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 پیشگفتار

 

 انِنظرصاحب وپژوهشگران  ،رانیمد ،که با تالش کارشناسان است یمقاالتمجموعه حاضر اثر

 ،المللنیابط بو رو یخارج استیس ،ینید علوم و فقه ،هنروفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یهاحوزه

  .آمده است دیپد هانجز ای و تیریمد

. تشده اس نیو تدو هیته اندرکاراندست یروزالش شبانهو با ت ترین زمانکوتاهدر  این کتاب

 جناب ،)ارراستیو(ور پیلیخل نینازندکتر سرکار خانم  از د راوسیله مراتب سپاس و قدردانی خوبدین

 محسن یقاآجناب  ،)کنندهاهنگهم(خانم بهاره بادافراس  کارو سر )آراصفحه( ییبرزو یعل یآقا

جود با و که کنماعالم می )یاسالم بزرگ المعارفةریدا مرکز انتشارات ریمد( یبجنورد یموسو

 ؛دانهکرد ما به یانیشا اریبس مکک ،اثر چاپ تا مطالب یگردآور از ،مراحل ۀدر هم اریبس ۀمشغل

نخستین  س یاسر هاشمی، دبیر محترمهای جناب آقای مهنددریغ و پیگیریهای بیهمچنین، از حمایت

 یسع شکیبند. اهم آوردهترِ اثر را فر، سپاسگزارم که زمینۀ ارائۀ برفسنجانی هللا هاشمیآیت ۀکنگر

و  ودشن ارائه به خواستارادور از اغراق به و شفاف یاثراست تا بوده  نیبر ا اندرکاراندست ۀهم

 باشد.بر واقعیت مبتنیهای هر حوزه تحلیل

و  یاهم با آگأت توسال مبارزه و مجاهد شصت از شیب بگشاید بر یااثر پنجره نیکه ا مید استا

ز خداوند کرده افرس اری آن یبرا ،انیپا در محور.و مردم راهبردیهمراه با نگاه  ،تیمملو از عقالن

شمی هللا هاکنگرۀ آیت اندرکارِدست ارانِی ۀهم یو برا کنممیمتعال طلب مغفرت و آمرزش 

 دارم.افزون روز تیطول عمر و موفق ،یسالمت یآرزو رفسنجانی
 بازارش شکندیتغابن که خزف م نیز آن است که خون موج زند در دل لعل یجا

  حسن واقفمحمد

1396 زمستان





 

 

 

 

 

 مقدمه

 

 ه خألکمتر کسی است ک حال،بااین ؛گذردمیهللا هاشمی رفسنجانی آیتسال از رحلت  یک

 ۀزنو رانْست ای، سپهر سیانکرده باشدرا در ابعاد گوناگون جامعه احساس وجودی ایشان 

 وتوه هدی نسمجا تعادل و نماد عقالنیت خویش را از دست داده، انقالب اسالمی در فراق

ا بکه ست ااده از کف دهای علمیه متفکری خالق و نوآور را ناپذیر نشسته و حوزهخستگی

ها تنها ینشت و امی دااهی بدیع به قرآن و منابع علوم اسالنگ ،ل روزئبر مسامبتنیاجتهادی 

اشمی هکبر فرد و دستاوردهای عمر پربار اهبخشی از ابعاد گوناگون شخصیت منحصرب

 رفسنجانی است.

مات اقتصادی و سازندگی در ایران سخن گفت و خدتوسعۀ توان از چگونه می

شت، ه انگاادیدنشت سال جنگ تحمیلی های ناشی از هتکرارنشدنی وی را در بازسازی آسیب

ر عبوگشای او و مشکلگیر آسانپی حل معضالت اجتماعی بود و از نگاه  توان درسان میچه

د و زجامعه  ادارۀو  توان دم از مدیریتمیچطور  .تسامح نبوی بود بر تساهل ومبتنیکه کرد 

 ج شد؟نجانی خارمحور هاشمی رفساعتدالی و عقالنیتاندیشۀ بلند سایۀ از ذیل 
هاشمی زنده است تا «درستی فرمود که بهقبل دهۀ گذار کبیر انقالب اسالمی چهار انیبن

بینیم که با وجود فقدان جسم هاشمی در می به چشم خویشامروز و » نهضت زنده است
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محور توسعهتک تحوالت نوگرایانه و تکاو در قالب اندیشۀ ، ابعاد وجودی و مانمیان

 می فعال و پویاست.انقالب اسال
هللا هاشمی یتآرات برای ما دشوار بود که از میان ابعاد و وجوه گوناگون شخصیت و تفک

 برایاصی را خموضوع پویایی،  سرشار از فعالیت و سال حیات پربرکت و 82رفسنجانی و 

کشیده و رنجاو مجاهدی  برگزینیم؛ زیراهللا هاشمی رفسنجانی آیتکنگرۀ نخستین 

و  واندیشنسری ، مفدر جامعه ، مصلحی متفکر و منتقدی اجتماعیدر مبارزه ناپذیرخستگی

 وعتدل م، کنشگری در فقه محورمسئلهگرا و واقع، مجتهدی پژوهشیدر قرآن متفاوت

 شنوا شخصیتی ودر اقتصاد گرا عملپردازی ، نظریهدر اخالق ، عالمی عاملدر سیاست رومیانه

ربار پدگانی قطور زن همه تنها برگی از دفترایننگر بود و آینده صدر وسعۀ ، با در مدیریت

 ست.هاشمی
ۀ کنگرحور نخستین بر خرد جمعی، مبنا ونظران با صاحبگرفته صورتهای با مشورت

جوه وعاد و ی ابتمام عنوان فصل مشترکِهب ،هللا هاشمی رفسنجانی اعتدالبزرگداشت آیت

 برگزیده شد. ،ای مختلفهحوزهرفتار ایشان در  وشخصیت 
ن آراعتدال در ق« ،»اعتدال، سیاست و دیپلماسی« با موضوعاتسه پنل تخصصی  ،اساسبراین

نظران صاحباز  که براساس آنشد طراحی  »سازندگی اعتدال در اقتصاد و«و  »باوریدین و

 .آورندرتحریر د به رشتۀدر موضوعات یاددشده مقاالتشان را تا شد های مذکور دعوت حوزه
 انیهللا هاشمی رفسنجآیتبزرگداشت کنگرۀ مقاالت نخستین  ۀپیش رو گزیدمجموعۀ 

الت و مأت اندیشمندان مختلف در قالب مقاالت، نظران وصاحبآثار  شامل واست 

هللا آیتهای هاندیش شخصیت وشدۀ ابعاد کمتر بررسی اندکوشیدههایی است که پژوهش

 .اندردهکارزیابی ها را آنها پنلت علمی ئند و هیهاشمی رفسنجانی را واکاوی کن
گره ائمی کندخانۀ دبیرمحدود محال است و فرصتِ ، ادای حق این اندیشمند در این طبعاً

گ سنگ و میراث بزرگرانسرمایۀ برداری از بهره خواهد کوشید تا بسترهای حفظ و

 سازد.های آینده فراهم ویژه نسلههاشمی را برای جامعه باندیشۀ 
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حمات زاز  ،نویسندگان محترم مقاالتارزندۀ ضمن تقدیر از تالش  ،در پایان

تشار این ی و انزیاباندرکاران علمی و اجرایی کنگره که بسترهای الزم برای تولید، اردست

 اده ود میرزتر حمیویژه آقایان دکتر علی جنتی، دکهارزشمند را فراهم کردند، بمجموعۀ 

ای ناب آقجهده داشتند و ر عهای کنگره را بپنلمدیریت علمی هاشمی که  دکتر طهٰ

ه کسالمی ابزرگ المعارف در مرکز دائرةهمکاران ایشان  کاظم موسوی بجنوری ومحمد

 .انتشار این مجموعه را فراهم آوردند، قدردانی کنمزمینۀ 

 رفسنجانی (بهرمانی) یاسر هاشميمهندس 

 سنجانیهللا هاشمی رفدبیر نخستین کنگرۀ آیت

 1396ماه دی





 

 

 

 

 

 هانوشتکوته

 

 

 ش : شمسی

 ص : صفحه

 صص : صفحات

 ق: قمری

 م: میالدی

 نکـ : نگاه کنید به





سیاسی ـگیری شخصیت فکرینگاهی کوتاه به عوامل مؤثر در شکل

 اللّه هاشمی رفسنجانیآیت

 1دکتر باقر اسدی

 چکیده

با واقع، ل، و بهیها و فضاییها، تواناات و ویژگیهاشمی رفسنجانی را با انواع صفاللّه یتمرحوم آ

همچون مبارز ، صفاتی اند و خواهند ستودفراوانی ستودهای از خصوصیات برجسته بهطیف گسترده

فصول سیاست  ۀنستوه، شاگرد و رهرو راستین امام، سردار سازندگی، امیرکبیر ثانی، مردی برای هم

گرا و صفاتی عمل مدارِط اعتدال در جمهوری اسالمی، سیاستار خذگ، بنیانهاایران، مرد بحران

صله پس از درگذشت های بالفاویژه در روزها و هفتهسال گذشته، بههمۀ ما طی یک .دستازاین

های مداران، دولتمردان و کنشگرانِ حوزهنابهنگام ایشان، طیف گستردۀ اظهارنظرهای سیاست

های تحلیلی پیرامون زوایای مختلف رفتار و سیاست از نوشتهمختلف در کشور و نیز گسترۀ وسیعی 

باره، برخورد ایشان را در مقاطع مختلف دوران بلندِ و درهمین ایمایشان را دیده و شنیده و خوانده

ایم و با خوبی دیدهبه ،های مشخص، ازجمله مدح و ّذم و نقددولتمردی بر سر موضوعات و وضعیت

ایم، دیگر، به اعتبار آنچه طی یک سال گذشته شنیده و خواندهعبارتم. بهوجوه مختلف آن آشنایی

مدنی حاکی از آن است که رفتار و عملکرد آقای هاشمی در ـارزیابی کلی جامعه و کنشگران سیاسی

 »اعتدال«های با ویژگیتوان های متعدد و متنوع خود در دورۀ بعد از انقالب را میدورۀ مسئولیت

کمک به  تالش برای حفظ نظام جمهوری اسالمی و معنایبه »اندیشیمصلحت«و روی میانه معنایبه

بهبود کاراییِ آن توصیف کرد. نگارنده در پی ارزیابیِ عملکرد و رفتار ایشان در کسوت دولتمرد 

مدنِی ـبرجستۀ جمهوری اسالمی نیست، بلکه بر آن است تا با نگاه به جامعه و کنشگران سیاسی

گرایی و عمل«بودن عنصر راییِ غالبچ ، تاحدی،ند که بتواندنگاهی به علل و عواملی بیفک کشور

منظور، به رویکرد برخورد در منش عملی ایشان را تبیین کند و برای رسیدن به این» اندیشیمصلحت

                                                                                                                                        
سفیر پیشین اقتصادی و اجتماعی ایران در سازمان ملل  ؛وزارت امور خارجه ۀکارشناس سیاسی بازنشست. 1

 .)1375 - 1380متحد (
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) و نیز کیفیت واکنش جمهورِ ملت ش1395-1358ساله (35و سیاست و رفتار ایشان طی یک دورۀ 

 تشییع جنازه مردمی وی توجه کرده است.و 

 

 .مداراناندیشی؛ منش عملی سیاستگرایی؛ مصلحتهللا هاشمی رفسنجانی؛ عمل: آیتهاکلیدواژه

 مقدمه

واقعیت این است که هرچیزی در عالم داستانی دارد. نوشتۀ حاضر و عنوان آن نیز از این 

دوست و همکار عزیز جناب آقای علی قاعدۀ کلی مستثنا نیست. در اواخر مهرماه به دعوت 

ای شرکت کردم که موضوع آن بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت اللّه در جلسهجنتی سلمه

اغراق و مجامله باید بگویم که غیر از لطف شخصی اللّه هاشمی رفسنجانی بود. بیمرحوم آیت

نبود. کارمند  آقای جنتی هیچ دلیل دیگری برای دعوت از اینجانب در آن جلسه متصور

اش فقط در یک بازنشستۀ دستگاه دیپلماسی که در تمام دورۀ مثالً سی سال خدمت دولتی

اللّه هاشمی، رئیس جمهور وقت در اوائل دهۀ هفتاد، حضور داشته جلسۀ مالقات با آیت

است، آن هم از بابت همراهی با دستیار دبیر کل ملل متحد، و غیر از این با آن مرحوم حشر 

طوری رسیده و همینشر دیگری نداشته؛ سنّش به دوران جوانی و مبارزۀ آقای هاشمی نمیو ن

باید در شده؛ بنابراین منطقاً نمیــ محسوب نمیخطیا حتیٰ همهم رفیق گرمابه و گلستان ــ

مدار ای حرفی درست و درمان برای گفتن داشته باشد. هرچند به قول آن سیاستچنین جلسه

جون ایشان هم بعد از چندبار تماشای تلویزیون ناظرۀ انتخاباتیِ چند سال پیشْ ننهطنّاز در م

هرحال به جلسه رفتم، که مثل بقیۀ ای اظهار نظر کند. بهتوانسته درمورد انرژی هستهمی

جلسات چندمنظورۀ ایّام اخیر، مثل مجلس ختم در مساجد، حداقل واجد فوز عظیم دیدن 

دهد. آسانی در زمانۀ عسرت به طرق معمول دیگر دست نمیه بهطیفی از دوستانی بود ک

کردن به مباحث و مثالً اظهار لحیه مَخلَص کالم آنکه حاصل آن رفتن و نشستن و گوش

بشر در بودن زیبندۀ حضور بنیشاید صرفاً از این باب که نشستن و یکسره ساکتــکردن 

توانند نظرِ حاضران مینیز غایبانی که به ــ آن شد که هریک از آن جمع حاضر وجمع نیست

ای بکنند و مطلبی برای ارائه در جلسۀ چیزکی بنویسند، تالش مذبوحانه یا مجدّانه
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بزرگداشت یا انتشار در مجموعۀ مکتوب مورد نظر برای همان مقصود تهیه کنند. چندی بعد، 

ــ کاره نیستمدارید که اینکه دست از من بجناب جنتی تلفنی پیگیری کردند و انکارِ من ــ

تر از موی اینجانب بر گردن باریک» الیُمکن الفرار«در ایشان نگرفت و الجرم طوق اطاعت 

 محکم شد و اینک این تحقیق مختصر. 
اساً قیر اسیی حذکر این نکتۀ توضیحی نیز خالی از وجه نیست که قصد اولیه و ابتدا

و از ارفتار  ه هاشمی و تأثیر آن بر مشی عملی واللّآیت» درک دینی«های کنکاش در ویژگی

های مشخص و انضمامی تا حد زیادی به محاق دلیل فقدان دادهاش بود، که بهمنظر دولتمردی

. با توار شدگیری شخصیت ایشان اسرفت و درعوض بر تفحصی در علل و عناصر مؤثر بر شکل

ه بنند و ه نکتوا چندان مداقاین امید که دوستان به کرامت نظر کنند، در متن و مح

وا وا باللغو مَرّاِذا مَرّ«اند: یا حتیٰ نخوانده بگذرندــ که فرمودهبزرگواری مطالعه کنند ــ

 » کِراما.

که اصالً به قیافه و منش ای غریب ــآن مختصر را آوردم تا بتوانم ورود خود را به حوزه

عریف لیبرال مرعوب و ملکوک و بدتر رفتۀ بنا به تو مشی یک مکالی اقتصادخواندۀ غرب

ای توجیه کنم. مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی را گونهبرازدــ بهاز همه، دیپلمات پیشین، نمی

ای از خصوصیات واقع، طیف گستردهها و فضائل، و بهها، تواناییبا انواع صفات و ویژگی

ار سازندگی، امیرکبیر ثانی، برجسته همچون مبارز نستوه، شاگرد و رهرو راستین امام، سرد

گذار خط اعتدال در جمهوری ها، بنیانمردی برای همۀ فصول سیاست ایران، مرد بحران

و خواهند اند ــفراوانی ستودهدست چندان بهگرا و صفاتی ازاینمدار عملاسالمی، سیاست

 آماتوری چوگان ماند تا در این میدان حتیٰشک جایی برای راقم این سطور نمیستودــ که بی

های بعد از درگذشت نابهنگام ویژه در روزها و هفتهبزند. همۀ ما طیّ یک سال گذشته، به

های مداران، دولتمردان، و کنشگران حوزههای گستردۀ سیاستمرحوم هاشمی، اظهار نظر

 های تحلیلی فراوان پیرامون جهات مختلف نقش مؤثر مبارزاتیمختلف در کشور و نیز نوشته

ایشان در دوران قبل از انقالب و رفتار و سیاست و عملکردشان در دورۀ بعد از انقالب را 

ایم. و در همین رابطه، با جهات مختلف برخورد با ایشان در مقاطع دیده و شنیده و خوانده
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های مشخص، ازجمله مدح و ذّم و مختلف دوران بلند دولتمردی بر سر موضوعات و وضعیت

خوبی آشناییم. به عبارت دیگر، به گرماگرم حادثه، بهجناحی در ـعموماً خطیبرخورد و نقد 

ایم، ارزیابی کلی جامعه و کنشگران اعتبار آنچه طّی یک سال گذشته شنیده و خوانده

سالیان اخیر، حاکی از آن » الدّ الخصام«مدنی و حتیٰ هتاکان، تخریبگران رسمی و ـسیاسی

های متعدد و متنوع خود در دوران ای هاشمی در دورۀ مسئولیتاست که رفتار و عملکرد آق

بدیل به انقالب و نظام برآمده از ناپذیر و بیتوان با خصوصیت تعهد خللبعد از انقالب را می

(تالش برای حفظ نظام » اندیشیمصلحت«ــ و پیروی عملی از سه ویژگی ولو بلغ ما بلغآن ــ

روی و دوری از افراط و (میانه» اعتدال«کارایی آن)،  جمهوری اسالمی و کمک به بهبود

شده و عقالنی در برابر واقعیت بیرونی) توصیف کرد؛ (واکنش حساب» گراییعمل«تفریط) و 

اما این وجهه از برخورد با ایشان و ارزیابی عملکرد و رفتار در کسوت دولتمرد برجستۀ 

به ۀ حاضر در پی آن است که باتوجهجمهوری اسالمی مورد نظرِ این نوشته نیست. نوشت

مدنی کشور از مجموعۀ رویکرد و برخورد و ـارزیابی کلی جامعه و کنشگران سیاسی

)، و کیفیت واکنش جمهورِ ملت 1395-1357ساله (38سیاست و رفتار ایشان طیّ یک دورۀ 

عواملی بیفکند مثابۀ مُعدّل نمره و قضاوت نهایی، نگاهی به علل و و تشییع جنازۀ مردمی به

مصلحت اندیشی، «گیری دولتمردی با سه ویژگی برجسته و غالب که تا حدودی چرایی شکل

 دهند. را توضیح می» اعتدال و عملگرایی

گیری شخصیت و منش دست در علل و عوامل شکلواقعیت این است که کاوشی ازاین

ای و ست، حداقل کار غیرحرفهها اصالً آسان نیهای عملی آنافراد و چرایی و چگونگی رفتار

ویژه درمورد شخصیتی که حدود شش دهه در صحنۀ سیاسی مدتی نیست، بهتالش کوتاه

کشور حضور فعّال و تأثیرگذار داشته است: حداقل بیست سال مبارزه در دوران رژیم سابق و 

زمرۀ  . نه محتمل بل قطعی است که اهل تحقیق و تحلیل از57سال بعد از انقالب بهمن  38

های فارغ از اقتضائات مقطعی و مصلحتلباسان آینده ــرزمان و محتمالً همرفقا و هم

ناگزیرــ به جهات ناگفته و نادانسته و مغفولِ زمانه و زندگی ایشان خواهند پرداخت و 

مدخل را کما هو حقه خواهند کاوید. این نوشتۀ مختصر ربط و ذیتأثیر علل و عوامل ذی
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ر حکم نگاهی دزدکی است به تصویری چندالیه و پیچیده و با ابعاد و جزئیات ناگزیر دبه

ای چنان بلند و پرحادثه، و الجرم تالشی ابتدایی نادانسته، و دویدنی است سریع در طول دوره

ها و حال پراکنده از انواع و اقسام دادهای عظیم و درعینبرای یافتن مواد الزم از بین مجموعه

ناچار ای بهوارهجا باید گفت که چنین طرحای کلی. همینوارهکردن طرحفراهمشواهد برای 

ای درست و نزدیک ناقص و نارساست و محتاج تحقیق و پردازش بیشتر است تا بتواند چهره

ای پرحادثه و دشوار ترسیم به واقعیت از جهات مختلف شخصیتی ذوابعاد در زمینه و زمانه

او «که  امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمارانی را در مقدمۀ کتاب کند. تعبیر هاشمی رفسنج

شاید بتوان توصیف مناسبی برای شخصیت خود او به » قبل از هر چیز مرد کار و عمل بود

 شمار آورد. 

 گیری یک شخصیتشکل

اشمی هبه  مجموعۀ آنچه از زمان کودکی و سپس جوانی اکبر هاشمی بهرمانی، مشهور

) 30واخر دهۀ تا ا 1327سالگی در قم (از سال از شروع دورۀ طلبگی در چهاردهرفسنجانی، 

عد از یات و بحدانیم، در کنار آنچه خود تقریر و بیان کرده و آنچه دیگران در زمان می

رخاسته بروشنی حاکی از آن است که طلبۀ جوان اند، همگی بهممات او اظهار کرده و نوشته

ری و محروم، انی کویک و سنتی در استرفه، امّا در شهر و روستایی کوچای نسبتاً ماز خانواده

زمانی ینفهم ا ق درهم سری پرشور داشته، هم نگاهی به تاریخ معاصر کشور، و هم ذهنی عمی

عبا و  بودن بهلبسماز دین و مذهب یا به تعبیری دیگر، شریعت، که قرار بوده به اعتبار 

 . عمامه متخصص و کارشناس آن شود

خانوادگی، تربیتی، اجتماعی زندگی او به  ترزمانۀ کودکی اکبر هاشمی و بستر بزرگ

گیری ابتدایی شخصیت و فهم و نگاه او اشاره دارد. خود او در جهات مهم و مؤثری در شکل

مشخصاً پیرامون دو ــگیری فهم اولیه و نگاه به دنیای اطراف و امور جامعه تبیین شکل

ها و تقریرات خود از چند عامل اساسی و مهم نام برده است؛ ــ در نوشتهاستمقولۀ دین و سی

ای با فرهنگ شهری، و پدری با اندک سواد حوزوی و شدن در خانوادهازجمله تولد و بزرگ

مند به مطالعه و عرفان، و مادری دختر شهید و دارای روحیۀ مبارزاتی و درضمن عالقه
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م. او رفتن خانواده از شهر به روستا را مرتبط با تصمیم پدر پزشک بومی و مورد احترام مرد

در گریز از شهر برای خالصی از دست قضیۀ کشف حجاب اجباری دوران پهلوی اول ذکر 

مالکی باالتر از کرده و نیز آورده است که زندگی در روستا با میزانی از رفاه و سطح خرده

ــ همراه بوده بعضاً برزگر آن خانوادهــسطح عمومی زندگی و معیشت بقیۀ روستانشینان 

کند، با برداشت گیری شخصیت خود از آن یاد میعامل مهم دیگری که او در شکل 1است.

خاطر امور دینی با پدر من به«روستایی از حکومت پهلوی اول مرتبط است: کودکی شهری

م مسئلۀ خانوادۀ برای من که از بچگی در روستا بود«، »رژیم پهلوی سخت مخالف بودند

، و »یعنی از بچگی ذائقۀ من نسبت به خانوادۀ پهلوی تلخ بود«، »پهلوی بُعد منفی جامعه بود

آگاه، نظر موافقی نسبت به عنوان یک جوان روستایی نیمهها باعث شده بود تا من بههمۀ این«

  2»کرد.میهای بیرون از روستا را در منزل تعریف دولت نداشته باشم. پدرم نیز ماجرا

ب و گیری شخصیتش جالتوصیف خود او از تأثیر زندگی واقعی در روستا بر شکل

 گویاست:

ای مذهبی در روستا زندگی سالگی در خانوادهپیش از آنکه به قم بیایم تا چهارده«

های طبیعی زندگی را کردم. همۀ جنبهکردم. من در آنجا مسائل زندگی را لمس می

کردم. از هشت نُه سالگی به صحرا و کردم. کار هم میمس میدر آنجایی که بودم ل

رفتیم. هرچه را که رسیدیم. مدرسه میرفتیم و به کار گوسفند و گاو میباغ می

انسانی در زندگی بخواهد با آن آشنا شود، در زندگی من در عمل میسّر بود و 

که به دلیل ای بود گونهشدن من بهخواهم بگویم که نحوۀ پرورش و بزرگمی

زندگی در طبیعت خیلی جنبۀ عملی و کاری پیدا کرد. این طور نبود که در رویا و 

کنم که خواب و خیال بزرگ شوم و چیز زیادی ندانم یا نفهمم. اصال فکر می

  3شخصیت من را آن دوره ساخته است.

                                                                                                                                        
فر و صادق زیباکالم با اکبر هاشمی رفسنجانی، سادات اتفاقفرشتهوگوهای ، گفتهاشمی بدون روتوش .1

 .22، ص 1386انتشارات روزنه، 

 . 26 - 27همان منبع، ص  .2
 . 99همان منبع، ص  .3
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» خاطر عالقۀ شخصیبه«و » دلیل روحیه و خواست پدربه«هاشمی در چهارده سالگی 

شود. او یکی از دالیل عمدۀ این عالقه به ود و طلبه میربرای کسب آموزش دینی به قم می

دین و مفاهیم و مقوالت دینی را ناشی از تأثیر مثبت عالقۀ فراوان پدر به قرآن و استناد به 

های معمولی روزمرّه ذکر کرده است، که پس از ورود به حوزه آیات قرآن در صحبت

به حفظ آیات خود را متجلی کرده بود، و نیز به تصریح خود او، همچنین  صورت عالقهبه

به عظمتی باتوجه«اللّه بروجردی در همین زمینه بوده است. تحت تأثیر دریافت جایزه از آیت

 1»که شخصیت ایشان در نگاه ما داشت، زمینۀ توجه به قرآن را در من کامالً تقویت کرد.

های بعد، و مراحل بعدی ماند و در سالنوجوانی همچنان با او میاین عالقه و توجه در اوان 

ویژه در دوران شود، هم از بُعد عالقۀ نظری و هم تأثیر در عمل و رفتار، بهزندگی، تقویت می

 کند: مبارزه و زندان. همانجا در همین ربط مشخص اضافه می

رین شدم، بهتزندانی میها در سلول انفرادی در جریان مبارزه، هر وقت در دستگیری

دود ح، 50ل ری ساکار برای پر کردن اوقات فراغتم حفظ قرآن بود. مثالً در دستگی

ظ کردم. حف –دی در سلول انفرا –بیست و پنج جزء قرآن را در زندان قدیمی اوین 

 بیست جزء از اول و پنج جزء از آخر قرآن.

است که از قِبَل همین موضوع به  تر این توجه و عنایت، به تصریح خود او، آنبخش مهم

انجام  2»ایدر ارتباط با این کتاب آسمانی، کار تحقیقی و فرهنگی تازه«افتد که این فکر می

 رسد. به انجام می 56تا  53های سالۀ زندان در فاصلۀ سالدهد این مهم در دورۀ سه

تبط با فضای گیری شخصیت هاشمی بعد از ورود به حوزه مربُعد مهمّ دیگر در شکل

آن موقع در «شدن نفت است. به گفتۀ خود او، خصوص قضایای ملیسیاسی خاص آن دوره، به

هللا کاشانی بود. فضا آمدن آیتشور مسائل ملی شدن نفت، حرکت فداییان اسالم، به میدان

                                                                                                                                        
 .63و ص 1383، به اهتمام عباس بشیری، دفتر نشر معارف انقالب، هاشمی رفسنجانی، انقالب و پیروزی 1.
 .63همان منبع، ص  .2
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 در شرح آن دوره 1»تیپ من شیرین بود. هر دو بُعد ملی و مذهبی مطرح بود.برای نوجوانی هم

 افزاید: می

بهتر از ها شرایط را دو سال اول این دوره تحت مراقبت اخوان مرعشی بودیم و آن

عنوان سمپات فداییان اسالم یا کردند. عمًال وارد نشدیم غیر از این که بهما درک می

شود کردیم. ... من عنصر سیاسی فعالی نبودم. میها شرکت میآقای کاشانی در برنامه

سیاسی و اجتماعی داشتم که  -های مهم فرهنگی ن مقطع من فعالیتگفت که در آ

  2من در فاز دیگری وارد شدم. 1340های بعدی من شد. اما از سال ساز کارزمینه

، 30های بعد در دهۀ فکری در سالهای فرهنگیتر هاشمی به حوزۀ فعالیتورود جدی

ص آن مقطع باید در ارتباط با اوضاع خایرا م مکتب تشیع انداختن مجلۀویژه از زمان راهبه

اص ویکرد خرویژه در پرتو غالبیت بالمنازع نگاه و موضع و در حوزه در نظر گرفت، به

حوزه از  لی کلیتاللّه بروجردی دربارۀ فعالیت و مبارزۀ سیاسی و تبعیت عمناهمدالنۀ آیت

 آن نگاه و رویکرد. به تصریح هاشمی، 

ی واقعاً موافق نبودند که کسی در حوزه، فعالیت سیاسی را اللّه بروجردمرحوم آیت

الّله بروجردی بودیم. با این که با این رایج بکند. ما هم تابع بودیم. ما واقعاً مرید آیت

کردیم باید حوزه در مسائل سیاسی خاطر جوانی فکر میسلیقه مخالف بودیم، و به

وجود داشت و لذا به خودمان اجازه فعال باشد، اما تعبدی نسبت به ایشان در حوزه 

                                                                                                                                        
های گیری. ذکر این نکته نیز خالی از وجه نیست که جدا از نوع موضع26، ص ی بدون روتوشهاشم .1

اللّه شده در گفتمان رسمی در دورۀ بعد از انقالب دربارۀ دکتر مصدق و آیتکامالً آشنا و شناخته

ل جمله درخالگیری مشخص هاشمی دربارۀ دکتر مصدق برنخورده است، منکاشانی، نویسنده به موضع

های بلند و مفصل با صادق زیباکالم. به باور نگارنده، فارغ از اقتضائات خاص سیاسی مقطعی، مصاحبه

گیری تند، مطابق با اقتضای زمانه، علیه زنی کرد که هاشمی عالقه یا باوری به موضعشاید بتوان گمانه

 مصدق نداشته است. 
 .30همان منبع، ص  .2
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الّله دانم در دل امام [آیتدادیم خالف نظر ایشان حرکتی انجام دهیم. نمینمی

  1خمینی] چه بود،. اما همه تابع این سیاست بودند.

شدن خود در اواخر دهۀ بیست و اوایل دهۀ سی، در هاشمی در تبیین علت خاص سیاسی

دنبال این پرسش برنیامده بودم من تا به حال این قدر به«وید: گمصاحبه با صادق زیباکالم می

مند به مسائل سیاسی و اجتماعی. قطعاً عوامل که چه شد که من این قدر سیاسی شدم و عالقه

گردد به دوران کودکی و بایستی دخیل باشند، عواملی که به قول شما بازمیمتعددی می

 افزاید: فکری در ادامۀ وضعیت می او سپس در توضیح تحوالت 2»نوجوانی من.

وقتی که مبارزات شروع شد و به صحنۀ سیاسی و اجتماعی وارد شدیم و از آن وقتی 

دنبال این جریانات که جدی شدیم، مسائل عقیدتی و نظری برایمان مطرح شد و به

دادیم. شد که همۀ کارش را خودمان انجام می مکتب تشیعرفتیم که منجر به انتشار 

طرح کردیم ... اگر شما مقاالت  مکتب تشیعترین مسائل مورد نیاز جامعه را در مهم

بینید که واقعاً دنبال ، می1337و  1336های آن موقع را بخوانید، مثالً مقاالت سال

دنبال مسائل اجتماعی، فلسفی، سیاسی، اقتصادی، فهم مسائل حاد زمان بودیم، به

  3کردیم جامعه به آن نیاز دارد.فتیم که فکر میراخالقی بودیم. دنبال مسائلی می

                                                                                                                                        
 30- 40ع بیشتر از مسائل و موضوعات مطرح در این زمینه به صفحات . برای اطال34همان منبع، ص  1.

 رجوع شود. 
 . 29همان منبع، ص  .2
. سید ضیاء مرتضوی (استاد حوزه) در توضیح واکنش بزرگوارانه و حاکی از متانت 100همان منبع، ص  .3

دانم که آقای هاشمی این میدرستی نبنده به« های سالیان متأخر اظهار داشته:آقای هاشمی در برابر ستم

های تربیت در خانه زیر سایۀ پدر و مادری با ایمان به دست بخش مهم از شخصیت خود را بیشتر از سال

آورده بود یا از دوران طلبگی در قم از جمله با پرورش در مکتب تربیتی استاد خود امام خمینی یا از 

ها و طراز ایشان با آن همه مجاهدت و فداکاری های مبارزه و زندان؟ امّا طبیعی است کسی درسال

های نخست ای که امام خمینی به ایشان داشت، شخصیت اصلی او باید در دههها و عنایت ویژهموقعیت

 »های پایانی فراهم سازد.دیدگی او را برای دههزندگی او شکل گرفته باشد و زمینه و ظرفیت آب
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متفاوت با بسیاری دیگر از روایت هاشمی از عالقۀ جدی به مطالعات تاریخی ــ

گیری ــ و ادامۀ آن مسیر مطالعاتی جهت مهمی از شکل1های فعال و مبارز آن دورهلباسهم

 نمایاند:چارچوب فکری او را می

طور طبیعی های بدبختی جامعه رسیده بودم و بهشهکم به ریدر همین مسیر من کم

دانستم. یعنی جزء اصول فکری من شده یکی را استبداد و دیگری را هم استعمار می

توان کاری کرد. یعنی تصمیم اساسی بود که تا این استعمار در کشور باشد، نمی

 2کنند.رشد نمیها توانیم برای کشور بگیریم، و تا استبداد هم باشد، باز انساننمی

(اثر  ستعمارخوار امیراثبه گفتۀ خود او، مطالعۀ مقالۀ مربوط به امیرکبیر در کتاب 

جا  ران بهۀ ایمهرداد بهار) تأثیر روشنی بر فهم و فکر او درمورد مسائل اصلی جامع

 گذارد: می

من آن مقاله را که خواندم، دیدم این خیلی از مشکالت و مسائل عمیق اجتماعی 

دهد یا حداقل نکاتی هاست در در ذهن من پیش آمده پاسخ میر را که مدتکشو

کند. اینجا بود که تصمیم گرفتم زندگی امیرکبیر را بخوانم ها مطرح میپیرامون آن

.... دیدم اگر ما بخواهیم الگویی از تاریخ خودمان را که مناسب با زمان ما بوده و 

  3نیم، امیرکبیر است.بتواند یک مقدار جوابگو باشد معرفی ک

                                                                                                                                        
روزنامۀ  نامۀویژه شناسنامۀ انقالب،، »مداری خودساختهستهاشمی رفسنجانی: عالمی ربانی و سیا«

 . 1395بهمن  27اللّه هاشمی رفسنجانی، به مناسبت چهلمین روز رحلت آیت جمهوری اسالمی
مندان به دین و مذهب، مطالعات تاریخی به البتّه در بین روحانیون و عالقه«به تعبیر احمد مسجدجامعی،  .1

ها، یک شخصیت ملی بزرگان دین محدود بود. اینکه روحانی جوانی در آن سالقرون اولیه و شرح حال 

و غیرروحانی را که صدراعظم هم بوده موضوع تحقیق قرار دهد و وجه ضدّاستعماری و ضدّاستبدادی او 

 . 54، ص شناسنامۀ انقالب، »آباد باش ای ایران«، »ای است.سابقهکلّی موضوع بیرا برجسته کند به
 . 101ص  شمی بدون روتوش،ها  .2
که از اوایل دهۀ چهل با آقای  –. مسیح مهاجری، مدیر روزنامۀ جمهوری اسالمی 110همان منبع، ص  .3

بعضی از فعاالن سیاسی و عملی آن دوران که به  وی برخالف«گوید: می –هاشمی آشنا بوده است 

ۀ روش و منش قهرمانان داخلی ترجمۀ افکار مصلحان جهان عرب و اسالم روی آوردند، به مطالع
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مخفی بعد از یمهنافزاید که انجام مطالعات الزم در آن زمینه در دورۀ زندگی همانجا می

مل امیرکبیر را عصورت گرفت. او این جهت از اندیشه و  42فرار از سربازی در تابستان 

 خود تأثیرگذار یافته بود:  طور خاص جالب و بربه

های سازنده برای بود که روی عظمت، توسعه و کارگونه امیرکبیر در زندگی این

استقالل کشور بسیار بسیار جدی بود. این یک بُعد مهم برای من بود. پس سازندگی 

را با مبارزه علیه نفوذ خارجی توأم کرده بود. خودش هم یک شخصیت مستقل 

  1کرد.گرفت و عمل میداشت که تصمیماتش را خودش می

ت ز اهمیحائ خورد خاص هاشمی در رویکرد به امیرکبیر نیزتوجه به این نگاه و بر

 است:

ای که من امیرکبیر را انتخاب کردم این بود که گفتم ما که داریم اتفاقاً یکی از ادلّه

کنیم نباید امیرکبیر آن طرف ما باشد. ما باید به حوزه بگوییم که مبارزۀ دینی می

ش امیرکبیر و آخر باید به کاری برسیم مقتضای این مبارزه این است، یعنی راه و رو

دیدم که اآلن متجددها امیرکبیر را برای خودشان گونه باشد ... و از طرفی میکه این

ها این کار را بکنند. او کاری کرد که ما مبارزین مسلمان کنند. چرا آنحفظ می

ن بود که خواستیم و ما باید بخواهیم. هدفم از نوشتن کتاب درمورد امیرکبیر ایمی

خواستم بگویم که حوزه هم امیرکبیر و راهش را قبول دارد و باید در حوزه هم می

  2به این مسائل توجه شود.

                                                                                                                                        
هاشمی و ، »هاشمی رفسنجانی، یک مکتب» «ماندگی همچون امیرکبیر پرداخت....مبارزه با جهل و عقب

 نامۀ روزنامۀ جمهوری اسالمی. ، ویژهانقالب
به بعد،  32اللّه گرامی، از دوستان نزدیک دوران طلبگی در حوزه، از سال . آیت102همان منبع، ص  .1

از عجایب قضایا این است که فوتشان هم شبیه امیرکبیر شده. هر «ۀ کتاب امیرکبیر آورده است: دربار

اش را دیگر خبر کند)، آن هم یک روز. حاال بقیهدو در حمام (استخر هم همان حمام است، فرقی نمی

». خبر استدانیم. ما آنجا نبودیم ببینیم چه نداریم. فوت امیرکبیر عمدی بوده، این را دیگر نمی

 نامۀ روزنامۀ جمهوری اسالمی. ، ویژهشناسنامۀ انقالب ،»اللّه هاشمیشخصیت هدفمند آیت«
 . 106همان منبع، ص  2.
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 بنا به مالحظۀ دقیق یک تحلیلگر، 

در روزگاری که هیچ نوع توجه به امر تاریخ معاصر در ایران نبوده، او به نگارش 

تمرکز بر امیرکبیر، پرداخته است طور خاص، مکتابی در حوزۀ سیاست ایرانی و به

های فکری عنوان یکی از مواد اصلی تجربه... نفس پرداختن به تاریخ معاصر به

  1دهی به ادبیات او و تأثیرش در گفتمان انقالب، مهم است.هاشمی، خود در شکل

گاه و ر در نکشو هاشمی ضمن تأکید بر اهمیت ابعاد اجتماعی و عمران و آبادانی کالن

 افزاید:ویژه در زمینۀ گسترش سواد در جامعه، میست امیرکبیر، بهسیا

دانستیم باید سطح خاطر شرایط زمان که میها را بعد اضافه کردیم بهما این

ها را که نصف مردم تحصیالت را باال ببریم و باید دانشگاه را زیاد کنیم و باید خانم

مردمی نهادینه شود و کسی نتواند  هستند باسواد کنیم تا اینکه آن پایۀ تفکر رشد

 2این را به هم بزند.

های تها در رفتار عملی هاشمی و اتخاذ سیاسروشنی تأثیر عملی آن برداشتکه این به

ا رری، مشخص در دورۀ دولتمردی، و مشخصاً در دورۀ ریاست مجلس و ریاست جمهو

 نمایاند. خوبی میبه

کرم زعیتر (سفیر وقت اردن هاشمی در تهران) اثر دکتر ا سرگذشت فلسطینترجمۀ کتاب 

های نخست دهۀ چهل جهت دیگری از علقه و حساسیت درمورد وضعیت فلسطین در سال

ای در یک معنای نمایاند؛ حساسیت در قبال مسائل منطقهتاریخی او را میخاص سیاسی

حساسیتی گسترده و حساسیت مشخص در قبال قضیۀ فلسطین به معنای خاص. چنین علقه و 

همچنین بیانگر آگاهی سیاسی باالتر او در آن مقطع نسبت به بسیاری دیگر از فّعاالن و 

هایی از نوع مبارزان سیاسی داخلی بود. جدا از این جهت مهم، به نوشتۀ یک تحلیلگر، آشنایی

 ایگرایی او [= هاشمی] تا اندازهشد تا آرمانسبب می«پرداختن به وضعیت منطقه و فلسطین 

                                                                                                                                        
 . 45، ص شناسنامۀ انقالب، »گفتمان انقالب و سهم هاشمی در آن«رسول جعفریان،  .1
 . 106همان منبع، ص  .2
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که محتمالً این یافته و قضاوتی پسینی از شخصیت و رفتار  1»گرایی گره بخوردبا نوعی واقع

 تر از آن دورۀ دولتمردی است. های بعدی زندگی، دوران مبارزه و مهمهاشمی در دوره

عنوان فرهنگی بهجدا از وجهۀ طرح مسائل فکریاندازی انتشارات مکتب تشیع ــراه

در حوزۀ علمیه  1330نی برای طرح صریح مسائل سیاسی که در دهۀ جایگزین عملی و شد

نمایاند؛ وجهۀ تالش اقتصادی ــ جهت مهم دیگری از فهم و نگاه هاشمی را نیز میمیسر نبوده

های فرهنگی و نیز سیاسی در برای کسب درآمد و تأمین پشتوانۀ مالی مستقل برای فعالیت

قبل از شروع مبارزات در قم، من و جمعی از «گوید: میمرحلۀ بعد. در مصاحبه با زیباکالم 

دوستان، انتشارات مکتب تشیع را تأسیس کردیم که کار موفقی بود با مطالب سازنده در آن 

ها با مساعدت برادرانش شرکتی را برای عالوه، در همان سالبه 2»زمان و نیز با تیراژ خوب.

که تفاوت نگاه طلبۀ  کنندتأسیس می 3»عاشکمکی برای زندگی و م«نویسی و آموزش ماشین

های اقتصادی کند. فعالیتخوبی آشکار میلباسانش بهجوان را با نگاه غالب و سنتی هم

سازی در قم، طور مشخص فعالیت در حوزۀ ساختمانتر در نیمۀ دوم دهۀ چهل، بهگسترده

الن مسلمان برای حمایت کرج و تهران، و ایجاد شرکتی با مشارکت و همکاری تعدادی از فعا

های مبارزاتی در داخل و خارج کشور، و نیز استفاده از موقوفات تولیت برای همان از فعالیت

 4باید در تداوم همین نگاه مثبت و ایجابی به فعالیت اقتصادی ارزیابی شود.مقصود، نیز می

معنای اخص، شاکلۀ  نگاه مثبت هاشمی به فعالیت اقتصادی به معنای گسترده، و کارآفرینی به

ها در دورۀ بعد از انقالب و مسئولیت دولتمردی در نگاه و سازد که بعددیدگاهی را می

                                                                                                                                        
 .45جعفریان، همان منبع، ص  .1

 .33ص همان منبع،  2.

 . 33همان منبع، ص  3.

های های تأمین مالی هزینههادی خسروشاهی درخصوص دشواری. توضیح سید23 - 26همان منبع، ص  4.

سازی در اواخر آوردن هاشمی به کار ساختمانمبارزاتی از منابع سنتی (وجوه در اختیار علما) و لذا روی

مناسبت چهلمین روز درگذشت به، »بدرود سردار«(توجه است. دهۀ چهل برای کسب استقالل مالی قابل

 . 1395بهمن  27، نامۀ روزنامۀ اطالعاتاللّه هاشمی رفسنجانی، ویژهآیت
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تبلور یافت. تعبیر رسای رسول جعفریان از این نگاه و باور » سازندگی«سیاست مشهور به 

 جالب و گویاست: 

رسد برخی از میاو مردی اقتصادگرا و مروج اندیشۀ زندگی و زیستن بود .... به نظر 

آرمانگرایان افراطی بوده و هستند که بیش از اینکه به حیات فکر کنند، به ممات 

اندیشند. امّا هاشمی، در عمق فکر خود، به اقتصاد و زندگی خوب توجه داشت. می

کرد تمدن های نماز جمعه را به این مباحث اختصاص داد و سعی میها خطبهسال

  1نوی تقویت کند.مادی را در کنار تمدن مع

اقتصادی گذشته از نوع نگاه به فعالیت معیشتی و تالش برای کسب میزانی از استقالل مالی

که با رویۀ معمول اتکا به شهریۀ دریافتی از حوزه یا کمک مالی خانواده تفاوت داشت، نگاه 

ه در ویژفکری در نیمۀ دوم دهۀ سی، بههای فرهنگیمثبت و گرایش نیرومند به فعالیت

گیری ارتباط با دوری رسمی حوزه از مبارزۀ سیاسی، را هم باید عامل اصلی در شکل

و مکتب تشیع  سالنامۀسیاسی هاشمی به شمار آورد. انتشار هفت شماره از ـشخصیت فکری

که اساساً با همت ــ 1344تا سال  1338در فاصلۀ سال  فصلنامۀ مکتب تشیعچهار شماره از 

دل مند و همراه افتاد و با همکاری جمعی دیگر از دوستان و طالب عالقهشخصی هاشمی به 

ای از علما و متفکران و کنشگران مسلمان فعاّلْ به ــ موجب شد تا طیف گستردهتداوم یافت

تحلیلی پیرامون مسائل سیاسی اجتماعی و اعتقادی اسالم و ایران رو نوشتن مقاالت تحقیقی

طور اساسی با نشریات اسالمی پیش از امالً ابتکاری و نو بود و بهبیاورند که در نوع خود ک

نگاه خاصّ اصالحگرانۀ ایشان دربارۀ مجموعه مسائل مربوط به مبارزه را  2آن تفاوت داشت.

                                                                                                                                        
 . 45، ص شناسنامۀ انقالب، »گفتمان انقالب و سهم هاشمی رفسنجانی در آن« .1

، ص 1376ت همشهری، ، مسعود رضوی، انتشاراهاشمی و انقالب: تاریخ سیاسی ایران از انقالب تا جنگ 2.

عنوان همکاران قلمی مکتب تشیع نام برده شده: عالمه های زیر به. همانجا از متفکران و شخصیت107

اللّه طالقانی، دکتر بهشتی، دکتر باهنر، استاد مطهری، مهندس بازرگان، سید هادی طباطبایی، آیت

کرمانی، ابوالفضل موسوی خسروشاهی، احمد آرام، محمدرضا شالحی کرمانی، محمدجواد حجتی 

زنجانی، مهدی حائری، احمد آذری، حسینعلی راشد، محمدتقی فلسفی، محمدتقی جعفری، دکتر محمود 

این زمینه همچنین رجوع  . برای اطالع بیشتر درمورد نقش هاشمی در107 - 108آبادی و .... ص نجم
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گیری و خرداد و دست 15فرهنگی او بعد از شکست توان در نحوۀ عمل و اقدام فکریهم می

پس از آزادی باز در «ه بیان خود ایشان درمورد آن دوره: اللّه خمینی یافت. بسپس تبعید آیت

اصالح ”های مبارزاتی ادامه یافت و این بار یک جمعی به راه انداختیم به نام قم فعالیت

اما بعد از مدتی آن جمع لو رفت و آقایان منتظری و ربانی شیرازی، قدوسی و آذری “. حوزه

بر مسائل سیاسی و افشاگری ضدّرژیمی و نشریۀ  با تمرکزبعثت  انتشار نشریۀ 1»را گرفتند.

با تمرکز بیشتر بر موضوعات ایدئولوژیک به مدت دو سال در نیمۀ اول دهۀ چهل، با  انتقام

 های فکریهمکاری تعدادی از دوستان و مبارزان فعاّل آن دوره، ادامۀ همان خطّ تالش

  2فرهنگی و مبارزاتی بود.

های تی هاشمی در اواخر دهۀ سی از حضور در درستحول در نگاه سیاسی و مبارزا

اللّه خمینی و تأثیرپذیری آشکار از افکار، منش، و شیوه و محتوای تدریس حوزوی آیت

و سپس درآمدن در سلک شاگردان مورد عالقۀ ایشان و دوستی و حشر و نشر از ایشان ــ

یرپذیری از مشی مبارزاتی علنی ویژه تأثهای اوائل دهۀ چهل و بعد از آن، و بهنزدیک در سال

خوبی دانسته است. از نگاه کسانی که با فکر ــ بهاللّه بروجردیایشان بعد از درگذشت آیت

های اند، یکی از ویژگیاللّه خمینی، آشنا بودهویژه آموزش اصول نزد آیتو عمل هاشمی، به

ن را منسجم و توجه به درس اصول است. درس اصول ذه«مشخص رویکرد آقای هاشمی 

کند، درواقع وقتی اصول خواندید یکی از مشخصات این است که ذهن را مرتب می

از همان » ذهن هاشمی«یافتگی ای که دیگران درمورد سامان، مشخصه»کندسازماندهی می

ادامۀ تحوالت فکر سیاسی و عمل مبارزاتی  3اند.اند و مثال آوردهدوران بسیار دربارۀ آن گفته

                                                                                                                                        
بدرود «ــ تحت عنوان نامه در آن ایّاماز همکاران سالنامه و فصلشود به نوشتۀ سید هادی خسروشاهی ــ

 . 1395بهمن  27، اللّه هاشمیمناسبت چهلمین روز درگذشت آیتنامۀ روزنامۀ اطالعات بهویژه، »سردار
 . 33، ص هاشمی بدون روتوش 1.
 .1376، دفتر نشر معارف اسالم، تهران، 1، جلد دوران مبارزه، خاطرات آقای رفسنجانی 2.
نامۀ روزنامۀ اطالعات به مناسبت چهلمین روز ویژهدر مرکز اسالمی لندن؛ » سخنرانی«رانی، االلّه مهاجعط .3

یافته و برخورد منسجم هاشمی . دربارۀ ذهن سامان1395بهمن  27، اللّه هاشمی رفسنجانیدرگذشت آیت
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تر بر شیوۀ فهم و تحلیل اصولی و در بستر بزرگا در دهۀ چهل، ازمنظر نگاه مبتنیهاشمی ر

آمیز گرانۀ مسالمتهای اصالحطور مشخص گذار از شیوهفکری جامعه، و بهتحوالت سیاسی

توان در رویکرد و تحلیلی رادیکال متبلور دید که نهایتاً سوی مشی قهرآمیز و انقالبی، میبه

یانی دهۀ چهل به دیدگاه ضرورت حمایت از مبارزۀ مسلحانه با رژیم سلطنتی، های پادر سال

و الزامات و اقتضائات و نتایج خاص مبارزاتی و تشکیالتی مرتبط با آن، انجامید. جزئیات 

جمله ) در ادبیات مربوط به آن دوره، از1353-1343ساله (های مبارزاتی آن دورۀ دهفعالیت

تفصیل آمده به 1اشمی، و نیز دیگران پیرامون زندگی و زمانۀ او،در خاطرات خودنگاشتۀ ه

عالوه، به نظر ها در این نوشتۀ کوتاه نیست. بهاست، و الجرم نیازی به بیان و تکرار آن

های عملی آن ها و چالشرسد که توجه غالب به جهات مبارزاتی و مقابله با دشواریمی

شخصیتی ایشان در به برخی دیگر از جهات فکری ــ از پرداختنغیرتعمدیموجب غفلت ــ

با عنایت به این نکته، نوشتۀ حاضر به دو وجه دیگر از شخصیت  2آن دوره شده است.

ویژه از منظر تأثیر بر رفتار ایشان در دورۀ دولتمردی بعد از انقالب، اللّه هاشمی، بهآیت

 پردازد. می

رج از کشور، در دو مقطع پشت سر هم در یکی از این وجوه عالقۀ ایشان به سفر به خا

، است. بخشِ عموماً دانسته و مشهور این دو سفر به عراق و سوریه و 1354و  1353سال 

لبنان و نیز اروپا و آمریکا، به تبادل نظر با طیفی از مبارزان خارج کشور پیرامون مسائل 

                                                                                                                                        
ات با وزیر پیشین هند، پس از مالقبا موضوعات مورد بحث، مهاجرانی از قول راجیو گاندی، نخست

خیلی «میالدی) نقل کرده است:  1991 /آقای هاشمی (در دورۀ ریاست جمهوری در اوائل دهۀ هفتاد

شد تا از آن موضوع خارج کرد و وقتی بحثی مطرح میبندی میخوب موضوعات را در ذهن خودش دسته

لفش تجزیه و تحلیل کرد و آن موضوع را با ابعاد مخترسیدیم، بحث را رها نمیشدیم و به نتیجه نمینمی

 همان منبع. » کرد.می
 رجوع شود. دوران مبارزه، خاطرات آقای رفسنجانیازجمله به کتاب  1.
ها، مقاالت، نوشتهانتشار عمومی شواهدی از قبیل آثار منتشرنشدۀ ایشان در آن دوره، از قبیل دست .2

 ین جهات کمک کند. شدن اتواند به روشنهای خصوصی، در آتیه میها، و نامهیادداشت
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تر آن، ق، معطوف بود. بخش مهماللّه خمینی در عرامبارزاتی در آن مقطع، و نیز دیدار با آیت

گشت. در همین زمینه تصریح کرده از منظر نوشتۀ حاضر، به عالقۀ شخصی خود او برمی

 است: 

طبیعی بود که در چنین شرایطی برای تقویت مبارزه در داخل کشور به فکر 

کردن امکاناتی در خارج کشور بیفتیم تا بتوانیم صدای خود و پیام مبارزه و فراهم

دیگری هم برای انجام این  انگیزۀالبتّه من ات مخالفین رژیم را به دنیا برسانیم. نظر

بیشتر و از نزدیک با غرب.  آشناییداشتم که عبارت بود از شناخت و  هاسفر

، با امروز زدگیغربغرب و  درموردشرایط آن روزها، از جهت حساسیت 

آنجا و شناخت نقاط  متفاوت بود. هرکس فکری برای اصالح امور داشت، دیدن

. من هم در این زمینه دانستمیرا از نزدیک برای خود مفید  ضعفشانقوت و 

  1زیادی داشتم. نسبتاًمطالعات 

های اسکاندیناوی، و سپس سوریه و لبنان سفر دوماهه به ترکیه، آلمان و انگلستان، کشور

شده در آوریاطالعات جمعای شد که با اتکا به جنبۀ آشنایی داشت و زمینه« 1353در سال 

سفر دوم، که سال بعد انجام شد، شامل سفر به  2»آن، سفر دومم را با دستی پرتر آغاز کنم.

دیدار از پاکستان برای «، 3»توجه این کشورهای قابلشدن امکان دیدن پیشرفتفراهم«ژاپن و 

دار با امام و ایجاد دی«و » های مبارزها و امکانات مبارزه و ارتباطات نیروبررسی زمینه

او سپس  4بود.» هاکردن اختالف بین آنهماهنگی در میان نیروهای مخالف رژیم و برطرف

گردد رود و درانتها، ازطریق لبنان و سوریه به کشور برمیدر ادامۀ سفر به اروپا و آمریکا می

س و حب 1354که ظرف چندروز به دستگیری و انتقال به کمیتۀ مشترک در اول آذر 

 انجامد. می 1356ساله تا سه

                                                                                                                                        
 .45 - 46هاشمی رفسنجانی: انقالب و پیروزی، ص  .1
 .46همان منبع، ص  .2
 .46همان منبع، ص  .3
 .46همان منبع، ص  .4
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های کمی درمورد ، داده1353جدا از جهات مربوط به مبارزه در آن مقطع زمانی

ا ود او یهای شخصی هاشمی در خالل سفر به غرب موجود است، اعمّ از خاطرات خیافته

ری از تر و تصویر بهتها فهم روشنشد با استفاده از آنهای دیگران؛ وگرنه منطقاً مینوشته

تار سیاسی خصوص از منظر تأثیرات بعدی در رفویژه سفر دوم، داشت، بهتأثیر آن دو سفر، به

های محدود در این خصوص، روایت کوتاه محمد رغم دادهحال، بهاو در دورۀ دولتمردی. بااین

شمی به دوم ها تر که در آن زمان در کالیفرنیا دانشجو بوده، از سفرهاشمی، برادر کوچک

 هات جالب و مؤثری اشاره دارد: ج

های آمریکا را ببینیم. مدتی که آقای هاشمی درخواست کرد ماشین بگیریم ایالت

ها سال هایی که آقای هاشمی دید، کسانی که در آمریکا دهآنجا بود، تعداد ایالت

کردند، ندیده بودند. از این ایالت به آن ایالت، از این مزرعه به آن زندگی می

ماه، وقت گذاشت برای شناخت آمریکا و بعد  3، چند ماهی نزدیک به مزرعه

  1های فراوان داشت. کامالً تصویر خیلی روشنی از جهان مدرن داشت.پرسش

 افزاید:او در همین باره می

خواست علت ابرقدرتی را داشت، میایشان از وضعیت آمریکا یادداشت برمی

رد و توسعۀ احزاب را هم برای ایران در شناسایی کند و حتٰی احزاب را بررسی ک

های توسعه، که هنوز انقالب پیروز نشده بود. او همواره راهذهن داشت درحالی

رفاه، آزادی و دموکراسی را برای آیندۀ کشور بررسی و آن را با مفاهیم قرآنی 

 2کرد.مقایسه می

ها و ویژه نامهبههای انضمامی بیشتری در این زمینه ــدر آتیه، دسترسی به داده

وگوهای خصوصی و دونفره، یا به تعبیر های خصوصی و نیز روایت دیگران از گفتیادداشت

                                                                                                                                        
اللّه وزگار آیتروایتی از زندگی و رهمچنین رجوع شود به  ؛در مرکز اسالمی لندن »سخنرانی« ،مهاجرانی .1

 هاشمی رفسنجانی.
شناسنامۀ انقالب، ، »ماندگی کشور بودکرد، عقباللّه هاشمی را نگران مینچه آیتآ«محمد هاشمی،  2.

 . 51ص  نامۀ روزنامۀ جمهوری اسالمی،ویژه
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ــ  تصویر بهتری از فهم ایشان از دنیای مدرن و اقتضائات و الزامات االثنینیاهل لباس، بین

 حکومتگری در آن به دست خواهد داد. 

شده نیست  ای آقای هاشمی که چندان شناختههتر دیگری از حاصل تالشوجه بسیار مهم

یا به عبارت بهتر، عمدتاً در سطح عمومی نادانسته مانده است (به دالیلی که بر نویسنده ــ

عالقۀ جدی  1شود.ها مربوط میــ به تحقیقات قرآنی ایشان و حاصل آن تالشروشن نیست)

دوران زندان در مقاطع مختلف  ویژه در اوان دورۀ طلبگی و سپس دراو به حفظ قرآن، به

تر مورد اشاره قرار بندی درمورد ضرورت انجام تحقیق قرآنی، پیشزمانی، و رسیدن به جمع

های ، خصوصاً در ماه56تا  54های گرفت. به نوشتۀ هاشمی، این فرصت در خالل سال

 2»شد. بندی مفاهیم قرآنی صرفعمدۀ وقتم در زمینۀ تفسیر و طبقه«رمضان، فراهم شد. 

، به تهیۀ تفسیر المیزانو سپس  تفسیر البیانحاصل تالش او در این زمینه، ابتدا با استفاده از 

های فیش انقالب و پیروزی،انجامد. بنا به اظهار ایشان در کتاب برگی میدفتری دویست 22

ز زندان ها به خارج اساله با همکاری همسر ایشان در جریان مالقاتشده در آن دورۀ سهتهیه

                                                                                                                                        
اللّه هاشمی بعد علمی در طی حوادث دوران، یکی از ابعاد شخصیت آیت«به تعبیر سید هادی خسروشاهی،  1.

در محافل حوزوی هم توجه الزم به  ده است، حتیٰایشان است که به عمد و یا به سهو، از آن غفلت ش

. ذکر این مطلب نیز خالی از لطف نیست نامۀ روزنامۀ اطالعاتویژه، »بدرود سردار«(» .آن نشده است

که در خالل صحبت اخیر با یکی از دوستان که از اواخر دهۀ سی و اوایل دهۀ چهل تا زمان حاضر در 

ی حضور فعال و مستمر داشته متوجه شدم که اصالً چیزی درمورد های مبارزاتی جریانات مذهبفعالیت

 خبر بود. سره بینشنیده بود و از این آثار فکری آقای هاشمی یک فرهنگ قرآنو تفسیر راهنما 
. هاشمی درمورد فرصت مورد انتظار در این دوره نوشته 63ص  انقالب و پیروزی،هاشمی رفسنجانی،  .2

رایط آن روز و مدارک موجود در پرونده روشن بود که دوران این زندان طوالنی با توجه به ش... «است: 

 »رسانی از معارف قرآنی عزم را جزم کردم.خواهد بود. از این رو برای کاری گسترده در زمینۀ اطالع

. باید افزود که دورۀ زندان طبق حکم دادگاه اولیه شش سال بود و در دادگاه تجدید نظر، با 64ص 

 . 66یابد. ص اللّه خوانساری، به سه سال تقلیل میۀ آیتتوصی
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در نوزده جلد تنظیم و منتشر  1383داری شد تا اینکه در سال منتقل شد و در جای امنی نگه

 هاشمی احساس خود را در این زمینه چنین بیان کرده است:  1شد.

ها، با عباراتی رسا و مناسب، تنظیم نهایی شده است و در بیش از امروز که آن فیش«

اختیار اهل علم قرار گرفته است و ادامۀ آن نیز  نوزده جلد کتاب، منتشر شده و در

در حال تنظیم و انتشار است، قدر آن روزها و منزلت این کار بزرگ، برایم بیش از 

  2»پیش روشن شده است.

های تحقیقاتی الشنیز حاصل ت فرهنگ قرآنجلدی  33، مجموعۀ تفسیر راهنمابر عالوه

اندرکاران از دست ین شد. بنا به اظهار یکیو تدو هاست، که بعداً تنظیمایشان در همان سال

 تدوین مجموعۀ مزبور، 

و  تفسیر راهنماشناسی کل کشور مرهون نگارش پژوهی و قرآنجریان قرآن

مایۀ اصلی مرکز فرهنگ و معارف قرآن، تدوین است، زیرا بن فرهنگ قرآن

ۀ دیگری که باید ست. نکتتفسیر راهنما اللّه هاشمی رفسنجانی وهای آیتیادداشت

کلید راهیابی به  فرهنگ قرآنجلدی  33بر آن تأکید کنم این است که مجموعۀ 

 3موضوعات قرآنی است.

که باید مشهور های فکری و تحقیقات قرآنی هاشمی چنانهرچند این وجه از تالش

قق و مفسر مح«عنوان های او از ایشان بهایدورهها و هملباسیحال بسیاری از همنیست، بااین

در «ای تحت عنوان نوشتهدر دل 5کنند.نام برده و او را احترام و تکریم می 4»نوپرداز قرآن

                                                                                                                                        
 .66همان منبع، ص  .1

 .66همان منبع، ص  .2
 . نامۀ روزنامۀ اطالعاتویژه، سید هادی خسروشاهی، »بدرود سردار«محمدعلی مهدوی، در  3.
 . 83 ، صها، مرد بحران»اللّه هاشمی رفسنجانیسخنرانی در مراسم هفتم آیت«ناطق نوری،  .4
انقالبی و همۀ مالحظاتی  ،اجتماعیم داده است تحت تأثیر شخصیت سیاسی، قای هاشمی انجاکاری که آ. «5

 (عطااللّه مهاجرانی،» .های شخصیتی، ایشان را در بر گرفته، یک مقدار پنهان مانده استکه مثل هاله

 ، مرکز اسالمی لندن)»سخنرانی«
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، به مناسبت چهلمین روز درگذشت ایشان، دکتر حسن روحانی نیز »رثای مردی برای فرداها

 چنین آورده است: 

ی نیز االلّه هاشمی] صاحب شخصیت دینی برجستهاما واقعیت این است که [آیت

بود. درک دینی او چه از لحاظ فقهی و چه از لحاظ قرآنی درکی ممتاز و دست 

اول بود. هاشمی مجتهدی مسلم و مفسرّی مُبرَّز بود. بیست و یک جلد تفسیر راهنما 

و سی و سه جلد فرهنگ قرآن که وی مطالعات مربوط به این آثار را عمدتًا در 

قدر ایشان برای فرهنگ دینی است. استواری نهای زندان انجام داده، میراث گراسال

  1اللّه هاشمی از عمق غور او در فرهنگ دینی است.منش و بینش آیت

 منش و عمل یک دولتمرد

مواضع، رویکرد، و رفتار هاشمی رفسنجانی در کسوت دولتمرد برجستۀ جمهوری اسالمی از 

و جزئیات معلوم است، و نیز  خوبی و با تفصیلبه 57روزهای قبل از پیروزی انقالب بهمن 

جناحی یا تحلیلی آن رویکرد و سیاست و رفتار در به همان میزان مدح و ذمّ و نقد خطی

ها در داوری درمورد آن برخوردها و ارزیابیسپهر سیاست و جامعه. فارغ از هرگونه ارزش

که در ی ــهللا هاشمهای مختلف طیّ دورۀ طوالنی دولتمردی آیتقبال موضوعات و وضعیت

ها و شرایط خاص هر موضوع و وضعیت تواند در ارتباط با ویژگیتحلیل نهایی همواره می

                                                                                                                                        
ها در رثای آقای نوشتۀ دکتر روحانی از بهترین نوشتهنویسنده، این دل. به ارزیابی 100، ص هامرد بحران .1

کند. مهاجرانی در هاشمی است و از آشنایی بسیار خوب و از نزدیک ایشان با آقای هاشمی حکایت می

معنی تدبر و تفکر و تعقل در قرآن چنین .. «.گوید: می تفسیر راهنمافرد های منحصربهتوصیف ویژگی

شوید با رو میزند و شما روبهای است که شاخه مییشد که یک نفر ذهنش مدام، ذهن زندهاست. بیند

های تازه. شما کافی است مقایسه های حَکَمی و نکتهیک تفسیری که این تفسیر سرشار است از نکته

کنید یسه میمقا تفسیر راهنما بینید که درواقع تقریباً، وقتی یک سوره را دربکنید با تفسیرهای قبل. می

ای پیدا کنید. یعنی ممکن نیست نکتۀ تازهای را پیدا میبا یک سوره در تفاسیر قبلی، حتماً نکتۀ تازه

شرایط و فضای و فضایی که تفسیر ایجاد شده است [گردد به آن شرایط نکنیم، که ریشۀ آن برمی

 نامۀ روزنامۀ اطالعات. ویژه، همان منبع، ]زندان
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کردن از منظری بینانه و منصفانه قرار گیرد و قضاوت شودــ نگاهمجدداً مورد ارزیابی واقع

روشنی بلند به مجموعۀ آن سیاست و رفتار و عملکرد این دولتمرد سه ویژگی عمده را به

گرایی که هر سه عنصر با یکدیگر ارتباط درونی و اندیشی، اعتدال، و عملنمایاند: مصلحتمی

 پوشانی دارند. هم

به معنای تالش برای حفظ نظام اندیشی  ــعملکرد و رفتار هاشمی از منظر مصلحت

ها و مواضع، ای از نگاهــ طیف گستردهجمهوری اسالمی و کمک به بهبود کارآیی آن

نهد. در اینجا صرفاً به ذکر چند نمونۀ ها و اقدامات عملی و مشخص را فرا رو میسیاست

به  1360از سال » مصلحت نظام«کردن موضوع شود: مطرحمثابۀ مستوره، اکتفا میعمده، به

» مصلحت«و » ضرورت«یافتن عناصر وگو و مکاتبه با امام که هم به راهبعد و بحث و گفت

مجمع تشخیص «شور انجامید و هم به جلب نظر موافق امام برای تأسیس گذاری در کبه قانون

که زمانۀ غالبیت  63توجه به ضرورت پایان جنگ در سال  1؛1366در بهمن » مصلحت

ارسال  1366در فروردین  2بود؛» جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم«سیاست و شعار رسمی 

ظام با این تصریح که کسی غیر از خود نامه به امام پیرامون چند موضوع دشوار پیش روی ن

اصالح قانون اساسی، تعداد نمایندگان، گزارش مذاکرات «ها را حل کند: تواند آنامام نمی

وپاگیر شرعی و عرفی های دستمجلس، ترکیب شورای نگهبان، مدیریت قوۀ قضائیه، سنت

به نام دین و  هاکاریاساس، تعدیل سیاست خارجی، و مشکل ارتش و سپاه و افراطبی

                                                                                                                                        
اللّه نقش آیت«وگو با روزنامۀ جمهوری اسالمی تحت عنوان د سید جواد ورعی، در گفت. به تصریح استا1

توان اصرار آقای هاشمی به اینکه ادارۀ جامعه اقتضائاتی دارد که نمی»: «هاشمی در بازنگری قانون اساسی

أثیر زمان و گذاری نادیده گرفت، موجب شد تا در مراحلی امام شخصاً وارد میدان شود و از تدر قانون

های جدیدی دربارۀ اختیارات حکومت گشوده شود و درنهایت به مکان در اجتهاد سخن بگوید و افق

، نشانۀ پویایی فقه 1366تأسیس مجمع تشخیص مصلحت بیانجامد. ... ایشان تأسیس این مجمع را در سال 

 .)29(همان منبع. ص » دانست.روز میشیعه با اجتهاد به
این جنگ باید به یک شکلی تمام «، 1363مع فرماندهان ارشد نظامی کشور در سال سخنرانی در ج .2

 . 1395دی  30، »سخنان منتشرنشده هاشمی«از  روزنامۀ شرق، گزارش »بشود
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دادن به جنگ در اواخر بهار و اوایل تابستان آمیز برای پایان؛ تالش موفقیت 1»انقالب.

و ارائۀ مواضع روشن درمورد اجزا و عناصر مورد بحث در بازنگری قانون اساسی،  2؛1367

ویژه درمورد موضوعاتی همچون شورای رهبری، دوران تصدی رهبری، حدود اختیارات به

این اظهارنظر هاشمی  3حلّ معضالت نظام توسط رهبری، و تعیین رئیس صدا و سیما. رهبری،

ای در میانۀ دهۀ هشتاد و در واکنش به نقد سیاست او در دوران ریاست که در مصاحبه

اندیشانۀ او در قبال نظام جمهوری اسالمی و جمهوری بیان شده نشانگر دیدگاه عمیقاً مصلحت

کسانی هستند که مثل مادر بچه هستند و خیلی «ــ است: بلغ ما بلغ ولوتعهد به حفظ آن ــ

خواهد که عیوب انقالب بروز کند. امّا کسانی هم هستند که هرچه به زبانشان دلشان نمی

                                                                                                                                        
های آخر حیات امام (ره) من در سال«. هاشمی خود در این باره نوشته است: 38ورعی، همان منبع، ص  .1

خواستم کسی بخواند و خودم به امام دادم. تایپ هم نکردم. برای اینکه نمی ای را خدمتشان نوشتم،نامه

را  هاایندر آن نامه هفت موضوع را با امام مطرح کردم و نوشتم که شما بهتر است در زمان حیاتتان، 

هایی کشور شود. گردنه آیندۀراه  سدّمعضلی  صورتها بهاینحل کنید، در غیر این صورت ممکن است 

که اگر شما ما را عبور ندهید، بعد از شما عبورکردن مشکل خواهد بود... یکی از این مسائل رابطه  است

ماندن : الینحل1395دی  20، روزنامۀ شرق ،»خداحافظ مرد مصلحت«مهسا جزینی،  »با آمریکا بود.

دهد که تنها شان میاختالف بین ایران و آمریکا تا این زمان کامالً درستی تحلیل و نظر آقای هاشمی را ن

 گیری و عمل کند. توانست درمورد آن تصمیمخود امام می
 598دادن به جنگ و قبول قطعنامۀ بندی دربارۀ ضرورت پایانداستان چگونگی رسیدن امام به جمع .2

دانیم و هم هنوز محلّ بحث و جدل اصحاب بحث خوبی میشورای امنیت را با تمام جزئیات آن هم به

گرایانۀ ؛ به تعبیر جعفریان، در مقابل دیدگاه واقع»کی بود کی بود، من نبودم!«ضیۀ آشنای است و ق

» گرایانه، مسئله را تا نابودی کامل پیش ببرد.توانست آرماننوعی تفسیر وجود داشت که می«هاشمی، 

 .45، ص شناسنامۀ انقالب، »گفتمان انقالب و سهم هاشمی در آن«
 .39 ورعی، همان منبع، ص 3.
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 1»دانیم که چقدر برای انقالب کار شده و از کجا به کجا رسیده است...گویند. ما میبیاید، می

ساله و پس یافتۀ دورۀ عسرت هشتدر برابر نامالیمات سامان رفتار متین و صبورانۀ هاشمی

اندیشی او در قبال نظام باید اوج رویکرد مصلحتواقع میاز آن تا زمان رفتن نابهنگام را به

 خود به شمار آورد. » فرزند«مثابۀ جمهوری اسالمی به

های در سال ویژگی اعتدال در شخصیت و رفتار سیاسی هاشمیِ دولتمرد را، که بیشتر

ساله، اخیر، و در ارتباط مشخص با تحول و تبدل اوضاع و شرایط در دورۀ پساعسرت هشت

دیگر، مورد شناسایی و اذعان، ای بسا عبارتمورد عنایت عمومی و تأکید واقع شده، و به

دهنده و مقوّم ای از عوامل تشکیلباید با تأثیر مجموعهدیرهنگام، قرار گرفته است، می

سلطۀ عقل عملی بر سایر «و » وارستگی درونی«صیت فردی او مرتبط دانست، ازجمله شخ

رشد کماالت و پختگی «و » نگری در مسائل اسالمیبینی و آزاداندیشی و کالنروشن«؛ 2»قوا

 گوید: هاشمی در توصیف نگاه اعتدالی خود در دورۀ ریاست جمهوری، می 3»سیاسی.

مثالً در سیاست خارجی هم من قائل به تعدیل بودم. تعدیل فقط در اقتصاد نبود و 

بایستی متعادل شود. مان و روابط با کشورها میمعتقد بودم که سیاست خارجی

ای از این توانیم مثل گذشته با مسائل تند و حاد برخورد کنیم. خب عدهگفتم نمیمی

ر فلشی که کردند. هگیری میشدند و در مقابل آن موضعگیری هم دلخور میجهت

                                                                                                                                        
طور مشابه . مقایسۀ رویکرد و رفتار متین و صبورانۀ آقای هاشمی، و نیز به158، ص هاشمی بدون روتوش 1.

توجیه دیگران با رفتار خارج از چارچوب آقای خاتمی، دربرابر نامالیمات و رفتارهای ناپسند و غیرقابل

 آموز است. هنگام فعلی کامالً عبرتنژاد در قبال حامیان پیشین و مخالفان/ منتقدان دیرمحمود احمدی

شناسنامۀ ، »مداری خودساختهتهاشمی رفسنجانی: عالمی ربانی و سیاس«سید ضیاء مرتضوی (استاد حوزه)،  .2

با چندین دهه تزکیۀ درون و تهذیب نفس و «... . او در توصیف خصوصیات هاشمی آورده است: انقالب

و اعتدال توانست در تاریخ این سرزمین منشأ خدمات علمی و آراستگی به زینت تقوا و دانش و عقالنیت 

فکری و عملی فراوان شود ... و از همین منظر است که برپایۀ حدیثی صحیح و معتبر از امام صادق (ع) 

داریم که از آن بندۀ شایسته جز نیکی سراغ که جناب کلینی نقل کرده در پیشگاه خداوند عرضه می

 . 28همان منبع، ص » نداریم.
 .28، ص شناسنامۀ انقالب. 3
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شد یک عده مخالف بودند. یکی از در جهت آن سیاست کلی تعدیل انتخاب می

ها از مسائل اجتماعی های اجتماعی بود. شاید خیلیهای مهم از نظر من تعدیلمحور

بردند ... مخالفین من بیشتر به مسائل یا سیاست خارجی که من در آنجا هم رنج می

  1ند.کردیک مقدار باز بودم توجه می

 ت: امل اسشا و توصیف اسحاق جهانگیری از اعتدال در نگاه و مشی هاشمی روشن و گوی

دغدغۀ هاشمی اعتدال و تالش مداوم او برای دور کردن نظام اجرایی و سیاسی 

هاشمی اقتضائات زمان را به درستی درک  2کشور از تنش، تندروی و افراط بود.

هاشمی دوراندیش بود، نگاه  .گرفتار میکرد و میراث انقالبی کشور را به کمی

ای کشور های توسعهنگر داشت و بر همین اساس به ایجاد و تقویت زیرساختآینده

ای داشت و از امیرکبیر هاشمی رفسنجانی نگاه توسعه .در مقاطع مختلف پرداخت

سرمشق گرفته بود و رویکرد او را در آغاز مبارزۀ سیاسی تا دیدگاه بلندنگرش در 

 3توان مورد مطالعه قرار داد.مینۀ ثروت ملی میز

شریعت  وز دین هم افدیدگاه اعتدالی هاشمی را همچنین باید در ارتباط با نوع خاصی از 

های موزهآجمله در دید، که از اوان آموزش طلبگی در حوزه در جان او نشسته بود، من

 ، د اوبه تصریح خو اللّه بروجردی.های آیتبرگرفته از درس

                                                                                                                                        
اول  روزهایاز همان  مثالً«. در توضیح بیشتر موضوع همانجا افزوده است: 130، ص هاشمی بدون روتوش .1

؟ گفتم شودمیکت و شلوار یا کت و دامن بپوشند و یا چادر نگذارند، چه  هازناز من پرسیدند که اگر 

در مدرسه  هاها. مثًال بچهبحثار بپوشند و امثال اینگونه کت و شلو توانندمیاین حکم شرعی نیست و 

که هنوز تکلیف  هااینچه لزومی دارد بچه در مدرسه مقنعه بگذارد.  گفتممیو  کردندمیمقنعه سرشان 

مخالفت  هاروزنامهدر  هابعضیبود و  هابحثاین  همۀ. یا معتقد بودم که رنگ لباس آزاد است. اندنشده

 . 130ص » ...کردندمی
زیادی دارم از این که چگونه در این مدت بیست و پنج سال،  هایناگفته«در این زمینه او خود گفته است:  .2

همیشه من گرفتار افراط و تفریط دو جریان چپ و راست بودم و نقش اساسی داشتم در این که  تقریباً

 .159، ص هاشمی بدون روتوش »راه میانه، درست و معتدل بماند.
 . 1396فروردین  26، اللّه هاشمی رفسنجانیهای آیتدیدبان اعتدال و یادوارۀ تبیین راه و اندیشههمایش  .3
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گفتند: این کردند و میمقلد و شاگرد ایشان بودم. ایشان در درس بحث می

کنیم، گیری میکنیم، خالف احتیاط است، چون از بس سختهایی که ما میاحتیاط

شوند. نباید بیشتر از همان مقدار که خدا خواسته است، از مردم افراد پشیمان می

 1بخواهیم.

های فرهنگی توان در نگاه اعتدالی به رویکردشریعت را میتأثیر روشن این نوع از فهم از 

حکومت در برابر جامعه یافت، که پیشتر اشاره شد. جهت دیگر این نگاه و منش اعتدالی را 

های عمومی و اختصاصی طلبگی، رغم فراگرفتن آموزشباید در این واقعیت دید که هاشمی به

در » نگاه منعطف به شرایط ایران«و » به ایراننگاه «، بلکه عنصر »محور نبودصرفاً حوزه«

عالوه، به تعبیر یکی از کسانی که در فرایند به 2دیدگاه ایشان کامالً برجسته و محسوس بود.

 از نزدیک دستی بر آتش داشته،  1368بحث بازنگری قانون اساسی در سال 

ایشان  دقت در نظرات آقای هاشمی و تجربۀ عملی سی سال گذشته، از درک عمیق

کند. یک از مقولۀ قدرت و حکومت، و چگونگی تعیین نظام سیاسی حکایت می

های مذهبی و سیاسی دیگر را ها، تفاوت نگاه ایشان با شخصیتمقایسه میان دیدگاه

  3دهد.نشان می

توجه و عنایت ویژۀ هاشمی به شرایط و اقتضائات زمانه در ارتباط با موضوع اجتهاد و 

باید مرتبط با همان نگاه معطوف به را نیز  4»اجتهاد بدون توجه به این عناصردانستن ناکافی«

                                                                                                                                        
 . 1395دی  21، روزنامۀ شرق، »مردی با مختصات جامعۀ سیاسی«پور، حمیدرضا جالئی .1
. او در 44ص ، شناسنامۀ انقالب، »گفتمان انقالب و سهم هاشمی رفسنجانی در آن«رسول جعفریان،  .2

این نگرش در «نویسد: الّله خمینی، میتوضیح بیشتر این نگاه و باور به ایران، مشابه دیدگاه آیت

خصوص نسبت به تاریخ روحانیون مشروطه هم بود. اگر کسی در عمق تحوالت ایران قرار داشت و به

با برداشت حکمت ایرانی معاصر ایران آگاهی داشت، مسلماً نوعی تمرکز روی تفکر ایرانی که اسالم 

. این ویژگی و انعطاف در فهم و رویکرد هاشمی، به تعبیر جعفریان، 45همان منبع، ص » بود، داشت.

 .45های ایرانی را بیشتر جلب کند. ص همچنین واجد این توان و ظرفیت بود که توجه توده

 .39. ورعی، همان منبع، ص 3
 .38سید جواد ورعی، همانجا، ص  .4
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واقعیت بیرونی و منعطف نسبت به اوضاع جامعه به شمار آورد. در تداوم آن فهم و نگاه و 

های مختلف، نیاز ناگزیر حکومت فقاهتی به پاسخگویی به طیف گستردۀ مشکالت در حوزه

رسید. به تصریح ایشان در » شورای فقهی«و » شدن فقهتخصصی«بندی ضرورت هاشمی به جمع

 )، 1387کنگرۀ بزرگداشت شیخ بهایی (دی 

ها و جوامع و ها فصل و باب جدید در روابط انسانوجودآمدن دهبه بهباتوجه

تفاوت باشد. اآلن نظر و بیتواند در آن مسائل بیتمامی کشورها، نظام اسالمی نمی

تواند در همۀ ابواب مورد نیاز فقهی جامعه و ک مجتهد نمیفهمند که یهمه می

  1مردم متخصص باشد.

 رسد که: بندی میاو سپس در ادامۀ بحث به این جمع

رویم ... اگر بخواهیم در طرف فقه تخصصی میدر دورۀ حکومت اسالمی داریم به

ا همۀ امور مردم دخالت کنیم باید با فقه تخصصی باشد. اگر فقه تخصصی ر

پذیرفتیم، تقلید تخصصی را هم باید بپذیریم؛ یعنی الزم نیست مقلدین در همۀ امور 

از یک مجتهد تقلید کنند ... اگر این دو موضوع را پذیرفتیم، باید شورای فقهی را 

  2رسیم.بپذیریم ... در دورۀ فقه تخصصی، به شورای فقهی می

دن فقه در گذشته نیز از جانب شذکر این نکته خالی از لطف نیست که موضوع تخصصی

مطرح شده  3اللّه حائری یزدی، و نیز عالمۀ جعفری و استاد مطهریبرخی علما، همچون آیت

بود و در آن مقطع ازمنظر فهم و تحلیل نظری اهمیت داشت. طرح مجدد آن از جانب هاشمی 

، ناظر به در سالیان اخیر، پس از یک دورۀ طوالنی تجربه در ریاست مجمع تشخیص مصلحت

گذاری حکومتی و تالش برای واسطه از تنگناهای واقعی در سیاستداشتن فهم روشن و بی

                                                                                                                                        
شناسنامۀ انقالب، ، »اللّه هاشمی رفسنجانیفقه تخصصی و اجتهاد شورایی از نگاه آیت«دکاظم تقوی، . محم1

 .46، ص نامۀ روزنامۀ جمهوری اسالمیویژه
 . نوشتۀ تقوی مرور اجمالی مفیدی از سابقۀ موضوع را در بر دارد. 46 ص تقوی، همان منبع، .2

 تقوی، همانجا. 3.
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درمورد توان عملی فقه کنونی برای  1غلبه بر آن تنگناها و حل و رفع مشکالت عملی است.

گویی به مسائل و مشکالت جامعه در دوران حاکمیت دستگاه فقاهت شیعه، از ایشان پاسخ

 ت:نقل شده اس

آن طور که حضرت امام فرمودند، فقه باید نیاز بشر از گهواره تا گور را اداره کند 

اما با فقه فعلی آیا چنین چیزی میسور و ممکن است؟ قطعاً چنین چیزی نیست. 

که فقه باید فعاّل باشد، نه منفعل. باید از زمان خودمان جلوتر باشیم و درحالی

  2و موضوعات را حقیقتاً بشناسیم. اش این است که زمان خودمانالزمه

جمله مبتنی بر حکم شعور ، به معنای واکنش و اقدام حسابگرانۀ عقالیی، من»گراییعمل«

دیگر عنصر برجستۀ منش و مشی و  متعارف، در برابر واقعیت بیرونی فارغ از توهم و خیال،

ز جانب طیفی از های گوناگون حکومتی است، که ارفتار هاشمی در دوران تصدی مسئولیت

همدالن و حامیان او فضیلت قلمداد شده و البتّه از سوی ناهمدالن و مخالفانش رذیلت. امّا 

او، که بنا به تعریف ربطی وثیق با عنصر » گراییعمل«ورای این دوگانۀ سترون، برای 

گرایی و ضرورت دوری از توهم و خیال و گزینۀ فرهنگی آشنای ما جماعت ایرانی که واقع

توان ذکر نمود. فهم ضرورت ها و بروزات عملی متعدد میدارد، نمونه» اللّه گربه استانشاء«

خاتمۀ جنگ بسیار پیش و بیشتر از دیگران، که مذکور افتاد، و ورود عملی به تالش برای 

های آمریکایی در لبنان های شدیداً الزم در جنگ در برابر آزادی گروگاندسترسی به سالح

معروف شد و کلّ قضیۀ بزرگتر تالش برای حل و فصل » ماجرای مک فارلین«به  که بعداً

» کیک و کلید«اختالف با ایاالت متحده که در چرخۀ معیوب روایت علنی آن تحت عنوان 

های خطیر و گرایی این دولتمرد رفته در سالهای روشن و برجستۀ عمللوث شد، نمونه

                                                                                                                                        
در دهمین اجالس مجلس » کارایی عملی جمهوری اسالمی«انی ایشان تحت عنوان در این زمینه به سخنر .1

با عنوان  حکومت اسالمی) و نیز دو مصاحبۀ مفصل منتشره در نشریۀ 1382خبرگان رهبری (شهریور 

 ) رجوع شود. 1، شمارۀ 5، و سال 4، شمارۀ 4(سال » کارآمدی نظام جمهوری اسالمی«
شناسنامۀ انقالب، ، »اللّه هاشمی رفسنجانیارتباطات حوزوی آیت«ی، االسالم سیدصادق قادر. حجت2

 . 80ص  نامۀ روزنامۀ جمهوری اسالمی،ویژه
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رای پذیرفتن مسئولیت خاتمۀ جنگ و پذیرش پرخطر دهه شصت است. نامه به امام ب

مجازات آن برای دورکردن رهبر انقالب از آثار منفی چنین تصمیم بزرگی در آن مقطع هم 

نشان از آمادگی عملی برای فداکاری برای حفظ نظام و حفظ آبروی استاد و مقتدای خود 

و رفقا و همگنان  گرایانۀ نیرومندی حکایت داشت که در دوستانداشت و هم از شمّ عمل

شد. این نگاه او به الزامات عملی بیان نمی» اندیشانهمصلحت«دیگر نبود یا اگر بود 

 نمایاند:خوبی میگرایی بهگرایی و عملگذاری و عمل حکومتی عمق تعهد او را به واقعسیاست

ای ما هر تعریف و نظری پیرامون توسعۀ سیاسی داشته باشیم و هر طرح و برنامه 

توانیم طرح و رای توسعۀ سیاسی و توسعۀ اقتصادی و سازندگی داشته باشیم، نمیب

بریم و جامعه و هایمان را فارغ از شرایط و وضعیتی که در آن به سر میبرنامه

کنیم، ریخته و به اجرا درآوریم. در مرحلۀ بعد اجتماعی که در آن زندگی می

خواهیم بدهیم و هر عاری که میزنیم، هر شبایستی ببینیم هر حرفی که میمی

  1خواهیم به مردم بدهیم، واقعاً چقدر امکان تحقق دارد؟ای که میوعده

تحقق  ر طریقلی ددر همین زمینه، و در تأکید بر ضرورت توجهِ ناگزیر به محظورات عم

 گوید: ای در میانۀ دهه هشتاد، میها، در مصاحبهها و آرمانخواسته

زی انقالب افکاری داشتیم. در زمان مبارزه تفکرات روشنی چون ما از اول پیرو

گونه داشتیم و حرفهایمان را هم گفتیم و کم نیست. ولی در عمل دیدیم که این

کردیم. اما در عمل فضای انقالب و مردم، نیست و ما خیلی آرمانی فکر می

بری و امام ای است که رهگونهمخصوصاً نیروهای وفادار به انقالب و بدنۀ اصلی به

های دینی و این بخش جامعه توجه در نظراتی که دارند، ناچار هستند به حوزه

 2کنند.

                                                                                                                                        
 . 132، ص هاشمی بدون روتوش 1.
نویس قانون اساسی در دانشگاه تهران در . اظهار نظر هاشمی در سمینار بررسی پیش132همان منبع، ص  .2

روشنی کاشف محظورات و ارتباط آن با نظام شورایی، خود به درمورد بحث والیت فقیه 1358آذر 

های موضعی و در همۀ امور گیریخواهیم یک فقیه در کارهای اجرایی و تصمیمما نمی«عملی است: 

حضور داشته باشد، بلکه فقیه یک ناظری است بر جامعه، که نظام شورا خوب اجرا شود، درواقع قانون 
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توان از تداوم آن نگاه در صحنۀ داخلی و نیز در روابط خارجی، با منطقه و فرامنطقه، می

در بینانه از واقعیت بیرونی موارد بسیار دیگری برشمرد، هرچند بر فهم واقعگرایانۀ مبتنیعمل

این فقره همچون دو فقرۀ دیگر صرفاً به ذکر مستوره و بیان جوهرۀ ویژگی مورد نظر اکتفا 

 شد. 

 بندیجمع

اللّه فهم عمومی جامعه و دولتمردان و طیف وسیع کنشگران سیاسی، آیت اشاره شد که درآغاز

معنای تالش برای حفظ نظام به» اندیشیمصلحت«هاشمی رفسنجانی را با سه ویژگی 

روی و دوری از افراط معنای میانهبه» اعتدال«مهوری اسالمی و کمک به بهبود کارایی آن، ج

شده و عقالنی به دور از توهم و خیال در به معنای واکنش حساب» گراییعمل«و تفریط، و 

برابر شرایط و واقعیات بیرونی توصیف کرده و ستوده است. بررسی تفصیلی منش و کنش او 

، غالبیت این سه ویژگی 1395تا آذر  1357سالۀ دولتمردی، از بهمن وهشتسیدر خالل دورۀ 

نمایاند. در بخش نخست این نوشته در بررسی خوبی میفرد را در گفتار و رفتار او بهمنحصربه

گیری شخصیت هاشمی رفسنجانی از زمان کودکی بر چند ترین عوامل مؤثر بر شکلعمده

ای با فرهنگ مذهبی با صبغۀ روشن ضدّرژیمی، در خانوادهعنصر مشخص تأکید شد؛ تربیت 

آشنایی از نزدیک با طبیعت و واقعیت زندگی و اهمیت تالش برای کسب معیشت، آشنایی با 

شدن نفت با هر دو وجهۀ ملی و مذهبی، گرایش روزافزون به فضای سیاسی دوران نهضت ملی

اللّه بروجردی، انتشار ناهمدالنۀ آیترغم غالبیت نگاه و مشی کنشگری سیاسی در حوزه به

نشریۀ مکتب تشیع با رویکردی متفاوت با نشریۀ مطرح در حوزه در آن زمان، شاگردی 

های غالب در متن حوزه تا آن زمان، اللّه خمینی و تقویت گرایش فکری متفاوت با آموزهآیت

                                                                                                                                        
ه است که مردم با مشورت و همکاری یکدیگر و با ارائۀ پیشنهادهای اساسی ما نظامی تعریف کرد

تر، پیش مناسب، جریان قانون را در کشور برای رشد و تکامل جامعه و برای زندگی بهتر و راحت

شناسد، اداره شود ببرند. این همان نظام شورایی است، باید زیر نظر فقیه که اسالم و جامعۀ اسالمی را می

، ص انقالب و پیروزی(هاشمی،  »این جریان به هم نخورد و از مسیر اسالمی خارج نشود.نحوی که به

392 ( 
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اللّه ی و برآمدن آیتکه بعد از فوت آقای بروجرد 40ورود عملی به جریان مبارزه از سال 

خمینی متحول شده بود، عنایت مشخص به تحوالت تاریخ معاصر کشور با توجه ویژه به 

مثابۀ امیرکبیر و شخصیت و رسالت و نحوۀ رفتار سیاسی او، و نیز توجه به قضیۀ فلسطین به

موجب  معضل مهمّ مسلمانان در منطقه. تأثیر این علل و عوامل بر فهم و رفتار هاشمی جوان،

و اقرانش رفتاری همگنان گیری شخصیت مبارزی انقالبی شد که کامالً با الگوی فکریشکل

متفاوت بود و مثالً به فعالیت اقتصادی و کارآفرینی، چه به قصد کمک به امر معیشت و چه 

کرد. در خالل طور جدّی آن را تعقیب میعنوان منبع تأمین مالی مبارزاتی، باور داشت و بهبه

های غربی، ن بررسی همچنین به دو جهت دیگر نیز اشاره شد؛ نخست، سفر به کشورآ

های مادی آن که ها و پیشرفتخصوص ایاالت متحده، برای آشنایی با غرب و دستاوردبه

تواند در چارچوب مفهومی عالقه به شخصیت، منش و سیاست امیرکبیر تعریف شود، و می

عنوان یکی از عالیق جدی از اوان جوانی و پژوهی بهرآنیافته به امر قدوم، توجه سامان

دوران طلبگی و عامل مُقوّم چارچوب فکری، فهم دینی، و رفتار مبارزاتی. اکنون، از منظر 

ویژه در ارتباط با اشراف بر قرآن و فهم عمیق آنچه که دیگر دولتمردان در رثای هاشمی، به

اند، تا میزان زیادی روشن شده است که آن هدینی و مشخصاً شریعت و فقه، گفته و نوشت

را باید مبنای هدایت  فرهنگ قرآنیو  تفسیر راهنماپژوهانۀ متبلور در های قرآنتالش

های عملی دوران دولتمردی دانست، ایدئولوژیک نگاه و رویکرد او در مواجهه با چالش

نتی، به الزامات و خصوص از منظر مواجهه با چگونگی پاسخگویی فقه، مشخصاً فقه سبه

  1اقتضائات دنیای مدرن و مدیریت فقهی در نظام جمهوری اسالمی.

تر فرایند مستمر و به باور راقم این سطور، مجموعۀ علل و عوامل مذکور، در بستر بزرگ

سو و کسب تجربۀ غنی و طوالنی و چندبُعدی و مداوم بسط و تعمیق فهم دینی روزآمد ازیک

کردن تأثیر متقابل و پویای آن دو، توان و ظرفیت دیگر، و لحاظسویچندوجهی مبارزاتی از

                                                                                                                                        
شکاف «که تحت عنوان  1383در این زمینۀ مشخص رجوع شود به مصاحبۀ مفصل آقای هاشمی در سال  .1

قات ، نشریۀ مرکز تحقیمجلۀ راهبرد، »داری ایران امروزانتظار شریعت و اقتضای واقعیت در حکومت

 .32-7ص ، ص1383، تابستان 32استراژیک، شمارۀ 
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عملی خاصی را در هاشمی رفسنجانی ایجاد کرد که شخصیت و رفتار او را در دوران فکری

عنوان سمپات و حامی این واقعیت که او هم به 1بلند دولتمردی تعریف و مشخص کرده است.

شده و هم دهۀ چهل و اوایل دهۀ پنجاه شناخته می های اواخرجدی سازمان مجاهدین در سال

اللّه خمینی در دوران مبارزه و سپس در دورۀ بعد از ناپذیر آیتاز اعتماد محکم و خلل

نشانۀ روشنی است از کسب ظرفیت تعاملی  2انقالب و برقراری نظام جدید برخوردار بوده

ان و ظرفیت، به زبان و عبارتی فردی که خاص خود او بوده است. این ویژگی و تومنحصربه

ای است که در مواجهه با طیف گستردۀ دیگر، ترجمان عملی شخصیت پخته و پیچیده

                                                                                                                                        
های مختلف مطرح در با عنایت به واقعیت تأثیرپذیری کنشگران سیاسی و مبارزان انقالبی از گفتمان 1.

و همکاری از ــ هاطور مشخص مارکسیستبهــ های رقیبها و دیدگاهبینیجهان دوران مبارزه، شامل

ه با سازمان مجاهدین خلق (تا قبل از تغییر ایدئولوژی در درون سازمان)، نزدیک طیّ یک دورۀ چندسال

های دیگر تأثیر از گفتمانهای مختلف بیهای هاشمی در حوزهمی توان استدالل کرد که فهم و برداشت

میزان و ابعاد این تأثیرپذیری محتاج تحقیق و تفحص دقیق در  نبوده است. هرچندکه تعیین چگونگی و

های دیگر در زنی کرد که هاشمی دولتمرد نیز از مفردات گفتمانتوان گمانهطور مشابه میاست. بهمنابع 

های طور مشخص، طیف گستردۀ دیدگاهبهحوزۀ تفکر و اندیشۀ مذهبی در دورۀ بعد از انقالب ــ

است، که این ــ تأثیر پذیرفته خصوص اندیشه و آثار روشنفکران مسلمان و نواندشان دینیانتقادی، به

 خود محتاج بررسی و تحقیقی جداگانه است. 
که خطاب به خود ایشان ابراز ــ میزان اعتماد امام به آقای هاشمیاللّه وحید خراسانی از روایت آیت .2

در بدو انقالب که در مدرسۀ رفاه و یا علوی، خدمت حضرت امام مشرف «جالب توجه است: ــ شده

کند، آورد معرفی میور حضرت امام هست، هرازچندگاهی، فردی را میشدیم، دیدم یک کسی در حض

خواهیم مسئول فالن جا و فالن کار بکنیم. حضرت امام هم خواهیم قاضی بگذاریم، این را میاین را می

کند. این خیلی برایم جای شگفتی بود که این فرد کند و حکم را صادر میپذیرد و امضا میکامالً می

پذیرد. از آقای اشراقی که آنجا بود پرسیدم این شیخ کیست گوید حضرت امام میچه میکیست که هر

که اینقدر در حضرت امام خمینی تأثیر دارد. آقای اشراقی گفت که ایشان آشیخ اکبر هاشمی است ... من 

السالم احجت »کس به مثل تو رابطه با امام خمینی ندارد.در آنجا جایگاه شما را متوجه شدم که هیچ

 .79، ص شناسنامۀ انقالب، »اللّه هاشمی رفسنجانیارتباطات حوزوی آیت«سید صادق قادری، 
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های گوناگون در دوران بعد از انقالب توانسته هم معضالت در دورۀ تصدی مسئولیت

کما هو حقه » قوای عاقلۀ نظام«عنوان شخصیت و منش خاص خود را حفظ کند و هم به

انصاف باید گفت که حفظ چنین تعادلی دشوار بر بلندای بند یکسره قش کند و بهایفای ن

لرزان و لغزان سیاست و قدرت کاری خُرد نبوده است. تردید نباید کرد که عامل بسیار مهمی 

گذاری، و تواند تفاوت آشکار و چشمگیر بین شخصیت، نوع فهم، قضاوت، سیاستکه می

سیاری دیگر از دولتمردان جمهوری اسالمی توضیح دهد و تبیین توان مدیریتی هاشمی را با ب

که تقریباً از بسیاری جهات مهم با تجربیات دیگران، هم   1اوست» عمق تجربۀ سیاسی«کند 

فکری و هم از بعد عملی، متفاوت است و از غنای بسیار باالتری حکایت دارد. از بعد ذهنی

رساندن این معناست که شخصیت هاشمی، به گواه  تالش نوشتۀ نسبتاً کوتاه حاضر معطوف به

بعدی، نه است، نه یک 2»االطرافجامع«عناصر و عوامل مورد اشاره و احصاشده، شخصیت 

کوش و انقالبی مقاوم در برابر فشار و شکنجه، نه فقط معمم فقط یک مبارز پرشور سخت

شناس یار مالّ، نه فقط قرآنخواندۀ حوزه و مثالً متخصص فقه و اصول و کالم و حتیٰ بسدرس

ای حوزۀ سیاست و آشنا با بازی قدرت، و نهایتاً نه فقط پژوه، نه فقط کنشگر حرفهو قرآن

در  3ها.دولتمرد موفق در طراز جمهوری اسالمی، بلکه ترکیبی ساختارمند و موفق از همه آن

این سو دو  بندی کلی در دستگاه فقاهت شیعه از زمان انقالب مشروطه بهیک تقسیم

گرا که دنیای جدید را از هر حیث رد توان دید: آرمانگرایان سنتاردوگاه/ دیدگاه رقیب می

اند و خواهانی که به ضرورت تغییر در نگاه سنتی باور داشتهکنند، و تحولو محکوم می

ها ترین محورهاشمی، یکی از اصلی«شک به اردوگاه دوم متعلق است. فراتر از این، هاشمی بی

                                                                                                                                        
به  نامۀ روزنامۀ جمهوری اسالمیشناسنامۀ انقالب، ویژه، »وزیر خارجۀ امام بود«حسن خمینی، . سید1

 . 23، ص 1395بهمن  27، اللّه هاشمی رفسنجانیمناسبت چهلمین روز رحلت آیت
 . 11، ص شناسنامۀ انقالب، »هااللّه هاشمی: نماد خوبیآیت«اللّه یوسف صانعی، تآی .2
اللّه هاشمی رفسنجانی هویتی مرکب داشت؛ هم روحانی، هم انقالبی، آیت«پور، به تعبیر حمید رضا جالیی .3

 . )1395دی  21، روزنامۀ شرق(، »هامدار بود، ترکیب همۀ اینگرا، هم سیاستگرا، هم عملهم توسعه
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 1»در گفتمانی بود که از مشروطه به این سو، نوعی همراهی با تغییرات را پذیرفته بود.

ای و مبنایی با برخی علمای قم واقف بود و های ریشهعالوه، هاشمی خود به تفاوت نظربه

امّا هیچ دانسته نیست که  2ها نبود.ها و خط فکری سنتی آنآمدن در برابر آنحاضر به کوتاه

مَِنشی هاشمی بر اندیشه و عمل دیگران، در سپهر  -سیاسی  -ر ماندگار میراث فکری تأثی

حکومتگری در کشور یا حتیٰ در سپهر محدودتر حوزه و حوزویان، چه خواهد بود. منطقاً 

 نسالنش وفا نکند. باید به انتظار آینده نشست. هرچندکه ممکن است به عمر نویسنده و هممی

 سخن پایانی
شود. نخست این موضوع که ام این نوشته به ذکر چهار نکتۀ کوتاه دیگر اکتفا میدر فرج

اللّه هاشمی رفسنجانی حشرونشر داشته و در منش و تقریباً تمام کسانی که از نزدیک با آیت

اند، ازجمله صبر و های رفتاری متعددی انگشت گذاردهاند، بر ویژگیرفتار ایشان تأمل کرده

دادن در جلسات رسمی حکومتی یا جلسات بحث و فحص با دیگران و گوشفقط حوصله، نه

ها، ازجمله نظرات کامالً مخالف، بلکه در تالش صبورانه و با حوصله به صحبت

ناپذیر برای اصالح امور در راستای فهم و نظرات خودش، با نوعی نگاه امیدوارانه که خستگی

تعبیر به 3»نمود.انگارانه مینگریست که سادهبینانه به مسائل میحتیٰ گاهی آنچنان خوش«

                                                                                                                                        
دهد که خوبی نشان می. به باور جعفریان، انقالب مشروطه به45، ص شناسنامۀ انقالبرسول جعفریان،  .1

). 45جدید را در دل نگرش خود جای دهند. (همان منبع، ص  راحتی توانستند نظامباورمندان به تغییر به

، و به هیچ روی اندبودهاز مراجع تقلید هم  یتوجهقابلتعداد  در این دسته، حتیٰ«افزاید که او همانجا می

ناجور  هایوصلهو  هانسبتآن را با  راحتیتوان بهمیکسی نباید تصور کند که این جریانی است که 

 ).45ص (» متهم کرد.
یک وقت «، آورده است: »آیینۀ امام بود«اللّه محمدجواد فاضل لنکرانی در نوشتۀ خود تحت عنوان یتآ .2

لد ما رضوان اللّه تعالی علیه به آقای هاشمی گفتند: آقای هاشمی شما اختالفاتتان را با بعضی مرحوم وا

آقایان حوزه حل کنید که آنقدر به سطح مردم کشیده نشود. ایشان در جواب گفت: آقا اختالفات ما با 

 ).21، ص شناسنامۀ انقالب(» ای و مبنایی استاین آقایان اختالفات ریشه
 .56ص  شناسنامۀ انقالب،، »صداقت با خود و مردمپاداش « 3.
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مهندس حسین مرعشی که از کودکی با آقای هاشمی آشنایی نزدیک داشته و تمام مراحل 

 زندگی ایشان را درک کرده است: 

ها این است که که انقالب کردند و درمورد زندگی آقای هاشمی یکی از تفاوت

و دارد، امّا زمینش نزدند. خودشان  نظامی را مستقر کردند، مشکالتی هم داشت

تعامل الزم را حفظ کردند. اجازه ندادند چیزی را که ساختند خراب بشود. 

حوصله کردند تا به آرامی اصالح کنند و این حوصلۀ آقای هاشمی برای اصالح 

های کلی کشور که مصوب ها را اصالح کرد. این که اآلن سیاستخیلی از سیاست

هایی است که آقای هاشمی آن را ارائه کرد. خیلی مخالف تهم هست، همه سیاس

ها را جا انداخت. این روش مبتنی بر وگو آنداشت ولی با حوصله و تدبر و گفت

 1گرایی است. این فراز مهمی از زندگی آقای هاشمی است.گرایی و نتیجهواقع

سته و صبر و تحمل نامالیمات، که بر همه روشن است، از زمرۀ خصوصیات برج

که منطقاً بیشتر از هر کس دیگری شایستۀ ر ایشان ــفرد ایشان است؛ به گفتۀ همسمنحصربه

صبر آقای هاشمی واقعاً انتها نداشت و «ــ اش استساله 60اظهار نظر درمورد شریک زندگی 

وگوی دونفره با گفت 2»آوردند.همۀ خانواده و فرزندان و نزدیکان، مقابل صبر ایشان کم می

 نماید: شهید بهشتی در صدر انقالب عمق داستان و ابتالی فراگیر را بازمی

دهد؟ نگاهم کرد و گفت: این آسیاب های تلخ آزارت نمیبه بهشتی گفتم این تهمت

گذرد. شما سخت میبه نوبت است، نوبت تو هم خواهد رسید. چقدر این روزها بی

ود که بمانم تا نوبت به من هم دوست من، من هم تا نیمۀ راه آمدم، مشیت این ب

  3های خودم را ببینم و بشنوم...برسد تا در سنگ زیر و باالی آسیاب صدای شکستن
 ست: شتی، اد بهنکتۀ دوم بخشی از نوشتۀ دکتر سید محمدرضا بهشتی، فرزند بزرگ شهی

آرزوی روزی را داشت که مردم این سرزمین با سربلندی و سعادتمندی و نشاط و 

از مواهب زندگی برخوردار باشند و از اینکه حوادث ایام موجب شده است آزادی 

                                                                                                                                        
 . 68، همان منبع، ص »آقای هاشمی به وسعت ایران بزرگ بود« .1
 .50، ص شناسنامۀ انقالب، »اللّه هاشمی انتها نداشتصبر آیت« .2
 ). 1384(به نقل از فیلم انتخاباتی هاشمی رفسنجانی در سال  »خداحافظ مرد مصلحت«مهسا جزینی،  .3
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عمالن وضعیتی دیگر را برای جامعه رقم بزنند، سخت آزرده اندیشان و کجتا کج

ای از دین و ها خود را در لفافهعملیها و کجاندیشیویژه آنکه این کجبود. به

عالم دینی خود را متعهد به باور  عنوان یکپوشاند که برای او که بهدینداری می

ها و بینیدید چگونه کوچکدانست، تحملش دشوار تربود. از اینکه میخویش می

شود ها به پای باوری نوشته میظرفیتیها و کمها و لجاجتها و تعصبنظریتنگ

ها به خود خریده بود، بسیار ها، رنجاش از این شائبهکه عمری برای زدودن چهره

  1شد.گ میدلتن

ن را آمان دقیق که ز» انتخاب راه«ای از خود اوست با عنوان سومین نکته، نقل دلنوشته

های دغهرسد که در اواخر عمر نوشته شده باشد. این دلنوشته دغام لکن به نظر مینیافته

 نمایاند:خوبی میشکستۀ اهل تفکر و تأمل را بهدرونی مبارز و انقالبی پیر و دولتمرد دل

معیشت مردم، خواستۀ اهل دین، خواستۀ روشنفکران، تراز زندگی جدید، حفظ 

شود پلی شد میان همۀ ای که از آن بیزارم). میها، توسعه، عدالت، فقر (واژهسنت

شود پلی شد میان اصول و ها و دنیای جدید. میشود پلی شد میان ارزشها. میاین

  2شود پلی شد میان عدالت و توسعهعمل. می

بندی نهایی، باید بیفزایم که این نگاه کوتاه و سریع به که، در جمعو آخرین نکته این

سیاسی هاشمی رفسنجانی و رفتار او در ـگیری شخصیت فکریبرخی از علل و عوامل شکل

توانسته به موضوع دورۀ بلند و پر فراز و نشیب دولتمردی، بنا به منطق ابتدایی این نگاه، نمی

ای یکسره دیگر مدارِ رفته بپردازد، که آن خود حوزهضروری ارزیابی عملکرد سیاستمهم و 

های مدار البته همواره در معرض انتخابزندگی سیاست«است، هم در گرو این حکم کلی که 

و گاه دقیق و درست کند میمدار، گاه اشتباه و خطا سیاست ؛است“ نادرست”و “ درست”

و هم  3»های پرهیاهوی سیاسی است. کیست که اشتباه نکند؟زندگی الزمۀکند و این عمل می

که  ،معلم تاریخ مجاملۀبیخام قضاوت تاریخ و ارزیابی سختگیرانه و  مادۀدر نهایت امر، 

                                                                                                                                        
 .56، همان منبع، ص »پاداش صداقت با خود و مردم« 1.
 . 46، ص 1396، انتشارات کوثر معرفت، هامرد بحران اصغر موسوی عبادی،سید علی .2

 . 1395دی  22، روزنامۀ شرق، »مداررنج و گنج یک سیاست«کیومرث آشتریان،  3.
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خواهند نشست. از این سرانجام و  اوفرزندان آدم، روزی با دو زانوی ادب در محضر  همۀ

 . هاساحلست. خوشا به حال سبکباران گریز و گزیری نی ،همچون خود مرگ ،فرجام





 ایهاشمی و نوآوری در صنعت هسته

 1دکتر رضا امراللهی

 چکیده

ر آن است بگارنده اند. نجای ایران اثرات ماندگاری از خود به جای گذاشتههللا هاشمی در جایآیت

ها را معرفی کند. نآد و ای را برشمارتا در این مقاله خدمات ماندگار ایشان در زمینۀ صنایع هسته

اندازی و . راه1اند از: هللا هاشمی در زمینۀ صنایع مذکور عبارتترین اقدامات آیتازجمله مهم

شد که دنیا با کارانداختن نیروگاه اتمی بوشهر (این امر سبب شد ایران تنها کشور مسلمانبه

بارنشستن صنعت و به UCF. ساخت کارخانۀ 2کار دارد)؛ هزارمگاوات نیروگاه اتمیِ درحال

کردگان داخل ای و جذب بهترین تحصیل.  تقویت صنعت هسته3شیوۀ صنعتی؛ سازی در کشور بهغنی

ویژه چین و شوروی؛ ای با کشورهای مختلف بههای هسته. تقویت همکاری4و خارج در این صنعت؛ 

ولوژی تقویت مرکز تکنسوخت، مرکز پرتوفرایند یزد، ـ. تأسیس و تقویت مراکزی مانند لیزر5

 در ایران. »توکامک دماوند«گذار . مؤسس و پایه6ها؛ ای اصفهان و جز اینهسته

 

؛ UCFهللا هاشمی رفسنجانی؛ نیروگاه اتمی بوشهر؛ کارخانۀ ای، آیت: صنعت هستههاکلیدواژه

 د.ماوندسازی؛ لیزرـسوخت؛ مرکز پرتوفرایند یزد؛ مرکز تکنولوژی اصفهان؛ توکامک غنی

 

 انرژی اتمی برای چه؟

محض پیروزی گردم و بجاست یادآور شوم که بهبه روزهای اول بعد از پیروزی انقالب برمی

شد که انرژی کنار کشور صداهایی شنیده میوانقالب و در یک سال اول، هرروز از گوشه

موال آن بودند؛ ای دنبال تقسیم اخورد؛ عدهاتمی برای چه و سازمان انرژی اتمی به چه درد می

تأسیس دنبالِ گرفتن همۀ امکانات این سازمان نوپا، که عمری بیش از بعضی از نهادهای تازه

                                                                                                                                        
  گداخت و دکترای مهندسی در ایران.گذار صنعتِ علمی دانشگاه امیرکبیر؛ پایهاستاد و عضو هیئت. 1
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محض بخور سازمان را هم بهدردرود آخرین اتومبیل بهچهارسال نداشت، بودند. یادم نمی

کش کو ید 1اینکه رئیس آنجا شدم از من گرفتند؛ این سازمانْ یک هواپیما و چند تا بارج

 ها را هم گرفته بودند.داشت که آن

قای آجناب  واریدنبال تاراج اموال نیروگاه بوشهر بودند و بجاست یاد کنم از بزرگ

رای این بیشتری مل بمهندس بازرگان که گفت عجله نکنیم، بگذاریم و کمی صبر کنیم و با تأ

را به  یده آنسنجنرکتی دلیل و حتیٰ با حسازمان و محدودشدن آن تصمیم بگیریم. اگرچه بی

اگر  وگشت جای اول خود بروزارت نیرو وصل کردند، ولی بعد از دو سال دوندگی به

 رفت.عت از بین میشد، برای همیشه این صننمی

مزد و منت های ارزندۀ شهید بهشتی یاد کنم که بیدانم که از کمکدر اینجا بر خود می

د کار انی نبوای شدند و اگر این پشتیبعت هستهدادن به صندر اوایل انقالب باعث روحیه

 شد.تر میبسیار سخت

 نقش جناب آقای هاشمی

جمهور کشور وزیر و رئیسرئیس مستقیم اینجانب جناب آقای مهندس موسویِ نخست

روز و های روزبهای بودند و آقای هاشمی فقط رئیس مجلس بودند، ولی کمکهللا خامنهآیت

 ات داد.قالب نجپاشیدگیِ کامل در اوایل انود که این صنعت را ازهمارزندۀ آقای هاشمی ب

ترین مهم شتیم کهبر چند میلیارد دالر با کشورهای دنیا داقراردادهای ریزودرشت و بالغ

سازی غنی گذاری ایران در کارخانۀها عبارت بودند از: قرارداد با شرکت اردیف (سرمایهآن

که اولی با  ارخویندتمی ادهای نیروگاه اتمی بوشهر و نیروگاه ااورانیوم در فرانسه) و قرارد

 ها (شرکت زیمنس) و دومی با فراماتوم فرانسه بود.آلمانی

                                                                                                                                        
جایی اشیای سنگین نقل آبی و بیشتر برای جابهوست که برای حمل) شناور مسطحیbarge. [دوبه یا بارج (1

کش بارج رود؛ اغلب، یک یدکها به کار میها و خلیجها، دریاچههای کوتاه و معموالً در آبراهدر مسافت

 ستار.]آورَد. ویرارا به حرکت در می
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بر چهارمیلیارد دالر و بیش از بیست قرارداد ریزودرشت دیگر هم بود این قراردادها بالغ

کشورهای مختلف ها و پرداخت که شرکتکه صرفاً چند صفحه کاغذ بودند و مبلغی پیش

گرفته بودند و با پیروزی انقالب همگی یکی پس از دیگری از ادامۀ کار یا از انجام قرارداد 

 طفره رفتند.

