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نظریهپــردازان زیادی داریم که خیلی هــم صحبت میکنند ،اما
چون بعد از انقالب وارد مســائل سیاســی و اجرایی شــده و بعضاً
مســئولیتهایی به عهده گرفتند ،ســابقه تحقیق و بررسی کامل
در حوزهها را نداشــتند .سابقه تحصیالت و ورود به مسائل فقهی
و دینــی بســیاری از مســئوالن ما در ردههای نســبتاً بــاال ،به دوران
انقــاب بــاز میگردد و به خاطر اینکه بســیار ســریع وارد مســائل
سیاســی و اجرایی شــدند ،فرصــت تحقیق کامــل در مبانی دینی
نداشــتند و بنابراین گاهی اوقات مسائل را سطحی و شعاری نگاه
ی هاشــمی این گونه نبود؛ مبانی دینی ایشــان بسیار
میکنند .آقا 
عمیق و در حد اجتهاد حوزهای بود .از این رو به مسائل متفاوت با
روحیههای شعاری نگاه میکرد.
ی هاشــمی
موضــوع بعدی ،دوران خاص زندگی ایشــان بود .آقا 
ســالها درون و بیــرون زنــدان بــا گروههــای مختلــف در ارتبــاط
بــود و بحــث و گفتوگــو داشــت .گاهــی بحثهــای حــادی هــم
در میگرفــت و حتــی برخــی
منحرفیــن همان قبــل انقالب
حرفهایــی علیــه ایشــان
میزدنــد همینهــا راجــع بــه
مرحوم بهشتی هم حرفهای
زیــادی زدنــد کــه «بهشــتی در
قلهک خانه دارد و از درد مردم
مطلع نیست» و امثال آن .گویا
برخی ایــن روزها دوباره همان
ســنخ اتهامــات و همــان نــوع
تبلیغــات را از ســر گرفتهانــد.
ی هاشمی برای بهرهگیری
آقا 
از تمــام دیدگاههایــی کــه
میتوانســت بــه رشــد جامعه
بینجامــد ،اســتفاده میکــرد و
تــاش داشــت بعــد از تطبیق
این نظریات با اســام ،آن را در
جامعه پیاده کند.
یکــی از موضوعاتــی
کــه محــل چالــش
برخــی روحانیــون بــا
آقــای هاشــمی بــود و
ســابقهاش هم بــه قبل
از انقالب بــاز میگردد،
همیــن نــگاه و قرائــت
متفاوت از اسالم بود .این تفاوت در کجاها بود؟
یکــی از ابعاد دین اســام ،جنبههای عرفانی و کالمی اســت که از
ی
نظــر تربیت شــخصی افــراد جاذبــه و ارزش بســیاری دارد؛ آقا 
هاشــمی بــر بخشهایــی از مســائل اخالقــی و عرفانــی تمرکــز
میکرد که میتوانســت اثرات عملی برای مردم داشــته باشد .از
ایــن منظر ،مفهوم «بیاعتنایی به دنیا» این نبود که نان خشــکی
بخوریــم و بگوییم به دنیا کاری نداریم« .بــی اعتنایی به دنیا» در
ی هاشــمی این بود که تالش کنیــم؛ ولی هنگام مصرف،
نگاه آقا 
اولویت را به خود ندهیم .سیره عملیشان هم همین بود .ایشان
قبل از انقالب هنگامی که هنوز مســئولیتی نداشــتند ،تالشهای
اقتصــادی زیــادی کردند .از جمله در جنوب قــم در منطقهای که
به نام ســاالریه شناخته میشود ،با چند شــریک دیگر چند پالک
خریدند .زمین گرفتند و شهرکســازی کردند .بعد هم بخشی را
فروختند و حدود هزار پالک را هم به طالب و مستضعفان واگذار
کردند .پالکها هم عمدتــاً  300-400متری بود و جزو خانههای
اشــرافی به حساب میآمد .یادم هســت یکی از فرزندان ایشان از
پــدرش گالیه کرد این همه زمین در قم داشــت و همه را بخشــید
ی هاشــمی
و بــرای خودمان حفــظ نکرد .زهــد در نگاه و رفتار آقا 
معنــی منفــی و تنبلــی نداشــت .زهد واقعــی در کنتــرل مصرف
فردی خود شخص بود .هاشمی بشدت در تالش بود که به مردم
کمک کنیم تا بهتر زندگی کنند.
