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آموزگار مدرسه مدارا و اعتدال
جاي هميشه خالي «آيتاهلل»
سيد طه هاشمي
استاد دانشگاه

عکس :ایرنا

ديماه ســـال  1395نه تنها بـــراي ملت ايران كه بـــراي تاريخ معاصر اين
كشـــور و براي تمامي اهل دين و دانش و سياســـت ،ســـخت اندوهبار بود.
شخصيتي جامعاالطراف كه دوست و دشمن ،بزرگي و فخامت وي را گواه
بودند دعوت حق را لبيك گفت و ملت ايران ،پس از رحلت بنيانگذار كبير
انقالب اســـامي ،تلخترين روزها را تجربه كردند .از محرومترين اقشـــار تا
مرفهتريـــن آنان و از عاميتريـــن تا درسخواندهترينشـــان ،روزگاري را با
تدبير و سياست وي گذرانده بودند و چشم از او بر نميداشتند و به منش و
كالمش به ديده اعتبار مينگريستند .نه يك ملتكه جهان اسالم ودنياي
پر رمز و راز سياست ،اين اعتبار را براي او قائل بودند و مرگش را حادثهاي
بزرگ شـــمردند .سياســـتمداران بزرگ و با درايت كه نظيرش را در تاريخ
اسالم هر چه بيشتر جويند ،كمتر يابند؛ مديري مدبر كه هر جا بود و در هر
سمتي خدمت ميكرد ،از نگاه مردم ،شخصيتي محبوب و اثرگذار و از نگاه
اهل فن ،مدبر و مجرب ،به شـــمار ميآمد .اعتبـــار خود را از كردار خويش
و اعتماد مردم گرفت و آن را مديون كســـي يا گروهـــي نبود .چه در دوران
مبارزات پيش از انقالب و چه در زمان تصدي رياســـت مجلس و رياســـت
جمهوري و مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و مناصب
گوناگون ديگر ،به مســـند خويش آبرو ميبخشـــيد و به جايگاه خود اعتبار
ميداد .او مصداق بارز «شرف المكان بالمكين» بود .خالف رأي و خواسته
ملت ،چيزي نخواســـت و هم از اينرو بود كه او را تا سراي ابديش محترم
داشتند و بر مرگش دردمندان گريستند.
بهرهگيري از اســـتعداد جوانان در كنار تجربه پيران راه ،ويژگي برجسته
مديريتـــش بـــود و اين هـــر دو را بهخوبـــي يكجا جمع ميكـــرد .دانش و
دانشـــمندان و علمـــا را ارج مينهـــاد .چـــه خود از زمره ايشـــان بـــود و در
ميـــان بزرگان دين و دانش ،چونگوهري تابناك ميدرخشـــيد .خويشـــان
را بر ديگران مقدم نميداشـــت و در پيشـــگاه عـــدل و داد جانب حرمت
فرو نميگذاشـــت .در برابر حرمت شـــكنيها ،شـــكيبايي پيشـــه ســـاخت
و حرمتشـــكنان را حتـــي به كالمـــي نيـــازرد و منزلت خويـــش را بازيچه
نابخردان نكرد.
آيتاهلل هاشـــمي رفسنجاني(ره) هوشي سرشـــار و نبوغي افتخارآميز
بـــا خود داشـــت و كالمش نافـــذ و ديدگاههايـــش همواره بديع و راهگشـــا
بـــود و هيچ گاه رنگ و بوي كهنگي نگرفت .در كشـــاكش روزگار ،همواره با
تمـــام وجود از جان و آبروي خويش براي اســـتوار ماندن انقالب اســـامي
و شـــكوفايي هرچه بيشـــتر جوانان و مردان و زنان اين مرز و بوم گذشـــت.
شايد رنج و محنت او در دوران بد اخالقيها و بيانصافيها كمتر از دوران
سخت فرماندهي جنگ كه كشور را رو در روي دشمن ميديد نبود .چه در
روزگاري كه بهعنوان سردار سازندگي نقش آفريد و چه در روزگار پس از آن.
به شـــهادت يار قديمش رهبر معظم انقالب ،چندين بار تا مرز شـــهادت