ساخت درحال رود روزی را که فرانسویان یک جعبه از کلیدهای نیروگاه اتمییادم نمی

در اتاق  ، جلوده شوکارون را، که در منطقه دارخوین و در کنار رود کارون قرار بود ساخت

د با ه بودنبابت گرفتمن گذاشتند و بدون خداحافظی رفتند و پول فراوانی را که ازاین

باره کاری المللی نیز دراینهای داوری بینهای واهی باال کشیدند و دادگاهحسابصورت

 شایسته نکردند.

هللا تر بود که آیتداشتن سهم ایران در کارخانۀ اردیف فرانسه از همه مهمهمه، نگهبااین

انه ن کارخآدر  وهاشمی با روشی بسیار عاقالنه و سنجیده تصویب کردند که در آن صنعت 

ها گیریمیمتوان گفت تأثیر ایشان در این تصسهام خود را حفظ کنیم و در یک جمله می

 انکارناشدنی است.

م که برای بودیدر مقابل تهاجمی بسیارگسترده قرار گرفته  1361و  1360های در سال

 نیروگاه 21دنبال هساله بچه دنبال نیروگاه اتمی هستید. خوبست بدانیم شاه در یک برنامۀ ده

ت. شد که هیچ تناسبی با نیاز برقی کشور نداشهزارمگاوات میاتمی بود و حدود بیست

هزارمگاوات شده قبل از آخرین روزهای پیروزی انقالب حدود هفتکه برق نصبدرحالی

ان شدند آیا کشورمکس نبود بپرسد چطور، حتیٰ اگر همۀ کائنات هم جمع مید و هیچبو

وانایی وز هم تهزار مگاوات نیروی اتمی را داشت؟ کما اینکه همین امرتوانایی جذب بیست

شدۀ امروز در کشور که برق نصبهزارمگاوات نیروگاه اتمی را نداریم؛ درحالیبیش از ده

 برابر روزهای پیروزی انقالب).است (ده هزارمگاوات72بیش از 

ی شنیدند، ولهزارمگاوات نیروگاه اتمی را میهمه پس از پیروزی انقالب عدد بیست

طور هزارمگاواتِ آن هم ناشدنی است. کما اینکه دیدیم و همیندانست حتیٰ یککس نمیهیچ

 هم شد.



۵۲ 
 

خره األبندارد،  پس از فشارهای عجیب و غریب که ایران نیازی به انرژی اتمی

گیران آن روز کشور فرستادیم و پرسیدیم که ای تهیه کردیم و به سران و تصمیمنامهپرسش

وگاه را تا ین نیرکم انیروگاه بوشهر را تمام کنیم یا خیر. زیمنس باالی هفتاددرصد واحد ی

بود.  داد و بیش از دومیلیارد دالر خرج آن شدهروز تمام کرده بود، ولی ادامه نمیآن

توجیه  ناشدنی است. ایشانهای جناب آقای هاشمی دربارۀ اتمام این نیروگاه فراموشجواب

 کرده بودند هرچه زودتر باید آن را تمام کنیم.

ای بیشتر برای کم جنگ هم به مشکالت کشور افزوده شد که خود بهانهالبته کم

رغم که علیداری)؛ درحالیحد نگه وجه ادامه ندهند (حتیٰ درهیچها شد که کار را بهآلمانی

خواستیم کار را به جلو ببرد و ویژه مخارج دفاع مقدس از پیمانکار های فراوان و بهکاستی

 نیروگاه را تمام کند، ولی زیمنس زیر بار نرفت.

نقالب یروزی اپمیان، خوب است واقعیتی تاریخی فراموش نشود و آن اینکه تا روز دراین

ای ستهصنعت ه گونه ممانعتی از داشتنورهای خارجی حتیٰ خود آمریکا هیچو بودن شاه، کش

گذشت، صداهای جدیدی چرای ایران نداشتند، ولی هرروز که از پیروزی انقالب میوچونبی

که ما ؟ درحالیهمه نفت دارید، چرا دنبال نیروگاه اتمی هستیدشد، مثالً: شما که اینشنیده می

نیروگاه  21 بتواند جازه داده بودید ایراناسؤال را چندسال قبل نکردید و پرسیدیم چرا این می

مجلس  داً درجکه  اتمی داشته باشد و برای آن جوابی نداشتند. در همۀ این احواالت کسی

ت افتادن صنعگرفت و از جایگاه ریاست مجلس برای راهشورای اسالمی گوشۀ کار را می

 هاشمی بود.هللا کرد آیتای هزینه میهسته

ای کشور در تهران، از معادن اورانیوم جای صنایع هستهبار از جایبر بیستایشان بالغ

د داشتند که بازدی هرانتکشور، از نیروگاه بوشهر، از نیروگاه دارخوین و از مرکز سازمان در 

بخش  مندان آقای هاشمی اینخوبی مشهود است و تقاضا دارم عالقههای ایشان بهدر یادداشت

 العه کنند.های ایشان را بیشتر مطاز یادداشت
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 قانون حفاظت در برابر اشعه 

 ا، که اتفاقاً یران راتمی چهارسال قبل از پیروزی انقالب توانسته بودند قانون سازمان انرژی ا

مثابۀ ه، که بی راخوب و مترقی نوشته شده است، به تصویب برسانند؛ ولی قانون مهم دیگر

ا اینکه یسند یبنو سیس سازمان انرژی اتمی ایران است، یا وقت نکرده بودنددست قانون تأ

باره کاری نکرده نها در اولویت نبود یا اینکه با آن آشنایی کافی نداشتند و درایبرای آن

 بودند.

ی زیر ی اسالمرود زمانی این قانون آماده و به مجلس داده شد که مجلس شورایادم نمی

س که جلسات مجلس در طبقات زیرزمین مجلطوریروزانۀ صدام بود، بههای فشار بمباران

ف مجلس های مختلشد و بند به بند این قانون در کمیسیوندر خیابان امام خمینی تشکیل می

 اسالمی وقت رسید. به تصویب مجلس شورای 1368در این دوران بررسی شد و نهایتاً در سال 

حال، بعضی از د بود؛ بااینمی در تصویب این قانون مشهوهللا هاشنظر آیتها و دقتپیگیری

نظری آقای هاشمی بود که ژرفدیدند؛ درحالینمایندگان در آن روزها آن را در اولویت نمی

ن ی ایراسالماکه نهایتاً باعث شد این قانون در بحبوحۀ جنگ به تصویب مجلس شورای 

 برسد.

ویربرداری و یا مراکز تص  MRIهمه شور اینجای کو اگر این قانون نبود امروز در جای

ه کتوانستیم داشته باشیم و درحقیقت هرکسی ای نمیمراکز پرتودرمانی و پزشکی هسته

دانست میناشت مستقیم یا غیرمستقیم با اشعه، چه در پزشکی و چه در صنعت، سروکار د

 چه باید بکند.

م با کنم که ربط مستقیمی یاد هللا هاشمیاکنون از چند خاطرۀ مهم و مشترک با آیت

 ای دارد:صنعت هسته

 رمودندد و فدر دوران ریاست جمهوری ایشان یک روز صبح زود من را فراخواندن. 1

ن کمک اند اگر ایکشوری از آسیای میانه از ما کمک چندصد میلیون دالری خواسته و گفته

دلیل ود و اثرات آن، بهشای میها نشود در زمستان کشورشان دچار مشکلی هستهبه آن

 ؟ کند، چه باید کردنزدیکی، به ایران هم سرایت می
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رف بیشتر حدم این به دانش فنی و اطالعاتی که از آن کشور داشتم، در نگاه اول دیباتوجه

ها نآت ادعای از باب«خواهی علمی شبیه است تا هرچیز دیگر و جواب من این بود: به باج

و » کندجا را تهدید نمیای هیچیرواقعی بیش نیست و هیچ عارضهباید بگویم که ادعایی غ

 طور هم شد و ما چنین کمک یا وام یا باجی را ندادیم.همین

توجه وع را مست که وقتی ازلحاظ علمی جناب آقای هاشمی موضو در این ماجرا مهم این

 شدند بسیار محکم ایستادگی کردند و مشکل رفع شد. 

ژانس آئیس مهوری ایشان و تا موقعی که آقای هانس بلیکس ردر زمان ریاست ج .2

ی شب هانیمه المللی انرژی اتمی بود، روابط خوب و مرتبی با آژانس داشتیم یک شب،بین

فظه و ه محآقای هانس بلیکس تلفن زدند و گفتند یک قمر مصنوعی از مدار خارج شد

اصلۀ استرالیا فممکن است در  درصد است88سوخت آن که محتوی اورانیوم غنی شدۀ باالی 

شود و  مراقبت ای به زمین اصابت کند که الزم است از این محفظۀ سوختتا ایران در نقطه

ان، له ایرز جمبه آژانس بازگردانده شود و از کشورهای مسیر که چند کشور بودند و ا

شب مههمان نی وداشتند که ما به کار خود آشنا بودیم » ایآماده باش ایمنی هسته«تقاضای 

د زم بوالکه  کار را شروع کردیم و صبح خدمت آقای هاشمی گزارش دادم و کارهایی را

کرده  ا سقوطمشور کاجرا کردیم، البته بعد از دو روز خبر دادند که در مسیر و خارج از 

مودند امر فر رود آقای هاشمی به منکه باعث خوشحالی همۀ کشورهای مسیر شد و یادم نمی

 صدا انجام دهیم که همین هم شد.مان را با دقت و بیکه کار

می مطرح هللا هاشیتآبرای اتمام نیروگاه بوشهر، در هند موضوع با خانم گاندی ازجانب  .3

طور غیرمستقیم و هبنین شد که خانم گاندی گفتند توانایی تکمیل این نیروگاه را نداریم؛ همچ

رد و من یلی برخوبه این پروژه نداریم که به ما خای هم مدارانه گفتند عالقهبسیار سیاست

ای خصوصی با هجلس شاهد این پاسخ بودم. البته این موضوع در سفر آقای هاشمی به هند در

 خانم گاندی مطرح شد.
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 حمالت هوایی به نیروگاه اتمی بوشهر

ت دبه شها بار به نیروگاه بوشهر ازطرف صدام حملۀ هوایی شد که منجربیش از پانزده

داشت و  رت کمیها خساچهارده نفر از بهترین مهندسان و همکاران شد؛ البته بعضی از حمله

شهادت همکاران ما بود که  ترین خسارتْ ها خسارت بیشتری وارد کرد و بزرگبعضی

 ای آقای هاشمی حداکثر پس از یک ساعت ازناشدنی است. هربار پس از هرحملهجبران

صورت خیلی ههای جدی به نیروگاه، ایشان ببارها پس از حمله پرسید وچندوچون حمله می

کردند که باعث دلگرمی شده بازدید میهای تخریبساده و سرزده از نیروگاه اتمی و از محل

 شد.و استقامت همکاران نیروگاه اتمی بوشهر می

 تکمیل واحد یکم نیروگاه بوشهر

وی و جناب آقای مهندس موسوزیری خستنبار مذاکره در دوران پس از چندین

نرساندن کار، قرار شد پایاننکردن واحد یکم و بههای شرکت زیمنس برای تکمیلتراشیبهانه

ین نیروگاه کردن بیشتر اداری کنیم وکارهایی را که الزم است برای ایمنخودمان کامالً نگه

ر آن تاریخ هندسی کشور دترین کار مموقع انجام شد و شاید مهمبه کار گیریم. این کارها به

از  دستِ گروهی شصت تا هفتاد نفرینظرِ اینجانب هنوز هم تکرارناشدنی است بهکه به

وشهر بیروگاه نها و مهندسان مجرب کشور برای تکمیل کره ایمنی بهترین استادان دانشگاه

ه کمنی را روزی توانستند کره ای(واحد یکم) انجام شد که پس از چهارسال کار شبانه

کار لبته ایننند و ابار مورد اصابت قرار گرفته بود تکمیل و بسیار خوب به اتمام برساچندین

 اند از:ترینشان عبارتهای ریاست جمهوری آیت هللا هاشمی طول کشید که مهمتا نیمه

 الف) پوشش فلزی ایمنی کره نیروگاه اتمی تکمیل شد.

گنبدی  کشور، ز دریار باالیی دارد و هنوب) پوشش بتونی این کره را که حجم و وزن بس

برای  است که کار یکی از شاهکارهای مهندسی کشورمانبه بزرگی آن نداریم ساختند و این

انی آقای پشتیب ری وتوضیح آن الزم است کتابی نوشته شود و این امر فقط با مداومت، پیگی

 هاشمی و در زمان ریاست جمهوری ایشان پایان یافت.
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 المللی انرژی اتمیای ریاست آژانس بیننامزدی بر

ترین ز موفقهللا دربارۀ اتمام دورۀ آقای هانس بلیکس که یکی ادر یکی از جلسات آیت

های الزم تعویض بودند از من سؤال کردند، پس از صحبتمدیران آژانس بودند و درحال

م که رض کردان عایشان به من دستور فرمودند که نامزد ریاست آژانس شوم و حتیٰ خدمتش

یاری از ید. بسد شوچند نفر ازجمله محمد البرادعی نامزد هستند که فرمودند شما هم نامز

های کشوری سالۀ اینجانب در باالترین ردهبه سابقۀ مدیریت بیستکشورهای عضو، باتوجه

ن امزدی می با نغرب در این صنعت، مرا تأیید کردند؛ ولی از ابتدا معلوم بود که کشورهای

یث به ه ازهرحکاند که درعمل هم همین شد، حتیٰ یکی از دانشمندان بنامِ جهان را مخالف

حمد مهایت، درن اینجانب برتری داشت هم نگذاشتند که ریاست آژانس را بر عهده گیرد و

طلب اشاره مه این های خود بالبرادعی را به ریاست آژانس برگزیدند. ایشان در یکی از نوشته

 اند.کرده

 همکاری با چین

جمهور و رئیس هللا هاشمی به چین داشتند و در بیشترِ جلسات مهم بادر مسافرتی که آیت

های اتمی مطرح شد که ویژه ساختن نیروگاهوزیر چین مسائل ریزودرشت بهنخست

ای بود، به اینکه خودْ مهندس برق و متخصص انرژی هستهوزیر وقت چین باتوجهنخست

شد دید. بعضی از مقامات ای را می نانوشته ِمکاری بودند، ولی در چین دوگانگیمند به هعالقه

ت تهیه در همین مسافر UCFمند به همکاری بودند و مقدمات کار قرارداد ها جداً عالقهآن

جانب و ای بین اینهللا هاشمی به آن اشاره کردند و مدارک جداگانهشد و در پروتکلی آیت

ا متأسفانه ردوبدل و کار شروع شد؛ ام UCFی چین درباره ساخت رئیس وقت انرژی اتم

 ته شد.ساخ UCF باره خوب پیگیری به عمل نیامد، ولی درهرحال کارخانۀبعدها دراین

 همکاری با روسیه

تمام اتمی بوشهر نظر قاطعی داشتند. پس از هللا هاشمی برای اتمام نیروگاه نیمهآیت

ور و امتناع آلمان و فرانسه از تکمیل نیروگاه بوشهر، در وآمدهای فراوان با چند کشرفت



۵۷ 
 

هللا از روسیه داشتند با مقامات روسی به این نتیجه رسیدیم که نیروگاه بوشهر دیداری که آیت

های الزم را داشتند، تمام کنیم. سرانجام به این امر مهم بابت تواناییها، که ازاینرا با روس

ژی اتمی روسیه و اینجانب قرارداد تکمیل واحد یکم نیروگاه پرداخته شد و وزیر وقت انر

میلیون دالر را امضاء کردیم و اینْ در زمان یلسیتن بود. باألخره با این 780بوشهر به مبلغ 

اقدام، واحد یکم نیروگاه بوشهر با ظرفیت هزارمگاوات به انتها رسید و ایران اولین کشور 

هزارمگاوات و ک واحد نیروگاه اتمی با ظرفیت یکمسلمانی شد ( و هنور هم هست) که ی

 کار دارد.درحال

 هاشمی و نوآوری

، در »گداخت«های مختلف، از جمله سازی و پژوهشهای لیزر و غنیایشان در پاگرفتن بخش

ار دقیق گاه بسیتواند موضوع مقالۀ دیگری باشد. و اصوالً نکشور نقش ویژه داشتند که می

ت) که و هس(سعه و نوآوری زبانزد خاص و عام و همکارانم بود ایشان به پژوهش، تو

 بحث خواهد شد. شاءهللا بعدها دربارۀ آنان

 به هرجا که جنبنده دیدی بتاب  بیاموز خویِ بلند آفتاب





 هللا هاشمی رفسنجانی مبانی اعتدال از دیدگاه آیت

 1سید محمدعلی ایازي

 چکیده

 ویژهبه زندگی، هایکی از مهارتی جهان با تعامل شیوۀ و جامعه واقعیات درک و اعتدال به دستیابي

 و مبارزه والنیط تجربۀ و فردی هوش و شخصیت از جدا هاشمی، هللاآیت. است سیاست، حوزۀ در

 داشتانس رآن قارف مع با و خدمت کرد به قرآن هاسال ها،نشیب و فراز و واقعیات درست درک

 قرآن فمعار نگارش هباز قرآن داشت و  جامع فهم دغدغۀ زندان، اندور ویژهبه دور، هایو از سال

 کهجاییتا یابد،می ورظه او فردی و اجتماعی حیات در گوناگونی ابعاد در اعتدال وصف. مشغول بود

 هاید با گروهبرخور جنگ، حوادث فرازونشیب در و ایران معاصر دوره تاریخ حساس مقاطع در

 و مواضع کنندۀکنترل نایشا نمایان است. خوبیبه نقش این جنگ از سپ اقتصادی اصالح و کنشگر

 موضع زا او علمی و نیدی حیات در آن نمود رو،بود؛ ازاین انتصابی حاکمیت قبال در مردم جریانات

 اجتماعي و حیات گیريشکل سرمنشأ بسا است و بیشتر دین به منتسب مداریسیاست و دینی عالمی

گارنده ن است. رآنق به گاهن با مبانی اعتدال تبیین هدف این نوشتهر دیگران شد. سیاسی و تأثیر آن د

سپس،  کند ویان میب قرآن از هایینمونه ذکر را با اعتدال جایگاه سپس و مفهوم نخست مرحلۀ در

 و هاشمی هللاآیت به منش و شخصیتباتوجهرا  آن کارکردهای و معیارها ذکر و رویمیانه قلمرو

 .کندوی تبیین می تتحقیقا

 

 روی؛ اعتدال در قرآن.داری؛ میانههللا هاشمی رفسنجانی؛ اعتدال؛ دین: آیتهادواژهیکل

 

                                                                                                                                        
  .پژوه؛ مدرس حوزه و دانشگاه. قرآن1
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 مقدمه

 واقعیات درک و اعتدال به یابيدست سیاست، حوزۀ در ویژهبه زندگی، هاییکی از مهارت

 و بخشصفت اخالقي یکي از عوامل سعادت این. است جهان با تعامل شیوۀ و جامعه

دیگران را فراهم  با تعامل و تعادل اجتماعی است و زندگي در شخص وجودآورندۀ موفقیتبه

 صورتبه امور، اصالح به تواندمی سیاست و فرهنگ حوزۀ در آن کارگیریبه و آوردمی

 و تعصب که شوددینی ازآنجا ناشی می ۀجامع مشکل. بینجامد برنامه با همراه تدریجی،

 هللاآیت. است بوده ماندگیعقب عوامل از و جامعه هایآسیب از یکی موارهه گریافراطی

 و واقعیات درست درک و مبارزه طوالنیِ تجربۀ و فردی هوش و شخصیت از جدا هاشمی،

 دور، هایو از سال داشتانس ارف قرآن مع با و خدمت کرد به قرآن هاسال ها،نشیب و فراز

 تفسیر قالب در قرآن معارف نگارش قرآن داشت و به جامعِ مفه دغدغۀ زندان، دوران ویژهبه

 بیشتر و داد اختصاص معارف این به را جمعه نماز هایخطبه از فصلی و برآمد راهنما

. او با نگاهی علمی و جامع با بیان این معارف همراه بود مختلف موضوعات در هایشسخنرانی

 در اعتدال وصف. کند پایین و را باال نظرش دگیسابه توانستبه این دریافت رسیده بود و نمی

 حساس مقاطع در کهجاییتا یابد،می ظهور او فردی و اجتماعی حیات در گوناگونی ابعاد

در  و کنشگر هاید با گروهدر برخور جنگ، حوادث فرازونشیب در و ایران معاصر تاریخ

 و مواضع کنندۀکنترل او نمایان است. خوبیبه نقش این جنگ از پس اقتصادیِ اصالح

 از وی علمیِ و دینی حیات در آن نمود رو،بود؛ ازاین انتصابی حاکمیت قبال در مردم جریانات

 گیريشکل سرمنشأ بسا است و بیشتر دین به منتسب مداریسیاست و دینی عالمی موضعِ

و  دین ۀکه موضع او در حوزاجتماعي و سیاسی و تأثیر آن در دیگران شد. چنان حیات

 پیدا تریمهم جایگاه تبلیغْ و سخنرانی در معارف بیان و معنوی هایارزش ترویج و داریدین

وی در تبلیغ و تکیه بر رزیاده از به این علت که بود، مخالف سخت ریاکاری با او. کرد

 و بُردرنج می جامعه، بدون توجه به اصول اصلی و یا حل مشکالت معیشتی و رشد ،شعارها

 جامعه تحمیق جهت در بیشتر و غیردینی را به دینْ جامعه کردنبزک و ظاهرسازی همهاین

به  اینکه از بیش او. دانستمی افراطی خصوصیات با حکومت دادنجلوه مشروع و
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 راستا همین در را معنویت رشد داد واهمیت می علمی رشد بدهد به بها دینی هایسازیهیجان

 . دانستمی

 دالاعت یشناسمفهوم. 1

م، واژۀ لحاظ مفهوهمنظور شناخت درست این واژه باید معنای آن را بررسی کرد. هرچند ببه

های یمولی با بدفه اعتدال مانند آزادي، عدالت، کرامت با مراجعه به عرفْ فهمیدنی است،

کاری و هروست. گاه این کلمه با سستی و محافظمصداقی در عملِ جمعی و سیاسی روبه

و  آمده استروی میانهمعنای به اعتدال، در فرهنگ فارسیشود. شتباه گرفته میکاری اسازش

، دهخدا نامهلغت( یط باشددور از هرگونه افراط و تفرکه به کندداللت میبه رفتار و حالتی 

های واژه به ده،رفته شگ »لَ دَعَ«ماده که در زبان عربي از  ،اعتدال ۀواژذیل واژۀ اعتدال). 

ه شده روی گفتیانهواء، و قصد و اقتصاد مربوط است و در زبان فارسی به آن ماست، عدالت

فراط و وی یا اروي وسطیت در راه و روش و پرهیز از تندروی و کندراست. منظور از میانه

وضع ابد و مکه شخص باید تصمیم بگیرد، واقعیت اوضاع را دریتفریط است، درست درجایی

العرب لسان در کتاب منظورد که موفقیتش را تثبیت کند. ابنای باشگونهو انتخاب او به

صورتْ گردد و به جایگزین مینفوس آن چیزی است که در عدل «نویسد: باره ميدراین

رو هریک . ازایندخواهد ش و ظلمر جوادینه نگردد و انتظام نیابد، شود و اگر نهنهادینه می

، 4، جطیالمحالقاموس نیز نکـ : ؛85، ص9ج(» .دگویندل دیگري ميهاي ترازو را عِ از کفه

 کهوقتی گیری به واقعیت و امکان عمل وابسته است.بدون شک، تصمیم»). عدل«ذیل ، 20ص

، با بنابراین شود؛گیرد، نه طرفی سنگین و نه طرفی سبک میکفۀ ترازو در وسط قرار می

 . ین، نه تهور و نه ترسآید؛ همچنه چشم میبروی، نه خمودي و نه تندي میانه

جدا از بحث چیستي، فهمِ معنای اعتدال و مصادیق و انواع آن در قرآنْ نیازمند شناخت و 

های مختلف آن است. حقیقتِ این معنا، در بررسي همۀ کلمات حوزۀ معنایی و تبیین صورت

نمود  حوزۀ فردی، نوعی تعادل در رفتار و اخالق، منطق و عقل است و در حوزۀ اجتماعی،

رفتار جامعه در شکل انتظام است و این صفت ازطرفی به شناخت واقعیات و تصمیم براساس 

چنین است که دیگر به آموزش و تربیت. ایناوضاع اجتماعی و عینیات وابسته است و ازطرفی
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سو به سطح آموزش و اهتمامِ نیروهای اجتماعی به آن وابسته است اعتدال آحاد جامعه ازیک

دیگر به استقرار عدالت اجتماعی و تحفظ شخصیت و کرامت نظر، و در این مقام یو ازسوی

نقش حاکمان بسیار مهم است که آیا روحیۀ استبدادی دارند یا از روحیۀ آزاداندیشی و 

استفاده از نظرات دیگران برخوردارند. بنابراین، تبلور این مفهوم در عینیت جامعه وابسته به 

عنوان ختلف حیات اجتماعي و جغرافیاي انساني و حتیٰ خانواده بهشناخت و درک اوضاع م

های مختلف چنان متنوع و گسترده است که ترین نهاد است و این معنا در صورتکوچک

اند و که معتدلهاي تشخیص آن در واقعیات است؛ زیرا هم کسانینیازمند تبیین معیارها و راه

 دانند.اعتدال می اند خود را پیروکه برضد آنهم کسانی

در مسائل  ر قرآنال دجدا از بحث تبیین مفهومی و تعیین حوزۀ معنایي، باید جایگاه اعتد

قتصادی و اعی و اها و عقاید و تحوالت اجتممختلف روشن شود، مثل موضع دین دربارۀ اندیشه

ا یمت اسالمی و ا ر میاندهایی از مصادیق آن، مثالً باید گفته شود جایگاه اعتدال یا بیان نمونه

رۀ ا درباضع مادیان چیست؟ موضع ما دربارۀ توسعه و رشد اقتصادی و سیاسی چیست؟ مو

این  های مذهبی چیست؟ تعیینها و جریان و احزاب چیست؟ موضع قرآن دربارۀ اقلیتگروه

ل در قرآن های اعتداهمواضع جدا از بحث واقعیاتِ جامعه به تعیین مباني و معیارها و شاخص

 وابسته است. 

 قرآن در اعتدال گاهیجا. 2

ست که هم در نظام توصیفي و بدون تردید در مرحلۀ نخست، اعتدال از مفاهیم اخالقي

ها مهم از آموزه یدر کتب اخالقی بخشدلیل، همینبیني آمده و هم در حوزۀ تربیتي. بهجهان

 کوششتصاص یافته است و روی در رفتارهای فردی و اجتماعی اخبه ایجاد اعتدال و میانه

و بر  شودتهور و ترسویی پرهیز همچون شود تا مثالً از دو رفتار افراطی و تفریطی می

تأکید شود. ــ نه ترس و نه تهور ــ  عنوان رفتاری عقالنی، معتدالنه و عادالنهشجاعت به

و » عفت» «شهوتْ«، اعتدال در است »شجاعت» «غضبْ«گفته شده اعتدال در  ،روازهمین

. در مرحلۀ دیگر، اعتدال به حوزۀ عقاید و تفکر است» حکمت» «عقالنیتْ«اعتدال در 

، بین یتچون وسطهایي جای استعمال واژۀ اعتدال و تعادل، واژهقرآن، به مربوط است. در
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یا با تعبیرهاي سلبي و موزون به کار رفته  ،ذلک، الالی هوالء و الالی هوالء، استواء، سوی

 بي آن روشن شده است. معناي ایجا

واء و تاقتصاد و اس ای ازقبیل عدل (مفهوم اخالقي) انصاف،اعتدال در حوزۀ معنایيِ گسترده

ن کلمه با چند ایاین، هربا تعادل دارد. بنابرنزدیک به کار رفته و معنا و مفهومی مانند آن 

 یفی و تعلیمیان توصزب ابعنوان اعتدال در قرآن نیامده، معنا و محتوای آن با تعبیرهای دیگر 

لف و با های مختیوهشو ارشادی به کار رفته است. همچنین، در قرآن کریم موضوع اعتدال به 

ید و زۀ عقار حودسبک ویژۀ زبان تربیتی و هدایتی و توصیفی بیان شده؛ گاه مصادیق آن 

سطیت را و ل اینطرفْ سوی مقاباخالق بیان شده است و گاه معنایي بیان شده که با نفي یک

گیری، و موضع دادن موضع قرآن در شیوۀ عمل، برای نشاندهد؛ اما در مرحلۀ نخستنشان مي

تعمال اسآنی ات قرآیکلمه باید مدنظر باشد، مثل کلمۀ وسطیت که در ین هاي مستقیم اواژه

 گوید ــ جوامعین میشده است. مثالً آنجاکه دربارۀ جامعۀ اسالمی در میان جوامع دینی سخ

ه قرآن است ک بیعیطکه مواضع مختلف و متفاوتی دارند، مانند اهل کتاب یهود و نصاری ــ 

ند، چون تایش کسنکه باید جایگاه این جریان جدید را نشان دهد و نوعی ارشاد باشد، نه ای

و ) «143(بقره، » ....لَى النَّاسِدَاء عَنُواْ شُهَوَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکُو« :گویدمی

  »گونه شما را امتى میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید...بدین

ه یان کردبنی و قرآنی ایما ۀدر وصف امت اسالم و جامعدر این آیه صراحت خداوند به

ه به نیرند، ر پیش گدموضع خود را بدانند، نه دنیاداری کنند و نه رهبانیت باید ها آنکه 

ستواء و اخن از را سعه کم بها دهند و نه آن را تنها هدف زندگی بدانند؛ زیپیشرفت و توس

حال به دنیا و رعینداعتدال در شریعتْ یعنی انسان گرایش به معنویت و دعا داشته باشد و 

ته وجه داشکردن و دیگر مسائل دنیا، تبردن و شادیهای طبیعی خود، همچون لذتخواسته

 .دیگر جوامع بشری باشد ۀاسوتواند اصل میباشد. در صورت رعایت این 

اند، کسانی که در یی دیگر این معنا با توصیف عینی بیان شده که مردم سه گروهدرجا

گیرنده به خیرات و گیرند و ستمگر به خودند و گروهی پیشیزندگی بر خود سخت می

طَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتَابَ الَّذِینَ اصْ« :دوکسانی در میانۀ این
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سپس این کتاب ). «32 ،فاطر(» مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِکَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیرُ

برخى از آنان بر خود را به آن بندگان خود که [آنان را] برگزیده بودیم به میراث دادیم پس 

رو و برخى از آنان در کارهاى نیک به فرمان خدا ستمکارند و برخى از ایشان میانه

 وَ «معنا در جایی دیگر بیان شده است: مشابه همین» .اند و این خود توفیق بزرگ استپیشگام

تعادل در زندگي و  .)9نحل، ( »جْمَعِینَأَ لَهَداکُمْ شاءَ لَوْ وَ جائِرٌ مِْنها وَ السَّبِیلِ قَصْدُ اللَّهِ عَلَى

أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ  قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ الَّتي« استفاده از نعمات دنیایی:

وَ ال تَجْعَلْ «: گویدیا در شیوۀ انفاق می )32 ،(اعراف. »خالِصَةً الدُّنْیا الْحَیاةِ لِلَّذینَ آمَنُوا فِي

). یا از امور 29 ،(اسراء» عُنُقِکَ وَ ال تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى

(لقمان، » ..وَاقْصِدْ فِي مَشْیِکَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِکَ.« :گویدساده و کوچک اخالقی سخن می

 ».سازرو باش و صدایت را آهسته یانهرفتن خود مدر راه «)، 19

ي در قواعد وجام نظم و انس ۀدر تحلیل قرآني، خداوند عادل است و جهان و هستي برپای

نا دان معبه است. این قرار گرفت درستیبهآفریده شده و هرچیزي بر سر جاي خویش طبیعت 

، روازاین .استن ك آکااست که عدل در هستي از اصول بنیادین و قوانین ثابت و غیرقابل انف

آیات گاه  ر همینال ددر این چند آیه اعتدال در عقیده و در رفتار بیان شده است، که اعتد

و یا  نیینتقاز  عبیرتجنبۀ فردی دارد و گاه جنبۀ اجتماعی، گاه وصف حقوقی و سیاسی و گاه 

 اجرای احکام و یا مجازات مجرمان. 

 قرآن در اعتدال نییتب یهانمونه. 3

عتدال مطرح سئلۀ امتیٰ حگفته شد مسئلۀ اعتدال در قرآن با تعبیرهای مختلفی بیان شده و گاه 

 به اماهتم مثالً گذاری شده است. نیست، اما محتوای آن ناظر به صورت توازن است که نام

 و نیتمر در تعادلْ ای و است یمنطق ،تقدم لیدلبه ،شدهمقدم موضوعِ تِ یاولو اساسبر شناختْ 

 شود.می تیموفق مهم است و باعثمهارت  کسب
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 آگاهي و شناخت به اهتمام )الف

ت. عرفت اسکند، حقیقتِ اعتدال در قرآن وابسته به مهرچند شناخت به اعتدال کمک می

ع مخاطبان و اوضا ترین راه استقرار اعتدالْ شناخت درستِ واقعیات هستي و دین و جامعهمهم

دی از ست. بخش زیااکارگیری آن در جامعه های بهشو موقعیت تاریخی و فرهنگی و رو

ر یت آشکاهاي افراط و تفریط وسطرفتارهای فردی در اثر جهل است. بدون معرفت، روش

 گفته شده که )،56ذاریات، » (دُونلِیَعْبُ  اإِلَّ الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقْتُ ما وَ« شود. در تفسیر آیۀنمي

 ازراهِ  ت و یاخلقت اس یا خودش بیان غرض که عرفون است. معرفتىلی» لِیَعْبُدُون«منظور از 

 عبادتْ  و معرفت است باالترْ و نهایی غرض درحقیقت، شود.مى حاصل خلوص و عبادت

 ). 580 ص، ،18ج ،المیزان ریتفساست ( متوسط غرض

ت خت وسطیجایگاه علم در قرآن است که موجب شنا نمونۀ دیگر تأکیدهاي فراوان به

آنان که  فته شدهگشود و در قرآن به اهمیت آن اشاره شده است. در قرآن بارها ستواء ميو ا

که در آیات بسیار از این دانستن و )، چنان9دانند یکسان نیستند (زمر، دانند با آنان که نمیمی

ه داند و آن کنمی داند و آن کهمعرفتْ با تعبیرِ بصیرت و بینایی یاد شده است و  آن که می

کند مساوی نیست، این معنا بارها یاد بیند و دریافت نمیکند، با آن که نمیبیند و لمس میمی

؛ 24؛ هود، 50م، (انعا» اندکه نابینایند با آنان که بینایند، یکسانآیا کسانی«شده و آمده است: 

با  یط ندارد که)، اما همیشه این معرفت شکل ساده و بس58؛ غافر، 19؛ فاطر، 16رعد، 

ز تجربه و عرفت این ماخواندن کتاب و یا الگوبرداری از حوادث بتوان به آن رسید. بخشی از 

آید، بلکه مینشود و همیشه با دانشِ یک تَن به دست تراکم معلومات و عقالنیت حاصل می

های اصالحی، ها اندوختۀ بزرگی برای صاحبان خرد است. طبعاً طرحها و گروهتجربۀ ملت

و  های فرهنگی اجرا شودتواند در قالب طرحمشورت عقل جمعی فراهم نشود، نمیاگر با 

های رکتحد شد و شود؛ درنتیجه، فراگیر و تثبیت نخواهازنظر فکری و اجتماعی نهادینه نمی

 خصمانه آن را خنثی خواهد کرد.
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 روىاعتدال و میانه الزام پیامبر(ص) به )ب

به پیامبر  ست که، پیش از دیگران، خطابدسته از آیاتيآن های تبیینِ اعتدالْ یکی از نمونه

باره نترین وظیفۀ پیامبر یعنی مسئولیت دینی اوست. درایها دربارۀ مهماست. این خطاب

کند که چرا خود دهد و یا توبیخ ميکردن هشدار ميروي در مسلمانبار نسبت به زیادهیک

مْ یُؤْمِنُوا بِهذَا آثارِهِمْ إِنْ لَ ىلَعَلَّکَ باخِعٌ نَفْسَکَ عَلفَ«اندازي؟ مثلِ گونه به زحمت ميرا این

) و 3(شعراء، » .ؤْمِنینَالَّ یَکُونُوا مُأَلَعَلَّکَ باخِعٌ نَفْسَکَ «) یا مثل 6(کهف، ». الْحَدیثِ أَسَفاً

ادل اید با تعیز بنروی در تبلیغ دین است و اینکه تبلیغِ دین بارِ دیگر دربارۀ دعوت به میانهیک

الشْ باز تاده و  ارو پذیرش جامعه همراه باشد و دربارۀ اینکه پیامبر با همۀ حرص و شدتِ 

وَ ما «آورند: ییمان نماتواند موفق بشود، چنین آمده که پیامبر باید بداند بسیاری از مردم نمی

 شاءَ لَوْ وَ«گوید: ه پیامبر ميبست که ایاتی آو این جدا از ». أَکْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنینَ 

. )99یونس، ( »مُؤْمِنِینَ ونُوایَکُ حَتَّى لنَّاسَا تُکْرِهُ فَأَنْتَ أَ جَمِیعاً کُلُّهُمْ الْأَرْضِ فِي مَنْ لَآمَنَ رَبُّکَ

 ). 42 ،؛ ق22ٰ ،شود که تو جبار و مسیطر نیستي (غاشیهیا آیاتي که به پیامبر یادآور می

د دارد، ا در خورروی در تبلیغ آیات که باز خطاب به پیامبر است، موضوع میانه برخي از

  إِلى مَغْلُولَةًلْ یَدَكَ وَ ال تَجْعَ«ظاهر دربارۀ انفاق است، ولی زبان تمثیلي دارد: هرچند به

 پیامبررفتارهاي البته . )29(اسراء،  »وراًحْسُعُنُقِکَ وَ ال تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَ

درست  دادن مسیرِانوی براي نش تأکیدو عشق و محبت به نوع بشر و هدایت آنان بود  ۀبرپای

قرآن  یاتْ موضعآاین اما  ؛شوندشد که چرا ایشان هدایت نميدچار اندوه مي کهبود، تاجایی

یوۀ عه و شمجا را در برخورد پیامبر با جامعه و نسبت میان مسئولیتِ وی با واقعیات

این  و کردیمکار را  نیا شوق اب شخصاً امبریپدهد و گرنه تأثیرگذاری ایشان را نشان می

  .ندازدنی زحمت به را خود خوديبيخدا به او هشدار دهد و بخواهد که  که شدینم موجب

تبلیغ دین را در صورت کلی آن مشاهده کرد. منظور اعتدال اعتدال در توان جا میاز همین

که از حالت از دو جهت است، یکی سطح کمّی تبلیغ است که نباید زیاد تکرار شود، تاجایی

طبیعی خارج شود و ازطرفی، روش متعادلِ تبلیغ است، یعنی استفاده از زبان نرم و بیان روشن 

حساب با جویی و تصفیهو گویا و منطقی همراه با عطوفت و مهربانی و بدون تعریض و انتقام
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هایی که جنبۀ حکومتی و موضع های نماز جمعه و سخنرانیویژه در خطبهبهدیگران 

 سَبِیلِ إِلى ادْعُ «کند: مقتدرانه دارد. قرآن کریم در خطاب به پیامبر به این روش اشاره می

 عَنْ ضَلَّ بِمَنْ أَعْلَمُ هُوَ کَرَبَّ إِنَّ أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي جادِلْهُمْ وَ الْحَسََنةِ الْمَوْعِظَةِ وَ بِالْحِکْمَةِ رَبِّکَ

 دعوت پروردگارت راه به نیکو اندرز و حکمت با« .)125(نحل،  بِالْمُهْتَدِینَ أَعْلَمُ هُوَ وَ سَبِیلِهِ

] حال[ به تو پروردگار درحقیقت،. نماى مجادله است نیکوتر که] اىشیوه[ به آنان با و کن

» .است داناتر] نیز[ یافتگانراه] حال[ به او و داناتر، شده منحرف او راه از که کسى

 اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِما«گوید: دلیل، درجایی دیگر شرط موفقیت پیامبر را بیان کرده و میهمینبه

] برکتِ [ به پس« ).159عمران، آل( »حَوْلِکَ مِنْ لَانْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلِیظَ  فَظا کُنْتَ  لَوْ وَ لَهُمْ لِنْتَ

 پیرامون از قطعاً بودى دلسخت و تندخو اگر و شدى،] پُرمِهر و[ خونرم آنان با الهى، رحمت

 ».شدندمى پراکنده تو

 دهیعق در اعتدال ج)

غیرعقلي  ورمستند رویْ پرهیز از غلو و خرافات و اعتقاد به امور غیدر حوزۀ عقیده، میانه

رفتن از و برگ تقلیدي و يانحرافي به اموري تفریط در دینْ وابستگافراط و است؛ زیرا نمونۀ 

آمده دیگر  ییجادر). 24پدران و اجداد یا امور فرعی و یا تعصب در عقیده است (زخرف، 

 قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ بِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ وَالَ تَتَّلْحَقِّایْرَ قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ الَ تَغْلُواْ فِي دِینِکُمْ غَ« است:

ناحق بگو اى اهل کتاب در دین خود به«)، 77(مائده،  »وَأَضَلُّواْ کَثِیرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِیلِ

از [های گروهى که پیش از این گمراه گشتند و بسیارى گویی نکنید و از پى هوسگزافه

ه آمدیگر د ییدرجا» .مردم] را گمراه کردند و [خود] از راه راست منحرف شدند نروید

 هرکس کفر را با«)، 108ره، (بق» بِیلِاء السَّسَوَ وَمَن یَتَبَدَّلِ الْکُفْرَ بِاإلِیمَانِ فَقَدْ ضَلَّ....« است:

 ».از راه درست گمراه شده است مسلماً ،ایمان عوض کند

 یبزرگ جوامع مذهب هایبتیمص ازو افراط و خشونت  یجهل مذهب ،گریدییازسو

جت و عنادورزی برخی از عالمان متحجرْ خواسته و یا ناخواسته به لجااست. جالب است که 

گوید: زند. آیۀ فوق خطاب به اهل کتاب یعنی عالمان دینی است و میها دامن میاین دشمنی

دلیل، ازنظر قرآن، ریشۀ اختالف در میان عالمانِ همینبه». یَا أَهْلَ الْکِتَابِ الَ تَغْلُواْ فِي دِینِکُمْ«
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 وىراز«)، 14شوری،  ( »ما تَفَرَّقُوا إِالَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ« :قرار داردمتعصب 

 ».یافتند دست دانش به که پسازآن مگر نشدند، فرقهفرقه عداوت

 اعتدال در عبادت د)
ور اصلی دین جای امگرایی و تکیه بر شعائر بههای جامعۀ دینی صورتامروز یکی از مصیبت

راصلی مور غیاگرفتن مانند اخالق و عدالت است. این تکیه بر امور ظاهری دین و گاه جای

 برآن ازجمله مواردي که قرکی از مشکالت چنین جوامعی است. جای امور اصلی یبه

ي ور عباداعتدال در ام، و برای جامعۀ دینی مهم استکند تأکید مي زندگیروی در میانه

نش ن، آفریآرآني و تحلیل نگرش و بینش ق براساساست. با آنکه دی و اجتماعی صورت فربه

أکید و ه نیز تروی در این حوزمیانهبه همه انسان براي عبادت و پرستش خداوند است، بااین

عادل و توجه به کند. خودِ انتخابْ مهم و ترجیحِ اصل دربرابر فرعْ نوعی تمیتشویق آن را 

 .خردگراییِ دینی است

؛ زیرا در تحلیل کلي و کندمیاعتدال در عبادت به مفهوم خاص آن توجه  ۀقرآن در مسئل

شرط آنکه در راستاي تکامل بشر باشد. اما به ،شودهرگونه عملي عبادت تلقي مي ،قرآن عامِ

اعتدال را  باید ،است اتآن که شامل نماز و روزه و دیگر عباد در عبادت به معناي خاصِ

مسئله توجه و تأکید به این جاآوردن عبادات نیز ها و چگونگي بهحتي در شیوهکند، رعایت 

هاي مستحبي صراحت بر لزوم پرهیز از افراط و تفریط در قرائت نمازبه ،رواست. ازاینشده 

 فرماید که قرائتْ ميبرای نمونه  .کنداشاره ميو یا دربارۀ برخي خصوصیات  کنندهو خسته

شکلي باید انسان از جهر و اخفات در نماز به ،روخیلي کوتاه نباشد. ازاینچنان بلند و یا آن

 خودداري ورزد و راه میانه را ،که دیگران را متوجه سازد و یا اصوًال به گوش کسي نرسد

بجوید. قرآن براي بیان این معنا پس از ذکر نهي از جهر و اخفات به جستن راه میانه با گزاره 

 بِها تُخافِتْ ال وَ بِصَالتِکَ  تَجْهَرْ ال وَ «دو است: معناي جستن راهي میان اینکند که بهاشاره مي

 اشآهسته بسیار و مخوان بلند آواز به را نمازت و) «110اسراء، ( ».سَبِیالً  ذلِکَ بَیْنَ ابْتَغِ وَ

که  »تصال«به معناي لغوي البته برخي باتوجه» جوى.] میانه[ راهى] آن و[ این میان و مکن،

 ،اند که مراد از آیه آن است که شخصبه معناي دعاست آن را به نماز اختصاص نداده و گفته
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 5ج  ،البیان مجمعروی در آهنگ دعا را در پیش گیرد (اعتدال و میانه ۀدر دعا و نیایش، شیو

 دعا و نیایش که از اصول اساسي عبادي است نیز بر لزوم ۀبنابراین در مسئل .)689ص  ،6و

  .رعایت اعتدال در آهنگ دعا و نیایش به درگاه خداوند اشاره شده است

یز اعتدال بادت نعثیر تأدر  در اصول کافی بابی به نام اقتصاد در عبادت وجود دارد، حتیٰ

 ت پروازسوی کمال و انسانیکب روح است، روح بهدر روایات آمده جسم مرْ ؛شرط است

ا شوق شود، بگذارید عبادت بوده کنید، فرسوده میفرسکند، اگر این جسم را با عبادت می

 .باشد و جسم قوی بماند

 یاجتماع یآموزاندن اعتدال در رفتارها ه)

ن دهد. هاي مهم اعتدال را در قلمرو خود نشاکه قرآن کتاب هدایت است، باید بخشازآنجا

مور اباشد، یا  گوید، هرچند که تعبیری کنایيصورت کلي سخن ميجایي از این معنا بهدر

). 19مان، (لق» .تِکَ..ن صَوْي مَشْیِکَ وَاغْضُضْ مِوَاقْصِدْ فِ« :ظاهر کوچک تلقي شودساده و یا به

که هست  اشد ــنایی باگر معنایی ک ».سازرو باش و صدایت را آهسته رفتن خود میانهدر راه«

یامبر پخطاب به  دیگرجایيدرروی در زندگی و رفتارهای اجتماعی اشاره دارد. ــ به میانه

أَعْرِضْ عَنِ الْعُرْفِ وَ بِمُرْ  وَأْخُذِ الْعَفْوَ« :این اعتدال را در برخورد با دیگران بیان کرده است

ن رخ رمان ده و از نادانافگذشت پیشه کن و به [کار] پسندیده ). 199 ،األعراف(» الْجَاهِلِینَ

دارا ذشت و مو ترویج فرهنگ گ رد با متخلفانروی در برخومنظورْ گذشت و میانه» .برتاب

ضور حگشایی است. این مسئله در حوزۀ اجتماع و طلبی و کینهو مبارزه با فرهنگ خشونت

که از امیرمؤمنان در تر و در میان مسئوالن کشور بایسته است، چنانها بسیار مهمرسانه

» است. ل سعۀ صدرالزمۀ رهبریِ کام«، ».الصدر ةالسع اسةیالر آلة«البالغه نقل شده است: نهج

و تفریط  افراط ه باحاکم و امیری که این صفت را ندارد، رهبریِ درستی هم ندارد و هموار

 است.

، مفهوم حد وسط و مصادیق آن، مفهوم اجتماعی اعتدال در اخالقاز مباحث دیگر 

اعتدال در ر مانند تفسیواست. این معنا در تعبیرهایي در قرآنمستقیم و استقامت در قرآن 

نشینی، رفتن، اعتدال در مجالست و همن، اعتدال در راهیّگفتار، قول معروف، قول کریم، قول لَ
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های دوستی مالکآمده است یا براي پرهیز از افتادن در دام زیادخواهي و افراط در دوستي، 

  معین شده است.

 ) تعادل در تمرین و کسب مهارتو

راست؛ زیرا ه و اجرنامعمل انسانی و اجتماعی مهم است، تعادل در ب نمونۀ دیگر که بسیار در

باید مناسب  ه شود،ادینهرعملي اگر بخواهد در نفس انسان و یا جامعه استقرار پیدا کند و نه

ی با ازطرف ست وبا واقعیات و حوصلۀ فرد و جامعه باشد. سرعت و یا کندیِ هردو مضر ا

تواند گونه که ورزشکار با تمرین مينگردد. همايبار و دوبار تمرین هم حاصل نمیک

ه اوضاع بتوجه  مل ومهارت بیابد، تعادل در نفس و در جامعه هم نیازمند تمرین و تکرار ع

اند و یا یع شدهتشر مخاطبان است. اینکه احکام تدریجی نازل شده و مناسب با حال مخاطبان

یمان تقرار اشدن و اجراپذیری و لزوم اسخاطر عملیشود، بهاعمال عبادي مرتب تکرار مي

لَى النَّاسِ عَلَى تَقْرَأَهُ عَنَاهُ لِوَقُرْآناً فَرَقْ«فرماید: باره مىقرآن کریم دراینصورت تدریجی است. به

آرامى بر بخش نازل کردیم تا آن را بهو قرآن را بخش« ،)106، (اسراء »مُکْث وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِیال

 »تدریج نازل کردیم.و آن را بهمردم بخوانى 

و درد  کند و از بیمارىبه پزشک مراجعه میکه  استشخصى بیمار مثال این آیه مثال 

جویز وهایى تخیص داد براى او داربیمارى را تش کههنگامیگوید، پزشک خود با او سخن می

ا تا هفته دارو ر آنگوید از امروز این دارو و و میتا مناسب با حال و اوضاع او باشد کند می

کند یمعاینه شک ممرتبه استفاده کن و دوباره مراجعه کن. در نوبت دوم پزدیگر روزى سه

 اوضاعش ى مناسبکند و دوباره دارویو مقدار تأثیر دارو و پیشرفت درمان او را بررسى می

ى کامل خود متر سالیابد تا بیماکند. این روش ادامه مىدهد و گاه دارو را اضافه مىمى ویبه 

داند او دهد؟ چون مىباره داروى کامل نمىرا به دست آورد. حال چرا پزشک از آغاز یک

ر ود و دشاندک معالجه آمادگى ندارد تا تمام داروها را مصرف کند و الزم است اندک

ربیت تلوك و یروسسهرمرحله کیفیت درمان بیمار کنترل شود. این شیوه در تربیت افراد و 

 هم مطرح است.تعادل در معالجه و حل مشکالت جامعه  ونفس 
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  ی) اعتدال اخالقز

ازمند ت هم نیست. این مهارگفته شد اعتدال در وصف انسانیِ آنْ نوعی مهارت و ورزیدگی

روشن  یب؛ اماتعبیر علمای اخالق، سیروسلوک و تهذشناخت است و هم نیازمند تمرین و به

نیت ن با عیشود؛ زیرا این وصف در تمریوت خالص نمیاست که اعتدال در انزوا و در خل

خالق اآید، نه در انزوا. همچنین، شود. اخالق در متن جامعه به دست میجامعه حاصل می

 هیز ازپر اسالمی بر چهار وصف عدالت و حکمت و عفت و شجاعت استوار است: عدالتْ

 فتْ های حیوانی است. عهتهای شیطانی و بالحفظ اعتدال میان زیرکی ظلم است و حکمتْ

 هوتشاعتنایی به و خمود و سردی و خستگی و بی ،طرفپرهیز از حرص در شهوت ازیک

باکی و سو و تهور و بیو بزدلی ازیک(ترس) بن دوری از جُ شجاعتْ نیز دیگر.ازطرفی

گویند الق میوصف نیکی است و علمای اخ شجاعتْ برای نمونه  .دیگر استگستاخی ازسوی

باره قرآن راین. دباکی استاین شجاعت افراط و تندروی باشد، شجاعت نیست، تهور و بی اگر

). این 19، (لقمان »..وَاقْصِدْ فِي مَشْیِکَ.«های مختلف بیان کرده است: صورتوسطیت را به

شرَبُوُا وَ اکُلُوا وَ « شود.اقتصاد در حرکت معنای عامی دارد که شامل تهذیب نفس می

 مجلسي،(» المورِ أوسطُهَاخیرُا«(ص):  )، روایت مشهور از پیامبر اکرم31، (اعراف» واالتُسرِفُ

عادل تای از اهتمام به دیگر از امام علی نمونهروایات همچنین )؛ 211 ، ص21 ، جبحاراالنوار

 (آمدی،» ىق التاللغالى و به یلحاخیرُ االمور النمط االوسط، الیه یرجع «روی است: و میانه

ارد نگه د آن خود را بهترین کارها مسیر میانه است که تندرو باید در« ،)404 ص ،الحکمغرر

لشمالُ امینُ و الی«: عبارت دیگر از آن حضرتو » و کسی که نرسیده باید خود را بدان رساند

است و چپ گمراهی است و ر« ،)16 خطبۀ ،البالغهنهج( »مُضِلَّةٌ و الطریقُ الوسطى هى الجادة

 » انۀ آن مسیر رسیدن به مقصد.راه می

 ) تعادل در زهدح

دسته از آیاتي است که تفسیر متعادل دین از مظاهر مهم در مسئلۀ زهد است. منظور آن

کند و گیری را مذمت ميکند و رهبانیت و گوشهازسویي به تعادل در زندگي توجه می

کند: و تفسیر مي» مْ أُمَّةً وَسَطًاجَعَلْنَاکُ«فرماید: دیگر شریعت وسطیت را. خداوند میازسویي
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، سپس، در مرحلۀ بعد »أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ... الَّتي اللَّهِ زینَةَ  حَرَّمَ مَنْ قُلْ«

....» يَ بِغَیْرِ الْحَقِّ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ اْلإِثْمَ وَ الْبَغْ«گوید: می

). در برخی از ادیان، مانند یهود، به دنیاداری و ثروت، و در مسیحیت به 33-32(اعراف، 

شود این امتِ وسط باید از نعمات دنیا شود؛ اما در اسالم گفته میرهبانیت بسیار توجه می

 پذیرد.نمیکند، ولی افراط در آن را هم را تجویز می و شادی بهره ببرد. لذت

ها، تجهت است که ضمن تشویق استفاده از لذدسته از آیات بدینبنابراین، اهمیت این

کند. جامعۀ دینی خواری را منع میهای مادی، تجاوز از حدود الهی و حرامها و نعمتشادی

 پوشیسیاه زاری نیست؛ همچنین هفته در پی هفته،دادنِ عزاداری و گریهجامعۀ همواره ترتیب

ند. افراط زدن به این امور هم نیست. مردم شادی و لذت هم نیاز دارپوشی و دامنپشتِ سیاه

 کردن نیاز دیگرِ جامعه نوعی افراط است. در یک نیاز و فراموش

ارد، دخاصی  رایطنکتۀ دیگر در بحث آیۀ بعدی در خطاب به پیامبر است. اگر پیامبر ش

هَا یا أَیُّ«فرماید: یه باشند. لذا خطاب به پیامبر ماشتشود که همسران او محدودیت ددلیل نمی

) که 1ریم، (تح» هُ غَفُورٌ رَحیم.اجِکَ وَ اللَّأَزْو مَرْضاتَ النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ تَبْتَغي

این  گر ازمونۀ دینکردن اشیای حالل بر خود است. در مقام بیان، مجازنبودن پیامبر به حرام

مِنْهُمْ وَ ال تَحْزَنْ  هِ أَزْواجاًما مَتَّعْنا بِ  ال تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلى«های دنیوی است: آیات باز لذت

خوبی جایگاه زهد در اسالم را عنا به). این م88(حجر، » عَلَیْهِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَکَ لِلْمُؤْمِنینَ

ه روشن توجهی به حرکت و پویایی جامعگیری و یا بیدهد و رهبانیت و گوشهنشان می

 شود. می

 ) اعتدال در اقتصادط

روی در یکی از مصادیق اعتدال که با تعبیرهای مختلف از آن در قرآن سخن گفته شده میانه

تعبیري اقتصاد در برنامۀ تولید و توزیع و مصرف در حیات معیشت، و اقتصاد در زندگي و به

برخالف تصوری که از ازنظر قرآن، است. مسئله اینجاست که فردی و برنامۀ جامع اقتصادی 

زهد شده، که گویی با ازدیاد تولید و رونق اقتصادی و رشد ملی در تعارض است، با آن در 

) و 5بر قوامیت اقتصادی برای جامعه (نساء، معتدل و مبتنی بایدرفتار اقتصادی تعارض نیست. 
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دور در حوزۀ فردی بهیا باشد، و اسراف  وپاشریختدور از هرگونه افراطی چون تبذیر و به

 مانند آن باشد.انداختن مردم و زحمتگیری و بهسخت تقتیر، بخل، خساست واز 

برای نمونه: ته، (بار در قرآن به کار رف23 اسراف و مشتقات آن که جمعاً ۀاژالبته و

مفهومی کند، اما ياعي متولیدِ بیشتر را تد )29؛ اسراء، 219؛ بقره، 75، 67 ،63فرقان، 

ر مالي زۀ اموز حوکه این عنوان فراتر اتر از موضوع اقتصاد در مصرف دارد، چنانگسترده

د اعتدال حاوز از و هرگونه تج هاي کلیدي و مقابل با تعادل استاست و بدون تردید از واژه

رو، برخی با نازای .گیردمی برتولیدْ توزیع و مصرف را در و گرایش به افراط یا تفریط در 

اللت آیه پذیرند و دیهرکاري، که تجاوز از حد باشد، متفسیر این معنای عام، اسراف را در 

واهد شن آن خروي در مصرف هم از مصادیق روزیادهمفهوم اند؛ اما را بر آن مشتمل دانسته

 بود.

أکید ترف آن صمهای اسالمی بر عدالت و اعتدال در تولید ثروت، توزیع و همچنین آموزه

پس در  ی نرسد.و زیان و فساد که به محیط زیست آدمی و نیز منابع، ضررایگونهبه کند،می

؛ 29 ،های الهی تباه نشود (اسراءابع و نعمتای رفتار کرد که منگونهاست بهمصرف الزم 

ه د ککر گونه استفادههای دیگر هم باقی گذاشت و از طبیعت به آنبرای نسل و )87 ،مائده

ظر نبه  محیط زیست تخریب نشود. این مسئله هرچند صورت کلی دارد، ولی وابسته

ست که ام این . مهکارشناسان و اهل نظر در این زمینه در هردوره و مناسب با اوضاع است

ای که از حد گونهها استفاده کنید؛ ولی نه بهفرماید که از حاللاخیر می ۀخداوند در آی

 ب کاهشانجامد و موجهت تعادل در اقتصاد به تخریب محیط زیست نميجبدینبگذرانید. 

های اخیر به هشود. در دورشدن سرمایۀ عمومي جامعه نميمواد غذایي و کمبود کاال و ضایع

ر ی نیز بتارهای اقتصادرف ۀدر حوزصورت کلی اند و بهاین موضوع تأکید بیشتری کرده

فتن اسی و گردر امری کارشنروی که همان میانه اندکردهعناوینی چون قوام و قصد تأکید 

 است. تصمیمی منطقی و عقالیی 
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 ی) اعتدال در انفاق 

ه که شده اشار به یکي از امور ارزشي و مبارك دیگر، چون سخن از اعتدال است،ازسویی

پرهیز  تبذیر وراف که از هرگونه اس هرچند دربارۀ آن تأکید بسیار شده، هشدار داده شده

ق خود ورزی در حنکردن و بخلمصرف از خساست نهی شده است؛ زیرا خساستْو ده شود دا

در ینکه ادلیل . استویژه خانواده و اطرافیان و، در سطح جامعه، شهروندان آن و دیگران به

يِ ثرات منفاپیشگیري از و هاي خانواده توجه به نیاز ،شودروی تأکید میانفاق بر میانه

 .ده استنسبت به دیگران نهی ش بخل و تنگدستیاز  کهچنان ازحد است،ج خاردستیِگشاده

 وَ  یُسْرِفُوا مْلَ أَنْفَقُوا إِذا ینَالَّذِ وَ«فرماید: میبه همین نکته اشاره اعتدال در انفاق  ۀخداوند دربار

روی کنند، زیادهکه وقتی انفاق میکسانی« ).67فرقان، ( قَواماً ذلِکَ بَیْنَ  کانَ وَ یَقْتُرُوا لَمْ

کردن انفاق یعني از »بندند.هم نمی یعنی دست خود را«» یَقْتُرُوا لَمْ وَ« :کهچنان ؛»کنندنمی

چکد و ها نمیقدر دست سفتی دارند که آب از دست آنبعضی از افراد آنکنند. خودداري نمي

رند که این هم خوب پاش داوطور ریختها هم همینهای خوبی نیستند و بعضیاین افراد آدم

ن روشی آه ک به این معنا ،خوب است» قَواماً ذلِکَ بَیْنَ  کانَ وَ «نیست و حد اعتدال آن یعنی 

 .کند خوب است که حد اعتدال را رعایت

فرماید: می ند بزرگ چنینبندگان خالص خداوگذاري مقام ارزش قرآن مجید دربنابراین، 

جهت بدین ).67 ،(فرقان »وامًایْنَ ذلِکَ قَانَ بَکوَ  سْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُواوَ الَّذینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُ«

فراط و موجب ا ي است که بساتوجه به امور معنوروی در اقتصاد و میانه اعتدال در انفاقْ

عتدال ز حد ااهی اموارد شامل کوت ۀالبته این واژه در همشود. عدم توجه به خانواده می

و متضاد  ف افراطدلیل ، بسیاری آن را متراددارد؛ بدین نمودروی تر در زیادهشود و بیشنمی

ي دیگر در این مسئله را در جا .انددانسته ،معنای تضییق و بخلبه ،)67 ،تقصیر و تقتیر (فرقان

 بِیلِ وَ ال تُبَذِّرْ لسَّانَ وَ ابْنَ مِسْکِیحَقَّهُ وَ الْ وآتِ ذَا الْقُرْبى«کند: القربي و دیگران بیان ميحق ذي

 ).26(اسراء، » تَبْذِیراً
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 داری مردممجازات و کیفر رفتار اجتماعي و دیناعتدال در ک) 
تي یده وقین اامنظور از مجازات پیشگیري از جرم و خالف و اصالح اجتماعي است. حال 

یج ومعه ترر جادموفق خواهد شد، که مجازات به کمترین اندازۀ ممکن برسد و خشونت را 

ترین به کم جرم نکند و براي مجرم مظلومیتي فراهم نسازد و خطاي انساني را در تشخیص

جت را ه و لجاست که نقش بازدارنده بیابد، نه اینکه کینمقدار برساند و آنْ در صورتي

و یا ا مردم تباط بو ار روي در تبلیغ دیناعراف بر لزوم اعتدال و میانه ۀسورتشدید کند. در 

مبلغان  ویامبر پ هکند و آن را بتأکید مياجتماعي و حتي در برخورد با متخلفان  در روابط

رِضْ عَنِ رْفِ وَ أَعْالْعُمُرْ بِ خُذِ الْعَفْوَ وَ أْ«د: شمارالزم ميها کند و برای آنمیدیني توصیه 

 ).199(اعراف، » الْجاهِلِین

کند و از پیامبر و عه اشاره ميعرف و معروف ازنظر جامۀ قرآن در بیان این معنا به مسئل

پسند و از ابزارهاي پسندیده و مردم ۀخواهد که در دعوت مردم از شیومبلغان دیني می

آن را  درستیبهمردم به مطالب و مفاهیم توجه کنند و  اینکهد. براي ناستفاده کن رفتنیپذی

گذشت و  لِدو اصبه  ، بایدگوش کنند و نظر و نگاه درستي به مسئله داشته باشند

 . عفو و گذشت براي آن است که در صورت برخوردهاي خشن و تندِ کردبودن توجه معروف

 ۀنشود و رفتار خویش را با هم گودرشتایشان، خود تندخو و  هایاهانتمخاطبان و 

معنا خواهد بود اجتماعي بیرون نبرد. این بدان ۀاز حالت اعتدال و رفتارهاي پسندید هااهانت

عفو و گذشت و رفتارهاي پسندیده بیش از کالم و سخنان درشت است.  ۀه جاذبکه هموار

تبلیغات است. بسیاري از مردم پیش  ۀتأثیرگذار در حوز ۀمعناي شیوتأکید بر عمل و رفتار به

از آنکه به کالم و سخنان شخص توجه کنند و آن را معیار ارزیابي قرار دهند به عمل و 

رو الزم است که شخص با رفتارهاي درست و پسندیده و . ازاینکنندرفتارهاي او توجه می

رو در ازاین .سوی دین دعوت کندگذشت و عفو و اغماض از رفتارهاي تند دیگران، آنان را به

 را آندهد و روی در رفتارها و گفتار توجه مياعتدال و میانه ۀسوره لقمان به مسئل 19 ۀآی

معناي رفتارهاي هنجار و ها بهروی در این حوزهیانهشمارد؛ زیرا اعتدال و مضروري مي
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شخصیت سالم مطرح کرد تا چه رسد  ی دربارۀتوان سخنآن نمياجتماعي است که بي ۀپسندید

 .به اینکه شخصیتي باشد که بتواند در دیگري نفوذ کند

و در ست. شده ا أکیدباره بر تعادل تنکتۀ دیگرْ برخورد با دشمن و مخالف است که دراین

ود: دالت شعق و حبرخورد با مخالف، آمده است که نباید دشمنی و اختالف باعث دوری از 

البته نباید «). 8(مائده ، » لتَّقْوى أَقْرَبُ لِوا هُوَدِلُأَالَّ تَعْدِلُوا اعْ آنُ قَوْمٍ عَلىنوَ ال یَجْرِمَنَّکُمْ شَ«

ن به د که آکنی رج شده و عدالتدشمنی گروهی شما را بر آن دارد که از جادۀ عدالت خا

 »تقوا نزدیک تر است.

 روی. قلمرو میانه4

های اه حرکتگروی است؛ زیرا، در جامعه، منظور از این عنوانْ محدوده و چارچوب میانه

ت به شود، یا اینکه رعایت تعادل و درک واقعیاگری تعبیر میتعصبی و خشن به انقالبی

عمل و  دالت درشود اعتدال، یعنی عدالت در تصمیم و عمی کاری. وقتی گفتهسازش و محافظه

فی  ع الشئت وضاین عدالت برحسب مقدورات و ممکنات و واقعیات جامعه است؛ زیرا عدال

امه باشد و هایی که برخواسته از برنها و صورتموضعه است؛ بنابراین، اعتدال در ذکر نمونه

 شود: یماره ه دو بخش از این بحث اشبه ظلم منتهی نشود، مصداق تعادل است. حال ب

  اعتدال در امور نفسی الف)

سان دهد و اندسته از رهنمودهایي است که قرآن در تهذیب نفس و سیروسلوك ميمنظور آن

صیت در یجاد شخکند، تا تسویۀ روحي و تعادل رواني، که همان ارا ملزم به تربیت خود مي

ي کند که ثبات روحرا نکوهش مي رجایي کسانيد شناسي است، در خود ایجاد کند.روان

». سَبیالً لَهُ تَجِدَ نْفَلَ اللَّهُ ُیضْلِلِ مَنْ وَ هؤُالءِ  إِلى ال وَ هؤُالءِ إِلى ال ذلِکَ بَیْنَ مُذَبْذَبینَ«ندارند: 

گیرد و می را در بران انواع ایمو موضوعات ایمان و اعتقاد، ). این تعادل حتي 143 (النساء،

 سان درا اني عطف توجه منطقي و خردگرایانه و نه عاطفي و احساسيِ صرف است تنوع

یادان و شسخنان  سادگي تسلیم هر سخن نشود و به منابع غیرمعتبر چونحوزۀ دین و ایمان به

 کاهنان و ارباب دیني سوداگران روي نیاورد. 
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 ب) رابطۀ اعتدال فردي و اجتماعي

 ۀیابد که همحقق میامت زمانی ت رویِمیانه وآید که اعتدال های قرآنی به دست میاز آموزه

ر دجای اینکه انسان به. مراعات شوددر ابعاد فردی و اجتماعی های آن لفهؤها و مهشاخص

از دنیا  خواهي و استبداد رأي و استفادهروی کند و در قدرتو شهواني زیادهمسائل نفسانی 

 کناری هبرا و عقل  ودیره شچبر او تا شهوت وغضب  دهاجازه دجای اینکه بهو  ندافراط ک

فتاری ا مدیریت عقل ر، باید بکندسرکوب را و شهوت کند آنکه تفریط جای بهیا  بگذارد،

س ی است؛ پقوای انسان ۀهماز مندی که همان ایجاد تعادل در بهره گیردعقالنی در پیش 

ا تندهد  جازهاال برقرار کند و باید نخست در خود اعتد ،که در زندگی شخصیگونههمان

ر دو ، سیسیا و همچنین در زندگی اجتماعی، سمت افراط و تفریط بروندقوای نفسانی به

که عدالت  اده شودو تفریطی اجازه د هرگونه افراط دور ازبهالمللی باید برخورد با نظام بین

اعيْ هم به مدیریت ین معنايِ اجتما .برقرار گرددصورت ممکن و مؤثر و دفاع از حق به

ویژه عالمان و هگردد، هم به تقوا و عدالت مؤمنان و بعقالنیِ جامعه و خرد جمعی باز مي

خت مسئله مرو شناهای تعیین قلمربیان و کارگزاران آنان؛ زیرا در این موارد یکی از مالک

امعه و جشود. یعنی موضعِ فرد گیران مشخص میازطریق وصف سلبی است که با توازن تصمیم

کشی منجر نشود. و حرکت جامعه به ای باشد که به نزاع و کینه و جنگ و صفگونهبه

 أَنْ  نْکُمْمِ طائِفَتانِ  هَمَّتْ  إِذْ«د: های خشن نینجامگیریضعف و سستی و خشونت و جبهه

افکني و رواج خشونت در جامعۀ دیني به مؤمنان ). خداوند در نزاع122عمران، (آل» تَفْشَال

 عَلَى إِحْداهُما بَغَتْ نْفَإِ یْنَهُمابَ حُوافَأَصْلِ تَتَلُوااقْ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ طائِفَتانِ إِنْ وَ«دهد: هشدار مي

 واأَقْسِطُ وَ بِالْعَدْلِ بَیْنَهُما وافَأَصْلِحُ تْفاءَ إِنْفَ اللَّهِ أَمْرِ إِلى ءَتَفِي حَتَّى تَبْغِي الَّتِي فَقاتِلُوا الْأُخْرى

رکت جامعه باشند و مؤمنان را از ح) که مواظب مسیر 9(حجرات،  »الْمُقْسِطِینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ

 دارد.زند بازمیخشونت، درگیري و نزاع و مسائلي که تعادل را بر هم می

 . آثار و لوازم عدم توجه به اعتدال 5

وي در حرکات و سکنات و رو زیادهاسراف عدم تعادل در زندگي و، به مفهوم عام آن، 

روی و گاه کوتاهی نادرست از امکانات و اختیارات همواره با نوعی زیاده ۀهرگونه استفاد
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با  که نحوی سرپیچی از فرامین الهی نمایان استمصادیق آن به ۀو در همهمراه است مالزم 

ادل در هر زدن حالت تعبرهم کهازآنجایی ؛)152-151 ،شعراء(فساد ارتباط مستقیم دارد 

های اساس، اسراف را که امکانات و داراییشود؛ برهمینامری موجب فساد در آن می

از درون  خورد ومیکند، با سرفه (کرمی که درختان را گوناگون انسان را ضایع می

 .اندریشه دانستهپوساند) هممی

هیم یگر مفادو دهد بین آن براین، بررسی موارد کاربرد اسراف در قرآن نشان میافزون

یق باط عمتها ارجز این ها چون کفر، ظلم، فسق وضدارزش ۀفراگیر و کلیدی، در محدود

 .مصداقی برقرار است ۀمفهومی و پیوند گسترد

باید از ناعتدال است و یعني راه اوند ، حدود خد»هللاتلک حدود«فرماید قتی خداوند میو

دود و حرکاری هرای ارت آمده است، خداوند بآن عبور کرد، در قرآن کریم آیاتی با این عب

  است. اندازه تعیین کرده

های متحانادر  البته بسیاری از مردم به دالیل گوناگون ازجمله ضعف ایمان و شکست

اط و به افر شوند و گرایشالهی از مسیر اعتدال ذاتی و ماهیتی و شخصیتی خود خارج می

ندگی زعتدال ر عدالت و اهستند که همواره بر مداو تنها شماری اندک  کنندتفریط پیدا می

 ا بیانمنی رؤسلمان و مهر م ۀترین شاخصکه اگر بخواهیم مهمدرحالی .)32(لقمان،  کنندمی

اشاره  رفتار ار واصلی یعنی عدالت و اعتدال در عقاید و افک ۀکنیم باید نخست به شاخص

های ژگیاز وی امور زندگی ۀروی در هممیانه های قرآنی، رعایتکنیم؛ چراکه براساس آموزه

ز اعتدال اعدالتی و خروج عنوان ظلم و بیها پرهیز از کفر بهبندگان خداست که از جمله آن

 ت و بخل و یا تبذیرو آیات دیگر) و پرهیز از خساس 108؛ بقره، 12مائده، (و نوعی اسراف 

 .ده استو تقدیر و مانند آن است که در آیات قرآنی به آن اشاره ش

 هاي اعتدال. مؤلفه6

شاید  ،ی کنیمابعاد و موضوعات بررس ۀمهای اعتدال را در هلفهؤترین ماگر بخواهیم مهم

ها و ز حوزهاها در برخی ترین آنولی در اینجا به مهم ،باشد مقالهاین  ۀبیرون از حوصل

 .شودموضوعات اشاره می
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بسته او وا ه معرفته پایۀ ارزشي انسان بمنظور این است ک :معرفت ۀاعتدال در حوزالف) 

حیط است. مواده و ها، بر پایۀ تقلید از پدر، مادر و خاناست. حیات دیني بسیاری از انسان

ۀ حوز درست. ایطي عقاید بیشتر مردم بیش از آنکه مدلل باشد، علل به تربیت و شرایط مح

 108 ۀیخداوند در آ .قیدتي استغلو، عدم مطابقت با عقل یکي از معیارهاي اعتدال ععقاید، 

ز ابرخي  تثلیثِداند و میتسلیم ل یعنی همان اعتدابقره، کفر را سبب خروج از راه ۀ سور

(ع)،  سیحلوهیت مکند؛ زیرا با اعتقاد به امسیحیان را موجب خروج از حد اعتدال معرفی می

که از ازنظر قرآن کسی .)77و  72مائده، (اند اعتدال توحیدی بیرون رفته ۀمسیحیان از دایر

ي و زن فکرتوا ودرحقیقت از حالت عدالت  ،حق خارج و گرفتار باطل و ضاللت شود ۀدایر

 .)77بیرون رفته است (مائده، منطقي 

 وها به تربیت ترین آنشخصیت به اموري استوار است که اساسي: اعتدال در شخصیتب) 

نِ آن ازنظر ونۀ روشیق بسیار دارد؛ نم مصادگردد. این محورْمحیط سالم و بدون دغدغه باز مي

و ود شتبدیل رزش ا نباید بهگرایی افراط تربیتي در خانواده و جامعه این است که

ی برای پاش نباید نشانۀ شخصیت و شکوه فرد و جامعه به شمار بیاید و نباید دلیلوریخت

. این دعت استبوعي نگار و فرهنگِ غلط با مباني قرآن ناسازاین تولید ناخالص ملي شود که 

رزندساالري فها به فرزند، که امروز از آن تعبیر به وتربیت و توجه خانوادهمسئله در تعلیم

 ارد.ر خود دگردد، نیز همین نکتۀ تعادل و اعتدال را دمطرح ميمحبت  شود و در قالبمی

بر دربرا انپذیري فرزنداین روش گاه به تزلزل شخصیت، عدم انضباط رفتاري و آسیب

فتاری ردهد. این شیوۀ میفرت جای خود را به ن شود و گاهمشکالت و طغیان آنان منتهي می

 شونت راخرده و هي کپدر و مادر را در کنار رفتارهایي بگذاریم که خانواده را از محبت ت

، دارند نفرتاز یکدیگر  کنند،جای اینکه به محبت تکیه بهاند و حاکم کردهدر روابط 

 .کندتقوایی و کینه در جامعه رسوخ میشود و تهمت و بیها شکسته مینتیجه حرمتدر

 کند،نآور ظنسوء ۀنجوا و زمزم گفتنْشخص معتدل ازنظرگفتاري کسي است که در سخن

ادبي تلقي شود که قرآن بياي بلند سخن نگوید که گونهاي که مخاطب نشنود و یا بهگونهبه
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 مِنْ  اغْضُضْ وَ  مَشْیِکَ فِي اقْصِدْ وَ«: خراش استکه گوش کندميخران صداي به شبیه آن را ت

 .)19لقمان، ( الْحَمِیرِ لَصَوْتُ  الْأَصْواتِ أَنْکَرَ  إِنَّ صَوْتِکَ

ی ت و قواوی و معتدل اسانسان در شخصیت خود موجودی مست ،های قرآنیازنظر آموزه

دارد. یاش در اعتدال نگه مفطری لت طبیعی وست که او را در حاایگونهبهموجود در انسان 

ای ایفا ندهم و ارزاعتدال دارد نقش مه وانایی برقراریِتعنوان مدیری که عقل به ،میاندراین

ب آید که رفتار غلط اقتصادی چون ربا موجبقره چنین برمی ۀسور 275 ۀکند. از آیمی

ود. رل بیرون حالت تعادل و اعتداظر روانی نیز دچار مشکل شود و از شود که شخص ازنمی

نی ت نفساکند که تمایالمهم در انسان اشاره می ۀمائده به این نکت ۀسور 77 ۀخداوند در آی

دگی سانی زنشود. پس نباید تحت تأثیر تمایالت نفموجب خروج از حد اعتدال در دین می

شود الی میو اعتد دالتو خروج از ع گریزیدینمنجر به  درنهایتکرد؛ زیرا چنین رفتاری 

 .سازدآن را می کند و فطرتْکه دین بدان دعوت می

لزوم بر قمان ل ۀسور 19 ۀصراحت در آیخداوند به اعتدال در رفتار اجتماعی و سیاسی:ج) 

ای گونهه؛ زیرا آیه بکندمیروی در رفتار و گفتار و مناسبات اجتماعی تأکید رعایت میانه

 ۀدیگر، واژسخنهبدهد که شامل تمام اقوال و افعال بشود. جه میقصد و اعتدال در مشی توبه

بات م مناستما رفتن ندارد، بلکه مراد، مشی و رفتار شخص درمشی تنها اختصاص به راه

 ۀصراحت دربارمتحنه بهم ۀسور 1 ۀخداوند در آی .ذیل آیه)، المیزاناجتماعی است (

 ۀوستاند ۀفرماید رابطاسالمی می ۀو جامعهای اعتدال در عملکرد سیاسی مردم هشاخص

است که ان معنشود. این بدمؤمنان با دشمنان خود و خدا سبب خروج آنان از راه معتدل می

محبت ا بیعنی مدارانه (ویژه والیتبه ،گیریعمل سیاسی عدم ارتباط ۀاعتدال در حوز ۀشاخص

دشمنان و  اهد باای بخویا جامعه با کافران و دشمنان اسالم است. پس اگر کسی ،و سرپرستی)

رج شده می خااسال اعتدال ۀاز دایر ،برقرار کندپیوند دوستی و همراهی  کافران و مشرکان

اعتدال و  ایجاد ترین عامل درمهم است. ازنظر قرآن، مراعات عرف عقالنی و شرعی در جوامعْ 

  .بقای رفتارهای هنجاری و معروف خواهد بود
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 . معیارهای اعتدال7

یری از شود و هدف از آن پیشگهای تشخیص اعتدال تعبیر میگاه از این معیارها به شاخصه

 د. م کنبدفهمی و یا سوءاستفاده است یا اینکه معیارهاي تشخیص موضوع را منظ

 الف) اصل عدالت 

تواند يمست که ني ااین اصل یا قاعدۀ نفي ظلم به خود و دیگران است و خانواده از عناوی

تندروي،  ي اسراف،، اگر جای»یُعرف االشیاء باضدادها«که از باب: تشخیص باشد، چنان معیار

 ۀرید و نظویکرربراساس همین اذیت، خشونت، ترس و ضد کرامت بود، اعتدال نخواهد بود. 

دادن ود قراربودن و هرچیزي را در جاي خعدالت و موزونقرآنی است که در اخالق اسالمی 

 ر قرآنوند دحقوق هرکسي را اداکردن تعادل و اعتدال است. خداو در حوزۀ اجتماعي 

هاي کسب آن و راه مصادیق عدالت ای، به تبیینموضوع و مسئلههرهمواره در هرحوزه و در 

داند قسط می هاي رسالت انبیا را ایجاد آمادگي براي اقامۀو یکي از فلسفه کندمیاشاره 

تا  کندید میدهد و بر عدل و احسان همواره تأکمی ) و به پیامبر دستور به قسط25(حدید، 

 افراط و تفریط برحذر باشیم. دوسویۀاز 

 ب) خردورزی در تشخیص اعتدال

روی باشد؛ زیرا عقل کنندۀ میانهو مشخصتواند حاکم های معرفتی قرآن، عقل میازنظر آموزه

عقل جمعی در قالب حجت باطني انسان و راهنمای عمل به شکلِ ممکن است. عقل فردی و 

به ایجاد روي است و دهندۀ موارد تندروي و زیادهمشورت در مقام عمل نیز خود تشخیص

زمینۀ فهم و شناخت  . بنابراین، عقلْ در حکمت نظریعدالت و تعادل و اعتدال کمک کند

 سازد، به اینسازد. و نیز زمینۀ تشخیص عمل درست و مؤثر را فراهم میاعتدال را فراهم می

زدگی، افراط و یا معنا که اگر انسان بر نفس خود مسلط شود و رفتاری را که موجب دل

نفس و یا پس باید مدیریت آورد. شود تشخیص دهد، به راه تعادل آن روی میتفریط می

هاست؛ پرهیز از استبداد و خودرأیی یکي از این راهسپرد؛ فردي و جمعي جامعه را به عقل 

تواند و زمانی میاست است که از ترکیب قوای متضاد پدید آمده سان موجودی انرا زی
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بفهمد و بداند و ایمان پیدا کند و و تعادل و تناسب موزون و منطقی برسد که  اعتدالبه

و حق  دهددر جای مناسب خود قرار را هرچیزی های دیگران را مدنظر قرار دهد و تجربه

 ،ان مفهوم عدالت واقعی است. این عدالت واقعیکه هم کندو درستی ادا  خوبیبه را هرچیزی

سپس ازطریق افراد نهادینه شود و و  باید شکل بگیرددر نظام شخصیت فردی و باطنی  ،نخست

 .دیاب تداومدر جامعه تحقق و 

و گی کند زند خردمندانه و عاقالنه بتواند که است کسی متعادل و معتدل شخصیتِ پس

-7 ،شمس( کند راعاتان قوای نفسانی گوناگون اعتدال را ممی مدیریت و تدبیر عقل، براساس

ذهبی) و تعصب م (مانندو اعتقادی  طلبی)(مثل منفعت البته برخی از رفتارهای اقتصادی .)10

شود که انسان موجب میجتماعی عنوان یک واقعیت انشناختن عقاید دیگران بهرسمیتبه

  اعتدال خارج شود. ۀدهد و از دایربتعادل شخصیتی خود را از دست 

 ج) سازگاری با خواست طبیعی مردم

وجودى مآدمى  ون است آزادى حق انسا پذیرفتیماگر  منظور از این معیارْ افکار عمومی است.

اشد. بهایش با شریعت مخالف هرچند انتخابحق دارد انتخابگر باشد،  ، پسمحق است

ایبند ت که په اسع کرده و خواستدرست است که اسالم تکالیف معینی برای انسان مؤمن وض

ه امری اجبار ب و نخواسته او را ار دانستهو موجودی مختآزاد را  ها باشد، ولی انسانبه آن

 . چونشته باشدگیرى دایمحق تصمکند که هرکس کند. همچنین، کرامت انسان اقتضا می

ال معیارِ ح دهد. جامنبیند، پس حق دارد که آزادانه اعمال خود را اپاداش و عقاب مى انسان

ست. مسئلۀ طرح نیممن  دیگرْ داوری دیگران دربارۀ رفتار ما با آنان است. اینجا مسئلۀ نیت

لک اشتر به ما خطاب البالغهنهج(ع) در  مام علینظر آنان دربارۀ رفتار ما با آنان است. ا

ا با ریسته اوافراد ش« ،».اده..و انما یستدل علی الصالحین بما یجری هللا لهم علی السن عب«: فرمود

 ».توان شناختسازد، میآنچه خداوند بر زبان بندگانش جاری می
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 رویمیانه . کارکردهاي8
از عدالت  سبب دوری . افراطروی در امور زندگي داردقرآن تأکید بسیاري بر اقتصاد و میانه

هم که  کند؛ تفریطحمیل میفراوانی را به جامعه ت و اجحاف ، ستمشود و ظلمو انصاف می

مال کرا به دنبال دارد، سبب وقفه در حرکت جامعه و افراد آن در سیر  و کاستی سستی

تواند سعادت و تعالی فرد و جامعه را جد میرو، رعایت اعتدال و انصاف بهشود؛ ازاینمی

در  ه موردساما شاید  شود،تضمین کند؛ بنابراین، اهمیت آن با کارکردهای آن مشخص می

 فلسفۀ اعتدال مهم باشد:

 الف) موفقیت در عمل

 ما چوند، انخستین مسئله رسیدن به هدف است. بسیاری دوست دارند که به هدف برسن

باید  ،دوفق شومر جهان هستي داگر کسي بخواهد شوند. تعادل در برنامه ندارند، موفق هم نمی

ود خرنامۀ بحقق تاست و امکان شناخت درستی از واقعیت خود و یا واقعیت جامعه و یا سی

رو، ؛ ازاینرار کندخواهد و آنچه در خارج وجود دارد، تعادل برقداشته باشد و میان آنچه می

قصود کمالي قصد و مبه م واقعیت،اي تناسب با اجزم ،ياهو با ایجاد سازوار گرا باشدباید واقع

ایۀ ستدال موفقیت در عمل در ترین کارکرد اعدلیل، مهمهمینو جامعه فکر کند. بهخویش 

 شکلرهبه هرکسی موازنه است؛ زیرا تندروی و یا کندروی جایی برای تحقق و عمل ندارد.

  .خوردمیو شکست  افتدمیبه آن دور  یابیدستاز کمال و  ،از این اصل تخطي کرد

 ب) تداوم عمل صحیح و تثبیت عقیده و عمل

ست. عقالنیت و درک واقعیات به کارکرد درست سنجی نوعی تعادل اریزی و امکانبرنامه

کند. همچنین، امکان پوشش بیشتر و تداوم عمل صحیح و تثبیت عقیدۀ درست با کمک می

بسیاري از همین تعادل و عقالنیتْ به درک واقعیات و اوضاع مخاطبان وابسته است. 

ا اعتدال و اصالح اخالقی مثالً تهذیب نفس بیابد. سامان مي اعتدالبه هاي زندگي باتوجهبخش

شود، اصالح شدن و سرخوردگی میگردد. فشار بر نفس موجب خستهآرام حاصل ميآرام

آید. هرتحولی در اجتماعي با انقالب و هیاهو و جنگ و نزاع و پرخاشگری به دست نمي
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آرام و صورت آرامجامعه و هر دگرگونی فرهنگی با برنامه و مناسب با وضعیت مردم و به

آید. رشد معنویت در سایۀ تبلیغ غیرمستقیمِ دین است و مطابق با طبع جامعه به دست مي

 دهد. ای نمیشناختی نتیجهبدون توجه به وضعیت مخاطبان و رعایت اصول روان

 اجتماعيو تداوم حرکت نفوذ  ۀرفتار سالم، الزمج) 
که یا کسانترند اثرگذاراهبران و کارگزاران و مربیان متعادل در زندگی دیگران بیشتر 

هاي ها و گرایشاند. جامعه با سلیقهقولی انقالبیآیند و یا خشن و بههرروز به رنگی درمی

فوذ نم تکاملي و حرکت و دعوت اصالحي و پیااصوالً هرگونه شود. مختلف تشکیل مي

ممکن  ،هسندیدپست و جز به رفتارهاي سالم و در که حد وسط میان این افراد باشد،اجتماعي 

و  هسندیدهاي پرفتار براساس دیني بایدنفوذ اجتماعي، رهبران  ۀو شدني نیست. در حوز

 شبه همۀ تحوالت رخخواهی به این نیست که یکآرمانعمل کنند. پذیرفتۀ اکثر جامعه 

رو زاینام شود. آرام به ذائقه مطلوب آید و زمینۀ پذیرش فراهدهد، بلکه آن است که آرام

ضرت و حیم آن ق عظبه رفتارها و خل ،آن روز ۀت نفوذ اجتماعي پیامبر در جامععل ۀباردر

 زرگوارب وخویخلقشود. همین محبت و مهر ایشان نسبت به همگان حتي دشمنان اشاره مي

 يیندخوتونه آن حضرت بود که همگان را پیرامون وجود آن حضرت گرد آورد وگرنه هرگ

 .)159عمران، (آل ا دوستان نیز دور شوندشود تحتي نسبت به دشمنان موجب می

 گیری. نتیجه9

قصد به معناي . بهره گرفته استو استواء قصد  ۀروی از واژقرآن براي بیان  اعتدال و میانه

امور اقتصادي زندگي و تنظیم و  ۀروی در حوزاقتصاد به معناي میانه ،روروی است. ازاینمیانه

هاي کسي که بتواند میان درآمدها و هزینههاست. هزینهو خرج و درآمدها ودخل دهیسامان

روی خویش اعتدال و مساوات و برابري ایجاد کند شخص مقتصد است که توانسته است میانه

بنابراین، اعتدال از مفاهیم اخالقي و  .به این مفهوم را در بخشي از زندگي خویش اعمال کند

های اجتماعی و و پیشگیری از انحراف و بحراناعتقادی است که در موفقیت انسان و جامعه 

بینی آمده های مذهبی نقشی مهم دارد که هم در قرآن در نظام توصیفي و جهانسیاسی و نزاع
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و هم در حوزۀ تربیتي و سیاسی و ترویج معارف دینی. اهمیت اعتدال در بیان آیاتی که اشاره 

در حیات اجتماعی و فردی بروز و ظهور شد، به این دلیل است که ضد آن در ابعاد گوناگونی 

دارد. بنابراین، فلسفۀ اعتدال در ضرورت تداومِ هرحرکت صحیح فردي و اجتماعي و سیاسی و 

اعتدال است، یابي بههای زندگی دستکه یکی از مهارتریزی فرهنگی است. ازآنجاییبرنامه

فقیت در زندگي است و وجودآورندۀ موبخش و بهاین صفت اخالقي یکي از عوامل سعادت

 شود.آورد که بدون آن جاذبه و استقرار فراهم نميتعامل با دیگران را فراهم می

 





 هنر، اعتدال و زیبایی

 1دکترحسن بُلخاری قِهی

 چکیده

ها فیثاغورثِ نأس آرنخستین تأمالت نظری در باب هنر و زیبایی با فیثاغوریان آغاز شد که در 

ده بوی نامینمند از مشکات مالصدرای شیرازی بهره اسفارث، که در حکیم قرار داشت. فیثاغور

صر، مزۀ تمدن ز مطالعات خود در حوالصفا نیز بسیار محبوب است، متأثر اشود و نزد اخوانمی

دانست. این یی آن میترین عامل بقای هستی و زیبانی و هماهنگی را مهمالنهرین و ایران، هارموبین

عتدال طو به اارس ای حکمی و حتیٰ اساطیری داشت در قاموس فلسفۀ خردگرایمایهاندیشه که بُن

ر کلیت ریباً ده تقکتعبیر شد. شدت نفوذ و حضور این ایده در جان معلم اول چنان گسترده بود 

یِ وهر اصلجسْط دستگاه فکری او، عدالت و اعتدال نقش محوری یافت. در علم منطق نیز حد و

مگی هطو، که ارس های فیثاغوریان، سقراط، افالطون ولوم است. اندیشهرسیدن از مجهول به مع

امی بر ، زیبایی هنگلِ اصیلن اصاند، ریشه در اعتدال دارد. بر بنیاد ایشناسیاساطیر فلسفۀ هنر و زیبایی

توازن نیز  وتناسب  مایۀ ایننشیند که انسان به آثار و اشیای موزون و متناسب نظر کند. بنجان می

یختن ی برانگانایگاه در جان خود استطاعت و تومان اعتدال است. ازدیگرسو یک اثر هنری آنه

و هماهنگی  ی تعادلنوع تواند داشته باشد که در معنا و ساختار، بهحس زیبایی در جان ناظر را می

که فرم بد لبه نیاثر غاصورت که معنا عرصه را بر فرم تنگ نکند؛ یعنی چنان در رسیده باشد. بدین

ل عی از خود بدا به تابسو فرم نیز چنان بر اثر سلطه نیابد که معنا ربه محاق یا حاشیه رود و ازآن

ایی ها، هنر و زیبرو، در همۀ فرهنگکند. اعتدالْ جان و ذاتِ هنر و زیبایی است و ازاین

عنوان معنای دالی بهتترین ابزار تجلی معنایند؛ پس حکایت از جاودانگیِ اعتدال دارند، اعواسطهبی

هستی بر  وم عالم نظا ها. به زبان ساده، قوام و دواممستتر در بطن هنر و زیبایی در همۀ فرهنگ

این  ل اثباتترین دالیاعتدال است. سرگذشت هنر و زیبایی در تاریخ حیات انسان یکی از مهم

 ادعاست.

                                                                                                                                        
 .رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ؛دانشگاه تهران علمیو عضو هیئت استاد. 1
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 .شناسی؛ اعتدالتاریخ هنر؛ فلسفۀ هنر؛ زیبایی ها:کلیدواژه

 

اند، از زمان وتشناسی که دو اصطالح بسیار مرتبط اما تا حدودی متفافلسفۀ هنر و زیبایی

 عنوان مبحثی بسیار مهم در حوزۀ فکریسال پیش به 2500فیثاغوریان یعنی چیزی نزدیک به 

اریخ تهای شرقی و ازجمله تمدن اسالمی، در این عرصه سرگذشت و شود. تمدنبشر آغاز می

می ن اسالر تمدرا دارند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. فیثاغورث که دویژۀ خود 

لمان ریان مسالصفا در این تمدن، فیثاغومحبوبیت بسیار دارد و حکمای مهمی چون اخوان

مند از بهره ی او راشوند، و نیز، حکما و بزرگانی دیگر همچون صدرالمتألهین شیرازنامیده می

ای مدید هاو مدت شناسی را ارائه داد.خستین تأمالت در باب زیباییدانند، نمشکات نبوی می

یرانی حکمت ا والنهرین و احتماالً ایران، از هندسۀ مصری، ریاضیات سومری در مصر، بین

تعبیرِ راسل گذاشت که به مند شد و پس از آنکه به یونان بازگشت، نهضتی پایهکمال بهرهبه

و نُضج  بر رشد های فکری و عرفانی و کامالً مؤثررترین نهضت، ازجمله مؤثتاریخ فلسفهدر 

ترین فالسفۀ عنوان یکی از بزرگهای فلسفی در یونان گردید. بدون تردید افالطون بهجریان

ن کسی رث همااست. فیثاغو یک فیثاغوری ،تاریخ فلسفهتعبیرِ کاپلستون در تاریخ بشر، به

ینْ او بود ادارد.  نویس موسیقایی نامی جاودانهستین نتعنوان نخاست که در تاریخ موسیقی به

ونان و با یای موسیقی در مند از جهان اسطورهکه متأثر از نظام ریاضیات سومری و نیز بهره

ریخ هنر و در تانویسی موسیقی را آغاز کرد. این بدان معناست که ااستفاده از اعداد، نت

یروانش به ای که او و پفزود نوع نگرهااین معنا باید فرد دارد. بر جایگاهی ویژه و منحصربه

دانیم افالک زد (و میسو موسیقی را به افالک پیوند میشناسی داشتند. این نگره از یکزیبایی

دیگر جهانی ویزمان نسبتی با هستیِ عقالنی داشتند) و ازسدر ذهن و زبان یونانیانِ آن

 داد. سوس  نشان میهماهنگ و دارای هارمونی را در جهان مح

از مجردات که آمدند، یعنی جهانی از دیدگاه حکمای یونان، افالکْ عقول به شمار می

غیرمحسوس بودند و در جهان برین جای داشتند. بازتاب این معقوالت در جهان محسوس، 

 زد. این تقسیم هستی به معقول و محسوسْ میراث ایرانیِ فیثاغورث بود.هستی عالم را رقم می

او متأثر از جهان فرادین و فرودین زرتشتی، از هستی محسوس و معقول سخن گفت و 
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ترین عامل مؤثر بر رویکرد مُثُلی افالطون گردید. البته سخن ما در این مقام شرح آرای بزرگ

ای است بر محوریت اعتدال در جهان هنر و زیبایی فلسفی فیثاغورث نیست، بلکه تنها مقدمه

 شناسی او.

دانستند، یمقول غورث و پیروانش بنا به اینکه محسوس را صورت ناقص و محدود معفیثا

اه ز دیدگاند. در پی ایجاد نسبت میان وجه محسوس با وجه معقول یک شیء یا معنا بود

عنا را مک این ون شآنان، هستیِ معقول یکسره توازن، تناسب، هارمونی و هماهنگی بود. بد

ظم و نظم نا عین سه رشرفتۀ مصریان دریافته بود؛ دانشی که هندفیثاغورث از دانش هندسی پی

بر  زمان با تأکید بر وجه محسوس هندسهدانست. لیک هندسۀ مصری همرا عین زیبایی می

به  ش مادیدان وجه معقول آن نیز تأکید داشت؛ وجه معقولی که هندسه را صرفاً از یک

ندسه به هالصفا، اخوان سائلراینکه بعدها در داد. یک نظام فکری و کامالً آیینی ارتقاء می

أکید آنان تریان و الصفا از فیثاغومعقول و محسوس تقسیم شد خود نشان از تأثیرپذیری اخوان

 بر هر دو وجه هندسه دارد.

جهی جرم والود، بنکتۀ ظریف اینکه اگر جهان محسوس بازتاب یا بازنمایی جهان معقول 

اده، هر بود. به زبان سدریافت میهان محسوس نیز باید قابلاز تناسبات جهان معقول در ج

سب و ین تنااود. بشیء محسوسی بنا به وجه معقول خود دارای حدی از تناسبات و هماهنگی 

ود یافت تا شیء، موزون و زیبا شسو باید در اجزای شیء صورت تحقق میهماهنگی ازیک

بود. یمدنبال هماهنگی با جهان معقول به ون و فساد بایدکتر، هرچیزی در عالَم لیک مهم

ای که بعدها کتهشد. نبنابراین، زیبایی حقیقی در تناسبات و هماهنگی جهان معقول حاصل می

 ویژه فلوطین آن را بسطی در خور و شایسته دادند.نوافالطونیان به

که تأمل دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه برجستگی هندسه و ریاضیات نکتۀ قابل

بر توازن، بر محاسبات دقیق و هندسی بود در بروز و ظهور اندیشۀ اعتدال مبتنیکامًال مبتنی

رو بود که در دستگاه فلسفی تناسب، تقارن و هماهنگی نقشی بسیار مهم داشت. شاید ازهمین

افالطون (که  تیمایوسکه در رسالۀ چنانافالطون هندسه به زبان هستی تبدیل شد، آن

دهنده عالَم، با دو مثلث عنوان خدای ناظم و شکلشناختی است) دمیورژ بهکیهان ایرساله
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صورت مطلق بر بنیاد که گفتیم بههستی را تنظیم و تصویر کرد. این اندیشۀ هندسی چنان

دیگر نسبت وسیع و وثیقی که فیثاغوریان و نظمی الیتغیر و کامالً دقیق قرار داشت. ازسوی

ون میان جهان معقول و محسوس ایجاد کرده بودند، تأثیرگذاری مستقیم ها افالطبعد از آن

ساخت. بر هستی معقول را کامالً میسر میبینی مبتنیاین اندیشۀ هندسی بر اندیشه و جهان

توانست به ظهور، حضور و مشروعیتِ عظیم بنابراین، هندسه بنا به ساختار منظمش، می

نی اگر در جهان محسوسات، هندسه رکنی عظیم برای اعتدال در جهان اندیشه کمک کند. یع

توانست در جهان عقل نیز انتظام، انسجام و تناسب را بود، میتنظیم دقیق همۀ مصنوعات می

صورت، هندسه در جهان محسوسات به ترین عوامل و عناصر مطرح کند. بدینعنوان مهمبه

بخشید و در جهان اندیشه، به میمصنوعات، ساختاری منسجم، منظم، متناسب و الجرم زیبا 

رو بودیم که در جهان داد. به زبان ساده، با ساختاری منظم روبهرفتار و افکار انسان جهت می

محسوسات عنوان هندسه را با خود داشت و در جهان معقوالت، اعتدال را. اینکه افالطون در 

ز عالَم به رفتار خود نظم انگیکند که فیلسوف با رؤیت نظم حیرتتأکید می جمهوریرسالۀ 

کند جامعه را منظم کند، خود نشان بارزی از معنایی است که بیان بخشد و سپس سعی میمی

 شد.

انیان سی یونهند مختصر اینکه گرایش وسیع افالطون و سپس ارسطو به اعتدال، از نگرۀ

ه جوه و حکایت دارد که با سردمداری حکیمی چون فیثاغورث به حکمت پیوند خورد

 محسوس هندسه را به وجه معقول آن پیوند می زد.
اعتدال  وه، نظم شناسی از وجود هندسمقدمه طوالنی فوق بیان شد تا در عرصۀ هنر و زیبا

ده است. شبیان  صورت دیگریسخن گفته باشیم. در اندیشه و نظام اسالمی اما، همین معنا به

ن متن مقدسْ یرا ایزود؛ ندیشۀ یونانیان نباصطالح کلیدی و بنیادی قدر در قرآن بازتابی از ا

با اندیشۀ  نحو غریبیهنازلۀ حق بود و همچون یک متن بشری متأثر از متنی دیگر نبود. اما ب

 لی بیاورم.ده، دلیای در ذهن خواننیونانیان همسان بود. الزم است، پیش از بروز هر مناقشه

و  ه، نظماب هندسگرۀ یونیان در بتقریری از ن توحید مفضلدر   امام جعفر صادق (ع)

 هستی دارند: 
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المعروف عندهم قوسموس  یالجار هیونانیمفضل أن اسم هذاالعالم بلسان ال ایو اعلم 

بهذا  سمونهیأفکانوا  ةالحکم یو کذالک سمته الفالسفه و من ادع نةیالز رهیو تفس

 یٰ و نظاما حت رایتقد سموهیأن  رضوایو النظام فلم ریمن التقد هیاالسم اال لما رأوا ف

الحسن و  ةیغا یمن الصواب و االتقان عل هیأنه مع ما هو عل خبروایل ةنیسموه ز

و معروفست نزد  یکه جار یونانیعالم به زبان  نیمفضل، که نام ا یبدان ا؛ البهاء

 انیاست و فالسفه و مدع نتیز شانیدر لغت ا رشیقوسموس است و تفس شانیا

که در آن مشاهده  یانتظام ریاحسن تقد یاند برام کردهنا نیحکمت، عالم را چن

 نتیبلکه آن را ز کنند،و نظام نام  رینشدند به آن، که تقد یاند پس راضکرده

 نتیحُسن و بها و ز تیکه دارد، در غا یتا خبر دهند که به اتقان و احکام دندینام

 1.است

های اشم؛ حقیقتی که در لساناین ظریفۀ برهانی را آوردم تا از حقیقتی سخن گفته ب

هایی گوناگون دارد اما، ذاتِ آنْ واحد است. قدر در قرآن بیانگر همان تناسب، مختلف، جلوه

رود. در کتابی هایی است که در جهان هنر و زیبایی از آن سخن میتوازن و هماهنگی

 کنم.ا اشاره میای از این معن. در اینجا به شمه2امتفصیل دربارۀ این معنا بحث کردهبه

إِنَّا کُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ «داند: خداوند در قرآن، خَلق کل عالَم را به رعایت همین قدر می

در روایتی از امام رضا (ع) هندسه قلمداد شده است: حضرت از یکی از » قَدَر«. این 3»بِقَدَرٍ

» قال ال.«دانم: د نه نمیگویدانی قدر چیست؟ اتعلم ماالقدر؟ میپرسند میشاگردان خود می

 4»قال هی الهندسه.«فرمایند: حضرت می

تنها بیانگر تقدیر یا هندسۀ ای دیگر نیز در تأیید این معنا بیاورم که نهبگذارید آیه

الَّذِي أَحْسَنَ کُلَّ «شناساند: بر این تقدیر را بازمیشناسی مبتنیحضرت حق است بلکه زیبایی

                                                                                                                                        
 .244ص  ،توحید مفضل .1
 .1394 ،، از نگارنده ، نشر سوره مهرنظریۀ هنر و زیبایی در تمدن اسالمیقدر،  نکـ : .2
 .)49قمر، ایم (هاندازه آفریدماییم که هرچیزى را به .3
مبانی عرفانی  نیز؛ 2پانوشت  ،نظریۀ هنر و زیبایی در تمدن اسالمیدر، نکـ : قشرح کامل این معنا برای  .4

 (چاپ سوم). 1394از نگارنده، چاپ سوره مهر، هنر و معماری اسالمی 
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حال اگر هردو آیه را کنار هم قرار دهیم خواهیم  1».أَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِینٍشَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَ 

دید در مفهوم خلق دو خصوصیت، ظهوری برجسته دارند. یکی قدر (هندسه) و دیگری احسن 

ترین بیان، هستی با دو ویژگی آفریده شده است: تناسب و ترین و ساده(زیبایی). به صریح

 اند. یعنی نفسِ تناسبْ زیبایی و نفسِ زیباییْ تناسب است.در اصل هردو یکی زیبایی که البته

ش در ین پرسارچه گترین سؤال این است که این بحث چه نسبتی با اعتدال دارد. حال مهم

رآن قاز  بخش نخست، پاسخ داده شد، اما تأکید بر یک نکته ضروری است. چون سخن

 ناد کنیم. ریف استه و اعتدال باید به آیاتی از قرآن شرود پس در ایجاد نسبت میان هندسمی

ای با رجوع به کارکرد حد وسط در ست . مقدمهایاما این استناد و اتکا نیازمند مقدمه

ر شود. مثالً ددانیم در قیاس منطقی، حد وسط عامل کشف مجهول میمنطق ارسطویی. می

حد وسط  انسان» میرد.یرد، پس جمشید میمجمشید انسان است، هر انسانی می«قیاس اقترانیِ 

ابطه بین رایجاد  سازد. بنابراین، اوسط بااست و این حد وسطْ امکان استنتاج را فراهم می

ۀ قیاس کند. حذف حد وسط شاکلصغری و کبری، ما را به کشف یک مجهول راهنمایی می

د ح، گوهرِ قیاسْ زد. بنابراینساای را ناممکن میریزد و دستیابی به هر نتیجهرا کامالً فرومی

 وسط است.

وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا «حال بازگردیم به قرآن و ذکر آیه ای از آن در این باب :  

لَیْهَا إِلَّا لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي کُنْتَ عَ

دَى اللَّهُ وَمَا کَانَ لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَیْهِ وَإِنْ کَانَتْ لَکَبِیرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِینَ هَ

  2»اللَّهُ لِیُضِیعَ إِیمَانَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ

                                                                                                                                        
 )7سجده، ز کرد (همان کسى که هرچیزى را که آفریده است نیکو آفریده و آفرینش انسان را از گل آغا 1.

اى را  گونه شما را امتى میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد و قبلهو بدین« .2

کند از آن کس که [چندى] بر آن بودى مقرر نکردیم جز براى آنکه کسى را که از پیامبر پیروى مى 

[این کار] جز بر کسانى که خدا هدایت[شان] کرده گردد بازشناسیم هر چند  که از عقیده خود برمى

سخت گران بود و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند زیرا خدا [نسبت] به مردم دلسوز و 

 )143بقره، ( ».مهربان است
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به اشتراک وسطا در این آیه با اوسط قیاس ارسطویی، به تبیین ضرورت این خواهم بنا نمی

خواهم بگویم تأکید با استناد به اندیشۀ یونانی برسم، بلکه صرفاً میاندیشه اسالمی معنا در 

خواند، خود به نوعی بیانگر آن است که امت حضرت حق بر اینکه مسلمین را امت وسط می

واسطۀ آن، هستی بتواند به استنتاج برسد. یعنی فعل مسلمان ه بهاسالمی باید تمدنی باشد ک

عبارتی، همان نقشی را دارد که حد وسط در قیاس منطقی دارد. اگر صغری و معیار است و به

ها، رسند، چرا در میان ادیان و امتواسطۀ حد وسط به استنتاج میکبری در یک قیاس به

تر بگویم؛ امت حقیقت هستی ایفا نکند؟ بگذارید سادهامت اسالمی نقش واسط را در استنتاج 

ظاهر دور از هم و متفاوت عنوان حایل میان دو مفهوم بهوسط بنا به تعریفی که گفتیم باید به

ها ارتباط ایجاد کند به قسمی که شأن هردو حفظ شود همچون ایجاد قرار بگیرد و میان آن

وَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ رَبَّنَا «عارض چون دنیا و آخرت: ظاهر متنسبت و هماهنگی میان دو مفهوم به

این آیه دعایی است که به یک  1».آتِنَا فِي الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

آموزاند نجات از آموزاند در دعاهای خود آن را از خدا بخواهد؛ به مسلمان میمسلمان می

رستگاری به حفظ نسبت میان دنیا و آخرت بستگی دارد. یعنی نه دنیای یک مسلمان آتش و 

باید ویران شود تا آخرتش آباد گردد و نه آخرتش باید ویران گردد تا دنیایش آباد. حد وسط، 

 کشف تناسب میان دنیا و آخرت است. این یعنی امت وسط. 

