
ايشان اجراي حدود مي كرده اند. 
خب عده اي به اجراي حدود اعتراض دارند و مي گويند چرا 
اجرا مي ش��ود؟ تمام افرادي را كه ايشان در طول عمرش 
حد قتل در موردشان اجرا كرده است، ظاهراً سه چهار نفر 

بيشتر نيستند. 
ايشان فقط حد قتل را اجرا مي كرده اند؟

نه، حدود ديگر هم بود، يكي از آقايان مي نويس��د: ايشان 
در طول عمرش��ان به عنوان حد، تنها ب��راي 14 نفر حكم 
قتل صادر كرد كه سه چهار نفرش��ان فرار كردند! و كسي 
نتوانس��ت آنها را بگيرد و حكم در مورد سه چهار نفر اجرا 
شد. يعني تمام حد قتلي كه ايشان جاري كرده كه قصاص 
يا مسئله مس��توجِب قتل بوده، در حد سه چهار نفر است. 
ايش��ان 60 و چند س��ال عمر كرده و در اصفهان 30 سال 
حاكم شرع و رئيس علي االطالق اس��ت. االن حكومت ها 
در تمام بالد اسالمي، روزي و بعضي هايشان ساعتي، چند 

نفر را مي كشند؟ 
ياگردن مي زنند. 

 ولي نسبت به آنها اعتراضي نيست. در هر صورت، يكي از 
داليل مخالفت با مرحوم آقاي آش��يخ محمدباقر، اجراي 
حدود است كه ش��يخ انجام مي داد. اما مهم اين است كه 
مسئله را تنها منحصر به اجراي حدود نبينيم. آيا آقاي آشيخ 
محمد باقر، تنها اجراي حدود مي كرده است؟ شيخ پشت 
و پناه ملت بوده است. در آن داستان قحطي كه در اصفهان 
اتفاق مي افتد، او تمام اموالش را مي فروش��د و براي مردم 
آذوقه مي خرد. قاعدت��اً مي دانيد كه قحطي اي در اصفهان 
اتفاق مي افتد كه به قحطي آدمخواران مشهور مي شود! شيخ 
به اندازه مايملك و اموالش قرض مي كند، آذوقه مي خرد و به 
مردم مي دهد. مي پرسد خانه ام را چقدر مي خريد؟ مي گويند 
اينقدر. مي گويد به اندازه اين خانه به من قرض بدهيد. بعد 
پول قرض را آذوقه مي خريد و به دس��ت م��ردم مي داد! يا 
داس��تان تخفيف ماليات كه يك س��فر به تهران مي رود و 
ماليات يك سال را براي مردم اصفهان تخفيف مي گيرد! آن 
سال خشكسالي بود و قرار مي شود كسي ماليات نپردازد، 

چون ماليات را به زور از مردم مي گرفتند و امثال اينها. 
بنابراين آن سنت انگليسي را فراموش نكنيد كه هر كسي 
كه كاري كرد، بايد عليه او بد بگوييم و هر كسي كه كار نكرد، 

تعريفش را بكنيم، اينها هم داخل در اين سنت هستند. 
حجم و گس�تره س�خناني كه درب�اره مرحوم 
آقانجفي )آقاشيخ محمدتقي( هست، با آنچه 
درباره مرح�وم حاج آقا نوراهلل نجفي هس�ت، 
تفاوت زي�ادي دارد و حال آنك�ه آقانوراهلل هم 
بسيار خدمت كرد. چرا ايشان مشمول اين سنت 

انگليسي نشده يا كمتر شده است؟ 
حاج آقا نوراهلل مشروطه خواه است و چون قلم به دست هاي 
ما، عمدتاً مشروطه خواهند، نسبت به ايشان كمتر تعرض 
كرده اند. مرحوم آقانجفي در نهضت مش��روطه، به صحنه 
نيامد و چ��ون نيامد، مخالفان��ش مي بينن��د از آقانجفي 
به��ره اي نبردند كه بخواهن��د دفاعي كنند و ل��ذا عليه او 

حرف مي زنند. 
به طور مش�خص مخالف�ان مرح�وم آقا نجفي 
)آقاشيخ محمدتقي(چند گروه هستند و با چه 

انگيزه هايي به تخطئه ايشان پرداخته اند؟
مخالفان آقانجفي چند دسته اند. يك دسته خاندان قجر 
از قبيل ظل السلطان، خوِد ش��اه قاجار و اعوان و انصار آنها 
هستند. واضح است چرا اينها با آقانجفي مخالفند، چون او 

در مقابل آنها ايستادگي كرد. 
يك دسته هم بابي ها و بهايي ها هستند. 

