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ــماره،  فصلنامه ى امامت پژوهى تصميم دارد در هر ش
ــش « همراه با امامت پژوهان» با يكى از بزرگان يا  در بخ
فعاالن عرصه ى امامت پژوهى مصاحبه اى به عمل آورد 
ــز با زندگى علمى  و  ــنا كردن مخاطبان عزي تا ضمن آش
ــائل حوزه ى امامت ،  ــخصيت  ها در مس نقطه نظرات ش
گامى كوچك و در حّد بضاعت ، در جهت اعتالى فرهنگ 

امامت پژوهى بردارد . 
ــت، با حضرت آية  ــماره ى نخس به همين منظور و در ش
اهللا سيد على حسينى ميالنى حفظه اهللا گفتگويى ترتيب 
ــتاد، توجه  داديم. پس از نگاهى كوتاه به زندگى پربار اس

خوانندگان محترم را به اين مصاحبه جلب مى نماييم .

آية اهللا سيد على حسينى ميالنى در رمضان 1367 ه. ق در شهر نجف اشرف و در خانواده اى 
اهل علم و فضيلت ديده به جهان گشود . در دوران كودكى در معّيت پدر بزرگوارش حاج 

سيّد نورالدين ميالنى (ره) به كربالى معلّى مهاجرت كرد.
استاد دروس مقدمات را از عّالمه مرحوم سيد محّمد مجاهد، فرزند آية اهللا سّيد مرتضى 
ــر علماى بزرگ به  ــطح و پايه را از محض ــاض طباطبائى (ره) و دروس س ــب ري آل صاح
نام، از جمله: شـيخ محّمد شـاهرودى (ره) ، شـيخ محّمد حسـين مازندرانى(ره)  ، 
شـيخ عبدالحسـن بيضانى (ره) و سيد محسـن جاللى كشـميرى (ره) فرا گرفت.

ايشان براى تكميل دروس به نجف اشرف مهاجرت كرد و در دروس بزرگان فقه و اصول 
ــتور حزب بعث عراق و در سال 1390 ه.ق ،  ــت ؛ ديرى نپاييد كه بنا به دس ــركت جس ش
ــيعيان به ترك كشور عراق ناگزير و  ــمندان و فضالى ايرانى و عّده اى از ش به همراه دانش

رهسپار ايران گرديد.
به پيشنهاد جّد بزرگوارش آية اللّه سيد محمد هادى ميالنى (ره) راهى مشهد مقدس شد و 

ـو با آيه اهللا سيد علی حسينی ميالنی  دام عزه   گفتگ
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در دروس عالى آن مرجع بزرگ شركت جست و همواره در خدمت آن بزرگوار بود. پس از 
درگذشت ايشان در سال 1394 ه . ق براى تكميل تحصيالت عاليه و افاضه ى اندوخته هاى 
علمى و معنوى خود، رهسپار قم گرديده و از محضر بزرگان و مراجع وقت آن ديار از جمله: 
آية اللّه سيد محّمد رضا موسوى گلپايگانى ، آية اللّه شيخ حسين وحيد خراسانى و 
آية اللّه شيخ مرتضى حائرى بهره گرفت كه حاصل آن در قالب تقريرات فقهى و اصولى 

منتشر شده يا آماده نشر است.
معّظم له عالوه بر تحصيل مراتب عاليه ى فقاهت، بنا بر وصيت نياى گرامى خود ، در مباحث 
ــه اينك نيم قرن از عمر مبارك خود  ــعى فراوان نمود، به طورى ك كالمى  و اعتقادات س
ــپرى كرده و شاگردان بسيارى در اين عرصه به  را به تحقيق و تأليف در مباحث امامت س

جامعه اسالمى تقديم كرده است. 
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 با تشكر از اينكه وقت گرانبهاى خود را در اختيار ما قرار داديد. به عنوان 
اولين سؤال اجازه فرماييد از وضعيت مباحث اعتقادى در حوزه آغاز كنيم؛ همان طور 
كه مستحضريد علماى شيعه در گذشته همپاى بحثهاى فقهى و اصولى براى مباحث 
كالمى و اعتقادى ارزش وااليى قائل بوده اند تا جايى كه برخى از آنها رسالت علمى خود 
در عرصه هاى اعتقادى را بسيار بيشتر از بحثهاى فقهى و اصولى ديده و گاه درسهاى 
فقهى خودشان را تعطيل مى كردند تا بتوانند به مسائل اعتقادى بپردازند و به شبهات 
ــخ دهند. اما مع االسف در چند دهه ى اخير شاهد كم توجهى به بحثهاى  اعتقادى پاس
اعتقادى در حوزه ى علميه هستيم؛ به نظر حضرتعالى سبب اين كم توجهى ها چيست؟ 

و راه بازگشت به آن گذشته ى طالئى در حوزه ى علميه چه مى تواند باشد؟

آية اللّه  ميالنی: همان طور كه اشاره فرموديد، ما وقتى به احواالت بزرگان نگاه مى كنيم، 
نيز  اعتقادى  كتابهاى  قرآنى،  و  حديثى  و  فقهى  كتابهاى  كنار  در  كه  هستيم  شاهد 
مى نوشتند؛ به طورى كه برخى از ايشان دوره ى كاملى از مباحث كالمى را نگاشته اند 
و به ويژه در خصوص مسئله ى امامت عنايت خاصى داشتند؛ مانند: شيخ صدوق ، شيخ 
مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى و... كه در كنار كتب فقهى، منابع كالمى معتبر شيعه 

را تاليف نموده اند.
 اين شرايط همچنان تا اين اواخر برقرار بود. حتى در اين اواخر هم باز كسانى بودند 
كه فقيه و مجتهد بزرگ بودند؛ ولى جنبه ى كالمى ايشان بويژه اهتمام خاصى كه به 
بحث امامت داشته اند بر ساير وجوه علمى آنان غلبه پيدا كرده است. براى مثال، مرحوم 
شيخ محمد حسن مظفر (ره) صاحب كتاب دالئل الصدق  (كه از مصادر مهم امامت 
محسوب مى شود) به اين كتاب معروف گشته؛ در حالى كه ايشان مرد فقيهى بودند. و 
همچنين مرحوم سيد عبدالحسين شرف الدين (ره) كه مقام علمى و فقاهتى ايشان 