فرماید در بخشش به دیگران ه رسولش میای که خدا بای دیگر نیز استناد کنیم: آیهبه آیه

بسته که محسور و حسرت چنان دستدست باشد که خود فقیر گردد و نهچندان گشادهنه

 2».وَلَا تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِکَ وَلَا تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا«زده بماند: 
تعبیرِ ورت این حد وسط یا بهای در قرآن و روایات بر ضرگستردههای شاهدِ مثال

ترْ اعتدال است، اما بحث ما در باب نسبت هنر، اعتدال و زیبایی است. چیزی که به صریح

                                                                                                                                        
ا از گویند پروردگارا در این دنیا به ما نیکى و در آخرت [نیز] نیکى عطا کن و ما رو برخى از آنان مى« .1

 )201بقره، (» .عذاب آتش [دور] نگه دار
زده بر جاى شده و حسرت دستى منما تا مالمت و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار [هم] گشاده .2

 )29اسری، . (مانى



۹۴ 
 

الَّذِي «ای که بدان اشارت کردیم: صورت صریح در آیات دیگر قرآن مشهود است. همچون آیه

عنوان دهد خداوند بهنشان میای که ؛ آیه»بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِینٍأَحْسَنَ کُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ

 ۀرسال ها، خلقتی زیبا دارد و اصوالً به تعبیر افالطون درتمامی زیبایی مطلق ۀسرچشم

بهترین موجود جز به بهترین شیوه عمل  تیمایوس، خدا چون خوب است و قانون این است که

تمامی  الذکرفوق ۀلیل عالم را خوب و زیبا خلق کرده است. بنابراین، آیدهمین، بهکندنمی

فَتَبَارَكَ «زیرا خالقی دارند که خود اززیباترین آفرینندگان است:  ؛داندمخلوقات را زیبا می

ۀ توان آیبنا به عامیت و عینیت صفت شیء، در این آیه، قطعاً می و البته» اللَّهُ أ حْسَنُ الْخَالِقِینَ

عالم، آن هم در ساحت ۀ شناسانفوق را یکی از دالیل مُسلم قرآن در تأکید بر نظام زیبایی

اندام انسان،  کردندرنظرگرفتن تأکید قرآن بر زیبا خلق ویژه باین معنا بها .محسوس دانست

احسن برای انسان  دیگری، خداوند از صفت ۀشریف ۀزیرا در آی ؛شودو تأیید نیز می تکمیل

احسن تقویم که از دیدگاه اکثر  1»حْسَنِ تَقْوِیمٍا نِسَانَ فِی لَقَدْ خَلَقْنَا اال«کرده است:  استفاده

محسوس و  مفسران اعتدال وتناسب اندام انسان است، دلیل دیگری بر تأکید قرآن بر زیبایی

ت. و زیباترین ساختار و در اوج اعتدال اس ساختار وجودی انسان، استوارترین«ساختاری است: 

چیزی باشد  قیام ۀقاف یعنی، نظام و رکن و آنچه مای کسرِو به» عدل«یعنی ، قاف فتحِبه »قَوام«

تعدیل است یا از دوّمی مشتق شده و  معناییا از اوّلی گرفته شده و به» تقویم«. )صحاح(

مفاد آیه  است. در این صورت،» عنصرهای چیزی را سامان بخشیدن«و  »دادنقوام«معنای به

نیکویی است. حُسن هرچیز در عرف  شود که نظام خلقتِ انسان، در اوج حُسن واین می

 ولی بیشتر موارد آن در قرآن، ناظر به نوعی از زیبایی است ،است مردم، به زیبایی حسّی آن

 2.که با بصیرت درک می شود

آیاتی که از شود. یو آشکار م این معنا با رجوع به برخی دیگر از آیات قرآن بیشتر تأیید

عنوان نگارگری جمیل در صورتگری زیبای حق سخن گفته وحضرت پروردگار را به

                                                                                                                                        
 )4 ،تین( .که به راستی انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم .1
 -هنرهای زیبا  ۀنشری، از نگارنده در »شناسی در قرآنزیباییمفهوم زیبایی و « ۀمقال نکـ : بارهدراین .2

 .1396، زمستان4 ۀ، شمار 22 ۀدورهنرهای تجسمی 
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خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ « کند. همچون:معرفی می صورتگری انسان

 ندام انسان را در کمالقطعاً صورتگری زیبای خداوند است که ا 1»صُوَرَکُمْ وَإِلَیْهِ الْمَصِیرُ

 دهداعتدال و تقویم قرار می

ویژه بر بنیاد آموزه های اسالمی بسیار است. امید سخن در عرصۀ هنر، اعتدال و زیبایی به

آنکه روزی بتوانیم اعتدال در معنا را بر بنیاد آیات قرآن و اعتدال در زیبایی، صناعت و هنر 

لیل بازگوییم. اما در این مختصر سخن را با این نکته تفصیل و تحدر تاریخ تمدن اسالمی را به

کلیدی به پایان میبرم که اعتدال، روحِ اندیشه و تمدن اسالمی ماست. آیات قرآن و سیره و 

تبع آن، تمام جهان سنت معصومان (ع) بیانگر آن است. اعتدالی که اندیشه، ایمان، رفتار و به

هللا هاشمی رفسنجانی گویم مرحوم آیتجد میزد. بهساپیرامون ما را زیبا و هنرمندانه می

 ورزی، کشورداری و انسانیت بود.یکی از مصادیق بارز اعتدال در معنا ، زیستن، سیاست

                                                                                                                                        
آراست و فرجام  هایتان را نیکوحق آفرید و شما را صورتگرى کرد و صورتها و زمین را بهآسمان .1

 )3تغابن، ( .سوى اوستبه





 هاشمی و وحدت جهان اسالم

 1محمدمهدی پورمحمدی

 چکیده

های قومی یت، درگیراختصار به اوضاع جهان اسالم ازنظر تفرقه، تشتدر این مقاله سعی شده است به

ی ویرانگر وپایان، فرسایشی، بدون شکست و پیروزی های بیای داخل کشورها و به جنگو فرقه

هایی را که صیبتمی ماشاره شود که در دنیای اسالم در جریان است. برخالف عادت مألوفی که تما

اختصار به ه بهلمقا دانند، نگارنده در اینشود توطئۀ خارجی و دشمنان میبر مسلمانان وارد می

اد نگارنده ت. اعتقه اسها شواهدی نیز آوردهای داخلی و درونی اختالفات پرداخته و برای آنزمینه

برای تشدید  شوند و در مواردیباره آن است که اگرچه دشمنان از این اوضاع ناگوار منتفع میدراین

ن و دن به رفتارهای متعصبازمنهای داخلی و داکوشند، اما بدون وجود زمینهو گسترش آن می

ت چندانی در توانند به توفیقاتوانسته و نمیناآگاهان به آتش اختالفات داخلی، دشمنان خارجی نمی

هایِ مذموِم ش روآفرینی و براندازیِاین زمینه دست یابند. در این مقاله آمده است که وحدت

صدسالۀ اخیرِ دنیای کت دارد. در تاریخ یعدرایت و شجا بینی، شایستگی،افکنانه نیاز به روشنتفرقه

ول به در های مرسوم و معمنظریبینی از پوستۀ تنگاند که با روشنهایی بودهاسالم، معدود شخصیت

ورها را درون کش ها و پیروان مذاهب مختلفتنها قومیتآمده و با شایستگی و درایت و شجاعت، نه

ر ی فروگذان اسالم نیز از هیچ کوششاد بین جهااند، بلکه درجهتِ اتحبه وحدت فراخوانده

بینی، شایستگی، توان گفت در روشنهایی که باجرئت میترین شخصیتاند. یکی از برجستهنکرده

، وش، منشت. رهللا هاشمی رفسنجانی اسعصران خود بوده حضرت آیتدرایت و شجاعت سرآمد هم

ش پسندیدۀ اد وثیق و تالیشان همه مشحون از اعتقهای اها، اقدامات و برنامهها، مصاحبهسخنرانی

 ده است.شاره جایِ این مقاله به مصادیق آن اشوی برای وحدت جهان اسالم است که در جای

 

                                                                                                                                        
آمریکا؛ سفیر پیشین ایران  تگزاس روس،سول دانشگاه از (MBA) مدیریت کارشناسی ارشد آموختۀدانش .1

 .کپنهاک ،در ورشو
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اختالفات مذهبی؛ تئوری های داخلی؛ هللا هاشمی رفسنجانی؛ وحدت اسالمی؛ جنگآیتها: کلیدواژه

 توطئه، اوضاع جهان اسالم.

 

 سالمیهاشمی و وحدت ا

ا یادآوری قطر، ب هللا هاشمی رفسنجانی در دیدار علی بن فطیس المری، رئیس قوۀ قضائیهآیت

میلیارد و ا یکبکند، اظهار کرد که آیاتی از قرآن کریم که بر اتحاد مسلمانان تأکید می

در  میلیون جمعیت، حدود شصت کشور و منابع فراوانی که کشورهای اسالمیهفتصد

ای و ها در مجامع منطقهگیریتوانستیم قدرت اوّل برای تصمیمتلف دارند، میهای مخزمینه

شغول و، در ه خود مالمللی باشیم که اختالفات قومی، مذهبی و داخلی، جوامع اسالمی را ببین

 بعضی از موارد، فشل کرده است.
ی در های روزافزون رژیم غاصب صهیونیستها و ظلمهللا هاشمی رفسنجانی جسارتآیت

خاطر عدم اتخاذ سیاستی واحد ازسوی حاکمان حق مردم فلسطین و کشورهای اسالمی را به

کشورهای اسالمی خواند و خواستار توجه بیشتر کشورهای اسالمی به مردم مظلوم فلسطین 

خاطر او با تشریح اوضاع نابسامان کشورهای اسالمی، این حالت را به .مخصوصاً در غزه شد

ایم، بلکه اختالفات تنها اصل قرآنی وحدت را فراموش کردهنه«ت و گفت: اختالفات دانس

 1»مذهبیْ مسلمانان را به جنگ با همدیگر کشاند.

نظرگرفتن ، با دربینی، شایستگی و درایتاین کالم برخاسته از متن تعالیم اسالمی، روشن

تعالیم  گذاشتنکنار ها تجربۀ تاریخی از آنچه بر جوامع و فرق اسالمی، ناشی از جهل،قرن

باً تمامی ات تقریبند محورها و متن مذاکرقرآن و سیره پیامبر (ص) و ائمۀ هدی (س)، ترجیع

های کشورهای اسالمی هللا هاشمی رفسنجانی با مقامات و شخصیتهای حضرت آیتمالقات

 در سه دهۀ اخیر بوده است. 

                                                                                                                                        
 .3/9/93، سایت خبری تحلیلی نامه نیوز. 1
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کند که حتیٰ اهل لمانان امر میسوره آل عمران به پیامبر اکرم و مس 64خداوند در آیۀ 

بگو اى اهل «فرماید: کتاب، یعنی پیروان دیگر ادیان الهی، را دوستانه خطاب کنند و می

کتاب، بیایید بر سر سخنى که میان ما و شما یکسان است بایستیم که جز خدا را نپرستیم و 

به خدایى نگیرد.  چیزى را شریک او نگردانیم، و بعضى از ما بعضى دیگر را به جاى خدا،

پیروان  1»پس اگر از این پیشنهاد اعراض کردند، بگویید شاهد باشید که ما مسلمانیم، نه شما.

توانند تعالیم شارع دارد، چگونه میدینی که مشترکات خود با دیگر ادیان را از نظر دور نمی

جای بگیرند و به های اصلی و فراوان بین خود را نادیدهگونیمقدس را زیر پا بگذارند، هم

های همکاری، همفکری و معاضدت، اختالفات را دستمایه کار، تحقیق، مطالعه، یافتن زمینه

قرار داده و بر طبل تفرقه بکوبند. البته دربارۀ موضوعات بسیار مهمی مانند والیت، وصایت، 

در اسالم شود و دربارۀ آنچه در صامامت و خالفت بین شیعه و سنی، اختالف عقیده دیده می

و پس از رحلت رسول اکرم (ص) اتفاق افتاده و بایدها و نبایدهای آن اختالف تاریخی وجود 

دارد؛ اما هردو خدای واحد، پیامبر واحد، قبلۀ یکسان و در بسیاری از اعمال و مناسک 

مجید ایستادن روی مشترکات با پیروان دیگر ادیان الهی را به  قرآنای مشترک دارند. شیوه

دینشان موکول نکرده است. آن دسته از پیروان دیگر ادیان را که محارب نیستند،  ترک

کند، از اند، مجبور به پذیرش نمیکنند، دعوا ندارند، اما به هردلیلی اسالم نیاوردهدشمنی نمی

خواهد که همۀ باورهایشان را دور بریزند و کتابشان را کنار بگذارند، بلکه بر آنان نمی

ها یعنی توحید و پرهیز از شرک دست گذاشته و جه اشتراک بین ما و آنترین ومهم

دهیم که بر شما پذیریم که شما بر ما خدایی کنید و ما هم قول میگوید ما مسلمانان نمیمی

 .خدایی نکنیم
ترین شیوه برای نزدیکی و ایجاد اخوت بین مذاهب مختلف آیا این بهترین روش و منصفانه

گوییم ما و شما که در توحید، نبوت و معاد مشترکیم و قرآن و قبلۀ یکسان اسالمی نیست؟ ب

جای تعاون در اثم و عدوان، در برّ و تقوی به هم کمک کنیم. بیایید اختالفات داریم، بیایید به

                                                                                                                                        
َال یَتَّخَِذ بَعْضُنَا رِكَ بِِه شَیْئًا وَ. قُْل یَا أَهَْل الْکِتَاِب َتعَالَوْاْ إِلَى کَلَمَةٍ سَوَاء بَْینَنَا وََبیْنَکُْم أَالَّ نَْعبُدَ إِالَّ اللَّه وَالَ ُنش1ْ

 بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.
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الینحل و یا فعالً و تا اطالع ثانوی الینحل تاریخی را به کناری گذاشته، با همفکری و 

اندک و کلمه، اندکبهی علمی پذیرفتۀ دو طرف، با صبر و بردباری، کلمههابردن روشکاربه

ها زمان باشد، بر مشترکات خود اضافه کنیم. برای ایجاد امتی ذره، حتیٰ اگر نیاز به سالذره

دور از های علمی و بهتواند در محیطواحد، اختالفات تاریخی را که در جا و زمان خود می

ای که در پرشماری از فحول های ناپسند و تعصبات جاهالنهسلیقگیکج های مذموم،بداخالقی

تا عوام هردو طرف وجود دارد، بررسی شود، مشترکات پرشمار و فراوان را دستمایه قرار 

روز بر استحکام آن بنیان مرصوص و سد مستحکمی که مأمور به ساختن آن دهیم و روزبه

 ایم بیفزاییم.شده

دگی که این سا ترین شیوه است، اما وااَسَفا که بهن روش و مرضیهالبته که این بهتری

درآمدنی نیست. بسیاری از مردان خدا، بزرگان دین، عملشود آن را گفت و نوشت، بهمی

جالس ها نوشته، مباره، کتابفحول دانش و روشنفکران دلسوخته از دیرباز تاکنون دراین

ها فروبرده ر چاهدها نوشته و نهایتاً سر ها و مقالهسالهساخته، فریادها زده، مکاتیب آراسته، ر

اند که اگر نتیجه چنان که باید و شاید راه به سرمنزل مقصود نبردهها کرده، اما آنو ناله

. چرا؟ ون هستاکن گرفته بودند، روز و روزگار مسلمانان، چنین گسسته و پرآشوب نبود که

پرشماری از  نان ازسلمااسخِ به وحدت در عمق جان همۀ مزیرا هنوز باورِ راستین و اعتقادِ ر

 ست.نشسته اطور که شاید و باید، نعلمای بزرگ دوطرف تا قاطبۀ عوام شیعه و سنی، آن

ای در منطقۀ ه، زمانی که آتش اختالفات فرق1385بهمن سال  25یازده سال پیش، در 

دست به  الزرقاوی گروه القاعده خۀ ابومصعبور شده بود و شاویژه عراق شعلهغرب آسیا به

هللا هاشمی گونه و زنده بین آیتوگویی مناظرهزد، گفتاقدامات مکرر تروریستی می

بکۀ رفسنجانی، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شیخ یوسف قرضاوی در ش

های مذهبی وگوی زنده، مسائل مختلفی نظیر حقوق اقلیتدر این گفت .الجزیره برگزار شد

طرح و مفین کشورهای اسالمی، تروریسم و تکفیر و موانع وحدت اسالمی ازسوی طر در

 .دربارۀ آن بحث شد
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 ز مرگش،گرفت تفکرات تکفیری زرقاوی، هرچند پس ازمانی که این مناظره صورت می

ترین شدن بود، تفکراتی که چندسال بعد از دل آن یکی از بزرگگرفتن و قویدر حال نضج

رغم سبب بههمیند. بهشنی، یعنی گروه تروریستی تکفیری داعش، زاییده های جهابحران

 .تأمل استشده قابلوگو، هنوز مباحث مطرحگذشت بیش از یک دهه از آن گفت

 وگو اظهار داشت: فتهللا در مقدمۀ این گآیت

اری ها و مبانی عمومی جهت گسترش اسالم، پاسددانیم که یکی از بنیانهمۀ ما می

شامل  راگیرحدت است، و چنانچه این وحدت تحقق پیدا کند، خیر و برکت فاز و

زی ز پیروا. پس حال تمامی مسلمانان خواهد گردید و همه در آن سهیم خواهند بود

شدن  دیکترانقالب ما تمامی تالش های خویش را در جهت توانمندی صفوف و نز

امه شیخ و علّ جردیهللا برو مذاهب بکار گرفتیم. البته این راهی بود که مرحوم آیه

یز بعد . ما نهادندنمحمد عبده و همچنین مؤسسۀ دار التقریب پایه های آن را بنیان 

دامه ه را این رااز پیروزی انقالب موضوع هفتۀ وحدت اسالمی را مطرح کردیم، و ا

ند ز خداوم و ادادیم... ما میوۀ آن تالش ها را چیدیم و به یکدیگر نزدیک شدی

ر بعاً دطاری دهد. هم که ما را در تقویت و پاسداری از این دستاوردها یخوامی

ز رویداد ه ای از پاراروزهای اخیر با امواجی از فتنه گری رو به رو بودیم، که شاید 

نستان و ر افغانچه دهای عراق ناشی شده باشند، و شاید با رویدادهای دیگری مانند آ

 .لبنان پیش آمده بی ارتباط نباشند
ی را به رانگیزتنه بتمامی آن فتنه ها ناشی از تالش های دشمن که امواجی تازه از ف

می ده تمانمان راه انداخته و پاره ای از نگرانی ها را سبب شده است، که چیزی

ی ام و ب، ناکتالش هایی را که علما در گذشته در جهت وحدت به عمل آورده اند

تنه مواج فار برابر آن م در این برنامه دخواهیحاصل کند، به امید خداوند ما می

  .برانگیز ایجاد مانع کنیم

من بر این باورم که شکست آمریکا در جهت تحقق و ایجاد خاورمیانۀ بزرگ که 

در واقع تالش برای گسترش سلطه گری خود بر سرزمین های ماست، با شکست رو 

انسته آنان را به به رو خواهد گردید، وجودشان در منطقه و عراق تا کنون نتو

اهدافی که دنبال می کردند نزدیک نماید و حجم مشکالت ایشان بیشتر شده است. 
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آنان گمان می کنند از طریق گسترش تفرقه در میان صفوف مسلمانان می توانند به 

آن اهداف واقعیت ببخشند، شکست اسرائیل در جنگی که علیه لبنان به راه 

فلسطین در انتخابات اخیر و تقویت پایه های  انداخت، همچنین پیروزی که مردم

مقاومت در تمامی ممالک اسالمی به آن دست یافتند، همۀ اینها جزو عوامل و 

اموری بودند که دشمن را به ایجاد تفرقه در بین مسلمانان وادار کردند، و تصمیم 

سالم و گرفته اند که به طور جدّی به چنین توطئه ای دست بزنند، امّا ما فرزندان ا

قرآن نباید فریب بخوریم و همانگونه که در آغاز سخن گفتم، حکم قرآنی صریحی 

و ال تنازعوا فتفشلوا و ”دارد: وجود دارد که ما را از درگیری و تفرقه بر حذر می

این حکم روشن و صریح قرآنی است، از طرف خداوند به ما امر “ تذهب ریحکم

انما المؤمنون ”مانگونه که می فرماید: شده است که از وحدت پاسداری کنیم، ه

علمای اسالم در برابر مسئولیت های بزرگ و به راستی مهمی قرار دارند به “ اخوهٌ

ویژه در شرایطی که با مشکالت سختی رو به رو هستیم و دشمن به دنبال ایجاد 

تفرقه در لبنان، عراق، افغانستان و دیگر کشورهاست، مشکالتی که ما در سودان، 

ومالی و دیگر ممالک با آنها روبه رو هستیم، حل و فصل آنها تنها از طریق حفظ س

 .وحدت اسالمی ممکن است
فرد خود به بینی خاص و منحصربهجا و با روشنحق، بههللا هاشمی در این مناظره، بهآیت

 هللامرحوم آیت گذاران اصلی و مؤثر تقریب مذاهب اسالمی در تاریخ معاصر،دو تن از پایه

های حضرت الشکنند. اعتقاد وثیق دارم که تبروجردی و عالمه شیخ محمد عبده، اشاره می

اسخ به راه یمانی رهللا هاشمی رفسنجانی برای وحدت جهان اسالم، برخاسته از اعتقاد و اآیت

توان گفت جرئت میدست آنها گشوده شده و بهآن بزرگان و در ادامۀ مسیری است که به

ده آفرین نبواندازۀ ایشان وحدتار دهۀ گذشته هیچ بزرگی در جهان اسالم بهکه طی چه

 است.

 پردازان تفرقه و پیشگامان وحدتنظریه

کند که روشنی آشکار مینگاهی کوتاه به تاریخچۀ وحدت و حرکت تقریب بین مذاهب، به

 دین، فقهایِ سونگر، بزرگانِپیشگامان وحدت، چه شیعه و چه سنی، همه از دانشمندانِ همه
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افکنان همگی شناس، روشنفکرانِ دینی و مردمی و دلسوزان به امت اسالمی، و تفرقهزمان

اطالع از رژفای اندیشه اسالمی و یا وابستگانِ به بیگانگان و خائنانِ اندیش، متحجر، بیساده

تیجۀ کار باره اینکه چون نهای خود بوده و هستند. کوتاه سخن دراینبه امت اسالمی و ملت

ورکردن آتش کینه و نفاق، افکنی، شعلهو محصولِ تالشِ احمق و خائن، در مقولۀ اختالف

کردن سیمای منور اسالم و کشاندن و استیصال امت اسالمی، مخدوشضعفبرادرکشی، به

های اسالمی دادن مسلمانان در دید جهانیان، یکی است، وظیفۀ دولتوحشی و برادرکش نشان

هاست. داشتن تریبون و کردن احمقمجازات خائنان و وظیفۀ متولیانِ دین ساکتشناسایی و 

بربادده، تمام مرزهای اخالقی و ادب اسالمی و آلود و دینفعالیت کسانی که در این راهِ گناه

سو به مقدسات اهل تسنن حمله سو، شیعه را نامسلمان و درایننوردند، درآنانسانی را درمی

نما و ر آن است که جهان اسالم در راه شناسایی خائنان و عوامل نفوذیِ مقدسکنند، نشانگمی

 چنان که شاید و باید توفیق نیافته است.اندیشان و ناآگاهان آنمتحجران، ساده

افکنان های اجتماعی، تفرقهای و شبکههای ماهوارهدر چند سال اخیر و با گسترش رسانه

زیونی های تلویمهت یافته و همۀ ما، پرشماری از برنادر جهان اسالم به مجالی جدید دس

ناشناس و برخی ائمۀ جمعۀ اهل تسنن و، آوری از سخنرانانِ دینهایی شرمای و کلیپماهواره

ایم که ک دیدهسواد و متهتداران و مداحانِ ناصالح، بیسوکوارانه باید بگویم، از برخی تریبون

الگران با اشغ مارند و از فضیلت کشتار شیعیان بر جنگشطرف خون شیعیان را مباح میازآن

کنند، بلکه تنها به مقدساتِ برادرانِ اهل تسنن اهانت میطرف نهگویند و ازاینقدس سخن می

های زشت و بربادده را با دشنامهای ناشایست، ناپسند و دینمستمعان مخالفِ با این روش

د، ر نباشننوازند. دو طرف اگر مزدوست میپلشتی که مستوجب عقوبت و حد مسلم شرعی ا

افکنی بین برادران شیعه و سنی، به امت اسالمی اندیشند که با اختالفانگارانه میساده

 خرند.می کنند و بهشت را برای خودخدمت می

آفرینش، که آور و تفرقهدرایی که سالیان است گفتار مستهجن، شرمصاحب تریبونِ هرزه

های سایبری متن فقه شیعه گرفته شده، سوار بر امواج الکترونیک، در شاهراهکند از ادعا می

های اجتماعی منتشر و صدها ساعت از نوردد، در شمارگان میلیاردی در شبکهمرزها را درمی
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های رایج در جهان اسالم پخش ای معاند اسالم با زیرنویس به همۀ زبانهای ماهوارهتلویزیون

رود از اذهان زدوده شود، دوباره و چندباره موج جدید آن، میشود و هرگاه که می

 ها گفته شده:افتد، در یکی از همین برنامهوار به راه میسونامی

دیگه  گفتند. اوالً امام نگفتند و یکیگه وحدت، بیست سال پیش را میامام اگه می

م رو د. اماودنگذارِ وحدت شیعه و سنی امام نببود. امام تأیید کردند ... بنیان

یکی  بینید. امام نگفتند، رهبر انقالب هم نگفتند،دارش نکنید [که] خیر نمیلکه

فت که که ر دیگه گفته بود که الحمدلله سیلی فاطمه زهرا را هم خورد و رفت

 رفت ... 

ت و سواد و ناآگاه جرئافکنِ شیعه و سنی، از مزدور گرفته تا بیچرا عناصر تفرقه

ی و الدین اسدآبادهایِ علمایِ بزرگِ شیعه، از سیدجمالکنند تا تالشجسارت پیدا می

، یعنی هللا بروجردی و ... تا آفتابی چنین درخشان و مهری چنین تابانحضرت آیت

 پروا، زیر ابرِ سیاهِ انکار پنهان کنند و دربارۀبودن امام خمینی (ره) را چنین بیطلبوحدت

ران، گانۀ دویری و اقدامات عملی آن ، محصوالت فکری و نظهاها، سخنرانیآن همه دلسوزی

های شا تالدر راه تحکیم و تقویت وحدت و برادری در جهان اسالم تردید کنند و ی

و در  اندیشان اهل تسنن را نادیده بگیرندآفرینِ فحولِ علما و روشنفکران و ژرفوحدت

اسالم  کشان دشمنان جهانان، و هیزمانگیزافروزان، فتنهافکنان، جنگمقابل، صدای تفرقه

ی و ابرام ، پرکارگیر است؟ پاسخ کوتاه، صریح و قاطع به این سؤال بیداریبلند، رسا و همه

کاری و سستی ما، از شیعه و سنی بودن، کمافکنی و خوابدشمنان جهان اسالم در راه تفرقه

کنون اسوخت که گونه نمیایناست. اگر چنین نبود، جهان اسالم در آتش تفرقه و برادرکشی 

 سوختن است.درحال

 منادیان وحدت

هرگاه امتی «گوید: الدین اسدآبادی، اولین منادی اتحاد اسالمی در دوران معاصر، میسیدجمال

را دیدی که افرادش به وحدت و یگانگی تمایل دارند، به آن امت مژده بده که خداوند در 
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 1»ها مقدر کرده است.واالیی و برتری بر سایر ملتجهان آفرینش برای آن امت، آقایی و 

نظر از ملیت، رنگ، اعتقاد و تالش او در تمام عمر آن بود که مسلمانان جهان را صرف

قومیت، زبان و مذهب حول پنج محور پذیرفتۀ همه مسلمانان، یعنی توحید، نبوت، معاد و 

ای را کنار های فرقهاد که تفاوتدکتاب و قبلۀ مشترک جمع کرده و به مسلمانان رهنمود می

خاطر خیر و صالح امت اسالم با هم متحد شوند. ازنظر این اندیشمندِ ارزشمندِ بگذارند و به

جهان اسالم، دوری از تعالیم اصیلِ شریعتِ نبوی، رذایل اخالقی، نفوذ خرافات، تعصبات قومی 

استبداد داخلی ازجمله عوامل های خارجی و و نژادی، عدم همکاری میان علمای دین، دسیسه

 روند.واگرایی و خصومت بین مسلمانان به شمار می

منظور سیدجمال از وحدت اسالمی، اتحاد مذهبی به این معنی نبود که آحاد مسلمانان 

جهان مناسک و عبادات خود را یکسان به جا آورند و از قوانین واحدی در دیات و احکام 

در عقود، ایقائات و همۀ فروع دین مشابه اقدام کنند؛ زیرا  طورکلیقضایی پیروی کنند و به

یافتنی نخواهد بود. منظور گاه دستاگر اتحاد به چنین امرِ محال و ممتنعی موکول شود هیچ

نظر وی، ارتباط و به 2ای سیاسی و صفی واحد در مقابل دشمن بود.سید از اتحاد، ایجادِ جبهه

 اسالمی یکی از راهکارهای مهم و تأثیرگذار برای ایجاد همبستگی عالمانِ دینی و متفکرانِ

یافتن به تفاهم و احساسِ وحدت بوده و موفقیت طرحِ اتحادِ جهان اسالم در گرو دست

سازی، سازماندهی و تعیین مشترک در بین عالمانِ مذاهب اسالمی است. همچنین تشکل

د ارتباط و اتحاد میان مسلمانان مفید و مسئولیت عالمانِ دینی و درجاتِ علمیِ آنان را در ایجا

ایجاد استحکام و ارتباط میان مسلمانان، مستلزم این است که «گفت: شمرد و میالزم می

ها معیّن شود، تا همواره آماده انجام درجاتِ علمیِ علمایِ اسالم و وظایف هرکدام از آن

                                                                                                                                        
، 1379کوشش سیدهادی خسروشاهی، تهران: نشر کلبۀ شروق، ، بهالعروة الوثقیالدین اسدآبادی، . سیدجمال1

 .190ص
 همان منبع .2



۱۰۶ 
 

این روزها شاهد آن هستیم، هایی که متأسفانه به تفرقه افکنیباتوجه 1»وظیفه باشند.

سواد، مغرض و بعضاً وابسته به اجانب، دارهای بیاظهارنظرهای غیرمسئوالنۀ برخی از تریبون

رسد که توسعۀ طرح پیشنهادی سیدجمال و کشیدن دامنۀ آن تا وعاظ و حتیٰ میبه نظر 

 مداحان، یکی از راهکارهای اساسی و راهبردی باشد.

دارالتقریب بین «المی را حدود شصت سال پیش، مؤسسۀ اصطالحِ تقریب مذاهب اس

از سخنان سیدجمال برگرفت و مطرح کرد. منظور از مذاهب،  در قاهره» المذاهب االسالمیه

عمدتاً چهار مذهب اهل سنت یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و دو مذهب شیعی امامی و 

هللا د. دارالتقریب با توصیۀ آیتای از مسائل با هم اختالف دارنزیدی است که در پاره

گرای از مراجع برجسته و عالمان بزرگی که تحت تأثیر مکتب وحدتبروجردی (ره) ــ

ای و اصفهان و نجف و استادان ارزنده و بزرگواری همچون مرحوم سیدمحمدباقر درچه

م بودــ به های واالیی برای ایجاد وحدت در جهان اسالدارای اندیشه مرحوم شریعت اصفهانی

های کالمی، ازجمله بحث در مسئلۀ خالفت و امامت مایۀ تجدید این نتیجه رسید که بحث

رسد. بنابراین کوشش خود را بر اختالفات فقهی متمرکز کرد اختالفات است و به جایی نمی

االزهر، فتوا داد که پیروان مذاهب چهارگانۀ اهل و سرانجام شیخ محمود شلتوت، شیخ جامع

عشری، برگردند زیرا همه از  ٰتوانند به مذاهب دیگر، ازجمله مذهب امامیۀ اثنیمی تسنن

 2اند.کتاب و سنت بهره گرفته

دهندۀ هللا بروجردی از دارالتقریب در قاهره نشانحمایت مادی و معنوی مستمر آیت

زمان اهتمام ایشان به وحدت و انسجام مسلمانان است و شاید در میان مراجع شیعی تا آن 

له در راه تقریب مذاهب اسالمی کوشیده باشد. مجالی کسی را نتوان یافت که به پایۀ معظم

نیست که در این مختصر به همۀ اقدامات فکری و عملی آن بزرگوار در زمینۀ وحدت جهان 

هللا بروجردی حال، شایسته نبود که در مقولۀ وحدت نامی از آیتاسالم پرداخته شود، درعین
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ود. کوتاه سخن آنکه ایشان وحدت امت اسالمی را در حد تعارفات، کارهای نمایشی برده نش

قدر به ارزش راهبردی آن معتقد بود که عنوان یک شعار کاربردی نگه نداشت و آنو به

تنها در سطح مذاهب امامیه، بلکه باید در سطح همۀ مذاهب فقهی مسائل فقهی نه«فرمود: می

یرد و در هر مسئلۀ مهم مورد اختالف، ادلۀ همۀ مذاهب منظور اسالمی مورد بحث قرار گ

شیخ طوسی را با تحمل مشقاتی در تصحیح آن،  مسائل الخالف این مرد بزرگ کتاب» گردد.

برد تا طالب به این روش عادت ه جلسۀ درس میگاه این کتاب را با خود ببهچاپ کرد و گاه

دریابند که فقه یک علم مشترک بینِ همه مذاهبِ کنند. این ابتکار باعث شد مجتهدانِ شیعه 

، زیرا در آن اعصار »فقه شیعه در حاشیۀ فقه اهل سنت است«فرمود: اسالمی است و گاهی می

به آن احکام موردعمل مسلمانان همان فتوای پیشوایان آنان بود و راویان اصحاب ائمه باتوجه

ای کاش دید  1گفتند.به همان فتاوی پاسخ میجهکردند و ائمه هم باتوفتاوی، از ائمه سؤال می

های های اصفهان، نجف و قم در امر وحدت اسالمی به دیگر حوزهبلند و وسعتِ نظرِ مکتب

بخش استادان و ساز و رهاییهای انسانیافت و آموزهعلمیه شیعه و سنیِ جهان اسالم راه می

ماند، ها محصور و منحصر نمیحدودههللا بروجردی در آن مشاگردانِ بزرگانی همچون آیت

 2»خواری و مستی ره و رسم دگری داشت.می«که اگر چنین شده بود، امروز در جهان اسالم 

خمینی  اندازۀ امامکس در راه وحدت و انسجام داخلی و جهان اسالم بهدر سدۀ اخیر هیچ

ور، حتیٰ ارج کشو خ (ره) تالش نظری و اقدام عملی نکرده است. در جریان انقالب، در داخل

مام با باور ابردند، زیرا حضرت عنوان یک انقالب شیعی نام نمیمعاندان از انقالب اسالمی به

ترتیب انقالب اینای به کسی نداد و بهقلبی، مشی، منش و اقدامات عملی خود چنین اجازه

 اسالمی ایران متولد، مانا و پویا شد.
 تعدد ومائل وزی انقالب اسالمی و در اوج مسحضرت امام (ره) یک روز بعد از پیر

 پیچیدۀ آن روزها به این موضوعِ اساسی چنین اشاره کردند: 
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ما با مسلمین اهل تسنن یکی هستیم، واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم. اگر 

ها بشود، بدانید که یا جاهل کسی کالمی بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمان

خواهند بین مسلمانان اختالف بیندازند. قضیه ی هستند که میهستند یا از کسان

  1.شیعه و سنی اصالً در کار نیست، ما همه با هم برادریم

لِ اختالفیِ ن، مسائگاه با برادران اهل تسنامام (ره) با تأسی به صلحایِ سَلَفِ خود هیچ

ید، عنی توحوحدت، یگانه تاریخیِ حل ناشدنی را مطرح نکرد، بلکه همچنان بر اصول پنج

 م شد. ان اسالر جهدنبوت، معاد و کتاب و قبلۀ واحد پای فشرد و منادی بلند آوازه وحدت 

خواهند به اسالم خدمت کنند و برای اسالم باشند، ای که همه میدر یک جامعه

این مسائل نباید طرح شود. ما همه برادر هستیم و با هم هستیم، منتها علمای شما 

وا به یک چیز دادند و شما تقلید از علمای خود کردید و شُدید حنفی، یک دسته فت

یک دسته فتوای شافعی را عمل کردند و یک دستۀ دیگر فتوای حضرت صادق را 

ها دلیل اختالف نیست. ما نباید با هم اختالف و ها شدند شیعه. اینعمل کردند، این

برادران شیعه و سنی باید از هر یا یک تضادی داشته باشیم، ما همه با هم برادریم. 

هایی است که نه به اختالفی احتراز کنند. امروز اختالف بین ما تنها به نفع آن

خواهند نه ها میمذهب شیعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفی و یا سایر فِرَق؛ آن

باید  دانند که بین شما و ما اختالف بیندازند. ماطور میاین باشد نه آن. راه را این

توجه به این معنا بکنیم که همۀ ما مسلمان هستیم و همۀ ما اهل قرآن و اهل 

  2توحید هستیم و باید برای قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت بکنیم.

فرمایشات حضرت امام (ره) دربارۀ وحدت شیعه و سنی در حد اعالم موضع، سخنرانی و 

قلبی، ایمان استداللی و باور شرعی به این امر  وعظ و خطابه باقی نماند و اگر حضرتش اعتقاد

ها مقلد خود در سراسر جهان را به عهده نداشت، مسئولیتِ صحت نماز و عبادات میلیون

داد. امروز هم منادیان گرفت و فتوا به صحت نماز مقلدینش در اقتدا به اهل تسنن نمینمی

پاکباختۀ وحدت باشند. هنگام نماز وحدت جهان اسالم، از شیعه و سنی، باید چنین عاشقانه 
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سنت باید در اقتدا به هم مسابقه بگذارند  المللی وحدت، برادران شیعه و اهلدر کنفرانس بین

زمان دو نماز جماعت برپا کنند، طور همو اگر در یک نمازخانه، زیر یک سقف و به

ان در اجابتِ کنندگان و میهمانمعنایش آن است که میزبان در انتخاب و دعوتِ شرکت

 اند.دعوت اشتباه کرده

ته شود، آوران منادیان وحدت در سدۀ اخیر آن بود که گفای مختصر به نامهدف از اشاره

 تولید م درپس از حضرت امام خمینی (ره) بارزترین چهره در ساحت وحدت جهان اسال

تمام  ت. او باهللا هاشمی رفسنجانی اسآفرین و در میدان عمل بدون شک آیتادبیات وحدت

ترین فرصت را برای رساندن زمانی کوچکهای سنگینی که به عهده داشت، در هیچمسئولیت

ف و داد. اگر چه در اواخر عمر شریآفرین خود به داخل و خارج از دست نمیصدای وحدت

ا، های وحدت و دیدار با علمرفت، اما شرکت در کنفرانسبابرکت خود کمتر به سفر می

کت فر و شرسداد و اگر مجال دانشمندان و روشنفکران اهل تسنن را از دست نمیبزرگان، 

 فرستاد.کرد، برایشان پیام میهای حول محور وحدت را پیدا نمیدر سمینارها و کنفرانس
هللا هاشمی، در کمتر یک ماه های آیتترین و شاید یکی از آخرین پیامیکی از دردمندانه

قال راسم وحدت در آقمبه  1395آذر ماه  22دنیا فرو بندند، پیام  قبل از آنکه چشم از این

ی نیز ن اسالمترین نقطۀ میهاست. حتیٰ برگزاری مراسمی تحت عنوان وحدت در دور افتاده

ماند و لذت حضور خود در چنین مجلسی را مرد عرصۀ وحدت دور نمیازنظر آن بزرگ

ین سخنان ااو در  داد. تمامی درد و عشقت نمیحتیٰ با ارسال پیامی از سر عشق و درد از دس

ی، افسار د اسالمای که تندروهای مذهبی، در برخی مناطق و بالدر زمانه«تبلور یافته است: 

ناسبت دت به ماند، برگزاری مراسمی با نام وحسیاست و فرهنگ و اخالق را به دست گرفته

 ».تبهاسمیالد باسعادت حضرت حضرت محمد(ص)،چون گنج گران

 در این پیام آمده است: 

فَأَلَّفَ بَیَْن ”برای “ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا”از روزی که آوای دلنشین 

عنوان وحی آسمانی بر قلب سوره مبارکه آل عمران، به 103در آیۀ شریفۀ “ قُلُوبِکُمْ

بین “ فَأَصَْبحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا”و زبان پیامبر رحمت جاری شد تا آرزوی دیرینۀ 

مسلمانان برآورده گردد و پیمان برادری که رسول مکرم بین مهاجر و انصار بسته 
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تأکیدشدۀ “ امه واحده”کم آن گذرد و کمها میبودند، در جامعه جاری شود، قرن

ی دچار اسوز تفرقهحاضر، به چنان بالی خانمانکریم، متأسفانه درحال قرآندر 

 .عنوان مسلمان، حتیٰ از شنیدن اخبار آن نیز باید شرمگین باشیماند که بهشده
ودند، بآمده  نی کهامتی که در آخرالزمان نبوت آمده بود تا بشریت را پس از رسوال

م، ان اسالده جهبه اوج پیشرفت علمی و اخالقی برساند، این روزها در پهنۀ گستر

کفیری، هیونیستی و افراطی و تصبا امیال و اهداف های یا جاهل یا توسط گروهک

اال حگوید و یا در شهرهای اسالمی که ها از اختالفات مییا بر منابر در تریبون

کشند و زنان و کودکان اند، همدیگر را میشده دیگر به میادین جنگ شبیه

 .برندهمدیگر را به اسارت می
المی، الد اسق و بمذهبی در برخی مناط در این زمانۀ آشفته که متأسفانه تندروهای

ها، مدارس و اند و در رسانهافسار سیاست و فرهنگ و اخالق را به دست گرفته

دهند، برگزاری مراسمی با نام جوالن می“ حکومت اسالمی”ها به نام دانشگاه

 وحدت به مناسبت میالد باسعادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد (ص)

ار در بهاست که انگچون کیمیا عزیز و چون گنج گران پیامبر رحمت و موّدت،

 .است های اختالف گم شدهویرانه
تاهای قال، مینودشت و شهرها و روسبرادران اهل سنت منطقه ترکمن صحرا، آق

بخش را با دیگر در استان گلستان، هرساله مراسمی با شکوه، پرمعنا و وحدت

های ل تاریکیده چون نوری در کنند کمحوریت علمای آن منطقه برگزار می

سال بهآید و امیدواریم شعاع این نور سالاختالفات شیعه و سنی به حساب می

فتار رجای گفتار و تر گردد و در جهان اسالم، هرجا شیعه و سنی هستند، بهگسترده

ه کآور، از مشترکات فراوان خویش در دین اسالم بگویند برانگیز و اختالفکینه

 .و مهربانی و سالمت است دین رحمت
اینجانب با تشکر از مردم باوفای اهل سنت در شمال ایران، علما، دانشمندان، 

سیاسیون و جوانان آن منطقه، امیدوارم حرکت پسندیدۀ شما در برگزاری مراسم 

عنوان یک الگو از فرهنگ حسنه در ایران، سایر کشورهای منطقه هفتۀ وحدت، به

کنندۀ کشتار و جای شنیدن خبرهای نگراننیز فرابگیرد و به و همۀ دنیای اسالم را
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بخش و برادری بشنویم آوارگی و اسارت، آن هم به دست مسلمانان، اخبار وحدت

که در تاریخ اسالم سوابق بسیار درخشانی دارد که البته ابتدای آن به گفتار و رفتار 

 1دد.گرالشأن و بزرگان دین در صدر اسالم برمیپیامبر عظیم

طلبد، برای خوشایند دیگران و زبانی شعار وحدت د چون زمانه این را میتوانکسی نمی

دهد، در برج عاج بنشیند و منتظر بماند تا دیگران بیایند و با او وحدت کنند. عاشقْ کفش 

سپرد و در این وجوی معشوق راه میگیرد، در جستپوشد، عصای آهنین به دست میآهنین می

. صداقت شرط 2دهداز و نشیب از سرزنش هزاران خار مغیالن به خود غمی راه نمیراه پر فر

شود. اگر طالب وحدت اساسی وحدت است. دستِ دروغگو در دوستی و عشق زود باز می

باخته و رهروان دیگری را کند، سالکان پاکچنین باشد، در راه پر فراز و نشیبی که طی می

واهان و عاشقان اتحاد افزون شود و برکات اتفاق ظاهر و خخواهد یافت. وقتی شمار وحدت

نما خواهند شد. شمار و انگشتافکنان کمعطر همدلی در فضای جهان پراکنده شود، تفرقه

مدت افراد زدن در عمل، ممکن است در کوتاهحرافی و شعاردادن دربارۀ وحدت، اما لنگ

هللا هاشمی رفسنجانی در نخواهد برد. آیتقلیلی را فریب دهد، ولی در بلندمدت راه به جایی 

ساحت اندیشه، شعار و عمل دربارۀ وحدت فرق اسالمی در داخل کشور و نیز دنیای اسالم 

سازی و صداقتی ستودنی داشت؛ زیرا وحدت در اندیشۀ هاشمی نه یک تاکتیک برای آرام

د بلند مدت و حل معضالت مقطعی و سیاسی، بلکه یک اعتقاد عمیق، باور باطنی، راهبر

 هللا بروجردی، بود.همیشگی، در ادامۀ اسالف صالح او، سیدجمال عبده و آیت

هللا هاشمی رفسنجانی در دیدار نمایندگان ادوار اهل سنت مجلس شورای اسالمی از آیت

های آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و استان

از حضور اهل سنت در همۀ مراحل انقالب اسالمی، مخصوصاً در دفاع  گلستان، با تقدیر

به ارتباطاتی که با مرزنشینان، باتوجه«ها در مناطق مرزی کشور، گفت: مقدس و سکونت آن
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توانند سفیران دوستی و منادیان تعامل اسالمی مردم اهل سنت کشورهای همسایه دارند، می

 ».ایران با فِرَق مذهبی باشند

ان و ر جهدس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارائۀ آماری از جمعیت مسلمانان رئی

حدت، و: «مقایسۀ آماری جمعیت شیعیان و اهل سنت در ایران و دیگر کشورها، گفت

 »ترسند.های دشمنان است که از همدلی شیعه و سنّی میخواهیبهترین دفاع در مقابل زیاده

 عراق و هللا سیستانی درمذاکراتش با آیت عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به

هایی از العظمی بروجردی در زمان حیاتشان، به بیان گوشههللاهای فقهی آیتبه توصیهباتوجه

ن سلمانادت مزندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حضرت علی(ع) پرداخت که همیشه بر وح

 کردند.عنوان سفارش قرآنی تأکید میبه

ه بهتر ای برای ادارمعۀ زمان خلفا، حضور در جلسات مشاورهاو حضور در نماز ج

ویش با ندان خکردن فرزجامعه، نیابت از خلفا برای ادارۀ مدینه در زمان سفرها و همراه

ان دانست و مسلمان های رفتاری امام علی(ع) برای تأکید بر وحدتسپاهیان اسالم را از نمونه

 »م و مسلمانان ندارد.تبعیض مذهبی هیچ نفعی برای اسال«گفت: 

بی در های متعصب و تندروی مذههاشمی رفسنجانی با ابراز نگرانی از رشد گروه

ستان، به ن و عربویژه در پاکستان، عراق، افغانستان، سوریه، مصر، یمکشورهای اسالمی، به

فت: رد و گکاره سخنان مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس خبرگان اش

لی و ی غیرعقهای افراطی که احتماالً به قصد قربت و برای رضایت خداوند، کارهاروهگ«

 »زنند.ه میالم ضربدهند، درواقع به حقانیت اسغیرانسانی در ابعاد داخلی و خارجی انجام می

ر دتدیّن مدوست و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود افراد صالح، بااستعداد، وطن

لف نظام وح مختر سطداهب مختلف ایران را امتیازی برای انتخاب مدیران پیروان ادیان و مذ

ها و مذاهب کردن وحدت در جامعه ایران که از تعدد قومیتنهادینه«دانست و گفت: 

 »خواهد.برخوردار است، اقداماتی فراتر از حرف و شعار می

 : داو نجابت، صبر و روحیۀ ملی و دینی اهل سنت ایران را ستود و افزو

های کلی و در چارچوب قوانین های ادارۀ کشور براساس سیاستوقتی برنامه

مصوب باشد، هر مدیری با هر عقیدۀ مذهبی و گرایش سیاسی در صورت مراعات 
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تواند موفق باشد و گزینش مدیران اصول مصالح ملی و یکپارچگی امت اسالمی می

 معناست.با معیار اقلیت و اکثریت بی

یران از کارگیری بیشتر مدی در پاسخ به مطالبات حاضران در خصوص بههاشمی رفسنجان

یادآوری بجایی است تا روحیه امیدواری در جامعه تقویت «اقوام و مذاهب در کشور گفت: 

شود و اصوالً یکی از وظایف دلسوزان نظام و دوستداران دولت، تذکرات مفید برای بهتر شدن 

 1»باشد.امور می

 زخم و مرهم

کنده بگوییم که این روزها، چهرۀ کشورهای اسالمی و پوستوکنیم و راست جرئت

عالَمین و رَحمَهٌ لِل بخشِ پیامبرِمسلمانان، در نگاه جهانیان، شایستۀ سیمای تابناک و تعالیمِ روح

بدتر  ز همیشهاطورکامل چنین نبوده، وضعیت فعلی اسالم راستین نیست. اگر تاکنون هم به

رجات به د ونگارنده از جهانیان، مردم عادی است؛ زیرا خواص کمابیش است. منظور 

شناس ینکران دوشنفرمختلف با حقایق آشنا هستند. منظور از خواص سیاسیون، دانشگاهیان و 

اعضا و  دیان وگر او آگاه به وضعیت سیاسی کشورهای اسالمی، علمای باسواد و فرهیختۀ دی

هایِ ها و دانشگاهؤسسات مطالعاتی وابسته به دولتهای فکر و ماندرکاران اتاقدست

، طالعاتمنه، کشورهای غیراسالمی است که در مورد کشورهای عربی، اسالمی و خاورمیا

 ا ما و ما باروپا بادیۀ تحقیق، تدریس و تألیف دارند. بیست سال پیش، در همان دوران که اتحا

رجۀ رتبۀ وزارت امور خاقامات عالییم، یکی از موگوهای انتقادی بودآنان درگیر گفت

، کنندۀ مالیدانیم که عربستان سعودی تأمینما می«کشوری اروپایی به اینجانب گفت: 

های روهدی از گهای تروریستی در خاورمیانه و تعداد زیالجستیک و ایدئولوژیک تمام گروه

 »تروریستی در جهان است.
هایشان بگویند، د که حقایق را به ملتکنمداران دنیا اقتضا نمیمنافع ملی سیاست

های غربی که حقایق اسالم و کشورهای ها و دانشگاهمؤسسات مطالعاتی وابسته به دولت
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اند که ریزی کردهای چنان برنامهدانند، چنین اجازه، اختیار و تمایلی ندارند. عدهاسالمی را می

کشورهای اسالمی، از زمانی که با های خودمان در کودکان آمریکایی، اروپایی و حتیٰ بچه

شوند، در فضای مجازی و در قالبِ ناجیانِ کشور و مردم خود، های کامپیوتری آشنا میبازی

ها و بدهایی را با انواع سالحطورکلی آدمهای مزاحم، تروریست، خرابکار، اشغالگر و بهآدم

 ای و اسالمی است.رمیانهها شرقی، خاوکنند که شکل و شمایل همۀ آنتجهیزات نابود می

آموختگان و فرهیختگانی که مطالعاتی در خصوص اسالم، فِرَق و کشورهای حتیٰ دانش

جز از اقلیتی تکفیری آگاهی بودن همۀ مسلمانان بهدوستاسالمی نداشته و نسبت به صلح

 های اجتماعی است. شماهای جمعی و حواسشان به شبکهندارند، چشم و گوششان به رسانه

هللا ها! وقتی ببینید که گروهی با پرچم الاِلهَ اِالاَلله، فریاد هللا اکبر و گفتن بسمجای آنبه

زنده در گناهان را زندهکنند، بیکنند، شهرها را ویران و مردم را آواره میگذاری میبمب

بازارهای  برند، زنان و کودکان را درکنند، سبعانه سر میسوزانند، از بلندی پرت میآتش می

ها را به مرزهای فروشند و همۀ این وحشیگریبخشی به دیگران میبرده فروشی برای کام

رود که آسایش و آرامش همه دنیا را به هم بریزند، راجع به اند و میخود محدود نکرده

بینید که تشفین، زنی ها! وقتی میجای آنکنید؟ شما بهاسالم و اسالمیان، چه فکری می

همراه شوهرش رضوان، که چهره، لباس و هیبتی کامالً اسالمی دارند، با اصلیتی از بهمججبه 

کشور اسالمی پاکستان، با حمله و تیراندازی به یک مرکز معلوالن در سن برناردینو، 

و هر دو  کم چهارده نفر را کشته و هفده نفر دیگر را زخمی کردهکالیفرنیای آمریکا، دست

ها این کنید؟ رسانهاند، چه دیدگاهی نسبت مسلمانان پیدا میکشته شدهدر درگیری با پلیس 

جامعۀ مسلمانان کالیفرنیا  1اند.عنوان کرده 2012دست، از سال ترین ازاینحمله را مرگبار

نیز این حمله وحشتناک را صریحاً محکوم کرد، اما مگر صدای این محکومیت را چند نفر 

بینید که تقریباً همۀ دنیا حتیٰ اختالفات مرزی، مناقشات قتی میها، وجای آنشنیدند؟ شما به

های معمول بین خود را موقتاً کنار گذاشته و همت خود را به انعقاد فکری و درگیری

اند و هرروز یک قراردادهای همکاری اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی معطوف کرده
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طور نسبی در صلح و آرامش به سر ند و بهبندای میقارهای و بینپیمان همکاری منطقه

برند، اما در تعداد زیادی کشورهای اسالمی جز آژیر خطر، غرش موشک، صفیر گلوله و می

رسد و رسد، جز بوی باروت و خون بویی به مشام نمیچهچهۀ مسلسل صدایی به گوش نمی

آید، م نمیجز سربریدن، قتل نفس و به زیرکشیدن همۀ شرف و عزت آدمی چیزی به چش

 کنند؟راجع به ما چه فکری می

های کمپانی دانند که برخی سران کشورها ومگر همۀ مردمان عادی اروپا و آمریکا می

های وهر گرنفتی خودشان با خرید نفتِ مفت و میراث فرهنگی ارزان از داعش و دیگ

ین و ند که تشفدانکردند؟ مگر همۀ مردمان عادی اروپا و آمریکا میتروریستی حمایت می

ولتان ان در مآموختۀ مدارس سلفی الهدی، وابسته به طالبهمسرش رضوان فاروق هردو دانش

ت تعالیم ارد، تحاند و این مدارس که در آمریکا، انگلستان و امارات شعبه دپاکستان بوده

هان جپیمان آمریکا در منطقه است و اکثریت مسلمانان در های سعودی، دوست و هموهابی

ها را محکوم ۀ آنبعاناز باورهای این اقلیت تکفیری و آدمکش بیزارند و اعمال وحشیانه و س

 کنند. می

دینان اپاکنقتی چه کسی و چه کسانی باید پاسدار آبروی اسالم و مسلمانان باشند. و

ها و کنند، ما جز برای واخوردهای از اسالم به جهانیان معرفی میتکفیری چنین چهره

های کشیدهیابند و جز برای محرومیتها که هویت خود را در آدمکشی میشدهدهزواپس

داشت؟ پاسخ  روند، چه جذابیتی خواهیمطلبی که برای ایثارِ الشۀ خود به جهاد نکاح میزیاده

ی، جهان انسان رامتکپیامبر رحمت را که دینش را به امانت نزد ما سپرده تا با بزرگداشت 

م نشناسی کسی خواهد داد؟ اگر درد واقعی راپاکش دعوت کنیم، چه بشریت را به آیین

» مراتبهم علی قدر«مه چگونه در درمان تالش کنیم. صادقانه و دردمندانه بر این باورم که ه

 اند. مسئول

اینکه در روز عاشورا، جوانان مسلمان، از دختر و پسر، در استرالیا، با توزیع آب معدنی، 

کنند، پیام واقعی اسالم را به عابران معرفی کنند، نشان از انه، تالش میجویگل و پیام صلح

های مالمتگر به اندازۀ بضاعت و امکانات اندک آنان است. نگاهدرک این نیاز و تالش به



۱۱۶ 
 

ها این پیام را داده است که پیکر اسالم با دشنۀ داعشیان زخمی شده و به مرهم نیاز دارد. آن

و در دولت تدبیر و امید پیشنهاد » هاوگوی تمدنگفت«ات پیشنهاد اینکه در دولت اصالح

شود، حاکی از درک درست اوضاعِ به دنیا داده می» گریجهان عاری از خشونت و افراطی«

هایی برای جهانی، نیاز دنیای اسالم به معرفی راستین و باور به این واقعیت است که ما حرف

های شنوای بسیاری برای نیوشیدن را پیدا کنیم گوش جهانیان داریم که اگر مجال گفتنش

 خواهد یافت. 

 اید؟آقا، خانم، با شما هستم! شما کجا ایستاده

پردازان صهیونیست در عصر حاضر ترین نظریهترین و خوش شانسبرنادر لوییس از سرشناس

های رجهفکرهای سیاسی و وزارت خانظر که در محافل دانشگاهی، اتاقاست. سرشناس ازآن

کشورهای غربی و شرقی و برای هر نهاد و هرکسی که دستی در مطالعات خاورمیانه، اسرائیل 

نظر که عمری شانس ازآنو کشورهای اسالمی دارد، شخصیتی شناخته شده است؛ و خوش

های خود در تعدادی از کشورهای منطقه شدن نظریهطوالنی یافته تا بتواند شاهد آغاز پیاده

ترین جملۀ برنارد لوییس این است که: کلیدی 1زوهای خود را به گور نبرده است.باشد و آر

اگر جنگ بین شیعه و سنی در منطقه پا بگیرد، امنیت اسرائیل برای پنجاه سال تأمین «

کش و میزان برای تشخیص خادم از خائن و احمق باشد. تواند یک خطاین جمله می» شود.می

قدیمی و ناکارآمدی مانند، لباس، مقام، مرتبه، جایگاه،  ارادت به پس معیارهای ازمدافتاده، 

بیت، خدمت به اسالم راستین و حفظ اصل اسالم و هرمعیار و خلفای راشدین و یا اهل

محک دیگری برای تشخیص خادم از خائن و احمق، که ممکن است شما را فریب دهد و یا 

کش استفاده کنید. البته نتیجۀ کار خائن و ین خطبه اشتباه اندازد را کنار بگذارید و فقط از ا

 زدن به اسالم و مسلمانان و کمک به اسرائیل غاصب یکی است.احمق در ضربه
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دانند که پس از جنگ جهانی دوم محافل علمی غرب او را تأثیرگذارترین مورخی می

شناخت دنیای  های او مرجعدربارۀ دنیای اسالم و خاورمیانه کار کرده و تحقیقات و نوشته

ل گرفته های مخالف شکاسالم و تاریخ عرب برای اروپا و آمریکا بوده است. او دربارۀ گروه

در تاریخ جوامع اسالمی، فِرَق مختلف دنیای اسالم، وضعیت تاریخی و اجتماعی یهود در 

های متعددی به رشته تحریر درآورده است. جوامع اسالمی مطالعات ژرفی داشته و رساله

وجودآمدن اسرائیل، غاز، تمرکز او روی تاریخ منطقۀ مهم شامات بود و پس از بهدرآ

های عربی در قالب امپراتوری مطالعاتش را روی تاریخ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سرزمین

 1پاشیدن امپراتوری عثمانی متمرکز کرد.عثمانی و کاوش چرایی و چگونگی ازهم

بار در را برای نخستین» هابرخورد تمدن«و » میبنیادگرایی اسال«لوییس اصطالحات 

ز او را ا هامدنبرخورد تآمریکای شمالی مطرح کرد و ساموئل هانتینگتون نام کتاب خود 

ای در لسهجم، در  1957بار، در سال گویند این اصطالح را لوییس برای اولینگرفته است. می

 واشنگتن بر زبان آورده است.

وگوی ها، هوشمندانه گفتر مقابل دکترین برخورد تمدنرئیس دولت اصالحات د

م،  1998ها را به جامعۀ جهانی پیشنهاد داد و مجمع عمومی سازمان ملل، در سپتامبر تمدن

ترین نام نهاد. تعجب نکنید یکی از سنگین» هاوگوی تمدنگفت«م را سال  2001سال 

آورندۀ اعتبار و آبروی مضاعف برای ها به این پیشنهاد سازنده و پذیرش جهانی، که هجمه

جمهور کشورمان بود در داخل صورت گرفت. بهانۀ مخالفان آن بود که جرج بوش رئیس

م در سخنرانی سالیانۀ خود در کنگرۀ ایاالت متحده آمریکا  2002وقت آمریکا در ژانویه 

عراق محور  همراه دو کشور کره شمالی وایران را به بهانۀ واهی حمایت از تروریسم، به

نامید. اگر به برخی از مطبوعات خاص آن زمان مراجعه کنید، مخالفان دربارۀ این  2شرارت

خوانید و وگو فرامیای دارد که شما جهان را به گفتکردند که چه فایدهفرسایی مینکته قلم
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ل و دهد. مثل اینکه اگر ابوجهدرمقابلِ این حسن نیت، آمریکا به شما لقب محور شرارت می

مشرکان قریش پیامبر را نستجیر بالله ساحر و مجنون خواندند، آن حضرت باید ابالغ رسالت 

روز «شهریور  30گذاشت. در تقویم رسمی جمهوری اسالمی ایران روز را کنار می

ش آن را از تقویم  1389گذاری شده بود که دولت دهم در سال نام» هاوگوی تمدنگفت

 حذف کرد.

مشکالت «یس هم خاطر بسپارید و هرگز فراموش نکنید: برنارد لویه را بهلطفاً این جمل

انی تکه شدن امپراتوری عثمرا در فروپاشی، تجزیه و تکه» های غرببرنامه«و هم » داخلی

برخورد  چگونگی داند. او همچنین در آثارش به گفتمان درونی دنیای اسالم دربارۀدخیل می

حقیقاتی تهایِ علمی و نویسیِ رساله. اگر بخواهیم از مفصلبا تمدن غرب نیز پرداخته است

ه تالش هشت ده نظر کنیم و به حوصله و مجالِ این مقالۀ کوتاه بسنده کنیم، دستاوردصرف

آن  ائیل درشود که مصلحت غرب و اسرعلمی و تحقیقاتی برنارد لوییس در این خالصه می

ذهبی، مهای، ظر داخلی گرفتار خصومتاست که جهان اسالم و کشورهای خاورمیانه ازن

ارجی ای، سیاسی، گروهی و در صورت امکان جنگ داخلی و ازنظر خای، طایفهقومی، قبیله

 دچار دشمنی، درگیری و جنگ با یکدیگر باشند.

انِ انشمنددن و اگر رؤسای کشورها، مقامات، مسئوالن، روشنفکران، علما، دانشگاهیا

ظاهر سم بههرطریق و با هر ااز انحاء، تحت هرعنوان، به هرنحویکشورهایِ اسالمی به

قسیم ود را تخپذیری به اختالفات داخلی دامن بزنند و اگر هرروز و هرساعت مردم توجیه

ظاهر مقدس، انسانی، روحانی، آسمانی، های بهکنند و به جان هم بیندازند و به بهانهسلولی 

نوانی عو چه  اشندا دامن بزنند، مهم نیست کی بسیاسی و ... جنگ بین کشورهای اسالمی ر

 کنند. زی میوییس بالپردازهایی مانند برنارد یدک بکشند، احمقانه و ذلیالنه در دستان نظریه

آنهایی که از پادشاهان سعودی و از تروریسم در منطقه و جهان از دیرباز تاکنون حمایت 

ونِ اقرارکنندگانِ به وحدانیت خدا، پیامبریِ دسته از علمای وهابی که ریختنِ خاند، آنکرده

شمار خود را مباح حضرت محمد (ص) و پیروان دیگر ادیان و هرکسی غیر از گروه کم

پردازهای خشونت آنان، فراخوانان و شدن نظریهشمارند، داعشیان با پدیدارشدن و فعالمی
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هایی که چیونی، مطبوعاتکنندگان و عامالن اقدامات فراقانکنندگان هجمه، تخریبتوجیه

رسد، و نیز ناشکیبایان و قروچه به گوش میها صدای دندانالی الفاظ عصبی آناز البه

جای برخورد منطقی و استداللی، به باورها و مقدسات مذهبی حمله و درنهایت آنان که به

جهنمی  دهند، همگی در همین طیفآسا بروز میهای عصبی و جنونکنند و واکنشتوهین می

 گیرند.جای می

در دیدار دبیر و  17/1/95ماه قبل از رحلت در تاریخ  9هللا هاشمی رفسنجانی آیت

ها درجهت القای اختالفات مدیران دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تالش برخی

او القای جنگ بین شیعه و سنی را برای  .مذهبی در ایران را مذبوحانه و با برنامه دانست

باید باجدیت جلوی این برنامه شوم را گرفت، چون «خیلی خطرناک دانست و گفت:  منطقه

رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت » سوزاند.های مذهبی، همه چیزها را میهای جنگشعله

های کلی در جهت تقویت وحدت شیعه و سنی در این کشور را نظام ایران، تدوین سیاست

عنوان اسناد باالدستی نظام برای مسئوالن در همۀ ئل را بهتوان این مسامی«مهم خواند و گفت: 

اگر چه «او با تشریح اوضاع عراق، سوریه، یمن، لیبی و افغانستان، گفت: » سطوح تدوین کرد.

ها کنی آنمقابلۀ نظامی با این گروه ضروری است، اما عقالی جهانی باید برای ریشه

ها را یکی از مسائل واقعی منطقه در روریستهاشمی رفسنجانی، خطر ت» ریزی کنند.برنامه

ها را برای اهداف خاصی خلق کرده بودند، کشورهایی که این گروه«آینده دانست و گفت: 

»کنند.اند و آشکارا اظهار نگرانی میها شدهاآلن گرفتار جنایات آن
١ 

 بینی، شایستگی و درایتروشن

طبیبی است که بر سر «فرماید: ر اکرم میامام اول شیعیان حضرت علی (ع) در توصیف پیامب

بیماران گردان است و مرهم او بیماری را بهترین درمان و آنجا که دارو سودی ندهد، داغ او 

آن حضرت ...» هایی را جوید که در غفلت است و یا در حیرت سوزان ... با داروی خود دل

جان و بینم بین کالبدهایی میفرمایند: چیست که شما را چوعمالن میدرادامه خطاب به بی
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کنانی راه صالح ناسپرده، بازرگانانی از تجارت سود نبرده، بیدارانی کالبد. عبادتهای بیجان

 1»خوابیده، حاضرانی نهان از دیده، نگرندگانی نابینا، شنوندگانی ناشنوا و گویندگانی ناگویا...
شتن دلی دریایی، چتری به دعوت به وحدت نیاز به شایستگی دارد و شایستگی به دا

های پرخاشگر، ها است. تنگ حوصلهنفسی به استواری کوهوسعت آسمان و اعتمادبه

ها دلی نظران خودبین و ترسوهای سست عنصری که از بیم شکست در هماوردی اندیشهتنگ

توانند، به دغل و دروغ، صالدهندۀ وحدت و فراخوان به اخوت باشند، لرزان دارند، نمی

ای و اگر نشد با چسباندن وصله و ای و با خَلق و جعل عنوان و واژهرو، هرروز به بهانهینازا

تنها در بین مردم خود که در هرجا که بتوانند به تفرقه، جدایی و تشتت دامن اتهامی نه

آرایی در مقابل توانند عاشق هم باشند، به دشمنی و صفهایی را که میزنند و انسانمی

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَال فِي الْأَرْضِ وَ «فرماید: کشانند. خداوند سبحان در توصیف فرعون مییکدیگر می

گری کرد، و مردمان را به گروهها و فرعون در زمین استکبار و سلطه؛ 2جَعَلَ أَهْلَها شِیَعاً 

مرتبت که ما شیعیان و اهل تسنن درمقابل حضرت ختمی 3»های مختلفی تبدیل نمود.دسته

های ردو به افتخار پیروی از آن حضرت مباهی و مفتخریم با ورود به مدینه، دشمنیه

ها پایان داد. های چرکین و مزمن آندار و قدیمی اهل یثرب را از بین برد و به عداوتریشه

درایت پیامبرانۀ آن حضرت آن بود که هنگام ورود به یثرب قبیله عمروبن عوف اصرار 

امت گزینند ... اوس و خزرج سالح بر تن کردند و به استقبال او شتافتند اق» قبا«کردند که در 

ورزیدند که در منطقۀ ... در مسیر راه رؤسای طوائف زمام ناقه را گرفته و هرکدام اصرار می

ها وارد گردد، ولی پیامبر فرمود: از پیشروی مرکب جلوگیری نکنید، او در هرکجا زانو آن

 .4واهم شدبزند من همانجا پیاده خ
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ها و ایجاد روهگیگر این ختم کالم برای جلوگیری از تفرقه، امتیازندادن به گروهی بر د

یشعر وانی اله حیبوحدت است که عقل کل عالم امکان زمام توقف را نه به عقالی یثرب که 

ای قبیله ایم که او نیز به منطقۀ هیچدهد. ما جلوه وحدت را در سیمای امام راحل دیدهمی

گیِ گسترد ی بهارد نشد و همه، جز سالح برکشیدگان، محاربان و آدمکشان را زیر چترو

ت اپسین دم حیاود و تا تنها ایران، بلکه به وسعتِ آسمانِ بلندِ جهان اسالم، جای داآسمانِ نه

باقیه  ه معجزۀبر قرآن مجید کبر میثاقی که برای وحدت بسته بود، از پای ننشست. عالوه

ای عجزهمم نیز ها و قبایل متخاصم صدر اسالاسالم است، ایجاد وحدت بین فرقه رسول گرامی

 ه است. عنوان نعمت یاد کردقدر بود که خداوند در کتاب عظیم خود از آن برادری بهگران

بینی، شایستگی، روشنهایِ مذمومِ تفرقه افکنانه نیاز به آفرینی و براندازی روشوحدت

نند تنها احساس، بلکه یقین کجهت که هردو طرف نهازآن بینیروشندارد.  درایت و شجاعت

ت. ب اسکه بالندگیِ مذهب خودشان نیز در گرو همکاری و همفکری با دیگر مذاه

ها کوه ستوارینفسی به ابه داشتن دلی دریایی، چتری به وسعت آسمان و اعتمادبه شایستگی

عنصری که از بیم ن و ترسوهای سستنظران خودبیهای پرخاشگر، تنگاست. تنگ حوصله

آفرین باشند و به اخوت توانند وحدتها دلی لرزان دارند، نمیشکست در هماوردی اندیشه

قل کل ست که عاها و ایجاد وحدت امتیازندادن به گروهی بر دیگر گروه درایتفرابخوانند. 

به  ثرب کهی یعقالعالم امکان، برای تعیین محل اقامت در یثرب، زمام توقف را نه به 

تر گفته شد ما جلوۀ وحدت را در سیمای امام طور که پیشدهد و همانحیوانی الیشعر می

 ایم.راحل دیده

الناس هیچ پشتوانۀ عقالنی و وحیانی در عمق جان عوامایستادن در برابر باورهایی که بی

اریخ، قربانی جهل عوام ریشه کرده، بازی با جان و آبرو است. پر شماری از اندیشمندان در ت

رو، کاستن از اند. ازاینشده و جان بر سر مبارزه با خرافات و پندارهای غلط گذاشته

کردن از اعمالی که فاصله بین مذاهب انداز و کمهای اعتقادی و باورهایِ ناراستینِ تفرقهریشه

شجاعانه بگویم که: دارد. پس  شجاعتکند نیاز به تر میها را عمیقرا بعید و شکاف بین آن

نخست، شیعه و سنی بر سر مسائل بسیار مهمی مانند امامت، والیت و خالفت و آنچه در 
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کدام توانایی گذر از گذرگاه زمان، صدر اسالم گذشته اختالف نظر و عقیده دارند. دوم، هیچ

ده است بازگشت به گذشته و دستکاری و تغییر آنچه روی داده را ندارند. سوم، تاریخ نشان دا

نکردن به اشتراکات، جز تضعیف امت واحد که ایستادن روی موارد اختالفی تاریخی و توجه

ها را وسیلۀ قهرها و دوریای نداشته است. چهارم، فاصلۀ ایجادشده بهاسالمی نتیجه

اند که در عمق هایی پر کردهظنهایی از جن و انس با اوهام، پندارها، اراجیف و سوءشیطان

الناسِ دوطرف، رسوب کرده و مزمن شده است. پنجم، در طول تاریخ، برخی از امجان عو

دانایانِ دوطرف از بیم لغزیدن پیروان خود، از باز کردن و افشای باورهای غلط و اعتقادات 

تر از همه اینکه مشترکات بین شیعه اند. ششم و مهمناراستین دربارۀ طرف مقابل، سر باز زده

توان بنایی به بلندای آسمان تا های محکم و اساس استواری دارد که میایهچنان پو سنی آن

 عرش اعلیٰ بر آن استوار کرد.

بیبانه ها را بردارد و وحدت ایجاد کند کاری عاشقانه و طخواهد فاصلهکار کسی که می

 د، دوستطور که طبیب در هنگامۀ جنگ، به بهشت و دوزخ مجروح کاری نداراست. همان

ما، بخشد، علکند و زخم هردو را با یک مرهم التیام مین را به یک چشم نگاه میو دشم

بودی ی و نادرکشروشنفکران و دانشمندان نیز بهتر است در نجات کسانی که به ورطۀ برا

هم ها برچینند و مراند، دامن از سیاست و دوستی و دشمنی دولتیکدیگر گرفتار آمده

ها ها هرچه سالحطور که در جبههمانهدریغ نکنند.  کسهای دینی را از هیچآموزه

تر نیاز است، علما و دانشمندان تر و طبیبانی مهربانهایی شفابخشبارتر باشد، به مرهممرگ

ستحکام اربانی، گویی بلکه بر مهنیز باید با باالگرفتن فتنۀ کارزار، نه بر خشم و درشت

 استدالل و قوت برهان بیفزایند.

یم شیخ سل الدین از علمای بزرگ عالم تشیع ویش عالمه سیدعبدالحسین شرفسال پ 108

آمیزترین ناقشهمنامه دربارۀ  112ماه،  6االزهر در زمانی کمتر از بشری رئیس وقت مشیخه

نما از ادب و ای تمامها آینهمسائل بین شیعه و سنی برای هم نوشتند. هرکدام از این نامه

 ت.ق اسو فروتنی علمی و استحکام استدالل و قوت منط اخالق اسالمی، رواداری

 نویسد: شیخ سلیم در آغاز نامه پس از عنوان و تعارفات می



۱۲۳ 
 

... من در طول عمر خود، درصدد اطالع از چگونگی اوضاع و حقایق داخلی شیعه 

ها ننشسته برنیامده و اخالقشان را نیازموده بودم، و این بدان جهت بود که من با آن

مند بودم که با ام، اما بسیار عالقهها زندگی ننمودهر اجتماعات و کشورهای آنو د

گاه که تقدیر الهی مرا به ساحل اقیانوس ها به بحث بنشینم ... پس آندانشمندان آن

وجود تو واقف ساخت ... خداوند با گواراییِ دانشت، بیماریم را شفا بخشید و 

م، جدت مصطفی (ص) و باب آن پدرت عطشم فرو نشست، و سوگند به شهر عل

 1تر از چشمۀ گوارایِ سلسبیلِ تو نیافتم ...مرتضی (ع) که من شربتی فرونشاننده

 گوید: عالمه در جواب شیخ پس از سالم و تعارفات می

ای که زبان از سپاسگزاری عاجز است... من از چنان مرا مورد عنایت قرار دادهآن

های طوالنی به درب خانه ام و از راهزوها سوار شدهسوی تو بر مرکب آرسوریه به

ام تا از دانشت بهره گیرم و از باران فضل تو استفاده کنم ... فضل و برتری، تو آمده

  2قضاوت عادالنه و سخن جداکنندۀ حق از باطل از آن توست ...

گاه با یچه ارد وهای این دو بزرگوار جریان دادب و احترام و عفت کالم و قلمی در نامه

 .کندفرو کش نمی ها و مجادالت علمیباالگرفتن بحث

عنوان یک رهبر سیاسی تنها بههللا هاشمی رفسنجانی همین روش پسندیده را نهآیت

ار برد کهب به مذا برجسته با رهبران و رؤسای دیگر کشورها، بلکه با علمای برجسته دیگر

کاری، بالهت و مندا ت و اگر آن دستاوردها باو در هردو زمینه به توفیقات بزرگی دست یاف

مونه از د. دو نمغزی از دست نرفته بود، اکنون سیمای منطقه و جهان مانند امروز نبوخشک

لیعهد ان با وها و تعامل ایشبرخوردهای حکیمانۀ هاشمی در ساحت سیاست و دیانت مالقات

با شیخ  ایشان ربارپانت، مناظره وقت و پادشاه بعدی عربستان، ملک عبدهللا و در ساحت دی

 هایی از آن اشاره شد.یوسف قرضاوی بود که در همین نوشتار به قسمت

                                                                                                                                        
محمدجعفر امامی، شرکت چاپ و نشر  ۀالدین موسوی عاملی، ترجم، سید عبدالحسین شرفالمراجعات .1

الدین بسیار مفصل است که تعریف و تمجید شیخ سلیم از عالمه شرف. 39الملل، چاپ چهارم، ص بین

 ای از آن را با تقطیع فراوان نقل کردم.خالصه

 ام. تعریف و تمجیدهای شیخ سلیم را هم خالصه و تقطیع کرده. 41همان منبع، ص  .2
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نام و نویسنده در هللا هاشمی خود در دیدار با استادان صاحبش، آیت 1390در پایان سال

از الملل از ایران و خارج الملل، حقوق بشر و روابط بینالملل، حقوق بینحوزه روابط بین

 بود، گفت:  المللیفصلنامه مطالعات بینایران که برگزارکنندۀ آن 

 رکت درراي شقبل از آخرین سفري که با دعوت رسمي امیرعبدهللا به عربستان ب

 اي عاليوگوي مذاهب اسالمي و مراسم عمره رفتم، افرادي هم از شورهمایش گفت

طۀ و راب سائلماین سفر  امنیت و هم وزارت خارجه به دیدن من آمدند و گفتند در

سائل ممچنین هان و دوجانبۀ ایران را با عربستان با عراق، سوریه، لبنان، افغانست

اي حل کنم. با اینکه دولت مایل گونهاصطالح علمایي دوجانبه را بهعقیدتي و به

ها دلشان ینادانستم که نبود که من مسئولیت یا کاري از این نوع انجام بدهم و مي

رم ن در سفمگونه شود، ولي آمدند و از من خواستند کاري بکنم. واهد که اینخنمي

 ک جلسهان، یبعد از ضیافت شامي که ملک عبدهللا داد، خارج از عرف تشریفاتش

ر هاي مؤثخصیتخیلي طوالني از ساعت ده تا دو یا سه بعد از نصف شب داشتیم، ش

قطه ه یک نبل را دیم و همه مسائعربستان را هم جمع کرده بود. مذاکره طوالني کر

قتي وم، ولي وگوها حل کردیخوبي رساندیم و بنا شد ... خیلي از مسائل را در گفت

ود، از شخواهد به نام من تمام کردند این توافقات ميبه ایران برگشتم، چون فکر مي

د، یران آمنظر کردند. وزیرخارجۀ عربستان براي پیگیري توافقات به اکل آن صرف

ر دمتکي  آقاي پیگیري که نکردند حتيٰ برعکس عمل شد. روزي از رادیو شنیدم که

اند. شهري، در عربستان اهانت کردهاي اعالم کرده که به آقاي ريجدّه در مصاحبه

اتفاق  شهري سؤال کردم که آیا چنین چیزيمن تعجب کردم و بعداً از آقاي ري

تکذیب هم  ب کن.نبوده. گفتم که تکذی افتاده؟ گفتند که نه، اصالً چنین مسائلي

 .ندکند و به تکذیب ایشان اعتنایي نکردکرد. ولي رادیو کار خودش را مي
روابط با عربستان، مسئلۀ کوچکي براي منطقه نیست. اوالً کشور ثروتمندي است و 

خاطر حج و زیارت ارتباط و ثانیاً نوعي با عربستان بهاکثر علماي بالد اسالمي به

کند. دهد، قرآن چاپ ميکند. امکانات ميع دارند. مساجدشان را تعمیر ميمناف

اند. کاري را که ها درست کردهها براي ترویج امور دیني آنامکانات زیادي را آن

کرد، االن حجم زیادي از کارها و حتي کارهاي دانشگاه االزهر در مصر مي
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تر، مسئلۀ نفت است. ها مهمآکادمیک به دست عربستان افتاده است. از همۀ این

 توانستند ما را تحریم کنند؟ها مياگر عربستان با ما روابط خوبي داشت، مگر غربي

عنی هللا هاشمی همان مورد قبلی یبینی، شجاعت و درایت آیتنمونه بارز دیگر روشن

ی ال مجره سؤبمنظره با دکتر قرضاوی است. ایشان در بخشی از اظهارات خود در پاسخ 

 داران متهتک فرمودند: دربارۀ برخی اقدامات و سخنان برخی تریبون

دهند، های دوطرف انجام میست که کارهایی که مردم عوام و افراطینظر من این

ن باید به ور قرآس دستنباید باعث ایجاد تفرقه در میان مسلمانان شود. همۀ ما بر اسا

کند، بر روی یدید مت اسالمی را تهحبل هللا متوسل شویم و در برابر خطراتی که امّ

نیسم و ترین آن خطرات اسرائیل و صهیووحدت اسالمی مان اصرار بورزیم و مهم

را  سلمانانمپاشند و برخی از کشورهای ما استکبار جهانی است. آنان بذر فتنه می

ا دنبال تسلّط بر منابع ماند و بههاست که آغاز کردهاند و این را مدتاشغال کرده

نیم میلیارد وسبب وظیفۀ امت اسالمی است که جمعیتی حدود یکهمینهستند، به

ز وزن دهند و حدود شصت کشور اسالمی داریم و در سازمان ملل ارا تشکیل می

رند تیار داتوجهی برخوردارند و نقاط استراتژیک و حساسی را در دنیا در اخقابل

داوند به ی که خانرژ ترین منابع را ماننددرواقع نقاط بسیار مهمی هستند. همچنین به

ا در ما ر آنان ارزانی داشته صاحب هستند و قرآنی را در اختیار داریم که

م و کند و همچنین از سنت پیامبر و سیرۀ ائمه برخورداریمان راهنمایی میزندگی

سبب امت همینها و شخصیات فراوانی وجود دارند. بهعلما و دانشمندان و دانشگاه

 .مایندفاع نداسالمی حق دارند قدرت بزرگی را تشکیل بدهند و از امت مسلمان 
مان پاسداری از اسالم است. این ما به دنبال تعرض به دیگران نیستیم، بلکه هدف

ای از مسائل فرعی بشویم خواهیم وارد پارههدف به وحدت نیازمند است. ما نمی

هایمان را با ها و سخنرانیران خطبهکه این چنین گفت و آن چنان گفت. ما در ای

آغاز “ الحمد لله و الصاله و السالم علی رسول هللا و آله و اصحابه”جمالتی همچون: 

کنند. ما کنیم. تقریباً تمامی خطبا و سخنران ها اینگونه سخن خود را شروع میمی

باورها را  ها در ایران به توحید و نبوت و معاد ایمان داریم و هر انسانی اینشیعه

دانیم و درنتیجه جان و مال و حیثیت او مصون و داشته باشد او را مسلمان می
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وجه نباید به حقوق و شخصیت چنین انسانی تعرض بشود و هیچمحترم است و به

هایی از دوطرف وجود دارد، ها و مالمتمندیچنین کاری حرام است. هرچند گله

است نیست، ما باید دست به دست یکدیگر اما این شرایط، شرایط مالمت و بازخو

 .بدهیم و از هویت اسالمی خود دفاع کنیم
وگوهایِ علمی که با بزرگانی مانند عالمه بار است که راهِ راستینِ گفتبار و اسفاندوه

هللا بروجردی و ... با اخالق و الدین اسدآبادی، حضرت آیتالدین، شیخ سلیم، سیدجمالشرف

نماهای ی، روحانوسیلۀ برخی از ائمۀ جمعه و جماعات وهابیر شده بود، بهادب اسالمی هموا

ناشناسِ نادانشمند دارهای زمانهای ادب نیاموخته و تریبونطرف و برخی مداحتکفیری ازآن

ها ها، و بگذارید بگویم، فحاشیها، بددهنیگوییخاشاکِ درشتوطرف با خسازاین

 العبور شده است.صعب

سال پیش، عالمه شیخ  85ها را گونه شجاعتۀ بزرگ و شاخص از اینیک نمون

ها به نمایش انگیز نجفیالغطاء در براندازی یکی از عادات ناپسند و تفرقهمحمدحسین کاشف

 باره نوشته است: گذاشته است. او دراین

گذشت. نه کسی امر به معروف سالیان سال از ارتکاب این کارهای ناپسند می

خواستم این نمود. من هفت سال بود که میکس نهی از منکر میو نه هیچ کردمی

فساد را به صالح آورم، این عیب را برطرف کنم و این مرض اجتماعی کشنده را 

گفتند گذاشتند. میکردند و نمینظران منع میعالج نمایم، اما خردمندان و صاحب

ن کار در نظر عوام و مردم کند، زیرا ایکسی حرف تو را در این باب گوش نمی

ها دانند ... آن حرفتر میعادی همانند فریضۀ دینی شده و بلکه از نماز هم واجب

تر و اهتمام و تصمیمم را برای این اقدام اثری در من نکرد، بلکه عزمم را جزم

گفتن، چنان شد که نیم سخنوتر ساخت ... به منبر رفتم و پس از یک ساعتجدی

آرامش و وقار و تعقل همۀ اقشار، حتیٰ کودکان گذشت ... ما نیز فهمیدیم آن سال با 

  1که عوام حاضر به قبول نصیحت هستند، ولی کوتاهی از اهل علم است...

                                                                                                                                        
خاطرات عالمه شیخ محمدحسین  ،سرنوشتم بند بندِ . برای آگاهی بیشتر از اصل و تفصیل ماجرا نکـ : 1

  .163های سیاسی، ص الغطاء، ترجمه و بازپژوهی علی شمس، مؤسسه مطالعات و پژوهشکاشف
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افته الغطاء دریهللا هاشمی نیز مانند سلف صالح خود، عالمه شیخ محمدحسین کاشفآیت

، و سمانو بلندای آن تا آ بود که برای کاشتن درخت وحدت که اصل آن در زمین،

های هرزه و خارهای اش به وسعتِ امت اسالمی باشد، باید اول برای کندن علفگستریسایه

ح ما دارا یان صالچنان که پیشینسر راه، همتی واال، عزمی راسخ و شجاعتی نمایان داشت، آن

انیده و یشه دورس النابودند. آری برکندن خارهای ستبر و فربه فسادی که در عمق جان عوام

تری های تلخمتأسفانه با سکوت مصلحت ناآشنای برخی از فحول و بزرگان هرروز میوه

شدن امت اسالمی و تسلط بیگانگان ای جز تفرقه و جدایی و درنتیجه فشلدهد و ثمرهمی

ت. وام نیسعطلبد و هرکسی را یارای ایستادن در برابر باورهای غلط ندارد، شجاعت می

 ش فرمودند: 1393آبان  14ای در  هاشمی در مصاحبههللاآیت
“. واوا فتفشلوال تنازع”گوید: نزاع در امت اسالمی ممنوع است. قرآن به صراحت می

ها اون رکشون وها را نادیده گرفتیم و هی دامن زدیم ... سنی و شیعه و عماین نزاع

یه و عاد ه خیلییه چیز دیگری بگویند. لعنت به صحابه و از این کارهایی ک

ها انداختن بین مسلماندونند برای خودشون. همین اختالفها هم عبادت میبعضی

رسیم. به اینجا رسیدن شه که ما به القاعده و طالبان و این چیزها میاش این مینتیجه

ین اافکنی بین هاشون. من به نظرم این گناه بزرگی که اآلن داره به اختالفخیلی

 ل را کهمیلیاردوهفتصد میلیونی با شصت کشور مستقافته، امت یکامت اتفاق می

خور ترین وزنۀ قدرت جهانی باشه، ضعیف کرده که توسریتونه بزرگمی

 کشورهای دیگه باشه

هم او هللا علیه طبیبی بود بر سر بیماران گردان، مرهللا هاشمی رفسنجانی رحمتآیت

هایی دل دبا داروی خو داد، داغ او سوزان ..سودی نمی بیماری را بهترین درمان و آنجا که دارو

رچه مرد آغوشی باز داشت و هجست که در غفلت بودند و یا در حیرت ... آن بزرگرا می

شد، تر میها و روزهای عمر بابرکت، پربار و درخشان خود نزدیکها، ماهها سالبه ده

، پنداری و ستیز با همهبا دشمن رفت که نهیافت و میوسعت آغوشش گسترش بیشتری می

ها را انمۀ انسو ه بلکه با صالی دوستی، مهربانی، مودت، برادری و اخوت، همۀ خداباوران

 در آن آغوش همیشه گشوده جای دهد.
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تنها سنی و شیعه که دادنش، نهخوبی گرفته بود. در سوک ازدستدنیا این پیام او را به

گریست. نقل، بررسی، تجزیه و تحلیل و غور در دریایی هرکس به کرامت انسان باور داشت 

دادنش گفتند، نوشتند و از آنچه پیروان سایر ادیان و برادران شیعه و سنی در غم ازدست

 طلبد که در این حوصلۀ تنگ گنجیدنی نیست.سرودند فرصت مستوفای دیگری می



ردهای هللا هاشمی رفسنجانی با رویکهای مدیریتی آیتواکاوی اندیشه

 سازندگی جهاد مطالعه موردیِ : مدیریت نوین

  1نژاداحمد ترکدکتر 

 چکیده

هللا هاشمی تدست آیپس از پایان جنگ تحمیلی و رحلت امام (ره)، با تشکیل دولت سازندگی به

های تا فعالیبزمان رفسنجانی و نیز تجربیات مشارکت نهاد جهاد سازندگی در جنگ تحمیلی و هم

ین اده بود، جهادی انجام ش در هشت سال تالش در مناطق روستایی و تحقق مدیریتشماری که بی

ن کشور تر شد و در معرض دید و قضاوت مدیریت کالهای راهبردی آمادهنهاد برای انجام مأموریت

رحِ پرسش و طهللا هاشمی است ایشان در های مدیریتی آیتقرار داد. این مقاله در پی معرفی اندیشه

ؤاالت ای برای طرح سالعادهه از آن در جای مناسب مهارتِ راهبردی داشت که قدرت فوقاستفاد

تفکر «های فکری که در رویکردهای مدیریت نوین کرد. این ویژگیچالشی برای ایشان فراهم می

هاد سازندگی هه عمر جدشود، بنیان اندیشۀ مدیریتی ایشان بود. با نگاه به چهار نامیده می» راهبردی

 و» وستاییزیستیِ مناطق رساختار کالبدی«و درک تصویر درست و واقعی از اوضاع دو شاخِص 

وضاع اآن با  قایسۀمدر قبل و بعد از انقالب اسالمی و همچنین » سطح رفاه ساکنان این مناطق«

عۀ طرح توس برد و اینکه ایشانهللا هاشمی در مدیریت راهبردی کشور پیتوان به نقش آیتامروز، می

 مناطق روستایی را درست طراحی و اجرا کردند.

 

 یی.د روستاهللا هاشمی رفسنجانی؛ جهاد سازندگی؛ اقتصا: مدیریت راهبردی؛ آیتهاکلیدواژه

 

گذار کبیر جمهوری اسالمی راهبردهای توسعۀ ملی را به قبل و بعد از پیروزی انقالب، بنیان

؛ راهبرد ملی در زمینۀ فقرزدایی و رفع کردندهای مختلف با شفافیت ابالغ میمناسبت

های طبقاتی و خودکفایی در محرومیت در مناطق روستایی، با هدف کاهش شکاف

                                                                                                                                        
 . ؤسسات آموزشی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزیعلمی م. استادیار و عضو هیئت1
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محصوالت اساسی کشاورزی و تولید مواد غذایی در کشور و تقویت استقالل اقتصادی جزو 

 راهبردهای توسعۀ ملی بود. 

 تاییتشکیل نهاد انقالبی جهاد سازندگی و آغاز توسعۀ روس

برای تحقق  ازندگیسهاد جبا پیروزی انقالب اسالمی و با تدبیر رهبر فقید آن، نهاد انقالبیِ 

می به جامعۀ این نهادْ انتقال پیام انقالب اسال ترین مأموریتهدفی راهبردی تشکیل شد. مهم

 روستایی و توسعۀ آن جامعه با هدفِ تقویت پایگاه انقالب بود.

ب ذتوانست با ج به ساختار نهادی و انقالبی خود،زندگی، باتوجهنهاد انقالبیِ جهاد سا

شده را اف یاداهد نیروهای خالق، جوان، باانگیزه، آمادۀ خدمت، بانشاط و ایثارگر تحقق

های انقالبی و کارگیری همۀ ظرفیتحمیلی و ضرورت بهتپذیر کند. رخداد جنگ امکان

ندگی های جهاد سازخشی از مأموریتآمادگی برای مقابله با دشمن بعثی موجب شد ب

سالمی نقالب اه، به مردم و ارزمی در جنگ شود و از این راهای مهندسیمعطوف به فعالیت

 خدمت کرد.

 وزارت جهاد سازندگی و دوران سازندگی 

بلکه با  ها نشد،رتنها ناتمام پس از پایان جنگ تحمیلی و رحلت امام (ره)، این راهبرد نه

 ت نهادشارکهللا هاشمی رفسنجانی و نیز تجربیات مدست آیتزندگی بهتشکیل دولت سا

الش شماری که در هشت سال تهای بیزمان با فعالیتجهاد سازندگی در جنگ تحمیلی و هم

های أموریتنجام مای ادر مناطق روستایی و تحقق مدیریت جهادی انجام شده بود، این نهاد بر

 ت کالن کشور قرار داد.دید و قضاوت مدیریتر شد و در معرض راهبردی آماده

نهان نماند نجانی پهللا هاشمی رفسهای گسترده و ژرف این نهادْ از چشم تیزبین آیتفعالیت

هبرد اوم رای تدو سرآغاز رویکردی بنیادین و تزریق نیروی جدید به جهاد سازندگی برا

 ی قرارورزۀ بخش کشاسازندگی و توسعۀ ملی در عرصۀ مناطق روستایی و همچنین توسع

 گرفت.
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رد ا کارکبلتی در همین راستا، شرکت سهامی شیالت از وزارت کشاورزی، که شرکتی دو

د اقتصادی های فعال و مولگری بود، به نهاد جهاد سازندگی منتقل شد و به یکی از بخشتصدی

ولتی دت ر شرکهای نوینی در این زمینه شکل گرفت. تغییر ساختاکشور تبدیل شد و فعالیت

عۀ گذارْ منجر به مشارکت بخش خصوصی و توسشیالت به شرکتی حاکمیتی و سیاست

پروری با تالش جهادگران و هدایت و حمایت های آبزیهای صیادی و شروع فعالیتفعالیت

ورد. راهم آفرا  رئیس قوۀ مجریه، موجبات تحولی راهبردی در بخش شیالت و آبزیان کشور

الم غذای س های داخلی و نیز تولیدهای شمال، جنوب و آبت در آبشیال مدیریتِ فعالیت

یکرد ی با روسازیِ بستر پرورش آبزیان همگهای حاکمیت در فراهمگذاریهمراه با سرمایه

ز اها ناشی یابند و این راهبردی صورت گرفت که باعث شد امروز آن اهداف تحقق

 گی بود. گیری راهبردی دولت سازندریزی و تصمیمبرنامه

ترین های عمرانی در مناطق روستایی کشور و ارائۀ خدمات زیربنایی برای محرومفعالیت

های سازندگی روستاها پس از اقشار در روستاها و سازماندهی تجارب تالشگران در عرصه

های امام (ره) را در این حوزه فراهم ساخت. رئیس دولت جنگ تحمیلی، بستر تحقق راهبرد

اه عالمانه، عمیق و راهبردی، اهمیت تأثیرگذاری توسعه در رفع فقر و محرومیت وقت، با نگ

دانست و بدان ایمان راسخ داشت؛ حمایت وی از جهادسازندگی باعث جامعۀ روستایی را می

ترین خدمات زیربنایی در کشور ترین و بااهمیتساز یکی از بزرگها زمینهشد این فعالیت

های عمرانی نظرانِ داخلی و خارجی، فعالیتالمللی و صاحبهای بیننگردد. بنابر تأیید سازما

بوده است. بنابراین، در » نظیرنظیر و شاید بیکم« در مناطق روستایی در این مدت کوتاه

های مسئول، وسیلۀ سایر دستگاههای توسعه در مناطق روستایی بهصورت تکمیل سایر حلقه

شد و مسیر انقالب اسالمی در تحقق تکمیل میشدۀ جورچین توسعۀ ملی قطعات گم

درستی هموار سازی راهبردهای توسعۀ متوازن و پایدار بهارزشمندترین اهداف توسعه و پیاده

هللا هاشمی فرد در روستاها، که در دولت آیتشد. توسعۀ امور زیربنایی و منحصربهمی

رویکرد فکری وی با محوریت  رفسنجانی با حمایت از جهادسازندگی محقق گردید، ناشی از

زدایی در سراسر کشور بود. همچنین موفقیت چشمگیر جهاد سازندگی در توسعۀ محرومیت
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های گسترش خدمات جهاد سازندگی را در سایر های شیالت و آبزیانْ زمینهفعالیت

 ها در روستاهای کشور بود، نیز فراهم ساخت.های کشاورزی که خاستگاه آنفعالیت

دگی در های جهادسازن هاشمی رفسنجانی در طراحیِ راهبرد تلفیق فعالیتهللاآیت

ع قق منافسزایی ایفا کرد و در تحای مناطق روستایی نقش بترین موضوعات توسعهعمده

ۀ اقتصادی و ۀ توسعرنامروستاییان نقش مؤثری داشت. در همین راستا، در اوایل اجرای اولین ب

انون قندگی براساس بر انتقال وظایف شیالت به جهاد سازون)، افز1369اجتماعی کشور (سال 

ک و زی منفشاورکتفکیک وظایف، مدیریت منابع طبیعی و امور دام و طیور نیز از وزارت 

 به جهاد سازندگی منتقل گردید.

 ازندگیلت سشده ازسوی رئیس دوبدون تردید این امر در راستای یک راهبرد تعریف

از  هت کشورجهای دام و طیور که باعث تغییر از توسعۀ فعالیت شد. آثار ناشیحمایت می

تّکا به ایدی و های تولوابستگی به خارج در تأمین گوشت و لبنیات بود، به توسعۀ زیرساخت

زارت ر از وطیو وتولید ملی، آن هم در زمانی کوتاه، منتج گردید. جداشدن زیربخش دام 

دهای ز رویکرهای استفاده او پویا با قابلیت کشاورزی وقت و الحاق آن به نهادی جوان

 نوآورانه، متأثر از اندیشۀ راهبردیِ رئیس قوۀ مجریه بود. 

م دو رغعلی شور،کتوجهی از نیازهای غذایی تأمین شده و امنیت غذایی امروز بخش قابل

د را من ارزشاقعیِونیم برابرشدن جمعیت، بهبود چشمگیری یافته است و این دستاوردهای  و

یازهای أمین ند. تهللا هاشمی رفسنجانی جدا و مجزا تحلیل کرنباید از رویکرد فکری آیت

یجاد اط با اتوان در ارتبامروز، که با دست توانای روستاییان فراهم شده است، را می

. البته ابی کردهای اولیه برای مشارکت جامعۀ روستایی در تحقق این راهبرد ارزیزیرساخت

 گردد.های رئیس دولت سازندگی برمیمحوریِ فعالیته باورِ مردماین مهم ب

زدایی، هللا هاشمی رفسنجانی درخصوص اجرای راهبرد محرومیتدرک عمیق آیت

محور در حوزۀ عمران و های استقاللفقرزدایی و توانمندسازی روستاییان باعث شد تا فعالیت

تولید ملی اتکا شود که بستر اجرای آن در توسعۀ روستایی تحقق یابد و برای تأمین غذا به 
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مدیریتی های روی، الزم است اندیشهنهاد انقالبی جهاد سازندگی بنیان گذاشته شده بود. ازاین

 رئیس فقید دولت سازندگی با رویکردهای مدیریتِ نوین ایشان تحلیل شود.

 های مدیریتی سردار سازندگی اندیشه

زندگی کامل نهاد جهاد ساتتشکیل، توسعه، بلوغ و توان گفت که در یک نگاه کلی می

بود ظام در بهناجرای یک راهبرد بنیادین که ناشی از دیدگاه رهبری » پلت فرم«عنوان به

 ی شد. ، اجراین (روستاییان) بودترین طبقۀ اجتماعی ایراترین و فرودستسطح رفاه محروم

ارت و ز مهناشی ا ی آن،جراکردن بستری برای ادرک اثربخشی این راهبرد و فراهم

وزهای حدر  هللا هاشمی رفسنجانی برای معماری امور مدیریتی کشورفضیلت ذهنی آیت

توان به ترتیب های رویکرد فکری وی را میترین ویژگیمختلف بود. در نگاهی ژرف، عمده

 ذیل نام برد:

 بر نگرش خالق. . تفکر مبتنی1

 بر نگرش سیستمی. . تفکر مبتنی2
 شی).نگری و آینده پژوهبر نگرش دوراندیشی زمان واقعی (آیندهتفکر مبتنی. 3
 برجستجوی مستمر منابع بالقوه. . تفکر مبتنی4
 تحقق.های قابل. تفکر در جستجوی مزیت5
 گرایی در عمل. نگر و نتیجه. اندیشۀ کالن6

هارتِ ناسب مای مهای یادشده، او در طرحِ پرسش و استفاده از آن در جبر ویژگیافزون

کرد. یمای برای طرح سؤاالت چالشی برای ایشان فراهم العادهراهبردی داشت که قدرت فوق

شود، ه مینامید» تفکر راهبردی«های فکری که در رویکردهای مدیریت نوین این ویژگی

 بنیان اندیشۀ مدیریتی ایشان بود.
گانۀ این ر کارکردهای هشتبجانی، با تکیههای هاشمی رفسناصول و مبانی اندیشه

 رویکرد فکری، بدین شرح است:

 دهد. گرایی سوق میگیری و هدفسمت هدف. تفکر راهبردی سازمان را به1

 کند. های نایافته را خلق و طرح میهای ناگفته و پاسخپرسش . تفکر راهبردی2
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 کند. یز م. تفکر راهبردی سازمان را بر عوامل متمایز یا ممتازکننده متمرک3
های وجوی فرصت یا منفعت. تفکر راهبردی در هر رخداد و روندی در جست4

 راهبردی است. 
 کند. یجاد میاهای متعددی از آینده را در ذهن سازمان . تفکر راهبردی همیشه خاطره5
یب دارد و ترغشکنی در سیستم خلق ارزش وامی. تفکر راهبردی سازمان را به قاعده6

 کند.می
 دهد. های پیش روی سازمان را گسترش میها و گزینهفکرراهبردی دایرۀ انتخاب. ت7
نفعان فراهم و ذی بازی بردـ بردـ برد (برد چندجانبه) برای سازمان . تفکر راهبردی8

 ه است. های زاینده و پایندوجوی چرخکند و همیشه در جستمی
ت حقق هدف واالی رفع محرومیت وجوی ساختاری برایواره در جستهللا هاشمی همآیت

زی و توانمندسا غذایی منیتاز مناطق روستایی، تأمین استقالل نسبی تولید مواد غذایی، ارتقای ا

پذیر ردنِ راهبدانست که اجرای هر راهبرد نیازمند سازماجامعۀ روستایی بود. او خوب می

نتی سارهای اختسدر  است و البته پرواضح است که زمینه و بستر تحقق آن اهداف واال را

توان های کهنه نمیدیگر باور راستین وی آن بود که با نقشهتوان یافت و ازسوینمی

ترتیب، توسعه و تکامل نهاد جهاد سازندگی اینهای جدید را کشف کرد؛ بهسرزمین

 ور کار دولت سازندگی قرار گرفت.صورت جدی در دستبه

نگی ود، چگوود برای تحققِ آن راهبرد یافت شزم بالای از جورچین مدیریتی، که قطعه

امعۀ جسازی  مندیدستیابی به تمام اهداف، یعنی محرومیت زدایی، استقالل غذایی و توان

ی در های تولیدهای عمران روستایی و فعالیتروستایی است که این مهم با تلفیق فعالیت

را  حقق هدفتهاشمی عوامل هللا مناطق روستایی شکل عملیاتی به خود گرفت. درواقع، آیت

روستایی  ر مناطقترتیب امکان اجرای کارآمد راهبردِ انقالب اسالمی را دکرد و بدین» ریز«

 فراهم آورد. 
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زمانی که سا ندگیدرواقع، بستر اجرای این راهبردِ اثربخشْ با تأسیس نهاد جهاد ساز

مد با مچنین اجرای کارآپذیر و نوآور بود فراهم آمد. هگرا، مشارکتفرایندگرا، نتیجه

 ریزی شده بودند، محقق شد. صورت مجزا پیعوامل تحقق که به» ریزکردنِ«راهبردِ 

 هللا هاشمیهای تشکیالتی آیتمالحظات و توصیه

تنها همواره به نه هللا هاشمی دربارۀ نهاد جهاد سازندگیدر پایان، باید یادآور شد که آیت

شد کرد و رهنمون میآن توصیه میه جهادگران را به توسعه و حفظ آن توجه داشت، بلک

 شود:ره میصورت کوتاه بدان اشاکه در اینجا به

ای، چابک حرکت گیری توسعهبر داشتن جهت. جهاد سازندگی همواره باید، افزون1

 کند. 
ارد، وجود د که همواره در جهادسازندگی بین آرمان و واقعیت تفاوت اساسی. ازآنجا2

 سرعت و چاالکی ایجاد شود. به ین، انگیزه برای تحولْ بایدبنابرا
 دیل کند.رصت تبفبه  . جهاد باید قادر باشد که همواره بحران را به مسئله و مسئله را3
وگو پیرامون مباحث نوین در جهاد، بخشی از های جدید و گفتگیری دیدگاه. شکل4

 فرهنگ و گفتمان جهادی است.
ازندگی سۀ جهاد های جدید از اصول اولیای قدیمی و فراگیری دیدگاهکندن از باوره. دل5

 است.
جهاد  زارتو. خونگرفتن به الگوهای رایج حتیٰ پس از تبدیل جهاد سازندگی به 6

 سازندگی الزم است.
های بلیتۀ قا. تمرکز جدی به رویکرد نهاد جهاد سازندگی در توسعۀ فردی و توسع7

ناپذیر برای بجتناز نیروهای جوان تشکیل شده بود، ضرورتی امنابع انسانی، که عمدتاً ا

 ها شمرده شد. اجرای برنامه
گیری عقالنی و واکنش سریع در اجرا ازجمله پذیری سازمانی، تصمیم. انعطاف8

 های نهاد جهاد سازندگی است که همواره باید پایدار بماند.ویژگی
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 گیرینتیجه

 ضاع دوز اوازندگی و درک تصویر درست و واقعی ابا نگاه به چهار دهه عمر جهاد س

بل و در ق» اطقسطح رفاه ساکنان این من«و » زیستیِ مناطق روستاییساختار کالبدی«شاخصِ 

بخش دِ اثرارکرکبعد از انقالب اسالمی و همچنین مقایسۀ آن با اوضاع امروز، ازنظرِ 

که  شور ــکادی استقالل اقتصروستاییان در تأمین غذا، ارتقای امنیت غذایی و کمک به 

ین مهم د ــ اق بوحاصل تالش نظام جمهوری اسالمی با محوریت جهاد سازندگی در این مناط

شد و البته یافت مگر اینکه راهبرد توسعۀ این مناطق درست طراحی و اجرا میتحقق نمی

 .بدلیل و انکارناپذیر استنقش آیت هللا هاشمی رفسنجانی در این راستا بی

 



 هللا هاشمی رفسنجانیگرایی در سیاست خارجی آیتجایگاه منطقه

 1دهشیري رضا محمد دکتر

 چکیده

 براي نخست وهلۀ در او که است آن گواه رفسنجاني هاشمي هللاآیت خارجي سیاست بررسي

 پساجنگ دوران در ایران اقتصادي توسعۀ و بازسازي براي کهنحويبه بود، قائل اولویت گرایيمنطقه

 ایفاي خواستار آسیا غرب در ایران ژئوپلیتیکي و الجیشيسوق موقعیت از بهینه گیريبهره و تحمیلي

ایران  جنوب و شمال بود که بین ايمنطقه ناپذیراجتناب بازیگر عنوانبه ایران اسالمي جمهوري نقش

 پي در ویژهبه قفقاز و مرکزي آسیاي و فارس خلیج بین کشورْ لوالگونۀ موقعیت و پیوند زند

 فارس خلیج جنوبي حاشیۀ کشورهاي با زدایيتنش به اهتمام. تقویت شود شوروي اتحاد فروپاشي

 خارجي سیاست به کمک براي ايمنطقه نهادسازي هدف با اکو تقویت و سعودي عربستان ویژهبه

 وهلۀ در .ستدان رفسنجاني هاشمي هللاآیت ايمنطقه سیاست هايمؤلفه جزو توانمي را گراتوسعه

 و آسیا غرب منطقۀ بین راهبردي پیوندهاي تقویت هدف با گرایيمنطقهمیان بر مرحوم آن دوم،

 در هاتمدن سایر با جدید افقي در ایراني تمدن تعامل گسترۀ گشودن و جغرافیایي مناطق سایر

 در سارك با آسیا غرب در اکو همکاري به اهتمام. داشت تأکید اقتصادي گرایيچندجانبه چارچوب

. شدمي محسوب جوارهم مناطق بین افقي پیوندهاي تقویت براي وی تالش از اينمونه جنوبي آسیاي

 هدف با اسالمي) همکاري( کنفرانس سازمان تقویت ازطریق گرایيچندمنطقه تقویت با همچنین

 دفه با اوپک درون نفتي منسجم سیاست اتخاذ و اسالمي بزرگ تمدن هايزیرساخت ایجاد

 .کرد تقویت را گرایيمنطقهمیان بسترهاي ریاض، با روابط بهبود رهگذر از نفتي درآمدهاي افزایش

 جهاني بازارهاي با بیشتر تعامل هدف با باز گرایيِمنطقه معنايبه گرایينومنطقه او بر سوم، وهلۀ در

 دیپلماسي تقویت و لليالمبین مجامع و هاسازمان در ایران فعال مشارکت خواستار و داشت تأکید

 به سپس و گرایيمنطقهمیان به گرایيمنطقه از گذار توانبود؛ بنابراین، مي گرافرامنطقه چندجانبۀ

 کنار در رفسنجاني هاشمي هللاآیت گرایانۀتوسعه خارجي سیاست بنیادهاي از یکي را گرایينومنطقه

                                                                                                                                        
 .المللبین روابط ۀدانشکد سیاسي علوم دانشیار  1
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 گرایيچندجانبه و گرایيتعامل زدایي،تنش اعتمادسازي، آمیز،مسالمت زیستيهم ازقبیل اصولي

 .دانست

 
 هللاآیت گرا،وسعهت خارجي سیاست گرایي،نومنطقه گرایي،منطقهمیان گرایي،منطقه :هاکلیدواژه

 رفسنجاني هاشمي
 

 مقدمه

گرایی و هیکی از موضوعات عمدۀ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران جایگاه منطق

قرار  اندرکاران سیاست خارجی کشورش همواره فراروی دستپرس گرایی است. اینالمللیبین

گرایی از اولویت برخوردارند. المللیگرایی و بینیک از دو گزینۀ منطقهداشته است که کدام

ه تثبیت باید نخست ب ایران اسالمی جمهوری که گرایی بر این باورندمعتقدان به منطقه

ازنده مالت سپس تعایژه همسایگان مبادرت ورزد، سومناسبات خود با کشورهای منطقه و به

گرایی یا المللیدارانِ بینای را گسترش دهد. درمقابل، طرفبا کشورهای فرامنطقه

بودن محیط جغرافیایی پیرامونی ایران از به ناهمگنگرایی معتقدند که باتوجهفرامنطقه

می ی اسالمهورخود را با جمنظرهای قومی و مذهبی، کشورهای همسایه درصورتی مناسبات 

ویژه غرب حسنه باشد. ای بههای فرامنطقهکنند که مناسبات ایران با قدرتایران تقویت می

 اهد شد.ای مؤثر واقع خومنطقهزدایی و تعامالت درونصورت است که تنشدر این

مدارانی دانست که به توان از سیاستهللا هاشمی رفسنجانی را میمرحوم آیت

معنا که پس از دیندادند؛ اما در این زمینه قائل به تدرّج بودند. بگرایی اولویت میمنطقه

های رصهجمعی و همگرایی جامع و فراگیر در عگرایی براساس نظام امینت دستهتثبیت منطقه

گرایی در گرایی و سپس فرامنطقهتوان به چند منطقهاجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می

 گرایی اهتمام ورزید. ومنطقهچارچوب ن



۱۳۹ 
 

هللا تگرایی در اندیشۀ آیشود اولویت و اولیّت سیاست منطقهدر این نوشتار تالش می

زمان  ر گسترۀرفسنجانی بازشناسی، و تجلیات این رویکرد و تحوالت و تطورات آن دهاشمی

 تبیین شود.

