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روحانیـــون و حـــوزه با انگیزه رســـیدن
به یـــک حکومت انقالب اســـامی که
تعداد اعضا آن  11نفـــر بود را مرحوم
رفســـنجانی پایهگذاری کرد که ابتدا با
گرایشهای اصالحـــی حوزه ،اعضای
آن بـــه یکدیگـــر نزدیک شـــدند و این
تشکیالت شکل گرفت و بتدریج جنبه
سیاســـی به خود گرفت و در واقع این
اقـــدام پیش از شـــروع حرکت امام به
حســـاب میآیـــد و من از آن بـــه دوره
مرحوم بروجردی یاد میکنم و اما به
دالیلی تصادفی این جمعیت بعد از
مدتی لـــو رفتند و افراد ،تحت تعقیب
قرار گرفتنـــد و زندگی هاشـــمی را نیز
تحت تأثیـــر خود قرار دادنـــد ،اما این
گروه را میتوان نخســـتین تشـــکیالتی
دانســـت که بنا بود به صورت جمعی
اقدامات انقالبی انجام دهند.
هاشـــمی در آن مقطع زمانی کمتر
از  30ســـال داشـــت و یک ســـخنرانی
چشـــمگیری بعـــد از فـــوت مرحـــوم
بروجردی در مسجد اعظم انجام داد.
تصور نمیکنم کسی به اندازه هاشمی
بـــه امـــام(ره) نزدیک بوده باشـــد ،در
قم ســـه نفر از جمله شـــهید مطهری،

گفتوگو با عبدالمجید معادیخواه ،مسئول بنیاد تاریخ انقالب اسالمی ایران

هاشمی ،نواندیشی که پای اصولش ایستاد

حمیرا حیدریان

«عبدالمجید معادیخواه» از جمله سیاستمدارانی است که از سال  46فعالیتهای
مبارزاتی خود را علیه رژیم شـــاه آغاز کرد و یک ســـال بعد در آبادان با اکبر هاشـــمی
رفســـنجانی آشـــنا شـــد و از آن پس در کنار وی به مبارزات سیاســـی خود ادامه داد،
معادیخواه که در طی مبارزات انقالبی چند بار دســـتگیر و زندانی شد ،پس از پیروزی
انقالب اسالمی ایران در سمتهایی مانند :قاضی دادگاه انقالب ،نمایندگی مجلس
و وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی نقش آفرینی کـــرد و اکنون نیز ،بهعنوان مســـئول
«بنیاد تاریخ انقالب اســـامی ایران» فعالیـــت میکند .از این رو ،به بهانه بررســـی
نقش آیتاهلل هاشـــمی رفسنجانی در جریان مبارزات سیاسی پیش از انقالب ،با وی
به گفتوگو پرداختیم که شرح کامل آن را میخوانید.

ëëگویا آشنایی شما با آیتاهلل هاشمی
بر میگردد به ســـال  47یعنی زمانی که
ایشان برای ایراد ســـخنرانی به آبادان
رفتـــه بودنـــد و در واقع ایـــن بهانهای
بود کـــه از آنجا بـــه عراق بـــرای دیدن
حضرت امام(ره) بروند ،در این ارتباط،
خاطرهای به یاد دارید؟
بلـــه همانطور که گفتید ،آشـــنایی
مـــا به ســـال  47باز میگـــردد و زمانی
که در آبادان بودم و به ظاهر ،ایشـــان
بـــرای ایـــراد ســـخنرانی به آنجا ســـفر
کرده بودند ،در حالی که واقعیت این
بود کـــه او قرار بود ،از آنجا برای دیدن
حضرت امام به عراق سفر کند و البته
ارتباط ما هم همان جا شکل گرفت و
همانطور که میدانید سالها در کنار
هم فعالیت سیاسی کردیم.