مسلم است؛ لكن شهرت ايشان بيشتر به مسائل امامت و علم كالم است. 
ولى همين طور كه مستحضريد امروزه در حوزه هاى علميه بيشتر به فقه و اصول پرداخته 
مى شود. البته اين اهتمام به فقه واصول، شايد بدليل آن باشد كه بقاى اين مذهب به 
بقاى اجتهاد و انفتاح باب اجتهاد است و اگر بنا باشد كه فقه و اصول كمرنگ شود، شايد 
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در نهايت به انسداد باب اجتهاد منجر شود و اين صدمه ى بزرگى به مذهب خواهد رساند.
از طرف ديگر ما شاهديم كه مبانى اعتقادات براساس ادله ى نقلى و عقلى با كوشش هاى 
فراوان علماى ماضين جمع آورى و تدوين شده و در اختيار عموم شيعيان قرار دارد؛ 
در حالى كه مسائل فقهى عمومًا در حال توسعه و گسترش است و در هر زمان مسائل 

مستحدثه به وجود مى آيد كه فقه بايد جوابگوى آنها باشد. 
من تصور مى كنم اين كم توجهى به مباحث امامت و به طور كلى به مباحث اعتقادى 
در متن كارهاى رسمى حوزه ى علميه به اين دالئل باشد؛ شاهد بر اين مطلب اين كه، 
كتابهايى كه در اين دوران در ابواب اعتقادات يا امامت نوشته شده غالبًا به زبان عربى 
بوده است؛ چون مخاطب اصلى آن ها ، كشورهاى ديگر بوده است و جهت اين امر اين 

بود كه علما ، شيعيان را در مباحث اعتقادى مستغنى مى ديدند. 

 در زمانى كه اساس اعتقادات جامعه در معرض خطر قرارگرفته و در حالى 
كه مباحث اعتقادى اساساً متكفلى هم ندارد، آيا نمى توان گفت كه بين مباحث فروع 
ــردم تكاليف خويش را از آنان فرا  ــتند تا م ــكامـ  كه به هر حال مجتهدانى هس و اح
ــت؟ اينكه فرموديد: علما  بگيرندـ  و مباحث اعتقادى ، اولويت با مباحث اعتقادى اس
ــاس مى كردند كه سؤاالت اساسى پاسخ گفته شده است؛ واقعيت اين است كه  احس
آنچه ما امروز به عنوان يك هجمه ى اعتقادى مى بينيم سابقه ى ديرين دارد و مربوط 
ــت. در نهايت، چون حوزه ها ، خيلى با فضاهاى فكرى  به زمان حاضر به تنهايى نيس
ــته اند، درك دقيقى از اين هجمه ى اعتقادى براى  ــه ى جامعه ارتباط نداش روز و بدن

آنها حاصل نشده است.

آية اللّه  ميالنی: در زمان هاى سابق هم هجمه ى اعتقادى بوده است؛ لكن در يك محيط 
خاص و در دايره ى معينى، يعنى بين علماء و متخصصين بوده است؛ فرض كنيد فالن 
عالم از علماى بغداد كتابى در رّد شيعه مى نوشته و به نجف مى فرستاده است، البته در 
نجف هم علمايى بوده اند كه پاسخ آن را مى دادند. اين هجمه ها و اشكاالت و شبهات 
در بين مردم نبود و اگر هم مطرح بود، اين وسائل امروزين در اختيارشان نبود كه در 
همه ى عالم منتشر شود. تفاوت زمان ما با زمانهاى گذشته در اين است كه آن مطالب 
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تخصصى دقيق، امروزه توسط اين وسايل جديد در سطح عمومى پخش مى شود. اين 
ضررش بسيار زياد است ، چون افرادى كه اين شبهات و اشكاالت را مى شنوند تخصصى 
ندارند كه توانايى جوابگويى به آن را داشته باشند؛ و ازطرف ديگر برخى هم يا مسامحه 
مى كنند يا به متخصصين دسترسى ندارند و شبهات در اذهانشان مؤثر واقع مى شود و 

انحرافاتى از اين جهت واقع مى شود. 
در واقع علما و بزرگان حوزه اصًالً پيش بينى نمى كردند كه روزگارى در داخل كشورهاى 
شيعى، اعتقادات آنها در معرض خطر قرار گيرد و الزم شود كه از اساس كارهاى اعتقادى 

را دوباره پايه ريزى نمايند.

ــاهديم كه پاره اى از شبهات اوليه ى اعتقادى ، در جامعه مؤثر   امروزه ش
مى افتد و حتى افراد تحصيلكرده نيز تحت تأثير قرار مى گيرند فكر نمى كنيد همين 
ــب و  ــان مى دهد كه ما در برنامه هاى تبليغى اعتقادى مان، به صورت مناس نكته نش
ــتوار شده و با كوچكترين  ــيعى اس قوى كار نكرده ايم تا پايه هاى فكرى جامعه ى ش

شبهه دچار تزلزل نشود؟

آية اللّه  ميالنی: همين طور است. ببينيد ... در دهه هاى اخير به خاطر اينكه در جامعه ى 
ما مسائل ديگرى مطرح شده و حوزه به آن مسائل پرداخته اند ـ همان طور كه اشاره 
كرديد ـ اين شبهات ابتدايى در نسل جديد اثر گذار شده است و گرنه كسانى كه مجالس 
علمى و تبليغى گذشته را درك كرده اند به راحتى تحت تأثير اين شبهات ابتدايى قرار 

نمى گيرند. 
خود مسئولين كشور و بزرگان حوزه هم اقرار دارند كه در اين چند دهه ى اخير، كار 
فرهنگى جدى صورت نگرفته است نه فقط در مسائل اعتقادى بلكه اساسًا كار فرهنگى 
جدى براى اين جامعه نشده است. مالحظه مى كنيد، تازه به فكر افتاده اند براى نماز 
برنامه ريزى  اول  روز  از  اگر  است،  اسالم  الفباى  نماز  كه  البته  دهند؛  تشكيل  سمينار 
صحيحى در جهت گسترش نماز انجام شده بود االن نه از اهميت نمازهاى واجب بلكه 

از نوافل هم گذشته بوديم.
بديهى است كه وقتى نسل حاضر مطالعات اعتقادى اندك داشته باشد و در مراكز علمى و 
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تحصيلى هم براى اين جهت برنامه يزى صحيحى نشده باشد، و از طرفى رسانه هاى 
گوناگون، شبهه افكنى كنند حتى شبهات اوليه هم تاثير گذار خواهد بود.