 گرایی، گامِ نخست سیاست خارجیمبحث نخست: منطقه

توان ناشی از مقتضیات دوران هللا هاشمی رفسجانی را میگرایی ازسوی آیتطقهاهتمام به من

زسازی زوم باو ل پساجنگ تحمیلی و نیز پساجنگ سرد دانست. با پایان جنگ ایران و عراق

هللا هاشمی رفسنجانی اولویت را به نوسازی و توسعۀ های جنگ، آیتبه خرابیکشور باتوجه

ناسبات مگرا داد و در این رهگذر گسترش ست خارجی توسعهاقتصادی کشور براساس سیا

رد جنگ س ایاناقتصادی و تجاری با همسایگان را وجهۀ همت خود قرار داد. همچنین، پ

ب آسیا در غر یراناموجب آغاز دوران جدیدی در سیاست جهانی و نیز ارتقای جایگاه ممتاز 

ن زۀ ایراقفقاز که در حو کزی وهای آسیای مرشد. فروپاشی شوروی و استقالل جمهوری

ود آورد به وج یرانفرهنگی یا حوزۀ تمدنی نوروز قرار دارند بازار بکری را در مجاورت ا

نین کرد. همچگیری ایران از موقعیت جدید ژئوپلیتیک خود را دوچندان میکه لزوم بهره

یافت یفزایش مبه اینکه تعداد همسایگان شمالی ایران از یک کشور به پنج کشور اباتوجه

ی دریای یم حقوقگذاری نوین در قبال آسیای مرکزی و قفقاز و نیز تعیین رژنیاز به سیاست

شد. اولین اقدام در این زمینه، تشکیل اجالس سران کشورهای پیش احساس میازخزر بیش

های ساحلی دریای خزر بود گیری سازمان همکاری دولتش، و شکل 1370خزر، در بهمن 

ب دریای آسانات رل نوپنج کمیتۀ رژیم حقوقی دریای خزر، کمیتۀ تحقیقاتی علمی و کنتکه با 

ست نقل، کمیتۀ منابع بیولوژیک دریای خزر و کمیتۀ حفاظت محیط زیوخزر، کمیتۀ حمل

 دریای خزر فعالیت خود را آغاز کرد.

ای ایران در بخشی به جایگاه منطقههللا هاشمی رفسنجانی قائل به اصالتهمچنین، آیت

هللا هاشمی رفسنجانی در جریان جنگ دوم فارس بود. شاهکار سیاست خارجی آیتخلیج

م، در پی تجاوز عراق به کویت و حملۀ امریکا به عراق  1990-91های فارس، در سالخلیج

طرفی جمهوری اسالمی ایران در نبرد بر اعالم بی، مبنی»طوفان صحرا«در عملیات موسوم به 
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المللی بود. این اقدام ای و بینایاالت متحده ناشی از درک عمیق ایشان از اوضاع منطقه عراق و

دیگر سو ایران از خطر تهاجم نظامی امریکا مصون بماند و ازسویموجب شد ازیک

زنی ایران هواپیماهای عراقی را در خاک ایران در اختیار بگیرد تا بعدها به ابزاری برای چانه

 بعثی عراق تبدیل شود.در قبال رژیم 

سترش گهللا هاشمی رفسنجانی توانست با درک صحیح از موقعیت کشور، زمینۀ آیت

ازطریق  ی روابطویژه عربستان سعودی را فراهم آورد و با احیاروابط با کشورهای عربی به

ا رایران  فارس، ازجمله کویت، آمادگیکاهش تنش با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج

مینه زبه استقبال امیر کویت، های مشتعل نفت کویت اعالم کند که باتوجهمهار چاهبرای 

 آید. تر و مؤثرتر با کشورهای عربی منطقه فراهمبرای برقراری ارتباطات نزدیک

فارس و آمیز با کشورهای حاشیۀ جنوبی خلیجزیستی مسالمتزدایی و هماهتمام به تنش

ردی وگو براساس رویکبی ازطریق مفاهمه و گفتگسترش مناسبات با همسایگان جنو

هللا هاشمی تأکید فارس صورت پذیرفت. آیتبینانه با هدف اعادۀ ثبات به منطقۀ خلیجواقع

رعوب میر یا تحق را همسایگان خود تاخواهد به ژاندارم منطقه تبدیل شود کرد ایران نمی

 ن، او با اینی کنار گذاشته شود؛ بنابرایاهای منطقهوند و همکاریرحال نباید از کند و درعین

ین باور افارس تأکید کرد و بر جمعی در ترتیبات امنیتی خلیجکار، بر رویکرد امنیت دسته

ند کاری کنفارس باید برای ساختن این منطقه با یکدیگر همبود که همۀ کشورهای خلیج

 انی در این عرصۀ مشترک مشغول شوند.ای که به آبادگونهبه

ه ای حاشیزمان روابط با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و نیز با کشورهسعۀ همتو

عنوان بازیگر هللا هاشمی رفسنجانی موجب شد که ایران بهفارس در دوران آیتجنوبی خلیج

دسازی ای بین کشورهای شمال و جنوب کشور ایفای نقش کند و به نهاناپذیر منطقهاجتناب

 گرا مبادرت ورزد.وسعهتبه سیاست خارجی کارآمد و  ای در راستای کمکمنطقه

الجیشی هللا هاشمی رفسنجانی بر این باور بود که ایران باید از موقعیت ممتاز سوقآیت

جنوب به نحو احسن استفاده کند. تمرکز بر موقعیت لوالگونۀ ـعنوان دهلیز شمالخود به

نقل صورت گرفت. وماسی ترابری یا حملایران با هدف تقویت دیپلماسی اقتصادی و نیز دیپل
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شدن تخفیف گمرکی و عوارض بندری برای گسترش پیوندهای اقتصادی ایران با عمان و قائل

رانی با کشورهای حاشیۀ جنوبی های ایرانی ازسوی عمان، برقراری خطوط کشتیکشتی

تقیم و نیز های صنعتی، و برقراری پروازهای مسنقل مشترک، همکاریوفارس، حملخلیج

یافتن هایی از اهمیتتوان نشانهنقل هوایی و دریایی را میوهمکاری با قطر در زمینۀ حمل

گرایی و المللی و تشدید روند منطقهعنوان بازیگر جدید در روابط بینایران در منطقه به

 پیوندهای راهبردی با همسایگان و کشورهای منطقه دانست.

از رهگذر  گراییِ چندجانبهرفسنجانی به تقویت منطقه هاشمیهللابراین، اهتمام آیتافزون

شان به گرایانۀ ایایجاد سازمان همکاری اقتصادی موسوم به اکو بیانگر رویکرد چندجانبه

ز نقش و اایشان  ای براساس نهادسازی و اعتمادسازی متقابل بود. حمایتتقویت روابط منطقه

ای بیانگر گرایی منطقهه در چارچوب چندجانبهای چندجانبهای منطقهاهمیت سازمان

 ای در چارچوبذهنیت ساختارمند و ساختارساز ایشان برای حل مشکالت منطقه

 های چند جانبه بود.هنجارسازی

هللا هاشمی رفسنجانی در گرایی در سیاست خارجی آیتتوان گفت منطقهبنابراین، می

گرایی و زدایی، تعاملعتمادسازی، تنشآمیز، ازیستی مسالمتکنار اصولی مانند هم

عدها بریزی کند که را پایهگرایانه نیادهای سیاست خارجی توسعهگرایی توانست بچندجانبه

 گرایی گسترش یافت.منطقهگرایی و میانبه چندمنطقه

 گراییمنطقهگرایی و میانمبحث دوم: چندمنطقه

رب غمنطقۀ  رفسنجانی ایجاد پیوند بینهللا هاشمیهای سیاست خارجی آیتیکی از اولویت

 ه امنیت سایریران بزدن امنیت اآسیا با سایر مناطق جغرافیایی بود. تالش آن مرحوم برای گره

رای یشان بمند اکشورها و گسترش تعامالت میان دو یا چند منطقه حاکی از ذهنیت نظام

 تر از منطقه بود.دههای گسترپیوند مصالح و منافع کشورها به یکدیگر در چارچوب

های تمدن بزرگ اسالمی و تقویت سازمان کنفرانس اسالمی با هدف ایجاد زیرساخت

المللی با تأکید بر قضیۀ قدس شریف حکایت از آن آفرینی جهان اسالم در تحوالت بیننقش

هللا هاشمی رفسنجانی خواستار برقراری انسجام و یکپارچگی نظر و داشت که مرحوم آیت
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ای قارهرو، نوعی همسویی میانهای آسیا و افریقا بود. ازاینر بین کشورهای اسالمیِ قارهعمل د

درون کشورهای اسالمی در چارچوب سازمان کنفرانس اسالمی شکل گرفت تا قدرت عددی 

 و نیز ایدئولوژیک جهان اسالم را به جهانیان بازنمایاند.

طۀ الملل فارغ از سلدر نظام بین ای ثالثتقویت جنبش عدم تعهد برای گشودن جبهه

به  زدن منافع کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای التینهای استکباری و گرهقدرت

 یاید کهبهای کشورهای جنوب به وجود یکدیگر باعث شد تا نظمی نوین براساس خواسته

در  نقش فایای مستقل در عرصۀ جهانی برای اینشانگر اهتمام آن مرحوم به ایجاد جبهه

وابط با گرایی بود. تقویت اوپک از رهگذر بهبود رالملل از رهگذر چندمنطقهمعادالت بین

م آن اهتما ی ازعربستان سعودی برای تأثیرگذاری بر بازارهای جهانی انرژی نشان دیگر

قویت هگذر تراز  مرحوم به پیوند منافع خاورمیانه با افریقا و امریکای التین بود تا

اهش ها در این سازمان در چارچوب کنفتی اعضای اوپک و گسترش همکاریدرآمدهای 

تر نفتی فراهم نسجممسهمیۀ تولید اعضا یا کنترل سطح تولید در اوپک، زمینۀ اتخاذ سیاست 

صۀ ظهور به من نرژیآید و کشورهای عضو اوپک بتوانند نقش قدرتمند خود را در بازارهای ا

 برسانند.

گرایی را بر چندمنطقهگرایی عالوهمنطقههاشمی رفسنجانی بر میان هللاتأکید مرحوم آیت

وجو کرد؛ فارس و اقیانوس هند جستتوان در تالش ایشان برای برقراری پیوند بین خلیجمی

سادگی های ژئوپلیتیک، کشوری که بر اقیانوس هند اشراف داشته باشد بهزیرا براساس نظریه

د بود؛ لذا آن مرحوم تأکید زیادی بر برقراری پیوند میان اکو فارس خواهقادر به کنترل خلیج

و سارک
1
ای) با هدف بازشدن گسترش کشورهای آسیای جنوبی برای همکاری منطقه (مجمع 

زیستی تعامل تمدن ایرانی با تمدن هند و استفادۀ بهینه از افق جدید، از رهگذر تقابل و هم

گرایی و نیز تقویت بر چندجانبهسازی مبتنیالفآمیز ایران و هند و چارچوب ائتمسالمت

 گراییِ اقتصادی بود.چندجانبه

                                                                                                                                        

1.. South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). 
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 گراییگرایی در چارچوب نومنطقهمبحث سوم: فرامنطقه

ات اقداماتی است که کشورهای منطقه برای تقویت مناسبگرایی بیانگر مجموعهنومنطقه

کنند. این مهمْ تجارت اقدام میگرایی باز ای براساس منطقهتجاری خود با کشورهای فرامنطقه

الملل را تسهیل ای در عرصۀ بینای و تقویت تعامالت سیاسی میان واحدهای منطقهفرامنطقه

هم آورد، به تواند زمینۀ انتقال سرمایه و تکنولوژی را به منطقه فراکند. این رویکرد میمی

ا در های منطقه رزنی کشورتقویت حضور در بازارهای جهانی کمک کند و قدرت چانه

 الملل افزایش دهد.سطح بین

شدنِ تعامالت و رویکرد تلفیقی در شدنِ جغرافیا، چندبُعدیبه غیرسرزمینیباتوجه

ران به م بازیگجمع جبری غیرصفر، اهتمامناسبات منطقه و فرامنطقه براساس بازی با حاصل

 المللی افزایش یافته است.های بینتعامل با سازمان

رفسنجانی با درک فضای وابستگی متقابل در جهان پساجنگ سرد هللا هاشمیتمرحوم آی

ای، سیاست و تأکید بر لزوم تعامل فزاینده با نظام جهانی در عین گسترش تعامالت منطقه

های خارجی گرایی را وجهۀ همت خود قراردارد؛ زیرا ایران نیاز اساسی به سرمایهنومنطقه

افزایی با جامعۀ جهانی براساس منافع متقابل، احترام متقابل زوم همداشت. ایشان با تأکید بر ل

و رعایت اصول، عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی، خواستار هموارکردن مسیر 

گذاری خارجی بودند. از این رهگذر، ایشان بر لزوم بهبود روابط سیاسی و مؤثر برای سرمایه

سازی صنایع و تأسیسات نفتی با هدف تأمین نیازهای و تعامل سازنده با جهانِ خارج برای باز

توسعۀ ایران و افزایش درآمدهای نفتی تأکید داشتند و بر این باور بودند که ورود به 

های نوین، گذاری خارجی و دستیابی به فناوریبر امکان جذب سرمایهبازارهای جهانی عالوه

رفسنجانی با  هاشمیهللاآورد. آیتمی زمینۀ صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی را فراهم

المللی اعم از رسمی و غیررسمی ها و مجامع اقتصادی بینفعال در سازمان تأکید بر مشارکت

ای با هدف تحکیم پیوند میان منطقه و جهان پای گراییِ فرامنطقهبر توسعۀ راهبرد چندجانبه

انه، رویکردی انتقادی در قبال نظام جویهای همکاریفشردند. ایشان در عین اتخاذ سیاستمی

المللی را مقارن با تحوالت داری جهانی داشتند و لزوم تعدیل محیط بیناقتصاد سرمایه
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گرایی زمینه را دادند. لذا از نظر ایشان نومنطقهالملل موردتأکید قرار میبین ساختاری در نظام

شدن نقش منطقه را در عصر جهانیتوانست آورد و میبرای ورود به عرصۀ جهانی فراهم می

های عمودی از باال به پایین، فرایندهای افقی تعاملی جای فرایندای ارتقا بخشد که بهگونهبه

میان مناطق همسو و نیز فرایندهای از پایین به باال توان تأثیرگذاری خود را بر نظام 

گرایی در چارچوب نطقهگیری جهانی به منصۀ ظهور رساند. بنابراین، سیاست فرامتصمیم

بر جریان توانست توسعه از پایین به باال را ازطریق فرایندهای مبتنیگرایی مینومنطقه

ایِ سرمایه، مردم، کاال، خدمات، اندیشه و اطالعات تحقق بخشد، نوعی هویت چندالیه

وجود  شدن بهگرایی و جهانیگرایی، منطقهمتعامل را برای منطقه در روندهای متداخل ملی

ای تقویت جهانی را برای حل مشکالت منطقهـایزیستی داوطلبانه منطقهآورَد و نوعی هم

 کند.

 گیرینتیجه

هللا هاشمی رفسنجانی ضمن توان دریافت که مرحوم آیتبا عنایت به آنچه گذشت می

گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، معتقد بودند که بخشی به منطقهاولویت

ای برای تقویت تواند پایهگرایی مینباید در این مرحله متوقف شد، بلکه منطقه

گرایی در چارچوب گرایی و سرانجام تقویت فرامنطقهمنطقهگرایی و میانچندمنطقه

توان ناشی از اهتمام ایشان به برقراری تعادل و گرایی گردد. رویکرد مزبور را مینومنطقه

الملل ای و بینسو و توازن بین رویکرد منطقهها ازیکواقعیتها و سازگاری بین آرمان

بخشی به منافع ملی در عین اهتمام به بینی گسترده و اولویتدیگر دانست. ایشان با واقعازسوی

گرایی در سیاست خارجی بودند. خردورزی ای خواستار توسعهای و فرامنطقهتعامالت منطقه

المللی به حکم ای، قبول نظم مستقر بینمنطقهولتی و میاندایشان در تقویت مناسبات میان

زا ثانوی و مصلحتی و تالش برای الگوپردازی اقتصادی از رهگذر نوسازی و توسعۀ درون

ای متجلی بود که گونهالجیشی و ترانزیتی ایران در منطقه بهزمان با تقویت موفقیت سوقهم

ها در هم آمیخت و ها و آرمانا با ایدئالمحور رمحور و منفعتایشان رویکرد مصلحت

گرایی، منطقهگرایی، میانگرا را براساس پیوند بین منطقهسیاست خارجی توسعه
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گرایی با هدف ارتقای توسعۀ اقتصادی و تقویت گرایی و فرامنطقهگرایی، نومنطقهچندمنطقه

زا به نگراییِ دروو برون گراییگرایی و عملبعد اقتصادی امنیت ملی ایران از رهگذر تعامل

ای متدرّج گونهگرایی در گسترۀ زمان بهمنصۀ ظهور رسانید. لذا تحول ابعاد و انواع منطقه

های عمدۀ سیاست خارجی توان یکی از ویژگیگرایانه را میبرای پیشبرد اهداف توسعه

 رفسنجانی دانست و دربارۀ آن تأمل کرد.هللا هاشمیمرحوم آیت

 منابع

، یتصاد، دفاع، امنسیاست خارجی ایران در دوران سازندگی و اقت). 1378امی، انوشیروان (احتش

 چی، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.ترجمۀ ابراهیم متقی و زهره پوستین

ن برای سیاست توسعه محوری در دولت سازندگی و الزامات آ). «1387احتشامی، انوشیروان (

 .112-93، صص 21، شماره 6، سال لعات اقتصاد انرژیفصلنامه مطا، »خارجی ایران

 مس.هران: نشر قو، چاپ پنجم، تسیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران). 1388ازغندی، علیرضا (

ه مجل، »زدایی در سیاست خارجی: مورد جمهوری اسالمی ایرانتنش). «1378ازغندی، علیرضا (

 .1048-1035، صص سیاست خارجی

 ین.ه نشر علوم نو. تهران: مؤسسسیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران). 1385امیری، عبدهللا (

ی اسالمی ایران از بررسی سیاست خارجی جمهور). «1387آقاحسینی، علیرضا و سکینه ببری گنبد (

 .156-118، صص 34، شماره فصلنامه تاریخ روابط خارجی، »1376تا  1357سال 

 بررسی سیاست ز هاشمی تا روحانی:). ا1383آبادی (یفآبادی، علی و محسن شفیعی سباقری دولت

 ، تهران: تیسا.انگاریخارجی ایران از پرتو نظریۀ سازه

 ارجی جمهوریخدیپلماسی نوین: جستارهایی در سیاست ). 1388پوراحمدی، حسین و همکاران (

 . تهران: وزارت امور خارجه.اسالمی ایران
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، میردم انقالب اسالخارجی ایران و همسایگان در دهه مروابط ). 1379دهقانی طرزجانی، محمود (

 تهران: سروش.

اپ چهارم، چ، سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران). 1391دهقانی فیروزآبادی، سیدجالل (

 تهران: انتشارات سمت.

ی الگوی روابط بررسی تطبیق). «1394دهقانی فیروزآبادی، سیدجالل و محمد وسفی جویباری (

، پاییز، 3ماره ، ش4 ، دورۀفصلنامه سیاست جهانی، »در دو دولت بازرگان و هاشمیخارجی ایران 

 .84-57صص 

ۀ ، ترجمجی جمهوری اسالمی ایرانچارچوبی تحلیلی برای سیاست خار). 1380هللا (رمضانی، روح

 علیرضا طیب، تهران: نشر نی.

ها و ایران: ضرورتمحور به سیاست خارجی رویکرد توسعه). «1389شفایی، مسعود (موسوی

 .338-319، صص 2ٍ، شماره 40، دورۀ فصلنامۀ سیاست، »هاچالش



المللی جمهوری هللا هاشمی رفسنجانی بر روابط بینآثار شخصیت نافذ آیت

 اسالمی ایران با تأکید برکشورهای پیرامون خلیج فارس

 1هللا رشنودکتر نبی

ژئوپلیتیکی  شه و عملای، آگاهانه یا ناآگاهانه اندی، سازهصورت فردی، سازمانی، گروهیها بهانسان

نیز  ی کشورهاکنند؛ رهبران و بازیگران سیاسدارند و از کودکی تا مرگ همواره با آن سر می

ها بر چگونگی اند. بنابراین، اثرگذاریِ برخی شخصیتازهمه درگیر اندیشه و عمل ژئوپلیتیکیبیش

ها و تهدیدات ها، چالشها، فرصتای از امکانران نیز مجموعهادارۀ امورِ جوامع بیشتر است. در ای

خ ۀ آن طی تارییت بهینامن وای) وجود دارد که تأمین و پایداری منافع المللی (منطقهمتعدد ملی و بین

اسب در متن همواره مستلزم درایت و هوشمندی خاص رهبرانِ شایسته بوده که درکِ محیطی

های درونی و المللی، تنشهای مؤثر ملی و بیناند. بدون شخصیتاشتهداری دورزی و حکومتسیاست

کند و سبب ایجاد می ور بسیار افرایش پیداها در ادارۀ امور کشیابد و نیز هزینهبیرونی گسترش می

سوی رشد و توسعۀ گردد و عمالً مانع از حرکت عمومی و فراگیر جامعه بههای متعدد مینابسامانی

 های سیاسی،فردِ شخصیتهای منحصربهها وتوانمندیود. در چنین اوضاعی، ظرفیتشپایدار می

منظور اتخاذ و هی، بهللا هاشمی رفسنجانی، در فرایند تحوالت تاریخمذهبی و اخالقی، نظیر آیت

است.  بوده اره مؤثرالمللی ایران هموافزا برای تأمین مطلوب منافع ملی و بینهای هماجرای سیاست

ویژه ، بهکه بسیاری از اقدامات و تدابیر آقای هاشمی رفسنجانی در حوزۀ سیاست خارجیایگونهبه

ا بای و توسعۀ روابط آمیز در همگرایی منطقهکارگیری سیاست مسالمتدر دهۀ هفتاد، با به

رک و در پایۀ بتًا کشورهای پیرامونی خلیج فارس اتخاذ شده است. اقدامات و رفتار هاشمی عمد

 پذیر است.شدنی و تبیینوزن ژئوپلیتیک ویژۀ وی تحلیل

خصیت شنجانی؛ اشمی رفسهالملل؛ جمهوری اسالمی ایران؛ وزن ژئوپلیتیک؛ روابط بین :هاکلیدواژه

 گیرا (کاریزماتیک).

                                                                                                                                        
نویسی در وزارت ریزی و بودجهراهبردی؛ کارشناس پژوهش، برنامهدانشگاه و پژوهشگر مسائل . استاد 1

 .جهاد سازندگی
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 مقدمه

گانۀ پایدار خود (امنیت، های سهبر عالئق و خصلتست که با تکیهاصوالً انسان موجودی

خست، از عنی، ند. ی)، عموماً در حوزۀ اندیشه و عمل رویکرد ژئوپلیتیکی دارقدرت، منزلت

قلمرو  وز حریم دنبال قلمروسازی و یا حفاظت اهمان کودکی دغدغۀ حریم دارد و همواره به

درت و ولید قترای خود در فضای جغرافیایی دربرابر مداخله و تجاوز دیگران است؛ دوم، ب

ر مکان و وجود دمایۀ پمایل به کنترل منابع طبیعت پایه و انسان تضمین حیات و بقای خود، ت

ا دیگران را قابت برکان فضای جغرافیایی دارد و نیز با استفاده از ابزارهای متعدد، قدرت ام

طلبی و سیادت در فضای دنبال منزلتها براساس عقالنیت بهکند؛ سوم، انسانفراهم می

اند؛ شدناول طور غریزی خواهان پیشتازی وستند و بهجغرافیایی دربرابر همتایان خود ه

گیر گرفتار ای نفسهرو، برای نیل به هدفشان همواره در چرخه و فرایند رقابت، و مسابقازاین

های ویژه رهبران سیاسی کشورها، در همۀ مقیاسترتیب، بازیگران سیاسی، بهشوند. بدینمی

همه درگیر اندیشه و عمل ازو کروی بیش ای، جهانیجغرافیایی محلی، ملی، منطقه

 ازهمه نیاز به دانش ومطالعات ژئوپلیتیکی دارند.اند وبیشژئوپلیتیکی
فرد حصربهآفرینی منشتدابیر و تصمیمات اتخاذشده از دیرباز همواره بیانگر جایگاه و نق

 ویاسی های ساختاری، سهای گیرا در سیر تحوالت تاریخی است که در نظم و نسقشخصیت

 شرح رصد وناداری کشورهای خاورمیانه و حوزۀ خلیج فارس همواره با دو ویژگی بدی

 شوند:تحلیل می

سبب  ین روندا ع: . عدم توجه به الزامات سیستماتیک در فرایند تحوالت گوناگون جوام1

رهای ساختا ی دربروز و گسترش آثار تصمیمات فردی و بنیادهای فردگرایانۀ جاری و سار

های فردی یها و توانمنداست و قدرت این گونه کشورهاست و لذا در این وضعیت ظرفیتسی

که ایگونههای کالن و راهبردی عمالً بسیار مؤثر است. بهگیری و اجرای سیاستبرای تصمیم

یرایی یژگیِ گوالمللی این کشورها بر پایۀ بسیاری از اقدامات جاری در سطوح ملی و بین

المللی ینهای مؤثر در امور ملی و بوص ناشی از وزن ژئوپلیتیک شخصیتخصاشخاص و به

 پذیر است. شدنی و تبیینآنان تحلیل
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اجرایی کشورهای ـیاسیسویژگی دوم در سازمان های گسترده: . تحوالت و بحران2

ه کی است های گوناگونمنطقه، مسئلۀ امواج گسترده و متعدد ناشی از تحوالت و بحران

هی و مدت ساماندشوند و معموالً هم در یک فرایند کوتاهت در سطح منطقه جاری میسرعبه

 کند. یا تغییر می

د ات ویژۀ افراتأثیر وگاه بنابراین، این اوضاع ضمن اینکه بیانگر تأثیرات مثبت و یا منفی جای

ای هقی و منطها بر پیشینه و اوضاع جاری در فرایند تحوالت متعدد در سطوح ملو شخصیت

تحلیل  وهاست، عمالً حکایت از پدیدارشدن افقی مبهم در زمینۀ رصد کشورها و ملت

و  های داخلی و خارجی این دسته از کشورهاست؛ زیرا همۀ اتفاقاتانداز دگرگونیچشم

ز ناشی از های متنوع افراد و نیوجودآمدن تحوالت عمالً تابعی از شناخت توانمندینحوۀ به

های گیر در حوزهساز و تصمیمهای تصمیمراکات فضایی و سیاسی شخصیتسطح و میزان ادا

 مدیریت سیاست داخلی و خارجی کشورهای هدف است.

های سیاسی، مذهبی و فرد شخصیتهای منحصربهها وتوانمندیدر چنین اوضاعی، ظرفیت

اذ و اجرای تخرای اهللا هاشمی رفسنجانی در فرایند تحوالت تاریخی و نیز باخالقی نظیر آیت

اند. المللی ایران همواره مؤثر بودهافزا برای تأمین مطلوب منافع ملی و بینهای همسیاست

که بسیاری از اقدامات و تدابیر آقای هاشمی رفسنجانی در حوزۀ سیاست خارجی و ایگونهبه

ای و طقهآمیز در همگرایی منکارگیری سیاست مسالمتویژه در دهۀ هفتاد با اتخاذ و بهبه

ر پایۀ درک دتاً به عمتوسعۀ روابط با کشورهای پیرامونی خلیج فارس، اقدام و رفتاری بود ک

 پذیر است.و وزن ژئوپلیتیک ویژۀ ایشان تبیین

 بنیادهای نظری و مکانی موضوع

صورت اي هستند بههای راهبردی که داراي موقعیت و مفهوم ویژهها و محیطمکان

آیند و تدریجاً هاي انساني درمیها و گروهها، دولتاز سوي ملت ایشدههاي دركارزش

وجو، و براي ها منافعي را جستهای انسانی در آنیابند و سپس گروهمطلوبیت خاصي می

کنند، عموماً در رفتار هاي مکانی و محیطی که مطلوبیت پیدا ميکنند. ارزشخود تعریف مي
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گذارند و الگوهاي رفتاري مانی،گروهي و یا فردي اثر ميصورت سازها نیز بهو کردار انسان

 .مختلفي نظیر همکاري، همگرایي، تعامل، رقابت، ستیز، سلطه و نظایر آن را به وجود می
 تحوالت فردترین فضاهای راهبردی در جهان خلیج فارس است وامروزه یکی منحصربه

ن ست؛ ایایار مهم ران این حوزه بسمداگوناگون در واحدهای سیاسی و رفتارهای سیاست

ي هاي بزرگ جهانهاي دور تاکنون همواره مورد توجه و مداخله قدرتمنطقه از گذشته

ز بب بروو س بوده است. این امر زمینۀ اصلی بسیاری از اقدامات غیرسیستماتیک است

 ایهای مدیریت و ادارۀ امور داخلی و خارجی کشورههای گوناگون در حوزهنابسامانی

 ولوژیک،خصوص پس از پایان جنگ دوم جهاني که برخوردهاي ایدئمنطقه بوده است. به

منظور به المللي حاکم شد،همراه استفاده از قدرت نظامي بر صحنۀ بینسیاسي و اقتصادي به

اي بالقوه وجود داشته گونهدادن به یک الگوی جدید جهاني که در آن صلح و جنگ بهشکل

گواهی  تاریخ ت کهراهبردیِ این حوزه توجه خاص شد. در چنین اوضاعی اس باشد، به مسائل

اند و چگونه در های گیرا چه اهمیتی داشتهدهد رهبران سیاسی و مذهبی و نیز شخصیتمی

 اند.های این حوزه اثرگذار بودهتغییرات گوناگون سرنوشت کشورها و ملت

ن شدن در کانواص ژئوپلیتیک و واقعهای خلحاظ ویژگیدر این حوزه، کشور ایران به

ای ویژه ، اوضاعفرد ژئوپلیتیکی، همواره در مسائل درونی و بیرونیبسیار حساس و منحصربه

اع با اوض آفرین بوده است. خصوصیات ژئوپلیتیک ایران که عمدتاً همگامداشته و نقش

حائلی است،  شدت تحت تأثیر موقعیتای و جهانی است و بهراهبرد ژئوپلیتیک منطقه

ها، تهدیدات و چگونگی ها، فرصتای متقابل و پایدار بین سیاستطور طبیعی رابطهبه

وجود آورده است. ها در ادارۀ امور اجرایی اعم از داخلی و خارجی کشور به سازیتصمیم

 های متناسب فضایی واریگذویژه لزوم توجه به اتخاذ سیاستتأثیرات این ارتباط و به

توجهی مواجه ست که هرزمان این موضوع با کمایگونهبرای اداره امور کشور، به محیطی

عه ملی د و توستنها اثرات منفی و گستردۀ داخلی و خارجی بر فرایندهای رشبوده است، نه

گیری به شکل های ناشی از آن نیز در گذر زمان عمالً منجرداشته است، بلکه فرازونشیب

 ه است.مور کشور شدالگوهای مدیریت سیاسی و فضایی در اداره ترین ایکی از پیچیده
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ی کشور و سیاس آفرینی خاص افراد در سیر تحوالت تاریخیبنابراین، بین تصمیمات و نقش

قرار است، ستدهای گوناگون میان فضای سیاسی و محیط جغرافیایی آن نسبتی بروایران با داد

مور کشور های فردی و نیز نحوۀ ادارۀ اا توانمندیای که این وضعیت سبب شده است تگونهبه

سی نظیر جال سیاهای شخصی یا گیرایی برخی از ربا اتکاء بر وزن سیاسی، مدیریتی و جاذبه

ندگار بت و ماثهللا هاشمی رفسنجانی تحت شرایط متناسب خود، همواره در تاریخ کشور آیت

 شود.

های مدیریت داخلی و نی در حوزههللا هاشمی رفسنجاهای شخصیتی آیتتوانمندی

 خارجی کشور
ها و سوابق فراوان و داری مسئولیتهللا هاشمی رفسنجانی در عمر بابرکت خود و با عهدهآیت

دلیل حضور در جمع ویژه بهدر دورۀ مبارزات سیاسی و به 1بسیار مهمِ سیاسی و اجرایی،

ای که وگسترش ارتباط بسیار صمیمانه ترین یاران امام خمینی (ره) و متعاقباً با حفظنزدیک

عنوان مشاور امین رهبری همواره در ای رهبر معظم نظام داشتند، بههللا خامنهبا حضرت آیت

مانند داشتند. های کالن کشور نقشی برجسته و بیهای مربوط به سیاستگیریتصمیم

هیچکس «شان فرمودند: که مقام معظم رهبری در وصف ارتباط صمیمانه خود با ایایگونهبه

 »شود.برای من هاشمی نمی
های متعدد آقای هاشمی رفسنجانی در مقاطع زمانی گوناگون برای عبور کشور از بحران

داری شناخت و درکی جامع داشتند؛ کوشیدند و از اوضاع نوین حکومتصورت گسترده میبه

الشرایط (اعم یت جامعهایشان مسلط بودند و وظایف اصلی یک حاکمهمچنین بر مأموریت

های سیاست داخلی و از تأمین صلح ملی، امنیت ملی، منافع ملی، رفاه عمومی) در حوزه

ساز بسیاری از ها عمالً زمینهکردند، همۀ این ویژگیصورت بهینه اجرا میخارجی را به

و های نفوذ ای در فضای ملی شد و نیز با تالش برای گسترش حوزههای بزرگ توسعهطرح

                                                                                                                                        
ریاست مجلس شورای اسالمی؛ ریاست مجلس خبرگان رهبری؛ ریاست جمهوری؛ ریاست مجمع تشخیص  .1

 ها.مقامی فرماندهی کل قوا و جز اینمصلحت نظام؛ فرماندهی جنگ و قائم
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بینانۀ المللی کشور، باید گفت ایشان در تثبیت انقالبِ نوپا و در شناخت واقعارتباطات بین

ها و کشورها دربارۀ نظام جمهوری اسالمی، نقش و آثاری ماندگار را از خود بسیاری از ملت

 اند.به جای گذاشته
یات حر دورۀ هللا هاشمی دبه آنچه گفته شد، اکنون باید به شخصیت گیرای آیتباتوجه

 ات و برخی ازتوجه شود؛ بنابراین، باید اقدام عنوان عبرت و آموزهسیاسی و اجرایی ایشان به

می ایران ی اسالمهوردستاوردهای دورۀ مدیریت ایشان و نیز تأثیر آن را بر روابط خارجی ج

ی از خکه بازنمایی و بازبینی مصادیقی از آن بتواند راهگشای برنحوییادآوری کرد، به

 المللی کشور باشد.عات بینهای موجود در موضوخأل

 الف) کوشش برای اجماع افکار عمومی در مدیریتِ مجلس شورای اسالمی 

های بارز آقای هاشمی برخورداری از فضای ذهنی متکثر و تالش برای ایجاد یکی از ویژگی

گوناگون بود. دورۀ های سیاسی و مذهبی ها و جریانوگو با گروهاوضاع الزم برای گفت

های گستردۀ ساختاری و زمان با لزوم دگرگونیمدیریت ایشان در مجلس شورای اسالمی هم

های حاکم بر انقالب و نظام اسالمی قرار فکری در مجلس نوپای کشور بود که تحت اندیشه

قی الشرایط شخصیت سیاسی، مذهبی و اخالها مصداقی گویا از توانمندی جامعداشت؛ همۀ این

های سیاسی گوناگون مجلس است تا نظام جمهوری ایشان برای همگرایی افکار و ارادۀ طیف

تنها در امور صورت بهینه اداره شود. این امر نهاسالمی تثبیت شود و امور مجلس وقت به

داخلی سیستم تقنینی کشور و در فضای افکار عمومی جامعه جاری و ساری بود، بلکه با 

متعددی که بر روابط بین المللی کشور و حاکمیت جمهوری اسالمی سایه  هایبستوجود بن

المللی بسیار مؤثری که با برخی از مجامع، نهادها افکنده بود، ایشان با ارتباطات سیاسی و بین

ای در فضای سیاسی و روابط و کشورهای همسو برقرار کردند، سبب ایجاد گشایش ویژه

توجه افکار و جلب 1با سفر به برخی از کشورهای مؤثرکه نحویخارجی کشور شدند، به

جهانی به گفتمان حاکمیت جمهوری اسالمی، ضمن ایجاد فضای باز ژئوپلیتیک در تعامالت 

                                                                                                                                        
 جزیره کره، ژاپن، چین، اندونزی، مالزی .... سوریه، لیبی، شبه1
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المللی کشور، بسترهای الزم برای گسترش مبادالت سیاسی، اقتصادی و نظامی را فراهم بین

 کردند.

 ایب) فرماندهی جنگ و آثار آن بر روابط منطقه
ز مین و مطلع اعنوان فردی اهللا هاشمی در کنار سایر بزرگان مورد اعتماد امام (ره) و بهآیت

راهبردیِ  های الزم در ابعادمندی از توانمندیفضای جاری در سیاست و قدرت و نیز با بهره

ل اندهی کینی فرمصدر، با حکم امام (ره) به جانشادارۀ امور کشور، بعد از سقوط دولت بنی

های جنگ حضور مستمر های جنگ منصوب شد. ایشان در جبههقوا و فرماندهی جبهه

اطی نگ ارتبها و سطوح متعددِ مجموعۀ نیروهای فعال در جداشتند و با فرماندهان رده

ی متناسب های جنگی، دفاعی و تهاجمکردند و در اتخاذ تدابیر و تاکتیکتنگاتنگ برقرار می

مچنین، شتند. هکردند و در این زمینه شناخت کافی داحیطی دقت میهای فضایی و مبا ظرفیت

های فراوانی را در تأمین المللی، زمینههای سیاسی و بینهای شخصی و توانمندیدلیل ویژگیبه

 کردند.لجستیک و تسلیحات نظامی موردنیاز برای دفاع از کشور فراهم می
ای در امور کشورها و گرانِ فرامنطقهداخلههای مافکنیایشان همواره بر آثار مخرب نفاق

های نیابتی هشدار ها و جنگزدن به تنشکردند و نیز دربارۀ دامنهای منطقه تأکید میملت

های لتمدادند که ازسوی بیگانگان سبب تحمیل فقر و جهالت بر پیکرۀ کشورها و می

ارس فخلیج  ویژه در حوزۀاسالمی شده است؛ همچنین، همگرایی میان کشورهای منطقه و به

بعثی  لی رژیمدانستند و بر آن تمرکز فراوانی داشتند و از موضوع جنگ تحمیرا الزم می

قط برای کردند و باور داشتند که بهرۀ آن فعنوانِ برادرکشی یاد میصدام علیه ایران با 

 های طراحِ این جنگ است.ها و قدرتصهیونیست

خصوص در فرماندهی هللا هاشمی، بهظامی و اجرایی آیتمجموعۀ تجربیات مؤثر سیاسی، ن

خوبی در نحوۀ ادارۀ هیجانات سیاسی حاکم بر بخش وسیعی از توان بهجنگ تحمیلی، را می

دستِ ائتالف آمریکایی بیان کرد که به جنگ اول خلیج جامعه در زمان اشغال عراق به

ت از اشغال صدام صورت م با هدف آزادسازی کوی1991فارس معروف است و در سال 

گرفت. این امر و اتخاذ موضع منطقی ازسوی جمهوری اسالمی ایران در یک تحول نظامی و 
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ای، منجر به توجه و تمرکز امنیتی گسترده با ایجاد موجی مثبت و فراگیر در تحوالت منطقه

  های منطقه بر گسترش روزافرون روابط با جمهوری اسالمی ایران شد.ها و دولتملت

 ایای با ارتباطات فرامنطقههای منطقهبستج) شکست بن

 ادها و، نهآقای هاشمی در قالبِ راهبردی مستمر، با حضور فعال درکشورها، محافل

المللی ای به ارتباط و تالش در میادین سیاسی و بینالمللی، باور ویژههای حقوقی و بینسازمان

های مؤثر نمکا نی داشتند. ایشان کشورها ومنطقه و سطوح گوناگون دخیل در سیاست جها

خوبی شناسایی ای بهای و فرامنطقهبستهای منطقهرا برای بیان اهداف و گشایش در بن

 کردند.می
ت در نشس فرد آقای هاشمییکی از نمادهای بارز این امر حضور و سخنرانی منحصربه

ها و تسنگال است. صحبش و به میزبانی کشور 1369های اسالمی سال سازمان همکاری

ری از شدت مورد استقبال بسیاای آقای هاشمی در اجالس داکا بهراهکارهای روابط منطقه

که تعدادی از رهبران کشورهای عربی، ایگونهاعضا و حاضران در آن نشست قرار گرفت؛ به

ه را برای ات اولیخصوص در حوزۀ خلیج فارس، به دیدار ایشان شتافتند و بسیاری از توافقبه

 ریزی کردند.وگوهای متقابل برنامهگفت

 ایویژه درحوزۀ هستهالمللی بهد) پیگیری و احیای معاهدات بین

تعهدات  ه مشمولکالمللی و راهبردی ایران با فروپاشی رژیم پهلوی بسیاری از معاهدات بین

شارهای و اعمال فهای مقابل بر تحمیل اراده شد، با تأکید طرفمالی و اجرایی متقابل می

انشدنی شده اقتصادی بر نظام نوپای جمهوری اسالمی در ایران، عمالً بالتکلیف و اجرـسیاسی

ای های هستهای و ساخت و تجهیز نیروگاهتوان به معاهدات هستهبودند. در همین راستا می

ها و ا فرانسویبابین فیم (بوشهر) اشاره کرد که پیشینۀ آن عمدتاً مربوط به توافقات و تعهدات

و لزوم  اوریهاست. با پیروزی انقالب اسالمی و همگام با تحوالت گسترده در فنآلمانی

این  احیای ویری توجه به نیازهای راهبردی کشور، آقای هاشمی، با دورسنجیِ خاصی، پیگ

 موضوع بسیار مهم را در دستور کار مجلس و کشور قرار داد.
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  هاشمی رفسنجانیهللاه) ادراک ژئوپلیتیکی آیت

ک های انسانی، طبیعی و محیطی یکارگیری توانمندیژئوپلیتیک دانش درک و مهارت به

. با چنین المللی برای تأمین بهینه و حداکثری منافع ملی استهای رقابت بینکشور در صحنه

نگر ران بیاهای فضایی و محیطی کشور ایتوصیفی باید گفت که مجموعۀ مطالبات و ویژگی

ی کارگیری مالحظات ژئوپلیتیک و تأکید بر شناخت و درک ژئوپلیتیکرورت بهض

ها و افزایش منافع در ادارۀ امور های کالن از لزوم کاهش هزینهها و مسئوالن حوزهشخصیت

 کشور است. 
ی کشور هللا هاشمی ضمن تسلط فکری و تجربی که دربارۀ مسائل داخلی و خارجآیت

المللی ینلی و بمالت فظ پویایی و ارتباط تنگاتنگ خود با روند تحوداشتند، همواره برای ح

ژوهشی پهادهای کوشیدند. در همین راستا و همگام با اقبال گستردۀ مجامع دانشگاهی، نمی

پردازهای ای که نظریههای جهانی و نیز تکاپوی گستردهمداران عرصهالمللی، سیاستبین

ری های جدید رقبا در سیر تحوالت جابندیرصد صف شاخص مسائل راهبردی برای تبیین و

تی که در ترین موضوعاالمللی به نمایش گذاشته بودند، یکی از مهماز مرحلۀ گذار نظام بین

وقفه یبشدت مورد مطالعه و دقت نظر آقای هاشمی قرار گرفته بود، تالش های اخیر بهسال

ر فضای تیکی دوپلیکز بر درک تحوالت ژئایشان بر مطالعه و شناخت دانش ژئوپلیتیک و تمر

 خصوص آثار آن بر محیط پیرامون ایران بود.المللی و بههای جاری بینحاکم بر رقابت

کرری ش)، نگارنده در جلسات م1395هللا هاشمی (های عمر با برکت آیتدر واپسین ماه

حلیل و ک را تلیتیهللا هاشمی دانش ژئوپدر محضر ایشان حضور داشتم. در این جلسات، آیت

ی رت جهانکردند و نیز به اهمیت آن در تحوالت کنونی حاکم بر سیاست و قدتبیین می

می کشور های کالن علکردند؛ ایشان درنهایت مقرر فرمودند که باید در ذیل سیاستتأکید می

م های الزهای ژئوپلیتیک نیز تدوین گردد تا پس از بررسیای علمی تحت عنوان سیاستبسته

 در مسیر تصویب و ابالغ رسمی قرار گیرد.
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هللا هاشمي رفسنجاني در زمینۀ امنیت های آیت. محورهای نظری و تجربی دیدگاه3

 پایدار خلیج فارس

هاي نسبي موجود در محیط ها و واگرایيپیچیدگيبه فضاي حاکم بر مجموعهباتوجه

دهد که عموماً امنیتي، تجربه نشان میـياقتصادي و دفاعـپیراموني ایران، اعم از ابعاد سیاسي

ر برخی حت تأثیای ایران درحالت کلي تهرگونه تحلیل و تبیین از روابط و مناسبات منطقه

ورزانی قرار دارد که ارتباط تنگاتنگی با گیران و سیاستفرد تصمیماز خصوصیات منحصربه

 های سیاسی در سطح منطقه داشته و دارند.کشورها و جریان
ی طوح عالهللا هاشمی با حدود چهار دهه حضور در سبا این دیدگاه، باید گفت آیت

کشور بر  ای از الزامات ژئوپلیتیکی اینلحاظ درک مجموعهمدیریت بر کشور ایران و نیز به

فردی در هتردید از توانمندی سیاسی و راهبردیِ منحصربکرانۀ شمالی خلیج فارس، بی

 ست.مند بوده اوبی خلیج فارس بهرهروابط با کشورهای ضلع جن های نظری و اجراییحوزه

وزۀ حها و محورهای نظری ایشان در زمینۀ امنیت پایدار در اساس، اهم دیدگاهبراین

 شرح زیر است:خلیج فارس به

رهاي کشو : راه درست باید از مسیر شوراي همکاري خلیج فارس به همۀمحور اول

یدن به راه رس ای جامع تدوین گردد و اگرقررات و اساسنامهمنطقه اعالم شود و براساس م

جانبۀ این هایي براي همکاري همهست که برنامهاین هدف آنان طوالني است، ضروري

 کشورها تا رسیدن به این هدف نهایي، طراحی و پیگیري شود. 

جمعيِ ت دستهجانبۀ ایران و عراق و یمن هیچ پیمان امنی: بدون مشارکت همهمحور دوم

آید. البته تحقق پیمان نیاز به بررسي حقوق و ای در این حوزه به دست نميشدهتضمین

با  زم است، المطالبات و احیاناً رفع اختالفات تمامي کشورها دارد که پس از بررسي

 گیري شود. بینانه ارزیابي و دربارۀ آن تصمیمتصمیمات عادالنه و واقع

تواند ز ميا نیوري نیرومند و مورد اعتماد همۀ کشورهتأسیس یک نهاد دا محور سوم:

 ها باشد. فها و یا کاستن از آثار منفي اختالها و حل مقطعي یا دائمي آنباعث رفع اختالف
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نطقه رهاي مکشو : حضور نیروهاي نظامي بیگانه معلول وجود اختالفات بینمحور چهارم

کشورهاي بزرگ  ک و نیز طمعدیگر احساس خطر کشورهاي کوچطرف و ازطرفیازیک

ها با که حل اختالفرو، درصورتيبیگانه براي استفاده از منابع مهم منطقه است. ازاین

نطقه ر سطح مشدن تهدیدها و خطرها به سرانجام برسد، زمینه براي حضور بیگانگان درفع

 نیز از بین می رود. 

حضور  با حتيٰ موافقت : درصورت تأمین پیشنهادهاي باال، درخواست ومحور پنجم

ها ان، آنعمارگراست نیروهاي نظامي در منطقه وجود نخواهد داشت، البته با توجه به مطامع

قق نطقه تحاي براي حضور باشند که درصورت هماهنگي کشورهاي مممکن است دنبال بهانه

طقه متعهد نورهاي مها آسان نخواهد بود. بنابراین، مسئلۀ مهم این است که کشبهانه براي آن

و  خواهي بپرهیزند و ارزش همدليخواهي باشند و از تجاوز و زیادهبه استقالل و حق

 ها عمل کنند.آن هاي اسالمي باور داشته باشند و بههمکاري و تعاون را بدانند و به ارزش

 

ر گرو ظلم است اگر به فکر فردای ایران نباشیم. امید آیندگان د«هللا اکبر هاشمی رفسنجانی: آیت

تصمیمات امروز ماست. این اقیانوس اگر به تالطم درآید، تاریخ یک بار دیگر ایران را بر تارک 

 »آسمان جهان خواهد دید.

 منابع

 .شر معارف انقالبدفترنتهران:  .)1360- 1370( خاطرات آیت هاشمی رفسنجانیمجموعه

انتشارات دانش ، تهران: می ایرانژئوپلیتیک و سیاست خارجی جمهوری اسال. )1384هللا (رشنو، نبی

 .گستر





 هللا هاشمی رفسنجانیمدیریت آموزش عالی از دیدگاه آیت

 1دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

 یاسر هاشمی رفسنجانی (بهرمانی)

 فردکتر فاطمه حمیدی

 چکیده

 یاسیِ س چهرۀ یک باشد، شده اختهشن علمی شخصیتی عنوانبه آنکه از بیش رفسنجانی هاشمی هللاآیت

 با. ستا انقالب از بعد و قبل ندورا در ایشان سیاسی فراوان هایفعالیت خاطربه اینْ و است مطرح

 نشانی و نام سیاسی مختلف هایمناسبت در از وی توانمی همواره تاریخی، معتبر اسناد به مراجعه

ات و ی از صفسیاربخاطر عشق به کار و خدمت برای رشد جامعه و انقالب، حتیٰ امروز به .یافت

ین چهرۀ کوشند تا ایمخصایل و نقاط قوت این دانشمند بر خلق روشن نیست. نگارندگان این مقاله 

اس اند که براسارجمند در صحنۀ آموزش عالی کشور بهتر شناسانده شود و همچنین در پی این

ها و غدغهدده، شها، مذاکرات، جلسات رسمی و غیررسمی که ثبت ها، مصاحبهها، سخنرانینوشته

می و نقش اد اساله آزوقفۀ ایشان را در ارتقای آگاهی عمومی جامعه با تأسیس دانشگاهای بیتالش

ژوهش در این ی برای پر آینده مرجعکاربردی تبیین کنند که دهای علمیمؤثر ایشان در ایجاد دانشگاه

سالمی و نقالب ااهای اصلی ستونزمینه باشد. امید است حفظ و نشر آثار این بزرگوار، که یکی از 

ای بودند، هللا خامنهبازوی توانمند رهبر کبیر انقالب حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم آیت

با  های آیندهسلنای برای حفظ تاریخ از تحریفات گردد تا نقش روشنگری داشته باشد و وسیله

 سند.لی را بهتر بشنامطالعۀ این اثر، تفکرات ایشان در حوزۀ مدیریت آموزش عا

 

شگاه می؛ دانهللا هاشمی رفسنجانی؛ مدیریت آموزش عالی؛ دانشگاه آزاد اسالآیتها: کلیدواژه

 کاربردی.علمی

                                                                                                                                        
 قات دانشگاه آزاد اسالمی.علمی واحد علوم و تحقیاستاد و عضو هیئت . 1
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 مقدمه

ی نظام گیرشکل های حکومتی پیشین،متأسفانه تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی و در نظام

ر این در جدید ر راستای اجرای استعماالی) بیشتر دعویژه نهاد آموزش آموزشی کشور (و به

بگان یان نخمخصوص در سرزمین و با هدف ایجاد وابستگی فکری و فرهنگی به بیگانگان (به

ستمر و مها، حرکتی و فرهیختگان) بود؛ لذا با وجود گذشت سالیان متمادی از عمر دانشگاه

 ارگرانن و استعمروز به بیگانگاپایا در جهت خودکفایی صورت نگرفت و کشور روزبه

ها انشگاهفا در دتر شد و از رشد نیروهای سالم، کارآمد و کادر علمی مستقل و خودکوابسته

ن نیز، ین میاشده در احال، نیروهای متعهد و توانمند تربیتممانعت به عمل آمد و درعین

 شور ماکتخصص خویش در جهت خدمت به منافع کشور یافتند.  کمتر مجالی برای ارائۀ

راز بر الیان دطور رسمی مستعمرۀ کشور دیگری نشد، اما ضعف و فتوری که طیّ سگاه بههیچ

فناوری  وها با برتری در حوزۀ علم های بیگانه تا سالجامعه حاکم شده بود باعث شد کشور

ین ان نخستهای حیات سیاسی و اجتماعی ما حضور داشته باشند. روشنفکردر تمامی عرصه

د. هی رفتنماندگی شرق و پیشروی غرب پرسیدند و هریک به رارۀ علت عقبسؤال را دربا

ای دیگر بدون های با نفی تمامیت مدرنیتۀ غربی در برابر موج نوخواهی ایستادند. عدعده

زی شدند آن چی مامیتوجه به شرایط فرهنگی، فکری، دینی و سابقۀ تمدنی ما خواستار نفی ت

ی بودند که ترین گروهْ آنانترین و نحیفمیان شکنندهاما دراینشد؛ که به نام سنت شناخته می

ها سانبخش برای همۀ انهای آن را حیاتازسویی دل در گرو دین داشتند و معارف و آموزه

ادیده نته بود خواستند تحول عظیمی را که در جهان صورت گرفدیگر نمیدانستند و ازسویمی

فسنجانی هللا هاشمی رتوان روشنفکری دینی خواند. آیتمینحو عام بگیرند. این جریان را به

نفکری یان روشهایی از این جنس داشتند که چه باید بکنند که جامعۀ ایرانی هم جردغدغه

هایی که ها و توفندگیها و خیزشگری دینی در چارچوب اسالم، از خیزرا به نام هدایت

ا بمند و صحیح و برابر ای ترازگونهالزمۀ جریان روشنفکری است باز ندارند، هم به

 های شرع، به پیشرفت و پیشتازی و پیشاهنگی آن کمک کنند.معیار
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ی در های نظام آموزش عالی کشور ضعف و نابسامانبه اینکه یکی از آفتباتوجه

 ببعد از انقال روشنفکری دینی و عدم دسترسی همگانی به مراکز علمی و دانشگاهی بود،

کاربردی را، با هدف های علمی هاشمی تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاههللاسالمی آیت

هداف بلند ای تحقق زدایی از این مراکز و استفادۀ بهینه از توان این معهدهای علمی براآفت

اشتند با دتالش  هللا هاشمیانسانی و اسالمی در اولویت کار خود قرار دادند. درحقیقت آیت

ثمرۀ این  انی ازایر وی همۀ اقشار جامعه به امکانات دانشگاهی جامعۀ اسالمی ارتقای دسترس

 مند شود.امر بهره

گفتند نباید غیردولتی شد که میگفتن از دانشگاه آزاد اسالمی کفر تلقی میآن موقع سخن«

» کردند. اه بازانشگباشد. امام با حمایت معنوی و با کمک مادی راه را برای تأسیس این د

هللا اهاشمی رفسنجانی در خطبۀ نماز آیت 1361ماه سال اردیبهشت 31روز  )12/11/1388(

قیقت، ت. درحن گفجمعۀ تهران برای اولین بار از طرحی به نام دانشگاه آزاد اسالمی سخ

زاد اندازی دانشگاه آاهرهایی بود که او و دکتر عبدهللا جاسبی برای سخنان ایشانْ نتایج رایزنی

 .انجام داده بودنداسالمی 

 گوید: دکتر جاسبی می

حضرت  خدمت جناب آقای هاشمی رفسنجانی، اساسنامۀ این دانشگاه و طرح آن را

ک ید و کمهللا تعالی علیه عرض کردند و حضرت امام درحقیقت با تأیامام رضوان

 دند ...ریزی کرمیلیون ریالی خود، پایۀ اولیه و اصلی این دانشگاه را پی 10

ه چکارش  شروع ترین حمایتی را که همواره این دانشگاه داشته، این است کهبزرگ

 ت.ازنظر مادی و چه ازنظر معنوی با دست مبارک امام (ره) بوده اس

شگاه پیام عۀ دانتوس براساس بیانات و آثار ایشان، ضرورت ایجاد دانشگاه آزاد اسالمی و

 توان چنین برشمرد:کاربردی را در نگاه ایشان مینور و مراکز علمی

 ؛ساختن محیط آرام و آزاد برای تحصیل علم و تحقیقات علمیفراهم •

 ؛توجه جدی به حفظ روحیۀ آزاداندیشی و آگاهی سیاسی و انقالبی •

ع و خترااحرکت در جهت خودکفایی، خوداتکایی و حمایت مادی و معنوی از  •

 ابتکار؛
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 ارگرهای استعمه قدرتاستقالل و عدم وابستگی فکری ب ـارتقای سطح آگاهی •

ح علم های الزم توسط دانشجویان ازجمله تعهد در یادگیری صحیکسب ویژگی •

 وجانبۀ علمی، دلسوزی و اخالق، خودباوری، سعی و جدیت در رشد همه

ی، طلبی، حفظ نظم و انضباط، تالش در جهت کسب معرفت صحیح دیناصالح

 علمی. حمایت از انقالب و اسالم و داشتن نشاط سیاسی و

خگویی به پردازی علمی در راستای پاسسازی و نظریهایشان بر نشاط، اجتهاد، جدیت، نظام

های پیشینی و آفت احتیاجات مادی و معنوی، دینی، انقالبی و ملی کشور و آحاد آن و نفی

ر داشتند در این راستا ایشان اظها ت.ها، تأکید خاص داشعماری دانشگاهمحورانه و استغرب

 که:

و  ا ندهیدهای درسی و آزاداندیشی اجازۀ کارهای متعصبانه و ارتجاعی ردر کالس

 دار شود. هیچ کشوریهای متعهد جریحهدیگر کاری نکنید که عواطف انسانازسوی

سی به کًا هر رسد. قطعاز سانسور و تحمیل افکار به مردم و دانشجویان به جایی نمی

تبعون یقول و عون الفبشر عبادی الذین یستم”. هر جا رسیده، از فضای آزاد بوده است

البقرة: [“. لّدیناال إِکراهَ فِی ”های دانشجویی کرد. از را باید تابلوی محیط“ احسنه

 شود، نه خفقان.] آزادی بیان و رفتار و کردار برداشت می256

 وتصادی ت اقدر حال حاضر جایگاه مدیریت توسعۀ نظام آموزش عالی کشور در تحوال

انداز فردا، مثابۀ مدیریت چشمکه بهطوریجتماعی جامعه بیش از گذشته قابل تعمق است. بها

از را دهد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامْ نیهای روشن و متعالی آینده را نوید میافق

دانشگاهی،  ه مراکزها خواند و با اشاره به نیاز واقعی کشور بموتور محرّک در زندگی انسان

اپذیر نکارنادر عصر علم و توسعۀ دانش، گسترش کمی و کیفی دانشگاه ضرورتی « :گفت

رسیم نقش تدی به اسنا در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی ازطریق مطالعۀ »است.

ت مثابۀ مدیریهللا هاشمی رفسنجانی در مدیریت توسعۀ آموزش عالی کشور بهمؤثر آیت

 ته شده است.انداز فردا به بحث گذاشچشم
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 هللا هاشمی رفسنجانیانداز آموزش عالی ازمنظر آیتچشم

گیری و رهبری تحوالت و توسعۀ ها و نظام آموزش عالی در شکلمحوری دانشگاه نقش

ها و ای درخور، نگاه ملتپایدار انکارناپذیر است و برای تدوین و دسترسی صحیح به آینده

است. دانشگاه پایدار سازمانی است که در اجرای شده ه ها دوختمردان به دانشگاهتکیۀ دولت

دنبال ترویج و مشارکت در کاهش اثرات منفی رسانی بهوظایف آموزش، پرورش و خدمات

محیطی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی ناشی از استفاده از منابع است و رهبری جامعه را برای 

هللا هاشمی رفسنجانی، درخصوص اهمیت . آیتهای پایدار زندگی بر عهده داردانتقال به سبک

جوهرۀ انسانی و مایۀ تفاوت انسان با دیگر مخلوقات، «علم در رهبری مؤثر جامعه گفت: 

ایشان با توضیح روند تدوین، تصویب و ابالغ » همین است که بشر با دانش همراه است.

ویژگی آن توسعۀ « انداز، توسط مجمع تشخیص و رهبری، گفت:های کلی و سند چشمسیاست

ایشان با » ها هستند.محوری کشور، دانشگاهمحور است که بهترین گزینه برای دانشدانش

محور و ساله، توسعه باید دانش 20انداز های کلی نظام و چشمتأکید بر اینکه براساس سیاست

که طوری، بهدانشگاه آزاد اسالمی در این زمینه نیز پیشقدم شده است«بنیان باشد، گفت: دانش

های علم و فناوری، توانسته نقش مهمی در تولید علم کشور با گسترش مراکز رشد و پارک

سو با تولید دانش شود و ازیکها شروع میکه فرایند تحول از دانشگاهازآنجایی» داشته باشد.

 آید و محصوالت متنوعوجود می و اطالعات، امکان تولید تجهیزات و امکانات جدید به

دیگر با تولیدی جهان نتیجۀ عملی فرایند تولید دانش و تجهیزات تخصصی هستند و ازسوی

تغییر فضای فرهنگ و اقتصاد و اجتماع و ایجاد تحوالت بعدی که در اثر افزایش ذخیرۀ 

ها هستند که فرایند تغییر و تحول اجتماعی و گیرد، مجدداً این دانشگاهدانش بشر صورت می

پذیری الزم را برای تطبیق خویش با اوضاع موجود و ساختن آینده دارند. افاقتصادی و انعط

رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی، استفاده از ظرفیت دانشگاه آزاد 

های مردمی این دانشگاه در جهت تقویت جایگاه باید از سرمایه«دانست: اسالمی را مهم می

بودن دانشگاه آزاد مردمی«و تأکید داشت: » می استفاده کرد.اسالم، ایران و انقالب اسال

اسالمیْ افتخاری برای کشور است و دانشگاه آزاد اسالمی راهی است که هیچ طالب علمی 
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به هر میزان «جد معتقد بودند که: ایشان همچنین به» مجبور نیست دست از تحصیل بکشد.

خوبی حل کرده و گامی در انند مسائل خود را بهتوافراد عالم و آگاه در جامه بیشتر باشد، می

 »جهت توسعۀ کشور باشند.

ها توان در فرایند تحول تاریخی ملتانداز آموزش عالی را میامواج تغییر در چشم

ای بدانیم که نهادهای آموزش عالی دولتی بودند و توانیم موج اول را دورهبندی کرد. میدسته

های خاص ای براساس برجستگیان و تولید دانش محض پایهصورت سنتی به تربیت نخبگبه

و ها نیز اغلب مناصب دیوانی شدگان این دانشگاهپرداختند و تربیتاخالقی و اجتماعی می

ها در مراکز قدرت قرار های مرفه بودند. دانشگاهو از خانوادهدولتی را به دست گرفته 

ی این در راستا .گرفتهای دولتی صورت میودجهها اغلب ازطریق بو تأمین مالی آن داشتند

 تفکر ایشان متذکر شدند که: 

ود تعمیم نبها آموزش عالی و تحصیالت تکمیلی به همۀ مردم کشور قابلدر آن سال

سیس را تأ نشگاهو در این زمینه مشکل جدی و اساسی داشتیم. اوایل که ما این دا

زم الکردند که ه مخالف بودند و فکر میی با توسعۀ دانشگاکردیم، معموالً کسانمی

که این  نیست تحصیالت عالی عمومی شود و بهتر است در سطوح خاصی بماند،

 تفکر درست نبود.

 فرمایند: ایشان در ضرورت ایجاد دانشگاه آزاد اسالمی می

 شور درکمروز اتری برای فردا و فرداهاست. مسائلی برای امروز و مسائل فراوان

 های مؤثری بردارد. در یکتواند گامکه دانشگاه آزاد اسالمی می شرایطی است

یی و مقطع مشکل بزرگ جامعه را حل کردیم که آن افزایش ظرفیت دانشجو

ار را کر این د. اگپذیرش استادان فراوان برای موقعی بود که نیاز ضروری جامعه بو

کرد، یمرا مهار کردیم، بحران در کشور قطعی بود. اگر متانت مردم بحران نمی

ر دود که بریخی اتالف منابع اسالمی و هدردادن این استعدادها بزرگترین ظلم تا

 ل کند.کل را حافتاد. الحمدلله دانشگاه آزاد اسالمی توانست این مشکشور اتفاق می
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ای برای خواستند، محدودیت بودجهها حتیٰ اگر میدولت«و هچنین تأکید داشتند که: 

ب انقال وشور کداشتند که دانشگاه آزاد اسالمی در آن شرایط به کمک  گسترش دانشگاه

 »آمد.

زمانی شروع شد که نهادهای بخش خصوصی توان و تمایل حضور در تولید  دومموج 

ش ه به بخکها نیز به سطحی از بلوغ رسیدند آموزش عالی را به دست آوردند و  حکومت

تنوع های جدید منابع مالی خود را مد. دانشگاهادنددر این زمینه اجازۀ فعالیت خصوصی 

ها، فرایندهای آموزشی را دستخوش تغییر کرد. کردن متفاوت دانشگاهادارهو نحوۀ ساختند 

ورد و آموزش عالی به وجود آ برداری اقشار بیشتری را در جوامع ازاین فضا فرصت بهره

یندها و ین فرابرداری از ارا با بهرههمین روند توسعه و رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم 

تری از خدمات آموزش عالی رفته جمعیت بزرگفتهرپذیرتر کرد. محصوالت جدید امکان

ی ل تقاضاشدۀ جهانی سیبرخوردار شدند و بیداری اجتماعی توانست در جوامع یکپارچه

رح تأسیس انی با طهللا هاشمی رفسنجبین، آیترقم بزند. دراین ای برای آموزش عالی راتوده

ۀ آموزش ی گستردنور به این تقاضاکاربردی و پیامهای علمیدانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه

 فرمایند: عالی پاسخ دادند. در این زمینه ایشان می

ه فکر بدلیل نیاز هحقیقتاً دانشگاه آزاد اسالمی یک جرقۀ خدایی بود که آن زمان ب

ن آسان مسئوال برای مایت امام از این برنامه، کار رامسئوالن افتاد و استقبال و ح

خیلی  کشور کرد. یک ضرورت انکارناپذیر در آن مقطع بود که ظرفیت دانشگاهی

داشت. امعه نجی با کم و نیاز دانشجویی بسیار باال بود. فضای دانشگاهی هیچ تناسب

ی و ماندگخواست در روی همان پاشنه بگردد، کشور محکوم به عقباگر می

 وابستگی بود.

موج سوم تولید آموزش عالی زمانی شکل گرفت که در فضای شدیداً رقابتی عرضه و 

بایست ابزار توزیع و عرضۀ آموزش عالی را عوض کرد و برای تقاضای مؤثر و مناسب، می

کردن دانش، پاسخ ای اقدامات اساسی کرد. این موج به بومیپاسخ به تقاضاهای محلی و منطقه

ای و بومی و نیز تأمین نیازهای تخصصی غیرملی و جهانی انجامید و اضاهای منطقهبه تق

نهادهای متنوعی را با اشکال رقابتی در مباحث آموزشی، مدارک تحصیلی و مفاهیم آموزشی 
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های جغرافیایی، به وجود آورد. در این راستا ایشان و تقریباً موفق در شکستن محدودیت

های جهان دور هم جمع ن دانشگاه است که وقتی رؤسای دانشگاهافتخار ای«فرمایند: می

کنند. این شوند تا نمونۀ موفق را معرفی کنند، رئیس این دانشگاه را رئیس شورای خود میمی

 »در شرایطی است که در این نشست رقابت هم شدید است.

 فسنجانیهللا هاشمی رریزی توسعۀ آموزش عالی ازمنظر آیتتشخیص نیاز در برنامه

افزایشی است که آید، روند روبهاز بررسی تحول تقاضا برای آموزش عالی به دست میآنچه 

کم از ماهیت وجودی کاالی شود. آموزش عالی کمدر کلیۀ کشورهای جهان مشاهده می

صورت یک کاالی ضروری خودنمایی های مرفه بیرون رفته، بهلوکس و مخصوص خانواده

وسعۀ رمورد تکند. ایشان دیجاب میحصیل فرزندان را تا سطوح عالی انماید و الزام تمی

میلی و ، جنگ تحانقالبِ نوپا«های اول انقالب، اظهار داشت: آموزش عالی در کشور در سال

ن مخاطبان آن زما های دولتی سبب شده بود تا دولت نتواند به نیازتعطیلی برخی از دانشگاه

ا برای ایش تقاضضرورتاً افز» حق بود، پاسخ دهد.وری و بهتحصیالت دانشگاهی که نیازی ضر

یر گگریبان ردد،آموزش عالی حتیٰ در شرایطی که این آموزش منجر به تولید شغل نیز نگ

ه بر دانشگا است. ایشان در راستای اهمیت نظام آموزش عالی و یکم شدهوجهان قرن بیست

نشگاه عدالت آموزشی که دا«کرد: أکید میتوسعۀ پایدار ت های محیطی و اجتماعی وسیستم

 »نظیر است.آزاد اسالمی خلق کرده در دنیا بی

و  ر ساختدتا  در آموزش توسعۀ پایدار مالکیت دانش در اختیار مدرس و دانشجو است

ای مشارکت کنند که مشکالت زندگی و تجربیات واقعی گونهتحول فرایند آموزشی به

یط آرام ساختن محد استفاده قرار گیرد. در راستای فراهمی مورهای یادگیرعنوان موقعیتبه

رای بآزاد  محیطی دانشگاه باید«برای تحصیل علم و تحقیقات علمی ایشان معتقد بودند:  

ها وجود داشته هنشگاکسب علم و دانش و آگاهی باشد و نباید قید و بند امنیتی در محیط دا

 »باشد.

، مخصوصاً در کشورهای جهان سوم، تحصیل و اشتغال پیش از این، اوضاع خاص فرهنگی

شود که تعداد در بیرون از منزل را برای زنان بسیار دشوار کرده بود؛ امّا امروزه مشاهده می
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های ها، رقابت در کنکورها، قبولی و حضور در کالسنامهای حضور در ثبتزنان در موج

ای نزدیک فضای اشتغال در و درآینده توجهی بیشتر شده استطور قابلدرس دانشگاهی به

تر خواهد شد. ایشان شدت مردانه است زنانهعرصۀ کارشناسی و مدیریت جوامع که به

ها و دستاوردهای دانشگاه آزاد ها را از دیگر برنامهتوسعۀ تحصیالت علمی و دانشگاهی خانم

ستعداد خوبی های ایرانی ثابت کردند که از هوش و اخانم«اسالمی دانست و گفت: 

رئیس هیئت امنا و هیئت مؤسس » زنند.برخوردارند در هر مسابقۀ علمی، از آقایان جلو می

اوالً کسی که تحصیل « :ها، گفتدانشگاه آزاد اسالمی، با برشمردن اثرات تحصیالت خانم

یت ماند و ثانیاً اگر بماند، یک مادر تحصیلکردهْ فرزندان بسیار خوبی تربکرد، در خانه نمی

 »کند.می

 هللا هاشمی رفسنجانیها ازمنظر آیتسازی دانشگاهروند بومی

وت ات متفاهای کوچک و حتیٰ محروم نیز مؤسسامروزه در کلیۀ مناطق و شهرها و استان

ی صص برامتخ وآموزش عالی تأسیس شده است و هریک به سهم خود به تولید نیروی ماهر 

 هللا هاشمی معتقد بودند که دانشگاه آزادآیتپردازند. های حساس خود میتصدی شغل

 اسالمی، عدالت جغرافیایی آموزش را در سطح کشور ایجاد کرد:

سان رسی آاین دانشگاه با گسترش واحدهای آموزشی خود در سراسر کشور، دست

یالت مند به تحصهمگان به علم و آموزش را فراهم کرده است و هر فرد عالقه

 حصیل علم و دانشتترین محل زندگی خود، به نزدیکتواند در دانشگاهی می

 بپردازد.

شدن دانش و گسترش آن از فضای جهانی به فضای محلی و پاسخ به سؤاالت اساسی بومی

ها و مناطق های مستقر در استانای با وجود اعضای هیئت علمی در دانشگاهمحلی و منطقه

ای و کاربردی های بنیادی، توسعهژهپذیر شده و فرصت تعریف و اجرای پرومحروم امکان

وجود آمده است. این فرصت امروزه بسیاری از مسائل حاد مناطق ای به محلی و منطقه

زنی و رقابت را تر قدرت چانهیابی کرده و در مقابل سایر مناطق توسعه یافتهمحروم را ریشه
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را هدف اصلی » مردمرضایت علمی «هللا هاشمی رفسنجانی آیت .به این مناطق داده است

 تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی دانست و گفت:

ند، را دید داشتن را نداشتند، وقتی کارهای مامردم شهرهای دور که فکر دانشگاه

ه بود ک ازگارآمدند و تقاضا کردند که ما هم موافقت کردیم. چون با هدف ما س

، یک ارد شدوشگاه آزاد خواستیم علم به خانۀ مردم برود ... در هر شهری که دانمی

 فرهنگ فته ودرجه یا چند درجه سطح زندگی را باال برده، آگاهی مردم باال ر

دا یل پیمردم تقویت شده، توقعات مردم باال رفته، مردم عمومی فرصت تحص

توسعۀ  اند و حضور استاد و دانشجو در هر شهر عامل مهمی برای آگاهی وکرده

است.  ن دادهی نشاگاه آزاد انجام داده و آثار خوبانسانی است. این خدمت را دانش

 ها را توسعه بدهد.کار درستی است که دولت هم دانشگاه

هللا هاشمی نقش محوری دانشگاه در تولید سرمایۀ انسانی مؤثر ازمنظر آیت

 رفسنجانی

د که کنندۀ چهارچوبی هستنترین تولیدکنندۀ سرمایۀ انسانی و تنها پشتیبانیها اصلیدانشگاه

د توزیع نیازهای رشد اقتصادی را در یک جامعۀ مبتنی بر دانش تضمین کنند؛ هرچنتواند می

ها و نتایج شدن مهارتبودن و بومیتر امکانات آموزش عالی در کنار بومیبرابرتر و عادالنه

م قرار دهد و هپوشش  را زیر تریبزرگجمعیت راستا توانست تحقیقات دانشگاهی در این 

نکه د بر ایتری را درخصوص توسعه و رشد مناطق حل کند. ایشان با تأکیمسائل کاربردی

ت به خدم دانشگاه آزاد اسالمی متکی به خواست واقعی مردم است، منفعت عمومی و

 د: انقالب، کشور و مردم را از اهداف تأسیس این دانشگاه برشمرد و افزو

ی زۀ شخصانگی تاکنون هیچ هدف مادی و ما از ابتدای کار دانشگاه آزاد اسالمی

 ش، رشد،از علم و دان نداشته و نداریم و تمام تالشمان برخورداری همۀ مردم

 توسعه، آبادانی و پیشرفت کشور است.

تر در حلّ مشکالت رشد و توسعه و دربرگرفتن دامنۀ تولید سرمایۀ انسانی موثرتر و قوی

هستند. همواره ت علمی، ابعاد اصلی مسئلۀ توسعه تری از جمعیت در عرضۀ این تولیداوسیع
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تر دارد و هرچقدر سطح دانش و تعداد افراد یافتههای توسعهتوسعۀ بیشتر نیاز به انسان

پذیرتر قلمداد زاشدن رشد و توسعه را امکانتوان نهادینه و درونیافته بیشتر باشد، میتوسعه

 ایشان در این مورد تأکید داشتند که: .کرد

امعه جیریت دانشجویان قشر بسیار بزرگ و ارزشمند جامعه هستند که آیندۀ مد

ز اهاست و توسعه و اداره کشور معموالً به دست این گروه در اختیار آن

ها تقاضا داریم که این موقعیت کنونی را خوب رسد. ما از آنالتحصیالن میفارغ

 ارزیابی کنند.

وع مهم، ین موضها در اسانی و تغییر نگاه دانشگاهدومین بعد در محور توسعۀ سرمایۀ ان

سازی هنگامهو ب تغییر در نیازهای آموزشی و تربیتی، دانش، مهارت و اشتغال، پیوستگی

های سنتی آنهاست. روشزندگی دوران  ها و کیفیات سرمایۀ انسانی افراد در طولظرفیت

آوردن مدارک متوسطه و دستهای محدود و مجزای زمانی برای بهدر دورهمطالعه 

زین العمر جایگای با یک الگوی آموزش و پرورش مادامدانشگاهی تا قبل از زندگی حرفه

ها مبتنی است که براساس و نیازهای آن العمر بر یادگیرندگانروش یادگیری مادام .اندشده

اسخگویی به ی برای پها و تمایل یادگیرندگان، چندین برنامه یا نهاد موازبودن برنامهضروری

وش یادگیری مداوم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ر .شوداین نیازها طراحی و اجرا می

شور، گفت: ان در کهای علمی فراوبرای زندگی بهتر را دستور قرآن دانست و با اشاره به طرح

آزاد در ه ها، به اقیانوس دانشگاتوانند چون رودخانهدانشگاهیان و دانشجویان واحدها می«

 :و همچنین تأکید داشتند که» انجام کارهای علمی و فنی یاری برسانند.

پژوهشی  های علمی،دانشجوی ایرانی باید تالش کند تا وارثی صالح برای سرمایه

ت کشور گرایی چوب الی چرخ پیشرفاسالمش باشد و نباید بگذارد تحجّر و واپس

ره ر این دواز حرکت بایستد. چراکه دهای زمانه، اندیشیبگذارد و تحت تأثیر دگم

 کند.یمرابر و زمانه، هر توقفی فاصلۀ ما را با قافلۀ علم و تکنولوژی چندب

های ها، رشد جاذبهسومین بعد تغییر در محور توسعۀ سرمایۀ انسانی و نقش دانشگاه

تصاد جهانی، المللی است. در اققبول بینبندی قابلهایی با درجهبندی و اخذ گواهینامهدرجه

جا هم که کاالی خود را تولید کنند، باید محصوالت خود را در بازار های محلی هربنگاه
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های خارجی در ها همواره با بنگاهجهانی و با استانداردهای جهانی به فروش برسانند. آن

ر های کشورهای دیگرقابت هستند و حتیٰ برای دستیابی به بازارهای داخلی مجبورند با بنگاه

المللی های بینبندیها و درجهاساس، تقاضا برای اخذ گواهینامهرقابت کنند. برهمین

 فرمایند کهروز در حال افزایش است. در این راستا ایشان میروزبه

 ست کههاستعداد علمی و پژوهشی ایرانیان، چون خورشیدی تابناک بوده و 

های یهای بیهوده و بازنظری و جنگ و جدالهرازچندگاهی از پس ابرهای تنگ

بندی غیرعادالنۀ های تقسیمدرخشد تا پایهمضحک سیاسی درخشیده و باز هم می

 دنیا به کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم را به هم بریزد.

تر را در دیدگانْ فضای تفکِر پیچیده و تقاضای پیچیدهای آموزشها با تولید تودهدانشگاه

ها به دانش فرصت دانشگاه .آورندمدار امروزی به وجود میدانش جامعۀ در حال تحول و

ای و محلی به محصول تبدیل شود و با های مرکزی و ملی و نیز منطقهدهند تا در چرخهمی

 راعات،اخت تولید دانش بومی جدید امکان هربار تولید محصوالت جدیدتر را ازطریق

هرحال، فناوری آورند. بهوجود میدر اجتماع به شده های سریع و نهادینهاکتشافات و نوآوری

ر تر و توزیع برابرتتر و وسیعتابعی از سطح سرمایۀ انسانی در جامعه است و با تولید کاربردی

ری تحت ای بیشتهای ارتقای باالتر، استعدادهسرمایۀ انسانی در جامعه و نیز ارائۀ فرصت

د نهادینه ای که در آن فناوری و رشیعنی چرخه گیرند و این خودْ وری قرار میآموزش و بهره

های دانشگاه آزاد هللا هاشمی رفسنجانی با اظهار خرسندی از موفقیتشود. آیتو درونی می

ین دانشگاه ایکی از افتخارات «المللی، گفت: های متعدد علمی در مجامع بیناسالمی در زمینه

 »آزاد است. انشگاهدِ دری اسالمیْ یک دانشمنو حتیٰ ایران اسالمی این است که نمایندۀ جمهو

 گیرینتیجه

سازی و تقویت لحاظ دربرداشتن جامعۀ نخبگان، در فرهنگدر دنیای امروز دانشگاه به

ای برای رسیدن به توسعۀ پایدار باید در باورهای ملی و دینی بسیار تأثیرگذار است. هرجامعه

هللا هاشمی رفسنجانی در که آیت بستر علمی و فرهنگی خود رشد کند. مالحظاتی

انداز دادند، در افق چشمهای مدیریت توسعۀ آموزش عالی مورد توجه قرار میگذاریسیاست
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ای کشور بیش از هر چیز بر بازشناسی فرهنگ ایرانی و های توسعهساله و برنامهبیست

قشار متفاوت اسالمی و همچنین شناختن الگوهای نمادین و توسعۀ سطح آگاهی مردم در ا

 تأکید داشت. 

لم و دانش ارزش ع هللا هاشمی رفسنجانی در اعتالی علمی ایران و تالش برای باالبردنآیت

نون در کشور گذاری دارالفگونه که امیرکبیر با پایهو فرهنگ نقشی انکارناپذیر دارند، همان

ترین مراکز همماز  به فکر ارتقای سطح علمی کشور بود، هاشمی رفسنجانی هم با ایجاد یکی

نۀ طح سراون سعلمی تالش وسیعی برای افزایش سطح علمی جوانان و نوجوانان کرد. اکن

ید برانگیز و خطرناک است؛ بادقیقه رسیده که رقمی بسیار یأس 13مطالعه کشور ما به 

سیر معه از توس تالش کرد ایران از این خطر دور شود. گفتمان هاشمی رسیدن به رفاه و

ه با دنیایی مذاکر طریقل بود و هیچ منافاتی با نگاه اسالم نداشت. هاشمی تالش کرد ازاعتدا

سمت موفقیت لی بهای گرفته بود؛ مسیر را با گفتمان اعتداکه علیه کشورمان موضع سرسختانه

المی در جلسۀ هیئت رئیس وقت دانشگاه آزاد اس 1395در مسئلۀ برجام تغییر دهد. در بهمن 

اند، ان کردهبه ایر هللا هاشمی رفسنجانی خدمات بزرگیانشگاه با بیان اینکه آیتامنای این د

د، باز هم کرده بوجز تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی نحتیٰ اگر ایشان کار دیگری به«فرمودند: 

کتر د» ود.باهد این کار بسیار بزرگی است و وجود دانشگاه صدقۀ جاریه برای ایشان خو

اه شانزدهم ه جایگان بگری از سخنان خود با بیان اینکه ارتقای رتبۀ ایرمیرزاده در بخش دی

 در تولید جهانی علم متأثر از وجود دانشگاه آزاد اسالمی است، گفت:

نشگاه برتر دا 200جای بسی خرسندی است که دانشگاه آزاد اسالمی امروز جزو 

تنها توسط  ید علمتول یندنیا در تولید علم قرار گرفته است ... این در حالی است که ا

ت واحد بزرگ و جامع دانشگاه آزاد اسالمی که مجری دورۀ تحصیال 39

ایند این فر اند صورت گرفته است و انشاءهللا سایر واحدها هم بتوانند درتکمیلی

 تر حاضر شوند.فعال

هللا هاشمی رفسنجانی در یکی از سفرهای خود به استان کرمان، در هفتمین نشست آیت

های این دانشگاه، های دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به پیشرفتاهنگی و پایش امور استانهم

این لطف خداوند بود که برای حل معضل تحصیالت جوانان و باالبردن اعتبار «فرمودند: 
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بر حضور در علمی کشور، به فکر تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی بیفتیم که امروزه عالوه

رئیس هیئت امنا و هیئت مؤسس » ارج از ایران نیز دفتر و واحد دارد.سراسر کشور، در خ

تالش کنید از بین «های اداری، فرمودند: کردن بروکراسیدانشگاه آزاد اسالمی با تأکید بر کم

طبقات دانشجویان و استادانی که تفکرات و تحصیالت خوبی دارند، کادری علمی و قوی در 

سالۀ نظام را ترسیم آیندۀ کشور بر انداز بیستشان سند چشمای» دانشگاه آزاد تشکیل شود.

بنیان را در دانشگاه های دانشبراساس آن سند باالدستی، شرکت«محور دانش دانست و فرمود: 

های علمی استادان و دانشجویان به مرحلۀ تولید انبوه و آزاد اسالمی تأسیس کردیم تا طرح

 »سازی برسند.تجاری

ر آیندۀ دعضل آب مبه مسائل، به  رفسنجانی با تأکید بر اهمیت نگاه علمی هللا هاشمیآیت

فت: گای اشاره کرد و های گلخانهکشور و توجه به آبیاری علمی تحت فشار و ترویج کشت

ر کشور دارد، کارگاه که در سراس 3500آزمایشگاه و  7500دانشگاه آزاد اسالمی با «

 »علمی شود. تواند به شکل میدانی وارد مسائلمی

دار در دی یشاناکاربردی دستاوردی دیگر از ایشان بود که در سخنرانی دانشگاه علمی

زمان  اوضاعِ  کاربردی کشور با یادآوریهای علمیاعضای هیئت مدیرۀ انجمن صنفی دانشگاه

 های کاربردی و اتکا به مردم،توجه به تخصص«فرمودند:  1371تأسیس این دانشگاه در سال 

یشان ا» ود.بنی ژگی این دانشگاه مخصوصًا در شرایطی بود که صف کنکور خیلی طوالدو وی

ای ارزشمند یهکاربردی را سرماالتحصیل دانشگاه علمینیم فارغومیلیوندر آن سخنرانی یک

 ان بخشارمندکارتقای کیفی سطح تحصیالت مدیران و «برای جامعه دانسته و فرمودند: 

ایشان با  1393ای در سال همچنین در سخنرانی» دانشگاه بوده است. غیردولتی از اهداف این

ر شورای ف ما داهدا یکی از«کاربردی، فرمودند: اشاره به اهداف تأسیس دانشگاه جامع علمی

ۀ علمی ت توسعر جهعالی انقالب فرهنگی برای این تصمیم، استفاده از تجربیات متخصصان د

 »اه بود.کشور و تقویت پیوند صنعت و دانشگ

کاربردی، تعداد زیاد هللا هاشمی رفسنجانی در دیدار با رئیس و معاونان دانشگاه علمیآیت

سال فعالیت آموزشی برای کشور ایران که مردم و 22التحصیالن این دانشگاه را در طول فارغ
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حال خصوص جوانانش مشتاق به تحصیالت دانشگاهی هستند، بسیار خوب دانست و درعینبه

تواند به تناسب کاربردی این است که میهای مطلوب دانشگاه علمییکی از ویژگی«ت: گف

 »های صنعتی و اقتصادی مناطق مختلف کشور گسترش یابد.فعالیت

این  أسیسرئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یادآوری چرایی و چگونگی تصویب ت

ر شورای عالی داز اهداف ما یکی «، فرمودند: 1371دانشگاه در دولت سازندگی، در سال 

ی کشور عۀ علمتوس انقالب فرهنگی برای این تصمیم، استفاده از تجربیات متخصصان در جهت

أسیس های ما تحالییکی از خوش«همچنین فرمودند : » و تقویت پیوند صنعت و دانشگاه بود.

د ایجا ورکردیم تحولی از لحاظ مهارت در نیروی کار کشاین دانشگاه بود که فکر می

 »کند.می

ی و د اسالمهللا هاشمی رفسنجانی، با توضیح دو هدف تکاملی تأسیس دانشگاه آزاآیت

 کاربردی، گفت:سپس دانشگاه علمی

سازی ریی تجااکنون که دانشگاه آزاد با تأسیس مراکز رشد در سراسر کشور برا

 صتی استفرریزی کرده است، ابتکارات و اختراعات استادان و دانشجویان برنامه

رفته اند، جدی گیکه دانش و مهارت با همکاری این دو دانشگاه که کامالً غیردولت

ها و کردهبنیان سرعت گیرد که راه خوبی برای اشتغال تحصیلشود تا توسعۀ دانش

 به تبع آن توسعۀ عالمانه، مستحکم و پایدار کشور است.

 ی محمدقاضاتر و با پاسخ به ایشان با تأکید بر اهمیت تحقیق و پژوهش برای کشو

دانشگاه  وسالمی ازاد کاربردیِ وقت، برای تعامل دانشگاه آاخباری رئیس دانشگاه جامع علمی

ای طحی برهر س همکاری مراکز علمی و دانشگاهی در«علمی کاربردی در کشور، فرمودند: 

د اسالمی و های بیشتر دانشگاه آزاهای همکاریها و طرحکشور مفید است. باید زمینه

 »دانشگاه علمی کاربردی فراهم شود.

میان  آموزشی هللا هاشمی رفسنجانی با استقبال از ایجاد و تقویت ارتباط علمی وآیت

باید «ند: فرمود شگاهکاربردی، خطاب به رئیس این داندانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه علمی

کتوب را مشخص کنید و به صورت م انشگاههای بیشتر این دو دهای همکاریها و طرحزمینه

 »های تحقق این ارتباط فراهم شود.پیشنهاد دهید تا زمینه
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این  های تازۀمهرئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی با تشریح برنا

و  خترعانیق مدانشگاه برای تعمیق تحقیقات علمی و پژوهشی و با تأکید بر لزوم تشو

ها سازی آناریو تج مراکز رشد را برای ارزیابی ابتکارات دانشجویان«مبتکران، فرمودند: 

 »ها پشتیبانی نماییم.های بانکی از این طرحتأسیس کردیم تا با ضمانت وام

های بسیار مههللا هاشمی رفسنجانی همچنین تأسیس واحدهای مجازی را یکی از برناآیت

ان جذب شور و جهک ایرانیان را از سراسر مطمئناً«نست و گفت: آمیز این دانشگاه داموفقیت

 »دهد.های نوین آموزش میهای درسی و با استفاده از شیوهنماید که بدون حضور در کالسمی

ا بازی ها همواره در فرایند رشد و توسعۀ اقتصادی نقش محوری رهرچند دانشگاه

 عوامل تریناز مهمکی التحصیالنْ یاند، چالش بزرگِ بیکاری عمومی و بیکاری فارغکرده

موضوع ینآورد. غالباً اها تردید به وجود میآنهاست که دربارۀ کارایی روی دانشگاه پیشِ 

ی متخصص و نیرو ها تولیدکنندۀ سرمایۀ انسانی هستندبسیار بااهمیت است که وقتی دانشگاه

در این زمینه داشته  ریزی دقیقی همبینی صحیح و برنامهکنند، باید پیشو ماهر تولید می

التحصیالن یۀ فارغگونه نیست که بازار بتواند با تخصیص رقابتی کلباشند، زیرا همواره این

ها و تها را به اشتغال درآورد، بلکه در این زمینه ضرورت حضور و دخالت دولآن

جتماعی و های اانسانی و نیروهای اساسی و کاهش تنشها در فرایندهای تولید سرمایۀ دانشگاه

 .کردن بازار کار استزیان بیکاری ازطریق سیال

والن وری مسئوری را یکی از اقدامات ضرایشان اشتغال و تقویت تولید و ارتقای بهره

ش های دانشگاهی کشور برای افزایباید از ظرفیت«های مختلف کشور دانست و گفت: بخش

مل بهتر لم و ععوند طلوب در گرو پیعلمی اشتغال بکوشیم که رونق اقتصاد و رشد اقتصادی م

 »آید.تر به دست میو سریع

برای  انشگاهمۀ درئیس هیئت امنا و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسالمی، با تبیین برنا

بنیان، گفت: شهای دانپرداخت وام به دانشجویان، استادان و مخترعان و مبتکران در شرکت

بنیان های دانشمردم است و اگر شرکت کردن مشکالتیکی از مبانی کارهای ما کم«

 »گیرد.آفرینی رونق میگسترش یابند، اشتغال
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ها و ابتکارات مخترعان جوان دانشجو و نیز سازی طرحهللا هاشمی رفسنجانی، تجاریآیت

براساس «گفت: دانست و میبنیان ممکن میهای دانشاستادان را در قالب تأسیس شرکت

 »شود.شاورزی ما و مشکل بیکاری جوانان بسیار کم میدانش، مشکالت صنعت و ک

ی و ای درخشان در تأسیس دانشگاه آزاد اسالمهللا هاشمی رفسنجانی با کارنامهآیت

مواره بر یران همی انور برای ارتقای علمی جمهوری اسالکاربردی و پیامدانشگاه جامع علمی

 .پیمایدبلمی را ند مسیر رشد و تعالی عا کشور بتواتها تأکید داشتند همکاری این دانشگاه

 منابع

رهنگی، فجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون علمی م، وبگاه سالۀ ایرانانداز بیستسند چشم

 شورای تخصصی فناوری، قابل دسترسی در: 

http: //www.iranfannavary.com 

http://rafsanjani.ir/ 

http://www.ana.ir/news 

https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-137545 

http://www.irna.ir/fa/News/82381453 

https://fa.wikiquote.org/wiki 

 





 هللا هاشمی رفسنجانینسلی از دیدگاه آیتعدالتِ بین

 1دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

 یاسر هاشمی (بهرمانی)

 دکتر مسعود نوروزیان

 چکیده

شمی رفسنجانی نشانگر تفکرات و اعمال مردی هللا هامانده از آیتجایزندگی و آثار به

است که او را در میان سایر همراهان و دوستانش به فردی یگانه و شاخص تبدیل کرده است. 

سلی در زندگیِ سراسر حادثۀ این مرد بزرگ و همچنین نویژه عدالت بینموضوع عدالت و به

یداست. نگارندگان در این مقاله های مختلف کامالً آشکار و هودر اقدامات عملی او در سِمت

های پیش از انقالب اسالمی، اند: سالتاریخِ زندگی ایشان را به پنج مرحلۀ عمده تقسیم کرده

های پایانی. در هریک از دوران انقالب، فرماندهی جنگ تحمیلی، دوران سازندگی و سال

ترین ی یکی از مهمنسلهای زندگیِ ایشان مشهود است که موضوع عدالت و عدالت بیندوره

کوشد نسلی را تفکرات و اعمالی تعبیر کنیم که میهای وی بوده است. اگر عدالت بیندغدغه

وقفه برای رفاه و آسایشِ مردم روزگار خود، جهد و تالشی عظیم برای ایجاد بر اقدام بیعالوه

داران یکی از پرچمهللا هاشمی رفسنجانی های آینده را فراهم کند، آیتزندگی بهتر برای نسل

به شاخص این نوع تفکر و زندگی در قرن اخیر است. نگارندگان در این مقاله باتوجه

اند که مرد، اقدامات عملی و تفکرات وی را مطرح کردههای مختلف زندگی این بزرگدوره

اند؛ همچنین، های نماز جمعه تهران بیان شده، سخنرانی، مصاحبه و خطبهدر قالب نوشته

خان امیرکبیر به ارادتی که به شخصیت میرزاتقیاند نشان دهند که او باتوجهواستهخ

                                                                                                                                        
 علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی.استاد و عضو هیئت  1
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زمین داشت، خود نیز فردی در قدوقامت آن مرد بزرگ بود و در ای ایرانصدراعظم افسانه

 نسلی در کشور شد که بسیار دشوارتر از زمان امیرکبیر بود.دار عدالت بیناوضاعی پرچم

های نماز جمعه؛ ها؛ خطبههللا هاشمی رفسنجانی؛ سخنرانینسلی؛ آیت بین: عدالتِهاکلیدواژه

 ها.نوشتهمصاحبه؛ دست

 مقدمه

های پس از ای است که تقریباً همۀ نسلهای شناختههللا هاشمی رفسنجانی از شخصیتآیت

ر دشرکت  ب باانقالب اسالمی با او آشنایی دارند. او در روزهای اول پیروزی انقال

 رداخت وای تلویزیونی به تشریح اهداف انقالب و نظرات امام خمینی (ره) پحبهمصا

شدن آتش جنگ ای مطرح در نظام جدید شناخته شد. با برافروختهعنوان چهرهسرعت بهبه

از  ت و پسقصد قرار گرفتحمیلی و آغاز ترورهای داخلی، جزو افرادی بود که مورد سوء

یان جنگ عنوان فرمانده جنگ برگزیده شد و تا پاصدر، بهنیبهبودی و همچنین پس از خلع ب

ائیه را جز ریاست قوه قضهای مهم کشور بهتحمیلی در این سمت ماند. او تقریباً همۀ سمت

نماز  های بسیاری خطیبهای پس از انقالب و تا زمان رحلتش بر عهده داشت و سالدر سال

نش کرد و سخنایلی، برای مردم سخنرانی میهای سخت جنگ تحمجمعه تهران بود و در سال

جمهوری  زمان با انتخابات دورۀ نهم ریاستبخش و امیدآفرین بود. او همبرای مردم آرامش

دالیلی که خود در محافل خصوصی های جناحی قرار گرفت و بهمهریها و بیمورد تهمت

کوت بر یش علی (ع) مهر سهای انحرافی نشد و به تبعیت از موالکرد، وارد جریانمطرح می

د را شد و نظر خوصراحت وارد میدان میلب زد و تقیه پیشه کرد، ولی هرجا الزم بود به

تی که به و بلواهای برخاسته از اعتراضا 88گیری او در انتخابات سال کرد. موضعاعالم می

ت ت گرفجمهور و رئیس دولت دهم صورعنوان رئیسانتخاب دوبارۀ محمود احمدی نژاد به

خود  شدت علیهای جدید ساخت که برخی را شیفتۀ خود کرد و برخی دیگر را بهاز او چهره

شدن وی یتبرانگیخت. ورود او به انتخابات دورۀ یازدهم ریاست جمهوری و ردصالح

دی  19عنی یشدت افزود و این محبوبیت تا پایان عمر او، دلیل کبر سن، بر محبوبیت او بهبه

 ا همان شدت و حدت باقی ماند. ، ب1395ماه 
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عنوان یک مبارز از ای با ابعاد متعدد بود. او بههللا هاشمی رفسنجانی چهرهحال، آیتبااین

اً وارد های وی رسمهای پیش از انقالب و با پذیرش شاگردی امام خمینی (ره) و اندیشهسال

افتاد  زندان ند مرحله بهخاطر این موضوع در چمبارزه با حکومت محمدرضا پهلوی شد و به

 ت و ازرداخپو شکنجه شد. در کنار مبارزه به تألیف و ترجمۀ متون علمی و اسالمی 

اب لیف کت. تأروزهای زندان نیز استفاده کرد تا آثاری مکتوب از خود برجای بگذارد

 از آن سطینسرگذشت فلو همچنین ترجمۀ کتاب  امیرکبیر: قهرمان مبارزه با استعمار

ز اهای پس ۀ سالند. او از معدود افرادی است که خاطرات روزانۀ خود را از هماجمله

های السای عظیم از ثبت وقایع خاطرات اکنون گنجینهانقالب ثبت کرده است و این مجموعه

سیاسی،  وتماعی ر اجپرتالطم پس از پیروزی انقالب اسالمی است. در کنار این دسته از آثا

گاه او را که جای به نگارش درآورد اتفسیر راهنمآن کریم را با عنوان تفاسیری از قرمجموعه

دست به ین اثردهد. ادر فهم و درک قرآن بر مبنای مقتضیات روز و تحوالت جهانی نشان می

سالمی انقالب اوزی فردی نوشته شده است که تقریباً در همۀ تحوالت کشورش در بعد از پیر

اذ مواضع ی و اتخران کشورهای اسالمرده است. رابطۀ او با سالمللی بازی کنقشی مهم و بین

های گرا و واقف به دشواریهای جهانی از او شخصیتی معتدل و عقلمعقول او در بحران

 سیاسی جهان مدرن به جهان معرفی کرد.

های او بارز است. توجه وی به موضوع عدالت و عدالت برای آیندگان در تمام فعالیت

انکارناشدنیِ های حکومت پهلوی و پذیرش همۀ خطرات آن  یکی از نمونهمبارزه علیه 

دهد. همۀ کسانی که در روزهای دشوار از های آینده را نشان میتوجه او به سعادت نسل

گزینند، ازجمله عدالتی را برمیگذرند و راه مبارزه علیه بیسعادت و شادکامی خود می

هللا هاشمی شند و آیتاندیهای بعد از خود میه نسلافرادی هستند که گفته یا ناگفته ب

ها بود که سعادت داشت تا بتواند شاهد پیروزی ملت دربرابر رژیم رفسنجانی یکی از آن

های کامالً هایی که کشور با تحریمشاهنشاهی باشد. پذیرش فرماندهی جنگ تحمیلی در سال

کشور برای تهیۀ سالح، آذوقه و  رو بود وهای بزرگ روبهجانبه ازسوی تمام قدرتیک

رو بود، خود شمار روبههای بیهای جنگ با محدودیتامنیت سربازان و مدافعانش در جبهه
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های سخت را تاب آورند تا به وعدۀ خداوند، ای از توجه به آیندگانی است که باید سالنمونه

ای مبارزان داخلی و ایجاد جبهه، دست یابند. حفظ انسجام همۀ »اإِنَّ مَعَ العُسرِ یُسرً«یعنی 

ای العادهمتحد از نیروهای ارتش و سپاه پاسداران و نیروهای مردمی، نیاز به توانمندی فوق

های پس از جنگ تحمیلی نیز خوبی از عهدۀ آن برآمد؛ اما سالهللا هاشمی بهداشت که آیت

که وظیفه بازسازی کشوری  عنوان کسیهللا هاشمی رفسنجانی بههای آسانی نبودند و آیتسال

جمهور بر عهده داشت وارد میدان شد و ازسوی مردم لقب عنوان رئیسزده را بهجنگ

یک گرفت؛ لقبی که تا پایان دورۀ حیات پربرکت او برجای ماند و هیچ» سردار سازندگی«

ا تالش او های بود که مردم به سالها نتوانست آن را بزداید. این هدیهها و ناگواریاز تهمت

ای که مردم به یک نفر ارزانی کنند، با هیچ ز خود به او دادند و هدیههای بعد ابرای نسل

شود، مگر آنکه خودِ مردم آن لقب را باز ستانند، که خوشبختانه ترفندی بازپس گرفته نمی

خان ا تقیهللا هاشمی رفسنجانی هرگز این اتفاق نیفتاد. مردم او را در مواقعی با میرزبرای آیت

های او را برای کردند و تالشامیرکبیر، صدراعظم محبوب ایرانیان، مقایسه می

گذاشتند. بازسازی ساز ارج میهای ساختاری و آیندههای بلندمدت و فعالیتگذاریسرمایه

های برق فراوان در سراسر ساله، ایجاد سدها و نیروگاهکشور در یک دوران تقریباً هشت

اندازی اولین خطوط مترو، در نقل و راهوها و توسعۀ حملمخابرات، ایجاد راهکشور، توسعۀ 

تهران و سپس در تعداد زیادی از شهرهای بزرگ کشور، گوشۀ کوچکی از خدمات او به 

های آینده بوده است. مواضع سیاسی او موجب رونق اندیشۀ اعتدال و های حاضر و نسلنسل

ای ایجاد کرد تا فرهنگ چندصدایی در کشور خودْ زمینهتحمل آرای مخالف در کشور شد و 

ها و مجالتی با مواضع رادیکال، در قوام یابد. توسعۀ مطبوعات و نشریات و حتیٰ روزنامه

خاطر از درک و فهم عمومی مردم دربارۀ تحلیل تحوالت دورۀ او نشان از نوعی اطمینان

های تثبیت ای اولیۀ انقالب و سالهلهای ساکشور و جهان است. او برخی از تندروی

حاکمیت جدید را با فرهنگ اعتدال و تحمل جایگزین کرد و نشان داد که حرکات تند در 

های جهان فرایندی طبیعی است، ولی باید خیلی زود ازجانب حاکمیت مقطعی از همۀ انقالب

برای امنیت  با عقالنیت و فرهنگ تحمل و تساهل جایگزین شود. این تفکر نیز نوعی تالش
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نظیر هاشمی رفسنجانی نسلی است که در مواضع و مدیریت بیآیندگان و تعمیم عدالت بین

تواند موضوع تحقیقات فراوان قرار گیرد. در ردیابی و پیگیری است و خود میدقت قابلبه

طورخالصه مواضع خود را در هایی که با ایشان صورت گرفته است، بهیکی از مصاحبه

ها و اعمال وی را در الت و اعتدال اعالم کرده است که تقریباً چکیدۀ همۀ اندیشهزمینۀ عد

 بر دارد:

لی در هر وسال اعوجاجی در رفتار شما نبوده است،  26اگرچه در طول  سؤال:

اید. علت ه بودههای سیاسی ایران مواجمقطعی با انتقاد و احیاناً فشار یکی از جناح

 این موضوع چیست؟

هایی به افکارم تفکرات، عالیق و وابستگی [دارم.] ن یک شخصیت ذاتیم هاشمی:

ام. سال اخیر زیاد تغییر نکردهها ثابت هستم و در چهلکنم روی آندارم و فکر می

گونه که نظر شدم، آنل سیاسی، اسالمی و اجتماعی صاحبئاز آن وقتی که در مسا

فرق کرده باشد که تبعاً رفتار انسان ام. مگر آنکه شرایط زمان ام، عمل کردهفهمیده

گونه بودم. شود، اینشود. در هر مقطعی آنجایی که به عمل مربوط مینیز عوض می

در بعضی جاها فکر و اندیشه است که این تغییرات در گفتن و نوشتن ظهور پیدا 

 شدم، کسانی که با این افکار موافق نبودند،ول میئکند. اگر در دولت و یا مجلس مس

کردند. در طول زندگی سیاسی من همیشه این اتفاق بوده است. شاید مخالفت می

من اعتدال باشد که در ذات من است. از افکارم به اعتدال رسیدم.  ۀاوّلین خصیص

ل اقتصادی، ئ(ره) برای شما نقل کردم، نمونه بود. این اعتدال را در مسا آنچه از امام

ل ئماعی که به من مربوط است و در مسال شخصی و اجتئی در مساسیاسی و حتٰ

پیش از انقالب نیز که در زندان بودیم، با  .خارجی و روابط با دیگران نیز دارم

ن برای اجوانان افراطی دوآتشه مشکل داشتم. سبک رفتار در زندگی که منافق

ها باشیم، گاهی متضاد کردند و توقع داشتند ما هم مثل آناعضای خودشان توصیه می

 ۀگونه بودم. کارنامنیز آن قمهای روش اعتدالی ما بود. شخص من در میان طلبهبا 

 .گونه بوده استمن در قبل از انقالب نیز این
 سخنرانی من در قبل از انقالب همیشه بر محور اعتدال بوده است. بعد از انقالب هم

عنوان معتدل شناخته که بودیم و تفکرات مختلفی بودند، بهشورای انقالب در 

http://rafsanjani.ir/wiki.php?id=210
http://rafsanjani.ir/wiki.php?id=210
http://rafsanjani.ir/wiki.php?id=818
http://rafsanjani.ir/wiki.php?id=818
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توزین. در  ۀکردند، یعنی همان وسیلها تعبیر شاهین میکه بعضیشدیم. تاجاییمی

تماعی را در نماز جمعه های عدالت اجچیز علنی بود. بحثمجلس هم که همه

دانشگاه آزاد توانستند بگویند. روزی که مطرح کردم که خیلی از کسان دیگر نمی

ای با ما کردن آموزش در انزوا بود. عدّهکردیم، فکر خصوصیرا تأسیس می اسالمی

ها، با موافق و مخالف ها و امثال اینل اقتصادی، مصادرهئمسا مخالف بودند. بعضی از

 .همراه بود
ر یی کشوول اجرائشد که تعدیل کردیم. وقتی مسهایی میبعدها در جنگ نیز افراط

 عنوان تعدیل خود را نشان داد که چندین پیکان در امورها بهشدم، آن سیاست

ز خشی نیهر ب خ بازار داشت. درسیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ارزی و نر

 .ها مخالفت کردندها و گاهی راستها موافق و مخالف بودند. گاهی چپبعضی
تواند توقع کند، نمیشود غیر از این باشد. وقتی انسان براساس میزان خود عمل مینمی

 کردم و االن نیزبینی میها با او بسازند. من این را پیشسلیقه ۀداشته باشد که هم

 ۀمصاحبه با روزنامهللا هاشمی، ، ساختمان قدس، آیت18/12/83. (کنمبینی میپیش

 )همشهری

 نسلی در آیینۀ خطبه های نماز جمعهعدالت بین

، همواره 1388ال هللا هاشمی در نماز جمعه، یعنی تا ستقریباً تا آخرین روزهای حضور آیت

های معادل و واژه »عدالت«ن شمار واژۀ تواست. نمیاها سخن رانده شده از عدالت در خطبه

عی برای دقت برشمرد. تقریباً هرچیزی و هرموضوع اجتماهای ایشان بهرا در سخنان و گفته

توانست به این موضوع مربوط شد. هرمناسبتی را مینحوی به موضوع عدالت متصل میاو به

 یافت.کند و هرموضوعی ازطریق اتصال آن به عدالت معنا می

عنوان راهکار ما بخش زیادی را به قانون اساسیهاست که در جهانی تعاونی روز

خیص مجمع تشهای کلی عدالت اجتماعی به خود اختصاص داده و در سیاست

و خیلی جاهای دیگر جایگاه مهمی دارد و  44در اصل  ،اندازدر چشممصلحت نظام 

اند ها از ما خواستهما فاصله داریم تا برسیم به آن حدی که قانون اساسی و سیاست

العاده مهمی برای باسوادکردن گام فوق اًکه حقیقت دانشگاه آزاد اسالمیسیس أو ت
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سال خدمات بسیار ارزشمندی را تقدیم کرده است. یک  25در این مدت  ،ملت ما

میلیون دانشجو دارد و  5/1ربع قرن کارهای عظیمی را انجام داده و امروز حدود 

به مسئوالن و  .کندالتحصیل دارد و خدمات فراوانی که میمیلیون فارغ 5/2حدود 

، 7/4/87. (کنیمساتید و دانشجویان و کارکنان این دانشگاه تبریک عرض میا

 هللا هاشمی، دانشگاه تهران)آیت

 با که اشدب این باید شما راه«کند: ای دیگر به مسئوالن و همۀ مردم توصیه میو در خطبه

 ادهاستف خودشان حق از دیگران دهید اجازه و باشید قانع خودتان حق به. کنید رفتار عدالت

 شگاه تهران)هللا هاشمی، دان، آیت11/8/86» ( کنند.