همين طور است. آنها كش��تن يكي از بابي ها و بهايي ها در 
ِس��ده اصفهان را، به آقانجفي نس��بت مي دهند، در حالي 
كه آقانجفي اين كار را نكرده اس��ت. در ِسده اصفهان چند 
خانواده بابي و بهايي بودند. اهل ِس��ده، مردمان متدين و 
متعصبي هستند. آقاي آس��يد علي امامي كه امام جمعه 
ِسده هم بود، به مردم مي گويد برويد و اينها را از شهر بيرون 
كنيد. وقتي مردم مي روند كه اينه��ا را بيرون كنند، اينها 
مقاومت مي كنند و يكي از آنها كشته مي شود. آسيد علي 
هم نمي گويد اينها را بكشيد، بلكه مي گويد برويد و اينها را 

بيرون كنيد. 
كه تنها، در شهر نباشند؟

بله، بروند جاي ديگري. اين يك نفر كه كش��ته مي شود، 
مي آيند و به آسيد علي خبر مي دهند. آسيد علي به آقانجفي 
مي گويد كه آقا قصه از اين قرار بوده است. آقانجفي گردن 
مي گيرد و مي گويد به عهده من است! در حالي كه او اصاًل 
از قصه خبر نداش��ت، منتها مي بيند كه االن جايگاه آقاي 
آسيد علي در ِسده را پايمال مي كنند! به دليل اينكه سيد 
پايمال نشود، مي گويد: تو بگو من هيچ كاره ام و آقانجفي 
اين كار را كرده اس��ت! آقانجفي كاري را كه نكرده است به 
گردن مي گيرد كه اين س��يد را نجات بدهد. به آقانجفي، 
كس��ي نمي توانس��ت تعرض كند، اما آن س��يد را پايمال 
مي كردند. كاري را كه اصاًل خبر نداشت به عهده مي گيرد 
و در نتيجه اينها در تواريخشان مي نويسند قتل بهايي ها به 
دس��ت آقانجفي بوده! در حالي كه در سر تا ته قضيه، تنها 
يك نفر كش��ته ش��ده وآقا نجفي هم اصاًل از موضوع خبر 
نداشته است. يكي از تبعيدهاي آقانجفي به اين خاطر پيش 
مي آيد و لوح ابن الذبه از طرف رئيس اين فرقه ضاله برايش 
صادر مي شود و تمام وابستگان به فرقه ضاله كه هنوز عليه 

آقانجفي حرف مي زنند به همين خاطر است. 
وابس�تگان به دول بزرگ هم آقا نجفي را مورد 
حمله و اتهام قرار داده اند. انگيزه آنها چيست؟ 
 بله، وابستگان به دول خارجه، يعني انگليسي ها، روس ها 
و اذناب آنها هم از مخالفان ايشان هستند، چون آقانجفي با 
سياست هاي روس و انگليس مخالفت مي كند و در برابر آنها 
مي ايستد. اينها يكسري اذناب و حقوق بگير رسمي دارند 
و غير رسمي هايشان هم از اينها تغذيه مي شوند. اين تيپ 
حقوق بگيرهاي دول بيگانه هم به دليل اينكه آقانجفي در 
مقابل مطامع دول بيگانه مي ايستد، موضع گيري مي كنند. 
يك عده هم منورالفكرها و روشنفكرها هستند. چرا؟ چون 
آقانجفي يك پيش��واي ديني اس��ت و روي مسائل ديني 
هم حساس��يت دارد. آنها هم نه اين دين را قبول دارند نه 
حساسيت هايش را و در نتيجه آنها هم در مقابلش موضع  
مي گيرند.  آنهاي��ي كه در مقابل آقانجفي مي ايس��تند از 
اين چند گروه��ي كه گفتيم، خارج نيس��تند. علت همه 
مخالفت ها هم معلوم است. البته كسي نمي خواهد بگويد 

