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یکم .دورۀ زندگی نودسالۀ آیة اﷲ العظمی د
سیّد بدیدالیمیم سوسیور اردیّ(یی – 310۵
3112ش 3455 – 3144 /ق) را سیتوان یه هشت دورۀ زسانی تقسّم کمد:
 .3کودکی تا جوانی در اردیّل  5یهمن  3102تا  3155ش)
در این دوره ،تحصیّت سیبی خانیهار ،آسیوزش دروس بمییی ،ورود ییه زیوزه و
آسوزش دروس زوزور ،تدریس دروس سقدساتی زوزور و وبظ و تد(ّغهیار سااسیدبی
در کارناسه ایشان ثدت شده است.
 .5هجم یه قم  3155تا 3114ش)
هجم یه قم یمار اداسیۀ دروس زیوزه ریور سییگّیمد و در کارناسیۀ ایشیان ایین
فعالّتها دیده سیشود :اداسۀ دروس سقطع سیط ،،شیمکت در دروس خیارت ،ترسیّم و
ف(سره ،تدریس لمعبّن و قوانین و نّز تد(ّغ در سااسدتهار دیای.
 .1زضور در نجف  31آیان  3154تا 3157ش)
شمکت در دروس خارت فقیه و اریو ا اسیاتّد نجیف و نّیز شیمکت در درس ف(سیرۀ
سمزوم یادکویهار ،یمناسههار ایشان در این دوره یود.
 .4یازگشت یه قم  3157تا 3111ش)
این دورۀ طوالنی را سیتوان دورۀ درخشش زضم آیة اﷲ اردیّ(ی از جهیا ب(میی
ناسّد .در این سقطع در پموندۀ زندگانی ایشیان ،شیمکت در دروس خیارت فقیه و اریو ،
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تدریس دروس سقطع سط ،،تدریس دروس خارت خصوری ،شموع سدازثههار قمآنی،
نگارش سقاال در سج(ۀ مکتب اسالم و نّز تد(ّغ در سااسیدتهیار سیبهدی ثدیت شیده
است.
 .2زضور دویاره در اردیّل  3111تا 3147ش)
د
نخسبّن سمز(ه از زضور اجبمابی سعظم له را در این یمهه سیتوان دید .فعالّتهار
بمدۀ ایشان در این سقطع بدار اند از :تدریس دروس زوزه در سقطع سیط ،و خیارت،
پمداخبن یه تد(ّغا سبهدی ،اقاسۀ نماز جمابت ،راهانیدازر فعالّیتهیار اقبصیادر در
جهت کمک یه سسبمادان ،فعالّتهار سّاسی از قدّل سوضعگّمر در جاگ شش روزۀ
ابماب و اسمائّل ،سسئ(ۀ کاپّبوالسّون.
همچاّن در این ایام ،ج(سا سااظمه یا یهائّان و تألّف کباب جمال ابهی ییه سیاسان
سیرسد.
 .1اقاست در تهمان تایسبان  3147تا زسسبان 3127ش)
د
این دهه را سیتوان یه باوان زضور اجبمابی س(ی نامگبارر کمد؛ چما کیه ارتداطیا
گسبمده یا اقشار تحصّل کمده و دانشجویان ی که از شهمهار سخب(ف در تهیمان تحصیّل
سیکمدند ی این اثم و نقش را در پی داشت .این سقطع یا فعالّتهار فمهاگی  -تد(ّغیی،

اقاسۀ نماز جمابت ،تدریس خارت فقه ،تدریس ف(سره و فعالّتهار یاّادین فمهاگی از
سؤسسۀ د
قدّل :ازداث سسجد و کانون توزّد ،تأسّس د
خّمیۀ سیب اسّیم المیؤساّن ع)،

تأسّس سدارس سرّد ،دارالع(م سرّد و زضور دفعا در یمناسههار سدارزاتی همماه است.

 .7زضور در ارکان نظام جمهورر استسی ایمان و ایرار نقشهار سمباز  3127تیا
3115ش)

زضور دفعا در یمناسههیار تأسیّس جمهیورر اسیتسی ،ساناید زضیور در شیورار

انقتب ،سج(س خدمگان قانون اساسی ،سج(س خدمگان رهدمر ،و زضور در قوۀ قضیائّه
یه باوان دادسبان کل کشور و رئّس دیوان بالی و همزسان رئیّس شیورار بیالی قضیائی
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رئّس قوۀ قضائّه) و نّز تدریس دروس خارت ،سهمبمین فعالّتهار این سقطع یه شمار
سیرود.
 . 5یازگشت یه قم در کسو سمجعّت شهمیور  3115تا ارتحا  ،آذر 3112ش)
تدریس خارت فقه و ارو در زوزه ،تأسّس دانشیگاه سرّید ،تیألّف کبی فقهیی و
فبوایی ،بهدهدارر سمجعّت ،سهمبمین فعالّتهار این دوره یه شمار سیرود.
یم اساس این ادوار ،زضیور ایشیان در چهیار شیهم :اردیّیل دو نوییت ،زیدود 52

سا ) ،قم سه نویت ،زدود  43سا ) ،نجف زدود  1سا ) و تهمان زدود  53سا )
سبممکز یوده است.
دوم .ییی از راههار شااخت شخصّتها و پی یمدن یه زوایار زندگی آنان و پی یمدن ییه
نقش سثدت آنها در زوزههیار سخب(یف اجبمیابی ،شیاّدن سیخن همماهیان ،یسیبگان،
شاگمدان و یه رور بام ،سمتدطان یا آن شخصّت اسیت .ایین راه کیه اسیموزه در قالی
گرتوگو و سصازده شااخبه سیشود ،از یکسو سیتواند زوایا و ایعاد گونیاگون وجیودر
یک فمد را نشان دهد؛ چما که افماد سخب(ف از ساظمهار گوناگون یه ور نگمیسبهانید و از
جوان سخب(ف او را کاویدهاند ،و از جان دیگم سیتواند سس(ما فیمر و رفبیارر ور
را نشان دهد؛ آنجا که روایتگمان اتراق نظم دارند.
یم اساس این قابده ،بتقهسادان یه سمزوم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،یمار ییه تصیویم
کشّدن شخصّت این بالم دریانی از دوران زّا ایشان ،گریتوگیو ییا شخصیّتهیار
همماه ،دوسبان ،و همیاران و شیاگمدان ایشیان را شیموع کیمده و پیس از ارتحیا نّیز تیا
زدودر اداسه یافت و ایاک این یخش یمار نخسبّن سالگمد رز(یت ایشیان آسیاده شیده
است.
در این فمرت اندک ،گرتوگو یا یّسیت و شیش نریم از شخصیّتهیا و دوسیبان و
آشاایان آساده شد که در سجموبۀ زاضم یه جاسعۀ ب(می و فمهاگی بمضه سییگیمدد .در
این سجموبه از سخاان یمخی بالمان تیماز داو زیوزه ،شخصیّتهیار ییزرس سّاسیی،
اجبمابی ،دانشگاهّان سدارز و بتقهسادان نیبهیّن و نیبهدان اسبراده شده است .گربای
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یعد زندگانی ایشان است و اطتبا
است این گرتوگوها ،یّشبم ناظم یه دورۀ چهارم یه ا
چشمگّمر از دورۀ داو و دوم و سوم ندارد.
سوم .این گرتوگوها و گربارها در فار(ۀ سا هار  0931تا  0931ثدیت و ضیدش شیده
است.
یّشبم این سصازدهها در زسان زّا آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ضیدش شیده و تعیدادر
پس از رز(ت ایشان انجام شده است.
همۀ این سصازدهها در زسانی یه انجام رسّد ،که ایشان اسمت سّاسی و زییوسبی ار

قدّل قوه قضائّه ،اساست جمعه ،بضویت در سج(س خدمگان راه بهدهدار ندودند؛ از ایین
رو تج(ّلها و تیمیمها از پارهار شائدهها د
سدما هسباد.
در این گرتوگوها ،این ویژگیها را سیتوان یه باوان نیاتی سورد اتراق سشاهده کمد:
 .0رداقت و یکرنگی.
 .۲خوشفیمر و روشاریمر.
 .9اختق زساه.

 .۴سطالعا گسبمده و د
سباوع.
 .۵ززم و دور اندیشی.
 .1واقعیّای و اببدا .
 .۷آراسش و پمهّز از تاشزایی.
چهارم .سمازل آسادهسازر این سجموبه یدین شمح یوده است:
 .0ضدش روتی و یا تصویمر گرتوگوها؛
 .۲پّاده سازر کاسل رداها؛
 .9یازنویسی داولّه؛
 .۴ویماسبارر کاسل ب(می و ادیی؛
 .۵کابم و یازیّای نهایی؛
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 .1نمونهخوانی سطدعی؛
 .۷ررحهآرایی.
پنجم .در پایان از همۀ کسانی که در سمازل سخب(ف آسادهسازر این اثیم سیهم داشیباد،
سپاسگزارر سیشود .یه رور ویژه یاد سیکام از:
 .0ب(ما ،یزرگان ،اساتّد و بتقهسادانی که در این گرتوگوها شمکت کمدند؛
 .۲سسییئوالن و پژوهشییگمان سعاونییت فمهاگییی زییوزۀ هاییمر سییازسان تد(ّغییا
استسی؛
 .9آقار اسّم زسّن سعّدر رایم یه جهت پّادهسازر رداها؛

 .۴آقایان س(مان ازمدوند و سحمدیاقم بظّم آیادر یه جهت یازنویسی داولّه؛
د
 .۵اسباد گماسی و سحقق ارجماد جااب آقار رضا یاییایی ییه جهیت ویماسیبارر
ب(می و ادیی اثم؛
 .1زجة االستم والمس(مّن سحمدسهدر خیوشق(ی ییه جهیت تمجمیۀ چاید
گرتوگو از زیان آذرر و کابم سبن.
 .۷جااب آقار سوسورکّا یه جهت ررحهآرایی و زموفنگارر.
از خداوند دساان خواهانم روح این بالم ریانی و شخصّت ذو وجیوه را ییا اولّیار
د
د
خود سحشور گمداند و این اثم یبواند در شااساندن شخصّت سعظیم لیه سیؤثم
افبد و یمار آیادگان ،درسها و افقهایی را یگشاید.
و الحمد ﷲ
مهدی مهریزی

دوشاده  8آیان  0931ش
 01ررم  0۴93ق
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پیام مبسوط آیة اهلل العظمی جوادی آملی
به مناسبت درگذشت آیةاهلل العظمی موسوی اردبیلی

أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم ،بسم اهلل الرحمن الرحیم ،الحمد هلل ب الادالم و ص د ی اهلل
علی جمیع الأنبیاء ص المرسل و ص الأئمة اله اة المه ی و سدیما خدتمم الأنبیداء ص خدتمم الأص دیاء
علیهم آلاف التحیة ص الثناء بهم نتولی ص من أعدائهم نتبرئ إلی اهلل.

ارتحا زضم آیة اﷲ العظمی سوسیور اردیّ(یی -رضیوان اﷲ تعیالی ب(ّیه  -را ییه
زوزههار ب(مّه و بموم بتقهسادان آن رزّل بزیز ،ییه خانیدان د
سییمم ایشیان ،تعزییت
بمض سیکام .بصارهار از آشاایی یا طمز تریم و سّمه و سات و سمیم آن رازل بزییز
را در چاد جم(ه یه بمض سیرسانم.
یاده شهمیور  3114وارد قم شدم و در درس ارو اسیام رازیل شیمکت کیمدم .درس
د
رسمی فقه سا سحضم زضم آیة اﷲ العظمی سحقق داساد یود .وقبی وارد سحضم سمزوم
د
سحقق شدم ،شخصّتهار یمجسبهار را یه باوان شاگمدان تیماز داو در سحضیم ایشیان
یافبم؛ همچون سمزوم آیة اﷲ سشیّای و سمزوم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی و یعضیی سماجیع
د
کاونی ی زرظهم اﷲ ی که در قّد زّا اند .این آقایان در سحضیم سمزیوم آییة اﷲ سحقیق
داساد شاگمدان یمجسبه و درجۀ داو و سمباز آن رزّل یودند.
سمزوم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،هوش سمشار ،و قدر تجزیه و تح(ّل فقهی خویی
داشت .اینچاّن ندود که هم زمفی را یپبیمد یا یه زسن سمعۀ کسی یساده کاید و ساناید
آن .ایشان سدتی در قم تشمیف داشباد ،یا همیحثهار خود ،سدازثه و از نظما فقهیی
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د
سمزوم آیة اﷲ سحقیق داسیاد اسیبراده سیکمدنید .از سحضیم آییة اﷲ العظمیی یموجیمدر
ً
یهمههار فماوان یمدند .از سیب و سدرسۀ فقه و ارولی قم کاست یاخدم شیدند .از نجیف
ً
کاست سسبحضم شدند .در رز(ههایی یه نجف ،و از سماجع یزرس و یزرگوار زوزۀ ب(مّیۀ
نجف اسبرادههار فماوان کمدند .وقبی یار فقهیشان را یسباد ،یار ارولیشیان را یسیباد،
سجبهد شدند ،یه قوم خود یمگشباد که طدق آیۀ «نرم» آنها را هدایت کااد .در قیمآن کیمیم
َ ل ََ
َ
َ
َ
ََ َ ََ
فمسود ( :فل ْولا نف َر ِم ْن ک ِل ِف ْرقةٍ ِم ْدْ مه ْم ََ ِائفدة ِلی َتفق مهدوا ِدی الد ِ ی ِو َص ِلی ْن ِدِ مب صا ق ْدو َم مه ْم ِإذا َب َج مادوا
َ
ِإلدی ِه ْم 1).وقبی وارد اردیّل شدند ،سمدم یزرس و یزرگیوار آن ساطقیه را از دانیش خودشیان
یهمهساد ،و جوانها را هدایت کمدند .سماکز و د
سؤسساتی تشیّل دادند .یه تهمان سهاجم
کمدند؛ چون کتنشهمها در انبظار سمدان یزرساند تا از آنها اسبراده کااد .سیب توزّید
تأسّس کمدند .در انقتب سهم تعّّنکااده داشیباد .در توضیّ ،و تدّیّن نظیام اسیتسی
سهم وافم ،و ارتداط تاگاتاگ یا اسام رازل داشباد .وقبی انقتب یه آسبانۀ پّموزر رسیّد،
طدق رهامود اسام ی رضوان اﷲ ب(ّه ی در سطوح بالّه ،سهم وافمر داشباد .وقبی انقیتب
یه پّموزر نهایی رسّد ،شورار بالی قضائی را یهخویی اداره کمدنید .آن روز سمزیوم آییة
د
اﷲ یهشبی در یخشهار ک(ی نظام قضیائی سیهم تعّّنکاایده داشیت و سمزیوم آییة اﷲ
د
سوسور اردیّ(ی ،دادسبان کل کشور یود و سایم ابضا هم همکدام سهمی در شورار بالی
قضائی داشباد .یعد از شهاد سمزوم آیة اﷲ یهشبی ،ییار تشییّت قضیائی ییه بهیدۀ
ایشان افباد و دیگمان هم کمک سیکمدند .در جمیان انقیتب و ضید انقیتب و خطیما
تمور و غّم تمور ،دسبگاه قضائی را یهخویی اداره کمدند .سالّان سبمادر سشغو سدیمیت
کاسل و د
تام دسبگاه قضائی یودند .سمانجام از دسبگاه قضائی فاری(ه گمفباید و ییه زیوزۀ
ب(مّۀ قم تشمیف آوردند تا رسالت ار(یتم را یه یهبمین وجه ایرا کااد.
سمزوم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،نظم شمیرش این یود که تاها سخن از اتحیاد زیوزه و
دانشگاه ،هماهاگی و همآوایی زوزه و دانشگاه این نّست که همایشهیا و جشیاوارهها و
کاگمههار سشبمک داشبه یاشاد؛ یاید زوزه را یا دانشگاه و دانشگاه را یا زوزه بجّن کیمد.
در جمیان وزد زوزه و دانشگاه ،کارهار فماوانی شده یود .پّشیبم ،بیدهار از یزرگیان
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روزانّون وارد دانشگاه شدند که یه دانشگاه ردغۀ استسی و دیای یدهاد .سمزوم آییة اﷲ
د
بصار اینچاّن یود ،آیة اﷲ فاضل تونی اینچاّن ییود ،آییة اﷲ سشییا اینچایّن ییود.
یعد از این یزرگوارها ،اساتّد یزرگوار سا سثل بتسه شعمانی اینچاّن یودند ،سمزوم الهیی
قمشهار اینطور یود .آنها رایطۀ زوزه و دانشگاه را یا زضور شخصیی خودشیان تحییّم
سیکمدند؛ ولی اگم قدرر بق تم یمویم ،یه قمون و ابصار گبشبه یمسّم ،سییّاّم سخن
از جدایی زوزه و دانشگاه ندود تا شخصی از دانشآسوخبههار زوزه ییه دانشیگاه ییمود و
ردغۀ دیای یه دانشگاه یدهد؛ ی(یه در آن سدرسههار بموسی ،هم فقه و ارو و ترسّم و
اختق و آداب دیای خوانده سیشد و هیم ب(یوم ریاضیی و هّئیت و نجیوم و یخشهیار
دیگم .خواجه نصّم ،این کیار را کیمده اسیت .سمزیوم خواجیه نصیّم اگیم زیوزۀ ب(مّیه
د
سیداشت ،کتم و ف(سرۀ استسی ،فقه و اسثا ایاها را که سحقق ز(ی تدریس سیکمدنید،
یا ریاضّا و نجوم و هّئت و سپهمشااسی و اخبمشااسی هماهایگ سیکیمد .اینچایّن
دسبگاه جدا از هم ،ییی دانشگاه و ییی زوزه یاشد تا آنها را یه اتحاد دبیو
ندود که دو
ا
کاّم؛ ی(یه یک جاسع و سدرسۀ بموسی یود که همۀ این ب(وم آنجا تدریس سیشد.
سمزوم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی در این قاست سیاندیشّد .دانشگاه سرّد را تأسّس کمد
که هم سسائل استسی و فقه و زقوق استسی سطمح شود ،و هیم انیواع اقبصیاد و دروس
دیگمر که در دانشگاهها تدریس سیشود .سهم تعّّنکاادهار که سمزوم آیة اﷲ سوسیور
اردیّ(ی در رشد و یارورر دانشگاه سرّد داشبهاند ،وارد کمدن یخشهایی از ب(وم استسی
یه دانشگاه سرّد اسیت .ایشیان یسیّارر از اسیاتّد دانشآسوخبیۀ زیوزه را وارد تیدریس
دانشگاه ،و کمدود دانشگاههار قدل را جدمان کمدند.
د
د
اآلن در غمب دو غده هست که یا همان دو غده ،فضار سجازر این کشورها را آلیوده
کمدند ،که یه نظم سا فضا ،فضار زقّقی است ،نه فضار سجیازر؛ زییما سیّم ،زقّقیت
نّست تا ییسّم یشود سجاز ،چهمۀ ت(ویزیون و شّشه زقّقت نّست تیا ییشّشیه یشیود
سجاز .همجا سخن از اندیشه است ،نقل اندیشه است ،تصمف در اندیشه اسیت ،فضیار
زقّقی و در ردد آلوده کمدن افیار است .وقبی اندیشه دردوید سیشیود ،فضیا ،فضیار
د
یّشبم سمدم غمب یاور دارند و دو غدهار کیه در غیمب هسیت ،یییی
زقّقی است .آنچه ا
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انیار سعاد و دیگمر انیار د
تجمد روح است .الدبیه ییه یقیّن دانشیمادان و زقشااسیان و
د
سوزدانی هم در هم دیارر هسباد و در غمب نّز کسانی وجود دارند که نه سعیاد را انییار
سیکااد و نه د
تجمد روح را.
داو ایایه در غمب سیگویاد یعد از سمس خدمر نّست .قدم آخم خیش اسیت .قّیاسبی

نّست .زساب و کبایی نّست .همکس همچه کمد ،رها اسیت .دوم ایاییه انسیان همیّن
است که در تاالر تشمی ،ختره سیشود ،چّزر یه نام روح و د
تجمد روح و نرس سطمئایه
ا
د
و نرس س(همه و اسثا ذلک نّست .ایین دو غیده ،غیمب را ییه جیایی رسیاند کیه غالی
یودجههار اسمییا و اسثا آن رمف ساخبن ستح کشبارجمعی سیشود؛ یا ایایه فقیم در
آنجا سوت سیزند و فقما زیادند .دلّ(ش این است که انسان را همّن یدن سیداناید ،ییدون
روح ،و پایان خش را هم سمس سیداناد؛ در زالی که دین سیگوید سمس پ(ی یّش نّسیت.
انسان از این پل سیگبرد و روح د
سجمد دارد و یمار اید زنده است .لبا در یمایم هیم کیارر
سسئو است .چاّن نّست که یگویّم سن توانسبم این کار را انجام دهم .خّم! زسیاب و
َ
َ
)1
کبایی در کار است؛ یمرسی دقّق در پّش است ( :أی ْح َس مب الإن َس مان أ ْن ی ْت َرک مس ی.
د
یاایماین ،سبأسرانه از غمب و غّم غمب ،این دو غده سمازیم شده است ،و اگم یمخی از
یزرگواران دانشگاه سبدیناند ،یمار آن است که در خارت دانشگاه ،یسیاط دیین خیود را از
ا
خانواده و سسجد و زسّاّه و زوزهها و اسثا ذلک تحصیّل کمدهانید .در دانشیگاه سرّید
سخن از زقوق یشم سطمح است .در غمب زقیوق یشیم ایبیم اسیت .کیارر کیه آییة اﷲ
سوسور اردیّ(ی انجام دادند ،زقوق یشم را شیوفا کمدند .در ایاجا یک نیبۀ سهیم وجیود
دارد :کشور را یا سه باصم سحورر یاید اداره کمد :یک باصمش سواد زقیوقی اسیت کیه
سج(س هم کشورر آن را وضع سیکاد .در اییمان فقیه اسیتسی سیواد جزئیی دارد؛ سیواد
کاریمدر که سمدم یه آن بمل سیکااد و از آن یه رسالۀ بم(ّه ییاد سیشیود .ییک س(سی(ه
سواد کاریمدر د
سصوب هست کیه سج(یس ییمار وزار خانیهها و سماکیز دیگیم تصیوی
سیکاد .ایین سیواد زقیوقی از سدیانی اساّیت ،اسانیت ،اسیبقت  ،آزادر ،وفیا ییه بهید،
خودکرایی ،سواسا  ،سساوا  ،ربایت د
زق سحّش زیست ،بیدم دخالیت در کشیورهار
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دیگم ،زقوق بموسی ،زقوق شخصی و دهها ارو دیگم گمفبه سیشیود کیه ک(ّید همیۀ
ایاها بد است؛ همۀ ایاها یاید یم اساس بد یاشد؛ این سداا است .تا ایاجیا ییّن نظیام
استسی و غّم استسی سشیبمک اسیت؛ یعایی هیم کشیورر قانونگیبارر دارد کیه سیواد
کاریمدر آن کشور را تصوی سیکاد .یک قانون اساسی دارد که آن قانون اساسی ،سدیانی
این سواد را یه بهده دارد .سس(مانها همّن ارو را دارند ،سشمکان همّن ارو را دارند،
د
کمونّستها همّن ارو را دارند ،دیگمان هم همّنطور .ولی تمام تراو سّان سوزد و
س(حد در باصم سوم است که سمزوم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی این باصم سیوم را سوضیوع
درس و یحث دانشگاهی کمد ،و آن این است که تمام این ارو و سدیانی ییه بید تیّیه
سیکااد .بد یک ک(مۀ سهزمفی و سرهوسش خّ(ی شراف و روشن اسیت .بید یعایی
هم چّزر را سم جایش قمار دادن؛ وضع کل شئ فی سوضعه .این را هم سیا قدیو دارییم،
هم سشمک و س(حد و خدانشااس؛ اسا جار اشّا کجا است؟ جار اشخاص کجا اسیت؟
تمام تراو سا و دیگمان همّن است .تمام تراو دانشگاه سرّید ییا دانشیگاه غمییی ایین
است که جار اشّا را آفمیااده سشیخ سیکاید ،جیار اشیخاص را آفمیاایده سشیخ
سیکاد .خدا که انگور را آفمید ،سیگوید شّمهاش زیت و شیمایش زیمام اسیت .غیمب
سیگوید ،همچه در انگور یاشد ،زت است؛ این همیان ریویّیت فمبیون اسیت .بید
یعای همچّزر را در جار خود قمار دادن؛ آنها سیگویاد ،جار اشّا را سا سیدانّم؛ جیار
اشخاص را سا سیدانّم .گمچه یالصمازه نمیگویاد سیا خیدایّم؛ ولیی زیمف فمبیون را
ً
سیزناد .زقوق یشم سازسان س(ل و سجاسع دیگم کت ایبم است .جار اشیّا را چیه کسیی
یاید تعّّن کاد؟ جار اشخاص را چهکسی یاید تعّّن کاد؟ چه کسی یاید سعّن کاد کیه
تموریست کّست؟ غّم تموریست کّست؟ چهکسی یاید یگوید فبک چّست؟ غّم فبک
چّست؟ چه کسی یاید یگوید «الربک قّد المؤسن»؟ آنیه آفمید ،یاید یگوید .کار آیة اﷲ
سوسور اردیّ(ی آن است که زقوق یشم را ییا ریدغۀ اسیتسی وارد دانشیگاه کیمد؛ یعایی
تعّّن جار اشّا و اشخاص را یه بهدۀ قمآن و ببم سیگبارد؛ این کم کارر نّست!
یاایماین ،همانطور که در دوران تحصّل ،یمجسبهتمین اندیشه را داشیباد ،در سسیئ(ۀ
قضا ،بالیتمین کار را کمدند ،در اردیّل و تهمان ،یمجسبهتمین سدیمیت را کمدند ،وقبی یه
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قم آسدند نّز در دوران سالمادر ،یمجسبهتمین کیار را انجیام دادنید .دانشیگاهی تمیّیت
کمدند؛ نه ایایه زیوزه و دانشیگاه را سبحید کااید؛ ی(ییه در زیوزه کیار دانشیگاهی و در
دانشگاه کار زوزور کمدند .زقوق یشمر تاظیّم کمدنید ،طوررکیه سیوادش از سدیانی و
سدانیاش از ساایع یاشد .غمب ساده دارد ،سداا دارد؛ ولی سادع ندارد؛ پس ایبم است .خیمد
جمعی ،سادع ارو نّست؛ زیما نه یک نرم جهان را آفمید و نه جمع ،جهیان را آفمیید .آن
دانشیگاه سرّید
که جهان را آفمید ،یاید یمار جهان یمناسهریزر کاد و این در زقیوق یشیم
ا
هست.
یاایماین ،سمزوم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یا ایایه در اواخیم بمیم پمیمکبشیان کسیالبی
داشباد ،اسا آن سغز سبریم ،آن سدیمیت ،آن ستست و هوش ،آن رتیت و اسیبوارر ،تیا
آخمین لحظه در ایشان سحروظ یود .ایین ،کیم تیوفّقی نّسیت .درس خیارت و فقهشیان
تعطّل نشد و راهاماییهار فقهی ،رهدمر دانشگاه سرّد و سوضعگّمرهار سّاسیشیان
تا آخمین لحظه سحروظ یود .هم زاسی نظام یودند ،هم در خش اسیام یودنید ،هیم سایافع
س(ی را ربایت سیکمدند ،هم سسئوالن بالیرتدۀ نظام یه خدسبشیان سیآسدنید ،سشیور
سیکمدند و از هوش سمشارشان طمفی سییسیباد .همگیان از ور راضیی و او از همگیان
ً
راضی یود .خدا و اولّار خدا از ایشان و از است استسی راضی است؛ سخصوریا اسبیی
که در راهپّمایی  55یهمن  3112شیوفایی را بمضه کمدند .خدا ییه فمدفیمد ایین س(یت،
سعاد و سّاد دنّا و آخم سمزمت کاد! باایت ویژۀ د
ولیبصم شیاسل سسیئولّن سیا
یاشد! اقبصاد سقاوسبی یه دست این بزیزان ساسان پبیمد! سشییت سم(ییت ییه یمکیت
خونهار پاک شهدا یه یهبمین وجه زل شود؛ فوق همۀ ایاها ،اسام رازل یا اندّا و اولّیار
الهی سحشور یشود! خداوند خطم َس(ری و تیرّمر و دابشی و اسثا ایاها را یه اسبیدار و
رهّونّست یمگمداند و این کشور د
ولیبصم ،تا ظهور آنزضم از هم خطیمر سحریوظ
یاشد! إن شاء اﷲ.

گفتوگو با آیة اهلل ّ
سید رضی شیراز ی

گفتوگو با

آیة اهلل ّ
سید رضی شیرازی

3

بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم .اگر ممکن است ،نخست اندکی دربارۀ
خودتان بفرمایید.

یاده د
سّد رضی شّمازر ،در شااسااسه آیة اﷲزاده ،سبولد نجف هسبم .از طمف سیادر،
نوۀ دخبمر آیة اﷲ العظمی شّخ سحمدکاظم شّمازر و از طمف پدر نوادۀ سّمازر شّمازر
هسبم .سّمزا سحمدزسن شّمازر ،در تاریخ سعموف است و در زسیان ناریمالدین شیاه،
تاداکو را تحمیم کمد .پدر و سادرم در بماق سبولد شدهاند .تا  57یی  55سیالگی در نجیف
یودم و یعد یه دلّل ضعف سزات ،ناچار شدم که تایسبانها یه تهمان یّایم و در غّم تایسبان
یه نجف یموم .تا ایایه در تهمان سسبقم شدم و داولّن پّشنماز سسجد شرا در تهمان یودم.
در جمیانا انقتب ،رئّس کمّبه شدم .یه همّن دلّل سخالرّن انقتب ،سما تمور کمدند
ا
ً
و تقمیدا یکسا یسبمر یودم .یه دسبور اسام خمّای سن را یه ی(ژ یک ابزام کمدند و سیدتی
همانجا سعالجه سیشدم تا ایایه یهدود یافبم و یه ایمان یمگشبم .از آن یه یعید در سدرسیۀ
سمور و در سدرسۀ بالی سپهساالر و سدتی در دانشیدۀ الهّا تدریس را شموع کمدم.
اآلن بیشتر در کجا تدریس میفرمایید؟

سن یه دالی(ی یه دانشگاه نمفبم .سدرسۀ سمور را هم که سدتی در آن تیدریس داشیبم،
یه واسطۀ بواس(ی تعطّل کمدم .اآلن تاها در ساز  ،رد،ها فقه و ارو  ،و بصمها ف(سیره
درس سیدهم .نزدیک خانۀ سا ،سسجدر یه نام سسجد شرا هست که ظهمها و ش ها در
 .1زمان مصاحبه0983/00/0۷ :؛ مکان :تهران.
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آنجا نماز جمابت اقاسه سیکام و ش هار جمعه و شاده ترسّم سییگیو یم و زمفهیار
سمدم را گوش سیکام و یه سؤاالتشان پاسخ سیدهم.
از تألیفاتتان بفرمایید.

کبابهار سخب(ری در فقه و اریو و ف(سیره نوشیبهام .از تألّریا سین ،شیمزی ییم
ساظوسۀ زات ستهادر سدزوارر و شمزی یم اسرار ستردرا است.
ّاولین آشنایی شما با آیة اﷲ موسوی اردبیلی چگونه بود؟

ایشان وقبی یه تهمان آسدند ،در تهمان زییاد شیااخبهشیده ندودنید .ییّن سین و ایشیان
تجاذیی شد و دادوسبدر یمقمار گشت .سن ایشان را پسادیدم و ایشان هم یه سین سحدیت
پّدا کمدند و در نبّجۀ این الرت ،سا چادسا یا هم سدازثه داشبّم .پّش از ظهیم ،سین و
آیة اﷲ سوسور و دوسبان دیگمر جمع سیشدیم؛ اسا بمدۀ یحث سن ،یا ایشان یود و سین
از زضورشان اسبراده سیکمدم .ایشان سمدر خوب و فاضل و بالم و یاتقیوا و ییادقیت و
بمّقالاظم و کمنظّم در جها ب(می یود .لبا سا سیا ها در خیدست ایشیان ییه همیماه
دو نرم دیگم ،غّم از روزهار پاجشاده و جمعه ،تا سد هار زیادر ،قدلازظهمها سدازثیۀ
فقه و ارو و ف(سره داشبّم .یعد از آنیه گموه فمقان سما تمور کمد و سن سجدیور ییه سیداوا
شدم ،سدازثۀ سا هم قطع شد.
عموما در چه مواردی بحث داشتید؟ آیا بحث سیاسی هم بود؟

یحثهار سا یّشبم در زوزۀ فقیه و ف(سیره ییود .یحیث سّاسیی نمییکیمدیم؛ چیون
اخبتف خاری نداشبّم.
هممباحثۀ سوم هم بود؟

ی(ه؛ آیة اﷲ د
سّد غای اردیّ(ی هم تشمیف داشباد.
دربارۀ خصوصیات اخالقی آیة اﷲ موسوی اردبیلی بفرمایید.

همانطور که بمض کمدم ،ایشان سمدر سبیدین در سیط ،ییاال ،و بیالم و سجبهید و
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راز نظمند .همّشه در سسائل سّاسی زاضم یود و کاارهگّمر نمیکمد .یا ایشان انیس
اختقی و سّاسی داشبّم و سأنوس یودیم .فمدر سدارز که همجا الزم سیشد ،ب(ّه ظ(م و
ً
جور دفعا یود و هم پسبی که در راه سدیارزه ییود ،ییه خیاطم خیدا قدیو سییکیمد .تماسیا
یه دلّل ایایه یا فساد و جهل در جاسعۀ استسی سدارزه کاد.
زداکثم ازبّاط را داشت و تمام جوان را ربایت
ایشان یه باوان ریاست قوۀ قضائّه،
ا

سیکمد که سشی(ی در سم(یت یه وجود نّاید؛ چماکه از نظیم قیانونی و اسیتسی ،پسیت
د
یسّار د
زساس و پمززمبی را قدو کمده یودند؛ لین تا زد توان خدست کمدند .ایشیان در
د
سجموع ،سمدر خوب و کاسل یمار جاسعۀ روزانّت ییود .یسیّار سیاظم و سمتی و اهیل
ً
سدارا یودند؛ فمدر کاست سعبقد و پایداید .ایشیان سیابت ده رید ،تیا ظهیم ،از شیاده تیا
چهارشاده یا سا یودند و یقّۀ وقبشان را تدریس سیکمدند .رید ،سیابت هشیت تیا نیه و
بصم هم تدریس داشباد و ش ها در سسجد سخامانی سیکمدند یا ترسّم قمآن سیگرباد.
فقه و ارو و ف(سره را خوب سیدانست و آداب اجبمابی را سمابا سیکمد .یادم اسیت
که از شعم خوششان سیآسد .ذوق ادی ای خویی دارند.

سسجد اسّمالمؤساّن ع) که ساخبه شید ،سین خّ(یی اریمار داشیبم ایشیان ییه آنجیا

تشمیف یدمند و کمکهار سا ییاثم ندود.
ایشان چه جاذبهای داشتند که شما را جذب خودشان کردند؟

سمدر یود فاضل و سجبهد و باقل ،و بقل اجبمابی و دیای داشت .ایشان رشد زیادر
ً
کمد و قطعا یه واسطۀ رتزّت و یزرگوارر و لّاقت خودشان رشد کمدند .سن همّشیه از
دیدن ایشان لب سییمدم و دوست داشبم همّشه یا ایشان یاشم .یه تهمان که آسدند ،سین
دریافبم که خّ(ی یا ایشان همبقّده هسبم .سمد روشای است و سییشیود ییا او ریحدت
کمد .الدبه از لحاظ د
سای ایشان از سن یزرستمند.
در ف(سره کمبم کسی را یه بمّقی ایشان دیدم .باشیق ف(سیره یودنید .ف(سیره ،چشیم
انسان را یه جهان خ(قت و بوالم ساورار خ(قت یاز سیکاد .یسش و گشیایش وجیودر و
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فهمی یه انسان سیدهد؛ شدّه یه ریاضّا است .لبا ایشان شعور ب(می و دقت فماوانیی
داشت.
یاور کاّد در این چادسالی که در سدازثه یا هم یودیم ،اگم هم تاد سیشدیم ،زوری(ۀ
ً
گوش دادن و زور(ۀ جواب دادن یه رور کاست سؤدیانه را داشت .گاهی ییا هیم دبیوا
سیکمدیم؛ ولی دبوار ب(می و ف(سری.
دربارۀ فعالیتهای ایشان پیرامون بهائیت چه میدانید؟

ایشان خودشان در این زسّاه سسبقل کار سیکمدند .سن هم خدم داشبم.
اصول کارهای بنیادی میکردند و اهل سطحیکاری نبودند.

ی(ه .بتوه یم ایایه سجبهد و فقّه یودند ،نوآوررهیایی هیم داشیباد .سعبقید ییود کیه
د
سجبهدین یاید وارد این نوسازرها شوند و خودش هم در زد توان وارد شد.
بدهار یم این نظم اسبوارند که اگم زوزه از زالت د
ساب ای خود در یمخی سسائل یّیمون
یمود ،سبزلز سیشود؛ اسا افمادر همچون آقار سوسور اردیّ(ی ییم ایین بقّیده ندودنید؛
ولی راه بمت یسبه است؛ چون نوآورر ،سخالران زیادر دارد و یایسبی خّ(ی اندکانیدک
این تریم را وارد کمد ،تا ایایه یه نبّجۀ سثدت یمسد .ایشان بقّیده داشیت کیه یایسیبی در
د
د
تشّع ،تحوالتی رور پبیمد .ایشان در زد توان سعی خود را کمدند.
زوزهها و سقاسا
سا خواهان این هسبّم که در سدارس ،تیدریس ب(میی و دیایی یاشید .آقیار سوسیور
اردیّ(ی هم یم این تریم یودند که یچهها و جوانانی تمیّت شیوند کیه از لحیاظ ب(میی و
دیای در رأس یاشاد.
در حوزه چطور؟

در زوزه ،د
تحو زیادر رور گمفبه است .اگیم ییا رید سیا پیّش سقایسیه کاّید،
تراو زیادر سییّاّد .خّ(ی از ط(دهها یه فقه و ارو اکبرا نیمدند؛ خّ(ییهیا ییا ب(یوم
جدید هم آشاا شدند .چه یسا از دورههار دانشگاه یا از دورۀ دیّمسبان وارد زوزه شیدند.
دانشگاه سرّد که آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی تأسّس کمدهاند ،یه همّن رور است.
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آقای رفسنجانی نقل میکنند که بعضی مواقع در محضر امام تصمیماتی میگرفتیم؛ ولی
امام مخالفت میکردند .در این مواقع به آقای موسوی اردبیلی میگفتیم تا ایشان با امام
صحبت کنند؛ چون امام حرف ایشان را بسیار قبول داشتند.

چون آقار سوسور اردیّ(ی نسدت یه سسائل اشماف داشباد ،اسام زمف ایشان را قدیو
سیکمدند .اسام ،ایشان را یه ردق و ررا و رمّمّت سیشیااخباد و ییه فضیل و اجبهیاد
ً
ایشان هم آگاه یودند .اسام یه هم کسی سّدان نمیداد؛ ولی ایشان را کیاست شیااخبه ییود.
قدر شااخت اسام ،فوقالعاده یود.
سپاس و تشکر فراوان از شما .از خدای بزرگ مسئلت میکنیم که به شما سالمت و توفیق
بیشتر عنایت فرماید.

سن هم از شما سبشیمم .سوفق یاشّد.

گفتوگو با آیة اهلل ّ
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اگر ممکن است ،نخست قدری دربارۀ سابقۀ آشناییتان با آیة اﷲ موسوی اردبیلی
بفرمایید.

د
یسم اﷲ المزمن المزّم و ر(ی اﷲ ب(ی رسوله و اهل یّبه الطاهمین.

از تاریخ  3110یه یعد ،سمزوم آقار سحمداسّن رضور که اهل سولدوز نقده یودنید،
از قم آسدند یه اروسّه و در این شهم ساکن شدند و در سسجد سّیمزا زسیّن آقیا فعالّیت
اساست جمابت آن سسجد را نّز یه بهده گمفباد .سمزوم آقار رضیور از
تد(ّغی کمدند و
ا

آقار سوسور اردیّ(ی دبو کمدند که در سااسدتها ،یهویژه ایام ساه سدارک رسضیان ،ییه

اروسّه رفبه و سخامانی کااد .از همّن رهگبر ،یاده هم ارتداطم یا آقار سوسیور اردیّ(یی
یّشبم شد.
یه یاد دارم که یا آسدن آقار سوسور اردیّ(ی یه اروسّه ،سسیجد سمزیوم آقیار رضیور
کمی خ(و شد؛ چون سمدم از سجالس آقار سوسیور اردیّ(یی یّشیبم اسیبقدا کمدنید.
رئّس اجما ،روزر یه آقار رضور گریت ایین
فمدر یه نام سّمزا ایماهّم که یه او سیگرباد ا

اژدها چه یود که آوردر اروسّه که سسجد شما را هم خ(و کمد؟ اسا سمزوم آقار رضور
د
توجهی یه این سسائل نداشت و آقار سوسور اردیّ(ی یه ج(سا خودش اداسه داد.
در طو سا هایی که آقار سوسیور اردیّ(یی در اروسّیه سج(یس داشیباد ،روزانیه در
سسجد آقیا ب(ییاشیمف ،سسیجد سّیمزا زسیّن آقیا و سسیجد لطرع(یی خیان و سسیجد
 .1زسان سصازده0931/0۲/0 :؛ سیان :سسجد ابظم اروسّه.

آیة اهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران

06

ابظم سسجد یازاریاشی سایق) سخامانی سیکمدند .یه دلّل نوع سطال و شّوۀ یّان آقار
سوسور اردیّ(ی ،از سخامانیهار ایشان خّ(ی اسبقدا سیشید .ییه ییاد دارم کیه همیّن
ً
سسجد آقا ب(یاشمف و سساجد دیگم ،از ج د
معّت پم سیشد .واقعا سجیالس ییا شییوهی
یود .این یمناسهها سا ها اداسه داشت تا رویداد انقتب پّش آسد و آقا یه سد اشبغا در
ساار انقتیی ،دیگم نبوانسباد یمار سخامانی و اسور تد(ّغی یه اروسّه تشمیف یّاورند.
زسانی سمزوم آقار رضور یم سادم ،ب(ّه رضاشاه رحدبی کمد و در پیی آن ،سیمهاگ
سهمان ،از رؤسار ارتش ،ایشان را ازضار کمد و زمفهار ناسمیوطی ییه او زد .ییه دندیا
این سسئ(ه ،سمزوم آقار رضور یه نقده سحل تولدش) تدعّد شد .آقار سوسیور اردیّ(یی
آن زسان در اروسّه زضور داشت .از ایشان درخواست کمدیم دریارۀ این سوضوع رحدت
کااد و بالم شهم را تاها نگبارند .ایشان هم پبیمفت و در همّن سسجد ابظم سادم رفیت
و گرت :سا تدعّد بالم این شهم را نمیپبیمیم و یم این اساس ،یاده هم دیگم در این شهم
رسضیان آنسیا تمیام شید و آقیار
سخامانی نخواهم کمد .سپس از سادم پایّن آسد .سیاه
ا
رضور هم سمانجام از تدعّد یازگشت .دفعا یعد که آقار سوسیور اردیّ(یی ییه اروسّیه
سسیجد آقیا
آسدند ،اخبتفی سّان ایشان و رئیّس شیهمیانی اروسّیه پیّش آسید و آقیا در
ا
ب(یاشمف ،د
سرصل ب(ّه او سخامانی کمد؛ زبی اشاره کمدند :اگم ایین سسیئ(ه در اردیّیل
رخ سیداد ،سیدانسبم یا این آقا چه یمخوردر ییام؛ اسا ایاجا یه همیّن ریحدت یسیاده
سیکام.
اختالف بر سر چه بود؟

آقا ،دریارۀ فمهاگ و آسوزش سیدارس ،سطیالدی فمسیوده یودنید کیه ییه سیباق رئیّس
شهمیانی خوش نّاسده یود.
منبرهای آقا ،چه ویژگیهایی داشت که مردم را به خود جذب میکرد؟

سطال آقا ،هم از نظم سحبوا و هم ازنظم شّوۀ یّان ،یسّار خوب یود؛ بتوه یم ایین،
ردار خویی هم داشباد .همّنها سوج جبب سمدم یه سخامانی ایشان سیشد.
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گویا اشعار زیادی هم از حفظ داشتند.

ً
ی(ه ،شعم زیاد زرظ یودند و اشعار را یا ریدار خیوش سیخواندنید .کیت اهیل ذوق
ً
یودند .در سجالس خصوری که واقعا همه را شاد و سم زا سیکمدند.
از ویژگیهای اخالقی ایشان هم بفرمایید.

ایشان یسّار خوشاختق یودند؛ هم یا ب(ما س(وک خوب داشباد ،هم یا سمدم؛ زبی
آن زسان که در اروسّه یودند ،خانمی سجبوب ایشان شد و اظهار تمایل ییه ازدوات کیمد؛
آقار سوسور اردیّ(ی هم پبیمفت و در زا زاضم او هم در قم است و آقا از ایشیان هیم
اوالدر دارند.
آقار سوسور اردیّ(ی وقبی یه اروسّه سیآسد ،در ساز شخصی یه نام قد(هب(ی ساکن
سیشد .این شخ  ،شّربۀ اختق آقا شده یود .زسانیکه آیة اﷲ سوسیور اردیّ(یی ،آقیار
پایانی را یه اروسّه آورد ،او نّز در ساز همّن آقا ساکن شد.
حضرت عالی ،آقای حسنی و آقای موسوی اردبیلی،
زمانی که مبارزات امام شروع شد،
ِ
جلساتی با یکدیگر داشتید و در آن جلسات مواضع و سخنرانیهای خود را هماهنگ
میکردید؛ در اینباره توضیح فرمایید.

ً
سا یا یمخی ب(مار اروسّه ج(سه داشبّم و چون آقا رمفا در ساههار رسضان یه اروسّه

سیآسدند ،زضور چادانی در آن ج(سا نداشباد.
گفته میشود که در مجالس سخنرانی آیة اﷲ موسوی اردبیلی ،حتی امرای ارتش و
مدیران محلی نیز حضور پیدا میکردند .آیا همینگونه بود؟ چرا؟

ی(ه از تمام طدقا جاسعه ،ابم از دولبی و غّم دولبی ،در سجالس آقا زضور داشباد.
همه سیآسدنید و ریحدتهار ایشیان همیه را راضیی سیکیمد .خودشیان در ایین زسّایه
ً
سیفمسودند :سن در سخامانیهایم ،سعموال یه این فیم نمیکام که چه یگیویم؛ ی(ییه ییه
چّزهایی که نداید یگویم فیم سیکام .لبا ایشان یدون ظاهمسیازر ییهگونیهار ریحدت
سیکمدند که زبی اسمار ارتش و سدیمان دولبی هیم راضیی از سج(یس یّیمون سیرفباید.
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سطال ا یهزق را طورر یّان سیکمد که هم کسی یرهمد و قدو کاد .سط ،سادمهار ایشان
یاالتم از سادمهار آن روز اروسّه یود .سیتوانم یگو یم یهبمین سجیالس را داشیباد .هیم از
دانش گسبمدهار یمخوردار یودند و هم فین یّانشیان بیالی ییود و هیم یسیّار سیاجّده و
ا
زیمکانه سخن سیگرباد.
سادات ،نزد مردم ارومیه احترام ویژهای دارند .آیا این مسئله نقشی در میزان عالقهمندی
مردم به ایشان نداشت؟

الدبه که سمدم اروسّه سادا را سحبمم سیشمارند؛ داسا ب(ت د
توجه و سحدیت سیمدم ییه

آقا ،قای(ّتهار فماوان خود ایشان یود .در واقع نوع یّان ،سع(وسیا و درک ییاالر ایشیان
یود که سمدم را جبب سیکمد .سّاد هم سز ید یم ب(ت یود.
آخرینبار که با آقای موسوی اردبیلی مالقات کردید ،چه زمان و در کجا بود؟

یاده چادین نویت در قم خدسبشان رسّدم و ایشان جویار ازوا دوسیبان و اوضیاع
اروسّه شدند .در چاد دورۀ سج(س خدمگان هم ییا یییدیگم دییدارهایی داشیبّم .یعید از
ارتحا اسام که یمار اقاست دائمی ییه قیم رفباید ،یکییار در قیم خدسبشیان رسیّدم .در
آن ج(سه ایشان گرباد :یا ایایه در قم سیاکن شیدم ،آقاییان خاسایهار و هاشیمی رهیایم
نمیکااد و لبا گاهی یمار اقاسۀ نماز جمعه یه تهمان سیروم.
ً
سپس جمیانی پّش آسد که یاده ناسهار یه ایشان نوشبم؛ اسا ظیاهما ایشیان خوششیان
ً
نّاسده و زبی از سن گ(هساد شده یودند که چما یاده چاّن ناسهار نوشبم؛ ولی یعیدا دییدم
ایشان یه ناسۀ یاده بمل کمدهاند که هم یمار خودشان خوب شد و هم یمار یاده .ایینییار
که خدسبشان یمسم ،دریارۀ آن ناسه یا ایشان رحدت خواهم کمد.
یاده اراد خاری یه آقار سوسور اردیّ(ی داشبه و دارم و این را در دیدارهایی کیه ییا
ایشان در سج(س خدمگان و یا جاهار دیگم داشبّم ،نشان دادم.
از آرای ایشان در مجلس خبرگان بفرمایید.

د
ایشان از جم(ه کسانی یودند که یه رهدمر سقام سعظم رهدمر رأر دادند .در آن ج(سه،
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ایبدا شورار رهدمر یا بضویت آقایان :سوسور اردیّ(ی ،خاساهار و هاشمی پّشاهاد شید
که رأر نّاورد؛ یاز شورایی یودن رهدمر یا بضویت همیّن آقاییان ییه اضیافۀ آقیار د
سیّد
ازمد خمّای و یک فمد دیگم پّشاهاد شد که آن هم رأر نّاورد؛ تا ایاییه آقیار هاشیمی
رفساجانی خاطمۀ سعموف خود را یمار زاضمان نقل کمد .ایشان گرباد :یاده همماه آقایان،
سوسور اردیّ(ی ،سّمزسّن سوسور و چاد نرم دیگم سحضم اسیام ییودیم کیه ریحدت از
جانشّای ایشان شد و اسام فمسودند یهبمین فیمد ییمار رهدیمر ،همیّن آقیار د
سیّد ب(یی
خاساهار است .نقل این خاطمه ،زا و هوار سج(س را بوض کمد و همۀ آقاییان غّیم از
دو نرم ،یه آقار خاساهار رأر دادند؛ از جم(ه آقار سوسیور اردیّ(یی کیه هایوز ایسیبادن
ایشان یمار رأر دادن یه آقار خاساهار ،در یمایم چشمانم است .خود آقار خاساهار ایبیدا
قدو نمیکمد؛ تا ایایه یمخی از آقایان سثل سمزوم آذرر قمی گرباد که شما یاید یپبیمید!
اکنون ایشان را کم میبینید؟

ً
چاد سالی است که رفتوآسدم یه قم کم شده است .قدت کیه پسیمم قیم ییود ،یّشیبم
سیرفبم؛ اسا زاال گاهی یه قم سرم سیکام .ارتداط ت(رای داریم و ایشان هم یه یاده لطف
دارند.
ّ
یکی از سنتهای شایسته در میان علمای ارومیه ،همافزایی و پرهیز از تخریب یکدیگر
است؛ در اینباره نظرتان چیست؟

ی(ه ،خوشدخبانه یمختف یعضی شهمها ،در اروسّه اینگونه یود .الدبه یّشبم ییه دلّیل
ایایه ب(مار اروسّه ،اغ( سمزوم شده یودند و سا چاد نرم هم در اطماف آقا جمع شیده
یودیم و هّچگونه تخمیدی رور نمیگمفت.
اگر مطلب دیگری هست ،بفرمایید.

سطال زیادر از آقا دارم که اآلن سبأسرانه یّش از این ذهام یارر نمیکاد .فقش ایین
را هم یّرزایم که ایشان خاطما یسّارر داشت و نیبههار فماوانیی هیم سیدانسیت کیه
یمار طتب ،آسوزنده یود .یادم است که یکیار گرباد :دورۀ سشموطه ،بالمی یه نام شیّخ
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قمیانع(ی زنجانی ،سجبهدر یه تمام سعاا و یانروذ و ییی از سخالران سمسیخت سشیموطه
در زنجان یود .همان زسان ییی از ب(مار رشت ،یه نجف د
سشیمف سیشیود و ییا سمزیوم
آخوند خماسانی دیدار سیکاد .سمزوم آخوند از آن بیالم رشیبی ،سیما شیّخ قمییانع(ی
زنجانی را سیگّمد و سیپمسد چما این شّخ یا سشیموطّت سخالریت سیکاید؟ او هیم در
پاسخ سیگوید که سن در رشت زندگی سیکام و او در زنجان است .از یمناسههار ایشیان
اطتبی ندارم .سمزوم آخوند در اداسه سیگوید تا یه زا سهیار تصمّم گمفبم که یگیویم
َ َ م
آن شّخ را تدعّد کااد ،هم سه یار اسبخاره کیمدم و ایین آییه آسیده اسیتَ ( :هد ِدِ ِ ناقدة ٱهلل
ْ

َ

ْ

َ

َ
َ َ
صها َمأک ْل ی أ ْبض ٱهلل َص َلا َم َم مس َ
َلݠک ْم َءایة َف َِ مب َ
وها ِب مس ٍوء فیأ مخذک ْم َعذا ل أ ِلی لم.
ِ ِ

)3

یی سبااس یود که یمخی از آنها را
از و یژگیهار دیگم ایشان ،خوشسشمیی و یبلهگو ا
ً
هّچگاه فماسوش نمیکام .یمار نمونه ،روزر در سسجد ابظم اروسّه سادیم رفباید .ظیاهما
 53ساه رسضان یود .در پایان سادم ،سمثّهار خواندند که یهارطتح سا چادان نگمفیت .از
ا
سادم که پایّن آسدند ،یه ایشان گربم آقا! سثل ایایه اسموز روضهار کیه خواندیید ،خّ(یی
نگمفت .گرباد :ی(ه ،سادمهار سن گاهی سثل سادمهار شما سیشود!
ممنون و سپاسگزاریم از شما که ما را به حضور پذیرفتید.

خداوند یه شما توفّق و ستسبی یدهد و وجود گمانقیدار آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی را
یمار انقتب و زوزه زرظ کاد!
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آشنایی شما با ایشان به قبل از انقالب بر میگردد یا بعد از انقالب؟

د
یسم اﷲ المزمن المزّم و یه نسبعّن .آشاایی جدر سین ییا سمزیوم آییة اﷲ سوسیور
اردیّ(ی در سا هار داو پّموزر یود .قدل از انقتب ایشان ییا آییة اﷲ سشییّای ایوزوجۀ
یاده) دوسبان نزدیک یودند؛ لّین سن ارتداطی یا ایشان نداشبم.
یعد از انقتب یه تااس سسئولّبی که ایشان در دادسبانی کیل و دییوان بیالی کشیور
داشت و زسانی بضو شورار بالی قضائی یود ،ارتداط داشبّم؛ اسا رایطۀ نزدیک اتم سا وقبی

یود که ایشان رئّس دییوان بیالی قضیائی شیدند .پیس از آن ییود کیه گیهگاه خدسبشیان
سیرسّدیم و ج(سه داشبّم .یعضی اوقا  ،ناهار خدست ایشان یودیم .خّ(ی ییتی(ف و
دوستداشبای یودند .اگم گاهی وقتها تاد هم سیشد ،از کسی چّزر یه د نمیگمفت.
طدّعی است که در اثاار کار ،اخبتفاتی یموز سیکمد؛ اسیا ییا یزرگیوارر و خیوشرو یی
یاألخمه زل و فصیل سیشید .ییادم اسیت کیه در زیوزۀ قضیا خّ(یی قیانونگیما یودنید؛
ً
در بّن زا که یه اسام شدیدا اببقاد داشباد و اسم ایشان را سطاع سیدانسیباد ،در یعضیی
ً
سسائل خّ(ی رور نظم خودشان پافشارر سیکمدند؛ خصوریا اگیم نظمشیان سسیباد ییه
قانونی هم یود .یادم است که در زسان تصیدر سین در وزار اطتبیا  ،ایشیان درییارۀ
 .1زسان گرتوگو0931/۴/۲8 :؛ سیان :قم ،د
سؤسسۀ ب(می  -فمهاگی دارالحدیث؛ توسش سهدر سهمیزر.
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سسئ(ۀ دسبگّمر ابضار ززب توده ،یه سن گرباد :یا اسام رحدت کمدم ،ایشیان فمسیوده
است تمام ایاهایی که گمفبّد ،سمتد و سحیوم یه ابداماند .سن خّ(ی تعج کمدم که اسام
چاّن فبوایی داده یاشاد .خدست اسام رسّدم و بمض کمدم که آقیار سوسیور اردیّ(یی از
شما اینطورر نقل سیکااد .اسام فمسودند :ی(ه ،سن چاّن زمفی زدم .گربم چاد نرم ایاها
یاید ابدام شوند؟ ایشان فمسودند :سگم چاد نرمند؟ گربم ابضار تشیّتتی آنها]چاید[

هزار نرمند .فمسودند :یموید در ج(سۀ تشخّ
آن سوقع سجمع تشخّ

1

سص(حت ،و سسئ(ه را آنجا سطیمح کاّید.

سص(حت رسمی ندود؛ همان سمان قوا جمع سیشدند و گیاهی

افماد دیگم را هم یهتااس سوضوع یمار ج(سه دبو سییکمدنید .فمسودنید یمویید آنجیا
سطمح و تصمّمگّمر کاّد .سا رفبّم آنجا سطمح کمدیم .در آن ساجما هّچ کس ییه بایوان
ً
د
سخریی زیزب تیوده 2اخّیما هیم دییدم
تشییّت
کیل
سمتد ابدام نشد؛ زبیی رئیّس
ا
سصازدهار کمده است) .خود کّانورر و اسثا او هم سدتی زندانی و یعد آزاد شدند؛ اسیا
کسانیکه جاسوسی کمده یودند ،سثل یهمام افض(ی 3و نظاسیهار جاسوس ،ابدام شدند.
آقار اردیّ(ی ،در اظهیار نظیم سحبیاط ییود .ییمار نمونیه بیمض کیام کیه آن سوقیع،
اخبّاراتی را که وزار اطتبا از اسام سیخواست ،ایشان یه سمان قوا واگبار کمدند .آیة
اﷲ سوسور اردیّ(ی در این قضّه ،جزو کسانی یود که اظهار نظم قاطعی در غالی سیوارد
نمیکمد .سواردر که در ج(سه تصوی سیشد ،یا اکثمیت آرا یود و ایشان نظمر نمیداد.
یعنی حداقلی واگذار میکرد؟

سوافقت ایشان یا زارل نمیشد ،یا خّ(یی انیدک ییود .در قضیّۀ سهیدر هاشیمی،
شاّدم که ایشان گربهاند آقار ررشهمر خودش سسبقّم سیرود پّش اسیام ،زیمفهیا را
 .1آیة اﷲ ررشهمر :تعداد ابضا دقّق یادم نّست ،ولی یه ازبما قور ،دو هزار نرم یودند.
ً
 .2یاا یه گربۀ آیة اﷲ ررشهمر ،ازبماال فاسّ(ی ایشان« ،پمتور» یود.
 .3یهمام افض(ی ،سشهور یه ناخدا افض(ی ،سبولد  090۷در قم ییود و در اسیراد  091۲در تهیمان ابیدام شید .ور نخسیبّن
فمسانده نّمور دریایی ارتش جمهورر استسی ایمان یود؛ ولی یه اتهام بضویت در شدیۀ سخری نظاسّان ززب تودۀ ایمان
دسبگّم و همماه  3نرم دیگم از افسمان ی(ادپایۀ ارتش در سا  091۲ابدام شد.
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سیزند ،دسبور را سیگّمد و سیآید سا را در سحبور قمار سییدهید؛ تقصیّم سیا اسیت کیه
زودتم نمیرویم خدست اسام .چاّن گتیهار از سن داشباد؛ ولی در بّن زا یا سا خّ(ی
رفّق یود .یهگونهار که گاهی که ایشان نماز جمعۀ تهمان را سییخوانید ،اقاسیۀ جمابیت
بصم را یه سن سیسپمد و خودشان سیرفباد .در سجموع ،از نظم اختقی دوسیتداشیبای
یود.
از جنبههای علمی در این زمینه ،نمونههایی ذکر بفرمایید.

چون یا یکدیگم همسط ،و همسنوسا ندودیم ،ارتداط ب(می نداشبّم؛ ولی در کیل
از نظم ب(می ،ایشان آدم توانایی یود .تدریس پس از تصدر ریاست دیوان بالی کشور ،و
نوشبارهار فقهی ایشان ،گویار سّزان توانمادر ب(می ایشان است.
رابطۀ ایشان با مرحوم آقایان مشکینی و احمدی میانجی چگونه بود؟

ایشان یمخی سا ها در تایسیبان در دانشیگاه سرّید ،هرتهشیت نریم را ییه ریدحانه
دبو سیکمد :آیة اﷲ شیدّمر ،آییة اﷲ سّیانجی ،آییة اﷲ د
سیّد سهیدر روزیانی ،آییة اﷲ
سّمسحمدر و آیة اﷲ سشیّای .سع(وم سیشود که دوسبان نزدییی یودند .چاد ییار سین را
هم دبو کمدند .این ج(سا یعد از ایایه ایشان دچار بارضه و یّمارر شدند ،تعطّیل
ً
شد؛ ولی تایسبانها سعموال ایشان یک ج(سۀ اینطورر داشت و در ج(سا  ،خّ(ی هیم
خوشسشمب یود.
زمین دارالحدیث را قرار بود از ایشان بخرید؟

ی(ه .سن دندا این یودم که یمار دارالحیدیث زسّایی تهّیه کیام .ایشیان گرباید ج(یو
ساخبمان دانشگاه سرّد ،زسّن سااسدی داریم؛ سیتوانّد یمدارید .آنجا زسّن زییاد دارنید؛
نمیدانم اآلن فموخباد یا هست .داو گمان کمدم کیه سیا تیوان خمییدش را دارییم .کایار
دانشگاه زسّای را سعمفی کمدند که سااس کار سا ندود؛ چون نزدیک کوه و ساگتخ یود و
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آسادهسازراش یمار ساخبمان هزیاه داشت .خّ(ی هیم ساییل ندیودم کیه در آنجیا زسیّن
یگّمم؛ چون زسّنهار آن ساطقه سصادرهار است .سیخواسبم زسّن دارالحدیث ،از این
گونه سشیت نداشبه یاشد .دوست داشبم نه اوقافی یاشد ،نه سصادرهار .سیمانجام هیم
یه لطف الهی ،زسّن سااسدی پّدا کمدیم که همّن سحیل فع(یی دارالحیدیث ،در زاشیّۀ
اتویان است.
اگر از ایشان خاطرهای دارید ،بفرمایید؟

خاطمۀ خّ(ی قشاگی از شرا یافبن ایشان هست که سن در جایی نوشبم .آقار سوسور
د
اردیّ(ی فمسودهاند :پّش از انقتب شیوهماد استسی ،چاد سالی پشت سیم هیم سوفیق
د
شدم یه سیه یموم؛ گاهی زج و گاهی بممه .در ییی از سا ها که سیخواسیبم ییه بمیمه
یموم ،در ایمان یّمار شدم ،ک(ّهام ساگساز یود .رفبم پّش آقیار دکبیم بطمییان ،بییس
گمفباد و گرباد ک(ّها سقدارر ساگ ساخبه و سشیلساز شده است؛ بمیل کاّید یهبیم
است .چاد روزر طو کشّد ،درد ک(ّهام شدید شید .رفیبم یّمارسیبان پیارس ،تیا نگیاه
کمدند ،گرباد یاید اآلن بمل کاّد؛ اگم اآلن بمل نیاّید ،سمیین اسیت ییه فاری(ۀ ییک
سابت تا دو سابت ،زا یدر پّدا کاّد و یمگمدید همّنجا .سن چون یا ساشّن یییی از
ً
دوسبان یه یّمارسبان رفبه یودم ،گربم فعت آسادگی ندارم؛ اجازه یدهّد فیم کام .در ساز
د
دردم شدید شد .چاد یار قمص سسین خوردم ولی اثمش کوتاهسد یود .در همیان اییام،
ً
د
زدود پاج نرم از رفقا که قدت قمار گباشبه یودیم یا هم یه سیه یمویم ،بازم بمیمه یودنید؛
اسا این یّمارر سمین یود سانع رفبن سن شود .چون یه دوسبان قیو داده ییودم و آسیادگی
بمل جمازی هم نداشبم ،داروها را یمداشبم و یا وسایل سورد نّاز ،بازم سرم بممه شیدم.
دردم تا سدیاۀ د
ساوره اداسه داشت و یهتدریج شیدیدتم سییشید .رفقیا ییک روز ییمار سین
ردحانه آوردند؛ دیدند سن از درد یه خودم سیپّچم .ییه تعدّیم دوسیبان ،زسیّن را چایگ
سیزدم .وقبی سما یا این زا دیدند ،دوسه دکبم ایمانی را که یمار سرم بممه آسیده یودنید،
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ً
ً
یه یالّن سن آوردند .پزشیان یعد از سعایاه گرباد زا شما ارت خوب نّست و یاید فیورا
بمل کاّد؛ یا در سدیاه و یا یموید ایمان .جمئت نیمدم در سدیاه بمل کام؛ زییما آن زسیان
در سدیاه اسیانا کافی فماهم ندود .گربم سیروم ایمان.
دوسبان یمار سن ی(ّت گمفباد و سقدسا سرم را یه ایمان فماهم کمدند و خودشان نّیز
در زا تدارک رفبن یه سسجد شجمه یمار بممه یودند .ییه نظیمم رسیّد کیه قدیل از تیمک
سدیاه ،یموم زیار خدازافظی و وداع یا پّغمدم .سایّن ظهم و بصیم ،زسیان خ(یوتی ،ییه
سسجدالادی رفبم .یاالر سم پّغمدم از سقایل ایشان ،و شدیههار یاالر سم نگاه کمدم؛ ییا
زالت درد ،دو رکعت نماز خواندم؛ نمازم هم ،خّ(ی یا زضور ق( ندیود .یعید از نمیاز
کمی دبا کمدم و یه زضمتش بمض کمدم :یه سن گرباد یاید یمگمدر یه ایمان؛ آسدم ییمار
زیار وداع و دو سابت دیگم از ایاجا سیروم؛ داسا یا ایین وضیعّت یمگشیبن ،ییمار سین
د
پی یهانه است؛ شاید یگویاد تا سدیاه رفبی ،خدا یه شما توفّق سیه
خوب نّست؛ دشمن ا
نداد؛ زبی اجازه نداد یه سسجد شجمه یمور و ازمام یدادر .یمار شما هم خوب نّسیت؛
ایاجا از سیانهایی است که دبا سسبجاب سیشود .سمین است بدهار که ایمان درسبی
ندارند ،یگویاد ،سطالدی که دریارۀ شما سیگربّم ،درو است و یا یگویاد این یایدۀ خیدا
زائم است ،درد هم سیکشد .در هم ریور خیدازافظ .ی(اید شیدم و از سسیجد یّیمون
آسدم .در راه ازساس کمدم دردم سقدارر تخرّف پّدا کمده اسیت .رسیّدم ییه هبیل .تیا
دوسبان یمار رفبن یه سسجد شجمه آساده شوند ،یییدو سابت طیو کشیّد .سین زیالم
کم کم خوب شد .وقبی دوسبان سوار خودرو سیشدند ،زالم خوب ییود و درد نداشیبم.
ً
یه نظمم رسّد فعت یا آنها یه سسجد شجمه یموم و ازمام یدادم؛ چاید سیابت وقیت دارم،
د
یموم سیه بممه یهجا یّاورم ،اگم درد داشبم از همانجا هم سیتوانم یمگمدم؛ اسیا دوسیبان
گرباد یمگمد ایمان .گربم نمیروم .گرباد :سا ی(ّت گمفبّم! گربم سیروم سسجد شیجمه .ییا
دوسبان رفبم سسجد شجمه و ازمام یسبّم؛ سپس سوار یک وانت رویاز شدیم و یه سمت
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د
د
سیه راه افبادیم .نزدیک سیه قدرر درد ازساس کمدم؛ ولی شدید ندود .یه دوسیبان گریبم
یموید هبل یگّمید؛ سن بممه را یه جا یّاورم و یّایم .رفبم سیدخل ورودر سسیجد ،وضیو
گمفبم و آسادۀ انجام ابما شدم .طواف کمدم ،نماز طیواف را خوانیدم و ابمیا را انجیام
دادم؛ یعد از ابما  ،زور(ه نداشیبم یدّیام دوسیبان کجیا اتیاق گمفبیهانید ،و همیانجیا
خوایّدم .دردم کم شده یود .وقبی از خواب یّدار شدم ،آفباب زده یود .نزد رفقیا رفیبم در
د
زالیکه یّمارر یمطمف شده یود و دیگم سماغم نّاسد؛ تا در سیه یودم نّیز زیالم خیوب
ً
ارت یّمارر نداشبم .س د
بوجه نشدم ساگ ک(ّهام دفع شد ،آب شد ،خمد
یود .در ایمان هم
شد؛ نمیدانم .یا د
توجه یه ایایه ک(ّۀ سن ساگساز یود ،در این سد الحمیدﷲ تیاکایون
درد ک(ّه نداشبم .یعد از انقتب نّز تا این سابت که در خیدست شیما هسیبم ،درد ک(ّیه
نداشبهام .سن این کماست را از پّغمدم اکمم ص) سیدانم و آن را یه زساب خیویی خیودم
نمیگبارم؛ یه زساب بظمت رسو اﷲ سیگبارم.

ً
خاطمۀ دیگم اینکه :یادم است آقار سوسور اردیّ(ی ]ظاهما سیاجمار سییبۀ داو خیود را[

قمی یه این سضمون تعمیف کمد :دانشگاه سرّد یودم که ناگهان زالم ید شد .سما آوردند
در یّمارسبان آییة اﷲ گ(پایگیانی .در آنجیا ییکلحظیه ،گیویی روح از ییدنم جیدا شید.
ازساس کمدم در فشار شدیدر هسبم؛ گویی دارم یا خدا رویهرو سیشوم .فیم کمدم چیه
دارم اآلن؟ هم چه فیم کمدم که چه دارم که یه خدا ارائه کیام ،چّیزر ییه ذهیام نمسیّد.
یکدفعه گربم یعای سن زضم فاطمه را هم دوست ندارم؟ این را که گربم زالم ساق(
شد ،داد زدم .کمکم یه هوش آسدم و دیدم آقار د
سّد سحمود شاهمودر و پسمم یاالر سمم
هسباد .گرباد :چما گمیه سیکمدر؟
از ارتباط ایشان با امام هم خاطرهای دارید؟

زات ازمد آقا سیگرت فمق شما یا آقار سوسور اردیّ(ی ایین اسیت کیه شیما وقبیی
سیآیّد پّش اسام ،زمفت را در چاد دقّقه ختره سیکایی؛ آقیار سوسیور اردیّ(یی ،ییا
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ً
جزئّا و طوالنی سیگو ید .خود اسام سعموال زمفها را خوب گوش سییداد و کوتیاه و
ساجّده جواب سیداد .گاهی هم زمفها را سیشاّدند اسا جواب را یه وقبی دیگم سوکو
سیکمدند .سمزوم زات ازمد آقا سیگرت :آقار اردیّ(ی تا کاسل و یهترصّل زمفهایش
را یه اسام نمیگرت ،نمیرفت.
ممنون و سپاسگزاریم.

خداوند ایشان را یا اجداد طاهمیاش سحشور فمساید!

ّ
گفتوگو با آیة اهلل دکتر ّ
سید مصطفی محقق داماد

گفتوگو با
ّ
3
آیة اهلل دکتر ّ
سید مصطفی محقق داماد

لطفا زندگینامۀ مختصری در معرفی خودتان بفرمایید.