ëëهمانطـــور که مســـتحضر هســـتید،
آیتاهلل هاشمی یکی از ارکان اساسی
و مؤثر انقالب بودنـــد و یکی از تفکرات
ایشـــان نواندیشـــی بود ،در این زمینه
ارزیابی شما چیست؟
تعـــداد زیـــادی را نمیتـــوان نـــام
برد کـــه هم ســـطح وی بوده باشـــند،
خصوصیتی که وی در گرایش سیاسی
بـــه آن توجـــه میکـــرد آن مـــدل از
نواندیشـــی بود که پایبنـــدی به اصول
در آن مـــورد توجـــه قـــرار داشـــت .به
عبارتـــی ،اگـــر بخواهیـــم طبقهبندی
کنیم کســـانی که گرایش به نواندیشی
داشتند ،افرادی هســـتند که خیلی به
اصول گذشته خود وفادار نماندند ،اما
در ارتباط با ایشـــان ،خالف این قاعده
صحـــت دارد ،یعنـــی در عین حال که
میخواهنـــد واقعیتهـــا را بپذیرنـــد
و متوقـــف در گذشـــته نباشـــند ،اما به
سادگی نیز حاضر نیستند ،ارزشهایی
را کـــه بـــه خاطـــر آن مبـــارزه کردند از
دست بدهند .تقریباً با توجه به الگوی
وی ،میتوانیم ببینیم که «امیر کبیر»
نیز همین گونه بوده ،یعنی بشدت به
اصول خود پایبند بوده است .تصورم
در این اســـت که نواندیشـــی هاشمی
دارای یک چنین ویژگـــی بود .به طور
مثـــال اگـــر افـــرادی خیلـــی پایبند به
اصول خود نبودند ،کـــم کم راه وی با
آنان جدا میشـــد و این تفکر در تمام
کارها و برنامههای وی کامالً مشـــهود
بود.
ëëبا توجه به اینکه شـــخصیت مرحوم
هاشـــمی شـــخصیت تأثیرگـــذاری در
سطح کشور و به عبارتی دقیقتر سطح
بینالملـــل بـــود ،قطعاً مـــورد هجمه
بسیاری از سیاسیون داخلی و خارجی
قرار میگرفت ،خصوصاً در ســـالهای
اخیر کـــه بیمهریهـــا نمود بیشـــتری
داشـــت ،ارزیابی شـــما از ایـــن اتفاق
چیست؟
یرخـــی افراد کـــه پایبنـــدی به یک

سلسله اصول و مبانی و منافع جامعه
دارنـــد ،در مقاطعـــی کـــه گروههایـــی
انتظاراتـــی از آنـــان دارنـــد ممکـــن
اســـت ،اگـــر بخواهنـــد آن انتظـــارات
را بـــرآورده کننـــد ،ناگزیر بـــه اصول و
ارزشهای خـــود بیاعتنا باشـــند ،در
واقع آنها کسانی هســـتند که وقتی در
چنیـــن جایگاهی قـــرار میگیرنـــد ،از
موضع شـــفاف خود طفـــره میروند و
ســـعی میکنند بـــه گونهای مســـأله را
مخفـــی نگه دارنـــد ،بـــه عبارتی «هم
به نعـــل میزننـــد و هم بـــه میخ» تا
به نحـــوی موجها را از ســـر بگذرانند،
اما افرادی نیز هســـتند کـــه وقتی پای
اصـــول و مبانی و ارزشـــهایی کـــه باور
دارند ،مطرح میشـــود ،دیگر اهمیت
نمیدهنـــد کـــه رنجی برای کســـی به
وجـــود بیایـــد یـــا نه ،بـــه دلیـــل اینکه
توقعاتـــی دارند کـــه برآورده شـــدنی
نیســـت .در واقع تا حدی خطرپذیری
در افـــراد متفاوت اســـت .برخـــی کالً
خطر پذیر نیستند و برخی کمتر خطر
میکنند ،مرحوم هاشـــمی شخصیتی
داشت که خیلی از خطر پروا نداشت،
یعنـــی اگر پیش میآمد کـــه در جایی
توقعی از جانب گروهی درســـت بود،
پای مســـائلی کـــه فکر میکـــرد مفید
اســـت اما رنجشـــی ایجاد می کند ،از
آن واهمـــهای نداشـــت و جلوی افراد
می ایستاد و به آن موضوع بها میداد
و آن را انجام میداد و به همین دلیل
نیز موارد بســـیاری پیش آمد که وی با
صراحت لهجه خـــود ،یک گروههایی