آقانجفي معصوم است و در سراسر عمرش خطايي نكرده 
اس��ت. تنها چهارده معصوم)ع( معصومن��د و بس و همه 
مي توانند خطا كنند، اما باي��د مجموعه عملكرد يك فرد 
را در نظر گرفت. 70 س��ال عمر اين مرد است كه به اندازه 
700 سال كار كرده، زحمت كشيده و خدمت رساني كرده 
است، آيا اگر يك، دو يا پنج خطا در عمرش انجام داده باشد 
� آن هم علي الفرض � مي توان همه آن خدمات را ناديده 
گرفت؟ آقانجفي در خانه خودش يك ذره بين دارد و همان 
برايش كافي است و ديگر الزم نيست كس ديگري عليه وي 

چيزي بنويسد!
منظورتان نكاتي است كه فرزند ايشان مرحوم 
آقا محمد باقر الف�ت درباره پدر خود نوش�ته 

است؟
 اگر چيزي بود پسر خودش مي نوشت كه نوشته است، چون 
مشرب فكري شان هم با هم فرق دارد. ايشان در رساله اي 
كه دارد پدرش را نقد مي كند، دو عيب روي او مي گذارد! 
اين پسر آن پدر است و از همه كارهاي پدرش خبر دارد، 
ولي فقط دو عيب مي تواند روي پدر بگذارد و مي گويد پدر 
من اين دو نقطه ضعف را داشت. يكي اينكه در سال آخر 

عمرش ثلث اموالش را به فقرا انفاق كرد...! 
اين عيب است؟

... ثلث ديگرش را وقف كرد و فقط ثلث از اموالش را براي 
وارث گذاشت! بعد مي گويد: اين جور هزينه كردن از جيب 
وارث اس��ت! عيب ديگر اين اس��ت كه مي گويد پدر من 
زن هاي متعددي داشت. زن گرفتن كه عيب نيست و سنت 
پيغمبر)ص( است، البته آقا نجفي، زن دوم را وقتي مي گيرد 

كه زن اول مي ميرد!
مادر حاج آقا مه�دي و حاج آقا ش�ريعتمدار و 

اينها؟
مادر آقا جالل، آقا شريعتمدار و آقاي كمال الدين كه چهار 
ساله و كوچك بوده اند و نياز به مراقبت داشتند، در نجف 
مي ميرد. آقانجفي حدود 30 سال سن داشت. يك جوان 
30 ساله وقتي زنش مي ميرد، حق ازدواج ندارد؟ بچه هايش 
هم طفل هستند و ازدواج كرده است. اين خيلي امر طبيعي 
است. زن س��وم و چهارم گرفتن هم كه در شريعت عيب 
نيست. دومين ايرادي كه به پدر مي گيرد اين است كه چرا 
پدرم زن هاي متعدد گرفت؟درآن زمان، همه مي گرفتند. 

ظاهراً در آن دوره، اين سنت  بوده است... 
بله، متداول و مرسوم بوده. با اينكه مشرب فكري اين پسر با 
پدرش اختالف دارد، تنها عيوبي كه مي تواند روي پدرش 
بگذارد همين هاست، يعني يك جا نمي تواند بگويد پدرم 
اين خطا و آن خطاي بزرگ را كرد، حال آنكه آدمي است 

كه پروايي ندارد از... 
بيان عيب هاي پدر... 

و مي خواهد براي پدر عيب بتراش��د و اينهايي را كه اشاره 
كردم، عيب پدر از ديدگاه او است! آيا مي توانيد شما اين دو 
تا را عيب تلقي كنيد؟ اين از الطاف خفيه الهي به آقا نجفي 
است كه خدا يك پس��ر به او داده كه مشربش با پدر فرق 
مي كند و خيلي هم قلم نيشداري دارد، يعني گمان مي كند 
من حق دارم كه عورات و عيب هاي مردم را بگويم و بنويسم! 
اين را حق خودش تلقي مي كن��د، در حالي كه اين حق را 

ندارد. اگر كسي عيبي دارد شما حق نداريد نه بگوييد 
نه بنويسيد، چون نوشتن بدتر از بازگو كردن است. 
كجاي اين قضيه، لطف خفيِ  اله��ي براي آقانجفي 
است؟ براي اينكه اين را به ما مي رساند كه اگر ظاهر و 

باطن آقانجفي با هم فرق داشت... 
اول از همه بچه اش لو مي داد... 

