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از امام موسی کاظم (ع) نقل شده است .... :برتری فقیه بر عابد ،مانند آفتاب است بر كواكب ،و كسی كه در دینش فهم ِعمیق نجوید ،خداوند هیچ عملی را از
تحف العقول ص410
او نپسندد.

جامعه

به مناسبت سالروز ورود به شهر مقدس قم؛ در گفت و گو با چهار شخصیت حوزوی صورت گرفت

• شماره •3623شنبه  22دی•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:

وضعیت ساختار عتبات
باید روشن شود

دلیل اصرار علما برای زعامت آیت اهلل العظمی بروجردی(ره)
قسمت اول:
به گزارش جماران ،نشریه «حریم
امام» در  350شماره خود به
زندگانی ،سیره عملی و سلوک
سیاسیو...مرحومآیتاللهالعظمی
سیدحسینطباطبائیبروجردی(ره)
زعیم بزرگ حوزه علمیه قم در گفت
و گو با آیت الله سید علی محقق
داماد ،آیت الله گرامی ،آیتالله
سید محمد جواد علوی بروجردی،
آیت الله محمد حسین احمدی فقیه
و آیت الله قربانعلی غیاثی آملی
پرداخته است.
* در ادامه این گفت و گوها را در
چند قسمت تقدیمتان میكنیم:
** علما اصرار داشتند
آیتاهلل بروجردی
به قم بیاید

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی خواستار روشن شدن وضعیت
ساختارعتبات عالیات شد و بر لزوم توجه به آسیبشناسی و اصالح
آسیبها دراین حوزه و توانمندسازی مجموعه فعال درحوزه گردشگری
دینی تاکید کرد.
حجت االسالم والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر در جمع نمایندگان
شرکتهای مرکزی کارگزاران امور زیارتی سراسر کشور گفت :در
نظام مدیریتی اسالم ،افرادی که مسئولیت به عهده میگیرند ،موظفند
با مدیریت درست ،مشکالت را حل کنند و اگر نمیتوانند شرعا باید
کنار بروند.
وی افزود :در متون دینی و فرمایشات امام امت (قدس سره) آمده است
اگر شما میتوانید خدمت کنید موظفید خود را عرضه کنید ولی اگر
نمیتوانید ،بگویید نمیتوانم و مسئولیتی را اشغال نکنید.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت اهمیت زیارت و گردشگری دینی را
یادآور شد و با اشاره به اینکه در روایات و ادعیه به زیارت امام حسین (ع)
ً
و ائمه معصومین علیهم السالم اکیدا توصیه شده است ،اظهار داشت:
هدف اصلی زیارت ،بیعت با ائمه و آشنایی با دستورات و رهنمودهای
این بزرگواران است.
َ َ ُ َ َّ َ
قاضی عسکر با بیان اینکه در زیارت ائمه میخوانیم "اشهد انک
َ
َ
َت َ
سم ُع کالمی و ت َرون مقامی َو ت ُر َّد سالمی" تصریح کرد :ما امامان
معصوم را زنده میدانیم و شهادت میدهیم آنها ما را میبینند ،سالم
ما را میشنوند و جواب سالم ما را میدهند ،بنابراین باید تالش کنیم
این فرهنگ زنده بماند.
وی با بیان اینکه سازماندهی اینگونه کارها نیازمند برنامهریزی دقیق
است ،خاطرنشان کرد :دفاتر خدمات زیارتی میتوانند با فعالیت در این
مسیر درآمد معقول هم داشته باشند لیکن سودجویی و اجحاف به مردم
خالف شرع است.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ادامه داد :اگر کسانی به عشق
خدمتگزاری به مکتب اهل بیت وارد این مسیر شوند و فعالیتی انجام
بدهند که به تسهیل سفر و بهره معنوی زائر منجر شود و در مقابل سودی
هم عاید آنها بشود از نظر شرعی مانعی ندارد ،لیکن هدف اصلی باید
خدمت به زائران و ایجاد بستر برای تحول روحی و معنوی آنان باشد.
قاضی عسکر با اشاره به اینکه امروزه در دنیا ،گردشگری به عنوان
یکی از بزرگترین حرفهها مورد توجه جدی قرار دارد ،ابراز داشت:
این حوزه عالوه بر گردش مالی باال ،اشتغالزایی هم دارد و می تواند
برای کشور سودآور باشد.
وی به نمونههایی ازجذب گردشگر در کشورهای خارجی و برنامهریزی و
سرمایهگذاری در این حوزه اشاره کرد و با بیان اینکه در کشور ما متاسفانه
به این ظرفیت عظیم بیتوجهی شده است ،بیان کرد :ایران با برخورداری
از تنوع آثار مذهبی ،تاریخی و جاذبههای مختلف توریستی ،ظرفیت
خوبی برای درآمدزایی دارد و میتواند به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری
نیز کمک جدی کند.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به اینکه افرادی که
میخواهند مسئولیتی به عهده بگیرند نباید ترسو و بخیل باشند ،بیان کرد:
وظیفه حکومتها ایجاد رفاه و شغل برای مردم است و باید بستر آن را
فراهم سازند.
قاضی عسکر در ادامه روشن شدن وضعیت ساختار عتبات عالیات را
ضروری خواند و از اینکه تاکنون به سیاستگذاری در این حوزه توجه جدی
نشده است ابراز تاسف کرد و یادآور شد :مسئولیتهای سازمان حج و
زیارت و شرکت شمسا در حوزه عتبات باید از هم تفکیک و مشخص
شود و وظایف هرکدام نیز به دقت تدوین گردد تا هردو مکمل هم در
اداره امور باشند.