را آزرده خاطر کرد .نمونههای زیادی
نیـــز وجـــود دارد کـــه از آن جملـــه در
سیاست خارجی میتوان به آن اشاره
کرد .خاطرم اســـت ،مدت یک ســـال
زندانی که با ایشان هم بند بودیم ،در
آن روزها اگر کسی کمترین نگاه مثبتی
را به طور نسبی به غرب نشان میداد،
به طور کل ساقط میشد ،اما هاشمی
در بحثهایـــی که پیـــش میآمد ،به
صراحت میگفت که اگر ســـر دوراهی
قـــرار بگیریـــم کـــه بایـــد یـــا اردوگاه
کمونیســـتی را انتخاب کنیم یا امریکا
را ،من قطعاً امریکا را انتخاب خواهم
کرد .خیلیها شاید مثل وی فکر کنند،
اما بیـــان نمیکنند ،چـــون هزینههای
سنگینی را در بر دارد.این صراحتی که
وی با وجود اینکه میدانســـت امکان
دارد هزینـــه بســـیار ســـنگینی را در بر
داشته باشد اما همچنان موضع خود
را شـــجاعانه مطرح میکـــرد ،به نظر
مـــن یکی از علـــل و عوامل اصلی این
موضوع بود.
ëëفضا ســـازی هـــا و شـــایعه پراکنی ها
علیه ایشان عمدتاً از جانب چه کسانی
بود؟
بـــا توجه بـــه جایگاه حســـاس وی،

ëëکسانی که گرایش به نواندیشی داشـــتند ،افرادی هستند که شاید چندان به اصول
گذشـــته خود وفادار نمانند ،اما در ارتباط با ایشـــان ،خالف این قاعده است ،یعنی
در عین حال که میخواهند واقعیتها را بپذیرند و متوقف در گذشـــته نباشـــند ،اما
به ســـادگی نیز حاضر نیســـتند ،ارزشهایی را که به خاطر آن مبارزه کردند از دست
بدهند .تقریباً با توجه به الگوی وی ،میتوانیم ببینیم که «امیر کبیر» نیز همین گونه
بوده ،یعنی بشدت به اصول خود پایبند بوده است .تصورم این است که نواندیشی
هاشمی دارای یک چنین ویژگی بود
ëëدر قم سه نفر از جمله شـــهید مطهری ،آیتاهلل منتظری و هاشمی بودند که امام
نگاه خاصی به آنان داشتند و شاید به لحاظ سیاسی امام(ره) بیش از همه به هاشمی
توجه داشتند ،اما به لحاظ ایدئولوژیک طبعاً وزن شهید مطهری بیشتر بود

نیم نگاه

ëëاز خصوصیـــات وی این بود کـــه بارها و بارها جامعه را غافلگیر کـــرد ،او یک بار در
زندگی اش و یک بار با مرگ خود همه را غافلگیر کرد

میتـــوان گفت ،نخســـتین جوســـازی
کـــه علیـــه او صـــورت گرفـــت از ناحیه
رجوی و گروهش بود اما نســـل جدید
بیشـــتر با جـــو ســـازیهای اخیر آشـــنا
اســـت ،در صورتـــی که جو ســـازیها از
همـــان مقطع زمانی پیـــش از انقالب
بـــود .در مبارزات ،وی کمتـــر با مرکز و
کانونهای گروههای مســـلح در ارتباط
بودند ،چون تحت نظر بودند و خیلی
تمایل نداشتند با این گروهها فعالیت
کننـــد .وی در یـــک مقطـــع مبـــارزه که
صدای گلوله برای اهـــل مبارزه گوش
نـــواز بـــود ،به ایـــن نتیجـــه رســـید که
باالخـــره اینها نقـــش مؤثـــری دارند و
برای همین مدتی نیز با آنان همکاری
داشـــت ولی وقتی انحرافهـــای آنان
را دیـــد ،منظـــورم همـــان داســـتانی
اســـت که به تغییر ایدئولوژی معروف
شـــد ،خیلی صریـــح موضـــع گرفت و
روبهروی «بهرام آرام» که در یک جای
مخفـــی که مســـلح نیز بـــود و براحتی
میتوانســـت به هاشمی شـــلیک کند،
توگـــوی رو در رو
ایســـتاد و در یک گف 
بـــه وی گفت که «اگر موضع شـــما این
باشد که از اسالم بر گشته اید ،من شاه
را به شما ترجیح میدهم».