احس��نت! اين فرزندي كه عيب جويي كردن را حق 
خودش مي داند، خب برايش مي نوش��ت، كما اينكه 

دو تا را نوشت. 
موضوع اموال آقانجف�ي و قدرتي كه اين 
اموال ب�راي ايش�ان ايجاد ك�رده بود هم 
از دس�تاويز هاي مخالفان او اس�ت. به هر 
حال مال، افراد زيادي را در اطراف انسان 
جمع مي كند، حتي يكي گفته بود تشييع 
گسترده آقانجفي در اصفهان به خاطر اين 
بود كه همه آدم هاي خودش بودند! دراين 

باره چه تحليلي داريد؟
يعني گفته همه شركت كنندگان در تشييع ايشان، 

آدم هاي خودش بودند؟
به خاطر تيول داري و ثروت... 

اين سخن، واقعاً بي اساس است. شما در تاريخ ببينيد 
وقتي حاج آقا نوراهلل مي خواس��ت ب��رود به قم، تمام 
مي��دان دروازه دولت آن وقت و مس��جد ش��اه، پر از 
جمعيت مشايعين بود. كس��ي كه در ماجرا بود نقل 
مي كرد كالسكه نمي توانست از درون جمعيت عبور 
كند! يك مركب را آوردند جلوي مسجد، آقا را سوار 
كردند و بردند تا دروازه دولت و آنجا توانس��ت سوار 
كالسكه شود، چون كالسكه نمي توانست در جمعيت 
بيايد. اينها همه آدم هاي خودش بودند؟ تقريباً تمام 
مردم اصفهاِن آن وقت آمده بودند. 100س��ال پيش 

مگر اصفهان چقدر جمعيت داشت؟
اين را بيش�تر درباره آقانجفي)آقا ش�يخ 

محمد تقي( مي گويند... 
آقانجفي همي��ن جور. همه م��ردم اصفهان و حومه 
اصفهان، در وفات آقانجفي قمه زدند! در تاريخ است 
كه در تشييع جنازه آقانجفي قمه زدند! آدم هايش را 
آوردند، قمه را هم آدم هايش زدند؟ اينها افسانه بافتن 
اس��ت! و اما ثروت! مقدمتاً عرض كنم: هلل الحمد كه 
االن ما از اين ثروت بي بهره ايم! به دليل اينكه طايفه 
ما، يعني آن طايفه اي كه ما از آن نس��ب مي گيريم، 
مرحوم آشيخ محمدحسين � جّد ما و برادر كوچك تر 
آقانجفي � آدم زاهدي بود ، ايش��ان م��ي رود نجف و 
مش��غول درس، بحث و تهذيب نفس مي شود و لذا 
ارثيه پدري را هم، برادرانش برايش اداره مي كردند و 
به نجف مي فرستادند كه زندگي اش تأمين شود. او هم 
يك پسر دارد كه آقاي آشيخ محمدرضا، صاحب كتاب 
»نقد فلسفه داروين« است كه او هم در كار معاش و 
اداره مالي، آدمِ  بلدي نبوده و حواسش در علم و درس 
و بحث بوده است و پسرش كه عموي بزرگ ماست 
و زنده است مي گويد: آقاجان ما، ارثيه پدر را هر چه 
كه بود مي فروخت و مي خورد و آخرين تكه اش را هم 
مي فروخت و خورد و مرد! البته پدرم كه مرد، قرض هم 
داشت و ما پسرهايش بعد از پدر، كار كرديم و قرض او 
را داديم! بنابراين هم داخل فاميل و هم بيرون فاميل، 
مي دانند كه الحمدهلل در عموِد نسب ما، داستان مالي 
نيست. خود من كه خدمت شما نشسته ام واالن دارم 
درس خارج هم مي گويم، در اين شهر يك خشت خانه 
ندارم! بنابراين اين مطلب به ما اتصال پيدا نمي كند و 
ربطي به تيره ما ندارد.  و اما درباره اموال آقانجفي. جّد 
آقانجفي كه ش��يخ محمدتقي صاحب هدايه است، 
هيچ نداشت جز دانش! در اين شهر كه آمده، بهره اي 
از مال دنيا نداش��ته اس��ت. يك بار كه فتحعلي شاه 
قاجار به اصفه��ان مي آيد، آقايان علماي ش��هر از او 
ديدن مي كنند. ش��يخ محمدتقي صاح��ب هدايه 
المستشردين جد ما، به ديدن فتحعلي شاه نمي رود. 
با شاه و امثال او كاري نداشت، نمازش را مي خواند و 
درسش را مي گفت. فتحعلي شاه يك روز در ميدان 
عالي قاپو بود. مي بيند سطح ميدان شاه يكمرتبه پر از 
عمامه سياه و سفيد شد! اين همه آخوند! فتحعلي شاه 