د
یسم اﷲ المزمن المزّم .د
سّد سصطری سحقق داساد ،سبولد سیا  3154شمسیی در

قم ،از یک خانوادۀ روزانی .پدرم از فقهار یاام زسان خودش یود .تا روزر که شااسیااسه
در کار ندود ،ایشان د
سّد سحمد سوسور یزدر اسضا سیکمدند .زسان ردور شااسااسه ،ییه
د
دلّل شهمتشان در تحقّق ،ایشان را سحقق ناسّدند و یعد از ایاییه داسیاد سمزیوم آییة اﷲ
د
سحقق داساد» سعیموف
زات شّخ بددالیمیم زائمر ،سؤسس زوزۀ ب(مّۀ قم شدند ،یه « ا
شدند .یاایماین ،یاده نوۀ د
سؤسس زوزۀ ب(مّۀ قم هم هسبم.
یعد از ششم ایبدایی وارد زوزۀ ب(مّۀ قم شدم و ییدرنگ تحصّت زوزور را پّش
اسبادانی که پدر و یمادرم سعمفی فمسودند ،اداسه دادم .سطوح بالّه را نزد شخصیّتهار
یمازندهار یهپایان رساندم؛ نزد یزرگوارانی همچون آیا بظیام و زجیج اسیتم :سیبوده،
اراکی ،سوسور اردیّ(ی ،اسجدر ،سشیّای ،شهّد یهشیبی آنوقیت ایشیان در قیم دیّیم
سدرسه هم یودند؛ ولی یه خواهش یاده و تورّۀ پدرم ،درس سیاس را ییمار سیا شیموع
کمدند) ،س(طانی و سابظمر گبراندم .در سا هار  ،3115سشغو ب(وم جدید شیدم و از
طمیق اسبحانا سبرمقه در سا 3143ـ 45دیپ(م سبوسطه گمفبم .همزسان یا تحصیّل در
زوزۀ ب(مّۀ قم ،وارد دانشگاه شدم و سدارت تحصیّ(ی دانشیگاهی را طیی کیمدم .همیان
 .1زمان گفتوگو ۲1 :مهر 0931؛ مکان :تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی.
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زسان سقدارر نّز ف(سره خواندم .یعد از ایایه سمزیوم اسیباد بتسیه طداطدیایی ،اواسیش
تدریس کباب اسفار ،یه کسالت ق(دی دچیار و درسشیان تعطّیل شید ،خیدست سمزیوم
اسباد سطهمر رسّدم و دورۀ کاسل زیمت و ف(سرۀ استسی را خواندم.
در رشبههار سخب(ف زقوق استسی و ف(سره ،دورۀ دانشگاهی را اداسه دادم تیا ایاییه
بتقهساد شدم دورههار زقوق یّنالم(یل را در دانشیگاههار سعبدیم اروپیا یگیبرانم .ییا
اسبحانییییا و کارمانسهییییایی کییییه ارائییییه دادم در دانشییییگاه لییییوون ی(ژ یییییک
OttigniesیLouvainیlaی 3)Neuveیه باوان دانشجور دکبمر پبیمفبه شدم و یعید از
هرتسا  ،رسالۀ دکبمرام را ییا بایوان «زماییت از افیماد غّیم نظیاسی در دوران جایگ
سس(حانه از دیدگاه زقوق استم و زقوق یّنالم(ل» نوشیبم .در ج(سیۀ دفیاع از رسیاله،
اسبّاز یسّار بالی گمفبم و چون اسبّازش یسیّار بیالی ییود ،ناشیمر وایسیبه ییه د
سؤسسیۀ
دانشگاه ک(مدّا در نّویورک ،آن را سابشم کمد و اآلن چاپ سوسش در دست انبشار است.
در سا  3121یه دبو سمزوم آیة اﷲ یهشیبی ،همییارر ییا ایشیان را ییمار تاظیّم
کمّسّونهار تیدوین قیوانّن ،تغّّیم قیوانّن و اسیتسی کیمدن دادگسیبمر آغیاز کیمدم.
د
در سحضم یمادر یزرگوارم آیة اﷲ د
سّد ب(ی سحقق داساد یه تهمان سیآسدیم و آیّن دادرسیی
را یازنویسی سیکمدیم؛ سواد استسیاش را یا اظهار نظم اخور و دوسبان ،زقوقیدانهار
یزرس و یا ستزظا استسی نوشبّم؛ ولی یمار تصوی یا سشیتتی رویمو شد.
د
در قانون اساسی ،سازسانی یه نام «سازسان یازرسی کل کشور» پّشیّایی شیده ییود.
قانونش را خودسان نوشبه یودیم و تاظّم کمده یودیم .یعید از ایاییه در سج(یس تصیوی
د
شد ،آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی از سن خواسباد سسئولّت سازسان یازرسیی کیل کشیور را در
تهمان یپبیمم .آن زسان ابضار شورار بالی قضیائی ،بدیار یودنید از :آییة اﷲ سوسیور
اردیّ(ی ،سمزوم آیة اﷲ ریانی اس(شی و آیة اﷲ جیوادر آس(یی .یایده تیا سیالیکیه آییة اﷲ
 .1این دانشگاه ،قدیمتمین دانشگاه کشور ی(ژیک است که در  91کّ(یوسبمر شیهم یموکسیل واقیع اسیت .دانشیگاه لیوون،
یزرگبمین دانشگاه فمانسورزیان ی(ژیک و در ردهیادر دانشگاههار جهان ،همواره ییی از یهبمین دانشگاهها سحسوب شده
است.
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سوسور اردیّ(ی در سقام ریاست دیوان بالی کشور یودند ،در خدست ایشان یاقی ساندم و
رئّس قوۀ قضائّۀ یعدر را هم چادسالی همماهی کیمدم؛ سیپس ییه انبخیاب خیودم فیمد
دیگمر را سعمفی کمدم و اسبعرا دادم و اسموز اسباد تمام پایۀ  51دانشییدۀ زقیوق تهیمان
هسبم.
ّاولین آشنایی شما با آیة اﷲ موسوی اردبیلی به چه سالی برمیگردد و از چه منظری با این
شخصیت آشنا شدید؟

آیة اﷲ د
سّد بددالیمیم سوسور اردیّ(ی تحصّلکمدۀ سیب قیم و یییی از سجبهیدان
ً
د
خمیش زوزۀ ب(مّۀ قم است .ایشان تقمیدا تمام درسشان را نزد پیدر سین ،سمزیوم آییة اﷲ
د
د
سّد سحمد سحقق داساد خواندند .آشاایی یاده از دورانی است کیه ایشیان شیاگمد پیدرم
یودند و همماه دوسبانشان یه خانۀ سا رفتوآسد سیکمدند .سا هار یعد ،ییمادر ییزرگم در
سسجد اسام ،درس مکاسب ایشان را شمکت سیکمدنید و سین هیم گیاهی در خدسبشیان
یودم .سمزوم پدرم نسدت یه ایشان جمت سحدتآسّزر سیگرباد و یه سقام ب(می ایشان
ارت سینهادند .وقبی یه اروسّه رفباد ،هم چاد وقت یکیار ییه قیم سیآسدنید و در داولیّن
فمرت یا اسبادشان سمزوم پدرم دیدار سیکمدند .لبا یا ایشان انس یسیّارر داشیبّم .سیا
بتقهساد یودیم کیه ایشیان را یدّایّم و ریحدت کایّم؛ ییهخصیوص ایاییه بضیو گیموه
روشاریمر قم یودند .سمزوم آیة اﷲ دکبم د
سّد سحمید یهشیبی و ایشیان و آییة اﷲ سییارم
ا
شّمازر و دوسبان دیگمشیان سج(یۀ مکتبب اسبالم را سابشیم کیمده و از نظیم جاسعّیت،
نویسادگی و روشاریمر یمار سا ط(دههار جوان الگو یودند.
زسانی ایشان کبایی سابشم کمدند ب(ّه یهائّت یا نام جمال ابهی .کبایشیان را ییه پیدرم
نشان دادند .سن هم در ج(سه نشسیبه ییودم .ییه والید بیمض کیمدم شیما ایین کبیاب را
نمیخوانّد ،و ایشان هم کباب را یه سن اهیدا کمدنید .آن کبیاب هایوز در کبایخانیۀ سین
هست .سپس از اروسّه یه تهمان آسدند و در خّایان اسّمآییاد در سسیجدر اسیام جمابیت
شدند .سن در دانشگاه تهمان سا هار آخم را سیگبراندم .هم وقیت در آن اطیماف ییودم،
وقت نماز سیرفبم در سسجدر که ایشان نماز سیخواندند .باد داشیباد یعید از نمیاز،
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ترسّم قمآن سیگرباد .سن هم سینشسبم تا پس از ترسیّم ،ایشیان را یدّیام .ییه هیم زیا
آشاایی سا یسّار بمّق و گسبمده یود .یعد هم نوشبن قیانون در دادگسیبمر شیموع شید و
روایطمان بمّقتم گشت و تا اسموز اداسه دارد.
شما در کتاب ّ
تحو لت فقه شیعه دربارۀ مکتب قم توضیح دادهاید و آیة اﷲ موسوی را هم
ّ
متعلق به همین مکتب دانستهاید .در این باره بیشتر توضیح بفرمایید.

ی(ه .سن در کباب تحوالت فقه شیعه دریارۀ سیب اجبهادر قم تحقّق د
سرص(ی ارائیه
دادم .آیة اﷲ العظمی سوسور اردیّ(ی هم فار البحصیّل همیّن سیبی اسیت .سیاتی
فقهی ،سخب(ف است و زداقل سه سیب زوزور در ق(ممو فقه و فمهاگ فقاهت وجیود
د
خیاص
دارد :سیب نجف ،سیب ساسما و سیب قم .سبد فقهیی و بم(یی سیبی قیم،
خودش است و تمایز یسّار بمّقی یا سیب هار اجبهادر دیگم دارد .درست اسیت کیه
زوزۀ قم فمزند زوزۀ ساسما است ،اسا یا روش اجبهادر ساسما سبراو است .سیب قم یا
سمزوم زات شّخ بددالیمیم زائمر ،آغاز شد و یعد ییه دسیت ب(میار ثیتث و سیپس
سمزوم آیة اﷲ العظمی یموجمدر پمورش یافت .آیة اﷲ العظمی یموجمدر سبد سخصوص
یه خودشان را داشباد؛ هم چاد که سقّد یودند از چارچوب و سبدر که از سمزوم زیائمر
یزدر یه جار سانده یود ،چادان تجاوز نیااد .ییی از روشهیار اجبهیادر سیبی قیم،
د
توجه خاص یه قمآن است؛ یعای در روش فقهی ،یّش از سیب هار دیگم از قیمآن یهیمه
سیگّمد و در سدازث فقهی یه قمآن ،یّشبم اسبدال سیکاد .ایین روش را در آثیار آییة اﷲ
سوسور اردیّ(ی ،سمزوم دکبم یهشبی ،آیة اﷲ سابظمر ،آییة اﷲ سییارم شیّمازر و آییة اﷲ
سدحانی سییّاّد .وقبی در سسائل فقهی ،یّشبم از سیب هار دیگم ،از آییا قیمآن یهیمه
سیگّمند و یه قمآن اسبدال سیکااد ،ناگز یم گاهی یه نبیایج سبریاوتی هیم سیرسیاد .در
فای ارولی و فهم رواییی و کاریسیت روشهیار اسیباداطی و
تأسّس ارل ،اسبدالال ا ا
ردور فبوا ،روش قم سبراو است و سسّم خاری است.
همچاّن سیب قم ،یمونگماتم است .فار البحصّتن قم این خصورّت را دارند که
در کاار فعالّتهار ب(می ،یه درد سمدم و سشیت آنان هم د
توجه سییکااید .از ایین رو
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است که د
سؤسس زوزۀ ب(مّۀ قم در کاار سمجعّت ،یّمارسبان هیم سیسیازد و داراالیبیام
و ...آیة اﷲ العظمی گ(پایگانی  -رزمة اﷲ ب(ّه  -یّمارسیبان سیاخت و سماسیم جهیان
د
تشّع را زیم نظم داشت.
آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی همجا رفبهاند ،از اروسّه تا تهمان ،کارهیار یسیّار ارزشیمادر
کمدهاند و همۀ این کارها در کایار فعالّتهیار ب(میشیان ییوده اسیت .ایشیان از نسیل
روشییاریمر و آزاداندیشییی زییوزه هسییباد .در تهیمان ،سیبی توزّیید و د
سؤسسیۀ سرّیید،
دیسبانها و دیّمسبانهار یهسدک روز و یسّار بالی را یاّان گباشت که در زسان خیودش
پّشمفبهتمین د
سؤسسههار فمهاگی در تهمان یه شمار سیآسدند .همّن سیبی توزّید کیه
یه دست ایشان تأسیّس شید ،تاهیا ییک سسیجد د
سیابی ندیود؛ در کایار سسیجد ،سیالن
سخامانی ،کبایخانه و سمکز پاسخ یه سؤاال هم یود .یه هم زا کارهار ایبیارر و یهروز
هییم در ته یمان کمدنیید ک یه آثییارش هاییوز یییاقی اسییت .ای ین یمونگمایییی و فعالّتهییار
سمدمگمایانه ،از و یژگیهار زوزۀ قم و روش اجبهادر سیب قم است که آقیار سوسیور
اردیّ(ی هم یه آن پایداد و زبی در آن شاخ

یودند.

از دیگم ویژگیهار سیب قم ،اهبمام یّشبم یه اسم تد(ّغ است .یک ط(ده در قم ،هیم
یاید کار فقهی و ب(می ییاد و هم در کاارش یایید سادیم ییمود ،ییه روسیباها سیرم کاید،
ً
سساجد را رونق یدهد و ...طتب نجف ،سعموال سادم نمیروند؛ فقیش درس سیخواناید.
در اوقا فماغت ،سیروند زیار یا کارهار دیگم .کار تد(ّغیی ندارنید .طیتب نجیف،
یّشبم یا در خانه سطالعه سیکااد یا سشغو زیار اند و یه اسور بدادر سیپمدازند و ییا در
زا درس و یحث و اینگونه اسورند؛ ولی در زوزۀ قم ،تعطّل دروس ییه سعایار شیموع
یمناسههار تد(ّغی است .یّشبم سماجع قم ،روزر سادمرهیار ییزرس اییمان یودنید .آقیار
سیارم ،در آیادان و اهواز سادم سیرفباد؛ آقار سدحانی در زسّاّۀ یایفاطمیه تهیمان سادیم
سیرفباد؛ آقار سوسور اردیّ(ی در سسجد اسّمآیاد سادم سیرفباد؛ آقیار وزّید خماسیانی
در کو یت یمناسههار تد(ّغی داشباد و آنجا یمار سمدم سخامانی سیکمدند.

آیة اهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران

11

از خاطراتتان با آقای موسوی اردبیلی هم بفرمایید.

یه خاطم دارم که روزر آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی آسدند یه خانۀ سا یمار دییدار ییا پیدر.
تازه از اروسّه آسده یودند .یادم است که روزّهار یسّار شاد داشباد و دائم از پدرم سیؤا
سیکمدند .ردار آقار سوسور اردیّ(یی را از یّیمون اتیاق سیشیاّدم کیه دارنید سدازثیه
سیکااد و سیپمساد .هم وقیت ایشیان را سیدییدم ،همّنطیور یودنید .وقبشیان را ت(یف
نمیکمدند .همّشه آسادۀ یحث و گرتوگو یودند و از هم فمربی ییمار طیمح سؤاالتشیان
اسبراده سیکمدند .در ج(سا  ،یا سؤا سیکمدند یا طمح سسئ(ه داشباد یا گزارش ب(میی
ً د
والید
سیدادند .واقعا یحاث بمّقی یودند .سن این خاطمه را فماسوش نمیکام که سمزیوم ا
ساجد سا ،یه زالت اببماض یه ایشان گرباد :فتنی چما نمیآییی قیم کیه کیار را اداسیه
ا
ً
یدهی؟ چما اروسّه ساندر؟ ساندن تو در اروسّه واقعیا الزم اسیت؟ اگیم نداشیی سشیی(ی
پّش سیآید؟ چما نمیآیی قم؟ تدریس تو در قم یا اقدا طیتب روییهرو شید .ییمار چیه
رفبهار اروسّه و آنجا ساندهار؟ چما آنجا را تمجّ ،سیدهی؟ ایاهیا را ییه بایوان اببیماض
یّان کمدند .یعد گرباد :یه هم زا زندگی سیگبرد .سا هم که ساندیم در قم و اداسه دادیم،
آسان نگبشت ولی گبشت .یم شما هم که قم را رها کمدید و یه اسیور دیگیم سیپمدازیید،
سیگبرد .گو یا ساظور پدر ایین ییود کیه اگیم ییمار ختریی از سشییت قیم ،هجیم
کمدهاید ،یدانّد که سشیت تمام سیشود و نداید تس(ّم آنها شد .یعد فمسودنید :درسیت
است که شما آنجا خدست سیکاّد ،سرّد هسبّد و سمدم از شما اسبراده سییکااید؛ ولیی
زوزۀ قم یه شما و اسثا شما یّشبم نّازساد است .سمزوم آقار داساد ،نسدت ییه تیدریس
ایشان یسّار سدبهج یودند و سیدانسباد که ایشان د
سدرس یااسی هسباد .همان سوقع افمادر
در بمض ایشان مکاسب و رسائل سیگرباد؛ اسا والد سا چیون شیخ

یسیّار ریمیحی

یودند ،یه سا که جوان یودیم سیگرباد درس آنها نموید ،آنهیا بمیق مکاسبب و رسبائل را
نمیفهماد ،وقببان را پّش آنها ت(ف نیاّد .آقا سّد کمیم ،مکاسب را خوب سیفهمد ،فقه
را خوب درک سیکاد ،یاهوش است ،یااسبعداد اسیت ،خیوشیّیان اسیت .همچایّن از
سمزوم یهشبی و آیة اﷲ سابظمر تعمیف سیکمدنید و سیگرباید یمویید پیّش ایاهیا درس
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یخوانّد .زسانی که آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی مکاسب سیگرباد ،سن سیاس خیوان ندیودم،
یمادرم درس ایشان سیرفت .سن هاوز شبح لعمبه سیخوانیدم؛ ولیی یعید کیه خواسیبم
مکاسب یخوانم ،خود ایشان یه سن گرت یمو پّش آیة اﷲ زسّاع(ی سابظمر یا پّش آقار
یهشبی .آن وقت خودشان قم ندودند .غمضم این است که انس آقار اردیّ(ی یا اسبادشان،
انس فمزندر یا پدر یود .یسّار ییه هیم بتقهساید یودنید و سیعی سیکمدنید ایین رواییش
دوسبانه و سهمیانانه را همواره زرظ کااد.
سالهای آخر دهۀ بیست یا میانۀ دهۀ سی ،جریانی مشهور به نوگرایی و طرح شیوههای
جدید در حوزه شکل میگیرد .این رویداد و تالشهای آیة اﷲ موسوی اردبیلی ،استاد
مطهری ،شهید بهشتی ،امام موسی صدر و برخی از بزرگان را که طالیهدار آن بودند،
چگونه ارزیابی میکنید؟

سن یه باوان ط(دهار جوان و دفعا  ،در سبن جمیان یودم و سیدییدم کیه چیه اتراقیاتی

سیافبد .در زقّقت سن و ساناد سن ،سحصو همان جمیان هسبّم .یّن سیا هار  11تیا
 ،40سا هایی است که ط(دۀ جوانی ییودم و تمیام وقیبم در سدرسیۀ فّضیّه و زیوزۀ قیم
سیگبشت ،پدرم در آن زسان ،نیه سمجعّبیی داشیت و نیه کیار دیگیمر .تمیام وقیبش را
د
اخبصاص سیداد یه تدریس و تحقّق .د
سدرس و سحقق سشهورر یودند؛ اسا جزو سقاسا
بالیرتدۀ زوزه سحسوب نمیشدند .درس رد ،،فقیه ییود ،و درس یعیدازظهم ،اریو .
نسل یعد ،شاگمدان ایشان یودند که یمار درس یه ساز سا آسدورفت سیکمدند .چاید کیار
در آن زسان انجام شد که یسّار سهم یود :داو ایایه آیة اﷲ ناریم سییارم شیّمازر کبیایی
نوشباد یه نام فیلسوفنماها کیه د
ردییهار ییود ییم افییار سارکسّسیبی و تودهارهیا .سیا
3111ش ایشان ط(دهار سیساله یودند و سا ط(دۀ هردههجدهساله که نیاظم ایین جمییان
یودیم .ردایش پّچّد که ط(دۀ جوانی در قم چاّن کبایی نوشیبه و یمنیدۀ یهبیمین کبیاب
سا کشور شده است .یعد از این قضّه ،دو زمکت شموع شد :نخست ،تدریس کتم ییا
سبد جدید یود .پّش از این ،کتم در زوزهها ساحصم یود یه خواندن شمح تجمید و سبون
قدسا؛ اسا زاال یمار اثدا رانع ،از سسائل طدّعی ،خورشّدشااسی ،آسمان ،زسّن و این
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گونه سسائل هم یحث سیشد .آیة اﷲ سیارم شّمازر و آیة اﷲ سوسور اردیّ(یی از افیمادر
یودند که این سسائل را وارد سدازث کتسی کمدند .یادم است که سقارن این قضّه ،سج(یۀ
مکتب اسالم 3چاپ شد .شاید یاورتان نشود؛ ولی آن زسان رسم ندود که فضتر زوزه یه

زیان فارسی یاو یساد ،طتب هم چه سینوشباد ،بمیی یود .درس اسبادشان را ییه بمییی
ً
تقمیم سیکمدند؛ سثت آیة اﷲ سابظمر درس آیة اﷲ العظمی یموجیمدر را ییه بمییی تقمییم
ً
کمده یود .در نجف همۀ درسهار ب(میار نجیف ییه بمییی تقمییم شیده اسیت .اریت
فارسینویسی در قم رایج ندود .نوشبن یه زیان فارسی ،افت داشت .خیتف زر ط(دگیی
سحسوب سیشد!
شهّد سطهمر که او هیم از شیاگمدان پیدرم ییود ،آن سوقیع در رادییو تهیمان ریحدت
سیکمد ،در دانشگاه تهمان هم درس سیداد .دو نرم از قم رفبه یودند یه تهمان :ییی اسیباد
سمتضییی سطهییمر و دیگییمر اسییباد سهییدر زییائمر یییزدر ،پسییم یییزرس سمزییوم زییات
شّخ بددالیمیم زیائمر .وابیظزاده خماسیانی هیم از قیم رفبیه ییود سشیهد .آنسیا ها
د
سّد جت الدین آشبّانی هم رفبه یود تهمان؛ اسا پّشکسیو  ،آن دو نریم داو یودنید کیه
آسدند یه دانشگاه تهمان .آن سوقع ،آقار د
سرب ،دانشجو یود ،هاوز اسیباد نشیده ییود .آقیار
سطهمر و آقار زائمر یزدر هم نگارشهار فارسی داشیباد؛ ولیی در قیم سیایقۀ سج(یۀ
اینچاّای ندود.
سج(ۀ دیگمر هم در قم سابشم سیشد یه نام حکمت .سمزوم سّد یحّی یمقعیی آن را
خیود آقیار یمقعیی
سابشم سیکمد یا پشبّدان ب(می آن یود .در نشمیۀ حکمت سقیاالتی از ا

چاپ سیشد .افمادر دیگم از روزانّون قم هم در آن سینوشباد ،ولی شهم و سقدولّیت
نّافت؛ یمختف سج(ۀ مکتب اسالم که زود فماگّم شد و هم شمارۀ آن که چاپ سیشید،
یه سثایۀ یک رو یداد ب(می و فمهاگی در کشور یود .هّچ سج(هار چاّن سایقه و شمارگان
و تاریخچۀ پمافبخارر ندارد .دستکم در ساشورا دیای ،سن سج(هار را نمیشااسم کیه

 .1نام کاسل سج(ه  ،درسهایی از مکتب اسالم است .این سج(ه ساهانه سابشم سیشد و د
سؤسسان آن گموهی از زوزویان نوگما
در قم یه رهدمر آیة اﷲ العظمی شمیعبمدارر یود .داولّن شمارۀ مکتب اسالم در خمداد  099۷سابشم شد.
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یه لحاظ گسبمۀ تأثّمگبارر یه پار سج(ۀ مکتب اسالم یمسد .الدبه اآلن دیگیم آن فیمو را
ندارد.
سج(ۀ درسهایی از مکتب اسالم ،نخست یا سوافقت سمزوم آییة اﷲ یموجیمدر و ییه
راز اسبّازر آیة اﷲ سیارم شّمازر سابشم شد .داولّن شمارهار کیه سابشیم شید خّ(یی
ً
ردا کمد؛ واقعا خّ(یی بجّی ییود .نویسیادگان یایام و زیمدسیت و افیمادر کیه سقالیه
داشباد ،آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،سمزوم یهشبی ،آیة اﷲ سیارم شّمازر ،آیة اﷲ سیدحانی،
د
اسام سوسیردر و د
سّد سمتضی جزایمر ،همگیی شیاگمدان سمزیوم آقیار سحقیق داسیاد
یودند .اسام سوسی ردر دوست رمّمی و همدورۀ آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی نّیز ییود؛ اسیا
اقبصیادر دانشیگاه تهیمان را
سدتی یعد آنها را تمک کمد و آسید ییه تهیمان تیا دورۀ زقیوق
ا
یگبراند .یعد هم که یه لداان رفت .ختره زمکت این گموه نّز زائّیدۀ سیبی قیم ییود؛
سیبدی که فقش در گوشۀ زجمه و فقاهیت و دور از دنّیار اسیموز ساحصیم نشید .در قیم
روزناسهخوانی طتب ،آن قدر بجّ ندود که در نجف ختف د
سمو سحسوب سیشید.
ط(دهها یا روزناسه و سج(ههار روز سموکار داشباد ،ییا افییارر کیه ب(ّیه اسیتم سابشیم

سیشد آشاا یودند ،آنها را سیخواندند و سعی سیکمدند که پاسخ یدهاید .کبیاب کشب
3
اسحار اسام خمّای ،سحصو این نگمش و روش است.
دوسّن روییداد ،زیوادث ساطقیهار ییود .خاورسّانیه تحیت تیأثّم ترییم و فعالّیت
گموههار چپ قمار داشت .فعالّت نویسادگان چپگما و سارکسّست ،زوزۀ قیم و زیوزۀ
نجف را یه زمکت واداشت .یاایماین ،ایبدا در قیم و یعید در نجیف ،روزیانّون در یماییم
تودهارها و چپگماها دستییهق(یم شیدند .شیهّد ریدر کبیاب فلسبفتاا و اقتصبادنا را
نوشباد .در این دوران ،نداید از نقش سهاجم بتسه طداطدایی از تدمیز یه قم غافیل شید.
ایشان دسبی توانا در ب(وم بق(ی داشت و استمشااس یهتمامسعاا یود و از طمفی یه زییان
فارسی هم ق(م سیزدند و کباب سسبطاب اصبول فلسبفه یبا روش رئالیسب را نوشیت و
 .1این کباب که در سا 09۲9ش ،تألّف و سابشم شده است ،ردیهار است یم سقالۀ «اسمار هزار ساله» ،ییه ق(یم ب(یاکدیم
نقد بقاید شّعه چاپ شد.
زیمیزاده که در سا  09۲۲در هربهناسۀ پحچ  ،در ا
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شهّد سطهمر یا پیاورقی آن را سابشیم کیمد .بتسیه طداطدیایی سقیدارر هیم ییا زمکیت
روشاریمر ایمان انس داشت .آقایان هم دور ایشان جمع شدند ،دستیهدست هم دادنید
ا
د
و زمکت روشاگمر و روشاریمر دیای و تحو فیمر در قم آغاز شید .سهمتیم از همیه،
خود آیة اﷲ یموجمدر یود .ایشان یک سمجع بادر ندود؛ ی(یه سمجعی روشاریم ییود .در
ا
د
جهییان اسییتم و تییاریخ شییّعه ،اولییّن سمجعییی کییه یییه اروپییا و اسمییییا نمایاییده
فمسباد ،آیة اﷲ العظمی یموجمدر یود .سن از آیة اﷲ یموجمدر در اسیااد دایییام سمزیوم
زاتآقا سهدر زائمر که از طمف ایشان یه واشاگبن رفباد ،ناسهها و دسیتخشهیایی ییه
شخ ایشان دیدم که نمایانگم و د
سعمف نحوۀ تریم آیة اﷲ یموجمدر است .این یزرگیوار
ََ
از سا  3151تا سا  ،3140هردهسا  ،ب(م سمجعّت جهانی شّعه را در قیم ییه دوش
کشّد و زوزۀ قم را س د
بحو کمد .هاوز زوزه یم سرمۀ ایشان و شاگمدانشان نشسیبه اسیت.
جهانیّای و نگمش آقار یموجمدر ،یسّار ج(وتم از زسانه یود .اگم فضار بموسی زوزه و
جاسعه ،قدرر یازتم یود ،ایشان دست ییه اریتزا اساسییتمر هیم سیزدنید؛ اسیا در
جایگاهی که ایشان یودند ،یّش از این سمین ندود.
یکی از فعالیتهای آیة اﷲ موسوی اردبیلی در دورۀ جوانی ،مبارزه با گروههای انحرافی،
فرقهگرایی و فرقۀ بهائیت بود و کتاب جمال ابهی را در اینبارهّ ،اولینبار به پدر شما هدیه
کردند .چه ارزیابی و تحلیلی از فعالیتهای ایشان در این زمینه دارید؟

د
یه نظمم سیرسد که این سسئ(ه دندا همان سوضوبی است که سن یه طور ک(ی بیمض

کمدم .سیب قم ویژگیاش این است که فار البحصّتنش گوشهگّم نّسباد .در زجمه یا
گوشۀ کبایخانه نمینشّااد و تماشاگم نّسیباد .ط(دیۀ قیم نمیگو یید سین وظّریهام درس
خواندن و فبوا دادن است و الزم نّست نگاهی یه یّمون خودم داشبه یاشم ،یدّام یم جهان
اسییتم چییه سیگییبرد .نسییل فییار البحصییّل دورۀ داو قییم ،یعاییی آیییة اﷲ العظمییی
د
گ(پایگانی ،آیة اﷲ العظمی اسام خمّای ،آیة اﷲ العظمی سحقق داساد ،زوزۀ گ(خانیهار را
قدو نداشباد .یعد از آنها ،آیة اﷲ سابظمر ،آیة اﷲ سیارم شّمازر ،آییة اﷲ سوسیی شیدّمر
زنجانی ،اسام سوسی ردر ،آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،فار البحصیّتن نسیل دوم هسیباد.
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نسلهار یعد از ایشان هم همّنطورند ،هیّچ وقیت ییه خودشیان اجیازه نمیدهاید کیه
یاشّااد و تماشا کااد و فقش درس یخواناد .همّشه یه یّمون هم نگاه سیکمدند کیه یدّااید
چه خدم است و در پّماسون آنها چه سیگبرد .انبشار سج(یه و فعالّیتهیار دیگیم ،همیه
ناشی از همان طمز تریم است که بمض کمدم و رور آن هم خّ(ی ارمار دارم.
سما فمقههار انحمافی رفبن و پاسخ دادن یه شدها آنها ،سسئولّبی یود که یک ط(دۀ
فار البحصّل قم ازساس سیکمد .یک ط(دۀ فار البحصیّل قیم ساناید آقیار سییارم ییا
کمونّستها یمخورد سیکمد؛ یک ط(دۀ فار البحصّل قم سثل آقار سوسیور اردیّ(یی ییا
یهاییها یمخورد سیکمد .این افماد یه دلّل شّوۀ تمیّبی و آسوزشی که در قم دیده یودند ،یه
این اسور اهمّت سیدادند .آن ایام افمادر از فمقۀ یهائّت در شهمسبانها دفعا شده یودنید
و ایشان جمال ابهی را یه همّن دلّل نوشباد .اسا دریارۀ سحبوار این کباب بمض کام که
آقار سوسور اردیّ(ی در این اثم ،شعار ندادهاند و چّزهایی نگربهاند که یهاییهیا یبواناید
تیبی کااد؛ یعایی از اسی(وبهار جدیید تحقّیق اسیبراده کیمده و دییالوگی را یمقیمار
ساخبهاند .آن زسان ،یهشد یه چاّن نوشبههایی نّاز یود .جوانها در سعمض خطم یودند
و اگم ردار ساطقی استم یه گوششان نمیرسّد ،فجایعی یه یار سیآسد.

ّ
در دهۀ پنجاه ،روحانیت مبارز تهران جلساتی با هم داشتند که به طور مرتب برگزار

میشد .دربارۀ نقش آیة اﷲ موسوی اردبیلی در تشکیل این جلسات و آثار آن بفرمایید.

سن نمیتوانم یه این سؤا درست پاسخ یدهم؛ چون در آن تاریخ سن در تهمان ندودم.
در سا  3121که یه تهمان سابقل شدم انقتب پّموز شده یود .الدبیه سیا  25ییه تهیمان
رفتوآسد سیکمدم و از این ج(سا هم آگاهی داشبم؛ قدل از آن هم ییاطتع ندودم .سن
چون یمار زضور در ج(سا خصوری و بموسی اسباد سطهمر یه ساز ایشان سیرفبم،
ً
در جمیان آن ج(سا قمار سیگمفبم؛ چون ج(سههار روزانّت سدارز سعمیوال در خانیۀ
شهّد سطهمر یمگزار سیشد؛ اسا اطتع دقّقی از د
کموکّف آن ندارم .همّنقیدر سییدانم
د
که این جمیان در روند انقتب و پّموزر آن و سپس در سدیمیت کشور یسّار سؤثم ییود و
آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی هم در شیلگّمر و ساهّت این ج د
معّت روزانی ،نقش سحیورر
داشباد.
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ّ
در مراکزی مثل مسجد امیرالمؤمنین(ع) ،کانون توحید یا کانونهای مرتبط با مکتب قم
ّ
چه افرادی فعال بودند؟

تشیّل کانون توزّد و سسجد اسّمالمؤساّن ع) ،در اواخم دهۀ پاجاه یود .قدیل از آن،
سمکز و کانون ار(ی جمیان روشاریمر در تهمان ،زسّاّۀ ارشاد یود .ایین زسیّاّه را کیه
د
تأثّم د
سهمی یم رو ییمد دیای و انقتیی دانشگاههار کشور داشت ،بدهار از تجار ساخباد
و یعد سمزوم سطهمر و دیگمان اداره کمدند .سخامانیها و یمناسههار یسّار نوآورانهار در
ً
آن اجما سیشد؛ سیثت سجموبیهسقاال کبیاب محمب ،،خبات پیغمببحا در دو ج(ید ،از
ساشورا زسّاۀ ارشاد است که نویسادگانش یهبمین نویسادگان و اسبادان و سبریمان آن
زسان در ایمان یودند .یعد از انبشار سج(ۀ مکتب اسالم در قم ،سالااسهار که یعد فص(ااسه
شد ،یه نام مکتب تشیع چاپ کمدند .آیة اﷲ هاشیمی رفسیاجانی و آقیار شیهّد ییاهام،
سدیمان ار(ی آن یودند و سج(ه را یا هم اداره سیکمدند .ایاها یه تهمان سابقل ،و سابهی شد
یه قضّۀ زسّاّۀ ارشاد که آقار هاشیمی رفسیاجانی بضیو آنجیا ییود .آن روزهیا آییة اﷲ
ً
ً
د
سّد ب(ی خاساهار قم را تقمیدا تمک کمده و یه سشهد رفبه یودند؛ یعید از تقمیدیا سیا هار
 44و  42ایشان یه سشهد رفباد و سا پاجیاه در قیم و تهیمان ندودنید .یایایماین ،زمکیت
روشاریمر تهمان ،دست اسثا سمزوم اسباد سطهمر و آقار هاشمی رفساجانی و طتب
جوانتمر یود که در د
سعّت آنها کار سیکمدند.
در نهایت ،زسّاّۀ ارشاد نبواسات رضایت روزانّیت تهیمان را فیماهم کاید .سمزیوم
سطهمر یا زمکت تاد روشاریمر ارشاد سوافق ندودند .سیدک د
سیابی سمزیوم سطهیمر ییا

روشهار سمزوم شمیعبی ناسازگار یود .نبوانسباد همدیگم را د
تحمل کااد و آقار سطهمر

از ارشاد جدا شد .ب(مایی سثل آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی هم یه دلّل ایایه یبواناد کار کااید
و دست جوانان را یگّمند ،دست زدند یه ازداث اینگونه سماکز که شیما نیام یمدیید .داو
سسجد اسّمالمؤساّن ع) را سیاخباد و در کایارش هیم سیالن و ...یعید کیانون توزّید را
سقدارر یهروزتم ساخباد ،یعد سسجد الجواد را .سین ییادم هسیت در سیا هار  3145و
 ،3141سمزوم سطهمر پّشنماز سسجد الجواد یود .آن سوقع ،سن سا هار آخم دانشگاه
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را طی سیکمدم .ایشان در سالن سخامانی سسیجد الجیواد ،یعید از نمیاز ییمار سیا درس
سیگرت .پّش ایشان شفا سیخواندیم .یه نظیم سین ،سسیجد اسّمالمیؤساّن ع) و کیانون
توزّد و ساناد آنها یمگمفبه از زسّاّۀ ارشیاد ییود؛ ولیی ییمار زریظ پایگیاه روزانّیت و
سوازین د
سابی ،این پایگاهها یه وجود آسد.
آیة اﷲ موسوی اردبیلی و شهید بهشتی در دهۀ پنجاه ،یک کار گروهی شروع میکنند با
عنوان «بازنگری» .دقیقا در هفت مسئله کار فکری میکنند .متأسفانه بعد از شهادت
شهید بهشتی و بعد از انقالب نیمهکاره ماند .شما در اینباره اطالعاتی دارید؟

سن سطال و ک(ّاتش را از آقار سوسور اردیّ(ی و سمزوم یهشبی د
سیمر شیاّده ییودم
که داریم اینکار را سیکاّم؛ ولی خودم در جمیان آن ندودم .آن زسان سمزوم آقار یهشیبی
در قم و در ساز سا ،از سن خواسباد که در این گموه یاشم .آن وقیت سین در قیم تیدریس
سیکمدم .گربم سن اآلن اگم یه تهمان رفتوآسد کام ،نمیتوانم یه کارهایی که در قیم دارم،
یمسم .یاید همه را تعطّل کام و یه تهمان یّایم .لبا قدو نیمدم .آیة اﷲ زیات سیّد جعریم
ً
شدّمر زنجانی ،یّشبم از سن در جمیان این زمکت ب(می است .زبما از ایشان یخواهّید
که جزئّا این طمح را تشمی ،کااد .آنچه سن یه یاد دارم این اسیت کیه ابضیار گیموه،
دندا تحقّق در سسائ(ی یودند که هم جادۀ ب(می داشت و هیم جادیۀ اجبمیابی .ب(میی
سحض ندود؛ اجبمابی رمف هم ندود.
دهۀ چهل در مجلۀ مکتب اسالم اختالف افتاد و باعث شد آیة اﷲ موسوی اردبیلی آن را
ّ
ّ
ترک کند .با توجه به تسلطی که شما بر تاریخ و رویدادهای حوزۀ علمیه دارید ،چه عاملی
باعث جدایی آیة اﷲ موسوی اردبیلی از مجلۀ مکتب اسالم شد؟

سن بضو هّئت سدیمۀ مکتب اسالم ندودم؛ ولی از سمزیوم آقیار سمتضیی جزاییمر و
ً
آقار سوسور اردیّ(ی اجماال شاّده ییودم کیه چیه اتراقیاتی افبیاده اسیت .آن یزرگیواران
در بّن ایایه دوست و همسسّم یودند ،اخبتف فیمر هم داشباد .یمخی از ایشان ،دیگم
یه سج(ه سقاله ندادند .قطعا یک اخبتف یم سم شمیعبی یود .در سا هار یعد ،یّن آقیار

10

آیة اهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران

سوسور اردیّ(ی و آقار سمتضی جزایمر از نظم سّاسیی هیم زسیّن تیا آسیمان اخیبتف
فیمر پّدا شد .یه هم زا سن در جمیان جزئّا اخبتفشان نّسبم.
انس و الفت شهید بهشتی با آیة اﷲ موسوی اردبیلی را که قبل از انقالب با هم بودند و در
جریانات انقالب و در شورای عالی قضائی و دادستانی هم به یکدیگر گره خورند ،همه
ّ
میدانیم .با نگاه به تاریخ انقالب و حوزه و با توجه به اینکه شما با هر دو شخصیت همراه
بودید ،نخست دربارۀ انس و الفت شهید بهشتی و آیة اﷲ موسوی اردبیلی ،و سپس
دربارۀ خصوصیات اخالقی و رفتاری آیة اﷲ موسوی اردبیلی نکاتی را بفرمایید؛ چون شما
یکی از مدیران ایشان در قوۀ قضائیه بودید و از نزدیک با مدیریت ایشان آشنایی داشتید.

ی(ه ،هم از دوران زوزه و هم یعدها تا آخمین روزر که سمزوم یهشبی زنده یودنید ،سین
شاهد دوسبی این دو یزرگوار یا هم یودم .یعد از انقتب سیدییدم ییا همیدیگم چگونیهانید.
یه نظم سن دو نیبه باسل این رایطۀ بمّق یود :داو  ،ازبمام یه ییدیگم است .خّ(ی نسدت یه
ً
ً
سؤدیی یود ،یا همه د
ذاتا آدم د
هم د
سؤدب یود .ارت ندییدیم سمزیوم
سؤدب یودند .آقار یهشبی
آقار یهشبی یا کسی ختف آداب و خیتف وقیار رفبیار کاید .خّ(یی سقّید یودنید کیه تیا
سیتواناد کسی را نمجاناد .یا یک کارساد بادر و کارگم دادگسبمر سثل شیخ

بالیسقیام

یمخورد سیکمد و همانگونه سخن سیگرت ،و زبیی در کتسهیار دیّمسیبان کیه ایشیان
درس سیداد ،سیگرباد یا دانشآسوزان ،سثل یک سمد یزرس رحدت سیکیمد .یسیّار روزّیۀ
سدادر آداب و سقّد یه سسائل داشت .آقار سوسور اردیّ(ی هم نسدت یه ایشان کمیا ادب
و ازبمام را سمابا سیکمد .یادم است که یا اخور ،سّد ب(یآقا ،یمار قانوننویسی از قم یه
تهمان سیآسدیم .در راه اتوسدّل سا تصادف کمد و از یّن رفت .آقیا د
سیّد ب(یی در یّمارسیبان
یسبمر شد .آقار یهشبی در زضور سن ،رو کمدند یه آقار سوسیور اردیّ(یی و گرباید :ایین
آقایان یه دبو سا یه تهمان سیآسدند و دچار سانحه شدند .یاید جدمان کاّم .شما سهمت را
یده ،سن هم سهمم را سیدهم .آقار سوسور اردیّ(ی گرباد همچیه شیما یگویّید ،سین هیم
سوافق هسبم .این خّ(ی یمایم جال یود .یا کما ادب گرباد شما همچه تعّّن یرمسایّد سن
سیدهم .نگرباد نصف تو یده ،نصف سین .گرباید هیم چیه شیما یرمسایّید .ریحدتهار
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خصوری و شخصیشان هم یسّار د
سؤدیانه یود.
دوسّن باسل و سهمتمین سایۀ دوام آشاایی و دوسبی این دو یزرگوار ،همافقی و وزد
ً
فیمر یود .افیارشان خّ(ی یه هم نزدیک یود .داوال همدرس و همکیتس یودنید .در ییک
کتس زانو زده و درس خوانده یودند .سمزوم آقار یهشبی سیگرباد :سن یا آقار سوسیور
اردیّ(ی در درس پدر شما زاضم سیشدیم .تا آخم نّز همسدازثه یودند .اگم افیار یه هیم
نزدیک یاشد ،یابث دوام آشاایی سیشود .آقار سوسور اردیّ(ی یه نوع سیدیمیت و تیدیّم
ً
آقار یهشبی خّ(ی سعبقد یودند؛ چون انصافا سمزوم یهشبی سدیم یسّار الییق و بجّدیی
یود ،انگار سا ها درس سدیمیت خوانده یود .در سج(س خدمگان قانون اساسی ،دیدیم که
چگونه سدیمیت کمدند و سدازث ط(دگی را یه نبّجه سیرساندند .آقار سوسور اردیّ(ی یه
سدیمیت ایشان اببقاد داشباد و لبا سایۀ دوام کار همدیگم یودند .اسام سوسی ردر هم در
این ز(قه یودند و یعد که از قم رفباد ،وقبیی از لدایان ییه قیم سیرم سیکمدنید ،سایز سیا
سیآسدند و تهمان هم ییی دو روز ساز آقار سوسور اردیّ(ی یودند .آن سا هایی کیه در
تهمان یودند ،سن شاهد دوسبی آنها یودم.
روزر که آقار یهشبی سما یمار همیارر دبو کمدند ،گرباد اسام یه سن فمسودند که
ریاست دیوان بالی کشور را قدو کن .سن گربم شیمطش ایین اسیت کیه آقیار سوسیور
اردیّ(ی هم دبو یشود و در د
سعّت هم کار کاّم .ایشان دادسبان کل و سن رئّس دییوان
بالی کشور یاشم .اسام هم پبیمفت.
آقار سوسور اردیّ(ی یه سن گرباد :وقبی قانون اساسی نوشبه سیشد ،سن در ذهام یود
که یمار شورار بالی قضائی یاید دو سجبهد قورتم از سا هم زضور داشبه یاشاد ،نه سیا.
آن سوقع ،سعاار سجبهد یا اآلن کمی فمق داشت .هم کسی را سجبهد یا آیة اﷲ نمیگرباد.
وقبی این دو یزرگوار یه بضو یت شورا درآسدند ،هّچ کس در اجبهیاد آنهیا تمدیید نییمد؛
یهدلّل سایقۀ ب(می و سوایق انقتییشان .یتفار(ه یه بایوان دو سجبهید ریاز نظیم و
سبریم یزرس جاافبادند و کسی در یعد ب(می این یزرگوارها سخای نگرت.
اسا دریارۀ ویژگیهار اختقی زضم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،بمض کام که سین در
همۀ سا هایی که یا ایشان سأنوس یودم ،هّچگاه ندیدم که بصدانی یشود و سسّم آراسیش
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د
فیمراش از دست یمود .تس(ش بجّدی یم ابصاب خودش داشت ،سختتمین زیمف را
یا آراسش و یا سیعۀ ریدر د
تحمیل سیکیمد و سیشیاّد .اگیم زشیتتمین کارهیا را کسیی
دریارهاش سیکمد ،یتفار(ه سیگبشت .اهل گبشت یود .وقبی کسی کار زشبی سیکمد،
سمین یود داو تصمّم یگّمد ادییش کاید ،ولیی انیدکی یعید ،گبشیت سییکیمد .انبقیام
نمیگمفت .شما یهبم از سن سیدانّد که در گبشبه و زیا  ،ییه ایشیان خّ(یی ظ(یم شیده
است .هّچ کدام را یه د نگمفت و اهل انبقام هم ندود .یه همّن دلّیل رفاقیت ایشیان ییا
اختقی ایشان را هّچ گاه فماسوش نمیکام .آراسیش ایشیان
همه زرظ شد .این دو ررت
ا
هم بجّ است .در زسانی که قوۀ قضائّه را در دست داشباد ،هزاران سسئ(ه پّش آسد که
ً
همه را یا آراسش زل کمد .تاش نمیآفمیدند .زیان نمم ایشان ،واقعا کارساز یود .این زییان
را سقایسه کاّد یا زیان کسانی که وقبی یه کار سیافبد ،همه را سضطمب سیکاد.
ایشان در سسائل ب(می هم یسّار خوشقمیحه یود .سسائل فقهی را در اسیور قضیائی،
یه رور بمفی سطمح سیکمد .یه همّن دلّل در تشخّ

سسائل ،کمبم خطا سییکیمد؛

چون انبزابی نمیاندیشّد .قضاتی که در آن زسان یا سا همیار یودنید ،سیداناید سین چیه
سیگو یم .همه اذبان دارند که وقبی سا سسئ(هار را یّان سیکیمدیم ،ایشیان در تشیخّ ،
اشبداه نمیکمد .آقار سوسور اردیّ(ی ،در زسانی آن سسئولّتهار ساگّن را پبیمفت کیه
سایقۀ کار زقوقی نداشت .سسئولّت دادسبان کل و یعد رئّس دیوان بالی کشیور یسیّار
سشیل است؛ اسا در فمرت کوتاهی یا این سسائل آشاا شد .یک دلّل سوفقّتهار ایشان
ا
در اسور قضائی کشور این یود که وقبی در کارر نمیدانست چه یاید ییاد ،سیگرت سین
تخص ندارم ،سمرشبه ندارم .یاید از ییک س د
در این قضّه د
بخصی اسیبراده کایّم و او
اظهار نظم ییاد .در این خصورّت ایشان شاید از سمزوم آیة اﷲ یهشبی اقور یود.
د
یادم است که در سا  3113سن رئّس یازرسیی کیل کشیور ییودم و ییه قیم و تهیمان
رفتوآسد سیکمدم .خانۀ سا هاوز در قم یود .تعطّت بّد یمار اسبمازت رفبم قم .آقار
سوسور اردیّ(ی یه سن ت(رن کمده ،فمسودند :فتنی! کارمانسی در کماچی یمگزار سیشود و
رؤسار دیوان بالی کشورها دبو شدهاند و سن یاید شمکت کام .یا خودم فیم کمدم کیه
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ً
اگم سن نموم ،یهبم است؛ چون داوال زیان انگ(ّسی نمییدانم و خیوب نّسیت کیه سین ییا
ً
ثانّا تو در این سسائل یّشبم از سن د
تخص دارر .در این زسّاه ،هیم
خودم سبمجم یدمم؛
کار بم(ی کمدهار و هم کار دانشگاهی .یه نظمم یهبم است تو یه جار سن یمور! خّ(ی از
تواضعشان لب یمدم .هّچ وقت فماسوش نمیکام ایین گونیه یزرگواررهارشیان را .سین
بمض کمدم :چشم ،سیروم .گرباد :یدخش که تعطّت بّید را خیماب کیمدم .وقبیی
ً
یه جار ایشان رفبم کماچی ،دقّقا همّن سط( را درییافبم .دییدم زیمف یسیّار درسیبی
ً
سهمی را د
زدند .نیبۀ یسّار د
توجه داشباد .داوال همه از کشورهار استسی آسده یودند و هیم
د
تی(م بمیی سیدانسباد هم انگ(ّسی .از سوریه و لدایان و کوییت و کشیورهار سخب(یف
آسده یودند .سن رفبم پشت تمیدون گربم از سعاونّن و همیار رئیّس دییوان بیالی کشیور
هسبم و یه نمایادگی از طمف ایشان آسیدم .یعید سّسیبم زقیوقی اییمان را توضیّ ،دادم.
یه هم زا ایشان در این زسّاه تواضع یسّارر داشت .گاهی سیگرت فتنی ،این سسیئ(ه
را سا یاید از یک س د
بخص یپمسّم و لبا بالیتمین زقوقیدانهار روز در د
سعّیت ایشیان
کار سیکمدند.
سسئ(ۀ دیگم این است که چیما روشیاریمر در درون ایشیان روشین ییود .از یّیمون
تحمّل نشده یود .از درون روشاریم یود .سد ها دلش سیخواست کارر کاد کیه اتهیام
ضدزقوقیشمر از داسن نظام زقوق استسی زدوده شود .همّشه ارمار داشت سا کیارر
نیاّم که سبهم شویم یه پاسا کمدن زقوق یشم .چادین ج(سه سیگمفت کیه سیا چگونیه
کار کاّم که دنّا قضا سا را قدو داشبه یاشد و سمافیاده نشویم .این روزّا اختقیی
ایشان یود .یسّار سهمیان یود .سدافع زقوق قضا دادگسبمر یود .قضا دادگسیبمر ییه
ایشان بتقهساد یودند و یسّار سهمیان یا آنان رفبار سیکمد.
آیة اﷲ موسوی اردبیلی بهخصوص بعد از اینکه به قوۀ قضائیه وارد میشوند ،خیلی از
ّ
مباحث علمی و فکری و نوشتههایشان دربارۀ علم قضا است .ارزیابی خود را با توجه به
تاریخ حوزه ،دربارۀ تألیفات ایشان بفرمایید.

کارهایی که ایشان یعداز تمک دسبگاه قضائی کمدند از چاد جهت قایل د
توجیه اسیت.
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ً
سدازث سعاست و زقوقی که نوشباد سثل شمکت ،قضا ،زیدود ،قصیاص ،انصیافا فقیه
بم(یاند؛ یعای فقه کاریمدر نوشباد .در سقایسه یا آثار دیگیمان ،یسیّارر از سسیائل را از
نزدیک تجمیه کمده و نوشبه است؛ هم کار فقهیاش را یسّار بمّق انجام داده و هیم کیار
قضائیاش را .از کباب فقه الشحکة ایشان ،سع(وم است که در یعد اقبصاد نّز کار کمدهاند.
در تهمان سطالعاتشان رور اقبصاد یود و این کباب را نسدت یه نظام شمکتهار اسیموزر،
آگاهانه نوشبهاند .همکس یدّاد ،سیفهمد نویساده یا پموندههار زقوقی آشیاا ییوده و ییه
انواع واقسام شمکتها و ویژگی آنها و سسئولّت ابضا آگاهی داشبه است .لبا آثار ایشان
از این جهت یمازنده و یک فقه کاریمدر است .چاید روز پیّش کبیایی در سوضیوع «فقیه
الشمکة» یه ق(م ییی از ب(مار قم دیدم .سع(وم یود یا اقسام شمکتها در سجاسع اسیموزر
آشاا نّست.
ارزیابی و تحلیل شما از ورود ایشان به مرجعیت چیست؟

در دوران سمجعّت ایشیان و نوشیبن رسیاله ،سین در قیم در خدسبشیان ندیودم؛ ولیی
سجموبه اسبربائا سمیوط یه زسان سمجعّیت ایشیان سابشیم شیده اسیت .از پاسیخهار
ایشان یه اسبربائا س د
بوجه شدم که سؤاال را درست سیفهماد و نیبیۀ اری(ی سیؤا را
خوب درک سیکااد .گاهی پاسخدهاده ،سؤا را س د
بوجه نمیشیود .اگیم سیؤا را ییمار او
روشن کااد ،شاید جواب دیگمر یدهد .اسا آقار سوسور اردیّ(ی یه دلّیل تجمیّیاتی کیه
دارد ،در پاسخ یه اسبربائا  ،درک روشنتمر از سؤاال و ساشأ آنها دارند .یه همّن دلّل
پاسخهار ایشان هم روشن و گو یا است و گمه ار(ی را یاز سیکاد.
ّ
با توجه به شخصیت علمی و دانشگاهی شما و شناختی که از دانشگاههای جهان اسالم
مثل دانشگاه الزهر دارید؛ نظر شما دربارۀ دانشگاه مفید چیست؟

ایشان در دوران سمجعّت ،کار سهم دیگمر که انجام دادنید ،تأسیّس دانشیگاه سرّید
فیم روشن ایشان را ساعیس کمد .این دانشگاه گامهیار یزرگیی در
است .دانشگاه سرّد ،ا

ق(ممو دانشهار سشبمک سّان زیوزه و دانشیگاه ساناد زقیوق) یمداشیبه اسیت و اسیموز
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ب(یرغم ایایه دانشگاه غّم دولبی است ،از یسّارر جها در جهیان شیااخبهشیدهتم از
دانشگاههار رسمی دولبی است .شاید هّچیک از زوزو یان یه اندازۀ سن در دانشگاههار
خارت از کشور درس نداده یاشد .سن آنجا سیخامانی زییاد دارم و درس سیگیویم؛ ولیی
ً
انصافا دانشگاه سرّد در آنجا شااخبهشده است .فار البحصّتن دانشگاه سرّد ،زّثّت و
ازبمام دارند ،و این ناشی از تریم خود ایشیان اسیت کیه چگونیه دانشیگاه را تمشیّت و
سدیمیت کااد و درکاار آن ،سمجعّت را هم داشبه یاشاد.
دانشگاه سرّد اکاون در ردۀ یاالر دانشگاههار ایمان است و یه نظم یایده در رتدهیایدر
جهانی ،دانشگاه سرّد اگم یمتیم از یسیّارر از دانشیگاههار دیگیم نداشید ،بقی تم هیم
نّست .در سماکز ب(می جهان یسّار شااخبهشده است .سج(ۀ نامۀ مفی ،که کیار اسیبادان
این دانشگاه است ،از یهبمین سجت ایمان اسیت .کارمانسهیا در ایین دانشیگاه یسیّار
پمثمم و بالی است .روایش یّنالم((ی یسّار قیور دارد و سیخامانهار زییادر از خیارت
دبو شدهاند .اسّدواریم تمشّت این دانشگاه دقّق یاشد و دچار کسیم یودجیه نشیود و
از اینجهت در خطم نداشد.
دریارۀ یخش دوم سؤا شما یاید یگو یم :اکایون ارزش االزهیم ساناید سیایق نّسیت.
سایق یسّار یزرستم یوده است .رشد و توسیعۀ االزهیم زسیانی ییود کیه دولیت و سّسیبم
سّاسی در آن هّچ گونه دخالبی نداشت .از زسان جما بددالاارم ،االزهم یک دانشیگاه
دولبی شد و یا یمناسۀ دولت اداره سیشود .پّش از او ،االزهم سمکز ب(می یزرس و سسیبقل
یود و سمکز نواندیشی در جهان اهل د
تسان سحسوب سیشد؛ سثل زوزۀ قم در زسیان آقیار
یموجمدر .در زسان ایشان ،هّچگونه دخالبی از نازّۀ زیوست در زوزۀ قیم ندیود .سیمدم
پشبّدان زوزه یودند و ب(ما و سماجع از طمیق وجوها دیمیه و خّمیه و وقیفهیا و سیهم
اسام و اسثا آن زوزه را اداره سیفمسودند .درست است که طیتب از نظیم سیالی اوضیاع
یسّار سخبی داشباد ،ولی همّن سوضوع یابث سیشد که یه تد(ّیغ هیم یمونید .دانشیگاه
االزهم تا پّش از بددالاارم ،سثل زوزۀ قدیم قم یود .إنشاءاﷲ هّچوقیت چایّن خطیمر
االزهم اسموز ج(وتم اسیت .ییک رسیالۀ
یمار قم پّش نّاید .واقعش این است که سرّد از
ا
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دکبمر از االزهم در کبایخانۀ سن هست که دفاع شده است ،یقّن یدانّد اسبادان دانشیگاه
سرّد این را یمار فوق لّسانس هم قدو نخواهاد کمد .اآلن دانشیگاه اسییادریه در سصیم
ً
خّ(ی از االزهم یهبم و ج(وتم است .االزهم ،نان سایقهاش را سیخیورد؛ ولیی سیثت شیما
یک کار سهم ف(سری در آنجا نمییّاّد .گبشیت روزر کیه آن کیار بظیّم تطدّقیی فقیه
سالیی یا قانون سدنی فمانسه از االزهم سابشم سیشد و فار البحصّ(ش سثل طاطاور یود.
چاد روز قدل ،فمدر تحصّلکمدۀ االزهم و س د
بخص زیان و ادیّا بمب ،آسیده ییود از
سن سیخواست که او را یمار جایی سعمفی کام تا درس یدهد .هم جا رفبه یود ،نپسیادیده
یودند .زمف هم که سیزد ،سیدیدم اشبداه زیاد دارد .االزهم اآلن آن قدر و اببدار سایق
را ندارد .یاایماین ،دانشگاه سرّد یه نظم سن از آنجا قیورتم اسیت .اگیم سقایسیه کایّم ییا
دانشگاههار دولبی سثل دانشیدۀ الهّا دانشگاه تهمان ،یاز سرّد یسّار ج(وتم است.
به نظر شما دلیلش چیست؟

ً
یک دلّ(ش این است که سعموال یمار تدریس از طتب و فضتر خوب قیم اسیبراده
سیکااد .دلّل دیگمش دسبمسی آسان و نزدیک یه زوزۀ ب(مّۀ قیم و اسیانیا آن اسیت.
یمخی دانشجویان این دانشگاه در زوزۀ قم هم تحصّل سیکااید .دیگیم ایاییه دانشیگاه
یمار انبخاب اسباد آزاد است و انبخاب اسباد ،دست خود گموه است؛ سثل دانشیگاههار
دولبی نّست که اسباد را یم گموه تحمّل کااد و زبی یگو یاد کیه ییمار کیدام اسیباد چیه
درسی را یگبارید .سشیل دانشگاههار دولبی این است که شخصی بضو گموه سیشیود
و یاید یمایش درس گباشبه شود و دانشجو یخواهد ییا نخواهید یایید در درس او شیمکت
ً
کاد؛ اسا دانشگاه سرّد هاوز کمی زا وهوار زوزور دارد و از این لحیاظ انصیافا یهبیم
است .سط ،اسبادان هم یسّار یاال است .یهبیمین اسیبادان را ییدون گیمایش سّاسیی از
دانشگاه یا زوزه ،از هم جا خودشان یخواهاد گزیاش سیکااد.
نظرتان دربارۀ شاگردانی که آقای موسوی اردبیلی تربیت کردند ،چیست؟

د
آیة اﷲ د
سّد ب(ی سحقق از سجبهدین یزرس قم و ییی از سمسایهها و ساییۀ اسّید زیوزۀ
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ب(مّۀ قم است و از کسانی است که سن شیاهد ییودم درس مکاسبب ایشیان سیرفباید و
یسّارر افماد دیگم و دوسبان ایشیان کیه همگیی اآلن از سجبهیدان ییزرس هسیباد .آقیار
سوسور اردیّ(ی از قم رفباد اروسّه و یعد هم یه تهیمان سهیاجم کمدنید .سیدتی هیم در
ً
اردیّل یودند .در این سد  ،تقمیدا کار تمیّت شاگمد را رها کمدند .دویاره که این چادسا
یمگشباد ،سن اطتبی ندارم شاگمدانشان چه کسانی هسباد؛ اسا سیدانم که ایشان تا رسیق
داشبه یاشاد از تدریس و تألّف و تحقّق کاارهگّمر نمیکااد.
ممنون و سپاس فراوان از حضرتعالی که سخاوتمندانه در این گفتوگو شرکت فرمودید.

سوفق یاشّد .خداوند یم توفّقا شما یّرزاید.

گفتوگو با آیة اهلل ا کبر هاشمی رفسنجانی

گفتوگو با
آیة اهلل ا کبر هاشمی رفسنجانی

3

بنا داریم إنشاءاﷲ خاطرات بزرگان را دربارۀ حضرت آیة اﷲ موسوی اردبیلی جمعآوری
کنیم .تشکر میکنیم که با این حجم کار که شما دارید ،مرحمت فرموده ،ما را به حضور
پذیرفتید .دفتر امور استانهای حوزۀ هنری سازمان تبلیغات ،این پروژه را آغاز کرد و بنای
ما این است که نقش علمای بزرگ و شخصیتهای محوری نقاط مختلف کشور در انقالب،
دیده شود و تاریخ انقالب را از دیدگاه بزرگان و صاحبان اصلی انقالب بشنویم .نخست
بفرمایید ّاولین آشنایی شما با آقای موسوی اردبیلی از کجا و چطور بود؟

یسم اﷲ المزمن المزّم .سا در قم که تحصّل سیکمدیم ،آیة اﷲ سوسیور اردیّ(یی از
سا ج(وتم یودند .هم د
ساشان از سا یّشبم یود و هم تحصّتتشان یاالتم یود و سن یه بایوان

یک د
سدرس و بالم ،ایشان را از دور سیشااخبم .یه این آقایان سیگربّم فضت .سین سیا
 3157آسدم زوزه .داو که یسّار جوان یودم و در سسیائل وارد ندیودم؛ دوسیه سیا یعید،
د
یّشبم یا زوزه آشاا شدم .یه درس خارت اسام ،آقار سحقق داساد ،آییة اﷲ شیمیعبمدارر و
آیة اﷲ گ(پایگانی سیرفبّم .در ییک درس تایسیبانی خصوریی کیه آقیار شیمیعبمدارر
ش ها سیگرباد و آقار اردیّ(ی هم تشمیف سیآوردند ،سن هم گاهی سیرفبم .یعید کیه
ایشان در سج(ۀ مکتب اسالم سقاله نوشباد ،یا ق(مشان هم آشاا شدم .سدارزا که شیموع
شد ،هم کسی کار خودش را سیکمد .سن از آن دوره خاطمهار ندارم ،تا وقبی که ایشان در
 .1زسان گرتوگو :دوم سحمم سا  0۴۲۴هجمر قممر ،سصادف یا نهم آذرساه سا .0931
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تهمان سماکزر تأسّس کمدند؛ یعای کانون توزّد و سسجد الادی ص) .در این دو سسجد،
هم فعالّتهار ب(می داشباد و هم فعالّتهار سّاسی و هیم اجبمیابی و اسیدادر .در
ً
تهمان یا ایشان آشاا شدیم و گاهی هم رفتوآسد یود .یعدا فضار کشور قیدرر تاید شید.
یعد از سا پاجاه ،اجبمابا ط(دگی و یحثهار خاص زیاد ندود .سا هار آخیم دوران
سدارزه ،سن چاد سالی زندان یودم .از زندان که آزاد شدم ،یا آیة اﷲ سوسیور اردیّ(یی و
آقایان یهشبی و یاهام در سجموبهار کار سیکمدیم .آیة اﷲ خاساهار هم گیاهی از سشیهد
سیآسدند و در ج(سا شمکت سیکمدند .دوسبان دیگمر از نهضت آزادر ،آقار سهادس
یازرگان و آقار زاتسّدجوادر و جمعی دیگم از آنها هم یودند .کمکم شورار انقتب را
تشیّل دادیم .قدل از ایایه اسام ابتم کااید ،خودسیان ییک شیورار انقیتب ییمار ادارۀ
ً
انقتب در داخل تشیّل دادیم که یعدا اسیام همیّن افیماد را ییه بایوان ابضیار شیورار
انقتب سعمفی کمدند و یاا یود اساسی سخری یماند که تا سدتی ساند.
یه هم زا قدل از ایایه اسام یّایاد ،یمار یسّارر از سسائل سدارزه ،یا آییة اﷲ سوسیور
اردیّ(ی روزانه سموکار داشبّم .یعد هم که اسام تشمیف آوردند ،کارهایمیان یّشیبم شید.
ادارۀ کشور و همهچّز زیم نظم شورار انقتب یود .از آن یه یعد تا سوقعی که قیم تشیمیف
ندمده یودند ،ارتداط سا روزانه و یّش از آن یود؛ چون در همۀ سسیائل نّیاز ییه تصیمّما
سشبمک سا یود.
آشنایی ّاولیۀ شما و حضورتان در درس مرحوم شریعتمداری در چه سالی بود؟ آیا درس
فقهی بود؟

ی(ه ،فقه یود .یحثی که سن هم سیرفبم ،یحث «رضیاع» ییود؛ شیّم دادن زن ییه یچیۀ
دیگمر که سحمم سیشود .ایشان ش ها خارت از درسهار سعمیولی درس سییگریت و
افماد خاری سیآسدند.
حضرت عالی و شهید باهنر بیشتر در مجلۀ مکتب ّ
تشیع قلم میزدید و حضرت آیة اﷲ
ِ
موسوی اردبیلی و شهید بهشتی بیشتر در مجلۀ مکتب اسالم حضور داشتند .دلیل
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شکلگیری این نشریه و علت اینکه دوستان جوان و انقالبی حوزه یا جریان روشنفکری
به فکر افتادند وارد این قلمرو شوند چه بود؟

د
تا آن سوقع ،زوزه نشمیۀ سمتدی نداشت .خّ(ی هم رسم ندود .ط(دهها یه اینگونه کارها
د
وارد نشده یودند؛ زبی روزناسهخوانی هم سعمو ندود .ج(و دکهها ،تّبمها را سیخوانیدیم
و سیرفبّم .داو مکتب اسالم تأسّس شید .ییه دسیبور آقیار شیمیعبمدارر ،گموهیی از
یازاررهار تهیمان ،هز یایۀ مکتبب اسبالم را تیأسّن سییکمدنید و آقاییان در آنجیا سقالیه
سینوشباد .هّئت ب(می و هّئتسدیمه سج(ه ،هرتهشت نرم یودند که زییم نظیم آییة اﷲ
شمیعبمدارر کار سیکمدند .چاد ساهی گبشت و سا که جوانتم ییودیم ،ییه فییم افبیادیم
سج(هار زیم نظم اسام راه یّادازیم .رفبّم ییا ایشیان سشیور کیمدیم .ایشیان گرباید سین
تعهدر نمیپبیمم؛ چون در سسائل سالی اسیاناتی نداشباد .داولّن شماره ،سا  11ییا 12
سابشم شد .آقار یاهام ،آقار رالحی کمسانی ،آقار سهدور کای و سن ،چهار نرم یودیم.
خودسان شموع کمدیم؛ پشبّدان سالی هم نداشبّم .یا سالااسه آغاز کمدیم که در طو سا
پّشفموش کاّم و پولی یه دست آوریم ،یعد چاپ کاّم و چیون یعید از چیاپ سقیدارر
گمانتم سیفموخبّم ،از پّشفموش اسبقدا یّشبمر سیشد .داولّن شمارهار که درآوردیم،
خّ(ی اسبقدا شد .دههزار نسخه پیّشفیموش و چیاپ کیمده ییودیم .در سماسیم کشیور
نمایاده داشبّم .دههزار نسخه زود تمام شد و داولّن شماره را دویاره پاجهزار نسخه چیاپ
کمدیم .همّنطور تا سا  41سابشم سیکمدیم .مکتب اسالم ساهااسه یود و آقایان یا وضع
د
ساظمتمر سقاله سینوشباد.
سیا سقالییهها را در تهیمان و قیم از شخصیّتهار سدی دیمز کشیور سییگییمفبّم؛ از آقییار
طداطدایی ،آقار ف(سری ،آقیار سطهیمر ،آقیار یهشیبی ،آقیار سهایدس یازرگیان ،دکبیم
سحایی ،آقار روزیه و اسثا ایاها .آقار یهشبی گاهی یمار مکتب اسالم هم سیینوشیت.
آقار سطهمر هم در هم دو سج(ه ،سقاله داشت .دارالبد(ّغ که تأسّس شد ،آقیار سطهیمر
در آنجا هم درس سیدادند .آیة اﷲ سوسی ردر هم در مکتب اسالم ق(یم سییزدنید .هیم
شمارۀ مکتب تشیع زدود چهاررد تا پانصد ررحه یود .یا شموع سدارزا مکتب تشبیع
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توقّف شد؛ چون کمی گمایش سّاسی و انقتیی داشت ،و ارتداطمان یا اسام هیم روشین
یود.
آقای موسوی اردبیلی هم در مکتب ّ
تشیع با شما همکاری داشتند؟

یادم نمیآید که در مکتب تشیع سقاله داشبه یاشاد.
در فضای آن زمان تأثیر این دو نشریه را بر هدایت جوانها به سمت انقالب ،روشنفکری
دینی و انقالبی چگونه ارزیابی میکنید؟

د
خّ(ی سؤثم یود؛ چون قدل از آن ،زوزه نشمیه نداشت .داو ایایه الزم ییود ط(دیهها ییا
سبهدیها همجا یودند ،یا سسائل جدید اجبمابی و سّاسی و بقّدتی آشاا یشوند ،و یعید
هم شدهاتی در جاسعه یود ،از شدها سارکسّسبی تا شدها غمیی؛ این دو نشمیه یه آنهیا
د
سرصل دهپانزده ررحهار ،آنها یا سقاال کوچک ییییدو
جواب سیدادند .سا یا سقاال
ررحهار؛ سابها یه رور سس(سل.
آیا این دو تیم ،ارتباط کاری داشتند؟ آن ایام شما با آقای موسوی اردبیلی ارتباطی
داشتید؟

آشاایی داشبّم ،در ج(سا گاهی همدیگم را سیدیدیم .همیارر نزدیک نداشبّم.
آقای موسوی اردبیلی در کنار فعالیتهای علمی و کارهای آموزشی ،مانند راهاندازی کانون
توحید ،در رویداد انقالب هم نقش محوری داشتند .فضای فکری ایشان به عنوان یک
فاضل جوان ،در سالهای سی تا چهل چگونه بود؟

در زوزه دو فضا یود؛ سا چالشیی رفبیار سییکیمدیم .سیخامانیهیار تاید و انبقیادر
د
سیکمدیم و سمت زندان سیرفبّم .سجت سخری هم سابشم سیکمدیم؛ سثل سج(ۀ بعثت
خاص سّاسی پّشقدم سیشدیم و از ایین کارهیا .آییة اﷲ سوسیور
و انتقام .یمار سماسم ا

اردیّ(ی در آن سقطع روزّۀ انقتیی و روشاریمر دیای داشباد و از پشیبوانههار انقیتب
سحسوب سیشدند؛ اسا وارد سسائل خطمناک نمیشدند .سن اآلن یادم نّست کیه ایشیان
زندان هم رفباد یا نه؛ اسا رفبارشان طورر ندود که خّ(ی رور ایشان زساسّت یاشید .ییه
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همّن دلّل در تهمان ،دسبشان یازتم یود و کارهایی را راه انداخباد که سا نمیتوانسبّم.
در درس آقای بروجردی هم حضور داشتند؟

ی(ه .سن هم شمکت سیکمدم.
ّ
تحلیل و ارزیابی کلی شما از خدمات علمی ـ فرهنگی ایشان و فعالیتهای حوزویشان
چیست؟

افمادر که اندیشههار انقتیی داشباد ،اسا سیخواسباد یّشیبم فعالّتهیار فمهاگیی
ً
کااد ،نه زمکتهار تاد سّاسی ،سعموال یا ایشان یودند .سا در فضار دیگمر ییودیم .سیا
ً
هم کار آسوزشی و ب(می سیکمدیم؛ اسا سثت سدرسۀ رفاه را تأسّس سیکیمدیم کیه کیانون
نّموهار سدارزه یود .آقار رجایی در این سدارس همیارر سیکمدند و سدیمیت سدرسه را
داشباد .سا د
سیمل همدیگم یودیم .نوبی تقسّم کار داشبّم .الزم ندود همیه سدیارزا ا دا
ا
سّاسی کااد .یه نّموهایی سثل ایشان هم نّاز یود که تریم انقتیی را یه ثمم یاشاناد.
از سالهای منتهی به انقالب ،خاطرهای با ایشان دارید؟

چاد ساه پّش از پّموزر ،سدارزه در شّ تاد افبیاده ییود .سیا هیم دو ،بضیو شیورار
انقتب یودیم و آنجا کار سبممکز داشبّم .همۀ آن روزها یمار سن خاطمه است.
جامعۀ روحانیت مبارز تهران که در دهۀ پنجاه شکل میگیرد ،آقای موسوی اردبیلی هم از
شخصیتهایی هستند که در جلسات حضور دارند؛ اگر چیزی در ذهنتان هست،
بفرمایید.