پيش رفت و كشـــتي طوفان زده كشور را دوشادوش ملت و رهبر به ساحل
امن رهنمون شد .عزم استوار و بينش صحيح ،سبب ميشد نيك بداند كه
چه ميخواهد ،بهكجا بايد رفت و چه بايد كرد.
او چنين زيســـتني را از جواني آغاز كرده بود و تـــا دم مرگ ادامه داد.
هاشمي شـــيفته قرآن كريم و مصلحان و سياستمداراني چون امير كبير
بود .اين شـــيفتگي را ميشد همواره در كالم و نگاه و سيرهاش به وضوح
ديـــد .انس او با قـــرآن ،براي وي نه عبوســـي به همـــراه آورد و نه تحجر.
بلكـــه به عكس در آن بلند نظري را جســـت و فراگرفت .اين گونه ،ميان
اشـــرافيت و وســـعت فكر فرق نهاد و دريافت بايد كجاها ساده گيرانهتر
هزينه كرد و كجاها تغيير اجتماعي را به رســـميت شـــناخت .او به بركت
هوش واال و تدبر در قرآن دريافته بود كه نميشود همه خوبيها را با هم
داشـــت و بدينســـان ،شـــجاعانه راهي را برميگزيد كه به رشد و آباداني
كشور بينجامد.
هاشـــمي مردي از جنس مردم بود و اين مردمي بودن را نه در منشـــي
عوام فريبانه ،كه در تعاملـــي صميمانه و گفتوگويي همدالنه با همگان
حاصل كرده بود .مردم او را خطيبي كمنظير ميدانســـتند .آنها ساعتها
مشـــتاقانه خطبههايش را در نماز جمعه ميشنيدند .خطبههايي توأم با
ديانت و سياست .شـــخصيتهاي منصف از جناحهاي مختلف سياسي،
مراجـــع معظم تقليد با نگرشهـــا و رويكردهاي مختلـــف ،عالمان اهل
ســـنت ايران ،دانشمندان و محققان و اســـتادان حوزه و دانشگاه ،بازاريان،
اقليتهاي مذهبي و قومي و همه كســـاني كه خير وطن را ميخواســـتند،
خويش را به وي نزديك ميدانستند .او مثل همه مردم ايران در اين دوران
گذار ،بارها تغيير فكر و روشداد و از تحول نهراسيد و خويش را مبرا از خطا
ندانســـت .مانند همه مردم كه در ازدحام روزانه شهرها رنجور ميشوند،
آخرين ساعات عمر خود را نيز در شلوغيهاي دودآلود خيابانهاي تهران
گذراند.
و ســـرانجام دانشگاه آزاد اسالمي ...دستپرورده خلف آيتاهلل .او اين
درخت تنومند را از روزگاري دور كه نهالي نوپا و آســـيب پذير بود به دست
خويش پروراند و لحظه به لحظه بالندگي آن را به نظاره نشست و آن را در
برابر تندبادهاي سهمگين ،باتمام وجود حفظ كرد و چون امانتي گرانبها
به نســـل جوياي دانش و فرهنگ ســـپرد .آخرين حضور او در اين دانشگاه
مصادف بود با برگزاري نخســـتين جشـــنواره شيخ طبرسي و اهداي جايزه
عالمه طباطبايي(ره) .و چه نيكو از قرآن و علوم آن گفت و چه سخنهايي
بديع بر زبان آورد كه نشـــر آن ميتواند نسل امروز و فردا را با انديشههاي
وي در باب مصحف شريف آشنا سازد.
هاشمي در اين سخنراني از خاطرات جواني گفت ،از نقشي كه خانواده
در انس وي با قرآن ايفا كردند ،از اينكه عشق به قرآن او را به تحصيل علوم
ديني كشـــاند .از اينكه چگونه شـــكنجههاي دوران ستمشـــاهي را به عشق
قرآن از يـــاد ميبرد و از اينكه چگونه در اوج آن ســـختيها به فكر نگارش
تفسير افتاد.
بي شك ماهها و سالهاي بعد جاي خالي و پر نشدني وجود عزيز او را
بيشتر نمايان خواهد كرد .بر اين مصيبت صبر ميكنيم و از خداوند متعال
براي آن بزرگ علو درجات را آرزومنديم.