حضرت آیتالله سید علی محقق
داماد زمینههای حضور آیت الله
العظمی بروجردی به شهر مقدس
قم ،وضعیت حوزه علمیه قم در
قبل و بعد از ورود ایشان و نقش
افراد مؤثر در دعوت از آن مرحوم را
تشریح کرد.
* پرسش :شما درس مرحوم
آیتالله العظمی بروجردی را درک
کرده بودید یا خیر؟
بنده شش ماه آخر عمر آیتالله
بروجردی ،درس فقه ایشان را شرکت
کردم .پس از پایان دورة سطوح
همین سابقه را جزو سوابق تحصیلی
خودم هم ذکر کردم تا ممتحنین آن را
بررسی کنند .در آن موقع برای درس
خارج از طالب امتحان میگرفتند.
دوران طلبگی من از سال 1333
شروع شد .دروس مقدمات و سطح
را ادامه دادم تا اینکه در اواخر عمر
آیتالله بروجردی ،یعنی نیمة دوم
سال  ،1339مدتی درس ایشان را
شرکت کردم.
* پرسش :چه عواملی باعث شد
تا آیتالله بروجردی از بروجرد به
قم بیاید و چه کسانی در این زمینه
نقش داشتند؟
در آن زمان سن و سالی نداشتم و
ً
طبیعتا خودم حاضر و ناظر ماجرا
نبودم و فقط از برخی بزرگان
قضایائی را در این باره شنیدهام.
بر اساس شنیدهها هم نمیتوان
قضاوت دقیقی داشته باشم؛ بنابراین
آنچه بیان میکنم بدانید که بر اساس
ل قولهای دیگران است.
نق 
بسیاری از علما و بزرگان قم از
ی
جمله مرحوم پدرم ،مرحوم دای 
ما (آیتالله شیخ مرتضی حائری
یزدی) ،مرحوم آیتالله حجت
کوهکمرهای (پدرزن دائی ما) و آیت
الله صدر و دیگران به آمدن آیتالله
بروجردی به قم اصرار داشتند .ایشان
در زمان حاج شیخ عبدالکریم
حائری برای مدت کوتاهی به قم
آمد؛ اما به خاطر وقوع برخی از
مسائل به بروجرد بازگشت.
آیتالله بروجردی قبل از اینکه به
قم بیاید و برای همیشه در آن اقامت
کند ،مدتی بیمار شده بود و بیماری
فتق داشت .از بروجرد ایشان را برای
مداوا به تهران بردند و در بیمارستان

با عقیده ،دین،

نماینده ولی فقیه با اشاره به توانائیهای رشیدیان ،رئیس جدید
سازمان حج و زیارت ،ابراز امیدواری کرد در دوره وی ساختار عتبات
متحول و این سازمان وظیفه سیاستگذاری و نظارت را عهدهدار شود
و شرکت شمسا نیز با بکارگیری نیروهای توانمند برای سفر عتبات
برنامهریزی مناسبتری ارائه دهد.