ی(ه ،ییی از جاهایی که همدیگم را سیدیدیم ،همیّن جاسعیۀ روزانّیت سدیارز ییود.
تهمان را یه هشت نقطۀ شما  ،جاوب ،سمکز ،شمق ،غمب و جاهار سخب(ف تقسّم کیمده
یودیم .از هم جا دو نرم آسده یودند و آنجا خّ(ی سسائل سطمح و همیارر سیشد.
یادتان هست آقای اردبیلی در کدام نقطه بیشتر محوریت داشتند؟

در یخش سمکزر یودند .ایشان هم شخصّت ب(می یودند ،هیم کارهیار اجبمیابی و
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اسدادر سیکمدند .سمیدها و دوسبانی هم داشباد که دور هم جمع سیشدند .سا ایشیان را
ً
یّشبم در آن فضا سیدیدیم .یه رور نانوشیبهار کارهیا تقسیّم شیده ییود .سیثت از داو
سدارزه ،سا یا آقار یهشبی و آقار یاهام یا هم یودیم؛ ولی سا هار آخم تقسّم کار کمدیم:
کارهار آسوزشی و تمیّت نّمو یا آقار یاهام و آقار یهشبی و آقار گ(زادۀ غرورر یود .سن
و آقار خاساهار کارهار تهاجمی را ب(ّه رژ یم یه بهده گمفبه یودیم و در یک جهت کیار
سیکمدیم .بدهار سعبقد یودند که یاید سدارزۀ زیاد کیمد و تعیدادر هیم سییگرباید یایید
سازندگی و تمیّت نّمو کمد .اخبتفنظم یود؛ تقسّم کار کیمدیم کیه هیم دو کیار انجیام
شود.
تقریبا چه سالی بود؟

اواخم دهۀ چهل سا سدرسۀ رفاه را تأسیّس کیمده ییودیم .آقیار یهشیبی کیه از آلمیان
یمگشباد ،آسدند آنجا یا هم همیارر سیکمدیم .از آنجا کارها را تقسّم کمدیم .سن و آقار
خاساهار یّشبم زندان و تدعّد یودیم و گهگاه که فمرت سیشد ،همیدیگم را سییدییدیم و
کارها را پّش سییمدیم.
از شکلگیری شورای انقالب و نقش آقای موسوی اردبیلی و تقسیم کار در آن مقطع
بفرمایید.

شورار انقتب ،تمکّدی از نّموهار دانشگاهی و زوزور یود .زوزورهار شیورا سیا
یودیم .شورا سدارزا را اداره سیکمد .از سا  21یه یعد ،وضع قدرر بادرتم شیده ییود؛
الدبه قدل از سا  21هم یا آن آقایان ج(سه داشبّم؛ کارهار ایدئولوژ یک سیکمدیم .در آن
ج(سا آقار شمیعبی هم یود و آقار دکبم زدّ اﷲ پّمان .سجموبهها جمع سیشیدند.
یعد سا یه زندان طوالنی افبادیم .این سه سا آخم ،زندان یودم؛ ولی همانسوقع سا تقسیّم
کار کمده یودیم .سن از زندان که یّمون آسدم ،سه ساه سانده یود یه پّموزر انقتب .آذر آزاد
شدم ،یهمن پّموز شدیم .وقبی از زندان آسدم یّمون ،دویاره همان یمناسههار دسبهجمعی
را داشبّم.
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محل تشکیل جلسات ،جای خاصی بود؟

ً
یّشبم در خانهها یود .سعموال یهنویت سیرفبّم خانۀ ییی .آن ساهها ،سدارزه شدید شیده و
همهچّز ب(ای یود .همه سیآسدند راهپّمایی .آن سوقع نّاز یود که انقتب سبممکز اداره شیود.
در سّان جمع سا یک شورار انقتب تأسّس شد؛ رسمّت نداشت ،ولی سمجیع تصیمّما
ً
سثت تعّّن سیکمدیم که کدام راف اببصاب کاد؛ د
تحصن کجا یاشد؛ سشیت
سدارزه یود.
خانوادههار زندانی چگونه زل شود؛ آنها که اببصیاب سییکااید ،هزیاههایشیان را چگونیه
ً
فماهم کاّم و اسثا این کارها .نوبا نّازهار سدارزه را تأسّن سییکیمدیم و کارهیار رسیمی
ً
سدارزه؛ سثت راهپّمایی کی یاشد؛ چگونه یاشد؛ شعارها چه یاشد؛ ایین کارهیا را در آن شیورا
تصمّم سیگمفبّم.
آقای موسوی اردبیلی حضورشان چگونه بود؟

سثل همۀ ابضا ،دفعا یودند.

حضرت عالی
آنجا هم تقسیم کار داشتید؟ مثالً مدیریت بخشی از کار در شورای انقالب به
ِ
ّ
محول شده بود و قسمتی به آقای بهشتی؟ ریاست شورا به عهدۀ چهکسی بود؟

آن سوقع رئّس نداشت .ززب که ندود ،شورا یود .سینشسبّم یا هم زمف سییزدییم؛
اسا فمض کاّد یمار سسئ(ۀ سوخت ،زسانیکه نربیها د
تحصن کمده یودند ،سوخت کشیور
کم شده یود ،سوخت داخ(ی را یاید تأسّن کاّم ،سوخت یه خارت رادر نشود .اسام ییک
گموه تشیّل داد :آقار یازرگان ،آقار سحایی ،سن و آقار کبّمایی و یییی از افیماد جدهیۀ
س(ی .سا پاج نرم کارها را پیگّمر سیکمدیم که د
تحصن اداسه یاید .آقار یاهام و آقار دکبم
سحایی یه اببصابکاادهها رسّدگی و سشیتتشان را زل سیکمدنید .ییمار راهپّمیایی،
افماد سشخ

سیشد ،همکسی چه کار کاد ،کجا یاشد؛ کارهایی از این قدّل.

نقش آقای موسوی اردبیلی چه بود؟

ً
سشخصا همه را نمیدانم؛ ولی همه دفعا یودند .ییی از سماکز ،کانون توزّد یود کیه

ایشان اداره سیکمدند .همان نزدییی ،سسجدر داشباد؛ افماد زیادر دورشیان یودنید ،ییه
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آنها کمک سیکمدند .هم کسی نّموهار خودش را یه سّدان سیآورد.
گویی ابتدا امام به یک حلقۀ اصلی پنجنفره که شما یکی از آنها بودید ،حکم دادند تا بعد
شما افراد دیگری را تا نه یا یازده نفر انتخاب و به امام معرفی کنید.

آقار سطهمر در آخمین سرمر که یه پاریس رفبه یودند ،آنجا یه اسیام گربیه یودنید سیا
شورار انقتب داریم؛ اسام گربه یودند خوب است شیورار انقیتب را رسیمی کایّم کیه
تصمّماتش واج االطابه یاشد .همانجا اسام یا آقار سطهمر سشور هایی کمده و یمار
پاج نرم زیم داده یودند :آقار سطهمر ،آقار یهشبی ،آقار ییاهام ،سین و آقیار سوسیور
اردیّ(ی .گربه یودند شما پاج نرم هم کس را یهاجماع سعمفی کاّد ،سن تأیّد سیکیام .سیا
یهتدریج در ج(سا یحث سیکمدیم و افمادر که سیپسادیدیم ،اضافه سیکمدیم .زیدود
ً
پانزدهشانزده نرم شدیم؛ سابها یعضی جایشان بوض سیشد؛ سثت وقبیی یایا شید دولیت
تشیّل دهاد ،آقار سهادس یازرگان که بضو یود ،رفت دولت؛ آقیار دکبیم سیحایی کیه
بضو یود ،ایشان هم رفت دولت؛ سهادس سحایی یود ،ایشان هم رفت .یهجیار افیمادر
که سیرفباد ،دویاره کسان دیگمر سیآوردیم.
پس حلقۀ اصلی ،همان پنج نفر بود.

ی(ه .داولّن کسیکه اضافه کمدیم ،آقار سهدور کای یود ،یعد آقار خاساهار که سشهد
یودند .یعضی سیگرباد سشهد را خالی نیااد .سشهد هم خّ(ی جیار د
سهمیی ییود؛ ولیی
نبّجه این شد که ایشان هم یّاید .آقار طالقانی را اضافه کمدیم .همیّنطیور خّ(یی زود
تعداد یه دهپانزده نرم رسّد.
ّ
در همین شورا تقسیم کار وجود دارد یا باز هم تصمیمات کلی است و افراد آن را قبول
میکنند؟

ً
در شورا تقسّم کار یود .سا دائما الیحه یا طمح تصیو ی سییکیمدیم .بمیدۀ کارسیان

همّن یود .کمی هم یاید یمار سسائل و زوادث تصمّم سیگمفبّم .اسام که آسدند ،دیگیم
خودشان تصمّم سیگمفباد ،یه خودشان سماجعه سیشد؛ ولی سا یاید پخبه سیکمدیم ،ییه
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ایشان سیدادیم .یّشبم وقبمان رمف لوای ،سیشد .لوای ،یهتااس ا ریتزّتهار افیماد
تقسّم سیشد .دوسه نرمر یه رور کمّسیّون پخبیه سییکمدنید ،سییآوردنید ،یحیث
سیکمدیم.
نقش آقای اردبیلی یادتان هست؟

اآلن یادم نّست .ایاها در نوشبههار سن هست .سیتوانّد جستوجیو کاّید .هیمجیا
َ
اسم آقار سوسور اردیّ(ی را در فهمست ابتم پّدا کاّد ،یه یک خاطمه سمیوط سیشود.
برنامۀ روزنوشت داشتید؟

تا سا شصت ،روزنوشت نداشبم؛ از سا شصت روزنوشیت را شیموع کیمدم؛ ولیی
ً
آنهایی که ناوشبه یودم ،یعدا سخامانیها و سصازدهها و آنچه در جماید از سن چاپ شیده
یود ،یعد از انقتب در دو ج(د تهّه شد و یعد آن را یمرسی کمدیم .در آن کبیابهیا اسیم
آقار سوسور اردیّ(ی خّ(ی یاید یهچشم یخورد .از سا شصت ،روزانه یا ایشیان ج(سیه
داشبّم .ج(سا سمان همّشه یا هم یودیم؛ هم سسئ(ۀ د
سهمی را یا هم یمرسی سیکیمدیم.
در کارهار دیگم نّز یا هم یودیم؛ در شورار انقتب و قدل از آن.
راجع به ّ
تحصن علما در دانشگاه تهران در آستانۀ پیروزی انقالب بفرمایید.

همان هم از تصمّما روزانّت سدارز یود که ایشان نّز در تصمّمگّمر یودند و یعد
هم آسدند.
از تصمیمگیریهای روحانیت مبارز تهران بود یا در شورای انقالب تصمیم گرفته شد؟

در روزانّت سدارز یود.
چطور شد که این فکر به ذهنشان رسید؟

اسام یاا یود یّایاد و رژ یم سیخواست از ایشان اسبّاز یگّمد ،اسام اسبّاز ندادنید؛ آنهیا
هم پمواز اسام را لغو کمدند .در این فار(ۀ چاد روز سا د
تحصن کمدیم تیا ییه دولیت فشیار
یّاوریم .دولت سوافقت کمد که اسام یدون اسبّاز دادن ،یّایاد.
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حزب جمهوری چطور شکل گرفت؟ آیا درست است که ّاولین جلسات حزب با محوریت
شهید باهنر ،در کانون توحید بود؟

نه ،داولّن ج(سا ندود .نامنو یسی آنجا یود .سا پّش از پّموزر یه فیم تأسّس زیزب
یودیم؛ اسام اجازه نمیدادند .یکیار آقار سطهمر را فمسبادیم پاریس اجازه یگّمند ،اسیام
اجازه ندادند .وقبی در یغداد یودند ،آقا د
سّد زسن خممآیادر را فمسبادیم ،اجیازه ندادنید.
سا آسادگی داشبّم .آیّنناسه و اساسااسه هم نوشبه یودیم .سی نرم بضو شورار سمکزر هم
سشیخ یودنیید .اسیام اجییازه نمییدادنیید .اسیام کییه آسدنید ،سییهچهیار روز داو  ،وقبیی
سیخواسبّم دولت تشیّل یدهّم ،سا که ززیی نداشبّم ،آدمهار سشخصی هم نداشبّم
یمار پستهار دولبی؛ لبا تمجّ ،داده شد از آقیار سهایدس یازرگیان اسیبراده شیود .او
ززب داشت؛ ززب نهضت آزادر .افماد جدهۀ س(ی هم یودنید ،در شیورار انقیتب هیم
یودند ،در جاهار دیگم هم یودند .دوسه روز یعد از پّموزر ،وقبی دولیت تأسیّس شید،
سن رفبم پّش اسام ،گربم شما هاوز اجیازه ندادیید ولیی زیاال سع(یوم شید ییدون زیزب
نمیشود کشور را اداره کمد .همۀ جمیانها تشیّت دارند ،ولی نّموهار ار(ی انقیتب
تشیّت ندارند؛ اجازه یدهّد این ززب را شموع کاّم .ایشان سوافقت کمدند .فمسودند:
آن سوقع اگم ززب تشیّل سیدادید ،رژ یم شما را پّدا سیکیمد و همیۀ افیماد را سییییمد و
ضمیه سیزد ،ولی زاال خطمر ندارد ،یمو ید ززب تشییّل یدهّید .کمیک هیم کمدنید.
وقبی ایشان اجازه دادند ،یا همان شیورار سمکیزر کیه پّشیّایی کیمده ییودیم ،زیزب را
تشیّل دادیم؛ اسا آقار سطهمر شمکت نیمدند.
یعنی چهار نفر بودید؟

پاج نرم یودیم :آقار سوسور ،آقار یهشبی ،سن ،آقار ییاهام و آقیار خاسایهار .پیاج
نرمر رفبّم ززب را تشیّل دادیم .پاج نرمسان شدیم شیورار فقهیا .زیزب هیم شیورار
نگهدان داشت .همهچّز را یاید سا تأیّد کاّم؛ یعایی زیق وتیو داشیبّم .هیم چّیزر اگیم
ً
نگهدیان زیزب ییودیم.
ر
ا
ر
شیو
دیا
از لحاظ شمبی اشیا داشت سا وتو سیکیمدیم .تقمی
ا
سواضع ززب را هم سا پاج نرم نوشبّم .کبایچهار هست؛ از سا پاج نریم هیم کسیی ییک
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سوضوع را یحث سیکمد ،وقبی همۀ پاج نرم تأیّد سیکمدیم ،تصو ی سیشد که یعد شید
سواضع ززب.
آقار یهشبی در ج(سا  ،نوبی سدیمیت داشباد؛ یعای این و یژگی را ایشیان داشیباد.
یدیهی است در یحثها هم کس نظمش را سیگرت ،سدازثه سیشید ،سجادلیه سییشید؛
ً
آقار سوسور هم سثل دیگمان؛ سابها سعموال آقار سوسور جزو افمادر یودنید کیه خّ(یی
سمسخبی نمیکمدند .نیاتشان را سیگرباد و نظمشان را سیدادند .یعضی خّ(ی پافشارر
سیکمدند؛ اسا ایشان در کارهار دیگم هم اهل گرتوگو و سدارا یودند .ایشیان سیمد آسیان
ج(سه یود.
خصوصیات اخالقی و جایگاه و وزانت ایشان را در جریان انقالب ،بهویژه بعد از حادثۀ
هفتم تیر که ایشان زمام قوۀ قضائیه را در دست میگیرند یا در بحران جنگ ،ارزیابی
بفرمایید.

ایشان را از لحاظ ب(می همه قدو داشبّم .از لحاظ فقهی شاید هم یم دیگمان اسبّیاز
داشت؛ چون همان دورهار که سا گمفبار کارهار دیگم یودیم ،ایشان کارهار فقهییاش را
اداسه داده یود و از روز داو وارد اسم قضا و دادسبانی شدند و آقیار یهشیبی رئیّس دییوان
بالی کشور شد .یعد که آقار یهشبی شهّد شدند ،ایشان جار آقیار یهشیبی را گمفباید؛
یعای ریاست قوه هم یه ایشان رسّد .یعد از آقار یهشبی ،ایشان از لحاظ قضائی یه طیور
ً
طدّعی یّن جمع سا اسبّاز و اولو یت داشباد .اسام هم ایشان را یه لحاظ ب(می کاست قدو
داشباد و جادۀ ب(میشان یم چّزهار دیگم سیچمیّد.
در جریان بنیصدر و تشکیل سپاه ،آقای اردبیلی جمعی را به عنوان حلقۀ ّاولیۀ سپاه وارد
فعالیتهای خاص نظامی و حفاظت و حراست از انقالب میکنند .آیا این هم از تصمیمات
شورای انقالب بود؟

ً
از داو که جاگی ندیود .نوبیا شخصیّتهایی کیه سسیجد داشیباد ،در سسیجد افیماد
دورشان جمع سیشدند ،ستح سییمدند ،کانونی یمار جمع سیتح سییشید و همچایّن
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افمادر سس( ،سیشدند و آسوزش سیدیدند .لبا گموههیار زییادر تشییّل شید .کمّبیۀ
انقتب هم اینطورر شیل گمفت .آقار سهدور هم رفت یمار ادارۀ کمّبه .سیپاه یحیث
خاری دارد .آقار الهوتی یک سپاه داشباد کیه یّشیبم ییا دولیت کیار سییکمدنید .آقیار
سهادس غمضی یمار خودشان یک سپاه داشباد .از گموههار سس( ،قد(ی ،سبهدیها همه
یمار خودشان هسبهار شده یودند .چاد گموه نّمور سس( ،سبهدی داشبّم .ییمار ایاییه
ا
ایاها ساسجم شوند ،گموهها در جمشّدآیاد جمع شدند .سن از طمف شورار انقتب رفبم
آنجا و داولّن هسبه را تشیّل دادیم .آیّنناسهار هم نوشبّم و آوردییم در شیورار انقیتب
تصو ی شد .یعدش جمیان خّ(ی سسئ(ه دارد .ولی قدل از ایایه ایاها ساسجم شیوند ،تیا
سییدتی سسییاجد ،نّ یمور سسیی( ،داشییباد و از خودشییان ،از سسییجد ،از سییمدم زراظییت
سیکمدند.
از خدای بزرگ برای شما سالمت و توفیق بیشتر را مسئلت میکنیم.

سن هم یمار شما آرزور سوفقّت سیکام.
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یسم اﷲ المزمن المزّم ،الحمد ﷲ و الستم ب(ی رسو اﷲ و آله.
آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی چاد سالی زودتم از سن یه قم آسده یودند؛ یعد یه نجف رفباید
و یه اردیّل و قم نّز رفتوآسد داشباد .از وقبی ایشان را شااخبم ،همّشه یهتااس زسیان،
وظایف خودشان را تا آخم انجام سیدادند .سوقعیکه هاوز سدارزه شموع نشده یود ،ایشان،
هم سینوشباد ،هم درس سیدادند و هم درس سیخواندند؛ همۀ ایاها را یا هیم داشیباد و
د
ً
ً
زقّقبا خدست سیکمدند .ییی از فضتر یسّار سؤثم در زیوزۀ قیم و نجیف و بمیت در
اردیّل یودند .نوشبههایشان در جهت روشن کمدن افیار بموسی یود .در دورۀ سدیارزه ،از
پّشقدسان یودند .الدبه اختقی که ایشان داشت ،سبعاد و آرام ،واقعّتهیا و سطیالدی را
که یایست دریارۀ سسائل زسان یه سمدم یگو ید ،در ج(سا سیگرباد .یعد از ایایه سدیارزه
شموع شد ،آنچه راجع یه اوضاع و آیادۀ کشور سطمح سیکمدیم ،ییی از شخصّتهیایی
که نظمشان قایل د
توجه و اطمّاان یود ،آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یودند .ایشان سثل یاده و آییة
تهیاجم خّ(یی ریمی ،و
اﷲ خاساهار و یخشی از نّموهار روزیانی سدیارز ندیود کیه ییا
ا

دردسمساز یمار خود سشیل ایجاد کاد .رفبار ایشان ساناد سع(می یاهوش ،یاسواد و آشیاا

یه جاسعه و آشاا یه شّوۀ روشیاگمر و تد(ّیغ ییود .در کایار سدیارزه و روشیاگمر و گریبن
 .1زمان سخنرانی093۵/01/01 :؛ مکان :حسینیۀ جماران.

آیة اهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران

11

زقایق ،وظّرۀ خود سیدانسیباد کیه خیدساتی در اردیّیل انجیام دهاید و آنجیا ییه سیمدم
کمکهار خویی سیکمدند.
یه هم زا ایشان در طو سدارزه ،شخصّبی یسّار یاارزش در زوزۀ ب(مّه و خارت از
زوزه یودند .هربیهشت سا ا آخم سدارزه ،ایشان یه تهیمان یمگشیباد و ییه سحیض آسیدن،

دوسبان و آقایانی که خوب ایشان را سیشااخباد ،از پّش ،سسجدر یمایشیان تهّیه کیمده

یودند؛ همّن سسجد اسّمالمؤساّن ع) که چاد روز پّش آنجا سماسیم یزرگداشیت یمگیزار
ً
شد .واقعا سمکز هدایت سمدم یود .کسانیکه آنجا سیرفباد ،ازسیاس خطیم نمییکمدنید؛
ایشان یهگونهار سخن سیگرباد که هم افماد یرهماد و هیم ییمار رژ ییم یهانیه نشیود کیه
نگبارد سمدم جمع شوند .ایشان یه روشاگمر کمک سیکمدند کیه بقدیۀ ریحّ ،سدیارزه
یود .اسام در تدعّد یودند و شاگمدان اسام و شخصّتهایی که در سّدان سدارزه یودنید ،ییه
چاّن شخصّبی نّاز داشباد تا ییه پشیتگمسیی ایشیان و رحدتهایشیان کیه سط(ی را
ً
درست ادا کاد ،کار کااد .همۀ سا که یهارطتح رف سقدم تهاجم یودیم ،کاست یه ایشان
اسّد یسبه یودیم و خوشدخبانه ایشان همّنطور ساند و اداسه داد.
در ساههار آخم سدارزه که همهچّز روشن شد و همه یه سّدان آسدند ،یییی از ارکیانی
که سمدم را تشو یق سیکمد و اسّد سیداد که یه خّایانها یّایاد ،ایشان یود .در رف سقیدم
راهپّماییها ،چهمۀ ایشان سیدرخشّد .سا هاوز در زندان یودیم که فّ(م راهپّمیاییهیا از
ت(و یز یون پخش شد .سیدیدیم و تعج سیکمدیم که ایشان پّشیاپّش ج د
معّیت زمکیت
سیکمد و گاهی هم تّماندازر سیشد .زضور ایشان اینگونه یود .د گمم کااده ییود؛ هیم
یمار سا و هم یمار سمدم.
در کاار این ،یه ساخت کانون توزّد اقدام کمدند که هز یاههایی هم یمایشیان داشیت؛
ولی توانسباد در کاار زسّاّۀ ارشاد که آنجا هم سمکزر یمار روشاگمر ییود ،کیانونی در
غمب تهمان ایجاد کااد .سمدسی که آنجا سیرفباد ،خّ(ی خوب سیدانسباد چه یاید ییااد
و چه در پّش دارند .در این اوضاع ،نزدیک پّموزر انقتب ،سا از زنیدان یّیمون آسیدیم؛
آذرساه آزاد شدیم و یهمنساه انقتیمان پّموز شد .این چاد ساهی که یّمون یودیم ،آییة اﷲ
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د
سوسور اردیّ(ی ییی از پشبوانههار یسّار سؤثم زمکیت بمیوسی سیمدم ییود .ییمار سیا و
د
کسانیکه در سّدان سدارزه یودند ،قایل درک یود که وجود ایشان یسّار سؤثم است.
یعد از پّموزر انقتب ،ایشان در همۀ رحاههار اساسی که یاّیان انقیتب را تحییّم
د
کمد ،زضور جدر و سؤثم داشباد؛ سا ایاها را شهاد سیدهّم .قدل از ایایه اسام از تدعّید و
فمانسه یه ایمان یمگمدند ،خواسباد یاّانی در انقتب رسمّت پّدا کاد؛ یک شیورار انقیتب
تشیّل دادند .یه پاج نرم زیم و سسئولّت دادند :آیة اﷲ سطهمر ،آیةاﷲ یهشیبی ،آییة اﷲ
سوسور اردیّ(ی ،دکبم شهّد یاهام و یاده .یه سا دسبور دادنید ،افیمادر را تیا پیانزده نریم ،ییا
اجماع ،نه یا اخبتفنظم ،سعمفی کاّد ،سن آنها را تأیّد سیکام؛ اسا پایهاش همان پیاج نریم
یود.
ً
افییار
آنروزها زقّقبا جاسعۀ استسی در زیا شییل گیمفبن ییود و در آن اوضیاع،
ا

شخصّتهایی سثل آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی خّ(یی ضیمور داشیت .از نظیم سیا ایشیان
همان سوقع رتزّت سمجعّت داشباد .دانش فقیه و اریو ایشیان یسیّار خیوب ییود.
یحثهایی که در شورار انقتب پّش سیآسد و نّاز یه نظم شیمع داشیت ،خّ(یی خیوب
ً
اظهارنظم سیکمدند و در آن سجموبه ،زقّقبا سبون خویی یمار اببدار زمکیت نّموهیار
انقتیی یود؛ همچاّن یعد از پّموزر انقتب .آن زسان تحصّل قضیائی در زیوزه خّ(یی
د
رسم ندود؛ سا قضا را هم سثل ایواب دیگم فقه در زید سعمیو سییخوانیدیم .ایشیان کیار
فقه قضا کار کمده یود ،اطتبا قضیائیشیان خّ(یی
قضائی نیمده یود؛ ولی چون رور ا

خوب یود .آیةاﷲ یهشیبی نّیز کیار قضیائی را سهیم سییدانسیت و ییه سید سیدیمیت و

تریماتشان ،وقبی تقسّم کار کمدیم ،یه طور طدّعی این سسئولّت ییه بهیدۀ آنهیا واگیبار
شد .الدبه در شورار انقتب ،یاّان آیادۀ انقتب تأسّن شد ،اساسش هم ایاهیا یودنید .در
سمازل یعدر ،آیة اﷲ خاساهار که از سشهد آسدند ،یعد آیة اﷲ سهدور کایی و چاید نریم
دیگییم یییهتییدریج جمییع شییدیم ،یعضییهییا نظمشییان ایین یییود کییه سشییهد سهییم اسییت،
یگباریم آیةاﷲ خاساهار آنجا یاشاد؛ ولی سا گربیّم سشیهد در سیایۀ تهیمان خّ(یی سهیم
است ،یهتاهایی نمیتواند کارر ییاد ،یاید سمکز را داو سحیم کاّم؛ یه بیتوه در سشیهد
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دیگمان هم هسباد .آن سوقع سشهد زوزۀ خویی داشت؛ ط(دههار خّ(ی خوب و سدیارز و
سجاهدر داشت.
کار یسّار سهم دیگم ،تدو ین قانون اساسیی ییود و زقیوقدانهیا آن را آسیاده کمدنید.
تدو ین سبای یمار قانون اساسی که وقبی یه شورار انقتب آسید ،وقیت یسیّارر گمفیت.
ج(سهار که سا دوسه سابت یحث سیکمدیم ،آقار دکبم شیّدانی یادداشیت سییکمدنید.
ایشان دوسه ررحه طورر سینوشباد که فقش خودشان سیتوانسباد یخواناد .یعد از ایاها
کییه سج(ییس تشیییّل شیید ،چییون ایشییان هییم در سج(ییس یییود ،سأسورشییان کییمدم کییه
رور ج(سا را خودشان تایپ کااد .این کار را کمدند و کار خویی شد .آن روزهیا سیا
هاوز نگمان یودیم؛ چون سع(وم ندود سیگبارند انقتب این طورر که تثدّت شید ،تثدّیت
ً
سثت یه سیا اجیازۀ د
تحیزب
یشود یا نه .اسام قدل از انقتب این ستزظا را خّ(ی داشباد؛
نمیدادند .سا ززیمان را آساده کمده یودیم؛ ولی ایشان سییگرباید اگیم ززیبیان را ابیتم
کاّد ،ساواک همۀ شما را جمع سیکاد و هّچچّز یمار انقتب نمیساند .زمف درسیبی
هم یود و تا یعد از پّموزر انقتب ردم کمدیم.
یه هم زا این قانون اساسی را شورار انقتب یا دقت یمرسی کمد و ارتزاتی در آن
انجام داد .آنچاان ارتح شده ییود کیه وقبیی سیبن را پیّش خیود اسیام و سماجیع دیگیم
فمسبادیم ،یه این سجموبه هّچ اشیالی نگمفباید و اریتزی نیمدنید؛ همیه آن را تأیّید
ً
کمدند .زقّقبا هم قانون اساس ای خویی است .الدبه زسان ،خودییهخیود همّشیه شیمایطی
ً
ایجییاد سییکایید کییه یعییدا یایید تغّّماتیی در آن داده شییود .قییانون اساسیی در همیۀ دنّیا
همّنطورر است .زسان ،یعد از سدتی در یمخی قوانّن تغّّماتی ایجاد سیکاد و سیا هیم
ً
ً
یاید اینکار را ییاّم .آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی زقّقبا در آن یخش ،نظیما کیاست خیویی
سج(یس انقیتب ییودیم .گموهیی از شخصیّتهیار سّاسیی،
ارائه و کمک کمدند .سیا
ا

دانشگاهی و سدیمانی که در دولت قدل یه کار آشیاایی داشیباد ،دولیت شیده یودنید و سیا

سج(سشان یودیم .سا سییایست وزرا را یه اسام سعمفی کاّم و اسام سوافقت کااد .ایاجا نّز
د
نقش آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی که ایاها را خوب سیشااخباد ،سؤثم یود.
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یه هم تمتّ  ،طو کشّد تا سج(س شیل یگّمد .سدتی دولت جدا از شورار انقیتب
یود .وقبی که دولت یه دلّل یعضی از زوادث اسبعرا داد ،شورار انقتب ،هم دولت یود،
ً
هم سج(س .آن سوقع کارسان سختتم شد .کارهار اجمایی هم یه بهدۀ سا یود که انصیافا
سخت اسا روان یود؛ چون قانون را تدو ین کمده یودیم و خّ(ی چّزها آساده شده ییود و در
این سقطع ،وجود آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یمار سا کّمّا یود .اختق ایشان ،رفبیار ایشیان،
آراسش ایشان ،نجایت و ریدورر ایشیان ،خّ(یی چّزهیا ،شخصیّت سمبیازر از ایشیان
ساخبه یود و یسّار کمک سیکمدند .قضا سختتمین کارها شد؛ یمار ایایه شورشهیار
سس(حانه ،کار قضاو را خّ(ی سشیل سیکمد؛ شورشهایی که خّ(ی زود شیموع شید،
ً
در کمدسبان ،در ی(وچسبان ،در خوزسبان ،در تمکمنرحما و یعدا هم در آذریایجان .ایین
اتراقاتی که افباد ،سا همّشه خطم ریزش انقتب و خطم یمگشت را ازسیاس سییکیمدیم.
شورار انقتب ،سمکزر یود که کار سیکمد .این دوره در دادگاهها تایدروهیایی یودنید کیه
اشخاری را یه باوان قاضی یا دادسبان سعمفی سیکمدند؛ تادرورهایی کمدند که سسائ(ی

ً
در فیم خّ(یها یه وجود آورد؛ سابها آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی و آیة اﷲ یهشبی آنجا را کاست
د
کابم کمدند و یه قوۀ قضائّه نظم دادند؛ پس نقش ایشان در آن دوره هم خّ(ی سؤثم یود.

اسام سثل خورشّدر سیدرخشّدند و هم سشی(ی که داشبّم ،یه اسام پایاه سییییمدیم.
ً
زقّقبا تعدّمر که زضم ب(ی ـ ب(ّه الستم ی دارد که در جاگها هم وقت خطم شیدید
ً
سیشد ،یه پّغمدم پااه سییمدیم .زوادث سخت آن دوره دریارۀ اسام واقعا ردق سیکاید.
اسام سط ،خّ(ی یاالیی داشباد .هم کسی که یا اسام کار نیمده یاشد ،آن را نمیفهمد .سیا
سیفهمّدیم که سّان دید ایشان و تریما ایشان و قدر انجام کیار ایشیان ییا اسثیا سیا
تراو وسّعی هست .هم سشیی(ی ،سصیّدت یزرگیی پیّش سییآسید ،ییا ایشیان زیمف
سیزدیم .ززب جمهورر استسی را سارجم کمدند و  75نریم از یهبیمینهیا در سج(یس،
ً
دولت و قوۀ قضائّه شهّد شدند .ارت هدف این یود که سه قوه را از رسمّت یّادازند که
در کشور شورش بموسی یشیود .الحمیدﷲ ییه ایین انیدازه سانید کیه سیا زخمییهیا را از
یّمارسبان یا یمانیارد یه سج(س آوردیم ،آن ج(و خوایاندیم که تعداد نمایادگان سج(س یه
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زد نصاب یمسد و سج(س رسمّت یاید .چهارپاج وزیم و در رأس قوۀ قضائّه که آییة اﷲ
ً
یهشبی یود ،شهّد شده یودند .در همۀ این اوضاع وجود آقیار سوسیور اردیّ(یی زقّقبیا
یمار سا یک پشبّدان یود .در آن دوره ایشان سهم یاالیی دارد .آن زسیان ایین سسیئ(ه ییمار
همه روشن یود؛ ولی کسانی که اسموز هسباد ،جوانهار سا ،اکثمیت جاسعۀ اسموز ،ایین
چّزها را نمیداناد .زقش این یود که ردا و سّما یمناسۀ جاسعی یمار یزرگداشیت آقیار
سوسور اردیّ(ی یمگزار کاد و یک دوره از زندگی ایشان را ییمار سیمدم نشیان دهید .ییمار
سماسم ایشان ندایست لحظۀ آخم سع(وم سیشد که نماز ایشان را کیی و کجیا سییخواهید
یخواند .شما که قم یودید ،سیدانّد چطور یود .کملطریهیایی ییه ایشیان شید .در زسیان
زّاتشان هم یعد از رز(ت اسام ،یایست ایشان در تهمان سیساند .قوۀ قضائّه هاوز خّ(یی
یه ایشان ازبّات داشت .نمیشد یه این آسانی دست دیگیمان ییدهّم؛ یعایی کیار خیاسی
انجام شد .ایشان بشق یه تدریس و تحصّل داشت و این کارهایشان یاقی یود ،سثل همیۀ
سا ط(ده یود و ارل فطمتشان در آن یود .رفباد قم ،سا از رفبن ایشیان ضیمر کیمدیم؛ الدبیه
ایشان در قم هم ییمار سیا و انقیتب ییک تیّیهگاه یودنید و در قیم هیم کسیی ایشیان را
سیشااخت ،اببماد داشت .زوزۀ قم یا وجود ایشان سبونی داشت که سیتوانست انقتب
را در قم نگه دارد و اجازه ندهد تریما دیگمر در قم نروذ کاد .وجود ایشان کیافی ییود؛
ولی از آن یه یعد تادرورهایی دیدیم که یه ایشان سبم کمدند.

بتوه یم نوشبهها و کارهار ایشان ،تأسّس دانشگاه سرّد نّز کار یسّار د
سهمی یود کیه

ایشان در قم انجام دادند و جمع زیادر از انسانهار شایسبه آنجا تحصّل سییکااید .در
ً
همۀ سقاطع ،ایشان نقش خودشان را ایرا کمدند .زقّقبا یاده یه باوان یک شاهد زضیور
داشبم و همۀ کارهار ایشان را سیدیدم و ارزیایی سیکمدم .در تهمان ایشان اسام جمعه هم
یودند .اسام جمعۀ ار(ی تهمان همّشه خود رهدمند ،سا سوقت سخامانی سیکمدیم .گمچیه
سن یّش از همه رحدت کمدم؛ ولی آیةاﷲ سوسور اردیّ(ی هم اسام جمعه یودند و یسیّار
ارشاد کمدند ،جوانهار سا ایاها را یادشان نّست .اگم سقاطع زنیدگی ایشیان را تیا اسیموز
درست سیگرباد ،یمار سمدم خّ(ی سرّد یود که یداناد چه نّمو یی و شخصّبی را از دست
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د
د
دادند .یه هم زا همه رفبای هسبّم؛ إنیک س دّت و إنهم س دّبون .همه یک روز آسدیم و یک
روز هم سیرو یم.
خوشدخبانه ایشان قدل از ایایه پّش خدا زساب پس یدهد ،زساب خودش را کیمده
یود .ایشان یه تاریخ زندگی خودش که سماجعه کمده ،خاطمش جمع شیده ییود کیه پیّش
خداوند سمسایهار دارد و سیتواند آنجا از آن اسبراده کاد .شخصّبی سثل ایشان ،آثیارش
یاقی سانده و کارهار یزرگی است .اگم د
سات ایشان را در قضاو اداسه سیدادیم و تیمّل
ً
سیکمدیم ،قضاوتمان فمق سیکمد .سا یاا یود کاست استسی قضاو کاّم ،یاا ییود خّ(یی
چّزها را سمابا کاّم؛ اآلن آنطور نّست؛ یاید آن را اداسه سیدادیم و تیمّل سیکمدیم.
یاید سسائل را در سّدان تیمّل سیکمدیم .یاید دویاره کسی سثل آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یا
همان تریما و روزّۀ انقتیی که ارزش کار را سیداند و یا آن خدسا  ،ایین کیار ،ایین
سشیل را که همّنطور سانده ،تیمّل و تصحّ ،کاد.
آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی بضو د
سؤسس ززب جمهورر استسی هم ییود .همیان اواییل
انقتب که ززب جمهیورر اسیتسی توانسیت کشیور و انقیتب را از د
شیم یاییریدر و
ً
کسانی که دورش یودند جدهۀ س(ی و ساافقّن) رها کاد .آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی کیاست
ً
ً
نقش داشت؛ چون داوال در قوۀ قضائّه ،و ثانّا در ززب جمهیورر اسیتسی ییود .رقّی
یایردر هم ززب جمهورر اسیتسی ییود .وقبیی او رئیّسجمهیور شید ،اسیام ییه سیا
فمسودنیید :شییماها یمو ییید در سج(ییس ،سج(ییس را داشییبه یاشییّد .سج(ییس در سقایییل
کجرفباررهار یایردر زمکت سیکمد و این خّ(ی سهم یود .آییة اﷲ سوسیور و آییة اﷲ
د
یهشبی در این جمیان نّز یسّار سؤثم یودند؛ چون آنها نقشۀ گمفبن سج(س را هم داشیباد.
فیم سیکمدند دولت را دارند ،سج(س را هم سیگّمند و دیگم همهچّیز دسیت خودشیان
است .این یمار نّموهار ارّل انقتب نگمانی داشت و خداوند سا را از آن یحمان نجیا
داد.
ً
سن ایاجا هم یاید یگو یم :آیةاﷲ سوسور ،زقّقبا همان سوقیع هیم سع(وساتشیان ییمار
فبوا دادن کافی یود .ایشان خودشان را آورده یودند در سط ،ییک زیزب؛ بضیو د
سؤسیس
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ززب یودند .ززب ،یک شورار افبایی داشت که سا پاج نریم ییودیم و سواضیع زیزب را
د
نوشبّم و ایشان یسّار سؤثم یود؛ یمار ایایه ززب از سسّم انقتب یّمون نمود و اسیتسی
یماند ،یحثهار خّ(ی خویی سیشد .یه هم زا فباۀ ساافقّن ،تتشهار ضیدانقتب،
شورشهار سس(حانه ،کودتا و همۀ ایاها را که یا هم داشبّم ،ایشان در آندوره ،نقش ییک
پشبّدان یزرس را داشباد و یحمداﷲ سالم زندگی کمدند ،سالم رفباد و دبا سیکاّم کیه سیا
هم یبوانّم همّنطور یمو یم.
آیةاﷲ سوسور اردیّ(ی ،یسّار خوشاخیتق و یسیّار سبواضیع یودنید .یسیّار یادقیت
زمف سیزدند ،ک(ما را یسّار ساجّده سیگرباد .هم چه را که یک بالم خوب یایسیت
داشبه یاشد ،داشباد .سن یاید ایاجا یگو یم ،همۀ سا در یمایم شخ

اسام ،خّ(یی کوچیک

یودیم .این را جدر سیگو یم .اسام خّ(ی یزرس یود؛ یا ایاییه اسیام زضیور ندارنید ،ولیی
هاوز اسم اسام و رفبار اسام ،سمسایۀ ار(ی انقتب است و سن ازساس سیکیام دشیماان
انقتب استسی که نمیخواهاد ایمان استسی یاشد ،این را فهمّدهاند .فهمّدهاند تا اسیام
در سّان سمدم بز یز یاشد و سمدم یه اسام اراد داشبه یاشاد ،ایین انقیتب آسیّ جیدر
ً
نمییّاد؛ لبا یه فیم افبادند اسام را تمور شخصّت کااد و سبأسرانه اخّما یهانههایی هم یه
ً
دسبشان آسد و خّ(ی رور آن کار کمدند .سا واقعا یاید در این سسئ(ه سواظ یاشّم .یّیت
اسام سیتواند زسّاّۀ جماران را یه همان شیل که اسیام در آن یودنید ،همیّنطیورر کیه
هست ،زرظ کاد تا آسیّدی ندّاید .یایید ییدانّم ایاجیا ییمار انقیتب ،سیمسایه اسیت و
شخصّتهایی سثل آیة اﷲ زات زسن آقا و یمادرانشیان ،همگیی از د
سدرسیان خیوب قیم
ً
هسباد و زقّقبا سیتواناد راه اسام را ازّا کااد .یا این ظمفّبی که اسام یمار سیا دارد ،اسیم
ایشان ،راه و رسم ایشان ،افیار ایشان ،سخامانیهار ایشان ،ورّت ایشیان کیه هایوز در
دست سمدم است ،سمسایۀ ار(ی انقتب است که دارد یه خطم سیافبد.
سن نمیدانم چه فیمر کمدند که زبی دییموز سایافقّن یّانّیه دادنید و از سیمدم اییمان
خواسباد از دابش پشبّدانی کااد .ایاها نّموهار انقتیی قدل از پّموزر انقتب یودند که
ً
یعدا خّ(یهایشان سمتد و یعضی نّز البقاطی شدند و یه این روز افبادند .در سجموع ،سن
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فیم سیکام نّاز داریم تا آثار اسام ،یّت اسام ،خانوادۀ اسام را همانطور در سّان خود بز یز
داشبه یاشّم .هسباد کسانی که نام و نشان انقتیی و ایثار دارند؛ ولیی پیّش خودشیان راه
دیگمر را سیروند که اشبداه است .سا هاوز یه شخصّت اسام و نیام اسیام ازبّیات دارییم.
همانطور که اکاون اسم پّغمدم یعد از  3400سا  ،شصت کشور دنّیا را سثیل دانیههار
یک تسدّ ،یه هم ورل کمده و سا را نزدیک سیکاد ،اسم اسام هم سیتواند د هیار سیا را
دویاره یه هم نزدیک کاد .این اذانیی کیه سسی(مانهیا سییگو یاید و اسیم پّغمدیم را ذکیم
سیکااد ،یسّار جال و از ایبیارا الهی است .زضم زهما در سسائل سقّره نارازیت
ً
یودند و یه زضم ب(ی گ(ه کمدند که قدت شما وقبی یه سّیدان سییرفبیی ،هیّچکیس از
دشماان جمئت نداشت یا شما سقای(ه کاد .چما اآلن اینطورر در خانه نشسبی و دیگیمان
دارند ج(وه سیکااد؟ در یعضی روایا آسده اسیت کیه زضیم ریدم کمدنید و جیوایی
ندادند تا وقت اذان شد .ردار اذان که ی(اد شد ،فمسودند :سییخیواهی ایین ریدا ییاقی
یماند یا نه؟ سیخواهی اسم پّغمدم در تیاریخ همیّنطیور یمانید ییا نیه؟ زضیم زهیما
فمسودند :آرزور سن است که نام پّاسدم یماند و یاید هم یماند .زضیم فمسودنید :پیس
یاید ساناد سن رفبار کای ...اآلن هم اینطورر است .اگم درگّم یشو یم ،این است سبتشی
د
سیشود .سن همّن زاال هم سیگو یم است استسی ،کل است اسیتسی در خطیم اسیت؛
د
چون تد(ّغ سیکااد که سس(مانهیا را دابشیی و تموریسیت ج(یوه دهاید و افییار سیاحش
افماطی را که سا هم در کشورسان داریم و همهجا نمونههایش هست ،اسیتم یداناید .اگیم
استم اینطورر سعمفی شود ،همان تّمر است که سیخواسباد یه زضم رسو یزناید.
ایاها فیم کمدند اسام که رز(ت کااد ،همهچّز طور دیگمر سیشود .ولی یحمداﷲ چایّن
نشد .همۀ سا کار کمده یودیم که یعد از اسام اگم زادثهار پّش آسد ،آیة اﷲ سابظیمر رهدیم
یاشاد .سا سا ها کار کمدیم که ازبّاطا اسام ییه ایشیان سماجعیه شیود ،ایشیان سمجیع
یاشاد؛ یه این دلّل که آن سوقع در قانون اساسی یود که یاید پاج سمجیع ییا سیه ییا هریت
سمجع یاشاد .اسام ایشان را یه باوان سمجیع سعمفیی و ازبّاطاتشیان را ییه ایشیان ارجیاع
دادند؛ خّ(ی کارهار سهم نّز یه ایشان زواله سیشد .وقبی اسام تصمّم گمفباد که ایشیان

80

آیة اهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران

در این سقام نداشد ،سا پاج نرم ،همّنجا در جماران ،در سازلشان شام خدست اسام یودیم.
گربّم این همه آسادگی پّدا کمدیم که خدار نیمده اگم روزر شما نداشّد ،سمجیع داشیبه
یاشّم و دسبمان خالی نداشد .اآلن چییار کایّم؟ گرباید شیما در سّیان خودتیان چایّن
شخصّبی دارید .گربّم چه کسی؟ سا که خودسان همه را سیشااسّم .این آسیان نّسیت.
رهدمر طور دیگمر است .ایشان نگاه کمد یّن ساها و گرت همّن آقیار خاسایهار .افیماد
دیگم هم آن و یژگیها را داشباد .اینطور ندود که ساحصم ییه ایشیان یاشید؛ ولیی همیّن
جم(ه یابث شد که سا در سج(س خدمگان آقار خاساهار را انبخاب کاّم.
قدل از آن ،یک یار اسام فمسوده یودند اگم فمد یه جار شورا یاشد ،یهبم است؛ اسا قانون
اساسی یم شورار رهدمر هم د
رحه سیگباشت .یعد هم گرباد یمار رهدمر اجبهاد سط(ق
کافی است و سمجعّت لزوسی ندارد که ایاها در آقار خاسایهار ییود .یعید از اسیام ،ایبیدا
سج(س خدمگان یه فیم آقار خاساهار ندیود .ایشیان از شیورا دفیاع کیمد؛ چیون در قیانون
اساسی ،رهدمر شورایی یود و سا یایست قانون اساسی را دندا سییکیمدیم .گموهیی هیم
تعّّن شده یودند :آیة اﷲ سشیّای ،آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،آقار سوسور از اردیّل ،آقیار
خاساهار هم از خاساه ،همه تمک یودند .همان شدی که اسام رز(ت کمدند ،سا همگیی در
همّن یّمارسبان رویهرو جمع شدیم .سسئوالن همه جمع شدند .طدق قانون اساسی ایین
سه نرم را یه باوان شورار رهدمر تعّّن کمدیم؛ لبا داو در سج(س خدمگان ،از شورا دفیاع
سیکمدیم؛ الدبه سن سدیم ج(سه یودم و نویبم نشد رحدت کام .ایشان آیة اﷲ خاسایهار)
نویبش شد .سخامان ای خّ(ی خویی کمدند در ایایه یاید شورا یاشد؛ ولی رأر نّاورد .شورا
 12رأر و فمد  42رأر آورد .آقایانی که از قم آسده یودند ،چهارده نریم ،جاسعیۀ د
سدرسیّن
یودند؛ همه آیة اﷲ گ(پایگانی را انبخاب کمدند .سا یا آیة اﷲ گ(پایگانی سخالربی نداشبّم،
خودسان شاگمد ایشان یودیم ،سمید ایشان هم یودیم؛ ولی ایشان ییمار انقیتب ،سدیارزه و
سدیمیت کشور کار نیمده یودند؛ فقش همان کارهار زوزور را داشباد .لیبا خدمگیان ییه
ایشان رأر نداد .وقبی آییة اﷲ گ(پایگیانی رأر نّاوردنید ،رأر دوم آییةاﷲ خاسایهار ییود و
ایشان رأر یسّار خویی آوردند .جاسعۀ د
سدرسّن ،چهارده نرم یودند و همان چهیارده نریم
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یه آقار گ(پایگانی رأر دادند؛ ولی یّش از دو سوم یه آیة اﷲ خاساهار رأر دادند؛ وقبیی
سا ایشان را یه باوان فمد سعمفی کمدیم ،یدون ایاییه وقیت یگّیمد ،ی(اید شید آسید پشیت
تمیدون ،گرت :سن که فمد را قدو ندارم ،شما چطور سن را انبخاب سیکاّد؟! سن گربم سا
هم تا یه زا قدو نداشبّم؛ اسا زاال قانون شد .این سج(س رأر داد که یایید فیمد یاشید؛
اسام هم اجازه داده یودند .شما نداشّد ،فمد دیگمر سییشیود؛ چیارهار نیداریم .و ایشیان
دیگم زمف نزد و رفت رور رادلی نشست .سن سییو ایشیان را بتسیت رضیا ت(قیی
کمدم و گربم رأر سیگّمیم.
دشماان سا ،کشورهار سخالف انقتب ،همه انبظیار داشیباد یعید از اسیام همیهچّیز
ً
ً
یه هم یمیزد ،واقعا یه این اسّد داشباد؛ اسا داوال آن تشّّع جاازۀ بجّدی که در تاریخ اییمان
و استم یینظّم یود ،اتراق افباد و سیمدم در رز(یت اسیام ،ییه ریحاه آسدنید .یعید هیم
ً
اظهارا ایشان یود و سا از سمز(ۀ سخبی گبشبّم .واقعا اسیام کمیک کمدنید .ایاجیا هیم
نقش آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی سهم است؛ چون ایشان هم بضو خدمگان و هم در گموه سیه
نرمر شورا یود و یه آقار خاساهار رأر دادند .الحمدﷲ انقتیمان اداسه دارد .اسّدواریم که
شّاطّن داخ(ی و خارجی نبواناد این انقتب را زخمیی کااید .شیماها هیم یایید سیمیاز
انقتب و سواظ یاشّد .والستم ب(ّیم و رزمة اﷲ.
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ابتدا از سابقۀ آشناییتان با آیة اﷲ موسوی اردبیلی بفرمایید.

یسم اﷲ المزمن المزّم .آشاایی خانوادگی سا یا سمزوم آیة اﷲ العظمی سوسور اردیّ(یی
یه قدل از تولد سن یمسیگمدد؛چون پدرم و سمزوم آقار سوسور اردیّ(ی از اوایل نوجیوانی ییا
ً
هم رفّق یودند .داولّنیار پدرم و ایشان همدیگم را در تدمیز ستقا کمدند و یعد ،هم دو ظاهما
ً
همزسان آسدند قم و در ج(سا یحث و درس یا هم یودند .از همان سوقع طدعیا خیانوادههیا
د
سمتدش یودند.
سسائ(ی هست که سن د
سام قد نمیدهد؛ اسا از سمزوم پدرم چّزهایی شاّدهام که نقل
ً
سیکام .سمزوم آقار سوسور اردیّ(ی ظاهما داو سازلشان ،رویهرور ساز سیا در خّاییان
خاکرمت یوده است ،در کوچهار یه نام خّام .یک زات رضا یزدر یود کیه دو ییاب خانیه
کاار هم داشت :ییی را سا اجاره کمده یودیم ،و در خانیۀ دیگیم ،خیود زیات رضیا ییزدر
سینشست .سمزوم آقار سابظمر هم یا فار(ۀ یک ساخبمان ،همسایۀ زیات رضیا ییزدر
یود؛ یعای خانۀ سا یا سمزوم آقار سابظمر یک خانه فار(ه داشیت .لیبا سیا از یچگیی ییا
د
ً
خانوادۀ سمزوم آیة اﷲ سابظمر ارتداط داشبّم .سثت یا سحمد آقیا از دوران یچگیی سیمتدش
 . 1ایشان در زا زاضم ،سعاون رئّس قوۀ قضائّه و رئّس شورار زل اخبتف کشور است .این گرت وگو طی دو ج(سه در
تاریخ  31/0/01و  31/1/1توسش سهدر سهمیزر در سحل ساخبمان قوۀ قضائّه ،واقع در تهیمان ،نیدش خّاییان زجیاب
انجام شده است.
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یودیم .الدبه سن ایشان از سن یّشبم یود .سمزوم آیة اﷲ سابظیمر تیا آخیم ،سین را ییا اسیم
کوچک ردا سیزد .سیگرت آشّخ سهدر .این اواخم هم ازمد آقا سن را دید و گرت کیه
سادر سما شما را سیگمفت.

ً
رویهرور خانهار که سا سینشسبّم ،خانیهار ییود کیه ظیاهما سمزیوم آقیار سوسیور

اردیّ(ی آنجا سسبأجم یودند .آقار سوسور ،خیواهم زییاد داشیباد و خودشیان تاهیا پسیم
خانواده یودند .سن که یه دنّا آسدم ،خواهمهایش یا سن یازر و گاهی هم اذیبم سیکمدنید.
سمزوم پدر آقار سوسور اردیّ(ی ،سعمم و دارار ویژگیهار خاص خود یودنید کیه اگیم
وقت یود ،اشاره سیکام .یک روز ایشان از پاجمۀ خانه سییّااد که یچیههیا سیما کیه یچیۀ
کوچیی یودم ،گمفبهاند و سیخواهاد داخل زوض یّادازند .ایشان داد سییزناید و سیما از
دست یچهها نجا سیدهاد!
ساکن قم بودند؟

یا ساکن قم یودند یا سسافم یودند .درست نمییدانیم؛ اآلن ییادم نّسیت .ولیی آنجیا
ً
زندگی سیکمدند .سمزوم پدرم این طور نقل سیکمدند .از آن سوقع طدعا سا سأنوس یودیم.
یعد از انقتب ،سمزوم آقار سوسور اردیّ(ی یک روز یه سن فمسودند شما یمار سن ،سثیل
سحمد پسمم) هسبّد.
سمزوم پدرم نقل سیکمد که پدر سمزوم آقار سوسور اردیّ(ی خّ(ی اهل یحث ییود و
سیگرت همچه سن سیگویم زق است .همکس سییگریت دلّ(یت چّسیت ،ییه شیوخی
سیگرت :بج آدم خمر هسبی تو! وقبی سن سیگیویم ایین طیور اسیت ،از سین دلّیل
نخواه! یعد سیخادید .سمزوم زاتآقا نقل سیکمد که سا یا آقار سوسور اردیّ(یی هیم کیه
ً
یحث سیکمدیم ،ایشان هم تقمیدا همان طور سثل پدرش جواب سیداد .زاتآقا سیفمسود
که سن د پدرش را یه دست آورده یودم و گیاهی تأیّیدش سییکیمدم؛ لیبا از سین خّ(یی
خوشش سیآسد و تعمیف سیکمد.
آن سوقع که آقار سوسور اردیّ(ی در اردیّل یود ،سمزوم والد سا و آیة اﷲ سّمسحمیدر

گفتو گو با حجة االسالم والمسلمین مهدی احمدی میانجی

81

و آقار شدّمر زنجانی و دوسبان دیگم یه سّانه سرم سیکااد و از سّانه یه تدمیز سیرونید و
از آنجا یه اردیّل .آقار سوسور یه ازبمام این آقاییان ،سهمیانی تمتّی داده ،چاید نریم از
سحبمسّن اردیّل را هم دبو سیکاد .آقار سوسور در این سهمانی سیگو ید :سن یعید از
هرت خواهم یه دنّا آسدم .پدرم یمار تولد هم کدام از فمزندانش ،سجدۀ شیم سیکیمده و
یه کسی هم که خدم تولد را سیآورد ،سژدگانی سیداده است .وقبی سن یه دنّا آسدم و ییه او
خدم سیدهاد ،سجده سیکاد و یعد سیگوید :خدایا اگم این پسم رال ،و ناریم دیین تیو
نمیشود ،از سن یگّم! همانجا آقار سّمسحمدر یه شوخی سیگوید :نمیدانم چیما خیدا
دبار پدر را سسبجاب نیمد! از این گونه شوخیها زیاد داشباد.
دو قضّه از آقار سوسور اردیّ(ی نقل سیکام که شاید از دیگمان هیم شیاّده یاشیّد.
ایشان سیفمسودند در سرم بممه ،همماه دوسبان در ییی از هبلهار نزدیک سسجدالحمام
اتاقی گمفبّم .یک ش تا سابت یازده گربّم و خادییدیم و ییییدو جم(یه هیم ییا خیدا
شوخی کمدیم .سیگرت سن ی(اد شدم وضو گمفبم که یموم زمم .وارد آسانسور که شیدم،
دگمۀ طدقۀ همکف را زدم .آسانسور یه طدقۀ همکف رسّد ،ولی در ییاز نشید و آسانسیور
یمگشت و رفت طدقۀ یّستودوم .در یاز شد ،ولی رویهروییش دییوار ییود .دوییاره دگمیۀ
ً
همکف را زدم؛ یه همکف که رسّد ،سجددا یمگشت و رفت همانجا .یا خودم گربم الیید
طدقۀ همکف خماب است .دگمۀ طدقۀ داو را زدم .آسانسور یه طدقۀ داو رسّد اسیا دوییاره
یمگشت رفت همان طدقۀ آخم! طدقۀ دوم را زدم ،همّنطور ...یا خودم گریبم :سثیل ایاییه
خداوند سبعا سیخواهد سن را گوشمالی یدهد که ایاجا جیار آن زمفهیا ندیود .چیون
دگمۀ هم طدقهار را زدم ،در آسانسور یاز نشد و یمگشت یه یاال .گربم خدایا غ(یش کیمدم،
شوخی کمدم .این دفعه زدم همکف ،آسانسور در همکف ایسباد و در یاز شد».
دیگم ایایه سیگرباد :یا چاد نرم از دوسبان رفبّم سدیاه کیه چاید روز یمیانّم و یعید
د
یمویم سیه .پشت قدمسبان یقّع یودیم که تعدادر سّاهپوست آسدند .سن یکدفعه یه ذهام
آسد و یه زیان آوردم :ایایه سیگویاد پّغمدم خّ(یی خوشیگل ییود ،الیید در سقاییل ایاهیا
خوشگل یوده است! همان وقت ،ک(ّهدرد یسّار شدیدر گمفبم؛ قدل از آن در تهمان ساگ
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ک(ّه داشبم و قمار یود یعد از سرم ،بمل کام .اوضابم یه هم ریخت؛ طوررکیه دوسیبان
یه فیم افبادند که سن را یه ایمان یمگمداناد .ی(ّت هم گمفباد که یمگیمدم .گریبم نیه ،خیودم
سیدانم این چه دردر است و درسانش چّست! ختره یا ززمیت خیودم را رسیاندم ییه
زمم ندور .آنجا بمض کمدم :یا رسو اﷲ ،سن فمزند شما هسبم .یک غ(طی کمدم ،سن را
یدخشّد .سن اگم یمگمدم ایمان ،هم یمار شما ید است ،هم یمار سن؛ یمار شما ید اسیت،
چون سمدم سیگویاد پّغمدم د
تحمل یک شوخی نوهاش را نداشت .یمار سن هم ید اسیت،
چون سیگویاد پّغمدم او را یمگمداند .ایاها را که گریبم ،دردم آرام گمفیت .همیۀ سماسیم و
د
سااسک زج در سیه را هم انجام دادم و آسدیم ایمان .در ایمان رفبم پّش دکبم .دکبم گرت:
شما اآلن ارت ساگ ک(ّه ندارر .در رورتی که قدل از سرم گرباد ساگ دارر و یعید از
زج یّا بمل کن.
سمزوم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی آدم رمیحی یودند و در بّن زا  ،د رزم و بیاطری.
شوخطدعی ایشان هم که زیانزد است .داسبانی یمار شما از شوخطدعی ایشان نقیل کیام:
قدیم درسّان آذررها سمسوم یود که اگم یچۀ یکسیالۀ کسیی سییسیمد ،در خانیه ییمایش
سج(س خبم یمگزار سیکمدند و آشاایان یمار فاتحهخوانی و تس(ّت سیآسدند؛ سابها یمار
آیاء و اجدادش فاتحه سیخواندند .ساطقۀ سا این طور یود .از یمادرها و خواهمهار سا هیم
در همان سنوسا از دنّا رفبه یودند .سمزوم والد سیگرت :آقیار سوسیور در ایین گونیه
سجالس ،گاهی شوخی هم سیکمد که زا و هیوار سج(یس بیوض یشیود .یکییار کیه
نوزادر در خانۀ سا سمزوم شده یود ،ایشان هم یمار تس(ّت آسدند؛ اسا یا شوخیهایی کیه
کمدند ،غم را از د همه یمداشباد .در آن ج(سه ،آقار اثاابشم ار شابم ،از دوسیبان آقیار
سوسور اردیّ(ی هم زضور داشت .ایشیان هیم داسیبانی نقیل کیمد و همیه را ییه خایده
د
واداشت .گرت :اسموز داشبم رادیو ده(ی نو را گوش سیکمدم که یکسمتده یمناسیه را قطیع

کمدند و سجمر یا زالت یغض گرت :نوزاد سّمزاب(ی ازمدر درگبشت! همه خادیدند.
از روایش باطری ایشان و سمزوم والدم هم خاطمهار یه یاد دارم :وقبی آقیار سوسیور
اردیّ(ی دچار بارضۀ سیبه شدند ،سمزوم پدرم بممه د
سشیمف ییود .از بمیمه کیه آسدنید،
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گرباد ،یمویم دیدن آقار سوسور اردیّ(ی .آن سوقیع ایشیان در خانیه یسیبمر ییود .رفبیّم
دیدنشان .سمزوم والد سا خم شد رور آقار سوسور اردیّ(ی را یوسّد .همدیگم را یغل
کمدند و هم دو گمیسباد .آقار سوسور اردیّ(ی ،یهویژه یسّار ازساساتی شده یود .یعد که
کمی آرام شدند ،گرباد :آقا سّمزا ب(ی ،در آن زا که ازساس کمدم رفبای شدهام ،یه ییاد
شما افبادم که یگویم سما دبا کاّد؛ اسا گرباد شما نّسبی .یعد گرت :داشباد سما سییمدند
و فیم کمدم که یه خدا چه یگویم .یعد هرباد سا سین چیه آوردهام! هیّچچّیز ییه ذهیام
نّاسد ،غّم از ایایه سحدت اهل یّت ع) در د سین هسیت .داد زدم ،فمییاد کشیّدم کیه
خدایا سن دارم سیآیم و در ق(دم سحدت اهل یّت ع) است ،که ناگهان ساگّای را از رور
سّد ب(ی یا آقا د
سّاهام یمداشباد؛ چشمم را یاز کمدم ،دیدم آقا د
سیّد سسیعود ییاالر سیمم
گمیه سیکاد .پمسّدم آیا شما ردایی شاّدید؟ گرباد نه ،شما آرام خوایّده یودید.
خّ(ی باطری یودند .سن گاهی در ج(سا سیدیدم که وقبی رحدت گمفبارر کسیی
سیشد ،آقار سوسور اردیّ(ی اشک در چشمش سیآسد.
دربارۀ محبت اهل بیت(ع) اگر خاطرۀ دیگری از ایشان دارید ،بفرمایید.