ماعی، ها، ضمن برشمردن تعدادی از عناصر مختلف عدالت اجتاو در یکی از خطبه

داند و به وظایف حکوت اسالمی برای ها را به سرنوشت آیندگان مرتبط مینحوی آنبه

 کند:ها اشاره میتحقق آن

ترین ارکان عدالت و همچنین از وظایف مهم ز مهممین اجتماعی و بهزیستی اأت

انداز نظام به های اسالمی است و ما در سند چشمخصوص حکومتهها و بحکومت

تواند با شرایط ما می ۀایم که اگر اجرا شود جامعای کردهاین مسئله توجه ویژه

کشورهای  ۀای است که هممین اجتماعی مسئلهأخیلی بهتری زندگی بکند. ت

ای است. هم شدهاند و راه تجربهدنیا مشکالت خودشان را با آن حل کرده ۀیشرفتپ

با منطق اسالمی سازگار است هم با منطق روز سازگار است. تجربه هم راهی بهتر 

مردممان را که در  ۀدهد و آن این است که ما بتوانیم هماز این را نشان نمی

هایی که با مردم کشورمان و چه آن کنند چهصورت قانونی زندگی میکشورمان به

ها این ۀکنند چه موقت و چه دائمی باید همنظام در این کشور زندگی می ۀاجاز

شود باید بیمه بشود وقتی اجتماعی باشند. یعنی هر انسانی وقتی متولد می ۀتحت بیم

ازلحاظ زندگی در آن حداقل معیشت خیالش راحت باشد. ازلحاظ شغل  ،بیمه شد

زی به سنی برسد که باید شغل داشته باشد اگر شغل نداشته باشد نظام باید اگر رو

بیکاری او را بدهد تا بتواند زندگی کند. ازلحاظ تحصیل باید هیچ  ۀحق بیم

ای بر او تحمیل نشود. ازلحاظ محدودیتی نداشته باشد تا بتواند تحصیل بکند و هزینه

ای دارد نظام بپردازد. اگر صندوق هدرمان و بهداشت باید با همین بیمه اگر هزین
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پردازد. اگر کم کند نظام به درستی باشد البته خود صندوق اقتصادی است و می ۀبیم

سودبخش هستند. با کارهایی که  ها معموالًهای بیمهکند. صندوقاو کمک می

ه ها را بمان هست که آن صندوقتوانند سیستم بدهند. حاال ما وظیفهکنند میمی

گذاری کنیم تا راه بیفتد و هر فرد برای زندگی باید سرمایه د بیاوریم . فعالًوجو

وضع خودش داشته باشد. این چیزهای  خودش حق مسکن دارد. باید مسکن مناسبِ

کشورهایی که  .حیاتی اولیه است. این جور هم نیست که این یک کار مشکلی باشد

ها را دارند. اگر تر است اینضعیفشان تر است منابعخیلی از ما اقتصادشان ضعیف

شوند یک نوع بیمه هستند تا زمانی که عنوان توریست هم وارد میکسانی که به

کنند بیمه آیند و حق اقامت پیدا میعنوان مهاجر میهایی که بهآنجا هستند. آن

 ۀجهت. البته این معنایش تساوی همکنند ازاینهم راحت زندگی می هستند و واقعاً

هایی که فعالیت بیشتری آن ؛دم نیست. هرکسی در کار خودش فعالیت داردمر

ولی یک حداقلی که شغل و  ،کنندتر زندگی میمرفه ،کنندکنند بهتر زندگی میمی

ها باید برای زندگی این ،هاستمسکن و تحصیل و بهداشت و درمان و امثال این

ای نیست. مدادهای موقت چارهکاری و اها تضمین شده باشد و کارهای وصلهانسان

ایم باید این کارها را بکنیم. اما آن چیزی که خواست اسالم و ما تا به آنجا نرسیده

های مصوب خواست دنیای عاقل امروز است و آن چیزی که خواست سیاست

 .ما از طرف رهبری است این است که ما باید به اینجا برسیم ۀشدشده و اعالمءامضا

کند تصمیمات تر زندگی میجامعه خیلی راحت انصافاً 1یفتدباقی اگر چنین اتف

های ایم بیمهحال نداشتهه. البته ما در این فاصله که تاب..تر را انسان می تواند بزرگ

های زیادی مین اجتماعی فعال بوده بیمارستانأاجتماعی به این معنا در حد کارگری ت

متکفل درمان و  ها انصافاًشد این اش هم در دوران سازندگی ساختهکه عمده

یان را مجانی کردیم و خود یبیمه روستا 75ما در سال . بهداشت نیروهای کار هستند

صورت کامل هنوز اجرا من در چندجا حاضر شدم برای اینکه تبلیغ بشود. البته به

درمانی را اجازه بدهید روی تخت  ۀهمان موقع گفتیم بیمد. نشده. باید بشو

                                                                                                                                        
که به نظر می رسد » نیفتد«نوشته شده  http://rafsanjani.irبرگرفته از سایت ایشان به نشانی  . در متن1ِ

 ه است.شداصالح در اینجا  نادرست است و

http://rafsanjani.ir/
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ان باشد. یک مدتی بود و بعد متوقف شد. باید این باشد. چون خیلی از مردم بیمارست

کارهای موقتی و  ۀها همیان بیمه نیستند باید باشند. اینیروستا .ما بیمه نیستند

مین اجتماعی کامل أت ۀپینه است. کار اساسی همین است که عرض کردم. بیموصله

ها همیشه ها هم هست اینثال اینحاال اگر بهزیستی و امدادی و ام. در جامعه

ها و خیلی کارهای دیگر برای سالمت نیازهایی هست که باید رسید. پیشگیری

 د.مردم باید انجام شو

 اشتی ازقیمت یا رایگان خدمات بهدتأمین اجتماعی، بیمۀ همگانی و خدمات ارزان

ه از د. بیمر باشتوانند نمادی واقعی برای تحقق عدالت در یک کشومواردی هستند که می

و هم » مثابۀ انصافعدالت به«شکل توان آن را هم بههای مدنی است که مینمادهایی در نظام

پردازان مفهوم عدالت در تلقی کرد. جان رالز از نظریه» مندیمثابۀ قاعدهعدالت به«شکل به

 کند:ان میعنو ای در باب عدالتنظریهکتاب معروف خود با عنوان 

یِش وۀ آراامعه است: نحجموضوعِ اصولِ عدالت اجتماعی ساختار بنیادین ِ ترین مهم

نحوۀ  اید برصول بانهادهای اجتماعِی اصلی در قالب طرح واحدی از همکاری، ... که 

 ونافع متخصیص حقوق و تکالیف در این نهادها حاکم باشد و توزیع مناسب 

را  نهادها عدالِت مربوط به هایی حیاتِ  اجتماعی را تعیین کند. اصولِمسئولیت

خلط کرد.  ها در شرایط خاص،نباید با اصول عدالت مربوط به افراد و اعمالِ آن

 )87: 1393(رالز، 

دالت را فهوم عموان در واقع نوعی همکاری بین نهادهای مدنی و اجتماعی الزم است تا بت

اعی از ن اجتمأمیاد. تاز اذهان دولتمران به بطن جامعه و حیات اجتماعیِ مردم گسترش د

ر دوازدهم شده ازسوی دولت د(ابالغ منشور حقوق شهروندیاولین حقوق مردم است که در 

و  خص شده استمش» حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی«) در آغاز با عنوان 1395آذرماه 

می بر حقوق عموماده، عالوه 6اند. در این این منشور را به خود اختصاص داده 6تا  1مواد 

طور ویژه اشاره شده صراحت و بهخواهان (معلوالن) بهمردم، به حقوق زنان، کودکان و توان

 است.
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وص عدالت دانشگاه تهران، با صراحت درخص  30/4/85هللا هاشمی در خطبۀ مورخ آیت

 شمارد:ها را برمیگوید و در چندین بند آننسلی سخن میو عدالت بین

شاط نشت و مومی و رفع فقر و رشد آموزش و بهداسطح معیشت و رفاه ع یارتقا

ر هم اگ ،دها خالی باشد اگر هم در اصل غنی باشای که از اینعمومی. جامعه

های شرفتم پیاگر ه ،ها منابع داشته باشددر بانک ،زیرزمین منابع داشته باشد

ه ندارد  مکاریهاین جامعه نه  ،دیگری در سطوح نظامی و جاهای دیگر داشته باشد

ر از فق ه بخشیکای مصرف شود گونههروحیه دارد. این ناحق است که اموال مردم ب

 عدالت واست  خوری ندانند چه کنند. معیشت عمومی مهمبمیرند و بخشی از زیاده

 .تواند نشان بدهداینجا خودش را خوب می

ما  ۀعز جامیمی انموقعیت زنان و تحکیم خانواده. اگر  یوازدهم : تقویت و ارتقاد

دنی مانون قشود و فکر کند که در احساس تبعیض بکند و فکر کند حقش ضایع می

قیر ومی تحنگ عمیا در دستگاه قضایی یا در تصمیمات دولتی و مدیریتی یا در فره

 یکند. ارتقایمفشل  گذارد. جامعه رادیگر هم اثر می جامعه بر نیمِ شود این نیمِمی

 ءن ارتقانند ایزل کمتزل ءت. اگر خانواده را با ارتقاموقعیت خانواده بسیار مهم اس

ر باشد ثؤار متواند بسینیست. زن باسواد دانشمند و آگاه و درعین عاشق خانواده می

 . دادن به جامعهدر تربیت فرزند مناسب و نشاط

مکن ا ما مدر ساخت زیربناه ه.های آیندتوجه به نسل سیزدهم : محیط زیست و

سل م اما نها کارهایی بکنیمصرف نفت و آوردن کاال و امثال ایناست بتوانیم با 

 ش تنفسبرای محیط زیستش را تخریب کنیم آینده ،آینده را اگر در نظر نگیریم

دادادی نابع خماگر  واگر زیربناها را نسازیم و برویم دنبال روبناها  ،مقدور نباشد

 یندهدیگران در آ سرعت مصرف کنیم و چیزی برایهاست بهنسل ۀکه مال هم

ربیت ته با های صالح که خودشان خالقیت دارند در جامعنگذاریم و اگر انسان

ل کنم به نسیممن فکر  ،های نخبه و مخترع و مبتکر آینده را ترسیم نکنیمانسان

ر لکه دوکند بمین نمیأانداز را تطور کلی آن هدف چشمشود و بهآینده خیانت می

 .ندازاشویم از هدف چشممی
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، امنیت امنیت فهومایشان به وجه دیگِر موضوع عدالت توجه دارد. یعنی ارتباط آن با م

ولی  ده است؛عنوان محافظت از کشور در داخل و خارج از مرزها، فرایندی بسیار پیچیبه

 حساس بهوجودآمدن این ایک وجه دیگر نیز دارد که احساس امنیت در مردم است و به

 کنند:که ایشان در سخنان خود به آن اشاره میظرایفی نیاز دارد 

شوری ممکن است در جایی ک ر این شرایط مفهوم امنیت چیز دیگری است.د

گر ااما  ؛باشد ازلحاظ اطالعاتی ازلحاظ امنیتی ازلحاظ نظامی انتظامی نیرومند

شود ا میشوند و دعوها دچار چالش مینظر نگیریم آن های دیگر امنیت را درلفهؤم

 . گیردها کشور را میناامنی و

زند. می ول رااهای امنیت در شرایط فعلی چیزهایی مثل عدالت حرف لفهؤدر این م

ن ودشداحساس ناب ،احساس ظلم بکنند ،یعنی اگر مردم احساس تبعیض بکنند

 خشی ازشدن یک بن یعنی ساییدهبودن اآلاند و ناراضیناراضی ،حقشان را بکنند

ن شورشاکدهند ظرفیتی را که در م رفاهی را که تشخیص میپیکر امنیت. مرد

خاطر هها یا بخاطر ضعف مدیریتکنند. اگر ببینند این رفاه بههست مطالبه می

دم از مر بخش زیادی ،شودخاطر ظلم و تبعیض و انحصار ضایع میمدیریت یا به ءسو

ها که در کشور هاییفرهنگخرده ،هاآیند. قومیتکنند و به زبان میحرکت می

 ،شندشته باتی داجاهایی که نیرومند باشند و زیاد باشند و اصال مخصوصاً ،هستند

 های خودشان رافرهنگ خودشان و سنت ،کنند و بحث زبان خودشانحرکت می

یجاد اراحتی و نا تواند عاقالنه در نظر گرفته شودها میاین ۀکنند و هممطالبه می

 ،فاهکند. رجاد بتدبیری برخورد شود و چالش اید با بیتوانولی گاهی هم می ؛نکند

 ۀهم.. .ستگی فکر دوران بازنش ،بیمه ،تحصیل ،اشتغال و سالمت بهداشت ،عدالت

ی وارد کنند و در فضایمدافع پیدا می ،کنندتشکل پیدا می ها برای خودشاناین

. آیدمی شآزادی که برای بشر فطری است پی ۀها مسئلشوند و در کنار اینمی

 ه تهران.)هللا هاشمی، دانشگا، آیت5/3/85(

عنوان یک ای دیگر دربارۀ نحوۀ عمل دولت و ایجاد صندوق ذخیرۀ ارزی بهو درخطبه

گوید و همۀ ابزارهای قانونی آن را که در تک مردم سخن میبهسرمایۀ عمومی برای تک
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شمارد و برای مردم یمجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم آمده است برم

 کند:تشریح می

مجمع تشخیص مصلحت بسیار مهم دیگر اینجا این است که در مصوبات اخیر  ۀنکت

چهارم برای اصالح ساختار نظام طراحی ارائه شده و در  ۀو همچنین برنامنظام 

واند به تمام تصویب رسیده که یک نوع اطمینان و آرامشی میبندها و موادی به ت

به دو هدف یکی اینکه  ؛قبولی باشندهای قابلافشار جامعه بدهد که دارای اندوخته

چون امروز ازلحاظ علم اقتصاد  ،انداز در جامعه تقویت شودگذاری و پسسرمایه

امعه از سالمت و انداز بیشتر داشته باشد آن جای که پسروشن است هرجامعه

پایداری اقتصاد سالم برخوردار است. راه بسیار خوبی در نظر گرفته شده و با اصالح 

راه هموار است. قانون هم تصویب شده  قانون اساسی تقریباً 44های اصل سیاست

اساس یک اتفاق مهمی کنند. براینهای دولتی آن مانده که دارند آماده مینامهنییآ

هر ه دانید که بتواند بیفتد. میهمین اواخر امسال و یا سال آینده میدر کشور ما از 

ها دلیل امروز دولت ما بخش زیادی از ثروت جامعه را به نام خودش دارد و این

ه چون دولت اگر چیزی مالک است ب ،دست دولت اما در ،مال جامعه است

که از طرف  امالک مردم است ،اموال مردم است ،نمایندگی از طرف مردم است

کند و این در ها دولتی که مسئولیت امور را برعهده دارد به نام خودش ثبت میآن

ی صنایع بازرگانی و خدماتی و بسیاری از شئون یها هست. در امور زیربنابخش ۀهم

ن در اختیار دولت آلادر دنیا و در اقتصادهای آزاد در اختیار مردم هست  که معموالً

اند ها مطالعه و کار و تحقیق به این نتیجه رسیدهسال خره پس ازاست. باأل

ها در اختیار مردم و مدیریت مردم باشد و متخصصان که بهتر است بسیاری از این

ها تدوین شده و آماده های کلی و مقررات قانونی ایندولت متصدی نباشد. سیاست

ن میلیارد دالر اآل 200اند نزدیک است. فکر شده در آمار و ارقامی که به ما داده

البته با شکل خاصی که باعث  .تواند به مردم برگردددر اختیار دولت است که می

بسیاری از  وری برسد. مثالًبلکه بهتر به بهره ،های بزرگ نشودافتادن بنگاهازرونق

ها و بسیاری از خطوط راه آهن پتروشیمیها ها بسیاری از بنگاهها نیروگاهپاالیشگاه

ها در اختیار فرد فرد قرار بگیرد و تجزیه شود. بنادر و معنایش این نیست که این
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ای بزرگ و بعد این مجموعه بزرگ وارد شوند در یک مجموعهها جمع میاین

شود و تبدیل میشود و به سهام ریزی و کوچک شود و دارای سهام میبورس می

توانند از این سهام بگیرند که ما توانند اگر خودشان بخواهند میتمام مردم ایران می

ن ایم که بررسی بسیار عمیق و طوالنی است که اآلدر یک بررسی که انجام داده

های تبلیغاتی در انتخابات شده و من در آخرین حرف هاست روی آن کارماه

کنم این یک گامی است تلویزیون عرض کردم فکر میدر  ریاست جمهوری اخیراً

اقتصاد ما را سالم کند ساختار  ،ما را بسیار بسیار سالم کند ۀتواند جامعکه می

سسات بزرگ و ؤمند کند به مهمردم ما را عالق ۀنظاممان را سالم کند و هم

ری که میلیون خانوا ایم برای چهاردهای که کردهها و محاسبهشریک بکند در آن

هایی میلیون تومان سهم قسطی داده شود آندر ایران هستند برای هر خانواری اگر ده

شود و باالی ها گرفته نمیکه پول ندارند البته یعنی اقشار زیرخط فقر هیچ از آن

خرند و یا قسطی و نقدی ند با شرایط مساعدتری نقدی میاکه مایلخط فقر کسانی

 ۀگیرد و در ذخیرد نقدی بخرند هرکس هم نخواست نمیند بایاکه متمکن و کسانی

ای که شما امروز در که هر خانواده ستماند. معنای این حرف اینسهام دولت می

میلیون تومان به نام او صادر شود و در تواند برود بورس و دهایران نگاه بکنید می

قسطش و دینش  ،دپردازظرف ده سال از سود همین سهام که بخشی از آن سود را می

شود و هر پردازد ارزش سهامش چند برابر میپردازد و در این مدتی که میرا می

شما اگر از ده  تواند روی آن معامله کند. مثالًمقداری را که حقش را پرداخته می

را پرداخته باشید این دو میلیون در اختیار خودتان است که  میلیون دو میلیون آن

ولی آن کارخانه  ،یدیبازار معامله کنید و صرف کارهای دیگر نمارا در  بتوانید آن

شوند و ای که دارد با انتخاب اعضای مجمع تصویب میمدیرهو آن واحد با هیئت

ها مدیریت خودشان را دارند منتها نه با مشکالت مدیریت دولتی که بسیار کند آن

اما  ،مدیریت بخش خصوصی ۀکند در آنجا با شیواذیت می است و بوروکراسی واقعاً

از  رسد محاسباتی که شده دولت مثالًمالکیت عموم مردم که سود آن به همه می

برد اگر این در اختیار سودی که امروز می مبارکهیک کارخانه بزرگ مثل فوالد 

 گیرد خیلی بیشتر از این سودی است که فعالًدولت می مردم قرار بگیرد مالیاتی که
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بودن بودن به مردمیوری هم بسیار باالتر است. اقتصاد از دولتیبرد و بهرهدولت می

ها آن و کره انجام شده و ژاپنی مثل یگردد و همین کاری که در کشورهابرمی

 ستبسیار جالبی که اینجا هست این ۀاند اقتصاد خود را رونق بدهند. نکتموفق شده

خواهند ها که میشود بچهجدیدی که تشکیل می ۀکه از این به بعد هر خانواد

صورت سهام همیلیون تومانی از دولت بمحض ازدواج یک کادو دههازدواج کنند ب

کنند که این یکی از مطمئنی پیدا میۀ اندوخت شود و یکها مینام آنه اقساطی ب

مند هطور طبیعی عالقهابزار تشویق سالم ازدواج است که بدون فشارها ما مردم را ب

های بزرگ خانواده وریز دارد سئواالت فراوانی دارد مثالًهای خردهکنیم. البته بحث

ی یهایا نه که بحثتناسب افراد خواهد بود کند یا نه و بهو کوچک آیا تفاوت می

شود. به شما اطالع داده می شود و بعداً نامه کار میینیاست که دارد روی آن در آ

توانیم چهارم ما می ۀانداز و برنامخواهم عرض کنم به مقتضای این سند چشممن می

قبول سطح قابلبه هم ساختار اقتصادمان را سالم کنیم هم اقشار زیر خط فقر را 

قبولی کنیم که در توانیم دارای اندوخته قابلطبقات متوسط را می برسانیم و هم

وری را باال ببریم که امروز ها یک آرامش و اعتمادی بدهد و بهرهزندگی آن

های هللا در یک مدت معقولی این خواستهءشاین است و اگر انیسفانه پاأمت

تماعی مورد عنایت های کلی و برنامه اجرا شود ما شاهد بخشی از عدالت اجسیاست

عنوان یک الگو و نمونه توانیم بهروز است که می قانون اساسی خواهیم بود و آن

 هللا هاشمی، دانشگاه تهران)، آیت10/4/84. (برای دنیای اسالم مطرح باشیم

های نماز جمعه تهران را هللا هاشمی رفسنجانی نزدیک به بیست خطبه از خطبهآیت

لت و عدالت اجتماعی از دیدگاه اسالم اختصاص داده است که در مستقیماً به موضوع عدا

به بر اشاره به رئوس اصلیِ هر موضوع، نظرات و تفاسیر خود را نیز باتوجهها افزونآن

شده در کشور و آنچه در نظر است انجام شود و همچنین آرزوهای خود برای اقدامات انجام

ها و تنوع مسائل ها و خطبهاین گفته تحقق عدالت در کشور را برشمرده است. حجم

ها اشاره کرد. لذا در توان به آنها چندان زیاد است که در یک مقاله نمیشده در آنمطرح

هللا هاشمی کنیم و به برخی از آثار دیگر آیتنظر میهای نماز جمعه صرفادامه از خطبه
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نسلی و مفهوم عدالت الت بیننحوی به موضوع عدها بهکنیم که در آنرفسنجانی اشاره می

 پرداخته است.

 هللا هاشمی رفسنجانینسلی در سایر آثار آیتعدالت بین

خصوص اگر دانشجویان و اقشار شد، و بهها و مجامعی که دعوت میایشان در همۀ گردهمایی

ر گفت. تقریباً در اکثکرد و از عدالت میجوان در آنجا بودند، مشتاقانه شرکت می

گفت. موضوع و دغدغۀ زد و از آن سخن مینحوی به مسئلۀ عدالت گریزی میها بهمصاحبه

شد. در یک دلیل عمالً در همۀ گفتارهای او عیان میهمینعدالت با او عجین بود و به

رآمدهای میان د کننده در مورد ارتباطگردهمایی در میان دانشجویان و در پاسخ به مصاحبه

ها به آن اسخگوییپها از درآمدهای مالیاتی و درنتیجه عدم این دولتها و استقالل نفتی دولت

های خودکامه، نکاتی کامالً علمی و کاربردی را ها به دولتشدن آنمردم و امکان تبدیل

 ای بسیار آموزنده است:ها تجربهکند که خواندن آنمطرح می

توان دیکتاتوری کرد، با اینکه دولت خیلی پردرآمد است. تحقیقاً نمینروژ مثالً در 

عنوان یک عامل طور که گفتید بهضمن اینکه عمالً درتعدادی از کشورها همان

گونه نیست. حساب درآمدهای نفت کند، ولی در کشورهایی هم اینمنفی عمل می

ه دولت نیست، بلکه متعلق به مردم است و جداست. چون درآمد نفت متعلق ب

اعتماد در مصالح مردم مصرف عنوان امین کامالً قابلدولت باید اموال مردم را به

تواند باشد. اگر مردم هوشیار باشند و سیاسی کند. زورگفتن از این طریق که نمی

برای باشند و پای کار باشند و واقعاً حقوق خودشان را مطالبه کنند، این ثروت 

هاشمی رفسنجانی با  هللاآیت یگووگفت، 14/10/88(شود. مردم تبدیل به مکنت می

 .)جمعی از دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

گذاری را با عدالت رابطۀ شغل و سرمایه 7/2/83در دیدار با مسئوالن خانۀ کارگر در 

 کند:برای آینده عنوان می

گذاری باشد، تقاضای کار نیروهای انسانی برای صاحبان سرمایه و مایهوقتی سر

خواهند. این مدیران کشور جدّی است. یعنی نیاز دارند. نیروی متخصص هم می

ها را ها را باال ببریم. در سطوح کارگری حداقل مهارتکند که آموزشایجاب می
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داشتند،  به نیروی کار نیازآورد. وقتی ها را باال میجدّی بگیریم که سطح زندگی

های تمایلی صاحبان سرمایه را تحمیل کرد. حتماً باید حقوق توان خواستهدیگر نمی

گذاری، تولید و توسعه گر رونق واقعی، یعنی سرمایه. انظر بگیرند نیروی کار را در

ها و ایجاد تعادل و برقراری عدالت در کشور باشد، بستر برای تنظیم خواسته

توان با ارز، دهد. اگر رونق نباشد و با رونق کاذبی که میجواب می اجتماعی

توان شغل ایجاد کرد و به واردات و فروش نفت جامعه را قانع و ایجاد کرد، نمی

روز کند و یکتوسعه پیدا نمی کنند. کشورها رسید. نیروها هم رشد نمیمهارت

 .کنیماالن خوب زندگی نمی .شودتمام می

ناصر عنسلی است. تقریباً همۀ این عبارتی کلیدی در عدالت بین». شودمام میروز تیک«

د. حتیٰ اکنون وارد عمل شتواند مشمول این عبارت شود و باید از هماقتصادی یک کشور می

دن ، پیرشیندهنیروی انسانی فعال ممکن است در آینده نایاب شود. از مشکالت جهان آ

، سالم بمانند ا فراهم کنند که آحاد جامعه بیشتر زندهعی رها باید اوضاهاست. آنجمعیت

دلیل باید تغییراتی جدی در قوانین همینهای اقتصاد را بگردانند. بهباشند تا بتوانند چرخ

د. باید فته شور گربازنشستگی، وضعیت درمانی و توانمندسازی مردم در سنین باالتر در نظ

بتوانند با  د پیرترسازی شوند تا افراومرور مردم مناسبهای عبورحتیٰ قوانین ترافیکی و محل

مکن است ر نیز مجا شوند. بنابراین، حتیٰ نیروهای کاآرامش خاطر باالتری در شهرها جابه

 هللا شوند. مشمول این عبارت آیت

بریم. قسمت ایان میپهللا هاشمی به مقاله را با چند نقل قول از کتاب امیرکبیر نوشتۀ آیت

ود از خنسلی مربوط است که ایشان در مقدمۀ کتاب همچنان به موضوع عدالت بیناول 

 است: خان امیرکبیر ذکر کردهدیدگاه میرزاتقی

 دانست که ثروت مملکت، بایستی در خود مملکت خرج شود. معادن ووی می

ملت،  رمایۀسذخایر کشور، باید توسط علمای همین کشور استخراج گردد، پول و 

د و گذاری شوهای اقتصادی این آب و خاک به جریان افتد و سرمایهر رشتهبایستی د

 .ار شدکبا نهایت پشتکار برای تحقق بخشیدن به این اهداف عالی دست به 
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ک خویش چیز خود را در داخل خاامیر معتقد بود که یک کشور مستقل، باید همه

قیمت، نگرا صنوعاتتهیه کند و از فروختن مواد خام به قیمت ارزان و خریدن م

د و ای جز ورشکستگی و هدردادن ذخایر و ثروت کشور، عاید نخواهد شنتیجه

از کردن کشور و استخراج معادن تالش خستگی ناپذیری را آغرو برای صنعتیازاین

 )9: 1346کرد. (هاشمی رفسنجانی،

بار آن  یکهللادهیم که آیتاما آخرین بخش را به قسمتی از کتاب امیرکبیر اختصاص می

 را برای حاضران در یک جلسه با اشک و بغض خواند. 

چنان شیر صورت آنجانشینان امیر، با الهام از سفارت انگلستان، دارالفنون را به

م انگیز الهی هدم و سر و اشکمی درآوردند که درعالم خلقت با عظمت و حیرتبی

از  اسمی و دارالفنون فقط انگیزی وجود ندارد. از نقشۀ دانشگاهچنین مخلوق بهت

ان نقاش اهداف مقدس و اساس آن، تنها کاریکاتوری، آن هم کاریکاتوری که

 دید.استعمار بریتانیای کبیر نقاشی کرده بودند، نصیب ملت ایران گر

 ان همانانگیز دارالفنون را بعد از عزل امیرکبیر از زبخوب است ماجرای اسف

ر دجراحی  ک استاد طب وشی، بشنوید. دکتر پالزدۀ اتریاساتید و کارشناسان فلک

 کتاب خود می نویسد:

ه بمودند. احدی وارد تهران شدیم. پذیرایی سردی از ما ن 1851نوامبر  24ما در 

افته و غییر یتوضاع استقبال ما نیامد و اندکی بعد خبردار شدیم که در این میانه ا

ادر الخصوص توطئۀ ملیباری و عهای درچند روزی قبل از ورود ما در نتیجۀ توطئه

  خان مغضوب گردیده است.شاه که از دشمنان سرسخت امیر بود، میرزاتقی

 و در جای دیگر نوشته است:

ا مود که بمیده در چنین موقع نامساعدی بود که وارد ایران شدیم، امیر درست فه

 خواهیمدادن نوظایف خود را نه برطبق نظریات او نه بدخواهان خودمان، انجام

 توانست.

خواستند از افتتاح دارالفنون استعمار و عمال آن پس از عزل امیر، در درجۀ اول می

عمل آورند و استادان اطریشی را به کشورشان برگرداند، ولی  جلوگیری به

داشت و درعین ناصرالدین شاه که ته قلب، امیرکبیر و اقدامات او را دوست می
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توجه به آثار او نبود، زیربار پیشنهاد انصراف از افتتاح یاینکه او را عزل کرده بود ب

مدرسه دارالفنون نرفت، همین دکتر پالک در کتاب خود پس از شرحی که راجع 

کند به مخالفت سفیر انگلیس و صدراعظم جدید با افتتاح دارالفنون نوشته، اضافه می

 که:

که  خواستنننمود و شاه با نظرات میرزاآقاخان نوری و سفیر انگلیس موافقت 

 .را ضایع بگذارد» امیرکبیر«اقدامات معلم و نیکخواه قدیمی خود 

 ).141-140: 1346(هاشمی رفسنجانی، 

 گیرینتیجه

د فردی . او خوهللا هاشمی رفسنجانی در تمام عمر با برکت خود با مفهوم عدالت زیستآیت

ت عتقاد به ثرو. او ااشدت و درآمد بمتمول بود و بنابراین ازنظر او عدالت نباید تضاد با ثرو

عقولی کرد که باید همۀ سطوح جامعه از درآمدهای معمومی داشت و به این فکر می

مۀ آحاد هستیابی دها این است که ابزارهای عادالنه را برای برخوردار باشند و وظیفۀ دولت

های ۀ تالشاز او نشانمانده جایکشور را در حال و آینده به این ثروت فراهم کنند. آثار به

ها و ها و یادمانها و مکتوبات، مصاحبهمردی است که با این دغدغه زیست است. نوشته

هایی در سازیها و حاشیهخواهانه است. او بارها با تهمتخاطراتش مملو از واژگان عدالت

سان اکارشن رو گردید و تالش کرد نظرات مخالف را تاب آورد و ازمسیر اصالحاتش روبه

مان او، ام در زای برای تولید اندیشه در کنار خود سود ببرد. مجمع تشخیص مصلحت نظحرفه

حت یص مصلتشخ محلی برای تولید اندیشه بود. مرکز تحقیقات راهبردی وابسته به مجمع

ه ک مقالتوان در ینظام نیز برای همین کار ایجاد شد. خدمات این مرد بزرگ را نمی

الحق که  د بود ودار خدمات این مرد نجیب و آرام خواهآیندۀ کشور وام برشمرد، ولی تاریخ

 برازندۀ اوست.» امیرکبیر ثانی« و » سردار سازندگی«عباراتی چون 
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 گرا؟اکبر هاشمی رفسنجانی: انقالبی یا واقع

 1دکتر صادق زیباکالم

 چکیده

هللا هاشمی رفسنجانی بیش از آنکه یک انقالبی ست که مرحوم آیتل اصلی این مقاله آن ااستدال

بینی هاشمی رفسنجانی درحقیقت گرا (پراگماتیست) بود. واقعمداری واقعرادیکال باشد، سیاست

بیشترین نفع و دستاورد را برای انقالب و نظام داشت. یکی از بارزترین خدمات و دستاوردهای 

اگر «بینی هاشمی رفسنجانی، نقش وی در پایان بخشیدن به هشت سال جنگ با عراق بود. واقع

کردن رهبران و مسئوالن نظام ازجمله مرحوم امام خمینی در های ایشان در مجابتالش

بسا با کرد و ایبود، معلوم نبود که آن جنگ چه سرنوشتی پیدا میبخشیدن به جنگ نمیپایان

آمیز نیست. هدف و این سخن هرگز اغراق» رسید.تری برای کشور به پایان مینصدمات بسیار سنگی

بینی، اساساً، همواره و از همان ابتدای ورودِ ایشان به اصلی مقاله آن است تا نشان دهد عنصر واقع

های بارز شخصیتی ایشان بوده، چه قبل ش، یکی از ویژگی1340عرصۀ سیاسی در کنار امام در سال 

کم تا های بعد از انقالب، و دستالب و در دوران مبارزه، چه در دوران انقالب و چه در سالاز انق

رغم دهد که بهحال نشان میش. این مقاله درعین1376شان در سال اواخر دورۀ ریاست جمهوری

بودند، چرا و چگونه و چه روی، که مرحوم آقای هاشمی از آن برخوردار روحیۀ اعتدال و میانه

های نخست انقالب، مواضع ایشان بسیار نزدیک به مواضع ویژه در سالشود که در مقاطعی، بهیم

های اعتدال دادن رگهپردازد، نشانشود. موضوع دیگری که مقاله به آن میرادیکال و تند آن زمان می

مجموع، مقاله به گریِ اوایل انقالب است. درهای تندروی و انقالبیروی اتفاقاً در همان سالو میانه

داشتن با روی، یا به تعبیری دیگری پراگماتیسم، و فاصلهرسد که اعتدال و میانهبندی میاین جمع

سیاسی مرحوم هاشمی رفسنجانی بوده. این  ترین ویژگیتندروی و رادیکالیزم انقالبی، شاخص

ر و تحمل و پایمردی همراه صبش، به1388ویژه بعد از حوادث و رویدادهای تلخ سال شاخصه، به

های سنگین غیرمنصفانه و بعضاً غیراخالقی سیاسی که تا ایشان دربرابر آن همه فشارها و هجمه

                                                                                                                                        
 علمی دانشگاه تهران.استاد و عضو هیئت  .1
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روی را در همان زمان پایان حیاتش ادامه یافت، سرانجام توانست به بار نشیند و اعتدال و میانه

 بی قرار دهد.صورت گفتمانی جدی در مقابل تندروی و رادیکالیزم انقالحیات وی به

 

 روی.وی؛ میانهی؛ تندرگرایی؛ پراگماتیسم؛ رادیکالیزم انقالباکبر هاشمی رفسنجانی؛ واقع کلیدواژه:

 

 هاشمی پیش از انقالب 

در اندیشۀ سیاسی و » رویمیانه«بردن به جایگاه منظور پیها بهترین روشیکی از ساده

باشد.  دگی سیاسی وید نگاهی گذرا به زنتوانی میهللا هاشمی رفسنجاناجتماعی مرحوم آیت

عنوان گاه بهیچنی هاصوالً در تمامی دوران مبارزات قبل از انقالب، مرحوم هاشمی رفسنجا

ت گیری نهضشد؛ چه در مراحل اولیۀ شکلچهره و شخصیتی رادیکال و تندرو شناخته نمی

های ، و چه در سال1343سال  و تا قبل از تبعید مرحوم امام از ایران در 1340در اوایل دهه 

و اوایل  1340ۀ م دهبعد تا برسیم به دوران حساس و پرالتهاب مبارزۀ مسلحانه در نیمۀ دو

 با» ارزانیت مبروح«. مرحوم هاشمی رفسنجانی همانند بسیاری دیگر از اعضای 1350دهۀ 

سمی عالم راز کم تا قبل ادست» سازمان«همکاری و ارتباط داشتند. » سازمان مجاهدین خلق«

از  بر تغییر مواضع سازمان از اسالم به مارکسیسم،، مبنی1354رهبران آن، در تیرماه سال 

رخی از ببود. البته ای در میان مبارزان مسلمان علیه رژیم شاه برخوردار محبوبیت گسترده

ازمان سولوژی ه ایدئبو دیگران شبهات و ایراداتی » مؤتلفه«مبارزان مسلمان ازجمله اعضای 

خواهِ قیای بود که از حمایت بسیاری از نیروهای ترگونهداشتند؛ اما محبوبیت سازمان به

ز مخالف کردند (ازجمله بسیاری از روحانیان مبارگرا که علیه رژیم شاه مبارزه میاسالم

 رژیم شاه) برخوردار بود.

اسالم به مارکسیسم  بر اینکه ایدئولوژی سازمان ازپس از اعتراف رهبریِ سازمان مبنی

تغییر یافته است، مبارزان مسلمان، چه درون زندان و چه بیرون، با بحران سیاسی بزرگی 

ها قبل هم ایرادات و انتقاداتی به رو شدند. برخی از مبارزان مسلمان که از مدتروبه

اعالم سو خواهان تفکرات مجاهدین داشتند، حاال دیگر آن انتقادات را علنی ساختند و ازیک
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دیگر اصرار بر قطع بردند، شدند و ازسوییمواضع رهبران سازمان، که در زندان به سر می

جا پیش رفتند که ها. درواقع، برخی از آنان تا بدانهرگونه همکاری و ارتباط با مارکسیست

 ترمهم» از پشت به مسلمانان خنجر زده بودند«ها ها را که به تعبیر آنمبارزه با مارکسیست

گفتند که اگر آزاد شوند، بیش از آنکه دانستند. صراحتاً میاز حتیٰ مبارزه با رژیم شاه می

 ها پیکار خواهند کرد.درصدد ادامۀ مبارزه با رژیم شاه باشند، با مارکسیست

بردند و باالی سازمان که در زندان به سر میدیگر رهبران و کادرهای ردهازسویی

کردن عملکرد رهبری سازمان، کردند، ضمن محکومتأکید میهمچنان بر مواضع اسالمی 

ارویی و دانستند و هرگونه رویحال همچنان اولویت اصلی را مبارزه با رژیم شاه میدرعین

دانستند. برخی ها را به نفع رژیم شاه میگیری در برابر مارکسیستارتباط و جبهه حتیٰ قطع

ذ لف اتخاهللا طالقانی و منتظری هم مخاآیتاز روحانیان درون زندان ازجمله مرحوم 

که شمار دیگری از آنان، برعکس، بر قطع ها بودند، درحالیگیری حاد علیه چپموضع

تردید، تغییر موضع سازماْن مبارزان ورزیدند. بیها اصرار میارتباط کامل با مارکسیست

 رو ساخته بود.مسلمان را با بحران سیاسی عمیقی روبه

های سیاسی مرحوم هاشمی رفسنجانی آفرینیترین اقدامات یا درحقیقت نقشمهمیکی از 

ای تاریخی برای نیروهای مذهبی درون در جریان همین بحران بود. ایشان توانستند مصالحه

سازمان بیفزایند. بعد از  زندان رقم بزنند و نگذارند جریانات تندرو بر هزینۀ تغییر موضع

ن به یک فرمول یا مصالحه دست یافتند که حسب آن، ارتباط و مذاکرات طوالنی، ایشا

نشدۀ سازمان گونه که رهبران مارکسیست، آنهازندگی اشتراکی درون زندان با مارکسیست

گیری و حال تعارض، جبههکرد. درعینتمایل داشتند، همچون گذشته دیگر ادامه پیدا نمی

خواستند) وهای مؤتلفه و برخی از روحانیان میگونه که تندرها هم (آندشمنی با مارکسیست

کننده در دستیابی به آن داشتند ماند. آن مصالحه که مرحوم هاشمی نقش تعیینموقوف می

دهندۀ خلقیات حال آن مصالحه نشانباعث شد تا کمترین هزینه به نهضت وارد شود. درعین

ب هم، اگر نگفته باشیم آقای هاشمی روِ آقای هاشمی بود. در تمامی دوران انقالمعتدل و میانه
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کم و برخالف برخی از فعاالن سیاسی دیگر، از رو و معتدل برعهده داشتند، دستنقش میانه

 کردند.های تند انقالبی پرهیز میگیریدادن شعارهای رادیکال و یا موضع

 )1360هاشمی پس از انقالب (دهۀ 

های الب. یکی از دشوارترین قسمتزی انقهای ایشان بعد از پیروگیریرسیم به موضعمی

قدان از منت گردد. بسیاریزندگی سیاسی مرحوم آقای هاشمی به دهۀ نخست انقالب باز می

ورزند، به ت میمخالف» رو بودهوی یک میانه«ایشان و اساساً کسانی که با این دیدگاه که 

ایشان را  آنان عملکردد. گیرنهای وی در دهۀ نخست انقالب خرده میگیریعملکرد و موضع

دیگر عبارتدانند. بهبودن وی میدر دهۀ نخست انقالب، حجتی بر تندروی و رادیکال

به این اتوجهببه فضای تند و رادیکالی که بعد از انقالب بر کشور حاکم بود، و باتوجه

ها به ترین شخصیتواقعیت که مرحوم هاشمی رفسنجانی یکی از بانفوذترین و نزدیک

توان ایشان را همچنان کنند که چگونه میبودند، منتقدان وی استدالل میوم امام خمینی مرح

های افتادن گفتمانراهها، بهتوان اعدام، مصادرهرو دانست؟ چگونه میای اعتدالی و میانهچهره

رگ بر میبرال، ستیزی، صدور انقالب، مرگ بر لرادیکال آمریکاستیزی، استکبارستیزی، غرب

های آمریکایی گیری دیپلماتکار، اشغال سفارت آمریکا و گروگانریکا، مرگ بر سازشآم

 نادیده گرفت های نخست انقالب به راه افتادندهای دیگر انقالبی را که در ماهو بسیاری جلوه

؟ ایضاً و ورزید صرارو بر این باور که مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی میانه بودند همچنان ا

 های بعد؟ر سالان داستا برخی از رفتارهای ایشان نسبت به مخالفان و منتقدانشدر همین ر

هاشمی «جالب است که مخالفان و منتقدان تندرو مرحوم هاشمی هم اتفاقاً عطف به 

(از » تجدیدنظرطلبی«کنند و او را متهم به است که از وی انتقاد می» 1360رفسنجانی دهه 

دیگر، مشکل تندروها با آقای هاشمی که عبارتکنند. بههای انقالب) میاهداف و آرمان

بسیار جدی و علنی هم شد، آن بود که چرا ایشان بر همان سبک  88باالخص بعد از خرداد 

ورزیدند؟ چرا دیگر به مواضع های نخست انقالب اصرار نمیو سیاق و بر همان مواضع سال

دادند؟ به بیان دیگر، عملکرد و نشان می رسید خیلی اعتقاد و پایبندیبه نظر نمی1360دهۀ 

رو شده بود. با دو دستۀ منتقدان کامالً مخالف روبه 1360مواضع مرحوم هاشمی در دهه 
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گیرند که چگونه با آن می کنند و نتیجهمی اشاره 1360گروه اول به هاشمی رفسنجانی دهۀ 

کنند م، برعکس، چون تصور میرو دانست؟ و گروه دوتوان وی را معتدل و میانهکارنامه می

کنند فاصله گرفته است، وی را مالمت و سرزنش می 1360ایشان از هاشمی رفسنجانی دهه 

کند. آیا حق با پشت می» خط امام«زعم آنان به که به اهداف و آرمان های انقالب و به

 1360دهۀ  شان درواسطۀ مشی رادیکال و انقالبیمخالفان گروه نخست است که ایشان را به

دانند، یا آنکه روی نمیل و میانهواسطۀ آن رفتارها واجد اعتداکنند وایشان را بهمالمت می

ها انقالبی ست که معتقدند او در آن سالحق با مخالفان رادیکال و تندروی مرحوم هاشمی

اشمی ها فاصله گرفته است؟ کدام تصویر از مرحوم هبوده، اما بعداً از آن اهداف و آرمان

یا برعکس تصویر 1360ترست؟ تصویر هاشمی رفسنجانی دهۀ رفسنجانی به حقیقت نزدیک

 ؟  88هاشمی رفسنجانی بعداز

خواه وی بایستی گفت که هردو گروه، هم به تعبیری مخالفان لیبرال یا آزادیدرپاسخ می

تن شرایط و گرفاند: نادیدهو هم مخالفان تندرو و رادیکال وی، در یک نکته با هم مشترک

تر آقای هاشمی قطعاً خواههای نخست انقالب. مخالفان آزادیاوضاع و احوال ایران در سال

های روی و ایستادگی بر آرمانگونه آثار و عالئم اعتدال، میانهگویند و هیچدرست می

دموکراتیک همچون آزادی بیان، انتخابات آزاد، حاکمیت قانون، آزادی مطبوعات، 

 1360ن حکومت، نبودِ زندانی سیاسی و ... از مرحوم آقای هاشمی در دهۀ بودپاسخگو

جز مرحوم مهندس بازرگان و توان این سؤال را پرسید که بهحال میشود؛ درعینمشاهده نمی

کسان دیگری در کسی یا چههللا منتظری، چهیاران ایشان و در درجۀ بعدی مرحوم آیت

مفاهیمی هچون حقوق بشر، حق آزادی بیان، محاکمات علنی  دنبالهای بعد از انقالب بهسال

و منطبق بر اصول و ضوابط  قانونی و ... بودند که آقای هاشمی دومیِ آن باشد؟ آیا غیر از این 

شان ارزشمند شده از جناب سیدمحمد خاتمی است که همۀ آنان که امروزه این مفاهیم برای

زاده، روبی، عبدهللا نوری، ناطق نوری، مصطفی تاجگرفته تا مهندس میرحسین موسوی، مهدی ک

بهزاد نبوی، سعید حجاریان، عبدهللا رمضانزاده، غالمحسین کرباسچی، حسین مرعشی، 

محمدرضا خاتمی، موسوی الری، حسین کمالی، ابراهیم اصغرزاده، محسن میردامادی، محسن 
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آیند ارزشی قائل نبودند. همۀ برای مفاهیمی که ذیل دموکراسی می 1360آرمین و ... در دهۀ 

آنان که امروز دغدغۀ انتخابات آزاد، حاکمیت قانون، نبود زندانی سیاسی، آزادی مطبوعات، 

ستیزی، دنبال استکباربه 1360دست مفاهیم را دارند، در دهۀ احترام به حقوق بشر و این

و شعارشان نه درود بر  دست مفاهیم بودندآمریکاستیزی، نابودی اسرائیل، صدور انقالب و این

آزادی و سالم بر دموکراسی که مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر لیبرال، مرگ 

کار و مرگ بر این و آن و هرکس و بر منافق، مرگ بر ضد والیت فقیه، مرگ بر سازش

از های بعد توان پرسید که در فضای سالاندیشید بود. درواقع، میها نمیهرچیز که مثل آن

 دنبال آن شعارها نبود؟کسی بهانقالب و در دهۀ نخست بعد از انقالب چه

 1360گذارم تا فضای دهه های بعد از انقالب به نمایش میمن دو تصویر را برای نسل

مریکا رگ بر آدهندۀ فضای سنگین آمریکاستیزی و شعار مبهتر دیده شود. تصویر اول نشان

عد بیکی دو ماه  ش،1358خود فرو برده بود. محرم سال  در 1360است که کشور را در دهه 

آمدند در برابر زنی میهای سینهجات و هیئتاز اشغال سفارت فرارسید. بسیاری از دسته

س پرداختند و سپخوانی، سینه و زنجیرزنی میسفارت آمریکا مدتی به عزاداری، نوحه

ترین، صورت بزرگسفارت آمریکا به رفتند. اشغالها و تکایا میمزادهسمت مساجد، امابه

در آمده  ترین و پرافتخارترین حرکت مردمی در تاریخ معاصر ایرانترین، قهرمانانهباشکوه

بارترین تشد، خیانهای آمریکایی ابراز میبود و متقابالً هرسخنی که درجهتِ آزادی گروگان

ادی، میان فقط در میان مردم ع ور و نهشد. در کل کشبارترین اقدام ضدملی قلمداد میو خفت

 ائمۀ جمعه و اجع،بسیاری از روحانیان بلندمرتبه، بعضاً حتیٰ میان برخی از علما و مر

ای های سیاسی، دانشگاهیان، دانشجویان و مطبوعات مسابقهها و شخصیتجماعات، چهره

ستعمار، ا، اریکگرفتن در محکومیت غرب، لیبرالیسم، حقوق بشر، آمدرگرفته بود برای سبقت

شود که ما هایی میها و شخصیتدست مفاهیم. این فهرست شامل تمامی چهرهاستکبار و این

 شناسیم.طلب میها را اصالحامروزه آن

های بعد از انقالب. هنوز های انقالب و اعدامشود به عملکرد دادگاهتصویردوم مربوط می

وابستگان رژیم شاه شروع شد. نخستین بهمن نگذشته بود که اعدام سران و 22چندروز از 
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دادن روحیۀ انقالبی رهبران انقالب به مردم و باال ها هم، از فرط عجله و نشاناعدام

بام مدرسۀ رفاه صورت گرفت، یعنی داشتن تب و شور انقالبی در مردم و کشور، در پشتنگه

بردند. مرحوم شیخ می محل اقامت مرحوم امام که از زمان بازگشت از پاریس در آنجا به سر

جز آقای خلخالی ها آغاز شد. البته بهصادق خلخالی با حکم امام قاضی شرع شدند و اعدام

های انقالب هم تشکیل عنوان قاضی شرع حکم گرفتند و دادگاهکسان دیگری هم از امام به

موالً نظیر بود. محاکمه معشد کمشدند. سرعت محاکمات که منجر به صدور حکم اعدام می

عنوان گرفت و محکوم هم بهظرف ده الی پانزده دقیقه صورت می خیلی سریع و بعضاً حتیٰ 

شد. نه شد و بالفاصله هم حکم صادر میمحکوم به اعدام می» االرضمفسد فی«یا » محارب«

ای، نه قاضی بازپرسی، نه تفهیم اتهامی، نه آیین دادرسی، نه وکیل مدافعی، نه هیئت منصفه

یک از دیگر اصول و ضوابط قضایی امروزی. جدای از دانی، نه تجدیدنظری و نه هیچحقوق

بود. هزاران مورد اموال و ها های انقالب و عملکرد قضات شرع، مصادرهمحاکمات دادگاه

های انقالب محکومیت پیدا کرده، یا متهم به طاغوتی شده، یا های کسانی که در دادگاهدارایی

بودند مصادره شدند بدون آنکه اتهام یا جرمی که مرتکب شده بودند از کشور گریخته 

های انقالب و قضات شرع، سایر نهادهای انقالبی هم اقدام به بر دادگاهمعلوم باشد. افزون

 کردند. می» هاطاغوتی«و » ضد انقالب«های مصادرۀ اموال و دارایی

استثنای هبوشت که ای ثبت در تاریخ نقالب و برهای بعد از اناین را هم بایستی برای نسل

، چپ، روحانیغیر مرحوم مهندس مهدی بازرگان هیچ فرد یا دستۀ دیگری اعم از روحانی یا

اهیان، گراها، روشنفکران، اعضای کانون نویسندگان، فرهیختگان، دانشگها، ملیمارکسیست

ه عملکرد آقای خلخالی و بتنها اعتراضی کدام نههای سیاسی، هیچدانشجویان، احزاب و تشکل

اشغال  ها نکردند و نداشتند، بلکه همانندهای انقالب و اعدامسایر قضات شرع و دادگاه

عنوان امری ها را بهافتادن جریان آمریکاستیزی، همگان آن اعدامراهسفارت آمریکا و به

 ستودند.انقالبی، مردمی، اسالمی، ملی، خلقی و ... نیز می

وزیر به اینکه ایشان نخستها و باتوجهنتقادات مهندس بازرگان به اعدامدر اعتراض به ا

اصطالح کاری شبیه به استعفا کردند و دولت موقت انقالبی هم بودند، آقای خلخالی به
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گرا، های تهران اعم از اسالمفردایش دانشجویان دانشگاه». قهر کردند«تر گفته باشم درست

ها و غیره های فدایی خلق، مصدقیداران چریکهدین، طرفاران سازمان مجادچپ، طرف

تجمع » اشهای انقالبیاعدام«و» خلخالی قهرمان«جلوی دانشگاه تهران در حمایت از آقای 

عنوان قاضی شرع تر بهاعتراضی برپا داشتند و تهدید کردند که اگر آقای خلخالی هرچه سریع

و  برپا خواهند کرد» انقالبیـهای خلقیدادگاه« های تهرانبازنگردند، دانشجویان درخیابان

درختان «اند از ها، مفسدان و همۀ آنان را که با رژیم منحوس پهلوی همکاری داشتهطاغوتی

همه شور و احساساتِ جمعیت هم با فریاد از آن». آویز خواهند کردها حلقکنار خیابان

 ردند.کدانشجویان انقالبی و متعهد قدردانی و حمایت می

بر آیینه به خواهیم در برامان را فراموش کنیم و نمیبسیاری از ما اصرار داریم که گذشته

گیری گروگان ست که مردمی که از اشغال سفارت آمریکا وخودمان بنگریم؛ اما واقعیت آن

ستودند و عنوان عملی انقالبی و قهرمانانه میکردند و آن را بهکارکنان آن استقبال می

های آقای مکردند و از اعدازنی و زنجیرزنی میها دربرابر النۀ جاسوسی عزاداری، سینهساعت

عنوان آنکه طاغوتی های مردم را، بههای اموال و داراییکردند و مصادرهخلخالی استقبال می

 ها راماه آمده بودند و نه کسی آن ستودند، نه از کرۀمثابۀ اقدامی انقالبی میاند، بهبوده

ال مکه به آن اع عالوه خطاب به مهندس بازرگان،مجبور به پشتیبانی و حمایت کرده بود. به

» رفت ایران.خمرگ بر بازرگان، پیر «زدند: اصطالح انقالبی معترض بود، فریاد میو رفتارِ به

توانیم چشمانمان را بر روی همۀ کردند. میمی» بودنآمریکایی«او و همکارانش را متهم به 

ب های نخست انقالها فروبندیم و بگوییم که چرا هاشمی رفسنجانی در سالین واقعیتا

 داشت؟سکوت کرده بود و برای آزادی و تأمین حقوق شهروندی گامی برنمی

های پرجوش و روی در همان سالهایی از اعتدال و میانهتوان رگهحال و اتفاقاً میدرعین

(مستقل از جزئیاتش) تاحدود زیادی » مک فارلین«مشاهده کرد. جریان  1360خروش دهۀ 

روی وی است. آقای هاشمی که معمار اصلی جریان مک فارلین بود دهندۀ اعتدال و میانهنشان

شد که قوای مسلح تدریج متوجه اش گذارده بود، بهو امام هم مسئولیت جنگ را برعهده

ضدتانک، قطعات هواپیماهای  های ضد هوایی،ایران با کمبود تسلیحات راهبردی (موشک
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جز کره شمالی و سوریه هیچ کشور دیگری حاضر نبود نظامی و ...) مواجه شده است. به

های دوربرد، تانک ها خروارخروار هواپیما، موشککه روسسالح به ما بفروشد. درحالی

ی اگزوست هاها هم هواپیمای سوپراستاندارد و موشکدادند .فرانسویزرهی و ... به عراق می

ها و کشورهای حوزۀ خلیج فارس ها را هم سعودیدر اختیارش قرار داده بودند و هزینۀ آن

ها ارتباط شد با آمریکاییکردند. مرحوم هاشمی ازطریق گروهی واسطه موفق تأمین می

غربی را ـهای آمریکاییهللا لبنان درخواست کرد تا شماری گروگانبرقرار کند. ایران از حزب

شدت مورد نیاز ایران بود به ما ها هم مقادیری اسلحه که بهزاد کند و درمقابل، آمریکاییآ

ها ایران ها شد، چون بعد از مدتبفروشند. آن تسلیحات باعث پیشروهای جالبی در جبهه

های ضدتانک پیشرفته دست یابد. توانسته بود به امکانات ضدهوایی مؤثر و موشک

اند و آقای هاشمی هم استقبال بودند که مایل به بهبود روابط با ایران ها نشان دادهآمریکایی

جمهور آمریکا کرده بود؛ اما درست زمانی که مک فارلین مشاور امنیت ملی ازسوی رئیس

ای در لبنان ازطریق اطالعاتی که  دست نشریهها بهشد، آن ارتباطات و برنامهوارد ایران 

ش قرار داده بودند فاش شد. آقای هاشمی رفسنجانی هم با فرار به تندروها در تهران در اختیار

کس جلو در نماز جمعه اعالم کرد که مشاور امنیت ملی آمریکا به ایران آمده بوده، اما هیچ

 شد پایان ماجرا. حاضر به دیدار و مذاکره با وی نشده است و این 

ی هاشمی را لو نداده بودند، آقا ه اگر تندروها آن برنامهکتواند حدس بزند کس نمیهیچ

ز که آن روز ا عالوه از نفوذ و جایگاهیبه اعتماد و اطمینانی که امام به وی داشت، بهباتوجه

های جدی توانست یخ آمریکاستیزی را بشکند وگامبود، ای بسا ممکن بود میآن برخوردار 

د که سیده بوربه این نقطه زدایی با آمریکا بردارد. آنچه مسلم است اینکه او برای تنش

یاتشان زمان ح توانست در زمان حیاتش جمع کند. اگر درآمریکاستیزی را فقط خود امام می

 همچنان باقی ی ایرانشد، بعد از فوتشان این زخم بر پیکر منافع ملرابطه با آمریکا عادی نمی

» استیزیآمریک« تداومماند. قطعاً اگر مرحوم هاشمی خیر و سودی در دشمنی با آمریکا و می

طورکه گفتیم در کرد؛ اما همانکردن بساط آمریکاستیزی نمیدید، اصراری بر جمعمی

 بخشیدن به ماجرای آمریکاستیزی ناکام ماند.تالشش برای پایان
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یم، شته باشبخشیدن به آمریکاستیزی اما و اگرها و تردیدهایی دااگر درخصوص پایان

ا عراق بخشیدن به جنگ بای هاشمی رفسنجانی در پایاندرخصوص نقش محوری مرحوم آق

 توان در نقش بسزای وی درتوان هیچ تردیدی کرد. باالترین دلیلی که میدیگر نمی

ی از بخشیدن به جنگ با عراق سراغ گرفت، انتقادات و حمالتی است که برخپایان

بخشیدن به جنگ وارد یانو پا 598واسطۀ پذیرش قطعنامۀ اصولگرایان تندرو امروز به او به

ندروها با تکنند که مرحوم امام را با زرنگی، اگر به قول کنند. تندروها او را متهم میمی

بخشیدن به و پایان 598جز پذیرش ای بهنگفته باشیم، مجاب کرد که ایران چاره» فریب«

یگر نه دروی تاب و توان ادامۀ جنگ را ندارد. جنگ ندارد، چون کشور دیگر به هیچ

ها ها به جبههبودجه و امکاناتی مانده که صرف جنگ شود، نه دیگر مثل سابق داوطلب

 گونه امیدی برای شکست صدام باقی مانده است.آیند و نه هیچمی

راق نگ با عجشود که آن اهدافی که ایران در اینکه آن مرحوم از چه زمانی متوجه می

دوداً ست از حات، خیلی روشن نیست؛ اما آنچه مسلم پذیر نیسدنبال تحقق آن است امکانبه

یروزی که ایران به پاو متوجه شده بود که آن  1367دو سال قبل از پذیرش قطعنامه در تیر 

رد ملکت دامکم تصرف بصره، امکان پذیر نیست. دنبالش است، یعنی سقوط صدام و یا دست

شود بدون آنکه یتحمل مای اقتصادی، مههزینۀ سنگینی، اعم از تلفات نیروی انسانی و هزینه

های سال عالوه جوانان هم دیگر مثلانداز روشنی برای پایان آن وجود داشته باشد. بهچشم

رغم تلفات سنگین، پیشروی ها، بهشتابند. در بسیاری از عملیاتها نمینخست جنگ به جبهه

بهه جدن میل داوطلبان به شکم یکی از دالیل کمگیرد. دستای صورت نمیو تغییر عمده

ای از پیروزی ایران و بست رسیده و نشانهوجودآمدن این احساس بود که جنگ به بنبه

 خورد.یافتن آن هم به چشم نمیپایان

در نقطۀ مقابلِ آن تصویرِ ناامیدکنندۀ جنگ در ایران، در عراق وضعیت متفاوت بود. 

های زمین و مؤثری دست یابند، همچون موشکها توانسته بودند به تسلیحات پیشرفته عراقی

دلیل نداشتن دادند. بهراحتی هدف قرار میبه زمین که شهرهای ما، ازجمله تهران، را به

خواستند هدف قرار ها هرنقطه از کشور را که میامکانات دفاع ضدهوایی مؤثر، عراقی
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تبریز در شمال تا سایر  آهن اصفهان در مرکز کشور گرفته تا پتروشیمیدادند. از ذوبمی

وجه بهتریننفع عراق را بهجات و تأسیسات زیربنایی کشور. تغییر موازنۀ نظامی بهکارخانه

های ایران از مناطقی که با دشوارهای زیاد و تلفات سنگین در داخل عراق نشینیدر عقب

ب و جنوب سروصدا از مناطقی که در غرتوان مشاهده کرد. ما بیبودیم می تصرف کرده

ها را نگه توانستیم دیگر آنن نمیشدیم، چوعراق تصرف کرده بودیم ازجمله فاو خارج می

های پایان جنگ دست به حملۀ داریم. درواقع، برخی حتیٰ معتقدند که اگر عراق در ماه

زد، ای بسا ممکن بود اهدافی را که در ابتدای جنگ ای در جنوب میسنگین و گسترده

 تحقق بخشد حاال به دست آورد. نتوانسته بود

کردن امام برای ها شده بود؛ اما مجابتدریج متوجه این واقعیتمرحوم هاشمی به

کنار، ما به بخشیدن به جنگ بدون تحقق پیروزی کار دشواری بود. تبلیغات حکومتیپایان

اد سال ردبا خ مان با چند سال قبلش و حتیٰبس را در اوضاعی پذیرفتیم که اوضاع کلیآتش

یروزی ودیم پبنسته که خرمشهر را بازپس گرفتیم تفاوت فاحشی پیدا نکرده بود. نه توا 61

ها حاضر به ای در شش سال بعدی در داخل خاک عراق به دست آوریم و نه عراقیعمده

براین، اند. بنادهپرداخت غرامت شده بودند و نه اینکه حتیٰ بپذیرند که آغازگر جنگ بو

؟ پاسخ کردند پس دستاورد آن شش سال جنگ بعد از فتح خرمشهر چه بودمیمردم سؤال 

 598خاطر هم بود که امام از پذیرش همینای برای آن وجود نداشت. بهکنندهروشن و قانع

ام رچه گفتهدر مورد جنگ ه«یاد کردند و اضافه کردند که » جام زهر«عنوان نوشیدن به

فرد  قطع کمترمشاید در آن » دا معامله کردم.آن را با خگیرم و آبرویی اگر داشتم پس می

دادن به جز پذیرش قطعنامه و پایانای بهتوانست امام را قانع کند که چارهبود که میدیگری 

روی و دادن میانهبر نشانتنها حجت بارزی مبنیبخشیدن به جنگ نهجنگ نیست. پایان

ایم اگر پایان حال سخنی به اغراق نراندهعیناست، در بینی مرحوم هاشمی رفسنجانیواقع

 ترین خدمت وی به ایران بدانیم.ساله باعراق را بزرگبخشیدن به جنگ هشت

زم و اش است. او با عرویریاست جمهوریِ آن مرحوم حجت دیگری بر اعتدال و میانه

لتیِ ناکارآمد ایران وارد پاستور شد، با این نیتِ بنیادی که اقتصاد دو 68ای جدی در سال اراده
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تنها اش را نهجای آن اقتصاد آزاد آدام اسمیت را بنشاند که درستیرا زیر و رو کند و به

توسعه ازجمله هند، تایوان، کره جنوبی، دوجین کشورهای درحالدرغرب بلکه در یک 

داده  ها کشوردیگر نشانژانتین و دهسنگاپور، مالزی، مناطق آزاد چین، ترکیه، برزیل، آر

است. او در تحقق این هدف ناکام ماند و امروز پس از گذشت قریب به سه دهه از آن 

 دوران، اقتصاد ایران، جدای از درماندگی و ناکارآمدی، در باتالقی از فساد نیز فرو رفته است.

 ش تا پایان1388هاشمی پس از 

ه ربوط بمجانی که رسیم به آخرین بخش از زندگی سیاسی مرحوم هاشمی رفسنسرانجام می

های قبلی اگر با حدس و شود. در بخشبعد میبه 88های پایانی زندگی وی از سال سال

خصیت وی روی را از شزنی، و بعضاً با تسامح و تساهل، مجبور بودیم اعتدال و میانهگمانه

تنها خش نهین باستخراج کنیم، این بخش سرشار از حجت و بینه است. مرحوم هاشمی در ا

ادۀ دمکراسی هایی هم از بروی ایستاد، بلکه جرعهاستوار و سربلند در راستای اعتدال و میانه

ادی تا خواهی نوشید. اگر هاشمی رفسنجانی در دهۀ نخست انقالب فاصلۀ زیو آزادی

های رسد در سالنظر می گرایی داشت، بهخواهی و قانونخواهی و ایستادگی بر قانونآزادی

یاری که رغم فشارهای بسنحو باشکوهی آن ضعف و کاستی را جبران کرد. بهش بهپایانی حیات

ها حاضر نشد ها، جفاها و نارفیقیرغم همۀ توهیناش رفت، بهبر او و خانواده

ه ی، هم باندیشی کند و اصول را به زیر پا بیفکند. مردم، در تشییع جنازۀ ومصلحت

خواه مکراسیدد که چقدر برای هاشمی رفسنجانیِ ناش ارج نهادند و هم نشان دادپایمردی

 اند.احترام و ارزش قائل
 



 االطرافجامع شخصیتی رفسنجانی هاشمی هللاآیت

 1رضا سلیمانی

 چکیده

 االطرافجامع انسانی وی از مذهبی و سیاسی هایزمینه در هللا هاشمی رفسنجانیآیت شخصیتیِ ابعاد

 اصلی عنوان، بهو سیاست زندگی در رویمیانه و تدالاع به اعتقاد که بود ساخته کامل و

 و دارانطرف و ایشان خودِ چهبود. اگر دیگران از ایشان تمایز وجه ترینشاخص قرآنی،اسالمی

 و ترسند، کیستیمی وی ارو افک راه از هم هنوز حتیٰ و اندگفته سخن آن دربارۀ مخالفانش بارها

 شود.پذیرد و همواره پرسیده میکه پایان نمی ستپرسشی رفسنجانیهاشمی چون شخصیتی چیستی

 ندشم و دوست تحلیل و جزیهت مورد بالفاصله گشودمی سخن به لب وقتی سیاست کارکهنه مرد این

 اول یترت نیز سکوتش بگوید، سخن خواستنمی یا توانستنمی دالیلی، به وقتی، حتیٰ و گرفتمی قرار

 و ایستاد سیاست در تمام سال 37 که بود چه و بود اوکه راستیبه .شدمی هاوخبرگزاری هاروزنامه

 بر سو،ازیک شمنانش،د اینکه عجیب. بنشیند پای از گذاشتندنمی هم سالگی 82 سن در حتیٰ

گیری، موضع ترینکوچک از دیگر،سویاز و دادندمی سخن داد جایگاهش و مصرف تاریخ شدنتمام

 و هاضعف از فرار برای همواره کوشیدندمی و بگذرند توانستندمین راحتیواکنشش به و حرکت

 از و کنند یمعرف خود دعوای طرف و دشمن بهانه، او رابی و بهانه با خویش، هایناتوانی و هاکاستی

  .دهند جلوه مهم را خود راه این

 

های ژگیاجتماع؛ وی االطراف؛ اثرگذاری درهللا هاشمی رفسنجانی؛ شخصیتِ جامعآیت ها:کلیدواژه

 فردی.
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 مقدمه

 رفسنجانی، هاشمی هللاآیت مرحوم همچون تأثیرگذار، و بزرگ شخصیتی از نوشتن و گفتن

 هانزندا در مبارزه و مجاهدت به را خویش برکت با عمر ربانی عالم این. است دشوار حقیقتاً

 نماانقالبی افراطیِ ناندیشاکوته و متحجران منحط افکار علیه و گذراند هاگاهشکنجه و

 رید،خ جان به را هاشنید، تهمت هاخورد، اهانت هادل خون. جنگید عمر آخر تا آنان وعمال

 زدنیالمث بردباریِ و راستدالل، صب با و نکشید پس پا خود هایآرمان و اعتقاد از گاههیچ ولی

 .درآورد زانو به را آنان خویش

 جنگ، رماندهیف خطابه، سیاست، جهاد، هایصهعر در تیزهوش و گراعمل او شخصیتی

 سخت روزهای و هابحران کالم، مردیک در کشور و پایدار توسعۀ و سازندگی و بازسازی

 تفسیر وزینِ دانست که کتب زرگب مفسری و توان نویسندهرا می وی  حال،درعین. بود

 تیِ شخصی ابعاد. کرد دوینت و را تبیین است، نظیرکم خود نوع در که قرآن، فرهنگو  راهنما

 ودب ساخته کامل و االطرافجامع انسانی وی از مذهبی و سیاسی هایزمینه در بزرگ مرد این

 قرآنی،اسالمی اصلی عنوانو سیاست، به زندگی در رویمیانه و اعتدال به اعتقاد که

ش مخالفان و دارانرفط و ایشان خودِ بود. اگرچه دیگران از ایشان تمایز وجه ترینشاخص

 چیستیِ  و ترسند، کیستیمی وی و افکار راه از هم هنوز حتیٰ و اندگفته سخن آن دربارۀ بارها

 شود.یپذیرد و همواره پرسیده مکه پایان نمی ستپرسشی رفسنجانیهاشمی همچون شخصیتی

 تجزیه دشمن و زسوی دوستا بالفاصله گشود،می سخن به لب وقتی سیاست کارکهنه مرد این

 یزن سکوتش بگوید، سخن خواستنمی یا توانستنمی دالیلی، به وقتی، حتیٰ و شدمی تحلیل و

 در مامت سال37 که بود چه و ودب او که راستیبه .شدمی هاوخبرگزاری هاروزنامه اول تیتر

 اینکه عجیب. نشیندب پای از گذاشتندنمی هم سالگی 82 سن در حتیٰ و ایستاد سیاست

 و دادندمی سخن داد جایگاهش و مصرف تاریخ شدنتمام بر سو،یکاز دشمنانش،

 بگذرند توانستندنمی راحتیواکنشش به و گیری، حرکتموضع ترینکوچک از دیگر،سویاز

 و هانهب با خویش، هایناتوانی و هاکاستی و هاضعف از فرار برای همواره کوشیدندمی و

 .هندد جلوه مهم را خود راه این از و کنند معرفی دخو دعوای طرف و دشمن بهانه، او رابی
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 هللا هاشمیخط سیر تاریخی مبارزات آیت

 وقتِ  هربانیش مأموران ،)ق1378 سال عاشورای و تاسوعا( ش1337 سال مردادماه یازدهم

 یتاسوعا مراسم رد را، »بهرمانی هاشمی« نام به نوجوان طلبۀ یک سخنرانی گزارش همدانْ

 اکبر نام به نوجوان ایکردند با این مضمون که طلبه مخابره تهران به شهر، نای زنگنه مدرسۀ

 دممر خشم از که دهدمی دربار پهلوی هشدار عراق، به در سلطنت سقوط بهانۀ به هاشمی،

مان ز آن. آورد روی ممرد رأی به ملوکانه، دستورات جایبه و، بگیرد ایران عبرت مسلمان

 آخرین تا بارز،م سالۀ24 جوان همان بعد، سال 57 که کردمی تصور مداریسیاست کمتر

 .باشد کشور هایگیریمدیریت و تصمیم کانون و محور همچنان سالگی)، 82عمر ( لحظۀ
 مدرسه در) ره(ام ام آتشین سخنرانی با 1342 سال در که مبارزه، همان سیرِ البته، خط

 انقالب پیروزی به مردم ادۀار با 1357 سال ماهبهمن در بود، شده نوینی مرحلۀ وارد قم فیضیۀ

 هایشدهانقالبیتازه از ریبسیا و بود نشده پیروز انقالب هنوز کهدر زمانی و انجامید اسالمی

 دانسال زن هفت دودح گذراندن از پس حاال »جوان طلبۀ« همان بودند، نیامده دنیا به امروز

 سرگذشتاب کت ترجمۀ و میرکبیراکتاب  نوشتن غریب و و عجیب هایشکنجه تحمل و

 عنوانبه راحل، ماما انکارناپذیر حکم به بود. او شده ساله44 میانسالِ روحانی یک فلسطین

 مشکالتِ  حل نندما خطیر و مهم هایمسئولیت در هللامورداطمینان روح جوان روحانی

 در کشور ائلمس ساختارمدارانۀ ادارۀ و 57 سخت زمستان در نفت در کمیتۀ مردم سوخت

 یوای آنْ پیوندهامحت و سخنرانی آن گویا. شد منصوب انقالب شورای در انقالب یبحبوحه

 از پس رسمی هایلیتمسئو اولین در که داشت ایشان بعدی سیاسیِ هایمسئولیت با نامرئی

 عنوانبه ،1358 بانآ 26 تاریخ در ایران، اسالمی جمهوری گذاربنیان ازطرف اسالمی، انقالب

 اسالمی نظام در جمهوریریاست دورۀ اولین انتخابات تا شد منصوب کشور وزارت رستسرپ

 شپذیر از را وحانیتر ایام آن در امام متقن، اسناد به مستند کهدرحالی کند، برگزار را

 داد. می پرهیز اجرایی هایمسئولیت
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 هللا هاشمیهای شخصیتی آیتویژگی

 امالً ک که شدند آشنا روحانی جوانی چهرۀ با مردم می،اسال انقالب آغازین روزهای همان از

 حساس و خطیر هایولیتمسئ. بود انقالب مختلف هایبرهه در) ره(خمینی  امام اعتماد مورد

 فرماندهی نیجانشی اسالمی، شورای مجلس ریاست کشور، وزارت انقالب، سرپرستی شورای

 سایر و اساسی قانون گریبازن هیئت عضو مقدس، دفاع سال هشت زمان در قوا کل

 و االطرافجامع یشخصیت رفسنجانی هاشمی هللا آیت از دیگر، درشت و ریز هایمسئولیت

 امنایاعضای هیئت جزو را ایشان حقبه توانمی زیبا، تعبیری به بنا که بود ساخته کامل

 شمار آورد. به اسالمی انقالب

 هایویرانی جبران رایب سازندگی سالۀهشت دوران در ایشان ناپذیرخستگی خدمات

 این در آن یاتجزئ به پرداختن که نیست پوشیده کسی بر ایران علیه صدام ویرانگر جنگ

 سال هشت از خوردههضرب کشور برای سازندگی دوران برکات و آثار حجم. گنجدنمی مقاله

 و ازندگیس سالۀتهش دورۀ پایان در انقالب معظم رهبر که بود حدیخانمانسوز به جنگ

 رفسنجانی هاشمی من برای کسهیچ« :گفتند جمهوریرئیس انتخابات آرای صندوق پای در

 »شود.نمی
 خصایص بارزترین جملهاز مختلفْ هایمسئولیت در اعتدالی مشیخط ترسیم و گراییعمل

 مقاله این در نآ کامل توضیح باز که است مختلف هایعرصه در بزرگ مرد این برجستۀ

 ترجمۀ و امیرکبیر تابک با و شد شروع تشیع مکتبنشریۀ  با که ایشان آثار اما د،گنجنمی

 21 در راهنما رتفسی کتاب دو با رسید، محققان میان در شهرتی به فلسطین سرگذشتکتاب 

 و بود ندانز در کار این شروع نقطۀ که رسید اوج به جلد 31 در قرآن فرهنگ و جلد

 قرآن مفسر یک عنوانبه است، »الشمسمن اظهر« که ،سیاست عالم از جز را شهرتشان

 .دارد فرهنگ در ایشان رفیع جایگاه از نشان مهمْ این و کرد جهانی
 حد وسط و اعتدال بر اسالم اکید سفارش به ایشان مکرر تأکیدات و اعتدالی افکار قطعاً،

 افکار تحمل تاب افراطی و تندرو هایجریان که بود کشورداری و حکومتی امور و کارها در
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شریفش  عمر پایانی روزهای تا را ایشان با دشمنی و مخالفت پرچم و نداشتند را وی اعتدالی

 .دهندمی ادامه هم هنوز حتیٰ و برافراشتند
 وی را اسالمی انقالب هایعرصه همۀ رفسنجانی در هاشمی هللاآیت بدیلبی نقش

 بارزاتم تاریخ مرور و اسالمی نظام التدمعا در دلیل،همینبه است. ساخته فرد،منحصربه

رای دشمنانش ب جانبۀهمه تالش رغمبه اسالمی، انقالب از بعد هایجریان و انقالب از قبل

 .است ناشدنی و غیرممکن ایشان، نقش و جایگاه نام، اثر، حذف
 اجرای و تپیشنهاد، حمای سازندگی، دولت سال هشت در کشور سازندگی و بازسازی

 آزاد نشگاهدا تأسیس پیشنهاد کشور، شهرهایکالن سایر و تهران در مترو تساخ عملی

 در دانشگاهی و یعلم مهم مرکز این بالندگی و توسعه ساخت، به اقدام و امام به اسالمی

 یصتشخ مجمع«نام  به هم،م مجمعی تأسیس پیشنهاد و المللیبین ابعاد در آن توسعۀ و داخل

 رزشمندا و بزرگ شخصیت چنین وجود برکت با آثار زا بخشی ازجمله ،»نظام مصلحت

 .است

 مراد و پیر از مطمئناً که رفسنجانی، هاشمی هللاآیت شخصیتی بارز هایویژگی از یکی

 زمانه، علوم اکثر در که ایگونهبه است. االطرافیجامع بود، آموخته (ره) امام خویش

 اما. بود رسیده اجتهاد به دارند، حوزوی تحصیالت و منابع در ریشه که علومی مخصوصاً

 اعتقاداتشان مصداق و بودنعامل در باید را رفسنجانی هاشمی هللاآیت مرحوم وجودی حقیقت

 ادارۀ علم و سیاست اگر زیرا دانست؛ »سیاست از دین جدایی عدم«شیعه یعنی  حقانیت به

 اخروی و دنیوی سعادت ایدئولوژی برای و بینیجهان احکام از ایمجموعه را دین و جامعه

 دین در رفسنجانی هم ریشه هاشمی تفکرات است، چنین که بدانیم انسان اجتماعی و فردی

 بدون سیاستِ بر او نه مبنایی، نظریۀ این در البته صد که سیاسی، اندیشۀ هم ریشه در و دارد

 ولیْ ا که سیاست بدون دینِ  بر متحجران چون نه و داشت تأکید الئیک مکتب همچون دین

 برای رسیدن به خواستۀ خود مبارزه هاشمی. است چپ از انحراف دومیْ و راست از انحراف

 خود حیات، بر اعتقاد روز آخرین تا و خرید جان به را هازبانشد، زخم و شکنجه کرد

 روش و قرآن ناب احکام برمبتنی پیرایه، بدون اسالم به ایشان اعتقاد. ماند قدمثابت و استوار
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 که است البالغهنهج در) ع(علی  مستقیم تعلیم در آنْ چکیدۀ که بود، اسالم پیامبر منش و

 ».الجاده هی الوسطی والطریق مضله والشمال، الیمین«: فرمایندمی
 خصوصبه اخیر و هایسال در رفسنجانی هاشمی هللاآیت اعتدالی هایاندیشه اگرچه

 اگر اما شد؛ متولد عهجام در 92 سال جمهوریریاست انتخابات مقطع از ویژه شکلبه

زیم، اندا نظر رکتشانب و خیر با زندگی طول در ایشانْ نوشتار و گفتار رفتار، در موشکافانه

 عمر به و میاسال انقالب بلندایبه  ایسابقه ایشان وجودِ در اندیشه این شویممی متوجه

 در تر،سویآن و شیعه اصول از یکی عنوانبه »عدل«در  را آن توانمی که دارد مبارزه هایسال

 شده لمانمس امت روشنی برای تعبیر »وسط امت« که گاهآن کرد، جووجست قرآن آیات

 .است
 را آن ثبتم آثار و تبلیغ ار گفتار، اعتدال و رفتار برافزون که رفسنجانی هاشمی هللاآیت

 همیتا احیای برای روشنگری در سعی ها،سال این تمام در کرد،می تشریح جامعه و فرد برای

را » عدل« اخیر هایلسا در الاقل گفتاری، فراوان اسناد گواهی به و داشت جامعه در اعتدال

 و اشاعره هنگا دو از انتقاد در »االمرینبین امر« پایۀ بر شیعیان مذهب اصول از یکی عنوانبه

 را یدادگستر و عدالت و کردمی ذکر آفرینش کارگاه در انسان، اختیار و جبر برای معتزله،

 صوصاًمخ) ع(ائمه  از وایاتیر به همیشه و دانستمی تفکر دو این سایۀ در »عدل« برای معنایی

 .کردمی استناد )ع( صادق جعفر امام و) ع(باقر  محمد امام ،)ع(علی  امام
 اخیر هایسال طی رفسنجانی هاشمی هللاآیت سخنان در اعتدال واژۀ برجستگیِ شاید،

 گفتاری و رفتاری صرفاً سیاست قرآنی تعبیر این که باشد گرفته شکل اذهان در گونهاین

 مجتهد و فقیه آن ذهنی سوابق با که آنان اما باشد، جمهوری ریاست از پس هایسال در ایشان

 شیوۀ برای نام انتخاب در حتیٰ  که دانندمی خوب هستند، روز آشنا اوضاع و زمان به آگاه

 برعالوه که برگزید را »تعدیل« واژه نیز، مجریه قوۀ بر ریاست دورۀ در عهجام ادارۀ

 در سیاست آنْ هایشاخص از هریک در ایشان ،»اعتدال« و واژه این مشترک زیرساخت

 از بارها و کردمی تأکید رفتاری تعدیل بر خارجی سیاست و حتیٰ اجتماع اقتصاد، فرهنگ،

 حتیٰ  .گفتمی راست، و چپ کشور، یعنی روزهای آن جناح دو بین از خویش دولت ترکیب
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عزت،  ضلع، سه که بود کرده ریزیپایه رویمیانه بر را خویش دولت خارجی سیاست

 برای فرد یک از حمایت که مقطعی در رفسنجانی، هاشمی. داشت مصلحت و حکمت

 ابیرتع کاربردنبه برای مختلفْ مسئوالن و بود شده رایج جمهوری ریاست انتخابات

 در رویمیانه بر دادند،می مسابقه جریان، و شخص آن از حمایت راستای در پرطمطراق

) ع( علی. بود البالغهنهج از دیگر درسی از برگرفته هم، آن که کردمی تأکید حمایت

 و دوستْ دشمن همان روزی شاید که نکنید رویزیاده ها،دوستی و دشمنی در: فرمایندمی

 .شود شما دوست دشمنْ همان
 هاشمی هللاآیت مرحوم اعتدالی اندیشۀ و تفکر شد موجب آنچه رسدمی نظر به

 شود، تربرجسته و بیاید چشم به ها،گذشته از بارزتر و اخیر بیشتر هایسال طی رفسنجانی،

 و افراطی رفتارهای با نهمتأسفا که بود متحجری و انحرافی هایجریان تشدید و گیریشکل

 ،استبداد و ظلم هعلی مجاهدت و مبارزه هاسال از پس را ایران اسالمی امعهج خود، دُگمِ

 کهتاجایی ریخت، هم به کلیرا به اخالقی و اسالمی هایچارچوب و قواعد و کرد ملتهب

 و اخالقیبی گرایی،افراط به را خود ایج اخالقی و قرآنی اعتدال و رویتدریج، میانهبه

 تذا در که باالیی رتبصی با ایشان اوضاعی، چنین در. داد الفمخ جناح تخریب و زنیتهمت

 سریع ار متحجر و انحرافی افراطی، هایجریان بود، نهفته شانسیاسی نگریآینده و خدادادی

 مورا بازگرداندن برای رهجریانات، هموا این با اعتقادی و کالمی مبارزۀ ضمن و شناختمی

 تفریط، و افراط از دوری و رویمیانه اعتدال، ییعن خود، اصلی جادۀ و مسیر به کشور

 ختیس بسیار راه این در ،»وا پرِ آمد طاووس دشمن«معروفِ  مثل مصداق به کوشید، ولیمی

 روش و لاعتدا مستقیمِ صراط بر عمر، پایان تا حال،بااین .دید وفاییبی و شنید تهمت کشید،

 برنداشت. امور اصالح ایبر تالش و مبارزه از دست و ایستاد خود قرآنی
 که رفسنجانی هاشمی هللاآیت مرحوم االطرافجامع شخصیت هایبرتری از دیگر یکی

کرد، می متمایز دروغین نماهایانقالبی از را ایشان و بود دشمنانش کینه و حسد مورد همواره

 بود خود مخلص مرید و شاگرد این به خمینی (ره) امام حضرت زدنیمثال اطمینان و اعتماد
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 از. داشت ادامه هاشمی و تأییدشان مرحوم حمایت از برکتشان، با عمرِ  روزهای آخرین تا که

 : گویندمی که است نقل خراسانی وحیدی العظمی هللاآیت

 و علما در زانمبار و بود کشور ملتهب که اسالمی انقالب پیروزی اول روزهای در

 و شدمی وارد گاهگه جوانی ک روحانیی بودند، گرفته را امام اطراف رفاه مدرسۀ

 این کردند،می تأیید را جوان روحانی این نظرات هم امام و گفتمی مطالبی امام به

 این کردم سؤال کنجکاوی روی از و شد اطرافیان و من تعجب موجب موضوع

 اکبر دند، شیخدا پاسخ است؟ امام تأیید و وثوق مورد حدتااین که کیست جوان

 .نجانیرفس هاشمی
) ره(خمینی  امام اصحاب و یاران تریننزدیک جزو رفسنجانی هاشمی هللاشک، آیتبی

 در نظام گذارنیانب از متعددی احکام کهاست؛ کسی امام رحلت زمان تا 1342 سال از قبل

 رایشو در امام نمایندۀ داشت و انقالب از بعد و انقالب و نهضت مسائل و مقاطع ترینحساس

 در امام حضرت مپیا در که کسی.بود جنگ دوران در قوا کل فرمانده جانشین و دفاع عالی

 »است زنده ضتنه چون است، زنده هاشمی« فردمنحصربه جملۀ نافرجامش، ترور جریان

 و انقالب مهم دثحوا در و داشت دیدار امام با نوبت چندین هفته، گاه در آمده؛ او که،

مام، ا حضرت فرزند ازطریق ساعتبهساعت و روزانه مقدس، دفاع دوران مهم هایعملیات

 همین خاطربه و اشتد ارتباط انقالب کبیر رهبر با امام، دفتر اعضای و آقا سیداحمد مرحوم

مناصب،  ضایاقت از و جدای بود امام منزل مجاورت در منزلش وثیق، و مداوم ارتباط

 .داشت امام تحضر با خانوادگی آمدوها، رفتمأموریت و هانمایندگی
 شخصیتی بارز خصوصیات دیگر از منظم، و مرتب صورتبه هم نویسی، آنخاطره

 احکام و امام با ایشان ارتباط درخشان البته، سابقۀ و بود رفسنجانی هاشمی هللاآیت مرحوم

 مرحوم آن خاطرات سندیت و صداقت برای دلیل بهترین ایرانْ اسالمی جمهوری گذاربنیان

 نگارش به و منظم، مرتب صورتاسالمی، به انقالب پیروزی از پس دوران از ایشان. است

 تا انقالب نشر دفتر همت به که خاطرات این مجموعۀ. داشت جدی اهتمام خود خاطرات

 از متقن اسنادی اکنون، ازاین پس نیز چاپ خواهد شد ــ ــ و رسیده چاپ به 1373 سال

 خود. است برخوردار نیز خاصی جذابیت از و ودشمی محسوب اسالمی انقالب وقایع تاریخ
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 خواب، از قبل هرشب معموالً«: گویدمی خویش نویسیخاطره نحوۀ دربارۀ هاشمی مرحوم

 به کار این هردلیلبه اگر و کردممی یادداشت ایدفترچه را در روز همان وقایع از ایخالصه

 »کنم. ثبت را خاطرات و کنم برانج را تأخیر این بعد، شب کردم،می سعی افتاد،می تأخیر
 شبهه جرئت هاشمی، هللاآیت مرحوم بدخواهان) ره(امام  حضرت حیات زمان تا

 با خود هایمالقات و مراودات درمورد که خاطراتی ویژهبه ایشان، خاطرات به واردکردن

 لقو به شمیها هللاآیت سینۀ کهازآنجا امام، رحلت از بعد ولی نداشتند، کردند،امام نقل می

 عملکرد و اهداف مخالف را ایشان خاطرات بود، انتشار» نظام اسرار صندوق«خودش 

 ینا سندیت در افکنیشبهه به شروع دیدند؛ بنابراین، امام خط از خود افراطی و انحرافی

 مه و هنوز کردند ان،جوان ویژه به عمومی، افکار بر آن تأثیر کردنرنگکم برای خاطرات

 هند.دمی ادامه
 را هاواقعیت ات خواست امام ازآنان آثار نشر و دفترحفظ افکنان، تردید به پاسخ در

 اواسطهب یا را امام سخن کهکسانی رفسنجانی، با هاشمی هللاآیت خاطراتِ تفاوت و بشنوند

 : کرد تأکید و کنند درک خوبیبه اند،دیده دوباریکی را انقالب کبیر معمار یا و اندشنیده

 است داشته خاطره موضوع با تماس در که منصبی و خاطره گویندۀ موقعیت اًقطع

است.  کنندهتعیین مخاطب برای امام، با ارتباطش نوع و میزان حیث از خصوصاً

 که فردی انزب از نظام، و حکومت مهم مسائل به مربوط خاطره، نقل است بدیهی

 ،علمی سنی، شرایط خاطر، بهانقالب پیروزی از بعد دوران در عمرش، تمام در شاید

 نقل را مطلبی گرا و نداشته امام با دیداری سیاسی، مشرب در تفاوت یا و اجتماعی

 هب امام، منحصر با شارتباط تمام احیاناً که کسی همچنین و است باواسطه کند،می

 که جزوکسی خاطرات با است، خصوصی و عمومی کوتاه دیدار دو یکی،

 است امام، رحلت مانز تا 42 سال از خمینی، قبل امام اصحاب و یاران تریننزدیک

 .کندمی فرق
 : کندمی نقل رفسنجانی هاشمی هللاآیت که است مورد موضوعی اولین مصداقْ عنوانِبه
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 دادم، امام به نمک تایپ اینکه بدون را اینامه امام، شریف عمر آخر هایسال در

 را نامه، مواردی آن در. باشد داشته خبر آن محتوای از کسی خواستمنمی چون

 نند.ک رفع حیاتشان زمان در خودشان) ره(امام  حضرت که کردم یادآوری

 هاشمی هللاآیت از را یاظهارنظر چنین رسانه، وقتی صاحبان و دارانتریبون از بسیاری

 ۀاز کین برگرفته هک سیاسی ادب و از اخالق دوربه و تعجب کمال با شنیدند، رفسنجانی

 خارجی وجود که کندمی استناد اینامه به را خود هایحرف هاشمی: گفتند است، آنان دیرین

 ت.اس شده نوشته اینامه چنین«: که داد بیانیه امام آثار دفتر نشر زمان، همان در ندارد؛ ولی

 است، 1366 ردینفرو چهارم تاریخ به ای،کهچهارصفحه خصوصیِ نامۀ این خطدست اصل

مام ا از هاشمی آقای استدرخو نامه این موضوع »شود.می دارینگه مؤسسه اسناد نیبایگا در

به  انقالب رایب بزرگی مشکالت آینده در نشود، رفع اگر که مشکلی چهار رفعِ برای است

امی؛ انتظ روهاینی چندگانگی و نظامی نیروهای دوگانگی عوامل وجود خواهد آورد: نخست،

 سیاست در وم، ابهاماتیس عرفی؛ عادات و هاسنت با شرعی هایسنت مرز نبودندوم، مشخص

 در موجود ابهامات و نواقص چهارم، آمریکا؛ خصوصاً بزرگ، هایدولت با رابطه و خارجی

 ردندبرشم مشکالتی عنوانبه را موضوع ده ایشان چهارم، مسئلۀ همین ادامۀ در. اساسی قانون

 دادند. پیشنهاد اساسی قانون را در هاآن دربارۀ تجدیدنظر که
 بهانه،بی و بابهانه پرکینه هایافراطی و مخرب که چرا منتقدانِ است این پرسش اساسی

 انیرفسنج هاشمی هللاآیت مرحوم دینی و علمی مبارز، انقالبی، راحتی دربارۀ شخصیتبه

 هرکس کامل، مصونیت با و سیاسی غوغاهای و اوج هیاهو در و، کنندمی و کردندتردید می

 اعتماد وردم شخصیت این به که دهدو می دادمی اجازه خود به سالیوهر سن با هرجایگاه در

 هللاآیت از را 92 سال تانتخابا در مردم رأی انتقام درواقع، و کند توهین رهبری (ره) و امام

 بگیرد؟ رفسنجانی هاشمی
 سال ریورشه 8 تاریخ در که کنمرا نقل می ضمیرروشن پیر آن درپایانِ این بخش، سخنان

 :فرمودند کشوری مسئوالن دیدار با در ،1365

 حاال ماست. برضد هاشانقلم هاشان،دست دنیا، همۀ هستیم؛ محاصره حال در ما

 آیا؟ است صحیح این. بگوید خواهدمی دلش هرچه هرکه هی، بنشینیم هم ما خود
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 رفسنجانی، آقای و ایمنهخا آقای گفتارشان، مثل در هم آقایان که امیدوارم من

 ج امام، صحیفه(» .بکنند نظر تجدید امور قدری در یک را،که همه کنند نصیحت

 )130 ص ،20
 هیفرماند و راحل ماما جانشینی جنگ، مقوله به رفسنجانی هاشمی هللاآیت مرحوم ورود

 هایهدور وجههیچاش بهزندگی سوابق در که روحانی، یک عنوانبه مقدس دفاع سال هشت

 هایجلوه از دیگر یکی نداشت، گرینظامی و جنگ از ایتجربه بود و ندیده را نظامی دروس

 .است ایشان زندگی تاریخ مؤثر حالدرعین و جالب
 اوضاع ترشدنحرانیب ،1359 سال در ایران به عراق بعث حزب ارتش جانبۀهمه تجاوز

 و کرد تحمیل انایر به را رازمدتد جنگی و داشت پی در را ایران اسالمی نوپای جمهوری

 از پس. شد متجاوز دشمن هایاشغالگری و جنگ درگیر طورمستقیم،به کشور، استان پنج

 یدیجد مرحلۀ وارد هابههج اوضاع نیات او، آشکارشدن و جمهوریریاست از صدربنی عزل

بیشتری  هایهنگیهما و وحدت انسجام، با ایران نظامی نیروهای فرماندهی بود الزم و شد

 و ارتش یعنی ور،کش نظامی عمدۀ نیروی دو میان اختالف تدریجی بروز ولی شود، عمل وارد

 کلمش را یعراق تجاوزم نیروهای با پیروزمندانه و مؤثر، قاطع عملیات پاسداران، انجام سپاه

 داخرد دوم در حساس، مقطع همین در. شدمی تشدید اختالفات این دامنۀ هرروز، و بود کرده

 کند و ایشانمی صادر رفسنجانی هاشمی هللاآیت مانند برای مرحومحکمی بی) ره(، امام 1367

 ضمن تا کندنصوب میم »اختیارات تمام با« قید با آن هم »قوا کل فرماندهی جانشینی« را به

 تشار نیروهای میان انسجام و وحدت، هماهنگی زمینۀ اسالم، لشکر هایعملیات فرماندهی

 هللاآیت مرحوم کند. جلوگیری آن تشدید و اختالفات ادامۀ از و آورد فراهم را سپاه و

 :گویدمی بارهدراین خود هاشمی

 گریدرنظامی ایسابقه چهی حوزوی دروس آموختۀدانش روحانیِ یک عنوانبه من

 میان اختالف دامۀا از جلوگیری خاطربه امام ولی نداشتم، جنگی امور تجربۀ و

 من، اشتند، بهد هم با عملیات و جنگ اداره شیوۀ درمورد عمدتاً که تشار و سپاه

 سپردند. من هب را بزرگ مسئولیت این و کردند اعتماد طلبه، یک عنوانبه
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 به را عالیجناب«: دبودن نوشته که راحل امام 1362 سال بهمن 30 حکم به اشاره با ایشان

 : سازدمی خاطرنشان ،»کردم نصب والفجر عملیات دنبالۀ فرماندهی سِمَت

 بروم، خدمت جبهه د بهجدی مسئولیت در خواستممی که انتصاب از پس باراولین

 فرماندهی رد من هدف: کردم عرض ایشان به خداحافظی، ضمن و رسیدم )ره( امام

 عراق از راهبردی و حساس منطقۀ یک وگرفتن بزرگ عملیات یک جنگ، انجام

 گجن خاتمۀ نهایتاً و ایران هایخواسته پذیرش به ورصدام مجب که هاستجبهه در

 »ندادند. پاسخی و زدند لبخندی من پاسخ در امام البته که شود
 هاشمی هللاآیت دستبه جنگ فرماندهی نقش بارز، مصادیق هاده از یکی عنوانبه

 4 بالیکر عملیات شریحت در ایشان جمعه نماز آتشین هایخطبه از از یکی نقل به رفسنجانی

 : فرمودند که کنممی اشاره 5 و

 و من که رسیدند امام خدمت ایجلسه در نظامی فرماندهان خرمشهر، فتح از پس

 به ورود امام برای اجازۀ خواستار فرماندهان. داشتیم حضور هم ای خامنه هللاآیت

 ظرن تبادل و بحث. بودند مخالف سیاسی و انسانی دالیلیبه امام و بودند عراق خاک

 و شویمنمی خاکش وارد ما که بداند دشمن اگر که کردند استدالل فرماندهان و شد

 کندمی نظامی و روحی تجهیز را کنیم، خودمی تعقیب مرزها تا فقط را نیروهایش

 به”: فرمودند و پذیرفتند را هانظامی منطق) ره(امام  آورند.می یورش دوباره و

 ها،سال آن در ما کلی سیاست دیگر،ازطرف “.نباشند مردم که شوید وارد مناطقی

 حیات ادامۀ آن، بدون که بگیریم عراق از را استراتژیک منطقه یک که بود این

 از را خود حقبه هایخواسته آن، وسیلۀبه تا باشد دشوار هابعثی رژیم برای اقتصادی

 آن،براساس که بود دریا با عراق ارتباط قطع ما اهداف از یکی. بگیریم متجاوزان

 عملیات آن در اهداف همۀ به اما بود؛ موفق خیلی که شد انجام فاو فتح عملیات

 والفجر عملیات مکمل هم که بودیم دیگری منطقۀ فتح دنبال به آن، از پس. نرسیدیم

 با مکرر جلسات از پس. باشد اصولی سیاست آن راستای در هم و فاو، در هشت

 هایگروه که شد انتخاب 5 و 4 کربالی عملیاتی ارتش، منطقۀ و سپاه فرماندهان

 بررسی را چیزهمه و رفتند عراق خاک عمق به هاماه عملیات و حفاظت شناسایی

 و انجام نظامی، اصول رعایت با منطقه، به تجهیزات و نیروها اعزام کردند. کارِ 



۲۲۱ 
 

 1365 ماه دی اوایل عملیات اجرای زمان و شد انتخاب محور دو سپاه و ارتش برای

 لورفتن احتمال از جلوگیری و امنیتی مسائل رعایت برای من و بود شده انتخاب

 قرار که غروبی .آمدم اهواز سوی به ماشین با آنجا از و رفتم بوشهر به اول عملیات،

 مسیر، در. رفتم امیدیه به خرمشهر، آبادان جادۀ مسیر از شود، عملیات شب آن بود

 بررسی روحانی حسن دکتر و صفوی رحیم سردار آقایان با را اطالعات آخرین

 را محافظانم از یکی و سنجقی آقای امیدیه، هوایی پایگاه در استقرار از پس. کردیم

 شروع عملیات که ساعتی از و فرستادم مقدم خط به میدانی اطالعات کسب برای

 یتلفن رضایی، محسن آقای سحر، هاینزدیکی. بودیم اضطراب از صبح سرشار تا شد

 بعدها. بود رفته لو عملیات: پرسیدم گفت علت از وقتی. داد عملیات توقف از خبر

 روز چند هایانتقالونقل از کاملی اطالعات آمریکایی هایآواکس که شدیم متوجه

 ما نیروهای صفوف بین از پنجم ستون که هاییگزارش همراهبه را ما گذشتۀ

 البته. بودند آماده خود تجهیزات تمام با هاآن و گذاشتند عراق اختیار در دادند،می

 سطح تا سپاه، حتیٰ و ارتش فرماندهان همۀ با اضطراری جلسۀ یک آن، در از پس

 اکثریت منفی و مثبت نظر که کردیم بحث کار ادامۀ برای ها،گردان فرماندهان

 پس هم ما. کردند واگذار رضایی محسن و من به را قطعی گیریتصمیم نداشت؛ لذا

 کربالی عملیات آغاز به نکات، تصمیم همۀ بهباتوجه و دونفره جلسۀ یک انجام از

 پیروزی غرور از مست که را هاعراقی غافلگیری اصل از استفاده با و گرفتیم 5

 موثقی اخبار و شدند خود حامیان دامان به دست که کشاندیم مذلتی چنان بودند به

 دستاوردهای. شدند حاضر بعث ارتش دستا جلسات در روسی مشاوران که داشتیم

 مردم، روحیه که چهار، کربالی لورفتۀ عملیات از پس هم آن 5 کربالی عملیات

 از یکی گفت توانمی که بود ایگونهبه بود، کرده تضعیف را نیروها و مسئوالن

 بود. مقدس دفاع سالهشت طول در ما هایعملیات ترینموفق

 یکی عنوانبه آن از خود نیز که تحمیلی جنگ خاتمۀ در یرفسنجان هاشمی هللاآیت نقش

 ایجاد با که فرماندهی. است جالب و توجهقابل بسیار کرد،می یاد خویش زندگی افتخارات از

 بزرگ هایپیروزی کسب و راه گشایش موجب نظامی، نیروهای میان هماهنگی و وحدت

 فرمانده یک عنوانبه گیرد،می جنگ ختم به تصمیم وقتی بود، شده هاجبهه در نظامی
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 مکان، تصمیم و زمان اقتضای با متناسب باید هرمقطع در که شجاع و کارآزموده، قاطع

 گزارش نظامی فرماندهان که میدانی هایواقعیت براساس را خود نظرات بگیرد، مناسب

 متقاعد ایشان و گذاردمی میان ، در)ره( قوا، امام کل فرماندهی با صراحتبه دهند،می

 .است جنگ جنگْ ختم در پیروزی مقطع، این در که شوندمی
 : ویدگمی بارهدراین خود هاشمی هللاآیت

 شیمیایی انبمبار بعثی، ددمنش نیروهای توسط عراق، حلبچه کردنشین شهر وقتی

 بسیار هایصحنه اهدش که رفتم آنجا به منطقه، شدید آلودگی رغمبه بالفاصله، شد،

 برگ مانند ،مرد و جوان، زن و پیر از اعم شهر، مردم. بودم دناکدر و دلخراش

 یگازها اثرات. دندبو افتاده زمین روی شیمیایی گازهای استنشاق دلیلخزان، به

 هایخانه زا خروج و فرار فرصت حتیٰ مردم که بود خطرناک حدیبه شیمیایی

 و مادران آغوش رد کانکود. بودند داده جان همانجا در و بودند نکرده پیدا را خود

 بودند. شده تلف آب جوی کنار و منزل در

 : گویندمی ایشان

 به که جانی و جالد صدام که رفتم فرو فکر این به دلخراش، هایصحنه این دیدن با

 کشورهای و المللیبین مجامع سکوت سایۀ اگر در کند،نمی رحم نیز خود مردم

 حتیٰ و ... ز، دزفولکرمانشاه، تبری مانند گیبزر شهرهای در را بمباران همین غربی،

 خود به اجعه،ف عمق داد؟ از خواهد رخ انسانی بزرگ فاجعۀ دهد، چه انجام تهران

 .دهم خاتمه را جنگ نحویبه که گرفتم جا تصمیمهمان و لرزیدم
 مکتوب زارشگ و نیروها نامناسب ازروحیه نظامی فرماندهان میدانی هایگزارش

جلسه،  همان در و دشو گذاشته امام با جلسۀ مهمی که شد علت بر مزید هم پاهس کل فرمانده

 را 598 قطعنامۀ پذیرش و جنگ خاتمۀ اعالم) ره(امام  بسیار، هایصحبت و بحث از پس

 پذیرفتند.

 رفسنجانی، هاشمی هللاآیت مرحوم بدیلبی نقش و تاریخی مقطع این مهم بسیار فراز

 :گویدمی که شودمی رآشکارت آنجا پرست،وطن مجاهد و اعشج فرمانده یک عنوانبه
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 جنگ جنگ،” ایمهگفت مردم به تاکنون و هستید قوا کل فرمانده شما گفتم، امام به

 مناسب شما جنگْ برای پایان اعالم و قطعنامه پذیرش است ممکن و“ پیروزی تا

 ماعال را جنگ ختم و پذیرممی را مسئولیت این شما، جانشین عنوانبه من،. نباشد

 عداما حتیٰ و محاکمه ستگیر،د متخلّف، عنوانبه مرا دهید دستور بعداً شما کنم،می

 نبینند. بیآسی مردم و یافته نجات خطر از اسالمی نظام و انقالب ولی کنند،

 الماع مسئولیت خود و دندکر رد را پیشنهاد این آمیز،محبت و پدرانه نگاهی با امام که

 گرفتند.  عهده بر را جنگ پایان
 هاییژگیو دیگر از قراردادن مردم رأی معرض در را خود و انتخابات در نامزدی

 صراحتِ  و شجاعت با را کار این و بود رفسنجانی هاشمی هللاآیت مرحوم شخصیتی برجستۀ

 آن تیِحیثی فرجام و سرانجام الهی، از تکلیف اجرای به کامل اعتقاد دلیلبه و کردمی کامل

 هایرده چندبارۀ باالترین کردنِ تجربه دلیلاو به که نیست شکی .نداشت باکی هیچ نیز

 بیشتر و قدرت دنبال وجه،هیچسن، به اقتضای بهباتوجه و اسالمی جمهوری نظام در مسئولیتی

 امنظ و ر، انقالبکشو آیندۀ برای کهزمانی پردردسر نبود؛ ولی و جدید مسئولیت پذیرش

 بود، چشیده هاکنجهبود، ش رفته هااعتالیش، زندان و پیروزی، تثبیت راه در ــ که اسالمی

 و عمر قیمتوبی زشمندار بود، سرمایۀ ها شنیدهزبانزخم و هابود، تهمت خورده هادل خون

 اعضای تریناصلی جزو حق،کالم، بهیک در و بود کرده صرف آن پای به را خویش جوانی

 که انحرافی هایجریان مقابل در توانستنمی کرد،می خطر حساسا بود ــ آن امنای هیئت

و  بماند تفاوتبی بود داده ها را تشخیصآن دیگران از قبل و موقعبه خود، سیاسی شم دلیلبه

 افراد برخی حضور داشت، که کاملی بصیرت و نگریآینده با رو،ازاین .کند سکوت

 زا کامل آگاهی با و دادمی تشخیص وخطرناک نامناسب کشور آیندۀ برای را الحالمعلوم

 عرصه به پا انهشجاع نادانش، دوستان و دانا دشمنان هایتخریب و سوء تبلیغات حجم

 .دادمی قرار مردم نظر و رأی ترازوی در را خود و گذاشتمی انتخابات
 نمایندگی زدنام ،1358 سال اسفند 24 در بار اولین رفسنجانی، برای هاشمی مرحوم

 عملش به قول و گفتار رب رفتاری تصدیق نوعی،به اسالمی شد تا شورای دورۀ مجلس نخستین

 .کردمی تأکید آن بر مبارزه، هایسال تمام در این، از پیش که کاری باشد؛
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 همۀ محور انایش اسالمی، انقالب پیروزی از پس هایسال تمام در که است جالب

با  همراهی خاطرهب موافقانش، همواره، و بود )اشتند یا داشت حضور آن در چه( انتخابات

 ،نیز درعمل کردند.شکست می احساسِ مخالفانش و پیروزی احساس انتخابات از پیش از وی،

 شد.تاحدودی به واقعیت تبدیل می احساسات همین
 انتخابات رهدو چهار اسالمی، شورای مجلس انتخابات دوره سه در حضورش چگونگی از

 چون گذریم.می آن نتایج و جمهوری ریاست انتخابات دوره سه و رهبری نخبرگا مجلس

 دسترس است.قابل نهمگا برای و شده ثبت تاریخی اسناد در و است تاریخی صرفاً هاداده

 گیرینتیجه

 هایجریان و هاجناح منفی و مثبت هایحساسیت شد، پرداخته آن به مقاله این در آنچه

 شده،شناخته کامالً دالیلیبه که بود تأثیرگذار و پیچیده شخصیت این دربارۀ کشور سیاسی

 را نه در ایشان با خود رقابت اینکه جالب و بودند اشپیروزی نگران و حضورش مخالف

 ایشان ناجوانمردانۀ تخریب در صرفاً بلکه خویش، سیاسیِ هاینداشته یا هاداشته تبلیغِ

 وجههیچبه را ایشان با رقابت قدرت که بودند دریافته تجربهبه مخالفانش گویی دانستند؛می

 در رهبری بود؛ و امام مورد اطمینان و مورداعتماد مردمی داشت؛ ندارند؛ زیرا او محبوبیت

 از ای کرده بود وارزنده خدمات مقدس دفاع کشور و در دوران درشت و ریز هایبحران

 هایعرصه خاصی داشت و در داد؛ بصیرتسیاسی مناسبی ارائه می هایتحلیل روز اتفاقات

انقالبی  و مبارزاتی سوابق رقیبانش ازنظرِ نگر بود؛ همچنین،المللی آیندهبین و ایمنطقه داخلی،

 جز ایچاره خویش، اشتهار و معرفی برای توانستند با هاشمی رقابت کنند وواقعاً نمی

 او، از که هاشمی همین نکته بس استنگریِ در اثبات بصیرت و آینده .نداشتند ستیزیهاشمی

 خدادادی نگریِآینده و بصیرت با دهم، و نهم هایدولت ناموفقِ هایدوره گیریشکل ابتدای

 بود. در داده هشدار و کرده بینیپیش کشور سیاسی سپهر المللی را دراتفاقات محلی و بین

برقضا دست که درشت و ریز غیرمکتوبِ و مکتوب رسانۀ چندین و رسانۀ ملی که اوضاعی

برای مخالفان  دادند،می نشان ستیزی اشتیاقبرای هاشمی بودند، وابسته نیز خاص نهادهای به

 اول تیتر و گیرند قرار اخبار صدر در هزینه، کمترین بدون آنکه از بهتر تبلیغی هاشمی چه
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 و هاهجمه عمدۀ اینکه جالب شوند. همسو با خود هایروزنامه و هاخبرگزاری

 را در گاه خودهیچ که گرفتمی صورت هاییجناح یا افراد سیاسی، ازسوی هایبداخالقی

 ولی نداده بودند یا کمتر این کار را کرده بودند، قرار انتخابات در مردم نظر و رأی معرض

 و کی نبود معلوم که مردمی زبان از و کوبیدندمی عمومی افکار نمایندگی طبل بر همواره

 کردندمی تخریب را رفسنجانی هاشمی هللاآیت بودند، داده هاآن به را ایمایندگین کجا چنین

 .کنندمی نیز همچنان و
 شتدا حضور نامزد عنوانبه رفسنجانی هاشمی مرحوم که انتخاباتی به تأمل سر از نگاهی

 ودخ سیاسی شأن هابعضی که دهدمی نشان ایشان، حضور انتخابات بدون مقاطعی، در حتیٰ و

 فکراتت و رفسنجانی هاشمی عمومی، رافکا اکثریت که دانستندمی و دیدندمی این در صرفاً را

طلبی شهرت خویش در» نفس حبّ « از ای بازولی عده دهند،می رأی او به و پسندندمی را او

 و و باشندابا  مخالفت نشانِ کشور، سیسیا »نشانِ اَبَر« مقابلِ در خواستندمی و گذشتندنمی

 رادیکال و کارمحافظه و راست و چپ حالتْ این زمانی، مختلف مقاطع در اینکه جالب

 اسالمی، وریجمه با ضدیت خویش هایتخریب بیان در نداشتند ابایی حتیٰ و نداشت

 اب مواقع، این در تیٰ ح. شود برجسته نیز رهبری و امام با مخالفت و نظام کلی هایسیاست

 خارجیِ  نابعم از و نقطۀ اشتراک داشتند نیز ضدانقالب و معاند خارجی هایرسانه

 ال،مث برای کردند.می به مؤثرترین شکل استفاده ایشان چهرۀ تخریب برای هم ضدانقالب

 یگاه متناقض، و متضاد مالًکا مواضع در اصولگراها، آن از بعد و ها،طلباصالح زمانی

 جنگ و ختم عامل گاهی و دانستندمی خرمشهر فتح از بعد جنگ تداوم عامل را هاشمی

 فتح از سادامۀ جنگ پ برای هم آنکه حال. 598 قطعنامه و پذیرش شهادت راه بستن

  رد.دا وجود (ره) امام تأیید از انکارناپذیری اسناد قطعنامه، پذیرش برای هم و خرمشهر
 حق از واقعی مادر گذشت و کودک یک مادریِ ادعای دربارۀ زن دو اختالف حکایت

 که کردمی ایجاب هابعضی شرایط ایم؛ بنابراین،کودک را شنیده سالمت حفظ برای خویش

 هر در باید انقالب امور روند در تأثیرگذارش و همیشگی حضور خاطرهاشمی به شخصیت

 تبلیغاتی رقیب هایمناظره در را او نباشد، نیز نامزد اگر حتیٰ باشد، محور و اصل انتخاباتی
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 انظار در و ملی، رسانه مدد به هم آن انسانی، و غیراخالقی کامالً هایشیوه به و بخوانند اصلی

 دفاع اجازۀ حتیٰ وی به و بپردازند تخریبش به داخلی، شنوندۀ و بیننده میلیونشصت کمدست

 ندهند. هم
 البانق دشمنان دیگر رفسنجانی، امیدواریم هاشمی هللاآیت مرحوم رحلت از پس اکنون

 ثبت و آبرو حفظ برای و تخریب وی بردارند از دست هاشمی خالفانم و اسالمی

 تخریب برای کاری هر ام: که بنویسند و بگویند شده، که هم تاریخ در خویش انصافیخوش

 قبول را او همچنان ممرد گویا اما کردیم، انقالب از بعد هایسال طول در توانستیممی هاشمی

 .دارند و داشتند
 رفسنجانی هاشمی مظلوم هللاآیت مرحوم بلند هایاندیشه رودمی امید آنکه پایانی سخن

 است، دسترس در جلسات و گوهاوها، گفتمصاحبه ها،سخنرانی فراوان، اسناد قالب در که

 مصلحت تشخیص مجمع ویژهبه و کشورداری کار به هم، بزرگ مرد آن فقدان دوران در

 اجرای اعتدال، مشی خط رعایت لزوم بر خود یفشر عمر پایان تا ایشان شک،بی .نظام آید

 عدم و تفریط و افراط از پرهیز شهروندی، حقوق کامل رعایت کشور، اساسی قانون کامل

 هللاآیت اذعان کرد باید حقبه و داشتند تأکید راحل امام هایآرمان و اهداف از انحراف

 کشور آیندۀ برای بدلیلبی یارا سرمایه جوانان، ویژهبه مردم، بیداری و آگاهی هاشمی

: گفت هایشسخنرانی از یکی در خود، شریف عمر اواخر در هم، دلیلهمینبه و دانستمی

 راحت دیگر اند،کرده پیدا کشور آیندۀ برای را خود راه و اندشده آگاه مردم بینممی چون«

 ».بشتابم خود معبود دیدار به و بمیرم توانممی



 و توسعه یییۀ شکوفاو روح یاخالق اعتدال

 1یصادق فؤاددکتر 

 محمد قدس

 چکیده

ان با عنو ی،آلمان شناسو جامعه لسوفی، فوبر ماکس مقاالتهمجموع انتشار از قرن کی از شیب

هنوز  زد و یرگبز یدست به نوآورگذرد. او در این اثر می داریروحیۀ سرمایه و یاخالق پروتستان

 هایتحلیلنقدها و نظران صاحبگرچه تاکنون است.  ناسیشجامعهآثار  ترینمهماز  یکیهم 

 دیترد آناالت مندرج در مق هایو گزاره اتیاز فرض یبرخدربارۀ و  اندنوشتهکتاب  نیبر ا یفراوان

ق و رفتار ات، اخالتقادمذهب و اع انیم یارتباط مفهوم جادیابداع وبر در ا هنوز هماما  اند؛کرده

در  ارندگاننگ است. نظرانصاحب نیحاصله از آن مورد تحس یدستاوردهاو  یاقتصاد و رفتار ینید

عنوان یک نی، بههللا هاشمی رفسنجاتا نقش نگاه دینی و نظام ارزشی فکری آیت ندکوشمی مقاله نیا

اساس، به ینگرای را بررسی کنند و براشخصیت روحانی تأثیرگذار در تقویت روحیه توسعه

 گرای دینی استناد شده است.ن در تشریح نگاه توسعهای از نظرات ایشاگزیده

 

 جانی.هللا هاشمی رفسنگرا؛ ماکس وبر؛ اسالم؛ آیت: اخالق اعتدالی؛ نگاه توسعههاکلیدواژه

 

 مقدمه

آلمانی، با  شناسو جامعهبیش از یک قرن از انتشار مجموعه مقاالت ماکس وبر، فیلسوف 

دست به نوآوری گذرد. او در این اثر می» دارییهو روحیۀ سرمااخالق پروتستانی «عنوان 

نظران صاحباست. گرچه تاکنون  شناسیجامعهآثار  ترینمهمبزرگی زد و هنوز هم، یکی از 

                                                                                                                                        
هللا ای آیتمشاور فرهنگی و رسانه؛ نگارآموختۀ دکتری مدیریت رسانه از دانشگاه تهران؛ روزنامهدانش. 1

 .هاشمی رفسنجانی
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 هایو گزارهو دربارۀ برخی از فرضیات  اندنوشتهفراوانی بر این کتاب  هایتحلیلنقدها و 

ابداع وبر در ایجاد ارتباط مفهومی میان  مهنوز هاند؛ اما تردید کردهآن مندرج در مقاالت 

اقتصادی و دستاوردهای حاصله از آن مورد  و رفتارمذهب و اعتقادات، اخالق و رفتار دینی 

را  نظرات خودپایانی عمرش کوشید  هایهای سالپژوهشاست. وبر در  نظرانصاحبتحسین 

پس از  کار ناتمامشد و حاصل سایر ادیان از جمله هندو، اسالم و بودا تکمیل کن مطالعۀبا 

او  هاییافتهناآشنایی وی با این مکاتب،  دلیلبهم منتشر شد؛ اما 1920در سال  اومرگ 

مادر  ویژهاش بهخانوادهکالوین پروتستان که  ویژه فرقۀپروتستانتیسم و بهاین ادیان با  درمورد

 مقایسه نیست.بودند، قابل آنوبر از مریدان سرسخت 

و  هاگاهدیدبرخی  تأثیررۀ وبر، دربا الگویاز  گیریبهرهبا  کوشیممیاله در این مق

گرایانه توسعه رفتارهای ویژهبهمسلمانان  و جمعیمختلف از اسالم بر رفتار فردی  هایقرائت

 حدّ از  تردگیاین اهمیت وگس بابدیهی است پرداختن به موضوعی  .طراحی کنیم الگویی

 هایسالهرپژوهشی و  هایطرحکه در  و جا داردک فراتر است نوشتاری موجز و فرصتی اند

 .شودمیبسنده  مسئلهبه بیان تنها ، در اینجا بنابراین؛ بررسی شوددکتری 

 اعتقادات مذهبی و رفتار اقتصادی رابطۀ

اخالق «الب کتاب قدر  بعدهام مقاالتی را منتشر کرد که 1905و  1904 هایسالوبر در 

 جپنمه و تاب که متشکل از یک مقدکدر این منتشر شد. » داریسرمایه روحیۀپروتستانی و 

حصول م نظامکه این  دهدیمنوین نشان  داریسرمایهتصویری از نظام  ارائۀفصل است، وبر با 

نظام  ن موفقعاالفبا بررسی مدیران و  . اوفرهنگ و تمدن غربی پس از دوران رنسانس است

در  ستند کههین پروتستان کالو فرقۀاکثر این افراد از  ددهمیدر غرب نشان  داریسرمایه

مسیر  یک، درکاتول در مقایسه با مذهب و همچنیناین مذهب  چهارگانۀمقایسه با سایر فرق 

ی اقتصاد ای به کار و فعالیتجایگاه ویژهپاالیش فردی در دنیا و رستگاری در آخرت 

ف ی تکلیقتصادی نوعا و موفقیتمایه و انجام کار را با هدف تولید سر دهندمیاختصاص 

 .دانندمیدنیوی  و لذاتتالش برای کسب بیشتر منافع  و نهدینی 
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اقتصادی  موفقیت وکالونیسم،  تردقیقتعبیر به یابراین اساس، وبر میان اخالق پروتستانی، 

ادی صیی اقتیکی از دالیل عدم شکوفا دهدمیو نشان  کندمیبرقرار داری رابطه سرمایهنظام 

را  رابطه که این گونههمانبوده است؛  هاکاتولیکغربْ قبل از رنسانس اعتقادات مذهبی 

 .کندمیرقرار مذهب هندو ب و اعتقاداتهند  جامعۀاقتصادی  ماندگیدربارۀ عقب

رۀ رابطۀ درباوبر  گیریهنتیجتر بیان شد این مقاله در پی اثبات یا نقد که پیش طورهمان

ادات در وع اعتقمیان ن رابطۀنظر از این م خواهدمینیست، بلکه  داریسرمایه و پروتستانتیسم

 .وجو کندها را جستیافتگی آنتوسعهجوامع اسالمی و 

رۀ خود دربا شناسانۀآسیباسالمی معاصر همچون شهید مطهری در نگرش  متفکران

 ت نظیرعتقادابرخی از ا ایران ویژه جامعۀبهدینی جوامع اسالمی  و فرهنگاعتقادات 

 هایشرفتپیو  اوریفنثروت و ستایش فقر، موضع منفی در برابر  بودن، مذمومجبرگرایی

 .اندهبرشمردجوامع اسالمی  ماندگیعقبرا از علل  ستیزیبیگانهبشر و  و رفاهیعلمی 

ان پس ایر معۀجاسعه در که در این میان یکی از دالیل آغاز پیشرفت و تو رسدمیبه نظر 

ق اخال عنوانبهکه بوده است دینی  هایگزارهاز  ایمجموعهالب اسالمی، اعتقاد به از انق

دیریتی و در سبک مانی هاشمی رفسنج هللابریم. در چهار دهۀ اخیر آیتمیاعتدالی از آن نام 

 .استایران  های جامعۀرفتاری از مؤثرترین شخصیت

 ۀتوسعو  مانع شکوفایی فردی وعینبهکه  هایی، گزاره»اخالق اعتدالی«نظریۀ براساس 

اسالم  عتقاداتاو بیات دینی ، جایی در ادآمدندمیایران به شمار  و اجتماعی جامعۀاقتصادی 

در که  شودیموده صورت، منظری در برابر شهروند مسلمان گشاصیل و حقیقی ندارند و بدین

با  باطو ارتل تعام، کسب رفاه، شکوفایی علمی و و اجتماعیفردی  و پیشرفتتوسعه آن، 

غایر با ملمی و اقدامی غیرع ،از دستاوردهای آنان گیرییافته و بهرهو کشورهای توسعهجهان 

 اهداف یشبردپالهی برای  و تکلیفیک رفتار دینی  و حتیٰهنجارهای مذهبی تلقی نشده 

 اسالمی است.
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 گری مذموم است، نه توسعه اشرافی

ین اصی در یک سخنرانی چنخید در اوضاع شادار فقر نبود. اما مرتاض و طرف

مۀ . اوالً هکنندمیگروهی همین حرف را بزرگ  اآلنمطلبی را گفته باشد که 

ی خیلی ود. وقتدانند. هیچ وقت انسان مرتاضی نبزندگی امام را از جوانی تا مرگ می

ند. کردانداختند، امام قالی پهن میهای خویش زیلو و حصیر میاز آقایان در بیرونی

دو  بعدها زل راامام در [محلۀ] یخچال قاضیِ [قم] منزل بزرگی داشتند. همان من

ان خودش قسمت کرد و یک قسمت را به آقا مصطفی دادند و در یک قسمت دیگر

ک زاهد گونه نبود و زندگی معقولی داشت و یواقعاً امام اینکردند. زندگی می

منزل پدری  بودند.تفریط و مرتاضی ن غذایشان معتدل بود. اهل افراط وواقعی بود. 