این تفاوت نگاه از کجا نشأت میگرفت؟
آقای هاشمی قبل از انقالب ،ســفرهای متعددی به امریکا ،اروپا
و کشــورهایی چون ژاپن داشت .سفرهایشان هم گاهی چند ماهه
بــود و بــا ســفرهای چنــدروزه توریســتی فــرق میکرد کــه فقط به
بازدید از چند نقطه توریســتی ختم شــود .ایشــان زندگی مدرن و
رفاه در آن کشــورها را دید و خواســتار ایجاد این رفاه در کشــور بود

و بر همین اســاس بر «توسعه» تأکید اکید داشت .همین اثر را در
نگاه شــهید بهشــتی میبینیم که به واســطه زندگی چند ساله در
آلمان با زندگی ،مردم و مسائل فرهنگی آنجا آشنا بود .این نگاه،
بــا دیدگاه برخــی از ما فــرق دارد کــه معتقدند چــون دنیا موقت
اســت ،نباید به آن توجه کرد .متأســفانه روحیــات ایام جنگ هم
هنــوز در برخی از ما مانده اســت و فکر میکنیــم چون در جبههها
در کانتینر زندگی میکردیم ،االن هم میشود همان گونه زندگی
کــرد .دوران طاغــوت با هزار بــدیاش ،یک خوبی داشــت؛ چون
افراد حاکــم با تصور باطل فکر میکردنــد مملکت به آنها تعلق
دارد و قرار اســت بــه صورت موروثی به بازماندگانشــان برســد،
ادارات و وزارتخانههــای بادوامتر و بهتری میســاختند؛ اما چون
ما فکــر میکنیم مســئولیت چهــار ســاله داریم و بعــد میرویم،
اســتدالل میکنیــم چرا بــرای چیــزی که برای مــا نخواهــد ماند،
باعث نام ننگ خود بشــویم .زمانی استانداری اصفهان در خانه
قدیمــی ظلالســلطان
متعلــق بــه زمــان
سابقه
ناصرالدیــن شــاه بــود .بــه
تحصیالت و
رغــم هزینــهای کــه بــرای
ورود به مسائل فقهی
مرمــت شــده بــود و ارزش
ما
بسیاری از مسئوالن
تاریخــی بنــا ،آن مــکان
در ردههای نسبتاً
باال،
بــرای کار اداری مناســب
باز
به دوران انقالب
نبــود .چنانکه وقتــی باران
میآمــد ،ناچــار بودنــد
میگردد و چون بسیار
در اتــاق اســتانداری چنــد
سریع وارد مسائل
ســطل بگذارنــد تــا آب
اجرایی شدند،
روی زمیــن پخــش نشــود.
فرصت تحقیق کامل
یــا اینکــه بخــش بایگانــی
در مبانی دینی
در زیرزمینــی بــود کــه قبالً
بنابراین
نداشتند و
اســطبل ظلالســلطان
گاهی مسائل را
بــود .موقــع جنــگ هــم
موشــکی نزدیــک میــدان
سطحی و شعاری
امــام خــورد و باعــث شــد
نگاه میکنند .هاشمی
بخشــی از گچهــای ســقف
این گونه نبود؛ مبانی
بنــا بریــزد .زمانــی کــه
دینی ایشان بسیار
استانداری آنجا را برعهده
اجتهاد
عمیق و در حد
داشــتم ،ســاختمانی برای
حوز های بود
اســتانداری ســاختیم؛ امــا
همان موقــع برخی آقایان
انتقــاد کردند که شــما کاخ
ســاختهاید .در حالی که برای اســتان بود و برای شخص منفعتی
نداشــت .آیتاهلل هاشــمی تأکید داشــتند ما میرویم ،اما مردم
و نســلهای آینده میخواهند در این کشــور زندگــی کنند .در واقع
دیــدگاه آقــای هاشــمی به یک ســری مبانــی اعتقــادی و اخالقی
صــرف محدود نبــود؛ بلکــه در تلفیق بــا ایدههایی کــه از دیگران
گرفتــه بود در قالب عمران ،ســازندگی ،آبادانــی در زندگی مردم
جاری میشــد .همان گونه کــه میبینیم ،این دیــدگاه در جامعه
اثرگذار بود و امروز حتی کسانی که مخالف برخی نظرات سیاسی
آقای هاشمی بودند ،دنبال سازندگی و توسعه هستند.