چنیـــن حرفی را قطعاً کمتر کســـی
حاضـــر بود در چنان شـــرایطی به یک
چریک مسلح بگوید .کافی بود با یک
عصبانیت زندگی هاشمی خاتمه پیدا
کند و در آن مقطـــع زمانی یک عده از
همیـــن گروههـــای مســـلح در جامعه
نفوذ بســـیاری داشـــتند اما هاشمی به
جـــان خرید کـــه با آنـــان مخالفت کند
و هزینه ســـنگینی را نیز پرداخت و اگر
تحوالت ســـال  57رخ نمیداد ،قطعاً
به وی خیلی لطمه وارد میکردند.
به طور مثال :وقتی شخصیتهایی
همچـــون ،مرحوم طالقانی و منتظری

از زنـــدان آزاد شـــدند ،گروههایـــی از
مـــردم را بســـیج کردند کـــه به صورت
دســـته جمعی به دیدن این اشخاص
برونـــد که در مورد این دو شـــخصیت،
اســـتقبال مـــردم طبیعـــی بـــود ،حتی
به دیـــدن آقای الهوتی نیـــز رفتند ،اما
نگذاشتند چنین اتفاقی برای هاشمی
بیافتـــد و مانـــع شـــدند و کمتر کســـی
متوجه میشـــد که جلوی این اقدام را
آن گروههـــای مخالـــف وی گرفته اند؛
در حالی کـــه به صـــورت طبیعی باید
برای وی نیـــز رخ میداد و در واقع این
حرکـــت در جهت تخریب شـــخصیت
هاشمی صورت گرفت و این نخستین
باری نبود که هاشـــمی در برابر چنین
موجهایی قرار میگرفـــت .در انقالب
نیز ،وی نقطههـــای اختالفی با جریان
راست و چه آن گروههایی که بهعنوان
چپ مطرح شده بودند داشت و هر دو
گروه را از خود رنجیده کرد.