دگی از زن . اینایشان هنوز هم پابرجاست. خودم رفتم و دیدم که منزل وسیعی است

 شخصی ایشان بود.

خواستند بعضی از افراد را به بهانۀ ها میهایشان هم خیلی جا وقتی بعضیدر حرف

قالب خیلی کردند. بخش خصوصی اول انداری سرکوب کنند، جلوگیری میسرمایه

وقع مکرد بخش خصوصی را دوباره احیا کنند. آن سرکوب شد که ایشان سعی می

گفتند نباید غیردولتی شد که میگفتن از دانشگاه آزاد اسالمی کفر تلقی میسخن

از بنشگاه ین دااباشد. امام با حمایت معنوی و با کمک مادی راه را برای تأسیس 

  .کردند
ذیرش از پ ان جنگ بود که شرایط خاصی داشتیم. بعداین مسائل مربوط به دور

 هللاآیت ردیم.قطعنامه سیاست سازندگی را تصویب کردند که ما براساس آن عمل ک

ت ایشان ای به امام نوشتند و ایشان هم جواب دادند و ما براساس سیاسای نامهخامنه

 .ویسی شدنهای سازندگی را تصویب کردیم که وارد فاز برنامهکلیات سیاست
قراست. ی از فف زیادنبود. البته در قرآن هم تعاری فقیرماندنتفکر ایشان تأکید بر 

ر کا توسعۀگری با اشرافی کهدرصورتیسرزنش اشراف هم در قرآن آمده است. 

قرآن  گری نداشته باشد.تواند مالک باشد و خوی اشرافیتفاوت دارد. هر انسانی می

 خواهد. این را می
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ا صوفیان در زندگی مسلمانان درست کردند که با روح اسالم سازگار حاالتی ر

(ع) با صوفیان زمان خودشان را بخوانید که در  امام صادق مباحثۀتوانید نیست. می

 ها آمده است. آن منطق اسالم است. وقتی حضرت علیاصول کافی و خیلی از کتاب

ع) یکی از مزارع ایشان را برای ( هایی داشتند که امام حسن(ع) از دنیا رفتند، قرض

دینار فروختند. توجه داشته باشید که هر دینار به  پانصدهزارهایشان پرداخت قرض

 مزرعۀاست. وقتی دید باز هم قرض پرداخت نشد،  اآلنیک مثقال طالی  اندازۀ

(ع) در مدینه را  یا منزل امام علی .دینار فروخت هزاردویستدیگری را به قیمت 

گونه نیست که دند که سه منزل شد که بین وراث ایشان تقسیم شد. اینتقسیم کر

(ع) یک زاهد واقعی بود که هیچ عشقی  اسالم با دارایی مخالف باشد. حضرت علی

کرد. (مصاحبۀ آقای سیاری، دانشجوی به دنیا و ثروت نداشت، ولی کار می

 1).1388بهمن  12 هللا رفسنجانی،تاریخ، با آیت رشتۀکارشناسی ارشد 

 تولید ثروت مشروع، ارزش است.

ذهابک و ذهبک و «ها بود که همه یاد گرفتند. آمیز در گذشتهحکمت جملۀیک 

 گفتند: سهمی این نشان ناامنی است که یک دستور عقالیی بود. به مردم» مذهبک

 :چیز را مخفی کنید
شدند. این تفتیش عقاید کشته می خاطربهکردند، مذهب، چون اگر اظهار می .1

 سفارش بیشتر مخصوص شیعیان بود.

 .کنند وآمدرفتبایست از مسیرهای ناشناخته ناامن بود و می هاراهمسیر، چون  . 2
 .طال که داشتن آن خطر داشت .3
د کشور خو گونه شدیم. یعنی کسانی که خدمت و تولید کردند و برایما این اآلن 

های ستون سیار قاندد. برای حل این مسئله کار و ثروت ایجاد کردند، باید تقیه کنن

 گونه نیست.ینما ا جامعۀدر  اآلنکلی بندی گذاشتیم که تولید ثروت ارزش است. 

د ثروت [تولیگونه نیست و کسی کنند، اما فضای جامعه اینگونه فکر میای اینعده

 .داندارزش نمیرا] 
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رزش اشروع ولید ثروت مت«رهبری قیدی اضافه کردند که عیبی ندارد و گفتند: 

درست  مسئله ین قیدالبته نظر ما ثروت نامشروع نبود، منتها ممکن بود عدم ا» است.

 .هرحال ایشان خیلی صریح حکم کردند و ابالغ شدکند. به
شود، عبادت هم که ارزش می هر چیزیپس تولید ثروت عبادت است. چون 

رزشمند مفید است. چون ا ینیاین است که از لحاظ ملی و د ارزششود. معنای می

لکه ، بیستنینکه ااست، اقدام به آن عبادت است. ولی این فضا در جامعه نیست. نه 

به  روند. ولی فضای جامعه بایدها با حرص و ولع دنبال کار میکامل نیست. خیلی

ته معه شناخمردم نیروهای ارزشمند جا تودۀازنظر  ای باشد که تولیدکنندگانگونه

  .اندرسانده و به جایی اندهکردای را نقد اند و سرمایهون کار و ابتکار کردهشوند. چ
 آسانیهبد و منتظر فراگیری چنین فرهنگی در جامعه هستیم. البته مراجعی دار

در  د. علماسازها باید ببشتر حرف بزننباید کار کنند، فرهنگ هادانشگاهشود. نمی

ا صدا و سیم خصوصبهها، ا روشن کنند. رسانهگفتار و رفتار باید افکار عمومی ر

  .باید تبلیغ کنند
آید، گویند که به مذاق تندروها خوش میای میبینید که وقتی رهبری جملهمی

د تولی«کنند. اما ایشان فرمودند: کنند و یکی دو سال رویش کار میرهایش نمی

ه چکرد؟  چه کسی روی این جمله کار و تبلیغ» ثروت مشروع ارزش است.

ویی ن تابلنیست. م اهمیتکمنمایشنامه، داستان و فیلمی ساخته شد؟ این موضوع که 

  .زیربنایی تبلیغ کنند مسئلۀندیدم که برای این  هاخیاباندر 
سبت ناسالم  یدنیاشود. اینکه اگر این تفکر جامعه را اصالح کنیم، کارها آسان می 

رهای ر در بقیه کشوت. این طرز تفکدلیل نیسبه کشورهای دیگر عقب است، بی

مان زاست. در  ضدّاسالمیاین تفکر اسالمی نیست و  کهدرحالیاسالمی هم هست، 

گونه یناکه برای ما قدیس هستند،  هااینگونه نبود. (ع) این (ص) و ائمه پیامبر

  .نبودند
 یاقتصادی و کشاورزی حضرت علهای منطقۀ فعالیتدر سفر اخیر به عربستان به 

علی  حضرتهای است. هنوز آثار فعالیت بحر احمر(ع) در ینبوع رفتم که نزدیک 

، بئر حسن و ... باقی مانده است. حتیٰ درختان نخل هست. البته این بئر علی(ع) مثل 
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کرده است ولی هنوز جزو بهترین نقاط  تعفیهکمی آنجا را  سالیخشکاواخر 

 150نزدیک  ینبوعدند و فاصله تا عربستان است. حضرت علی (ع) در مدینه بو

های اقتصادی ایشان بود. برای حفر قنات و چشمه کیلومتر است ولی مرکز فعالیت

  .کردندماندند و کار میرفتند و میبه آنجا می
خوانند که خواهند نصیحت کنند، روایتی میگوییم. وقتی وعاظ ما میرا نمی هااین

د و در راه منزل همه را به فقرا انفاق کردند و (ع) باغ خود را فروختن علیحضرت 

یک فقیر ما «(س) گفتند:  به خانه که آمدند، چیزی نمانده بود. حضرت زهرا

دهند وقت توضیح نمیتا اینجا خوب است. اما هیچ» آوردید.بودیم، برای ما هم می

جمعی از  هللا هاشمی با(دیدار آیت که حضرت علی (ع) آن باغ را از کجا آورده بود؟

 1).1386اردیبهشت  10اعضای اتاق بازرگانی، 

 کارآفرین مورد تکریم و محترم است. 

، در گذاریمبترام ما باید فضای بامحبتی در کشور داشته باشیم. به کارآفرینان اح

وت لق ثرخمجمع تصویب کردیم که خلق ثروت ارزش است؛ بعد قیدی اضافه شد. 

که د، بلست، صاحب ارزش نباید تحقیر شومشروع ارزش است. وقتی که ارزش ا

ای ند عده. هرچباید به او احترام گذاشت و مورد تکریم باشد و از او تشکر شود

خواهد این ظام نمیدار و ... داشته باشند، ولی نممکن است تعبیراتی مثل زالو، سرمایه

بر ص تشخی حرف را بزند، این سیاست رهبری است. ما هم مؤظف هستیم در مجمع

  .نظارت کنیم هااین
است و برای مدت کوتاهی نیست و اگر روزی بخواهد  درازمدتها این سیاست

عوض شود، باید دوباره به مجمع بیاید، مجمع رأی بدهد و رهبری هم قبول کند. لذا 

هایی که اآلن درست شده، میدان ماندنی و شبیه قانون اساسی است. با این پایه هااین

است. ما بارها از ایرانیان خارج از کشور دعوت کردیم، ممکن  بخش خصوصی باز

ها به خاطر برخی موارد نگرانی داشته باشند، ولی شروع کنند و بیایند و است بعضی

توانند سود می هاآنشما هم کمک کنید و با این مقررات جدید با هم کار کنید. 
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های می با ستاد انتخاباتی بنگاه(دیدار آیت هللا هاش شود.تضمین می هاآنببرند. پول 

 1).1384خرداد 25خصوصی اقتصادی، 

 هاآراستگی توصیۀ دین است، تأسف از ظاهرگرایی در برخورد با خانم

این  شان بااه ایمقام معظم رهبری چند سال پیش تهاجم فرهنگی را مطرح کردند. نگ

قابل  هااینا ارشان هم ب. ایشان خیلی عالم هستند و افکداردنگرها فرق سطحی

یر زه از کمقایسه نیست. ایشان مطرح کردند و بعضی همه را در چند تار مو 

از تأسف شنیدم که ابر رهبریآید، خالصه کردند. من از خود ها بیرون میروسری

 ».!چه گفتیم و چه شد«کردند و گفتند: 

از را ب لمدهای تلویزیونی مقداری درد اینکه اخالق اسالمی نیست. در همین صحبت

ت. دال استب اعتاخالق اسالمی نیست. اسالم بیش از هر مکتبی، مک باألخرهکردم. 

م ام اسالبه ن هاایناقتصادی اسالم کفاف و عفاف خواسته، نه فقر، ولی  زمینۀدر 

 بینند.فقط فقر را می

که در بیرون زیلو  بد استریاضت با باطن خراب و ظاهر خوب چیز بدی است. 

اخل خانه قالی بیاوریم. ما از امام یاد گرفتیم. چهل، پنجاه سال پیش و د بیندازیم

 جوریاینرفتیم، در بیرون منزلشان قالی بود، ولی در جاهای دیگر خدمت امام می

که  زهدفروشیدانستم امام در دل زاهدترین مردم بودند، این مهم است. نبود. من می

از  هاآناند و ای با صوفیان داشته(ع) مباحثه کند. امام صادقچیزی را حل نمی

رسد عباهای نازک، شفاف، نازک و زیبای امام ایراد گرفته بودند. کار به جایی می

زیر «دهد که دنیا بفهمد. گفتند: لباس خشن را نشان می زیر عبا(ع)  که امام صادق

مایل مردم که  همۀتوان کار کرد. با ریاکاری نمی »..های شما چیز دیگری استلباس

نیستند با این ریاضت زندگی کنند. اگر بگویید این مکتب اسالم است، مردم 

گونه زندگی کند، در مسائل خدا هم نخواسته کسی این خواهند.روند و نمیمی

را حفظ  مانبچۀبرخورد کنیم. ما زن و  جورینخواسته اینمعاشرتی هم کسی از ما 

کنند. یک بار قرآن را با این دید مطالعه کار را بتوانند اینکنیم. همه که نمیمی
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چه کسی به شما گفته «گوید: مورد خداوند به مسلمانان سختگیر می هادهکنید. در 

بدترین » اید.های خداوند را تحریم کنید؟ شما در مقابل مردم جای خدا نشستهنعمت

هللا آیتکنند. (دیدار است که طیبات خداوند را تحریم می هاییآنها مال سرزنش

 1).1384خرداد  24هاشمی با استادان دانشگاه، 

 دانستن خلق ثروتجامعۀ مرفه؛ نتیجۀ ارزش

وقت نباید ثروت ضدارزش تلقی شود. اگر خلق ثروت را ارزش ندانیم، هیچ

توانیم به جامعۀ مرفهی برسیم. تا موقعی که فکر کنیم ثروت در جامعه مذموم نمی

ود. اسراف حرام است، تجاوز به حق دیگران حرام است، همیشه این بال خواهد ب

های صحیح آن این خواری حرام است. اما راهخواهی حرام است، رانتاست، زیاده

است که از ثروت مولد خلق ثروت کنند که در خدمت جامعه باشد. نه ثروتی که 

بود  انباشته شود و فعال نباشد. اگر چنین چیزی بیاید، انسان در خدمت مردم خواهد

که واقعاً ارزش است. این یک حکم اسالمی است. ما هم در مجمع تشخیص 

مصلحت بندی تصویب کردیم که خلق ثروت از راه مشروع ارزش شود. (مصاحبۀ 

 2).1384خرداد  6جم، هللا هاشمی با شبکۀ جامآیت

 سعادت اخروی متکی به معاش دنیاست.

دیگر تابع آن است. اما در ایران  در برخی کشورها اقتصاد برایشان اصل و چیزهای

برای آن انقالب کردیم، به مسائل اقتصادی و  طور نیست. امّا همان اسالم که مااین

خواهد که منابع زمین را دهد. قرآن از ما میمعیشتی مردم اهمیت زیادی می

استخراج کنیم و اسرار طبیعت را کشف و از آن رهگذر جامعۀ اسالمی را به رفاه 

هُوَ الّذی جَعَلَ لَکمْ االَرضَ ذَلُوالً فَامشُوا فِی مَنَاکبِهَا وَ کلُوا مِنْ رِزْقِهِ و هللا «م. برسانی

یعنی » مَن ال مَعاشَ لَهُ ال معادَ لَهُ«فرماید: ] احادیث معتبر ما می15[ملک: » النَشُورُ

 داند و با صراحتسعادت جهان آخرت را متکی به سعادت و معاش درست دنیا می
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یعنی فقر جامعه » إذا اقبَلَ الفقرُ الی بلدٍ قال لَهُ الکفرُ خُذنی مَعَک.«فرماید: می

مقدمۀ کفر است. اینکه هر جا فقر باشد، کفر هم هست، از همین توجه و اهمیت 

به اقتصاد بیرون آمده است. این یک مضمون بسیار جدی و مورد قبول ماست. قرآن 

رده است که معاش جامعه را بهتر کنیم. این کار در بسیاری از جاها به ما حکم ک

کنم جایگاه اقتصاد در افکار پذیر است. من فکر میبا یک اقتصاد صحیح امکان

های نشده. بیشتر تریبون اسالمی جایگاه باالیی است. اما به اندازۀ کافی جدی گرفته

عیشتی بیش دانند اآلن خواست مردم در مسائل ممذهبی و سیاسی ما ضمن اینکه می

هللا هاشمی با پردازند. (مصاحبۀ آیتاز موارد دیگر است، به مسائل دیگر می

 1).1383دی  8روزنامۀ دنیای اقتصاد، 

 زهدواقعی یا زهدفروشی؟

بود. » عدالت اجتماعی«گفتم که در مبحث ها میهایی را در خطبهمن سلسله بحث

تدال را مطرح کردم. یکی هایی از اعهای آن اعتدال بود که بحثیکی از بخش

ها مستقل بود. تفکر بود. هر یک از این خطبه» اسراف«بود. یکی علیه » قناعت«

اصلی من این است که زهد واقعی بسیار ارزشمند است، امّا باید با زهدفروشی 

مقابله کرد. حتیٰ در زمان پیامبر (ص) این اتفاقات افتاد و پیامبر (ص) به دستور 

به شدت برخورد کردند. آیات زیادی دربارۀ سرزنش تفکّر تحریم  ها]قرآن [با آن

دهد] واقعآ قرآن با این تفکر مبارزه لذات دنیا برای انسانها هست که [نشان می

کرده است. من هم با آیات شروع کردم. اولین نکته اینکه این از نصایح امام است 

» صِهِ کَما بِحُبّ یُؤخذ بِعَزائِمِهِإن هللاَ یُحبّ أن یُؤخذ بِرُخَ«که در درسی فرمودند: 

خداوند همان مقدار که دوست دارد به تکالیف واجب عمل کنیم، دوست دارد به 

های خاص عمل کنیم. برای من تفکر جالبی بود. چون من هم در مباهات و رخصت

جوانی مقداری از این افکار تند را داشتم. بعد رفتم مطالعه و کار کردم و دیدم واقعآ 

کردم. بعد حرف محکمی است. از پیش از انقالب در منابر این مسایل را مطرح می

های مختلف این مسایل را ها به مناسبتاز انقالب و در دوران جنگ در خطبه
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گفتم. خالصه این است که در تولید محدودیتی نداریم. باید هرچه بیشتر تولید می

دالت توجه و عمل کنیم و در مصرف کنیم. در توزیع باید براساس نظر اسالم به ع

» کفاف و عفاف«هم قناعت و پرهیز از اسراف و ریاضت را که در تعبیر روایات 

است، مورد نظر من بوده و هست. یعنی به اندازۀ کافی و براساس حفظ شرافت عمل 

ها مطرح کردم که اگر جامعه کنیم. این تفکر من است. این تفکر را در همان بحث

های زیادی ه طرف ترقی و تکامل برود، باید با این مبانی عمل کند. نمونهخواهد بمی

از صدر اسالم آوردم که مشکالت خاصی بود و از زندگی حضرت زهرا (س)، 

حضرت علی (ع) و پیامبر اکرم (ص) و قدری جلوتر از زندگی امام جعفر صادق (ع) 

ت زندگی را برای مطرفین مواردی را بیان کردم. با این تفکر که نیروهای مخلص لذا

گفتند: نیروهای خوب باید ها برخورد. میبگذارند، مخالفت کردم که به خیلی

ای داشته باشند که با این تفکر مخالف بودم. در این بحث خطابم به زندگی فقیرانه

داری کنید. بحثی نیروهایی بود که از جنگ برگشته بودند. گفتم: باید بیایید و میدان

دهید؟ ها را به دیگران میها کردم که پرسود است. گفتم: چرا اینیمانکاریدرباره پ

خودتان افراد باسواد دارید و بیایید شرکت و تشکیالت درست کنید و این 

ها ها را بگیرید که بسیج و سپاه آمدند و خیلی کمک کردند که اگر آنپیمانکاری

ا را شکستند هها آمدند و قیمتآنگرفتند. نبودند، پیمانکارها از ما خیلی گران می

گیری از لذات که سود هم بردند و خیلی از وسایل خود را نو کردند. دربارۀ بهره

قُْل مَنْ حَرََّم زینَةَ الَلّهِ الَّتي َأخْرَجَ لِعِبادِهِ َو «دنیا هم به این آیۀ قرآن استناد کردم که 

ها و تمیزی و جنس خوب اجتناب ز زیبایی] که ا32[األعراف، » الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّْزقِ

تظاهر نکنید. گفتم نماز جمعۀ ما نور تجمّل است، چون » جُلنبر«نکنید و با لباس 

] البته 31[األعراف، » یا بَنِی آدَمَ خُُذوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ«در آیۀ دیگر داریم 

یند: منظور از زینت در گوگرایانه حرف بزنند، میخواهند صوفیکسانی که می

که قرآن اینجا لباس نیست و چیزهای دیگر است که ما قبول نداریم. درحالی

من در آن » باید لباس ظاهر هم در نماز جمعه زینت داشته و تمیز باشد.«گوید: می

که معنی این کلمه ها برخورد. درصورتیداشتم که به برخی» جُلنبر«خطبه تعبیر 

های اصل معنای کلمه این است. گفتم اگر کسی عمداً لباس است.» کثیف و کهنه«
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کهنه و کثیف را انتخاب کند، درست نیست. البته در همان خطبه گفتم: شاید لباسی 

تواند در عین زیبایی، کهنه نباشد. فکر کهنه باشد، ولی باید تمیز باشد. البته می

فکری داشته باشند، دنیا کنم اگر جامعه و مردم متدیّن و نیروهای مخلص چنین تمی

دی  10هللا هاشمی با روزنامۀ کیهان، افتد. (مصاحبۀ آیتسمت دنیادوستان میبه

1382.(1 

جامعۀ فقیر یعنی وابستگی به خارج؛ فقر و جهل و فساد پایگاه مهم تهاجم استکبار 

 به جهان سوم است. 

سیاست ازلی که از کنند یعنی همان کنند دارند دنیای ما را تخریب میکاری که می

کنند که ملت ما از حرکت سازنده، دهد. کاری میروسیه به انگلستان گزارش می

فَامشُوا فِی «های خدادادی یعنی اجرای همین دستور نقد منابع و استفاده از نعمت

که دهد آمده و نشان می» فَامشُوا فِی مَنَاکبِهَا«که بعد از » مَنَاکبِهَا وَ کلُوا مِنْ رِزْقِهِ

های زمین بخورید و چیز دیگری سوار بر زمین که شدید برای این که از نعمت

ها هاست. همۀ استفادهنیست یعنی برای استفادۀ خوردن، خوردن یکی از این استفاده

های ها را افراطیو متأسفانه کسانی هم به نام اسالم و به نام انقالب که من اسم آن

روند. شاید با حسن نیت به راه را می ها هم همینخشک مقدس گذاشتم آن

گویند که آدم واقعاً دلش زنند و چیزهایی میهای سازنده کشور ضربه میحرکت

دهند. نتیجۀ این طرز تبلیغ و این طرز کار این شود از کارهایی که انجام میخون می

و است که جامعۀ ما فقیر شود و فقیر محتاج، محتاج اسیر شود و وابسته به خارج 

بیند. ای هیچگاه روی خوش نمیطرف مرز باشد. یک چنین جامعهنیازهایش آن

ها دنبال یعنی فقر و جهل و فساد پایگاه مهم تهاجم استکبار به دنیای سوم است. این

قدر در رادیو، تلویزیون، از بُعد خدایی و حرکت معنوی که این .کننداین حرکت می

شود سند الزم ندارد. اما این طرف ها گفته میعهها و نماز جمها و روزنامهتریبون

باید توجه شود. ما موظفیم از لحاظ اسالمی تالش کنیم جامعه و ملت را غنی کنیم 

و افرادمان را قوی کنیم تا محتاج کفار و دشمنان نباشیم، در دفاع، ارزاق و وسایل 
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بهمن  1تهران، هللا هاشمی، نماز جمعۀ مان به خودمان متکی باشیم. (آیتزندگی

1378.(1 

 در زمان پیامبر مدینۀ فقیر، تبدیل به مرکز تمدن شد.

اگر بحث اخالق و تقوا را و سعادت را و فالح را، جامعه را و فرد را و فقر را و 

ثروت را همه را با هم بگیریم یک مجموعۀ عالی است که یک مکتب مترقی و 

دواریم که ما بتوانیم در سایۀ این کند و امیبخشی را نصیب ما میسازنده و سعادت

دهیم و هم از مان و کشورمان را هم از فقر نجات معارف عالی اسالمی جامعۀ

توانیم مدعی باشیم که طور باشد والّا ما نمیبیکاری نجات دهیم، و هم باید این

جوری نبوده، ده سال جوری نبوده، قرآن اینجامعۀ مسلمان هستیم. چون اسالم این

زدۀ فقیری را تبدیل کرد به یک مرکز تمدن ماند. یک مدینۀ فلک مدینه ر درپیغمب

دار این نبود که مردم مدینه و مسلمانان و همۀ این معارف هم بود. هیچ وقت طرف

ها مسرف و مترف هم نباشند و حال مواظب بود که اینفقیر باشند و درعین

فه باشد و وضع خوبی داشته باشد کرد به اینکه مدینه مردار باشند، اکتفا نمیجهت

طرف سعادت جامعه را جلو نبرد. یک اما راه درستی در زندگی نداشته باشد و به

مجموعه را طراحی کرد و اجرا کرد و آن آثارش را هرچه تاریخ به جلو آمد در 

جامعۀ اسالمی دیدیم با اینکه همۀ احکام و معارف پیغمبر را نتوانست امت بعد از 

ها خیلی کارساز بود و تمدن عظیمی را وبی اجرا کند اما همان پایهخخودش به

ساخت و یک تمدن بزرگی را ساخت. در آن مدتی که اسالم توانست حاکمیت 

کلی آخرت را طور نبود که مردم بهجدی بر اکثر محدودۀ جهان پیدا کند این

د البته ناقص و فراموش کرده بودند و دنیایشان را آباد کرده بودند. یک مجموعه بو

های درست و با همین توضیحی که دادم از حال با آن پایهبا اشکاالت ولی درعین

النبی ساخته شد و گیری درست، جامعۀ پیغمبر اول مدینةیک مبنای صحیح و جهت
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هللا هاشمی، نماز جمعۀ تهران، هایی به وجود آمد. (آیتبعد تمدن اسالمی با آلودگی

 1).1378مهر  23

 م؛ برنامۀ سعادت هم در دنیا و هم در آخرتاسال

  .تیده اسهم د اسالم برنامۀ سعادت انسان در دنیا و آخرت است و دو جهان را با
های ها هست، برنامههای اسالم برخالف آنچه که در ذهن بعضیاینکه برنامه

ک فهم و درلدرک و معمّاگونه نیست، بلکه عملی و اجرایی و قابپیچیده و غیرقابل

 .عمومی برای همه است
ور ط، همان طور که شایستۀ زندگی دنیا استهای اسالم زندگی دنیا هماندر برنامه

یاد ن و بناز ب های ادارۀ زندگیمورد توجّه بوده است. برای همین منظور برنامه

و  ع طبیعتریزی شده است. ما در دستورات اسالمی مأمور به نقدکردن مناببرنامه

کلّف به فتیم، مهای الهی هستیم. برای استفاده از منابع الهی هم گعمتاستفاده از ن

ندگی، ارۀ زکار و کوشش هستیم که جوهر حرکت انسان در زندگی است و برای اد

خرت آهاست و گفتیم که کار چه برای دنیا و چه کارکردن جزء تکالیف انسان

  .تواند عبادت باشداگر با این هدف انجام شود، می
عد تولید گفتیم، هرچه بیشتر، بهتر، چون برای جامعه است و جامعۀ اسالمی را در بُ

اندازۀ وسایل کند. امّا در بُعد مالکیّت گفته شد، کفاف و عفاف بهآباد و آزاد می

های متوسّط امرار معاش نقطۀ اخالقی مطلوب است. اگرچه ثروت در دست انسان

دی  7هللا هاشمی، نماز جمعۀ تهران، یتتواند وسیلۀ خیر باشد. (آصالح همیشه می

1369.(2 
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اعتدال یعنی حرکت در محدودۀ معین؛ جامعۀ فقیر محصول جریان فکری تحریم 

 هانعمت

ها تعیین طرف اغراق و مبالغه و جلوترافتادن از حدّی که معلمها بهمعموالً انسان

آورد. این رود سر میگویند برو کاله بیاور میکنند. وقتی که میکنند، حرکت میمی

ص) (شوند. پیامبر های این طوری کم پیدا نمیهای درست روزگار است و آدماز مثل

 حد را دهد وبکند که بیشتر از آن را انجام خواهد، اما او فکر مییک چیزی می

 .ستوده اکند. این شکستن حدود از اشتباهات انسان در تاریخ بمراعات نمی
کند. یه میکنید که قرآن بسیار روی حدود تکشاهده میاگر در قرآن ببینید م

انسان  مراعات حد و مرز در زندگی مهم است. وقتی که مرزشکنی شروع شد.

ن ها و زهدنماها از همیطلبداند که در کجا متوقف خواهد شد. ریاضتنمی

امبر (ص) تحت . گروهی از افراد خوب زمان پی..ها ممکن است افتاده باشنددریچه

ند و خاطر جنگ حاکم بود رفتند و قسم یاد کردرایط فقری که در جامعه بهش

ین ارآن با ها استفاده نکنند و بر خودشان حرام کردند. قگفتند از بخشی از لذت

حَلَّ اللَُّه بَّتِ مَا أَواْ طَیِنُواْ التُحِرَّمُیا اَیُّهاَ الَّذینَ أَمَ گوید:کند و میافراد نیز برخورد می

تعلق الل کرده و مروید چیزهایی را که خداوند بر شما ح]. چرا می87المائده، ...[

های عمتنکنید]. چرا استفاده از به شماست و برای شما خلق شده است [حرام می

رآن قت. در ته اسکنید. این را چه کسی از شما خواسالهی را برای خودتان حرام می

ار کال این عنوان ارزش و فضیلت دنببه روی آن بسیار تأکید شده است و کسانی که

ه کواملی مین عهبینیم در صدر اسالم هم اند. میرفتند مورد مالمت قرار گرفتهمی

کشاند های خوب را به نوعی تزهّد میعرض کردم و شاید هم بسیار باشد انسان

 مایی وزهدن شود یا تزهد یاحاال یا زهد واقعی است که در موارد غلط عمل می

 مردم دفروشی که برای جلب مشتری و پیداکردن وجهه و نفوذ معنوی درزه

خورد کر مبارزه کرده و سخت برفگردد. اسالم با این صورت ظاهری مطرح میبه

 کرده است. 
 مِنَ وَ الطَّیِّبَاتِ لِعِبَادِهِ الَّتِي أَْخرَجَ للَّهِزِینَةَ ا حَرَّمَ مَنْ قُلْ :فرمایددر یک مورد قرآن می

]. شما با چه دینی سروکار دارید، این حرمت زینت و 32... [األعراف،  الرِّزْقِ
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اید که خودتان را مقید کردید به اینکه حرمت تجمل حدّ مطلوب را از کجا آورده

کند. بعد هم های الهی استفاده نکنید. قرآن با مالمت برخورد میها و زینتاز نعمت

...  .های خوب استفرماید: نعمتها متعلق به انسانار کند. میها را بیدبرای اینکه آن

 ]32الْحَیَاةِ الدُّنْیَا ... [األعراف،  آمَنُوا ِفي ِللَّذِینَ هِيَ قُلْ

در  های مؤمن گذاشته پس این همه نعمتی که خداوندها را برای انسانخداوند این

ت؟ اشته اسندوبار شهوتران گذبهای بیجهان خلق کرده است. آیا برای کفار و آدم

 .ها متعلق به مؤمنان و بندگان خداستقطعاً این طور نیست و این نعمت
صورت یک روش صورت یک مکتب و بهیک طرز تفکر انحرافی که بخواهد به

صورت و ارزش در جامعه مطرح شود. اگر این مطالب در سطح فردی باشد و به

مل کند مسائلِ خاص خودش را دارد. اگر مکتب درنیاید و فردی بخواهد خودش تح

به جسم خودش ضربه زد گناه کرده است و اگر حق اطرافیان و زن و فرزندش را 

ضایع کرد باید جوابگو باشد و در کل یک گناه محدوده است، ولی اگر به یک 

کرد بیشتر به این خاطر جریان فکری در جامعه تبدیل شود (اگر اسالم مبارزه می

تبدیل به یک جریان شود، آن کسانی که دنبال چنین طرز تفکری بود)، اگر 

های الهی نباید استفاده کرد و تعبیرات روند، ادعایشان این است که از نعمتمی

خاص که در مقاطع خاص برای اشخاص در قرآن یا در کلمات بزرگان آمده است، 

معه بدهند که خواهند به جاکنند و میها را به صورت یک فرهنگ تبدیل میاین

های ها از نعمتصورت یک مکتب، به این شکل تربیت کنند که اینجامعه را به

تواند آثار بسیار خطرناکی را الهی استفاده نکنند و مصرف نکنند. این حرکت می

پرستی هم پیامد خطرناکتری دارد، به داشته باشد که از اعمالی نظیر اسراف و تجمل

عنوان یک جریان فکری راکد و خمود نهایتاً جامعه را به دلیل اینکه این اعمال به

ای فقیر و فاقد پویایی و تحرک تبدیل خواهد کرد که در صحنۀ تنازع بقا در جامعه

ای از موضع ضعف ظاهر خواهد تاریخ و در برخورد با سایر امم و فرق چنین جامعه

 1).1369آبان  18هللا هاشمی، نماز جمعۀ تهران، (آیت .شد
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 اند.ها موقتع اسالم آسایش و رفاه است و مشقتطب

ه، است ن شکالتکلیّت مطلب این است که فکر نکنید دین اسالم برنامۀ مضیقه و م

ه یگری کدزهای برنامۀ آسایش و رفاه است و حتیٰ جهاد اسالم، روزۀ اسالم و چی

کل مشمّل م، تحاز این قبیل ما داریم که ممکن است، اصالً خود حکم، ماهیّت حک

 هایی و یک نوعو یک نوع مشکل در آن باشد، در کنار آن یک نوع راحتی

 بیند که بازکند، میچیزهای خاّصی در نظر گرفته شده که آدم وقتی محاسبه می

ند ا خداورثاری آبرنامۀ کلّی را بر هم نزده و یک مسیر رو به سعادت و هموار و 

خاص  نقاط ی وجود دارد که آنبرای ما گذاشته و در این مسیر یک نقاط خاصّ

رد و نامه دابینیم، در کل برکنیم، میتعبیه شده، وقتی که ما مجموعه را نگاه می

 ا ساختنبرود. البتّه بعضی چیزها هم هست که طرف رفاه و آسایش و سعادت میبه

ها در آن کند کهانسان و تأمین سعادت درازمدّت و اخروی انسان ارتباط پیدا می

سری  ا اینبخواهد و درمجموع ما باید ین، تفسیرهای خاصّ خودش را میکنار ا

بق یم، منطبودن دین دارآیاتی که گفتم و آیات فراوان دیگری که در موضوع فطری

شده و چیزی برخالف فطرت ندارد و حرکت با فطرت انسان، احکام جعل

ن ها دیبرخالف مسیر آب به شنای در جهت مخالف و حرکت آب است، این چیز

 وجانبه برای فرد عنوان یک مجموعه، یک برنامۀ کامل سعادت، سعادت همهرا به

 انسان در نظر گرفته است. 
کنند که این برای مجموعۀ آید که فکر مییک خیالی هم گاهی در ذهن افراد می

جامعه است، امّا افراد اینجوری نیستند. چه بسا افراد باید تحمّل مشقّت کنند، برای 

های اوّلی اسالم نیست، یعنی آنچه که نکه جامعه سعادتمند باشد. این در برنامهای

حکم اوّلیّۀ اسالم است طوری تنظیم شده که هم فرد در رفاه و آسایش باشد و هم 

رسد که گاهی شرایطی در جامعه، ولی حرکت مردم، جامعه و اوضاع به جایی می

باید خودشان را فدا و تحمّل مشقّت  هاآید که در آن صورت انسانجامعه پدید می

کردن دیگران نباشد، اگر کنند، به خاطر اینکه جامعه را نجات دهند و اگر بد عمل

ها نباشد، چنین وضعی نباید به وجود آید، یعنی طبع اوّلی احکام الهی، تخلّف کردن

ت، خاطر تخلّفاآسایش و راحتی و روانی دستورات است، البته در مسیر جامعه، به
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آید که شکستن این طلسم و راه بازکردن از میان مشکالت مشکالتی به وجود می

نیاز به تحمّل مشقّات دارد که جهاد خودش یکی از آن ابواب است و برای چنین 

اردیبهشت  15هللا هاشمی، نماز جمعۀ تهران، (آیت .وضعی به وجود آمده است

1368(.1 

 هدف اسالم زندگی بهتر است.

کنند، یعنی معمّاگونه و یک سری مسائل گونه فکر میربارۀ اسالم اینها دبعضی

کنند اسالم دنبال پیچیده که دور از دسترس تعقّل است. افکاری هست که خیال می

قبولی از ریاضت است، یعنی مخالف این است که مردم مرّفه باشند و زندگی قابل

ه باشند. این طرز تفکّر هم لحاظ برخورداری از مواهب طبیعت و نعمات الهی داشت

شود و مخصوصًا وقتی که روحیۀ تصوّف و زهدگرایی در اشعار خیلی زیاد دیده می

جمله مّلت ما نفوذ زیادی داشته، این طرز تفکّر در بین مردم ها و مِنو ادبیّات ملّت

ها زنند. ولی اینهایی میها در اظهاراتشان چنین حرفخیلی ریشه دوانده و خیلی

زنیم) ست. واقعیّت اسالم و شاید همۀ ادیان آسمانی (ما فعالً از اسالم حرف مینی

کردن به بشریّت ای برای بهتر زندگیاین است که خداوند از طریق پیامبران برنامه

عطا کرده است که  این برنامه مثل قوانینی است که در زندگی مردم وجود دارد. 

 2).1368فروردین  4 هللا هاشمی، نماز جمعۀ  تهران،(آیت

 معنا در قرآنردّ ریاضت بی

دهد. قرآن را در رأس اسناد مورد توجه معنا را نمیکشی بیاسالم اجازۀ ریاضت

شوم. یکی از کنم و سریع رد میدهیم. چند آیۀ کوتاه از قرآن عرض میقرار می

جَ لِعِبادِهِ وَ الْطَّیِّباتِ مِنَ الْرِّْزِق قُْل مَنْ َحرَّمَ زِینَةَ اللّهِ الَّتِی اَخْرَ«آیات قرآن این است: 

]. در زمان 32[األعراف، » قُلْ هِیَ ِللَّذِینَ امَنُواْ ِفی الْحَیوِة الدُّنْیا خالِصَةً یَوْمَ اْلقِیمَةِ.

اش را اوایل پیغمبر (ص) یک طرز تفکر صوفیانه در حال شیوع بود و من نمونه
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ه قرآن در مقاطع مختلف علیه این بینش صحبتم گفتم. همین مسئله باعث شد ک

های قاطع و سریعی بزند که مبادا جامعۀ اسالمی دچار انحراف شود. خداوند ضربه

ها که مدعی ریاضت هستند بگو چه کسی از قول خدا این فرمود: پیغمبر! به این

تنها حرام شده برای انسان را در دنیا حرام کرده است؟ نهها و نعمات خلقزینت

ستند، بلکه حّق مسلم مؤمنین است؛ منتها در دنیا این نعمات همیشه آلوده با نی

دردسر وجود دارند. آیۀ دیگر، درست مشکالت هستند و در آخرت خالص و بی

موقعی نازل شد که یک عده از سران اسالمی زمان پیغمبر عهد کردند، برای 

ها را نسی. آیه اینها و دوری از تمتعات جگرفتن، نخوابیدن شبریاضت، روزه

توبیخ کرد و دستور داد که کفارۀ قَسمتان را بدهید و نذرتان را بشکنید و از مواهب 

 1).1360بهمن  30هللا هاشمی، نماز جمعۀ تهران، دنیا استفاده کنید. (آیت

 کار و تولید عبادت است.

ی برا م کاراز نظر اسالم کار عبادت است. هم کار برای دنیا عبادت است و ه

 یب استعنسان اآخرت. این بسیار جالب است. بیکاری و تنبلی و اتالف وقت برای 

م به م قابل تعقیب است. اسالشود. گاهی هم جرها گناه محسوب میو بعضی وقت

 معطل دهد نیرویی را که خداوند در وجودش گذاشتهیک مسلمان اجازه نمی

کردن از ادهاستف کند که کار وبگذارد؛ تالش دارد این فکر را در ذهن مردم ایجاد 

ر سه بعد کار را د .فرصتی که خداوند داده، عبادت و مطلوب و محبوب خداست

 کنم: کار تولیدی، کار خدماتی، و کار فرهنگی و علمی.مطرح می
ترین عبادت برای انسان، مطالعه و اید که بزرگدرمورد کار علمی زیاد شنیده

ها بالشان را زیر پای طالبان نجایی که فرشتهتحصیل علم و تحصیل فن است؛ تا آ

اند. (روی این قسمت خیلی الزم کنند، چون تا این حد معزز و محترمعلوم پهن می

اید. نیست بحث کنم چون زیاد حرف زده شده). درمورد خدمات هم زیاد شنیده

لیدی کنم. امّا درمورد کارهای توکارهای خدماتی فراوان داریم که به آن اشاره می

متأسفانه تصورات غلطی رایج است. معارف صوفیانه و تصوف که در اشعار و 
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اند تنبلی و بیکاری و بیعاری را تشویق ادبیات جامعه ما به نام دین و اخالق گفته

کرده است. این بینش در جامعۀ مظلوم ما اوج گرفته و در روحیۀ بسیاری از 

مقطع تاریخی و آن مظالم استعماری  مسلمانان نفوذ کرده است. این درواقع به آن

کردند تا منشی کاذب مطرح میعنوان صوفیگردد که عرفان و تصوف را بهبازمی

 .نیروهای خالق و فعال انسانی به وادی عزلت و بیکاری و اضمحالل بغلتند
مَن باَت کالّاً مِن َطلَِب الحاللِ باَت «فرماید: جملۀ معروف پیغمبر اکرم (ص) که می

ای قصار است ولی یک کتاب معنا دارد. یعنی کسی که هرچند جمله» فوراً لهمَغ

که برای تحصیل مال حالل خسته شده، مورد غفران روز را به شب برساند درحالی

ای دارد که امروز خیلی به طالب (ع) جملهبن ابیگیرد. علیّپروردگار عالم قرار می

شود بسیار مدّ اش شروع میسازندگی خورد و در این مملکت که دوراندرد ما می

» مَن وَجَدَ ماءً وَ تُراباً ثُمَ افتََقر فَابْعَدهُ اللَّه«فرماید: نظر قرار خواهد گرفت. ایشان می

یعنی کسی که آب داشته باشد، خاک هم داشته باشد و باز هم فقیر بماند، خداوند 

تی که آب دارد، زمین هم گرداند. ملکند و از رحمت خودش دور میاو را نفرین می

طالب بن ابیگیرد، نفرین کرده علیدارد ولی دستش دراز است و از آمریکا گندم می

خواهند رسانند و میها خرقه را به او میطالبی که صوفیبن ابی(ع) است؛ علی

حالی در مردم تزریق کنند. پیغمبر اکرم (ص) در مسجد جای نشاط و فعالیت، بیبه

د، یکی از کارگران مخلص با چهرۀ جدیدی که همراهش بود، آمدند نشسته بودن

آقا این برادر من است و از آن برادران خوب. اهل «پیش ایشان. کارگر گفت: 

ماند و روزها هم ها بیدار میکند. شبعبادت است. شب و روز دارد عبادت می

خورد؟ آورد میکجا می یعنی از». ِمنْ اَیْنِ قُوُته«پیغمبر فرمود: ». گیرد.روزه می

دهم. چون من حوصلۀ کنم و با کمال افتخار به او میخوب من کار می«گفت: 

ثواب تو خیلی بیشتر از اوست که کار «پیغمبر (ص) فرمودند: ». عبادت ندارم.

آقا من از عبادتش گفتم، شما از عقلش «گفت: ». طوری است؟کنی. عقلش چهمی

آدمی که » لش خوب نباشد عبادتش هم ثواب ندارد.اگر عق«فرمود: » فرمایید؟می

قدر هم ارزش پیدا توجه بکند، چنین عبادتی آنمعنا و بیعبادت خشک و بی
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 2هللا هاشمی، نماز جمعۀ تهران، پذیرد. (آیتکند. اسالم حالت عاطل را نمینمی

 1).1360بهمن 

 از حدّ متعارفبودن همۀ مردم فریبکاری است؛ فقر یعنی پایینتر بودن مساوی

اهی عنی گیدار این نیست که حتماً همه وضع خوبی نداشته باشند، اسالم طرف

یش کنیم، معناجوری خیال شده که ما که با ثروت و اسراف و اتراف مبارزه میاین

ز این حبت اصخواهیم همۀ مردم فقیر باشند. از این طرف، وقتی این است که می

 نیا همددم از فراموش نکرده است و خواسته که مرکنیم که اسالم دنیا را هم می

ه طرف رفاا بهرشود که اسالم مایل است که مردم استفاده کنند، گاهی برداشت می

 .. این هم نیستکننده پیش ببردبیشتر، رفاه غافل
اقعی نای وداند این است که مردم به معآنچه اسالم برای یک جامعه صحیح می

که  ر کنیدگر فکرف و مترف هم نباشند، امّا این وسط، اکلمه محروم نباشند و مس

بینم که نمی فقها همۀ مردم مساوی باشند، این هم نیست. من در اسالم، قرآن و نظر

ار، سیلۀ کوانه، ای که آمده باشد همۀ مردم از لحاظ زندگی، خدر اسالم، یک ایده

دهند، یعارها را مگونه شمحیط کار و همه چیز مساوی باشند. کسانی هم که این

رای ن را بیرممکبینند. چیز غکنند، حقیقت را نمیشعار است؛ یعنی واقعی فکر نمی

ردم به ها ضرر دارد؛ یعنی چیزی در دل مدهند و این فریبفریب مردم شعار می

کنند به کر میدانند و همیشه فآورند که مردم همیشه خودشان را اقل میوجود می

 رسند.ایشان نمی

ای بسازیم که در آن جامعه، همۀ مردم وقتی که نیاز به باید روزی بتوانیم جامعه ما

کار دارند، بتوانند کار بکنند و بازده کار هم آنقدر باشد که بتواند زندگی آن 

جامعه را تأمین بکند؛ یعنی سطح زندگی اینجا را آن کار تأمین کند، لوازم اوّلیه، 

اشته باشد، لباس داشته باشد، مسکن و دارو داشته خانه داشته باشد، وسیلۀ حرکت د

 –باشد، امکانات در حدّ زندگی متعارف و... البتّه، چیزهای باالتر از این زندگی 
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هم مذموم نیست، ولی در  -های بیشتر از منابع طبیعت تفریح بیشتر و استفاده

 .ات باز باشدصورتی است که در حدّ جامعه، دیگران هم بتوانند داشته باشند، امکان
تعریف فقر را هم بکنم. از نظر اسالم، فقر چیست و فنا چیست؟ انسانی که در حّد 

ای را در نظر بگیرید، مردم اگر متعارف جامعه نباشد، فقیر است، یعنی یک جامعه

معموالً سه اتاق دارند و یک ماشین کوچک دارند و یخچال و گاز و فرش دارند، 

تر باشد، او فقیر است. لذا مصرف زکات و مصرف ینهر کسی که از این سطح پای

هاست. فرض کنید، اگر در سطح جامعه، در های اسالمی برای اینها و کمکمالیات

ماه تعطیلی و یا در هفته دو روز استراحت موجود باشد، کسی که در  2سال، 

و شود زندگی نتواند این دو روز را استراحت داشته باشد، این فقیر محسوب می

اگر فرض کنید، در سال  .توان از امکانات عمومی به او داد و به این سطح رساندمی

طور معمول وجود دارد، کسی که نتواند این مسافرت را انجام یک ماه مسافرت به

بدهد، باید از امکانات جامعۀ اسالمی به او داد که به این سطح متعارف برسد. 

 1).1360خرداد  14گران، هللا هاشمی در جمع کار(سخنرانی آیت

 

 اسالم ؛ طرفدار تولید بیشتر و مخالف جدی تنبلی و رکود 

گیری اقتصاد اسالمی است. از مجموع آیات و روایات و مبانی نقطۀ اصلی، هدف

ای است که در آنجا آید که اسالم دنبال جامعهفقهی ما، چنین چیزی به دست می

مصرف صورت قابلع قدرت نقد شود؛ یعنی بههرچه بیشتر و بهتر، منابع تولید و مناب

آید از اینکه مردمی دارای درآید و در اختیار مردم گذاشته شود. اسالم خوشش نمی

ها و برداری نکنند؛ خیلی مذمّتامکانات طبیعی باشند و از این امکانات طبیعی بهره

شدت م به.درمجموع، اسال..توانید پیدا کنیدها داریم که خودتان میخیلی تشویق

اضافۀ نیروی انسانی باید نقد شود و مورد طرفدار این است که امکانات طبیعی ما، به

تنها برداری قرار بگیرد. اگر ما در این جهت قصور کنیم و نقصی داشته باشیم، نهبهره

کشیم ـ محرومیت که چیزی طبیعی است ـ بلکه مسئول هستیم و محرومیت می
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گری و توانیم خود را با زهدطلبی و حالت انقالبینمیپیش خداوند مغرض هستیم. 

دنبال تنبلی برویم و از امکانات حالت تنزّه از دنیا توجیه کنیم. نباید با این دلیل به

استفاده نکنیم و نیروهایمان را به باطل بگذرانیم. وقتمان را، نیرویمان را، امکاناتمان 

. پس اسالم، طرفدار تولید بیشتر ..یمرا، تخصصمان را و امکانات تحصیل را هدر ده

است. اسالم، مخالف احتکار و تعطیل امکانات است. مخالف شدید رکود سرمایه 

است. یعنی سرمایه در اقتصاد اسالم باید در حرکت باشد. باید دایمآ بچرخد و 

شدن اجتماع در مصرف، قطب محصول بیشتر تولید کند و اسالم مخالف دوقطبی

دار جامعۀ متوسط است، ولی مرفّه است. اسالم طرفقمحروم و قطب فو

حال فعال و پرنشاط و با حرکت منابع اقتصادی و چرخش منابع اقتصادی و درعین

بدون رکود و تعطیل کار باشد. این جامعۀ ایدئال اسالمی است که اقتصاد اسالمی و 

ای اصول جامعهکند. ما برای رسیدن به چنین اصول اقتصاد اسالمی این را تعقیب می

فکری، عقیدتی و ایدئولوژیکی داریم که ممکن است خیلی اصل باشد. من چند مورد 

توانید گویم و شما خودتان میتواند مبنای بحثمان باشد، میاز آن را که احتماال می

گویم که در چیزهای دیگر را اضافه کنید. چند اصل اجرایی در اقتصاد اسالم می

تواند ما را یدئولوژیکی وقتی این دو قسمت به هم ملزم شود، میرابطه با این اصول ا

 1به آن جامعۀ ایدئال برساند. (سخنرانی دربارۀ خطوط کلی اقتصاد اسالمی، 

 1).1358فروردین 

 

                                                                                                                                        
1. http://rafsanjani.ir/view.php?id=13325  





 هللا هاشمی الگوی مدیریتِ راهبردیآیت

 1دکتر سیدرضا صالحی امیری

 چکیده

داخلی و  یق محیطن دقچه است که با تحلیل و تبییراهبردْ الگویی جامع، منسجم، پیوسته و یکپار

انداز، مارچوب چشها و نهادها را در چخارجی، چگونگِی دستیابی به اهداف حیاتی و کالن سازمان

میماتی یابي تصارز وکند. مدیریتِ راهبردی هنر و علم تدوین، اجرا رسالت و مأموریت ترسیم می

اصلی  ی سه جزءسازد. مدیریت راهبردی داراتوانمند مياست که سازمان را در رسیدن به اهدافش 

گونه توان اینرا می هبردیرافرایند مدیریت  است: تدوینِ راهبرد، اجرایِ راهبرد، ارزیابیِ راهبرد.

ازمانی، سساختن رسالت ها، روشنموضوع، تعیین و شناسایی مؤلفه ۀترسیم کرد: حصول توافق دربار

سایی عف)، شناضها و تهدیدها)، ارزیابی محیط داخلی (نقاط قوت و تارزیابی محیط خارجی (فرص

را  یراهبردریزی ها و مزایای مدیریت و برنامهبرخی ویژگی ها.راهبرد و تنظیم راهبردیمسائل 

ن بالقوه، تغییر، توادرحال حیطِمگونه برشمرد: تمرکز بر مسائل و اقدامات، آگاهی از توان اینمی

سترسی به هداف، دا ۀبینانو تهدیدات، آمادگی برای ایجاد تغییرات، تعیین واقع هاشناسایی فرصت

د مشخص بای بردیراهها. یک مدیر راه، انسجام درفعالیت ۀارتباطات، ترسیم نقش ۀاطالعات، توسع

ي باید ه کارهایچویژه در زمان حاضر و به بشودهایي باید کند در فواصل زماني مختلف، چه اقدام

هایی که یدد؛ ویژگهاي مقرر قطعي گرشده در زمانبینيیابي به اهداف پیشتشود تا احتمال دسانجام 

ن نوان الگوی ایعبهانی فسنجهللا هاشمی ربه اعتقاد نویسنده در رفتار، آرا و عقاید و کردار شخص آیت

معنای به( یکراتژبنابراین هدف اصلی این نوشتار تبیین نگاه است ؛توان یافتنوع مدیریت می

 ر است. در کشو بردیراه منظور الگوی مدیریتهللا هاشمی بهنگر و اعتدالی آیتکالن نگری)،آینده

 

                                                                                                                                        
مقام شهردار و معاون امور قائم؛ علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقاتدانشیار و عضو هیئت .1

 ماعی و فرهنگی شهرداری تهراناجت
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هللا آیت ؛لیاعتدانگاه نگری، کالن ،راهبردی ، نگاهِراهبردی (استراتژیک)مدیریت  :هاکلیدواژه

 هاشمی.

 طرح مسئله

برای اتخاذ  نگرآینده نگر،بهجاننگر، همه، کلمنضبطاست تالشی  مدیریت راهبردی

کند؛ ار میکنه کند سازمان یا سیستم چگوتصمیمات و انجام اقدامات اساسی که مشخص می

رایند ست. اینْ فاکدام محیطی  اوضاعگویی به راه پاسخ شود؛چگونه تصمیمی اتخاذ می

 مدیریت راهبردی نام دارد. 

مدیریتی است.  یابزار ت راهبردی، مدیریبه اعتقاد اکثر کارشناسان و تحلیلگران

 سازمانیک سیستم، شود: کمک به تنها با یک هدف انجام می مدیریت راهبردی ،منظرازاین

در درون خود، برای تضمین اینکه افراد  نیروی، برای تمرکز بر گیریِ بهترتصمیمبرای  نظامیا 

گیری سازمان در تو برای تنظیم و تعدیل جهمتعالی سازمان در جهت یک هدف یا نظام 

 1آماده باشند. پاسخ به تغییرات محیطی
دو و ترکیب اینموجود است آگاهی از منابع  و اهداف بودنِ معنای روشنبودن بهراهبردی

 این فرایند دردر مدیریت راهبردی،  2باشد.در راستای پاسخگویی به تغییرات محیطی باید 

رهیافتی جهت تحقق  ۀاهداف و توسع ۀهانچون شامل تعیین آگا؛ گذاری استسیاست زمینۀ

االتی را ؤهمراه خود سدیگر باید به این نکته نیز توجه کرد که این فرایند بهازسوی هاست.آن

ها را فرضیه کند،کند تجارب خود را بررسی گذار کمک میکند که به سیاستمطرح می

 ،درنهایت د.نبینی کنا پیشآوری و تغییرات محیط راطالعات مربوطه را جمع ؛دنآزمایش کن

ها چون انتخاب ؛تصمیمات و اقدامات اساسی و زیربنایی است مدیریت راهبردی دربارۀفرایند 

کند کدام مشخص می مدیریت راهبردیای باشد که به مسائل فوق پاسخ دهد. گونهباید به

                                                                                                                                        
1.http://www.allianceonline.org/FAQ/strategic_planning/what_is_strategic_planning

.faq 

 .24 ، ص .وری، تهران: انتشارات منشور بهرهحسابرسی استراتژی). 1379طباطبایی (امیر ابراهیمی، رضا و  .2
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ستم اهمیت و اینکه چه چیزی برای موفقیت سی ی استاز دیگر ترتصمیمات و اقدامات مهم

 1.دارد

 ساسیا قداماتا و تصمیمات دربارۀ با مفروض قراردادن این اصل که مدیریت راهبردی

شود، ثانیاً می اتخاذ های حساساست، بنابراین، نوع نگاه مدیر راهبردی به مسائل اوالً در زمان

نگاه را در گیرد. در این نوشتار این نوع های کالن صورت مینگرانه و براساس دیدگاهآینده

ادی، ی، اقتصهللا هاشمی در زمان جنگ و در اوضاع سخت و بحرانی سیاستصمیمات مهم آیت

، منجر صورت بهترین تصمیم برای آیندۀ کشور، درنهایتبینیم که بهاجتماعی و فرهنگی می

هللا هاشمی های بارز آیتشد. از ویژگیبه پایان جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسالمی ایران 

 اوضاع بود. ترینسخت در گیریتصمیم قدرت و سارتج

 زمان در مربوطه تصمیمات اما نیز هست؛ آینده بینیپیش دیگر مدیریت راهبردیازسوی

 قرار تغییرات جریان در زمان، نظام باید طول در که معناست بدان این. شودمی گرفته حال

 یک عنوانبه همچنین راهبردی مدیریت .بگیرد را تصمیم بهترین موقعیتی هر در تا گیرد

 درنهایت،. شود رهبری عقیدۀ و تشخیص قدرت جایگزین تواندنمی اما شود؛می توصیف ابزار

 دادنپاسخ برای موضوع ترینمهم بپرسند و برگردند عقب به دارند نیاز گذارانسیاست

جهت شناخت  منظر، مدیریت راهبردیازاین 2دهیم؟ پاسخ هاآن به چگونه باید ما و چیست؟

ها و تهدیدات محیط دروني و بیروني چون چراغي روشن مسیر و نقاط ضعف و قوت، فرصت

آموزد. نویسندۀ این سطور معتقد است برای شناسایی نقاط ضعف ها را به ما ميجهت راهبرد

دیگر نیازمند مدیری راهبردی همچون ها و تهدیدها ازسویسو و فرصتو قدرت ازیک

المللی بین و ایمنطقه تحوالت به عمیق  هاشمی بوده و هستیم. کسی که آگاهیهللامرحوم آیت

آفرین بود و هرگز بر اجماع و سازداشت، در داخل برای تقویت قدرت نظام همواره اجماع

                                                                                                                                        
1.http://www.allianceonline.org/FAQ/strategic_planning/what_is_strategic_planning

.faq 

2.http://www.hfrp.org/publications-resources/browse-our-publications/strategic-

planning-process-steps-in-developing-strategic-plans 
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 محور عنوانبه وگوانسجامی، شکاف، انشقاق و جدایی در کشور نکوبید؛ به گفتطبل بی

ها عتقاد راسخ داشت و دربرابرِ تندترین انتقادات و حتیٰ تخریباجتماعی اـسیاسی هایحرکت

 شد.شدۀ خود خارج نمیاز مسیر عقالنی و اعتدالی تعیین

مدي و هللا هاشمی همواره به انسجام، کارآضمن آنکه نوع مدیریت راهبردی آیت

ي اانداز با نهادهها و چشمشد و میان آرمانمیان اجزاي نظام منجر می اثربخشي

ام ریزي، عملکرد و نظارت و ارزشیابي انسجگذاري، ساختارها، مدیریت، برنامهسیاست

صورت یک اندام هماهنگ در جهت ها را بهکرد و آندروني و بیروني تعادل ایجاد می

توان ادعا کرد الگوی مدیریت راهبردی داد. درحقیقت، میهاي نظام سوق میاهداف و آرمان

ج)  نگر؛ن؛ ب) کال)نگریآینده(راهبردی  یۀ اصلی داشت: الف) نگاهایشان سه بُعد و زاو

شور خواهد اي جامع و یا الگویي از توسعه در کها منجر به طراحي نقشهاعتدالی. این ویژگی

ارها و ها و حتي وظایف همۀ مدیران، ساختشد که در آن، رسالت، اهداف و مأموریت

را  توان جهت حرکت همۀ اجزاي دخیلشود و مییگیرنده ترسیم و تدوین منهادهای تصمیم

العالی، مشخص و ترسیم ای مدظلههللا خامنهدر داخل نظام تحت رهبری معظم انقالب، آیت

 از سپ )ساختارسازی(هللا هاشمی مثل نهادسازی منظر، چند ویژگی رفتاری آیتکرد. ازاین

 مردم میان گرییانجیم دینی، نیمبا به آگاهی و فقاهت اداری، هایسیستم فروپاشی و جنگ

عنوان عظم رهبری بهماجزای نظام و تعامل عمیق با مقام  با زنیچانه قدرت حاکمیت و و

توانست نظام را آفرین باشد و هم میتوانست در داخل اجماعنشین سالیان دور میدوست و هم

المللی ای و بینهالملل و محیط منطقهایش در نظام بیندر رسیدن به اهداف و مأموریت

قاء تیک ارتزنی جمهوری اسالمی ایران را در مناسبات دیپلمامدیریت کند و قدرت چانه

 بخشد.
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 های هاشمی رفسنجانی در مدیریت راهبردیابعاد و زاویای اصلی اندیشه

 )نگریآینده(راهبردی  الف) نگاه

است،  اسیاس اقدامات و تصمیمات دربارۀ دیریت راهبردیمگونه که ذکر شد اساساً همان

شود، ثانیاً اذ میهای حساس اتخبنابراین، نوع نگاه مدیر راهبردی به مسائل اوالً در زمان

 گیرد. یهای کالن صورت منگرانه و براساس دیدگاهآینده

 مقطع: ایممواجه یتاریخ مهم مقطع دو با حداقل هاشمی آقای راهبردیِ  مدیریت توصیف برای

 پس راندو و انقالب پیروزی در مؤثر بسیار هایچهره از یکی عنوانبه البانق پیروزی از قبل

 انقالب اولیه هایچالش از توانمی که داشتیم مهم بسیار تاریخی حساس مقاطع که انقالب از

پدیدۀ  فارلین،مک ماجرای جنگ، فرماندهی صدر،بنی عزل و منافقان ترورهای ماجرای و

 فضای نظام، جدید رهبری انتخاب مدیریت امام، تحضر رحلت دورۀ نوژه، کودتای

 .برد را نام آینده به نگاه و گراییتوسعه رویکرد و سازندگی
ویژه در زمان جنگ و در اوضاع بد هللا هاشمی بهرا در تصمیمات مهم آیت راهبردی نگاه

ه با عنوان بهترین تصمیم برای آینده کشور مالحظه کردیم. اوضاعی که همواراقتصادی به

های حاکم ممکن بود کشتی نوظهور انقالب اسالمی با مشکل اصلی مواجه شود با تندروی

تدابیر هاشمی، درنهایت، منجر به پایان جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسالمی ایران شد. 

 در گیریتصمیم قدرت و توان یک ویژگی بارز دیگر برای وی افزود که همانا جسارتمی

ترین در سختوان یکی از ابعاد اصلی مدیریت راهبردی بود. ایشان عناوضاع به ترینسخت

ای، های منطقهترین جنگترین و طوالنیها، ازجمله در جریان یکی از خونیندوران

نگری و گرایی و آیندهجنگ را بر عهده داشت و پس از آن، با تدبیر و مصلحتفرماندهی 

تنگناهای توانفرسا به مدد نظام و انقالب  های سخت واندیشی، در بسیاری از گلوگاهژرف

های اصیل انقالبی در برابر آمد و در کنار رهبری مدبر جمهوری اسالمی ایران، از آرمان
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جمهوری اسالمی، دفاع و محافظت و  ۀشدناپذیر دشمنان شناختهدرپی و توقفهای پیتوطئه

 1.پاسداری کرد

سالمی ات بعد از انقالب را در تحوال بدیلیبی نقش جنگ، فرمانده عنوانبه هاشمی آقای

 مردم هایهاجرتم از انبوهی امام (ره)، حضرت ارتحال و جنگ هنگامۀ از پس اما داشتند،

 و داد رخ هازیرساخت و شهرها تخریب اثر در هازدهجنگ عنوان تحت دیگر شهرهای به

. دافتا اتفاق جنگ دورۀ در که توسعه بود توقف ها،جاده ها،پل ها،راه تخریب از بدتر

 مطالبات عالوهبه جنگ هایخرابی درکنار جنگ زمان در توسعه عدم از ناشی ماندگیعقب

 از روشنی درک ممرد. کرد مواجه جدید دورانی با را نظام بود، شده انباشت که اجتماعی

 ار اجتماعی و اقتصادی هایمحدودیت و کوپنی نظام باید که دانستندمی و داشتند اوضاع

ر دیگ جنگ از پس اما بود؛ فهمقابل همگان برای این. کنند تحمل را هاسختی و بپذیرند

 دو به اتمطالب آن پاسخ شدیم داده پاسخ مطالبات به باید اساساً  و نبود درکقابل ایپدیده

 .بود منوط اقتصادی ظامن و تولید نظام رونق و هازیرساخت بازسازی یعنی زمانهم حرکت

هللا هاشمي در همایش ملي آیت ،خارجه محمدجواد ظریف وزیر امورباره، دراین

اظهار  ،ملي برگزار شد ۀرفسنجاني و هشت سال دفاع مقدس که در سازمان اسناد و کتابخان

نگري است و معناي آیندههي شجاعت بهامعناي تندروي نیست و گشجاعت همواره به«: کرد

او در ادامۀ اظهاراتش دربارۀ .2».جاي منافع شخصي باشدي بهمعناي ترجیح منافع ملتواند بهمي

 این توانمي هاشمي هللاآیت زندگي سیاسي رفتار رصد با« هللا هاشمی افزود:شجاعت آیت

 بهترین و کنند انقالب و نظام هزینۀ را خود بودند آماده همیشه ایشان که دید را واقعیت

 پذیرفت را مسئولیت قطعنامه این درمورد هاشمي هللاآیت بود، 598قطعنامه  پذیرش آن نمونۀ

  3»نشوند. امر این به ورود ناگزیر امام تا

                                                                                                                                        
1. http://www.avapress.com/prtepp8zvjh8xxi.b9bj.html 

2. http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/245987/ 

3. Ibid. 
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 رد. بود هدف به دنرسی راهبردی برای مدیریت نام به اصلی برمبتنی هاشمی آقای حرکت

 هر که است بود. بدیهی اجهمو هم فرهنگی و اجتماعی هایمقاومت با طبیعی طوربه الگو این

 ایشان و شودمی مواجه هاییمقاومت با جدید فضای به گذشته فضای از عبور برای یاجامعه

 رد را مردم منافع و مصالح مدیریتی، الگوی آن براساس شخصی منافع و مصالح به توجه بدون

 .نکرد گم گاههیچ را قله مسیر و داد قرار اولویت

که را ــامنیت سازمان ملل  شورای ۀذیرش قطعنامدیگر، بسیاری از تحلیلگران، پازسوی

نفوذ و  ۀهای برجستاز نمونه ــشدساله میان ایران و عراق دادن به جنگ هشتمنجر به پایان

؛ رویدادی که حضرت امام از آن دانندمیتأثیرگذاری هاشمی رفسنجانی بر امام خمینی (ره) 

تعبیر » قی جام زهرسا« وی راو منتقدان آقای هاشمی  کردندیاد » نوشیدن جام زهر« با

نگری و نگاه ژرف و خوانش عمیق و فراگیر دوراندیشی، آینده رسدبه نظر میکردند؛ اما 

آقای هاشمی از سیاست، منافع ملی و سیر تحوالت سیاسی جهان، او را به این نتیجه رساند که 

 1.جنگ است ۀپذیرش آن قطعنامه مسیری معقول و مفید برای پایان پیروزمندان

 انواع و کمبودها تحریم، جنگ، درگیر کشور که زمانی در رفسنجانی هاشمی هللاآیت

 حفظ را انقالب نیز) ره( امام رحلت زمان در و کرد هدیه مردم به را آرامش بود هاتوطئه

توان به نقش هاشمی پس از باره میدراین 2گرفت. تصمیم درستیبه انقالب آیندۀ برای و کرد

 در ایکنندهتعیین نقش رفسنجانی هاشمی هللاآیت ین رهبری اشاره کرد.رحلت امام (ره) و تعی

گیرایی  بهباتوجه اسالمی انقالب دشمنان. داشتند خمینی (ره) امام رهبری خأل بحرانِ  از گذر

 پایان به اسالمی انقالب امام، رحلت با که بودند تصور این بر خمینی (ره) امام و جذابیت

 ساعت24 از کمتر فاصلۀ در رهبری خبرگان مجلس تصور این فبرخال. رسدمی خود حیات

 را همه انقالب رهبریِ جمهوربهرئیس ایِخامنه هللاآیت انتخاب با) ره( خمینی امام رحلت از

 3داشتند. انتخاب این در مؤثری نقش رفسنجانی هاشمی هللاآیت. کرد زده شگفت
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 یدسترس رمبنایب راهبردی مدیریت نظام راراستق ایشان توان ادعا کرد هدفباره میدراین

 یافتۀعهتوس کشورهای میان در تواندب کشور که نحویبود، به فراگیر و جانبههمه ایتوسعه به

 با یشانا که گرفت راهبردی شکل مدیریت محور حول زیادی مباحث. گیرد قرار جهان

 ادامه قله سمتهب را سیرم بازگشت و توقف بدون ایشان. کرد عبور آن از مدارا و مقاومت

 و تحمل استقامت، مت،مقاو نام به عنصری او نکرد. تردید خود راه دربارۀ گاههیچ و داد

 رهافشا. بود داده قرار خود کار سرلوحۀ گراییتوسعه و سازندگی به رسیدن برای را صبوری

 با دبای و ستا پرسنگالخ و خموپرپیچ قله راه بود پذیرفته. کردمی تحمل را هاسختی و

 تحمل شودمی پرتاب توسعه قطار سمتبه را که هاییسنگ حالدرعین و کرد مدارا جامعه

 .کرد

یعنی اوج  ،1361توان به تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی در سال در زمینۀ آموزش، می

 الً عم کهامیود. هنگنگرانۀ ایشان بجنگ تحمیلی علیه ایران، اشاره کرد که از اقدامات آینده

 برای اندیشیچاره ایشان دیعب فکرهای از یکی بودند، تعطیلی و افولروبه کشور هایدانشگاه

 قیاتبا این اسالمی آزاد هدانشگا اندازیراه با که بود کشور عالی آموزش وضعیت و جوانان

 نظران براین باورند:که بسیاری از استادان و صاحبطورینهاد. به بنا را صالحات

 دوراندیشی و نگریژرف نتیجۀ در که است ارزشمندی یادگار اسالمی آزاد دانشگاه

 امنایهیئت و مؤسسهیئت فقید رئیس و گذاربنیان رفسنجانی هاشمی هللاآیت

 حمایت با و دانش توسعۀ ازطریق پیشرفت به دستیابی هدف با اسالمی آزاد دانشگاه

 1.است مانده جای بر ایران اسالمی انقالب گذاربنیان

 تشخیص (راهبردی) مجمع استراتژیک تحقیقات مرکز 1368در زمینۀ پژوهش، در سال 

ایشان این مرکز  عنوان یکی از ارکان مهم پژوهشی در کشور تأسیس کرد.نظام را به مصلحت

 سال هشت یافتنپایان از پس بنیادین، امور برای تحقیقاتی و علمی عقبه ایجاد هدف با را

 راهبردی تحقیقات مرکز به ایشان نگاه. کرد تأسیس سازندگی راندو در و تحمیلی جنگ

 بدنۀ و اجرایی هایدستگاه میان ارتباطی پل ایجاد و دینی و علمی ابعاد در آزاداندیشی همواره
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 و کشور در پژوهش و تحقیق به ایویژه نگاه همواره هاشمی هللاآیت حضرت .بود دانشگاهی

داشتند. مرکز تحقیقاتی که به اعتقاد  کارشناسی کار و تحقیق ربمبتنی زیربنایی کارهای انجام

گرایی در کشور کشور با محوریت اعتدال برای مدیران جدید نسل دار تربیتبسیاری عهده

 بود.

 نگریب) کالن

کند. بودن معنا پیدا میهللا هاشمی توأم با فراجناحیها و رفتار آیتنگری در آرا، دیدگاهکالن

دلیل وارد همین بهدیدند و حفظ کیان نظام برایشان مهم بود و دقیقاًنظام را می ایشان کلیت

ها ای فراجناحی در میان جناحعنوان چهرهشد و همواره بهمناقشات سیاسی چپ و راست نمی

 ها بودند که میزان نزدیکی خودشان را با ایشان مشخصشدند و این جناحشناخته می

 : گفتندباره میدر اینمی هللا هاشآیت کردند.می

اند، من عوض ها که قبالً با من موافق نبودند و حاال همراه شدهبینید بعضیاگر می

ها عوض شدند، زمانی افراط کردند و ضررهایش را دیدند، در ام، بلکه آننشده

ها اشتباه داشت، اکثراً جلسات خود هم بحث کردند و فهمیدند که عملکرد آن

 1.اندتباه کردهاعتراف به اش

گرایی و پرداختن به مسائل گرایی و دوری از سلیقهنگری ایشان همراه بود با وحدتکالن

 باره معتقدند:ند ارشد ایشان دراینافکنانه. فرزتفرقه
 تأکید و کنند نزدیک هم به را هاجناح کردندمی تالش همواره هاشمی هللاآیت

 و مطبوعات اوقات برخی اینکه کنیم، پیدا را هاجناح بین مشترک نقاط باید داشتند

 دادمی زجر را ایشان کردندمی پیدا جناحی ورود کشور مسائل به ملی رسانۀ حتیٰ

 2شود.می اتحاد ضعف باعث موارد این که

ای فراجناحی باقی ماندند. همیشه در تا زمان فوتشان همواره چهره 60ایشان از دهۀ 

کردند. های سیاسی بازی میداخلی نقش میانجی را میان جناحها و اختالفات سیاسی درگیری
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خوبی ویژه در دهۀ شصت، بههللا هاشمی و روایت مسئوالن وقت، بهبررسی خاطرات آیت

 1اند.کردهخوبی ایفا میکنندۀ دو گروه سیاسی در کشور را بهدهد ایشان نقش متوازننشان می

یب را تخر تیٰ در بدترین اوضاع، مخالفانحگرایی ایشان باید گفت که دربارۀ اخالق

زدند؛ اما منتقدان و مخالفان از تمامی ها دست به افشاگری نمیکردند و دربارۀ آننمی

هللا هاشمی و خانوادۀ ایشان ای و تبلیغاتی خود جهت تخریب آیتهای رسانهامکانات و حربه

یح ندادند خصی ترجی را بر منافع شکردند. ایشان در طول حیاتشان هرگز منافع ملاستفاده می

 گیری شخصی نکردند.و علیه کسی موضع

ه حمله بصورت دائمی بهاست جمهوری یهای نهم و دهم در هشت سال ررئیس دولت

هاشمی در هللا حال آیتبااین. بود را سرلوحۀ کار خود قرار داده کان اویهاشمی و نزدهللا آیت

کشور  ۀندیآ بارۀها درد نامه و چند سخنرانی که در آنجز چنو به کردنداین دوران سکوت 

به  ریدیگ سخننگری و عمق بینش سیاسی ایشان بودــ که نشان از کالنــ هشدار داده بود

 .ددنمیان نیاور

 انقالب خیمۀ زیر که کسانی و دلسوزان همۀ و ایران مردم برای هاشمی هللاآیت پیام

 ایران مردم پیام همین با و بود کشور ساختن برای توالی محور حول هستند، وحدت اسالمی

 2کردند. شرکت او تشییع آیین در

 ج) اعتدال

 هایجریان و فکری هاینحله همۀ بود.رفسنجانی هللا هاشمیآیت روی و اعتدال منشمیانه

 توانرا می یهاشم آقای منظرنازای. باشند داشته همکاری هاشمی آقای با توانستندمی سیاسی

 .ندکشور بود در اعتدال نمودِ مه و نماد هم نامید؛ چرا که ایشان »ایران در گراییاعتدال پدر«

 :گویدمی نتخابا خبری پایگاه با مصاحبه در اعتدال شعار از سیاسی تفسیر ایشان در
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 راه بخواهد انسان اگر. نباشد آن در تفریط و افراط و تندرویی که است منطق با فضایی«

 هم کنار از رفتن و است افراط جاده حاشیۀ از رفتن راه. رودمی راه جاده طوس از برود،

 فرمایند: در ادامۀ این مصاحبه می رفسنجانیهللا هاشمیآیت 1»شود.می سقوط باعث

 کسان امت بهترین. نیست نزاع و دعوا و است مالک منطق و اعتدال وگوهاگفت در

 باید پس. پذیرندمی را حق حرف و کنندمی شرکت هابحث در که هستند افرادی یا

 و مسلمانان ها؛خودی با که کنیم همراهی مشترک نقاط در دیگر مردمان با

 دارد (همان). خود جای وطنانهم

اسالمی بود. در  انقالب و اسالمی، ایران حوزۀ اصل سه پیونددهندۀ منظر، هاشمیازاین

های مختلف در استفاده از سلیقه .عتدال بودان ایبیانگر جر دولت او نیز کابینۀ هفتاد، ۀده

داد که خاستگاه هاشمی خوبی نشان میویژه در دولت اول خود، بهبه ،دولت سازندگی

نجم و ششم، استفاده از تمام پهای رفسنجانی نه چپ بود و نه راست و رئیس دولت

 2.های سیاسی را در دستور کار خود قرار داده استظرفیت

 جریان: کردندمی فعالیت کشور در سیاسی جریان دو ایشان، حیات انزم از مقطعی در

 وحانیونر مجمع« ،»مبارز روحانیت جامعۀ«. راست به موسوم جریان و چپ به موسوم

 بودند هاییتشکل هاجز این و »مدرسین مجمع« و »اساتید جامعۀ« ،»مهندسین جامعۀ« ،»مبارز

 اتجریان از فراتر هاشمی ایآق اما کردند؛می تفعالی هاجناح این از هرکدام با همسو که

 .داشتبرمی گام ملی، توسعۀ هدف سیاسی، با

این یا آن  برانگیز در هواداری یا نقدِهای بحثگیریحال، با وجود موضعهاشمی درعین

جریان و جناح سیاسی فعال در داخل ایران، همچنان با فراست و نگاه ژرف و فراگیری که 

های سیاسی بایستد و قدرت، نفوذ، احترام و ها و سوگیریبندیفراتر از جبههداشت، توانست 

 3.زمان در میان منتقدان و هوادارانش حفظ کنداش را همجایگاه ارزشمند و ویژه
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 ستدانهای سیاسی میبندیبندی و جناحاساساً آقای هاشمی خود را فارغ از هرگونه دسته

 94 اد سالوگویی که خرددر گفت یشاننه چیز دیگر. ا او خودش است و فتگو تلویحاً می

 ۀرصعود در خ الیِکه خصلت اعتد گفته بوداین تطورات  ۀداشت، دربار ایسنابا خبرگزاری 

 . سیاست را از قرآن گرفته و با مطالعه به این نظر و عقیده رسیده است

 مشکالت و مسائل از یبسیار توانمی اعتدالی مشی با داد نشان رفسنجانی هاشمی هللاآیت

توان به قدرت ارتباط ایشان با همگان اشاره کرد، باره میرفع کرد. دراین جامعه سطح در را

 آسانی بازشدنی نبودند. مشکالتهایی بود که گاه بهبود و کلید تمامی قفل فهمهمه زبانش

 این بـا کـه کند ت(ره) صحب امام بـا بینانهواقع کـه بود دوران جنگ نیازمند مردی اقتصادی

امام  مهم جلسۀ در. نیست صالح بـه جنگ ادامۀ دیگـر دشمن، هایشیوه ایـن بـا اوضاع و

 آخرین تا بکشد طول سال بیست جنگ اگر«همچون  گذشته شعارهای قـوا، سران بـا (ره)

 هستم، شما جانشین من«: گویدمی هاشمی ولی کنند،می یادآوری را »ایستیممی خون قطره

 بگذارید اما کنید اعدام حتـیٰ و محاکمه مرا شـما وقت آن کنیم، تمام را جنگ ذاریدبگ

 مقام در خمینی (ره) امام همیشگی ویژگی دو عنوانبـه انعطاف و صالبت. »شود تمام جنگ

 منطق و استدالل شنیدن با امـام،. است عام و خاص زبانزد جامعه، یک بدیلبی رهبری

 از بسیاری که هاستویژگی این بـا. رسید که برسد پایان به جنگ پذیرفتند خود، جانشین

 و اعتـدال و صلـح مـرد را رفسنجانی هاشمی هللاآیت جهان، و هادولت سران و ایـران مردم

 1دانند.می سـازندگی

 گیرینتیجه

های ها و برنامهکردن و کنترل تصمیمگیری، ادارهمعنای علم تصمیممدیریت راهبردی به

نگربودن، مبهم هایی مانند آیندههای راهبردی باید ویژگیلندمدت است و تصمیمات و برنامهب

و متأثر از اوضاع متغیر داخلی و خارجی باشند. سه  بودن داشته باشند و نیز زیربناییو پیچیده

هللا هاشمی وجود دارد که شامل نگاه راهبردی بعد و زاویۀ آشکار در مدیریت راهبردی آیت
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های اصلی الگوی توان پایهها را میگرایی است و ایننگری و اعتدالنگری)، کالنآینده(

 مدیریت راهبردیِ وی دانست.



 

 نگاه راهبردي

 نگريکالن

 گراییاعتدال

گوي مدیریت ال
 اهللاآیتراهبردي 

 رفسنجانی هاشمی

 بودن.فراجناحی. 1
 گراییوحدت. 2
 گراییدوري از سلیقه. 3
 گريمیانجی. 4
 بدونگرایی (اخالق. 5

 تخریب و افشاگري)
ترجیح منافع ملی بر . 6

 منافع فردي
 گرينفی افراطی. 7

 

  ؛منطق ومالك قراردادن اعتدال  .2؛ هاي مختلف در دولت سازندگی. استفاده از سلیقه1
البت و انعطاف در . ص5 ؛. داشتن زبانی متناسب جهت ارتباط با مردم و نخبگان4؛ . قدرت ارتباط3

 ۀ. ادام9؛ کالمیۀ جست. ویژگی بر7؛ بودن و قدرت متقاعدکردن امام و رهبرينطقی. م6؛ رفتار و گفتار
  .عنوان ثمرهتفکر اعتدالی در دولت تدبیر و امید به

جسارت و قدرت . 1
 گیري براي اتمام جنگ.تصمیم

. مسئلۀ جانشینی بعد از امام 2
 (ره) و استقرار ثبات و آرامش

 . تأثیرگذاري بر امام (ره)3
 . نهادسازي4
ت . آگاهی عمیق به تحوال5

 المللی.اي و بینمنطقه
گرایی در . تأکید بر وحدت6

سازي بین داخل و اجماع
 نیروهاي انقالب.

. توجه اساسی به 7
یند توسعه اآموزش در فر

 ملی:
آموزش:  زمینۀالف) در 

سیس دانشگاه آزاد أت
 اسالمی.

پژوهش:  زمینۀدر ب) 
مرکز تحقیقات  سیسأت

 (راهبردي) استراتژیک
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 رفسنجانی هاشمی هللاآیت نگاریِتاریخ در تاریخ، تأملی دل تا تاریخ با

فرهاد طاهری
1 

 چکیده

 تأثیرگذارِ  و نامصاحب هایشخصیت ، از»رفسنجانی اشمیه« به بردارنام بهرمانی، هاشمی اکبر

صر معا تاریخ انگیزبحث و نابغه باهوش، دولتمردان و مدارانسیاست از و ایران اسالمی جمهوری

 بررسی نیز و داشت که مناصبی جایگاه در او هایگیریتصمیم دربارۀ متقن قضاوت .است

 بیشترِ  »حوصلۀ و صبر« مستلزم البته اشسیاسی امۀکارن نهایی ارزیابی و او شخصیت تأثیرگذاری

 رفسنجانی هاشمی هللاروزانۀ آیت هاییادداشت بررسی است مقاله این موضوع آنچه است؛ اما تاریخ

 دوران رد ایران اول تراز النمسئو میان از. است ایران معاصر تاریخ هایپژوهش در او سهم ارزیابی و

 به روزانه مفصل هاییادداشت یکهیچ) هاو جز این وزیران جمهور، رؤسای وزیران،نخست( معاصر

 همچنین .اندیاوردهدر ن نگارش به رفسنجانی هاشمی هللاآیت روزانۀ هاییادداشت پُربرگیِ

 مانند( اندبرده ستد مطالبی چنین نگارش به که دولتمردانی از دستهآن روزانۀ هاییادداشت

؛ اما است شده منتشر هاآن درگذشت از پس) هاو جز این علم سدهللا غنی، قاسم اعتمادالسلطنه،

 حلیلت و بررسی. ده استش منتشر او زمان حیات در رفسنجانی هاشمی هللاآیت روزانۀ هاییادداشت

 حوادث به رفسنجانی هللاآیت نگرش نوع در تأمل و تفحص و هایادداشت این ساختاری و محتوایی

 نگاریتاریخ شیوۀ رد تأمل درنهایت و هاییروزنگاشت چنین نگارش گیزۀان به بردنپی دوران،

ها را تا آن وشیده استک نویسنده که است مباحثی ها جملگیو جز این رفسنجانی هاشمی هللاآیت

را  دیگری هایافق رفسنجانی هاشمی هللاآیت روزانۀ هاییادداشت خوانندگانِ  تبیین کند و برای

 بگشاید.

 

 عاصر.نویسی؛ تاریخ منگاری؛ روزنگاشت؛ خاطرههللا هاشمی رفسنجانی؛ تاریخآیت ها:هکلیدواژ

 

                                                                                                                                        
 .اسالمی بزرگ المعارفةدایر مرکز عضو ؛نویسنده و نگاردانشنامه ؛ایران معاصر تاریخ پژوهشگر .1
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 مقدمه

 3 رفسنجان، توابع از نوق متولد روستای( ،»رفسنجانی هاشمی« به بردارنام بهرمانی، هاشمی اکبر

 جمهوری تأثیرگذارِ و نامصاحب هایشخصیت از) ش1395 دی 19 ـ تهران ش1313 شهریور

 طی در .معاصر است تاریخ انگیزبحث و نابغه باهوش، دولتمردان و مدارانسیاست از و ایران میاسال

 صف در و هم گرفته جای انقالب از پیش مبارزان جزو هم خود، پرفراز و بلند نسبتاً عمر

مبارزانی بود که  جزو معدود رفسنجانی هاشمی. قدرتمند جای داشته است و پراقتدار منصبانصاحب

 استقرار و پهلوی رژیم سرنگونی خواستار دید، چه بسا مبارزانی که خود را آرزوهای ققتح

 بودند و پیش از وقوعِ آن از دنیا رفتند. این موضوع در اسالمی جمهوری تحقق و اسالمی حکومت

 در را قدرت ارکان تریناصلی زمام و 1مهم داشت بسیار تأثیری بود، آرزویش در آنچه گیریشکل

 گذاربنیان معتمد و محرم: داشت خود بااقتدار درکفِ زیست، که روزی تا اسالمی جمهوری دوران

 قوا، کل فرماندهی جانشین اسالمی، شورای مجلس رئیس کشور، وزیر اسالمی، جمهوری

 در او هایگیریتصمیم دربارۀ متقن قضاوت. بود نظام مصلحت تشخیص مجمع رئیس و جمهوررئیس

 اشسیاسی کارنامۀ نهایی ارزیابی و او شخصیت تأثیرگذاری بررسی نیز و داشت که مناصبی جایگاه

 بررسی است مقاله این موضوع آنچه است؛ اما تاریخ بیشترِ »حوصلۀ و صبر« مستلزم البته

 ایران معاصر تاریخ هایپژوهش در او سهم ارزیابی و رفسنجانی هاشمی هللاروزانۀ آیت هاییادداشت

و  وزیران جمهور، رؤسای وزیران،نخست( معاصر دوران در ایران اول تراز سئوالنم میان از. است

 هاشمی هللاآیت روزانۀ هاییادداشت پُربرگیِ به روزانه مفصل هاییادداشت یکهیچ) هاجز این

 به که دولتمردانی از دستهآن روزانۀ هاییادداشت همچنین .انددر نیاورده نگارش به رفسنجانی

 از پس) هاو جز این علم اسدهللا غنی، قاسم اعتمادالسلطنه، مانند( اندبرده دست مطالبی نینچ نگارش

 زمان حیات در رفسنجانی هاشمی هللاآیت روزانۀ هایاست؛ اما یادداشت شده منتشر هاآن درگذشت

 نوع در تأمل و تفحص و هایادداشت این ساختاری و محتوایی تحلیل و بررسی. شده است منتشر او

 و هاییروزنگاشت چنین نگارش انگیزۀ به بردنپی دوران، حوادث به رفسنجانی هللاآیت نگرش

                                                                                                                                        
 هاشمی رفسنجانی، نکـ : جعفر هللارای اطالع دقیق از کارنامۀ مبارزاتی وسیاسی و نیز مناصب آیتب. 1

، تهران روایتی از زندگی و زمانۀ آیت هللا اکبرهاشمی رفسنجانی (ازوالدت تا ارتحال)نیا ، شیرعلی

 ش.1395انتشارات سایان، 
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 که است مباحثی ها جملگیو جز این رفسنجانی هاشمی هللاآیت نگاریتاریخ شیوۀ در تأمل درنهایت

 هاشمی هللاآیت روزانۀ هاییادداشت خوانندگانِ  ها را تبیین کند و برایتا آن کوشیده است نویسنده

 را بگشاید. دیگری هایافق رفسنجانی

 روحانیِ تاریخ پژوه

 نام تاریخ معاصر ایران نوشتم: ای به نقلِ یکی از محققان صاحبها پیش در مقالهسال

هوشنگ خواست داد این تاریخ بدهد تا روزگاری که زمانی که بیهقی می از

 عطارشیخ فریدالدین ی که روز از نوشت ومی زمین سترون سوگی برگلشیری 

غالمحسین صدیقی  گفت تا دورانی که دکترشرح حال اولیاء تصوف بازمینیشابوری 

ترین مباحث فصَل مهممَ و همواره محور انگار، نگاشتآرای ارسطو می شرحی بر

زمانی به  زمانی به تلویح و کید،أما، گاه به تصریح وگاه به ت ۀفرهنگی جامع

ای پیوستههمتوان سلسلۀ بهمیهم تجدد بود. تجدد را  ۀتقریب، همین مسئل

شناختی، معماری، اخالقی، ازتحوالت اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، زیبایی

 یکی از فردگرایی است. این تحوالتْ ۀشناسی دانست که مایۀ مشترک همشناخت

ن ای درهم  ایران را یاب بحث تجدد درقوام تازه پختگی و مهمِ های بسیارنشانه

نتایج تحقیقات اهل  و که شکل اساسی تبادل افکارگرفت  سراغتوان می واقعیت

یابی نکته نویسی وگویی به مقالهنویسی وکلیکتاب از خبرت تحولی مهم یافته و

.جزئیات بدل شده است
1
 

 در همان مقاله نیز متذکر شدم:

 ۀسئلکند متجدد جلب توجه می ۀتبیین مقول این محقق در آنچه در تعبیر

نوع ادبی  ناگزیر درای که بهمقوله است. یعنی دو »یابی جزئیاتنکته«و  »فردگرایی«

 تردیدبنابراین بی؛ یابدهم مجال ظهورمی »نویسیسفرنامه« و »نگاریخودنگاشت«

تجدد دانست وکسی هم  عصر مظاهر نویسی را هم ازنگاری وسفرنامهحالشرح باید

                                                                                                                                        
؛ 109، ص 1395، آبان و آذر 4، سال اول، شماره ایرانشهرامروز، »روزهای سنت و تجدد«رهاد طاهری، ف. 1

 . 21 -9، ص 1383، تهران، نشر اختران تجدد و تجددستیزی در ایرانیالنی، نیز نکـ : عباس م
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ها و جزئیات توجه ونکته »مل درخویشتن خویشأت«فردگرایی یا  ۀکه به مقول

 1.شک انسان متجدد عصرماستبی ندکروزهای رفته را حکایت می

نگاریِ هللا هاشمی رفسنجانی نیز، به استناد مجموعۀ تاریخنظر باید گفت آیتازاین

در » انسان متجدد«که از خود به یادگارگذاشته است، » هایینویسی و روزنوشتخاطره«

تر شخصیت او ازاین نظر، البته زمانی بسیار پررنگ» تجددگرایی«گار ماست. این ویژگی روز

های علوم دینی تحصیل کرده و در شود که به یاد آوریم او در حوزهو حائزاهمیت بیشتر می

، »تاریخ«های علوم دینی واسالمی توجه به مقولۀ کسوت روحانیت بوده است. اصوالً در حوزه

سابقه بوده است. توجه و اعتنا و نگاری، بسیار کمنویسی و خاطرهشرح حال آن هم از نوع

تمایلی که طالب علوم دینی و علمای اعالم و آیات عظام به مباحثی چون تفسیر و اصول فقه 

های حوزوی شده در محیط» تاریخ«اند در مقایسه با توجهی که به علم و کالم و فلسفه کرده

بنا به روایتی بعضی از علمای بزرگ دوران قاجار، ازجمله حاج  تیٰبسیار چشمگیرتر است. ح

ق) از اجلۀ فقهای اصولی و رجالی عصر ناصری، تدریس تاریخ را 1306 -1220مالعلی کنی (

شدن ساز سستدر حوزۀ علوم اسالمی نوعی اختالل در اقتدار مقام عظمای روحانیت و زمینه

در تاریخ » خاطرات«های ا نگاهی اجمالی به کتابب 2بعضی باورهای طالب تلقی می کردند.

نویسی خاطره«رونقی خوبی از بیتوان بهمعاصر ایران که به قلم روحانیان منتشرشده است می

دار شناس نامدر میان روحانیان مطلع شد. به این مسئله، برت فراگنر، ایران» نگاریحالو شرح

 ت: صراحت اشاره کرده اسمعاصراتریشی، هم به

ق/ 1324م [1906هایی که قبل از سال در میان مؤلفان کتب خاطرات و اتوبیوگرافی

اند دوشاهزاده و یک دولتمرد معروف داریم. از بین ش] تألیف شده1285

اند هشت ش] به دنیا آمده1278ق/ 1318[1900نویسندگانی که قبل از سال 

ترین مقام بوده و فعالیت خود دار مقامی عالی یا عالینفرشان در دولت و دربارعهده

                                                                                                                                        
 فرهاد طاهری ، همانجا . .1

نقالب اسالمی حقوقی ا یابی تاریخی وریشهباره نکـ : ابوالبشر فرمانفرمائیان، . برای اطالع بیشتر دراین4

 .199-191، ص »یآموزش سنتی در ایران اسالم«، 1390، تهران، انتشارات تالیا، ایران
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طوراز این عده سه روحانی یا اشخاص اند. همینرا در زمان قاجاریه آغازکرده

های دورۀ قاجار منسوب به روحانیت هستند و در جریانات سیاسی آخرین دهه

آبادی). در میان نویسندگان جوان که اند (کسروی، آقانجفی، دولتعمالً نقش داشته

رسد که شمار ادبا بیشتر از سایر اند به نظرمیی مبسوط نوشتههاشرح زندگانی

طبقات است ...
1
 

را با » کسروی و دولت آبادی«آبادی (که فراگنر غیر از کسروی و آقانجفی و دولت

نویس نگار و خاطرهحالتساهل و به اعتبار بخشی از زندگی آنان در زمرۀ روحانیان ِشرح

نویس در دوران معاصر، که نگار وخاطرهحالنام شرحبذکرکرده است) دیگر روحانی صاح

اش درخوراعتنا بوده و باید از او نام برد شیخ ابراهیم زنجانی است. بنابراین، حتیٰ با نوشته

درنظرگرفتن معدود روحانیانِ گمنامی که درخصوص ثبت احواالت زندگی خود دست به قلم 

واسطۀ وقوع بعضی حانیان سرشناسی که بهشمار روکردن انگشتاند و نیز با لحاظبرده

هللا هاشمی اند تا به برخی شبهات درخاطرات خود پاسخ دهند، آیتحوادث سیاسی برآن شده

منصبان و دولتمردان) در تاریخ پژوه (و نیز از معدود صاحبرفسنجانی اولین روحانی تاریخ

 2ای بدین پربرگی دارد.کارنامه» نگاری وروزنوشتخاطره«معاصرایران است که در نوع 

سینه بهنیز با مقولۀ تاریخ و رویارویی سینه» آیت هللا هاشمی رفسنجانی«مواجهۀ نخستین 

با آن، در گره خوردگی با ماجرای فلسطین و کتابی در این موضوع است. یعنی در تابستان و 

 قضیه الفلسطینهال به متن عربی کتاب» اکبر هاشمی رفسنجانیعلی«ش که نظر شیخ 1342پاییز 

ای در هللا حاجمیرزا خلیل کمرهجلب شد. این کتاب که متن آن را آیت 3نوشتۀ اکرم زُعَیتِر

از آن بهره ببرد به  مکتب تشیعای برای انتشار در مجلۀ اختیار او گذاشت تا در تألیف مقاله

                                                                                                                                        
، ترجمۀ مجید جلیلوند رضائی، تهران، انتشارات علمی و خاطرات نویسی ایرانیان. برت گ. فراگنر، 1

 .73، ص 1377فرهنگی، 

بر هللا هاشمی رفسنجانی در هجده جلد و در شمار صفحاتی بالغمجموعۀ کارنامه و خاطرات آیت .2

 قالب در تهران منتشر شده است.هزار صفحه به سرمایۀ دفتر نشر معارف انیازده

 )، نویسندۀ کتاب، سفیر وقت اردن درایران بود.Akram Zuayter. اکرم زُعَیتر (3
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یاکارنامۀ سرگذشت فلسلطین به فارسی و با عنوان » اکبر هاشمی رفسنجانیشیخ علی« قلم 

که دکتر مصدق هم از ایگونهترجمه و منتشرشد. کتاب با استقبال مواجه شد. به سیاه استعمار

 آن خوشش آمده بود. 

در آن وقت یک نسخۀ کتاب به دست دکترمصدق که در احمدآباد در حال تبعید 

 ای به یکی ازدوستانش نوشته وبود رسیده بود و او ارزش کتاب را درک کرده ونامه

ضمن تمجید ازکتاب، پولی را حواله کرده بود که کتاب را بخرند و هدیه کنند. 

به محبوبیتی که مصدق آن زمان در میان روشنفکران داشت این مسئله باعث باتوجه

استقبال بیشترکتاب شد.
1

 

بارزه با رمان ما قهامیرکبیر یدومین اثر اکبر هاشمی رفسنجانی، در موضوع تاریخ، کتاب 

ز کتاب ااش، پس از مطالعۀ بخشی گفته نویسندهاست. انگیزۀ نگارش این کتاب، به استعمار

ای که نگیزهاست. ا، نوشتۀ مهدی بهار در ذهن و دل مؤلف، قوت گرفته میراث خواراستعمار

ت ای گزارش مبارزاگونهم بهتلقی کرد و کتاب را ه» ایمان و اعتقاد«باید آن را اساساً با منشأ 

دی در زمینۀ اعتقانام و محبوب ایران دانست. این پسیکی از دولتمردان خوش ضداستعماری

نامۀ کتاب مشهود صراحت هم در تقدیمش) به 1346علت اصلی تألیف کتاب (آن هم در سال 

 ت: نامه نوشته اساست و هم در سطور پایانی پیشگفتار آن. نویسنده در تقدیم

برند و انحطاط کشورهای اسالمی رنج می تقدیم به تمام مسلمانانی که از ضعف و

آرزوی عظمت و مجد اسالم و مسلمین وجودشان را مسخرکرده و با اخالص و 

فداکاری در راه تجدید جالل و شکوه اسالم و نجات مسلمین از بند استعمار و 

  2اند.استثمار به پیکار برخاسته

 ت: و با این جمالت نیز پیشگفتار کتاب را به پایان برده اس

                                                                                                                                        
، دوران مبارزه (جلد اول)، به کوشش محسن هاشمی، تهران دفتر نشر کارنامه وخاطرات هاشمی رفسنجانی .1
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... غرض اصلی ما در این کتاب تشریح مبارزات ضداستعماری امیرکبیر است 

واگرمباحثی راجع به اصالحات داخلی پیش می آوریم تاآنجاست که ارتباط به 

مبارزه باخرابکاری استعماردارد . اضافه می کنیم که دراین کتاب نگارنده 

انتظارداشته باشند که درصددتحقیق تاریخی نیست ولذا خوانندگان گرامی نباید 

براساس تاریخ نویسی تجزیه وتحلیل وبررسی وکنجکاوی ببینند بلکه هدف اصلی ، 

برسی وضع امیرکبیردرمقابل استعمارواستعمارگران است واین بحث را ازروی نوشته 

 1های موجوددنبال می کنیم.

پژوهی اریختویژگیِ  ترینبا مقولۀ تاریخ را باید اصلی» عقیدتی و اعتقادی«این نوع مواجهۀ 

 رجمۀو در ت رمبارزه با استعمایرکبیر یا قهرمان امهللا هاشمی رفسنجانی در تألیف آیت

لقاء و ا» رستعماا«به شمار آورد. قید کلمۀ  سرگذشت فلسطین یا کارنامۀ سیاه استعمار

ی هادغدغه نوع احساس نکوهش و تقبیِح مصداق و مفهوم آن در عنوان هردو کتاب، گویای

 های تاریخی است.هللا هاشمی رفسنجانی در پرداختن به ماجراها و شخصیتخاطر آیت

روحانی «ت ر ذهنییخ دهمچنین باید یادآور شد که این تفکر عقیدتی و اعتقادی به مقولۀ تار

گیرد و حدی است که گاه رنگ ِتعلق خاطر عمیق احساسی وعاطفی به خود میبه» پژوهتاریخ

 برد: گزا باخود میغم و اندوه بسیار جان او را تا آستانۀ

اندرکاران همایش صدوهفتادمین سالگرد تأسیس دیدار با دست 1395آذر  23...

دارالفنون. هاشمی در این جلسه کتابی را که حدود چهل سال پیش دربارۀ امیرکبیر 

نوشته بود به جلسه آورد و با حال خاصی، آرام از روی متن کتاب خواند. 

یی که خواند مربوط به اعزام سفیری ازسوی امیرکبیر به اتریش بود تا هابخش

هایی که قرار بود در مدرسه تدریس شوند انتخاب کند و با معلمانی را برای رشته

خود به تهران بیاورد ... امیر در آمدن معلمان اتریشی شتاب زیادی داشت ...گروه 

سالۀ خام و جوان دست شاه بیستمعلمان اتریشی وقتی وارد تهران شد که امیر به

[ناصرالدین شاه] از کار برکنار شده بود و صدراعظم بعدی، میرزا آقاخان که 

ها ازخود داشت بر سر کار بود. در برخالف امیرکبیر دل در گرو حمایت انگلیسی
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ها گفته شد تهران با این هیئت در اولین برخورد باسردی هرچه تمام رفتار و به آن

ما را دعوت کرده دیگر بر سر کار نیست. هاشمی وقتی این عبارت را کسی که ش

خواند که: وقتی هیئت وارد تهران شد دیگر امیرکبیر بر سر کار نبود بارها بغض 

کرد و با بغض سخنش را ادامه داد تا رسید به این عبارت که یکی از معلمان گفته 

شد. این را که گونه رفتار نمیینبود: بلی اگر امیرکبیر االن بر سر کار بود با ما ا

خواند، درست مثل کسی که بالتشبیه روضه حضرت سیدالشهدا علیه السالم را از 

روی متن مقتل بخواند و بگرید گریست. چنان گریست که نتوانست جلوی 

اش را بگیرد.گریه
1

 

 باتاریخ تادل تاریخ 

قدر او برای انی میراث گراننجهللا هاشمی رفسهای آیتمجموعۀ آثار خاطرات و روزنوشت

ب ع انقالوقو پژوهشگران تاریخ معاصر ایران و از منابع مهم تدوین و تألیف چگونگی

گر روایت نیز اسالمی، استقرار جمهوری اسالمی ایران، و سرگذشت جنگ و دفاع مقدس و

ر ت ده خاطراهای پرمشغلۀ نویسندماجراهای پُرفراز و فرود و سرشار از امید و غم سال

ربرگ فراهم آمده و پمجلد نسبتاً  18مناصب عالی ِنظام جمهوری اسالمی است. این آثار در 

ها، تنامیده شده است. این عناوینِ خاطرات و روزنوش» برانگیزتأمل«عنوانی هرمجلد به

ی ساز آشناینوعی براعت استهاللی است بر مندرجات و مطالب آن مجلد و نیز زمینهبه

بارزه، وران من: دن است با محتوای هریک از مجلدات در پیش از مطالعۀ آذهنیت خوانندگا

سوی هبچالش، وامش انقالب و پیروزی، انقالب در بحران، عبور از بحران، پس ازبحران، آر

ازسازی و بسازی، باز سرنوشت، امید و دلواپسی، اوج دفاع، دفاع و سیاست، پایان دفاع آغاز

بر و صندگی، ت سازسازندگی و شکوفایی، رونق سازندگی، صالبسازندگی، اعتدال و پیروزی، 

 پیروزی!
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نویسی در مجموعۀ این آثار بر دو قسم است: از جلد اول نگاری و شرح احوالشیوۀ تاریخ

تا جلد چهارم (دوران مبارزه، انقالب و پیروزی، انقالب در بحران) که سوانح عمر نویسندۀ 

از » ساختاری روایتگر«ش در بر گرفته است 1359ولد تا خاطرات و فراز و فرود آن را از ت

بر منابع و اسناد و حافظه و خاطرات و گاه با رنگی از دارد که با تکیه» هاگذشت سال«پس ِ

هللا هاشمی رفسنجانی در تدوین این رسد آیتبه قلم آمده است. به نظرمی» تحلیلِ مختصر«

نویسی سنتی اسالمی نظر حالکهن شرح بخش از خاطرات خود، ضمن آنکه به شیوۀ روش

نویسی حالگویی و شرحدر خاطره» آموزنده و اخالقی و فرایض دینی«داشته و به محتوای 

آقانجفی  سیاحت شرقتوان اثر او را با نظر میبسا ازاینداده است و چهخود اهمیت می

هایی چون آموزه مقایسه کرد، توجهی بسیار به خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی قوچانی و

داشته است و جان کالم او را باید دراین موضوعات » مقاومت، مبارزه، سرسختی و امیدواری«

 1خالصه کرد.

هللا هاشمی رفسنجانی که با پُربرگی، بخش اما قسم دوم مجموعۀ کارنامه و خاطرات آیت

ها از شنبه اول اوست. این روزنوشت» هایروزنوشته«نویسی بوده اعظم آثارش در نوع خاطره

تا  5پایان یافته است. (از مجلد  1373اسفند  29آغاز شده و در روز دوشنبه  1360فروردین 

تردید در میان دولتمردان و هللا هاشمی رفسنجانی). بیاز مجموعۀ کارنامه و خاطرات آیت 18

رات و ترین خاطترین و پربرگپیشگانِ تراز اول ایران در تاریخ معاصر، مشروحسیاست

لحاظ شیوۀ به قلم آورده و منتشرکرده است. به هللا هاشمی رفسنجانیها را آیتروزنوشته

این خاطرات و «نگاری و احیاناً تبعیت و تقلید از آثار مشابه قبل از انتشار روزنگاشت

اظهارنظرکرد؛ چراکه تا پیش از اولین » قطعیت«و از روی » دقیقاً«توان نمی» هاروزنگاشته

                                                                                                                                        
 دوران مبارزههاشمی رفسنجانی، :  کـازجمله نخاطرات  ۀنویسندهای برای اطالع از شواهد این دغدغه .1
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ها و ) از میان مجموعۀ روزنوشت1360(شنبه اول فروردین » ثبت این خاطرات روزانه« روز

شده به قلم فرهیختگان و ارباب سیاست و قدرت، فقط خاطرات مشهور و زبانزدِ نوشته

های دکتر یادداشت) و 1346کوشش ایرج افشار، تهران (به روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه

) منتشر شده بود. آقای هاشمی رفسنجانی البته 1359س غنی، لندن کوشش سیرو(به قاسم غنی

منتشرشده » ها و خاطراتروزنوشت«ای به این های روزنامۀ خود هیچ اشارهدر یادداشت

برد که ایشان به سائقۀ روح نوجویی و توان به این نکته پیاند. همچنین دقیقاً نمینکرده

به اقتدار و قدرتی که داشته اغ داریم و نیز باتوجهپژوهی که از او سرتجددگرایی و تاریخ

های نسخ گاه درصدد برآمده است که مثالً اسناد و منابع منتشرنشدۀ گنجینهاست آیا هیچ

خطی ایران را (کتابخانۀ ملی، کاخ گلستان، کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، و ...) به قصد 

نگارشِ خود مطالعه و بررسی دردستهای مطالعۀ آثار هم موضوعِ خاطرات و روزنوشته

هللا هاشمی های آیتدر روزنوشته» روزنگاشت«پس از ثبت اولین » زمان«لحاظ کند؟ به

) تا آخرین روز ثبت روزنگاشت در این دسته آثاری که 1360رفسنجانی (شنبه اول فروردین 

های تاریخ شدر عرصۀ پژوه 1)1373اسفند  29تاکنون از ایشان منتشر شده است (دوشنبه 

معاصر، رویدادهای بسیار خجسته نظر پژوهشگران تاریخ معاصر و ارباب قدرت و سیاست 

) دو کتاب بسیار مهم و زبانزد 1373تا  1360ها (را به خود جلب کرده است. در طی این سال

روزنامۀ خاطرات به زبان فارسی منتشر شده است:  » نویسی روزانهخاطرات«همگان در نوع 

نمایاند که . بسیار دور از ذهن میهای علمیادداشت ، ولدین شاه در سفر سوم فرنگستانناصرا

ها غفلت کرده باشد؛ اما اینکه پس از انتشار آقای هاشمی رفسنجانی از مطالعۀ این کتاب

، در ذهنیت آقای رفسنجانی درباب روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه و های علمیادداشت

صورت پذیرفته یا خیر؟ » حک و اصالحی«آیا » رات روزانهروزنگاری وثبت خاط«

توان به این پرسش پاسخ داد؛ ولی آنچه مسلم است آقای هاشمی رفسنجانی تا دشواری میبه
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اهتمام عماد هاشمی، به ،)18جلد (م صبروپیروزی ،همو کـ :نیز ن ؛29، ص 1393 ،دفتر نشر انقالب
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پرُقدرت  گیرندگان و صاحبانسالۀ خود را از تصمیم82سال از عمر  38زیسته و روزی که می

» دل تاریخ«سال در  38نوعی باید گفت در این و اقتدار در دوران جمهوری اسالمی بوده و به

بوده » با تاریخ تا دل تاریخ«داشته است. او همواره » بودنباتاریخ«زده، همواره دغدغۀ دم می

 است.