آقار سوسور اردیّ(ی ی رزمة اﷲ ب(ّه ی یه کبیاب ارشباد شیّخ سرّید ،خّ(یی اببقیاد
داشت .اگم کسی روضهار خارت از سطال آن کباب سیخواند ،آهسیبه و گیاهی هیم ییا
ردار ی(اد سیگرت :دهانت یشیاد ار دروغگو! روضۀ زضیم اییاالرضیل سیتم اﷲ
ب(ّه در ایشان خّ(ی اثم سیکمد .شدید گمیه سیکمدنید .سیگو یاید دلّیل بتقیۀ خیاص
ً
ایشان یه زضم بداس ع) این یود که ظاهما یکییار پیدر ایشیان ییا بیدهار ،از جم(یه
یمادرشان یمار زیار سیروند کمیت .ایشان سعمم و یقّه شخصی یودهاند .آنها سیگویاد
یمار زضم ایاالرضل العداس ی ستم اﷲ ب(ّه ی سقدارر نبر دارییم .ایشیان سییگویید
داخل ضمی ،نمیزید ،این گمدنک(رتها سیخورند؛ آن را یدهّد یه ط(دههایی که سسبحق
هسباد .سیفمسودند وقبی خواسبّم وارد رحن زمم زضم ایاالرضل یشیویم ،سین هیم
کارر کمدم ،نبوانسبم اذن دخو یخوانم ،زیانم یاد آسده یود .یدون اذن دخو وارد شیدم؛
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یعد دیدم نه ،خّ(ی جدر زیانم گمفبه و نمیتوانم تی(م کام .یه یمادرم اشاره کمدم ،پو را
بوجه نمیشد سن چه سیگویم .یاألخمه هم طور یود ،س د
یمیزید داخل ضمی .،او س د
بیوجهش
کمدم .پو را انداخت داخل ضمی ،و زیان سن هم یاز شد .یعید ییه آنهیا قضیّه را گریبم.
از آن یه یعد ،ایشان در روضۀ زضم ایاالرضل ی ستم اﷲ ب(ّه ی هم گمیه سییکمدنید و
هم این سط( را سیگرباد.
زسانی سن هم دریارۀ پو ریخبن داخل ضمی ،شدهه داشبم .زسیان ریدام ییا سمزیوم
پدرم د
سشمف شدیم یمار زیار  .یعضیها سیآسدند سسئ(ه سییپمسیّدند .وقبیی سمزیوم
والد سیگرباد وجوها را داخل ضمی ،یمیزیید ،یعضییهیا اببیماض سییکمدنید ،پیدر
سیفمسود :یا همّن پو ها است که ازبمام ایاجا را نگه داشبهاند.
وقتی ایشان رفتند تهران ،ارتباط خانوادگی قطع نشد؟

نه .سوقعیکه آقار سوسور اردیّ(ی آسدنید تهیمان و در خّاییان سیبارخان فع(ی تیات
سایق) ساکن شدند ،سا گاهی از قم سیآسدیم و در خانۀ ایشان سهمان سییشیدیم .ایشیان
هم خّ(ی اظهار سحدت سیکمدند .سا یچهسا یودیم .یادم هست که قدل از انقتب ،یک
ش که سهمان ایشان یودیم ،رد ،زود یا زاتآقا و آقار سوسور اردیّ(ی و آقار سوسیور
زنجانی ،رفبّم دریاد .اوایل اردیدهشتساه یود و هوا یه سمدر سیزد .آن سرم و آن گیمدش
د
سیرم ترمیحیی ،فهمّیدم کیه
سرمح را فماسوش نمیکام .از سطال آقار سوسور در ایین ا
ایشان هم هربه یمار ورزش یه ایاجا سیآید.
یعد از پّموزر انقتب ،آقار سوسور اردیّ(ی ی رزمة اﷲ ب(ّه ی که یه دسبگاه قضائی
رفباد ،یه سن اظهار سحدت کمدند که یّا در دسبگاه قضائی سشیغو کیار شیو .سین قدیو
نیمدم .از کار قضائی هماس داشبم .رفبم رشت ،اسبان گّتن ،دو سا آنجا ییودم و سیا
 95سمّاار والیت فقّه را یمگزار کمدم .فیم کام پیایّز ییا اواییل زسسیبان ییود .یزرگیان را
دبو کمدیم ،آقار جوادر آس(ی ،آقار جابی ،آقار سوسور اردیّ(ی ،آقار رانعی ،آقار
شییهّد رییدوقی هییم آسدنیید و سییخامانی کمدنیید .همییایش جییالدی یییود؛ ولییی سبأسییرانه
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سخامانیها را ندارم .یییاز کسانیکه آسد ،آقار سوسور اردیّ(ی ییود .آسدنید و در آنجیا
دویاره اظهار سحدت کمدند که شما یّایّد تهمان و سن یاز قدو نیمدم.
در گیالن کار تبلیغی میکردید؟

ی(ه ،یا سمزوم آقار جایمیان فعالّت سیکمدیم .آنجا دفبم تد(ّغا راه انداخبّم .آقیار
جایمیان ،ط(دۀ خّ(ی بجّدی یود .سادع انمژر یود و سخ(ی  .سبأسیرانه تصیادف کیمد و
سمزوم شد .سن کارشان را اداسه دادم .آقار سوسور که آسدند و فعالّتهار سا را دیدنید،
خّ(ی تشو یق کمدند .اسا اببقاد داشباد که در قوۀ قضائّه یّشبم سیتیوانّم خیدست کایّم.
ً
سن خدسبشان بمض کمدم که تد(ّغ در سّان سمدم را یّشبم دوست دارم و یاید یمانم .واقعا
هم اگم خداوند سبعا یخواهد یه سن سزدر یدهید ،ییمار همیّن دو سیالی اسیت کیه در
تیوهم خ(یوص داشیبّم .اآلن د
گّتن یودم .آنجا خال کار سییکیمدیم .زیداقل ،د
تیوهم
خ(وص را هم نداریم!
در اسبان گّتن ،کتسهار سبعددر داشبّم .سیرفبّم شهمسبانهیا ،کیتس یمگیزار
سیکمدیم و یمسیگشبّم .روزر هاگام غموب یمسیگشبم که گرباد آقار سوسور اردیّ(یی
تا یه زا سهیار زنگ زده و شما را خواسبهاند .دندا شما است .آن سوقع ،ایشان دادسبان
کل یود .خدسبشان زنگ زدم .گرت شما نمییخیواهی یّیایی تهیمان؟ گریبم هربیۀ آیایده
خدسببان سیرسم .گرت دیم است .گربم کی یّام؟ فمسود همّن اآلن .گریبم اآلن غیموب
است؛ وسّ(ه نّست .گرت سن نمیدانم .همّن اآلن راه یّرت .سین تیازه ییک پّییان نیو
خمیده یودم اسا نمیتوانسبم در جاده رانادگی کام .از ییی از دوسبان خواسبم کیه سین را
تا تهمان همماهی کاد و ساشّن را هم یماند .ایشان رانادگی کمد و نّمهش رسّدیم تهیمان
و رفبّم خانۀ آقار سوسور؛ همّن خانهار که یغل سسجد اسّمالمیؤساّن ییود .راهامیایی
کمدند و رفبّم در یک اتاق خوایّدیم .یعد از نماز رد ،،آقار سوسور از سن پمسّد :شما
فتنگموه را در اسبان گّتن سیشااسّد؟ از آنها اطتباتی دارید؟ گربم نه .گرت :شما یا
آنها ارتداطی ندارید؟ گربم نه .سطمئن شد که سن یا قضّه ارتداطی ندارم .یعد گرت شیما
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د
سید
از آنهایی که کمونّستها را سیگّمند ،سییمند ،یه کممشان ساگ سییادنید ،داخیل ا
ساگم سیاندازند ،خدم ندارید؟ گربم نه .سع(وم شید کیه شیهمیانی رشیت ییه یاییریدر
گزارش داده است که بدهار ززباﷲر چایّن کارهیایی سییکااید .آقیار سوسیور هیم
یمار ایایه یایردر افشاگمر نیاد و ب(ّه ززب اسبراده نیاید ،اطتبّیهار آسیاده کیمده
یودند که آن را سابشم کااد .گرت شما فتن شخ

را سیشااسی؟ گربم فقیش اسیمش را

شاّدم .در گّتن آدم سشهورر است .گرت سا او را دسبگّم کمدیم .اآلن زندان اسیت .او
یک ززباﷲر نادان است که گو یا دست یه کارهار این چاّایی زده اسیت .سین گریبم:
ساافقّن در گّتن سیخواسباد تمورش کااد که او یا ک(ت آنها را کشبه است .خّ(ی قیور
د
است .اسا اگم چاّن چّزر یاشد ،سن سط(ع سیشدم .سن سمتدش هسبم ،ایاها درو اسیت
و اگم هم یاشد سخرّانه است .در سّان سمدم شایع نّست .گربههار سین یابیث شید کیه
آقار سوسور اردیّ(ی آن اطتبّه را سابشم نیااد .یعد سن یمگشبم رشت.
چه شد که بیشتر از دو سال در گیالن نماندید؟

جااب آقار ازسانیخش ی رزمة اﷲ ب(ّه ی کمی سّانهاش یا سا شییمآب شید .آقیار
ریانی اس(شی ی رزمة اﷲ ب(ّه ی و آقار سحروظی ،سعی کمدند که سا را آشبی یدهاد ،اسیا
نشد و سن هم در گّتن نماندم .یچههار ززب اﷲ یا آقار ازسانیخش سخالف یودنید.
سن دیدم اگم یمانم ،یا یاید یا اسام جمعه درگّم یشوم یا یا ززباﷲرها .رها کمدم و آسیدم
تهمان .در تهمان ،یک روز یه سن گرباد آقار سوسور اردیّ(ی دندا شیما سییگیمدد .رفیبم
خدسبشان .گرت سن از داو یه شما گربم که یّا در قوۀ قضائّه خدست کن .گریبم چشیم،
یموم دریارهاش فیم کام .اسا یاز سّ(ی یه کار قضائی نداشبم .در سجموع ،خدست در سپاه
را تمجّ ،سیدادم .یه همّن خاطم ،زدود دو سا در سپاه یهباوان سسئو وازد تد(ّغا
و انبشارا سشغو شدم .ولی یاألخمه یه ارمار ایشان رفیبم قیوۀ قضیائّه .آقیار سوسیور
اردیّ(ی ،روز داو کاغبر گباشت سقایل سن و فمسود از این دوازده کار ،هیم کیدام را کیه
سیپسادر یا ی(در ،انبخاب کن .سن هیم دسیت گباشیبم رور آسیوزش .گریبم سین ییه
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آسوزش بتقهسادم .ایشان هم سوافقت کمدند و سن شدم سدیمکل آسوزش قوۀ قضائّه.
ً
آقار سوسور اردیّ(ی یه سا اببماد داشت و انصافا سن هم سیتوانم یهجد یگویم که در
د
هشت سالی که گزیاش و آسوزش قضا در دست سن یود ،زبی یکیار از قانون تخطیی
نیمدم و آیمور ایشان را آییمور خیودم سیدانسیبم .ییه همیّن دلّیل ،ایشیان هیم گیاهی
سأسوریتهار خاری را یه سن سیدادند .یادم است که اواخم بمم اسام ی رزمة اﷲ ب(ّه ی
ً
قضایایی اتراق افباد که اسام سسبقّما یه یعضی از آقایان قضا سأسوریت داده یودنید کیه
اقدام کااد .این سسئ(ه یمار آقار سوسور اردیّ(ی قدرر ساگّن یود .یه ایشیان ییمخیورد.
کت ایشان از ایایه اتراقی در زوزۀ قضائی یّربد و از آن ییخدم یاشاد ،نارازیت سیشید.
د
روزر سن را ازضار کمد .سن آن سوقع سیدیمکیل آسیوزش و گیزیاش و اسیبخدام قضیا
یودم؛ اسا کمبم خدسبشان سیرسّدم .دأب و اختق سن طورر است که خودم را خّ(ی یه
یزرگان و سقاسا نمیچسدانم؛ زبی یه آقار سوسور اردیّ(ی .یا همۀ ارادتی که یه ایشیان
داشبم و لطری که یه سن داشت و نزدییک هیم ییودیم ،گیاهی چاید سیاه ییه دفبیم ایشیان
نمیرفبم .گاهی ازساس سیکمدم که یاید یه ایشان سم یزنم که اسائۀ ادب نیمده یاشم .یه
هم زا  ،یک روز یه سن گرباد که آقار سوسور یا شما کار دارد .رفبم خدسبشان .جایاب
د
آقار اشماقی هم یود .دیدم رنگ آقار سوسور پمیده است .یسیّار سبیأثم شیدم .فمسودنید
دفبم پیگّمر ویژه راه یّادازم .سسئولّبش را شما قدو کاّد! آقیار اشیماقی
سیخواهم یک ا
گرت این کار از سن یمنمیآید؛ فتنی قدو کاد! سن کمیش سیکام .سن دیدم یا د
توجه ییه
قضایار پّش آسده ،خّ(ی ناسمدر است که سن هم یگویم نه .سیفهمّدم کیه ایین دفبیم،
بواقدی هم دارد .اینطور نّست که یدون باقدت یاشد .آقار اشیماقی کیه از گیمدنش ییاز
کمد ،سن گربم چشم زاتآقا .سا در سقایل هجمههایی که یود ،یک دفبم پیگّمر وییژه راه
انداخبّم؛ یخشناسه فمسبادیم که دادسبانها سی(فاند که همۀ وقایع کشیور را در داولیّن

فمرت ،یه این دفبم اطتعرسانی کااد .در قیدم داو  ،از نخسیتوزییم ،آقیار سّمزسیّن
سوسور خواسبّم که  22افاییس یه سا یدهاید کیه ییا  22اسیبان خیش سسیبقّم داشیبه
یاشّم .چون یا ت(رنهار آن سوقع ،گاهی شماره گمفبن وقت سیگمفت .آقار نخستوزیم

آیة اهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران

91

سوافقت کمد ،اسا آقار سوسور اردیّ(ی اجازه نداد .گرت آقیا سهیدر ،اسیانیا ارتدیاطی
کشور کم است .اگم یاا یاشد  22خش سسبقّم یه سا یدهاد ،سمدم یّچاره چیه کیار کااید؟
چاّن روزّهار داشت .در اوت گمفبارر هم یه فیم سمدم و کشور یود.
دفتر پیگیری برای اخبار مربوط به قضات بود؟

نه .یمار آگاهی از اتراقاتی یود که در کشور رور سییداد .گیاهی خدمهیایی ییه آقیار
سوسور سیرسّد که ایشان نارازت سیشد .سیگرت چیما سین کیه در رأس قیوۀ قضیائّه
هسبم یاید دیمتم از دیگمان یشاوم؟ اطتبا رئّس قوۀ قضائّه یاید دست داو یاشد؛ زبی
زودتم از وزار اطتبا  .اگم سط(دی در شورار اساّت س(ی یا جار دیگم سطیمح شید و
ً
سثت وزار اطتبا نخواست زیم یار ییمود ،دلّیل داشیبه یاشیّم .سیخواسیبّم اخدیار
کشور را از سجارر سخب(ف یگّمیم .سن اببقاد داشبم که یاید یه اسبانها و شهمسیبانهیا
سرم کاّم و اوضاع را از نزدیک یدّاّم و یا افماد سحبمم و سورد اببماد رحدت کاّم.
سا دفبم پّگّمر را خّ(ی جدر و شدانهروزر دفعا کمدیم و ش ها هم کشّک داشبّم
که تماسهار شدانه و نّمهش را جواب یدهاد .یعضیی ییولبنهیار خدیمر هیم گیاهی
خدمهایی سینوشباد ،سا یا آنها سقای(ه کمدیم و سموردایشان خوایّد .یمار پّشمفت یهبیم
اسور ،آقار ازد یاقمزاده را هم یه سعاونت ساصوب کمدم و گربم شما این کار را سیدیمیت
کن .یاألخمه یا تتش شدانهروزر همیاران ،د
جو س(به آرام شد.
جایگاه علمی و حوزوی آیة اﷲ موسوی اردبیلی ،چگونه ارزیابی میشد؟

ایشان در زسان اسام ،سسئولّت قوۀ قضائّه را داشباد که جایگاهی سهم و سعاادار ییود.
د
رئّس قوۀ قضائّه ،یاید از سقاسا بالی زوزه و دارار اجبهاد سس(م یاشید .سّیان اقیمان و
افماد همدوره هم ،ایشان سمباز یود .در شورار بالی قضائی ،ب(میایی کیه اسیام انبخیاب
کمده یود ،همه آیة اﷲ یودند؛ ولی آقار سوسور اردیّ(ی یک سم و گیمدن از همیۀ آنهیا در
اسور قضائی یاالتم یود .دریارۀ هم سوضوع ب(می که یحث سیشد ،ایشان فائق یود .دو نرم
خّ(ی اهل یحث یودند :ییی سمزوم آقار سمبشی ی رزمة اﷲ ب(ّه ی که آدم درسخوانده
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ً
و د
یحاثی یود ،و ییی هم آقار یجاوردر .این دو نرم ،اهل یحث یودند؛ ولی سعموال آقار
سوسور اردیّ(ی در یحثها د
تروق داشت.
آقار سوسور اردیّ(ی از زافظۀ فوق العادهار یمخوردار یود .یادم اسیت کیه در سیا
 66در تهمان ،یمار ط(دهها زاشّۀ ست بدداﷲ سیگربم .این کبیاب ،دوسیّن سیبن درسیی
زوزو یان در سوضوع ساطق است 3و زاشّهار است یم رسیالهار از سیت سیعد تربیازانی.
همان زسان ،ییی از ط(دهها آسده یود خانۀ سا .از قضا آقار سوسور اردیّ(ی هیم تشیمیف
آورده یودند .آقار سوسور از آن ط(ده پمسّد شما چه سیخوانّید؟ گریت ساطیق .پمسیّد
کدام کباب ساطق را سیخوانّد؟ گرت زاشّۀ ستبدداﷲ .سین ییا ایاییه تیازه آن کبیاب را
درس داده یودم ،یّشبم بدارا کباب را در خاطم نداشبم؛ اسا آقار سوسور اردیّ(یی سیبن
سعد الدین تربازانی را یهترصّل و از یم خواند .زداقل سی سا فار(ه افبیاده ییود؛ ولیی
ایشان سبن را خواند و یا آن ط(ده یحث کمد .سن د
سبحّم ساندم که آقار سوسور یا این همیه
سشغ(ه ،انقتب ،دوران جاگ ،قوۀ قضائّه ،چطور آن یحثهار خشک ب(می را فماسوش
نیمدند .از این جهت بالی یود.
آیة اﷲ د
سّد سحمد روزانی و آقار سوسور اردیّ(ی ،شخصّتهایی یودهاند کیه آقیار
خویی یه آنها باایت داشت .سا  66یا  65از خودشان شاّدم کیه ایشیان ییک سیرم ییه
ً
سشمف سیشود .سیفمسود :یکروز رفبم ساز آیة اﷲ خویی .یا د
کمیت د
توجه یه ایاییه قیدت
در نجف ،جزو شاگمدان آقار خویی یودم ،یه آقار خویی بمض کمدم شما یادتان هست
ً
که سن سدتی خدست شما درس خواندم؟ ظاهما شما گربهاید که ییمار سوسیور اردیّ(یی
سبأسرم که رفت یه ایمان .سا رفبّم ،ولی شما هم زالی از سیا نپمسیّدید .اگیم سیا هیم در
ً
نجف سیساندیم و سثت سمجع هم سیشدیم ،اآلن یاید یا یک دست پیو سیگیمفبّم و ییا
یک دست پو سیدادیم .ولی سن راه دیگمر را انبخاب کمدم.
سمزوم آیة اﷲ خویی یا آن همه بظمت ب(میی در زیوزۀ نجیف ،ییه آییة اﷲ سوسیور
 .1پّش از این کباب ،رسالۀ «الیدمر فی الماطق» را سیخواناد که در ضمن جامع المق،مات چاپ شده است.
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ً
اردیّ(ی باایت خاری داشت .سابها یعد از ایایه ایشان یه اردیّل رفباید ،طدعیا از قضیایا
دور شدند .در بّن زا یه دلّل زافظۀ قور و اهبماسشان یه درس و یحث زیوزور ،ییه
تهمان هم که آسدند ،از سجبهدان شاخ

یودند.

آقای اشراقی میگفتند :قبل از انقالب ،ایشان در تهران اسفار هم میگفتهاند و من در
درس اسفار ایشان شرکت میکردم.

ً
سن نمیدانم .گاهی سقام و سوقعّت یعضی آدمها یه آنها شخصیّت سییدهید؛ سیثت

چون رئّس قوۀ قضائّه شده است ،سوقعّت و شخصّت پّدا کمده است؛ چیون دادسیبان
شده ،شخصّبی پّدا کمده است؛ اسا شخصّت یعضیی آدمهیا تثدّیتشیده اسیت و آنهیا
هسباد که یه سقامها و سوقعّتها اببدار سییخشاد .آقار سوسور اردیّ(ی از این گموه دوم
ً
یییود .طدّعبییا کسییی یییود کییه شخصییّت ب(مییی و شخصییّت اجبمییابی و شخصییّت
انقتییاش ،در کشور جاافباده یود و او یود که یه دادسبانی کل یا یه ریاسیت قیوۀ قضیائّه
اببدار سیداد؛ نه ایایه از آنجا اببدارر یگّمد .آدمهایی که از سقاسشان یاالتمند ،وقبیی ییه
سقام سیرساد ،سقام آنها را سست نمیکاد؛ سقام آنها را از راه یهدر نمیییمد؛ سقیام یابیث
نمیشود د
سبیدم شوند .زاال ط(دگی و اختقی خودشان را زرظ سیکااد .آقار سوسور
اردیّ(ی تا زسانیکه در قوۀ قضائّه یودند ،گاهی یییدو نرم از سسئولّن دسیبگاه قضیائی،
سم ظهم سوقع ناهار سیآسدند سم سرمه ،شمیک ناهارش سیشدند؛ هم ناهار سیخوردند
و هم زمفشان را سیزدند و کارهایشان را انجام سیدادند .یعای اینقدر ارتداط ،رمّمی و
ً
خوب و ط(دگی یود .این طور ندود که زبما یاید وقت قد(ی یگّمند ،آنهم از چاد ساه قدل.
یه قو خودشان سا یمار ایشان سثل پسمشان یودیم .یه سن فمسودند شما سثل یچۀ خود سن
هسبی .سا که هّچ ،دیگمان هم که سیآسدند ،ارتداطها خّ(ی رمّمی و ط(دگی یود .ایین
هم یک ویژگی آقار سوسور اردیّ(ی.
سقام ،ایشان را سجبوب نیمد .آن سوقع هم کیه رئیّس یییی از سیه قیوۀ کشیور ییود،
همانگونه یود که وقبی در قم زنیدگ ای ط(دگیی داشیت .زبیی همیان شیوخطدعی و ذوق
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لطّف را داشت .در قم آقایی یه نام اثاابشمر ،از دوسبان آقار سوسور ،شابم یود؛ ایشان
یا آقا شهاب اشماقی و آقار شدّمر و زاتآقار سا در آن گعدههار دوسیبانه یودنید .آقیار
سوسور اردیّ(ی گاهی که سیآسد قم ،تا سیرسّد ،سیگرت یه آقار اثاابشمر زنگ یزنّد
ً
که یّاید .آقار اثاابشمر سیآسد و یا هم سینشسباد .بمدتا در شعم ،زا خویی داشباد.
ً
او شعمر سیخواند ،ایشان هم شعمر سیخواند .واقعا خسبگی یک هربۀ تهیمان ،ییا ایین
شعم خواندنها زایل سیشد.
ارتباط آقای اثناعشری با آقای موسوی اردبیلی چگونه بود؟

آقار اثاابشمر ،سحضمدار یود .دفبم اسااد داشت؛ ولی ارتداطش یا آقا نزدیک یود .ییا
ً
هم شوخی داشباد .یا پدر سا هم خّ(ی رمّمی یودند .شوخیهایی سیکمدنید کیه واقعیا
خادهدار یود .آقار اثاابشمر سیگرت :اگم روزر کار آخوندرتان نگمفت ،یّایّید تعزییه
یخوانّم .یه پدر سا گرت شما نقش ب(یارغم یاش .پدر سا قدرر چاق یود و این نقش یه
ایشان نمیآسد .یمار خاده سیگرت .سمزوم پدر سا گریت :تیو شیدّه کیدام شخصیّت را
یازر سیکای؟ گرت :سع(وم است دیگم ،قمم یایهاشم .گرباد چه تااسدی یّن تیو و قمیم
یایهاشم هست؟ گرت این آقار د
سّد ایوالرضل سّمسحمدر از ذهاش گبشت که یگوید
زمس(ه؛ سن پّشدسبی کمدم.
دربارۀ اخالق کاری و قضائی آیة اﷲ موسوی اردبیلی فرمودید .اگر مطلب جدیدی هست،
بفرمایید .همچنین قاعدتا راجع به رابطۀ ایشان با پدر شما باید مطالب بیشتری باشد.

رایطۀ آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یا سمزوم پدرم ،یه دوران نوجوانی یا اواییل جیوانی آنیان
یمسیگمدد و ایشان نسدت یه سمزوم والد سا اببقاد سعایور داشیت .جالی ایین ییود کیه
از نظم تریم اجبمابی ،شدّه هم ندودند .ایین نیبیۀ د
سهمیی اسیت .سین از سمزیوم پیدرم
چادیار شاّدم که سیفمسود سا از نظم نحوۀ تریم یا آقار سوسور آبسیان ییه ییک جیور
ً
نمیرود .سثت آنها طمفدار یاد جّم 3یودند ،زاتآقار سا سخالف یاد جّم ییود .زیاتآقیا
 .1یاد جّم ،ییی از یادهار الیحۀ ارتح و واگبارر اراضی یود که یه فقّه اجیازۀ نحیوهار خیاص از د
تصیمف را در زسیّن
دیگمان سیداد.
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دریارۀ یاد جّم سیفمسود یه آقار سشیّای گربم ،سن در درد نظمیۀ شما کبایی نوشبم ،پیو
چاپش را ندارم ،پولش را یده سن چیاپ کیام .زیاتآقیا کبیایی دارنید ییه نیام «سالیّیت
خصوری در استم» .در سّانه در انجمن دیین و دانیش ،سیخامانی سییکمدنید .یعید آن
سخامانیها یه رور کباب سابشم شد .آن زسان زاتآقا سیگرت یه آقار سشیّای گربم
ً
در درد شما چّزر نوشبم .یا وجود این اخبتفا  ،رفاقبشان کاست سحروظ یود و همیدیگم
ً
را قدو داشباد .نه ایایه در ظاهم ییدیگم را یپبیمند؛ نه .واقعیا زیاتآقیار سیا از ریمّم
ق(  ،آقار سوسور اردیّ(ی را یه پیاکی ،ریداقت ،یزرگیی و آقیایی قدیو داشیت .آقیار
سوسور نّز نسدت یه زاتآقار سا اینچاّن یود .اخبتفا فیمر هم سم جیار خیودش
یود .سن گاهی یه ط(دههار جوان سیگویم یاا نّست که همه یک جیور فییم کااید ،همیه
یکجور درک داشبه یاشاد .درکها و فیمها سخب(ف است .یمداشتهیا سخب(یف اسیت.
شما از یک سوضوع یک یمداشت سییکایی ،سین یمداشیت دیگیمر سییکیام .هیم کیس
یمداشبش یمار خودش سحبمم است .سعاایش این نّست که سن یا شما دشمن یاشم ،شما
یا سن دشمن یاشی .خوشدخبانه آنها یه دلّل یزرگی روزشان ،پاجاه سا  ،شصیت سیا ،
یا کما ررا و رمّمّت رفاقبشان اداسه پّدا کمد و اخبتفیا فییمر ییا ب(میی و زبیی
سّاسی ،سانع دوسبیشان نشد.
دربارۀ نوع ارتباط آیة اﷲ موسوی اردبیلی با مرحوم امام و رؤسای قوا بفرمایید .شنیدهایم
که ایشان هنگام قبول مسئولیت ،با امام شرط کرده بودند که به چیزی عمل میکنم که
قبول دارم .گاهی هم روی نظر خودشان ایستادگی میکردند.

ی(ه .همّن طور یود .یک سورد خاری یود که اسام چّزر فمسوده یودند و آقار سوسور
گربه یودند که یا این نظم سوافق نّسبم .سن نظم خودم را بمل سیکیام؛ سگیم ایاییه خیود
ً
اسام سسبقّم وارد شود .واقعا این سسئ(ه ییه نظیم سین خّ(یی سهیم اسیت کیه سسیئولّن،
ً
سخصورا در دسبگاه قضائی ،اینقدر شخصّت سسبقل فیمر داشبه یاشیاد کیه اگیم ییا
رهدم انقتب هم در سوضوبی اخبتف یمداشت پّدا کمدند ،زمفشیان را یزناید و رور آن
یایسباد .الدبه اگم رهدم اراده و زییم کاید ،سطیاع اسیت .آقیار سی(ّمی ،دادسیبان وییژۀ
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د
روزانّت سیگرت :روزر از دفبم سقام سعظم رهدمر ییه سین زنیگ زدنید و گرباید :آقیا،
راجع یه فتن پمونده نظمشان این است .سن زنگ زدم یه آقار زجازر گربم از دفبم چاّن
ت(رای یه سن شده است .شما یه آقا ستم یمسانّد و یگویّد سن در این پمونیده نظیمم ایین
نّست؛ اگم آقا در نظمشان است که طورر دیگم بمل یشیود ،پمونیده را از سین یگّمنید و
یدهاد یه شخ دیگمر .آقار زجازر یعد از ده دقّقه ،یه سن زنگ زد گرت آقا فمسودند
سن نظم خاری ندارم .سیگویم در سسائل دقت شود که ییکوقیت ظ(میی واقیع نشیود،
همّن .این خّ(ی سهم است .یه این سیگویاد قاضی سسبقل کیه یبوانید زیمفش را یزنید.
ً
آقار سوسور اردیّ(ی انصافا در این قضایا ،یه سد شخصّت ب(میاش ،سثل یک کیوه،
سثل یک سد یود .ایشان سیگرت :در زسان اخبتفا سّان یایردر و شهّد یهشبی ،اسام
همۀ سا را ازضار کمد .همماه آقار هاشمی رفساجانی و شهّد یهشیبی و آقیار خاسایهار
رفبّم خدسبشان .یایردر زودتیم از همیه رفیت داخیل .اسیام رور تخیت نشسیبه ییود.
یایردر در کاار همان تخت ،رور زسّن نشست .سن وقبی دیدم یایردر اینطور بمل
کمد ،رفبم وسش اسام و یایردر نشسبم .از سج(س که یّمون آسدیم ،آقار هاشمی یه سین
گرت :خدا پدر را یّاسمزد که این بقده را از د سا درآوردر.
نقل شده است که یک وقت ایشان برای سرکشی به اوین رفته و صحنههایی دیدهاند که
ّ
متأثرشان کرده است .آقای اشراقی هم نقل میکردند که ایشان روحیۀ خیلی حساسی
ّ
داشتند .دربارۀ موضوع تظلمات ،اگر مطلبی هست ،بفرمایید.

آقار سوسور اردیّ(ی ،در سا هار آخم ،د
زساس شده یود و جاهایی که یمایش سس(م
ً
سیشد ظ(می شده است ،واقعا زساسّت داشت .سابها واقعش این است که در دسیبگاه
قضائی ،اسیان و ظمفّت دخالت سسئو یاال ،خّ(ی کم است؛ چون دبوا است ،اخبتف
است؛ تیا آدم خیودش پمونیده را نخوانید ،سحاکمیه را ندّاید ،زیمف طیمفّن را نشیاود،
ً
د
نمیتواند قضاو کاد .سعموال هم کسی هاگام تظ(م ،نمیگوید زق ییا دیگیمر اسیت؛
یمبیس ،خودش را خّ(یی سظ(یوم ج(یوه سییدهید .سمیین اسیت ایبیدا آدم ییکدفعیه
ازساساتی شود؛ ولی دوسه سورد که ختفش ثایت سیشود ،یعد از آن ازبّاط سییکاید؛
ً
یعای آن زالت ،دیگم دست نمیدهد .ی(ه ،اگم واقعا جایی سشخ سیشید کیه ظ(میی
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شده است ،ایشان د
زساس یود .دبوار ایشان یا الجوردر یم سم همّن سسائل یود.
در اختالفاتی که دو طرف دارد ،بله؛ ولی وقتی یک طرف ،دولت و حکومت است یا در
مسائل سیاسی ،نمودش خیلی بیشتر است.

ً
سن و آقار اشماقی ،هم دو قاضی دیوان بدالت ادارر یودیم؛ سابها سن ارت نمفبم کار
کام و از داو در سدیمیت یودم؛ ولی ایشان رفت آنجا و ساند و تا اآلن هم هست .یییی از
ً
سسائل این یود که ایاجا طمف ،دولت است؛ سثت سن قاضی هسبم؛ اگم اشبداه هم ییام و
ً
یه نرع این فمد رأر یدهم ،سشی(ی نّست .ارت دو جور روزّه هست؛ روزّۀ یعضیهیا
طورر است که گویی دولت ظالم است .در نظم این گموه ،ارل یم آن است که هیمکیس
قدر و ثمو دارد ،زور سیگوید .سن جزو این دسبهام .ولی یعضیها ایینطیور اببقیاد
ندارند .آنها سعبقدند که سمدم زور سیگویاد و زق دولت تضیّّع سییشیود ،دولیت هیم
یّتالما است و زساسّتهار اینشی(ی نسدت یه قضّه دارند و لبا سوقع غش کیمدن،
یه طمف سمدم غش نمیکااد .یعضی دوسبان سا اینگونه یودند .اببقاد سن یمبیس است.
زسانی یمار سخایما  ،شورار زل اخبتف راه انداخبّم .سدیم سخیایما ریحدبی کیمد.
سن گربم خّ(ی خوشحالم از ایایه داریم شورار زل اخبتف راه سیاندازیم؛ نیه از ییاب
ایایه زق شما را از سمدم یگّمیم ،شما هم زور دارید ،هم قدر دارید؛ سا خوشحالّم از
ایایه شاید کمی زق سمدم را از شما یگّمیم؛ چون زور دست شما است .آقیار سوسیور
ً
ً
سطمئاا نسدت یه قضایا د
زساس یود؛ خصورا یه سظالم.
اردیّ(ی هم
اختالفاتی از این نوع که فرمودید ،بهخصوص در سالهای اخیر ،سطح وسیعترش در
حوزههای سیاسی بود .گویا امام در بعضی کارها مستقیم مداخله میکردند .میگفتند
آقای موسوی اردبیلی دیگر حرف ما را گوش نمیکند .مثالً آقای موسوی اردبیلی میگفتند
از قضایای سال  76بیخبر بودند.

سن همّنقدر سیدانم که آقار سوسور اردیّ(ی آدم تادر ندود .یا ایایه انقتییی ییود،
ً
اسا تاد ندود .اسا افمادر یودند که تادرور سیکمدند .طدعا سّیان ایین دو ترییم ،اخیبتف
وجود داشت .ایاییه در اواخیم ،گیاهی اسیام دخالیت سسیبقّم سیفمسودنید ،در سسیائل
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اجبمابی یود .دسبگاه قضائی گاهی نمیتواند سمیع بمل کاد .سسیائل زیاد اجبمیابی،
واکاشهار سمیع سیط(دید کیه از بهیدۀ دسیبگاه قضیا یمنمیآیید .در همیّن سیا هار
گبشبه ،در پارسآیاد و پاکدشت ،اتراقاتی افباد که یازتاب اجبمابی داشت و یاید سیمیع
یه آن رسّدگی سیشد .قیوۀ قضیائّه نمیتوانید خیودش را دور یزنید .سمازیل را سمابیا
سیکاد؛ اسا در یعضی سسائل یاید ضمیبی بمل کمد .آقار سوسور اردیّ(ی رئیّس دییوان
بالی کشور یود و سسئولّت دسبگاه را داشت؛ ولی چون شورایی یود ،دسبش یاز ندود کیه
یخواهد فوق العاده اقدام کاد .لبا گاهی آنطور که توقع یود ،کارها پّش نمیرفت .اسام ی
رزمة اﷲ ب(ّه ی چاد سورد را یه آقار دنّمر و دیگمان زیم داد که رسّدگی کااد کیه آقیار
سوسور اردیّ(ی دلخور شدند.
آن سا ها ،بدهار تایدرو ،ب(ّیه آقیار سوسیور اردیّ(یی هّیاهو راه انداخباید .آقیار
سوسور اردیّ(ی سخالف تادرور یود .آنقدر اببدا داشت که در سسیئ(ۀ یاییریدر او را
َ
زیم کمدند .وقبی ززب جمهورر استسی ،آقار زدّدی را ناسزد ریاست جمهورر کمد،
آقار سوسور اردیّ(ی گرت سن رأر ندادم .این رفبارها نشان سیداد که ایشان سسبقل یود.
ً
دفبم پّگّمر را هم که قدت گربم ،یمار همّن پّشاهاد کمدنید .سیخواسیباد خودشیان در
جمیان قمار یگّمند و چشمیسبه دسبورر ندهاد .سن یایت این دفبم پّگّیمر ،هز یایه هیم
دادم .یعد از ایایه آقار سوسور اردیّ(ی رفباد و آقار یزدر آسدند ،سن رفبم خدسبشیان و
کار این دفبم را توضّ ،دادم .خّ(ی اسبقدا کمدند؛ اسا همان فمدار گرتوگور سیا ،دفبیم
را ساحل کمدند .یعد از سدتی خواسباد دفبم را ازّا کااید و ییه آقیار ییاقمزاده سأسورییت
دادند ،اسا دیگم راه نّرباد؛ چون انگّزۀ واقعی در کار ندود .دفبم پّگّمر یاید خّ(ی سسبقل
و رمی ،و شجاع سییود و همۀ خدمها را از همه جا سیگمفت و یه رئّس دسبگاه سییداد.
ً
یاایماین ،دشماان زیادر هم داشت .سعمیوال کسیانی کیه نمیخواهاید خّ(یی پاسیخگو
یاشاد ،از این دفبم اسبقدا نمیکمدند.
این را هم یگو یم که اببدا آیة اﷲ اردیّ(یی ،از رور بقیل و دراییت ییود؛ نیه از رور
جدن و سداهاه .اسام ـ رزمة اﷲ ب(ّه ـ هیم همیّن گونیه یودنید .آقیار سوسیور اردیّ(یی
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سیفمسود« :یک ش زات ازمد آقا یه سن زنگ زد و گرت یه اسام خدم رسّده اسیت کیه
فمدا سیخواهاد آقار شمیعبمدارر را پشت وانت سوار کااد و در شهم قم یگمداناد .اسیام
ً
خّ(ی نارازت است و سیگویاد زبما ج(و اینکار را یگّمید .سن گربم :ایین سوقیع شی
سن از کجا سسئو سمیوطه را پّدا کام؟ گرت سن نمیدانم ،اسام گرباد که یه شما یگیویم.
ده دقّقه یعد ،ازمد آقا دویاره زنگ زدند که اسام سیفمسایاد چه شد؟ خواسبم یا دادسبان
ً
وقت رحدت کام ،همچه زنیگ سییزدم ،گوشیی را یمنمیداشیت .ظیاهما نمیخواسیت
جواب یدهد .یاألخمه یک نرم را فمسبادم و پّدایش کمدم .یه ایشیان گریبم چایّن خدیمر
هست؟ گرت ی(ه ،سا فمدا سیخواهّم اینکار را ییاّم .گربم این کار را نیاّد .گرت نه ،سا
انجام سیدهّم .گربم یه خدا سیآیم آنجیا و خیود را سیوار وانیت سییکیام و در شیهم
سیگمدانم.
از این خاطما  ،فماوان است .سن یکیار خدسبشان بیمض کیمدم چیما خاطماتبیان را
نمینویسّد؟ فمسودند :سن زدود دوازده فّ(م ویدئو یی پم کمدهام؛ ولی ورّت کیمدم کیه
تا زنده هسبم ،پخش نشود.
از ایام سکونت ایشان در قم و در زمان مرجعیتشان خاطرهای دارید؟

همانطور که گربم ،سن باد ندارم خودم را یه یزرگان ،س(صق کام .در زد ضمور
تصدیع سیدهم .ایشان در قم هم که یودند ،سن کمبم خدسبشیان سیرسیّدم .هیم ایشیان
گمفبارر داشت ،و هم سن گمفبار یودم .فقش یادم اسیت کیه در سیا  88کیه خدسبشیان
د
رسّدم ،دیدم خّ(ی سبأثمند .یهشد بصدانی یودند .یکیار هم آسدند تهیمان و ییا رهدیم
سعظم انقتب گرتوگو کمدند .نمیدانم نبّجهار داشت یا نه.
پس از آنکه ایشان به قم آمدند ،موقعیت شما در قوۀ قضائیه چگونه رقم خورد؟

آقار یزدر که آسدند ،سا دیگم سط(وب ندودیم .دفبم پّگّمر را که سیمیع ساحیل کمدنید.
سقدارر هم دریارۀ سن تحقّق شد که چّزر پّدا کااد که پّدا نشد؛ چون سن غّم از زقوق،
هّچ دریافبی نداشبم؛ زبی زق سأسوریت و اضافهکار و این چّزها نمیگمفبم .یعد از آقیار
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د
اردیّ(ی ،سابظم یودند که سن خودم از سیدیم ک(یی آسیوزش اسیبعرا ییدهم؛ اسیا سین دلّ(یی
نمیدیدم که یموم .یک روز آقار سحمدرضا بداسیفمد در ج(سهار یه سین گریت :از کجیا
ناسزدر سج(س شیورار اسیتسی ییود) .گریبم سین
سیخواهی کاندیدا یشور؟ ساظورش،
ا

جایی کاندیدا نمیشوم .گرت نمیخواهی کاندیدا یشور؟ گربم نه .گرت سا فیم سیکیمدیم
شما کاندیدا سیشور و سیرور .یعد که سطمئن شدند سن کاندیدا نمیشیوم ،ییک روز ییه
سن ابتم کمدند آقار یزدر دوست دارند شما از ایاجا سابقل شیوید .گرباید خیود کجیا
سای(ی که یمور؟ گربم فمق نمیکاید .همجیا یگویّد سیروم؛ یمار سین اهمّبی ندارد کجیا
یاشد .آن سوقع آقار رازیای یه سازسان قضیائی نّموهیار سسی( ،رفبیه ییود .ییه سین گرباید
سیرور سعاون ادارر ی سالی ایشان یشور؟ پبیمفبم .خّ(یها یه سن اببماض کمدند که شیما
چه تااسدی یا اسور ادارر ی سالی دارید؟ گربم این هم در دوران زندگی ،ییک تجمییه اسیت.
یعد یه شخصی که خّ(ی یه آقار یزدر نزدیک یود ،گربم از قو سن یه آقار ییزدر یگویّید
سن یه آقار سوسور اردیّ(ی خدست کمدم و از خدسبم یه ایشیان پشیّمان نّسیبم .ییه آقیار
سوسور اردیّ(ی هم یه خاطم شخ

خودش و هم یهسد سقاسش خیدست کیمدم .رئیّس

دسبگاه قضائی کشور زمسبی دارد و یاید آن زمست زریظ شیود .اگیم شیما هیم روزر ییه
کمک سن ازبّات داشبه یاشّد ،دریغ ندارم.
ختره ایایه کار یا آقار سوسور اردیّ(ی ،تجمیههار خویی یمار سین داشیت .خیدا
ً
ایشان را یا اولّار گماسیاش سحشور کاد .واقعا یمار انقتب و نظام ززمت کشّدند و تیا
آخمین روز زّاتشان نسدت یه نظام و انقتب ،زیس پیدرر را داشیباد کیه یایید سماقی
فمزندشان یاشاد و یمار توفّقا یّشبم آن ییوشاد.
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سابقۀ آشنایی شما با آیة اﷲ موسوی اردبیلی از کی و چطور بوده است؟

یسم اﷲ المزمن المزّم .سایقۀ آشاایی سن یا آقار سوسور اردیّ(ی یه قدلاز انقیتب
یمسیگمدد؛ یه سااسدت ایایه ایشان یا آیة اﷲ ازمدر سّانجی ی رضوان اﷲ تعالی ب(ّیه ی
رفّق یودند و سا هم همشهمر آقار ازمدر یودیم .سهم سا  3141خورشیّدر کیه وارد
ً
قم شدم ،ارتداطم یا آیة اﷲ ازمدر سّانجی خّ(ی قور یود؛ یعای واقعا بتقیۀ سریمط ییه
ایشان داشبم؛ جورر که اگم هم روز ییییدوییار ایشیان را نمییدییدم ،ازسیاس کمدیود
سیکمدم؛ اسباد سن یود ،خدسبشان درس سیخواندیم ،نمازشان سیرفبّم ،گاهی ش هیا
ً
یه سازلشان سیرفبّم تا توشهار از دانش و سعاو یت ایشان یمگّمیم .آقار ازمدر سعمیوال
در سخاانش از آقار سوسور اردیّ(ی یاد سییکمدنید .چاید سیا قدیل از انقیتب ،آقیار
سوسور اردیّ(ی دریارۀ یهائّت سطالعاتی داشت و سیخواست کبایی یاویسد ،که ییاألخمه
نوشباد و یه نام جمال ابهی چیاپ شید .ایشیان آن سوقیع هایوز ایقبا را ندییده ییود و در
ج(سهار زاتآقا سهدر ،آقازادۀ آقار ازمدر گربه یود سین ایین کبیاب را دارم و یایا ییود
 .1ایشان ییی از قضا یا سایقۀ قوۀ قضائّهاند و اکاون ییی از سعاونان دیوان بدالت ادارر هسیباد .ایین گریتوگو توسیش
سهدر سهمیزر در تاریخ  0931/۵/01در دفبم جااب اشماقی ،در ساخبمان دیوان بدالت ادارر ،واقع در تهمان ،خّاییان
شهّد سبارر ضدش شده است.
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آن را یه دست ایشان یمساناد .روزر سن سیرفبم تهمان ،آقار ازمدر گرت ،این کباب را
هم یدهّد یه آقار سوسور اردیّ(ی .رفبم سسجد ایشان و کبیاب را تقیدیم کیمدم .یعید از
نماز ،ایشان از سن پمسّد ناهار کجا سییخواهّید یمویید؟ گریبم آقیار ازمیدر از شیما
نقل قو کمدهاند که سن اگم جایی یموم ،راز خانه یگوید یمان ،خجالت سیکشیم رد
کام؛ اسا اگم یمار سا سهمان یّاید و یخواهد یمود و یگوید سن سیخواهم ییموم ،خجالیت
سیکشم ارمار کام که یماند! خادید و گرت :ی(ه سن چاّن چّزر گربم؛ یعد فمسود یسّار
خوب! یمویم ساز سا .گربم ،سن ییه اسیبااد همیان فمسیایش زضیم ا بیالی ،خجالیت
سیکشم رد کام .سمانجام رفبّم ساز ایشان .آن داولّن ستقا سیا ییود و ناهیار سازلشیان
یودیم.
خاطرتان هست حدود چه سالی بود؟

قدل از سا پاجاه یود .یعد از این آشاایی ،ارتداط سا یا ایشان اداسه پّیدا کیمد .همّشیه
در سرم یه تهمان ،سیرفبم سسجد ایشان و طدق روا  ،سیگرت ناهار یمویم ساز ؛ سن هم
سیرفبم سازلشان و سهچهار سابت یا ایشان یودیم .در این ستقا ها س د
بوجه شیدم آقیار
شّخ زسن روزانی ،رئّس جمهور سحبیمم کایونی ،آقیار اکمسیی و چاید ط(دیۀ دیگیم،
روزهار شاده در درس ف(سرۀ ایشان زاضیم سییشیوند .بیدهار از همشیهمرهیا هّئبیی
داشباد ،سن یه آنها گربم زاضمم جمعهشی هیا هئّیت شیما را اداره کیام ،کیه در واقیع،
یهانهار یمار رفبن یه ج(سۀ شادههار آقار سوسور یود؛ لبا درس ایشان سیرفبم و ارتداط
سا یه این رور و قور یود.
سا  92که درسهار زوزه شموع شد ،آقار سطهمر هم آسد قیم .سین کیتسهیار
ایشان را شمکت سیکمدم .آقار سطهمر یا چهمۀ سن آشاا یود .یادم هست ،ییکروز سایز
آقار سوسور اردیّ(ی یودیم ،یاا یود یا آقار سطهمر جایی یموند و یا هیم از سایز یّیمون
ً
رفبّم .آقار سطهمر از آقار سوسور اردیّ(ی پمسّده یود :ایشان را سیشااسّد؟ یعدا آقار
اردیّ(ی سیگرت که آقار سطهمر پمسّدند و سن چّزهایی از شما گربم.
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در درس فلسفه ،متن خاصی را تدریس میکردند؟

اسفار یود .دوسه تا درس یود؛ ایشان یک ج(سه که قدل از ظهم سیآسدنید ،سیهچهیار
سابت آنجا یودند؛ چهارپاج نرم در درس ف(سره شمکت سیکمدند ،سن هم سیرفبم.
قدلاز انقتب ،ارتداط سا یا آقار سوسور اردیّ(ی یه این ریور ییود؛ آشیاا ییودیم و

د
سمت یه سازلشان سیرفبیّم .نزدییک پّیموزر انقیتب ،هیمکسیی در گوشیهار سشیغو

خدست شد و از زا همدیگم خدم نداشبّم .سا آذریایجان در شهمسان سّانه ،خدست آییة
اﷲ ازمدر سّانجی ی رضوان اﷲ ب(ّه ی یودیم؛ گیاهی ییمار تد(ّیغ ییه شیهمهار سماغیه،
اردیّل ،تدمیز ،سماب ،یک دهه سادم سیرفبّم و سخامانی سیکمدیم و سج(س داشبّم.
یعد از پّموزر انقتب ،آقار سوسور اردیّ(ی یه شورار انقتب رفباد .تیدوین قیانون
اساسی ،و خدمگان تا سمز(هار رسّد که اسام ی رضوان اﷲ ب(ّه ی دسبور فمسوده یودند کیه
آقار یهشبی و آقار سوسور اردیّ(ی یمار ادارۀ دادگسیبمر ،رئیّس دییوان بیالی کشیور و
د
دادسبان کل کشور یاشاد .آن وقت آقار یهشبی و آقار سوسور اردیّ(ی جهیت تیدوین و
ارتح قانون ،ج(ساتی یمار قضا گباشبه یودنید .دو نریم از ب(میار قیم و سیه نریم از
قضا بالیرتدۀ تهمان یودند .ییکروز آقیار ازمیدر سّیانجی گریت سیا را پیّش آقیار
سوسور اردیّ(ی یدمید .سن ساشّن داشیبم؛ آقیار ازمیدر و آقیار سّمسحمیدر و زیات
سّمآقار زنجانی ی رزمة اﷲ ب(ّه ی و آقار روزانی را آوردم تهمان و رفبّم کاخ دادگسبمر.
ً
یعد از انقتب داولّنیار یود که آقار سوسور اردیّ(ی را آنجا دیدیم؛ قیدت هیم در جاهیار
دیگم دیده یودیم ،ولی هم ستقا ها یّشبم شد و رفتوآسد سن یه کاخ دادگسیبمر .آنجیا
آقار سوسور اردیّ(ی سن را دید و گرت کجا هسبی؟ سن یا شما و آقازادۀ آقیار ازمیدر،
آقا سهدر کار دارم .کار رور سم سن ریخبه است .کجا هسبّد؟ چما نمیآیّد یه سا کمک
کاّد؟ یعد ج(سا را تدوین کمدند .آقار ازمدر و آقار روزانی در ج(سهار یا سهنریم
از قضا  ،قانون سیدنی ،و زیات سّمآقیار زنجیانی ،اسیام جمعیۀ اسیدق زنجیان و آقیار
د
سّمسحمدر هم قانون کّرمر و جزائی را یمرسی سیکمدند .یمادران ،آقا د
سّد ب(ی سحقیق
د
داساد و آقا د
سّد سصطری سحقق داساد یاا شد آیّن دادرسی سیدنی را یمرسیی کااید .آقیار
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سوسور اردیّ(ی یه سن ارمار کمد که شما کجا سییرویید؟ گریبم سین از طیمف سیازسان
تد(ّغا و آیة اﷲ سابظمر یمار تد(ّغا یه خارت از کشور سیروم .سیرفبم آلمیان؛ چیون
آنجا تمکزیان خّ(ی زیاد یود .هم سا دویار سیرفبم و هم یار هم یکساه آنجا سیسانیدم.
گرت آن کار خویی است؛ در بّن زا کار دائم نّست .یّایّد ییک کیار دائیم یپبیمیید؛
یّایّد پّش سا .اواخم سا  11یود؛ گربم اآلن بازم سرمم .از آلمان که یمگشیبم خیدسببان
سیرسم .وقبی یمگشبم ،رفبم خدست آقا .چاد کار یه سین پّشیاهاد داد و پیبیمفبم کیه در
دیوان بالی کشور در خدسبشان یاشم 29 .فموردین  12یه سن ایت دادند و در دفبم خود
ایشان در دیوانبالی کشور ،چاد سا همیار سسبقّم یودیم .یعید از آن سابقیل شیدم ییه
دیوان بدالت ادارر که قدل از ظهمها سیرفبم آنجا و یعید ازظهیم هیم در دفبیم خیدست
ایشان یودم .تا سدتیکه در تهمان یودند ،از  12تا  ،16شش سا در خدست ایشان یودیم.
نحوۀ تعامل ایشان با ارباب رجوع ،مردم و مشکالت آنان چگونه بود؟ دربارۀ امور قضائی
نیز مطالبی بفرمایید.

یعداز شهاد سمزوم آقار یهشبی ی رزمة اﷲ ب(ّه ی ایشان رئّس دیوان بالی کشیور
شد .در آن زسان یکیار سیخواسباد آقار سوسور اردیّ(ی را تمور کااد و خداونید ایشیان
ً
را از آن تمور ناجوانممدانه نجا داده یود .زیم پل ،یم گباشیبه یودنید کیه دقّقیا وقبیی
ساشّن یه آنجا رسّد ،آن را سارجم کااد؛ سابها گو یا ساشّن یه دلّل بدور و سمور سمدم یا یه
دلّل دیگمر ،نمسّده یه پل ،سبوقف و پل سارجم سیشود .یه این تمتّ  ،یه ایشان آسیّدی
نمیرسد .این ساجما یابث شد که زراظت از آقیار سوسیور اردیّ(یی ،یّشیبم ،و انیس و
ً
رفتوآسد ایشان یا سمدم ،و ستقا ها خّ(ی سحدود شود .اتراقیا سین ییه دوسبانشیان ،از
جم(ه آقار سّمسحمدر گربم آقار سوسور اردیّ(ی خسیبه شیده اسیت .گیاهی از قّافیۀ
ایشان نااسّدر و خسبگی پّدا است .گو یا خّ(ی اذیت شدهاند .آقار سّمسحمیدر گریت
سن ایشان را سیشااسم ،اگم شما یبوانّد یک کارر انجام یدهّد ،سمزا سیشود و نشاط
پّدا سیکاد .گربم چه کارر؟ گرت ایشان اهل درس و یحث اسیت؛ ییک کیتس درس
یمایشان تمتّ دهّد؛ اگم پاجشش نرم از ب(ما دورشان یاشاد ،ایشان ییک درس یگویید،
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نشاطش را یازسییاید .دیدم زمف خویی است .همان سا  15یود ،سین هیم تیازه آسیده
یودم .رفبم خدست آقار سوسور اردیّ(ی و گربم سا این چاد سا قدیل و یعید از پّیموزر
انقتب ،این طمف و آن طمف رفبّم ،از درس سانیدیم .خواهشیی از شیما دارییم .اجیازه
یدهّد یک کتس درس تشیّل دهیّم و شیما تیدریس یرمسایّید .گریت خیوب اسیت.
هرتهشت نرم از دوسبان را دبو کمدیم ،آقار ازمدر و دوسبان سا و چاد تن دیگم در
دفبمشان جمع شدیم ،ایشان سدتی درس شموع کمد .سا ازساس کیمدیم نشاطشیان زییاد
شد؛ سطالعه سیکاد ،سینویسد ،زبی یکنرم سیخواسیت آن درس را ییه بمییی تمجمیه
کاد .اسا سحافظانی که آنجا یودند ،یه دالیل اساّبی ،خّ(ی ازبّاط سیکمدنید؛ سییگرباید
ساشّن ایاجا پارک نیاّد ،سا را سیگشباد .ختره یمار یمخی دوسبان آزاردهاده یود .اسیا
د
یمار سن سسئ(هار ندود؛ ولی آقار فتزّان را که سعاون کل کمّبهها یود ،سییگشیباد ،ییه
ایشان یمسیخورد .یکروز یه آقار سوسور اردیّ(ی گریبم یّایّید ییک کیار دیگیم انجیام
یدهّم .فمسود چی؟ گربم روش کاونی ،هم یمار شما سشیت دارد ،هم یمار سیا .شیما
ً
داو رد ،یّایّد دیوان بالی کشور؛ هم روز سثت یکنرم راناده ،دو نرم کارساید ،دهیّسیت
یغل پمونده از آنجا جمع سیکاّم ،سیآوریم ایاجا ،شما خودتان ارجاع سیدهّید .رئیّس
ً
دیوان بالی کشور یاید پموندهها را خودش ارجاع یدهد .الدبه یعدا قانون را بوض کمدند و
سعاونش ارجاع سیداد .گربم شما قدرر زودتم یّایّد دیوان بالی کشور ،همانجا درس را
ساعقد کاّم .یعد از درس هم یه کارسان یمسّم .قدیو کمدنید .پیس از آن سیابت هریت
سیآسدند دیوان بالی کشور .قضاتی که از قیم سیآسدنید در دادگیاههیار کّریمر ییک و
کّرمر دو ،در اتاقی در کاخ دادگسبمر یّبوته سیکمدند .آنها هم ییاخدم شیدند کیه آقیار
سوسور اردیّ(ی درس سیگوید ،در درس زاضیم شیدند و کیتس خّ(یی پمرونیق شید.
زدود یّست نرم یا یّشبم سیآسدند و آقار سوسور اردیّ(ی درس قضا شموع کمد.
پس کتاب القضا مربوط به همان زمان است؟

ی(ه .کتاب القضار آقار سوسور اردیّ(ی سمیوط یه همان ج(سا است .سبن جبواهح
را سطمح سیکمد ،چهل دقّقه یا کمبم توضّ ،سیداد ،یعد سبن را سیخواند .یسّار جالی
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یود .یمار سا خّ(ی سرّد یود .وقبی سمدم س د
بوجه شدند که آقار سوسور اردیّ(ی روزها داو
رد ،سیآید دادگسبمر ،یک بده یّمون سالن سیایسبادند و خواهان ستقا یا زیاتآقیا
یودند ،پمونده داشباد ،گمفبار یودند .لبا ارتداطا سمدسی ایشان هیم یّشیبم شید .گیاهی
سمدم سیآسدند ،گتیهها و سشیتتشان را سیگرباد ،یه رأر دادگاهها اببیماض سییکمدنید
و ...ختره آقار سوسور اردیّ(ی یا سمدم هم ستقا سیکمد .یایایماین ،هیم سیه سسیئ(ه
زل شد :هم ارجاع پموندهها در همانجا زل شد ،هم سا یمار درس یه جایی نمیرفبیّم
که اذیبمان کااد ،هم سماجعا سمدم یّشبم شد و آقار سوسیور اردیّ(یی آن انیدازه کیه از
دسبش یمسیآسد ،یه داد سمدم سیرسّد .یخشی از ارتداطا سمدسیی ایین ییود کیه ییه سیا
سماجعه سیکمدند .آقار دکبم زسّن سهمپور رئّس دفبم ییود و سین سعیاون ایشیان ییودم.
ً
چون آقار سهدرپور جزو زقوقدانهار شورار نگهدان هم یود و ارت آنجیا نمییآسید،
ً
قهما کار یهبهدۀ سن یود و بدهار یه سا سماجعه سیکمدند .سا هیم آن قیدر کیه از دسیبمان
یمسیآسد و سیتوانسبّم ،راهامایی سیکمدیم؛ اگم نمیدانسبّم ،سیگربّم فمدا رد ،یّا ییا
آقار سوسور اردیّ(ی ستقا کن ،درد را یه ایشان یگو.
از نظر شما سطح علمی ایشان در فقه یا فلسفه ،نسبت به استادان دیگر چگونه بود؟

سن در قم خدست سمزوم آقا شّخ سمتضی زائمر ی رضوان اﷲ ب(ّه ی اریو خوانیده
یودم .سدتی هم ،درس آیة اﷲ سابظمر ـ رزمة اﷲ ب(ّه ی رفبه ییودم ،سیدتی هیم در درس
آقار سیارم شّمازر شمکت کمدم .آقار سیارم ،درس خارت را که شیموع کیمد ،سیا جیزو
داولّن شاگمدان ایشان یودیم .آقار سوسور اردیّ(ی یخشهایی که در یحث قضیا توضیّ،
سیداد ،سا ازساس نمیکمدیم که سط ،ب(می ایشان کمبم از آن آقایان یاشد .خّ(ی پخبه
ً ً
و قور یود ،و خصورا یعدا نسدت یه سسائل یّشبم سطالعیه سییکیمد .خصوریّت سهیم
ایشان ،این یود که از سطالعه خسبه نمیشد .همّشه چاد کباب همماهشیان ییود و از هیم
فمربی یمار سطالعه اسبراده سیکمدند
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در فلسفه چطور؟

در ف(سره هیم قیور یودنید؛ ولیی سیا نیزد ایشیان کیه کیم ف(سیره خوانیدیم .قدیل از
انقتب ،قدرر ف(سره پّش سمزوم آقار سطهمر ی رضوان اﷲ ب(ّه ی و قدرر هم نیزد آییة
اﷲ جوادر آس(ی و آقار سحمدر خوانده یودیم .اشارات را هم پّش آقار زسنزاده آس(یی
درس گمفبّم.
نگاهشان به سازمان قوۀ قضائیه ،به قوانین ،به کارهای قضائی یا مجرم چگونه بود؟

ً
آقار سوسور اردیّ(ی چون خودش در این سسائل ریاز نظیم ییود ،اگیم ازّانیا ییا

دیگمان هم اخیبتفنظیم داشیباد ،هیم افییار خیودش و هیم افییار دیگیمان را در نظیم
سیگمفت .در سسائل قضائی ،راهزل خوب ارائه سیداد .سا سیدانسبّم که راهاماییهیار
آقار سوسور اردیّ(ی در زوزۀ سسائل قضائی یهبم و کاراسدتم است؛ چیون از دور دسیبی
یم آتش نداشت .وسش سّدان یود .یعضیها سخالف ایشان یودنید .یعید از فیو اسیام ی

رضوان اﷲ تعالی ب(ّه ی وقبی آقار سوسور اردیّ(ی از تشیّت قضیا جیدا شید و رفیت
ً
قم ،زبی افمادر که ازّانا یا ایشان سخالف یا از یعضی کارهایشان ناراضی یودند ،تأسف
ً
سیخوردند که ایشان را از دست دادند .زات آقا سهدر ازمدر سیگرباد واقعا زّف شد
که آقار سوسور اردیّ(ی رفت .ایشان در تشیّت قضائی ،سشخصیههیایی داشیت کیه
ییی از آنها قاطعّت یود؛ خّ(ی قاطع یمخیورد سییکمدنید .طیورر ندیود کیه از قضیا
یهنازق طمفدارر کااد؛ اگم تشخّ

سیداد زق است ،دفیاع سییکیمد؛ اجیازه نمییداد

قضا تحقّم یشوند ،یا یه ززمت یّرباد یا دیگمان نسدت یه ایشان ییزمسبی کااد.
خوب است ایاجا قصهار خدست شما نقل کیام :روزر دفبیم ایشیان ییودیم ،دییدیم
سمزوم آیة اﷲ د
سّد جت طاهمر اریرهانی ،اسیام جمعیۀ اریرهان ییا آقیار کمیاسیچی
اسباندار آنجا آسدند خدست آقار سوسور اردیّ(ی .آنها داخیل اتیاق و سیا یّیمون نشسیبه
یودیم؛ دیدیم ردا قدرر ی(اد شد ،از زالت بادر خارت شید؛ یعید آنهیا ی(اید شیدند و
رفباد .یعد از رفباشان ،گربم زاتآقا چی شده است؟ سثل ایایه د
جیمویحیث ییود .گریت
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زات ازمد آقا زنگ زد یه سن گرت اسام سیگوید سشیت ایاها را رسیّدگی کاّید .ایین
آقایان آسدند و گرباد که رئّس دادگسبمر اررهان را بوض کاّد .سن گریبم سشییت را
یگویّد ،سن زل کام .یا بوض کمدن رئّس دادگسبمر که سشیت زل نمیشود .رئّس
دادگسبمر یعدر هم شاید یا شما تضاد داشبه یاشد ،آن را هم بوض کام؟! شیما یگویّید
سشیت چّست .اگم یدّام از نظم قانونی رئّس دادگسبمر کوتاهی کمده است ،سن زیل
ً
سیکام .آنها ارمار کمدند و گرباد زبمیا یایید بیوض کایی .دوییاره سین ایین سسیائل را
یه همّن رور گربم ،آنها گرباد سا رفبّم یه اسام گربّم ،اسام دسبور دادهاند یّایّم پیّش
شما .یعد سیگرت سن یه آقار طاهمر گربم سین ییا شیما رفّیق ییودم و هسیبم؛ آن هیم
سیچهل سا  .شما باد و اختق سن را سیدانّد؛ شما یه اسام هم یگویّد که سین را از
این اسمت یمدارد ،تا سدتی که سن در این اسیمت هسیبم ،آن رئیّس دادگسیبمر را بیوض
نمیکام .کدام رئّس قوۀ قضائّه چاّن قاطعّبی دارد؟ در زسان اسام ی رضیوان اﷲ ب(ّیه یی
آقا د
سّد جت طاهمر از اسام جمعههار ارشد کشور یود و یا سقام اسباندار .هّچکس این
کار را نمیکاد که در یمایم چاّن شخصیّتهایی سخالریت کاید .ایشیان ایین رشیاد و
ساابت را داشباد که در یمایم دیگمان یایسباد؛ اسا اگم تشخّ

سیداد کیه قاضیی خیتف

کمده است ،یا او هم یمخورد سیکمد.
یک روز یه سن ت(رای گرباد که فمدا سیهنریم سییآیاید دفبمشیان؛ ییک آقیایی را کیه از
سشاهّم تهمان یود ،یمده یودند دادگاه انقتب و سیخواسباد یازداشیبش کااید .سیابت ده
ش یه ایشان خدم داده یودند که فتنی را یمدند دادگاه انقتب ،سییخواهاید نگیه دارنید.
آقار سوسور اردیّ(ی دسبور داده یود که ایشان را آزاد کاّد ،فمدا خودش سییآیید؛ قاضیی
کشّک اطابت اسم کمده یود .آقار سمتضی اشماقی ،همنام سین ،دادسیبان انقیتب ییود.
فمدا رد ،دیدم آقار اشماقی یا دونرم جوانتم از خیودش کیه سع(یوم شید ییازجو یودنید،
یعد از درس سا آسدند داخل .آقار سوسور اردیّ(ی یه آنها پمخاش کمد و گرت یازداشیت
ً
سرهوسش این است که او سیخواهد از زوزۀ قضائی فمار کاد .واقعا هدف شما این اسیت
که آدم سحبمسی را یدمید ،ش آنجا زندانی کاّد؟ ایین چیه روزّیهار اسیت کیه شیماها
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ً
دارید؟ ختره قدرر سوبظه کمد ،قدرر یا آنها تاید یمخیورد کیمد؛ طیوررکیه واقعیا از
یمخورد آقار سوسور اردیّ(ی تمسّدند.
یاایماین ،اگم قاضی سبخ(ری سیدید ،یمخورد سیکمد .اگم یک قاضی سیخواست کار
سثدبی انجام دهد و دیگمان دخالت سیکمدند ،زبیالمقدور ج(و دخالتها را سیگمفیت.
این کارهار خویی یود کیه شیاید یعید از زسیان آقیار سوسیور اردیّ(یی ،کمبیم ییه ایین
یمجسبگی اداسه یافت.
خاطمۀ دیگمر که سااس است یگویم ،این است که در زسان نخستوزیمر سهادس
سّمزسن سوسور ،سعاون وزار یهداشت ،سبهم شد که یمار ورود دارو ییه اییمان ،سد(یغ
خّ(ی زیادر پو دردوید کمده ،و سوءاسبراده و زّفوسّل شده است .این آقا را گمفباد،
زنییدانش کمدنیید کییه یاییید توضییّ ،یییدهی .آن وقییت آقییار سهاییدس سوسییور یییه باییوان
نخستوزیم سیدانسباد که او سقصم نّست؛ چون سا در تحمیم ییودیم و کارخانیهار کیه
دارو تولّد سیکمد ،یه سا دارو نمیداد ،آنها سجدیور یودنید ییا داللیی و وسیاطت دیگیمان
دارو را تهّه کااد .طدّعی است که واسطهها هم گمان سیفموخباد .قّمت دارور کارخانیه
سشخ

یود؛ ولی آنچه ایاها سیخمیدند ،یّشبم پو سیدادنید؛ لیبا زّیفوسّیل ندیود.

دولت این را سیدانست .همچه دفاع کمدند ،قاضی ابباا نیمد .ایاها رفبیه یودنید خیدست
اسام ی رضوان اﷲ ب(ّه ـ و گربه یودند کیه ایین آقیا یییگایاه اسیت و سیا سییدانیّم؛ ولیی
تشیّت قضائی او را زندانی کمده است .اسام یه زات ازمد آقا فمسوده یود کیه ییا آقیار
سوسور اردیّ(ی تماس یگّمید و سشیت ایاها را زل کاّید .زیات ازمید آقیا ییا آقیار
سوسور اردیّ(ی و ایشان هم یا قاضی رحدت کمدند؛ قاضی گرت یا وثّقۀ پولی یگیبارد
یا چاد نرم از هّئت دولت یّایاد ایاجا ضمانت کااد تا سا این شیخ

را آزاد کایّم .وزرا

هم نمیآسدند .سدتی گبشت ،دویاره خدست اسام گ(هساد شده یودند که فتنی آزاد نشد.
اسام دویاره یه زات ازمد آقا فمسوده یود و زات ازمد آقا هم ییه آقیار سوسیور اردیّ(یی
سابقل کمدند .آقار سوسور اردیّ(ی گربه یود قاضی سیگوید چاد نرم از وزرا یّایاد ایاجیا
دفبیم
ضمانت کااد ،وزرا نمیآیاد؛ سیگویاید سیا ییمویم زنیدان اویین؟! یمگیه را یّاورنید ا
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خودسان اسضا کاّم .اگم زندان اوین یدنام است ،چطور سن ب(ما را از قم جمع سییکیام،
ً
سیآورم آنجا؟ اگم خوشنام است چما این آقایان نمیروند آنجیا! ایین آقاییان زبمیا یایید
یموند زندان او ین و ضمانتناسه را اسضا کااد و لبا هرت ییا هشیت نریم از وزرار ارشید
کایّاه رفباد زندان اوین و ضمانتناسه را پم کمدند تیا او آزاد شید .آقیار داوودرنیاسی در
دادگاه انقتب رئّس دادگاه یود .آقار سوسور اردیّ(ی او را خواست .خیود آقیار داوودر
که در زا زاضم از قضا خوشنام دیوان بالی کشور است ،از قضا دفعیاتی ایین را
نقل کمده است :آقار سوسور اردیّ(ی گرت سن آیمور شیما را خمییدم؛ شیما زمفیی زده
یودید ،سن نخواسبم آیمور شما را یدمم که قاضی ییخود سییگویید؛ آنهیا را وادار کیمدم،
آسدند؛ ولی شما هم ییذوقی کمدر؛ نداید اینکار را سیکمدر .هّئیت دولیت سییگویید
همیار سا یّتالما را ضایع نیمده است ،یک نرم یّاید ضمانت کاد ،ضمانتناسه ییمود
دفبمشان .آقار سوسور اردیّ(ی خّ(ی ایاها را ستزظیه سییکیمد؛ هیم آییمور قضیا را
سمابا سیکمد ،هم اگم قاضی سبخ(ف یود ،یمخورد سیکمد.
چون سازمان زندانها زیرمجموعۀ قوۀ قضائیه است ،گاهی موارد خاصی پیش میآید .اگر
دربارۀ زندانیها و رسیدگیها و سختگیریها خاطراتی دارید ،بفرمایید.

سا  ،11سازسان زندانها تغّّم شیل داد و آسد زیم نظم تشیّت قضائی .سا گیاهی
در اسبانها یا آقار سوسور اردیّ(ی همسرم سیشدیم .یادم هست یه شّماز رفبیه ییودیم و
ایشان یا زندانیها ستقاتی داشت .رفبیّم داخیل زنیدان ،در جیار خّ(یی یزرگیی ساناید
آسریتئاتم زندانّان را جمع کمده یودند .سیردچهاررد نرم ،شاید هم یّشبم آنجا نشسبه
یودند ،و همگی جوان .آقار سوسور اردیّ(ی قدرر سوبظه کمد ،پاد و اندرز داد و گریت:
از سّان شما کسانیکه در سا  15یه ساافقّن پّوسباد ،یمخّزند؛ هریتهشیت نریم ی(اید
شدند .یعد گرت کسانیکه در سا  13جبب ساافقّن شدند ،یمخّزند؛ زدود یّست نرم
ی(اد شدند .گرت کسانیکه  25و  21جبب شدند ،یمخّزنید؛ همیه ی(اید شیدند .گریت
یدّاّد یچهها ،سا غر(ت کمدیم .دو سا س د
بوجه نشدیم ،شما را رها کمدیم و لبا دیدیم شما
د
ییراهه رفبّد .شموع کمد یه گمیه کمدن .همۀ آنهایی که آنجا یودنید ،گمییه کمدنید ،سبیأثم
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شدند .گرت شما سثل یچههار سا هسبّد .اشبداه از سیا ییود .شیماها سیا را یدخشیّد ،سیا
ً
س د
بوجه نشدیم که یاید زبما درکاار شما یاشّم ،دو سا شما را رها کمدیم ،دزدهیا آسدنید
شما را از راه راست یهدر کمدند .در آن زنیدان سّیان زنیدانیهیا و آقیار سوسیور اردیّ(یی
ررار خویی یود .یمخوردشان یا زندانیها پدرانه یود .یمخورد تحیمی و زورگویی ندیود؛
دسبور و یگّمویداد ندود و لبا نبّجه سیگمفت.
یا هم اررهان رفبّم ،یا زندانیها ستقا کمدیم؛ شیّماز رفبیّم؛ در ایین ستقیا هیا
ررا و رمّمّت دیدیم؛ اثم رحدت ایشان را در زندانیها ازساس کمدیم .آقار سوسور
اردیّ(ی شخصّت خویی یود .یاررا یود .آنچه سیگریت ،از تیه دلیش ییود .ییمار همیه
دلسوز یود .نمیگرت همۀ این زندانیها را یایید ییشیاد؛ ایینطیور ندیود .سییگریت سیا
سقصمیم ،سا دو سا از شما غافل شدیم ،این یت یم سم شما آسد .یه بدار دیگم ،ایشیان
یا وجود ایایه سمت قضائی داشت ،گاهی سسائل را از دریچۀ انسانی نگاه سیکمد .خّ(ی
سهم یود و هاوز هم یاید یه آن اهمّت داد .درست است که سجمم ،سجمم است؛ اسا انسان
هم هست .از راههار انسانی هم سیشود یا او گرتوگو کمد.
یعنی اهل سختگیری نبودند؟

اگم الزم یود ،چما؛ یمخورد سیکمد .ییی از اخبتفا ایشان یا آقار الجوردر همیّن
یود .ایشان سعبقد یود که آقار الجیوردر در سیختگّیمر افیماط سییکاید .اخبتفشیان
طوالنی هم یود .سمانجام هم آقار الجوردر را از تشیّت قضائی ،یه یک سعایا یّیمون
کمد.
اگر مطلبی از نوع ارتباط ایشان با امام در ذهن شریفتان هست ،بفرمایید.

سثل دیگم سمیدهار اسام ،یه ایشان خّ(ی بتقهساد یودند .خودشان ادبا سیکمدند که
در سواردر که شورار انقتب سیخواست یا اسام چانه یزناد ،سن را سیفمسبادند؛ چون از
رایطۀ باطری سن یا اسام خدم داشباد .یک سورد هم خّ(ی جال یود .سیگرباد در شورار
انقتب دریارۀ سوضوبی یا اسام اخبتفنظم پّدا کمدیم .سن را فمسبادند یا ایشان رحدت

آیة اهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران

006

کام .یه اسام گربم آقا تا یه زا در همۀ سواردر که یا شما اخبتف نظم پّدا کیمدیم ،یعید
سع(وم شد که شما ذرزق هسبّد؛ ولی ایین سوضیوع از آنهیا نّسیت .ایاجیا سیا ذرزیق
ً
هسبّم .سیگرت اسام فمسود :اتراقا ایین هیم از آن سیوارد اسیت؛ یعید از سیدتی خیواهی
ً
دانست که زق یا سن است .یه اسام یسّار بتقهساد یودند .در بّن زا کیه اریت دلیش
نمیخواست در تشیّت قضائی یماند ،طدق دسبور اسام ساند؛ یهخصوص اوایل که سن
آسده یودم ،خسبه شده یود ،همکس از هم کجا ب(ّه قوۀ قضائّه زمف سیزد؛ اوضاع یدر
یود .ایشان روح لطّری داشت ،د
تحمل نمیکمد .نمایادگان یکطور ،دیگمان یکطور ،هم
کسی یکطور؛ ولی چون اسام خواسبه یود ،ساند و تا اسام زنده یود ،خدست ایشان یود.
سا  12گربم زاتآقا سیخواهم از تشیّت قضائی یموم .گرت چما؟ گربم خسیبه
شدم ،کار اجمایی است و خّ(ی از اینکار خوشم نمیآید .گرت چاد ساه ردم کن ،وقیت
سن هم تمام سیشود ،یا هم سیرویم .سن هم نمیخواهم یمانم .ساندم .روزر از دفبمشان
یه سن زنگ زدند که زاتآقا ییا شیما کیار دارد .خانیهام ییه دفبمشیان نزدییک ییود .رفیبم
خدسبشان ،فمسود ،زات ازمد آقا اآلن زنگ زد گرت اسام فمسودند زییم آقیار سوسیور
اردیّ(ی را تمدید کاّد .زات ازمد یه اسام گربهاند که ایشان راضی نّست .اسام فمسودهاند
چما راضی نّست؟ اگم یاا یاشد کسی خسبه شود و کاار یمود ،سن از او پّمتیمم ،یایید سین
ً
کاار یموم .نه؛ ایشان زبما یاید یماند .آن زسان یمناسه این یود کیه از قضیا دییوان بیالی
ً
کشور اسبمزات و سؤا سیشد .ناسه سینوشباد یه اسام ،ایشان اسضا سیکمدند که سثت این
آقا یماند یا نماند .اسام در سجموع یه این نبّجه رسیّده یودنید کیه ایشیان یماناید و اداسیه
یدهاد .یه سن هم سأسوریت داد که کارم را اداسه یدهم .ختره تس(ّم اسام یود .سن همگیز
ً
جایی نشاّدم که یا اسام سخالرت کمده یاشد و نوبا اسام را سقبدار خودشان سیدانسباد و
بمل سیکمدند.
دربارۀ ارتباط ایشان با سران قوا در آن دوره ،مثل رئیس مجلس ،رئیس دولت یا رئیس
جمهور ،اگر مطلبی هست ،بفرمایید.

د
در سا  15که سن یه تشیّت قضائی آسدم ،سقام سعظم رهدمر رئّس جمهور یودند
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و آقار سوسور اردیّ(ی رئّس قوۀ قضائّه ،و آقار هاشمی رفساجانی ی رضوان اﷲ ب(ّه ی
رئّس سج(س و سهادس سّمزسّن سوسور رئّس دولت .زات ازمد آقیا هیم راییش ییّن
اسام و سمان یود .هم هربه یکروز ج(سه داشباد ،یک هربه دفبیم آقیار سوسیور اردیّ(یی
د
یود ،یک هربه دفبم سقام سعظم رهدمر ،یک هربه هم در دفبم آقار هاشمی و یک هربه در
د
دفبم نخستوزیمر .در این ج(سا ا سمت  ،سسائل بمده سطمح سیشید؛ سسیائل بمیدۀ
د
سم(یت که سمیوط یه کل نظام یود .زات ازمد آقا هم شمکت سیفمسودند و سسیائل را ییا
اسام سطمح سیکمدند و پّام اسام را یه آقایان سیرساندند .ریرا و ریمّمّت ییم ج(سیا
ً
زاکم یود؛ اگمچه گاهی اخبتفنظم داشباد .سیثت سمزیوم آقیار هاشیمی رفسیاجانی و
د
آقار سوسور اردیّ(ی در یعضی سسائل یا سقام سعظم رهدمر اخبتف نظم داشباد؛ اسا در
بّن زا یا همۀ اخبتفنظمها ،ررا و رمّمّت یّاشان زیاکم ییود .ییادم اسیت آقیار
د
سهادس سوسور ،سمز(ۀ دوم ریاستجمهورر سقام سعظیم رهدیمر ،نخسیتوزییم ییود.
د
ایشان  53وزیم سعمفی کمد و سقام سعظم رهدمر ،اگم اشبداه نیام ،هجیده نریم از آنیان را
نپبیمفت .یعد خدست اسام سطمح شد ،اسام ،آقار سوسور اردیّ(ی ،آقار هاشمی و زیات
َ
ازمد آقا را یه باوان زیم تعّّن کمدند و آقایان طدق اخبّارر که اسام داده یودنید ،وزرا را
د
تأیّد کمدند و هّچ سسئ(ۀ خاری پّش نّاسد .از طمف سقام سعظم رهدیمر هیم اببماضیی
نشد .در سماسم تح(ّف ریاست جمهورر آیة اﷲ خاساهار ،سا هیم دبیو شیده ییودیم.
َ
سمزوم آقار هاشمی رفساجانی آنجا نقل کمد شدی که اسام سا را ییه بایوان زییم تعّیّن
کمد ،آقار خاساهار یه سن زنگ زد و گرت سن فار الدا شدم ،تی(ّف از گمدنم یمداشیبه
شد ،اسش ازساس رازبی سیکام .آقار هاشمی هیم ییه شیوخی گریت پیس الیید سیا
سشغو الدا شدیم .یه این رور ررا و رمّمّت یّن آنها زاکم یود .اگم اخبتفنظیم
هم یود ،تاشزا ندود.
بعد از اینکه آیة اﷲ موسوی اردبیلی از تشکیالت قضائی رفتند ،شما با ایشان ارتباط
داشتید؟

ً
د
ی(ه ،سمت ارتداط داشبّم .زودیهزود سیرفبم قم و خدسبشان سیرسّدم .اریت نشیاط
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سن در قم دو چّز یود :ییی زیار آیة اﷲ ازمدر ی رضوان اﷲ ب(ّه ی کیه خّ(یی سمیید
ایشان یودم و ییی هم دیدار آقار سوسیور اردیّ(یی .هیّچ وقیت نشید قیم ییموم و آقیار
سوسور اردیّ(ی را ندّام .ارتداط داشبّم .وقبی خدسبشان سیرسّدم ،سیدیدم که از ایاییه
در درس و یحث د
سمحض شدهاند ،خّ(ی راضیاند .این شادایی که در ایین دوران سین در
ایشان دیدم ،در ایام سسئولّبشان ندیده یودم .آقار اردیّ(ی ،باشق کارهار ب(می یودند و
یه همّن دلّل وقبی آسدند قم ،وقبشان را هدر ندادند.
اگر چیزی از آن دوره یادتان هست ،بفرمایید.