 يكى از مشكالتى كه در جامعه داريم مسئله ى خرافات است ؛ امورى كه 
به نام دين و مذهب در بين مردم و جوانها پخش شده و گاه به بعضى از روايات و آيات 
هم آميخته مى شود! وقتى اين موارد را دنبال مى كنيم مى بينيم كه در بعضى از افراد 
ــان  ــه دارد كه در اين حوزه هاى علميه تحصيل كرده اند. آيا خود اين نش خودى ريش
نمى دهد كه ما در حوزه ها براى تقويت فكرى طالب و توانمندى آنها در برداشتهاى 

اعتقادى دينى، كمتر كار مى كنيم؟

آية اللّه  ميالنی: اين مطلب از نظر كلى درست است كه خرافات هست و اين خرافات 
تأييد  بنده  را  گويى  كلى  اين  لكن  و  مى شود  برداشته  روايات  غير  و  روايات  از  احيانًا 
نمى كنم؛ يعنى هرگاه خواستيم با خرافات مبارزه كنيم موارد را بايد معين بكنيم. اين 
درست نيست كه ما در مبارزه با خرافات، كلى گويى كنيم تا بعد هر كسى بخواهد اين 

كلى را بر هر مورد مطابق نظر خودش تطبيق كند. 

   يعنى مى خواهيد بفرماييد كه حتى مبارزه با خرافات هم نيازمند به كار 
ــت و كسى تا خود در مبانى اعتقادات مجتهد نباشد، مصداق خرافات را  اعتقادى اس

نمى تواند تشخيص بدهد؟

اين  در  لذا  بدهند.  تشخيص  بايد  اهلش  خرافه،  غير  از  را  خرافه  بله!  آية اللّه  ميالنی: 
مورد هم بايد كار بشود؛ بخصوص در اين زمانه كه مالحظه مى كنيد مردم يك حالت 
ترّقب و انتظارى نسبت به آينده دارند و گويا اين حالت جزء ذات ما شيعيان قرار گرفته 
است آن وقت كسانى مى آيند از همين حالت انتظار مردم به نفع مقاصد خودشان سوء 

استفاده مى كنند. 
اگر بخواهيم اين ها را رد بكنيم، المحاله بايد از روى بينش و تحقيق باشد. به همين 
ترتيب، وقتى بخواهيم سخن  يا كردارى را به عنوان خرافات مطرح كنيم و بگوييم فالن 
مطلب، از خرافات است. يكى از بزرگان در جايى فرموده بود: «در اين هزار ساله خرافات 
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بسيارى وارد مذهب ما شده است.» من گفتم: « لطفًا بفرماييد دو تا از اين خرافات را 
براى من بگوييد. » ايشان مبهوت ماندند. گفتم : « آقا! چرا اين طور حرف مى زنيد ؟! 
اينكه خرافات بسيارى وارد مذهب ما شده در اعتقادات ما كجاست؟ چرا به صورت كلى 
سخن مى گوييد كه اين حرف شما به دست دشمنان و مخالفين مدرك دهد و بگويند: 
خودشان اقرار مى كنند كه چقدر خرافه در مذهبشان هست. » البته با خرافات بايد مبارزه 

كنيم؛ ولى خرافه بايد مشخص شود و به طور موردى مورد بحث قرار بگيرد. 

  حالـ  اگر اجازه مى فرماييدـ  وارد بحث امامت شويم. مى دانيم كه علماى 
ما در طول سالهاى بسيار در موضوع امامت بحث هاى جدى كرده اند؛ اما امروزـ  عليرغم 
ــته شده است ـ ما احساس مى كنيم كه هنوز  اين همه آثارى كه در باب امامت نوش
برخى از موضوعات هست كه مورد بحث قرار نگرفته است يا سوالهايى مطرح مى شود 
كه به پژوهشهاى جديد نيازمند است. به نظر حضرتعالى به عنوان يك متخصص در 

امر امامت ، چه بخشهايى از مباحث امامت هنوز نياز به كار و تحقيق بيشتر دارد؟

آية اللّه  ميالنی: مباحث امامتى كه در كتب كالمى مطرح شده و نيز شبهاتى كه پاسخ 
داده شده غالبًا با توجه به سطح فكرى آن زمانها مطرح شده است. شكى نيست كه 
در زمان ما، سطح فكرى و بينش افراد فرق كرده و واقعًا تفكر مردم با زمانهاى سابق 
خيلى تفاوت يافته است. لذا امروزه مطالبى به ذهن افراد مى آيد كه به ذهن علماى 
سابق و مردم آن زمانها نيامده است. از اين رو، قهراً ما بايد پاسخگوى شبهات جديدى 
مطرح  اآلن  كه  شبهاتى  اين  از  برخى  البته  مى آيد.  امروز  جامعه ى  فكر  به  كه  باشيم 
مى شود، در كلمات سابقين هم ريشه دارد و لكن با يك بيان ديگر يا با توجيه ديگرى 
آن شبهات را مطرح مى كنند كه ما هم مطابق اين بيان و با توجه به ادبيات امروز بايد 

جواب اين شبهات را بدهيم. 
تقسيم  اساس  بخش  دو  به  را  امامت  به  مربوط  مباحث  ما  مى دانيد،  كه  طور  همان 
كرده ايم: اول مباحث امامت از ديدگاه روايات شيعه و دوم مباحث امامت تطبيقى بين 
شيعه و ديگران كه در اين قسمت، بحث از ديدگاه روايات آنها دنبال مى شود و اصول 