«دکتر احمد کریمه» استاد فقه مقارن
دانشگاه االزهر در پاسخ به سوالی در
مورد هجوم حشرات به مکه مکرمه

کشور در قالب یک تشکل شد و توانمندسازی مجموعه فعال در حوزه
گردشگری دینی را ضروری خواند.
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فیروزآبادی تهران بستری کردند.
در طول مدت بستری ،عدة زیادی
به عیادت ایشان رفتند؛ دعوتها و
اصرار به اینکه آیتالله بروجردی به
قم برود ،در آن مدت به اوج خود
رسیده بود .مرحوم امام خمینی جزو
فعاالن این عرصه بود .آقایان دیگری
هم فعال بودند؛ اما امام خمینی
از همه برای دعوت از آیتالله
بروجردی به قم کوشاتر و فعالتر
بود .مرحوم دائی ما ،آیتالله حاج
شیخ مرتضی حائری هم در این
زمینه نقش داشت.
* پرسش :فضای حوزه بعد از
رحلت آیت الله العظمی شیخ
عبدالکریم حایری چگونه بود که
در واقع زمینه ساز دعوت آیت الله
العظمی بروجردی به قم گردید؟
بعد از فوت حاج شیخ عبدالکریم
حائری یزدی ،علمای ثالث قم
(آیتالله حجت کوه کمرهای،
آیتالله صدرالدین صدر و آیتالله
سید محمدتقی خوانساری) حوزة
علمیه را اداره میکردند .در آن دوره
مشکالتی برای حوزة علمیة قم به
وجود آمد .وجوهات کمتر ،به آنجا
ً
میرسید و طبیعتا ادارة مالی حوزه
علمیه از طریق همین وجوهات بوده
است .علتش این بود که مرجعیت
پس از فوت حاج شیخ ،به سمت
آیتالله سید ابوالحسن اصفهانی
در نجف بسط پیدا کرد .بازاریان
تهران و شهرهای مختلف هم مقلد
ایشان شدند .ایشان این فتوا را
داشت که هر کسی باید وجوهات را
به مقلد خودش بدهد .از همین رو
وجوهات به نجف اشرف میرفت.
مراجع ثالث هم مرجعیت عام
نداشتند و مقلدان محدودی
داشتند .این نگرانی به وجود آمد که
حوزة علمیة قم دارد از هم میپاشد.
از این نظر به این فکر افتادند که
آیتالله بروجردی را به قم دعوت
کنند و همگی از ایشان حمایت
کنند و حوزة علمیة قم را تقویت
نمایند .همین اتفاق هم افتاد .کلید
این قضیه را مرحوم آیتالله سید
صدرالدین صدر زد.
* پرسش :پس جرقه های دعوت
ایشان به قم توسط مرحوم آیت الله
صدر زده شد؟
بله در واقع این ایده در اولین بار به
ذهن ایشان آمد و آن را با مراجع دیگر
قم مطرح کرد .همگی هم همراهی
کردند .پس از آن بود که علمای قم به
اتفاق و هماهنگی همدیگر شروع به
دعوت از آیتالله بروجردی کردند.
نامههای دعوت زیادی به بروجرد