اگر کســـی فـــراز و فـــرود زندگی وی
را مطالعـــه کند ،میبیند که هر کســـی
از یـــک چنیـــن رنجشهایی اســـتقبال
نمیکنـــد ،به طور مثـــال :آن زمانی که
وی در حـــال ترمیم سیاســـت خارجی
کشـــور بـــود (همـــان داســـتان ارتبـــاط
ایـــران بـــا عربســـتان) در یـــک چنیـــن
شـــرایطی افرادی در مجلس بودند که
به صراحـــت میگفتند ،حتـــی ارتباط
بـــا انگلیس هـــم باید قطع شـــود ،چرا
کـــه بـــرای آنـــان چنیـــن چیـــزی مهم
نبـــود و ایـــن در حالی بود که هاشـــمی
بهعنوان رئیس جمهـــوری که در حال
مدیریـــت اجرایی کشـــور بعد از جنگ
بـــود ،میدانســـت کـــه ایـــن حرفهـــا
چـــه مفهومـــی دارد .خـــب طبیعـــی
اســـت که ایســـتادن در مقابـــل چنین
تندرویهایـــی هزینههای ســـنگینی را
در بـــر دارد.مـــن نمیخواهـــم بگویم

مرحوم هاشمی بینقص بوده است،
چـــرا که هیـــچ شـــخصیتی به غیـــر از
معصومین(علیهـــم الســـام) کـــه در
باورهـــای کالمـــی ما مطرح هســـتند و
مـــردم اعتقاد خاصی نســـبت به آنان
دارنـــد ،در بین انســـانهای معمولی
نمیتوان گفت ،کسی نیست که نقطه
ضعفی یا خطایی نداشـــته باشـــد .در
واقع به وسعت شعاعی که فرد دارای
اثرگذاری اســـت ،خطاهای وی نیز به
همان میـــزان انعکاس دارد ،اما اینکه
یـــک ترازوی نقدی باشـــد و به عبارتی
بگوییم ،این ترازوی نقد سازنده است،
کجاســـت؟ نقد ســـازنده این است که
ترازویی در این میان باشـــد و اما وقتی
چنیـــن ترازویی نیســـت ،یک موضوع
را چمـــاق میکننـــد بـــرای تخریـــب
شـــخصیت یک فـــرد و صدهـــا نقطه
قوت وی را نادیـــده میگیرند که البته
در مـــورد مرحوم هاشـــمی به صورت
خاصی انجام شده است و اما در مورد
دیگران نیز انجام میشـــود ،در اصل،
ما یک جامعه هیاهو زدهای هســـتیم
که این ضعـــف جامعه ما محســـوب
میشـــود ،ما بیشـــتر با هیاهـــو زندگی
توگـــو را تجربه
کردیـــم تـــا اینکـــه گف 
کنیم یا اصالً شـــاید تجربه نکردیم .در
یـــک جامعه هیاهـــو زده ،این طبیعی
اســـت و وقتی به سمت نقد کسی گام
برمیدارنـــد ،اشـــکالهایش را چماق
میکنند و میزنند توی سرش.
ëëقطعاً یاران و همراهان وی خاطرات
فراوانی از این چهره مطرح کشور دارند
که در مقاطع مختلف زمانی سرنوشت
ســـاز بوده اســـت  ،لطفاً موضوعی که
کمتر مطرح شـــده و ایشـــان بهعنوان
نقـــش مؤثـــر در آن جریـــان بودهاند را
بازگو کنید؟
نخســـتین جمعیت ســـری در بین

آیتاهلل منتظری و هاشـــمی بودند که
امـــام نـــگاه خاصی به آنان داشـــتند و
شاید به لحاظ سیاسی امام(ره) بیش
از همـــه بـــه هاشـــمی توجه داشـــتند،
اما به لحـــاظ ایدئولوژیـــک طبعاً وزن
شـــهید مطهری بیشـــتر بود و در واقع،
جاذبهای که هاشـــمی داشت بسیاری
از افراد را به خود جلب میکرد.
از خصوصیاتی که هاشمی داشت
ایـــن بود کـــه کمتـــر پیـــش میآمد در
صحنـــهای حضـــور پیـــدا کنـــد و آن
مجلس به صورت عادی برگزار شود،
چرا که حضور وی همیشـــه با تشکیل
بنیـــاد یا نهـــاد همراه میشـــد ،مانند:
مؤسسه رفاه که معلول همین حضور
وی در جلســـه فرش فروشان است که
ابعاد فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی را
به همراه داشت.
ëëمـــرگ و فقـــدان آقـــای هاشـــمی نه
تنهـــا بـــرای جامعـــه یک شـــوک بلکه
میتوان گفت یک جور غافلگیری بود
خصوصاً برای سیاسیون ،اینطور فکر
یکنید؟
نم 
از یـــک نظـــر فاجعـــه اســـت ،از
خصوصیـــات وی این بود کـــه بارها و
بارها جامعه را غافلگیر کرد ،او یک بار
در زندگـــی اش و یک بار با مرگ خود
همه را غافلگیر کرد ،آن زمانی که ترور
شد ،کمتر کســـی از ترور جان سالم به
در میبـــرد و در واقع ،زنـــده ماندن او
غافلگیرکننده بود ،به عبارتی نزدیک
به  40ســـال از زندگی وی غنیمت بود.