ی هاشمی حضور در انتخابات
یکی دیگر از ویژگیهای آقا 
ی هاشــمی در  37ســال بعد از
متعــدد و مختلف بــود .آقا 
پیــروزی انقــاب 12 ،بــار کاندیدا شــدند که یک رکــورد به
شمار میآید .این در حالی است که وقتی برخی مسئوالن
گذشــته یــا فعلی بــرای کاندیداتــوری دعوت میشــوند از
اینکه در معــرض رأی مجدد مردم قرار بگیرنــد ،ابا دارند.
آقــای هاشــمی در دو انتخابات مــورد اقبال قــرار نگرفت
اما باز هم در انتخابات شــرکت کرد .سال گذشته هم برای
انتخابات خبرگان نامزد شــدند و امســال هم در انتخابات
هیأت رئیسه همین مجلس کاندیدا شدند .این عزم از کجا
میآمد؟
آقای هاشــمی اعتقاد داشــت اداره پایدار کشــور با حضور واقعی
مردم امکانپذیر است؛ نه با شعار .بخشی از این حضور در مراسم
و راهپیماییهاست ،اما حضور تعیین کننده شرکت در انتخابات
اســت .آقای هاشــمی بیانی داشــت به این مضمــون که «معدل
افــکار عمومی در شــرایط معمولــی ،هیچ وقت اشــتباه نمیکند
و حتــی اگــر زمانی بد انتخــاب کنــد ،باالخره خــودش را تصحیح
میکند .بنابراین صالح نیســت چیزی را بر مردم تحمیل کنیم».

براســاس این دیــدگاه ،ممکن اســت در شــرایطی بــا تبلیغات یا
جوســازی مــردم را به اشــتباه بیندازد -کمــا اینکه ایــن اتفاق هم
افتاد -اما وقتی آثار انتخاب اشــتباه را میبینند ،دیدگاه و آرایشان
اصالح میشــود .این رویه که به رشــد پایدار جامعــه میانجامد،
تأثیرگذارتــر از آن اســت کــه با این اســتدالل که حضــور فالن فرد
صــاح نیســت ،صالحیــت او را رد کننــد .آقــای هاشــمی ایمــان
داشــت که افکار عمومــی در نهایت بهترین تصمیــم را میگیرد
و بــر همیــن اســاس میگفــت همــه حرفهایشــان را بزننــد و در
نهایــت مردم قضــاوت و انتخاب کنند .در نهادهــای تصمیمگیر
نیز ،بنا را بر رأیگیری میگذاشــت .در جلســات استدالل میکرد
و نظرات خــود را میگفت ،اما تحکم نمیکرد و در پایان حتی اگر
همــه موافق بودند ،باز هم میخواســت رأی فیزیکی داده شــود.