گفتوگو با دکتر غالمعلی رجایی مشــاور مرحوم آیتاهلل اکبر هاشمی رفسنجانی

افشای خط انحراف ،آخرین کار هاشمی

گروهتاریـ ــخ-دکترغالمعلیرجاییمتولدسـ ــال 1336دردزفول،دکتـ ــرایتاریخاز
دانشگاه تربیت مدرس و اسـ ــتاد رشته تاریخ در دانشـ ــگاه تهران و پژوهشکده انقالب
اسالمی و امام خمینی اسـ ــت .او بیش از بیست و هفت سال سـ ــابقه مطبوعاتی و کار
رسـ ــانهایونوشتنبیشازسیصدمقالهدررسـ ــانههایعمومیومجالتتخصصی
علمی و پژوهشـ ــی و حدود 40جلد کتاب در زمینه سـ ــیره شـ ــهدا و جنگ ،سیره امام
خمینی و صحیفه نور ،اشعار آیینی و عاشورایی و تاریخ به تحریر یا ترجمه در کارنامه
خوددارد.غالمعلیرجاییدرسـ ــالهایاخیرمشـ ــاورمرحومآیتاهللاکبرهاشمی
رفسنجانیبود.بهمناسبتچهلمینروزدرگذشتمردیکهبهقولرجاییهنوزکسی
توگوییباایشانانجامدادهایمکهدرپیمیآید:
نمیخواهدفقدانویراباورکند.گف 
ëëآقای رجایی بهعنوان نخســـتین سؤال
میخواهیم از شما که یکی از نزدیکترین
افـــراد بـــه ایشـــان بودیـــد ،بپرســـیم چرا
شـــخصیت مرحوم هاشـــمی رفسنجانی
بهعنوان یک چهره مطرح سیاســـی مورد
هجمه بســـیاری از سیاســـتمداران و حتی
رسانههاقرارمیگرفت؟
یکی از مشـــکالتی کـــه متوجه مرحوم
هاشمی میشد بزرگی شخصیت وی بود.
در جوامعـــی مثل جوامع مـــا که انقالب
گراست و به لحاظ اینکه جامعه متمدنی
اســـت و دارای یک فرهنگ  7هزار ســـاله
اســـت ،طبعاً عدهای ،عـــده دیگری را بر
نمیتابنـــد وخصلتهایـــی را که خداوند
بـــه آنـــان داده قاعدتـــاً بـــرای برخی این
ظرفیت وجود ندارد که شـــخصیتهایی
چـــون هاشـــمی را تحمل کننـــد .مرحوم
هاشـــمی ،هم خودش و هم خانوادهاش
همیشـــه مورد آماج تهمتهـــا بودند .به
طور مثال زمانی که ساخت و ساز در کیش
را به پســـر وی محسن نسبت میدادند یا
شایعهای که در مورد دختر وی فائزه گفته
میشـــد که در کانادا اتوبانسازی میکند،
طی تحقیقات انجام شـــده مشخص شد
وی حتـــی به کانـــادا نرفته .از این دســـت

تهمتها کم نبوده است .اخیراً برادر وی
گفتهاند سهم باغهای رفسنجان که به وی
ارث رســـیده نسبت به ســـایر سهامداران
پسته رفسنجان قابل ذکر نیست.
من که ســـه ســـال قبل به رفســـنجان
رفتم از کســـی که کارگر مرحوم هاشـــمی
بـــود و پـــدر وی نیز باغهـــا را اداره میکرد
پرســـیدم چقـــدر زمیـــن داری؟ گفت که
مرحوم هاشـــمی دو برابر ما زمین دارند
و میدانید که در اســـام ارث یک امرحق
و شرعی اســـت و رهبر معظم انقالب نیز
در یک خطبه شـــهادت دادنـــد که اموال
مرحوم هاشـــمی بعـــد از انقـــاب ،کمتر
شـــده که بیشتر نشده است و این شهادت
در تلطیف جوی که علیه هاشمی درست
کرده بودند بســـیار مهم بـــود ،و معروف
اســـت که وی در زندان و بیـــرون از زندان
شبکهای داشته اســـت که از خانوادههای
بیبضاعـــت زندانیـــان حمایـــت مالـــی
میکرده است.
تصور من این اســـت که از هاشمی به
مثابه یک ظرفیت دفاع نشده .البته گاهی
دفاعیاتی از وی شد اما بیشتر از این انتظار
میرفت .متأســـفانه طی این ســـالها به
طور مکرر به وی جســـارت میشد و حتی

