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مصاحبه با 
آیت  اهلل   العظمی مظاهری

بايد درباره نظريه واليت فقيه كار علمی بيشتری انجام شود؛ فهم صحيح اين مسئله، متابعت 
صد در صدی را به دنبال خواهد داشت.

آيت  اهلل العظمی حسين مظاهری با اشاره به اساتيد خود در دوران تحصيل اظهار كردند: بنده افتخار 
می كنم اساتيد خوبی را از ابتدای تحصيل مخصوصاً در قم داشتم. بنده 12 سال خدمت حضرت امام 
خمينی)ره( افتخار شاگردی داشتم، اما چيزی كه برای من خيلی جالب است اين كه از روز اول كه 
رفتم قم به ايشان عرض كردم من آمده ام قم برای دو چيز: يكی برای درس شما و ديگر اين كه دست 
عنايت شما بر روی سر من باشد، همچنين خدمت ايشان گفتم درس شما كه عمومی است و در آن 

شركت می كنم، اما از شما می خواهم كه دست عنايتتان خصوصاً روی سر من باشد.
اين مرجع معظم تقليد اظهار كردند: امام خمينی)ره( عزيز تبسم كردند و بنده از تبسم ايشان فهميدم 
كه قبول كرده اند. بعد از اين ماجرا، چهل سال دست عنايت امام)ره( روی سر من بود و همه افتخارم 

همين است كه بهره معنوی بسياری از ايشان برده ام.
ايشان تصريح كردند: بايد بگويم معلم اخالق من هم حضرت امام)ره( هستند، از نظر درسی هم از 
ايشان بسيار استفاده كردم. حضرت امام)ره( يك مرد ُمالی متدين عاقل بودند، به همين دليل هم 
توانستند انقالب كنند و انقالب ايشان به نتيجه رسيد. ُمال بودن نه فقط در فقه و اصول، بلكه ايشان 
طبق اصول، ممتاز و پويا بودند و به خاطر همين فقه پويا بود كه ايشان توانستند اين نظام را ايجاد 

كنند.
آيت اهلل العظمی مظاهری بيان كردند: عالوه بر اين كه فقه و اصول ايشان پويا بود و در قم نمره اول بود، 
بايد بگويم حوزه دار حوزه قم حضرت امام)ره( بودند، هرچند آيت اهلل العظمی بروجردی هم عالی درس 
می گفتند، خيلی عالی بود؛ اما از منظر تدريس برای جوانان كه بايد يك فقه و اصول پويا ارائه شود، 

اين حضرت امام)ره( بودند كه حوزه را می گرداندند و در واقع حوزه دار ايشان بودند.

فهم صحیح نظریه والیت فقیه، متابعت 
صد در صدی به  دنبال دارد {

اين كه  بيان  با  ادامه سخنانشان  در  ايشان 
حضرت امام)ره( در فقه و اصول خيلی قوی 
بودند، اظهار كردند: امام)ره( هم در فقه و 
هم در اصول از خودشان ابتكارها داشتند. 
حضرت  اصول،  و  فقه  بر  عالوه  همچنين 
امام)ره( يك مفسر عالی بودند، در تفسير 
اصطالح  به  و  داشتند  بسياری  مطالعات 
بودند. همچنين  اين موضوع كار كرده  در 
از نظر اخالق نظری و از نظر اخالق عملی 

خيلی باال بودند.
حضرت  بگويم  بايد  كردند:  تأكيد  ايشان 
امام)ره( مصداق اين آيات بودند كه فرمود: 
»َقْد َجاءُكم ّمَن اهلّل نُوٌر َو ِكَتاٌب مُِّبيٌن، يَْهِدی 
اَلِم: قطعا برای  بِِه اهللُّ َمِن اتََّبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل السَّ
شما از جانب خدا روشنايی و كتابی روشنگر 
او  خشنودی  از  را  كه  هر  خدا  است،  آمده 
پيروی كند به وسيله آن ]كتاب[ به راه  های 
سالمت رهنمون می شود.« و »يُْخِرُجُهم ّمَن 
به  تاريكی ها  از  را  النُُّوِر:آنان  إِلَی  ُلَماِت  الظُّ