سدتی پّش ،از یاّاد شهّد آسده یودند ایاجا ،دریارۀ آقار سوسور اردیّ(ی دو ساببی یا
سن رحدت کمدند .خاطماتی از ایشان نقل کمدم ،ید نّست این خاطمه را هیم ییمار شیما
یگویم .یک روز یعد از ظهم رفبم قم ،دفبم آقار سوسور اردیّ(ی .نمیدانم سج(س ششیم
یود یا هربم .آنجا یییدو نرم از آقایان گرباد که اگیم آزادر یاشید ،رأرگّیمر آزاد یاشید،
دخالت نیااد ،افماد نهضت آزادر رأر سییآورنید؟ از نهضیت آزادر هیم کاندییدا شیده
یودند .خّ(ی یمخورد کمدم که این چه زمفی است؟! یعد دیدم نه ،کسی اببیماض نییمد.
یار دوم آن آقا یا رفّقش سطمح کمد .سن گربم از شما تعج سیکام ،شیما در د
جیو اییمان
زندگی نمیکاّد؟! خّا سیکاّد سمدم یه نهضت آزادر رأر سیدهاد؟! چه زمفیی اسیت
شما سیزنّد؟! خّ(ی تاد یا ایاها یمخورد کمدم .یعد د
جم و یحث کمدیم ،دبوا شموع شید؛
سن وسش دبوا تمسّدم آقار سوسور اردیّ(ی آنها را تأیّد کاد و سن این سّان ییپااه یمیانم
و ساگ رور یخ یشوم .گربم سین از ایین آقیار سوسیور اردیّ(یی نقیل سییکیام .ایشیان
سیگرت اسام یا نهضت آزادر قمار گباشت که ززیی کار نیااد ،آزاد کار کااید .نهضیت
د
آزادر یه فمسایش اسام بمل نیمد ،ززیی کار کمد ،کل هّئیت دولیت ززییی ییود ،ییا از
جدهۀ س(ی یود یا از نهضت آزادر .زبی اگم یمار ساصدی ،از خودشان کسی را نداشیباد،
از کسانی سیآوردند که شدّه خودشان یود .یانک سمکزر را سثا زدم .گربم آنها یمار یانک
سمکزر ،س د
بخص اقبصادر نداشباد ،دکبم سولورناسی را آوردند که سثل خودشیان ییود.
ختره د
جم و یحث کمدیم .یعید گریبم آقیار سهایدس یازرگیان ،آدم خیویی ییود ،خیدا
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رزمبش کاد؛ اسا تا یه زا در یّن شّعه کسی ورّت نیمده یود که یعید از سیمگم رفّیق
کتهیام یم یدنم نماز یخواند و روزانی نماز نخواند ،غّیم از سهایدس یازرگیان .ایشیان
ورّت کمد یعد از سمس سن ،دکبم یداﷲ سحایی نماز سن را یخوانید .یییی از آنهیا گریت
آخوندها را قدو ندارد .گربم ساها را قدو ندارد ،یوسری اشیورر را کیه قدیو داشیت ،از
خودشان یود ،طمفدار نهضت آزادر یود؛ سیگرت اشیورر نماز سن را یخواند؛ سیگرت
زات ایوالرضل سوسور زنجانی نماز سن را یخواند .آن روز گبشت .فمدا دویاره آسدم دفبم
آقار سوسور اردیّ(ی ،همان سابت دیدم همان افماد یاز هم هسباد .وقبیکه سن نشسبم،
آقار سوسور اردیّ(ی گرت جار شما خالی! گربم چطور؟ گریت اسیموز دانشیگاه سرّید
یودم ،هرتهشت خدمنگار خارجی را از وزار ارشاد راهامایی کیمده یودنید کیه ییا سین
سصازده کااد .وقبی شموع کمدند ،سن ازساس کمدم ایاها دندا غمض خاری هسباد که
آسدند سما سن؛ افماد در تهمان خّ(ی زییاد یودنید ،چیما سیما سین آسدنید؟! یعید دییدم
ً
سؤاالتشان یکطورر است؛ سثت سیگویاید اسیام فیتن وقیت ایین زیمف را زده ،آقیار
خاساهار آن زمف را زده است ،ایاها یا هم تعارض دارد؛ زق یا اسام یوده اسیت ییا آقیار
خاساهار؟ سیخواهاد یّن گربهها ،تعارض ایجاد کااد .گربم نه ،تعارض نّست .اسیام در
آن یمهه از زسان که نّاز یوده ،آن را گربه ،ایشان هیم در ایین یمهیه از زسیان ،ایین را گربیه
است .زسان فمق کمده ،زمف ییی است ،فمق نمیکاد .هم قدر تتش کمدند از سن ب(ّیه
آقار خاساهار یک زمف دریّاورند ،نبوانسباد .ایشان اگم نقدر یا اببماضی هم داشیباد،
د
ب(ای نمیکمدند .سصال ،ک(ی را سیدیدند و خّ(ی ساجّده رفبار سییکمدنید .سین کمبیم
کسی را سیشااسم که یه اندازۀ ایشان اهل سمابا و ازبّاط یاشیاد و زسیام زییان داشیبه
یاشاد.
دربارۀ ویژگیهای اخالقی ،بهطور خاص از خصلتهای اخالقی ،فردی ،اجتماعی ایشان
بفرمایید.

در این سدتی که یا آقار سوسور اردیّ(ی سأنوس یودم ،فهمّدم ایشیان خّ(یی بیاطری
است .دورانی که ایشان رئّس دیوان بالی کشور یود ،یک روز رفبم خدسبشان فمسود :سن
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یا یک هّئت سیخواهم یه آذریایجان شورور یموم ،شما هم یّا؛ آنجا تازه اسبقت یافبه و
د
ایاز سط( اف رئّسجمهور یود .یا هم در خدسبشان رفبّم .چاد روزر کیه آنجیا ییودیم،
ج(ساتی داشبّم ،سادمر سیگباشباد ،سسجدر سیرفباد ،سییخواسیباد ریحدت کااید،
یکطورر یا گمیه شموع سیکمد ،یا باطره شموع سییکیمد کیه همیۀ کسیانی را کیه آنجیا
نشسبه یودند ،تیان سیداد .دسبما کاغبر یمار گمیههار ایشان کافی ندود .یکروز کیه
سادم سیرفت ،یه سن گرت دسبما پارچهار دارر؟ یه ایشان دسبما پارچهار دادم.
چاد روز قدل در ت(ویزیون دیدم رئّس دیانت آنجا ،یا همان نخسیتوزییم آذریایجیان
یمار سماسم تح(ّف رئّسجمهور آسده یود ایمان .آن زسان ایشان هم پار سادم نشسبه یود.
د
یه آقار اردیّ(ی نگاه سیکمد و سمت اشک سیریخت .سیگرت این زاتآقا چه سییکاید!
آتش سیزند یه د هار سا! ختره آقار سوسور اردیّ(ی آدم باطری و نسدت یه سس(مانان
درد انسیان .انصیافا هیم از
و انسانهار دردساد ،بتقهساد یود .هم درد دین داشت و هم ا

هّچ کمیی یه دیگمان دریغ نداشت.

وقبی سمزوم آیة اﷲ ازمدر فو کمده یود ،ایشان بممه یودند .یه ایمان کیه یمگشیباد،
د
در سج(س تمزّم آقار ازمدر شمکت کمدند و طورر گمیه سیکمدنید کیه کیل سج(یس
س د
بوجه شد .انسانی اختقی یود .همگز کسی را نمیرنجاند ،کسی را اذییت نمییکیمد .سیا
اختق خوب و پسادیده ،چّزر از او ندیدیم.
غّم از ررا و رمّمّت و
ا
اگر مطلب دیگری هست که در گفتوگو مطرح نشده است ،بفرمایید.

سن هشت سا یا ایشان زشمونشم داشبم .دنّایی خاطمه دارم .چاد سا  ،قدل از ظهم
د
و یعد از ظهم ،سهچهار سا هم سمت یعد از ظهم سیرفبم دفبم ایشان ،در سسافم ها ییا
هم یودیم؛ زبی زسانیکه دفبمشان ندودم .در دیوان بدالت ادارر که یودم ،همماه ایشان یه
تدمیز ،سماان ،اررهان و شّماز رفبم؛ خّ(ی خاطمه دارم؛ در بّن زا ایاهایی که بیمض
کمدم ،جزئی از خاطما ایشان یود .چاد روز پّش شخصی ارمار سیکمد که شما یّایّد
از ا دو  ،اطتباتبان را دریارۀ آقار سوسور اردیّ(ی و آقیار ازمیدر ی رزمیة اﷲ ب(ّیه ی
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یگویّد ،ثدت کاّم .سن راجع یه آقار ازمدر هم خّ(ی خاطما دارم ،یک دنّا؛ در هیم
سج(سی یاشّاّم ،سج(س ب(ما رحدت یشود ،رحدتهار آقار سوسور اردیّ(ی و آقار
ازمدر را یه تااس نقل سیکام.
یه ییاد دارم در دوران قدیل از انقیتب ،روزر آسیدم تهیمان خیدست آییة اﷲ سوسیور
اردیّ(ی .یعد از یمناسۀ سسجد گرت یمویم ناهار .پّیاده راه افبیادیم طیمف خانیه .ییّن راه
گرت چه خدم؟ گربم سج(ۀ مکتب اسالم در قم ،اسالمشااسی دکبم شمیعبی را نقد کیمده
است .دکبم شمیعبی ،دو تا اسالمشااسی دارد :درسهایی که در زسّاّۀ ارشاد تهمان گربه
یود یازده ج(سه) و استمشااسی سشهد .مکتب اسالم دوسی را نقد کمده یود .گربم قضّه
این است .کمی توضّ ،دادم که یعضی یا نقد سوافقاد و سیگویاد زمف ییریش یاید نقید
یشود؛ یعضیها سخالراد و سیگویاد مکتب اسالم ندایید ایینکیار را سییکیمد؛ ییا دکبیم
شمیعبی در یک ساگم هسبّم ،در یک طّف و زندان هسیبّم ،ندایید او را خیماب کایّم و
چاّن و چاان .آقار سوسور اردیّ(ی هّچ نگرباد .تعج کیمدم .قیدرر ج(یوتم آسیدیم،
دویاره سن سم رحدت را یاز کمدم ،گربم ی(ه ،سبأسرانه اخبتف است و ط(دههیا دو دسیبه
شدهاند .دبوا ییه طیتب فّضیّه هیم کشیّده شیده اسیت .یگیوسگیور بجّدیی اسیت.
یه این رور سطمح کمدم که شاید از زیانشان چّزر یشاوم .یاز هم چّیزر نگرباید .تیا
رسّدیم نزدیک خانه .گربم زاتآقا چما شما در اینیاره هّچ نمیگویّد؟ شیما اهیل نظیم
هسبّد ،چما در اینیاره سیو سیکاّد؟ یمگشت یه سن نگاهی کمد و گرت :اشماقی ،چما
سن را وادار سیکای زمف یزنم؟ گربم چما زمف نزنّد؟ گرت :دکبم شمیعبی از زندان آزاد
شده است ،اآلن دریارۀ سارکسّسم سطالدی نوشبه و روزناسه چاپ سیکاد .در جاسعه ،این
سؤا هست که چما آقار دکبم شمیعبی یا دولت همیارر سیکاید .آییا ییه سیاواک قیو
همیارر داده است؟ ساواک یهزور این سقاله را پخش کمده است؟ قضّه چّست؟ گریت
ً
فعت سا هم سابظمیم یدّاّم قضّه چّست .سن یادم هست که دوسّن یخش سقالۀ دکبم ییود
ً
که آن روز ،روزناسه چاپ کمده یود .ظاهما در دست سن هم یود .ایشیان گریت اگیم دکبیم
شمیعبی یمیده یاشد و یا دولت همیارر کمده یاشد ،همۀ دنّا هم یّایاد از دکبم شیمیعبی

آیة اهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران

000

دفاع کااد ،فایده ندارد؛ یهخودرخود سقوط سیکاد؛ اسا اگم ثایت یشود دکبم شمیعبی ییا
دولت ساختوپاخبی نداشبه است و این سقاال را یدون سّیل او چیاپ سییکااید ،و او
همان اسبقت فیمر قد(ی را دارد ،آن وقت نه تاها مکتب اسبالم ،ی(ییه همیۀ زیوزه هیم
ب(ّه ایشان ناسه یاویساد ،یه جایی نمیرسد .دکبم شمیعبی سم جار خودش هست.
یهتازگی سط(دی از آقار سوسور خوئّایها در سایبی دیدم که ایشیان گربیه اسیت :در
ج(سهار ،آقار یهشبی از دکبم شمیعبی سیپمسد که این بمل شیما نوشیبن سقالیه ییمار
روزناسۀ رژ یم) چگونه قایل توجّه است؟ شمیعبی همان زمف آقیار سوسیور اردیّ(یی را
سیگو ید.
بهرهمند شدیم .بسیار ممنون و سپاسگزاریم از شما .خداوند به شما خیر و سالمت دهد.
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سخنرانی حجة االسالم والمسلمین مجید انصاری در مراسم
چهلم آیة اهلل العظمی ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی3
ّ ّ
قروة ا براهلل العریل العظرمی حسربنا اهلل و نعرم الوکیر ،
بسم اهلل الرمحن الررحمی حرول و
ّ
نعم املویل و نعم النصیر مث الصلوة و السرم عریل أشررف األنبیراء و املرسرلنی الرمسی ری ی
ّ
السماء بأمحد و ی األرضنی بأیب القاسرم املصر حم ّ
صریل اهلل علیره و آلرهّ ،
سریما عریل
حممرد
َ
بقیة اهلل روحی و أرواح العاملنی لتراب مقدمه الفرداء قرال اهلل العظیرم ی کتابره ( :ی ْرف ِع اهلل
َالدِی َو َآم مْدوا م ْْݠک ْم َص َالذی َو مأ مصموا ْالا ْل َم َد َب َجتت َصاهلل ب َما َم ْا َم مل َ
ون َخبی لر5).
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ

سج(س و سحر(ی یابظمت و نورانی در ایین سییان سقیدس و شیمیف ،ییه سااسیدت

چه(مّن روز ارتحا بالم ریانی ،سمجیع بظیّمالشیأن تق(ّید ،سمزیوم آییة اﷲ العظمیی
سوسور اردیّ(ی از سور یّت د
سعزز اسام ره) ،زضم آیة اﷲ زات د
سّد زسن خمّایی ،و
یا زضور ب(مار ابتم ،فضتر گماسی ،شخصّتهار یمجسبۀ انقتب استسی ،وزیمان
ساید راه
سحبمم و ابضار هّئت دولت و جمع کثّمر از یمادران و خواهمان سبعهد و بتقه ا

و سیب اسام یمپا گمدیده است .در ایبدا از خسیبگی و گمفبگیی زاجیمه و ریدا پیوزش
ً
طدعا د
سضابف شما را سیط(دید .نخسیت تقاضیا دارم هدییه ییه روح
ل
تحم
سیط(دم که
ا
یابظمت اسام ،یاّانگبار همۀ سجیدها و بظمیتهیا ،سعمیار ییزرس انقیتب اسیتسی و
د
سؤسس نظام جمهورر استسی ایمان ،یادگاران گمانساگ اسیام ،همسیم د
سیمسیۀ ایشیان،
 .1زسان سخامانی093۵/01/01 :؛ سیان :تهمان ،زسّاّۀ جماران.
 .2سورۀ سجادله ،آیۀ .00
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ارواح د
یزرس یه زق پّوسیبه،
طّدۀ همۀ
شهّدان راه آزادر و انقتب استسی و همۀ بالمان ا
ا

ب(یالخصوص این سمجع بظّمالشأن ،ر(وا ی(ادر یرمسبّد.
ً
طدعا در سج(س یادیود یک بالم یزرس ،سخن از جایگاه ب(م و نقش بالمان دیای،

سبااس یا سوضوع ج(سه است .سا سربخم هسبّم یه دین استم و قمآن کمیم و سیب
پاک اهل یّت ـ ب(ّهم الستم ی که سشعل ب(م و آگاهی را در تاریکتمین سقاطع تاریخ
زندگی یشم یمافموخباد ،و در کانون جهالت و ظ(مت جزیمة العمب ،آخمین آیّن ،یا
ندی د
فمسان ( إقرأ ) ،یم د
سیمم استم آغاز شد و یمختف شّوۀ اندّار پّشّن که سعجزاتی از
خمق بادا و ختف جمیان طدّعی تیوین و طدّعت یمار اثدا زقانّت خویش ارائه
ً
سیکمدند ،پّاسدم سا سعجزهاش از جاس ب(م یود .زقّقبا در آن فضایی که ب(م،
جایگاهی نداشت و دانش ،ارزش چادانی در سّان سمدم نداشت ،دریا و ی(یه اقّانوس
بظّم روایا سا و آیا شمیرۀ قمآن در جتلت و سازلت ب(م و بالمان ،شگرتانگّز
است.
گمچه ارل ب(م یه باوان نور در یمایم نادانی و ظ(مت ،ارزشی ذاتی دارد ،پیم واضی،
است که یسّارر از آیا شمیرۀ قمآن ،از جم(ه آیهار که تتو کمدم و روایا ییشیمار
پّاسدم ص) و اهل یّت ع) دریارۀ ارزش ب(م و د
ب(و جایگیاه بالمیان ،سعطیوف ییه ب(یم
الهی و ب(وسی است از جاس سعارف قمآن و سیب اهل یّت ع) .این دانشها است کیه
هدایت انسانهار وارسبه و دسبقی را یم بهده دارد و سعاد انسان را سوضیوع خیود قیمار
داده است و سوضوبش انسان و پّچّدگیهار آن و سسّم آیادۀ جاسعۀ یشمر اسیت .ایین
ً
ب(وم ،همه در خدست انسان الهی و در سسّم اهداف اندّا و کما انسانی است .طدعا هیم
ب(می یهتاهایی ساشأ این همه ارزش نّست؛ ی(یه یاید نسدبی یا رسالت پّاسدمان و اهداف
الهی داشبه یاشد تا واجد ارزش گمدد .پّاسدمان در کاار ب(مشان بصمت داشباد ،در کاار
ب(مشان یعثت و رسالت داشباد؛ بالمانی یودند که در کاار اندوخبههار ب(میی و ی(ییه
طی سدارت بمفیانی ،د
پّش از آن و یّش از آن ،یه اندوخبههار اختقی و سعاور و د
همیت
د
بدالت سعموف و سصیط( ،در
گماشبه و یه سمزهایی از بصمت رسّدهاند که زداقل آن،
ا
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فقه است .هم جا سسئولّبی از سسئولّتهار بالمان ،تعمییف فقهیی شیده اسیت ،سثیل
سمجعّت ،افبا ،زیم و قضا ،زبی اقاسیۀ نمیاز و اساسیت جمعیه و ساصی هیایی از ایین
بالم
بالم دور از بدالت ،ا
دست ،در کاار اجبهاد ،در کاار دانش ،بدالت هم آسده است .ا
دور از خویشبندارر ،بالم فاقد قیوۀ کابیم نریس و بیالمی کیه زسانیهاش را نشااسید،
نمیتواند رسالت اندّا را یم دوش ییشد .ایاجا وارد زوزۀ روایا بدیدهار سیشیویم کیه
یّشبم یه د
ذم بالمانی سیپمدازد که در زوزههیار دیگیم ،دارار نقصیان و ییا فاقید شیمایش

هسباد ،و ذکم آن ،خارت از زور(ۀ سج(س است .در اینیاره د
تصیور نمییکیام در قیمآن
َ
کمیم تمثّ(ی تادتم و یا ادیّاتی هشداردهادهتم از سورۀ جمعه وجود داشیبه یاشیدَ ( :مث مدل
َ

م

َ

م َ

م

ْ

الذی َو محملوا الت ْو َب َاة ث َم ل ْم ی ْحمل َ
وها ک َم َث ِل ال ِح َم ِاب3).و تعایّمر دیگم که همه در اذهان خود
ِ
ِ
ِ

داریم .یاایماین ،وقبی رحدت از ارزش بالمان سیشود ،که «اذا سا المؤسن الرقّه ث(یم
د
فی اإلستم »...و «اذا سا العالم ،ث(م فی اإلستم ث(مة الیسدها شیء ،».سماد ،بیالمی
است که از جاس پّغمدمان و در سسّم پّاسدمان است .چاّن بالمی اسیت کیه هیّچ چّیز
خأل وجودر او را پم و جدمان نمیکاد .این بالم است که همچون بدد ،یه ریرمها سعایا
سیدهد .هزاران ررم ،یدون بدد یک ،ررم است؛ اسا هم ررمر وقبی در سیایۀ بیالمی
د
سبأله قمار سیگّمد ،بددر جدید سیآفمیاد.
در تاریخ اندّا ،تاها کسانی سعدود یودند از س(س(ۀ اندّا که سوفق شیدند ییمار اجیمار
آیّن خداوند ،نظام اجمایی و زبی ساخبار سّاسی ایجاد کااد .الدبه هم ییک از پّیاسدمان،
د
تمین و اسیانی را پّدا سیکمدند ،یه آن د
همت سیگماشباد و از آن ،شانه خیالی
اگم چاّن
نمیییکمدنیید .زضییم داوود ع) و زضییم سیی(ّمان ع) و زضییم یوسییف ع)،
د
سحمید سصیطری
انگشتشمار یودند و آخمین آنان ،پّاسدم بظّمالشأن استم ،زضیم
د
د
_ ر(ی اﷲ ب(ّه و آله و س(م _ و در اداسه ،اسّم سؤساان ی ب(ّه الص(وة و الستم یی و چاید
ردازی هم اسام سجبدی ـ ب(ّه الستم ی سوفق شدند یه تأسیّس و ادارۀ نظیام سّاسیی در
 .1سورۀ جمعه ،آیۀ .۵
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قال زیوست الهی یمار اجمار ازیام خداوند .روزانّت شّعه کیه اداسیهدهایدگان راه
اندّا و وارثان پّاسدم هسباد ،در طو تاریخ هزاروچادرد سالۀ زّا پمیمکیت خیویش،
ا
همچون اندّا ،تتشها و سجاهد هار ارزشمادر کمدهاند؛ راه فقاهت و آگاهییخشیی
یه سمدم ،راه هدایت و نجا س(ت ،راه ارائۀ ازیام خدا و فقیه ،ترسیّم ،بمفیان ،ف(سیره و
کتم را ازسّان ساگتخهار دشوار و سسّمهار پمخطم پّمودند .چه یسّار بالمانی که ییه
جمم یّان ازیام الهی ،خونّنچهمه یه ستقا خدا رفباد؛ همچون شهّد داو ها و شیهّد
ثانیها و دیگم یزرگان .چه یسّار بالمانی که یم یاالر دار رفباد .چه یسیّار بالمیانی کیه
تحمل کمدند .فقه سا و آئّن ب(می د
تحمل کمدند ،شیاجهها را د
زندانها را د
تشیّع ،از سّیان
راههار دشوار بدور کمد؛ اسا آزسونی دشوار ،دشوارتم از آزسونهار سخت ،در قمن یّسبم
فمارور روزانّون قمار گمفت و آن آزسون ،تشیّل زیوست یمار اجمار اهداف فقیه ییود
که یه تعدّم اسام رازل ی ستم اﷲ ب(ّه ی فقه ،ف(سیره و یمناسیۀ زنیدگی از گهیواره تیا گیور
ززمت هزاروچادرد سالۀ فقها و ب(ما ،جاسۀ بمل یپوشیاند و در
است؛ زیوسبی که یه
ا
سّدان بمل ،ازیام خدا را یهاجما درآورد .در این سّدان که سّدانی دشیوار ییود ،خداونید

سبعا ایزارر را فماهم کمد ،ب((ی را پی در پی آورد ،که سمجعیی یزرگیوار در قاسیت ییک
پّشوار سمدسی و یزرس ،یک د
سرسم یصّم ،ییک بیالم رییانی ییه سعایار د
اتیم ک(میه و در
زقّقت تالیت(و پّاسدمان ،این فمرت را پّدا کاد که انقتب استسی را یاّان یگیبارد و آن
را از گمدنههار یسّار بدور دهد و یه دست آیادگان یسپارد.
د
سقام سعظم رهدمر دریارۀ اسام ،تعدّم زیدایی دارند .سیفمسودند :اسام ،سعصوم ندود؛
ً
اسا تا سمزهار بصمت پّش رفت .و زقّقبا اسام در سمز خویشبندارر و اختق و
بصمت و دانش و یّاش و توان سدیمیت ،یا همۀ شمایش الزم یمار ادارۀ یک جاسعه،
آن هم نه یک قمیه و نه یک ساطقۀ سحدود ،ی(یه کشورر یزرس ،هماناد ایمان ،نه در دوران
هزار سا قدل ،یدون ایزار ارتداطا  ،ی(یه در قمن یّسبم ،در بصم اطتبا و ارتداطا ،
در بصم پّوند قدر هار جهانی یا ییدیگم ،در سّانۀ شّطاتها و زورها و ظ(متهار
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پّچّده ،آهاگ نجا س(ت را کمد و پا در راهی دشوار گباشت؛ راهی که پّمودن آن
یه نظم سحا سیرسّد .همۀ بواسل ظاهمر ،سأیوسکااده یود .ازدر ازبما پّموزر
َ
انقتب را نمیداد؛ اسا سگم پّاسدمان یا اطمّاان از پّموزر یه سّدان سیآسدند؟ ( َص ݡݡکأی ْن

َ
َ
م
م
م ْن َنبی َق َام َل َم َا مه ببی َ
ون ک ِثی لر ف َما َص َه مْوا ِل َما أ َ َاب مه ْم ِی َس ِبی ِل اهلل َص َما َض مافوا َص َما ْاس َتکانوا َص
ِ
ِ ِ
م َ
الص ِاب ِری َن 1).اسام پّاسدمگونه یه سّدان آسد.
اهلل ی ِحب

در سسّم انقتب ،سمدان و یارانی از جاس بالمان سبعهد ،در این سسّم اسیام را ییارر
ً
کمدند .ییی از افمادر که سشخصا در دوران تأسّس نظام جمهورر استسی اییمان ،یایید
نام او را جزو د
سؤسسیّن ق(میداد کیمد ،سمزیوم آییة اﷲ العظمیی سوسیور اردیّ(یی ییود؛

شخصّت یزرگی که همۀ بمم پمیمکت  11سالۀ او ،یعد از د
طیی دوران کیودکی ،در سسیّم
کسی ب(ییم ،در سسییّم کسی فضییّ(ت ،در سسیّم هییدایت سییمدم ،در خییدست سییمدم،
در خدست جاسعه یود؛ فقّهی یزرس ،بالمی توانا و در بّن زیا سبواضیع و در خیدست
سمدم .شما زندگی سماسم تتش و سجاهد این فقّه یزرگوار را در بمرۀ ب(یم ،یمجسیبه
سییّاّد .هجم هار د
سیمر ،از زادگاهش یه قم ،از قم یه نجف ،از نجف یه قم ،از قم ییه
زادگاهش ،از زادگاهش یه تهمان . ...در این سسّمها و در همۀ سمازل زنیدگی ،همیواره در
پی کس ب(م از سحضم اساتّد و سماجع یزرس ،فقّهان بالیسقام ،د
سدرسان بظّمالشأنی
همچون آیة اﷲ العظمی یموجمدر ،آیة اﷲ العظمی زیّم ،آیة اﷲ العظمی خویی ،آیة اﷲ
العظمی گ(پایگانی یود و سن فیم سیکام خمّمساییۀ اری(ی شخصیّت اختقیی آییة اﷲ
سوسور اردیّ(ی ،در درس اختق اسام خمّای ره) شیل گمفیت .اخیتق ،ایین گمشیدۀ
دوران سا و این ب(م سهجور در زوزههار سا ،یاّان هم زمکبی است که هیدف الهیی دارد.
یدون اختق و یدون سایههار سعاور ،هم راهی ناتمام است ،ی(یه بّن گمماهیی اسیت.
همانطور که در روایا وارد شده است که هم اسم د
سهمی یدون نام خدا ایبیم اسیت ،هیم
زمکبی که در آن اختق و سعاو یت نداشد ،یا یه فمجام نمیرسد ،یا ییدفمجام اسیت .اگیم
 .1سورۀ آ بممان ،آیۀ .0۴1
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سیدار سبعهید ییود.
اسام ،اسام شد ،چون اختقسدار یود .اگم اسام ،اسام شد ،چون بمفیان ا
درسهار اختق اسام یا سط(ع « د
رب ه لی کما االنقطیاع إلّیک» آغیاز سیشید و ییا
تورّه یه تو دکل و د
توسل پایان سیگمفت .این درسهار نورانی ،چاان فضایی از نورانّت و
انوار سعمفت یم زوزه سیگسبماند که تا هربۀ یعد ،زوزه در نور یود .طتب در اندیشۀ خدا
یودند ،در بمق اقّانوس اختق و سعارف الهی غیوص سییکمدنید و آییّن دلدیاخبگی ییه
سعاار هسبی را سیآسوخباد.

آیة اﷲ العظمی سوسور اردیّ(ی ـ رضوان اﷲ تعالی ب(ّه ی این شخصّت ب(می ،تاهیا
ً
یمار کس دانش یه زوزه نّاسد .او در سدار یسبۀ سدرسه و زجمه و ازّانا سسجد ،و یعید
در سدار یسبۀ تدریس و تحقّق و افبیا سحصیور نشید .او همچیون اسیام ،همچیون دیگیم
د
بالمان دینسدار و دردساد و سبأله ،در سدار کس ب(م و تحقّق یود یمار هیدایت سیمدم،
ساجتب دنّازدگی و نگونیخبی س(تها« :و ییب
یمار نجا جاسعه ،یمار یمونرفت از
ا
سهجبه فّک لّسباقب بدادک سن الضتلة و زّمة الجهالة ».کارر که د
سّدالشهداء ـ ب(ّیه

الستم ی کمد؛ یعای یّمون آوردن سمدم از زّم نادانی ،یّمون آوردن سمدم از تاریییهیا،
هدایت سمدم از ورطۀ ظ(مت یه سور ق(ۀ نور .لبا آنجا که الزم اسیت ،در اردیّیل ،ییمار
کمک یه فقما ،د
سؤسسۀ اقبصادر و کارخانه تأسّس سیکاد؛ در فضار تهمان ،یمار نجیا
جاسعه از ییخدمر و گمماهی ،سیب اسّیمالمیؤساّن ع) تأسیّس سییکاید؛ در فضیایی
وسّعتم ،سدارس سرّد را یاّان سیگیبارد و دانشیگاهی راه سیانیدازد کیه افبخیار کشیور
است .دیّمسبانها و کانون توزّد و سرّد را یمار ز(قۀ روشاریمان دینسیدار و دیینییاور
تأسّس سیکاد .خانۀ این سمجع یزرگوار و سمدسی ،سحل رفتوآسید باسیۀ سیمدم ییود؛ از
کشاورز و روسبایی تا دانشگاهی و جوان ،در اندیشیۀ او جیایی داشیت .آییة اﷲ سوسیور
اردیّ(ی ،آن اندازه که از سماوده و هماشّای ییا جوانیان و دانشیگاهّان و دانیشپژوهیان و
نواندیشان لب سییمد و وقت سیگباشیت ،نسیدت ییه سیایم سجیالس ،چایدان اهبمیام
نداشت .زندگی ب(می ایشان ،زندگی پمشییوهی اسیت ،اندوخبیههار یزرگیی از دانیش
داشباد .انواع فشارها را از سور ساواک و بواسل رژیم در اخمات از اردیّیل ،در تعقّی و
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سماقدت ،در تعطّل کارها ،د
تحمل کمدند؛ اسا از پار ناشسباد .چما؟ چون هیدفی ییزرس و
آرسانی سقدس ،روح و اندیشۀ ایشان را چاان جبب خود کمده یود که جدایی از آن سمین
ندود .از باروان جوانی تا دوران کهاسالی ،هّچ گاه در دام یأس و ییبم(یی نّربادنید و تیا
آخمین روز زندگی سدارکشان ،روزّۀ ط(دگی و خدستگزارر را در خود زنده نگه داشباد.
در دوران تأسّس نظام جمهورر استسی اییمان ،اسیام افیماد انگشتشیمارر را ییمار
تشیّل شورار انقتب انبخاب سیکااد که ییی از آن چهمههیار درخشیان و گوهمهیار
تایااک ،هماکاون در سج(س سا زضور دارند؛ یعای زضم آیة اﷲ هاشمی رفسیاجانی.
از دیگم ابضار شورار انقتب ،آیة اﷲ شهّد سطهمر و آییة اﷲ شیهّد یهشیبی و آییة اﷲ
العظمی سوسور اردیّ(ی یودند .ایاان نخسبّن ابضار سورد اببماد و ازبمام اسیام یودنید
که سأسور سیشوند شوار انقتب را راهاندازر کااد و زسام اسور کشیور را در آن سیا هار
سبتطم در دست یگّمند .پانزده نرم دیگم را هم از سّان بالمان و یمجسیبگان دانشیگاه و
سدارزه ،یمار شورار انقتب سعمفی سیکااد ،و این نشان سیدهد که اسیام چیه سقیدار ییه
یّاش درست و فیم سسبقّم ،یه روزّۀ اببدا و یه دانش سبعهد آیة اﷲ سوسیور اردیّ(یی
اهبمام و یاور داشباد.
آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،وقبی وارد اسور تأسّسی نظام سیشوند ،نقش یمجسبهار ایریا
سیکااد .در تدوین قانون اساسی ،در تصوی قانون اساسی و در هم جایی که یه بیالمی
سجاهد و سجبهد و سجمب نّاز یود ،اسام ایشان را روانۀ سّدان سیکمدند .همان اوایل ،یعد
از اسبقمار نظام ،وقبیی شیمار هیایی در آذریایجیان غمییی ،آذریایجیان شیمقی و زیوزۀ
سشیّنشهم شموع شد و سشیتتی پّش آسد ،اسام آنگاه که یاید نمایادهار تیاماالخبّیار
انبخاب کاد ،آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی را یمسیگز یااید و در آن زییم تیاریخی ،ییه ایشیان
اخبّار تام سیدهاد که همگونه سص(حت سیدانّد ،بمل کاّد .این سقدار اببماد اسیام ییه
کسی که سایقهار هم در اسور اجمایی نداشبه است ،نشان سیدهد که اسام  -دقدس د
سیمه -
یه بقل و درایت آیة اﷲ اردیّ(ی اببماد کاسل داشباد.

زضور ایشان ،همهجا سایۀ آراسش یود ،سایۀ پّوند د ها یود ،سایۀ انسیجام س(یی ییود.
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شما هّچ تاشی را در تاریخ انقتب پّدا نمیکاّد که ریطی یه ایشان یّاید؛ اسیا تاشهیا و
ساازبا یسّارر را سیتوان نام یمد که یه دست توانا و یا بقیل و دراییت ایشیان خیاسوش
شدند؛ چون دندیا نریی ایین و طیمد آن ندودنید؛ تیا سجدیور نمیشیدند ،کسیی را کایار
نمیزدند؛ در پی یه هم زدن اوضاع و اینگونه اسور ندودند .وجودش ،سیخاش ،فییمش،
اقداسش یمار نظام ،آراسشیخش ،اببدا آفمین و راهگشا یود .هاگاسیکه نظام سسبقم شد،
اسام ،یمار ساسانیخشی یه دشوارتمین یخش نظام استسی ،یعایی قیوۀ قضیائّه ،در کایار
شخصّت بظّم ،آن کوه ی(اد و آن سمو تااور ،سمزیوم آییة اﷲ شیهّد سظ(یوم دکبیم د
سیّد
سحمد یهشبی ،آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی را تعّّن کمدند .ایشان سایل ییه یازگشیت ییه قیم و
اداسۀ فعالّتهار ب(می خود در قم یودند؛ اسا وقبی اسام ریاست قوۀ قضائّه را ییه آییة اﷲ
یهشبی پّشاهاد دادند ،ایشان خدست اسام بمض کمده یودند که یه شمطی ایین سسیئولّت
یزرس و ساگّن را سیپبیمم که آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی در کاار سن سسئولّت یپیبیمد .اسیام
هم قدو کمدند .یدین تمتّ یود که ایشان وارد قوۀ قضائّه شدند و تا پایان زّا سدیارک
اسام در این سساد خدست ،زضورر گمهگشا داشباد.
ً
سن زقّقبا هّچگاه نمیتوانم این زسم را کبمان کام :یعد از اسام و شهّد سطهیمر،
د
اگم یخواهّم سصداق د
اتمی از «اذا سا المؤسن الرقّه ث(یم فیی اإلسیتم ث(میة الیسیدها
شیء» در نظام یمار آن پّدا کاّم ،ییی وجود سدارک شهّد آیة اﷲ دکبم یهشبی یود .همگیز
خأل وجودر ایشان در نظام و یهخصوص در قوۀ قضائّه جدمان نشد .این آسّ سبأسیرانه
همچاان پایمجا است .یییی هیم وجیود آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی ییود .از سیا  65تیا
چهار سا یعد ،سن افبخار داشبم یه پّشیاهاد آییة اﷲ العظمیی سوسیور اردیّ(یی در قیوۀ
قضائّه یاشم .ایشان ،یمار سازسان دادن یه اسور زندانها و ارتح یمخی اسیور ،از زقّیم
دبو کمدند .از دلسوزرهار ایشان ،یّاش درسبشان در آن اوضاع س(به  ،اوضابی که
هم روز تموریستها دست یه خونی سیآلودند ،هم روز شخصّبی را شهّد سیکمدند ،آن
ً
فضار س(به که یعضی از انقتیّون را ییه کارهیار نسیدبا تاید واسییداشیت ،خیاطما
فماوانی هست که یّان د
شمهار از آنها زسانی طوالنی سیط(دد و سن اسّدوارم کیه خیدا ییه
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سن توفّق یدهد که روزر ایاها را سیبوب کام .دلسوزرهار ایشیان نسیدت ییه تیکتیک
زندانّان ،تورّههیار ایشیان درییارۀ خیانوادۀ زنیدانّان ،هیم آدم ساصیری را ییه سیبایش
واسیدارد .هم ساببی از شدانهروز که سن زنگ سیزدم و سیگربم سشی(ی در فتنجا پّش
آسده است ،خانوادهار دچار سشیل شده است ،زندانی سظ(وسی یا سشی(ی سواجیه شیده
است ،ایشان ییدرنگ وقت سیدادند و سن خدسبشان سیرسیّدم؛ گیاهی در سازلشیان و
گاهی در دفبم کار؛ زبی در روزهایی که کسالت داشباد و در یسبم یّمیارر یودنید .در آن
اوضاع دشوار ،تاها سسئولی که هّچ وقت ازساس نیمدم ییمار دسبمسیی ییه او و گریبن
سشیت و گمهگشایی ،سانع و رادبی هست ،ایشان یودند .در قوۀ قضائّه کارهار یزرگی
ً
کمدند ،یاّانهار بظّمی گباشباد .زقّقبا قوۀ قضائّه اگیم چّیزر دارد از سیاخبار ،اگیم
چّزر دارد از نممافزارهار تقاّای ،اگم چّزر دارد از نیممافزارهیار زقیوق یشیم ،زقیوق
شهموندر و دیگم سدانی زقوق ،یخش بمدۀ آن رهّن ززمیا و خوشفیمرهیار ایین
سمد یزرس ،در کاار یزرگان دیگمر همچون شهّد آیة اﷲ قدوسی و یمخی از شهدار یزرس
قوۀ قضائّه و رجا یمجسبۀ آن دوران است و اسموز هیم سین فییم سییکیام قیوۀ قضیائّۀ
کارآسد ،بدالتیاّان ،شجاع و انبقادپبیم ،از لوازم قهمر نظام کارآسد جمهورر اسیتسی
ایمان است که یاید سسئولّن بالیقدر قیوۀ قضیائّه ،سسیّم ایین یزرگیان و اندوخبیههیار
د
تجمیی و ب(می آنها را سد نظم یگّمند .نّاز یه اهبمام سضابف است؛ اگمچیه ییاببایایی
نّست.
یعد از ارتحا اسام و یعد از  82سا خدست و فداکارر ،این شخصّت یزرس ییه قیم
رجعت سیکااد .اسا یا وجود کسالت و کهولت ،دسیت از تأسّسیا جدیید در زیوزه و
دانشگاه یمنمیدارند و خسبه نمیشوند .یّت او یّت بالمان است .دانشیگاه سرّید ،ایین
سمکز بالی و سماکز دیگم را یاّان سیگبارند که یهزق ساییۀ فخیم و سیمافمازر ییمار نظیام
استسی است .ردار سمجعّت یم قاست این بالم یزرس پوشیّده سییشیود؛ در زیالیکیه
در خانهاش یه رور همۀ نّموها ،همۀ جمیانا
رفبار او ،ساش او ،سمدمگمایی او ،یاز یودن ا

سّاسی ،همۀ خیدستگیزاران نظیام ،دلسیوزرهار او نسیدت ییه نظیام ،نصیّحتهیار
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سشرقانهاش یه سسئوالن ،راهاماییهایی که سیکمدند ،آشیار یود.
خوشحالّم که خوشدخبانه یّت رفّع و شیمیف ایشیان همچایان نیورانی و نورافشیان
است .اسّدوارم فمزند گمانقدر ایشان جااب زجة االستم و المس(مّن زات د
سیّد ب(یی
آقار سوسور اردیّ(ی و دیگم فمزندان و شاگمدانشان ،راه این سمجیع یزرگیوار را چایانکیه
یود ،همماه یا سمدم ،همماه یا نظام ،همماه یا آرسانهار اسام اداسه دهاد؛ همچاانکه نیورر
که از این نقطه ،از این زسّاّه ،از این یّت ،از این جماران یه بمرۀ جهان تایّید ،اسیموز
یه فضل پموردگار ،در چهمۀ یّت اسام ،در چهمۀ فمزندان اسام ،از آیة اﷲ زات د
سّد زسین

آقا ،از زجةاإلستم و المس(مّن زات د
سّد یاسم آقا و زجة االسیتم و المسی(مّن زیات
د
سّد ب(ی آقا و یاران اسام ،همچاان تایان است.
جم(هار یمار جمعیادر و خبم بمایضم تقدیم سیکیام .سیموران بزییز ،روزیانّون
بالیقدر ،شاگمدان سیب اسام رادق ی ب(ّه الستم ی که در ایین زسیّاّۀ جمیاران گیمد
آسدهاید؛ آزسون روزانّت ،آزسون دشوارر است .این نظام یه نیام روزانّیت ثدیت شیده
است .این نظام یه نام اسام ،یه نام فقه ،یه نام اسام رادق ع) ،یه نام قمآن ،ثدیت و سشیهور
شده است .در دورانی که قمآن و سّمار نورانی پّاسدم و ازیام اسیتم در سعیمض زم(یۀ
تخمیدی بواسل اسبیدار ،اندیشههار پ(ّد و تیرّمرهیار د
وهیایی اسیت ،اسیموز دفیاع از

چهمۀ سظ(وم استم ،دفاع از چهمۀ غدارگمفبۀ قیمآن ،دفیاع از جاسع دّیت اسیتم و وزید
سس(مّن ،رسالت ساگّای است که در درجۀ داو س د
بوجه زوزههار ب(مّه و ب(مار ییزرس
است .خوشدخبانه زوزههار ب(مّۀ سا یالادهاند .ایین روزهیا ریحدت از زیوزۀ انقتییی
سیشیود ،ج(سیاتی هیم یمگیزار شیده اسیت ،یسیّار کیار ارزشیمادر اسیت؛ اسیا یایید
انقتیی یزرس سعارم و یاّیانگیبار
انقتییگمر در کشور ،یهخصوص در زوزه ،از سسّم
ا
انقتب استسی ،یعای اسام یگبرد .زوزۀ انقتیی یعای زوزۀ دارار اخیتق اسیام ،زیوزۀ

انقتیی یعای زوزۀ دارار فقه اسام که نقش زسان و سیان را در اجبهاد ،باصمر ک(ّیدر و
راهگشا سیداند ،پّوند سّان دین و سّاست را پّوندر راهدمدر سیداند؛ اساسی که در اوت
قدر و در هاگاسۀ توطئۀ گموهکها هم ،اختق و بدالت را زیم پا نگباشیباد .در همیه
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جار دنّا ،همیۀ نظیامهیا ،در شیمایش فیورسسیاژور و اسیبثاایی ،زقیوق یشیم و زقیوق
شهموندر را کاار سیگبارند و ابتن سیکااد که شمایش ،و یژه است و سا نّیز و ییژه بمیل
سیکاّم! در اسمییا چادین سا است که از زادثۀ یازده سپباسدم سیگیبرد ،اسیا سقیمرا
ویژه یمار اسبماق سمع ،شاود ،دخالت در زندگی سمدم ،زبی یمار سداخ(یه در آن سیور
کمۀ زسّن ،سوجه ج(یوه سیکاید .اسیا اسیام خمّایی ،در اوت خداثیت گموهیکهیا ،پّیام
هشتسادهار رادر سیکاد .ار کاش در زوزههار ب(مّۀ سا سبن پّام هشتسادهار اسام،
تدّّن سحبوا شود و یاّانهار فقهی آن را تدریس کااد .ار کاش در زوزههیار ب(مّیۀ سیا
ا
یمار تمیّت طتب انقتیی ،سیب اختقی اسام تیدریس شیود .اسیام ،ناسیههیار سیمدم،
انبقادها ،زبی نّش زیانها و ناسههار تاد و در سواردر شییایت را ساناید ییک شیهموند
بادر پبیمفباد .انقتیییگیمر در زیوزه ،ییدون ازبیمام ییه انقتیّیون د
سّسیم نمییشیود.
انقتیّون ،وجودشان تیمارناپبیم است؛ سگم شهّد یهشبی تیمارشدنی است؟ سگم شهّد
رجایی تیمارشدنی است؟ سگم آیة اﷲ هاشمی رفساجانی تیمارشدنی است؟ دیگم کجیا
سیتوان ساناد آیة اﷲ هاشمی را یافت؟ کسی از جوانی در خیدست س(یت یاشید ،تیا پیار
چویۀ دار یمود ،شیاجههار طاقتفمسا را د
تحمل کاد ،درد زندان و شیاجه و دریهدرر را
یه جان یخمد ،یه پار اسام یایسبد ،یه پار س(ت یایسبد ،یه پار انقتب یایسبد ،تمور شود،
یماند 75 ،سا تجمیه در بالیتمین سطوح کس کاید ،دورانهیار سیختتیم از دوران
تمور گموه فمقان را پشت سم یگیبارد ،تیمور شخصیّت ،دوران پمسحایت غّدیت ،دوران
پمسحات تهمت ،دوران پمسحات تخمی  ،دوران پمسحایت ییداختقی و همیه را د
تحمیل
کاد ،چاّن شخصّبی را کجا سیتوان یافت؟ اگم داناییهار ایشان ندود ،اسموز سع(وم ندود
که کشور در چه وضعّبی قمار داشت .آیة اﷲ هاشمی ،همّشه دورتمین افقها را دیدهانید؛
همّشه زودتم از دیگمان خطمها را زس کمدهاند.
زوزۀ ب(مّه یاید قدر یداند .همچاانکه اسموز زسم دییموز را سییخیوریم ،سمیین
است فمدا هم زسم اسموز را یخوریم .چما یا اسّمکدّم آن گونه رفبار کمدند؟ چیما شیهّد
داو را یه شهاد رساندند؟ چما یا شهّد ثانی آنچاان کمدنید؟ در آیایدۀ نیهچایدان دور،
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فمزندان سا ،نسلهار آیاده ،آنگاه که این غدارهار کّاه و یداختقی فمو نشیّاد ،زسیم
خواهاد خورد که چما این سمدان یزرس آنگونه که یاید ،تج(ّل نشدند؟ سن از ردا و سّما
یمار ززماتی که سیکشاد ،تشیم سیکام؛ اسا ردا و سّمار بزیز! آیا سهم و زق آیة اﷲ
سوسور اردیّ(ی همّن سقدار یود که شیما انجیام دادیید؟! گّیمم کیه ایشیان ده سیا  ،در
دشوارتمین سا هار انقتب ،رئّس ییی از قوار کشور ندودند؛ آییا سقیام سمجعّیت هیم
نداشباد؟ این ییسهمرها یه نرع هّچ کس نّست .ناسهمیانیهیار اسیموز شیما ،سوجی
ناسهمیانیهار دیگمان یا شما در آیاده است .آیة اﷲ سوسیور اردیّ(یی نّیازر ییه تج(ّیل
ندارد .او هماکاون سهمان خدا است .یعد از بارضۀ سیبۀ ایشان ،یا اخیور یزرگیوارم ییه
بّادتشان رفبّم؛ فمسودند وقبی سیبه کمدم ،ازساس کمدم روزم از جسیمم جیدا شیده
است .جسمم را سیدیدم .یه این نیبه س د
بوجه شدم که هماکاون سمز(ۀ سؤا پّش سیآید،
خودم را آساده سیکمدم که چّزر بمضه کام .سمورر یه همۀ خدساتم کیمدم ،از داو درس

خواندن ،تأسّس سدرسه ،تأسّس دانشگاه ،قوۀ قضائّه ،همۀ این بمم طوالنی پیمتتش و
پمکوشش را سمور کمدم .دیدم چّزر که قایل بمضه یه سحضم خداوند یاشد ،ندارم .دچار
وزشت و اضطماب شدم .گشبم چّزر قایلبمضه پّدا کام .ناگهان یه این فیم افبادم ،ییه
ذهام خطور کمد که سن در ارل سحدت خداوند سبعا  ،ارل سحدت پّیاسدم اکیمم ص)،
ارل سحدت یه اهل یّت  -ب(ّهم الستم  -خال

یودم .هیّچ انگّیزهار جیز دوسیبی

خود آنها را نداشبم .فمسودند وقبی این سوضوع یه ذهام خطور کمد ،فمزااکی و گشایشیی
در روزم پّدا شد ،ازساس کمدم راه نجا آسد .یعد فمسودنید در همیّن زیّن ییود کیه
ً
سجددا یمگشبم و دویاره نرس کشّدم.
آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،اینطیور زنیدگی کمدنید .در سحدیت خیدا ،در سحدیت اهیل
یّت ع) و در خیدست ییه سیمدم ،خیال

یودنید .ایشیان دوسیتدار همیۀ فضیّ(تها و

بظمتها یودند .جاسعۀ سا نّاز دارد که سوسور اردیّ(یها را یّشبم یشااسید .واﷲ ،ییاﷲ،
جوانان این کشور ،نّاز دارند هاشمیهیا را یهبیم یشااسیاد .یهشیبیهیا را ،سطهیمرهیا را
یشااساد .جوانان زوزۀ سا نّز نّازسادند از اندیشۀ ی(اد آنها ،از زندگی سادۀ آنها ،از تتش
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آنها آگاه شوند .جاسعۀ سا نّازساد شااخت یّشبم اسام و یاران اسیام اسیت .سین اسّیدوارم
در کاار کارهار دیگمر که رسانههار سا سیکااد ،در این دوران تخمی و یداختقی ،ییه
این سوضوبا اهبمام ورزند .از سموران بزیز ،د
ابیزۀ یزرگیوار ،ب(میا و شخصیّتهیار
زاضم در سج(س یه سد اطالۀ سخن پوزش سیط(یدم؛ اسیا ییه هیم زیا خواسیبم ییه
سحضم یک بالم یزرگوار از یاران اسام ،ادار دین کام.
همّنجا این سصّدت را یه سحضم همۀ زوزههیار ب(مّیه ،سماجیع بظیام تق(ّید ،ییه
د
سحضم سقام سعظم رهدمر که خود از یاران همماه و دیمین آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یودند و
د
زضار گماسی ،سموران د
سعیزز ،ییهوییژه یّیت رفّیع آییة اﷲ العظمیی
یه سحضم همۀ شما
سوسور اردیّ(ی ،یه آقازادههار یزرگوارشان ،یهویژه جایاب زجیة االسیتم و المسی(مّن
زات د
سّد ب(ی آقار سوسور اردیّ(ی تس(ّت بمض سیکام و از زیان یّت شمیف ایشیان
و از زیان سمور بزیزم آیة اﷲ د
سّد زسن آقا و یمگزارکاادگان این سج(س ،از همۀ شما کیه

از قم ،از شهمسبانهار دیگم ،از تهمان ،از شخصّتهار بالیقدر که ززمت کشّدید و
در این ج(سۀ یزرگداشت زضور یههم رساندید ،رمّمانه تشییم سییکیام و از خداونید
یمار آن سمزوم و یمار همۀ درگبشبگان و روح اسام بز یز ،د
ب(و درجیا را سسیئ(ت دارم.
همچاّن یمار یار دیمین اسام ،شااسااسۀ درخشان انقتب استسی و رفّق و همماه سمزوم
آیة اﷲ العظمی سوسور اردیّ(ی ،یعای زضم آیة اﷲ هاشمی رفساجانی آرزور ستست
و توفّقا یّشبم سیکام و اسّدوارم سایۀ ایشان همواره یم سم سا سسبدام یاشید .والسیتم
ب(ّیم و رزمة اﷲ و یمکاته.

گفتوگو با حجة االسالم و المسلمین ابوذر بیدار

گفتوگو با
حجة االسالم و المسلمین ابوذر بیدار

حوزۀ علمیۀ اردبیل از دورۀ رضاخان و همزمان با آغاز سیاستهای ضد دینی او در
سالهای بعد از  ،0011دچار مشکالت عدیدهای میشود .در این باره توضیح بفرمایید.

یسم اﷲ المزمن المزّم .زوزۀ ب(مّیۀ اردیّیل در قّیاس ییا زوزههیار ب(مّیۀ قیم و
اررهان و زبی زنجان و تدمیز در زاشّه یود .درست است کیه اردیّیل ،ب(میار ییزرس و
سماجع گمانقدرر داشبه است ،اسا زوزۀ ب(مّه آن همواره در زاشّه یوده است .سهمتیمین
سدرسۀ ب(می اردیّل را یه نام «ست ایماهّم» ،سمزوم آقا سّمزا اییماهّم یاّیان نهیاد کیه در
دورۀ رضاشاه زنیدگی سییکیمد .ایشیان اسیام جمعیه و یاّانگیبار سسیجد اشیبقان و پیل
ایماهّمآیاد و سسجد ایماهّمآیاد هم یودند.
ختف همبای اان خود در تدمیز ،زنجیان،
در اردیّل ،ب(مار یزرگی داشبّم ،ولی آنها یم
ا

اررهان و سشهد ،یه فیم تأسّس زوزه نّرباده یودند .اسا یعد از رضاخان ،ب(مایی سثل آقا
سّد یونس یونسی ،آقا سّمزا ایوالرضل زت زاده ،آقا د
د
سّد ب(یی آقیا اردیّ(یی و آقیا سّیمزا
سحمد یه فیم تأسّس زوزۀ ب(مّه افبادند .ایاها در زقّقت زوزه را تأسّس نمودند و این
اواخم ،شخصی که یک زوزۀ پایمجا و اسم و رسمدار را یایا نهیاد ،آقیا د
سیّد بدیدالیمیم
سوسور یود که ار(ش خ(خالی است ،ولی یه اردیّ(ی سعموف است.
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ّ
صفویه بحث و درس حوزوی در اردبیل
آنطور که ما در منابع میبینیم ،تقریبا از بعد از
قالب مدرسه وجود نداشت.
دایر بوده است ،ولی به صورت منظم و در ِ

ی(ه .زوزۀ ب(مّهار سثل زنجان که در تمام رشبههار ب(وم دیای ،اسباد و ط(دیه داشیبه
ً
است ،سا در اردیّل نداشبّم .تدمیز در این اواخم ،واقعا یا قم رقایت سییکیمد؛ در گبشیبه
هم همّنطور یوده است .سدرسههار یزرگی سثل سدرسۀ رادقّه ،زسن پادشاه ،طالدّیه،
خواجه ب(یارغم ،جمعهسسجد و چاد سدرسۀ دیگم همه در تدمیز یود .سیا در اردیّیل از
این دست سدارس نداشبهایم.
چه عواملی باعث شده بود که اردبیل با وجود صبغۀ مذهبی و محوریت در ترویج ّ
تشیع،
از حوزهای منظم و ساختارمند ،مانند آنچه در تبریز و اصفهان وجود داشت ،محروم
بماند؟

سبأسرانه روات روفیگمر و بمفان نه یه سعاار واقعی ،ی(یه بمفیان ییه سعایار غّیم
واقعی آن) در رشبههار سخب(ف ،ییی از این بواسل یوده است .س(سی(ۀ ذهد دّیه ،س(سی(ۀ
د
ریرویه ،ییازار،
گاایادر و یییدو س(س(ۀ دیگم در اردیّل قد ب(یم کیمده یودنید .یعید از
خانقاه و خانههایی که در آنجا از بمفان رحدت سیشد و سمشد تمیّت سیکمدند ،رونیق
گمفت و سانع رشد زوزۀ ب(مّه در اردیّل شد .ییی از دالیل پا نگمفبن زوزه ب(مّۀ قور،
ا
ساناد آنچه اکاون در قم ،تدمیز و اررهان سیییّاّید ،روات ریوفیگیمر و بمفانییازر در
ا
د
د
اردیّل است .وجود یقعۀ شّخ ریریالیدین اردیّ(یی سؤسیس س(سی(ۀ ریرویه) ،شیّخ
ک(خوران ،شّخ جدمئّ(ی و اسثا ا ایاها ،یابث شده ییود کیه اردیّیل پایبخیت خانقاههیا و
رشد زوزۀ ب(مّه در اردیّیل
یساط روفیگمر سطمح یشود و زوزۀ ب(مّه کمرنگ یاشد .ا
در دهۀ سی و چهل آغاز شد و تا پّش از آن یه دالی(ی که گربم ،سجالی یمار رونق گمفبن
ا
زوزۀ ب(مّه فماهم ندود.
اما در همین دوره ،علمای بزرگی در اردبیل بودند؛ حتی در دورۀ فرقۀ دموکرات و دورۀ
رضاشاه...

اکثم این ب(مایی که اشاره فمسودید ،تمیّیتشیدۀ نجیف ،سشیهد ،زنجیان و اریرهان
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ً
یودند .سثت آقار ردوقی سعموف یه شّخ الع(ماء) که از یزرگان یود و شّخ غتسحسیّن
غمور که یه سدارزه یا رژ یم هم شهم داشت ،هم دو تمیّیتشیدۀ نجیف یودنید و آنجیا
درس خوانده یودند .یعد از رسّدن یه کما ب(می یه اردیّل آسدند و سبأسیرانه در اردیّیل
هم از وجود آنها خوب اسبراده نشد .ییی از ب(مایی که ناسش سطمح نّسیت ،آقیا شیّخ
سحسن خ(خالی ،اهل یّامار خ(خا است .او در ادیّا بیمب ،ادیّیا فارسیی ،فقیه،
ارو  ،ف(سره و کتم یینظّم یود .شمح این ساجما سمین است سد ا رنجش همشهمیانم
ا
شود .همّنقدر یگو یم که ب(ما در این شهم سهجور یودند .یه همیّن دلّیل زیوزۀ ب(مّیه
رشد نیمد!
اردبیل ،قبل از دورۀ رضاخان هم شهر ّ
مهمی بود .علما یا طلبههای قفقاز برای درس و
حکومت
بحث حوزوی به حوزههای علمیۀ اردبیل میآمدند؛ حتی ما در دورهای از
ِ
ِ
شاهد تبعید علما از اردبیل به سایر شهرها هستیم.
رضاخان،
ِ

قضّه یم بیس است ،ب(مار سهم زوزۀ ب(مّیۀ قرقیاز همچیون د
سیّد سحمید آقیار
یادکویهار که اسباد سا یود ،یعد از اسبّتر ی(شو یزم و کمونّسم یه اردیّل آسدند .آقا شّخ
د
رضا لایمانی از وباظ یاام شهم یود؛ آقا شّخ س(ّم ریانی و ردها بالم دیگم کیه همگیی
تمیّتشدۀ قرقاز یودند ،یه دالی(ی یه اردیّل آسدند .ییی از این بالمان ،اسباد سن سمزوم
آقا شّخ ایوالرضل رایّای یود .او در قرقاز یه کس وکار سشغو یود و همزسان تحصیّل
سیکمد .پس از اسبّتر کمونّسم ،یهناچار سهاجم سیکاید .ی(شیو یکها ،یسیّارر از
بیداد نیوادر
ب(مار ناسدار قرقاز را یه شهاد رساندند؛ از جم(ه آقا شّخ غایآقیا کیه در
ا

سقاوست جانانیهاش ب(ّیه
یوده است و نظّمش یه این زودرها پّدا نمیشود .او را پس از
ا

کمونّسم ،کشباد و سمش را از تن جدا کمدند .زبیی ییه همیّن هیم راضیی نشیدند؛ ییه
جاازهاش ساگ یسباد که ساگّن شود و سپس یه دریا انداخباد .خداوند ایشان را رزمت
کاد!

آقا د
سّد سحمد یادکویهار ،یا وجود ایایه ده سا در سسجد رزمانّۀ اردیّل نماز خوانید

و یه طتب درس داد ،سوفق یه تأسّ اس زوزه نشد و ناچار ییه تدمییز سهیاجم کیمد .شیمح
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زالش را در کباب رجال و دانشورا آذربایجبا آوردهام .ایشیان در آنجیا ییه «نوشیونآقیا»
سعموف یود .سا اردیّ(یها سیگو یّم «نّچون»؛ ولی آقار یادکویهار «نوشیون» سییگریت.
ایشان اسباد سا یود و زدود سی نرم در درس سیاس ا ایشان شمکت سیکیمدیم .ایین افیماد،
د
سهاجمانی یودند که از قرقاز یه اردیّل آسده یودند ،ولی سوفق یه تأسّس زوزۀ ب(مّه نشدند.
شهم سا قدل از انقتب ،زوزهپمور ندود ،ولی خوشدخبانه یعد از پّموزر انقیتب ،سمکزییت
ً
یافت .اخّما از یاکو و نخجوان و جاهار دیگم یمار تحصّل یه اردیّل سیآیاید .یابیث ایین
بدم گمایش ،یّشبم خود شهمسان یود تا رضاخان.
یعنی دستگاه حکومتی در این زمینه نقشی نداشت؟

نه .در هم سحّش ،اهل آن سحّشانید کیه جاسعیه را سییسیازند و د
جیور را ییه وجیود
سیآورند .جو غال آن زسان «روفیگمر» یود؛ یه طورر که ب(مار یاام سا سثل سمزیوم
آقا د
سّد یونس و دیگمان ،آسات زمت همّن جمیان یودند .آنها ییا سیدّلهار درشیت و
ضمخت و پالبوهار دراز تمدد سیکمدند و هاگاسی که ب(ما را سیدیدند ،سمشان را پیایّن
سیانداخباد و اینگونه سخن سییگرباید :ایین ذهدیی اسیت ،ایین گااییادر اسیت ،ایین
نعمتاﷲر است .یعد از آنیه سمزوم آقا د
سّد یونس ی از شاگمدان یمجسبۀ سمزوم آییة اﷲ

د
زجت ی از قم یه اردیّیل آسید ،سدرسیۀ آقیا سّیمزا ب(ییاکدیم را کیه هماکایون سسیجد و
ً
قدت یک دیسبان دولبی یود .سمزوم د
سّد یونس آقا تای(و
سدرسهار آیموساد است ،یاا نهاد.
دیسبان را یمداشت و آنجا را یه سدرسۀ دیای تددیل کمد که الدبه یا یک زوزۀ دایم و پمرونیق
فار(ۀ یسّار داشت .یعد از آنیه آقا د
سّد بددالیمیم سوسور ییه اردیّیل آسید ،سیاخبمان
دیسییبان را خ یماب کییمد و از نییو سدرس یۀ جدی یدر سییاخت .یییه دندییا آن سدرس یههار
دیگم سدرسۀ ست ایماهّم ،سدرسۀ رالحّه) دایم شد .سسجد جاسع و زوزه هم پا گمفیت.
در واقع زوزۀ ب(مّۀ اردیّل قدل از پّموزر انقتب دایم شد و ط(دههار زیادر داشت .در
دفبم شهمیه ،نام  3۵1ط(ده ثدت شده یود و یاده آنجا شهمیۀ طتب را سیدادم.
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از سال  0001به بعد ،آیة اﷲ ّ
سید یونس یونسی در اردبیل مستقر میشوند و از سال
 0001آیة اﷲ موسوی اردبیلی هم میآیند .در پی حضور این دو شخصیت ،بهویژه حضرت
آیةاﷲ یونسی ،حوزه و روحانیت محوریت یافت .حضرت آیة اﷲ موسوی اردبیلی هم با
خصوص این دو مقطع ،بهویژه از سال 0001
ایدهها و اندیشههایی نو به اردبیل میآیند .در
ِ
به بعد و فعالیتهای حضرات آیات یونسی و اردبیلی توضیح بفرمایید.

آقار یونسی از یدو ورود یه اردیّل ،یا شجابت تمام در سقایل وضیع سوجیود ایسیباد.
سدرسهار را از دولت پس گمفت و یه سدرسۀ ب(وم دیای تددیل کمد .یاده پس از بز یمیت
ً
یه اردیّل در آنجا سسبقم شدم .سدرسۀ سمزوم آقا سّیمزا ب(ییاکدیم ازبمیاال نیام دیگیمر
داشبه است .سسجدر را هم که یه نام ایشان سشهور شده اسیت ،کیس دیگیمر یایا کیمد.
سمزوم سّمزا ب(یاکدم آقا ،دسبی یم سم و رور سسجد کشّد و زسّاّهار هم در جوار آن
ساخت .یاار سسجد و سدرسه آیموساید اسیت .در سدرسیه ییه تع(یّم و تمیّیت ط(دیهها
د
سشغو یودند و آقا سّد یونس آنجا را ازّا کمد .چاانیه گربم ،سدرسۀ دولبیی را از وزار ا
فمهاگ وقت پس گمفت و آن را یه سدرسۀ دیای تددیل کمد و سپس ط(دهها را در آن اسیان
ا
داد .آقا د
سّد بددالیمیم در تایسبان سا  3117ییا  3115از رضیایّۀ اروسّیۀ فع(یی) ییه
اردیّل آسده یود .یاده و چاد ط(دۀ دیگم ،نقش بمیدهار در تصیمّم ایشیان ییه سانیدن در
اردیّل داشبّم.
داسبان از این قمار است که آقار سوسور اردیّ(ی پس از آسدن یه اردیّل ،همماه خانواده در
ساز زات سّمزا جعرم سّمجواد که از ارادتمادان ایشان ییود ،سایز گزییده ییود .بصیمها ییه
سدرسۀ ست ایماهّم سیآسدند .ایشان سما ط(دهار را گمفت کیه ییا سج(یه و روزناسیه و ب(یوم
جدید آشاا یاشد .یاده را د
سعمفی کمدند .در آن زسان سّمزا رزّم نجا س(ّم ،اسیباد دانشیگاه
کمسان ،یهتازگی یازنشسبه شده و یمار تدری اس شیعم ،ادیّیا  ،سج(یه و روزناسیه ییه سدرسیه

سیآسد .همان زسان آقاییان سجدالیدین سحتتیی ،ناریم آقیار سییارم شیّمازر ،وابیظزاده
خماسانی ،سّمزا ب(ی آقار دوانی ،د
سّد سوسی ردر و چاد نرم دیگم ،سج(ۀ مکتبب اسبالم را
در قم راهاندازر کمده یودند .دو شماره از آن هم یه اردیّل ارسا شده یود.
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قدل از آنیه آقار سوسور اردیّ(ی یه اردیّل یّاید ،یاده این سج(ه را تمو یج سییکیمدم.
د
روزر ایشان سج(ه را در زجمۀ سا دید و تعج کیمد .گریبم آن را همیماه سج(یههار نبور
دانش ،راه حق و سجموبۀ زیمت یمایم سیفمسباد .از قضا سقالۀ شیما هیم در آن چیاپ
شده است .گرت یّاور یدّام .سج(ه را آوردم .باوان سقاله این ییود« :قیمآن ییا آفبیایی کیه
د
غموب ندارد» .داولّن سقالۀ ایشان در سج(یۀ مکتبب اسبالم ییود .دیید و خوشیحا شید.
یاب سسائل روز از جم(ه سادرگمر یحیث سییکیمدیم.
بصمها که یه سدرسه سیآسد ،در ا

کبیاب
آقار سیارم شّمازر کباب فیلسوفنماها را یهتازگی سابشم کمده ییود .درییارۀ آن و
ا
اصول فلسفه و روش رئالیس سمزوم بتسه طداطدایی گرتوگو سیکمدیم .یک روز آقیار
سوسور اردیّ(ی گرت :آقا سّمزا ایاذر! شما سیدانّد سین سادیم خیویی دارم ییا نیه؟ گریبم
شاّدم .گرت اآلن از رضایّه سیآیم ،آنجا سادم سیرفبم ،تمتّدی یده تا در ایاجیا هیم سادیم
ً
یموم .گربم چشم .سن هم شاّده یودم که آقار سوسیور قیدت در سسیجد پّیم بدیدالم(ک
فمهاگ آنجا ،فمدر یه نام اسمابّل والی یود.
اردیّل سخامانی سیکمده است .رئّس ادارۀ
ا

دانشماد فهّم یاد کمده
او جایی سخامانی کمده و از کسمور یا بااو ین شادروان ،سمزوم و
ا
ا
یود .آقار اردیّ(ی در سسجد پّم بددالم(ک ،ایشان را یه ییاد انبقیاد گمفیت و گریت :ایین
آقار کسمور که شما سیگو یّد ،سخالف سمسخت د
تشّع است و داولّن کسیی اسیت کیه
ا
ا
یه اسام رادق ع) نسدت درو داده است .رئّس فمهاگ شهمر سثل اردیّل که یک شیهم
سبهدی است ،زق ندارد از ایشان یه باوان شادروان و سمزوم یاد کاد .یاألخمه پادۀ این آقا
را یدجورر زده یود؛ یه طورر که وزار فمهاگ سجدور یه انبقا او از آنجا شد.
شاّدههایم دریارۀ آن ساجما را یا ایشان در سّان گباشبم .تأیّید کیمد و از ییادآورر آن
د
تشیم کمد .همشهمرها از گمم و گّما یودن و جبای دّ ات سادمهار ایشیان سییگرباید .گریبم
ورف سادم شما را شاّدهام ،تمتّدی سیدهم که إنشاءاﷲ ایاجا هیم سادیم یمو یید .پمسیّد
ا

چگونه؟ گربم در همّن سسجد زاجی سّمرال ،،رویهرور سدرسیۀ سیت اییماهّم کیه در
د
در آن یاز سیشود ،جار سااسدی است .یمار فماهم کمدن سقدسا  ،ییا آقیار
سا  ،ده روز ا
شّخ یاقمر ی رئیّس اتحادییۀ کراشیان یی ریحدت کیمدم تیا ییمار روز جمعیه سج(سیی
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دایم کاّم؛ گرت یاشد .او سمد یسّار نّیی یود.
یاده یه یاد دارم که از طتب ،پیاج توسیان پیو جمیعآورر کیمدم؛ پیاج اقیمان خیودم

گباشبم ،پاج قمان از سّمداساد سمتضور گمفبم ،پاج قمان از فتنی و ...تا در نهایت یه پاج
توسان رسّد .زدود پاجاه نسخه از ابتسّهها را در چاپخانۀ رایم چاپ کمدیم .نوشیبّم:
د
زجت اإلستم و المس(مّن آقار د
سّد بددالیمیم سوسور ،از سابت فیتن
خطّ توانا،
فتن روز جمعه ،در سسجد زیات سّمریال ،سدیموش سسیبرّض خواهید فمسیود .روز
تا ا
جمعه ج د
معّت کمی آسدند .یک سقدار هم رحدت کمدند که یه نظم سین خّ(یی جالی
یود ،ولی از نگاه اردیّ(یها که سابظم فحش و انبقاد و این چّزها یودند ،گّما ندیود .گرباید
ایشان که چّزر نگرت! گربم از قضا سطال ا خّ(ی خویی گرباد .آقار اردیّ(ی گرت سن
سیدانم ایاها طال چه هسباد! هربۀ آیاده إنشاءاﷲ سسجد را پم سیکام .در سادم یعید ییه
سااسدبی ،شهمدار اردیّل را یه یاد انبقاد گمفت و گرت :این چیه کوچیه و خّاییانی اسیت!
ً
همه جا را گمد و خاک گمفبه است! ارت نمیشیود رد شید .وضیعّت آسیرالت سعیایم و
خّایانهار شهم شممآور اسیت! اآلن تایسیبان اسیت و از تمیاسی شهمسیبانها ییه ایاجیا
آسدهاند ،این چه شهمر است! شهمدارش وقبی این طور یاشد ،چه انبظارر از سمدم دارید
و فتن و یهمان! آنچاان یه شهمدار تاخت که وقبی از سسجد خارت شیدیم ،شیاّدیم کیه
سمدم سیگو یاد آقا قّاست کمد ،اآلن ایشان را سیگّمند .گریبم کسیی را ییمار ایین چّزهیا
نمیگّمند .یگّمویداد وقبی است که یه یت یزرس شاه) زم(ه یشود ،نه شهمدار که زیاال
دیگم یا و پمش هم ریخبه است .ختره ،هربههار یعد ،سسجد پم شد.
آقا د
سّد یونس آقا هم یه سدرسۀ ست اییماهّم سییآسید و درس خیارت سییداد .از رور
بموة الوثقی 3سیخواند و یحث سیکمد .گاهی یه زجمۀ سا هم تشمیف سیآورد .یک روز
یه سن گرت :آقا سّمزا ایاذر! شاّدهام که این آقیا د
سیّد بدیدالیمیم ،سادیم پیم رونقیی دارد.
 .1العحوة الوثقی فیما تع به البلوی ،سشهور یه «بموة الوثقی» ،نام سهمتمین کباب د
سیّد سحمیدکاظم طداطدیایی ییزدر ،از
ا
فقهار ناسدار شّعی در دو قمن گبشبه است .یسّارر از سماجع و فقهار یزرس سعارم یم این کباب زاشّه زدهاند .در سّان

کب فقهی شّعه ،کمبم کبایی این شهم و سقدولّت را یافبه است.
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سادمش چگونه است؟ گربم آقا ،سادمش خّ(ی خوب اسیت .نسیل جیوان ،فمهاگییهیا و
ً
یاسوادها اسبقدا سیکااد ،سّاماروها هم سیگو یاد سا قدت جایی نداشیبّم ییمو یم ،ولیی
الحمدﷲ زاال سادم خویی پّدا شده است؛ از خّم سّاما سیگبریم و یه سسجد سیرو یم.
گرت بج ! گربم ی(ه .گرت سیتوانّم ایشان را ایاجا نگه داریم؟ گربم یاید ییا خودشیان
رحدت کاّم .گرت :شاّدهام یه شما خّ(ی سحدت دارد .گربم ایشان یه سا لطیف دارنید،
اراد سبقایل است .ساظور شما چّست؟ گرت یمار سن خّ(ی سخت است که ظهمها از
سسجد یساو یه سسجد آقا سّمزا ب(یاکدم یّایم ،یهو یژه آنییه در سسیّم آسیدن یعضیی از
سغازهدارها سوسّقی پخش سیکااد .سن هم چون پّاده سیآیم ،خّ(ی نارازت سیشوم ،راه
هم دور است؛ اگم یشود ایشان نماز ظهم را قدو کاد و در اردیّل یماند ،یم سا دسات نهیاده
است .سوضوع را یا آقار سوسور در سّان گباشبم ،گرت اجازه دهّد فیم کام .گریبم چیه
فیمر آقا؟ یه جار رضائّه ،در همّن اردیّل سادم یمو ید .ارمار سن اثم کمد و آقا پبیمفت.
پاسخ سثدت آقا را چاد روز دیگم یه باوان سژده یه د
سیّد ییونس آقیا بیمض کیمدم .ایشیان
ا
د
فمسودند :پس آقا سّد کمیم را در اردیّل نگه سیداریم .گربم سا هم خوشحا سیشیو یم،
یمار ایشان درس سیگباریم و از سحضمشان اسبراده سیکاّم .یه آقا د
سّد کمیم هیم خدیم
دادم .یه آقا د
سّد یونس گربم یاید خودتان در داولّن نماز شمکت کاّید و از ب(میار اردیّیل
هم یخواهّد که در داولّن نماز ایشان یّایاد .یه یاد دارم سّمزا ایوالرضیل زیت زاد ،شیّخ
سحمدق(ی شّخزاده ،د
سّد غای اردیّ(ی ،سّمزا یهاء الیدین اوسیبا ،آقیا سسی(م خ(خیالی و

ب(مار دیگم را از سدرسۀ ست ایماهّم ،از ر ااه کوچهها یه یازار یمدیم .اهالی سحل و کسده یه

ییداره سی الی چهل روزانی را دیدند که یه آن سور ییازار سییرونید؛ پمسیّدند :قضیّه
چّست؟ گربّم آقا را سییمیم تا در سسجد آقیا سّیمزا ب(ییاکدیم نمیاز یخواناید ،سبیدی دا اان
یسّارر یه سا پّوسباد .در نهایت هم نماز جمابت را یه اساست آقیار سوسیور اردیّ(یی و

همماه خّل نمازگزار اان سشباق اقاسه کمدیم و اینطور شد که آقا در اردیّل ساندگار شید .از
سسجد آقا سّمزا ب(یاکدم یه پایگاه ایشان تدیدیل شید .بیتوه ییم سدرسیۀ سیت
آن یه یعد،
ا
ایماهّم ،یک درس هم در سسجد آقا سّمزا ب(یاکدم اردیّ(ی گباشباد.