وحشت مي كند و مي گويد نكند اينها آمده اند عليه ما 
كاري كنند و حرفي بزنند و به قول امروزي ها تظاهرات 
كنند و بست بنشينند. مي ترسد و مي پرسد: »چه خبر 
شده است كه اين همه آخوند با عمامه سياه و سفيد 
در ميدان ريخته اند؟« مي گويند: »اعليحضرت! شما 
ناراحت نباشيد، درس آشيخ محمدتقي در مسجد 
شاه تمام شده اس��ت و اينها شاگردهايش هستند.« 
تعداد ش��اگردهاي آش��يخ محمدتقي را تا 400 نفر 
نوش��ته اند. 400 نفِر آن موقع، يعني تمام طلبه هاي 
درس��خوان اصفهان! مي گويد: » اين آق��ا كدام بود؟ 
ديدن ما نيامد؟« مي گويند: »نه آقا! ديدن شما نيامد. 
« مي پرسد: »چرا؟« مي گويند: »اين با كسي كاري 
ندارد. درسش را مي دهد و مي رود و اهل اين حرف ها 
نيست.« مي گويد: »خب! حاال كه او نيامد، ما مي رويم 
به ديدنش.« به ش��يخ خبر مي دهند فالن وقت شاه 
مي خواهد ديدن شما بيايد. ش��اه مي آيد و مي بيند 
در دستگاه شيخ خبري از مال و منال نيست. تصميم 
مي گيرد دهي به نام شاه آباد را كه جزو خالصه حكومت 
و ملك كسي نبود، به شيخ بدهد. شيخ قبول نمي كند 
و مي گويد من احتياج ندارم و نمي گيرد. شاه هاي آن 
روز غير از شاه هاي زمان ما بودند و يك نيمچه سوادي 
داشتند. پسر ش��يخ كوچك بود و در مجلس حضور 
داش��ت. مي گويد: »آقا! ش��ما قبول نمي كنيد، هبه 
احتياج به قبول دارد. من اين ششدانگي را بخشيدم 
به آقازاده ش��ما و چون هبه به اين پس��ر است، شما 
نمي توانيد قبول كنيد يا نكنيد، اال اينكه از اين پسر 

مراقبت كنيد تا بزرگ شود.«
تا آنكه كبير شود... 

و خودش قبول كن��د يا نكند. به اي��ن ترتيب كاري 
مي كند كه شيخ نتواند از پذيرفتن هديه فرار كند و 
آن را به كودكي كه در خانه شيخ است مي دهد. شيخ 
كه نمي تواند اين هديه را قبول كند، وقتي شاه بلند 
مي ش��ود و مي رود، دعا مي كند: خدايا! من از گندم 
اينجا نخورم! دروي گندم نرسيده، شيخ از دنيا مي رود 
و اين ده مال اين پسر مي شود. اين پسر كيست؟ آشيخ 
محمدباقر كه مادرش او را به نجف مي فرستد و درس 
مي خواند و برمي گردد. دارايي آشيخ محمدباقر، اين 
ده است كه ش��اه در بچگي به ايشان داده است. ماده 
اوليه مايملك اينها اين اس��ت. بعد از آن خودش هم 
آن را حفاظت و بر مبناي آن، دارايي هايي را كس��ب 
مي كند. هم خود خود پدر كار كرد و اين ثروت اضافه 
شد، هم بچه هايش، منتها در بچه ها، آقانجفي استعداد 
و توان بيشتري داش��ت. جد ما آشيخ محمدحسين 
رها كرد و رفت نجف.  كار نك��رد و مايملك پدري را 
هم فروخت و خورد و اموالش اضافه نشد، در نتيجه 
كوچك تر شد و آخر هم از بين رفت. آقانجفي كار كرد. 
الزم نبود خودشان بيل بزنند. مباشر مي گرفتند، چاه 
مي كندند، كشاورزي مي كردند، پول پول مي آورد. 
در نتيجه درآمد و مايملكش��ان بيشتر ش��د. اين راز 
اين است كه اينها ثروتي برايشان حاصل شد. هسته 
اولي آن هم، ده شاه آباد بود كه فتحعلي شاه به آشيخ 
محمدباقر داده بود، بعد هم اينها كه ناتوان نبوده اند، 
كار مي كردند، داد و ستد، تجارت، رعيت،  كشاورزي 
و آب داشتند و محصول مي آوردند. مهم اين است كه 