ً
ارسال شد .عدهای هم حضورا
به آنجا و دیدار ایشان میرفتند و
اصرار میکردند که به قم بیاید .از
جمله کسانی که در این زمینه فعال
بود ،مرحوم والدم ،آیتالله سید
محمد محقق داماد بود؛ با این
حال به نظرم مراجع ثالث در آمدن
آیتالله بروجردی به قم نقش اصلی
را ایفا کردند .در واقع کلید دعوت
از آیتالله بروجردی از سوی آن سه
ً
مرجع بزرگوار زده شد و واقعا هم از
خود گذشتگی کردند و جایگاه خود
ً
را تماما در اختیار ایشان گذاشتند.
*پرسش:ازتحوالتحوزةعلمیه
پس از ورود آیتالله بروجردی به
قم ،مطالبی بیان کنید.
وقتی آیتالله بروجردی به قم آمد
کرسی درس و بحث خود را فعال
کرد .رفته رفته مقام مرجعیت ایشان
و حوزة علمیه رونق زیادی گرفت
و عموم شیعیان ایران از وی تقلید
کردند.
مرحوم آیتالله بروجردی
شخصیت بینظیری بود و بر اساس
درک عمومی مردم پس از ایشان
دیگر هیچ مرجعی به آن اندازه تبلور
پیدا نکرد.
* پرسش :از آثار و برکات حضور
ایشان در قم بفرمایید.
حضور ایشان در قم آثار و برکات
فراوانی به همراه داشت .ایشان
در ارتقای سطح علمی و معنوی
حوزة علمیة قم نقش بسزائی
داشت .انسان بسیار خوشفکر
و مدبر و باتقوائی بود .در واقع
حوزة علمیة قم در زمان آیتالله
بروجردی ُپرآوازه شد .اگر چه
این حوزة علمیه در زمان حاج
شیخ پایهگذاری شد ،اما در زمان
ایشان به آن عظمت و جایگاه
نرسیده بود .حتی در زمان مراجع
ثالث قم هم این جایگاه را
نداشت .آیتالله بروجردی بود
که تأثیر عمیق و زیادی بر سطح
علمی آن گذاشت .ایشان تا قبل از
آمدن به قم ،در همان بروجرد هم
از جایگاه ویژهای برخوردار بود و
کم و بیش مقام مرجعیت عام خود
را داشت .حتی افرادی در تبریز هم
از ایشان تقلید میکردند .وقتی به
قم آمد ،هم شناختهتر شد و هم
حوزة علمیه قم را ُپرآوازهتر کرد.
به هر حال قم از نظر علوم دینی
در ایران محوریت داشت و شهر
بروجرد فاقد این محوریت بود.
* پرسش :آیا مرجعیت واحد
برای جامعة دینی ما مؤثرتر است

البته مرجعیت واحد تأثیر بیشتری
در جامعه دارد؛ اما کثرت مرجعیت
با وجود مراجع خوب و باتقوا هم
میتواند آثار و برکاتی به همراه داشته
باشد.
قبل از اینکه آیتالله بروجردی به
قم بیاید ،محوریت مرجعیت عام
شیعه در نجف ،و حول آیتالله
سید ابوالحسن اصفهانی بود .یک
سال پس از ورود آیتالله بروجردی
به قم ،آیت الله سید ابوالحسن
اصفهانی فوت کرد و همین امر
موجب شد تا ذهنها به سمت
آیتالله بروجردی در قم برود
و مرجعیت عام در آنجا متمرکز
بشود .البته در همان زمان در نجف
شخصیتهای دیگری هم حضور
داشتند ،اما چندان نفوذی نداشتند
و پس از مدتی هم به رحمت خدا
رفتند .به هر ترتیب شخصیتهای
بزرگ و مطرحی در حوزة علمیة
نجف حضور داشتند ،اما پس
از فوت آیتالله سید ابوالحسن
اصفهانی نتوانستند مانند آیتالله
بروجردی در قم جایگاه و محوریت
عام و واحد پیدا کنند.

رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت :متهمان با سوء
استفاده از نام و عنوان سازمان حج و زیارت و اداره اوقاف و امور خیریه
و عناوین مشابه اقدام به کالهبرداری از مردم می کردند.