زمانی که خبر ترور وی پخش شد کسی
امید نداشـــت که زنده باشد و در واقع
همسر هاشمی در نجات وی در زمان
ترور بســـیار مؤثر بود و باید از او تقدیر
و تشکر شود .میتوان گفت همسر وی
در مهمترین بخش زندگی او شـــریک
مؤثری بوده اســـت.در نخستین زندان
رفتن ،در نخستین سربازگیری و وقتی
که او را به نظـــام وظیفه قم بردند و...
همـــه غافلگیرکننـــده بـــود ،مرگ وی
نیـــز یک بار دیگر همه را غافلگیر کرد،
البتـــه میتوان به این نـــوع مرگ نگاه
مثبت داشـــت که میتواند ،شوکی به
جامعه وارد کنـــد که در تحول جامعه
مؤثر باشـــد .همانطور که به آن اشاره
کردم ما جامعه هیاهو زدهای هستیم
که باید بپذیریم که ماندن در هیاهو به
هیچ عنوان خوب نیست و باید سعی
توگو شویم و این
کرد که بیشتر وارد گف 
شـــوک میتواند چنین نقشـــی داشته
باشد.کســـانی که نقش فرهنگسازی
دارند ،از چنین سرمایههایی میتوانند
در جهت تحوالت مثبـــت بهره ببرند
و در عیـــن اینکه فاجعه تلخی اســـت،
میتوان بـــه آن بهعنوان ســـرمایه نیز
نـــگاه کـــرد و البتـــه آثـــار مانـــدگار وی
نـــام هاشـــمی را همیشـــه در ذهنهـــا
حفظ خواهد کرد .کارهـــای بزرگ وی
در ســـطح کشـــور و حتی بیـــن المللی
چیزهایی نیست که یاد و خاطره وی را
از اذهان پـــاک کند و باالخره از دل این
افراد ،یک فرهنگ شکل خواهد گرفت
و یک چنین اســـتعدادی در وجود وی
بود و امیـــدوارم ،جامعه ما بعد از این
همه سرد و گرم چشیدنها به نقطهای
رســـیده باشـــد کـــه از ایـــن فرصتهـــا
استفاده کند.
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روزنامه نگاری در سنگر «تشیع»

نگاه دوم
اکبر هاشمی رفسنجانی ( )1313 – 1395را با انتشار
 14جلـــد کتـــاب خاطـــرات منتشـــر شـــده و  22جلد
دیگـــر از خاطراتش که به مرورمنتشـــر خواهد شـــد،
میتـــوان مورخ و تاریـــخ نگار نامید .امـــا او در حوزه
روزنامـــه نـــگاری کارنامـــه قابـــل قبـــول تـــری دارد.
هاشـــمی در رویارویـــی با نظام پهلـــوی ،همزمان با
حسن مجیدی
مبارزات سیاسی ،عرصه نبرد را به سنگر مطبوعات
میکشـــاند .نویســـندگی در مجلـــه «درسهایـــی از
مسئول گروه تاریخ
مکتب اسالم» و سپس راهاندازی نشریهای به نام «مکتب تشیع» و ...وجه
دیگری از هاشمی را به ما مینمایاند.
ëëمجله«مکتباسالم»
ماهنامه «درسهایی از مکتب اسالم» که در خرداد ماه  1337انتشار خود
را آغاز کرد و در آذرماه  1337به نام «مکتب اسالم» منتشر شد ،نخستین
ارگان رسمی روحانیون نواندیش حوزه علمیه قم بود.