آقاي صافي يك وقت مي گفت. 
كدام آقاي صافي، پدرش آخوند مال محمد 

جواد يا خودشان؟
خودشان، آيت اهلل ش��يخ لطف اهلل صافي گلپايگاني، 
چون پدرش درس خوانده اصفهان و شاگرد آقانجفي 
بود. ايش��ان از قول پدرش مي گويد: تا رياست دست 
ديگران بود، طلبه ها وضع خوبي نداشتند، يعني پول 
كه مي آمد مثل اين بود كه در كوير بريزي! آب مي شد 
مي رفت در زمين! اما رياست دس��ت اينها كه افتاد، 
طلبه ها خوششان ش��د، براي اينكه پول كه مي آمد، 
اينها تقسيم مي كردند. آقاي صافي مي گفت: علت هم 
اين بود كه ديگران احتياج داشتند، چاله چوله هاي 
خودشان را پر مي كردند، ولي اينها امورشان از جاي 
ديگري تأمين مي شد و نياز كه نداشتند هيچ، پول كه 
مي آمد خودشان هم چيزي روي آن مي گذاشتند و 
توزيع مي كردند. نوشته اند: آقانجفي گاهي در ماه دو 
بار ش��هريه مي داد! اينها مي رساند كه وقتي حوزه در 
دست اينها بود طلبه ها در آسايش و رفاه. ممكن است 
فرزندان آقانجفي يا بنده خطايي كرده باشيم، خطاي 
فرزندان را نبايد به حساب پدران نوشت، خطاي مرا كه 
نبايد به پدرم نسبت بدهند.  چون خودم منتسب به اين 
خانواده هستم شايد بعضي ها، شهادتم را قبول نكنند، 
ولي به جّد مي گويم خانواده اي كه ش��ما بتوانيد اين 
همه شخصيت علمي در آن پيدا كنيد، در خاندان هاي 
علمي اسالم وتش��يع، نادر اس��ت. بله، خانواده هايي 
هستند كه يك شخصيت علمي بزرگ دارند و باقي 
از اول تا آخر همان يك اس��م را تكرار مي كنند. يك 
نفر بود و رفت و بقي��ه دارند ن��ان او را مي خورند، اما 
خانواده نجفي اين طور نيست. صاحب هدايه بزرگ 
خاندان است. پسرش آشيخ محمدباقر خودش كمتر 
از صاحب هدايه نيست. بعضي از اوالد آنها همين طور، 
يعني در خانواده ما كس��ي نان پدر را نخورده و همه 
خودشان شخصيت علمي بوده و شخصيت اجتماعي 
داش��ته اند. من در اي��ن مصاحب��ه نمي خواهم دفاع 
بيخودي از كسي بكنم، اما مخصوصاً به آقانجفي دارد 
ظلم مي شود، به دليل اينكه او يكي از خدمتگزارترين 
افراد به اين آب و خاك و ملت ب��وده و خدماتي كه او 
كرده، كمتر كسي كرده است و به همين خاطر هم اين 
قدر به او حمله مي شود، بر اساس همان سنت ملعون 
انگليسي كه به ش��ما گفتم، در حالي كه در مملكت 
خودشان سنت، عكس اين است! چرا؟ چون بنا دارند 
مملكت ما تخريب ش��ود، مملكت خودشان آباد. در 
مملكت خودشان كسي كه كوچك ترين خدمتي به 
انگلس��تان كند الي ابد اآلباد ذكر جمي��ل دارد و از او 
تجليل مي كنند، چرا؟ تا مردم به فكر خدمت باشند، 
اما در كشور ما اين جوري سنت گذاشته اند تا كسي به 

فكر خدمت به اين مملكت نباشد. 
بسيار متشكر، مستفيض شديم. 

 پي نوشت: 
)1( قرآن كريم، سوره اسراء، آيه 15. 