از هم لباسیهای وی نیز به ایشان حمله
میکردند .بـــه طور مثال گفتـــه بودند که
موضوع ترور صحت ندارد .در مقابل این
سخنان مرحوم هاشـــمی فقط میگفت
جـــواب ندهیـــد .اما گاهـــی که ضـــروری
میشد و ما اصرار میکردیم و حتی یکی
دوبـــار خود مـــن گفتم باید بـــه این موارد
پاســـخ داد تا در آینده ثبت تاریخ شود .تا
آنجایی کـــه من خاطرم هســـت وی نه از
کسی شـــکایت کرد و نه کسی را به دادگاه
کشاند .بههرحال مسلمان هستیم و کسی
که ایمـــان دارد واهمهای نـــدارد که حتی
دنیا بـــه او حملـــه کند چـــون میداند که
خداوند پاسخ میدهد.
ëëآقای هاشمی ناگفتههای زیادی داشتند.
یکی از آنها شـــاید مربوط به انتخابات سال
 84باشـــد که ایشـــان در این مورد سکوت
کردنـــد .ارزیابی شـــما از این ســـکوت و باز
نشدن قفل این ناگفتهها چیست؟
آقای هاشـــمی اســـرار زیادی را با خود
برد ،کما اینکه بعضی از ناگفتههای خود
را به ما هم نمیگفت .عقالنی اســـت که
هر آنچه را کســـی میدانـــد نباید بگوید و
هیچ جـــای دنیا اینگونه نیســـت و ما نیز
نمیتوانیـــم به خاطر مصلحـــت نظام و
افراد سخنی بگوییم حتی اگر آن شخص
خود مرحوم هاشـــمی بوده باشـــد .بارها
درانتخابات ســـال  84میتوانســـت دفاع
کنـــد و معتقد بود که رأی وی آنی نبود که
اعالم شد اما با وجود این اقدامی نکردند
و در جملهای گفتند که مـــن کار خودم را
به خـــدا واگـــذار میکنم و خیلـــی راحت
روز بعـــد از اینکه رأی نیاورد بـــه کار خود
ادامـــه داد .بههرحـــال گاهـــی باید برخی
موضوعات را به مرور زمان و تاریخ سپرد.

ëëبا توجه به آزاد اندیشی مرحوم هاشمی
نوع تفکر ایشـــان را در این زمینه تشـــریح
کنید.
در ایـــن چند ســـالی که بـــا وی همراه
و همکاربـــودم ایشـــان بســـیار روی بحث
نواندیشـــی تکیـــه میکـــرد و کتابـــی نیـــز
در ایـــن زمینه نوشـــتند که به چنـــد زبان
ترجمه شد .وی مقاله خود را مستند کرد
بـــر بحثهایی کـــه رهبر معظـــم انقالب
در زمینـــه آزاداندیشـــی مطـــرح کردند و
هاشمی معتقد بود باید بین جهان اسالم
اتحاد و یکپارچگـــی صورت بگیرد و ایران
باید پرچمدار آن باشـــد .فهم نواندیشی
بر اســـاس اصـــول ثابتی که وجـــود دارد و
شریعت یک کار بســـیارضروری و واجب
است.
ëëچندین کتاب از مرحوم هاشمی به چاپ
رسیده است ،خاطرات بعدی ایشان به چه
صورت منتشر خواهد شد؟
کتابهای آیتاهلل هاشـــمی به ســـه
دسته تقسیم میشـــود؛ یکی باز میگردد
به گذشـــته تـــا زمانی کـــه در قیـــد حیات
بودند .خاطرات ایشان تا سال  72منتشر
شده و هنوز 23جلد آن باقی مانده است.
هر سال هم خاطرات مربوط به یک سال
ایشان منتشر میشـــود .البته من و فرزند
ارشـــد وی خواهـــش کردیم اگر میشـــود
اجازه دهند ســـالی چند جلد از آن منتشر
شـــود تا خودشـــان نیز خوشـــحال شـــوند
امـــا ایشـــان موافقت نکردند .یک دســـته
دیگر از ایـــن کتابها مربوط میشـــود به
مصاحبههـــای ایشـــان و حداقل هفتهای
یک مصاحبه را شـــامل میشـــد .و دسته
دیگر که شامل سخنرانیهای وی میشود
کـــه تدویـــن شـــده اســـت اما ً
فعـــا چاپ