سوی روشنايی به در می برد«
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 و »يَْهِديِهْم إِلَی ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم: به راهی 
ايشان  انصافاً  می كند«  هدايتشان  راست 

مصداق اين آيات بودند. 
رئيس حوزه علميه اصفهان با بيان اين كه 
حضرت امام)ره( در تفسير و انس با قرآن 
بسيار زبانزد بودند، عنوان كردند: عالوه بر 
اين ها و مهم تر از همه، ايشان معلم اخالق 
خودساخته و به راستی مبادی آداب بودند 
از فقه  اين جهت بيشتر  و شهرت شان در 
و اصول بود و انصافاً راجع به علم اخالق و 

اخالق عملی خيلی كار كرده بودند. 
ايشان تأكيد كردند: از سوی ديگر، حضرت 
جهت  اين  از  و  بودند  عارف  يك  امام)ره( 
همه   كنار  در  بودند.  بی نظير  يا  كم نظير 
اين ها ايشان يك فيلسوف بودند و در فلسفه 
صدرالمتألهين،  مقابل  در  داشتند،  حرف 
اينها  همه  بر  عالوه  داشتند؛  مبنا  ايشان 
ايشان از نظر آشنايی با علوم اسالمی خيلی 
عالم بودند؛ دليل اين نظرم اثر كشف االسرار 

ايشان است. 
ايشان در ادامه سخنانشان در مورد نگارش 
كشف االسرار گفتند: شايد يك ماه طول 
اين  گرفتند  تصميم  ايشان  كه  نكشيد 
كسی  از  اينكه  بدون  و  بنويسند  را  كتاب 
كمك بگيرند اين اثر را با سرعت و در زمان 
كوتاهی نوشتند و چاپ كردند. وقتی انسان 
كه  می بيند  می شود،  كشف االسرار  وارد 
ايشان با علم كالم و علوم اسالمی آشنايی 
كامل داشتند؛ لذا بايد بگويم كه اين استاد 
و  علم  نظر  از  امام)ره(،  حضرت  ما،  عزيز 

عمل كم نظير بودند.
مورد  در  سخنانشان  ادامه  در  معظم له 
حضرت  كردند:  اظهار  امام)ره(  حضرت 

زيادی  زحمت  عمل  و  علم  در  امام)ره( 
كشيده بودند و به همين خاطر پروردگار 
عالم به ايشان پاداش داد و پاداش بااليی 
هم داد؛ اين كه ايشان توانستند اين نظام را 
پيروز كنند. نظام واليت فقيه را همه فقها 
از صدر اسالم تا زمان ايشان می خواستند 
قبول  هم  همه  و  جامعه  و  شود  انجام 

داشتند، اما نتوانستند.
ايشان بيان كردند: بنده درباره واليت فقيه 
سه جلد كتاب نوشته ام. در آن جا گفته ام 
كه 25 نفر از فقهای بزرگ ـ كه نامشان را 
هم آوردم ـ از ابتدای غيبت كبری تاكنون 
جامه  را  فقيه  واليت  نظام  می خواستند 
را  نظريه  اين  آن ها  و همه  بپوشاند  عمل 
قبول داشتند و همه آن ها اين مسئله را 
»مفروٌق عنه« گرفته بودند كه پايه واليت 
را  امر  اين  اندازه ای  به  حتی  است،  فقيه 
مفروٌق عنه گرفته بودند كه بعضی ها مثل 
كردن  وسوسه  می گويند:  جواهر  صاحب 
كسی  است،  عوامانه  كار  يك  امر  اين  در 
اصاًل  باشد،  نداشته  فقيه  واليت  ذوق  كه 

نمی توان گفت مجتهد است.
تأكيد كردند: همه فقهای گذشته  ايشان 
اين امر را قبول داشتند و زحمات عجيبی 
كشيدند، شهدايی هم در اين راه داده شد، 
اما موفق نشدند، فقط توانستند بگويند كه 
ما واليت فقيه را قبول داريم و توانستند 
بگويند كه مبنای شيعه واليت است. در 
در  ايشان،  خود  اكرم)ص(  پيغمبر  زمان 
زمان ائمه طاهرين)ع( هم ائمه طاهرين)ع( 
جامع الشرايط  مجتهد  ائمه)ع(  نبود  در  و 