 در مملكت ما انگليس ها يك سنت 
را رواج داده اند كه هر كسي خدمتي 
كند، نهايتًا به او فحش مي دهند! تا 
ديگران دلشان نيايد خدمتي كنند 
و هر كس�ي كه هي�چ كاري نكرد، از 
او تعريف مي كنن�د! در نتيجه مردم 
مي بينند هر كس�ي كه خدمت كرد 
فحش مي خورد و هر كسي كه دست 
روي دس�ت گذاش�ت  از او تعريف 
مي كنند! در نتيجه اي�ن، به يكي از 
اسباب عقب ماندگي ملت و مملكت 

تبديل مي شود

  محمدرضا كائيني

روزهاي�ي ك�ه ب�ر م�ا 
مي گ�ذرد، مص�ادف با 
س�الروز ارتحال مرجع 
مرح�وم  عاليق�در، 
آيت اهلل العظم�ي ح�اج 
شيخ محمد تقي نجفي 
اصفهاني معروف به »آقا 
نجفي اصفهاني« است. 
تاريخ نگاري درباره آن 
بزرگ و خاندان ارجمند او، آس�يب هاي فراوان دارد 
كه پاره اي از آنها در برخي كتب تاريخي قابل مشاهده 
است. در اين مناس�بت تاريخي و در باب »ريشه هاي 
تاريخي خصومت ورزي نسبت به خاندان علمِي نجفي« 
با عال�م گرانمايه حض�رت آيت اهلل حاج ش�يخ هادي 
اصفهاني كه خود از اين تيره علمي اس�ت، ساعتي به 

گفت وگو نشسته ايم. 

 در رويكرد برخي از تاريخ نگاران س�كوالر كه به 
هر دليل نسبت به روحانيت نگرش مثبتي ندارند، 
شاهد نوعي خصومت با خاندان نجفي و نقش آنها 
در مشروطيت هستيم. از نظر جنابعالي ريشه اين 

تفكر به كجا برمي گردد؟ 
مي توانيد نمونه اي بياوريد و مثال بزنيد؟

مثاًل در بعضي از آثار، به جاي اينكه ازآيت اهلل 
آقانجفي اصفهاني به عنوان يك مرجع تقليد 
نام ببرن�د نوش�ته اند از پولداره�اي اصفهان 

بوده است!
خب در اينكه متمول بوده است شكي وجود ندارد!

من هم ش�ك ندارم، منتها قصدشان اين بود 
وجهه علمي ايش�ان را تنزل بدهند تا راحت 
بتوانند وجه�ه و مكان�ت ايش�ان را تخريب 

كنند.
  آقانجفي كه ارتباطي به مشروطه ندارد و مشروطه خواه نيست، 

حاج آقا نوراهلل مشروطه خواه است. 
يعني از اين نظر اختالف نظر داشتند؟ 

بله، منته��ا آقانجفي اين اخت��الف را بروز و ظه��ور نمي داد. 
آقانجفي به آقا نوراهلل مي گويند: من مشروطه خواه نيستم، اما 

چون تو متصدي شده اي، سكوت مي كنم!
يعني ايشان به مشروطه معترض بود؟

به هر حال نمي شود او را مشروطه خواه حساب كرد. ساكت 
بوده است. اگر در جاهايي همراهي هايي هم مي كند به زور و 
همراهي حاج آقا نوراهلل است و حاج آقا نوراهلل از او درخواست 
همراهي مي كن��د، بنابراين آقانجفي مش��روطه خواه نبود و 
نمي شود مشروطه را پاي ايش��ان نوشت، ولي حاج آقا نوراهلل 
بوده، بنابراين در تواريخ مشروطه نبايد از آقانجفي صحبتي 

شود، چون او نه نفياً نه اثباتاً سمتي در مشروطيت ندارد. 
با اين همه شواهدي هس�ت كه مرحوم آقانجفي 
رواب�ط خوبي ب�ا برخ�ي از افراد مش�روطه خواه 