مناظره را رعايت مى كنيم.
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اكنون ما وظيفه داريم در هر دو بخش فعاليت كنيم. بنده تصور مى كنم بحث « مبانى 
امامت» امروزه بيشتر نيازمند توجه و تحقيق است؛ چون وقتى مبانى تقويت شد، پذيرش 

ادله ى امامت راحت تر مى شود.
براى مثال مسئله ى تعيين و نصب امام و اينكه آيا مردم در تعيين امام ـ كه جانشين 
رسول اهللا و متولى وظايف پيامبر است ـ  نقشى دارند  يا مسئله ى شئون و وظايف امام. 
همين جا اشاره كنم كه امامت و واليت غير از حكومت است؛ حكومت يكى از شئون 
امام است. برخى خيال مى كنند واليت يعنى همان حكومت و در رأس امور بودن بنا 
بر آن، بحث امامت را  يك بحث تاريخى قلمداد مى كنند آن گاه مى گويند بحث امامت 
و خالفت بى فائده است؛ نه ... اين طور نيست ؛ حكومت از وظايف االهى امام است. 

  يكى از پديده هاى جديدى كه امروزه در مباحث امامت پژوهى رواج يافته، 
توجه جدى مخالفان به كتابهاى اصلى شيعه است؛ به طورى كه با حوصله ى تمام به 
روايات شيعه مراجعه مى كنند و مصادر ما را از حيث متن و سند مورد نقد و بررسى 
ــته از سوى علماى شيعه كار جدى و  قرار مى دهند. از نظر حضرت  عالى آيا در گذش

مهمى صورت گرفته است؟

آية اللّه  ميالنی: شايد عمده ى روش جديد نويسندگان مخالف، امروزه همين باشد؛  يعنى 
همان روشى كه ما با كتب آنها در گذشته به كار مى برديم و استدالل هاى خود را بر 
كتب و روايات آنها استوار مى كرديم؛ آنها هم شروع كرده اند و همين شيوه را نسبت به 
منابع شيعه انجام مى دهند. البته بعضى از آنها خباثت به خرج ميدهند؛ مثًالً ديدم بعضى 
هم  كافى  كه  مى كنند  وانمود  چنين  و  مى كنند  تجليل  كافى  كتاب  از  آغاز  در  آنها  از 
مثل كتاب بخارى «أصّح الكتب عندنا» است. سپس شروع مى كنند به آوردن بعضى از 
رواياتى كه به نظر آنها جاى نقد و گفتگو است كه ما در جواب آنها مى گوييم اوًال كافى 
اين جور نيست كه از نظر ما مثل بخارى باشد؛ ثانيًا ما در باب هيچ كتابى جز قرآن 
مجيد ، به صّحت اول تا آخرش ملتزم نيستيم؛ لذا همه ى مطالبى كه در كتب ما هست 
قابل بررسى است. ما مبانى داريم؛ مهم آن است كه اگر مى توانند، مبانى ما را خدشه 
دار كنند و اال روايات ما به تنهايى، مبانى ما نيست؛ روايات كتاب كافى ـ كه بهترين 
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كتاب از كتب ماست ـ مبانى ما نيست. شخصى ديگر كتابى در رجال نوشته و بزرگان 
ما را از كتب خودمان تضعيف كرده است؛ در حالى كه خيانت نموده ، و فقط روايات ذّم 

راوى را آورده و بحث علمى نكرده است . 
به طور كلى كتابهاى پر از دروغ و افترا و خيانت و تدليس در نوشته هاى آنها زياد است؛ 
ولى بعضى از اينها واقعًا بحثهاى علمى مطرح مى كنند كه به حرفهاى آنان بايد اعتنا 

كرد و پاسخ گفت.

ــده،  ــوده ش ــى از ميدانهاى جديدى كه در عرصه امامت پژوهى گش  يك
مطالعاتى است كه در سالهاى اخير به دست مستشرقين آغاز شده است. آنها يك روش 
متفاوتى را در پيش گرفته اند و برخالف سنت علمى ما ـ كه يا به دالئل عقلى يا نقلى 
ــك مى كنيم و به بحث هاى كالمى مى پردازيم ـ آنها بحث را از زاويه ى تاريخى  تمس
نگاه مى كنند و سعى مى كنند با نشان دادن فقدان پيشينه ى بحثهاى امامت، نسبت 
به مبانى ما ترديد كنند؛ به نظر حضرت عالى در اين باره چه اقداماتى را بايد انجام داد؟

آية اللّه  ميالنی: البته بايد كار كرد؛ مثًالً ادعا مى كنند: اين عصمتى كه شما براى ائمه
به  را  عصمت   ائمه اصحاب  و  ندارد  وجود   ائمه خود  كلمات  در  قائل ايد،   
اين معنا قائل نبوده اند. خوب اوًال، ما بايد به اثبات برسانيم كه اين عصمت را اصحاب           
ائمه هم قائل بوده اند؛ البته مراتب اصحاب ائمه متفاوت بوده است بزرگان عالِم 
در هر رشته اى كه صاحب مكتب اند و داراى شاگردانى هستند ، مراتب افرادى كه در آن 
مكتب هستند متفاوت است و اين دليل نمى شود بر اين كه اصل مطلب زير سؤال برود. 
از نظر تاريخى، اينها تمسك مى كنند به قول يكى از اصحاب ائمه كه مثًالً نسبت 
به عصمت يا نسبت به علم غيب امام حرفى زده است و غفلت مى كنند از اين كه آن 
صحابى ديگر از اصحاب ائمه، عين آن چه را ما اآلن معتقديم گفته و غفلت مى كنند 
از خود رواياتى كه از ائمه در اين زمينه وارد شده است؛ اصًالً از خود حضرت رسول

رواياتى در باب عصمت ائمه داريم. بنابر اين تفحص آقايان ناقص است.