بايد در رأس قرار گيرد.
نظريه  مورد  در  مظاهری  آيت  اهلل العظمی 

اظهار  اسالمی  نظام  در  آن  اهميت  و  فقيه  واليت 
كردند: پايه فقه ما واليت فقيه است، پايه تشيع يعنی 
امور  فقيه در رأس  واليت و در زمان غيبت، واليت 
قرار دارد. فقهای گذشته می خواستند اين را اجرايی 
كنند، اما نشد و نتوانستند، ولی خدا خواست كه به 
دست مبارك حضرت امام)ره( اين واليت فقيه جامه 

عمل بپوشد.
ايشان در ادامه سخنانشان افزودند: خدا خواست كه 
اين نعمت بزرگ نصيب اين قرن شود، ما اميدواريم 
كه قدرش را بدانيم كه متأسفانه نمی دانيم. اميدواريم 
كه ان شاء اهلل اين واليت فقيه به واليت مطلقه امامت 
منجر شود؛ يعنی به دست ما و رهبری امام زمان)عج( 
پرچم اسالم روی كره  زمين برافراشته شود و حق به 
حقدار برسد. اول امام زمان)عج( و بعد از ايشان ائمه 
اطهار)ع( حكومت كنند و هزاران سال طول بكشد و 
اسالم عزيز مستقر باشد و حكومت اسالمی در سراسر 

جهان برقرار باشد.
معظم له در توصيه ای به طالب اذعان كردند: بنابراين 
ما يك تقاضا داريم ابتدا از طلبه ها كه قدر اين نظام 
را بدانند و راجع به اين نظام از نظر علمی كار كنند، 
شود،  تحقيق  و  مطالعه  فقيه  واليت  نظريه  روی 
آن هم  از  بعد  نوشته شود،  بررسی ها شود، كتاب ها 
قدر اين نظام را بدانيم، بدانيم كه يكی از نعمت های 
فوق العاده بزرگ برای همه مخصوصاً روحانيت است. 

رئيس حوزه علميه اصفهان در ادامه سخنانشان در 
توصيه ای به جوانان گفتند: به جوانان هم يك توصيه 
دارم؛ و آن اين است كه از جوانان می خواهم قدر اين 
نظام را بدانند و معنای واليت فقيه را بفهمند، بعد 
از آنكه معنای آن را فهميدند، صد در صد تابع نظام 
امام)ره(  حضرت  قول  به  بود.  خواهند  فقيه  واليت 
آخرت  اگر  باشد،  چنين  بايد  بخواهند  دنيا  اگر  كه 

بخواهند، بايد چنين باشد.
ايشان در بيان تمسك به قرآن و عترت)ع( در زندگی 
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خودشان تصريح كردند: اتفاقاً قرآن و واليت در زندگی من تأثير بسيار 
در  تدبر  بعد  قرآن،  خواندن  معنای  اين  به  قرآن  با  انس  داشته،  زيادی 
قرآن، بعد عمل به قرآن، راجع به واليت هم اين گونه است؛ اول عقيده 
به ائمه طاهرين)ع( و بعد از آن خواندن روايات مربوط به اهل بيت)ع( و 

كتاب هايی كه مربوط به واليت نوشته شده كه الحمداهلل زياد هم است. 
ايشان تأكيد كردند: تدبر در واليت، تدبر در آيات، روايات، كتاب ها و بعداً 
متابعت از اهل بيت)ع( اين دو چيز است كه روايت ثقلين به ما می گويد، 
كه اگر می خواهيد ضاللت پيدا نشود، به يك دستتان قرآن و دست ديگر 
واليت يعنی ائمه طاهرين)ع( باشد. شايد پيامبر اكرم)ص( بيش از هزار 
مرتبه در موارد خاص اين روايت را برای مردم خواندند و سفارش كردند، 
حتی تا هنگام رحلت می گفتند: »انی تارٌك فيكم الثقلين: كتاب اهلل و 
عترتی اهل بيتی. ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا و لن يفترقا حتی يردا 
علی الحوض« اگر درباره عترت مطالعه نداشته باشيم، فقط مطالعه و عمل 
به قرآن ضاللت است. بايد دوش به دوش قرآن و عترت)ع( بود، عترت)ع( 
و قرآن در كنار هم سعادت دنيا و آخرت را می آورد و مانع گمراهی و 