داشته اند. 
بله، روابط دوس��تانه داشت، اما قصه مش��روطه را مسكوت 
مي گذارد و موافق نيس��ت، اما اظهار مخالفت هم نمي كند، 
چون برادرش حاج آقا نوراهلل متصدي مشروطه است، بنابراين 
آقانجفي را جزو نهضت مشروطيت حس��اب نكنيد، ولي در 
نهضت هاي قبل از جمله نهضت تنباكو تأثير دارد.  متأسفانه 
در مملكت ما كسي بنا ندارد آنچه را كه واقعيت است ثبت و 
ضبط كند و تاريخ نوشته نمي شود، بلكه حب و بغض  هايشان 
را مي نويس��ند. آنكه نس��بت به ش��خصي حّبي دارد، آن را 
مي نويسد و تأثيراتش را هم آگرانديسمان مي كند و هزار برابر 
بيشتر جلوه مي دهد! در قصه بغض هم همين طور است. اگر 
كسي را نمي خواهند و او را به هر دليلي دوست ندارند، سعي 
مي كنند او را آدم كم اهميت جلوه بدهند، بنابراين متأسفانه، 
تاريخ نويسي نداريم و حّب و بغض هاست كه نگارش مي شود.  
آقانجفي هم از اين قاعده مستثني نيست و همين شيوه در 
مورد ايشان هم جاري است. هم يكسري حب ها و هم يكسري 
بغض ها جاري شده است، منتها بيشتر كساني كه نسبت به 
آقانجفي غضبناك هستند، تاريخ نوشته اند. علتش هم خيلي 
چيزها مي تواند باشد، از جمله اينكه او كسي است كه 50 سال 
از اين ملت دفاع كرده و در مقابل ظلم ظالمين ايستاده است. 
از ش��ريعت دفاع كرده و به هر حال در زم��ان خودش، بدون 
هيچ گونه ترديد، در زمره حصون ش��ريعت اس��ت و در عين 
حال از كساني است كه از ملت � ملت به معناي مردم، نه ملت 
به معناي كيش � دفاع كرده است. مردم عرض حاجاتشان را 
پيش آقانجفي مي آوردند و او رسيدگي مي كرد. دادخواهي 
مردم را مي كرد. به طور طبيعي كسي كه 50 سال سينه اش را 
براي مردم سپري كرده است، عده اي به او برمي گردند، دشنام 
مي دهند، نسبت به او بغض دارند و با او درگير مي شوند.  االن 
بنا ندارم كه چون آقانجفي عموي بزرگوار بنده مي ش��ود، از 
او دفاع كنم، زيرا من معموال آدمي نيس��تم كه از كسي دفاع 
كنم. »َو الَ تَِزُر َوازَِره ِوْزَر أُْخَرى«)1( هر كس��ي هر كاري كرده 
است پاي خودش نوشته مي شود و هيچ كسي مسئول اعمال 
ديگران نيست و هر كسي مسئول اعمال خودش است. با اين 
حال واقع اين است كه به آقانجفي ظلم شده و اين يك سنت 
ناپسند است كه نمي دانم چه كسي آن را در اين مملكت بنا 
نهاده است. گمانم اين اس��ت كه اين يك سنت انگليسي در 
مملكت ماس��ت و انگليس ها آن را رواج داده اند كه هر كسي 
خدمتي كن��د، نهايتاً ب��ه او فحش مي دهند! علي��ه او حرف 
مي زنند تا ديگران دلشان نيايد خدمتي كنند و هر كسي كه 
هيچ كاري نكرد، از او تعريف و تمجيد مي كنند! در نتيجه مردم 
مي بينند هر كسي كه خدمت كرد فحش مي خورد و هر كسي 
كه دست روي دست گذاشت و كاري به چيزي نداشت، از او 
تعريف مي كنند! در نتيجه اين، به يكي از اسباب عقب ماندگي 
ملت و مملكت تبديل مي شود. اين سنت را دشمنان اين ملت 

گذاشته اند و الي االن هم جاري است!
به هرحال، آقانجفي در 70 س��ال از عمر، به اندازه 700 سال 
كار و خدمت و از ملت و شريعت دفاع كرده است، بنابراين او 
بايد چوب بخورد كه فرداي اين ملت و مملكت، آقانجفي نزايد! 

قصه اين است. 
اين فضاي منفي نگاري، تنها منحصر به مرحوم آقا 
محمد تقي نجفي نيست، بلكه به جد بزرگوار شما 
يعني مرحوم آقاي حاج شيخ محمد باقر نجفي هم 
تعميم يافته است، ظاهراً علت آن هم اين است كه 

 فرق ضاله و روشنفكران
 از عوامل تبليغات عليه آقا نجفي هستند

ريشه هاي تاريخي خصومت ورزي نسبت به خاندان علمِي نجفي اصفهاني 
در گفت وگوي »جوان« با آيت اهلل حاج شيخ هادي نجفي اصفهاني

آق�ا نجفي اصفهاني كس�ي اس�ت كه 
50 س�ال از اين ملت دفاع ك�رده و در 
مقابل ظلم ظالمين ايس�تاده است. از 
شريعت دفاع كرده و به هر حال در زمان 
خودش، بدون هيچ گونه ترديد، در زمره 
حصون شريعت است و در عين حال از 
كساني است كه از ملت � ملت به معناي 
مردم، نه ملت به معن�اي كيش � دفاع 
كرده است. مردم عرض حاجاتشان را 
پيش آقانجفي مي آوردند و او رسيدگي 
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