* پرسش :از خدمات فرهنگی و
تبلیغی ایشان برای ما بگویید.
آیتالله بروجردی خدمات علمی و
فرهنگی و تبلیغی زیادی در آن زمان
ی را برای گسترش
داشت .نمایندگان 
دین مبین اسالم و مذهب تشیع به
خارج از کشور اعزام میکرد؛ در
آمریکا ،آلمان ،مصر ،عربستان،
پاکستان و انگلستان نمایندگانی
داشت.
همچنین شاگردان زیادی را
تربیت کرد؛ اغلب مراجع تقلید
فعلی در قم ،مانند آیتالله مکارم
شیرازی ،آیتالله نوری همدانی،
آیتالله سبحانی ،آیتالله صافی
گلپایگانی و ...از شاگردان ایشان
بودند .عدهای نزدیک ده سال درس
آیتالله بروجردی را درک کردند .به
هر حال این افراد جزو فضالی حوزة
علمیه بوده و هستند.
مرحوم آیتالله فاضل موحدی
لنکرانی (پدر مرحوم آیتالله فاضل
لنکرانی) جزو اصحاب خاص و
مورد اعتماد آیتالله بروجردی بود و
حشر و نشر زیادی با ایشان داشت.
* پرسش :حضرت آقا ،اگر
خاطرهای از آیتالله بروجردی به
یاد دارید ،آن را بهعنوان حسن ختام
گفتوگو بیان بفرمایید.
به خاطر دارم که بچه مدرسهای بودم
و به همراه معلم و چند تن دیگر از
همکالسیانم به دیدار آیتالله
بروجردی رفتیم و مقالهای خواندیم.
ایشان به ما پنج تومان جایزه داد .البته
خودم را معرفی نکردم که فرزند چه
کسی هستم .طبق عادت برای من
سخت بود که از کسی پولی بگیرم.
مرحوم والدم در گوشهای نشسته بود
و به من اشاره کرد که آن مبلغ را بگیرم
و من هم قبول کردم.
ادامه دارد

سرهنگ کارآ گاه خیرالله دولتخواه  ،رئیس پایگاه پنجم پلیس
آ گاهی تهران بزرگ با اعالم خبر ادامه تحقیقات پلیسی جهت
شناسائی و دستگیری دو جاعل عناوین دولتی  ،بیان داشت:
متهمان با سوء استفاده از نام و عنوان سازمان حج و زیارت و
اداره اوقاف و امور خیریه و عناوین مشابه اقدام به کالهبرداری
از مردم میکردند.
رئیس پایگاه پنجم پلیس آ گاهی تهران بزرگ اعالم داشت:
متهمان با اجاره چند ماهه دفاتری در قسمتهای مختلف
شهر بو یژه در مناطق مرکزی و غربی شهر تهران و تأسیس و
راه اندازی دفاتر تحت پوشش خدمات مسافربری و به بهانه
ثبت نام عتبات عالیات و حج عمره از متقاضیان پول و سایر
مدارک الزم را دریافت میکردند و پس از گذشت چندین
ماه ،دفاتر خود را تعطیل و در جای دیگر اقدام به افتتاح
دفتر میکردند.
تا کنون حدود  40نفر از کسانیکه در این دفاتر جعلی ثبت نام کردهاند
به پایگاه پنجم پلیس آگاهی مراجعه و با تشکیل پرونده علیه این دو
کالهبردار اعالم شکایت کردهاند.
سرهنگ کارآ گاه خیرالله عدالتخواه با اشاره به هماهنگی
صورت گرفته جهت انتشار بدون پوشش تصاویر بدست آمده
از متهمین گفت :هماهنگی الزم جهت انتشار بدون پوشش
تصو یر متهمان جهت شناسائی مخفیگاه و محل سکونت آنها با
بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه  10تهران انجام شده است؛
لذا از شهروندان که موفق به شناسائی تصو یر متهمان شده و
اطالعاتی از مخفیگاه یا محلهای تردد آنها دارند درخواست
میشود تا هرگونه اطالعات خود را از طریق شماره تماس
 63957778در اختیار کارآ گاهان پایگاه پنجم پلیس آ گاهی
تهران بزرگ قرار دهند  .همچنین از شهروندان محترم متقاضی
سفر به اماکن مقدس خارج از کشور نیز توصیه می شود که
پس از مراجعه به سایت رسمی حج و زیارت و انتخاب دفاتر
و موسسات دارای مجوز رسمی این سازمان نسبت به ثبت نام
و واریز پول به حساب این شرکت ها اقدام نمایند و این نکته
مهم را مدنظر داشته باشند که صرف انتشار آ گهی تبلیغاتی در
جراید و فضای مجازی یه منزله قانونی بودن فعالیت شرکتها
نمی باشد .