 تاریخ نگارمصلحت نگر

هللا هاشمی رفسنجانی، اولین نکته توجه به نگاری آیتدرباب تأمل در شیوۀ تاریخ

روشنی در پیشگفتار ست. این انگیزه به»هاها وخاطرهرونگاشت«او در نگارش » هایانگیزه«

توفیق ثبت بخشی از خاطرات و «ها، مشهود است: نویسنده، دراولین مجلد روزنگاشت

دانم؛ کاری ساده و آسان می“  الطاف الهی”حوادث مهم تاریخی دوران انقالب اسالمی را از 

»تواند سرمایۀ خوبی باشد.می“ پربارانقالبتاریخ ”برای اینجانب اما مطمئنا برای تدوین 
1
 

ادای دین به انقالب اسالمی و درواقع » آثار«ترین انگیزۀ تدوین و نگارش این بنابراین، اساسی

پژوه با مقولۀ تاریخ است. این مواجهۀ روحانی تاریخ» عقیدتی واعتقادی«همان مواجهۀ 

یات حوادث و ثبت آن را در دفترهای توجه به جزئ«اعتقادی و عقیدتی که انگیزه و زمینۀ 

و » ها به ماجراها و مسائلنگرش نویسندۀ روزنگاشت«نویسنده شکل داده در نوع » روزانۀ

های اخالقی و امنیتی و محدودیت«کردن و در لحاظ» هاها و نگفتنیرعایت گفتنی«نیز در 

 بسیار تأثیرگذار بوده است. ...» سیاسی و 

از چاپ «صراحت این نکته را یادآور خوانندگان شده است: نی بههللا هاشمی رفسنجاآیت

بعضی از مطالب که جنبۀ اسرار کشور یا افراد را دارد خودداری شده و برای این منظور با 

و » خاطرات«نویسی این مالحظه 2»چند نفر از دوستان اهل نظر و رازدار مشورت شده است.

تر به البته زمانی بیشتر لزوم آن ضروری» کاریحظهمال«ها و خاطرات با انتشارات یادداشت
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رسید) که این به نظر می» ترضروری«هللا هاشمی رفسنجانی رسد (یا در نظر آیتنظر می

هاست که هللا هاشمی رفسنجانی، از شواهد بسیار شاذ این نوع نوشتههای روزانه آیتیادداشت

ها نیزخود واقف به این ندۀ این یادداشتنویس 1در زمان حیات نویسندۀ آن منتشرشده است.

دانم که انتشار خاطراتی این چنین در زمان حیات خود صاحب اثر و می«نکته بوده است: 

های مذکور در کتاب خالی از مشکل و آثار منفی حیات بسیاری از افراد و خانواده

هاشمی رفسنجانی،  هللاآیت های روزانۀیادداشت. با مرور دقیق مجموعۀ مجلدات 2»نیست...

های روزانه، درعین مواجهۀ اعتقادی و توان به این نتیجه رسید که نویسندۀ این یادداشتمی

جزئیات وقایع دوران واحواالت «انگیزی که به ثبت و کوشش تحسین» تاریخ«عقیدتی با 

ناپذیر قلمداد هرروز را نوعی تکلیف و وظیفۀ تعطیل» نوشتن«خود داشته و این » شخصی

خود اصوالً تا جایی پیش » هایها و شنیدها وگفتهدیده«در ثبت و نوشتن  3کرده است،می

ها که نه در مقام ناظر فراتر نگذارد. نویسندۀ این یادداشت» مصلحت«رود که پا از حریم می

شرح ماجراها را به قلم » گیرندهکننده و تصمیمتعیین«وگزارشگرِ وقایع، بلکه در جایگاه 

بنویسد. قصد افشاگری هم » رازهای مگو و اسرار«ست هرگز درصدد آن نیست از آورده ا

خود » هایها و گفتنها و دیدنشنیدن«ندارد. همواره با ایجاز، گزارشی بسیار کلی از 

در » مصالح نظام و جمهوری اسالمی«حال، وقتی هم پای آورد. درعینگوید و به قلم میبازمی

اری حاالت روحی و احوال شخصی و از اخبار خانواده و دید و بازدید میان نباشد البته از بسی

های فردی وجمعی و تفریحات و مطالعه و ... باخوانندگان صمیمانه با فامیل و سالیق و لذت

                                                                                                                                        
 اند آثارشان پس ازآوردهخاطرات روزانه به قلم  که روزنگاشت و نامیرجال سیاسی و دولتمردان صاحب .1

محمدحسن : ها اشاره کردبه این شخصیت توان. ازجمله این بزرگان میشده است درگدشت آنان منتشر

، اسدهللا علم، میرزا »عین السلطنه«ر ملقب به خان اعتمادالسلطنه، محمدعلی فروغی، قهرمان میرزاسالو

 اصغرخان حکمت، قاسم غنی. علی

 .15هللا هاشمی رفسنجانی، همان، ص . آیت2
نوشتن «کند که مثالً های خود بارها اشاره میجای یادداشتهللا هاشمی رفسنجانی در جای. آیت3

 »افتاده را انجام دادم.های عقبیادداشت
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است و هدفی هم جز این ندارد. اگر » حفظ مصالح نظام«او فقط درصدد  1گوید.سخن می

را از خود به یادگار گذاشته در ذهنیت خود حفظ » هاروزنوشته«دست به قلم برده واین 

های نظام را در نظر داشته است تا راه را بر بسیار تردیدها و ابهامات درخصوص مصلحت

ها شود و درنهایت به آیندگان کمک کند: تدوین تاریخ انقالب اسالمی ببندد، مانع انحراف

های متنوع و حظۀ گزارشها و مالهای حساس و کلیدی و مالقاتحضورم در مسئولیت«

هایی برای پیگیری سفرهای مهم داخلی و خارجی باعث شده که این مجموعه حاوی سرنخ

»رویدادهای مهم تاریخ باشد.
2
برای پیگیری » هاییسرنخ«ها در آینده چه اینکه این یادداشت 

ندۀ این خواهد بود به مانند قضاوت دربارۀ کارنامۀ سیاسی نویس» رویدادهای مهم تاریخی«

روحانی «تردید کارنامۀ این ها مستلزم صبر و حوصلۀ تاریخ است. تاریخ بییادداشت

از وقایع » تاریخی«انقالب و کشور و درک » دغدغۀ مصلحتِ«را که همواره » پژوهتاریخ

 داشت، با انصاف به داوری خواهد نشست.

 منابع 

 یر.یرزا صالح، تهران: انتشارات کون ماهتمام غالمحسی). به1393( خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی

 (از والدت تاهللا اکبر هاشمی رفسنجانی یتآروایتی از زندگی و زمانۀ ). 1395نیا، جعفر (شیرعلی

 ارتحال)، تهران: انتشارات سایان.

 ، آبان و آذر.4، سال اول، شماره ایرانشهر امروز، »روزهای سنت و تجدد). «1395طاهری، فرهاد (

                                                                                                                                        
توان به تعلقات خاطر نویسنده به نوع غذا، هللا هاشمی میهای روزانۀ آیتمجموعه یادداشت . با مراجعه به1

خوابی در سفر، میزان ارتباط صمیمی او با اعضای (مثالً آبگوشت یا گوشت قورمه)، بدخوابی یا خوش

و و شعری گردی، صبر و حوصله در برابر خطاهای دیگران و ... حتیٰ به طبع شاعری اخانواده، طبیعت

) به 539-536، صسوی سرنوشتبه،کارنامه و خاطرات،  8که برای استاد شهریارسروده است (مجلد 

 برد. خوبی پی

کوشش یاسر هاشمی، تهران، دفتر نشر معارف، ) به5(مجلد  عبورازبحرانهللا هاشمی رفسنجانی، . آیت2

 ».پیش درآمدی بر چاپ دورۀ کارنامه وخاطرات«، 1393
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، ترجمۀ مجید جلیلوند رضائی، تهران: انتشارات نویسی ایرانیانخاطرات). 1377رت گ. (فراگنر، ب

 علمی وفرهنگی.

 تشارات، تهران: انیابی تاریخی و حقوقی انقالب اسالمی ایرانریشه). 1390فرمانفرمائیان، ابوالبشر (

 تالیا. 

 ران.، تهران: نشراختتجدد و تجددستیزی در ایران). 1383میالنی، عباس (

طبوعاتی هران: مؤسسه م، تامیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار). 1346هاشمی رفسنجانی، اکبر (

 فراهانی.

مجلد). تهران:  18(  کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی). 1396-1393هاشمی رفسنجانی، اکبر (

 دفتر نشر انقالب.



 توسعۀ محیط زیست در دولت سازندگی

 1دکتر مجید عباسپور

 چکیده

های متعدد اقتصادی مواجه بود. بازسازی و ترمیم با پایان جنگ تحمیلی دولتِ وقت با چالش

های اقتصادی، کاهش نمود. تحریمخاطر جنگ تخریب شده بودند ضروری میزیربناهایی که به

د دلیل انقالب اسالمی در کشورهای عربی و غربی ایجاهای سیاسی که بهقیمت نفت و همچنین چالش

شده بود موجب گردید تا سیاست صدور انقالب، تقویت اقتصادی و تعامل با کشورها در سرلوحۀ 

به ریاست  14/5/76تا  12/5/68های پنجم و ششم از اقدامات دولت قرار گیرد. دورۀ فعالیت دولت

اظهار  مدارانگذاری کردند. برخی از سیاستنام» دولت سازندگی«هللا هاشمی رفسنجانی را دورۀ آیت

که باید و شاید چنانهای توسعۀ اقتصادی آنای بوده است که در کنار فعالیتکنند این دوره دورهمی

دهد که در به محیط زیست توجه کافی نشده است؛ اما بررسی کارشناسانه از این دوران نشان می

ه، هرچند قانون کنار توسعه اقتصادی، به حفظ محیط زیست نیز توجه بسیاری شده است؛ برای نمون

ش بوده، اما انجام اصالحات این قانون 1353خرداد ماه  28حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 

، یعنی در دورۀ دولت پنجم، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین بحث ارزیابی 1371ماه آبان

ت در تاریخِ عالی حفاظت محیط زیسبار، در شورایهای عمرانی برای اولیناثرات اجرای پروژه

نامۀ اجرایی آن در این سال به تصویب شورای مذکور رسید. مفهوم مطرح شد و آیین 23/1/73

میالدی آغاز شد و اصوالً توسعۀ  90های اساس از اوایل سالریزی توسعه براینتوسعۀ پایدار و برنامه

مدت مدت و کوتاههای بلندمدت ، میانها، و برنامهکشورها براساس تدوین راهبردها، سیاست

ها، امکانات و اوضاع محیطی حاکم بر کشورها ها، تواناییبر آرمانگیردکه با تکیهصورت می

ساله در دهد هرچند اقداماتی دربارۀ تدوین برنامۀ توسعۀ پنجها نشان میتدوین شده است. بررسی

ماعی و فرهنگی کشور در سالۀ توسعۀ اقتصادی، اجتدولت چهارم صورت گرفت؛ اما اولین برنامۀ پنج

                                                                                                                                        
ریاست مجمع ؛ مشاور پیشین دانشگاه صنعتي شریف ،دانشکده مهندسي مکانیکعلمی و عضو هیئت استاد. 1

 .عالی حفاظت محیط زیست ؛ عضو شورایتشخیص مصلحت نظام (در بخش علوم و فنون)
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های ، آغاز شد. الزم به توضیح است که در شش برنامۀ عمرانی سال1373دولت پنجم، یعنی از سال 

بار قبل از پیروزی انقالب اسالمی دربارۀ محیط زیست اقداماتی صورت نگرفته بود، ولی برای اولین

های ر این مقاله دیدگاه) توجه شد. د13به موضوع محیط زیست در قالب یک تبصره (تبصره 

شود و صورت اجمالی بررسی و ارزیابی میهای پنجم و ششم بهای دولتهای اجرایی و توسعهبرنامه

دهد در این دوران، درکنار شعار سازندگی، تلویحاً به اصل پایداری نیز توجه شده نگارنده نشان می

 است.

 

 یداری دولت سازندگی، توسعه، محیط زیست، پا ها:کلیدواژه

 

 مقدمه

هنوز مدت طوالنی از پیروزی انقالب اسالمی نگذشته بود که دولت صدام، با حمایت 

جانبۀ آمریکا و اروپا، به خاک جمهوری اسالمی ایران هجوم آورد و درصدد نابودی این همه

های داخلی، حرکت اسالمی برآمد. مشکالت اقتصادی، فشارهای ناشی از جنگ و نیز ناآرامی

رغم نی بر حمایت عوامل خارجی بود موجب شد تا توجه به مسائل محیط زیست، بهکه مبت

که زمزمۀ )، تا جایی1386(منصور، دقانون اساسی، مرکز توجه جدی قرار نگیر 50اصل 

رسید. ، به گوش می1360های نیازنداشتن به سازمانی به نام محیط زیست، در دهۀ اول سال

های نابجا اجابت نشد، اما تخریب زیربناهای ت این خواستههرچند که با درایت مسئوالن وق

داد. نیاز به الشعاعِ خود قرار میناشی از جنگ، توجه به مسائل مهم محیط زیست را تحت

ها مرکز توجه قرار گرفت و مدتِ توسعه امری بود که در همان سالهای میانتدوین برنامه

به دستور دولتِ  1364سالۀ کشور در سال تصادی پنجای به نام اولین برنامۀ توسعۀ اقبرنامه

علت مشکالت موجود در این برنامه و نکاتی که به آن اشاره شد عمالً وقت تدوین شد، اما به

گذار جمهوری اسالمی ایران و تشکیل دولت جدید به اجرا درنیامد. پس از رحلت بنیان

سالۀ کشور به دستور دولت ۀ توسعۀ پنجمجدداً این موضوع مطرح و اولین برنام(دولت پنجم) 

، به اجرا گذاشته شد. دکتر منافی، رئیس وقتِ سازمان حفاظت 1368سازندگی، از مرداد 
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کرد و پشتیبان شدت حمایت میآقای هاشمی از محیط زیست به«محیط زیست، اظهار کرد: 

ن را برای سازمان ای که طرحی عمرانی داشت، ایشان جزئیات آاین حوزه بود. هر وزارتخانه

کرد و اگر طرحی مغایر با محیط زیست بود ایشان مجوز حفاظت محیط زیست مطرح می

هللا آیترئیس سازمان محیط زیست کشور در کابینۀ ریاست جمهوری » («داد.آن را نمی

 )27/10/95 – 203731، کدخبر »هاشمی

 گرفته در حوزۀ محیط زیست در دولت پنجم و ششماقدامات صورت

ل بود و فعا 1376تا مرداد  1368های پنجم و ششم از مرداد گونه که اشاره شد، دولتهمان

 اقدامات دولت در این دوره به شرح ذیل است:

 

 اصالح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

ن زمان، محیط تدوین شد. در آ 1353اولین قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال 

به  گری جدیشد و بعدها، لزوم بازنوحش و قوانین شکار اطالق می زیست بیشتر به حیات

الح این به پیشنهاد دولت الیحۀ اص 1371رو، در آبان سال شد. ازایناین قانون احساس می

زمان ست (سایل اذقانون به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. جزئیات این قانون به شرح 

 ):1383حفاظت محیط زیست، 

 های قانون حفاظت و بهسازی محیط زیستدهبرخی از ما

 24/8/1371و اصالحیۀ  28/3/1353مصوب 

از هر  و ممانعت و پیشگیری زیستمحیط  و بهبود و بهسازی حفاظت: 1مادۀ 

محیط  و تناسب تعادل خوردنبرهم موجب که مخربی و هر اقدام آلودگینوع

 هایآب و آبزیان وحشی جانوران به ربوطامور م کلیۀ شود، همچنینمی زیست

 . است زیست محیط حفاظت سازمان از وظائف داخلی
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 به شود وابستهمی نامیده سازمان قانون در این که زیستمحیط  حفاظت سازمان 

و زیر نظر  است مالی و استقالل حقوقی شخصیت و دارای جمهوری ریاست

 کند. می وظیفه انجام زیستمحیط  حفاظت عالیشورای

 و اعضای جمهور است با رئیس زیستمحیط  حفاظت عالیشورای ریاست: 2 مادۀ

 اند از: عبارت آن

، ، بهداشت، جهادسازندگیو شهرسازی ، مسکن، کشور، صنایعکشاورزی وزرای

 حفاظت سازمان رئیس و بودجه برنامه سازمان ، رئیسپزشکی و آموزش درمان

 پیشنهاد رئیس بنا به که صالحیذ یا مقامات و چهار نفر از اشخاص زیستمحیط 

 منصوب سال سه مدت جمهور برایرئیس و تصویب زیستمحیط  حفاظت سازمان

 شوند. می

در  که اختیاراتیو  بر وظایف ، عالوهزیست محیط حفاظت عالیشورای :3 مادۀ

 ، دارایبر صید مقرر بوده و نظارت شکاربانی عالیشورای شکار و صید برای قانون

 : زیر است و اختیارات وظایف

 هایطرح که وزیر صنایع و معادن در مورد مناطقی موافقت کسب: 3، مادۀ 3بند 

 گردد.اجرا می ربوطم قانون طبق از مواد معدنی برداریو بهره اکتشاف

 تحت که مناطقی برای از مواد معدنی برداریو بهره اکتشاف پروانۀ صدور هرگونه 

 شدهحفاظت و منطقۀ وحش حیات ـ پناهگاهـ آثار طبیعی ملیملی پارک عنوان

 . باشدمی زیستمحیط  حفاظت عالیشورای موافقت به اند، موکولگردیده تعیین

 و سمت جمهور انتخاب رئیس توسط زیست محیط حفاظت سازمان رئیس: 5مادۀ 

 دارد.  را نیز بر عهده زیست محیط حفاظت عالیدبیر شورای

 شکار و صید برای در قانون که و اختیاراتی بر وظائف عالوه سازمان :6 مادۀ 

 : زیر است و اختیارات وظائف دارای دهبر صید مقرر بو و نظارت شکاربانی سازمان

و بهبود  حفاظت در زمینۀ و اقتصادی علمی هایو بررسی تحقیقات دادن انجام )الف

 زیست محیط تعادل خوردنو برهم از آلودگی و جلوگیری زیست محیط و بهسازی

 : موارد ذیل از جمله

 )؛ زیستمحیط  مناسبات (حفظ یعتطب اکولوژیک تعادل حفظ . طرق1
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و  و شیمیایی فیزیکی در وضع مختلف و مستحدثات تأسیسات که . تغییراتی2

 وضع دگرگونی سبب تغییرات نمایند و اینوهوا ایجاد میآب و خاک بیولوژیک

و  هاجنگل ، تخریبهامسیر رودخانه گردند، مانند تغییر و تخریبمی طبیعی

و  ها و دگرگونیآب طبیعی زهکشی خوردنهمدریاها، به اکولوژی ، دگرگونیمراتع

 ها؛ تاالب انهدام

 ؛ زیست محیط آور بهزیان یا مواد مصرفی کشاورزی از سموم . استفاده3

 ؛زیستمحیط  آور بهزیان و ایجاد صداهای از پخش . طرز جلوگیری4

 آن.  زیباسازی و طرق از نظر ظواهر طبیعت زیست محیط . حفظ5

و  وهوا، خاکآب از آلودگی و جلوگیری مراقبت منظوربه پیشنهاد ضوابط )ب

 که عواملی طورکلی،و به ها و مواد زائد کارخانجاتاز زباله اعم فضوالت پخش

 باشند. می مؤثر بر محیط

 ، در حدود قوانینزیستمحیط  منظور بهبود و بهسازیهب مقتضی اقدام هرگونه )ج

 اشخاص. حقوق با حفظ مملکتی،

در  افکار عمومی منظور تنویر و هدایتبه آموزشی هایبرنامه و اجرای تنظیم د)

 . زیستمحیط و بهسازی حفظ زمینۀ

 . طبیعی تاریخ و موزۀ وحش هایایجاد باغ هـ)

و  ـ طریقیـ نوعیـ مکانیزمانی موقتی و ممنوعیت محدودیت ری هرگونهبرقرا و)

 شکار و صید. قانون 4 مادۀ مقررات طبق آن  شکار و صید و اعالم ِکمّی

 زیست محیط منظور حفظبه المللیو بین خارجی مشابه هایبا سازمان همکاریز) 

 .متقابل در حدود تعهدات

 نماید ممنوع را فراهم زیست محیط آلودگی موجبات که هر عملی به قداما :9مادۀ 

 . است

 مواد خارجی یا آمیختن از پخش است عبارت زیست محیط ساختنمنظور از آلوده

یا  یا شیمیایی فیزیکی کیفیت که میزانی به یا هوا یا خاک یا زمین آب به

و یا  زنده یا سایر موجودات انسان حال آور بهزیان کهطوریرا، به آن بیولوژیک

 باشد، تغییر دهد.  بنیهو یا آثار و ا گیاهان
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از  و جلوگیری زیستمحیط  یا تخریب از آلودگی جلوگیری مقررات: 10 مادۀ

یار و مع تعیین ضوابط و همچنین زیستمحیط  آور بهزیان و ایجاد صداهای پخش

 به مربوط هایو ممنوعیت و محدودیت قانون این 9 مادۀ موضوع آلودگی میزان

 به خواهد بود که هایینامهآیین موجب ، بهزیستمحیط و بهبود و بهسازی حفظ

و  و بهداری روستایی و منابع طبیعی و عمران کشاورزی هایکمیسیون تصویب

 د.برس مجلس دادگستری

مذکور در  هاینامهدر آیین مندرج و ضوابط مقررات به با توجه سازمان: 11 مادۀ

 را فراهم زیست محیط آلودگی موجبات که هاییو کارگاه کارخانجات 10 مادۀ

یا  صاحبان مورد، به برحسب را کتباً، با ذکر دالیل و مراتب نمایند مشخصمی

 موجبات رفع به نسبت معینی مدت ظرف نماید کهطار میها اخآن مسئوالن

مقرر  در مهلت کهکنند. در صورتی خوداری یا از کار و فعالیت مبادرت آلودگی

 خواهد آمد.  عملبه ها ممانعتآناز کار و فعالیت دستور سازمان ننماید، به اقدام

باشند،  معترض زماناخطار یا دستور سا به نسبت نفعذی اشخاص کهدر صورتی

 به از نوبت فوراً و خارج نمایند. دادگاهشکایت  محل عمومی دادگاه توانند بهمی

 به دهد رأی را وارد تشخیص اعتراض کهکند و در صورتیمی رسیدگی موضوع

 . ستا قطعی دادگاه خواهد داد. رأی  ممانعت ِاخطار یا رفع ابطالِ

 دربرداشته فوری خطرات که و عواملی تواند در مورد منابعمی سازمان رئیس :تبصره

 ها را بدهد.آن کار و فعالیت از ادامۀ دستور ممانعت اخطار قبلی، باشد، بدون

اند مکلف 11 مادۀ موضوع هایو کارگاه کارخانجات یا مسئوالن صاحبان :12 مادۀ

نمایند.  و تعطیل را متوقف شدهممنوع ، کار یا فعالیتدستور سازمان ابالغ محضبه

دار صالحیت دادگاه یا رأی سازمان اجازۀ به مزبور منوط کار یا فعالیت ادامۀ

و یا  سال روز تا یک یکواز شصت حبس ، بهتخلف خواهد بود. در صورت

 هر دو مجازات یا به هزار ریالتا پنجاه هزارویک ریالاز پنج نقدی جزای پرداخت

 خواهند شد. محکوم
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 10 مادۀ موضوع هاینامهمذکور در آیین و ضوابط از مقررات کهکسانی: 13مادۀ 

 جزای خواهد شد به مزبور تعیین هاینامهدر آیین مورد که نمایند بر حسب تخلف

 خواهند شد.  محکوم هزار ریالپنجاهتا  از پانصد ریال نقدی

 نامۀ الگوی ارزیابی اثرات زیست محیطیآیین

ت گرفته در همسویی با برنامۀ حفاظت محیط زیسترین اقدامات صورتشاید یکی از مهم

عالی حفاظت محیط زیست شورای 156نامۀ الگوی ارزیابی اثرات مصوبۀ شمارۀ تصویب آیین

خاذ عالی حفاظت محیط زیست و ثانیاً اتشدن شورای فعالدر دولت سازندگی بود. اوالً

های توسعۀ زمان با اجرای برنامهتصمیماتی که در این شورا برای حفظ محیط زیست، هم

نی ولت، یعدهایی بود که در آن زمان مرکز توجه ریاست اقتصادی، گرفته شد از خواسته

به تصویب رسید و ذیالً  23/1/73در نامه، که رئیس جمهور، قرار گرفت. مفاد این آیین

این  دهندۀ توجه دولت سازندگی به حفاظت محیط زیست است. درشود، نشانتوضیح داده می

ور مطرح های توسعه برای اولین بار در کشنامه لزوم گزارش ارزیابی زیست محیطی طرحآیین

 شد.

 نامۀ (الگوی) ارزیابی اثرات زیست محیطیآیین

 عالی:شورای 156مصوبۀ شمارۀ 

یۀ الگوی ته 23/1/73عالی حفاظت محیط زیست مورخ در اجرای مصوبۀ شورای

 شود:گزارش ارزیابی زیست محیطی به شرح زیر تعیین می

اند، به همراه گزارش موظف 2های مندرج در مادۀ مجریان پروژه :1مادۀ 

محیطی یستها، نسبت به تهیۀ گزارش ارزیابی زیابی پروژهسنجی و مکانامکان

 مطابق این الگو اقدام نمایند.

 اند از:شوند عبارتهایی که مشمول این الگو میها و پروژهطرح: 2مادۀ 

 کارخانجات پتروشیمی در هر مقیاس؛  الف)

 پاالیشگاه در هر مقیاس؛ ب)

 ها با ظرفیت تولیدی بیش از یکصد مگاوات؛ نیروگاهج) 
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 صنایع فوالد در دو بخش زیر:  د)

تن در  کنندۀ خوراک ذوب با ظرفیت تولیدی بیش از سیصد هزارواحدهای تهیه. 1

 سال.

 ال.دهی با ظرفیت تولیدی بیش از صدهزار تن در س. واحدهای نورد و شکل2

 سه بخش زیر: های دیگر آبی درسدها و سازه هـ)

 هلچیش از نبی ب. سدها با ارتفاع بیش از پانزده متر و یا دارای ساختارهای ج1

 هکتار و یا مساحت دریاچه بیش از چهارصد هکتار. 

ابی داشت مواد آلوده) در هراندازه، شامل ارزیسدهای باطله (نگه :1تبصرۀ 

 باشند.محیطی میزیست

 ساخت در مساحت بیش از چهارصد هکتار. های انسان. دریاچه2

با تر از صد هکتار های پرورش آبزیان در مقیاس کوچک. اندازۀ دریاچه3

 شود:یمهماهنگی وزارت جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست تعیین 

 های آبیاری و زهکشی در وسعت بیش از یکصد هکتار. ها و پروژهطرحو) 

 ند بیش از دوهزار متر.های با طول بافرودگاهز) 

ها)، گانۀ فوق (بدون درنظرگرفتن ابعاد آنهای هفتها و پروژهطرح :3مادۀ 

های مندرج در ها و پروژهکه در فاصلۀ تأثیرگذار و یا تأثیرپذیر از طرحتیدرصور

 باشند.محیطی میقرار گیرند، مشمول ارزیابی زیست 2مادۀ 

ها)، گانه فوق (بدون درنظرگرفتن ابعاد آنهای هفتها و پروژهطرح :4مادۀ 

شمول رند، مر گیکه در فاصلۀ تأثیرگذار و یا درون مناطق ویژۀ زیستی قرادرصورتی

 باشند.محیطی میارزیابی زیست

ها ری آنثیرپذیفهرست مناطق ویژۀ زیستی، همراه با موقعیت و فاصلۀ تأ :1تبصرۀ 

یست زکه به تصویب مراجع رسمی رسیده باشد، توسط سازمان حفاظت محیط 

 گردد.طور منظم منتشر میبه

گانه های هفتو پروژه ها: فهرست، موقعیت و فاصلۀ تأثیرگذاری طرح2تبصرۀ 

زیست  ) توسط سازمان حفاظت محیط2موجود در کشور (مطابق تعاریف مادۀ 

 گردد.تهیه و منتشر می
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محیطی هایی که مشمول ارزیابی اثرات زیستها و پروژهمجریان طرح: 5مادۀ 

نمایند و شوند گزارش اجمالی به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه میمی

رزیابی اماه نکات حساسی را که باید در بررسی، حداکثر ظرف یکسازمان، پس از 

 نماید.مورد توجه مجریان قرار گیرد اعالم می

محیطی، که به تصویب مراجع رسمی ها و مقررات زیستنامهکلیۀ آیین تبصره:

ن محیطی الزامی است، توسط سازماها در ارزیابی اثرات زیسترسیده و رعایت آن

 شود.ت تهیه و در اختیار مجریان قرار داده میحفاظت محیط زیس

اند، با توجه به نکات های مشمول این الگو موظفها و پروژهمجریان طرح: 6مادۀ 

های مربوط، اقدام به نامهشده و توسط سازمان حفاظت محیط زیست و آییناعالم

ثرات های ارزیابی امحیطی نمایند. گزارشتهیۀ گزارش ارزیابی اثرات زیست

های تخصصی، که محیطی بایستی توسط افراد متخصص، مراکز علمی و شرکتزیست

 ربط رسیده باشد، تهیه شود.ها به تصویب مراجع ذیصالحیت آن

های تخصصی، مراکز علمی و افراد متخصص، گیری شرکتتا زمان شکل تبصره:

ت رسسازمان برنامه و بودجه با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست فه

 نمایند.مقدماتی منتشر می

محیطی برای دو وضعیت دورۀ ساخت و دورۀ ارزیابی اثرات زیست: 7مادۀ 

کنندگان اقدامات اصلی، برای کاهش های اصلی تهیهبرداری، با تفکیک فعالیتبهره

 نمایند.های آن را نیز ارائه میمحیطی و هزینهاثرات منفی زیست

 محیطی در پایان گزارش، توصیۀیستزیابی اثراتی زکنندگان گزارش ارتهیه: 8مادۀ 

 نمایند:خود را به یکی از سه صورت زیر بیان می

 ه توصیهمحیطی اجرای طرح یا پروژبا توجه به ابعاد گستردۀ اثرات زیست الف)

 شود؛نمی

محیطی قابل اجرای طرح یا پروژه با تمهیدات الزم برای کاهش اثرات زیستب) 

 باشد؛اجرا می

ابل حیطی قطرح یا پروژه بدون تمهیدات گسترده برای کاهش اثرات زیست م) ج

 باشد.اجرا می
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ی شده نظر نهایسازمان حفاظت محیط زیست با توجه به ضوابط اعالم :9مادۀ 

 نماید.خویش را حداکثر ظرف سه ماه اعالم می

و  هامحیطی طرحمنظور هماهنگی امور مربوط به ارزیابی زیستبه :1تبصرۀ 

ن محیطی)، متشکل از متخصصان و دانشگاهیاها (کمیتۀ علمی ارزیابی زیستپروژه

 ودیده زیر نظر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با ترکیب زیر تشکیل گر

 عهده خواهد داشت:ها را بهمسئولیت امور علمی مربوط به ارزیابی

 عنوان رئیس کمیته؛ ط زیست بهرئیس سازمان حفاظت محی -

 ؛ نج نفر از متخصصان و دانشگاهیان به انتخاب رئیس سازمانپ -

 ودجه؛ بنمایندۀ سازمان برنامه و  -

 ؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران؛ نمایندۀ م -

 شده. ۀ وزارت یا سازمان مربوط به طرح ارزیابینمایند -

 ها ومحیطی اجرای هر یک از طرحهرگاه براساس ارزیابی زیست :2تبصرۀ 

مقررات  وها براساس نتایج ارزیابی و قانون برداری از آنعمرانی و یا بهرههای پروژه

به  مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد، سازمان مورد را

منظور ههای ذیربط بوزارتخانه یا مؤسسه اعالم خواهد نمود تا همکاری سازمان

ظر، نجود اختالف ید. در صورت وعمل آرفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر به

 طبق تصمیم رئیس جمهور عمل خواهد شد.

ها و محیطی، در مورد همۀ طرحابعاد مورد بررسی برای اثرات زیست: 10مادۀ 

محیطی موجود در چهار بخش گانه، پس از بررسی وضعیت زیستهای هفتپروژه

 پذیرد:به شرح زیر صورت می

 فیزیکی:  محیطی بر محیطاثرات زیست الف)

 . اثرات بر خاک: مورفولوژی و کیفیتی؛ 1

 . اثرات بر آب: کمیت آب و کیفیت آب؛ 2

 ها، کیفیت هوا؛. اثرات بر اقلیم: هوا و صوت: تغییرات هوا و بارش3

 . اثرات ثانویۀ بین خاک، آب و هوا. 4

 های طبیعی محیطی بر محیطاثرات زیست ب)
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 های گیاهی؛ . اثرات بر گونه1

 های جانوری؛ اثرات بر گونه. 2

 ها، چشم اندازها و مسیر مهاجرت پرندگان. . اثرات بر زیستگاه3

 رهنگی فهای اجتماعی و محیطی بر محیطاثرات زیست ج)

 . اثر بر سالمت و محیط بهداشتی مردم؛ 1

 . اثر بر محیط اجتماعی، اشتغال، مسکن، آموزش؛ 2

 گی. فرهن هنگی و مذهبی مردم میراث. اثر بر محیط فر هنگی: اعتقادات فر3

 های توسعۀ کشاورزی، صنعتی، خدماتی محیطی بر طرحاثرات زیست د)

 های توسعۀ کشاورزی، صنعتی، خدماتی؛ . اثر بر سایر طرح1

 . اثر بر طرح آمایش منطقه؛ 2

 . اثر بر کاربری اراضی منطقه. 3

عالی شورای 1376ی ماه این الگو در ده ماه و هشت تبصره در جلسۀ مورخ دوم د

 حفاظت محیط زیست به تصویب رسید.

 :عالیشورای 138مصوبۀ شمارۀ 

ا موارد زیر ر 23/1/1373عالی حفاظت محیط زیست در روز سه شنبه شورای

 تصویب نمود:

یابی، سنجی و مکاناند، به همراه گزارش امکانهای زیر موظف. مجریان پروژه1

 محیطی پروژه اقدام نمایند:ی اثرات زیستنسبت به تهیۀ گزارش ارزیاب

 کارخانجات پتروشیمی؛  الف)

 ها؛ پاالیشگاه ب)

 ها؛ نیروگاهج) 

 صنایع فوالد؛  د)

 های آبی؛ سدها و دیگر سازههـ) 

 های صنعتی؛ شهرک و)

 ها. فرودگاهز) 



۲۹۲ 
 

 رزیابیسازمان حفاظت محیط زیست موظف است الگوی تهیۀ گزارش ا :1تبصرۀ 

 عالی حفاظت محیط زیست، به مجریانیطی را، پس از تصویب شورایمحزیست

 ها اعالم نماید.پروژه

رزیابی های یادشده، پس از تصویب گزارش اشروع عملیات اجرایی پروژه :2تبصرۀ 

 محیطی، توسط سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.زیست

بصرۀ تکه در  سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در مدت زمانی :3تبصرۀ 

 مسئول محیطی بهتعیین خواهد شد، نظر خود را در مورد گزارش ارزیابی زیست 1

 پروژه ابالغ نماید.

هسازی بقانون حفاظت و  7در صورت وجود اختالف نظر، طبق مادۀ : 4تبصرۀ 

 گردد.محیط زیست عمل می

 سالهبرنامۀ اول توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنج

دفِ هریزي و محیط زیست، با اي با دو موضوعِ مهم برنامهبه نحو فزایندهامروزه جهان 

گیري اصطالحی ها، شاهد شکلروست که در برایند حاصل از آنتحققِ توسعۀ پایدار، روبه

ۀ ت. توسعاي بخشي از آن اسهستیم که قوانینِ برنامه» حقوق محیط زیست«جدید به نام 

مدت، مدت، میانهایي (بلندها و برنامهسیاست کشورها، براساس تدوین راهبردها،

ها، امکانات و اوضاع محیطي ها، توانایيپذیرد که با تکیه بر آرمانمدت) صورت ميکوتاه

 حاکم بر کشورها تدوین شده است.

هاي امهي و برنهاي عمراني (شش برنامه) قبل از انقالب اسالمبا بررسي قوانین برنامه

ي و یر صعودرز است، جایگاه سامه) پس از انقالب اسالمي، آنچه محاي (چهار برنتوسعه

 اي است.توسعۀ حقوق محیط زیست در روند تدوین و تصویب قوانین برنامه

نظر از چنانکه مشهود است، در بررسي این قوانین در بستر زماني پس از انقالب، صرف

واهي ارقام از یک تبصره مباحث ماهوي و تحلیل محتواي مواد، جایگاه محیط زیست به گ

تبصره در برنامۀ چهارم توسعه، به  52) در قانون برنامۀ اول توسعه از مجموع 13(تبصرۀ 
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اي گانه به نام حفاظت محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقهیکي از محورهاي شش

 ).1386تغییر یافته است (دبیری و همکاران، 

سترش ساله نیز گدار در برنامۀ دوم توسعۀ پنجروند توجه به محیط زیست و توسعۀ پای

هللا هاشمی آیت، در دولت ششم به ریاست 1373پیدا کرد. آغاز این برنامه در سال 

لحی و همکاران، ، یعنی در دولت هفتم، پایان یافت (صا1376رفسنجانی، آغاز و تا سال 

هنگی تصادی، اجتماعی و فرسالۀ توسعۀ اققانون برنامۀ دوم پنج 82). ذیالً به تبصرۀ 1393

 شود. پرداخته می

  82تبصرۀ 

یت با رعا هاي اقتصادي و اجتماعي بایستيدر طول برنامۀ دوم کلیۀ فعالیت الف)

منظور اجراي موارد زیر الزامي محیطي صورت گرفته و به اینمالحظات زیست

 است:

و در مرحلۀ  هاي بزرگ تولیدي و خدماتي باید قبل از اجراها و پروژه. طرح1

عالي شورايیابي، براساس الگوهاي مصوب سنجي و مکانانجام مطالعات امکان

 محیطي قرار گیرد.حفاظت محیط زیست، مورد ارزیابي زیست

ایدار، وسعۀ پداف ت. انجام هرگونه فعالیت صنعتي و معدني باید با درنظرگرفتن اه2

 .در چهارچوب ضوابط استانداردهاي زیست محیطي، باشد

 زیست و برداري از منابع طبیعي کشور باید براساس توان بالقوۀ محیط. بهره3

صحیح از منابع منديکه، ضمن بهرهنحويظرفیت قابل تحمل محیط صورت گیرد به

 طبیعي، موجبات حفظ تعادل و تناسب محیط زیست فراهم شود.

هش ف و کامصر ي. استفاده از انرژي در کشور باید از طریق تجدید نظر در الگو4

 ها صورت گیرد.در آلودگي سوخت

واي هودگي دولت مکلف است، در طول برنامۀ دوم، نسبت به کاهش میزان آل ب)

ن سازما استاندارد تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراك، شیراز و اصفهان در حد

 بهداشت جهاني اقدام نماید.

اري یط زیست و با همکنامۀ اجرایي این تبصره توسط سازمان حفاظت محآیین

 هاي ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.دستگاه
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هاي صنعتي، منظور جلوگیري و رفع آلودگي منابع آب توسط فاضالببه :83تبصرۀ 

اند نسبت به ایجاد موظفهاي صنعتيصنایع و کارخانجات واقع در شهرها و شهرك

اضالب صنعتي فانتقال و تأسیسات تصفیه آوري و هاي جمعبرداري شبکهو بهره

هاي کتو با مشارکت و یا نظارت شر براساس استانداردهاي سازمان محیط زیست

 ها اقدام نمایند.آب و فاضالب استان

 هاشهرتوجه به حفظ محیط زیست کالن

به نام  رانسویتی فقبل از پیروزی انقالب اسالمی، طرح احداث مترو در شهر تهران را شرک

ا وقوع انقالب بآغاز شد.  1356بررسی کرد و عملیات اجرایی آن نیز در سال » سوفرتو«

درس مهای مجاور بزرگراه رغم ورود یک دستگاه حفاری تونل مترو که در تپهاسالمی، به

دند و شن خارج علت جنگ تحمیلی تمامی عوامل این شرکت از ایراتهران مستقر شده بود، به

کس رحی لوطعضاً در شرایط اجتماعی آن زمان نیز اجرای طرح مترو بطرح فوق تعطیل شد. 

ی، ظم رهبرشد. در زمان دولت چهارم، به ریاست جمهوری مقام معو غیرضروری معرفی می

له دستور )، معظم1365ریزی (عباسپور، با ارائۀ گزارش متقن از دفتر مشاورت فنی و برنامه

روع شیلی، تا که، به علت مشکالت زمانِ جنگِ تحمند اندازی این پروژه را صادر کردراه

ی جمهور یاستردولت پنجم اجرای این طرح با سرعت چندانی پیش نرفت. در دولت پنجم، 

ت الزم ح حماین طروقت، با آگاهی از مشکالت تردد وسائط نقلیه در تهران برای احیای ای

د و شای آن با جدیت دنبال های پنجم و ششم اجرهای دولتعمل آورد و در طول سالرا به

 کار کرد. هدر آغاز دولت هفتم، اولین خط مترو از ایستگاه صادقیۀ تهران آغاز ب

 توجه به مسئلۀ آب در کشور

ر هللا هاشمی همواره حساسیت خاصی داشته و بآیتآب ممّد حیات است و در این مورد 

کن های آب شیرینۀ سیستموسعتای و توجه به های آبخیزداری، آبیاری قطرهاجرای طرح

 اند. تأکید داشته



۲۹۵ 
 

هللا هاشمی نه تنها در حوزۀ سیاست، آیتشود که با عنایت به توضیحات فوق روشن می

اند و در عین حال، همواره ای ید طوالیی داشتههای عملیات عمرانی و توسعهبلکه در حوزه

، آلودگی آب ۀ جلوگیری ازناماند که آیینطالب توسعه در کنار حفظ محیط زیست بوده

 ماده، به شرح زیر از آن جمله است. 22در  18/2/73مصوب 

 18/2/1373نامۀ جلوگیری از آلودگی آب مصوب آیین

مورخ  21-867، بنا به پیشنهاد شمارۀ 18/2/1373هیئت وزیران در جلسۀ مورخ 

عادالنۀ آب،  یعقانون توز 46، سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد مادۀ 25/5/1372

 :نامۀ جلوگیری از آلودگی آب را به شرح زیر تصویب کرد، آیین16/12/1361مصوب 

ر کار رفته دارای معانی زینامه بهعبارات و اصطالحاتی که در این آیین :1مادۀ 

 باشد:می

 . سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست؛1

 عالی حفاظت محیط زیست؛عالی: شورای. شورای2

ص گر خواو دی ی آب: تغییر مواد محلول یا معلق یا تغییر درجۀ حرارت. آلودگ3

 رای آنکه ب فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی

 مقرر است مضر یا غیرمفید سازد؛

میایی کننده): هر نوع مواد یا عوامل فیزیکی و شیکنندۀ آب (آلوده. مواد آلوده4

 آلودگی آب گردیده یا به آلودگی آن بیفزاید؛بیولوژیک که باعث 

 الیت یاکننده): هرگونه منبعی که فع. منابع مولد آلودگی آب (منابع آلوده5

شود که شامل منابع صنعتی، معدنی، برداری از آن موجب آلودگی آب میبهره

 باشد؛یمکشاورزی و دامداری، شهری و خانگی، خدماتی و درمانی و متفرقه 

 اورزی وهای صنعتی یا کشب: هر نوع مادۀ مایع زائد حاصل از فعالیت. فاضال6

 تخلیه ا خاکیدامداری یا شهری، بیمارستانی و آزمایشگاهی و خانگی که به آب 

 گردد؛

شود مانند زباله، . مواد زائد جامد: هرگونه مادۀ جامدی که عرفاً زائد محسوب می7

اکز شهری و صنعتی و زوائد حاصل خاکروبه، خاکستر، جسد حیوانات، ضایعات مر
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از تصفیه، اعم از شیمیایی و بیولوژیک و همچنین فضوالت انسانی و حیوانی و مواد 

 ها و غیره؛زائد بیمارستان

ها و زمینی از جمله قنوات، چاههای سطحی و زیرهای پذیرنده: کلیۀ آب. آب8

ها و نهرها و ا، رودخانههها و نیز دریاها، دریاچههای زیرزمینی و چشمهسفرۀ آب

شده یا ها تخلیهها که فاضالب و مواد زائد جامد به آنها و آبگیرها و برکهتاالب

 کند.ها نفوذ میدر آن

های داخلی و ساحلی و دریای سرزمینی که تحت های ایران: کلیۀ آب. آب9

 حاکمیت دولت جمهوری اسالمی ایران قرار دارد؛

 ط با آبکننده در فاضالب از طریق اختالت مواد آلودهکردن: کاهش غلظ. رقیق10

 یا آب پذیرنده؛

هایی که استفادۀ آن با ترین وسایل یا روشهای مناسب: مناسب. وسایل و روش11

، های مربوطنهتوجه به شرایط محلی، درجۀ پیشرفت و امکانات علمی و فنی و هزی

 سازد؛میپذیر ها را امکانکنندهرفع یا کاهش مؤثر آلوده

وجه به تای که با . میزان و معیار (استاندارد): حدود مجاز و مشخصات ویژه12

ها و جلوگیری از آلودگی آب تعیین کنندهاصول حفاظت محیط زیست برای آلوده

 شود؛می

 قبیل . مسئول: شخص حقیقی که اداره یا تصدی منابع مواد آلودگی از13

به  واه برای خود، خواهخیسات صنعتی را ها و سایر تأسکارخانجات، کارگاه

 ا شخصاًشته ینمایندگی از طرف شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به عهده دا

 به طرق مختلف عامل ایجاد آلودگی است؛

اد و بی از موکننده یا ترکی. مواد زائد سمی و خطرناک: هرنوع مادۀ زائد آلوده14

 وجوداتایر ماد به سالمت انسان یا سضایعاتی که دارای قدرت صدمه و آسیب زی

و  ها باشدر آندزنده یا گیاهان بوده یا براثر تماس و تکرار دارای عوارض سوء 

 ساختن آب را دارد.قابلیت آلوده

 .نوع استاقدام به هر عملی که موجبات آلودگی را فراهم نماید مم: 2مادۀ 
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ی، رزی، جهاد سازندگهای نیرو، کشاوسازمان با همکاری وزارتخانه :3مادۀ 

های ذیربط ها و سازمانبهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانه

دگی های ایران از لحاظ آلوحسب مورد نسبت به بررسی و شناسایی کیفیت آب

 اقدام خواهد نمود.

 های مشروب ازوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد آب :1تبصرۀ 

 نماید.وانین و مقررات خود عمل میمرحلۀ آبگیر طبق ق

های مرزی ها همچنین رودخانههای دریاها و دریاچهدر مورد آلودگی آب :2تبصرۀ 

 شد. ل خواهدموجب قانون حفاظت دریا از آلودگی با مواد نفتی عمبا مواد نفتی به

به  ودگی آبسازمان مؤظف است نسبت به شناسایی منابع مختلف مولد آل: 4مادۀ 

ر دیاز را اند اطالعات و مدارک مورد نمقتضی اقدام نماید. مسئولین موظف طریق

 صورت درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.

، های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزیوزارتخانه :1تبصرۀ 

ت مؤسسا سایر نیرو، صنایع سنگین، معادن و فلزات و جهاد سازندگی و حسب مورد

 شت.هند دال خواکاری الزم را با سازمان در اجرای مفاد این ماده معموذیربط هم

ختیار ین در ااطالعات و مدارکی که جنبۀ محرمانه دارد و توسط مسئول: 2تبصرۀ 

ه قرار استفاد شود محرمانه تلقی شده و جز در موارد قانونی موردسازمان گذارده می

 نخواهد گرفت.

ر های سنجش و سایآلودگی آب با ذکر روش استانداردهای مربوط به :5مادۀ 

ر در ها و مؤسسات مذکومقررات مربوط توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه

 شود.نامه تهیه و به مورد اجرا گذارده میاین آیین 3مادۀ 

ی عموم تبصره: در مورد مقررات مربوط به تخلیۀ هر نوع فاضالب به شبکۀ

 ن دائمیواد زائد جامد کمیسیومری و حمل و دفع داآوری، نگهفاضالب شهر و جمع

وزش های نیرو، بهداشت، درمان و آماالختیار وزارتخانهمتشکل از نمایندگان تام

حیط اظت مپزشکی، کشور، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و سازمان حف

یل و های مسئول آب و فاضالب شهری در وزارت کشور تشکزیست و سایر سازمان

 شده به مرحلۀ اجرا گذارده خواهد شد.یمات اتخاذتصم
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ها و های پذیرنده، اعم از سطحی و زیرزمینی و دریاچهبندی کلی آبطبقه :6مادۀ 

ها، برحسب کنندههای ساحلی، با توجه به قدرت جذب و تصفیۀ طبیعی آلودهآب

مذکور در ها و مؤسسات تدریج توسط سازمان با همکاری وزارتخانهها و بهاولویت

 عالم خواهد شد.نامه تعیین و ااین آیین 3مادۀ 

د شده از فاضالب و مواد زائد جامبینیسازمان موظف است طبق برنامۀ پیش :7مادۀ 

را  برداری و نوع و میزان آلودگی هر یک از این منابعکننده نمونهمنابع آلوده

کننده بیش از هکه شدت آلودگی هر یک از منابع آلودمشخص نماید. درصورتی

ئول نامه باشد، سازمان مراتب را کتباً به مساین آیین 5استانداردهای موضوع مادۀ 

دگی و ار آلون اخطمربوط اخطار خواهد نمود که در رفع آلودگی اقدام نماید. در ای

گردد ین میمیزان آن و همچنین مهلت رفع آلودگی که متناسب با امکانات تعی

 صریحاً قید خواهد شد.

های صنعتی که دارای سیستم فاضالب عمومی ها و مجتمعتبصره: در مورد شهرک

برداری های صنعتی و غیرصنعتی نمونهها ومجتمعهستند از فاضالب عمومی شهرک

د عمل خواهبه شده و اقدامات الزم برای رفع آلودگی با مسئولیت شرکت و مجتمع

نعتی صها فاضالب ها و مجتمعآمد. در مواردی که واحدهای مستقر در این شهرک

مومی عضالب حاوی مواد مسموم فلزات سنگین داشته باشند و از طریق سیستم فا

ور د مزبقابل کنترل نباشد، بنا به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست تا ح

 خانه خواهد بود.موظف به ایجاد تصفیه

گی ه رفع آلوداند ظرف مهلت مذکور در اخطاریه نسبت بمسئولین مکلف: 8مادۀ 

فاظت و حقانون  11صورت براساس مادۀ در حد استاندارد اقدام کنند در غیراین

دگی برداری منبع مربوط تا رفع آلوبهسازی محیط زیست از فعالیت یا بهره

 جلوگیری خواهد شد.

کننده با دالیل و مدارک قابل قبول سازمان که مسئولِ منبع آلودهدرصورتی :9مادۀ 

باشد، سازمان د که ظرف مهلت مقرر در اخطاریه رفع آلودگی عملی نمیاثبات نمای

گونه منابع قایل شود مشروط بر اینکه ادامه تواند مهلت اضافی مناسب برای اینمی
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فعالیت این منابع خطرات جدی برای سالمت انسان و سایر موجودات زنده 

 دربرنداشته باشد.

نابع می خود مجاز است هریک از سازمان در اجرای وظایف قانون :10مادۀ 

 که بازرسیکننده را توسط مأمورین خود مورد بازرسی قرار دهد، درصورتیآلوده

سبت اشد، نتان بهریک از منابع به موجب قوانین دیگر مستلزم کسب اجازه از دادس

 به اخذ نمایندگی دادستان اقدام خواهد شد.

أمورین نامه همکاری الزم را با مآییند این اند در اجرای مفاتبصره: مسئولین مکلف

 عمل آورند.سازمان به

زندگی های صنایع، صنایع سنگین، کشور، کشاورزی و جهاد ساوزارتخانه :11مادۀ 

های صنعتی، معدنی، هنگام صدور مجوز احداث و توسعه واحدها و مجتمع

 دها وحوز واکشاورزی، دامداری، مرغداری و کشتارگاه یا سایر مراجع صدور مج

) 5الرعایه موضوع مادۀ (اند استانداردها و مقررات الزمالذکر موظفهای فوقمجتمع

 یان ابالغ نمایند.نامه را به متقاضاین آیین

ردها و برداری از واحدهای مذکور موکول به رعایت استانداصدور پروانۀ بهره

 الذکر است.مقررات فوق

ی برداری صادرشده براأسیس و بهرهمراجع مربوط، رونوشت پروانۀ ت: 12مادۀ 

 را به سازمان ارسال خواهند داشت. 11واحدهای مذکور در مادۀ 

ها و ها و سازمانهای مسکن و شهرسازی، کشور و شهرداریوزارتخانه :13مادۀ 

های جامع و هادی شهرها، ها حسب مورد، هنگام تهیۀ طرحواحدهای تابع آن

ها، موقع صدور پروانه در بهداشتی و شهرداریهای مسکونی و ها و مجتمعشهرک

نامه را باید به اطالع این آیین 5شهرها، استانداردها و مقررات موضوع مادۀ 

 طراحان و مجریان مربوط برسانند.

رقه به کننده از منابع متفتخلیه و پخش فاضالب یا هرنوع مادۀ آلوده :14مادۀ 

بندی بقهطندارد ممنوع است. انواع و بیش از حد استا های پذیرنده به میزانآب

ت ها و مؤسساکننده و متفرقه توسط سازمان و با همکاری وزارتخانهمنابع آلوده

 ذیربط تعیین خواهد شد.
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بردن بینش یا ازدر مواردی که سازمان بنابر دالیل کافی تشخیص دهد کاه :15مادۀ 

ها به نقاط جز انتقال آنبه کنندۀ موجود از طرق دیگر،آلودگی ناشی از منابع آلوده

های باشد، طرحی در این مورد با همکاری وزارتخانهپذیر نمیمناسب، امکان

عی اجتما امور کشاورزی، جهاد سازندگی، صنایع، مسکن و شهرسازی، نیرو و کار و

 تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.

 وسایل فاده ازاقعی که ضرورت ایجاب نماید استسازمان مجاز است در مو :16مادۀ 

 های مناسب را برای منابع متفرقه برقرار نماید.و روش

عنوان تصفیه ممنوع است، مگر در موارد کردن در مرحلۀ تخلیه بهرقیق: 17مادۀ 

 شد.ته باخاصی که به تشخیص سازمان خطرات آلودگی محیط زیست را دربرنداش

ۀ ه تصفیضطراری کااند تدابیری اتخاذ نمایند تا در مواقع مسئولین مکلف :18مادۀ 

های پذیرنده شود از تخلیه مستقیم فاضالب به آبها به هر علتی متوقف میفاضالب

 خودداری نمایند.

ی محیط زیست و قانون حفاظت و بهساز 11در مواردی که به استناد مادۀ  :19مادۀ 

شود، ادر میکارخانه یا کارگاهی صتبصره آن دستور ممانعت از کار و فعالیت 

 شود.یمعالم امراتب به دادستان حوزۀ قضایی مربوط برای صدور دستورهای الزم 

نابع ممنظور پیشگیری از آلودگی آب و تشویق کلیۀ مسئولین سازمان به: 20مادۀ 

های مناسب و کننده به رفع آلودگی و ایجاد انگیزه برای یافتن وسایل و روشآلوده

 ذاشت.هند گیق در این زمینه تدابیر الزم را اتخاذ و به مورد اجرا خواتحق

ابع کننده تآلوده تشریفات ابالغ اخطاریه توسط سازمان به مسئولین منابع :21مادۀ 

 باشد.دادرسی مدنی می قانون آیین

به  نامه موجب ورود هرگونه خسارتچنانچه تخلف از مقررات این آیین: 22مادۀ 

مان، آبزیان و منابع طبیعی شود، دادگاه حسب درخواست ساز محیط زیست

 شده محکوم خواهد کرد.مسئولین را به پرداخت و جبران خسارت وارد

رخ مو 90302نامۀ جلوگیری از آلودگی آب (موضوع تصویب نامۀ شمارۀ آیین

 شود.) لغو می28/9/1364
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اعی وضاع اجتمازی همگانی و سارغم این مصوبات، کوتاهی در آگاهناگفته نماند که به

ر این ای بوده که مشکالت فراوانی را در تحقق مصوبات پدید آورده است. دگونهکشور به

؛ 1371؛ دایسون، 1382، مورد باید منابع و مآخذ مرتبط بازبینی و بررسی شود (نکـ :  پویمان

 ).1378؛ نیترل، 1380؛ گیر، 1392؛ ساتن، 1376ریمونداف، 

 گیرینتیجه

دهندۀ تأکید بر اجرای های پنجم و ششم نشانگرفته در دولتررسی تمامی اقدامات صورتب

های توسعۀ اقتصادی و اجتماعی در کنار تدوین قوانینی بوده است که حفاظت از محیط برنامه

رغم این زیست را نیز تضمین کند. البته ممکن است برای مخاطبان این سؤال مطرح شود که به

ضعیت محیط زیست کشور نامناسب است. این امر را باید عمدتاً ناشی از توجه، چرا و

های نظارتی و پایش تفسیر کرد. هرچند کمبودهای کارشناسی و مشکالت موجود در روش

های هفتم و هشتم، که به دولت اصالحات سازمان حفاظت محیط زیست در طول دولت

ی مرتبط با حفظ محیط زیست را، که در هانامهمعروف شد، درصدد برآمد تا قوانین و آیین

های حضانت از محیط ها اشاره شد، به اجرا بگذارد، اما چون اجرای برنامهاین مقاله به آن

های صنایع و معادن، های مختلف از جمله وزارتخانهزیست مستلزم همکاری نهادها و سازمان

ها است، لذا نبودن نظارت مدیریتی ها)، اقتصاد و دیگر سازمانها و استانداریکشور (شهرداری

محیطی گسترش یابد. متأسفانه در های الزم موجب شد تا مشکالت زیستو عدم هماهنگی

عالی حفاظت محیط زیست عامل دیگری بود تا نهادهای های نهم و دهم، حذف شورایدولت

یجۀ آن های خود قرار ندهند و نتهای برنامهمحیطی را در اولویتمرتبط مسائل زیست

ها بود. گسترش جنگلها و تخریب روبهشدن تاالبشهرها، خشککالن یافتن آلودگیشدت

عالی به احیای مجدد شورایاکنون این امید وجود دارد که در دولت اعتدال، باتوجههم

که به تأیید مقام معظم حفاظت محیط زیست و تدوین سند ملی محیط زیست کشور ــ

دادن موضوع حفاظت از محیط قرار و اعالم دولت مبتنی بر اولویتــ رهبری رسیده است

های توسعۀ اقتصادی برمبنای اصول توسعۀ پایدار، بتوان برای حفاظت از زیست در برنامه

محیط زیست کشور، اعم از کیفیت هوا، حفظ منابع طبیعی، حفظ حیات وحش و تنوع 



۳۰۲ 
 

های مؤثری های کشور، قدمو دریاچه هازیستی، مدیریت صحیح منابع آبی و احیای تاالب

 برداشت. 

 منابع 

ان، هران: نشر توسعۀ تهرت، ترجمۀ گروه مترجمان، محیطیاخالق زیست). 1384پویمان، لویی پ. (

 جلد اول.

 گه.حسن ثالثی، تهران: نشر آ، ترجمۀ مشناسی سبزهافلسفه و اندیشه). 1371دایسون، اندرو (

ایگاه محیط زیست ج). «1386ار د؛ مکنون، رضا؛ آزادبخت، بیتا (بهپور، مجیدبیري، فرهاد؛ عباس

، ش 1ش  ،9، دورۀ علوم و تکنولوژی محیط زیست، »راناي پس از انقالب در ایدر قوانین برنامه

 .32مسلسل 

باب، تهران: ، ترجمۀ حمیدرضا ارتوسعۀ اقتصادی و محیط زیست). 1376ریمونداف، میکسل (

 .سازمان برنامه و بودجه

 203731، کدخبر »هللا هاشمیآیترئیس سازمان محیط زیست کشور در کابینۀ ریاست جمهوری «

– 27/10/95 

: ، ترجمۀ صادق صالحی، تهرانشناسی محیط زیستدرآمدی بر جامعه). 1392ساتن، فیلیپ دبلیو. (

 ها (سمت).سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

، »یست ایرانمجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط ز). «1383ست (سازمان حفاظت محیط زی

 تهران: انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.

های توسعۀ اقتصادی محیطی برنامهتحلیل گفتمان زیست). «1393صالحی، صادق و همکاران (زمستان 

 .21، ش 6، مجلۀ دانشگاه عالمه طباطبایی، دورۀ »اجتماعی جمهوری اسالمی ایران

ریزی نی و برنامهف، دفتر مشاورت »ضرورت احداث پروژۀ متروی تهران). «1365عباسپور، مجید (

 ریاست جمهوری. 
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 ر چشمه.ن ثابتی، تهران: نش، ترجمۀ عرفامحیطیپسامدرنیسم و بحران زیست). 1380گیر، آرن ای. (

 ام.وران، چاپ سیدشر تهران: ن» قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران). «1386منصور، جهانگیر (

، ترجمۀ منوچهر فرهنگ و فرشید مجاور، تهران وزارت رشد و توسعه). 1378نیترل، وال اپ. (

 فرهنگ و ارشاد اسالمی.





 یدر دولت سازندگ یارز یهایبده تیریمد

 1دکتر احمد عزیزی

 چکیده

نفتی در کنار های اخیر، انقالب، جنگ و نوسانات درآمدهای های تاریخی کشور در دههتالطم

ای بر اوضاع و احوال اقتصادی کشور های ارزی آثار جدی و گستردهجریانات نامساعدِ تراز پرداخت

های جنگ نیاز ایران و عراق، کشور به بازسازی خرابیسالۀ داشته است. پس از دورۀ جنگ هشت

ای را پیش روی دولت هماندۀ انقالبْ اوضاع پیچیدداشت و اقتضای پیگیرِی اهداف اقتصادیِ برزمین

ها و آرزوهای طول و درازِ بازمانده از زده و آرمانسازندگی قرارداده بود. پیکر نحیف اقتصادِ جنگ

طلبید که مستلزم مخاطراتی بود. تصمیمات بزرگی را می 1357حرکت درخشان مردمی در انقالب 

بر صادی کشور است، افزونترین مقاطع حیات اقتهای ابتدایی بعد از جنگ که از مهمدر سال

اقتصادی، باید تعریفی از نظام  ـهای جنگ و تالش برای استقرار عدالت اجتماعیبازسازی خرابی

های بسیاری المللیْ محدودیتشد. فضای سیاسیِ بیناقتصادی مورد ادعای انقالب اسالمی هم ارائه می

له محرومیت کشور از دسترسی به کرد. ازجمرا بر مدیریت اقتصادی و توسعۀ کشور تحمیل می

شده، های وضعها و محدودیتترین بازارهای مالی و تسهیالت ارزی، آثار تحریمبرخی از بزرگ

طلبید. ها که مدیریت متفاوتی را میای و مانند اینهای منطقههای ایدئولوژیک، رقابتدشمنی

ای و نسبت به برخی نظرات حرفهمهری دیگر، تجربۀ محدود، مدیریت اقتصادیِ جوان، بیازطرف

های ها و بنگاههای جاری در مدیریت دستگاهها و معیارها و روشضعف بنیۀ کارشناسی، رویه

اقتصادی نیز زمینۀ بروز مشکل را تشدید کرد. شجاعت دولت برای بازسازی در بافتار مذکور و 

نی و ادارۀ امور جاری گرچه در های عمراعواملی ازقبیل تعهدات ارزی مربوط به بازسازی و پروژه

ها و ساختار های مرسوم و سالم تجاوز نکرد، ولی ساختار سنیِ بدهیسطح کالن از محدوده

های ورودی و درآمدی ارزی و تأخیر در همراه نوسانات جریانسررسیدهای بازپرداخت، به

                                                                                                                                        
(در زمان  بودجه و برنامه سازمان اقتصادی معاون؛ المللیداری بینگذاری و بانکمشاور ارشد سرمایه .1

 .)ران و عراقای جنگ
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هللا هاشمی کشور اول آیتها، باعث شد که در سال پایانی دولت گذاریبرداری از برخی سرمایهبهره

دلیل المللی بهنظمی و نهایتاً نکول تعهدات ارزی مواجه شود. عدم امکان استفاده از امکانات بینبا بی

مشکالت سیاسی که منجر به منع استفادۀ ایران از کلوب پاریس و کلوب لندن برای تجدید ساختار 

های ارزی را بسیار دشوار حران بدهیهای ارزی (معوق و جاری) شده بود، کار مدیریت ببدهی

رغم همۀ مشکالت و موانع، با جدیت بسیار و حداکثر استفاده از توان موجود در بانک ساخت. علی

مرکزی و همچنین همراهی مدیریت ارشد اقتصادی و سیاسی دولت، طی کمتر از سه سال بحران 

هللا، کشور به اوضاع عادی ت دوِم آیتمدیریت شد و اعتبار کشور بازسازی گردید. قبل از پایان دول

شده در های اجراکه مشکل در همان دولت حل شد و دستاوردهای پروژهطوریبازگشت، به

های ارزی و تاریخچۀ مختصری از حل های بعد به کمک کشور آمد. این مقاله ابعاد بدهیدولت

 کند.مشکل را تبیین می

 
نگ؛ جپس از  های ارزی؛ مدیریت بحران؛ بازسازی؛ بدهیهللا هاشمی رفسنجانی: آیتهاکلیدواژه

 دولت سازندگی؛ اقتصاد.

 

 بنیادهای نظری مدیریت بدهی خارجی

خاص بدهی خارجی کشورها شامل جمع بدهی دولت و بخش خصوصی، کلیۀ اشتعریف 

ت مشخصا وفیت حقوقی و حقیقی به خارج از سرزمین و مرزهای جغرافیایی است. حجم، کی

میت سیار اهلحاظ سیاسی ببدهی خارجی ازنظر اقتصادی، اعتبار کشور و حتیٰ بهو اجزای 

ید تا بتوان نی سنجمبا ودارد. بیش از قدر مطلق بدهی، باید بدهی نسبی را با انواع معیارها 

تولید  دهی بهبسبت ندست داد. ازنظر کمّی تحلیل مناسبی از کیفیت و کمیت و آثار بدهی به

مدت، مدت، میانبت بدهی به ذخایر خارجی، تجزیۀ سنی بدهی به کوتاهناخالص داخلی، نس

ها برای اختصار توان از میان انواع سنجهرو را میهای پیشبلندمدت، و ارزش حال بدهی

 برگزید.

جست و سناریوهای براین، بایستی از سناریوسازی بهره برای تجزیه و تحلیل، عالوه

بر تخمین انتظارات از متغیرهای کالن ینانه از آینده، عالوهبمختلفی براساس مفروضات واقع
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اقتصادی و عملکرد مورد انتظار کشور و اثر آن بر بخش خارجی طراحی کرد و بالعکس باید 

های کشور و اجزای آن را طراحی های جاری و سرمایۀ تراز پرداختسناریوهایی از حساب

های زمانی گردش ی برخورداری از سریترین ابزارهای مدیریت بدهی ارزکرد. از مهم

های گذشته، همچنین سناریوسازی برای تخمین نقدینگی و ترازنامۀ ارزی کشور در دوره

 چنین اطالعاتی برای آینده است.

های خارجی در توان به امکان بازپرداخت بدهیهای خارجی را میپایداری بدهی

 ومشکل  د بایریت بخش خارجی اقتصاسررسید بدون اینکه ادارۀ امور جاری کشور و مد

د. صندوق بیر کر، تعبحران مواجه شود و ازجمله بدون آنکه نیاز به امهال و استمهال باشد

% صادرات کشور 150المللی پول و بانک جهانی سطح بدهی خارجی پایدار را کمتر از بین

ر سطح اخلی دلص داند. در برخی منابع دیگر نسبت بدهی خارجی به تولید ناخاتعریف کرده

 اند.را اجماالً سطح پایداری بدهی خارجی تعریف کرده 60%

خارجی به لی، بدهی خارجی به تولید ناخالص داخ های بدهیتر سنجهدر سطحی دقیق

 صادرات و بدهی دولت به درآمد دولت، شاخص سنجش بارِ بدهی هستند.

ی جاری داخلی، حصۀ بده های، حصّۀ بدهی سال آتی به تولید ناخالصهمچنین سنجه

های صخارجی به صادرات و بدهی جاری دولت به کل درآمد سال جاری دولت، شاخ

 مدت هستند. سنجش نقدینگی موردنیاز کوتاه

ها شنین روچاز  رس و زودهنگام باشد، لکن باید تأکید کرد که ایرانهرچند شاید پیش

رز، شهرت ادلیل وفور قبل از انقالب به بهره بوده است. فقدان این ابزارهاو ابزارهایی بی

ها و تو قدر المللیالمللی، همراهی بازارها و نهادهای مالی بینکشور در بازارهای بین

لی مادهای ها و نهنفوذ، ذخایر نفتی و ثروت بالقوه کشور، کیفیت سیستمکشورهای صاحب

ت ه قضاوبود و خالص المللی برخوردارکه در سطح کیفی و کمّی مناسبی ازنظرگاه بین

ذکور، ها و متغیرهای مبینانه دربارۀ کشور، موجب مشکلی برای کشور نشد؛ ولی حوزهخوش

ران روز بحبها امکان بعد از انقالب تقریباً یکسره تغییر کرد و چنان شد که بدون آن

 نمود.ناپذیر، بلکه حتمی میاجتناب
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ال ع و احوی جهان در اوضار کشورهاای از تفاوت شرایط کشور با سایعنوان نمونهبه

ن ذکر آاز  جاری تنها یک خبر مربوط به اوضاع ارزی کشور را همراه تحلیلی مختصر

 کنم:می

 آمده است:  1396آذر ماه  24، یکشنبه روزنامۀ شرق 4در صفحۀ  :خبر

 % 10تا  مقام صندوق توسعۀ ملی پیشنهاد داد درخصوص نوسانات قیمت [نفت]قائم

یرضا ند. علمین کندوق پوشش دهد یا فراتر از آن را حساب ذخیرۀ ارزی تأآن را، ص

چهار میلیارد دالر در حساب ذخیرۀ ارزی وجود وسی 84تا  71صالح گفت از سال 

سازی درصد نقش باثبات50درصد آن به بخش خصوصی اعطا شد و 50داشت که 

میلیارد دالر به 120بر بالغ 89تا  1384های بودجه را داشت. درادامه، در سال

ود آن وع با سونیم میلیارد دالر از قبل بود که درمجمحساب ذخیره واریز شد که نه

میلیارد دالر آن برای تکالیف بودجه 120صدوپنجاه میلیارد دالر وجود داشت که 

د دالر نیز میلیار5/13میلیارد دالر صرف نیاز ارزی دولت شد و 12مصرف شد، 

میلیارد 13که  میلیارد دالر بود26ود. ماندۀ ذخیره ارزی تسهیالت بخش خصوصی ب

 دالر آن به صندق توسعه ملی منتقل شد.

ی نیم حاکهای ثروت ملی کشورهای مختلف مقایسه کاین خبر را اگر با وضعیت صندوق

 ت.ت اسپرکن ازقبیل قطع وابستگی به نفاز شکست کشور در اجرای شعارهای دهان

 ، تجربۀ جهانیمللیالبحران بدهی ارزی بین

تین الهای بدهی خارجی در جهان مدرن، بحران بدهی کشورهای آمریکای ترین نمونهاز مهم

عیار تبدیل شد که به دهۀ م به بحرانی تمام1980م شروع و در دهۀ 1970است که از دهۀ 

 د آمریکای التین منجر گردید.رفته برای اقتصاازدست

میلیارد دالر به 75از  1983تا  1975های سال بدهی کشورهای آمریکای التین طی

آید. از این اعداد حساب میمیلیارد رسید که برای آن دوران اعداد بسیار بزرگی به315

میلیارد دالر 66به  1975میلیارد دالر در سال 12تر، سررسید تعهدات جاری بود که از مهم

رد قادر به بازپرداخت مکزیک اعالم ک 1982بالغ گردید. در آگوست  1982در سال 
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گونه بود که نکول تعهدات شروع شد. برزیل و آرژانتین و مکزیک تعهداتش نیست. این

 بودند.شدت بدهکار شده به

رها نیز لی کشوین مالمللی و قوانباید توجه داشت که مقررات محدودکنندۀ بانکداری بین

ر دهی ذکبشکل ممنابع ایجاد گیرنده، از در کنار مشکالت مدیریت اقتصادی کشورهای وام

اهش کزقبیل دی اند. بحران بدهی خارجی معموًال به مشکالت بزرگ و بلندمدت اقتصااشده

ورم) تلص از (خا ارزش پول ملی، تورم باال، کاهش رشد اقتصادی، سقوط دستمزدهای حقیقی

حران دهه ثال، بمکند. برای های اقتصادی میتغییر استراتژیانجامد و کشورها را مجبور به می

 دات رای وارکشورهای آمریکای التین موجب شد که آن کشورها راهبردِ جایگزین 1980

های ارزی و وجوی ارز بیشتر برای خودکفایی ارزی و امکان بازپرداخت بدهیدرجست

 تعهدات خارجی، به راهبردِ اقتصادیِ توسعۀ صادرات تغییر دهند.

رداخت بدهی خارجی، کشورهای آمریکای التین در پاسخ به مشکل عدم توانایی بازپ

ها را روآوردند که صندوق هم در قرارداد آن IMFالمللی پول برای حل مشکل به صندوق بین

یافته با نظام اقتصاد کامالً هایی که معموالً در کشورهای توسعهمقید کرد به رعایت سیاست

ها منجر شد. این پیامدها به ولتشود که به مشکالت بسیار بزرگ و سقوط دباز دنبال می

های اجتماعی فراوانی را موجب شد، باعث شد که از متغیرهای اقتصادی محدود نشد و هزینه

کودکان و نوجوانان برای تجارت مواد مخدر و تروریسم استفاده شود. خواهیم دید در مورد 

 وجه چنین نبود. هیچایران مشکالت به





 دهد:ن میم نشا2014کای التین را در پایان سال جدول ذیل بدهی کشورهای آمری

 

 بدهی خارجی کشور

 (میلیون دالر)

 535400 برزیل

 438400 مکزیک

 140000 شیلی

 115700 آرژانتین

 84000 کلمبیا

 69660 ونزوئال

 سیاست ارزی ایران در پنج دهۀ گذشته

نک مرکزی قبل از برای رعایت اختصار به خاطرات دکتر مهران، یکی از رؤسای کل با

بانک  یاقتصاد هایبررسی ۀادار ۀنگاری خود به مطالعمهران در وقایعکنم. انقالب، اشاره می

 نویسد: کند و میاشاره می ش1356در سال  مرکزی

قیمت  ،قدرت خرید ریال نسبت به ارزهای خارجی ۀرابط ،براساس مبنای متداول

بانک  کیش، رئیسشاین مطالعه ازطریق خو. یافتریال افزایش می112باید به  دالر

و دارایی گذاشته شد که سپس توسط آموزگار  اقتصاد بعد در اختیار وزیر مرکزی

سال 13گفته بود که هویدا ظرف  شاه. ع شاه رسیدوزیر) به اطال(نخست
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خواهید این کار را شما عملی وزیری نخواست ریال را تضعیف کند، حاال مینخست

 1.کنید؟ و موافقت نکرد

رز در ارابری کننده نرخ باین خالصه گویای احساساتی است که در پنج دهۀ گذشته تعیین

 ایران بوده است.

یط د. شراشنبال دچهارده سال سیاست کنترل و تعدد نرخ ارز پس از پیروزی انقالب تا 

فاع دیازهای های اجتماعی برای اطمینان از تأمین نجنگی، کشور را بر تمرکز بر سیاست

لین بار رای اونگ بجمقدس و تأمین نیازهای معیشتی مردم پیش راند. چند سال پس از پایان 

زمانی دلیل هم، بهرغم تالش برای اجرای آنسیاست یکسان سازی نرخ ارز انتخاب شد و علی

ش نرخ ارز، 1380ای از دهۀ های ارزی موفق نشد. بعد از آن، در بخش عمدهبا مشکل بدهی

ساختارها و  ادها ومندی از بنیسابقۀ نفتی و بیش از آن با بهرهبه لطف درآمدهای سرشار و بی

دلیل د بهرا شد. هرچنموفقیت اج سازی باهای سازندگی و اصالحات، یکسانمواریث دولت

م، م و دههای نههای نامعقول دولتهای فراوان و سیاستها و افراط و تفریطماجراجویی

ا با های آمریکخصوص تحریمالمللی و بههای اتمی بیندوام نیاورد و پس از تحریم

فت و رز دست ور اریختگی و نهایتاً با شکست مواجه شد. روابط کارگزاری تاریخی کشهمبه

از بت ارزی رغم برجام هنوز به سطح حداقل الزم برای کارکرد روان مبادالتاکنون علی

نرخی ارز کتاعتنایی فاقد نظام است. خالصه آنکه در جهانی که کمتر کشورِ قابلنگشته 

بها را رانگتاورد ن دساست، ایران در دورۀ دولتی که مدعی الگوبودن و مدیریت جهان بود، ای

 نابع ومنرخی ارز، نیز از دست داد و پس از نزدیک چهل سال هنوز در حسرت نظام تک

 رود.هایش در کنار آرزو و امیدها بر باد میکوشش

 عوارض سیاست چندنرخی ارز

پذیری محصوالت داخلی با محصوالت خارجی، فساد و تضعیف تولید داخلی، کاهش رقابت

اطمینانی شدید، فرار ثباتی و بینفع، بیهای ذیگروهجویی، رشد باندهای مافیایی از رانت

                                                                                                                                        
1. http://www.tala.ir/news/detail/28041 
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گذاری داخلی و خارجی، گسترش فرهنگ سوداگری، تشویق سرمایه، خشکیدن سرمایه

های مهم آثار نظام چندنرخی ارز سفرهای خارجی، تحدید توریسم خارجی، برخی از سرفصل

 است.

 مشکل بازپرداخت تعهدات ارزی ایران چگونه اتفاق افتاد

زده، نگری جیران پس از جنگ با انبوهی از مشکالت پنجه در پنجه بود. تصویر کشوا

کسری  %50ت با دول اقتصادی نامتعادل، دولتی بدهکار که در سال پایانی جنگ بودجۀ عمومی

الصه مت، و خافتاده برای اشتغال، کرامواجه بود، انبوهی از تقاضاهای انباشته و عقب

فته ره محاق ده بود و در سایۀ جنگ بکه در دوره انقالب داده شهای بسیار شیرینی وعده

 فت.ر گرحق بار بیم و امیدهای فراوان بر دوش دولت قرابود، بیدار شدند و به

ساله پس از های جنگ و عوارض ناشی از دورۀ دهبینی و عزم بازسازی خرابهدولت با روشن

 دام کرد. های ریاضتی اقانقالب با قدرت برای تغییر سیاست

 اوضاع اقتصادی در پایان جنگ

ترین جنگ قرن بیستم چه آثار و عوارض افزوده، واضح است که بلندمدت بدون توضیح

ترین سطح در دو دهۀ منتهی به اقتصادی بر جای گذاشت. خالصه اینکه تولید کشور به نازل

اخالص داخلیِ کمتر از تولید ن %49حدود  1367که در سال ش رسیده بود چنان1367سال 

ترین اوضاع های جنگ در نامتعادلبود. بودجۀ دولت زیر بار سنگین تأمین هزینه 1356سال 

طور سابقه بود. همانکنند، بیقرار داشت که در طول تاریخی که آمارهای موجود حکایت می

کل  %50، یعنی سال پایانی جنگ به بیش از 1367که ذکر شد کسری بودجه دولت در سال 

شد. روند تأمین کسری بودجه از جه رسید که تماماً از محل بانک مرکزی تأمین میبود

بانک مرکزی پس از انقالب و در دوران جنگ منجر به افزایش بدهی دولت به بانک 

میلیارد 11،000برابر شد و از میلیارد تومان به 458سا بیش از آمرکزی شد که با جهشی بهمن

بر ویژه بحران حاکمهای کشور در اثر مضایق ارزی و بهرداختتومان بالغ گردید. موازنۀ پ

بازارهای جهانی نفت و فشار شدید تورم داخلی تحت شدیدترین فشارهای بالفعل بود. 
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های ساختاری و مزمن مواجه بود. نظام بازارهای کاال و پول و ارز و کار با عدم اختالل

گذاری به ر و فعاالن اقتصادی نبود. سرمایهگذاری قادر به ارائۀ عالمت صحیح به بازاقیمت

به مرز  1367افزایش بود و در سال سرعت روبهترین سطح تاریخی رسیده بود. تورم بهپایین

 بود.نزدیک شده  30%

 های کالن اقتصادیبرخی شاخص

 1367 1366 1365 1356 سال

 -8/7 6/1 -15 -8/1 رشد اقتصادی (درصد)

 9/28 7/27 7/23 26 تورم (درصد)

های نسبت کسری بودجه به کل هزینه

 دولت

4/18 9/45 4/40 5/50 

گذاری به تولید ناخالص نسبت سرمایه

 داخلی

3/33 4/15 3/13 3/13 

) 1361تولید سرانه (قیمت ثابت سـال 

 هزار ریال

6/333 6/207 3/203 1/178 

 10ز بیش ا ه بود وسیدهای بازار سیاه و زیرزمینی اقتصاد به اوج رفعالیت 1367در سال 

هش مضایق ی و کاالمللنوع نرخ برای ارز وجود داشت. با پایان جنگ و بهبود نسبی فضای بین

ز ود را اهای دوران جنگ و ریاضتْ فلسفۀ وجودی خشده بر اقتصاد کشور، سیاستتحمیل

ا به ر داخلی خالصدست دادند. اقتضای پایان جنگ و جبران یک دهه رشد منفی که تولید نا

) رفع این می (رههللا هاشکمی بیش از نصف تولید قبل از انقالب رسانده بود، با هدایت آیت

 د. ی بوموانع و جبران خسارات و بازگرداندن کشور به مسیر بازسازی و سازندگ
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 های جنگ و سازندگی کشوربازسازیی خرابه

و تعدیل ساختار های بازسازی و سازندگی و اصالح صراحت سیاستدولت سازندگی به

های یاستسطورکلی محورهای اصلی مجموعۀ اقتصاد را در دستور کار خود قرار داد. به

موانع  و رفع ولیدهای اقتصادی و تأمین رشد تجدید اقتصادی کشور ایجاد تحرک در فعالیت

های نسبی، یمتقدر  المللی، آزادسازی اقتصادی، ایجاد تعادلتوسعه، تجارت و مناسبات بین

 ود.محصولی بپذیر جامعه و گسترش صادرات و رهایی از اقتصاد تکحمایت از اقشار آسیب

 ارز و نظام ارزی

ین فت، تأمترین موضوعاتی که درجهت بازسازی اقتصاد کشور مورد توجه قرار گراز مهم

هاست و بقیۀ متترین قیمنابع ارزی و الجرم سیاست ارزی بود. ازآنجاکه نرخ ارز از اساسی

ن تحت انند آمبازی و ها را در اقتصاد ازطرق مختلف ازجمله واردات و تولید و سفتهیمتق

ریِ منابع صیص اداسازی نرخ ارز و لغو بودجۀ ارزی، که درواقع تخدهد، یکسانتأثیر قرار می

 بود، موجب اتالف منابع و فساد و اختالل در اقتصاد گردیده بود.

سهیل تهای ارز و اصالح و ع شد و کاهش تعدد نرخاقدامات اصالحی شرو 1368در سال 

های رخنلیه مقررات ارزی در دستور کار قرار گرفت. در جهت کاهش تعدد نرخ ارز، ک

هردالر  رقابتی برای ریال، 70موجود در نظام ارزی ملغا و سه نرخ رسمی برای هردالر حدود 

نهایتًا به  ویافت  سترشگر سه مرحله ریال رسمیت یافت. متعاقباً استفاده از ارز رقابتی د 800

زم یدکی و لوا ولیهاکلیۀ متقاضیان بخش دولتی و خصوصی اجازه داده شد برای واردات مواد 

ریال  600ریال به  800منظور حمایت از تولید نرخ ارز رقابتی از از این نرخ استفاده کنند. به

 کاهش یافت.

د و با اهش یابکی صنعت و معدن به ارز نفتی هارفته اتکای بخشانتظار این بود که رفته

دان و ل خودگرها خودگردان و در اواخر دورۀ برنامۀ اونفتی این بخشافزایش صادرات غیر

تفاق در حد دالیلی که موضوع این مقاله نیست، این اطور خالص ارزآور شوند. متأسفانه بهبه

بروز معوقات  ، در شرایط1372ردین سازی نرخ ارز در فروعالوه یکسانانتظار نیفتاد. به

 ارزی فشاری مضاعف بر بازار ارز بود.
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 های ابتدایی پس از پایان جنگ تحمیلیتحلیل عملکرد ارزی سال

ها در داختجاری تراز پر ) کسری حساب30بانک مرکزی (ص  1372گزارش اقتصادی سال 

کند. لیارد دالر ذکر میمی 6/1میلیارد دالر و  5/7ترتیب را به 1372و  1371های سال

که ارزش کل لیمیلیارد دالر بود، درحا 17در سطح  1372همچنین کاهش واردات در سال 

دهد که می شاننمیلیارد دالر بود. این کاهش رقم بسیار سنگینی را  4/37تجارت کشور 

 دلیلن بهمچنیهای ارزی و اقالم معوقه از تعهدات و هعمدتاً برای کاهش عوارض بدهی

ین ادیریت مست. اهای تجاری از معامله با همتایان خود در ایران بوده کاهش تمایل طرف

تصاد را یت و اقثباتی را تقوفرساست. هرچند آثار سوء نوساناتْ بینوسانات حقیقتاً توان

 کند.مسموم می

ها رهنمون شد که در ای در سیاسترفته آثار فراگیر مشکالت به تغییرات گستردهرفته

های رغم تردیدهای اولیه در سالهای رسمی دولت نیز همان زمان منعکس گردید. بهگزارش

طور رسمی مذاکرات با بستانکاران خارجی برای به 1372باألخره در نیمۀ دوم سال  1371

با انعقاد شمار زیادی قرارداد،  1374و  1373های ها شروع شد و در سالتجدید ساختار بدهی

بینانه به بندِ تدبیر شد و مشکل در همان دولت سازندگی، با برخورد واقع امور ساماندهی

کشیده شد و امکان رفع معضل فراهم آمد. برای آشنایی با ابعاد مشکل، کافی است به 

ها که در گزارش اقتصادی بانک مرکزی منعکس است مراجعه ترین توصیفکارانهمحافظه

آوردن امکان ) ایجاد مازاد ارزی برای فراهم16بانک مرکزی (ص  1373کنیم. گزارش سال 

های خارجی، ازطریق محدودکردن واردات و حمایت از صادرات غیرنفتی بازپرداخت بدهی

رغم اینکه از اواخر سال کند. بههای ارزی و تجارت خارجی کشور توصیف میرا از سیاست

ر شروع شد، لکن های خارجی کشور ازطریق بروز تأخیمشکل نکول در پرداخت 1370

 1373ها بعد از سال بانک مرکزی که مدت 1373بار در گزارش اقتصادی سال برای اولین

های معوقه را در قالب گزارش بهبود موقعیت منتشر شد، باألخره بانک مرکزی وجود بدهی

). برای درک بهتر 67، ص 1373اعتباری کشور پذیرفت (گزارش اقتصادی بانک مرکزی سال 
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های پس از جنگ مراجعه کرد های کشور در سالشکل، باید به خالصۀ تراز پرداختابعاد م

 که به قرار ذیل است:

 های پس از جنگهای کشور در سالخالصۀ تراز پرداخت

 ارقام به میلیون دالر)(

 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 

تراز 

 بازرگانی

367- 975 6،529- 3،406- 1207- 6817 5659 

از تر

حساب 

 جاری

191- 327 9،448- 6،504- 4215- 4956 3440 

حساب 

 سرمایه

3261 295 6032 4699 5563 347- 774- 

موازنۀ 

 کل

239 300- 2907- 166- 232 921 2868 

دهد. کسری میبعد را نشان به 1370خوبی کسری تراز بازرگانی در سال جدول فوق به

به بیش از بیست میلیارد دالر بالغ  1372تا  1370در سطح تراز حساب جاری در سه سال 

مدت سرمایه کمابیش جبران شده است، ولی با سررسید های ورودی کوتاهگردید که با جریان

ای که وارد شد، کشور از ذخایر و منابع الزم برای های سرمایههای وامبازپرداخت

طور متمرکز وجود ها هم بهبازپرداخت تعهدات مزبور برخوردار نبود. متأسفانه آمار بدهی

دلیل فقدان سازمان و روش و شد نیز بهآوری آمار میهایی که برای جمعنداشت. تالش

طرح بزرگ اصالح  1373انجامید. تا اینکه در نیمۀ دوم سال های الزم به ناکامی میتکنیک

های شیرین  میوههای تولیدیِ آنْترین زمان سیستمگذاری شد و در کوتاهنظام ارزی کشور پایه

ریزی دقیق خود را برای مدیریت بهینۀ تعهدات ارزی کشور به بار آورد که نتیجۀ آن برنامه
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ای و بازسازی اعتبار کشور های بعد برای بازپرداخت تعهدات سرمایهو ایجاد مازاد در سال

 بود. 

دولت  جاعت درشماری که با تلخی بسیار، ولی با شو اقدامات بی های گستردۀ ارزیکنترل

د. روری بودهی بازار ارز ضدوم سردار سازندگی اتخاذ شد برای مهار مشکالت و سامان

ودشان خولت درئیس دولت، مرحوم آیت اله هاشمی (ره)، مصمم بودند که این مشکل در 

 گونه شد.رفع شود و به دولت بعد منتقل نشود. و این

جنگ  شد اقتصادی پس ازر، عملکرد های مذکورهای ارزی در سالرغم مشکل بدهیبه

های بعد از الساز  نسبت به دورۀ قبل و بعد از آن عملکردی مثبت و در مقایسه با بسیاری

 انقالب درخشان است. به جدول ذیل توجه فرمایید:

 

متوسط  

65-67 

متوسط  1372 1371 1370 1269 1368

68-72 

هدف 

 برنامه

---- 9/7 2/9 8/6 5/8 3/8 8 

 3/7 5 5/5 9/10 1/12 3 -3/7 عملکرد

 

ضاعت بابع و ه منبالمللی و با اتکاء های بینواقعیت این است که کشور با کمترین کمک

های گیری فعالیتبا اوج 1370خود این بحران را از سر گذراند. هرچند از سال 

ابری ارز نرخ بر های زیربنایی و اجرایی کشور، افزایشگذاری و فشار شدید بر ظرفیتسرمایه

 و کاهش واردات بر نرخ تورم افزوده شد.

 علل عدم توازن ارزی
خوبی انعکاسی نسبتاً شفاف از دالیل کالن بروز هرچند در صفحات قبلی آمارها و ارقام به

گذارد، لکن به زبان دیگر و به روایت را پیش چشم می 1370های اول دهۀ بحران ارزی سال
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به  1370نجر به معضل نکول تعهدات ارزی در ابتدای دهه بانک مرکزی، عدم توازن ارزی م

 قرار ذیل بوده است:

میلیارد دالر  13عدم توازن ارزی در آغاز برنامه (تعهدات ارزی در شروع دوره  .۱

 بوده است.)
 ی؛سنوات ودجهببینی صحیح منابع و مصارف در قانون برنامه و قوانین عدم پیش .۲
 زی)؛رزی (نامتناسب با توان ارایجاد تعهد ا تکالیف قانون بودجه؛ .۳
 ها و تکالیف تحمیلی؛فشار دستگاه .۴
 تخصیص ارز رقابتی برای تأمین کسری بودجه دولت؛  .۵
 کاهش قیمت نفت؛ .۶
 سقوط ارزش دالر؛ .۷
 عدم تحقق صادرات غیرنفتی و عدم تحقق ساخت داخل؛ .۸
ر سریع درزی، تجه اسایر عوامل ازقبیل نرخ پایین برابری دالر و ریال، وجود بود .۹

 المللی.حمل کاالها و اوضاع بین
 ت:مشاهده اسلآیینۀ دیگری از انعکاس مشکالت بازپرداخت تعهدات در جدول ذیل قاب

 
 ارقام به میلیون دالر)( جدول مقایسۀ عملکرد تخصیص بودجۀ ارزی سنواتی

 جمع 1372 1371 1370 1369 1368 سال

قـــــــانون 

 بودجه

15،946 31،019 25،630 20،290 17،415 110،300 

عملکـــــرد 

 تخصیص

18245 26،847 21،056 20،440 14،490 101،078 
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 ه برایست کجدول خود گویاست و نیاز به توضیح افزوده ندارد. لکن شایان ذکر ا

پولی  مالی و به عدم ارتباط مناسب با بازارهایکشوری با سیاست خارجی ایران و باتوجه

خورداری از بار آورد. برای برواند بحران بزرگی به تانات میالمللی ارقام کوچکی از نوسبین

 شود.های ارزی با تخصیص ارز ارائه میتصویری بهتر از اوضاع، مقایسه دریافتی

اخت و های موردنظر پردتوان به عملکرد ارزی کشور در سالباز هم از زاویۀ دیگری می

 ص ارز مقایسه کرد:های ارزی را با تخصیدریافتی

 های  ارزی ای تخصیص ارز با دریافتیجدول مقایسه

 (ارقام به میلیون دالر)

درآمد  بابت نفت سال

 نفتیغیر

تخصیص  جمع

 ارز

ــــری)  (کس

 مازاد

کســــــری 

 تراکمی

1368 10،697 1،044 11،741 18،245 )6،504( 6،504 

1369 16،700 1،312 18،012 26،847 )8،835( 15،339 

1370 15،038 2،469 17،687 21،056 )3،369( 18،708 

1371 14،679 2،988 17،667 20،440 )2،772( 21،480 

1372 12،789 3،747 16،536 14،490  2،045  19،435 

 19،435 )19435( 101،078 81،643 11،740 69،903 جمع
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اظ نشده است. با میلیارد دالر در ارقام فوق لح 13تعهدات درابتدای دوره به میزان 

احتمال زیاد، گردد. بهمیلیارد دالر بالغ می 32ر کسری به رقمی حدود درنظرگرفتن رقم مزبو

 رکتی وشهای حکمرانی های معوق در همین حدود باید بوده باشد. ضعف سیستمرقم بدهی

بر بتنیهای مهای اطالعات مدیریت مناسب و فقدان نظامتمشیت بنگاه، نداشتن سیستم

ی در بزار مدیریتا ازنظر برخورداری از حداقل اروزآمد، کشور ر (IT)تکنولوژی اطالعات 

% 25دود حسری دهد که حجم کوضعیت بسیار نامساعدی قرارداده بود. جدول فوق نشان می

زاد نظرکردن از ماکل ارز تخصیصی بوده است؛ البته درصورت صرف %20درآمدهای ارزی و 

رقام کسری نسبت ا ،1371که تحت فشار معوقات ایجاد شده است، تا پایان  1372سال 

 رسد.سوم میتراکمی به درآمدها به نزدیک یک

حال  سازی نرخ ارز، در شرایطی که معوقات ارزی دربرنامه یکسان 1372از ابتدای سال 

نداشت،  ه وجودگرانانباشته شدن بود و ذخایر کافی برای حمایت از نوسانات و حمالت سودا

الجبار به ولت باد و دشاوان اجرا با ناکامی مواجه زدگی به اجرا درآمد که از همان با شتاب

 نظام دو نرخی بازگشت.
بحران در  بانک مرکزی با پذیرش 1371این عوامل باعث شد که از نیمه دوم سال 

ال ارز و ن انتقبدو مدت تمهیدات کنترلی را برای محدودکردن واردات، ازجمله وارداتکوتاه

رش با بت سفاثحجم  ارز صادراتی برای واردات، کنترلکاالهای لوکس و همچنین استفاده از 

قات معو های ارزی برای تخفیف مشکلهای هفتگی، تخصیص درصدی از دریافتیدریافت

 را درآورد.به اج اد ودار ازجمله یوزانس را پیشنهارزی، استفاده بیشتر از تأمین مالی مدت

جهه همت خود را معطوف مدت نیز عمدتاً طی چند سال کشور وبرای تمهیدات میان

های تجاری بستانکار و در صورت امکان با کرد به تنظیم سیاست بازرگانی و مذاکره با طرف

های ارزی با استفاده از اهرم تجارت جاری و آتی و ها برای استمهال معوقههای آندولت

اسی و های دیپلمگیری از ظرفیتحساب به ادامۀ کار با کشور، بهرهکردن تسویهمشروط

ها، سناریوسازی و مدیریت ریزی و مدیریت ترازپرداختبینی در بودجهروابط خارجی، واقع
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فعال ذخایر و گردش وجوه ارزی کشور و درنهایت بازنگری در نظام تجاری و ارزی 

 ها.منظور غلبه بر بحران بدهیبه

 اقدامات اجرایی

دلیل عدم تأسفانه بهتلف که مهای مخپس از انکار اولیۀ وجود بدهی خارجی از تریبون

پدیدۀ در  ران ازه ایشناخت از ابعاد مشکل و اعتقاد بر حل آن در گذر زمان بود، تصویری ک

ا رجزئی  أخیرکرد، درابتداء جریان خفیفی از تحال تکوینِ بدهی خارجی خود عرضه می

کثیر موارد در رفته و با تراکم ارقام و تزودی رفع خواهد شد. رفتهکرد که بهتداعی می

ت این و جلسا شده در مذاکراتکشورهای بسیار متعدد در ارقام ریز و درشت، تصویر ارائه

یا  وکشور  دهایبود که مشکل در حد چند میلیارد دالر است و با افزایش احتمالی درآم

حدی ها بهفصل خواهدشد؛ اما باگذشت زمان حجم بدهیودریافت کمکی در همین حد، حل

های جنگ خرابی سازیشد که روایت ایران را بر این تصویر استوار کرد که برای باز نمایان

 های خارجی مراجعه و اصرار برزده به طرفتحمیلی و بازسازی اقتصاد و مناطق جنگ

فته رار نگرقمدت بوده است که چون مورد قبول ایشان دریافت اعتبارات بلندمدت و میان

ام شده مدت انجتاهای ازطریق اعتبارات اسنادی نقدی و کویهبوده است، لذا خریدهای سرما

ن دلیل ایراهمینبوده است و باعث اختالل در گردش نقدینگی ارزی کشور شده است. به

مدت مدت و بلندیک از اقساط قراردادهای موسوم به فاینانس میانتصمیم گرفت که هیچ

رونی دازگاری تصمیم کمک شایانی به س تأخیر انجام شود. این ها را نگذارد که باپروژه

 استمهال کرد ها بودند برایترین طلبکاران که آلمانیپیشنهادات بعدی ایران و تفاهم با بزرگ

 دید.نوبۀ خود منجر به پذیرش استمهال ازسوی بسیاری از دیگر کشورها گرکه به

رفته از اطراف و فتهها و فقدان سازوکار برای رفع مشکل، رشدن بدهیبه انباشتهباتوجه

اکناف ادعاها به سیلی تبدیل شده بود که با پژواکی بلند عرصه را پر کرده بود و دیگر 

ها و سفرهای خارجی متعدد برای جلب نظر رو، پس از مشورتانکارشدنی نبود؛ ازاین

 1372کشورهای طرف تجاری و طلبکار که عمدتاً به نتیجۀ ملموسی نینجامیده بود، در بهمن 

وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ای متشکل از جمهور هاشمی کمیتهو درحضور رئیس
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وجوی نفت، دفتر بازرسی ویژۀ ریاست جمهوری و بانک مرکزی برای مشورت و جست

بر تعیین سایر شرایط حل و تعیین الگوی درخواست استمهال تشکیل شد. این کمیته عالوهراه

سه سال تنفس و پنج سال دورۀ بازپرداخت، بازپرداخت را عمدتاً بر الگوی درخواست 

 تصویب کرد که هرچند عمالً طلبکاران آن را نپذیرفتند، ولی نقطۀ عزیمت مناسبی بود. 

ا در رحل جلساتی کشورهای عمدۀ طلبکار برای یافتن راه های گروهی بین المللی:همکاری

اب هدی نومکتر دران، به نمایندگی کلوب پاریس برگزار کردند. البته وزارت اقتصاد ای

دگان آن ترین طلبکاران، از نماینعنوان بزرگها به(معاون وزیر)، در مذاکرات با آلمانی

ال استمه مینۀزکشور خواسته بود که در مذاکره با نمایندگان سایر کشورهای اروپایی 

. فراهم آورندمدت را های سررسید گذشته و همچنین دریافت اعتبارات جدید میانبدهی

گلستان نند انر مامذاکرات کلوب پاریس با مخالفت آمریکا و احتماالً برخی کشورهای دیگ

بین  طلبکار بر عدم همکاری با ایران به سرانجام رسمی نرسید، لکن کشورهای عمدۀمبنی

ین خود بجمالی گی اخود تصمیم به همراهی با ایران درصورت توافق ایران و آلمان و هماهن

 رد.کیان تند که درادامه کمابیش همان الگو پیش رفت و به حل مشکل کمکی شاگرف

ان مل، ایربه شرایط و چارچوب کلوب پاریس، درعالبته الزم به ذکر است که باتوجه

، شرایط حرازآمادگی پذیرش آن شرایط را نداشت. تنها کافی است ذکر شود که برای ا

 زم بودپاریس (کلوب کشورهای طلبکار) ال در کلوب منظور ورود و پذیرش و تفاهمبه

ر به آن ران حاضالمللی پول را برای اصالحات اقتصادی بپذیرد که ایکشور قیود صندوق بین

 نبود.

های اصلی بود. ازآنجاکه ابزارهای موضوع بدهی ارزی از چالشها تعیین حجم بدهی

بودند، لذا ازنظر تعداد و مبلغ و  دار و ندرتاً بروات ارزیعمدتًا اعتبارات اسنادی نقد و مدت

های طلبکار، درعمل بانک مرکزی با انبوهی از طلبکارن و اعوان آنها مواجه کشور و طرف

هایی که های تضمین صادرات، دالالن و واسطهها، آژانسشده بود، ازقبیل فروشندگان، بانک

یر خرید ارز برای های داخلی که پیگاعتبارات ایران را خریداری کرده بودند و بانک

هایشان بودند، خریداران داخلی و واردکنندگان که برای ادامۀ کار و بازپرداخت بدهی
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گفتند ریال را به بانک تحویل داده بودند و فعالیت وابسته به تصفیه بدهی قبلی بودند و می

ین پیگیر پرداخت ارز بودند. تصویرسازی امر در این مختصر ناممکن است. برای مدیریت ا

 ای در بانک مرکزی گرفته شد. وضعیت باألخره تصمیم به ایجاد اداره

های اندهی بدهی، برای سام1372در نیمۀ اول سال  تاسیس اداره آمار و تعهدات ارزی:

یران ازمان  ا آنای در بانک مرکزی به نام ادارۀ تعهدات ارزی تأسیس شد. تارزی اداره

دیگر فت. ازطرای در این مورد وجود نداشذا تجربهل گاه دچار بدهی خارجی نشده بود،هیچ

 الملل نیز در ابتدای امر مدّ نظررسد که امکان برخورداری از مشاورۀ بینگونه به نظر میاین

 است. نبوده 

میلیارد دالر  34یک ، حجم دیون را نزد1372ادارۀ تعهدات ارزی در ادامۀ کار، در بهمن 

های معوق، هیها و مؤسسات بود و شامل انواع بدآمار بانکتخمین زد. این تخمین براساس 

رد دالر بود. میلیا 11شد. سهم دیون معوق در آن مقطع بیش از مدت و بلند مدت میکوتاه

ه وجود د گذشتررسیسالبته در کنار ارقام فوق حدود بیست میلیارد دالر اعتبارات اسنادی 

بوط ور و مرهای مختلف کشای بسیار مهم بخشهها مربوط به پروژهداشت که بسیاری از آن

برای  ووجه رضایت به ابطال نهایی ندادند هیچنفوذی بود که بههای ذیبه دولت و دستگاه

را در  ن ارقامآدادند. اگر نیمی از ا دائماً تحت فشار قرار میرها بانک مرکزی تمدید آن

 شد.دالر بالغ میمیلیارد  43ها به حدود ها بگنجانیم، رقم بدهیبدهی

وت به کار دع 1373نگارنده که برای تصدی معاونت ارزی بانک مرکزی در مهرماه 

بسیار  ت شرحیقسم شدم، عمدتاً با مراجعه به حافظه و برخورداری از برخی سوابق در این

 کنم. ها ذکر میمختصر از چگونگی حل مشکل بدهی

ها عددی متغیر و سیال بود.؛ که رقم آن ها باید توجه کرددرابتداء، در مورد حجم بدهی

شد به حجم مشکل رفته با هر کاالیی که حمل میشده رفتهزیرا از خریدها و تعهدات انجام

یافت. شاید گردید و همچنین با هر بازپرداخت ریز و درشتی، ارقام کاهش میافزوده می

نحو ه آمارها پرداخت و یا بهاغراق نباشد بگویم که بیش از بیست میلیارد دالر بدون ورود ب
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گاه در آمارها گنجانده نشدند. درنهایت، قراردادهای بسیاری دیگری حل و فصل شدند و هیچ

 های مختلف منعقد گردید.ها و گروهبرای مدیریت مشکل در کشورها و با شرکت

اء ین طرح با اتکا 1373از ابتدای نیمۀ دوم سال  طرح اصالح نظام اطالعات ارزی کشور:

کاملی  های کشور شروع شد و پهنۀگیری از توان بانک مرکزی و بانکبه دانش بومی و بهره

و گذشت  بتداییهای ااز بستر ایجاد تعهدات ارزی شناسایی و مشمول آن گردید. پس از دوره

ذاکره با مشدنی نبود با تعریف موارد نیاز و تأمینچند ماه و تشخیص نیازهایی که در کشور 

الب قصورت مجانی و در افزارهای الزم بهالعوض، نرمبالمللی پول و اخذ کمک بین صندوق

اخل افزارها در ددریافت شد. البته بدنۀ بسیار بزرگی از نرم UNCTADکمک ازطریق 

افزار خارجی که کمک شایانی کرد، ای از نرمکشور طراحی و اجرا شد. لکن نمونه

DMFAS نی یز مجانزی گردید. آموزش کارشناسان بانک مرک بود که ازطریق آنکتاد تأمین

زی منجر تال ارع پرهای بعد به طراحی و استقرار سیستم جامها در سالانجام شد. این تالش

پوشش  ها و بانک مرکزی راگردید که برحسب اطالع از ثبت سفارش و گمرک تا بانک

ارد تا از مور بگذیار اولیای ادهد و امید است بتواند اطالعات مدیریتی الزم را در اختمی

 های ارزی در آینده اجتناب شود.تکرار مشکل بدهی

عقد شد. البته قرارداد استمهال من 400طور خالصه حدوداً به قراردادهای استمهال:

ادها ترین قراردداد. بزرگقراردادهای مهم تعداد اندکی از این حجم عظیم را تشکیل می

وئد و ستریش، ایتالیا، او نشدۀ کشورهای آلمان، ژاپن،سوئیس،  شدهمربوط به مطالبات بیمه

ای از نمونه خت شد.پردافرانسه بودند. البته دهها هزار قلم بدهی معوق خارج از قرارداد باز

ار تأمین ی استمرها مربوط به بدهی قرادادهای خرید کاالهای اساسی بود که برااین پرداخت

گنجاندن ابلکنده قپرا شد. یا آنکه اقالم کوچک ود انجام مینیاز کشور باید خارج از قراردا

قرارداد  ر خارججبادر قراردادها نبودند. یا کشورهایی که ارقام کوچکی طلب داشتند، باال

 ور رأیه صدبهای خارجی منجر شدند. نمونۀ آخر مواردی بود که در دادگاهپرداخت می

موارد  مۀ ایند. ههای ایرانی شده بودنبانک ها و شعببازپرداخت و تأمین از اموال بانک

 شدند.پرداخت می طور مستمر خارج از قراردادبه
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ل شد. ی تشکیمهالهای ارزی، پنج گروه مذاکرۀ استبرای مذاکره با کشورهای اصلی بدهی

ها همگی از مدیران و کارشناسان کشور بودند. گروه 28این پنج گروه مسئول مذاکره با 

شاوره مزقبیل ی، اکزی تشکیل شده بودند و متأسفانه از هیچ پشتیبانی دیگرارشد بانک مر

شود؛ ها اکتفا میروهالمللی و مانند آن برخوردار نبودند. در اینجا به ذکر نام سرپرست گبین

ر ا آقای مجدپوهارم ری، چگروه اول را آقای اللهیاری، دوم را آقای کامیاب، سوم را آقای فراش

بخش  ان ارشدکردند که همگی از مدیره پنجم را آقای نوبهار سرپرستی میو باألخره گرو

مگی، کرد و همی ارزی بانک مرکزی بودند. هرگروه را چهار کارشناس همراهی و پشتیبانی

 کردند.زیرنظر ِمعاون ارزی بانک، کارها را تصدی می

انک ی را برای باسنگی را برای کشور و آموزش ارزندهمذاکرات استمهالی تجربۀ گران

باألخره اعتبار  دربارۀ موفقیت ایران نوشت و MEEDمرکزی به همراه آورد. نشریه معتبر 

دیریت که در ادامۀ مسیر، اصالحات بزرگی در منحویکشور در مراجع جهانی تجدید شد. به

وی های سودجو از بازار معامالت ثانهای کشور اعمال گردید، دست واسطهتراز پرداخت

ل مخل ف عوامکنم که با حذارات اسنادی کشور کوتاه شد و اینجانب با تواضع عرض میاعتب

ه بکشور  ارجیخاز بازار تأمین مالی تجارت خارجی کشور، با بازگرداندن تأمین مالی 

رین تبزرگ های خارجی و احیای خطوط اعتباری ریفاینانس و حذف موقت یوزانس،بانک

 ت. بهپذیرف نجامش، و بدون ایجاد مزاحمت برای احدی، ااقدام ضد فساد در سکوت و آرام

یجاد ی کسی اگیرد، بدون اینکه برارسد چنین اقداماتی که ریشۀ فساد را هدف مینظر می

فیت و اد شفاایج اختالل و ناامنی و مزاحمت کند، بهترین شیوۀ مبارزه با فساد ازطریق

ها به ستین سیاال اشود. برای اعمجه میکارآمدی در بازار است که متأسفانه کمتر بدان تو

م های متنوعی از الگوی واردات و صادرات کشور براساس اقالسازی و سناریوسازیشبیه

مترین و با ک د که با مشقت فراوانهای بزرگ و مانند آن نیاز بوای عمده و پروژهتعرفه

 امکانات انجام شد.
ال دورۀ تنفس و چهار سال دورۀ : تقاضای ایران با محور دو سالگوی قراردادها

به موارد مختلف و مقتضیات، کمابیش رعایت شد. بازپرداخت بود که کمابیش و باتوجه
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ترین طلبکار بود، درعمل، الگوی سایر قراردادها بود. با قراردادهای متعدد آلمان که بزرگ

قرارداد اصلی منعقده با  تفاهم با آلمان راه برای ادامۀ مذاکره و تفاهم با سایر کشورها باز شد.

میلیارد  3/4مبلغی بیش از فقره از معوقات به 2000شامل  AKAهرمس و کنسرسیوم بانکی 

مارک با دورۀ تنفس کمتر از دو سال و دورۀ بازپرداخت حدود سه سال و نه ماه بود و 

ل آلمان دنباسرعت بهیک و بهبهشدن، باعث شد تا سایر کشورها یکدرحقیقت، قبل از نهایی

طور غیررسمی گویی مسئولیت هماهنگی اجمالی بین کشورهای اصلی را به عهده (که به

 کردن قراردادها از خود بروز دهند. گرفته بود) نرمش الزم را برای نهایی

 شوم:در اینجا چند توصیۀ سیاستیِ مهم را متذکر می

 هایش نکولدهیایران در موقعیتی نیست که اگر بدهکار شود و در بازپرداخت ب •

ل فع مشکررای بکند بتواند از حسن نیت جامعه جهانی، بازارها و نهادهای مالی 

که نحویود. بهشفته استفاده کند؛ لذا هرگونه بدهی ارزی باید بادقت و مراقبت پذیر

 فع دخلدسی، بتوان درصورت بروز نوسانات، مثالً در قیمت نفت و فشارهای سیا

 مقدّر نمود.
 نش وهای اطالعات مدیریت، برخورداری از دای ازنظر سیستمسیستم بانک •

های مختلف، هالمللی در زمینتکنولوژی مدیریت، اطالع و اجرای استانداردهای بین

در  ده است،برد؛ لذا باید تا بحران روابط خارجی تعمیق نشاز ضعف مفرط رنج می

 جویی کرد و اصالحات الزم صورت پذیرد.ها چارهاین حوزه
تواند از ای برخورداری از سیستم مناسب میو حرفه های نظریزنظر چارچوبا

ن را آهای مقدر تاحد زیادی جلوگیری کند و یا درصورت بروز بحران عوارض بحران

 تخفیف دهد.