هاشـــمی رفســـنجانی در خاطرات خود درباره مکتب اســـام مینویســـد:
(...آقـــای مـــکارم و جمعـــی از هم ســـطحیهای خودشـــان مثـــل آقایان
«عبدالکریم موسوی اردبیلی»« ،موسی صدر»« ،جعفر سبحانی»« ،علی
دوانی» و «ســـید مرتضی جزایری» یکی دو سالی زودتر از ما به حوزه آمده
بودند و انتشـــار نشریه مکتب اسالم ،نوشـــتن و نویسندگی را که پیش از آن
در حوزه علمیه رونق زیادی نداشت ،رونق داد».
با اســـتقبال مـــردم از این نشـــریه گروهـــی از همفکران امـــام خمینی(ره)
پیشنهاد تأسیس مجلهای نزدیک به افکار ایشان را میدهند:
« ...چون ما شاگرد و مرید امام بودیم ،دلمان میخواست این کار که کاری
نو و خوب بود ،مربوط به امام باشد ...به سطح مکتب اسالم قانع نبودیم.
می خواســـتیم مجلهای باشـــد که عمیقتر و هم با خط امام مرتبط باشد.
فکـــر میکنم نقطه تحول از لحاظ نویســـندگی اینجا بـــود .با امام صحبت
کردیم ایشان نپذیرفتند که انتشارات ما بر محور ایشان شکل بگیرد».
اما چندی بعد مکتب تشیع پا میگیرد:
«آقـــای «محمـــد جـــواد باهنـــر» و مـــن و آقایـــان «صالحـــی کرمانـــی» و
«محمدباقـــر مهدوی کرمانی» بودیم .نخســـتین کاری که شـــروع کردیم،
مکتب تشیع بود».
ëëمجله«مکتبتشیع»
نخســـتین شـــماره نشـــریه ســـالیانه مکتب تشـــیع پس از مشـــورت با امام
خمینـــی(ره) توســـط «اکبر هاشـــمی رفســـنجانی»« ،محمدجـــواد باهنر»،
«نعمـــتاهلل صالحی نجـــف آبادی» و «ســـید محمدباقر مهـــدوی» و ...با
هدف ارائه اندیشـــههای اســـامی و پرداختن به مباحث فلسفی ،اعتقادی،
اجتماعـــی و مســـائل تاریخـــی در ربیـــع االول ســـال  1379ه.ق مصادف با
اردیبهشـــت ســـال  1338ه.ش در  10هزار نسخه توســـط مؤسسه انتشارات
مکتب تشـــیع در قطع کتابی در چاپخانـــه حکمت قم در  160صفحه بدون
گروار(تصویـــر) بـــه قیمت  5تومان منتشـــر میشـــود این ســـالنامه بدلیل
پرداخت حرفهای و روزنامهای به مطالب ،مورد اســـتقبال قرار میگیرد .به
طوری که شماره اول در دو چاپ  10و  5هزار نسخهای به دست خوانندگان
میرسد.
در سرمقاله شماره اول نشریه که اثر جمعی از دانشمندان معرفی میشود،
در هـــدف از انتشـــارآمده اســـت« :ای خـــدای بـــزرگ ...تو این چـــرخ عظیم
آفرینش را بگردش انداختی و بســـاط زمین را مهد آرامش بشـــر ســـاختی و
انواع نعمتها و نیروها در اختیارش نهادی .تو روان بشـــر را آنچنان حساس
آفریدی کـــه بتواند با رموز
خلقـــت و اســـرار کائنـــات
آشنا شـــود .قدرت عظیم
علم را مســـخر او ساختی
تـــا نیروهـــای طبیعـــت را
بدام انـــدازد و از همه چیز
به نفع خود استفاده کند و
در جهان پهناور خلقت به
اوج کمال خویش برسد.
تـــوای خـــدا! انـــوار پـــاک
هدایتت را به قلب روشن
ســـفرای خـــود تابانـــدی و
از سرچشـــمه وحـــیات
برگزیـــدگان خویـــش را
ســـیراب نمودی تـــا با روح
آخرین شماره مجله مکتب تشیع  -خرداد 1344
سرشـــار از نورانیت وحی،
به رهنمایی بندگانت قیام
کنند ...قیام کنند و راه و رســـم زندگی عالی انسانی را به آنان نشان دهند و در
این راه پر خم و پیچ دست آنان را بگیرند و بسر منزل سعادت برسانند.