هجوم حشرات به مکه مکرمه ،هشدار یا طبیعی و معمولی؟

وی با اشاره به رقابتی که در اعزام زائر به عتبات میان آزادبرها و سازمان
حج و زیارت وجود دارد ،عنوان کرد :در این شرایط رقابتی باید به گونهای
خدمترسانی به زائران را مدیریت کنیم که رغبت مردم به این حوزه
روزبهروز بیشتر شود و جلوی سودجویی در سفرهای زیارتی را بگیریم و
از حقوق زائران دفاع کنیم.

قاضی عسکر خواستار گرد آمدن مجموعه دفاتر خدمات زیارتی در

یا مرجعیت متکثر؛ مانند زمان
فعلی؟

کالهبرداران از زائران
عتبات عالیات و حج عمره را
شناسایی کنید

ادامه از صفحه اول:

* * هیچ ارتباطی
طاعت و معصیت ندارد

گفت :آنچه رخ داد ،جزو سنتهای
معمول خداوند در جهان است و
هیچ ارتباطی با عقیده ،دین ،طاعت
و معصیت ندارد.
وی درپاسخ به سوالی درباره آیه

َ َ َْ
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ْ
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َّ
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ََ
ُّ َ َ
عل ْی ِه ُم الطوفان
ُْ َ
َّ َ َ
َوالق َّمل َوالضف ِادع

ملخ و کنه ریز و غوکها و خون
را به صورت نشانههایى آشکار
فرستادیم) (/۱۳۳اعراف)گفت:
این آیه در مورد گذشته بود و آنچه
که اکنون رخ داده را توجیه نمی کند
و به آن هیچ شباهتی ندارد.
کریمه با ادعای اینکه در
خانههای رسول الله(ص)،
صحابه و اهل بیت مو شها،
گربهها ،سگها و موش خرما
بود ،تاکید کرد :آنچه در مکه
رخ داده هیچ ارتباطی با آنچه

در ذهن مردم میگذرد ،ندارد.
* * نسخه جدید پرندگان
ابابیل برای مجازات
شاهزاده سعودی
اما «دکتر نادر فرجانی» استاد
دانشگاه قاهره نیز در این باره
گفت :آیا هجوم ملخها و
جیرجیرکها به عربستان که
حتی به کعبه هم رسید ،نسخه
جدید پرندگان ابابیل است که
برای مجازات شاهزاده سعودی
فرستاده شده اند؟

* * با تفكر در آیه (۱۳۳
سوره اعراف) رعب و
وحشت زمانی بیشتر
میشود
«ولید شرابی» مشاور مصری نیز در
این باره اظهار کرد :تصاویر منتشر
شده درباره هجوم میلیونها حشره
به مکه مکرمه وحشتناک است اما
رعب و وحشت زمانی بیشتر میشود
که در آیات خداوند که فرمود«پس بر
آنان طوفان و ملخ و کنه ریز و غوکها و
خون را به صورت نشانههائى آشکار
فرستادیم و باز سرکشى کردند و
گروهى بدکار بودند» تفکر کنیم.

* * اظهار نظر
مشاور سابق
وزیر اوقاف مصر
«شیخ محمد الصغیر» مشاور
سابق وزیر اوقاف مصر نیز در
این باره گفت :حشرات پرند های
که به مسجدالحرام حمله
کردند ،پدیده بدون نشانهای
نیست .پروردگارا خانه خودت
را برای طواف کنندگان پاکیزه
گردان و قیومیتش در بین
کسانی قرار ده که از تو بترسند
و تقوای تو پیشه کنند و راضی
به رضای تو باشند.

* * واكنشهای متفاوت
فعاالن فضای مجازی
فعاالنفضایمجازینیزواکنشهای
متفاوتی به این قضیه داشتند و برخی
از آنها حمایت خود را از سخنان
الصغیر اعالم کردند اما برخی دیگر
پرسیدند که چرا خداوند آنها را به
کاخهای بن سلمان نفرستاد؟
یک فعال زن سعودی نیز در این
باره نوشت :حرمین و عربستان
از سوی خداوند در برابر دشمنان
محافظت میشوند.
با تشكر از «الکوثر» و «شفقنا»