گفتوگو با حجة االسالم و المسلمین ابوذر بیدار

011

محتوای سخنرانیها و منبرهایشان چطور بود؟

خّ(ی روشاگمانه یود.
در مورد مسائل روز؟

در سورد سسائل سّاسی و اببقادر روز .آن زسان یقایار ززب توده در اردیّل بتوه یم
کار سهیم و
لجنپماکای ب(ّه استم و دیانت ،روزانّت را باسل ارتجاع سعمفی سیکمدند .ا
بمدۀ آقار اردیّ(ی ،یمانگّخبن و سیوق دادن رگیۀ د
سایورالریم شیهم ییه طیمف سسیجد و
ا
سدرسه یود .یعد از ظهمها ،در زسّاّۀ سدرسۀ آقا سّمزا ب(ییاکدیم ییک ج(سیۀ پمسیش و
پاسخ داشباد .در آن ج(سه آن طورر که سن یادم است ،آقار زمّید شیاهب(ّیزاده ،آقیار
جعرم راعبی و بدهار از یازاریان روشیاریم و فمهاگّیان سیآسدنید .در آن یمهیه ،نقیش
ا
آقار اردیّ(ی در گمایش جوانها یه استم و د
تشّع یسّار پمرنگ یود.
در آن دوره تقریبا بهویژه از شروع دهۀ  01در اردبیل بحث آیین بهاییت هم مطرح است.
ِ
چند خانوادۀ بهایی هم در اردبیل زندگی میکردند! آیةاﷲ موسوی اردبیلی در این زمینه
نگارش کتاب جمال ابهی 0و سایر قضایای مربوط به آن پیش
به فعالیت میپردازد و موضوع
ِ
میآید که مایلیم از زبان شما هم بشنویم.

غّم از آقار د
سّد بددالیمیم سوسور اردیّ(ی ،روزانّان دیگمر هم یودند که در ییاب
سسائل اببقادر روز ،روشاگمر سیکمدند؛ سثل آقار سّمزا ایوالرضل زت زاده ره) ،آقار
د
سّد غای آقار اردیّ(ی و زات سّمزا سحمد سسائ(ی .آقار سسیائ(ی در سسیجد اشیبیان و
سپس در سسجد زات سّمرال ،زضور داشت .آقار د
سّد غای اردیّ(ی در سسجد جیاسع
اردیّل و سسجد خّمآیاد که یه خّم سعموف است ،نماز سیخواند .د
سّد غای آقا هیم درس
ف(سره سیگرت و ط(دههار فاض(ی در درس ایشان شمکت سیکمدند .اسا درییارۀ یهایّیت
یی سعموف در اردیّل یودند که سا آنها را سیشااخبّم .ییی
یاید بمض کام که چاد نرم ًیها ا
د
اسمش انصارر یود که زبما تا زاال اسبخوانهایش پودر شده است .خّ(یی فعیا ییود.
 .1کباب یا نام کاسل جمال ابهی در درد یاب و یها است که نخسبّن یار در سا  09۴8در نشم جهان سابشم شد.
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یهاییهار دفعا را از تدمیز و تهمان سیآورد و «هل اسن سدارز» سم سیداد ،که یّایّد ییا سیا
جااب یهاءاﷲ سا چه کم دارد! ایشان همان سن یظهمهاﷲ است که قمار
یحث کاّد تا یدّاّم ا
یود یّاید و آسده است ،یّایّد یحث کاّم .آقار سوسور اردیّ(ی ابتم آسادگی کمد .سیا در
این ج(سهها شمکت سیکمدیم .در ایبدا آقا د
سّد بددالیمیم تاها یود ،یعدا سّمزا یّوک آقار
سموت خ(ّلزاده هم در این ج(سه شمکت کمد .زارل یحثهار این دو یزرگوار و ج(سۀ
ا
پمسش و پاسخ و سااظمه یا یهاییها کبایی شید ییه نیام جمبال ابهبی .هیم دو یزرگیوار در
نگارش کباب سهّم یودند .یاده هم در ج(سیا زضیور داشیبم .ییه ییاد دارم آقیا د
سیّد
ا
بددالیمیم ،خمافاتی را که یه بهدین تورا و انجّیل) راه یافبیه ییود و ییا هیّچ بقیل و
ساطقی جور درنمیآسد ،نقل سیکمد .خیاطمم هسیت کیه ایین آقیار انصیارر هیم از آن
ج(سا یادداشت یمسیداشت.
در کجا برگزار میشد؟

در ساز خود زات د
سّد بددالیمیم.
شمار حاضران زیاد بود؟

نه ،فقش انصارر یود ،دو نرم از تدمیز و یک نرم هم از اردیّل که هم سه را هم انصارر
د
سیآورد .انصارر در دارایی کار سیکمد .یک نرم یقا هم یود که در طمف بالی قاپو دکان
داشت.
آنهایی که از تبریز آمده بودند ،سطح علمی بالیی داشتند؟

د
سط ،ب(میشان یاال یود .از سد(غان یهایّت یودند .آقار سوسور ییا آن لحین گّیما ییا
آنها یحث سیکمد .شما ایام پّم ار ایشان را دیدهاید .در روزگار جوانی که در اردیّل یودند،

خسبگی نمیشااخباد .جوان یودند ،ساطقشان گّما و سطالعاتشان زیاد یود .یمار سقای(ه یا
کمونّستها که یا ارالت دادن یه اسور د
سادر ،در خداشااسی و سسائل اببقیادر خدشیه
د
وارد سیکمدند ،کبابهار سمتدش را سطالعه سیکمد و یه شیدها ا آنیان پاسیخ سییگریت.
سیگرباد شما یدّاّد که در کب بهدین نوشبه است که زضم یعقیوب روزر در ددرهار
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یا خدا کشبی گمفت و خدا را یم زسّن زد ،جدمئّل فیمود آسید و پیار زضیم یعقیوب را
گمفت .انصارر گرت :زنده یاد جدمئّل ،اگم جدمئّل ندود ،ییخدا سیساندیم! خوب یه یاد
دارم که خّ(ی از کبابهار یهایّت را یمار آقار سوسور آورده یودند .سمیین اسیت ایین
سطال را یدون ذکم نام نو یسادگان در آن کباب جمال ابهبی) آورده یاشیاد .رور ج(ید
کباب نوشبه ،ع و ت .بّن یعای بددالیمیم سوسور و جّم یعای سموت خ(ّلزاده.
دست اهل علم و طبقۀ کتابخوان ،آن هم در دورانی که
رساندن آن به
انتشار این کتاب و
ِ
ِ

شناخت افکار عمومی از بهاییت
روحانیت ،منابع انتشاراتی چندانی در اختیار نداشت ،بر
ِ
چه تأثیری گذاشت؟

یهایّت در گبشبه ،رادیو و ت(و یز یون داشباد ،ساناد اسموز ندود که هّچ اییزار رسیانهار
در اخبّارشان نداشد؛ اسا دست روزانّت خالی یود .یهرغم همۀ این سشیت  ،چیون در
آقایان روزانی ،انگّزه یود و ساطقشان هم یمتمر داشت ،در یحثها سوفق یودنید .کبیاب
آقار سوسور هم انصافا اثم گباشت .کیارایی کبیاب ،یّشیبم از سیخامانی اسیت؛ چیون
همّشه در دسبمس است و هم کس سیتواند یه آن سماجعه کاد و از آن یهمه یدمد.
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خصوص زندگی و سیرۀ حضرت آیة اﷲ اردبیلی
از اینکه اجازه دادید برای گفتوگو در
ِ
خدمتتان برسیم ،تشکر میکنیم .به هر صورت که صالح میدانید ،دربارۀ آمدن آیة اﷲ
اردبیلی به ارومیه و مجالسشان در این شهر ،همچنین از مسائل مربوط به آغاز نهضت
انقالب اسالمی در ارومیه و نقش ایشان در این زمینه ،صحبت بفرمایید.

یسم اﷲ المزمن المزّم و یه نسبعّن .زسانی که آییة اﷲ اردیّ(یی ییه اروسّیه تشیمیف
آورد ،اروسّه یا کمدود روزانی و بالم سواجیه ییود .در رژ ییم قدیل ،ییه سید غ(دیۀ د
جیو
ا
شاهدوسبی در اروسّه ،روزانّت از طمف زیوست در فشار یود .در این فضیا ،کسیی کیه
روزانّت اروسّه را سبحد کمد ،آیة اﷲ اردیّ(ی یود .در فضیایی کیه روزانّیت اروسّیه ییا
سسائ(ی چون زندان و تدعّد سواجه یود ،آیة اﷲ اردیّ(ی یا ساطق از آنها زمایت کمد و گیاه
سانع یمخی اقدامهار رژ یم سیشد.
ایشان شخصّبی یهغایت ساطقی و ف(سیری و بمّیق و از طمفیداران واقعیی زضیم
آیة اﷲ العظمی اسام خمّای یود .در یمههار که طمفیداران اسیام در اروسّیه انیدک یودنید،
جمابیت سوسیوم ییه
آیة اﷲ اردیّ(ی از طمفداران سمسخت ایشیان ییه شیمار سییرفیت.
ا
«اخداریون» که سخالف یا تق(ّد یودند و در آن زسان فعالّت سیکمدند ،سیپمسّدند که آیا
 .1امام جمعۀ وقت ارومیه .زمان گفتوگو0931/0۲/0 :؛ مکان  :مدرسۀ علمیۀ امام خمینی ارومیه .این گفتوگو در
اصل به زبان آذری انجام شده است.
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شما از اسام رادق ع) تق(ّد سیکاّد یا از فتن سجبهید؟ اگیم در پاسیخ سیگربیی کیه از
فتن سجبهد تق(ّد سیکام ،سیگرباد پس اسام ریادق ع) ایین وسیش چیه کیاره اسیت؟
د
د
سرصیل و یحثهیار ساطقیی جیدر و جانانیهار
آیة اﷲ اردیّ(ی یا این نح(یه ،ج(سیا
د
داشت .سدازثا ایشان یا اخداررها خّ(ی سؤثم ییود .در واقیع ایشیان سوجی پّیموزر
اندیشۀ ارولی یم سس(ک اخدارر در این اسبان شدند.
یاده خودم از آیة اﷲ اردیّ(ی یسّار یهمه یمدم ،زبی در شّوۀ یّان و آغاز و پایان سخن،
ً
ً
بمّقا از ایشان تأثّم پبیمفبم .آیة اﷲ اردیّ(ی در زسان زساسی ییه اروسّیه آسید و انصیافا
د
سؤثم واقع شد .یه قو آن شخ که گرت« :کج یاشّاّم و زیمف راسیت ییزنّم» ،یایید
یگو یم ایشان چون پاکدست یود و هّچ نقطۀ سیّاهی در پمونیدۀ نداشیت ،توانسیت ییا
اقبدار بمل کاد و یه روزانّت اروسّه آیمو یدخشد .خدسا شایانی هم در اروسّه کمدند.
اعظم ارومیه منبر میرفتند ،شبها با علمای این شهر
زمانی که آیة اﷲ اردبیلی در مسجد
ِ
جلساتی داشتند .لطفا در این مورد توضیح بفرمایید.

آن زسان در اروسّه ،دو سسجد شاخ

یود :ییی سسجد ابظم که یعد ازظهمها یایده،

زات آقار قمیشی و آیة اﷲ اردیّ(ی هم سه در آنجا سخامانی سییکیمدیم .الدبیه سوضیوع و
سسائل این سخامانیها ،ش قدل از ج(سه ،در زضور آیة اﷲ اردیّ(ی سطمح سییشید تیا
اگم اشیاالتی داشت ،رفع شود .ختره ایایه ایشان یه گمدن سمدم و ب(مار این اسیبان و
ً
سیدک
این شهم زق یزرگی دارد .سمدم اروسّه هیم انصیافا ییه ایشیان بتقهساید یودنید و
ا
یّانشان را سیپسادیدند.
دلیل عالقهمندی مردم ارومیه را به ایشان در چه میدانید؟

د ً
ً د
است ذاتی ،ثانّا تس(ش یه فقه و ف(سره و بمفان .ایشان زیدود  12سیا
م
ف
و
هوش
ال
او
ا
د
قدل ،اسباد مکاسب یود و هماکاون سمجع تق(ّد است .یاده در تع(ّم و تع(م و تیدریس و
د
تدرس ،خود را سدیون این یزرگوار سیدانم و از اراد و بتقهسایدرام ییه ایشیان کاسیبه
نشده است .ایشان یه سد ا یّان نافبر که داشت ،روشاریمان را زبی یّشبم از سبهدیها

گفتوگو با حجة االسالم والمسلمین غالمرضا حسنی
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جبب سیکمد .شاگمدپمورر هم از دیگم خصای ا ایشان یود.
از دوران فعالیت ایشان در ارومیه خاطرهای دارید؟

در زسان رژ یم سایق ،رئّس کل دادگسبمر اسبان آذریایجان غمیی ،آقایی ییود ییه نیام
تمام سعاا شاهدوست یود .ایشان یه همماه یمخی سدیمانش یه جهت فضیل
سجبهدر .او یه ا

و یّان سحمگونۀ آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،شّربۀ ایشان شده یود .سیا در بجی ییودیم کیه
چگونه سیشود فمدر هم شاهدوست یاشد و هم یه آقار اردیّ(ی اراد داشبه یاشید! ایین
آقار سجبهدر ،خودش هم فمد دانشیمادر ییود و زبیی سیاواک هیم از او زمفشیاور
داشت .لبا خطما یسّارر را از آیة اﷲ اردیّ(ی دفع کیمد .آقیار سجبهیدر در ج(سیا
سمیوط یه سدیمان اسبان ،از آقار اردیّ(ی زمایت سیکمد و گاه یاده را هم یه آن ج(سیا
ً
دبو سیکمد تا شاهد زمایت او از ایشان یاشم .ضماا ییی از زیمکیهار او این یود که
در بّن ایایه خودش را شاهدوست ق(مداد سیکیمد ،ییه اطمافّیان خیود و سیدیمان اسیبان
تورّه سیکمد که از آقار اردیّ(ی و دیگم آقایان اسبراده کااد .رد الدبه ،ایین هایم آییة اﷲ
اردیّ(ی یود که سجبهدر و اسثا او را جبب و آنها را تخ(ّه سیینمیود؛ ایین کیار فقیش از
ایشان یمسیآسد!
ّ
با توجه به ارتباط آیة اﷲ اردبیلی با امام خمینی و همراهی تنگاتنگ ایشان با نهضت
انقالب اسالمی ،بفرمایید ایشان چگونه مسائل و اخبار مربوط به امام و نهضت را در
ارومیه ترویج میکردند؟

آن زسان ،ارتش در اروسّه ،از قدر و یژهار یمخوردار ییود .آییة اﷲ اردیّ(یی زمییف
چاّن ارتشی یود .یمخی چالشها را یا رفاقت و یمخی را یا ساطیق زیل سییکیمد .اسیمار
ارتش اروسّه هم ییتجمیه ندودند که آسان تس(ّم یشوند؛ ولی یّان و ساطق آیة اﷲ اردیّ(ی
جبب خود سیکمد .ایشان ساناد یک تّمانداز ساهم ،سغزهار آنها
طورر یود که آنها را هم
ا

را هدف قمار سیداد و یم افیارشان تأثّم سیگباشت .تّمها هم سراهّم قمآن و نهجالبالغه
و سخاان اسام یاقم ع) و اسام رادق ع) یود .سطالی د
تأسیل یمانگّیزر کیه از ایین سایایع
ا
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اک یسّار سااسدی یمار اسمار ارتش یود ،تا آنجا که یمخی
اسبخمات و بمضه سیکمد ،خور ا
از آنها شّربۀ سشی و یّاش آیة اﷲ یودند.

ّ
آیة اﷲ اردبیلی در لبهلی خاطراتشان اشاره میکردند که سخنرانی در ارومیه ،با توجه به
حضور برخی از امرای ارتش در میان مردم ،از شهرهای دیگر دشوارتر بود.

دً
ی(ه .کت اروسّه وضع خاری داشت .ولی ایشان یا سهار هایی که داشباد ،توانسیباد
شهم را س د
بحو کااد.
ممنونیم از شما و برای شما آرزوی سالمت و توفیقات بیشتر میکنیم.

زنده یاشّد و خدا یار و نگهدارتان.

گفتوگو با حجة االسالم و المسلمین مجید دانش

گفتوگو با
حجة االسالم والمسلمین مجید دانش

3

ّ
بسیار ممنونیم که دعوت ما را پذیرفتید .با توجه به اینکه شما در منصب قضا فعالیت
ّ
کردید و با آیة اﷲ موسوی اردبیلی نیز از نزدیک آشنا بودید ،دیدگاه کلی خود را دربارۀ
ایشان بفرمایید.

یسم اﷲ المزمن المزّم .آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی در ایام ساه رسضیان و د
سحیمم کیه ییه
یاب یحثی
اروسّه سیآسدند ،هم روز در چاد سسجد سخامانی سیکمدند و در هم سج(س ،ا
تازه را سیگشودند .آنچه را در سج(س قد(ی سیگرباد ،در سج(س یعدر تیمار نمیکمدنید
د
د
و در یک کتم ،بتوه یم اسبادر سس(م در زوزه و تس(ش یم فقه و ارو  ،در فن یّیان هیم
کمنظّم یود .فصازت و یتغت ایشان ،در کایار آگاهیهیار بمیوسی و د
تخصصیشیان،
سد اقدا سمدم یه سخامانیهار ایشان شده یود .یم همّن اسیاس سیمدم نّیز ییه ایشیان
بتقهساد شده یودند .الدبه این را هم اضافه کام که در آن زسان ،یه سد ا سوقع دّیت سیمزر
این شهم و زضور دیگم ادیان و سباه سخب(ف استسی ،بالم یاسواد در اروسّه کم یود.
ً
اروسّه از این جهت واقعا سسبضعف سحسوب سیشد .وقبی شخصّتهایی سثل آییة اﷲ
اردیّ(ی ،آیة اﷲ رضور و آیة اﷲ قمیشی و زات آقار زسای در اروسّه شیموع ییه فعالّیت
ً
روز اروسّه یدرخشاد .سیثت آقیار سحمیداسّن رضیور در
کمدند ،توانسباد در فضار آن ا
همان زسان سه باوان کباب نوشباد که سشهور شد:
 .3آغاز و انجام جها از نظح دو نیحوی نیوتن؛
 .1زسان گرتوگو0931/0۲/0 :؛ سیان گرتوگو :سدرسۀ ب(مّۀ اسام خمّای اروسّه .این گریتوگو در اریل ییه زییان آذرر
انجام شده است.
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 .5ساختما آیا،ۀ انسا ؛
 .1تجس عمل یا تب،ل نیحو به ماده.
این آقایانی که نام ییمدم ،هیمدوره یودنید و ییا سحورییت آییة اﷲ اردیّ(یی ییه اروسّیه
یاب یحث و گرتوگو دریارۀ انقتب اسیتسی را
سیآسدند و ساشأ خدسا فماوان شدند .ا
هم همّن آقایان گشودند ،وگمنه سمدم این شهم یا نهضت اسام خمّایی آشیاایی نداشیباد.
همّن سادمها و فعالّتهار سسجدر و سخامانیهار پماکاده و ج(سا ترسّم و اختق،
زسّاه را یمار همماهی سمدم یا انقتب استسی فماهم کمد.
یاده از قضاتی هسبم که در سا  3114در دورۀ ریاسیت آییة اﷲ اردیّ(یی در شیورار
بالی قضائی ،جبب قوۀ قضائّه شدم .در همان سا ایشان در اتاق کارش ،درس خیارت
ا
«زدود» را شموع کمدند و یاده همماه زدود رد نرم از قضیا و طیتب فاضیل ،در آن
ً
درس شمکت سیکمدم .یحثهار ایشان کاست اسبداللی یود و کسانی که در آن درسهیا
شمکت سیکمدند ،اجبهاد جاسع ایشان را یه نّیی درک سیکمدند.
ّ
گفته شد که ارتش ارومیه از اقتدار ویژهای برخوردار بود؛ جنابعالی علت این مطلب را در
چه میدانید؟

این ساطقه از نظم سوقالجّشی و یه جهت همسمز یودن یا کشیورهار بیماق و تمکّیه،
ساطقهار د
زساس یود و اآلن هم همانگونه است؛ لبا فمساندهی ارتش اسبان را ییه افیماد
ً
شاخ و سقبدر سیسپمدند .ساواک اروسّیه هیم همّنطیور ییود؛ سیثت رئیّس سیاواک
اروسّه در آن زسان رّادیان) از نوکمان درجۀ یک شاه یود .آیة اﷲ اردیّ(ی چاّن افیمادر را
جبب خودش کمده یود .خود آقار زسای هیم قدیل از انقیتب در ساطقیه ،در روسیبار
ا
د
«یزرسآیاد» و اطماف آن ،فعا یود .در واقع یک زیوست استسی تشییّل داده ییود .ییه
د
رور سابی زکا جمعآورر سییکیمد ،جیاده سییسیاخت ،نّیمور سسی( ،داشیت و
ختره ،تشیّتتی درست کمده یود .جان کتم ایایه :ب(ما ،سمدم و جوانان اروسّه ،همه
یه نوبی سدیون ززما و خدسا آیة اﷲ اردیّ(ی هسباد.
از جنابعالی سپاسگزاریم.

گفتوگو با حجة االسالم والمسلمین ّ
سید محمود دعایی

گفتوگو با

حجة االسالم والمسلمین ّ
سید محمود دعایی

بسیار ممنونیم از شما که در این گفتوگو شرکت کردید .لطفا ابتدا خالصهای از زندگیتان
بفرمایید.

سّد سحمیود دبیایی ،فمزنید سمزیوم د
سن د
سیّد سحمید ،سبولید ییزد ،تمیّیتشیده و
تحصّلکمده در شهم کمسان هسبم .یعید از دوران دیّمسیبان وارد زیوزۀ ب(مّیۀ کمسیان و
پس از ط دی سمازل سقدساتی یه قم د
سشمف شدم و سطوح داولّه را در قم یه پاییان رسیاندم.
کفایه را سحضم آیة اﷲ س(طانی و مکاسب را در سحضم آیة اﷲ فاضل و سییارم و سمزیوم
ردر خواندم .سا  41بازم نجف شدم .در نجف ،یاز یم سطوح زوزور سمورر کمدم و
از درس خارت اسام و سمزوم آیةاﷲ سدزوارر یهمه یمدم .در فعالّیتهیار سدیارزاتی قیم و
نجف در کاار دوسبان و یزرگوارانی که سا را هدایت سیکمدند ،شمکت و سمانجام در دفبیم
یّت اسام ،سسئولّبی قدو کمدم .سدتی هم سوت رادیو یی ردار روزانّت سدیارز اییمان را
اداره سیکمدم .یعد از پّموزر انقتب در د
سعّت اسام خمّای از پاریس ییه تهیمان آسیدیم.
سدتی در دفبم ایشان و نه ساه هم نمایادۀ سّاسی اییمان در بیماق ییودم ،و از سیا  21تیا
اسموز ،سسئولّت نمایادگی ول دی فقّه را در د
سؤسسۀ اطتبا ییه بهیده دارم .درزقّقیت
دیمپاتمین سسئولی هسبم که در یک رسانه یا اسمت دوام آوردم .شاید ب(ت ار(ی دواسم،
د
تحمل یاال و سدارایی است که یا همیاران داشبهایم .شش دوره هم ،نمایادگی سمدم تهمان
را در سج(س شورار استسی بهدهدار یودم.
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آغاز آشنایی شما با آیة اﷲ موسوی اردبیلی از چه زمانی است؟

ً
آغاز ط(دگی سن یا شموع نهضت روزانّت در ایمان تقمیدا همزسان یود .قّام زضم
اسام در قم و سدارزا روزانّون و زمکبی نو در زوزه و جاسعه آغاز شده یود که طیتب را
یا افقهایی جدید آشاا سیکمد .ازساس تعهد و سسئولّت در قدیا اجبمیاع و زمکیت در
جهت ارتح اسور و نهیی از ساییم و سدیارزه ییا بواسیل سیبم و نیوبی یّیدارر در همیۀ
ً
ً
کشورهار استسی کاست یه چشم سیخورد .طدّعبا نسل سین هیم ییا کاجییاور فیماوان
سسائل را دندا سییکمدنید و کسیانی سییتوانسیباد نّیاز و بطیش سیا را ییمآورده کااید و
پاسخگور خواست و زمکت سا یاشاد کیه ریتزّت رهدیمر و درک روشیای از سسیائل
سّاسی و اجبمابی داشبه یاشاد .یسّارر از سراهّم و سقوالتی که اآلن سعمولی و زییانزد
شده است ،آن زسان تازه سبولد شده یود.

ً
در کاار اسام خمّای ،یزرگانی هم یودند کیه واقعیا در تولّید فییم و افقگشیایی ییمار

آیاده ،همسانادر نداشباد؛ سثل آیة اﷲ شهّد سطهمر و سمزیوم شیهّد یهشیبی و در کایار
ً
آنها آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی که ییی از شخصّتهار یمجسبه و نسبوه یود و انصافا در راه
یّدارر نسل جوان زوزه و دانشگاه کوششهار فماوانی کمدند و در این سسّم ،راهدیمر و
ارشاد جوانانی همچون سا را یه بهده داشباد.
زوزههار ب(ّمه در سقطعی از زسان ،از سسائل اجبمابی فار(ه گمفبه و یه همّندلّل
از دانش روز هم تا زدر دور افباده ییود .شخصیّتهایی سعیدود ،طیتب و زوزههیا را
س د
بحو کمدند .داولّنیار در زوزههار ب(مّه زمکت انبشاراتی شموع شد و سج(هار یه نام
د
مکتب اسالم سابشم شد که یسّار سؤثم یود .و یژگی مکتب اسالم این یود کیه گمدانایدگان
آن از شخصّتهار یمجسبۀ زوزه یودند .در کاار آن ،فص(ااسۀ مکتب تشیع یود که آن هم
یا سمتوسو یی سبراو  ،تأسّس و سابشم شد و آن هم در یخشی از طتب اثمگبار ییود.
ً
مکتب تشیع که یه د
همت آیة اﷲ هاشمی رفساجانی انبشار سیییافیت ،داوال سیاالنه ییود و
ثانّا سمتوسور سّاسی هم داشت .ساواک هم فهمّده یود کیه ایین سج(یه را شیاگمدان
اسام خمّای سابشم سیکااد.

گفتو گو با حجة االسالم والمسلمین سید محمود دعایی
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طتب نوجو و راز اندیشههار اجبمابی
ایاها نخسبّن یارقههار زمکت بموسی
ا

یود؛ یعای ط(دههایی که زوزه را در فقه و ف(سره سحصور نمیدانسباد و سیکوشیّدند کیه
استم را یه بمرههار سّاسی ،اجبمابی ،ب(وم انسانی ،دانشهار جدید و سدارزه یا سبم
نّز یّاورند.

سدارک انبشیاراتی و تأثّمگیبار در زوزههیا ،زضیم آییة اﷲ
ییی از بواسل این اقدام ا

سوسور اردیّ(ی یود .در کایار ایشیان شیهّد ییاهام و پّشیگاسان دیگیمر هیم یودنید کیه
سیکوشّدند زوزهها را یا سسائل جدید آشاا کااد .این زمکتها در سقطعی از زسیان ییود

که زوزهها از دانشگاه و سبن جاسعه کایاره سیگمفیت .شخصیّتهیایی همچیون آییة اﷲ
سوسور اردیّ(ی یابث نوآورر در زوزهها شدند .سن ییه دلّیل فعالّتهیایی کیه قدیل از
انقتب در قم داشبم ،سجدور شدم از کشور خارت شوم .از سا  41از ایمان خارت شدم و
در نجف اقاست داشبم؛ اسا از دور سیدیدم که روش این یزرگواران چه تیأثّمر در طیتب
جوان دارد .از کسانیکه در دوران تدعّد اسام یه بماق ،یابث دلگمسی ایشان سیشدند ،آیة
اﷲ سطهمر و آیة اﷲ سوسیور اردیّ(یی یودنید .وقبیی اخدیار فعالّتهیا و داسایۀ کارهیار
ثمییمیخش و اسّدوارکااییدۀ آییة اﷲ سوسییور اردیّ(یی و سانایید ایشییان یییه اسییام سیرسیّد،
خوشحا سیشدند و یمار آنان دبا سیکمدند .خودشان هم گاهی ییه نجیف سیآسدنید و
گزارش سیدادند و از اسام راهامایی سیگمفباد .سّم ارتداطی و آگاهییخشیی آنهیا تیداوم
ً
داشت تا آسبانۀ پّموزر انقتب که ضمورتا سییایست شورار انقتب تشیّل سییشید و
اسام شخصّتهایی را یه باوان بضو این شورا انبخاب سیکمدند .آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی
از نظم اسام ییی از کسانی یود که شایسیبگی بضیو یت در سهمتیمین سجمیع انقتییی را
داشباد و سیتوانسباد در زساستمین زسان و سسئولّت ،نقشآفمیای کااید .از آن سمز(یه
یه یعد یود که نام ایشان یم سم زیانها افباد و شمار یّشبمر از ایمانّان و طتب ،ییا ایشیان
آشاا شدند.
گربایی اسییت کیه در تهیمان ،کانونهیار سییبهدی و سماکیزر یییود کیه نسییل نوجییور
دانشگاهی و نسل آگاه را تغبیه سیکیمد؛ سثیل« :زسیّاّۀ ارشیاد»« ،سسیجد الجیواد» و
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«کانون توزّد» که آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی تأسّس کمده یود .این کانونها در غمب تهمان،
سبارخان و سّدان توزّد فع(ی یود که جوانان را جبب سیکمد و پاسیخگور پمسیشها و
نّازهار فیمر دانشجو یان یودند .سسجد اسّمالمؤساّن که آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی آن را
اداره سیکمدند ،ییی دیگم از همّن کانونها یود که آقار اردیّ(ی در آنجیا ترسیّم قیمآن و
شمح نهج البالغه و اختق سیگرباد.

ً
روزانّون یمجسبه تتش کمدند و کانونهایی را راه انداخباد که واقعیا در شییلگّمر
د
طدقۀ انقتی ای جوان سؤثم ییود .همچایّن سدرسیههایی و ییژه ییمار تمیّیت دانشآسیوزان
تأسّس کمدند که در کاار آسوزشهار سبهدی و آرسانی و ایدئولوژ یک ،دروس جدید هیم

تدریس سیشد .این سدارس در آسوزش دروس رسمی هم خّ(ی سوفق یودند؛ ییه طیورر
که یسّار از فار البحصّتن این سدارس ،رازت وارد دانشگاه سیشدند.
در قم ،سمزوم آیة اﷲ یهشبی سدرسۀ «دین و دانش» را تأسّس کمدند؛ در تهمان آیة اﷲ
سوسور اردیّ(ی یا همفیمر شهّد یهشبی و شهّد یاهام سدرسۀ سرّد را راه انداخباید کیه
هاوز فعالّت سیکاد .جال این است که دو سدرسه در تهمان یود کیه فیار البحصیّتن
آنها ،بمدۀ سسئولّن یعد از انقتب را تشیّل سیدادند :سدرسۀ ب(ور و سدرسۀ سرّد.
ً
در دوران فعالّت شورار انقتب ،آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی بمت سخنگیور آن یودنید
که در پایان ج(سا  ،سصازدههار روشاگم و دقّق ایشان همّشه خدمنگیاران را اشیداع و
قانع سیکمد .یا شیلگّمر نهادهار رسمی نظام ،ساناد سج(یس شیورار اسیتسی ،نهیاد
ریاستجمهورر و قوۀ قضائّه ،فعالّت شورار انقتب هم یه پاییان رسیّد .سیپس اسیام
سسئولّتهار قضائی را یه ایشان واگبار کمدند .شهّد یهشبی و ایشان از شخصیّتهار
یمجسبهار یودند که سسئولّت قوۀ قضیائّه را ییه بهیده گمفباید و یعید از شیهاد آقیار
د
یهشبی ،اسام یه آقار سوسور اردیّ(ی زیم دادند که سیان قوۀ قضائّه را در دست یگّمند
ً
و ایشان تا پایان زّا اسام در این سسئولّت یاقی ساندند .قطعا اینگونه پبیمشها ،نوبی
ازخودگبشبگی و ایثار یهشمار سیآسد؛ چماکه این شخصّتها در سط ،سمجعّت د
تشیّع
ً
یودند و طدّعبا سسئولّت ،آنها را از شیوفایی در یعضی سسائل یازسیداشت .اسا آن روزها

گفتو گو با حجة االسالم والمسلمین سید محمود دعایی

019

کسی یه این اسور فیم نمیکمد .همه دندا این یودند که کارر را از رور زسیّن یمدارنید و
یه ساسان یمساناد .هّج کس یه خودش و آیادۀ خودش فیم نمیکمد .ذهنها همیه درگّیم
ً
انقتب یود و ایایه چه خدسبی سیتوان یمار انقتب کمد .اگیم کسیی هیم ازّانیا خسیبه
سیشد یا یه هم دلّ(ی کاار سیرفت ،کس دیگمر آن یار را یه دوش سیگمفت.
د
یعداز رز(ت اسام ،ب(یرغم سّل یاطای سقام سعظم رهدمر ،آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یه
قم رفباد و در آنجا ساشأ یمکا و خّما فماوان شدند و در کاار سمجعّت ،دانشگاه سرّید
را تأسّس کمدند .دانشگاه سرّد در قم ،از سماکز آسوزشی سهم کشور است.
سپاسگزارم .خداوند بر سالمت و توفیقات شما بیفزاید.

سن هم از شما تشیم سیکام .إن شاء اﷲ در سعمفی این چهمۀ ب(می و سّاسی تیاریخ
انقتب و ایمان ،سوفق یاشّد.

گفتوگو با حجة االسالم و المسلمین ّ
سید جواد شهرستانی
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سابقۀ آشنایی شما با آیة اﷲ موسوی اردبیلی به چه زمانی برمیگردد و چطور بوده است؟

یسم اﷲ المزمن المزّم .داولّنیارر که خدست ایشان رسّدم ،یعد از تأسّس د
سؤسسۀ
آ الدّت ع) یود .طدق یمناسه یمار سعمفی د
سؤسسه ،خدست یزرگان سیرفبّم .آقار فاضیل
سّددر ،رایش این ستقا یود .وقت گمفت و یا سجموبهار از دوسبان رفبیّم خدسبشیان،
در همّن سازلی که اآلن دفبم رهدمر است.
آنموقع اسمش مکتب امیرالمؤمنین(ع) بود.

ی(ه .آن روز که سا رفبّم ،آیة اﷲ جوادر آس(ی هم آنجیا یودنید .ایشیان کیه رفباید ،سیا
خدست آقار اردیّ(ی رسّدیم .در آن ج(سه سن شمزی از تاریخچه و کارها و یمناسیههار
آیادۀ د
سؤسسه ،خدسبشان بمض کمدم .ییادم اسیت کیه ایشیان خّ(یی خوشیحا شیدند.
ً
تحسّن و تشو یق کمدند؛ خصورا وقبی دانسیباد کیه چیه سبنهیایی را تحقّیق و سابشیم
کمدهایم .همانجا سن از ایشان دبو کمدم که یمار یازدید د
سؤسسه تشیمیف یّاورنید و از
نزدیک کارها را یدّااد .ایشان هم یزرگوارنه اسبجایت فمسودند .قمار شید کیه هربیۀ دیگیم
یّایاد و د
سؤسسه خدسبشان یاشّم .سن روش و زوزۀ کارها را توضّ ،دادم و گربم که سعی
 .1این گفتوگو در تاریخ  0931/۵/03با حضور آقایان حجج اإلسالم والمسلمین :محمددعلی مهددوی راد ،محمدد
مهدی معراجی ،رسول جعفریان و مهدی مهریزی در قم در محل مجتمع حضرت آیة اﷲ سیستانی انجدام شدده
است.
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سا این است که کارهار ایبیارر و گموهی ییاّم .پّش از د
سؤسسۀ آ الدّت ع) هیم کیار
گموهی یود؛ اسا سن خدسبشان بمض کمدم که در این زجیم و ییا ایین وسیعت و بمیق،
کارهار گموهیی در زیوزه سیایقه نیدارد .ایشیان ییا زوری(ۀ فیماوان ،کارهیا را دیدنید و
توضّحا سا را هم شاّدند .خّ(ی اسبقدا کمدند.
یعد از یمناسۀ یازدید ،فمسودند که سا هم سشغو تأسّس یک دانشیگاهّم .ساظورشیان
همّن دانشگاه سرّد یود .از یاده خواسباد که یا هم یمو یم که فمایاد کیار را یدّایّم .سیوار
ساشّاشان شدیم و رفبّم دانشگاه سرّد را یازدید کمدیم .آن سوقع ،هاوز زسّای در زیدود
پاجاه هیبار یود .فقش دیوارکشیی و زصیارر ییمار پّیادهرو داشیت .آن زسیان فمسودنید
یّستوپاج سّ(ّون توسان پو ا این دیوارکشی شده است .یّستوپاج سّ(ّون توسیان در آن
زسان ،پو زیادر یود .آنجا را دیدیم و یمگشبّم د
سؤسسه .همّن دیدار و دو یازدیید ،جمقیۀ
ارتداط سّان سن و ایشان یود.
آن زسان ،سا د
سؤسسۀ آ الدّت ع) را در لداان هم راهاندازر کمده یودیم .سن و آیة اﷲ د
سیّد
بزیز طداطدایی ،یا همدیگم سیرفبّم لداان و یمسیگشبّم .آیة اﷲ سوسیور اردیّ(یی دو نریم را
فمسبادند یمار تشیّت خودشان کبیاب یخمنید :سهیدر آقیار ازمیدر سّیانجی و آقیار
سمتضی اشماقی .ایاها یا سا آسدند و آن سقدار که در توان سا یود ،همیارر کمدیم .در خیدست
کبایخانۀ ایشان و خودشان یودیم .آشاایی سا از ایاجا شموع شد ،تا ایایه سا ها گبشت و در
جمیان سمجعّت آیة اﷲ سّسبانی ،ایشان در نماز جمعه ،آن زمکت خوب را دریارۀ سمجعّت
و دفاع از سمجعّت کمدند .یعد هم بارضۀ سیبه یمایشان پّش آسد.
آن زمان هنوز وصلت نکرده بودید؟

نه ،هاوز ور(ت نشده یود .ابتم سمجعّت شید و زسیان گبشیت و روزر در همیان
زا یّمارر ،تشمیف آوردند د
سؤسسه و ردّهام را یمار آقا د
سّد ب(ی خواسبگارر کمدنید.
سن هم در چاّن یمناسههایی همّشه سه شمط اساسی دارم .یهشوخی سیگویّم ییی شمط
خدا است ،ییی سن ،ییی دخبمم .سن سیخیواهم داسیادم روزیانی یاشید ،دوم اسیبخاره
است که خدا چه سیگوید و سوم نظم دخبمم .چون او سیخواهد زندگی کاد .آن سوقع آقا
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د
سّد ب(ی سعمم ندود .زاتآقا گرباد ایشان ط(ده اسیت و ییهزودر سعمیم هیم سییشیود.
د
اسبخاره هم خوب آسد و شمط سوم هم سحقق شد .ایشیان ییک ییار دیگیم هیم تشیمیف
د
آوردند د
سؤسسه و دریارۀ سهمیه گرتوگو شد .گربم :زاتآقا! سهم ارل قضیّه اسیت ،واال
سهمیه ارزش ندارد .نظم شما چّست؟ هزار سیه؟ دوهزار سیه؟ سین سعبقیدم یچیۀ سین
یّش از ایاها ارزش دارد .خدا نیاد اگم اخبتفی یشود ،که این سدالغ ارزشی نیدارد و اگیم
اخبتف نداشد ،همان یک سیه هم یس است .سن سعبقدم یایست د
ساتهیار قیدیمی را
الساة؟! سهیم د
الساة یاشد .ایشان خّ(ی تعج کمد .گرت ،سهم د
ازّا کاّم و سهم د
السیاة کیه

یّش از دو یا سه سّ(ّون توسان نّست .گربم هم کسی روشی دارد .الحمدﷲ همۀ فمزندانم
یا سهم د
الساة ازدوات کمدند .خّ(ی از این روش سا خوششان آسد .چاد ییار ایین داسیبان را
یمار دیگمان نقل کمدهاند.
حدود بیست سال از ارتباط شما میگذرد .دربارۀ ویژگیهای اخالقی ایشان مطالبی بیان
کنید.

ً
واقعا د
سؤدب یودند ،یمخورد خویی داشباد .آداب را سمابا سیکمدند .یییی از
ایشان
ویژگیهار ایشان این یود که سین ندییدم ب(ّیه کسیی طعایهار یزناید ،تعمیضیی کااید.
خّمخواه دیگمان یودند .از کسی کّاهار در د نداشباد .همّشه یا لدخاد سخن سیگرباد.
سقّد یودند که از یقّه یا ازبمام ییاد کااید و زبیی نیام سخالرّاشیان را هیم د
سؤدیانیه ذکیم
سیکمدند .فیم کام این ویژگی را دریارۀ ایشان ،همه تصدیق سیکااد .سا در سدتی کیه ییا
ایشان رفت وآسد داشبّم ،جز سهم و ررا و رمّمّت ندییدیم .ییه نظیم سین ایاهیا زبیی
سهمتم از جها دیگم ،سثل فضل و دانش است .ررت خوب دیگیمر هیم کیه داشیباد،
بملگمایی یود .در خانه نمینشسباد و سابظم ندودند که اتراقی یّربد .خودشان آسبّن یاال
سیزدند و کارر را شموع سیکمدند؛ سثل همّن دانشگاه سرّد و سدارس و سماکیز فماوانیی
که در ایمان و خارت از ایمان راه انداخباد .اهل بمل و د
همت یودند .جها ب(میی ایشیان
را هم که همه سیداناد و نّازر یه شمح و گرتوگو ندارد.
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دربارۀ ارتباط ایشان با علما و بزرگان حوزه اگر اطالع دارید ،بفرمایید.

ایشان سبأسرانه وقبی وارد زوزه شدند ،یّمار یودند ،رفتوآسدشیان کمبیم شید .ی(یه،
د
تا زدر رفاقتهار قد(ی یوده است؛ اسا کسی که یّمار است ،در آن سینوسیا  ،یعید از
د
ً
هرباد سا  ،طدّعبا خودیهخود سقّد سیشود و نمیتواند زمکیت کاید؛ واال طدیع ایشیان
اجبمابی یود ،سقّد یه سماسم یود ،ارتداطا داشباد ،همّشه سحدت داشباد ،در سماسمها
شمکت سیکمدند؛ سااسدتهایی که یود ،روضههار سا را شمکت سیکمدند؛ نهایت سحدت
و لطف را داشباد .سن سعبقدم که ایشان وقبی یا سا اینطور یاشد ،یا یقّه هم همّنطیورر
است ،اجبمابی است؛ اسا یّمارر سد شده یود کیه آن زمکیت اجبمیابی را در ایشیان
ندّاّم.
از طرف آیة اﷲ سیستانی ،غیر مستقیم دربارۀ ایشان چیزی نشنیدید؟

ایشان سا  22یا  21شمسی آسدند نجف .از جم(ه شخصّتهایی یود که سن دییدم
آیة اﷲ سّسبانی ذکم خّمشان را کمدند ،گرباد :آقا د
سّد بددالیمیم سوسور اردیّ(ی آسده و
سیخواهم یموم دیدنش؛ ایشان از فضتر شاگمدان آقار خمّایی اسیت .تعدّمشیان ایین
یود :از فضتر شاگمدان .رفباید دییدن ایشیان .سیا هیم یعید رفبیّم خدسبشیان .آشیاایی
نداشبّم؛ ولی یه باوان یک شخصّت که آسده نجف و ب(مار نجف از او تج(ّل سیکااد
و یه دیدنش سیروند ،سا هم رفبّم.
آقای اردبیلی دربارۀ شما میفرمودند :آقای شهرستانی به قدری ّ
مجرب و پخته عمل
میکنند که انگار دو بار متولد شدهاند و اآلن دارند از تجربههای زندگی ّاولشان استفاده
میکنند.

ایشان خّ(ی یاسحدت یود .خّ(ی لطف و یزرگوارر داشباد.
اگر نکته یا خاطرهای هست بفرمایید.

سن وقبی ایشان در قّد زّا یودند ،همّشه یمار ستسبیشان دبا سیکمدم و اآلن که
یه دیار یاقی رفبهاند ،دبیا سییکیام کیه در جیوار رزمیت الهیی ،از نعمتهیار خیاص
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ً
یمخوردار یاشاد .خدا رزمبشان کاد .واقعا انسان شمیف و لطّری یودنید .سین بیمض و
نیبۀ دیگمر ندارم .ولی اگم دوسبان زاضم در ج(سه ،خاطمهار دارند ،یرمسایاد.
رسو جعرمیان :چاد وقبی یود که آقار سوسور اردیّ(ی نمیاز جمعیه نمییرفیت .در
سا  ،71در سج(سی خصوری ،آقیار د
سیّد سحمید خیاتمی کیه آن سوقیع هایوز نیاسزد
ریاست جمهورر هم نشده یود ،از ایشان پمسّد :شما چما دیگم نماز جمعه نمیخوانّد؟
آقار سوسور اردیّ(ی گرت :در اردیّل سا یک روضهخیوان ییود ییه نیام د
سیّد اریغم؛ آدم
ا
د
ساظمی ندود .آنسوقع روضیهخیوانهیا دبیو سییشیدند ،سییآسدنید ،پشیت سیم هیم
سیایسبادند تا نویبی روضه یخواناد .او را دبو نمییکمدنید؛ ولیی سییآسید .روزر آدم
زرنگی آسد یه او گرت :آقا د
سّد ارغم ،سن دیشی درییارۀ تیو خیوایی دییدم .گریت چیه
خوایی؟ گرت ،خواب دیدم در سج(سی یسّار د
سرصل ،اندّا و ر(حا و اولّا و اساسان همیه
یودند .سادم هم خالی یود .کسیی ییاالر سادیم ندیود .پیمدهار زده یودنید .یییییی فاطمیۀ
زهما س) هم تشمیف داشباد و یه شما اسم فمسودند که یمور یاالر سادم .یادۀ خدا خّ(یی
خوشحا شد .آن فمد اداسه داد :تو رفبی سادم و شمح د
سرص(ی دادر و زیدیثی خوانیدر و
شموع کمدر یه خواندن روضۀ ب(یاکدم؛ اسا یییی پّام دادنید کیه ایین روضیه را نخیوان!
روضۀ ب(یارغم را شموع کمدر؛ ولی یاز پّام آسد که ایین را هیم نخیوان .روضیۀ وداع را
شموع کمدر ،یاز همان پّام آسد .تو هم بصدانی شدر و گربی پس چیه یخیوانم؟ گرباید
ً
ارت نخوان ،یمو پی کار  .د
سّد ب(یارغم نارازت شد و گرت تو غ(ش کمدر دریارۀ سن
ا
چاّن خوایی دیدر! راور هم گرت :تو غ(ش کمدر که ییاجازه سادم سیرور و سیخامانی
سیکای.
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از اینکه اجازه دادید در محضر شما ،برگهایی از زندگی حضرت آیة اﷲ موسوی اردبیلی،
بهخصوص در مقطع ّ
حساس مبارزات سیاسی ایشان را در استان آذربایجان غربی ،مرور
کنیم ،جای سپاس و امتنان دارد .اگر ممکن است ،نخست شرحی کوتاه از زندگی خودتان
بفرمایید.

یسم اﷲ المزمن المزّم .یاده از ایایه خیدست شیما ییمادران بزییز رسیّدم ،خّ(یی
د
خوشحالم .یاده د
سّد سحمد فخمر ،سبولد  0991در اروسّه هسبم؛ یعای اسسا شصیت
ساله شدم .یعد از پشت سم نهادن تحصّت ایبدایی ،وارد زیوزۀ ب(مّیه اروسّیه شیدم.
درسهار ط(دگیسان را از همّن زوزۀ ب(مّه اروسّه شیموع کیمدیم .در سیا  09۵۵ییه
زوزۀ ب(مّه قم رفبم و نزدیک یه دوازده سیا در آنجیا سشیغو تحصیّل ییودم .اسیبادان
یزرگوارر هماناد :سمزوم آیة اﷲ یایفضل ره) ،آیة اﷲ اردیّ(ی که ییی از ب(میار ساطقیه
اردیّل یود ،آیة اﷲ سیارم شّمازر ،آیة اﷲ جعرم سدحانی ،آیة اﷲ سیبوده ،آییة اﷲ پاییانی،
آیةاﷲ دوزدوزانی و آیة اﷲ وجدانی ،از جم(ه اسبادانی یودند که سیا از سحضمشیان کسی
فّض نمودیم.
در سا  ،0918یم اساس نّازر که وجود داشت یه اروسّه آسیدم و ییه بایوان سسیئو
سازسان تد(ّغا استسی اروسّه ،چادین سا است که سشغو تتش و فعالّت در رایطیه
 .1مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی استان آذربایجان غربی .زمان گفتوگو.0931/0۲/0 :
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ً
یا سسائل فمهاگی هسبم .خداوند یه جمّع ب(مار استم سخصوریا ییه آییة اﷲ سوسیور
اردیّ(ی توفّق باایت فمساید که یه واقع ،اسبادر یزرس و از سماجع تق(ّد جهان د
تشّعانید.
إنشاءاﷲ که سوفق یاشاد.
بخشهایی از زندگی آیة اﷲ موسوی اردبیلی ،مربوط به دورانی است که در استان
آذربایجان غربی ساکن بودند و سخنرانیهای ویژهای در این استان داشتند .اگر ممکن
است برای ما دربارۀ نحوۀ ورود و علت آمدن ایشان به ارومیه و مسائل دیگر آن زمان سخن
بگویید.

ایبدا بمض کام که سن در سا  09۴3یه زوزۀ ب(مّۀ اروسّیه وارد شیدم و درسهیار
ط(دگی را شموع کمدم .در دوران رژیم شاهاشاهی ،نسدت یه ب(ما ،سسائل دیای و سبهدی
یی د
توجهی سیشد .سا از همان یدو ورود یه یحثها و درسهیار ط(دگیی ،ییا اسیام آشیاا
ً
شدیم؛ چون وقبی سن آسدم سشغو ط(دگی شدم تا قّام زضم اسام ،زیدودا پیاج الیی
شش سا فار(ه یود .سا  ،۴۲قّام و نهضت زضم اسام خمّای ،سوضیوع یحثهیار
طتب و ب(ما یود و سن هم در این یحثها شمکت سیکمدم.
اسبان آذریایجان غمیی ،اسبانی سمزر است .سا یا تمکّه ،بماق و آذریایجان ،همسمز و
همسایهایم .این سوقعّت ویژۀ جغمافّایی ،د
زساسّتهیار سّاسیی ،اجبمیابی و اساّبیی
ا
د
خاص خیود را دارد؛ از قدّیل سسیائل سیمزر و رفتوآسید یّگانگیان .همچایّن در شیهم
ا
اروسّه ،اهل د
د
تسان ،شّعّان و اق(ّتهار دیای و اقوام سخب(ف زندگی سیکااد .ییه همیّن
دلّل هم کسی نمیتوانست در این ساطقه ساشأ اثم یاشد .یاید هم بالم یمجسبهار سییود
و هم بقل و درایت سیداشت که ایشان ،یهزق این گونه یودند.
آن زسان ،یحثهار ط(دگی را در زوزۀ ب(مّۀ اروسّه تازه شموع کمده یودیم .از جم(یه
یحثهایی که یّن ب(ما و طتب اسبان انجام سیشد الدبه ذکم خّم سیشد) ،سطالدی یود
که آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یّان سیکمدند .بتوه یم زوزویان ،سمدم سبیدین اسیبان هیم از
آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی خاطما ا خوشی داشباد .سوضوع ار(ی خاطما  ،سخامانیهیار
د
سؤثم ایشان در سسجد سّمزا زسّن آقا ،ییی از سساجد سهم و سمکزر اروسّه ،و همچایّن
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سسجد ابظم اروسّه یود .سا این خاطما را از یزرستمها سیشاّدیم ولی توفّیق نداشیبّم
که ایشان را از نزدیک یدّاّم یا خدسبشان یاشّم.
سن که ط(دۀ جوانی یودم ،بتقهساد شیدم کیه آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی را از نزدییک
زیار کام .در سا  09۵9سرمر یه تهمان داشبم .در سسجد اسّمالمؤساّن ع) ،خیدست
آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی هم رسّدم .ایشان در آنجا نماز جمابت اقاسه سیکمدند .آن زسیان
که آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یمار تد(ّغ یمناسههار دیای ییه اروسّیه آسدنید ،سمزیوم آییة اﷲ
ا
شّخ سحمداسّن رضور از ب(مار اروسّه یودند .ایشان همدورۀ آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی
سحسوب سیشدند؛ بالمی یزرگوار ،یاسواد و اهل سعمفت و تقوا .ایشان نقل سیکمدند که
سن در زوزه ،سادمها و سخامانیهار آیة اﷲ اردیّ(ی را شاّده ییودم .آقیار اردیّ(یی ،د
سیّد
ج(ّل القدر ،آن سوقع جوان و از لحاظ ذهای و جسمی در یهبیمین زالیت قیمار داشیباد.
سمدم اروسّه هم نسدت یه سادا ازبمام قائلاند .آقار رضور سیگرباد کیه ییه نظیم سین
اینگونه آسد که اگم آقار اردیّ(یی ییه اروسّیه یّایاید ،از آنجیا کیه روزانّیان ساطقیه هیم
د
کمشمارند ،زضورشان سیتواند یسّار سؤثم یاشد؛ لبا یا آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی رحدت
کمدم و سسائل و سشیت ا اروسّه را یا ایشان در سّان گباشبم .گربم که سیمدم اروسّیه ییه
سادا بتقهساد هسباد و الحمدﷲ شما هیم د
سیّد هسیبّد و سهمتیم از همیه ،از لحیاظ
ب(می و سخاورر ،توانماد .آیةاﷲ سوسور اردیّ(ی هم پبیمفباد که یه اروسّه یّایاد .آقیار
رضور نقل سیکااد که بزیمت آیةاﷲ سوسور اردیّ(ی یه اروسّه ییا سیاه رسضیان سقیارن
شده یود .از همّن رو در سسجد سّمزا زسّن آقا یه یّان سطال ب(میی اهبمیام نمودنید.
الدبه در روزهار داو چون سیمدم چایدان آشیاا نشیده یودنید ،اسیبقدا کممنیگ ییود .در
ش هار قدر و ازّا ،یاا یم د
سات سا هار قدل ،زضور سمدم در سساجد چشیمگّم ییود.
سمدم یّشبمر یه سسجد سّمزا زسّن آقا سیآسدند و از یّیان نافیب و سطالی
در آن ش ها ا

ارزشماد آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یهمه سییمدند .ساه رسضیان سیا یعید ،آییة اﷲ سوسیور
اردیّ(ی دویاره یه اروسّه دبو شدند .در سسجد ابظم از سساجد سمکزر واقیع در ییازار
اروسّه) و همچاّن در سسجد آقا سّمزا زسیّن آقیا سیخامانی داشیباد .سطالی ب(میی و
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ازیام استسی را یّان سیفمسودند .سخامانیهار ایشان یا اسبقدا گسبمدۀ سمدم اروسّیه،
یهویژه جوانان و طدقۀ تحصّلکمده اروسّه سواجه شد.
به نظر شما علت استقبال دانشآموختگان و طبقۀ فرهنگی ارومیه از برنامهها و
سخنرانیهای ایشان چه بود؟

سرّید سادمهیار
یه نظمم سّاد آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی و هم یّیان خیوب و سحبیوار
ا
د
ایشان ،خّ(ی سؤثم یود .سطالدی که ایشان یّان سیفمسودند ،سدبتیه یود .در فضا و در خأل
سخامانی نمیکمدند .هم سوضوبی که انبخاب سیکمدند ،ناظم یه سسئ(هار از سسائل روز
یود.
و یژگیهایی کیه بیمض کیمدم ،در اسیبقدا ا گیموههیار سخب(یف فمهاگیی و سمدسیی
زسان زضور آیة اﷲ سوسیور اردیّ(یی،
تأثّمگبار یود .الدبه از یاد ندمیم که اروسّه در همان ا
بالمییان یزرگییوارر داشییبه اسییت؛ از جم(ییه آقییا شییّخ سحمیید فییوزر ،شییّخ غتسمضییا
زسای اسام جمعه وقت اروسّه که ایشان هم از آن دوران خیاطماتی دارنید کیه إنشیاءاﷲ
خودشان یّان سیفمسایاد) ،آقار د
سّد ب(یاکدم قمیشی نمایادۀ اسبان آذریایجان غمیی در
سج(س خدمگان) و آیة اﷲ د
سّد ب(یاکدم قمهیاغی .سابها آقار اردیّ(ی ویژگیهایی داشیباد

که سوج ا تمایز ایشیان از دیگیم ب(میا سیشید؛ هیم از لحیاظ ب(میی ،و هیم از لحیاظ
فصازت و یتغبی که در یّان ازیام ،سعارف استسی و سطال ب(می داشباد .ییا د
توجیه
ا
یه ایایه ایشان جوان نّز یودهاند ،یا اسبقدا چشمگّم قشمهار تحصیّلکیمده و فمهاگیی
د
شهم سواجه شده یود .زضور چادین ساله و رفتوآسد سیمر ایشیان ییه اروسّیه ،سوجی ا
أنس و پّوند ایشان یا سمدم ساطقه شد و این سوضوع را نداید نادیده گمفت که همزیانی هم
د
یسّار سؤثم یود؛ یهاضافۀ سّاد .
وقبی سا یه زوزۀ ب(مّۀ قم رفبّم ،آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی در تهیمان سییونت داشیباد؛
یعای زدود سا هار  ۵۵ ،۵۴ ،۵9و  .۵1گیاهی اوقیا ییه زیوزۀ ب(مّیۀ قیم تشیمیف
سیآوردند و سا یه سد ا آشاایی قد(ی ،یه زیارتشان سییرفبیّم .الدبیه سین خیودم در دوران
ط(دگی یا سج(ه مکتب اسالم آشاا شدم .در همان شمارههیار نخسیت ،درییارۀ اهمّیت
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قمآن ،تمجمه و ترسّم قمآن سقاالتی یه ق(م ایشان سابشم سیشد .در ییی از ایین سقالیههیا
تحت باوان «قمآن یا آفبایی که غموب ندارد» ،دریارۀ قمآن و اهمّیت آن ،سطالی ا یسیّار
ارزندهار یّان شده ییود .سیا در آن دوران از سدازیث قمآنیی آییة اﷲ اردیّ(یی یسیّار یهیمه
سییمدیم.
شروع مبارزات حضرت آیة اﷲ موسوی اردبیلی در شهر ارومیه ،با فعالیتهای انقالبی
آقای حسنی و قریشی که در شهر ارومیه پیشتاز مبارزات بودند ،همسو بود .آقای موسوی
اردبیلی هم که هر سال به ارومیه میآمدند ،منشأ اتفاقهای خیلی خوبی بودهاند .ما
متأسفانه در بعضی شهرها شاهد بروز دو دستگی و اختالف بین علما هستیم ،ولی در
ارومیه به گواهی مدارک ،اسناد و خاطرات ،اتحاد مبارکی وجود داشته است .علمای
ارومیه بهخصوص آقای حسنی ،آقای قریشی و آقای موسوی اردبیلی که به عنوان میهمان
خصوص این موضوع هم قدری توضیح
میآمدند ،با یکدیگر همدل و همصدا بودهاند .در
ِ
بفرمایید.

همانطور که در ایبدا بمض کمدم ،زسانی که آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یمار تد(ّغ استم
و یّان سعارف استسی یه اروسّه سیآسدند ،سدارزا ب(ّیه رژییم شیاه شیموع شیده ییود.
ب(مار ایاجا ساناد شّخ غتسمضا زسای یا د
سّد ب(یاکدم قمیشی و اسثا این یزرگیواران،
نقل سیکااد که یمهۀ زسیانی زضیور آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی در اروسّیه ،دوران یسیّار
جوانی همۀ این یزرگواران همزسان یوده اسیت .آن زسیان چیون
ارزشمادر یود و یا دوران
ا

سدارز زاسی اسام در سط ،کشور یودند ،در ج(ساتی کیه
آقار اردیّ(ی از نخسبّن ب(مار ا

یا زضور ایشان تشیّل سیشد ،یّشبم یحثها دریارۀ رژیم شاهاشاهی و جاایا آن یود.

تحت تعقّ قمار گّمند.
این سخاان ،اببماض ساواک را در پی داشت و سوج شد تا ا
آقار زسای نقل سیکااد که در سیاه رسضیان ،یعید از پاییان سجیالس ،هیم شی در
انی فمدا در سسجد ابظم اروسّه ییا هیم
خانهار گمد هم سیآسدیم و دریارۀ سوضوع سخام ا

سشور سیکمدیم .قمارسان هم یم این یود که ب(ّه رژیم طیاغو سطیالدی را یّیان کایّم.

سخامانیهار انقتیی ایشان در سساجد سخب(ف ییا سحورییت سدیارزا زضیم اسیام،
اهداف انقیتب یسیّار
سدارزه ب(ّه رژیم شاه ،تعمیف و تدّّن سسائل استسی ،در پّشدمد
ا
ا
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د
سؤثم یود .ایین سطالی را از زیات آقیار زسیای شیاّدهام ،إنشیاءاﷲ خودشیان هیم در
سصازدههایشان آنها را یّان خواهاد فمسود.
این جلسات تا کی ادامه داشت و استقبال از آن چگونه بود؟

چادین سا اداسه داشت .آنطور که زات آقار زسای نقل سیکااید ،ب(میار شیهم،
آقایان شّخ سحمداسّن رضور ،آیة اﷲ قمهیاغی ،د
سّد ب(یاکدم قمیشی ،س(یی و ناریحی
ً
یودند .ایاها سعموال در ج(ساتی که یا هم داشباد ،دریارۀ سطالدی که سیخواسباد ییه نحیو
بموسی سطمح کااد ،یحث و سشور سیکمدند.
د
د
پاج یا شش سا قدل ،یه اتراق ییی از رفقار یزرگوارسان ،زضم زجت اإلسیتم و
المس(مّن آقا د
سّد ب(یاکدم اجاقنژاد ،خدست آیة اﷲ سوسیور اردیّ(یی در قیم رسیّدیم.
ایشان سیفمسودند که خاطما شّمیای از اروسّه دارم .فمسودند :سن یم اسیاس ازسیاس
سسئولّت و تعهد ،و نّز یه تشویق زضم آیة اﷲ آقا شّخ سحمداسّن رضور ییه اروسّیه
آسدم .یا وجود گبشت سالّان طیوالنی ،خیاطما شیّمین آن سیا ها را کیه ییه روزگیار
سخب(یف سیمدم اروسّیه از فمهاگّیان یاسیواد
جوانیام یمسیگمدد ،یه یاد دارم .گموههیار
ا
گمفبه تا ب(ما و یازاریان ،از زضور سن در آنجا خوشحا سیشدند و اسبقدا سیکمدند.
خوشی توأم یا تد(ّغ استم،
سا هار زضور آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی در اروسّه ،خّم و
ا
تد(ّغ انقتب استسی ،نهضت زضم اسام و سدارزه ب(ّه رژیم شاهاشاهی یود.
الدبه آنچه یاده خدسببان بمض نمودم ،یخش کیوچیی از فضیایل ب(میی و اختقیی
د
ً
آیةاﷲ سوسور اردیّ(ی یود .ایشیان انصیافا یییی از ب(میار یمجسیبۀ شیّعه و از سیؤثمین
سهمههار انقتب استسی و از شاگمدان زضم اسام ،یاّانگبار نظام جمهورر استسی
هسباد .شخصّت یزرگوارر که هم یه انقتب استسی خدسا ارزشمادر ارائه نمودهاند
و هم در زا زاضم یا فعالّت در زسّاههار فمهاگی و زوزور در قم ی یهویژه راهاندازر
دانشگاه سرّد که ییی از دانشگاههار ارزشماد کشور است ی ساشأ خیدست ییه اسیتم و
د
تشّع شدهاند .خداوند ایشان را ستست یدارد و یم توفّقاتشان در سسّم خدست یه
سیب
د
تشّع یّرزاید .سا یه آیة اﷲ اردیّ(ی و خانوادۀ سحبمم ایشان اراد داریم .یا
استم و سیب
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د
زجت اإلستم و المس(مّن د
ییاب رفاقیت ،ارتدیاط
از
اردیّ(ی
سوسور
ب(ی
د
سّ
زضم
ا
رمّمانه داریم .خداوند ایشان را هم زرظ کاد .یمار شما یمادران بزیز و یزرگیوارر هیم
که یه جمعآورر خاطما ارزشماد آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی اهبمیام نمیودهایید ،از درگیاه
خداوند سبعا  ،یهموزر و توفّق ط( سیکام .إن شاءاﷲ که سوفق و د
سؤید یاشّد.
پایان این گریتوگو ،ییادر از یاّانگیبار نظیام جهمیورر اسیتسی
الزم است که در ا
د
زضم اسام خمّای ره) نمایّم و یمار سقام سعظیم رهدیمر ،زضیم آییة اﷲ العظمیی
خداوند سبعا  ،آرزور سیتسبی و توفّیق
درگاه
خاساهار که اسبممار دهادۀ راه اساماند ،از ا
ا
نمایم .یمار زضم اسام هم ،رضیوان و سغریم الهیی خواسیبارم .و السیتم ب(یّیم و
رزمة اﷲ.
خداوند بر توفیقات و سالمت شما نیز بیفزاید.

گفتوگو با حجة االسالم و المسلمین ّ
سید علی موسوی اردبیلی

گفتوگو با

حجة االسالم و المسلمین ّ
سید علی موسوی اردبیلی
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لطفا از رفتار آیة اﷲ موسوی اردبیلی در خانواده و شیوۀ تربیت و مسائلی از این دست
برای ما بگویید.

یسم اﷲ المزمن المزّم .خوش آسدید و یسّار سماونم از شما .ایبدا بمض کام که یه
دلّل سسئولّتها و یمناسههایی که پیدر داشیت ،شیاید اطتبیا سیا درییارۀ شخصیّت
ایشان ،یّشبم از شاگمدان و همماهان ایشان نداشد .سن سبولید سیا  3125هسیبم .شیش
ساله یودم که انقتب پّموز شید .از روزر کیه انقیتب پّیموز شید ،ایشیان اسیمتهیار
سخب(ری داشت و واقعش این است که سن ایشان را خّ(ی کم سیدییدم؛ تیا سیا  15کیه
اسام از دنّا رفت و ایشان هم از اسمتهایش کاارهگّمر کمد و یه قم آسدند .یعد از آن هیم
سن تا سا  72یمار تحصّل در دانشگاه ،یّشبم در تهمان ییودم .در سیا  72کیه سین 51
ساله یودم ،یه قم د
سشمف شدم و از آن سوقع ،یّشبم در خدست والد یودم.
آن موقع هم لبد ازدواج کردید و رفتید خانۀ خودتان!