ضاللت است. 
ايشان در ادامه سخنانشان در توصيه ای به جوانان اذعان كردند: اساتيد ما 
نظم در امور را رعايت می كردند، يادم نمی رود مرحوم آيت اهلل العظمی 
محّقق داماد، زمانی، پنج دقيقه دير كرده بودند بعد كه وارد درس و كالس 
شدند، فرمودند: اشكال وارد است و بعد نشستند و عذر آوردند كه خانمی 

در خيابان از من سؤالی داشتند، لذا پنج دقيقه دير كردم.
آيت اهلل العظمی مظاهری با تأكيد بر نظم در امور تصريح كردند: در مدت 
12 سالی كه در درس حضرت امام)ره( می رفتم، به رفقا می گفتم من ياد 
ندارم پنج دقيقه ايشان دير آمده باشند، سر دقيقه در جايشان نشسته 
بودند و سر دقيقه شروع می كردند  بود روی منبرشان  منبر  اگر  بودند. 
لذا  است؛  نظم چيز خوبی  اين  و  می كردند  را ختم  دقيقه درس  و سر 
اميرالمؤمنين)ع( در وصيتشان به همه سفارش می فرمايند: »أُوِصيُكَما َو 

ِ َو نَْظِم أَْمِرُكم «. َجِميَع َولَِدي َو أَْهلِي َو َمْن بََلَغُه ِكتَابِي بِتَْقَوى اللَّ
معظم له در سفارشی تصريح كردند: توصيه من به شما توصيه ای است 
پنج شش  ما می كردند، شايد هر سال  به  امام)ره( هميشه  كه حضرت 
ََّما  مرتبه اين آيه را برای ما می خواندند، در فرصت ها می خواندند: »قُْل إِن
ُروا« خداوند می فرمايد: يا  ِ َمْثنَى َوفَُراَدى ثُمَّ تَتََفكَّ أَِعُظُكم بَِواِحَدٍة أَن تَُقوُموا لِلَّ
رسول اهلل)ص( به اين ها بگو  تنها موعظه من اين است كه خلوص داشته 
باشيد؛ چه در كارهای اجتماعی و چه در كارهای فردی و پس از آن كار را 
انجام دهيد؛ يعنی كار شما رنگ خدا داشته باشد: »ِصْبَغَة الّل َوَمْن أَْحَسُن 

ِمَن الّل ِصْبَغًة: رنگ خدا چه رنگ خوبی است«.
ايشان در پايان سخنانشان تأكيد كردند: من از همه آقايان و بانوان تقاضا 
شوهرداری  خانمی  اگر  باشند،  داشته  خلوص  كارهايشان  همه  در  دارم 
می كند هيچ در نظر نداشته باشند جز خدا، اگر بچه داری می كند هيچ 
در نظر نداشته باشند جز خدا، اگر كار اجتماعی می كنند هيچ در نظر 
اگر حتی كار  اگر كار فرهنگی می كنيد و  باشند جز خدا. شما  نداشته 
يك  جداً  اگر  خدا،  باشيد جز  نداشته  نظر  در  هيچ  می كنيد  خانواده ای 
مرد يا زن كار خانه بكند برای اينكه خانه اداره شود، مثل اين است كه 
سابقه جبهه داشته باشد: »الكاد علی عياله كالمجاهد فی سبيل اهلل« و 
در سفارش به خانم ها هم روايت شده: » ِجَهاُد الَْمْرأَِة ُحْسُن التَّبَعُّل : جهاد 
زن خوب شوهرداری كردن است.« ثواب همه اين ها مانند جهاد در راه 
خداست، روايات از پيغمبر اكرم)ص( است كه چه زمانی اين كارها ثواب 
جبهه و جهاد در راه خدا دارد؟ ايشان پاسخ دادند: »وقتی كه هيچ چيزی 

در نظرتان نباشد جز خدا«.