نمیشود.
ëëبا توجه به اینکه ســـالها در کنار مرحوم
هاشمی فعالیت میکردید هنگام شنیدن
خبر فوت ایشان چه حسی داشتید؟
تصور من این است تمام کسانی که با
مرحوم هاشمی کار کردند و من که هر روز
از ســـاعت  9صبح تا عصر در خدمت وی
بودم و عمدتاً در جلسات همراه وی بودم
شخصیت وی به قدری جذاب بود که فرد
از ســـمتی که داشت خارج شده و دلبسته
وی میشد .به گونهای که اگر چند روز او را
نمیدیدم واقعاً دلتنگشان میشدم و به
خود وی نیز میگفتم و تمام کسانی که با
مرحوم همـــکاری میکردند همین حس
را داشتند .خصوصیات اخالقی وی همه
را شیفته خود میکرد .از راننده وی که 28
ســـال در خدمتشـــان بود پرسیدم خاطره
جالبی از مرحوم دارد که بگوید ،گفت :در
طی این ســـالها به یاد نـــدارم که مرحوم
هاشمی جلوتر از من ســـام نکرده باشد
و همیشـــه در احوالپرسی پیشقدم بودند.
به ایشان میگفتم که من خدمتگزار شما
هســـتم شـــما چرا همیشـــه به من سالم
میکنید .لبخند میزدنـــد و میگفتند که
بگذار ثوابش به من برسد .وی به ریزترین
نکات توجه داشـــتند تا بزرگترین مسائل
و همیـــن تعامـــل را در ســـطح جامعه با
اقشـــار مختلف داشـــتند .من هنـــوز باور
نـــدارم کـــه وی در قید حیات نیســـتند هر
مرگ امر حقی اســـت اما مرگ هاشـــمی
برای خیلیهـــا مثل من وارد شـــدن یک
شوک بزرگ بود .کسی که پشتیبان نظام و
رهبری و جریان اعتدال باشد و سعی کند
تـــا این جریان را به جای بهتری برســـاند.
البته وی کار خود را انجام داد و به اعتقاد

من کار ناتمامی نداشت و آخرین کار وی
افشـــای جریان انحرافی بود و به هرحال
برای وی باید طلب رحمت کنیم.
ëëسؤال آخر اینکه مرحوم هاشمی از نگاه
شما دارای چه شخصیتی بود؟
مرحوم هاشمی پرورش یافته مکتب
اســـام و امام بود .او فردی بود که اندیشه
خود را بر اســـاس مکتب قـــرآن بنا نهاد و
بر اعتدال تکیه کرد .اعتـــدال نیز یک امر
قرآنی اســـت و به اعتقاد من این نباید در
افراد متوقف شود به هرحال افراد در یک
مقطع زمانی میآینـــد و میروند .وی در
طول عمر باعزت خود دهها جلد کتاب را
به چاپ رسانده و در سمتهای مختلف
نقش آفرینی مؤثری کرده اســـت و آنچه
برای ما مهم اســـت این است که در خط
مشـــی و مکتب امام خمینی(ره) ،شهید
بهشـــتی و مرحوم هاشـــمی گام برداریم
و ریشـــه را که همانا اســـام است مدنظر
قرار دهیم.