ی(ه .سابها سن هم روز سیآسدم دفبم .هم روز رد ،تا ظهم و گاهی هم یّشبم در دفبیم،
 .1فرزند مرحوم آیة اﷲ العظمی موسوی اردبیلی .زمان گفدتوگدو :شدنبه 0931/۵/۷ ،و چهارشدنبه 0931//۵/00؛
مکان :بیت مرحوم آیة اﷲ العظمی موسوی اردبیلی؛ گفتوگو کنندگان :حجج االسالم والمسلمین آقایدان حسدن
پویا و مهدی مهریزی.
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خدسبشان یودم .ارتداطمان زیاد یود.
خصورّاتی که سن از ایشان یه یاد دارم ،ییی این است که هّچ وقت نظمش را یم سیا
ً
و خانواده تحمّل نمیکمد؛ زبی در یاب سسائل تمیّبی و دیای؛ سثت سن زبی یکیار هم
یادم نمیآید که ایشان یا اخم و یا یا بصانّت یه سن گربه یاشد که نمیاز را خوانیدر ییا
نه؟ اگم سیخواست تورّهار ییاد ،از روشهار غّم سسبقّم اسیبراده سییکیمد .فیمض
کاّد که سیدید سا هاوز نماز نخواندیم و وقت دارد تمام سیشود .سیگرت فیم نمیکاّید
یمار نماز وقببان کم است؟ یه این زیان یا سا گرتوگو سیکمد .ییادم اسیت کیه سین یچیۀ
چهار یا پاج ساله یودم که ایشان هم وقت سیخواسباد جایی یموند ،سن سیرفبم یه ایشان
سیگربم کجا سیخواهّد یمو ید؟ ایشان سیگرباد :یگو إنشاءاﷲ کجا سیخوار یمر؟ سن
دویاره سیپمسّدم؛ سیگرت :داو یگیو إنشیاءاﷲ تیا یگیو یم .سییگریبم إنشیاءاﷲ کجیا
سیخواهّد یمو ید؟ ایشان سیگرت سیروم سسجد؛ سییروم فتنجیا .ایین اریمارر کیه
ایشان یم تعدّم «إنشاءاﷲ» داشت ،هاوز هم در سن سانده است؛ طوررکه اآلن در گربیار
ً
سعمولی ،اگم یخواهم یگو یم سیروم فتنجا ،ناخودآگاه تعدّم إنشاءاﷲ را سیگو یم؛ سثت
ً
إنشاءاﷲ سیخواهم این کار را ییام .این تعدّم اآلن دقّقا در ذهن سین هسیت؛ یعایی در
ناخودآگاه سن ،تعدّم إنشاءاﷲ سانده است .این هم یک یعد تمیّبی است.
این اواخم که سن زیاد خدست ایشان یودم و یّشبم یحثهار ب(می و فقهی و ارولی
یا هم سطمح سیکمدیم ،سیدیدم که سمازت و ز(م بجّدی دارند .سا زدود یّست سیا
در ج(سا زاشّۀ عحوه خدسبشان یودیم .اگم یک نظیم فقهیی سییگریت و کسیی قدیو
نمیکمد ،سیفمسود سن نظمم اینطورر است و یّشبم از این نمیتوانم چّزر یگو یم؛ سین
ً
نظمم رور این فبوا اسبقمار پّدا کمده است ،نمیگیو یم قطعیا درسیت اسیت ،شیاید هیم
ً
درست نداشد و زمف شما درست یاشد؛ ولی سن فعت ایینطیورر سییفهمیم .زبیی در
د
یحثهار ب(می هم ایشان این گونه یمخورد سیکمد و طورر ندود کیه یگویید اال و الیید
این درست است که سن سیگو یم و جز این نّست و شما یاید یا سن همبقّده یاشّد.
ایشان یهشد از تحمّل خودش یم کسی ایا داشیت؛ هیم در سدازیث ب(میی و هیم
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سسائل شخصی .یه هّچ وجه راضی نمیشد که کوچکتمین ززمبی یه کسی یدهد .ایین
اواخم که ایشان یه دلّیل یّمیارر ،سشییت جسیمی داشیت و یعضیی از کارهاشیان را
خودشان نمیتوانسباد انجام دهاد و یاید کمک سیگمفباد ،خّ(ی از چّزهایی را کیه نّیاز
داشباد ،نمیگرباد که سدادا یه کسی ززمبی یدهاد .سا یاید خودسان از ایشان سیپمسّدیم
که آقا چّزر نّاز ندارید؟ دوسهیار که سیگربّم ،سیگرباد که خّ(ی ززمت اسیت؛ ولیی
ً
اگم  -سثت  -یک لّوان آب یه سن یدهّد ،سماونم؛ یا اگم فتن کار را ییاّد ،خوب اسیت

یا فتن کباب را یمار سن یّاورید .سن چادیار خدسبشیان گریبم شیما چیما نمییرو یید در

زّاط دانشگاه سرّد قدم یزنّد؟ ورزش در این زد ،ییمار شیما ضیمور دارد .پزشییان
پّشاهاد سیکااد که هم روز قدم یزنّد .گرباد سن از سحافظیان خجالیت سییکشیم .اگیم
یخواهم یموم ،یاید یک نرم یّاید کمک کاد ،دست سما یگّمد ،سن نمیخواهم یمار کسیی
ایجاد ززمت کام .چادین یار شده یود که وقبی رفبم خدسبشیان ،گریت سین اآلن دوسیه
سابت است که ایاجا سابظم شما هسبم .گربم آقا تماس سیگمفبّد سیآسیدم .گرباید نیه،
نمیخواسبم ززمت یشود .گربم هم وقت آسدید یگو یم .گربم زیاال چیه سییخواهّید؟
گرباد کبایی در کبایخانۀ پایّن هست ،نبوانسبم خودم یموم و یمدارم .اگم یشود آن را ییمار
د
سن یّاورید .یعد هم که سیآوردم ،ک(ی ببرخواهی سیکمد .این زالتهار ایشان ،خّ(ی
یارز یود و سا را هم شمساده سیکمد .همۀ سا دوست داشبّم که در خدسبشان یاشیّم و هیم
کار سیخواهاد انجام یدهّم؛ اسا ایشان راضی نمیشدند.
دربارۀ تعامل ایشان با همسر و نظرشان دربارۀ دختران در مقایسه با پسرها ،اگر جزئیات و
نمونههایی خاطرتان هست ،بفرمایید.

این اواخم که ایشان در اثم سشیت جسمی خّ(یی نّازساید کمیک اطمافّیان ییود و
یّشبمین ززمت نّز س د
بوجه والده یود ،خّ(ی اظهار شمسادگی سیکمدند .سیگرباد :ایشان
هم ،د
سنوسالی دارند و اآلن خودشان نّاز یه اسبمازت و سماقدت دارند .اسیا ییار سیا هیم
رور دوش ایشان افبیاده است و ززمیت سضابری را یایید د
تحمل ییاد .یارها در زضور
والده و در غّایشان این سط( را سیگرباد.
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اسا دریارۀ دخبمانشان و ایایه چه دیدر نسدت یه دخبمان داشباد ،ایشان در بّن ایاییه
راجع یه سسائل شمبی و ربایت زدود استسی خّ(ی د
زساسّت داشباد ،اسا هیّچ وقیت
طمفدار سحدودیتهایی ندودند که گیاهی در یّیو ب(میا سمسیوم اسیت و شیاید کمیی
ً
د
یّشبم از زدود شمبی یاشد .در جاسعۀ سا خصورا در یمخی خانهها ،داییمۀ زیدوزیدود
د
بمفی ،تاگتم از زدوزدود شمبی است! ایشان تیا خیتف شیمع نمیدیدنید ،اببیماض
نمیکمدند .الدبه یعضی وقتها سیگرباد :اگم شما سیخواهّد فیتن کیار را ییاّید ،سین
سانعبان نمیشوم؛ سابها شاید چاّن تدعاتی داشبه یاشد .یا یا زییانی یسیّار نیمم و سهمییان
سیگرباد :سبأسرانه فتن کار ،این تدعا را دارد و اگم در نظم یگّمید ،یهبم است.
قدل از انقتب ،اوضاع جاسعه فمق سیکمد .شاید چّزهایی که آن سوقع یاید سمابیا
سیشد ،شدیدتم و یّشبم یود؛ اسا ایشیان همیان زسیان هیم سیانع تحصیّل هیّچکیدام از
فمزندانشان نشدند .همۀ یچههایشان درس خواندند؛ هم دخبیمان و هیم پسیمها .همگیی
دانشگاه رفبّم و تحصّت را اداسه دادیم.
صبیهها همه تحصیالت دانشگاهی دارند؟

ی(ه.
قبل از انقالب؟

نه .قدل از انقتب ،د
ساشان یه دانشگاه نمیرسیّد .همیه یعید از انقیتب ییه دانشیگاه
رفباد.
تا چه مقطعی درس خواندند؟

یعضی تیا لّسیانس و یعضیی تیا فیوق لّسیانس خواندنید .یییی از همشیّمهها اآلن
دانشجور سقطع دکبمر است و ف(سره سیخواند .ایشان یا آقا دریارۀ سسائل ف(سری خّ(ی
گرتوگو سیکمدند .والد سا از هّچ چّز یه اندازۀ سدازثۀ ب(می اسبقدا نمیکیمد و لیب
نمییمد .سا گاهی یمار ایایه ایشان را سم زا یّاوریم ،تاها راهی که داشبّم این ییود کیه
یک یحث ب(می در خانه سطمح کاّم و ایشان وارد یحث یشوند .ییمار ایشیان هیم فمقیی
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نمیکمد که یا پسمشان یحث سیکااد یا دخبمشان .از این جهت ییّن دخبیم و پسیم فیمق
نمیگباشباد.
سطح سواد والده چقدر است؟

ایشان تا ششم قدیم درس خواندهاند.
در خانه ،بچهها ایشان را چگونه صدا میزدند؟ پدر ،آقا ،آقاجان؟

آقاجان سیگربّم.
همه از قدیم اینطوری میگفتید؟

از قدیم همه آقاجان سیگربّم.
همۀ بچهها راحت میتوانستند حرف بزنند یا ابهت ایشان اجازه نمیداد؟

سن از وقبی خودم را شااخبم شاید سیهچهیار سیالگی کیه در خیاطمم هسیت ،ییادم
ً
نمیآید سن در اتاق دراز کشّده یاشم ،ایشان یّاید و سن ی(اد نشوم یا سثت پایم را در یماییم
ایشان دراز کمده یاشم .همۀ یچهها اینطورر یودند .یعضی وقیتهیا سین خّ(یی خسیبه
یودم .جایی هم ندود اسبمازت کام .ایشیان سییدیید سین خسیبهام ،سییگریت چیما دراز
نمیکشی؟ سیگربم زالم خوب است .یعد ایشان سیدید سن دراز نمیکشم ،یمار ایاییه
رازت یاشم ،خودش دراز سیکشّد و سیخوایّد .یعد سیگرباد زاال تو هم یخواب .یعد
سن سیخوایّدم .یکچاّن ازبماسی همّشه یمقمار یود؛ اسیا در بیّن وجیود ایین ازبیمام،
ً
ارت طورر که یبمسّم یا نظمسان را سخری کاّم ،ندود؛ خّ(ی رازت زمفمان را یه ایشان
ً
سیزدیم .هّچ وقت هم نشد که سثت ایشان تهدیید کاید چیما ایینزیمف را زدر ییا چیما
این جورر گربی .خوب و کاسل ،زمف آدم را تا آخم گوش سیکمد و اگم هم سخالف ییود
یا زیان خّ(ی نمم و آرام نظمش را سیگرت.
فکر میکنید والده در شکلگیری این فضا نقش داشته است یا خود ایشان؟

ً
قطعا والده اثم داشباد؛ در والد هم ایهت خاری یود.
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بچۀ سهچهار ساله که ابهت درک نمیکند.

ً
نه ،دریارۀ خودم یادم هست که این سط( تأثّم والده یود .سثت تا آقا سیآسید ،ایشیان
سیگرت آقاجان آسده است ،ی(اد شو ید! خودش هم خّ(ی ازبمام سییکیمد و ایین در سیا
نهادیاه شده یود.
برای انتخاب عروسها و دامادها ایشان در تصمیمگیری پسرها و دخترها دخالت میکرد؟

در انبخاب که یاألخمه ازدواتهار سا د
سیابی ییود؛ ایینطیور ندیود کیه در دانشیگاه ییا
ایابمنت یا سهمانیها کسی را پّدا کاّم .همۀ سا یه شّوۀ د
سابی ازدوات کمدیم .اگیم ایشیان
ً
خانواده را یک خانوادۀ سااس سیدانست ،یه پسمها پّشاهاد سیداد که سثت ایین خیانواده
یه نظم سن سااس است؛ نظم خود چّست؟ اگم پسم هم سخالربی نداشیت ،آن وقیت
اقدام سیکمد.
دربارۀ اخالق اجتماعی و برخورد ایشان با مردم بفرمایید.

شوخطدعیهار ایشان که سشهور است .ایشان ییمختف یمخیی از اهیل ب(یم ،ییمار
د
خاری ندود .یه همّن دلّل ،خّ(یی آسیان و سیمیع ییا سیمدم
خود قائل یه شأن و شئونا
ارتداط یمقمار سیکمدند .شخصی یه نام آقار وزد تدمیزر ی خیدا رزمیبش کاید یی در
د
تهمان سادمر یود .ایشان قدل از انقتب از روزانّون خّ(ی سبارب تدمیز یود .سا یییدوییار
در یعثه خدسبشان یودیم .خودشان یمار سن نقل سیکمدنید کیه چیون در تدمییز ییمار سیا
سسافم و سهمان زیاد سیآسد ،سن یک طدقه یم طدقا خانه اضافه کمدم که سیوئّتساناید
یود و سااس زا سهمان .یکروز سمزوم آقا آسد تدمیز و یه سیا افبخیار دادنید .سین هیم
تاجم سمشیااس تدمییز
ایشان را یمدم طدقۀ یاال و سسبقم شدند .ظهم رفبم یمار نماز .چاد ا
در سسجد یودند .یه آنها گربم آقایی از سحبمسّن و فضتر قم تشمیف آوردند و در سایز

سا هسباد .یّایّد یمو یم یه دیدنشان .آنها هم قدو کمدند و آسدند .سن داشبم از پ(هها ییاال
سیرفبم که ازساس کمدم آقا دارند چّزر سیخواناد .یه سهمانها گربم شما یاشّد تا سین
یمم یاال و یدّام ایشان آسادۀ دیدار هسباد یا نه .زود رفبم یاال .دییدم ایشیان دراز کشیّده و
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ً
دسبش را هم گباشبه است زیم سمش و یا ردار نسدبا ی(اد ،شعم سیخواند.
در خانه هم میخواندند؟

ی(ه .ایشان خّ(ی خوشردا یودند .یعضی وقتها در خانه شیعم سییخواندنید و سیا
لب سییمدیم .روضهها را هم که یا ردار خوش سیخواندند و سمدم هم خّ(ی دوسیت
داشباد.
ختره ،آقار وزد تدمیزر سیگرت :وقبی دییدم ایشیان دارنید شیعم سیخواناید،
گربم آقا شما را یه خدا ،نخوانّد .سن چاد نرم از تجار تدمییز را آوردهام و گربیهام ایین آقیا
آیة اﷲ است ،از قم تشمیف آوردهاند .آیة اﷲ که شعم نمیخوانید! ایشیان ییا ریدار ی(اید
خادید .گرت :سگم شعم خواندن در تدمیز جمم است؟! گربم :ی(ه ،یمار یاده و شیما جیمم
است .یاز خادیدند .آسدم پایّن و سهمانها را یه اتاق آقا راهامایی کمدم.
آقار وزد یعضی وقتها جعل ارطتح سیکمد .سیگرت :یییی از خصوریّا
د
خّ(ی خوب آقا که در ایشان سما دارم ،ایین اسیت کیه ایشیان هیّچوقیت نمییستیید.
ساظورشان این یود که قّافه نمیگّمد ،ظاهم و یاطاش ییی است ،یا سمدم طورر یمخیورد
ً
سیکاد که در خرا هم همانطور است .واقعا ایشان همّن طور یودند؛ چاّن خصورّبی
داشباد .همگز یا سمدم یمخورد د
تصاعی نمیکمد و یمار همّن هم یمخوردش یمار نوع سمدم

خّ(ی جباب یود .در این اواخم ،ایشان در اثم اک َدم سن و یّمارر ،خّ(یی یییزیا شیده
یودند؛ سابها قدل از آن یمار سمدم خّ(ی وقت سیگباشت؛ زبی تا این اواخم هم ،یا ایایه

سمیض یودند ،اگم افمادر سیآسدند که یا ایشان سأنوس یودنید ،ایشیان سیانع رفیتوآسید
نمیشدند .گاهی سهمانها را چاد سابت نگه سیداشت؛ چیون سیدانسیت کیه دوسیت
دارند که یماناد .سیگرت کجا سی رو ید؟ یمانّید زیاال .خّ(یی سیمیع ییا افیماد سیأنوس
سیشد.
خص(ت دیگم ،رمازت ییود .خّ(یی ریمی ،یودنید؛ یعایی اگیم از کسیی خوشیش
نمیآسد ،این طور ندود که پّش آن فمد تظاهم کاد کیه سین از شیما خوشیم سیآیید .اهیل
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تظاهم ندودند .گاهی یه خود طمف سیگرت تیو ایین خصوریّا را دارر و سین خوشیم
شیبم سیمدم
نمیآید .خودشان سیگرباد که سن از این خصورّت ،خّ(ی ضمیه خوردم؛ یّ ا
د
تحمل نمیکااد؛ ولی این خص(ت سن است و اگیم از چّیزر خوشیم نّایید ،نمییتیوانم
ظاهمسازر کام؛ یه خودش سیگو یم که سن از این کارهایت خوشم نمیآید.
اگر خودشان از دوران مسئولیت در قوۀ قضائیه و روزهای خاص انقالب ،چیزی برای شما
گفتهاند یا شما یادتان هست ،بفرمایید.

نمیدانم این قضّه چقدر یه سسئ(هار که شما سیگو یّد ،ریش پّدا سیکاد؛ ولی چون
یه ذهام رسّد ،خدسببان بمض سیکام .سن یک یمادر دارم یه اسم آقا هادر ،شانزدههرده
سا از سن یزرستم است .هادر قدیل از انقیتب دانشیجور پ(ییتیاّیک ییود ،نسیاجی
سیخواند .یک یمادر کوچکتم از ایشان هم داریم یه نام آقا سعّد که آن سوقع یه دیّمسبان
الدمز سیرفت که دیواریهدیوار دانشگاه پ(یتیاّک یود .پیدرم نقیل سییکمدنید ییکشی
دیموقت آسدم خانه ،دیدم هادر نّست .گربم هادر کجا است؟ سیعّد گریت اسیموز در
دانشگاه درگّمر شد ،گارد شاهاشاهی دانشجوها را سیزد ،خّ(ی از آنها از دیوار پمیدنید
داخل سدرسۀ الدمز؛ سن هادر را هم در سّانشان دیدم که از دیوار پمید ،یعد هیم آسدنید و
آنها را گمفباد .آقا سیگرت سن سابت دوازده ش  ،ی(اد شدم رفبم یه دانشگاه پ(یتیاّک
و در زدم .اتاق گارد ،ج(و در ورودر دانشگاه یود .دیدم از داخل اتاق گارد چماغی روشن
شد و یک نرم آسد یّمون .هّیل خّ(ی درشت و ی(ادر داشت .وقبی سما که سعمیم ییودم،
پشت در دید ،تعج کمد .آسد و گرت :یرمسایّد .گربم سن آسدم دندا پسمم؛ پسمم خانیه
نّاسده است .گرت اسم پسم شما چّست؟ گربم هادر سوسور .گرت شیما پیدر هیادر
هسبّد؟ گربم ی(ه .در را یاز کمد و گرت یرمسایّد داخل .سا را یمد درون اتاق و سن فهمّدم
او سسئو گارد است .چار آورد و یعد گرت که هادر را یمدند دادسما .گربم چیما؟ گریت
اسموز در دانشگاه ش(و کمده یود .او را گمفباد و یمدند .سن گربم هادر اهل شی(و کیمدن
نّست .گرت چما ،خوب هم ش(و سیکاد .گربم سن پسمم را سیشااسیم .سیمش را خیم
کمد و گرت این زخم را سییّای؟ پسم شما زد تور سم سن؛ این را هادر زده است .گریبم
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ً
ارت هادر قدش یه سم تو نمیرسد اخور سا قدش کوتاه یود) .گرت نه ،آنجا یک یشیه
یود ،رفت رور یشیه ،از آن یاال پمید یا چوب زد تور سم سن .ختریه سییگریت ییه او
گربم زاال چیار کام؟ گرت یاید یمو ید دادسما ،پمونده آنجا اسیت .فیمدا رفیبم دادسیما،
اینطمف و آنطمف ،یاألخمه فهمّدم پمونده دست یک قاضی است و رفبم پیّش قاضیی.
پمونده را ورق زد و گرت چّزر در پمونده نّست ،نگمان نداشیّد! دوسیه روزر نگهشیان
سیدارند ،یعد همه را آزاد سیکااد .سیگرت دوسه روز یعد رفبم پّش همیان قاضیی ،اسیا
دیدم این یار اختقش بوض شده است .تا سما دید ،شموع کمد یه پمخاش کمدن کیه شیما
چما یچههایبان را تمیّت نمیکاّد؟! شما چما یه یچههاتان ییاد نمیدهّید کیه سمشیان در
کار خودشان یاشد و ...خّ(ی پمخاش و سموردا کمد .گربم چه زیمی دادهاید؟ گریت:
چاد ساه زیم زنیدان دادهام کیه یدانید دانشیگاه جیار درس خوانیدن اسیت ،نیه شی(و
کمدن سن یادم هست که آن سوقع یا آقا سیرفبّم زندان قصم یمار دیدن آقا هادر).
د
آقا سیفمسودند :یعد از پّموزر انقتب ،سن در دفبم دادسیبانی کیل نشسیبه ییودم کیه
پموندههایی را یمار سن آوردند .آن سوقع ،داشبّم تی(ّف یمخی قضا را سع(وم سیکمدیم
که یموند یا یماناد .پموندهها سمیوط یه کسانی یود که قیمار ییود تصیرّه یشیوند .رور هیم
پمونده ،اسم راز پمونده یود .سن اسم آن قاضی را در ذهن داشیبم .همیّنطیور نگیاه
سیکمدم که یدّام اسم او هم هست یا نه ،تا رسّدم یه اسم او .پموندهاش را خواندم و دیدم
ً
سسئ(ۀ خاری ندارد؛ سثت دوسهتا زیم سثیل زییم هیادر داده ییود کیه آن سوقیع جیزو
وظایرش یوده است و جمم یه زساب نمیآید .یه سسیئو پمونیدهها گریبم وجهیی ییمار
تصرّه او نّست؛ او را یمگمدانّد سم کار .چاد روز یعد ،از دفبمم یّمون آسده یودم و داشبم
از دادگسبمر یمسیگشبم خانه؛ همّن که رسّدم یه انبهیار سیالن ،آسیدم یپیّچم سیمت
چپ ،یکدفعه دیدم چّزر افباد رور پار سن .داو تمسّدم ،چون آن سوقع تمور زیاد یود.
پاسدارها آسدند و او را گمفباد؛ سن دیدم همان قاضی است .گربم این چه کارر است کیه
د
سیکای؟ گرت از وقبی فهمّدم شما دادسبان کل کشور شدر ،سابظم زییم ابیدام ییودم
که شاّدم شما گربّد پموندۀ سما یمگمداناد .ختره سن خّ(ی شیمسادهام .سین گریبم نیه،
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شما طدق وظّرها بمل کمده یودر .این داسبان را یه باوان یک نمونه از نحوۀ تعاسیل ییا
افماد نقل کمدم .از این داسبانها زیاد است.
دربارۀ ارتباطشان با امام ،جلسات و رفتوآمدها بفرمایید.

ایشان سیفمسودند یعد از سمزوم یهشبی که اسام سییخواسیباد زییم ریاسیت دییوان
بالی کشور را یه سن یدهاد ،سن خدسبشان بمض کمدم این زیمی که سیخواهّد یه سین
یدهّد ،یعای سن یاید طدق نظم شما بمل کام یا خیودم؟ چیون گیاهی سمیین اسیت در
یمخی سوارد ،نظم فقهی سا یا هم سبراو یاشد .سن نمیتوانم چّزر را که خیودم درسیت
ً
نمیدانم ،یم طدقش بمل کام ،شمبا سحبور دارم .اسام گرباد نه؛ طدق نظم خودتان بمل
کاّد .سیگرباد سن از داو یا این شمط زیم ریاست دیوان بالی کشور را از اسام پیبیمفبم
که طدق نظم خودم بمل کام؛ اسا یه هم زا چّزهایی نّز سشورتی یود .سیگرباید رایطیۀ
سن یا اسام همّشه طورر یود که اسام این را از سن سیپبیمفت؛ این طور ندود که سن تس(ّم
سحض یاشم و ایشان هم چه گرت ،سن یگو یم چشم .خّ(ی وقتها یسّارر سطال را یا
ایشان سطمح سیکمدم و اسام هم همّشه آسادگی زیادر یمار شیاّدن و پیبیمفبن داشیت؛
بتوه یم ایایه یه شّوهار یا اسام رحدت سیکمدم که یّشبم اوقا رفقا وقبی سیخواسباد
سط(دی را یه اسام یگو یاد ،یه سن سیگرباد تو یگو؛ طورر یا اسیام ریحدت سییکیمدم کیه
آسادگی در ایشان ایجاد یشود و سط( را یپبیمند و در بّن زا نارازت نشوند .زاتآقیا
دریارۀ این قضّه ،سواردر هم ذکم سیکمدند .سیگرباد یکوقت ،همۀ سیا اریمار داشیبّم
اسمبی یه شخصی داده شود؛ ولی اسام نمیپبیمفت .سن یه اسام گریبم کیه آقیا تیا اآلن در
سوارد زیادر سا چّزر گربّم و نظم شما سخالف آن یوده است و در نهاییت فهمّیدیم کیه
زمف شما درست است؛ اسا دریارۀ این ییی یقّن داریم زیمف سیا درسیت اسیت .اسیام
خادید و گرت بّ ندارد؛ اگم شما ارمار دارید ،این اسمت را یه ایشان یدهّد؛ سابها در
این سورد هم خواهّد فهمّد که زق یا سن است .سیگرباد ایین یایدۀ خیدا ییه آن اسیمت
ً
ً
ساصوب شد و اتراقا یعد از سدتی فهمّدیم او ارت یه درد این کار نمیخورد .رفقا سانیده
یودند که چطور یه اسام یگو یّم که او ییمار ایین اسیمت سااسی نّسیت و شیما درسیت
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سیگربّد .سن گربم قضّه را زل سیکام .رفبّم پّش اسام و گربم آقیا یادتیان هسیت سین
چاد وقت پّش ،خدسببان بمض کمدم که این دفعه سا اطمّاان داریم که زق یا سا اسیت،
نه شما؟ گرباد ی(ه ،یادم است .چطور؟ گربم هّچی ،آسدم یه شما سژده یدهم که ییاز هیم
زمف شما درست یود .ایشان خادید و قضّه تمام شد.
دریارۀ اسبقت ایشان ،این داسبان را هم یمایبان یگو یم:
در زسان جاگ ،یه دلّل تحمیمهایی که آن سوقع وجود داشیت ،هّئیت دولیت پیولی
در اخبّار فمدر گباشبه یود که دارو وارد کاد .او هم همۀ پو ها را یمداشت و ییمد .سابهیا
آن ایام شدیههار اجبمابی ندود که سموردا کااد و همۀ سمدم یاخدم شوند .فییم کیام در
سج(س راجع یه این قضّه زمفهایی گربه شد .چاد تا از وزرا هم پایشان در ایین قضیّه
گّم یود؛ چون اسضا و تأیّد کمده یودند .زاتآقا سیگرباد این پمونده در دادگسیبمر ییود.
سن در اتاقم نشسبه یودم که زات ازمید آقیا زنیگ زد و گریت چاید تین از وزرا آسدهانید
خدست اسام و ارمار سیکااد که شما پمونده را یرمسبّد هّئیت دولیت کیه آنجیا یمرسیی
شود و اگم قاضی هم سیخواهد تحقّق کاد ،در دفبم نخستوزیمر یازجو یی کاید؛ اسیام
هم قدو کمدند که پمونده در خود هّئت دولت رسّدگی شود .یه زیات ازمید آقیا گریبم
بّدی ندارد؛ سن یه قاضی سیگو یم پمونده را ررحهشمارر و سدارک را س(حق کاد؛ ولیی
چاد روزر طو سیکشد تا آساده شود .در ضمن از طمف سین ییه اسیام سیتم یمسیانّد و
یگو یّد که از فمدا ییی را یرمسبد یه جار سن که ایاجا را اداره کاد .سن دیگم نّسبم .زات
ازمد آقا گرت چطور؟ گربم چطور ندارد! همّن را یه اسام یگو یّید؛ سین تیا اسیموز فییم
ً
سیکمدم دارم در ایاجا کار سیکام؛ ولی ظاهما کار نّست؛ سسألۀ دیگمر اسیت .یگو یّید
کس دیگمر را یه جار سن یگبارند .زات ازمد آقا یه سن گرت اگم این را یه اسام یگیو یم
بصدانی سیشوند .گربم ابداسم که نمیکااد؛ زداکثم این است که سیگو یاد یمو پی کار
خود ؛ سن از خدا سیخواهم که یموم و یه کارهار خودم یمسم .چادیار تا زاال اسیبعرا
دادم ،اسام قدو نیمدند .یگبار خودشان یّمونم کااد .ازمد آقا رفت و یعد از چاد دقّقیه
ً
دویاره زنگ زد .ظاهما اسام یعد از شاّدن زمفهار سن یه آنها گربهاند در این قضّه ییک

086

آیة اهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران

چّزر هست که یه سن نمیگو یّد! سن آقیار سوسیور اردیّ(یی را سییشااسیم .یییخیود
نارازت نمیشود؛ یاید یک چّزر یاشد که شما از سن سخری کمدید .یعد یه زات ازمید
آقا گربهاند یمو یه ایشان زنگ یزن یگو پس چه کاّم؟ زات ازمد آقیا ییه سین زنیگ زد ،و
گربم همان کارر که همه سیکااد .اگم آسدن یه قوۀ قضائّه و زضور پّش قاضی کار یدر
دً
است ،فمدا دسبور یدهّد کت دادگسبمر را تعطّل کاّم .اگم کار خویی است ،چیه فمقیی
یّن این آقایان یا یقّۀ سمدم هست؟ اگم یّایاد یه دادگسیبمر و پیّش قاضیی زسیاب پیس
یدهاد ،آسمان که یه زسّن نمیآید .اسام وقبی زمفهار سن را شاّده یود ،یه آنها گربهاند
که ایشان زمف خویی سیزند .چما نمیرو ید دادگسبمر؟ گربه یودند سا آنجا یمو یم ،یه سا
اهانت سیکااد ،چشمهایمان را سییادند ،یه سا دستیاید سییزناید .اسیام گربیهانید سین
سیگو یم چشمیاد و دستیاد یه شما نزناد .ختره ایشان سیگرت قاضی آنها را ازضار
کمد و زیم هم رادر شد.
ّ
وزرا به عنوان مطلع احضار شده بودند؟

د
هم سط(ع و هم دسبهم .یعضی یه باوان دسبهم پّش قاضی ازضار شیده یودنید .ایشیان
سیگرت :ختره تکتک وزرا را یه دادگسبمر ،پّش قاضی کشاندیم .این ییک نمونیه از
شّوۀ تعاسل ایشان یا اسام یود .بمض سیکام ایشان اینطور ندود که تس(ّم سحض یاشد.
گویا ایشان ،همین استقالل را در برابر حزب جمهوری اسالمی و دوستانشان هم داشتند.

ً
ی(ه .آقا نسدت یه نقش روزانّون در جاسعه نظم خاری داشباد؛ خصورا آنهیایی کیه

در کارهار سّاسی دخالت سیکااد .یییدو نمونه را بمض سیکام :ییی سوضوع زیزب
جمهورر استسی است که یمار سن هم خّ(ی جال است .سن از خود ایشان شاّدم که
گرباد :سن ییی از د
سؤسسان ززب جمهورر ییودم .داولیّن ج(سیۀ زیزب هیم در کیانون
توزّد یمگزار شد؛ اسا یمار خّ(یها سؤا است که چما سن سوقع انرجیار دفبیم زیزب در
سا شصت ،در آنجا ندودم .چون سن در انبخایا ریاستجمهورر داو از ززب اسبعرا
دادم و دیگم در ج(سا ززیی شمکت نمیکمدم .اسا وجه اسبعرا چیه ییود؟ چاید نریمر
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یودیم که داو شورار سمکزر ززب را تشیّل دادیم و هم کسی هم یییدو نریم را سعمفیی
سیکمد که کمکم تعداد افماد شورار سمکزر زیاد شد .سمزوم آقیار ییاهام خّ(یی اریمار
داشت رور جت الدین فارسی؛ ولی همۀ ابضار دیگم ززب ،یاالتراق سخیالف یودنید
که او از ابضار ار(ی ززب یاشد .شهّد یاهام یک سوافق هیم نداشیت؛ ولیی ییّش از
اندازه ارمار سیکمد و سیگرت شما ایشان را نمیشااسّد .ایشیان چایّن و چایان اسیت.
ً
سن هم جت الدین فارسی را نمیشااخبم .کبابهایش را دیده یودم؛ سابهیا شخصیا او را
نمیشااخبم؛ اسا وقبی دیدم سمزوم یاهام خّ(ی ارمار سیکاید ،گریبم هیم کیدام از سیا،
یییدو نرم را یا خودسان یه ززب آوردهایم .آقار یاهام هم که رفّق سیا اسیت .زیاال کیه
رور آقار فارسی ارمار دارند ،یگبارید او هم آن کسی را که سیخواهد ،یّیاورد .فارسیی
هم که یّاید ،سیشود یکنرم از یّست نرم؛ کار خّ(ی د
سهمی که نمیتواند انجیام یدهید.
ختره یا کمیی که سن یه یاهام کمدم ،جت الدین فارسی بضو شیورار سمکیزر زیزب
شد .از روزر هم که آسد ،رفت ییک گوشیه ییا زسین آییت و د
سیّد رضیا زوارهار ییمار
خودشان فماکسّون درست کمدند .این قضایا گبشت تا زسان انبخایا ریاستجمهورر
رسّد .ززب تصمّم گمفیت آقیار یهشیبی را کاندییدار ریاسیتجمهیورر کاید و تاهیا
سخالف ،سن یودم و دلّل هم سیآوردم که اسام در پاریس رحدت کمده و ییه سیمدم گربیه
است که سا سیآیّم و سیرو یم قم ،خودتان سم(یت را اداره کاّد؛ زاال سیگو یّم کیه نیه،
سا یه قم که نمیرو یم هّچ ،همۀ کارها را هیم خودسیان سییخیواهّم اشیغا کایّم .ایین
ً
درست نّست .یقّۀ رفقا همه سخالف سن یودند؛ سخصورا آقار هاشمی .یعد قیمار شید
یمو یم قم و از اسام یپمسّم .آن سوقع اسام در قم یود .سوار ساشّن شیدیم و همیماه آقاییان:
یهشبی ،هاشمی و یاهام آسدیم خدست اسام .از تهمان تا قم هم یا هم یحث کیمدیم .شی
رسّدیم قم و رفبّم خانۀ اسام .وقت نماز یود .نماز را خواندیم .یعید کیه گرباید یرمسایّید
داخل ،سن گربم سن نمیآیم؛ همّنجا سینشیّام .گرباید چیما؟ گریبم ییمار ایاییه تاهیا
سخالف در این جمع ،سن هسبم و اگم یّایم آنجا ایماز سخالرت کام و ایشیان هیم زیمف
سن را تأیّد کاد ،شما سیاندازید گمدن سین ،کیه تیو کیار را خیماب کیمدر .شیما یمو یید

088

آیة اهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران

زمفهایبان را یگو یّد ،در ضمن اگم رتح دانسبّد ،نظم سن را هم یگو یّد .آقار یهشبی
گرت سن هم نمیآیم؛ چون یحث راجع یه خیود سین اسیت .ایاییه یّیایم آنجیا یاشیّام
رحدت کام ،سااس نّست .سن و سمزیوم آقیار یهشیبی نشسیبّم در یّمونیی و ییا هیم
رحدت کمدیم .این آقایان هم رفباد پّش اسام و یعد از سدتی آسدنید .وقبیی آسدنید ،سین
ً
ارت از آنها نپمسّدم که چه شد .آقار هاشمی یه سن گرت چیما نمییپمسیّد چیه شید؟
ً
گربم پمسّدن ندارد؛ الید اسام زمف اکثمیت را پبیمفبهاند .گرت نه ،اتراقا زمف اق(ّت را
پبیمفباد؛ اسام فمسود رئّسجمهور نداید آخوند یاشد.
از فمدار آن روز دیدم زسزسه است که جت الدین فارسی کاندیدار ریاستجمهورر
شود .سن خّ(ی بصدانی شدم .گربم این آقایی که اآلن شما سیخواهّد یه باوان کاندییدا
سطمزش کاّد ،همّن چاد وقت پّش یود که آقار یاهام داشت خودش را سیکشت که او
را وارد شورار سمکزر ززب کاد و شما یاالتراق سخیالف یودیید! از وقبیی هیم کیه آسیده
است ،هّچ کار نیمده است؛ یه جز ایایه رفبه آن گوشه یا دو نرم دیگیم ،فماکسیّون ییمار
خودش درست کمده است .شما چه سعجیزهار از او دیدیید در ایین سید کیه فهمّدیید
نهتاها یه درد شورار سمکزر سیخورد ،که رتزّت ریاسیتجمهیورر هیم دارد!؟ یعید
ً
گربم دلّل ایایه سن یمار تأسّس ززب یا شما همماه شدم ،این یود که واقعا فیم سیکمدم
ً
دندا خدسبّم؛ ولی این قضّه یمار سن ثایت کمد کیه ظیاهما خّ(یی هیم دندیا خیدست
نّسبّم و در پی قدر و چّزهار دیگم هیم هسیبّم .سین دیگیم ییا شیما همیماه نّسیبم.
همانجا اسبعرا دادم و از ززب یّمون آسدم.
قضّۀ دوم یم سم انشعاب سجمع روزانّون سدارز است .آقا سیگرباد :دبواها که ییاال
گمفت ،تصمّم یم این شد که یک گموه جدا شود و یمار خودش ساز سسبقل یزند .آسدند
سما سن که لّدر ار این جمیان را یه بهده یگّمم؛ ولی هیمکیارر کمدنید ،سین نپیبیمفبم.
گربم سن نّسبم .یه هم زا ساشع شدند .یه سحض ایایه ساشع شدند ،سن از جاسعۀ

روزانّت سدارز هم اسبعرا دادم .چون دیگم یودن در هم گموه ،ییه سعایار جدهیهگّمر در
سقایل گموه دیگم یود و سن اهل این جدههیادرها ندودم .وقبی روزانّیت ،دو دسیبه شید،
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ً
دیگم روزانّت نّست؛ دو ززب است .ظاهما آقار هاشمی در سصازدهار یا روزناسههیا
گربه یود ارل و اساس کار ،جاسعۀ روزانّت سدارز است و آنها هسباد که نمایادۀ جمیان
ار(ی روزانّت در کشورند و ...یعد هم شموع کمده ییود ییه شیممدن د
سؤسسیّن جاسعیۀ
روزانّت که جاسعۀ روزانّت را ایاها تأسّس کمدنید؛ از جم(یه اسیم سین را آورده ییود.
فمدار آن روز ،یک اطتبّه دادم یه روزناسۀ اطالعات شاید هم روزناسۀ دیگمر یود) .در
آن اطتبّه گربم ی(ه ،درست است ،سن جزو د
سؤسسان داولّۀ جاسعۀ روزانّت سدارز یودم؛
د
رف وازیده یودنید و ییمار سیمدم
اسا هاگاسی داخل این تشیل یودم که همۀ روزانّون ،ا
سمت پدرر داشباد؛ اگم قمار یم د
تحزب یاشد و هم کس طمف گموهی ییمود و هیم کیس
ا
یمار خودش یک کارر ییاد ،سن نه در این گموه هسبم و نه در آن گموه؛ نه جیزو جاسعیۀ

روزانّت هسبم و نیه جیزو سجمیع روزیانّون .ییدین تمتّی اسیبعرا دادم و از جاسعیۀ
روزانّت هم یّمون آسدم.
ایشان جزو ّ
مؤسسین دانشگاه آزاد هم بودند؛ از آنجا چطور جدا شدند؟

نه .ایشان در دانشگاه آزاد دخالت نیمدند.
یعنی به جلسات هیئت ّ
مؤسس نمیرفتند؟

نه .سن یادم نمیآید ایشان رفبیه یاشیاد .بضیو یت ایشیان اسیمی ییود .از داو ایشیان
دخالت نداشت.
جدا شدن ایشان رسمی بود؟

ً
ارت جدا نشد؛ تا آخم هم ناسشان یهباوان هّئت د
سؤسس یود .در ایین اواخیم
ایشان
یکیار یه آقار هاشمی رفساجانی گرباد که رتح نّست اسم سن آنجا یاشید؛ سین دلیم
سیخواهد اسبعرا یدهم .آقار هاشمی گربه یود اآلن سا خّ(ی تحت فشیاریم و اگیم شیما
این کار را ییاّد ،سعاار دیگمر دارد و سمین است فشارها رور سیا یّشیبم شیود؛ اجیازه
یدهّد سقدارر اوضاع یهبم شود .آقا هم یه ازبمام ایشان سیو کمدند.
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ییی از خص(تهار سمزوم والد این یود که هّچوقیت ییمار گیمایشهیار سّاسیی،
ارزش چادانی قائل ندود؛ ایایه کسی از لحاظ سّاسی همفیم است یا هیمفییم نّسیت،
خّ(ی یمار ایشان اهمّت نداشت .یمار ارزیایی آدمها شاخ هار دیگمر داشت.
در کار یا در ارتباطات شخصی؟

هییم در ارتداطییا شخصیی و هییم در سسییائل کشییورر .اگییم کسیی را اهییل تیید دین و
ً
خداتمسی سیدانست ،شدیدا یه او بتقیهساید سییشید؛ اگمچیه از لحیاظ سّاسیی ییا او
ارتداطی نداشبه یا همفیم نداشد .یک سثا خدسببان یگو یم .در سا  73یی  75ایشیان در
قم یودند و سن در تهمان تحصّل سیکمدم .آن سوقع  50سا د
سن داشبم .یعضی وقیتهیا
سیآسدم قم و چاد روز سیساندم .یکروز آسدم قم .وارد اتاق ایشان شدم و دییدم سمزیوم
آیةاﷲ سّمزا ب(ی آقار ازمدر سّانجی هم نشسبه است .آقا یا ایشان رایطه و سایقۀ خّ(ی
قدیمی داشت .سیگرباد داولّن ط(دهار که در قم یا او آشاا شدم ،سّمزا ب(ی آقار ازمدر
یود .وقبی در تدمیز سوار ساشّن شدم که یه طمف قم یّایم ،در ساشیّن ییا سّیمزا ب(یی آقیا
ازمدر رفّق شدم ،یه سّانه که رسّدیم ایشان پّاده شد و گرت سن کارر دارم ،یاید یه آن
یمسم .یعد از چاد روز ایشان یه قم آسدند و از همان سوقع ،ارتداط و ریمّمّت داشیباد؛
سابها از لحاظ فیم سّاسی ،هّچ قمایبی سّان این دو شخصّت ندود .ختره ،سن که وارد
شدم ،دیدم آقار ازمدر هست و ستم کمدم .آقا یه سن گرت دست آقا را یدوس .سیا هیم
سقدارر یاد در دساغمان یود .خّ(ی یه سن یمخورد که ایشیان چایّن گریت؛ سابهیا چیون
ایشان اسم کمده یود ،یا نارازبی رفبم ج(و؛ آقیار ازمیدر هیم نگباشیت سین دسیبش را
یدوسم .ی(اد شدند و یا سن سعانقه کمدند .آقار ازمدر سّانجی که رفیت ،ییه آقیا بیمض
ً
کمدم لطرا دیگم از سن نخواهّد که دست کسی را یدوسم .گرباید چطیور!؟ گریبم خوشیم
د
نمیآید؛ یه سن یمسیخورد .گرت سن نمیدانسبم تو نارازت سیشیور ،واال نمییگریبم.
یعد گرت الدبه دست هم کسی را هم یه تو نمیگو یم یدوس .این سّمزا ب(ی آقار ازمیدر
است؛ سن سیچهل سا است که ایشان را سیشااسم و آدم یه خویی ایشان سما نیدارم.
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سن خودم دلم سیخواهد دسبش را یدوسم؛ سابها چون رو یم نمیشیود ،ییه تیو گریبم کیه
از طمف سن دسبش را یدوسی .یعد این جم(ه را گرباد :سن از لحاظ فیم سّاسی یا او هّچ
قمایبی ندارم؛ دو جور سسائل را سیفهمّم؛ یا وجود این سن هّچکیس را ییهانیدازۀ ایشیان
قدییو نییدارم؛ چییون س ییدانییم اگییم چّ یزر س ییگو ی ید ،از رور اببقییاد اسییت و از رور
خداتمسیاش سیگو ید ،اهل یازر نّست ،یازیگم نّست.
یگبارید دریارۀ شّوۀ تعاسل ایشان یا دیگمان ،این خاطمه را هم یمار شما نقل کام .سن
سا هرباد دیپ(م گمفبم .یعد از کایور یا یّستسیی نریم از رفقیایی کیه در ییک سدرسیه
یودیم ،تصمّم گمفبّم یمو یم سشهد .آنها همه رفباد ی(ّش قطار یگّمند .آن سوقع وضیعّت
قطار خوب ندود .سن گربم قطار یمایم سخت است ،یا هواپّما سیآیم .آسدم ییه آقیا گریبم
قمار است یا رفقا یمو یم سشهد ،سیخواهم ی(ّش هواپّما یگّمم؛ آقا گرت همه ییا هواپّمیا
سیرو ید؟ گربم نه .آنها سیخواهاد یا قطار یموند ،سن یا هواپّما سیروم .در آنجیا س(حیق
سیشو یم .آقا گرباد چما؟ چون آقازادهار سیخواهی یا هواپّما یمور؟! گریبم نیه ،یحیث
آقازادگی نّست؛ قطار یمار سن سقدارر سخت اسیت .آقیا گریت سیخت هیم یاشید ،از
رفقایت جدا نشو .اگم قمار است یا رفقایت جایی یمور ،از همان داو یا هم یاشّد .ایاییه
از داو زساب خود را جدا کای و طورر یمخورد کای که سن یک جور دیگم هسبم ،ییا
رفاقت سازگار نّست .ختره اجازه نداد که سن یا هواپّما یموم .گرت یا همان قطار یمو.
از دورهای که شما در تشکیالت بیت ،گرداننده و محور بودید ،اطالعات با ارزشی دارید.
دربارۀ نوع ارتباط ایشان با علما و بزرگان حوزه ،چه مراجع ،چه سطوح دیگر ،بفرمایید.

ً
ییی از خص(تهار سمزوم آقا این یود که شدیدا یه ط(دهها بتقیهساید یودنید .اگیم
ً د
ً
ازساس سیکمد ط(دهار ،داوال سهبب است و ثانّا درسخوان است ،اهل درس و یحث و
ً
د
سطالعه و تهجد است ،خّ(ی یه او ایماز بتقه سیکیمد و واقعیا چایّن افیمادر را دوسیت
داشت .آن طور که در ذهن سن است ،زبی چادیار تصمی ،کمدند که سن یا هّچ قشمر یه
اندازۀ ط(دهها رازت نّسیبم .ییا ایاییه ایشیان ییا طدقیا سخب(ریی ابیم از روشیاریم و
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دانشگاهی و غّمه ارتداط داشباد ،ولی سیگرباد سن یا هیّچ کیس سثیل ط(دیههیا سیأنوس
نّسبم و چادیار هم یه یاده فمسودند :روزانّت ،کسوتی است که اگم کسیی از آن خیوب
اسبراده کاد ،ط(دۀ خویی یاشد ،آخوند خویی یاشد ،یهبمین کسو دنّا است؛ هیم دنّیا
دارد ،هم آخم ؛ ولی اگم ید اسبراده کاد ،یدتمین چّزر است که سمیین اسیت در دنّیا
یاشد؛ نه دنّا دارد ،نه آخم  .یاایماین ،ایشان یه کسیو روزانّیت ،و ییا چایّن روشیی
یسّار بتقهساد یود؛ اسا نه یه این سعای که هّچ نقصی وجود ندارد .سیگرباد سا از همان
ایام جوانی و ط(دگی یه فیم این یودیم که اگم نواقصیی در ط(دگیی و روزانّیت هسیت،
یمطمف شود .یه همّن دلّل ایشان در قم یه دندا تأسّس دانشگاه سرّد رفت؛ سابهیا ایین
فیمر یود که قدل از انقتب ،از ایام ط(دگی و جوانی در ذهن ایشان یوده است.
خاطمهار هم یادم آسد ،نقل کام .آقا سیگرباد سا در جمع دوسبانمان راجع ییه ایاییه
در نظام زوزه یاید تغّّم و د
تحولی ایجاد شود و روش فع(ی پاسخگور سشییت سیمدم و
سسائل دنّا نّست ،خّ(ی رحدت سیکمدیم و شاید ییی از کسانیکه یّشبم از همه ،رور
د
آن تأ کّد سیکمد ،سن یودم .دریارۀ این قضّه خّ(یی ییا شید و زید زیمف سییزدم.
یمخی از دوسبان سا رفباد در اسبحانا دانشگاه شمکت کمدند .آن زسان اگم ط(ده از زوزه
سیرفت و در اسبحان دانشگاه شمکت سیکمد ،در قم وجهیۀ خیویی نداشیت .سییگرباید
فتنی رفت دندا دنّا .ختره ییی از این دوسبان سا در اسبحان دانشگاه سعقو و ساقو
شمکت کمده یود .فمدار آن روز ،در ییی از خّایانهار قم سما دید .گرت ندیودر؟ گریبم
کجا؟ تا سن گربم کجا ،فهمّد که اشبداه کمده است و نداید این را سیگرت .گریت هیّچ.
گربم نگمان نداش .سیدانم ساظور چّست .نه ،سن در اسبحان دانشگاه ندودم .گرت شما
در این سسائل از همۀ سا تادتم رحدت سیکمدید .گربم ی(ه ،ییه نظیم سین یایید در زیوزه
ارتزا یشود؛ ولی راهش این نّست که ط(دهها دانشگاه یموند .یاید از راههار دیگمر
اقدام کاّم.
ایشان رور زرظ ارل سّسبم و نظام زوزور خّ(ی تأکّد داشت .سیگرباد اگم قمار
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است ارتح شود ،یه سعاار ساخبارشیای و از یّن یمدن ساخبار نداشد؛ ی(یه یاید کارر
کاّم که این سیاخبار ییا نّازهیار روز و زسانیه ،تطدّیق و تطیایق کاید کیه سیمدم یبواناید
نّازهایشان را از ایاجا یمداشت کااد .یه همّن دلّل ،ایشان رور نهادهار د
سابی زیوزور

ً
هم نظم خّ(ی سثدبی داشت؛ نه ییا تمیام جزئّیاتش کیه یگو یید اریت هیّچ بّدیی در آن
نّست؛ اسا ایشان همّشه رور ایایه ط(دگی یاید یا همیان سّسیبم د
سیابی خیودش ییاقی
یماند و سا یا همان روش زمکت کاّم ،نظم سثدبی داشت .سعبقد یودند که ندایید تغّّیما
دً
یاّادر ایجاد کاّم که این سّسبم را کت یه چّز دیگمر تددیل کاد؛ چون اگیم ایین کیار را

ییاّم ،نه سیتوانّم سّسبم جدییدر یسیازیم و نیه آن سّسیبم قد(یی را خیواهّم داشیت؛
همه چّز از یّن خواهد رفت.

ً
زسانی که ایشان سشغو تحصّل یودند ،تقمیدا یا اکثم قمی یهاتراق آقاییانی کیه اآلن

جزو یزرگان زوزه یا کشورند ،ارتداط نزدیک داشباد؛ چه یا اباظمی که در نجیف یودنید،
د
چه یا ب(ما و اباظمی که در قم یودند .ایشان در قم یا ایایه شاگمد سمزیوم آقیار سحقیق
داساد و سمزوم آقار یموجمدر یودند ،ولیی ییا سمزیوم اسیام ،سمزیوم آقیار گ(پایگیانی،
ً
د
سخصورا سمزوم د
سّد ازمد آقار خوانسارر و سمزیوم آقیار زجیت ،ییا در نجیف ییا
سمزوم آقار خو یی ،سمزوم آقار زیّم و یقّۀ اباظم و یزرگانی که در آنجا یودند ،ارتداط
زیادر داشباد .یا همّن افماد ،ارتداط شخصی و دوسبانه هم داشباد .یعد که ایشان ناچیار
ً
شدند از قم یه اردیّل یموند ،یعد هم یه تهمان ،تقمیدا زدود سی سا ییّن ایشیان و قیم و
نجف فار(ه افباد .ایشان سا چهل از قم رفت و سیا  15یمگشیت .طدّعیی اسیت کیه
ارتداط کم شود و سثل قدل نداشد؛ سابها از وقبی که آسدند یه قیم ،تیا قدیل از ایاییه یّمیار
شوند ،شموع کمدند یه رفتوآسد یا همۀ یّو  .یا همۀ آقایان رفتوآسد داشباد.
از رفتوآمدها چیزی خاطرتان هست؟

آن سوقع سن قم ندودم.
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آن زمان آیة اﷲ گلپایگانی و آیة اﷲ مرعشی در قید حیات بودند و احتمال دیدارهایی هم با
آن بزرگان داشتهاند.

ی(ه ،یا آقار گ(پایگانی و سمزوم آقار سمبشی ،یا همۀ این آقایان ارتدیاط و رفیتوآسید
ً
داشباد .یا کسانی که همدورۀ ایشان یودند و از رفقار ایام تحصّل ،سخصورا ییا آییة اﷲ
شدّمر زنجانی ارتداط خّ(ی گمم و زیادر داشباد ،و رفتوآسدهایشان زیاد یود .یا سمزوم
آقار د
سّد سهدر روزانی و سمزیوم سّیمزا ب(یی آقیار ازمیدر سّیانجی ،سمزیوم آقیار
سشیّای ،یسّار روایش گمسی داشباد .یا آقار شدّمر که تا همّن اواخیم ارتدیاط داشیباد.
این اواخم خّ(ی آقا از لحاظ جسمی سشیتتشان زیاد شیده ییود و زمکیت ییمار ایشیان
یسّار سخت یود؛ ولی تا یییدو سا پّش ،دبو هار آقار شیدّمر زنجیانی را اجاییت
سیکمدند و یه ساز ایشان سیرفباد .آقار شیدّمر ،ییه رسیم سمزیوم پدرشیان ،از یمخیی
دوسبان نزدییشان هم سا دبو سیکاد؛ از آقا هم دبو سیکمدند .آقا یا تمام سیخبی
سیرفباد .یادم است یکیار یه ایشان بمض کمدم که اگم رفبن یمایبان سیخت اسیت ،سین
تماس یگّمم و ببرخواهی کام .گرباد نه ،سخت است؛ اسا سن دوست دارم ییموم سایز
آقار زنجانی؛ در روزّهام تأثّم دارد؛ از لحاظ روزی ،نمفبن یمایم سختتم است.
این سالهای اخیر ،مثالً بعد از  ،11رفتوآمدهایی بود .چیزی از آنموقعها یادتان هست؟

ی(ه .سوقعیکه آن قضایا اتراق افباد ،ایشان بممه د
سشمف یودند و وقبی یمگشباد ،تیتش
د
کمدند آن قضایا را تا جایی که یشود ،زلوفصل کااد .یا یمخی آقایان کیه در قیم تشیمیف
دارند ،دیدار کمدند .یک یار هم یه تهمان رفباد .آقا وقبی یا یعضیی از آقاییان سثیل آییة اﷲ
د
رافی تماس گمفباد که سن سیخواهم یّایم ،ایشان گرباد شما از سیه آسدید ،سن سییآیم
دیدن شما .آیةاﷲ جوادر هم آسدند .ولی یمخی دیگیم را آقیا رفباید دیدنشیان و ریحدت
کمدند .ایشان نظمهایی داشباد که الدبه در نهایت یه جایی نمسّد.
از گفتوگوهای آن جلسات چیزی به خاطر دارید؟

ی(ه ،ولی سمیسبه یماند ،یهبم است.
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نگاهشان راجع به مرجعیت و بیوت چگونه بود؟ قبل از اینکه خودشان وارد شوند ،چه
نگاهی داشتند؟

همانطور که بمض کمدم ،ارتداط شخصی ایشان یا آقایان سماجع زیاد یود؛ ولی ایایه
همهچّز را یگو یاد سثدت است و در یّو سماجع همه چّیز درسیت اسیت و هیّچ نیبیۀ
ساری نّست ،نه ،اینطورر ندود .انبقاداتی داشباد؛ اسا ایایه راجع یه شخ

خاریی ییا

نسدت یه یّت خاری زمفی یزناد ،سن از ایشان نشاّدم .همّشه سیگرباد که این سّسبم
سابی است و در اداره و ارتزش هم یاید از روشهار د
د
سابی اسبراده کیمد؛ یعایی شیما
نمیتوانّید از یّیو سماجیع توقیع داشیبه یاشیّد کیه سثیل ادارۀ دولبیی سیدیمیت شیود؛
اسیانپبیم نّست که س(س(هسمات در آن یاشد و رئّس و سمئوسی داشیبه یاشید .در یّیت
اینطور چّزها سمین نّست .اگم چاّن یشود ،ارتداط سمدسیی و بمیوسیاش را از دسیت
سابی اداره سیشود .اداره کمدن یه روش د
سیدهد .ناچار یه شّوۀ د
سابی هم سزاییا و سعیایدی
دارد .اگییم کسیی یخواهیید ارییتزش کایید ،یایید تییتش کایید سعایی را یمطییمف کایید،
د
یدون ایایه یه سزایا زیان یمسد و از دست یمود؛ واال کارر کاّم که همهچّز از یّن یمود و
سزایایی هم در آن یاقی نماند ،ف(سرۀ وجودیش ضایع سیشود .هام ،این اسیت کیه ییدون
آسّ یه یاّانها ،ارتح کاّم.
برای اینکه تشکیالت بیت و مرجعیت ،خودشان گرفتار آفتها نشود و آسیبها در آن به
حداقل برسد ،چه نظریاتی داشتند؟

ایشان تا وقبی که توان و قدر داشباد ،ارتداطاتشان را یا همۀ افماد ،ییهطیور سسیبقّم
ً
یمقمار سیکمدند؛ یعای این طور ندود که هم کسی سیخواهد ایشان را یدّاد ،زبما یایید از
طمیق دفبم تماس یگّمد و اگم دفبم نخواست ،او هم نبواند یا آقا دییدار کاید .تیا دهدوازده
سا پّش ،ایشان زبی ت(رنها را سسبقّم خودشان جواب سیدادند؛ یعایی اگیم کسیی از
یّمون زنگ سیزد ،خودشان گوشی را یمسیداشباد.
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هر موقع روز؟

 54ساببه که نه؛ ساباتی که در دفبم یودنید .ت(رین ایشیان از یّیمون ،سسیبقّم زنیگ
ا
سیخورد و خودشان هم جواب سیدادند .یعضی از آقایان یا تعج یه سن سیگرباد چیما
آقا خودشان سسبقّم ت(رن را جواب سیدهاد؟ سیگربم ایشیان ایینطیورر دوسیت دارد.
سابها وقبی د
ساشان ییاالتم رفیت و بیوارض یّمیارر یّشیبم شید ،شیّوۀ سسیبقّم ارتدیاط
یایده توریّۀ لرظیی

یه نحور که هّچ واسطهار نداشد ،کمبم شد .در دفبیم ،ییه شیخ
ً
نداشباد؛ سابها بمت یمداشبم از رفبار ایشان این یود که هّچوقت خودشان را یه یک طدقۀ
خاص یا فمد خاص یا گموه خاص سحدود نمیکااد و از این کار هم خوششان نمیآسید.
هم کسی یا هم تریمر ،یا هم روشی ،یا هم ایدهار ،اگم دلش سیخواست ایشان را یدّاید،
سیدید.
ایاجا خاطمهار یادم آسد .چاد سا پّش شخصی آسد دفبم و گرت سن سع(و جایگ
هسبم و سیخواهم آقا را یدّام .قدرر هم رفبارش ناسااس ییود .آقیا در اتاقشیان نشسیبه
یودند .سا بمض کمدیم و آقا گرباد یّاید .او وارد شد و یهنحو ییادیانیهار شیموع کیمد ییه
اببماض یا ردار ی(اد .سحبوار اببماضش این یود که سن از اررهان آسیدم .اییام جایگ
چون آقایان و روزانّون گرباد وظّره است و یاید یمو ید جدهه ،یا ایایه پدرم سما ساع کیمد
و گرت نمو ،گوش ندادم و رفبم جدهه .پدرم گرت اگم یمور از ارث سحموست سییکیام،
سن د
توجه نیمدم و رفبم جدهه و در جاگ سجموح شیدم .پیدرم طیتفیموش اسیت .همیۀ
اسوالش را یخشّد یه یمادرها و خواهمها و یه سن هّچ نداد .اآلن همۀ یمادرهیا و خواهمهیا
وضعشان خوب است و دارند زندگیشان را سیکااید و سین هیّچ نیدارم ،جیز سیخبی و
یّمارر و فقم و ...هّچ کس هم در این سم(یت نّست که یه داد سن یمسد .ییه هیم کیس
سیگو یم ،سیگو ید یه سا ریطی ندارد اسم هم سییمد که کجا رفبم و یا چه کسیانی دییدار
کمدم) .هّچکس یه سن د
توجه نیمد؛ دیدم دسبم یه شما سیرسد ،از فمط بصیدانّت آسیدم
ایاجا ،دارم بقدهام را خالی سیکام .تقصّم شما یود ،سا را گو زدید و اآلن وضع سا ایین
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د
است .آقا در زد توانی که داشباد یه او کمک کمدند؛ یعد هم گرباد سین از طیمف خیودم
رحدت سیکام ،واقعش اگم چّزر گربه یاشم ،هّچوقیت از ییاب ایین ندیوده اسیت کیه
ً
یخواهم کسی را گو یزنم؛ واقعا اببقاد خودم را گربم؛ سمین است در زمفم اشبداه کمده
یاشم؛ سابها همگز در ردد این ندودهام که کسی را گو یزنم و اگم سن اشیبداهی کیمدهام و
د
د
سبضمر شدهاید ،در زد توانم یایید جدیمان کیام .یعید کیه ایشیان
شما یه سد اشبداه سن
د
رفت ،آقا یهشد سبأ ثم شد و گمیه کمد که سا خواسبّم کارر ییایّم ،خیدسبی ییایّم.
این هم نبّجۀ ابما سا!
رویکرد مراجع در مصرف وجوهات متفاوت است؛ مثالً از آیة اﷲ سیستانی نقل میشود که
رسیدگی به فقرا و محرومین را مقدم میداند و بعضی آقایان هم به کارهای فرهنگی
اولویت میدهند .برخی نیز به هر دو .مشی آیة اﷲ موسوی اردبیلی و تأکید ایشان در
اینباره چه بود؟

ایشان در خصوص وجوها  ،نظم خاری داشت و سمزیوم آییة اﷲ آقیا د
سیّد ازمید
خوانسارر هم چاّن نظمر داشت .نظم ایشان این یود که اینطور نّست که یمار ریمف
ً
وجوها  ،همهچّز در اخبّار فقّه یاشد و نظم کسی که پو سیدهد اریت سهیم نداشید؛
ف(با ازبّاط این است که فقّه از پمداختکااده وکالت یگّمد .یادم است که یکیار ایشان
سیگرباد سن یا سمزوم آقار خو یی سم این قضّه یحث کمدم که ترصّل داشت .اسا خیود
ً
ایشان نوبا در درجۀ داو  ،از کسیکه پو را آورده یود ،سییپمسیّد در اطمافّیان خودتیان،
اقمیا و آشااها و همسایهها ،فقّم سما دارید یا نه؟ اگم سما داشت ،یخش زیادر از پیو
را یه خودش سیداد که آن را یدمد و سّان آنان تقسّم کاد .یسبه یه ایایه سیادا یاشیاد ییا
نداشاد؛ زبی از سهم اسام هم در اخبّارشان قمار سیداد که ییه فقماییی کیه سییشااسیاد،
یدهاد .ایشان ارمار و تأکّد داشت سد(غی را که یاقی سییسانید ،در زیوزه ریمف شیود.
در خصوص رمف وجوها در زوزه نّز از خود ایشان چادیار شاّدم که سیگرباد سین
ً
خّ(ی دلم سیخواهد این پو  ،طورر رمف شود که واقعا یه اه(ش یمسد؛ ط(دهار کیه از
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هم لحاظ واجد شمایش است ،آن را دریافت کاد؛ اسا راهییارر ییه ذهیام نمییرسید کیه
ً
چطور سیشود اینکار را کیمد؛ چیون قیدت کسیان دیگیم روشهیار سخب(یف را اسبحیان
کمدهاند ،ولی سوفق ندودهاند .کار یسّار سخبی است .هم کارر یک درردر از سوفقّیت
دارد ،اینطور نّست که رددررد سوفق یاشد؛ سابها نظم ایشان این یود که سا کارر کاّم
که دررد سوفقّت یاال یمود و تا زد سمین ،پو یه آن هدفی کیه دارییم یمسید و درسیت
ً
سصمف شود .خودشان هم کارهایی سیکمدنید؛ سیثت از سّیان ط(دیههیار اهیل فضیل و
نّازساد ،یمخی افماد را که سیشااخباد ،بتوه یم شهمیههار بموسی ،کمکهار خاص یه
آنها سیکمدند .ولی یه هم زا  ،هم کارر سعایدی دارد که گاهی اجباابناپبیم است.
خاطمۀ دیگمر یادم آسد که هم دریارۀ سصمف وجوها است ،هیم دخالیت افیماد در
ادارۀ زوزه ،هم روایش یّن سماجع؛ هم سه جاده در آن هست .آقا سیگرباید زسیان سمزیوم
آقار یموجمدر ،یحث د
تحو در زوزه خّ(ی سطمح شده یود .ایشان هم خّ(یی رور ایین
سسئ(ه د
زساس یود؛ چون بقّده داشت افمادر که این سسائل را طمح سییکااید ،اغیماض

دیگمر دارند .این یحث کمکم یه سمدم باد ار غّمزوزور هم سمایت کمده و در سّان آنها

نّز یعضی از این زمفها سیزدند که زوزه یاید تغّّم کاد .روزر ییی از تجار تهمان کیه
د
سق(د آقار یموجمدر یود ،آسد در خدست ایشان و سد(غی که آن سوقع سعباایه یود ،تقیدیم
کمد .پو را که داد ،گرت آقا سا این پو ها را رازت یه دست نمیآوریم ،شی و روز کیار
سیکاّم ،خّ(ی ززمت سیکشّم و ...آقار یموجمدر گربه یود ساظورتان چّسیت؟ گربیه
یود کمی در رمف این پو دقت یرمسایّد؛ کارر کاّد که تغّّم و د
تحیولی در ادارۀ زیوزه
ایجاد شود؛ زوزۀ اآلن نداید سثل زوزۀ هزار سا پّش یاشد .آقار یموجمدر از این زمف
آن یازارر ،بصدانی شده و یه او گربه یود پولت را یمدار و یمو و در کار زوزه هیم دخالیت
نین! او پو را یمداشبه و یه آقار یموجمدر گربه یود در قم سمجع کم نّست! سییمم جیار
د
دیگم .آن زسان ،سمزوم آقار زجت ،سشهورتمین سمجع قم ،پس از آقار یموجمودر یود.
د
آقا سیفمسودند که آقار زجت ،قدل از ایایه آقار یموجمدر یه قم یّایاد ،در سّان سماجیع
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ثتث از همه ج(وتم و سشهورتم یود و یّشبمین شهمیه را هم سیداد .اسا یعد از آسدن آقار
یموجمدر ،یه دلّل تقدسی که ایشان یم یقّه داشت ،همه تحت تأثّم زضیور ایشیان قیمار
د
گمفباد؛ ولی وضعّت آقار زجت یّشیبم از همیۀ سماجیع تغّّیم کیمد .شیاید رور یقّیه
یه اندازۀ ایشان تأثّم نداشیت؛ از لحیاظ سیادر هیم دسبشیان تایگ شیده ییود .ختریه
د
سیگرباد این یادۀ خدا پو را یمده یود پّش سمزوم آقار زجت و داده یود یه ایشان؛ ولیی
د
از این زمفها آنجا نگربه یود .آقار زجت دیده یود پو زیادر است .ییه ایشیان گربیه
د
یود سن شما را یار داو است که سییّام .شما سق(د کدام سمجع هسبّد؟ او هم گربیه ییود
د
راسبش را یخواهّد سن سق(د آقار یموجمدرام و خدست ایشان هم رسّدم که این پو هیا
د
را تقدیم کام؛ ولی ایشان یه دلّ(ی قدو نیمدند .آقیار زجیت ییه او گربیه ییود پولبیان را
یمدارید؛ پولی را که آقار یموجمدر قدو نیااد ،سا هم یه آن دست نمییزنیّم .ایین یایدۀ
خدا پو را یمداشبه و دویاره یمگشبه یود خدست آقار یموجمدر و دسیت آقیا را یوسیّده و
ببرخواهی کمده و البماس کمده یود که آقا این پو را از سا یگّمید.
فقه همیشه با چالشهای جدید روبهرو بوده است؛ بهخصوص در دورۀ معاصر که مباحثی
مانند حقوق بشر ،حقوق زن ،اقلیتها و محیط زیست هم مسئلۀ عمومی شده است.
مشی کالن علمی ایشان دربارۀ این سنخ مسائل چطور بود؟ کجا را بهطور خاص وارد
شدند یا دیدگاههای خاصی داشتند؟

ً
اتراقییا یییی از نیییاتی کییه ایشییان خّ(یی یییه آن تأکّید داشییباد و چاییدیییار زبییی در
درسهایشان آن را گربه یودند ،این یود که در رد و اندر سا پّش ،در فقه اتراقی افباده
است که یابث رکود فقه شیده اسیت و تیا قدیل از آن ،فقیه ییا تحیوال زسیان تغّّیما
سوضوبی) پّش سیآسد؛ یعای در هم زسان که سوضوبا جدیدر سطمح سیشد ،فقیه در
آن سوضوبا ورود سیکمد و ازیاسش را سییافت .اسا در این رد و چاد سا اخّیم ،ییا
یه دلّل ایایه ارتداط زوزه قدرر یا دنّار پّماسیونش کمبیم شیده و ییا ییه سید سیمبت
ً
تحوال  ،خّ(ی از این سسائل ارت وارد فقه نشده است و در فقه ییه سوضیوبا جدیید
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ً
نمیپمدازند .یسّارر از ط(دهها ارت نسدت یه این زمفها یّگانهاند .سیآیاد و دهپیانزده
سا در زوزه درس سیخواناد و سیروند؛ یدون ایایه یداناید سسیائل جاسعیه ،چّزهیار
ً
دیگمر است؛ زمفهار دیگمر است .قطعیا اآلن وضیعّت ایینطیور نّسیت و خّ(یی
اوضاع تغّّم کمده است .ایایه بمض سیکام سمیوط یه سایق اسیت .یییی از سثیا هیار
ایشان این یود که سیگرباد هاوز هم آقایانی کیه درس سییگو یاید ،سسیائل بدید و اسیه را
سطمح سیکااد! سوضوع بدد و اسه اآلن دیگم سابری است؛ چما چاد سا آدم وقت یگبارد
که سسائل بدد و اسه یخواند؟ کسی سمین است یگو ید در روایا ا سمیوط یه بدید و اسیه،
نیاتی هست که سیشود در جاهار دیگم از آنها اسبراده کمد؛ قوابدر از ایاهیا در سیوارد
د
دیگم قایل اسبراده است .گاهی چاّن توجّهاتی سیآورند؛ اسا بمم سا در زدر نّست که
اینطورر خمت و رمفش کاّم .داو یاید یمو یم سما چّزهیایی کیه ییه درد سییخیورد و
سورد نّاز سمدم است؛ آنها را یرهمّم و یا در نظم گمفبن آنها کارها را پّش یدمیم .اگم کسی
وقت اضافی داشت ،یه ایاها هم یپمدازد ،سشی(ی ندارد .لبا خود ایشان ،هم وقبیی درس
ً
سیگرباد ،و هم در کبابهایی که نوشباد ،این سسائل را ربایت سیکمدند .سثت در زاشّۀ
عحوه وقبی رسّدند یه سسائل بدد و اسه ،رد شدند و نوشباد کیه ایین سسیائل ،اآلن سیورد
ایبت نّست و سا رور آن وقت نمیگباریم .سعی کمدند تا جیایی کیه سییشیود ،سسیائل
جدید را در فقه سطمح کااد .یمار ایایه یدّاّد اشبّاق ایشان یمار آشاایی یا این سسائل در
د
چه زدر یود ،سثا سیزنم .ایشان سیگرباد سن قدل از انقتب کباب کاپیتبال سیارکس را
خواندم؛ چون یا سمزوم یهشبی راجع یه آن کباب سدازثهار داشبّم .سمزوم شهّد یهشبی
ً
هم ظاهما کاپیتال سارکس را دوییار خوانیده ییود .لیبا دییدگاه ایشیان نسیدت ییه سسیائل
ً
سعاستتی فمق کمده یود .نظمیاتی سثت نسدت یه شخصّت زقوقی داشت که پیبیمش آن
یمار فقهار دیگم سخت است .الدبه این یحث زقوق است ،ولی در یسیّارر از سسیائل
ً
دیگم تأثّم دارد .خّ(ی از آقایان و یزرگان ارت این را یهرسمّت نمیشااساد و نمیپبیمند
که چاّن چّزر داشبه یاشّم؛ ولی ایشان شخصیّت زقیوقی را سییپیبیمفت و ازییام و
د
آثارر هم یم آن سبمت سیکمد .دلّ(ش هم این یود که ارتداطاتشان یا دنّار یّمون ،یّشیبم
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از آقایان دیگم یود و دیده یود که کارکمد شخصّت زقوقی چّست و یمایش س(موس شیده
یود؛ سجم اد فمض یا شاّدن از دیگمان ندود .اببدار زقوقی را یا تمام وجودش لمیس کیمده
ً
یود؛ لبا وقبی هم سیخواست توضّ ،یدهد ،سع(وم یود که ییا زییم و ییم آن کیاست آشیاا
است و سیتواند دقّق یّان کاد .یه هم زا کسی که کباب سیارکس را در اقبصیاد خوانیده
ً
است ،آنقدر سسئ(ه و سوضوع در ذهن دارد که سما بدد و اسه نمیرود؛ خصورا فقّهیی
که ده سا هم کار قضائی کمده است.
دلّل ار(ی تأسّس دانشگاه سرّد نّز همّن یود .ایشان چادین یار تأکّد کمده یودند کیه
سن دانشگاه سرّد را تأسّس کمدم که پشبوانهار یاشد یمار سسائل سهم اجبمابی .سیگرباید
قدییل از پّیموزر انقییتب ،دییدیم یییی از سسییائل سهییم کشییور ،سوضییوع اقبصییاد اسییت.
اقبصاددانها در دانشگاه زمفهایی سیزدند که ب(ما سیگرباد ایاها سدبایی ییم رییا و زیمام
است .از طمفی ب(ما زمفی سیزدند که اقبصاددانها سییگرباید سیا نمییفهمیّم شیما چیه
سیگو یّد .گربّم یّایّد کاار هم یاشّاّد؛ شما زمفت را یزن؛ او هم زمفش را سییزنید ،ییه
یک جایی سیرسّم .آنها را کاار هم نشاندیم ،اسا یه جایی نمسّدیم .یاز هم هّچکدام زمف
دیگمر را نرهمّد .لبا سن یه این نبّجه رسّدم که اگم اینگونه سسائل یخواهد زل شیود ،ییه
دست کسانی زل سیشود که هم فقه سیداناد و هم یا سسیائل روز آشیاایی دارنید و هیم از
ً
ب(ییم اقبصییاد ییخدییم نّسییباد؛ کسییانی کیه سدییانی فقهیی ،شییمبی و اسییتسی هییم کییاست
در اخبّارش یاشد .نمیتوانّم دو نرم را یّاوریم یا چس یه هم یچسدانّم؛ ایاها یاید در یک
د
نرم جمع یاشد ،که این شخ یا تیّه یم آن سدانی ،این سسیائل را زتجیی و راهزیل پّیدا
د
کاد .تأسّس دانشگاه سرّد ،سدبای یم همّن راهزل یود و دانشگاه هیم تیازیدر سوفیق ییوده
است .در یمخی زسّاهها و رشبهها کارهایی انجام داده یودند که الحمداﷲ خوب یود.
از نظر مشی فقهی ،بعضیها مشرب مکتب قم و بعضیها مشرب مکتب نجف را دنبال
میکنند .به تعبیر دیگر ،برخی آرای مشهور را بیشتر پی میگیرند ،برخی به ،آرای
غیر مشهور و جدید هم وقعی مینهند .شما ایشان را در کدام دسته قرار میدهید؟
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ایشان ،هم در بمل اینگونه یود و در فبواهایش سع(وم اسیت ،و هیم ییهریمازت تأکّید
سیکمدند که یهشد تحت تأثّم روش و سیب سمزوم آقار یموجمدر هسباد .یا ایایه ایشان
سیب ها و روشهار دیگم را هم دییده یودنید ،روش سمزیوم آقیار یموجیمدر را کاسیلتم و
کارآسدتم سیدانسباد؛ هم در ارو و هم در فقه .سمزوم والد ،یه سسائل ،یسیّار بمفیی نگیاه
سیکمد و خّ(ی دندا فقه رااببی ندود .از روایا هم یمداشت بمفی سیکمد .روایا را هیم
که سیدید ،یا دید بمفی سیدید و سعی سیکمد یمداشتهایش طورر یاشد که بمف یپیبیمد.
ً
یعضیها از روایا  ،یمداشتهار بجّ و غمیدی سیکااد .سثت یا یک واو یا فاء چّزهایی از
روایت درسیآورند که خّ(ی دور از آیادر است .ایشان اینگونه یمداشتها را نمییپیبیمفت؛
لبا خّ(ی از سسائل وقبی سطمح سیشید ،سییگرباید ایاهیا همیه سجیم اد فیمض اسیت .اسیام
سعصوم ع) ،سؤا را یم اساس فمضّا جواب نداده است؛ ی(یه یم اساس واقعّیا بمفیی
سوجود جواب دادهاند؛ پس اگیم سییخواهّید از رواییت یمداشیت کاّید ،یدّاّید بیمف چیه
بیمف آن سوقیع ییا بیمف اآلن
سیفهمد .سمین است کسی یگو ید بمف تغّّم کمده اسیت؛ ا

سبراو است؛ ی(ه؛ ولی یه هم زا تا جایی که سیشود یاید یه بمف آن سوقع رجوع کمد؛ اسیا

نمیشود چّزهایی را از روایت اسباداط و اسبخمات کمد که هّچ بمفی آن را نمیفهمد .یمخی
سطالدی که سا از روایا یّمون سیآوریم ،از زسان زضم آدم تا اآلن یه هم بمفی ارائه یدهی،
چاّن چّزر از روایت درنمیآورد .ایشان یم روایا تیّه داشت؛ سابها یم فهم بمفی رواییا
د
و اسبرادهاش از ارو و قوابد در زد ضمور یود .سییگرباید روش آقیار یموجیمدر هیم
د
همّن یود؛ در زدر که ضمورر یاشد ،یه قوابد رجوع سیکمد .اینطور ندود که ساخبمانی یا
قوابد ساخبه یاشد و یخواهد فقه را از آن دریّاورد.
در یمخی از سوارد ،تحت تأثّم اسبادان دیگمشیان هیم یودنید ،سثیل آقیار خیو یی ،آقیار
د
سحقق داساد یّش از همه) و آقار خوانسارر .ایشان یه سمزوم آقیا د
سیّد ازمید
زیّم ،آقار
خوانسارر خّ(ی بتقهساد یودند .آنطور که در ذهام هست ،یکیار گرباد سن دو نرم را دیدم
ً
که سیتوانم ادبا کام هوار نرس را در خودشان کشبهاند و ارت هّچ هوایی در آنهیا نّسیت:
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ییی سمزوم آقا د
سّد ازمد خوانسارر ،ییی هم سمزوم روزیه 3.سیگرباد سن در این دو نریم
هّچ هوار نرسی ندیدم .ستست نرس و یزرگواررهار آقار ازمدر سّانجی را هیم خّ(یی
سیسبودند.
نسبت ایشان با نواندیشی دینی چگونه بود؟

سعموف است که آقار سوسور اردیّ(ی جزو روشاریمهار زوزه یوده است؛ اسا ایشان ییه
هّچ وجه سایل یه تغّّما اساسی در زوزه ندودند .همان طور کیه بیمض کیمدم ،ییه اببقیاد
ایشان ،ساخبارهار د
سابی زوزه یاید زرظ شود و اگم یه ارتزبی هیم نّیاز اسیت ،یایید در
همّن چارچوب یاشد .سیگرباد :وقبی شما سیخواهّد یک کار جدیید ییاّید ،الزم نّسیت
ً
زبما ساخبار را خماب کاّد .همان یحثی که در سسئ(ۀ روزانّیت و فقیه هیم بیمض کیمدم.
ً
یمخی سیگو یاد ارت ساخبار را زبف کاّم و ساخبار جدید یسازیم .ایشان سیگرباید :ایین
د
دیگم فقه نّست .اگم شما کل فمسو هار فقه ،ساخبار فقه ،همه را کاار یگبارر ،یخواهی کار
جدیدر ییای ،این دیگم فقه نّست ،یک چّز دیگم است .وقبی شما سیتیوانی یگیو یی ایین
بمل سن و این زمفی که دارم سیگو یم سدبای یم فقه است که یم اساس همان سیاخبار یاشید.
الدبه در درون ساخبارهار پّشن هم دو کار سیتوان کمد :یا همان سطالدی را که تیا اآلن گربیه
شده است ،تیمار کاّم و هّچ تغّّمر ندهّم؛ یا ایایه آن ساخبار را تطدّق ییدهّم ییا شیمایش
جدید ،یم اساس شمایش جدید فبوا یدهّم و سطال نو از آن اسبخمات کاّم؛ اسا یاّانهیا را ییه
هم نمیزیم .ایشان هّچوقت در فقه ،ساخبارشیاانه یمخورد نییمد .ییا ایاییه سعیموف اسیت
ایشان روشاریم یوده و نظمیا روشای دارد ،اسا همگز ایشان در فقیه ساخبارشییای نییمده و
د
زمفهار شاذ هم نزده است .ایشان هّچوقت اینطورر یمخورد نمیکمد؛ اگیم هیم زیمف
جدیدر سیزد ،یم اساس همان سدانی فقهی زمف جدید را سطمح سیکمد.
 .1سمزوم رضا روزیه ،در اردیدهشت  0911در خانوادهار سبهدی و سدارز در شهم زنجان یه دنّا آسد .پدرش کمیتیی سحمود
خّاط ،فمزند زجة االستم شّخ جواد زنجانی ،از شاگمدان آیة اﷲ سّمزا سحمدتقی شّمازر یود .ور ییی از یاّانگیباران
سدارس جدید یا روییمد دیای در ایمان سعاریم اسیت .در سیا  ،09۴۷ییه سید تمیاس ییا تشعشیعا رادیواکبّیو در
آزسایشگاه ،یه یّمارر سمطان سدبت شد و رد ،روز  ۲0آیان سا  09۵۲درگبشت .پّیم او را در قم یه خاک سپمدند.
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دربارۀ ّ
تحولت دنیای جدید ،مدرنیته و نسبت دین با اینها اگر مطلبی در این زمینه از
ایشان هست ،بفرمایید.