همراه توصیه ها اعم از بدهی داخلی یا خارجی بهمختصری درمورد بدهی دولت

 سیاستی

 کهزمانی. منجر شود مالی ثباتیبی به تواندمی دولتی بدهی بار سنگین که حاکی است تاریخ

 خود، مانند مخارج مالی تأمین به قادر است ممکن، بدهی دارد بازپرداخت مشکل دولتی
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این امر نیز  که، خصوصی نباشد بخش یهاشرکت قراردادهای پیمانکاری با و حقوق کارکنان

بر  عمده طوربه دولت اگر. به وجود آورد صاداقت سراسر تواند موجی از آثار منفی را درمی

باشد، این وضعیت مخارج خود متکی بوده  مالی برای تأمین خارجی استقراض ارزهای

 . طور خاصی حاد شودتواند بهمی

، کالن اقتصاد در مالی ثبات های مربوط بهریسک شناسایی پایش و مرکزی برای بانک

و  ها)بنگاه و خانوارها، مثال برای( اقتصادی عامالن لفمخت هایگروه» ترازنامه«باید مراقب 

بخش واقعی  کلیدی عوامل از حدِ هریکازهمچنین ترازنامه اقتصاد کالن باشد. بدهی بیش

 حد کل اقتصاد به طلبکارانازبدهی بیش همچنین و) دولت و هابنگاه، خانوارها( اقتصاد

 بخش نوبۀ خود باعث تضعیفآن هم به که تعادل مالی منجر شود عدم بهتواند می خارجی،

حد ازامکان شناسایی بدهی بیش اگرچه. شودمی منتهی مالی ثباتیبی به درنهایت و مالی

 پیشنهادشده ازسوی، 1شکافسنجش  تواند رویکردمی مرکزی عامالن مشکل است؛ اما بانک

ا در نظر بگیرد، که بر آن ، ر2002در دو مقالۀ جداگانه در سال  2الو فیلیپ کلودیو بوریو و

 کی عنوانبه ،آن یخیتار روند با یناخالص داخل دیبه تول اعتباراتکل  ۀماند نسبتاساس، 

 4شود.می سهیمقا ،یاقتصاد عامالن یبده زانیم از 3یبیتقر شاخص

 سمت مربوط به باید ریسک مرکزی بانک، اقتصادی عامالن بر پایش بدهیِ عالوه

، »هادارایی قیمت« سریع افزایش اقتصاد را نیز پایش و شناسایی کند. ترازنامه یهادارایی

                                                                                                                                        
1. gap measurement approach 

2. Claudio Borio & Philip Lowe 

3. rough indicator  

4. Claudio Borio & Philip Lowe, “Asset Prices, Financial and Monetary Stability: 

Exploring the Nexus”. BIS Working Paper No. 114, July 2002; Claudio Borio & 

Philip Lowe, “Assessing the Risk of Banking Crises”. BIS Quarterly Review, 

December 2002. 
 



۳۲۹ 
 

 گسترده یسوداگر امکانتواند ، میمستغالت و امالک و سهام های بازارهایدارایی ازجمله

 قیمت در سوداگری. دهد نشان ها رادارایی قیمت احتمال ایجاد حباب و هادارایی قیمت در

  کند.تشویق می پذیرش بار سنگین بدهی به ادی بیشتری رافعاالن اقتص اغلبها دارایی

های پولی استسی نواعا ی مربوط به تعداد زیادی از اقتصادها که ازهاداده از استفاده با

 قیمت« رشد و »اعتبارات« زمان و سریعهم توان دریافت که رشدمی ،انداستفاده کرده

 سریع رشد که دهدمی یافته نشان این. شودیمنجر م بانکی یهابحران اغلب به ،»هادارایی

ر ماندۀ ایدار دپها (یعنی، افزایش شوک اعتبارات، ظرفیت کمِ عامالن اقتصادی را برای جذب

، دهدیماند) نشان دهد که عامالن اقتصادی بدهی زیادی را تلنبار کردهاعتبارات نشان می

اترازی ن از باالیی دهنده درجاتنشان ستاممکن ها دارایی قیمت سریع در افزایش کهدرحالی

 بانک، نکال اقتصاد در مالی ثبات هایریسک شناسایی پایش و برای. باشد هادارایی در قیمت

و در  حد در سطح هریک از عامالن اقتصادی،ازنیازمند مراقبت از ایجاد بدهی بیش مرکزی

 باشد.  ت داشتهیستی تحت مراقبها را نیز باکل اقتصاد است، و همچنین حرکت قیمت دارایی

 دولتی بدهی بخش

 را که ایبدهی یا عمومی یهابدهی رشد مرکزی نیاز دارد که بانک، سطح ترینابتدایی در

های ثبات مالی مربوط به است ارزیابی کند تا بتواند ریسکآن  ملزم به بازپرداخت دولت

را  1تواند پایداری مالیمی عمومی یهایسریع بده افزایش بخش دولتی را پایش و شناسایی کند.

بدون توسل به نکول بدهی است تهدید  هابدهی بازپرداخت در دولت توانایی منزلۀکه به

ها، بانک. خواهد داشت مالی ثبات برای کند. نکول بدهی ازسوی دولت عواقب گسترده

را  دولتی بهادار اوراق گذاری اغلبسرمایه های مشترکِصندوق و بازنشستگی یهاصندوق

تواند کنند. نکول بدهی ازسوی دولت میداری مینگه خود پرتفوی بخشی اساسی در عنوانبه

 .را مختل کند اقتصاد در مالی گریواسطه روند پرنوسان و را بسیار های بهره در اقتصادنرخ

                                                                                                                                        
1. fiscal sustainability 
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 تولید«به  »عمومی هایبدهی« نسبت، عمومی یهابدهی مربوط به رشد یهاداده برعالوه

ازجمله  »دولت مخارج کل به های دولتیبدهی بازپرداخت«نسبت  و »داخلی ناخالص

 گیری انحرافِ اندازه برای اینجا در. هستند پایداری مالی ها برای ارزیابیشاخص مفیدترین

سنجش  رویکرد توان ازآن، می تاریخی روند داخلی از ناخالص تولید به بدهی عمومی نسبتِ

 بررسی مرکزی همچنین به هرچند برای جامعیت رسیدگی بانک. فاده کردشکاف است

چنانچه . سررسید بدهی، نیازدارد مانند ترکیب واحد ارز بدهی و، عمومی بدهی »ترکیب«

دولت برای بازپرداخت بدهی خود در زمان  الزم است خارجی باشد، دولت به ارز یهابدهی

هایی که بازپرداخت بدهی هرچند جی داشته باشد.اندازۀ کافی موجودی ارز خارسررسید به

یا تأمیِن مالی مجدد با انتشار اوراق  1گردان ازطریق تمدیدِ، براساس پول رایج محلی است

 تر خواهد بود.بدهی جدید، آسان

و بدهی  2»یاحتمال یهایبده« رشد مراقبباید  نیهمچن یمرکز بانک، موارد یبرخ در

حاضر حالدر است ممکن یعنی نیا باشد، دولتنشده) سنادی حملبالقوه (مثالً اعتبارات ا

 نیمدولت تأ ازسوی دیبا ازینهنگام  به تیدرنها اما ،نباشند دولت ۀترازنام در ییهایبده

 .شوند یمال

 و 3»کشوردولتی  یبده یبندرتبه«های ترازنامه دولت، توجه به بر بررسی دادهعالوه

اوراق بهادار  بازده و دولت ازسوی منتشرشده بهادار اوراق زدهبا بین 4التفاوتمابه همچنین

المللی استفاده عنوان یک معیار بینشان بهازسوی کشورهای دیگر که اوراق بدهی منتشر شده

 شوند.می

                                                                                                                                        
1. roll over 

2. contingent liabilities 

3. sovereign debt ratings  

4. spread  
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 خارجی بخش

ر نیز کشو مالی ثبات برای بزرگی تهدید تواندمی طلبکاران خارجی به بدهی سریع افزایش

 سریع افزایش که استداده  نشان التین آمریکای و آسیا در م1990 ارب دهۀتج. تلقی گردد

) شودعکس میمن ورودی سرمایه نیز جریان سریع افزایش صورتبه که( خارجی بدهی

 جریان افزایش سریع. شود زمان منجرو بانکیِ هم ارزی هایبه بحرانتواند می درنهایت

 الکام ازاربسهام یا  سمت سوداگری در بازاربه را ودخ راه راحتیبه تواندمی ورودی سرمایه

گردد. زمانی ها میدارایی قیمت کند و باعث تحریکِ تشکیل حباب درمی مستغالت پیدا و

درنگ اتفاق بیفتد تواند بیمی سرمایه قیمتیِ ایجادشده شروع به ترکیدن کند، فرار که حباب

 بانک راگ، ثابت رزا نرخ یک نظامِ در. ارد کندرا و کاهشیِ سهمگینی محلی فشارِ پول بر و

ا خود ر کشیدن سرمایۀنداشته باشد تا تقاضای افرادی که قصد بیرون کافی ذخایر مرکزی

 پول ارزش اهشک. کاهش ارزش پول رایج شود به مجبور استممکن  تأمین کند، ،دارند

خصوصاً  لج کند،ی ارزی را فهابدهی ختاقتصادی برای بازپردا عامالن تواند تواناییداخلی می

 بانکی خشب دارد که احتمال، حالدرهمین. طور عمده از منابع داخلی باشدها بهاگر درآمد آن

 .شود یانزدارایی دچار  ی قیمتهاحباب ریسک و خطر معرض در قرارگرفتن از داخلی

ز نیا مرکزی بانک، خارجی بخش در مالی ثبات هایریسک شناسایی پایش و برای

های در سطح کالن و در سطح گروه خارجی بدهی سطح و خواهد داشت تا مراقب رشد

به آمار  همچنین .بدهی باشد 1ساختار سررسید و نوع ارز همچنین و اقتصادی مختلِف عامالن

 برای ارزیابی مفید هایشاخص. جریانات سرمایه نیز برای بررسی دقیق نیاز خواهند داشت

، المللیبین ذخایر به موجودی مدتکوتاه یهابدهی« نسبت املبدهیِ خارجی ش پایداری

، آن بدهی مالیارزی مورداستفاده برای تأمین  درآمد منابع بدهی و »نوع ارزِ تطابق عدم درجه

مدت ارزی برای تأمین مالی های کوتاه(آیا از بدهی بدهی »سررسید تطابق عدم درجه«

 بدهی» یارزباز  یهاتیموقع خالص« شود؟) همچنینهای بلندمدت داخلی استفاده میپروژه

 ای از بدهی ارزی که از ریسک ارز مصون نشده باشد)، خواهد شد.(درجه

                                                                                                                                        
1. maturity profile 





 1975هللا هاشمی رفسنجانی در پذیرش مجدد قرارداد نگاهی به نقش آیت

 ازسوی عراق

حسینعلی قربانی
1 

 چکیده

ن را اردادی که بارها آا دوباره پذیرفت؛ قرم الجزایر ر1975م، قرارداد 1990صدام حسین، در سال 

پذیرش  کرده بود. ش و هنگام حمله به ایران لغو1359بار و تحقیرآمیز دانسته بود و در سال خفت

برای دولت  اقباًتوان یک پیروزی در سیاست خارجی برای ایران و متعدوبارۀ این قرارداد را می

عراق در  ژیم بعثیرفسنجانی در وادارکردن هللا هاشمی رمیان، نقشی که آیتسازندگی دانست. دراین

ع ویژۀ مداری ایشان باید اوضانظیر است. اگرچه در کنار سیاستپذیرفتن این عهدنامه داشت کم

ا بپذیرد. های ایران رمنطقه و حملۀ عراق به کویت را نیز در نظر داشت که باعث شد صدام خواسته

أمل تاشت جای دخی ایران اهمیت بیشتری ن در این پیروزی تارییک از دو گفتۀ پیشیاینکه کدام

وبارۀ دا الحاق رو یادآور مناقشاتی است که پیرامون این مسئله شکل گرفت که آیدارد و ازاین

های سیاست خارجی احمد قوام بوده و خورشیدی نتیجۀ تالش 20آذربایجان به ایران در میانۀ دهۀ 

وصیفات این ا این تست؟ بابه شوروی علت اصلی در این آزاد سازی بوده یا اینکه اولتیماتوم آمریکا 

 باره واکاود.نوشتار بر آن است که عملکرد هاشمی رفسنجانی را دراین

 

هللا هاشمی؛ سیاست آیت الجزایر؛ صدام حسین؛ جنگ ایران و عراق؛ 1957قرارداد ها: کلیدواژه

 خارجی.

                                                                                                                                        
 امام خمینی (ره) و انقالب اسالمی. ۀدکتری تاریخ انقالب اسالمی پژوهشکد . دانشجوی1
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 )1975. تاریخچه قرارداد الجزایر (1

 و تغییر منظر محصولازیک عراق و ایرانهای دولت میان م1975 مرزی قرارداد انعقاد

 روند. بود داد قرار این انعقاد از قبلهای سال طی کشور، دو روابط در پدیدآمده تحوالت

 زمان از توانمی را کشور دو مرزی توافق سویبه تحوالت یافتنسوق علل و گیریشکل

 با عراق بعث حزب م اعضای1968 سال در. کرد گیریپی عراق درها بعثی کارآمدنروی

 برتکیه با کهها بعثی. گرفتند دست به بغداد در را حکومت عارف، دولت علیه کودتایی

 آوردندستبه سودای ازطرفی بودند، کار آمده روی گرایانهچپهای ایده و عربی گراییِملی

 اردوگاه را ایران شاه حکومت دیگرازطرف و پروراندندمی سر در را عرب جهان رهبری

 که کشور دو تاریخی اختالفات ترتیببدین. پرداختند آن با مقابله به دیدند و منطقه در غرب

 کشیده نیز ایدئولوژیکی وادی به زد،می دور مرزی مسائل حوش و حول بیشتر زمان آن تا

 1شد
 در کشور دو مرز که م،1937 دادقرار به اعتراض در ایران با همۀ این توصیفات، دولت

 رانیکشتیقابل ــ خط تالوگ خط اعمال خواستار بود، کرده تعیین ایران ساحل را اروندرود

 قرارداد اصول حفظ برها عراقی درمقابل،. شد کشور دو مرزی قراردادهای در ــ رودخانه

 را ایران سفیر ش1348 سال بهار درها عراقی احوالی و اوضاع چنین در. داشتند تأکید م1937

 بر عراق حاکمیت که دادند اطالع وی به کردند و احضار خارجه امور وزارت به بغداد در

 آبراه، این بر عراق حاکمیت به گذاشتناحترام برایها ایرانی و است تردیدناپذیر اروندرود

 در انآن درخواست این. بیاورند پایین اینجا در را خودهای کشتی پرچم که است ضروری

 و ایران ارزروم، میان م1848 قراردادهای طبق و گذشته در که گرفتمی صورت حالی

 مادۀ طبق و بودند پذیرفته را آبراه در رانیکشتی آزادی اصل م1937 مرزی عهدنامۀ و عثمانی،

 مسائل، این از داشتند. پس را اروندرود از برابر استفاده حق طرفین م1937 قرارداد چهار

 مرزی برخوردهای ش،1352 سال در طرفین روابط در آرامش مدتکوتاه ایدوره دنبالبه

                                                                                                                                        
تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی،  ابعاد حقوقی دورنمای صلح بین ایران و عراق،. سیدعلی اصغر کاظمی، 1

 .81ـ 79، ص 1377
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 میان ملل، سازمان پادرمیانی با و شد سرگرفته از دیگر بار سال این اواخر تهران و بغداد میان

 1.شد برقرار بس آتش طرفین نیروهای

 دیدار طی کشور، دو اختالفات حل برای ملل سازمانهای تالش ناکامی از پس سرانجام

 وساطت با و اوپک کنفرانس جریان در الجزایر در ایران شاه و حسین صدام غیرمترقبه

 بنیاد و اساس بعدها که یافتند، دست هاییتوافق به طرفین الجزایر، وقت جمهوربرمدین رئیس

 براساس آبی مرزهای تقسیم. 1مفاد آن عبارت بود از:  .گرفت قرار کشور دو رسمی توافق

 و مرزی امنیت در کشور دو همکاری. 3 کشور؛ دو مرزهای تعیین. 2 یرانی؛کشت خط

 برای تالش و فوق توافقات ناپذیری تفکیک. 4 خرابکاران؛ و مخالفان تردد از جلوگیری

 در ش1352 زمستان در کشور دو خارجه وزیران مالقات، این از پس کلی. حلی راه یافتن

 ش1354 خرداد 23 تاریخ در کشور دو مرزی امهعهدن کردند و مالقات یکدیگر با تهران

 2رسید. امضا به سرانجام) م1975(

 مرزی قرارداد خود زعمبه که صدام 1357 سال در ایران اسالمی انقالب پیروزی از پس

 اگرچه. برآمد قرارداد این لغو درصدد بود، پذیرفته نامساعدی شرایط در را الجزایر 1975

...  و جغرافیایی و حقوقی دالیل کردنمطرح سمتبه بعدها سئلهم این اثبات برایها عراقی

 در ایران نظامیـسیاسی موقعیت آنان از برداشت که بود آشکار همگان بر اما آوردند؛ روی

 کهدرحالی. بود شده تصمیم این اخذ و هاآن تحریک باعث انقالب، از بعد اولیههای سال

 باایمان و متعهد نیروهای و بود داده دست از را خود یسازمانده انقالب، از بعد ایران ارتش

 نظیر مردمی نیروهای و بودند نگرفته جای ارتش سازمانی چهارچوب در درستیبه هنوز

 بهها عراقی نبودند، برخوردار جنگی تجربیات و کافیهای آموزش از هنوز نیز سپاه و بسیج

 اصطالحبه ادعاهای لوای در ارضی بیطلتوسعه برای موقعیت بهترین که رسیدند باور این

                                                                                                                                        
 . همان. 1
 .94ص  . همان،2
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 مرزی عهدنامۀ کردناعالم باطل با صدام حالتی چنین در 1.است رسیده فرا تاریخی و حقوقی

 2.کرد آغاز را ایران خاک به جانبههمه حملۀ متحد ملل منشور نقض و 1975

گرایی . دهۀ دوم انقالب؛ هاشمی رفسنجانی و تحول در سیاست خارجی (واقع2

 خواهی)ین آرمانجانش

مداران آن داشتند، که شاید هایی که دهۀ دوم انقالب اسالمی و سیاستبه ویژگیباتوجه

توان از این زاویه سیاست خارجی گرایی (پراگماتیسم) باشد، میروی و عملترین آن میانهمهم

دیگر، ویجمهوری اسالمی ایران و دولت سازندگی را در ارتباط با این مسئله بازشناخت. ازس

های دولت هاشمی رفسنجانی که ضرورت بازسازی اقتصاد گیری کلی سیاستبه جهتباتوجه

روی در سیاست خارجی و پرهیز از زده بود، او درصدد بود بتواند با روش میانهجنگ

های الزم برای هرگونه ماجراجویی که ویژگی بارز دهۀ اول انقالب اسالمی بود، زمینه

ین بازسازی اقتصادی را فراهم کند. براساس همین سیاست بود که شخص کسب درآمد برای ا

جوهرۀ اصلی تفکر  3سازی را باید متوقف کرد.جمهور بارها اعالم کرد که روند دشمنرئیس

نوین هاشمی رفسنجانی در خلیج فارس بیش از هرجای دیگر مشهود بود؛ خلیج فارسی که 

نود درصد از درآمدهای دولت از آنجا به دست  شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران است و بیش از

طورکلی سیاست ایران در خلیج فارس پیش از تهاجم عراق به کویت دستخوش آید. بهمی

برداشتن از صدور انقالب خود و توسعۀ روابط با عراق و تحول شده بود: هدف ایران دست

روابط خود را با کویت  اساس، ایرانهای ساحلی عضو شورای همکاری خلیج بود. برایندولت

                                                                                                                                        
، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ پایانسیری در جنگ ایران و عراق آغاز تا . محمد درودیان، 1

 .13، ص 1381سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
 چی،پوستین ۀزهرو  ابراهیم متقی، ۀ، ترجمسیاست خارجی ایران در دوران سازندگی. انوشیروان احتشامی، 2

 .99، ص 1378تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، 
 .412، ص 1385چهارم،  اپ، تهران: انتشارات گام نو، چاسالمی ایران گیری انقالبشکل. محسن میالنی، 3
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وگو با عربستان را آغاز کرد و توجه خود را به مذاکرات صلح با عراق گفت از سر گرفت،

 1معطوف کرد.

 . هاشمی رفسنجانی و نقش او در پذیرش دوبارۀ پیمان الجزایر ازسوی عراق3

پیام  سه پیام آشتی به ایران ارسال کرد در دوصدام یک ماه پیش از تهاجمش به کویت، 

جمهور هاشمی رفسنجانی نوشته ای و رئیسهللا خامنهنخست که خطاب به رهبر ایران آیت

زدن به جنگی دیگر میان دو ملت هشدار داد و منظور دامنای خارجی بهبود، دربارۀ توطئه

کنم مالقات من به شما پیشنهاد می«جمهور شد: خواستار برگزاری نشستی میان دو رئیس

در دومین روز عید مبارک فطر و به اصل شتاب در کارِ نیک، پسندیده است جهمزبور، باتو

  2»انجام شود.گیرد یا در هر زمان دیگری که مورد توافق قرار می

شاید صدام  هایی از خاک ایران را در اشغال خود داشت،که عراق هنوز بخشازآنجایی

ترتیب امکان تمرکز ن امضا بکند و بدینامید داشت تا معاهدۀ صلح را از موضع قدرت با ایرا

هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این نامه شتاب  3بر حملۀ به کویت را برای خویش فراهم کند.

نکرد و باتدبیر پاسخی درخورتوجه داد و صدام را مسئول جنگ دانست و در سطور پایانی 

 نامه دربارۀ پیشنهاد صدام چنین پاسخ داد:

ای ازسوی من و تماس رؤسای جمهور دو کشور الزم است نماینده ... قبل از اقدام به

ای با طرفین داشته باشد بنشینند ای ازسوی شما در کشوری که روابط دوستانهنماینده

وگو کنند تا زمینه و مقدمات تصمیمات نهایی و دربارۀ آنچه باید انجام گیرد گفت

  4را بدون فوت وقت فراهم سازند.

این نامه از مواضع ایران گالیه کرد و به برخی از مواد آن اعتراض  صدام در پاسخ به

است و با “ کندذهنی”و “ جنگ تحمیلی”ازجمله عباراتی که در نامه شما آمده « داشت:
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هایی به که قاعدتاً در چنین نامه“ والسالم علیکم”جای به“ والسالم علی من اتبع الهدی”جمله 

جمهور ایران در پاسخ به نامۀ دوم صدام رئیس 1»ت.شود، ختم شده اسکار گرفته می

 نگاری را خود وی معرفی کرد. مورد دانست و آغازگر این گونه نامهمندی وی را بیگالیه

ای با مضمون فرستادن نمایندۀ خود برای ها بود که صدام نامهقوسوپس از این کش

ش برای هاشمی رفسنجانی 1369ه مذاکرات ارسال کرد. پس از آن نیز دو نامه در مرداد ما

نوشت که نامۀ دوم به فاصلۀ یک روز پس از حمله به کویت به ایران ارسال شد. در نامۀ 

شروط جدیدی  1975بردن از قرارداد صدام به مباحث اروندرود نیز پرداخت و بدون نام

اق باشد، حاکمیت کامل بر رودخانه متعلق به عر«ازسوی خود تعیین کرد و براساس آن گفت:

این قلدرمآبی صدام چندروز بعد و طی تهاجم به  2»زیرا که حق تاریخی و مشروع آن است.

ای دیگر نیز با اندکی تغییر مواضع به سد ایران تکرار شد و طی آن دوباره به کویت در نامه

رفسنجانی پیام داد و پیشنهادهای قبلی خود را مطرح کرد، اما یادآور شد آنچه در کویت 

فرایند صلح این کشور با  ای عربی است و هرگونه دخالت ایران در آن،فاق افتاده مسئلهات

عراق را به مخاطره خواهد افکند. یک هفته بعد، سرانجام هاشمی رفسنجانی به این نامه 

گرایانۀ آشکار، پاسخ داد. او با رد ضرورت انجام دیدار میان سران دو کشور و با لحنی ملی

جمهور ایران بودن مسئلۀ کویت را مردود دانست. رئیسبر عربیم مبنیاظهارنظر صدا

برداری از این بحران نیست، منافع خود صراحت اعالم کرد که اگر چه ایران درصدد بهرهبه

تواند اعتماد ما را تضعیف را پاس خواهد داشت. او خطاب به صدام نوشت که این تهاجم می

وگوهای چندماهۀ اخیر دامن زند. او آشکارا ۀ انگیزه گفتکند و شک و تردیدهایی را دربار

 الجزایرْ یگانه اساسِ صلح و آشتی است:  1975اعالم کرد که معاهدۀ 

در نامۀ شما درمورد اروندرود پیشنهاداتی مطرح شده که گرچه تنزلی از ادعاهای 

ا تواند ازجانب مهای قبلی شماست، لکن برای شما مشخص است که نمیاعالمیه

برای  1975مورد پذیرش قرار گیرد. پیشنهاد مشخص ما مبنا قرارگرفتن معاهدۀ 
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الخصوص آن علی زیرا بدون پایبندی به قراردادهای گذشته، مذاکرات صلح است،

توان انتظار داشت که اعتماد نسبت به قراردادی که امضای خود شما را دارد، نمی

 1شود به وجود آید.آنچه که امروز گفته می

صدام به جمهور ایران، باألخره یک هفته پس از هشدارهای زیرکانۀ رئیس

های ایران جامۀ عمل پوشاند. رئیس بعث عراق با هدف کسب اطمینان از عدم درخواست

لشکر ارتش عراق از مرزهای  دید از سمت ایران به هنگام هدایت سیای جگشایش جبهه

ای خطاب به رفسنجانی صدام طی نامه 2ا پذیرفت.پیمان الجزایر رایران به مرزهای کویت، 

ترتیب همۀ آنچه را که چیز روشن شده و بدینبا این تصمیم ما دیگر همه«یادآور شد: 

باید برای دفع نیروهای بیگانه با یابد، کردید تحقق میخواهان آن بودید و بر آن تکیه می

ی، با پذیرش پیشنهاد صلح، در برابر سرانجام اینکه هاشمی رفسنجان 3»یکدیگر همکاری کنیم.

درخواست صدام برای دفع قوای بیگانه سکوت اختیار کرد که این امر در حکم اخطاری به 

توان ایران را نادیده های درگیر مسائل خلیج فارس بود، بدان مفهوم که نمیتمامی گروه

 انگاشت و یا به حاشیه راند. 
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 هللا هاشمی رفسنجانیسی آیتجایگاه عدالت اجتماعی در اندیشۀ سیا

 1دکتر گارینه کشیشیان سیرکی

 2حامد تجلی

 چکیده

ندان اندیشم و است ترین مفاهیم در علوم انسانی و ازجمله در علم سیاستاز بنیادیعدالت یکی 

کی از دف یا یعنوان هادیان الهی این اصل را به ۀهم .اندن داشتهآطرق مختلف سعی در تبیین به

حوری آن به منونی و ل کااند. در دین مبین اسالم عدالت از اصونزول خود در نظر داشته اهداف اصلی

ن در آنیل به  و میزانشود میعنوان آرمان معرفی ها بهرود. عدالت در بسیاری از حکومتشمار می

موم ست که عی اعدالت مفهوم ،سطح جامعه، معیاری برای سنجش کارایی آن جامعه است. همچنین

وبه خود، به ن ،زمی نیاجتماعی به آن نظر دارند. اندیشمندان اسال ـیهای سیاسها و گفتمانیهنظر

که نقش  اسالمی عاصراند. یکی از اندیشمندان ممفهوم عدالت تعاریف مختلفی ارائه کرده ۀدربار

رد ای درموهرجستببسزایی در سیاست نظری و سیاست عملی جمهوری اسالمی ایران داشته و آثار 

 انی است.ه رفسنجوف بهللا اکبر هاشمی بهرمانی معرسیاست و حکومت از وی به یادگار مانده، آیت

فردی را تماعیعدالت اج های عادل بسازد واسالم این است که انسان هدفِنخستین از منظر ایشان، 

خود عدالت دبهوخ ،دنبال آن، بهیابدتحقق بخشد؛ اگر عدالت فردی در بخش عظیمی از اجتماع تحقق 

ت یۀ عدالا پارآید. ایشان عدالت اجتماعی را مکمل عدالت فردی و عدالت فردی اجتماعی می

 را ایشان ۀاندیش جتماعی درتا جایگاه عدالت ا اندنگارندگان این مقاله کوشیدهداند. اجتماعی می

 ه است.بهره بردور محو از هرمنوتیک متناست تحلیلی ـ توصیفی این پژوهشْ روشِکنند. بررسی 

 

 اسالم. ۀهللا هاشمی، اندیش: عدالت، عدالت اجتماعی، آیتهاکلیدواژه
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 بیان مسئله

 ت است وترین مفاهیم در علوم انسانی و ازجمله در علم سیاسعدالت یکی از بنیادی

 عنوانرا به اند. همۀ ادیان الهی، این اصلطرق مختلف سعی در تبیین آن داشتهاندیشمندان به

چنین است  الم نیزاند. در دین مبین اسهدف یا یکی از اهداف اصلی نزول خود، در نظر داشته

خود، نوبههن اسالمی باندیشمندارود. و عدالت از اصول کانونی و محوری آن به شمار می

را  ) آن103: 1ج ،1349اند؛ مرحوم طبرسی (دربارۀ مفهوم عدالت تعاریف مختلفی ارائه کرده

) بر این باور است که عدالتْ بین 272، 216: 18، ج1341الحدید (ابیکند.. ابنمعنی میبرابری 

ت و مساوا اشتنافراط و تفریط است  و مرحوم عالمه طباطبایی معتقد است عدالت برپاد

ه باشد که هرچیزی سهمی را که مستحق آن است داشتطوریبرقراری موازنه بین امور است به

داند که جدا یانه میم). ایشان، در جای دیگری، عدالت را حالتی 252:  2، ج1364(طباطبایی،

ندیشمندان اسالمی )؛ اما دیدگاه غالب در بین ا219: 6از افراط و تفریط باشد (همان، ج

ب ). در حرکت عظیم انقال16: 1376اند (مطهری، حق دانستهعدالت را اعطای حق به ذی

انقالب  پیدایش های مهم بوده است؛ زیرا گرچه دررماناسالمی ایران نیز، عدالت یکی از آ

تر مهم دایش آناند، اما آنچه در پیعوامل مختلفی که هریک اهمیت خاصی دارند مؤثر بوده

ی جامعه و تر از آن احساس ذهنی اعضانماید، وجود نابرابری اجتماعی و مهماز همه جلوه می

بر نظام م در براکه سبب پیدایش موج گستردۀ مردعدالتی بود ها از نابرابری و بیادراک آن

ها، حقوق یطاغوت شد و بعد از انقالب، عدالت اجتماعی در کنار حق حاکمیت، آزاد

انون ی در قتعالمشهروندی، استقالل و تمامیت ارضی، جمهوریت و اسالمیت، از آرمانهای 

بر قانون اساسی ایران پس متوان روح حاککه عدالت اجتماعی را میطوریاساسی عنوان شد؛ به

، اجتماعی، های سیاسیبر اقتصاد به عرصهاز انقالب تلقی کرد. عدالت در قانون اساسی، افزون

ل گرفته و دالت شکعالمللی نیز تعمیم یافته است و انقالب اسالمی نیز بر پایۀ قضایی و بین

 اند.هها سعی در برپایی آن داشتهمۀ دولت

ح عدالت و توضی هللا هاشمی رفسنجانی، در تعریفر این مقاله، آیتمتفکر مورد بحث ما د

 گونه بیان کرده است که: سوره نساء این 58و ضرورت آن در حکومت، ضمن تفسیر آیۀ 
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داد در قضاوت، فلسفه تشکیل وشدن عدلها مراعاتالناس و در رأس آنرعایت حق

نظم  مت و برقراریحکومت و وظیفه آن است؛ براساس آیۀ فوق تشکیل حکو

نت به ی اماقضایی عادالنه در جمهوری اسالمی امری الزم و ضروری است و ادا

دون ردم، بیان ماهلش و سپردن مسئولیت ها به افراد الیق و قضاوت عادالنه در م

: 3ج، ماتفسیر راهنوجود تشکیالت حکومتی و قضایی در جامعه ممکن نیست. (

358-355.( 

استه و ، که خواجتماعی در اسالم را انی از کسانی بود که عدالتهللا هاشمی رفسنجآیت

های خطبه مطرح کرد و طی چندسال در 1360هدف نظام جمهوری اسالمی است، از سال 

دالت میان، عایننماز جمعۀ تهران راهکارهای آن در جامعۀ اسالمی را ارائه کرد که در

ی داشت؛ د بیشترمباحث ایشان بود و نمو لت اجتماعی درترین محور تحقق عدااقتصادیْ اصلی

ت اقتصادی توان ادعا کرد از نگاه ایشان، عدالت اجتماعی واقعی در بستر عدالکه میتاجایی

د تا های رسیدن به این هدف این است که اوضاعی فراهم شوپذیر است و یکی از راهتحقق

تالش  وکنند  ی خودشان کارهایی که سرمایه ندارند و استعداد و خالقیت دارند براانسان

اهد شد ایت خوی رعبیشتری کنند که هم برای کشور رونق اقتصادی دارد و هم عدالت اجتماع

نظرِ دانند. بهیمادی و پیرو این موضوع دو هدف مهم انقالب را عدالت اجتماعی و رونق اقتص

د، از مواهب ار کننکن ای با تمام تواایشان، از نگاه اسالم، عدالت به این معنی نیست که عده

عاری از محصول کار و تولید دیگران ای نیز با تنبلی و بیبرداری کنند و عدهطبیعی بهره

 ). 11: 1379انی، مند شوند (هاشمی رفسنجبهره

های امام ترین شاخصههللا هاشمی در تبیین فریضۀ مقدس نماز جمعه یکی از مهمآیت

ی هاشمی بیر آقادلیل به نماز جمعه بازنگشت. به تعهمینداند و شاید بهجمعه را عدالت می

. به یان کندکند که از روی انصاف، علم و دقت مشکالت را بعدالت امام جمعه اقتضا می

اگر هم  وهد شد ی خوامن اگر مسائل را بیان کنم باعث ناراحتی برخ«گفته ایشان در فرازی: 

، کد خبر: 1389 /26/7، ی شفافسایت خبر(» شود.نگویم باعث سلب عدالت من می

ست دالت اترین ع)؛ همچنین ازنظر ایشان رسیدگی به روستاها و نقاط محروم بزرگ32425

 ).1392(هزارجریبی و صفری شالی، 
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هللا هاشمی رفسنجانی با وضعیتی خاص پا به عرصه درهمین راستا دولت سازندگی آیت

ز انقالب و دورۀ استقرار دولت اسالمی ثباتی آغاخدمت رسانی گذاشت. ازسویی، اوضاع بی

دیگر جنگ تحمیلی آثار سنگین اقتصادی و اجتماعی خود را بر دوش سپری شده بود و ازسوی

های پیشین جمهوری اسالمی ایران به عدالت، دولت جدید نهاده بود. برخالف رویکرد دولت

مان عدالت دولت گفتمان عدالت در دولت سازندگی تحولی تازه را تجربه کرد. در گفت

هاشمی، اعتقاد بر آن بود که در سایۀ افزایش حجم سرمایه است که عدالت به معنای 

رو، هدف شود. ازاینمندی همۀ اقشار جامعه از قدرت اقتصادی و کاهش فقر فراهم میبهره

اصلی این دولت رشد اقتصادی و سازندگی بود که برای تأمین این مهم، هاشمی رفسنجانی 

عنوان دال هللا هاشمی، مفهوم عدالت بهسازندگی را تشکیل داد. با شروع دولت آیتکابینه 

عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در گفتمان دوران سازندگی شناور با نشانۀ مرکزی کاهش فقر به

مورد توجه قرار گرفت. در این گفتمان، فقر از نتایج توزیع نامناسب، تولید محدود، کسری 

رود و شرط از بین بردن آن توسعه اقتصادی است. گذاری به شمار میایهبودجه و عدم سرم

بدین معنی که توسعۀ اقتصادی و باالرفتن سطح رفاه در جامعه، شرط فقرزدایی در جامعه و 

شود. در این برقراری عدالت اجتماعی است که ازطریق ایجاد اشتغال، کار و تولید حاصل می

محرومیت را با عنوان عدالت اجتماعی در قالب برنامۀ دوم  راستا هاشمی مقولۀ کاهش فقر و

توان به های برقراری عدالت اجتماعی در دوران سازندگی میکند. از شاخصتوسعه مطرح می

ای، پرداخت های عمرانی در مناطق محروم و روستایی و ایجاد تعادل منطقهاجرای طرح

خسارت وارده به مناطق جنگ زده،  های معاش ماهانه به اقشار کم درآمد، جبرانکمک

پرداخت سوبسید به کاالهای اساسی، برقراری تأمین اجتماعی و تکمیل و تجهیز مراکز 

) پیامدهای سازندگی با 1392بهداشتی و درمانی اشاره کرد (هزارجریبی و صفری شالی، 

انشگاه آزاد افزایش میزان باسوادی، افزایش تعداد دانشجویان و مراکز آموزش عالی ازجمله د

ها برای مشارکت و های افراد ازنظر فرهنگی و افزایش انتظارها و درخواستاسالمی و عالقه

های مساعدی برای مشارکت همگانی ایجاد کرد. این مقاله در پی آن ها، زمینهتغییر سلیقه

 هللا هاشمی رفسنجانی مطالعه واست تا جایگاه عدالت اجتماعی را در اندیشه سیاسی آیت
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مدار پرداز و سیاستهللا هاشمی رفسنجانی نظریههای آن بپردازد. آیتبررسی کند و به مؤلفه

در حکومت اسالمی شناخته شده است و تحقیق و بررسی در رویکردهای ایشان ضمن 

ها و رویکردها، زوایای پنهان آن را بر همگان و ازجمله محققان بازخوانی مجدد این اندیشه

رو، ضروری است نظریات ایشان در این زمینه بازخوانی و واکاویِ زاینسازد. اروشن می

هللا هاشمی با موشکافانه شود. نوآوری این مقاله بررسی مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشۀ آیت

های نماز جمعه و سایر منابع است. پرسش اصلی این مقاله ها ، خطبهتأکید بر کتب، سخنرانی

هللا هاشمی چیست؟ در پاسخ به این دالت اجتماعی در اندیشه آیتهای عاین است که مؤلفه

ها، فقرزدایی و توزیع منصفانه منابع و برابری فرصتشود که پرسش، این فرضیه مطرح می

برقراری تأمین اجتماعی، رفع تبعیض در مسائل سیاسی و اقتصادی، برابری در مقابل قانون، 

 ی عدالت سیاسی و اجتماعی در اندیشۀ ایشان هستند.هاآزادی اندیشه و بیان ازجمله مؤلفه

مثابۀ هللا هاشمی رفسنجانی در گام نخستین بهمفهوم عدالت در اندیشۀ سیاسی آیتهمچنین 

جانبه اعتقاد داشتند؛ ولی به نظر توسعه و رونق اقتصادی است. البته ایشان به توسعۀ همه

جتماعی است که منظور از آن تخصیص های مفهوم عدالت، عدالت اایشان، یکی از داللت

قبولی از عدالت واقعی و منابع در جامعه است. به این معنا قانون باید به سطح قابل» منصفانه«

 .ها را تضمین کندرسمی دست یابد و توزیع منصفانه منابع و برابر فرصت

 تعریف مفاهیم

 عدالت 

عریف عدالت ته، در دار شیع، فقیه نامعدالت در علوم گوناگون معانی متفاوتی دارد. شهید اول

گردد و آن اقامه به ای نفسانی است که سبب مالزمت تقوا میعدالت) ملکه«(نویسد: می

هللا )، آیت116: 1410العاملی، (جبل» واجبات و ترک گناهان کبیره، به صورت مطلق، است.

 کند: مصباح یزدی عدل را در علم کالم، این گونه تعریف می

معنای هرچیزی را به جای خود نهادن شود و بهای در مفهوم عدل داده میتوسعهگاه 

رود و به این صورت تعریف دادن به کار مییا هرکاری را به وجه شایسته انجام
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طبق این تعریف، عدل مرادف با حکمت و کار » وضع کلّ شئ، فی موضعه.«شود: می

توان دو حاصل آنکه برای عدل می گردد ...،عادالنه مساوی با کار حکیمانه می

دادن مفهوم خاص و عام در نظر گرفت: یکی رعایت حقوق دیگران، و دیگری انجام

باشد (مصباح یزدی، کار حکیمانه که رعایت حقوق دیگران هم از مصادیق آن می

1368 :192-193.( 

منظر، سه زایناست. ازجمله کاربردهای مفهوم عدل و عدالت در علم اخالق و فلسفۀ اخالق ا

اط آن ، افر»هبَلَ«را  است؛ تفریط قوۀ ناطقه» شهوت«و » غضب«، »ناطقه«قوۀ اصلی آدمی قوای 

راط و و اف» شجاعت«اند. توسط در غضب را گفته» حکمت«و توسط در آن را » سَفَه«را 

و  طو افرا» عفت«اند. همچنین توسط در قوۀ شهوت را خوانده» جُبن«و » تَهَور«تفریطش را 

ه دست بدال را اند، هنگامی که انسانی در هر سه قوه، اعتنامیده» خمود«و » شره«تفریطش را 

می ت چهارگانه فضیلآورد و حکیم و شجاع و عفیف شود، از هماهنگی و اعتدال قوای سه

). اصل 192-191: 1371؛ مدرسی، 60: 1361آید که آن را عدالت نامند (فارابی، پدید می

حوی، نسی، به آید و عمدۀ فالسفۀ سیااحث جدی فلسفۀ سیاسی نیز به شمار میعدالت از مب

ست نه اجتماعی ااند. از دیدگاه فلسفۀ سیاسی، عدالت صفت نهادهای به بحث عدالت پرداخته

(حقیقت،  ود داردهای مختلفی وجافراد؛ البته در بحث عدالت بین اندیشمندان سیاسی، گرایش

1376 :368-390( 

 قسط

داد، ولغت به عدپیوند محکمی وجود دارد. واژۀ قسط در ل» قسط«و » عدل«دو مفهوم  بین

به » القَسط«ود، و ای از وامی که باید پرداخته شبهره و نصیب، مقدار، ترازو، روزی و بهره

) قسط، در 676ا: جور و بیدادکردن و از راه حق بازگردیدن معنا شده است (خلیلی، بی ت

ماعی و اجت فردی عدل، اخص از مفهوم عدل است؛ زیرا دایرۀ عدل به عدلمعنای مرادف با 

 عبارت منطقی، ازنظر مورد ورسد و حال آنکه قسط فقط صبغۀ اجتماعی دارد و بهمی

 طْ سقعدْل عام و  برقرار است؛ یعنی،» رابطۀ عموم و خصوص مطلق«مصداق، بین عدل و قسط 

 گرفت.  »عدالت اجتماعی«ادل ن قسط را معتوان معنا و مضموخاص است، درمجموع، می
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 توسعه

ست. اگیرد متفاوت هایی که مورد بحث قرار میمفهوم توسعه، در اصطالح، به تناسب حوزه

 یوروانی و معن از دیدگاه اجتماعی، رشد هماهنگ و همبسته موزون در همۀ ابعاد مادی،

ه فرهنگ آن ثمری است ک). هدف از توسعه ایجاد زندگی پر192: 1370است (ساروخانی، 

ود است های فرهنگی خکند؛ بنابراین، توسعه دستیابی فزایندۀ انسان به ارزشرا تعریف می

 .)161: 1361(مندراس و گوریچ، 

 توسعه و عدالت در اسالم

اعدلوا هُو « و) 90، (نحل »انّ هللا یأمر العَدل و االحسان«بنابر برخی از آیات قرآن، همچون 

ست ورزی در میان مردم بنا شده ا) شریعت اسالم بر پایۀ عدالت8م (مائده، أقربُ للتّقوی

میت ه و اهان بحث شد)، ازآنجاکه دربارۀ جایگاه عدالت در دین اسالم فراو92: 1378(عسل، 

 پردازیم. آن امری آشکار است، به توضیح مفهوم توسعه در اسالم می

 مثابۀ توسعههاشمی رفسنجانی؛ عدالت به

های های خارجی به پدیدهگذاران از پدیدهجنگ تحمیلی موجب شد تا توجه سیاستپایان 

های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی معطوف شود. در عرصۀ سیاست داخلی در این دوره جناح

ها در سیاسی در قامت چپ و راست و تکنوکرات بازسازی شدند. در عرصۀ فرهنگی دیدگاه

سوی بازار بیشتری یافت، در حوزۀ اقتصاد نیز چرخشی بهقبال فرهنگ بومی و غیربومی تنوع 

و تقویت صنایع صورت گرفت که با فراز و فرودهایی همراه بود. گفتمان عدالت در دولت 

های پیشین جمهوری اسالمی تحولی تازه را تجربه کرد. برخالف رویکرد دولت» سازندگی«

ن دولت با صاحبان سرمایه و ایران به عدالت، در گفتمان عدالت دولت هاشمی روی سخ

گرایی در هم پیچیده بود که شیوه و بخش باالی هرم جامعه بود. این رویکرد با نوعی عمل

داد. اعتقاد این دولت بر آن بود که در سایۀ افزایش حجم شکل رفتار دولت را نشان می

و کاهش  مندی همۀ اقشار جامعه از قدرت اقتصادیمعنای بهرهسرمایه است که عدالت به

رو، هدف اصلی این دولت رشد اقتصادی و سازندگی بود که برای شود. ازاینفقر فراهم می
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را تشکیل داد. اعضای این کابینه » سازندگی«تأمین این مهم، هاشمی رفسنجانی کابینۀ 

گرایانه کردند به شکل واقعهایی بودند که با رویکردی کمتر ایدئولوژیک سعی میتکنوکرات

رو، پیگیری منافع ملی در سیاست خارجی و رشد اقتصاد را تعریف کنند. ازاین سیاست و

 .)16-9: 1381های دولتِ جدید شد (ازغندی، اقتصادی در حوزۀ داخلی سرلوحۀ برنامه

نیز  الت را، عدآقای هاشمی رفسنجانی متناسب با رویکرد سیاسی و اقتصادی دولت خود

وزیع برابر و بازت خصیص منابع به افرادعدالت درواقع ت مندی تعریف کرد؛براساس میزان بهره

ین ت که اد اسنیازهای مردم نیست؛ بلکه عدالت دارای مقدماتی ضروری در عرصۀ اقتصا

). 1374ردیبهشت ا 19 روزنامۀ اطالعات،شود (مقدمات با توسعۀ اقتصادی فراهم می

نوعی هبمهوری اسالمی گفتمان عدالت نظام ج» سازندگی«ترتیب، در دورۀ دولت بدین

با  وی سخنروره متناسب با اهداف اقتصادی دولت بازتعریف شد، گفتمان عدالت در این د

ای زم برالوان بخش باالی هرم اقتصادی و سیاست داشت چرا که این قسمتْ از تخصص و ت

زه با جای مبارن بهفتماتقویت اقتصاد کالن و پیشبرد توسعۀ اقتصادی برخوردار بود. در این گ

ای برای شانهنسعه فقر، به افزایش ثروت در ادبیات سیاسی توجه شد و رفاه اقتصادی و تو

ز دوره اانی پس باره آقای هاشمی رفسنجنزدیکی به مفهوم واقعی عدالت دانسته شد. درهمین

 های دولت به ارزیابیسالۀ ریاست جمهوری خود با تشریح نتایج اقتصادی سیاستهشت

ولت ت در دعدال پرداخت و این نمرات را نشانۀ بارزی برای بسط و پیگیریکارنامه خود 

 .)1374اردیبهشت  19، روزنامۀ اطالعاتسازندگی دانست (

 پیشینه و تاریخچۀ موضوعِ پژوهش

دالت، عهای فکری سیاسی ایران معاصر و جریانای با عنوان در رساله )،1392ساوه درودی (

گیری از هرههای سیاسی ایران معاصر با بطلبی در جریانعدالت برای بررسی فرازوفرود اندیشۀ

ه، ر گرفته کارهیافت هرمنوتیک و روشی که اسکینر برای بررسی و فهم نظریۀ سیاسی ب

 تحقیق کرده است. 

بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در رسالۀ دکتری خود را با عنوان  )1392صفری شالی (

ارنستو الکالو و شنتال «با استفاده از نظریه و روشِ  ایران دولت های بعد از انقالب اسالمی
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به بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در چهار دولت پس از انقالب » نورمن فرکالف«و » موفه

های خاص هر گفتمان بندیهای اصلی و مفصلاسالمی پرداخته است تا به درک نشانه

نتایج آن بیانگر آن است که در ترسیم بپردازد. این پژوهش به شیوۀ تحلیل گفتمان است و 

ها و برابرسازی نتایج) و نه ها (یعنی برابری در فرصتچپیعدالت اجتماعی، نه نسخۀ دست

کدام نسخه کاملی نیست؛ بلکه ها)، هیچها (یعنی فقط برابرسازی فرصتراستینسخۀ دست

 نیاز به یک دیدگاه ترکیبی است. 

یاسی سواکاوی اندیشه  ارشناسی ارشد خویش با عنواننامه کدر پایان) 1392نوروزی (

وسوم دوران م(ا در دوران ریاست جمهوری راندیشۀ سیاسی ایشان ، هللا هاشمی رفسنجانیآیت

اگماتیست صیتی پرهللا هاشمی رفسنجانی را شخبه سازندگی)، را کاویده است؛ این تحقیق آیت

وران خصوص در دایشان به عملکردشان به داند و برای واکاوی اندیشۀ سیاسیگرا) می(عمل

است و پس از ارائۀ تعریفی  پرداخته 1376-1368های تصدی پست ریاست جمهوری در سال

یاست سلوب و ی مطجامع از سیاست، مفاهیمی چون والیت فقیه، توسعۀ سیاسی، نظام اقتصاد

 کند. میهللا هاشمی رفسنجانی بررسی خارجی را در فصولی جداگانه از نگاه آیت

ی ایران وی اسالمیعدالت سیاسی اسالم در طراحی الگدر پژوهشی با عنوان  )1391مؤذن (

ری برای ا معیانی ر، عدالت سیاسی را یک اصل در جامعه خوانده و بیانات امام خمیپیشرفت

المی را، های اسعیارتعریف مفهوم آن برگزیده است. او این بیانات را با این خصوصیت که م

ار پراهمیت شناسی برای تعریف عدالت مبنا قرار داده، بسیشناسی و انسانمبانی هستی ازقبیل

اعث دالت بعاز  شمرده و عنوان کرده حذف این بیانات و معیارهای آن در ارائۀ تعریفی

ترین اصول جامعه است، به اینکه عدالت یکی از مهمشود و باتوجهنقصان در این تعریف می

 ت. های جامعه اسروی در رهیافتآن باعث کجروی در هرگونه کج

های نظری عدالت در جمهوری چالشدر رساله دکتری خویش با عنوان  )1390پور (ضابط

های مهم عدالت و برپایی آن در جامعه را مد نظر قرار داده ، بحث دربارۀ چالشاسالمی ایران

ین میزان عدالت انتخاب و معیارهایی همچون اجماع نخبگان و پذیرش مردم را برای تعی

کرده و درانتها به این نتایج رسیده است: الف) عدم وجود مفهومی جامع از عدالت که ازطرفی 
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مبتنی بر اصول اسالم و ازسویی با نگاه نخبگان و دولتمردان و اقشار جامعه همخوانی داشته 

لت را از وسعت اصلی های فراوان، مفهوم عداانگارانه که با کاستیهای سادهباشد؛ ب) گرایش

خود دور کرده و محدود به چند مورد سطحی کرده است؛ ج) عدم پیروی و همسویی گفتمان 

ها با معیارهای برگزیده امام خمینی(ره) و مقام رهبری. البته در پژوهش حاضر تمرکز دولت

 هللا هاشمی رفسنجانی است.بر جایگاه عدالت در اندیشه آیت

بیان  ،»یران معاصرروشنفکری دینی و عدالت در ا«ی با عنوان ادر مقاله) 1387یاری،(

یم پارادا ترین جریانی است که در قالبکرده جریان روشنفکری دینی درون حاکمیت مهم

های خصوص در سالگرایی جریان روشنفکری دینی بعد از انقالب اسالمی ایران، بهقدرت

گیری تحوالت سیاسی و هم در شکلکه نقشی بسیار مطوریاخیر، ظهور یافته است؛ به

خصوص السدیر گرایان، بهکه اجتماعاجتماعی ایرانِ بعد از انقالب اسالمی داشته و ازآنجا

ها، عقاید و به دارابودن ارزشهای مختلف در جامعه باتوجهاینتایر، معتقدند سنتمک

 ااین موارد ر گرند،رقابت و سایش با یکدیباورهای متفاوت نسبت به همدیگر همواره درحال

ا های متفاوت سعی دارند بدهد که گروهبررسی کرده است. نتایج این پژوهش نشان می

ت فکری و رهای سنیافتن بر رقبای خود بتوانند نظم سیاسی دلخواه خود را براساس باوبرتری

 کنند ود میراستا، حتیٰ در سنت فکری خود نیز تحول ایجاسیاسی خود بنا نهند. دراین

شنفکری ریان روکنند. ازآنجاکه جباورهای خود را از دیدگاه دیگری تفسیر و بازتعریف می

گرایی در ادبیات طلبی و اصولسیاسی اصالحـدینی درون حاکمیت در قالب دو سنت فکری

 گرایان مستثنا نیست.شود، نیز از این قاعدۀ اجتماعسیاسی ایران شناخته می

 عدالت در فقه شیعه

دالت عتوان آن را به شود که میشیعه برای عدالت معنای خاصی در نظر گرفته می در فقه

 فقهی و اخالقی تعبیر کرد، تعریف فقهی عدالت عبارت است از:

ملکه نفسانی است که سبب مالزمت تقواست؛ تقوایی که دربرگیرندۀ اقامه 

رار شود، صورت مطلق (چه بر گناهان کبیره اصواجبات و ترک گناهان کبیره به

چه بر آن اصرار نشود) و پرهیز از گناهان صغیره درصورتی که به آن اصرار شود و 
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نیز مالزمت با مروت (جوانمردی) است که عبارت است از پیروی و انجام عادات 

انگیز است نیکو و همچنین دوری و پرهیز از عادات زشت و آنچه از مباحث نفرت

 ).793-792ق: 1398العاملی، د (الجبلآورو خساست نفس و پستی همت را می

و  یرش حقد پذدرظاهر این معنای عدلْ همان تقوای محض است. درهرحال، عدالت را بای

 ).1386شود (درخشه، اجرای آن دانست که طبیعتاً با مالزمت تقوای الهی میسر می

 عدالت در قرآن

صورت قاطع هبنسته است و ها داخداوند در آیات مختلف اقامۀ عدالت را وظیفۀ همه انسان

سورۀ  35) و یا در آیۀ 90(نحل، » ان هللا یأمر بالعدل و االحسان«دهد: بر اقامۀ عدل فرمان می

فتۀ گقسط به  ای کسانی که ایمان آوردید برپاکنندگان قسط باشید که«فرماید: نساء، می

د که ب آن شوتی موجنباید دشمنی با جمعی«فرماید: و حتیٰ می» مفسران مترادف عدالت است

وا هو اقرب ا اعدلعدلومسلمانان از عدالت دست بردارند؛ وال یجز منکم شنئان قوم علی اال ت

 ).8(مائده، » للتقوی.

 راه تحقق عدالت اجتماعی

جانبه متناسب . وحدت همه1رود: اسالم در تحقق عدالت اجتماعی با دو اصل بزرگ پیش می

می بین افراد و اجتماعات؛ البته عناصر اساسی فطرت انسانی . تکامل و تضامن عمو2و متعادل؛ 

را نیز در نظر داشته و طاقت و نیروی بشری را از نظر دور نکرده است. قرآن کریم دربارۀ 

) و دربارۀ دوستی مال 8(عادیات، » دوست استیقین انسان سخت مالبه«فرماید: انسان می

های بخل به حضور نفس«فرماید: بیعی انسان میبرای خود و وابستگان خود، بخل فطرتی و ط

). پس بخل برای همیشه در نفوس حاضر است و در قرآن 28(نساء، » مردم خوانده شده است.

بگو اگر شما مالک «آور ترسیم شده است: این فطرت بشری مطابق با اصول فنی و اعجاب

» ید و انسان بخیل استکردها امساک میهای رحمت خدای من بودید از ترس هزینهخزانه

کند رحمت خداوند وسعت داشته و به ) این گفتۀ قرآن هنگامی است که بیان می100(اسراء،

رسد، پس با این وسعت رحمت و آن امساک منتهای بخل را در فطرت بشر هر چیزی می
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خطاها ها، حدود، مبانی، گاه که نظامنماید. اسالم همانــ روشن میاگر بدون تهذیب بماندــ

کند از مسئلۀ حب ذات که خودخواهی فطری بشری است، های خود را مطرح میو نصیحت

دادن راه دار را نیز فراموش نکرده است، لیکن با نشانغفلت نکرده و آن بخل فطری ریشه

صحیح و وضع قانون به عالج آن خودخواهی و این بخل پرداخته است. انسان را جز به قدر 

کند و در همان وقت حوائج اجتماع و مصالح آن را از نظر دور نداشته، قدرتش تکلیفی نمی

ها منظور داشته ها و دورههای عالی زندگی را نیز دربارۀ فرد و اجتماع در تمام نسلهدف

است و وقتی بنا شد طغیان طمع و امیال فردی در برابر جامعه ظلم اجتماعی و مخالف با عدل 

فقط ستم دربارۀ این فرد، ر فطرت و نیروی فرد نیز ستم است؛ نهشمرده شود، طغیان اجتماع ب

بلکه دربارۀ خود اجتماع نیز هست و نتیجه و اثر بد سرکوب فعالیت یک فرد (با سرکوبی 

شود، بلکه اجتماع را نیز از های او) تنها به محرومیت آن فرد منتهی نمیها و هدفخواسته

کند. زندگی ازنظر اسالم تعاون، همکاری و م میبرداری از نیروی کامل خود محروبهره

تکامل است نه جنگ و ستیزه و عداوت، زندگی رهاساختن نیروهای فردی و اجتماعی است 

نه سرکوبی و محرومیت. هرچه حرام نباشد مباح است. هرکس در فعالیت حیاتی که خدا را 

یکویی دارد، وسعت میدان های عالی حیات را تحقق دهد، پاداش ندر آن منظور بدارد و هدف

های اقتصادی محض با سایر طرز فکر اسالم دربارۀ زندگی و فراتررفتن آن از ارزش

هایی که اساس و قوام زندگی است قدرت آن را برای ایجاد توازن و تعادل در اجتماع و ارزش

سم سازد و از آن تفسیر محدودی که کمونیتحقق عدالت در تمام دایرۀ انسانیت بیشتر می

» مزد«د رهاست؛ زیرا عدالت درنظرِ کمونیسم مساوات در دهدربارۀ عدالت به دست می

تواند مساوات گرچه در مقام عمل نمیکه جلوی تفاوت اقتصادی را بگیرد ــطوریاست، به

ادعایی خود را اجرا نمایدــ لیکن درنظر اسالم عدالت مساوات بزرگ انسانی است که تعادل 

طوردقیق با همۀ اوضاع جمله ارزش اقتصادی را در نظر دارد و این مساوات بهها ازهمۀ ارزش

و مقتضیات سازش دارد. اسالم پس از این مساوات غرایز را آزاد گذاشته که در حدودی که با 

ها درنظر اسالم های عالی زندگی معاوضه نکند به کار پردازد و نظر به اینکه ارزشهدف

تر است و از اینجاست که ها آسان، گسترش عدالت در مجموع آنزیاد و به هم پیوسته است
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کردن مساوات اقتصادی به آن معنای کوچک و غیر مستقل، که با فطرت ناچار به اجباری

ها و غرایز مختلف سازش ندارد و مانع تصادم دارد، نیست. آن مساواتی که با طبع موهبت

کند و مانع از با استعدادهای ضعیف یکسان میها را العاده بوده، آنترقی استعدادهای فوق

ها و غرایز صاحبان ذوق و غریزه به نفع خود و ملت است، درنتیجه، کارانداختن موهبتبه

سازد، مسلماً از مغالطه دربارۀ اینکه اجتماع، بلکه انسانیت را از نتایج این غرایز محروم می

شود؛ زیرا اگر ما در غرایز نهانی حاصل نمیای استعدادهای طبیعی افراد مساوی نیستند فایده

که آن هم جای شبه نبوده و این اختالف را در مسیر جریان ــ ای داشته باشیمافراد شبه

ها با ای کنیم که بعضیتوانیم در این مطلب مغالطهــ  هرگز نمیکنیمزندگی مشاهده می

ای دیگر که عدهد، درحالیشوناستعدادهای فطری برای سالمتی، صحت و قدرت متولد می

تواند پس عکس مستعد مرض و نقص و ضعف هستند، حال که دستگاه وجود و هستی نمیبه

از آفرینش زندگان، آنان را همچون صنایع و آالت و ابزار در یک قالب ریخته یک شکل 

 سازد، ما هم راهی به تساوی این استعدادها و غرایز نداریم.

عنوان منبع اصلی فعالیت مقرر داشته و عدالت عمومی را به اسالم هماهنگی امکانات و

که برای سنجش، ضمناً راه را برای تفوق بر یکدیگر با کار و کوشش باز گذاشته است، چنان

ترین حتمی است که گرامی«های اقتصادی به کار برده است: های دیگری غیر از ارزشارزش

مال و پسران زینت زندگی «)؛ 13حجرات، »(شما در برابر خداوند پرهیزکارترین شماست.

). از 46(کهف، » های شایسته ازنظر ثواب و آرزو، نزد خداوند بهتر است.ماندهدنیایند و باقی

های اقتصادی محض وجود های دیگری غیر از ارزششود که ارزشخوبی روشن میاینجا به

سر اموال، یعنی وسایل معقولی گاه که مردم بر ها حساب کرده و آندارد که اسالم روی آن

که بر پایۀ کار و یا موهبت خدایی و نه وسایل منکری که در اسالم حرام است، اختالف 

ای برای تعادل اجتماع قرار ها را وسیلهکند و آنها استفاده میکند از آن ارزشپیدا می

زیرا تحصیل مال تابع داند؛ دهد؛ بنابراین اسالم مساوات غیرمنطقی در مال را قانونی نمیمی

های مردم مختلف باشد و کند که روزیاستعدادهای مختلفی است و عدل مطلق اقتضا می

گروهی برتر از گروه دیگر باشند؛ البته اسالم با تحقق عدالت انسانی و مهیاکردن اوضاع و 
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و  امکانات مساوی برای همه تأثیر موقعیت پایین خانواده و طرز نشوونما و ریشه و نژاد

دادن رساند و با دخالتدیگر قیدها را که مانع پیشرفت و کوشش فردی است به حداقل می

های اقتصادی های دیگری در محاسبۀ خود و آزادکردن وجدان بشری از فشار ارزشارزش

های ها در محل حقیقی و معقول خود، و خالصه نکردن همۀ ارزشمحض و نهادن آن ارزش

های معنوی را درک ادی (مثل بعضی از اجتماعات بشری که ارزشهای اقتصمعنوی در ارزش

های کند. اسالم افراط در ارزشها تعادل ایجاد میاند) میان ارزشنکرده و یا از اهمیتش کاسته

پذیرد که برای مال این همه ارزش قائل شوند و زندگی را در کند و هرگز نمیمالی را طرد می

و داند که هر فردی به قدر کفایت ــحال، الزم مید، درعینکنهای مادی خالصه نمیارزش

ــ داشته باشد که در فساد و تنگدستی واقع نشود و تنعم زیاده بر احیانًا زیاده بر مقدار کفایت

کند و برای فقرا در اموال بندی میداند. اجتماع را طبقهاندازه را که به طغیان بکشد، حرام می

طرف هد که هم حاجت آنان را جواب گوید و هم اجتماع را بهدمردم حقوقی قرار می

گونه تمام بختی سوق دهد و ضامن تعادل و همکاری و ترقی گردد، بدینسعادت و نیک

جوانب حیات را لحاظ کرده و هیچ قسمت آن را چه مادی و چه روحی، چه دینی و دنیوی 

صورت یک وحدت ند، بهاز نظر دور نداشته است تا همۀ این جوانب مختلف ذوب شو

توجه ترکیب آن را بیای از مواد امتزاجی و قابلکه نتوان مادهطوریآمیخته درآید؛ بههمبه

گذارد تا وحدت آن با وحدت جهان بزرگ و زندگی انسان در یک رشته درآمده و با آن 

اهیم راستا، به تعریف عدالتِ توزیعی خو). درهمین46-42: 1392متحد گردد (سید قطب، 

 پرداخت.

 عدالت توزیعی

 اند: نظریه های عدالت توزیعی در پی پاسخ به سه پرسش

رصت یا زلت، ف، من. کدام کاالها باید توزیع شود؟ آیا این کاالها شامل ثروت، قدرت1

 شود؟ها میترکیباتی از آن
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ی انیامده، برخدنیها، مرده، زنده، بهها باید توزیع شود؟ انسان. این کاالها بین کدام گروه2

یک مصداق این توزیع ها و ... کدامها، موجودات باهوش، اعضای یک جامعه، ملتانسان

 است؟

ی بر جایگاه ی، متکیستگ. توزیع دقیق این کاالها چگونه باید باشد؟ برابر، متناسب با شا3

 اجتماعی افراد، متکی بر نیاز افراد یا ... ؟

کسی حق اجرای توزیع مطلوب و رسش که چهپن های عدالت توزیعی اغلب به اینظریه

ز ادهند، برخی کسی باید مجری عدالت توزیعی باشد، پاسخ نمیمشخص را دارد؛ یعنی چه

 اند از: های عدالت توزیعی عبارتترین نظریهمهم

توزیع  د جامعهصورت مساوی بین افرا: براساس این نظریه کاالها باید بهنظریۀ برابری

..) توزیع .ت و ریه عمومی، بسته به اینکه کدام کاال (ثروت، قدرت، فرصشوند، این نظ

..) ا، اقوام و .ها، نژادهها (افراد، خانوارها، ملتشود، یا اینکه این کاالها بین کدام گروهمی

گیرد، در حالت متعارف، های گوناگونی به خود میشود، صورتصورت برابر توزیع میبه

 ا است.ها و برابری دستاوردهمساوات مستلزم برابری فرصت ایجاد شرایط برابری و

به  اند که هرکس بایدهای عدالت توزیعی مدعی: همۀ نظریهنظریۀ استحقاق و شایستگی

ها در آن تفاوت مند شود واندازه استحقاق و شایستگی خود از توزیع کاالها در جامعه بهره

ستحقاق حتوای اها معتقدند ماز این نظریه برخورد با محتوا و مفهوم استحقاق است، برخی

بری در یۀ برانظر عادالنه آن است که برابری بین همه افراد را حفظ کند و درنتیجه، به

دالنه در های دیگر معتقدند که محتوای استحقاق عارسند، درمقابل، نظریهعدالت توزیعی می

آن عدالت  ر پایۀه بیادتر است کتوزیع نابرابر کاالها برمبنای عواملی مانند کار سخت و ز

شود و برخی یمندی و برخورداری بیشتر برخی نسبت به بعضی دیگر متوزیعی منجر به بهره

 اند از: های آن عبارتترین نظریهاز مهم

ویژه ثروت و موقعیت اجتماعی باید که بر پایۀ آن، کاالها و به های شایستگینظریه

صورت ترکیبی از استعداد، کار سخت و امثال آن تعریف بهبرمبنای شایستگی فردی که اغلب 

ویژه کاالهای که برپایۀ آن، کاالها و به های متکی به نیازنظریهشود، بین افراد توزیع شود؛ می
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اساسی و اولیه مانند غذا، مسکن و خدمات بهداشتی باید برمبنای تأمین نیازهای اساسی افراد 

اش آن های متکی به نیاز است و شعار اصلیم ازجمله نظریهبین آنان توزیع شود، مارکسیس

اندازۀ نیازش داده شود؛ اندازۀ توانایی او گرفته شود و به هرکس بهاست که از هرکس به

که برپایۀ آن، کاالها باید برمبنای میزان مشارکت افراد در  های متکی به نقش و سهمنظریه

 شود. تولید کاالهای اجتماعی بین آنان توزیع

کند الل میی استدجتماعبرپایۀ قرارداد ا نظریۀ عدالت،: جان راولز، در کتاب نظریۀ انصاف

. او معتقد طرفانه کاالهاستویژه عدالت توزیعی، حالتی از انصاف یا توزیع بیکه عدالت، به

ه متوسط کردن رفاه کل یا رفاخواهی عدالت را برای بیشینهاست همۀ افراد نظریه مطلوبیت

رای کسب ود را بدلیل خطر قرارگرفتن در گروه کسانی که باید کاالی متعلق به خجامعه، به

نظریۀ  اولز درشمرند. درمقابل، رمنافع بیشتر دیگران واگذار کنند و ببخشند، مردود می

شده ازسوی تعریف بیعیانصاف خود، با ابداع دو مفهوم جایگاه اولیه، در مقایسه با وضعیت ط

 قاعدۀ رپایۀبژان ژاک روسو و هابز معتقد است که افراد در چنین اوضاعی جان الک، 

آوردن حداکثر دستتوان آن را بهکنند که میگیری میحداقل انتخاب و تصمیمـحداکثر

ها به شمار آورد. این عمل همان عدالت متکی به انصاف شدن کمترین بدیها و متحملخوبی

روت، ثرآمد، دصت، الهای اجتماعی اساسی مانند آزادی، فراست. در نظریۀ انصاف، تمام کا

نکه آد، مگر صورت برابر بین اعضای جامعه توزیع شوعزت نفس و منزلت اجتماعی باید به

رخوردارِ بهای کمتر مندی بیشتر گروهتوزیع نابرابر یکی یا تمام این کاالها منجر به بهره

 کند: یف میشرح تعراصل عدالت خود را بدینجامعه شود. راولز برای تحقق این وضعیت دو 

ترین دهگستر وهر فرد جامعه باید حق برخورداری برابری از بیشترین  اصل یکم:. 1

، آزادی از مالکیت ها، شامل آزادی سیاسی، آزادی عقیده، آزادی بیان و اجتماع، آزادیآزادی

 ه باشد؛ ه داشتامعجیر افراد بازداشت خودسرانه و مصادره اموال و امثال آن را همانند سا

  های اجتماعی و اقتصادی درصورتی پذیرفتنی است که:نابرابریاصل دوم: . 2

 های کمتر برخوردار باشد؛ دارای بیشترین منفعت برای گروه •
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رصت فهایی باشد که همۀ افراد جامعه مربوط به مشاغل، مناصب و موقعیت •

 باشند. ها را داشته یافتن به آنبرابر برای دست

ن دیگر، به بیا ومراتب دارند راولز بر این عقیده است که دو اصل عدالت یاددشده سلسله

یشتر بجتماعی اهای اجتماعی و اقتصادی، مانند ثروت، درآمد و منزلت مواهب و برخورداری

های تقدم را به باره راولز قاعدهتوان به دست آورد. درهمینها نمیرا به بهای کاهش آزادی

 ): 1387کند (راولز، شرح زیر مطرح می

 زادی و تقویتآفظت از محا برپایه این قاعده، آزادی را تنها و تنها برای قاعدۀ تقدم آزادی:

 توان محدود کرد؛ آن می

د موجب صت بایی فر: بر پایۀ این قاعده، نابرابرقاعده تقدم عدالت بر کارآمدی و رفاه

انداز باید ازحد باالی پسد و نیز نرخ بیشار از آن شوهای افراد کمتر برخوردتقویت فرصت

 گیرند.موجب تخفیف غایی فشار بر کسانی باشد که در تنگنای بیشتر قرار می

به  توزیعی دالتنوزیک با انتقاد از نظریۀ راولز مدعی است که ع نظریۀ حق تاریخی:

ت؛ اما با ۀ نهایی مشخص اسئال با نتیجدنبال یک الگوی ایدموضوع توزیع ربطی ندارد که به

یک نظر نوزنوبۀ خود ناشی از نوعی حق تاریخی است. ازاستحقاق فردی ربط دارد که به

شرط آنکه ت بهه اساینکه کسی دارای برخی از کاالها، به ویژه حقوق امالک، باشد عادالن

 د: اشبر رعایت قواعد زیر به دست آورده بای مبتنیفقط و فقط آن را ازطریق تاریخچه

 ر تمامکیت ببراساس این قاعده هرکس حق تصرف و مال. قاعدۀ اکتساب (شرط الک): 1

نون متعلق بر این حق دارد هرچیزی را که اککند دارد؛ عالوهچیزهایی را که خودش ایجاد می

د بردارد، اندازۀ کافی برای دیگران باقی بگذارد، برای خوشرط آنکه بهبه دیگری نیست، به

 نشود؛  مندی دیگران در سایر موارددیگر، این برداشتن موجب بدترشدن بهرهبیانبه

توان آنچه را یک نفر تحت قاعدۀ وجه نمیهیچبراساس این قاعده به قاعدۀ انتقال:. 2

به آن  و راضیود ااکتساب به دست آورده است، از او گرفت و به دیگران داد، مگر آنکه خ

 هد؛ دقال روش یا سایر قراردادها به دیگران انتباشد و ازطریق هدیه، خرید و ف
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یشین باید اعدۀ پقت دو : براساس این قاعده آثار ناشی از تخلف و عدم رعای. قاعدۀ اصالح3

رت صت، قد، فرتعدیل و اصالح شود، نوزیک معتقد است هر توزیع درآمد، ثروت، موقعیت

نداشتن یا  اشتن یاعادالنه است. د گانۀ باال، توزیعیو امثال آن، ناشی از رعایت قواعد سه

اصول  مانند نیاز، یگر،کمترداشتن یا بیشترداشتن این یا آن، انطباق و هماهنگی با چیزهای د

بودن اعادالنهه یا ندالناخالقی، رضایتمندی و انتفاع جامعه، عواملی نیستند که براساس آن عا

ین عایت ارعدم  ولی رعایت یاتوزیع مشخص شود؛ زیرا این امور به عدالت ربطی ندارد؛ 

اساس کند؛ براینبودن آن را مشخص میگانه در پیدایی آن توزیع، عادالنه یا ناعادالنهقواعد سه

کند، یت نمیتبع نوزیک معتقد است که توزیع عادالنه از هیچ الگو و نتیجۀ نهایی مشخص

هایی که در وششک. همۀ .. نیست.ها، درآمدها و ها، قابلیتمعنای برابری فرصتعدالت به

کان و یت مالرضا جهت توزیع دوبارۀ کاالها برای رسیدن به یک الگوی کمال مطلوب، بدون

ها، توزیع ویژه مالیاتعدالتی است و بهشود، نمادهایی از بیدارندگان آن کاالها، انجام می

 آید.عدالتی است و دزدی و سرقت به حساب میدوبارۀ مصداقی از این بی

ستلزم خواهی، اجرای عدالت مدر چارچوب مکتب مطلوبیت کردن رفاه:یۀ بیشینهنظر

االهای اکردن ککردن کل رفاه یا رفاه متوسط جامعه است، تحقق این امر مستلزم فدبیشینه

یی کاالهای یت نهاطلوببرخی از افراد برای دستیابی بعضی دیگر به این کاالهاست تا اینکه م

خواهی، در تلوبییشتر یا کمتر از رفاه دیگران نباشد، مکتب مطهریک از افراد جامعه ب

هان کل ج حتیٰ حالت عام، بر این عقیده است که معیار عدالت برای کارها، مؤسسات یا

توان عدالت را با حقوق، صورت غیرمستقیم میخواهی رفاهی منصفانه است و تنها بهنتیجه

ل تنها ممکن ن عوام. اییتی تعریف و ارزیابی کردمالکیت، نیاز و یا سایر معیارهای غیرمطلوب

توجه با محتوا و دایرۀ شمول رفاه بشر مهم و قابلصورت غیرمستقیم و درارتباطاست به

صورت تواند بهق بشر فقط میدر چنین صورتی، تقاضاهایی چون حقو حال، حتیٰباشند؛ بااین

بری خلعت(عبور برای عمل نیستند قابلظر گرفته شوند، ولی سدهای غیرنای از رفاه در مؤلفه

 ).35-31: 1393و طباطبایی یزدی، 
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که  مواردی مثابۀ انصاف مستلزم توزیع برابر کاالهای اولیه است، مگر درعدالت به

دالت اصل ع ا درنابرابری توزیع، بیشترین کمک ممکن را به فقیرترین مردم برساند؛ لذ

الحظات در مه این کند؛ البترای الگوی توزیع لحاظ میمالحظاتی را از جنبۀ عملی و ابزاری ب

نقش  های معاصر عدالت توزیعی و خصوصاً در رویکردهای نظری نهادگرا،دیگر روش

اوت، در اصل تف حال، در ادامه خواهیم دید اگرچه در آزمون، براساسچشمگیری دارد، بااین

شود شته میتر به اجرا گذابرخی موارد صریح و ساده است، اما وقتی در وضعیت پیچیده

توان یز نمیترین وضعیت نبینانهتبعات و مشکالتی را به همراه دارد؛ حتیٰ در بهترین و خوش

ت نیز رین حالترین قشر جامعه بینجامد، در بدتگفت که نابرابری به بهبود اوضاعِ ضعیف

سود  وی سهم ابرراصل تفاوت ممکن است توجیهی برای عملکرد افرادی باشد که از این ناب

 ).174-172:  1392نو، آورند (دمارتیبیشتری به دست می

 تحکیم پایۀ عدالت اجتماعی

 هللا هاشمی رفسنجانی، در اندیشه آیت

خاطر فقرش گذاری در جامعۀ اسالمی میزان ثروت نیست و فقیر بهمعیار ارزش«

ۀ اسالمی در صدر گذار جامعشود. زندگی و سیرۀ عملی پیامبر (ص) بنیانتحقیر نمی

ها هایی که در مورد احترام به شخصیت انساناسالم و همچنین ائمۀ اسالم و داستان

دهد در این روال زندگی بدون توجه به فقر و یا ثروت از آنها باقی مانده، نشان می

مسئلۀ شخص و فرد مطرح نبوده است؛ یک مکتب است، یک راه است، یک 

خاطر خاطر فقر و بهبخشی از مردم بهبرای اینکه حرکت کلی است ــ

اند که خودشان را از بسیاری از حقوق برای بودن به این روز افتادهخالیدست

شود و از این قبیل مواردــ در مکتب همیشه محروم ببیند، استعدادهایشان نابود می

شکند و راهی برای مردم جامعۀ اسالمی برای رفع تبعیض و رشد اسالم این وضع می

شود. وقتی این وضع اجتماعی و در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی حاصل می

شکست و مردم شخصیت خود را بروز دادند، آن موقع پایۀ عدالت اجتماعی، 

ها خیال کنند که این روش جمهوری اسالمی که شود. ممکن است بعضیتحکیم می

طلبی سیاسی است؛ تکند، یک فرصها و محرومان تکیه میمرتب به ملت و توده
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ای است که مداران دنیا بدانند که این حرکت ریشهطور نیست، سیاستنه قطعاً این

ترین دستورها و معارف اسالم اجرا عنوان یکی از اصیلما داریم، ما یک راه به

دانستیم که از راه اتکا به می کنیم. اگرچه در آن شکست باشد؛ یعنی اگر حتیٰمی

خوریم، مؤظف بودیم روی وده و اتکا به محروم، شکست هم میمردم، اتکا به ت

ها تکیه کنیم؛ برای اینکه این اصل حفظ شود، این راه خداست که راه اساسی هم این

این است. روشن است برای دستیابی به این موفقیت، که امری فرهنگی است، الزم 

 ). 485: 1379(هاشمی رفسنجانی، » است دو سه نسل طی شود.

 هللا هاشمی رفسنجانیالت اجتماعی در اندیشۀ آیتعد

های عادل بسازد و عدالت گیری اول اسالم این است که انسانهللا هاشمی، هدفبه نظر آیت

ا کند، قق پیدع تحاجتماعی فردی را تحقق بخشد، اگر عدالت فردی در بخش عظیمی از اجتما

کند، بینانه برخورد میجا واقعاسالم در اینآید؛ اما خود عدالت اجتماعی میدنبال آن خودبهبه

داند: می ماعیعدالت اجتماعی را مکمل عدالت فردی و عدالت فردی را پایۀ عدالت اجت

نُو لِتَکُو وَ کَذالِک جَعَلنا کُم اُمتً وَسَطاً«فرماید: می 143همچنان که در سورۀ بقره آیۀ 

 اشد، حاال یکبعتدال اهمین  است، شاید ناظر بهو امتی که شاهد بر مردم » شُهَداءَ عَلَی النّاس

ه است ک قرراتیم» عدالت اجتماعی«تعریف مختصر از عدالت در بعد فردی آن چنین است: 

ی را به کند. اگر عدالت اجتماعبا هم متناسب می» ها و مصالحارزش«را با » حقوق انسان ها«

ر دیگر خالقیون بدهید، جودست ا کنند و اگر بهدست فقها بدهید یک جور تعریف می

دم را آن حالْ آکنند. ازنظر فقیه، عادل کسی است که در وجود او حالتی است که تعریف می

نی انسان ها پرهیز کند، یعکند تا وظایف خود را انجام دهد و از گناهان و تخلفوادار می

سوق  طرف کارهای خوبکند که او را بهسالمی که از دورن خود نیرویی احساس می

گویند دالت میعکند؛ فقها به این حالتِ دهد، و درمقابلِ کارهای بد و گناه، او را مهار میمی

تر از ها دایرۀ عدالت را وسیعاند، آنملکۀ عدالت. علمای علم اخالق به این مقدار اکتفا نکرده

تب اند، حتیٰ در مقدمۀ اکثر کتری به حساب آوردهخواهند و یک قدرت عظیماین می

 ست: ابندی ذیل هللا هاشمی رفسنجانی قوای انسانی دارای تقسیماخالقی هست. ازنظر آیت
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 قدرت فکری؛ •

 نیروی غضب و تدافعی انسان؛ •
 گیرد.نیروی شهوانی که تمایالت انسان از آن سرچشمه می •

گردانند. قسمتی مربوط به علمای اخالق همۀ ابواب اخالق را به این سه قدرت برمی

ق و عقل آدم است، مثًال ایمان، علم، توصیه و بسیاری از ابواب اخالقی فکر، منط

مربوط به قوۀ عقالنی ماست، قسمتی مربوط به قوۀ غضب ماست، که ابواب جهاد، 

گیرد و هریک از دفاع، انتقام، عفو، و بسیاری از چیزها از این رشته سرچشمه می

خصوص به خود دارند. قسمتی های علم اخالق، باب مها درباب اخالق در کتابآن

شود که تمایالت انسانی های انسان هم به تمایالت شهوانی مربوط میاز ویژگی

است، به چیزی تمایل دارد، از چیزی تنفر دارد و براساس این تمایالت خیلی چیزها 

اند عدالت به این شکل است. هریک از این قوا کند. علما گفتهموضوعیت پیدا می

ارد، حالت تفریط دارد و حالت اعتدال دارد، در هرکدام از ابعاد حالت افراط د

روی مدنظر است، حاال ازنظر شخص خود من که یک مقدار انسانی عدالت و میانه

توانم روی این بحث نظر بدهم. این ام با یک قاطعیتی نمیدر علم اخالق کار کرده

ها را این جوری این بحثچیزی است که اکثر اخالقیون آن را قبول دارند و اصالً 

اند که این قوه، یعنی اعتدال در شهوت، اعتدال در غضب و کنند، بعد گفتهمرتب می

اگر در وجود یک انسان » حکمت«و » شجاعت«و » عفت«اعتدال در فکر یعنی 

شود. عدالت نتیجه انسجام این قوا و تعادل این می» عدالت«ها جمع شود، ترکیب این

بینید که عدالت از نظر اخالق انسان است. در این صورت میقوا در وجود یک 

خواهند عدالت را شود. در علم فقه، وقتی که فقها میتر میتر و وسیعخیلی مهم

گیرند، ولی در علم اخالق یک آدم موضوع احکام قرار دهند، این قدر وسیع نمی

طور نیست ــ ایندالبته حکمت هم درجاتی دارــعادل چنین فردی است، آدم حکیم 

که آدم خیال کند اگر بخواهند حکیم شوند، باید همۀ علوم را بدانند، نه خیلی از 

توانند به یک صورتی، حکیم شوند. حکمت و عفت و شجاعت که عوام هم می

آورد، حال های اخالقی است، یک انسان عادل را به وجود میریشۀ سایر بحث

ادل باشند، بسیار مشکل است. از آیات قرآن هم آنکه توقع اینکه همۀ مردم دنیا ع
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طور نیست که شود که تا روز قیامت هم این فسق و فجور هست و ایناستفاده می

همیشه همۀ مردم عادل به آن معنا شوند؛ اما خواست اسالم این است که در 

ای که اسالم حاکم است؛ آن اسکلت تودۀ مردمش را این جوری بسازد، مردم جامعه

دهند. عادل هم ل با مقررات اجتماعی عادالنه جامعۀ ایدئال اسالمی را تشکیل میعاد

به آن معنایی که گفته شد، عادل فقهی و عادل اخالقی این جامعه، ایدئال است. در 

اسالم امتیاز و اختالف هست، ولی با معیار و با حساب، ما در جامعه، اسالمی را 

های این جامعه را هستند و پایه» افراد جامعه«کنیم که بنیان و اساس آن پیاده می

شود ایدئالی فکر کرد که با قانون، جامعه را دهند. نمیتشکیل می» صالح«افراد 

پذیر مؤثر است. دان و قانونشود، بلکه قانون برای مردم قانوناصالح کرد. این نمی

دنش و اجبار برای مردم کار نهایی نیست. اصالح اسالمی اجبارش، کیفر دا

عنوان درصد هم بههایش در جهت ساخت و تربیت مردم است که شاید پنجمجازات

مثال معرفی نشده باشد، بقیه را باید به تربیت اسالمی، اخالق اسالمی، عدل اسالمی، 

طرف جایی که دادن اسالمی پیش برد و جامعه را بهرویۀ اسالمی، آگاهی

که شود، چناننگی دارای نقش مؤثری میخواهیم برسانیم. در اینجا ابزار فرهمی

ابزار فرهنگی از عوامل سازندۀ اخالقی، نقش دستگاه هنری و نقش تمام آنچه در 

که در جامعۀ تعلیم و تربیت انسان در جامعه مؤثر است، نقش اول است. چنان

های خوب ها باشد، که انسانگیری باید به طرف تقویت اینآیندۀ ما بیشتر هدف

های ناصالح توقع داشته باشند، که نتیجه اینکه در جامعۀ اسالمی نباید انسان بسازند.

شود. های صالح در یک ردیف قرار گیرند. این ظلم را جامعه مرتکب نمیبا انسان

اند که فقط نقطۀ عدالتی قضیه اینجاست که در اسالم، راه را به روی مردم نبسته

مانند. اگر گفته شده علم باید وسایل تعلیم ها در یک حدی از امتیازات محدود باین

و تعلم آن را چنان فراهم کنیم که هرکس خواست بتواند از این امتیاز برخوردار 

شود که ما جوری عمل کنیم که بعضی استعدادهای مردم نتوانند شود، ظلم اینجا می

که  شود که ما جوری رفتار کنیم کسیدرس بخوانند و عقب بمانند. ظلم اینجا می

فقیر است، از تحصیل محروم باشد. این وظیفۀ دولت است که در بحث عدالت 

ها را برای مردم با کسب امتیاز میدانبا عدالت فردی و دررابطهاجتماعی دررابطه
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گوییم شرایط اِفتاء این است که عادل باشد، عالم باشد، چه باشد باز کند، اگر ما می

کس ببنیدیم و امتیاز اسالم با سایر به روی هیچ و چه نباشد، نباید این دروازه را

های زمان خود و قبل از خود و امروز این است که میدان مسابقه را در مکتب

چنان باز گذاشته است که برای همه فرصت باشد. در اسالم های انسانی آنفضیلت

ف که گفته شد معیار تقواست و همگامی وسایل کسب تقوا در جامعه از وظایچنان

توان چنین استنباط کرد که دولت و حکومت اسالمی است و از آیات و روایات می

که گاهی این تقوا ای مستحکم وجود دارد، چنانمیان تقوا و عدالت اجتماعی رابطه

 ).527-520: 1379مرادف با عدالت است (هاشمی رفسنجانی، 

 سنجی نظریه و واقعیتانطباقگیری: نتیجه

سازد، رخدادهای سیاسی و اجتماعی دوران معاصر ایران روشن می طور که بررسیهمان

اجتماعی ایران بوده ـهای سیاسیهای جنبشترین دغدغهمبحث عدالت اجتماعی یکی از مهم

های بسیاری مطرح شده و است. در راستای این هدف و تحصیل عدالت اجتماعی نظریه

هللا هاشمی رفسنجانی از ت. آیتهایی ازسوی مسئوالن جامعه ارائه شده اسبرنامه

پردازان انقالب اسالمی و از پیشروان انقالب طرح این مبحث، یعنی عدالت اجتماعی، را نظریه

های نماز جمعه پس از پیروزی انقالب اسالمی آغاز کرده و طی پنجاه خطبه در در خطبه

ارائه کرده است.  نماز جمعه این اهداف را ترسیم و به مسئوالن و مردم و کلیۀ مخاطبان

کردن آن فاصلۀ بسیاری وجود دارد؛ دست تا اجراییروشن است که بین طرح مباحثی ازاین

گذاران یک جامعه دیگر شناخت زیرساخت و اساس عدالت اجتماعی در اندیشۀ بنیانازسویی

بر شناسایی و معرفی ها افزوناز اهمیت بسیاری برخوردار است و شناخت این زیر ساخت

زوایای پیدا و پنهان آن را برای مخاطبان هرچه بیشتر روشن می سازد. دستیابی به عدالت  آن،

بار در لحاظ ساختار حکومتی که تشکیل جمهوری اسالمی برای اولیندر جامعۀ ایرانی به

عنوان نظامی که همۀ المللی بود، خود یک موفقیت است و معرفی اسالم بهجامعۀ بین

المللی تأثیرگذار تواند بر عرصۀ بیناعی در آن متبلور شده است، میهای عدالت اجتمجنبه

آمده مشخص شد، مالکیت در اسالم عملهای بهباشد و آن را به جهانیان بشناساند. در بررسی
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عنوان خلیفه روی زمین اعطا شده است، پس ابتدا از آن خداست و سپس به بندگانش به

دودیت آن نیز در چارچوب اهداف الهی قرار گرفته و مالکیت در اسالم پذیرفته شده و مح

تواند محدود شده و در تصرف ولی فقیه قرار گیرد. بر اساس والیت فقیه این مالکیت می

مالکیت خصوصی بر اساس حب به نفس که محرک جامعه است پذیرفته شده است و در 

سوی عدالت اجتماعی  اسالم آزادی و مالکیت در کنار یکدیگر قرار گرفته و جامعه را به

هللا هاشمی رفسنجانی ضمن طرح مسئلۀ مالکیت در ابعاد رو، آیتسازد. ازاینرهنمون می

کند و مبنای مختلف الهی، فردی و اجتماعی آن در ابعاد مختلف برای مخاطبان تشریح می

در  داند. ایشان در راستای همین مسئله به اهمیت کارمالکیت را در جامعۀ اسالمی کار می

های دقیقی است که اند و شاهد این مدعا اشارهاسالم اشاره کرده و آن را نوعی عبادت دانسته

اند، ازنظر بزرگان اسالم کار امری عبادی است که به سیرۀ عملی ائمه، آیات و روایات نموده

توان گفت که رو، میبسیار توصیه شده است، و برای آن محدودیتی وجود ندارد، و ازاین

تواند محدودیتی داشته باشد. البته در چارچوب نظام الهی و اسالمی، مالکیت لکیت نیز نمیما

تواند منجر به دستیابی ثروت برای افراد جامعه باشد. اسالم و کار دو موضوعی است که می

برای تقسیم ثروت در جامعه نیز برنامۀ عملی دارد، در کنار این موضوع در جامعۀ اسالمی 

در نظر گرفته شده که در راستای تقسیم ثروت صورت گرفته است، برنامۀ  حقوقی واجب

کند که عملی اسالم، زکات، خمس، انفال، انفاق، ایثار و مسائلی از این دست را معرفی می

های هریک بنا بر شرایطی که دارد برای مصارف عمومی آن در جامعه اسالمی نیز برنامه

کند ز تجمع ثروت در دست افرادی خاص جلوگیری میعملی مبسوطی ارائه کرده است که ا

بضاعت از ثروت عمومی جامعه نیز برخوردار باشند. شود که افراد فقیر و بیو موجب می

دقیقاً برعکس جامعۀ سرمایه داری که تجمع ثروت در دست افرادی خاص منجر به رشد و 

هللا هاشمی های آیتشود. از بررسی دیدگاهپیشرفت استثمار طبقات محروم جامعه می

های رفسنجانی می توان نتیجه گرفت ایشان بحث عدالت را در جامعه همگام با دیدگاه

ها را در جامعه مطرح کند راه های اجرایی کردن این آرماناسالمی طرح کرده و سعی می

سازد و دیدگاه نظری خود را که سرچشمۀ اسالمی دارد در جامعه به شکل عملی اجرا کند، 
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دستیابی به عدالت اجتماعی را در نظام اسالمی امری ممکن و عملی سازد، و در جهت  تا

هایی در دولت و قوانین جمهوری اسالمی معرفی و طرح دستیابی به این اهداف آرمانی برنامه

 کرده است که در طی حیات انقالب اسالمی قابل مشاهده است.
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 یکارگر ۀجامع و یفسنجانر یهللا هاشمتیآ

یکمال نیحس
1 

  دهیچک
ها هم ملکرد آنعاند که دهیدرخش هچون ستار یهمواره مردان بزرگ ،رانیاتاریخِ  بِیفراز و نش در

 نرایا یرکارگ ۀجامعهم در اعصار بعدی موجب اعتالء و رشد جامعه بوده است.  خود و عصردر 

نقالب ا یۀر ساتوانست د یِ خودمعنو و یحقوق ماد عییاستبداد و تض، خفقان یطوالن ایاز دورهپس 

 ینقالبابارزات وران مک در ی،رفسنجان یهللا هاشمتیحضرت آ .ابدیب یمنأو م پناه یشکوهمند اسالم

 بوده رانیا ارگرک ۀطبق یحام نیتربزرگ ی،و اجتماع یاسیس یهاعرصه ۀدر همآن، پس از نیز و 

 هاآن مشکالت رفع معضالت وۀ و دغدغ یکارگر ۀه جامعب شانیا ۀدلسوزان نگاه ژرف و است.

فشار  ریز ایو شد میتنگ  هجامعاین  تا هرگاه عرصه بر ه بودساخت یصبورسنگ  او همواره از

 ستادیاینم از پاز یشان نیا و بنشینند یشیاندمشورت و همبه  ، با ویگرفتندیقرار م یمشکالت اقتصاد

د جود دارو یخیارشواهد و مدارک متعدد ت .رفع شود ثارگریو اکش زحمت ۀجامع نیتا معضالت ا

ون قان بیوکرد. تصیم یریگیپ جهیرا تا حصول نت یکارگر ۀچگونه حق و حقوق جامع شانیکه ا

 و شهیاند کرانیب یایرد کوچک از ییهامونه، نمقاله نیا در بود. ایشان بارز یهاازجمله تالش کار

ه بر این شود. نگارندیارۀ جامعۀ کار و کارگری به خوانندگان معرفی مدرب یهللا هاشمتیعملکرد آ

 دواهد ماننخ یباق چیزی رانیا یاجتماع یاسیس سپهر کردار درست در و کینام ن جز باور است که

  .اندارکان جامعه ۀاو به هم ۀمهربانان و عینگاه وس ونیمدو ایرانیان 

أمین ارگر؛ تکب قانون کار؛ طبقۀ شمی رفسنجانی؛ تصویهللا هاجامعۀ کارگری؛ آیتها: کلیدواژه

 اجتماعی.

                                                                                                                                        
 رکاریسال وزدوازده ی؛ اسالم یمجلس شورا مردم تهران در ۀندیدوره نما سه ؛کار یحزب اسالم رکلیدب .1

سال  ؛ دوازدهیمقام وزارت بازرگانسال قائمچهار ؛ واصالحات یسازندگ یهادر دولت یاموراجتماع و

  .مصلحت نظام صیمجمع تشخ دیفق سیئر یمشاورعال
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ا ب یماعاجت فتشریو پ یبه رستگار دنیرس یبرا بهتر یراه و دیجد یاشهیاند نو، ینگاه

 خاص و یاچهره یرفسنجان یهللا هاشمتیاز آ یواخالق ینید یهاحفظ ارزش بر دیکأت

  د.به آن اشاره خواهم کر این مقالهکه در نشان داد  انیسازنده به جهان

را فراهم آورد  اوضاعی ،همکار و برادر وعنوان دوست هب ،شانیدر کنار ا نجانبیحضور ا

در  یهاشم یو نگاه آقا شهیبا اند شکانینزدبیشتر از  یٰحتگاه  و دیگران از شتریتا ب

بارۀ در یهللا هاشمتیکه آ موضوعی را یافتتوان یندرت مبه موضوعات مختلف آشنا شوم.

در  یتالش اقتصاد و کاری، به معنو و یماد یزندگ ریمسایشان، در  باشد. نداشته آگاهیآن 

دست  ی خوبیتیریدانش و توان مدبه  رو،پرداخته بودند؛ ازاین یعلوم حوزو لیکنار تحص

متفاوت  یآخوند ،و معمم یبه قول دوستان روحانهمۀ این عوامل از ایشان،  یافته بودند،

که  دمیدیم حضور داشتم و شانیا یخارج یهامالقات از یاریدر بس نجانبیا ود.ساخته ب

نظران و مقامات و صاحب شمندانیکننده و اندمالقات یِخارج یهاچگونه سران دولت

اشاره  ایبه نمونه بارهنیجستند. درایموضوعات گوناگون رهنمود م در شانیا از یاسیس

پس  ،تندمختلف حضور داش یکار کشورها یاز وزرا یتعدادکه  »کاپالم«اجالس  کنم: دریم

فقط چند « :اجالس مذکور اعالم کرد تیریمد ی،هللا هاشمتیآ یو کارشناس قیدق یاز سخنران

سخنرانی  اعداد و آمار با ذکر یفن و قیدق کامالً  ،تن از سران کشورها قادرند بدون نوشته

 ».رانیا یاسالم یجمهور سئیر یهاشم هللاتیآ جز ستین یجمع کس نیا از یکی .کنند

کامل و  یاچهره شانیاز ا یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد ،ینید یهانهیزمدر  یکارشناس

 لیتحص ۀادام ،و بعد یپدر ۀزمان با کار در مزرعهم لیتحص .کرده بودجامع به جامعه ارائه 

انقالب  یروزیقبل از پ ،قم در ونیروحان یساز مسکن براوساخت در تیزمان با فعالهم

 مورأم حضرت امام (ره) یازسو شانیا کار ساخته بود. ۀواژ اآشنا ب یاچهره شانیاز ا ی،اسالم

نقش  هب یهاشم یآقاکند که باعث شد  گووصنعت نفت گفت یبا کارگران اعتصاب شد تا

 :ندیگوید مدر خاطرات خو شانیا .پی ببرد یدن حکومت پهلوکراثرگذار کارگران در ساقط

 دیتمام است و با که کار ماندندفه یپهلو انیکار را تمام کردند و به حام ]کارگران[=ها آن«

اعتماد کارگران به سخنان  و هللاتیاثرگذار آ یسخنران» است. یکه حکومت رفتن رندیبپذ
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مردم  یداخل ازین ،ممانعت از صادرات نفت اعتصاب و ۀموجب شد تا ضمن ادام یو

 یاندازراه ،کشور ۀادار تیمسئول رفتنیانقالب و پذ یشورا لیتشکپس از  ود.ش نیمأت

شکل  یاسالم یپس از آن حزب جمهور ضرورت یافت. دهیفروپاش مجدد چرخ اقتصادِ

 یو کارگر یاطالعات اقتصاد شانیاکرد. امور را پیگیری می البانق یو شوراگرفت 

 ۀانقالب و شاخ یشورا یریگیپ واحد فیدر چارچوب وظا ،زیما نبسیاری داشت و 

 ۀنیخود را در زم یهاافتهی نیآخرکوشیدیم می ی،اسالم یجات حزب جمهورهکارخان

 یاعضا ریاو س شانیاطالع اه بکامالً  یاقتصاد یواحدها تیریو مد یکار و کارگر

 ،یصنعت ،یکشاورز ،یآموزش گوناگونِ موضوعاتبا  شانیا .میانقالب برسان یشورا

یٰ حت و یسینوو بودجه یزیربرنامه نیز دربارۀو آشنایی داشت وساز ساخت و یخدمات

ایشان بتواند را فراهم آورده بود که  یتیموقعها نیز آگاه بود. همۀ اینپدافند  آفند و با

ایشان  .کندوفصل و حل ایيشناس درستي ارزیابي،هبرا از مشکالت ریزودرشت  یاریبس

هاي آموزشي و فرهنگي و صنفشناخت خوبی میهرا ب و تولید کشور کار ۀجامع

سوادآموزي  ۀپدید موجب شد تا ازکرد. این موضوع درستی ارزیابی میکشور را به

هاي و بعدها آموزش ای کندها حمایت گستردهآن دفاتر فرهنگي کارگران و

 .شود شانیا راتافتخا ترینمهم که پیشرفت آن از ابدیحدي توسعه هاي بوحرفهفني

های خانۀ کارگر را دوباره فعالیتحزب جمهوري اسالمي  کارگريِ ۀن شاخمسئوال

به عضویت شوراي مرکزي حزب جمهوري  این شاخهاعضاي  تن از دوآغاز کردند که 

جات واحد پیگیري شوراي انقالب هعنوان مسئول بخش کارخانهاسالمي و یک نفر ب

و نمایندگان آنان  رانز همکاري میان کارگاي اتازه ؛ بنابراین، شکلانتخاب شده بودند

اموال  ۀاعالم مصادر شاید بعد از کشور فراهم آمد. ۀن ادارشوراي انقالب و مسئوال با

که متهم به تباني با حکومت پهلوي  ،و البته وابسته به رژیم گذشته ،دارسرمایه 52

الیت شوراهاي فع ۀقانون نحو، چپاول اموال ملت داشتند در میبودند و دخالت مستق

هاي صنعتي و کشاورزي و خدماتي بخشي از مصوباتي بود در محیط ياسالمي کارگر
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تبع آن کارگران و که به تعاملي مستقیم فیمابین حکومت اسالمي و کارگران و به

شد. تصویب اصول مرتبط با حق اشتغال و تشکیل  هاشمي رفسنجاني منجر هللاآیت

هاي بعد سال قانون اساسي و در منظورشده در ۀوق اولیشوراهاي اسالمي کارگران و حق

قانون شوراهاي اسالمي  گفته نبود.ارتباط با تعامالت پیشقوانین و مقررات جدید بي

اجتماعات  ها وپس از مجادالت سیاسي اقتصادي و اجتماعي فراوان در رسانه کار

شوراي  ۀنظرهاي بازدارندو اظهار هاایرادوجودِ با  کارگري و کارفرمایي و دانشگاهي و

 آساني صورت نپذیرفت.ي بود که دستیابي به آن بهاپدیدهتصویب شد. و اینْ نگهبان 

درپي خود با نمایندگان کارگران و هاي پيها و نشستهاشمي در مالقاتهللا آیت

 و یبراساس فرهنگ اسالم اصالح روابط کار بر یو کشاورز یحضور در مجامع صنعت

خاص دفاع  تیموقع . دردندیورزیم دیکأت یسالمنظام ا ۀشدبیتصوتازه یقانون اساس

ها میاز تحر یناش یاقتصاد یو نابسامان یدیو مراکز تول عیصنا ۀهرروز مقدس و بمبارانِ 

تصویب  یکاریب ۀمیب ی،انقالب اسالم یروزیبعد از پ یۀاول یهاسال یِتیریمد یِو آشفتگ

توانست از مشکالت  یاما تاحدود، نبود رداررخومناسب ب تیهرچند از جامعکه  شد

 نیآور و همچنانیسخت و ز یقانون کارها بیتصو بکاهد. یکارگر ۀو آالم جامع

 یکارگر ۀدیدبیآس ۀقراردادن جامعهدف برازموعد عالوهشیپ یقانون بازنشستگ

گاه داده بود. ن مورد توجه قرار زیسالمت و بهبود بازارکار واشتغال را ن افتیره

 شد تا موجب یاجتماع نیمأسازمان ت تیو بهبود موقع یکارگر ریبه حفظ ذخا هللاتیآ

باعث  وفراهم آید دولت به سازمان مذکور  یاز بده یمیبخش عظمقدمات پرداخت 

را  سازمان مذکور امروزِتابه یکه بقا یاگونهبه شکل بگیرد، یدیتول یهاتیفعال شد

 دانست. یهاشم یآقا یشیاندژرف و یشیدوراند از یتوان ناشیم
 یبهداشت کارگر یهاتعداد خانه .افتی یدرصد300رشد  یکارگر یهاورزشگاه تعداد

 یرشد مضاعف یکه حفظ سالمت کارگران را در دستور کار قرار خود قرار داده بودند همگ

 یدنبطبقه ها شکل گرفته بود.و کارگاه عیدر صنا یصدها واحد بهداشت کارگر داشتند.
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 یمزد تخصص شیمهارت و افزا شیافزا ها،در کارگاه تمتفاو یهامشاغل و توجه به تخصص

 مردِ  نیشد ا ادآوری دیالبته با بود. یهللا هاشمتیآ یهادغدغه نیترکارآمد از مهم یانسان یروین

 ۀها از جامعنهیزمۀ خود را در هم تیهمواره رضا یْاسالم رانیا یو اعتال رشد خِیتار بزرگِ

نند که چگونه رزمندگان کیخود اشاره م طراتاز خا یکیدر  شانیا کرد.یابراز م یکارگر

 ی،کارگر ۀدسترنج جامعاز گرفتند و یدر آغوش م اقیرا با اشت یکارگر ۀجامع یایاسالم هدا

کارگران در  کردند.یم ادیپشت جبهه  یۀهد نیترعنوان بزرگهب ،جنگ و جهاد نیادیدر م

بلکه در  ،دفاع مقدس دجها دانیتنها در منه یهللا هاشمتیآ یهاتیها و حمارهنمود یۀسا

همواره در طول دوران دفاع مقدس و پس . بودند شگامیرساندن انواع امدادها به رزمندگان پ

 یارادت قلب زانیکردند. میم ادی یکینبه رانیا یکارگر ۀاز جامع یهللا هاشمتیآ ،از آن

مجاهد  آن کریپ ۀتوان در مراسم بدرقیرا م گریکدیبه  ی هاشمهللاتیو آ یکارگر ۀجامع

 کریپ ۀکنندبدرقه تیاز جمع ،صدها هزارنفر .دیو انقالب د(ره) امام  نیرید ارینستوه و 

اندوه  ادبودیمجالس  یبا برگزار رانینقاط ایها در اقصآن کارگران بودند. ی،هللا هاشمتیآ

 نشان دادند. دیتول و کارۀ بزرگ جامع یدادن حامازدست یخود را برا
 ده،یدبیآس تیجمعرا تشکیل دادند که مخاطبِ آنْ  اشتغال یشورا یهللا هاشمتیآ

وضع کارگران  برای ینگران توجه به اشتغال و .بودکار  یایجوانان جو و هدادکارازدست

 شانیاباعث شد تا  کاریب دیجوانان سرخورده و نومنگرانی برای  آنان و یهاو خانواده کاریب

و  یسازندگ ۀتوسعه و اشتغال دور یهابه برنامهتوجهاهرچند ب .ای بیندیشندبه راه چاره

دولت اول  لیتشک آغازِ درصد در9/15از  یکارینرخ ب ،وقت ۀسازمان برنام یبراساس آمارها

تشکیل  رااشتغال  یعال یشورا ایشاناما  ؛دیدوم رس ۀدور سال آخرِ درصد در9/8به  یسازندگ

دستگاه  نیتریکه ستادمعین کردند وبودجه سازمان برنامه دررا آن  ۀرخانیو دبدادند 

دستگاه و  فیبا نقش وظا شانیا قیدق ییآشنا هدهندنشانکه این امر  شودیم یابیارز یحکومت

 کار ۀدیبا پد یرفسنجان یهللا هاشمتیآ .بودرفتن آن نیو ازب گیریشکل ۀاشتغال و نحو ۀدیپد

 جمعه نماز یهادرخطبه شانیاحال، بااین و خدمات آشنا بودند، دیتول تیریو مد یو کارگر

 یسهام واحدها یواگذار خواستار ،یاسالم یمجلس شورا سیرئ گاهیدر جا شانو سخنان
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 کار و تالش در ۀزیانگ شدند تابه کارگران همان واحدها  یخدمات و یو کشاورز یصنعت

 نیهمچن شانها ایجاد شود. ایدر آن یریبگزددستم یجاهب تیمالکو حس فزونی گیرد ها آن

این موضوع را در دستور کار  یاقتصاد و اصالح ساختار لیتعد بر دیکأضمن ت ییجوعدالتبا 

 وجوده ببیشتر  آنان در دیتول رغبت کار وباعث شد تا دارکردن کارگران سهامقرار دادند. 

 تیرضا واگذار شد. یدیمختلف تول یبه کارگران واحدهاسهم  ونیلیچند م بیاید؛ بنابراین،

 دیکار و تول رامونیپ شانیمتنوع ا یهایتوان درسخنرانیاتفاق مبارک را م نیا از یهاشم یآقا

 ۀدیبه پد نو ینگاه قانون کار بیتصو ۀنیزم در وی ینیآفرها با نقشنیا ۀد. همحس کر کامالً

 شانیخاص ا یمتضاد با توانمند موضوعاتِ تِیریمد والًگذارد. اص شیرا به نما یکار و کارگر

 یکردهانهیاز هز یکشور و تورم ناش یو بازساز یاقتصاد راتییسرعت تغ .دش سریم ممکن و

 خصوصهب، ریطبقات فق دیمردم و حفظ قدرت خر یازهاین نیمأو ت سوکیاز یاقتصاد عیوس

جز هب شانیا یجمهور استیر ۀسالتهش ۀدور که در بود یاگونهبه گریدیازسو ،کارگران

 ریسا در ،بود یتوسط بانک مرکز یتورم اعالم زانیم از دستمزد کمتر شیکه افزا ،سال کی

 یمزد مجاز برعالوه انهیسال یعنی ؛کردند افتیدر یقیدستمزد حق شیها کارگران افزاسال

 یهاکه گروهیب شد تصو اوضاعیقانون کار در  .داشتند یقیدستمزد حق شیافزا زیچنددرصد ن

 یخود و سرنوشت کسان اموال بر یمطلق بخش خصوص تیحاکم گرا برکار و سنتمحافظه

کارگران را چون  نکهیها بر اآن دیکأو تگرفتند خرده میکنند یکار تالش م طیکه در مح

موجبات رنجش  ریآنان از کارگران تحت عنوان اج یحقوق فیتوان اجاره داد و تعریکاال م

 ریمس کرد تارا راهنمایی میکارگران  یهللا هاشمتیآ کارگران را فراهم آورده بود. ۀردگست

 یکارگرۀ جامعی بپیمایند و و منافع مل یچارچوب وحدت مل دررا به حقوق خود  یابیدست

دولت به مجلس  یقانون کار ازسو ۀحیال ئۀ. از زمان ارانددکریمرا به بالندگی نزدیک 

مجلس  نیب حهیوبرگشت السال رفتپنج حدود  ،آن ۀمرحل نیآخردر  ی،اسالم یشورا

 ۀ تصویب قانون کار،مرحل نیسوم داشت. در انیجر باننگه یو شورا یاسالم یشورا

و مرحوم احمد  یلیاردب یموسو میدعبدالکریاز فقها مانند مرحوم س یبرخ نیب یمجادالت فقه

و امام نامه نوشت به محضر امام  یاعامور اجتم و وقت کار ریوز به وجود آمد و یقم یآذر



۳۷۵ 
 

 ،دو رکن نیعنوان مرجع حل اختالفات بمصلحت به صیتشخ ی برایمجمعتصمیم گرفت 

 افتی یتسر زین امور ریکه بعدها به ساتشکیل شود  ،نگهبان یشورا و ندگانیمجلس نمایعنی 

که ییتاجا ،تگرف بر در زیشد نینظام به مجمع ارجاع م یرهبر یکه ازسورا  یامور ۀو هم

در قانون کار  گرفت. آن قرار فیوظا جزوساله بیستانداز سند چشم یبعد برا یهادرسال

قانون مصوب مجمع  انیطورکه در پاقانون همان یکپارچگیمنظور حفظ انسجام و به

 ی،دو در مواد متعد شد یقانون بررساین مواد  ۀمصلحت نظام اشاره شده است هم صیتشخ

 شد. جادیا یاساس راتییتغ

کردند یس محساا نابود که مخاطب یاگونهبه یهللا هاشمتیاطالعات و شناخت آ اصوالً

ست. اگرفته قرار نشایا اریاخت نشست در ایاطالعات و آمار موضوع مذاکره  ۀقبل هم که از

 وانعناحب حق او را صانجام امور بود که به در یهاشم یآقا تیشجاعت و درا ی،ریپذخطر

 یحوادث ناش ی،بازرس یهاستمیس ۀکرد. درهمان دوران و با توسع یند سردار سازندگارزشم

 قرار گرفت. ژهیکار تحت کنترل و از
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