توای پروردگار! صحیفه نبوت را به مهر رســـالت آخرین پیغمبرانت ختم
کردی ...در شـــب تولـــد اهریمنان را از حریم کبریای وحـــی راندی ،مظاهر
شـــرک و زندقه را درهم کوفتی ،شـــاهان را از مســـتندهای عزت ســـرنگون
ســـاختی ،در آسمانها و زمین غوغا بپا کردی و دستگاههای سحر و افسون
را باطل نمودی...
تـــا مگر نور پاک هدایتت به زوایای قلب همه بتابد و مغزهای فرســـوده را
توش و توانی بخشـــد ...تا مگر برکت این رهبر عظیم الشأن ،زندگی مادی
بشر آمیخته به حیات معنوی و روحانی گردد .و با قدرت ایمان و علم مثل
اعالیی فضیلت شـــود... .خداوندا! ما تصادف انتشـــار نخستین نشریه سه
ماهه خود را با این رســـتاخیز عظیم جهانی و این عید ســـعید مسلمین به
فال نیـــک گرفته ،از تو میخواهیم به ما توفیق عطا فرمایی تا برای احیای
دین و هـــدف مقدس نبی معظـــم(ص) و اولیای گرامت علیهم الســـام
کوشیم و درانجام وظیفه سستی نکنیم» .
مکتب تشیع با چاپ چند شماره به نشریهای پر مخاطب وتأثیرگذار تبدیل
میشـــود :هاشمی رفســـنجانی روزنامه نگار ،با نوشتن چند مقاله از جمله
«شـــیعه و مرجعیـــت» به مناســـبت رحلت حضرت آیـــتاهلل بروجردی،
در ســـال  1340شـــماره « ،6معجزه» در سال  1341شـــماره «، 9اسرائیل و
فلســـطین» در ســـال  1342شـــماره 10و ...تبدیل به نویســـندهای شاخص
در میـــان بزرگانی چون «عالمه محمدحســـین طباطبایی»« ،حســـینعلی
راشد»« ،محمدتقی فلسفی»« ،ســـید ابوالفضل موسوی زنجانی»« ،امام
موسی صدر»« ،ســـید محمد حسینی بهشـــتی»« ،احمد آرام»« ،عطااهلل
شـــهاب پور»« ،احمد آذری قمی»« ،ســـید صدرالدیـــن بالغی»« ،مهدی
حائری یزدی»« ،حاج ســـراج انصاری»« ،ناصر مکارم شـــیرازی»« ،ســـید
محمـــود طالقانـــی»« ،مهدی بـــازرگان»« ،یـــداهلل ســـحابی» و «عزتاهلل
سحابی» میشود.
از شـــمارههای دوم و ســـوم تنوع مطالب و قلمهای جدید در مکتب تشیع
دیده میشـــود .نویســـندگانی ماننـــد «مرتضی مطهری» و «ســـید محمد
بهشتی» به نشریه میپیوندند« :شـــهید مطهری بهترین راهنمای ما بود.
در مکتب تشـــیع شـــریک ما نبـــود اما راهنمایی بســـیار جدی بـــود .کلیات
قضیه را از امام میگرفتیم و وقتی میخواســـتیم وارد موضوعات شـــویم،
با افکار ایشـــان سروکار داشتیم».انتشـــار مجله در شماره هفتم خرداد ماه
ســـال  1344و پس از واقعه  ۱۵خرداد و دستگیری برخی از اعضای نشریه
از انتشـــار باز میماند .یادداشتی در صفحه دوم آخرین شماره ،خبر توقف
انتشار به اطالع خوانندگان میرسد:
«نظر به اینکه چاپ مکتب تشـــیع از صفحه  144متوقف شـــد .امید است که
بقیه مباحث آن به صورت دیگری تقدیم خوانندگان محترم شود».