ت مختلف هم وقتی فکــر میکرد حضورش تأثیرگذار
در انتخابا 
اســت ،شــرکت میکرد .برداشتشــان در انتخابات سال  84این
بود که حضورشــان باعث وحدت میشــود؛ بارها هــم اعالم کرد
اگر همه روی یک نفر اجماع کنند ،او هم حمایت خواهد کرد .اما
به رغم حضور ایشــان ،این اتفاق نیفتاد و بعد خســارتهایش را
دیدیم .زمان تشــکیل مجلس ششــم هم فکر میکرد حضورش
در مجلس مؤثر اســت و کاندیدا شد؛ اما جوی ساخته شد و ایشان
برای احترام گذاشــتن به رأی مردم ،کنار رفــت .فکر کردند وقتی
بــه عنــوان منتخــب ســیام وارد مجلــس شــود ،در مجلــس هم
اتفاق نظری روی ایشان نیست و نمیتوانند اثرگذار باشند .آقای
هاشــمی هیچ گاه مدعی نبود قدیس یا مســتثنی است ،به چشم
ی هاشــمی با
تجربهانــدوزی به ایــن موضوعات نگاه میکرد .آقا 
همیــن روال جامعه را جلــو آورد تا هم مردم و هم جامعه به رأی
خــود احترام بگذارند .جملهای که این اواخر گفتند مبنی بر اینکه
«حــاال میتوانم راحــت بمیرم» ،بــه خاطر تجربیات مــردم بود
کــه جامعه را به این بلوغ رســانده که در انتخابات شــرکت کرده و
فعاالنه جامعه را به روال خوبی هدایت کنند.
نــگاه «مکتــب هاشــمی» بــه اقتصــاد چگونــه اســت و
در اولویتبندیهــای فکــری ایشــان جایــگاه اقتصــاد
کجاست؟ یکی از نکاتی که منتقدان آن به اشاره میکنند،
پافشــاریهاشمیبه«توســعهاقتصادی»به بهایحاشیه
راندن «توســعه سیاسی» اســت .این برداشت تا چه حد
منطبق با واقعیت است؟
ایــن ســؤال پاســخ مبســوطی را میطلبــد کــه شــاید بــه تحقیق و
جمعبنــدی همه حرفها و مطالبی که از ایشــان باقی مانده ،نیاز
باشد .ولی به صورت کد میشود به چند جمله کوتاه بسنده کرد:
ایشــان به تجربه و دانش بشــری در زمینه مباحــث اقتصادی بها
مــیداد و در کنــار مباحــث ارزشــی و دینی ،تخصصهــا را نادیده
نمیگرفــت .به تولید ثروت و باال بردن درآمد ملی و رفاه عمومی
معتقــد بــود و توزیع فقــر در جامعــه را مثبت نمیدانســت .حل
مســائل و مشــکالت اقتصادی را در گرو ارتباط ســازنده و جدی با
اقتصادهــای برتر جهان میدانســت و انزوای اقتصادی و در الک
خــود خزیــدن را توصیــه نمیکرد .گام اول توســعه را رشــد رفاه و
درآمد عمومی میدانست و شعارهای سیاسی توسعه یافتگی را
بدون چنین بروندادی مؤثر نمیدانست .معتقد بود اگر بتوانیم
مــردم را توانمنــد ســازیم کــه زندگیشــان را اداره کننــد و محتاج
کوپــن و یارانــه برای امــرار معاش نباشــند ،امر توســعه سیاســی
تســهیل و حتی ناگزیر خواهد بود و کســی نمیتوانــد یک جامعه
مســتغنی را با انسداد سیاســی اداره کند .اگر دعواهای سیاسی در
جامعه گذران زندگی را بر مردم ســخت کند ،توقع رشد و توسعه
سیاســی از یک جامعه فالکتزده توقع بجایی نیســت و به جایی
نمیرسد.
آیــتاهلل خاطرات روزانــه خود را یادداشــت میکردند و
بخشی از این خاطرات به مرحله انتشار هم رسیده است.
بــا توجه به فــراز و فــرود تحــوالت سیاســی ایــران و نقش
هاشــمی ،این خاطرات تا چه حد میتواند برای استخراج
مبانی مکتب هاشمی مفید باشد؟
تا آنجا که من دیدهام ،این نوشــتهها بســیار مهم و قابل اســتفاده
و برای نســل ما و تاریخ کشور راهگشــا و آموزنده است و مجموعه
آنها منبــع بینظیری برای تاریخ معاصر کشــور و انقالب اســت.
امیدوارم فرزندان گرانقدر ایشــان این همــت را بکنند که با وجود
ســختی کار ،ایــن مجموعــه را بــا همان شــتاب و ســرعتی که خود
ایشــان هــم تأکید داشــت ،تکمیل و تا آخــر آن را تدوین و منتشــر
کنند.
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