 مانعى ندارد مبانى اعتقادى ما را از زاويه ى تاريخى بحث كنند؛ لكن بايد بررسى كاملى 
باشد نه ناقص ، و از طرفى بى غرض باشد. ما اساسًا به اين مستشرقان خيلى اعتماد 
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نداريم. اگر به طور كامل بررسى كنند، خواهند ديد آنچه ما االن معتقديم در زمان ائمه 
 و اصحاب ائمه هم وجود داشته است. 

ثانيًا: بايد ببينم  عصمت چيست؟ و عصمت را براى چه مى خواهيم؟ اگر امام معصوم 
نباشد، قول و فعل و تقرير او حجت نخواهد بود، كدام يك از اصحاب ائمه در حجيت 

قول و فعل و تقرير امام تشكيك كرده است؟ 
بله، يك عبارتى در كالم شهيد ثانى (ره) هست و ظاهراً بعضى ها به اين عبارت تمسك 
ايشان  نيست.  مسئله اى  اينكه  فرموده اند.  اشتباه  ايشان  كه  است  اين  نهايت  كرده اند؛ 

فرموده اند كه برخى اصحاب، ائمه  را علماء ابرار مى دانستند.
گذشته از اين، اگر بخواهيم در عبارت علماء ابرار هم دقت كنيم، مى بينيم كه معناى 
عصمت را مى رساند. بنده در شرح زيارت جامعه ى كبيره، كلمه ى ابرار را مقدارى بررسى 

كرده  و نشان داده ام كه در آيات و روايات مرادف با عصمت است.
اساسًا اگر عصمت نباشد، حجيت كالم امام از كجا ثابت مى شود؟ آيا كسى از اصحاب 
ائمه در حجّيت كالم امام شك داشته است؟ بحث بر سر واژه ى عصمت نيست؛ 

بلكه مهم واقع درونى عصمت است.

ــى از محققان ثابت كرده اند كه از  ــورد كتاب «حقايق االيمان»  يك  در م
ــت كه هم نام شهيد ثانى بوده و در  ــهيد ثانى (ره) نيست و متعلق به شخصى اس ش

مشهد مقدس ساكن بوده و اين كتاب را در مشهد نوشته است !.

بحثهاى  متأسفانه  كه  شده ايم  واقع  زمانى  در  كردم  عرض  عجب!  ميالنی:  آية اللّه  
علمى دقيق، كم شده و اغراض در بحثها مدخليت دارد يا اگر بخواهيم حمل بر صحت 
بكنيم، مى گوييم: از قبل تصميم گيرى مى كنند و بعد در مقام اقامه ى دليل بر مى آيند! 
در مباحث علمى،  انسان بايد خود را خالى الذهن كند و سپس به بررسى بپردازد كه ادله 

بر چه چيزى داللت دارد.

  از اين ، معلوم مى شود كه ما نبايد در بحثهاى امامت پژوهى، به همان 
روشهاى گذشتگان بسنده كنيم؛ بلكه بايد از روشهاى تاريخى  ـ يا هر روش ديگرى 
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كه مى تواند در تبيين مبانى فكرى امامت به كار آيد ـ استفاده كنيم.

آية اللّه  ميالنی: همين طور است . ببينيد اساسًا چرا بحث امامت را مطرح مى كنيم و 
چرا تحقيق مى كنيم؟ همه ى اين كارها به عنوان يك تكليف شرعى است. همچنان كه 
ما در حوزه ى فقه تحقيق مى كنيم و مى خواهيم در برابر خداوند متعال حجت داشته 
باشيم، در مسائل اعتقادى هم ـ كه بر مسائل فرعى مقدم است ـ بايد اعتقاداتمان از 
روى حجت باشد؛ اقامه ى حجت و رسيدن به دليل كافى، گاه محتاج يك بررسى تاريخى 

هم هست؛ لكن همه چيز در قرآن و روايات معتبره آمده است.

ــى مطرح است و آن اينكه در سده هاى گذشته، در بحثهاى    يك پرسش
امامتـ  چون بيشتر مواجهه ى ما با شبهه بوده استـ  تحقيقاتمان هم جنبه ى دفاعى 
ــت؛ حال آن كه در آيات قرآن كريم و روايات اهل بيت  معارفى بلند  ــته اس داش
ــده است كه كمتر مورد بحث علما قرار گرفته است. در اين  از بحث امامت مطرح ش

زمينه حضرت عالى چه پيشنهادى داريد؟

آية اللّه  ميالنی: البته بايد در اين زمينه به صورت جدى كار كرد. زمان ما با آن روزگار 
تفاوت دارد. در آن زمان مذهب شيعه تحت فشار بود و اساسًا اين مذهب را قبول نداشتند 
و ما را خارج از دين مى شمردند؛ حتى نماز خواندن ما را قبول نداشتند. من در بررسى هاى 
خود به اين نتيجه رسيده ام كه دستور ائمه به حضور در مساجد ديگران و نماز خواندن 
پشت سر آنها، همه براى اين بود كه شبهه ى تارك الصالة بودن شيعيان را دفع كنند. 
پس همان طور كه گفته شد، ما در گذشته مورد هجمه و اتهام بوديم و آنها ما را اساسًا 
مسلمان  يا عامل به احكام اسالم نمى دانستند. به ناچار علماى ما هميشه در اين موضع 
بودند كه اين افترائات را پاسخ دهند؛ اما زمان ما فرق مى كند، االن ديگر كسى شك 
نمى كندكه ما هم اهل ديانت هستيم و مكتب داريم و اصول و فروعى داريم. به نظر 
من، اآلن بايد شروع كنيم به بيان ضعف مبانى ديگران؛ مخصوصًاً از منابع خودشان و 
اثبات اين كه يگانه مذهب حق، تشيع است و جز اين نيست. كارهاى علمى ما در هر 
دو جهت بايد باشد؛ هم جنبه ى دفاعى و هم جنبه ى تهاجمى؛  البته به صورت مستند 

و با متانت و ادب.
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  بررسى و تبيين معارف بلند امامت اهل بيت  و مقامات آن ها چطور 
بايد باشد؟

