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کرباسچی :رفسنجانی هیچگاه مدعی نبود قدیس یا مستثنی است
فرنازحسنعلیزاده /بسیاربهآیتاهللهاشمی رفسنجانینزدیکبود؛دردورانریاستجمهوریوی،بهعنوان
اولین شهرداری که در جلســات هیأت دولت حضور مییافت ،دوشادوش اعضای کابینه سازندگی در کنار هاشمی
بود و در دولت دوم هاشــمی ،همراه شــماری از معاونان و وزرای دولت ،حزب کارگزاران ســازندگی را تأسیس کرد.
قرابت فکری و سیاســی  ،علقه عاطفی او با آیت اهلل و همکاری و همراهی دیرســالش سبب شد رغبتی به گفت و گو
نداشته باشد؛ با این حال کوشید سؤاالت را بی پاسخ نگذارد .در این مجال با او در این باره گفت و گو کردیم که آیا می
توان برمجموعآرا،ســخنان ،خطبهها ،موضعگیریهاو...آیتاهللهاشمی رفسنجانی،عنوان«مکتبهاشمی»
اطالق کرد؟ پاسخ و توضیحات کرباسچی در این باره را در زیر میخوانید...

بعــد از درگذشــت آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی ،ایــن
ســخن مطرح شــد که اگر چه ایشــان دیگر حضور فیزیکی
ندارند ،اما ســخنان ،ســخنرانیها ،مکتوبات ،خاطرات و
خطبههای ایشــان وجــود دارد که میتوانــد تحت عنوان
«را ه هاشــمی» ،الگــوی آینــدگان باشــد .آیــا میتــوان
مجموعه آرا و عقاید ایشان در حوزههای مختلف را تحت
ب هاشمی» داشت و شناخت؟
عنوان «مکت 
به اعتقاد من ،همین طور اســت .بیش از هزار سال قبل ،در شیعه
شــخصیتی به نام شــیخ مفید داشــتیم که اســتاد ســید مرتضی و
شیخ طوسی بود .ایشان تنها یک فقیه نبود و در عین فقاهت یکی
از استادان علم کالم محسوب میشد که نوعی نوگرایی در شیعه
به شمار میآمد .یکی از ویژگیهای ایشان ،این بود که با مخالفان
نیــز گفتوگو میکرد و مســائل را با بحث ،اســتدالل و اقناع پیش
میبرد .شــیخ مفید ،شــخصیت بســیار جامعی داشــت که حتی
علمای اهل ســنت نیز به ایشــان احترام میگذاشــتند .ایشان در
 72ســالگی از دنیا رفت و در تشییع پیکر ایشــان هم به روایتی 80
هزار نفر حضور داشــتند .درگذشت شــیخ مفید ،شیعیان را دچار
شــوک کرد؛ جامعه احســاس ناراحتــی کرده و این ســؤال مطرح
بود که «بعد از شــیخ چــه باید کرد؟» معروف اســت که روی مزار
ایشــان نوشــتهای یافتند کــه چند بیت در رثای ایشــان بــود و یکی
ازآن ابیات این بــود« :ان کنت قد غیبت فی جدث الثری فالعلم
و التوحیــد فیــک مقیــم»؛
بــه ایــن معنا کــه اگر تــو در
آقای هاشمی
زیــر خــاک پنهــان شــدی،
معتقد بود
خداشناســی و علــم تــو
پایدار اســت .اتفاقــاً همین
معدل افکار عمومی
هــم شــد و تــا قرنهــا ،نگاه
در شرایط معمولی،
حاکم بــر فقه شــیعه ،نگاه
هیچ وقت اشتباه
شــیخ مفید بود .اکنون هم
اگر
نمیکند و حتی
کتب فقهی شــیخ مفید ،به
زمانی بد انتخاب
عنوان مرجع قابل رجوع و
کند ،باالخره خودش
اســتناد اســت .به نظر من،
را تصحیح میکند.
زندگــی و حادثــه ارتحــال
آقای هاشــمی بــا زندگی و
بنابراین صالح
درگذشــت شــیخ مفیــد از
نیست چیزی را بر
برخــی جهــات مشــابهت
مردم تحمیل کنیم
دارد.
نــگاه آقــای هاشــمی بــه
موضوعــات دینــی و
سیاســی ،منحصر به فرد بود .ممکن است در شرایط کنونی کتاب
یــا مجموعه نظریــات مدونی از نظریات آقای هاشــمی در زمینه
سیاســی ،فرهنگی ،اقتصادی و ...نداشــته باشــیم ،اما ایشان آثار
زیادی دارند که قابل اســتناد اســت؛ ایشان سالها مباحث فقهی
و نظــرات سیاســی را در نماز جمعــه مطرح کردند؛ ایشــان اولین
کســی اســت که در زنــدان ،آیات قــرآن را با زندگی عینــی جامعه
تطبیــق داد و بعدهــا آن را تکمیل کرد .تفســیر  15جلدی ایشــان
از قــرآن ،بســیار راهگشاســت .بایــد توجــه داشــت این تفســیر در
شــرایطی نوشــته شــد که آقای هاشــمی در زندان بــود و زندانیان
آن دوره به قرآن دسترســی نداشــتند؛ اما ایشان بخشی از قرآن را
حفــظ بودند و ســایر زندانیان از جمله مرحــوم آیتاهلل طالقانی
و آیــتاهلل العظمــی منتظــری نکتههــای راهگشــایی را مطــرح
ی هاشــمی در  37ســال گذشــته،
میکردنــد .ســخنرانیهای آقا 
خاطــرات ،بیانیهها ،نوشــتهها و ...دراین  37ســال موجود اســت
و تنهــا همتــی میطلبــد کــه همــه اینهــا را گــردآوری کــرده و کار
ماندگاری در این زمینه آماده کند تا یک الگوی رفتاری ،سیاسی و
فکری برای جامعه باشد.
همان طور که اشــاره کردید،فعــاًمجموعه مدونی در این
بــاره نداریم اما بــا توجه به قرابت و آشــنایی دیرســالتان
ی هاشــمی ،بفرماییــد مســائل سیاســی در مکتب
بــا آقــا 
هاشمی چه شاخصههایی دارد؟
ایشــان یک شــخصیت روحانــی بود؛ به عنــوان یک سیاســتمدار
روحانی و روحانی سیاســتمدار به مســائل نگاه میکــرد .به دلیل
هــوش وافری کــه داشــت و دوران تحصیلی پرثمر کــه در محضر
اســتادان حوزه علمیــه گذرانده بود ،نگاه ســطحی به موضوعات
نداشــت .دیــدگاه سیاســی ،فرهنگــی و اقتصادی ایشــان از عمق
مبانــی فقهــی و شــرعی سرچشــمه میگرفــت .متأســفانه مــا