آية اللّه  ميالنی: اين همان بخش اول مباحث امامت است كه قبًال اشاره كردم، و لكن 
اين مباحث زمينه مى خواهد؛ اول بايد زمينه سازى شود؛ چون در اينجا مطالبى هست 
كه حتى شيعيان خودمان هم تحمل ندارند، لذا در روايات، از اين قبيل مطالب به اسرار 
تعبير شده است و فرموده اند: « حديثُنا صعٌب مستصعب»  اين امور را به هر كسى 
نمى شود گفت و زمينه هايى بايد آماده شود تا اين مطالب گفته شود. البته االن زمينه ها 
را به راحتى مى توان آماده كرد؛ چون ـ عرض كردم ـ سطح فكر جامعه باال رفته است 
و تعّقل مردم نسبت به امور، خيلى بيشتر شده است. لذا در اين بُعد هم بايد كار كرد؛ 
البته اول بايد شروع كنيم به شناخت ائمه و مقامات و واليتى كه دارند و علم و قدرت 
آنها و امثال ذلك را براى مردم بيان كنيم تا وقتى در قرآن مى خوانند: خداوند متعال 
مالئكه اى دارد كه اين مالئكه هر كدام به تدبير و اداره ى كارى موظف اند َفالُمدبِّرات 
 يعنى مالئكه از جانب خداوند مدبران امور در اين عالمند ، متوجه باشند كه ائمه ى  اَمراً
ما مقامشان از اين مالئكه باالتر است يا وقتى در قرآن مجيد مى خوانند إنَّ إلَينا إيابُهم 
ُثمَّ إنَّ علينا حسابُهم و مى بينند در زيارت جامعه ى كبيره آمده « و اياب الخلق اليكم 
و حسابهم عليكم» بتوانند بفهمند تعارفى در كار نيست بلكه كامًال درست است. مردم 
اين امور را به راحتى تعقل مى كنند؛ ولى بايد مطالب با بيان متين براى آن ها گفته شود.

  امروز بحث تخصصى شدن در علوم اسالمى مطرح است. برخى معتقدند 
كه حوزه ى فقه يا حوزه ى عقائد را بايد تخصصى كرد و براى امامت نيز افراد متخصص و 
ممّحض تربيت نمود. به نظر حضرت عالى، اساساً تجّزى در مباحث اعتقادى، تا چه اندازه 
ممكن و مطلوب است ؟ ديدگاه حضرت عالى در باب تخصصى شدن امامت چيست ؟

آية اللّه  ميالنی: در مباحث اعتقادى هم مثل فقه، تجّزى ممكن است؛ به اين صورت 
كه افرادى در توحيد كار كنند و عده اى در معاد و عده اى در امامت ؛ اين امر شبيه اين 
است كه در فقه عده اى در عبادات كار كنند و عده اى در معامالت. اين كار مفيد است 
و قابل اجرا؛ اما در خصوص مسئله ى امامت، اگر بخواهيم دوباره مباحث را تقسيم كنيم 
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و هر بخشى را تخصصى كنيم، به نظرم كار قدرى مشكل خواهد شد.

ــراف بر فقه و اصول و ساير مباحث را تا چه    براى تحقيق در امامت، اش
حدى الزم و مورد احتياج مى بينيد؟

آية اللّه  ميالنی: به حسب تجربه عرض مى كنم كه كل مباحث ياد شده مؤثر است، 
بالخصوص اصول! به نظر بنده، اگر كسى در اصول بيشتر كار كند، در كالم (به خصوص 
تجربه  را  آن  ما  كه  است  امرى  اين  كند؛  پيشرفت  مى تواند  بهتر  و  راحت تر  امامت) 
مرحوم  (ره) يا  امينى  عالمه  مرحوم  مثل  هم عصرمان  بزرگان  آثار  وقتى  لذا  كرده ايم. 
عالمه شرف الدين (ره) را بررسى مى كنيم؛ مى بينيم اينها فقيهان و اصولى هايى قوى 

هستند كه وارد مباحث امامت شده اند. 
ـ  كند  كار  خوب   ( اصول  در  (بخصوص  اصول  و  فقه  در  كسى  اگر  مى رسد  نظر  به   
وقتى وارد مباحث امامت بشود ـ ديگر به استاد احتياج ندارد. ما نشنيده ايم آقاى شرف 
الدين در مباحث امامت پيش كسى شاگردى كرده باشد يا آقاى امينى در اين مباحث 
وقتى  و  كشيده اند  زحمت  اصول  و  فقه  در  بزرگان  اين  باشند.  كرده  تلّمذ  كسى  پيش 
به مباحث امامت و ساير مباحث كالمى  پرداختند، كامًال آماده و متبحرانه وارد شدند. 
كأّن خود فقه و اصول  (على الخصوص اصول) انسان را كامًال آماده مى كند. خود بنده 
كالس تفسير نديده ام و درس تفسيرى حاضر نشده ام؛  يا مثًالً مرحوم جّد بزرگوار آية اهللا 
تفسير  علم  در  ـ  گفته اند  عالى  بسيار  تفسير هاى  كه  ـ  (ره)  ميالنى  العظمى سيد هادى 
استاد نديده بودند. لكن در فقه و اصول و حديث زحمت كشيده و وقتى وارد تفسير شده 
بهترين مفسر بوده است. بنده فكر مى كنم كه فقه و اصول  يك چنين استعدادى در 
انسان ايجاد مى كند كه اگر بخواهد در هر علمى از ساير علوم اسالمى، اعّم از تفسير  يا 
كالم، وارد شود، مى تواند عالمانه وارد شود و عالمانه حرف بزند. لذا فقه و اصول در 

پيشرفت مباحث كالمى نقش بسيار مهمى دارد.

 حضرت عالى در بحث هاى امامت،  يكى از پيش كسوتان و پيشگامان ايد، 
و به لطف االهى توانسته ايد عرصه ى بسيار گسترده اى را به روى مخاطبان خود باز 
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ــت كه  ــئله ى امامت، مباحث و حوزه هايى هس كنيد. آيا به نظر حضرت عالى در مس
تاكنون به آنها پرداخته نشده و الزم است كه ديگران وارد اين عرصه ها شوند؟

آية اللّه  ميالنی: اگر مقصودتان از امامت، امام شناسى بالمعنى االخص و مقامات ائمه 
و معارف مربوط به ايشان باشد، البته كه كارى به معناى اتّم نشده است و در اين زمينه 
بايد كارهاى فراوانى انجام شود. اگر مقصود امامت تطبيقى است و اين كه ديگران چه 
مى گويند و ما چه مى گوييم، در اين باره كتاب هاى خوبى نوشته شده و كارهاى خوبى 
توسط سابقين و الحقين انجام شده است. البته در اين زمينه بايد كالس هايى تشكيل 

و درس هايى تدوين شود و كارهاى عملى فراوانى انجام گيرد.
 ما به حول و قوه االهى اين كار را شروع كرده ايم و بنياد امامت به همين مناسبت 
اين  كتب،  برخى  در  البته  شود.  بازگو  و  پياده  عمًال  مطالب  اين  تا  است  شده  تأسيس 
مسائل نوشته شده؛ لكن بعضى اوقات آن چه دركتب هست به جرح و تعديل و فحص 

و تحقيق احتياج دارد و نيازمند شرح است كه بايد اين امور انجام شود.
لذا ما بايد دو كار در حوزه ى علميه انجام دهيم: اول، در سطح عمومى حوزه با اختالف 
مراتب طالب، معلومات عامه اى از امامت را به طالب آموزش دهيم؛ به طورى كه الاقل 
تحت تأثير شبهه قرار نگيرند. كار دومى كه بايد انجام بدهيم، اين است كه افراد متخصصى 
را تربيت كنيم كه قدرت جرح و تعديل و تحقيق داشته باشند. كه هر كدام به سهم خود ـ 

در هر جايى كه قرار بگيرند ـ بتوانند جريانى امامتى ايجاد كرده و منشأ اثر باشند.

ــراى مجموعه ى بنياد امامت و فصلنامه ى تخصصى امامت پژوهى، كه   ب
ــط حضرت عالى تأسيس شده است چه اهدافى را در نظر داشته ايد و  بحمداهللا توس

چه مسيرى را پيش بينى مى فرمائيد؟

آية اللّه  ميالنی: همان طور كه قبًال بيان شد، درحوزه ى علميه، به هر دليلى، به بحث 
امامت به عنوان يك بحث خاّص و مهم توجه وافى نشد و اين خأل به وجود آمد؛ از 
مسأله ى  مى گويند يك  كه  برخى  ادعاى  برخالف  ـ  امامت  بحث  كه  مى بينيم  طرفى، 
كه داراى جنبه ى  بحثى است  است ـ  شده  كه تمام  نزاعى بوده  تاريخى بوده و  يك 
اعتقادى و عملى است؛ بلكهـ  با تعريفى كه ما از معناى امامت مى كنيم و اين كه حقيقت 
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امام چيست و اساسًا به نيابت از رسول اهللابرمى گردد و امامت شأنى از شؤون نبوت 
استـ  اين كالم را كه تاريخى صرف است نمى پذيريم و اگر كسى چنين اعتقادى داشته 
باشد، مثل اين است كه بگويد: بله! نيازى نيست كه بياييم بحث كنيم كه مثًالً عيسى 
و موسى بر حق بودند يا محمد بن عبداهللا ؛ چون اين بحثها صرفًا نزاعى تاريخى 

است كسانى كه چنين مى گويند دانسته يا ندانسته خلط و خبط مى كنند.
 ما بايد ببينيم االن چه كار بايد كرد. اين گونه نيست كه برخى مى پندارند كه اختالف 
ما با سايرين بر سر امامتى است كه فقط درصد كمى از دين را تشكيل مى دهد؛ نه! ما 
به امامت به ديدى نگاه مى كنيم كه همه ى ديانت به آن بستگى دارد؛ ما مى گوييم: 
وقتى امامت را بررسى و امام را مشخص كرديم، بايد توحيد را از او بگيريم؛ مبدأ و معاد 
را از اينجا بايد اخذ كنيم، نبى را او بايد معرفى كند تا برسيم به قرآن و احكام حالل و 

حرام و آداب و سنن ... اين است معناى امام. 
يك وقت مى خواهيم با اهل سنت معاشرت و با ايشان رفت و آمدكنيم ؛ در اين صورت، 
بايد با آنها حسن معاشرت داشته و تمام جهاتى را كه يك انسان بايد با ديگران رعايت 
ديگرى  عالم  اعتقادى  مباحث  عالَم  و  است  عالَم  يك  اين   باشيم؛  ملتزم  نيز  ما  كند، 
است. لذا ما مكرر گفته ايم كه نبايد بين اين مسائل خلط شود. اگر ما راجع به امامت 
بحث مى كنيم و مبانى امامت را بيان مى كنيم و امامت اميرالمؤمنين  را به اثبات 
مى رسانيم و امامت ديگران را مستنداً و با متانت نفى مى كنيم، خالف وحدت نيست و 

مضر به تقريب هم نيست.
تبيين  وحدت  و  تقريب  مفهوم  شودكه  نظر  تبادل  و  تشكيل  كنفرانسى  بايد يك  اساسًا 
گردد و مشخص شود كه راه تقريب چيست و معلوم شود كه مصداق وحدت در كجاست. 
  تمام دعواى ما در اين پانزده قرن، اين بوده كه اثبات كنيم كسى كه جاى پيغمبر اكرم
مى نشيند، بايد سه ويژگى داشته باشد: اول آن كه صفات رسول اهللا را دارا باشد، كه از 
جمله ى صفات و شرايط، عصمت است. جهت دوم، اين كه كماالت رسول اهللارا دارا 
باشد، و از جمله ى كماالت، علم است و قدرت و امثال ذلك. جهت سوم اين كه بايد 
متحمل جميع مسؤوليتهاى رسول اهللاباشد  يعنى اگر مردم در امور دينى به او مراجعه 
كردند، بايد بتواند كه پاسخگو باشد و اگر در امور دنيوى مراجعه كردند، پاسخگوى آنان 
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باشد و هم چنين در امور فردى و اجتماعى خالصه در همه ى امور بايد پاسخگو باشد. 
علماى سنى در شرح مقاصد و در شرح مواقف نوشته اند كه ما باالجماع صفاتى را 
براى امام قائليم و امام بايد داراى اين صفات باشد: اولين صفت اين كه علم داشته باشد. 
صفت دوم اين است كه عدالت داشته باشد. صفت سوم اين است كه شجاعت داشته 
باشد. كالم ما در اينجا به ايشان اين است كه اين صفاتى را كه خود بر آن متفق ايد از 
كتابهاى خودتان براى خلفاى ثالثه اثبات كنيد؛ علم ابوبكر را ، عدالت و شجاعتش را 

و ... را به اثبات برسانيد. 
پس نتيجه اين است كه ما مى خواهيم بگوييم كسى كه جاى پيغمبر اكرم مى نشيند 
سنخيت  عنه  منوٌب  با  تنها  نه  نائب  مى شود  مگر  باشد.  داشته  سنخيت  ايشان  با  بايد 
نداشته، بلكه با وى در تضاد باشد و در عين حال نائب باشد؟! امام بعد از نبى جاى او 
نشسته و كسى است كه جميع شؤون اسالم و مسلمين را به عهده مى گيرد، اعّم از 
،در  ما  زندگى  لحظه ى  لحظه  در  امامت،  مسأله ى  پس  دنيوى.  جهات  و  دينى  جهات 
همه ى افعال و تروك ما و در همه ى اعتقادات و عبادات ما نقش اساسى دارد. امامت در 
تالوت قرآن ما ، در مبدأ و معاد ما نقش دارد؛ اصًالً امامت همه چيز را سامان مى بخشد.
بايد در نظر داشته باشيم كه امامت، يعنى كل دين؛ از اصول و فروع، از قرآن و احكام، 
از آداب و سنن و خالصه جميع ابعاد زندگى. لذا اين حرف غلط است كه اختالف ما 
با سايرين بر سر مسائل جزئى است. آيا خدايى را كه ما معرفى مى كنيم با خدايى كه 
اشاعره معرفى مى كنند يكى است؟ پيامبرى را كه اشعرى معرفى مى كند با پيامبرى كه 
ما معرفى مى كنيم  يكى است؟  يا در مسئله ى احكام  يك دوره شرايع محقق را در كنار 

الفقه على المذاهب االربعه بگذاريد و ببينيد اختالفات در چه حّد است. 
بله! گاهى مسائل سياسى و اجتماعى مورد نظر است كه البته آنها هر كدام در جاى 
خود محترم و محفوظ، بايد رعايت شود؛ اما نمى شود واقعيات را اين طور براى مقاصد 
  و اغراض ديگر فدا كنيم. آيا واقعًا براى اين اختالفات جزئى بوده كه سيدالشهداء
به شهادت رسيدند؟ امام كاظم  به زندان رفتند؟ امام زمان  غائب شدند؟ از صدر 
اسالم ، بزرگان علماى ما و اصحاب ائمه  تا به امروز ،  يا زندان رفتند و  يا به قتل 
اختالفات  آن  خاطر  به  اينها  همه ى  آيا  است  فراوان  اآلن  كه  هم  انفجاراتى  رسيدند؟ 
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پنج درصد بوده؟ اين مساجدى كه در پاكستان منفجر مى كنند و بمبهايى كه در كربال 
چند  آن  خاطر  به  مى روند  بين  از  نفر  دويست  نفر يا  صد  نفر،  پنجاه  و  مى كنند  منفجر 

درصد بوده است؟!
بايد امامت را ـ همان گونه كه هست ـ بيان كنيم تا معلوم شود كه امامت همه چيز 

ماست و امامت در لحظه لحظه ى زندگى ما دخيل است.
اين يك بُعد از امامت است، بُعد ديگر آن، امامتى است كه از منظر امامت بالمعنى االخص 

به آن مى نگريم ؛ و آن مسأله ى وساطت در فيض و واليت تكوينى براى امام است.
على أّى حال، ما بنياد امامت را تأسيس كرديم براى اين جهات، كه هم جهت تطبيقى 
در آن بيان شود و يك عده متخصص داشته باشيم و هم گسترش معارف امامت را ؛ تا 
آنهايى كه اهلش هستند امام را بشناسند و روايات را بفهمند. به عالوه اينكه يك جّو 
كلى در حوزه و بلكه در سطح كشور و حتى ـ اگر خدا توفيق بدهد ـ در سطح كشورهاى 
اسالمى پيدا شود كه مردم متوجه شوند يك امامتى هست و اين امامت ادله اى دارد از 

قرآن و روايات و عقل. 
الحمدهللا  يك چنين جّوى فى الجمله در اين چند سال اخير در حوزه پيدا شده و من خيلى 
خدا را شكر مى كنم. شما مالحظه كرديد كلمات آية اللّه  العظمى صافى گلپايگانى را 

در مراسم افتتاح عمليات ساختمان بنياد امامت يا بزرگان ديگر را.
كه  حكومتى  بُعد  آن  نشود،  تثبيت  واقعى  معناى  به  امامت  مباحث  تا  اينكه  بر  عالوه 
مربوط است به مقام واليت تثبيت نخواهد شد و گفتيم حكومت شأنى است از شؤون 
بر  است  متفرع  غيبت،  زمان  در  ولو  حكومت،  اين  شرعيت  و  حكومتى  جنبه ى  و  امام 

تثبيت اصل امامت به معناى واقعى.

 از حضرت عالى بابت اينكه فرصت گران قدرتان را در اختيار ما قرار داديد 
 بسيار تشكر مى كنيم و اميدواريم كه ايام عزتتان در سايه ى خدمت به اهل بيت

پاينده و برقرار باشد.