ییی از سسائ(ی که ایشان رور آن خّ(ی تأکّد داشت و زبی چادییار یمخیی از اسیبادان
دانشگاه سرّد را دبو کمد و این سط( را یه آنها گرت ،این یود کیه د
تحیوال جدیید ،رور
یسّارر سدازث اببقادر و نظمر تأثّم دارد؛ شدها زیادر دریارۀ دین ایجاد شده است و سا
د
که خودسان را سبولی دین سیدانّم ،وظّرۀ شمبی داریم که ایاهیا را پاسیخ دهیّم .سییگرباید
سبأسرانه در سن نّمو یی نمانده است؛ اگم توانش را داشبم ،یاید سیرفبم دندا این کارها .شما
ً
که سیتوانّد ،زبما این کار را ییاّد .ایشان رور این نیبه خّ(ی تأکّد داشیت؛ زبیی شیاید
آخمین آرزوهار ایشان همّن یود .جزو آخمین نیاتی که در سیا هیار آخیم خّ(یی رور آن
تأکّد سیکمد ،این سسئ(ه یود که یاألخمه سا یاید این سسائل را جواب ییدهّم .نسیدت ییه ایین
سسائل د
زساس یود.
نظرشان راجع به حکومت ،سیاست ،دخالت دین در حکومت و سیاست چه بود؟ میان
زمانی که در حاکمیت بودند و بعد که جدا شده بودند ،تفاوتی ایجاد شد یا نه؟

طدّعی است که یکوقت ،کسی داخل گود ،است و دارد کارر سییکاید ،ییک وقیت از
یّمون نگاه سیکاد؛ دو جور نگاه است .داخل گود چّزهایی را لمس کاد کیه از یّیمون دییده
نمیشود .سمین است از یّمون چّزهایی را س د
بوجه شیوند و یدّااید کیه از داخیل ،ییه چشیم
نمیآید .لبا قدرر طدّعی است که آرار ایشان هم تغّّم کاد؛ چیون وقبیی ییه سّیدان بمیل
رفت ،س د
بوجه سسائل و سشیتتی شد که از یّمون یه چشم نمیآسد .یعد هیم کیه از سّاسیت

جدا شدند ،س د
بوجه سسائ(ی شدند که آن سوقع سغرو یود.

آیا با دخالت دین و روحانیون در سیاست موافق بودند؟

یه همزا اسور دنّور سمدم ،از جم(ه سّاست ،یا دین ارتداط دارد و سا چه یخواهّم و چه
نخواهّم ،دین دریارۀ ایاها سداختتی دارد .این چّزر است که فیم نمییکایّم کسیی انییار
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کاد .همه سیپبیمند؛ اسا ایایه روش این سداخ(ه یاید چطیور یاشید ،جیار درنیگ دارد .آییا
د
ً
روزانّون خودشان رأسا دخالت کااد؟ سبولی یشوند؟ ناظم یاشاد؟ روشها سبراو اسیت.
قدرر در روشها و سّسبمها و راهیارها اخبتف وجود دارد .ایشان نسدت ییه ییک چّیزر
د
د
سبأثم یود ،تا آخم هم سبأثم یود؛ در رحدتهایشان هیم سطیمح کمدنید .سیگرباید :سیا فییم
د
سیکمدیم اگم سبولی یشو یم ،کارها درست سیشود .یعد که اسور دست سا افباد ،فهمّدیم کیه
نه؛ اینطور نّست ،اشبداه سیکمدیم .چون سسائل خّ(یی پّچّیده اسیت .در یعضیی سیوارد،
ً
ارت ایزار الزم را نداریم که یبوانّم بمل کاّم .گیاهی دانشیش را نداشیبّم .کمیی خیام وارد
قضّه شدیم .سشیت و سوانع ،یّش از آنی یود که سا فیم سییکیمدیم .همّشیه همیّنطیور
است؛ در هم کارر ،قدل از ورود ،تصوراتی یمار خود دارر؛ اسا وقبی وارد شدر ،سمیین
است یدّای واقعّا یا د
تصورا تو ،زسّن تا آسمان فمق دارد و ییک چّیز دیگیم اسیت .لیبا
د
ایشان سیگرباد ایایه سا نبوانسبّم یه آن چّزر که سیخواسبّم ،یمسّم ،خّ(ی سما سبأثم کیمده
است .سیگرباد :سا یاید ،هم در یمایم خدا و هم در یمایم سمدم پاسخگو یاشّم .سمیین اسیت
خدا سعبوراتی را یپبیمد؛ سثل ببر جهل و ناتوانی؛ ولی یکوقت سسئ(ه ،جواب دادن در یمایم
سمدم است که از جواب دادن در یمایم خدا سختتم است؛ چون یسّارر از چّزهایی که خدا
از آدم سیپبیمد ،سمدم نمیپبیمند .رور این قضّه د
زساس و نارازت یودنید .سییگرباید سین
نارازبی و تمسم از این است که خّ(ی جاهایی که ییه دلّیل ضیعف ،کاسیبی و نیاتوانی سیا،
د
یسّارر از اهداف سحقق نشد ،یعضی افماد آن را یه زساب دین یگبارند و این نارازتکااده
است .سمین است یگو یاد پس سع(وم شد که دین ناق

است! دین را فشل یداناد .سیگرباد

سا نداید یه ایاجا سیرسّدیم؛ اسا ایایه زاال یاید چیار کمد ،دغدغهار یود که ایشیان تیا آخیم
بمم داشباد .واقعش این است که یعضی اوقا  ،دراینیاره یحثهایی هم یا ایشان داشیبّم و
یمخی فموبا را سطمح و رحدت سیکمدیم؛ اسا یه خاطم ندارم کیه ییه ییک نبّجیۀ قطعیی
رسّده یاشاد .سیگرباد یک جار کار بّ دارد؛ اسا نمییدانّم چگونیه سیتیوان آن بّی را
یمطمف کمد.
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دربارۀ جلساتی که با گروه مرحوم بهشتی راجع به قرآن و فیشبرداری داشتند ،نکتهای
هست که بفرمایید؟

خودشان سیگرباد :یا سمزوم آقار یهشبی دریارۀ «ب(یم اسیام» تحقّیق سییکیمدیم .سین
سط(دی نوشبم و سمزوم آقار یهشبی هم سط(دی نوشت .نوشبهها را ردوید کمدیم .سن گریبم
شما سطال سما یدّاّد ،سن هم سطال شما را سییّام که اگم نقدر یود ،یاو یسیّم .سبأسیرانه
هم دو سط( گم شده است؛ هم دفبمچۀ ایشان ،و هم دفبمچۀ سمزوم یهشیبی .ساظیورم ایین
است که دائم همدیگم را و یمایش و نقد سیکمدند که یه نبایج یهبمر یمساد.
دریارۀ قمآن هم سیگرباد سا دندا این ییودیم کیه سوضیوبا سخب(ریی را کیه از هیم آییه
د
قایل اسبراده است ،فّشیمدارر کاّم ،یه شی(ی که سحققان یبواناد اسبراده کااید .تیا قدیل از
پّموزر انقتب هم تعدادر جمعآورر شد که یعید از پّیموزر انقیتب و ازدزیام کارهیار
اجمایی ،تعطّل شد .سابها وقبی ایشان یه قم آسدند ،فّشها را هم یا خودشان آوردنید .آنهیا را
د
تازد زیادر تیمّل کمدند که اآلن در اخبّار دانشگاه سرّد است و رور آنها کیار سییکااید.
ً
ارت ایشان وقبی آسد یه قم ،داولّن کارر که شموع کمد ،اداسۀ همیّن فیّشییمدارر در زسّایۀ
د
ب(وم قمآن یود و یعضی از سحققّن را نّز در قم گمد هم آورد که آنها شموع کمدند یه کیار و تیا
د
زد زیادر کار پّش رفت و گسبمش یافت .یعد قمار شد که ایاها یه رور نممافزار در اخبّار
پژوهشگمان ب(وم قمآن گباشبه شود.
کتاب ایشان در نقد بهاییت چگونه آغاز شد و به انجام رسید؟

آقا سیگرباد چون اردیّل آب و هوار خویی داشت ،تایسبانها افمادر سیآسدند یه آنجیا؛
د
ازجم(ه یمخی سد(غّن یهائّت .در اردیّل یک یهایی شااخبه شده یود یه اسم انصارر .کارساد
دارایی یود و کبایخانۀ یهائّت هم در ساز او اسبقمار داشت .یهاییها کبایخانهشان را بموسی
نمیکااد ،در اخبّار همه نمیگبارند؛ کبایخانههایشیان سحر(یی اسیت .ایشیان در سایزلش
د
کبایخانهار داشت که سا یهاییها یود .سیگرباد این انصارر یا سن رفاقت داشیت .سد(غیّن
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ً
یهایی که سیآسدند ،جوانها سیرفباد یا آنها یحث سیکمدند؛ جوانها هیم یعضیا اطتبیا
درسبی نداشباد .سیآسدند سما سن که آقا سا رفبّم رحدت کمدیم ،ولی نبوانسیبّم قانعشیان
کاّم .سن یه آنها تورّه سیکمدم که یا ایاها یحث نیاّد؛ اگیم کسیی آسید و سط(دیی داشیت،
د
یگو یّد یّاید ایاجا یا سن رحدت کاد .انصارر هم یعضی از این سد(غّن را سیآورد پّش سن؛
ً
ایاها هم نوبا سشبشان خالی یود؛ یعای کمی کیه ییا آنهیا ریحدت سییکیمدم ،واسییدادنید.
یعضی از ایاها شموع سیکمدند یه تادر و اهانت کمدن .انصارر سیگرت د
سؤدب یاش ،یا آقیا
درست زمف یزن .آن سا ها سن یه این فیم افبادم که کبایی راجع یه یهائّت یاو یسیم .دندیا
ساایع یودم؛ یه انصارر گربم سن کبابهیار شیما را سییخیواهم .گریت یمایبیان سییآورم و
کبابهار یهائّت ،نقطة الکاف و بیا را یمایم آورد .ایشان کباب جمال ابهبی را نوشیباد کیه
گو یا سا  45چاپ شد .سیگرباد یعد از پّموزر انقتب ،در اردیّل ییکییار انصیارر آسید
پّش سن و گرت وضعّبم یه هم ریخبه است .سما سیشااساد که یهایی هسبم و دخبیمانم هیم
یزرس شدهاند .ختره سن وزشت دارم .آقا سیگرباد سن یه او تورّه کمدم که از اردیّیل یّیا
یّمون؛ یّا تهمان زندگی کن؛ الزم نّست آنجا یاشی .یعد هم دیگم خدمر از او ندود .سیا هیا
یعد که آقا قم یود ،کار پسبا تدمییی از آسمییا آسد ،یه سااسدت نّمۀ شعدان و تدمیک سّتد
اسام زسان ،زیم آن اسضا کمده یود :انصارر .آقا خّ(ی فیم کمد .گرت سن انصیارر ییه جیز او
نمیشااسم .انصارر که یمار سا کار تدمیک یرمسبد ،نمییدانیم کّسیت .ختریه ایشیان
تطدّق کمده یود یم همان انصارر اردیّل.
دربارۀ تعامل یا برخورد ایشان با روشنفکران دینی مسلمان ،قبل از انقالب مثل دکتر
شریعتی ،یا بعد از انقالب ،اگر مطلب خاصی در ذهنتان هست ،بفرمایید.

راجع یه دکبم شمیعبی ،یییدو خاطمه از ایشان در ذهام هست .سیگرباد سن چاد یار در
ج(سا شیمیعبی در زسیّاّۀ ارشیاد زاضیم شیدم و ریحدتهیایش را شیاّدم .در اواییل
ا
فعالّتهار شمیعبی که هاوز خّ(ی هم سخالرت یا او راه نّربیاده ییود ،در ج(سیهار نشسیبه
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یودیم که خود شمیعبی و تعدادر از دوسبان هم یودند .همه شموع کمدند یه تعمیف کیمدن از
شمیعبی .در تعمیف از او گور سدقت از هم سیریودند؛ هم کس یکطورر تعمیف سیکمد.
سن ساکت یودم .ییی از سن پمسّد چما شما چّزر نمیگو یّد؟ گربم آقایان دارند سطالدشیان
را سیگو یاد .ارمار کمدند که شما هم نظم را یگو .سن هم چاید جم(یه گریبم و یمخیی از
سطال شمیعبی را نقد کمدم .ییی از آنها یه سن گرت اسموز شما نقش سحمیاطلکن را یازر
کمدر!
سیگرباد یمخورد و ارتداط سن یا شمیعبی در همّنزد یود .ارتداط خّ(ی نزدییی ییا هیم
نداشبّم .یعد که شمیعبی کارش یه آنجا کشّد و سخالرتها یا او یاال گمفت ،یکیار یه واسطۀ
یادهخدایی یه سن پّغام داد که سیخواهم یه دیدن شما یّایم .سن یه آن واسطه گربم ایشان چما
سیخواهد یّاید؟ اگم سیخواهد یّاید ایاجا که سما توجّه کاد تا از د
شم سن در اسان یاشد ،سین

که چّزر ب(ّه او نگربهام ،اهل تیرّم هم که نّسبم .یه او یگو یّد از د
شم سن در اسیان اسیت و
سن کارر ب(ّه او نخواهم کمد .اگم سیخواهد یّاید که زمایت سما ج( کاد ،اهل ایین کیار
هم نّسبم .لبا آسدن ایشان ضمورتی ندارد.
خاطمهار هم از سمزوم شهّد سطهمر نقل سیکمدند .سیگرباید ییکییار آقیار سطهیمر
یعد از ایایه رایطهاش یا شمیعبی یه هم خورد ،آسد ساز سا و د
سرصل راجع یه شمیعبی یا سین
گرتوگو کمد؛ از سعای و سثال شمیعبی خّ(ی ریحدت کیمد .سین ییه ایشیان گریبم سین
هّچکدام از این دو یمخورد شما را قدو ندارم .نه آن یمخوردر که داو ییا شیمیعبی داشیبّد و
همجا سیرفبّد او را یا خودتان سییمدید و تمو یج و تد(ّغ سیکمدید ،نه اآلن کیه وظّریۀ خیود
سیدانّد که این آدم را ییویّد .آن سوقع سوافق ندودم و شمیعبی را در آن زد نمییدییدم ،اآلن
هم دلّ(ی یمار این همه سخالرت نمییّام .آن سوقع او را سجمع کمیاال سیدانسیبّد ،اآلن
سیگو یّد :هّچ زسای در او نّست و همچه هست ،بّ است! شیمیعبی نیه آن اسیت و نیه
د
یمداشت ایشان نسدت یه شمیعبی ایینچایّن
این .زد وسطی است ،سحاسن و سعایدی دارد.
ا
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یود .اسا نیبۀ جال این یود که یمادرهیا و خواهمهیار سیا در خانیه ،کبیابهیار شیمیعبی را
سیخواندند .سن آن سوقع یچه یودم ،اسا کبابهیار شیمیعبی را در دسیت ابضیار خیانواده
سیدیدم .ایشان هّچوقت آنها را نهی نییمد؛ سمانعیت ،نهیی و یمخیورد سی(دی ،هیّچوقیت
نداشت .اسا اگم گرتوگو یی سیشد ،نظمشان را سیگرباد و سسائل را سطمح سیکمدند .یه هم
زا  ،ایشان خّ(ی یاز یمخورد سیکمد و جواب سیداد.
خیلی لطف کردید و بسیار ممنون و سپاسگزاریم.

سن هم از شما تشیم سیکام.
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ضمن سپاس و تشکر فراوان از حضرتعالی ،تقاضا میکنیم که نخست شرحی مختصر از
زندگی خود را برای ما بیان بفرمایید.

یسم اﷲ المزمن المزّم و یه نسبعّن .سن هم سماونم که تشیمیف آوردیید تیا درییارۀ
ییی از سمدان تأثّمگبار در تاریخ انقتب یا هم گرتوگو کاّم.
سن سبولد  3157در بداسآیاد تایاین ،در خانوادهار روزیانی هسیبم .پیدرم سمزیوم
آیة اﷲ زات شّخ ب(یسحمد سهاجمر از شاگمدان سمزوم نائّای و سمزوم آقاضّاء بماقیی
در نجف اشمف یود و از این یزرگان اجازۀ اجبهاد گمفت .او بالمی سجبهد و خدستگزار
سمدم یود .پدرم و خاندانش نسلدرنسل روزانی یودند و سن یه تشویق پدر ،ییه تحصیّل
در زوزۀ ب(مّه بتقهساد شدم .در سا  3111وارد زوزۀ ب(مّۀ قم شیدم و هیمزسیان ییا
تحصّل ب(وم دیای ،دیپ(م گمفبم و در کایور سماسمر شمکت کیمدم و قدیو شیدم؛ ولیی
چون ازساس کمدم درسهار زوزور سما از سایم دروس سسیبغای سیکاید ،دانشیگاه را
اداسه ندادم .در زوزۀ ب(مّۀ قم ،سیط ،بیالی را در خیدست زضیما آییا سشییّای و
 .1زمان گفتوگو0931/9/01 :؛ مکان :ساختمان روزنامۀ جمهوری اسالمی.
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فاضل لایمانی خواندم .یعد از اتمام کرایبّن ،یا شموع درس خارت آیة اﷲ فاضل لایمانی
یه تقاضار سین و یعضیی از دوسیبان ،اریو را پیّش ایشیان و فقیه را نیزد آییا بظیام
گ(پایگانی ،سابظمر و وزّد خماسانی خواندیم .یدین تمتّ هجدهسا در زیوزۀ ب(مّیۀ
قم یودم؛ سپس یه پّشاهاد آیة اﷲ شهّد یهشبی در سا  3125یه تهمان آسدم.
آیة اﷲ یهشبی وقبی از آلمان یمگشباد ،در جستوجور افمادر یودنید کیه ییا آنهیا در
زسّاههار سخب(ف ب(می ،ساناد فقه و ارو و سعارف و اببقادا و تاریخ و زیان و ادیان
سسّحّت و یهودیت ،کار ب(می انجام دهاد .سین و دوسیه نریم دیگیم از فضیتر زیوزۀ
ب(مّۀ قم ،یه انبخاب ایشان در این جمع یودیم .ایشان هربگی از تهمان یه قم سیآسدنید و
آخم زضورم در زوزۀ ب(مّۀ قم ،ییا آییة اﷲ یهشیبی سحشیور
ج(ساتی داشباد .در دهسا
ا
یودم و همیارر ب(می داشبّم .پس از پّموزر انقتب ،همزسان یا اداسۀ درس خارت فقه
ا
و ارو  ،یه خواست ایشان ،یه ززب جمهورر استسی پّوسبم و در تهمان ساکن شیدم.

تا پایان یمقمارر ززب جمهورر استسی سا  )11بضو شورار سمکزر آن و زسانی هیم
سسئو اسبانهار ززب ییودم .یعیدها سسیئولّبی را در دفبیم سّاسیی زیزب جمهیورر
استسی یم بهده داشبم و یه پّشاهاد آیة اﷲ یهشبی در آخمین روز بممشان ،یعایی هریبم
تّم سا  ،10یهباوان سسئو روزناسۀ جمهوری اسالمی انبخاب شیدم و اکایون روزهیار
آخم سیاسّن سا سسئولّبم را در روزناسۀ جمهوری اسالمی سیگبرانم.
در دوران ریاستجمهورر آقار هاشمی رفساجانی و آقیار خیاتمی ،سشیاور ایشیان
یودم .بضو هئّت اساار دانشیگاه سیباه اسیتسی و در دورههیایی هیم بضیو شیورار
فمهاگ بموسی کشور یودم .اکاون پانزدهسا است که در رشبههار فقه و ب(یوم قمآنیی و
ب(وم سّاسی در سقاطع کارشااسی و کارشااسیی ارشید در دانشیگاههار تهیمان تیدریس
سیکام .زدود پانزده کباب یه چاپ رساندهام .سقاالتم ییمار سیمّاارهار سخب(یف و در
روزناسییهها و یّشییبم در روزناسییۀ جمهببوری اسببالمی چییاپ شییده اسییت .ایاهییا خترییۀ
فعالّتهار ب(می و سّاسی یاده یعد از پّموزر انقتب استسی اسیت و اسّیدوارم اگیم
خدسبی یه سمدم و انقتب و استم نیمدهایم ،زیانی هم نمسانده یاشّم.
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در نّمۀ داو دهۀ پاجاه ،روزر یه پّشاهاد آیة اﷲ یهشبی ،در خدست ایشان ،رفبّم ساز آیة
اﷲ سوسور اردیّ(ی .آن زسان ساز ایشان در ساطقیۀ غیمب دانشیگاه تهیمان ییود ،در خّاییان
نصم و سحدودۀ کانون توزّد .وقبی هم که سیبه کمدنید ،سیدتی در همیّن خانیه یسیبمر
یودند .در آن ج(سه ،شهّد یاهام هم زضور داشت .آنجا سن از نزدییک ییا زضیم آییة اﷲ
سوسور اردیّ(ی آشاا شدم .قدل از این دیدار ،ایشان را سیشااخبم؛ چون شخصّت سعموفیی
یودند؛ ولی شااخت سن از ایشان دورادور یود .در آن ج(سه یه پّشاهاد آقار یهشبی ،سسیائل
روز جاسعه ،انقتب ،وضعّت کشور ،وضعّت دانشگاهها ،ضمور زضیور در دانشیگاهها
یمار شااساندن استم و این گونه سسائل سطمح و یمرسی شد .سن داولّنیار از نزدیک آنجا ییا
آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی آشاا شدم و از همان سوقع یه ایشان بتقه و اراد پّدا کیمدم .چّیزر
ً
که از آن ج(سه یه یاد دارم ،دلسوزر ایشان یمار دین و دیادارر در جاسعه یود .واقعا درد دیین
داشباد؛ در بّن زا  ،ساجّدگی و ازبّاط ب(می هم در رفبار و گربارشان یه چشم سیخورد.
اهل تادرور ندودند و همّشه یه بواق کار سیاندیشّدند .شهّد یهشبی هم سق دّد یودنید کیه
ً
در یمخی سسائل یا ایشان سشور کااد؛ خصوریا ییه دلّیل تجمییههایی کیه در زوزههیار
گوناگون داشباد.
ادامۀ ارتباط شما با ایشان چگونه بود؟

اواخم یهمنساه سا  ،27پاج نرم ززب جمهورر استسی را تأسیّس کمدنید :آییة اﷲ
یهشبی ،آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،آییة اﷲ هاشیمی رفسیاجانی ،آییة اﷲ خاسایهار و زجیة
االستم شهّد دکبم سحمدجواد یاهام .آقار یهشبی در ززب ،بضویت سما یمار شیورار
سمکزر پّشاهاد کمد و پس از رأرگّمر ،پبیمفبه شدم .یهار  3125سن از قم یه تهمان آسدم
و یا اسمت بضو شیورار سمکیزر ،وارد زیزب شیدم .آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی در همیۀ

ج(سا یه طور ساظم شمکت سیکمدند .یاایماین ،زشیمونشیم سیا ییا ایشیان از ج(سیا

شورار سمکزر ززب جمهورر استسی شموع شد و اداسه یافت .این ج(سا دریارۀ اهم
سسائل کشور و انقتب یود و یه همّن دلّل همۀ ابضا دیدگاههار خود را در هم سسئ(هار
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یه ترصّل و یا جزئّا سیگرباد .سن در آن ج(سا  ،آشاایی بمّقتمر یا شخصّت آییة
ً
اﷲ سوسور اردیّ(ی پّدا کمدم و واقعا از سدازث سطمح در آن ج(سا یهمه سییمدم.
دیدگاه شهید بهشتی نسبت به آیة اﷲ موسوی اردبیلی چگونه بود؟

ج(ساتی که قدل از انقتب ،از سا  3145یه یعید ییا آقیار یهشیبی در قیم داشیبّم،
ً
بمدتا در ساز آیة اﷲ قدوسی یا آیة اﷲ سصداح یزدر یا ساز خود سا تشیّل سیشید .در
این ج(سا  ،از آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی خّ(ی سیخن ییه سّیان سییآسید و نیوع ریحدت
شهّد یهشبی این یود که ایشان ییی از چهمههار انقتیی ،یییی از ییاران اسیام ،یییی از
دوسبان نزدیک و یاررا هسباد .آقار یهشبی ک(مۀ یاررا را خّ(ی دریارۀ دوسبان خوب و
نزدییشان یه کار سییمدند .یادم هست که آقار یهشبی سیگرباد اگم یخواهّم کار جمعی
شموع کاّم ،داولّن رربی که یاید در دوسبانمان یاشید ،ریرا اسیت .سیگرباید آدمهیار
یاررا کسانی هسباد که سیشود یا آنها تا آخم ساند و کار کمد؛ دورنگیی ندارنید ،ییکد
هسباد .و این تعدّم را دریارۀ آقار سوسور اردیّ(ی فماوان یهکیار سییمدنید .از نگیاه آقیار
یهشبی ،بتوه یم خصورّا ب(می ،شاگمد اسیام ییودن ،انقتییی ییودن و اسثیا ایاهیا،
ً
وجودر افماد خّ(ی سهم است .یدون ررا و رمّمت ،کارها دوام ندارد .واقعا هم
جوهم
ا

آقار سوسور اردیّ(ی انسان یاررایی یودند و سن گواهی سیدهم کیه در کارهیا اخیتص
داشباد .شهّد یهشبی سعبقد یه کار گموهی یود .یه همّن دلّل در داولّن فمریت ،زیزب
جمهورر استسی را یا همییارر آییة اﷲ هاشیمی رفسیاجانی ،تأسیّس کمدنید .در کیار

گموهی هم یّش از تواناییهار ب(می و اجمایی ،شخصّت اختقی افماد سهم اسیت .ییه
ً
همّن دلّل سعموال شهّد یهشبی هم جا سیرفت و هم سسئولّبی که قدو سیکمد ،ییه آییة
اﷲ سوسور هم پّشاهاد سیداد که همماهی کااد.
ّ
توجه به اینکه از ّاول انقالب در جریان ّ
تحولت آن بودید ،شناخت و نگاه امام را
با
نسبت به آیة اﷲ موسوی اردبیلی چگونه ارزیابی میکنید؟

ً
داوال همّن که اسام یه کسی اببماد کاید و او را در یییی از سااری ییاالر انقتییی و
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زیوسبی ،و ردۀ داو کشور قمار دهد ،یه این سعاا است که از نظم اسام ،آن شخ
چاد ویژگی یارز دارد :ب(م ،انقتییی ییودن ،د
تیدین و اخیتص .سین انقتییی ییودن را ییا

زداقل

چاشای بقتنّت ضمّمه سیکام؛ چون اسام خّ(ی یه آن اببقاد داشباد؛ چیون کسییکیه
باقل یاشد ،همۀ کمدودها را جدمان سیکاد .در آن اوضاع ،کشور یه آدمهار باقیل ،ییّش
از هم کس دیگمر نّاز داشت .اسام سیفمسود اگم دو نرم یودند که ییی بالم یود ولی بقل
نداشت و دیگمر باقل یود ولی ب(م نداشت ،کسیی کیه بقیل دارد ،سقیدم اسیت .آقیار
اردیّ(ی ،هم باقل هسباد و هم بالم .یه تعدّم شهّد یهشیبی بقیل دو نیوع اسیت :بقیل
زسایگم و بقل باشق .بقل زسایگم سیگوید جایی را کیه ییت دارد ،کشیبهشیدن دارد،
زندان دارد ،گمفبارر دارد ،یاید رها کمد .بقل باشق سیگوید یاید یه بشق استم و بشق
خدا و بشق خدست یه سمدم یاید هم یتیی را یه جان خمید و وارد سّدان شد .ایین بقیل،
یابث سیشود آدسی انقتیی و پاکیاخبه شود .وقبی این بقتنّت در کسی یود ،دیانیت و
ً
قطعا سورد د
توجه اسام قمار سیگمفت .اسام در سورد ایشان شیااخت داشیباد.
ب(م هم یود،
یه همّن دلّل در سسئولّتهار سهم ساناد بضویت در شورار انقتب ،ایشان را ساصوب
کمدند .چاد نرم ،داولّن انبخاب اسام یودند که ییی از آنها آیة اﷲ سوسیور اردیّ(یی ییود.
ً
اببماد اسام یه ایشان ،کاست سشهود یود و سا همّن را از نشانههار اسبّاز ب(میی و بم(یی
ایشان ق(مداد سیکمدیم .الدبه خودسان هم شااخت نزدیک و شخصی داشبّم؛ اسا اببمیاد
اسام یه ایشان ،یم اببقاد سا سیافزود .هاوز هم گمان سیکام که یایید ییه ساصیویان اسیام،
ازبمام و یژه گباشت .اسام یدون دلّل یا یه دالیل سست ،کسی را یه کارر نمیگماشت.
ً
ارت یا د
تحزب سّانهار نداشباد .در طو انقتب ،قدل از انقیتب و
دیگم ایایه ،اسام
یعد از انقتب ،اگم اسام افمادر را تأیّد کمدهاند که بضیو ازیزاب ییا جمعّتهیا یودنید،
یه باوان شخ

تأیّد کمدند ،نه یه باوان ززب .یاایماین ،اسام همگز هّچ نظام سّاسی ییا

زیوسبی را تأیّد نیمدند غّم از جمهورر استسی ،و تاها ززیی که تأیّد کمدنید ،زیزب
جمهورر استسی یود؛ زیما د
سؤسسان آن را از نزدیک سیشااخباد و یه آنان اببماد داشباد.
اسام گرباد سن آنها را سیشااسم و سورد اببماد سن هسباد .آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ییی از
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آن افماد یود و این نشانۀ شااخت و اببماد اسام نسدت یه آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یود.
سوم ایایه ،در زسانیکه اندامهار نظیام جمهیورر اسیتسی شییل سیگمفیت ،اسیام
د
ساص دادسبانی کل کشور را یه آقار سوسور اردیّ(ی پّشاهاد کمدنید .خیوب اسیت در
ایاجا خاطمهار یمار شما نقل کام :سا  25تا  15که قانون اساسی هایوز ییازیّای نشیده
یود ،شورار بالی قضائی یم قوۀ قضائّه ریاست سیکمد و رئیّس شیورار بیالی قضیائی،
رئّس دیوان بالی کشیور ،و نریم داو قیوۀ قضیائّه ییود .طدیق قیانون اساسیی جمهیورر
استسی ،رهدمر یاید یه دو نرم در قوۀ قضائّه زیم سیداد :رئیّس دییوان بیالی کشیور و
د
دادسبان کل کشور .این دو ،بالیتمین ساار قوۀ قضیائّه در آن دوران یودنید ،و رئیّس
دیوان بالی کشور در واقع یاالتمین اسمت قضائی یود .روزر آقار یهشبی ییه سین گرباید
اسام سن را خواسبهاند و گمان سیکام سیخواهاد ریاست دییوان بیالی کشیور را ییه سین

پّشاهاد کااد .گربم نظم خودتان چّست؟ گرباد پبیمفباش یمار سن دشوار اسیت .گریبم
چما؟ گرباد دوست دارم یموم قم و کار زوزور کیام ،ییه زیوزه یمسیم ،نظیام جمهیورر
استسی یه نّموهار پمورشیافبۀ زوزه نّاز دارد ،زوزه نداید از دسیت ییمود؛ لیّین اسیام
سایل هسباد که سن ایاجا یمانم .گربم شما چه سیکاّد؟ گرباد یا اسام ریحدت سییکام،
اگم اجازه یدهاد ،نمیپبیمم و سیروم قم .یعدازظهم ایشان رفباد خدست اسام ،سن سانیدم
در ززب تا یمگمدند .در ساببی که ازبما سیدادم یمگمدند ،آسیدم یّیمون سیاخبمان ،در
زّاط ایسبادم .آقار یهشبی که آسدند ،رفیبم ج(یو و ییریدمانه پمسیّدم چیه شید؟ چیه
کمدید؟ گرباد سن یه اسام گربم که سیخواهم یموم قم .اسام فمسودند که نه ،شما یاید ایاجا
ریاست دیوان بالی کشور را یپبیمید .سن گربم تمای(ی یه این اسمت ندارم؛ ولی اگم شیما

اسم کاّد و واج بّای یاشد و از نظم شما شخ دیگمر نداشد که یبواند ایین ییار را از
د
واال اجازه یدهّد سن یموم قیم .اسیام فمسودنید :ن
سبعیّن اسیت در
زسّن یمدارد ،سیپبیمم،
شما ،و واج بّای است؛ شما یاید یمانّد و قوۀ قضائّه را ساسان یدهّد .شیهّد یهشیبی
گرباد سن یمار اسام شمطی قائل شدم .گربم سن یه یک شمط زاضمم یپیبیمم .گرباید چیه
د
شمطی؟ گربم شمط سن این است که آقار سوسور اردیّ(ی هم یا زیم شما دادسبان کیل

گفتو گو با حجة االسالم و المسلمین مسیح مهاجری

001

کشور یاشاد .سن در قوۀ قضائّه یا ایشان سیتوانم کار کام .اسام پبیمفباد و گرباد یه آقیار
ً
د
سوسور اردیّ(ی هم زیم دادسبان کل کشور را سیدهم .شما یا هم کار کاّد .یعیدا اسیام
د
آقار سوسور اردیّ(ی را خواسباد و یا ایشان رحدت کمدند و زیم دادسبانی کل کشور را
هم یه ایشان دادند.

د
در زسان اسام ،تصدر اسمت ارشد در نظام جمهورر استسی ،یه سعاار اببماد کاسل
اسام یه آن شخ یود .آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی هم ییهزق شخصیّت تیماز داو ب(میی در

نظام یودند و شایسبگی داشباد که اسام در چاّن سقاسی یه ایشیان زییم یدهاید .سط(ی
د
اساسی داو  ،رئّس دیوان بالی کشور و دادسبان کیل کشیور
سهم این است که طدق قانون
ا
یاید سجبهد یاشاد .یاایماین ،اجبهاد آقار یهشبی و آقار سوسیور اردیّ(یی ییا ایین زییم
توسش اسام تأیّد شد .اسام جایگاهش ،ب(مّبش ،دیانبش ،نگیاهش ،شیااخبش سشیخ
است .وقبی اسام یه کسی سمبی سیدهید ،سع(یوم سیشیود کیه سقیام ب(میی و دیانیت و
اختص آن شخ

نزد ایشان سحمز شده است.

آیا انتخاب آیة اﷲ موسوی اردبیلی برای ِسمت دادستان کل به پیشنهاد شهید آیة اﷲ
بهشتی ربطی به همحزبی بودن این دو نداشت؟

داو و سهمتم از همه این است که اسام یه هّچ وجیه در یماییم خواسیبهار کیه خیدایی
ندود ،تس(ّم نمیشدند؛ اسام شخ

هوشیمادر یودنید و آقیار یهشیبی را سیشیااخباد.

آقار سوسور اردیّ(ی را هم سیشااخباد .سیدانسباد که آقار یهشبی یمار انجیام درسیت
کارها این پّشاهاد را دادهاند .یه دلّل ب(م و دیانت و بقتنّت و آزاداندیشی آقار سوسور
اردیّ(ی ،نه یه دلّل همززیی یودن .این را اسام سیفهمّدنید .نشیانههایی وجیود دارد کیه
سع(وم سیکاد اسام همگز در یمایم رفبارهار ززیی سحض ،تس(ّم نمیشدند ،زبی اگم این
رفبار از نزدییان و سعبمدان یا خو یشان و همماهان ایشان سم سیزد.
دوم ایایه ،آقار یهشبی کسی ندود که گمایش ززیی خیودش را در سسیائل زییوسبی
ابما کاد .یمار نمونه ،خاطمهار را خدسببان بمض سیکام :در شیورار سمکیزر زیزب
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جمهورر استسی تصو ی شد که رتزّت داولّن رئّسجمهور و نخستوزیم سابخی
یمرسی شود .پّش از ایایه ابضا دریارۀ کاندیدار پّشاهادر زیزب ،وارد یحیث شیوند،
آقار یهشبی در سقدسه ،یحثی یسّار سهم را سطمح و چایدیار تییمار کمدنید کیه ییمادران،
دوسبان ،سا یاید کسی که اسبّاز و شایسبگی یّشبمر یمار سیدیمیت اجماییی کشیور دارد،
انبخاب کاّم ،چه بضو ززب یاشد ،چه نداشد؛ چه یا سا همفیم یاشد چه افیارش یا سیا
فمق کاد .اآلن کشور سهم است؛ سصال ،بموسی نظام اهمّت دارد ،نه ززب سا .یاایماین
ییمار سعمفییی کاندیییدار ریاسییتجمهییورر یییا نخسییتوزیمر ،سّییان دو نرییم ززیییی و
غّمززیی ،اگم فمد غّم ززیی شایسبگیاش یّشبم است ،او را تمجّ ،یدهّم .اگم فمد غّم
ززیی یم همززب سا فضّ(ت داشت ،زق نداریم فمد ززییی را سعمفیی کایّم و یگیویّم
چون از سا است ،پس یهبم است .نخّم! اسا چاانچه هم دو سساور هسباد و هّچکدام ییم
دیگمر فضّ(بی ندارد ،اجازه داریم همززییی خیود را انبخیاب کایّم؛ چیون همیاهاگی
یّشبمر رور خواهد گمفت و سا هم یّشبم سیتوانّم یه او کمک کایّم .ایین اریو در
سباکما شورار سمکزر ززب جمهورر استسی از آن زسان هسیت .آنهیایی کیه بضیو
شورار سمکزر یودند ،سیداناد و یا این گونه سواضع شهّد یهشیبی آشیاایی دارنید .خیود
ا
آقار سوسور اردیّ(ی ،آقار هاشمی رفساجانی ،آیة اﷲ خاساهار در خاطمشان هست کیه
آقار یهشبی این یحث را سطمح کمدند .نمونۀ خّ(ی روشاش هم در سسئ(ۀ نخستوزیمر
یود .آقار رجایی ،داو کسی یود که از طمف ززب جمهورر استسی یمار نخستوزیمر
پّشاهاد شد .شاید خّ(یها این را نداناد ،ولی آقار رجایی بضو ززب جمهیورر ندیود.
طدق ساش آقار یهشبی که ززییی ییودن را سعّیار نمیدانسیباد ،زیزب از آقیار رجیایی
زمایت کمد .سیگرباد :شایسبهتم یودن سعّار سا است .اگم کسیی شایسیبهتم یاشید ،او را
ززیی سا نداشد .آقار یهشبی یارهیا نشیان داد کیه ییه ایین اریل
سعمفی سیکاّم؛ ولو هم ا

پایدادر بم(ی دارد .یاایماین ،آقار یهشبی اهل این ندود کیه ززییی ییودن را سیتک قیمار

یدهد؛ ی(یه یم اساس شایسبگیهایی که در آقار سوسور اردیّ(ی سما داشت ،ایشیان را
یه اسام پّشاهاد کمد.
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آقار سوسور اردیّ(ی هم ویژگیها و فضای(ی داشباد که ایجاب سیکمد آقار یهشیبی
ایشان را یه اسام پّشاهاد کااد و د
سؤید وجود این فضایل در آقار سوسیور اردیّ(یی همیّن
است که اسام پّشاهاد آقار یهشبی را تأیّد کمدند و پبیمفباد .سن خاطمهار یمایبان یگیویم
از آزادگی آقار سوسور اردیّ(ی که یسّار جال است .ایشان بضو د
سؤسس ززب یودند.
ززب سیخواست آقار جت الدین فارسی را یمار ریاستجمهورر کاندیدا کاد .ایشیان
سخالرت کمدند .گرباد این درست نّست و از همیانجیا زیزب را رهیا کمدنید و رفباید.
یدین تمتّ آقار سوسور اردیّ(ی یا ایایه بضو د
سؤسس ززب جمهورر استسی یودنید،
کمبم از دو سا در ززب ساندند .این نشانۀ فضّ(ت و آزاداندیشی و د
زمییت در وجیود او
است .وقبی چّزر را قدو نداشباد ،دیگم خودشان را درگّم نمیکمدنید .ییا ایاییه آقاییان
یهشبی و خاساهار و هاشمی ،آقار جت الدین فارسی را قدو داشباد ،ولی ایشیان طدیق
نظم و ارو خود بمل کمدند؛ اهل سازش یم سم ارو ندودنید .ایاهیا نشیاندهادۀ ایین
است که آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،انسان آزادهار یود .در دورههار یعد نّز همّشه سواضیع
اداندیشی کاسل ابتم سیکااد .ستزظهکارر خاص خّ(یهیا را ندارنید.
خودشان را یا آز
ا

این خصورّت در وجود آقار سوسور اردیّ(ی یود کیه آقیار یهشیبی ایشیان را پّشیاهاد
کمدند ،نه یه دلّل ززیی یودن.

از فرمایشهای شما و برخی آقایان چنین برمیآید که آیة اﷲ موسوی اردبیلی ،نزد
شهید بهشتی ،احترام و منزلت بسیاری داشتند .دورانی که این دو شخصیت در قوۀ
قضائیه باهم بودند ،چگونه دورانی بود؟

سن فیم سیکام یهبمین دورۀ قوۀ قضائّه در تاریخ جمهورر استسی ،همان دوره یود.
اخبتف یود ،اسا تاش ندود .ستزظا سّاسی ،یسّار کم ییود .بیدالت و قیانون ،زییم
سیراند و یه همّن دلّل ،اببماد سمدم هم ج( شده ییود .سیمدم ،هیم جیا کیه بیدالت و
قانونگمایی یدّااد ،اببماد سیکااد .قانون ،سطمئنتمین سمپااه یمار س(یت اسیت .شیهّد
یهشبی و آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،در یمایم قانون تس(ّم یودند .یه نظمم آن دوران که این دو
یزرگوار یا هم در قوۀ قضائّه همیارر سیکمدند ،دورۀ درخشان این یخیش از نظیام ییود.
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هاییوز هییم اگییم آن دوره را نصی العیّن کایّم ،یسیّارر از سشییتتمان زییل سیشییود.
تجمیههار نظام در دورههار سخب(ف ،نداید فماسوش شود .هم ییار کیه ندایید از نیو آغیاز
کاّم .در این کشور چادین دورۀ قضائی یوده است .اگم تجمیههار ادوار پّشیّن را ندّایّم
یا سحل نگباریم ،سعاایی ندارد جز سمسایهسیوزر و پشیت پیا زدن ییه گاجّایهار کیه از
گبشبه یمار سا یاقی سانده است .دورهار که شهّد یهشبی و آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،زسام
اسور قضائی کشور را در دست داشباد ،دوران طتیی قوۀ قضیائّه در جمهیورر اسیتسی
ایمان یود.
با اینکه سختترین دوران هم بود.

ی(ه ،سختتمین دوران هم یود .نخسیت یایید کارهیار یزرگیی همچیون تصیرّۀ قیوۀ
قضائّه از قضا طاغوتی رور یگّمد؛ سپس نّموهیایی را وارد کااید کیه شایسیبگی و
رتزّت دارند و سیتواناد در چارچوب نظام کار کااد .در سّان تمام قوا ،وارد کمدن نّمو
در قوۀ قضائّه ،سختتمین کار است؛ یهویژه در نظام جمهورر استسی که یایید کسیانی
یّایاد که هم از نظم ب(می یبواناد کار قضیاو کااید ،هیم بیاد و سیالم یاشیاد و هیم
قانونهار جدید را یداناد؛ کسانی یاشاد که اببماد یه آنها سمین یاشد؛ زاال چه از زوزۀ
ب(مّه یاشاد و چه فار البحصّل رشبۀ زقوق دانشیگاهها .وقبیی شیما بیدهار را اخیمات
کای ،یاید یکبده را جایگزین کای که یهبم از قد(یها یاشد .کار یسّار سیخت و د
سهمیی
یود .اگم همماهی این دو روزانی گمانقدر ندود ،اسیان نداشیت کیه قیوۀ قضیائّۀ جدیید
یبواند یه اسور کشور یمسد .ایاها دو یار همفیم یودنید و توانسیباد یاّیان دسیبگاه قضیا را
یگبارند .سمز(ۀ سوم ،تهّۀ نقشۀ راه یمار قوۀ قضائّه یود .یاید ارو سمیوط یه قوۀ قضائّه
را در قانون اساسی تاظّم سیکمدند .قوۀ قضائّه یا آن قوانّای که در زسان گبشیبه داشیت،
هم از نظم سدانی و اهداف ،چّز دیگمر یود ،و هم از نظم ساخبار .یاید تغّّیما اساسیی
رخ سیداد .شهّد یهشیبی و آقیار سوسیور اردیّ(یی یایید سینشسیباد و یمناسیهار دیگیم
سینوشباد و ساخبارها را هم تغّّم سیدادند .سپس قوۀ قضائّه را یم پایۀ قانون و آئّنناسیۀ
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جدید اداره سیکمدند .کار سادهار ندود .این کار ،سغیز تشییّتتی سیخواسیت کیه آن را
آقار یهشبی داشت ،یار همفیم و همماه سیخواست که آقار سوسور اردیّ(ی ییود .در آن
دوره داشباد ساگیاار سهمتمین یخش نظام را سیگباشباد .سن سعبقدم یک نظام قضائی
سالم و سسبقل ،سیتواند قوار دیگم را هم توانماد و کارآسد کاد؛ چون یابث تصرّۀ آنهیا
سیشود .یاایماین قوۀ قضائّه ،یه طور غّم سسبقّم در اسور اجمایی کشور هم تأثّمگبار یود.
داور زسّن یازر است .داور اگیم درسیت و سیالم نداشید ،ییازر ییه هیم
قوۀ قضائّه سثل ا
سیخورد.

آیة اﷲ موسوی اردبیلی از نظر علمی در زمینۀ قضا چگونه بود؟

اگم اسام تشخّ نمیدادند که نصیاب ب(میی ایشیان ییاال اسیت ،ییه اسیمبی سهیم
د
ساصویشان نمیکمدند .طدق قانون اساسی ،دادسبان کل کشور یاید سجبهد یاشید .کسیی
که اسام او را یمار ایین سیط ،از کیار قضیا تأیّید سیکاید ،یایید سجبهید د
سدیمزر یاشید.
گبشبه از این ،آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یه تأیّد و تعّّن اسام و تشیخّ

آقیار یهشیبی ،از

نظم ب(می ییمار ایین کیار اه(ّیت داشیت؛ اه(ّتهیایی غّیم از ب(یم ،سثیل اه(ّیت در
تشخّ  ،د
تدین ،شااخت سسائل ،تدیّم ،بقتنّیت و هیوش اجبمیابی .همچایّن یایید
ً
یبواند یا آقار یهشبی همیارر کاد .ایاها دو یار همد و همماه و تقمیدا همتماز یودنید کیه
توانسباد این کارها را یه ساسان یمساناد.
سمز(ۀ یعد ،تعّّن پ(ّس قضائی یود .کار یه آسبانۀ فعالّت پ(ّس قضائی رسیّده ییود
ً
که آقار یهشبی یه شهاد رسّدند و بمیت نشید .یعید از آقیار یهشیبی ،آقیار سوسیور
د
فییم سخ(ی را نداشیباد .شیورشها و
اردیّ(ی تاها شدند .دیگم آن یار ا
قور سدی ام خوش ا
فباههار فباهگم اان گموهیی سثل ساافقّن و چپیها و دیگمان هم اوت گمفبه یود .اداسۀ راهی
ً
که یا آقار یهشبی دندا سیکمدند ،یه آن شیل ،بمت اسییان نداشیت .لیبا فقیدان آقیار
یهشبی یمار ایشان خّ(ی دردناک یود .سن هم وقت در قم خدست ایشان رسّدم و یادر از
شهّد یهشبی کمدم ،یه گمیه افبادند .سیگرباد :سن شما را کیه سیییّام ییاد آقیار یهشیبی
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سیافبم .فقدان آقار یهشبی یمار ایشان ،یسّار سخت یود .هم یه دلّل خألیی که در قیوۀ
قضائّه پّش آسد و هم یه دلّل دوسبی و رفاقتهایی که یا هم داشباد.
فعالّت دیگم این گموه انقتیی ،تدوین کبابهار درسی ییود .در ایین یخیش ،آقیار
یهشبی و آقار یاهام کار ار(ی را یه بهده داشباد و یقّۀ آقایان یه آنهیا کمیک سیکمدنید.
چاد ج(د از کبابهار درسی را هم در دوران شاه همّن گموه تدوین کمده یودنید .رژییم
س د
بوجه شد که ایاها دارند افیار انقتیی را در سّان دانشآسوزان نروذ سیدهاید؛ اسیا دیگیم
دیم شده یود و کشور یه آسبانۀ انقتب رسّده یود .یدین تمتّ این سجموبیه کیه یییی از
آنها آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یود ،در همۀ سطوح ،از نظم فییمر و فمهاگیی ،فعالّتهیار
یاّییادین سیکمدنیید؛ از جم(ییه در سییط ،دانشآسییوزان ،دانشییجویان ،فییار البحصییّتن
دانشگاهها و طدقا سخب(ف جاسعه که همۀ ایاها در جهت انقتب یود.
دربارۀ شیوۀ مبارزاتی حضرت آیة اﷲ موسوی اردبیلی و پایگاه انقالبی که ایشان از سال
 01در غرب تهران تأسیس کردند ،چه اطالعاتی دارید؟

قدل از پّموزر انقتب ،آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،آییة اﷲ یهشیبی و یمخیی از ب(میا در
د
یک سجموبۀ انقتیی یمار پّشدمد اهداف انقتب و اسام خّ(ی سؤثم یودند و یه این ساظور
راههار سخب(ری را در نظم داشباد که یعضی سهمتم یود .یک راه ،سدارزۀ آشییار در قالی
سخامانی ،یّانّه دادن و یعد هم یه تعقّ هار ساواک تن دادن و زندان رفبن و اسثا ایاها
یود .در این زسّاه ،از جم(ه آقار سوسور اردیّ(ی ،آقیار یهشیبی و آقیار هاشیمی یارهیا
دسبگّم شدند و یه زندان رفباد .راه دیگم ایجاد سماکز و تشیّل ج(ساتی یمار انسانسازر
و انقتییسازر یود تا فیم سمدم را در جهت اهداف اسام خمّای و انقتب هدایت کااد و
یاّانهار نظمر سدارزه شیل یگّمد .آقار سوسور اردیّ(ی یه این ساظور «کیانون توزّید»
را تشیّل داد و یا آقار یهشبی ،آقار سهدور کای ،آقار یاهام و یعضی دیگم از دوسیبان،
د
سجموبهار شدند و یک کیار ب(میی سیمتدش ییا انقیتب و فییم انقتییی در قالی تهّیۀ
ً
کبابهایی یمار ایجاد د
تحو در افیار جاسعه شموع کمدند که یعدا یخشی از این کیار در
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یخش ایدئولوژر ززب جمهورر استسی یا سسئولّت آقار سوسور اردیّ(ی سبممکز شد.
یخشهار سخب(ف ززب یه این شیل اداره سییشید :دیّیم کیل :آقیار یهشیبی؛ سسیئو
تد(ّغا  :آقار خاساهار؛ سسئو ایدئولوژر :آقیار سوسیور اردیّ(یی .کیارر کیه قدیل از
انقتب آقایان شموع کمده یودند یازیّای ،فّشیمدارر ،نگیارش و جزوهسیازر) ،یعید از
انقتب در ززب جمهورر استسی سبممکز شد و سسئولّبش ییم بهیدۀ آییة اﷲ سوسیور
اردیّ(ی یود .زجة االستم سحسن دباگو هم یا ایشیان در آن یخیش همییارر سیکیمد.
خوب است که آن کارها و جزوا جمعآورر و سابشم شود.
این حجم از کارهای علمی ،نباید مربوط به سالهای معدودی باشد.

ی(ه .از اوایل دهۀ پاجاه شموع شده یود .آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،آیة اﷲ یهشبی ،آیة اﷲ
خاساهار ،آیة اﷲ هاشمی و دکبیم ییاهام ییا انجمنهیار اسیتسی پزشییان ،سهادسیان و
طدقا سخب(ف جاسعه ،ج(سا هربگی داشباد و سخامانی سیکمدند .در همّن یخیش،
سدارزۀ ریشهدار فمهاگی یمار ایجاد د
تحو در جاسعه انجام سیشد .همیان سیخامانیهار
آقار یهشبی در زسّاههار سخب(ف ترسّمر و اقبصادر ،اکاون یه رور کبیاب درآسیده
است .سن و آقازادۀ آقار یهشبی و داساد ایشان آقار اژهار) ،د
سؤسسهار را تأسّس کیمدیم
یه نام «شورار ازّار آثار شهّد یهشبی» ،که در آنجا همیّن سیخامانیها را ییه ریور
کباب سابشم کمدیم .کبابهار اقتصاد اسالمی ،محیط پی،ایش اسالم ،رببا در اسبالم،

حج در اسالم و ...سحصو آن ج(سا است 3.در خّ(ی از این ج(سا آیة اﷲ سوسور
 .1شهید آیة اﷲ بهشتی در طول دوران فعالیتهای علمی و پژوهشی خود ،آثار ارزشمندی به یادگار گذاشت .اگرچه
اشتغال آن عالم سختکوش به مسائل سیاسی و حکومتی مانع تداوم پژوهشهای فکری و تولیدد آثدار مکتدو
بیشتر شد ،آنچه از این شهید واالمقام باقی مانده است ،پاسخگوی بسیاری از نیازهای فکری و فرهنگی جامعده
امروز است .در ذیل بهاجمال برخی آثار ایشان معرفی میگردد:
 .0خدا از دیدگاه قرآن :در این کتا موضوعاتی همچون فطرت و توحید فطری ،عالم ذر ،اثبات وجود خددا،
بررسی براهین اثبات صانع در فلسفۀ ارسطو ،ابنسدینا و صددرالمت لهین ،معجدزات ،توحیدد در عبدادت ،اسدما و
صفات الهی و عرش و کرسی به تحقیق درآمده است .این اثر در  ۲۵1صفحه و زیدر نظدر «شدورای احیدا آثدار

شهید مظلوم آیة اﷲ بهشتی» و به همّت دفتر نشر فرهنگ اسالمی چاپ شده است.
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اردیّ(ی هم سخامانی سیکمدند .ایشان یا دانشگاهّان ارتداط خویی داشباد .یه دانشگاهها
سیرفباد و گاهی در یّمون از دانشگاه یمار دانشجو یان و اسبادان ج(سیاتی سیگباشیباد.
سجاسع دانشگاهی را یا بقاید انقتیی و افیار اسیام آشیاا سیکمدنید .افیماد تحصیّلکمدۀ
دانشگاهی ساناد سهادس یازرگان ،سهادس سیحایی و دکبیم ییداﷲ سیحایی همیّن گونیه
فعالّتها را داشباد .یایایماین ،کیار ییزرس وزید زیوزه و دانشیگاه را قدیل از پّیموزر
انقتب ،این آقایان شیل دادند .پس از پّموزر هم کیه کارهیا شییل و گسیبمۀ سبریاوتی
یافت.
بخشی از مصاحبهها را به بیان خصوصیات اخالقی آیة اﷲ موسوی اردبیلی اختصاص
دادهایم .از دورانی که ایشان وارد سیاست و مبارزه شدند ،شما با ایشان حشرونشر
داشتید .به نظر شما انسان باید چگونه شخصیتی داشته باشد که هم سیاستمدار
محسوب شود و هم فقیه و مرجع ،و هم انسان اخالقی؟

اگم کسی فقّه اختقی یاشد و همّنگونه یماند ،سّاسبمدار یودن ،ساصی داشیبن و
 .۲اقتصاد ما :این اثر مجموعهای است از تحقیقات شهید بهشتی در موضوع اقتصاد اسدالمی کده بده همّدت
شورای احیا آثار شهید بهشتی ،جمعآوری و در چهار فصل تدوین شده است؛ به این شدر ::مالکیدت در اسدالم؛
بانکداری و قوانین مالی اسالم؛ ابعاد اساسی در بخش قانون اساسی؛ بیمههای اجتماعی.
 .9حج در قرآن :بخشی از مباحث تفسیری آیة اﷲ بهشتی است که شورای احیا آثار ،تنظیم و منتشدر کدرده
است.
 .۴ربا در اسالم :در این کتا آیات  ۲۷۵تا  ۲81سورۀ بقره تفسیر شده و محورهدای اصدلی آن بددین قدرار
است :بیع و ربا و تفاوت آنها؛ نقش واقعی سرمایه و مسائل مهمّی چون اجاره ،مضاربه ،مزارعه ،مساقات؛ ماهیدت
و نقش پول و موضوعاتی چون سکه و اسکناس؛ پدول و باندک و موضدوعاتی چدون باندک در اقتصداد کندونی؛
اعتبارات و قرضالحسنه؛ بانک بدون ربا و حل مشکل سرمایهگذاری بزرگ؛ آیات مربوط به ربا و مباحثی دربداره
آزادی اقتصادی؛ دیکتاتوری پرولتاریا؛ سؤاالت در زمینه ربا و پاسخگویی به آنها.
 .۵نماز چیست؟ از آثار مکتو آیة اﷲ بهشتی است که توسط شورای احیای آثار منتشر شدده اسدت .در ایدن
کتا ِ کمحجم ولی پرمحتوا ،دربارۀ فلسفه و آثار نماز و معانی یکتاپرستی گفتوگو شده است.
 .1محیط پیدایش اسالم :این کتا در  ۲0۴صفحه ،به همّت بنیاد نشر آثار و اندیشدههدای شدهید بهشدتی،
تنظیم و منتشر شده و محتوای نخست آن ،سلسلهگفتارهای شهید بهشتی در آخرین شنبه هدر مداه مدیالدی در
سالهای  09۴۵و  09۴1شمسی ،برابر با  0311و  031۷میالدی ،در مرکز اسالمی هامبورگ ،در جمع گروهی
از دانشجویان و عالقهمندان به مطالعات اسالمی است( .ویراستار)
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یمخوردارر از قدر  ،در اختق فقاهبی او اثم نمیگیبارد .فقهیا وقبیی در کسیو فقّیه
اختق خیاکی دارنید ،ژسیت
هسباد و اسمبی ندارند ،یا همه نشستویمخاست سیکااد،
ا

نمیگّمند ،یمار خودشان جایگاهی یاالتم از دیگمان قائل نّسیباد .ایین سیشیود اخیتق
فقاهبی .یمار همّن ،فقها یا بموم سمدم سموکار دارند .یک چوپان که گوسراد سیچماند،

وقبیی از ریحما یمسیگیمدد ،راهیی سسیجد سیشییود و پشیت سیم اسیام جمابیت نمییاز
سیخواند .یعد از نماز هم اگیم سیؤالی داشیبه یاشید ،از روزیانی سسیجد سیپمسید .آن
روزانی نمیگوید تو یور گوسراد سیدهی ،در شأن سن نّسبی که یا تو همسخن یشیوم.
فقها یاید در همۀ طدقا اجبمابی نروذ داشبه یاشاد .فقّیه اختقیی ییه سقیام ب(میی ییا
اختقی یا سّاسی یا سعاور خود نگاه نمیکاد؛ یه تی(ّف الهیاش نظم دارد .زشمونشیم
فقها یا سمدم و بتقۀ سمدم یه آنها یه همّن دلّل یوده است .سمدم در طو تیاریخ ییا فقهیا
همماهی کمدند؛ چون فقها یا سمدم همماه و همد یودند .اگیم فقّیه ،سیرمهاش را از سیمدم
جدا کاد ،سمدم هم یه او پشیت سییکااید .راز سوفقّیت اسیام هیم در پّیموزر انقیتب و
سحدویّت ایشان در سّان سمدم ،همّن سمدمدارر و سمدسی یودن ایشان یود .اسام ییه زییان
سمدم سخن سیگرت و زمیمی یمار خود قائل ندود.
آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی در بّن فقاهت ،یا سمدم سموکار داشباد ،سادم سیرفباید ،نمیاز
جمابت سیخواندند ،سمدم یا ایشان رفتوآسد داشباد و سسئ(ه سیپمسّدند .قدل از ایایه
وارد سّاسییت یشییوند ،وارد قییوۀ قضییائّه یشییوند ،وارد زییزب یشییوند ،وارد قییدر و
راز ساص یشوند ،یک فقّه یودند ،یک تحصّلکمدۀ زوزۀ ب(مّۀ قم ،شاگمد سماجیع
یزرس ،شاگمد اسام یودند .یه همّن دلّل وقبی در سصدر اسور قمار گمفباد ،سمدم را فماسوش
نیمدند .در هم گاسی که یمسیداشباد و در هم تصمّمی که سیگمفباد و در هم قیانونی کیه
تصو ی سیکمدند ،دو نیبه را در نظم داشباد :دین خدا و سعاد دنّور و اخمور سمدم.
فقّ اه اختقی ،این گونه است؛ نه خدا را فماسوش سیکاد و نه سمدم را .فقّه اختقیی ،فقّیه
سمدسی است؛ اگمچه پّمو سمدم نّست .تودهگمایی غّم از سمدسی یودن است .ایشان دچار

تودهگمایی و بوامزدگی نشد؛ اسا ارتداطاتی گسبمده یا سمدم داشت.
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وقبی ایشان رئّس قوۀ قضائّه شد ،د
سؤسس و بضو شورار سمکیزر زیزب جمهیورر
استسی هم یود .شورار انقتب ،یاالتمین سط ،تصمّمگّمر یمار انقتب یعید از اسیام
یود .آیا همان اختق فقاهبی یاقی ساند یا نماند؟ سن از وقبیکه یا آقار سوسیور اردیّ(یی
آشاا شدم ،چه قدل از پّموزر انقتب ،چه یعد از آن و چه اآلن که سقام سمجعّت دارنید،
تراوتی در یمخوردشان یا سیمدم ندییدم .هیم وقیت ییا ایشیان روییهرو سیشیدیم ،همیان
ستموب(ّیی یود که همّشه داشبّم ،یا رور خوش ،اختق خّ(ی گیمم و خیوب ،خّ(یی
دوسبانه ،خّ(ی بتقهسادانیه ،زیمف سیزدنید ،یمخیورد سیکمدنید .خّ(یی وقتهیا سیا
سیرفبّم فقش یا ایشان ازوا پمسی کایّم ،کیار دیگیمر نداشیبّم .ییا رور ییاز اسیبقدا
سیکمد .ایشان رئّس قوۀ قضائّه یودند و سا ط(دهار ساده .سیگربّم آقا سا کیارر نیداریم،
فقش آسدهایم یا شما زا و ازوا ییاّم و یمو یم .خّ(ی خوب تحویل سیگمفباد .سن نیه
در قوۀ قضائّه سسئولّبی داشبم ،نه سماجعۀ کارر داشبم که یگویم آقا این کار را یمار سین
انجام یده ،نه یمار کسی سیخواسبم واسیطه یشیوم؛ فقیش ییمار ایاییه سیتسی ییایّم و
ازوالی یپمسّم ،گاهی خدسبشان سیرسّدم .سّز و رادلی ،ایشان را تغّّم نداد .قیدر ،
ً
سعموال انسانها را تغّّم سیدهد .هم چه قدر یّشبم و طوالنیتم یاشد ،اثم یّشیبمر ییم
زور قیدر
راز قدر دارد .کمبم کسی سیتواند از تأثّما قیدر در اسیان یاشید .ا

زور ثمو و شهو است.
یمار ساحمف کمدن انسانها یّشبم از ا
در سجموبۀ ریاستجمهورر فع(ی ،چاد سیاخبمان ییود کیه هیمکیدام از آقاییان در
ییی از این ساخبمانها سسبقم یودند .اآلن همۀ آن ساخبمانها در اخبّار رئیّسجمهیور
است .آن زسان اینطورر ندود .رئّسجمهور در ییی از این ساخبمانها اسبقمار داشیت،
د
رئّس قوۀ قضائّه در ییی دیگم؛ زبی دادسبان کل کشور در همیّن سجموبیه ییود .همیه
ایاجا یودند .سا کار ورود یه این سجموبه را داشیبّم .ییه سیاخبمان ریاسیتجمهیورر
سیرفبّم و یا آقار خاساهار ستقا سیکمدیم؛ یه ساخبمان سج(س سییرفبّم و ییا آقیار
هاشمی گرتوگو سیکمدیم .آقار سوسور اردیّ(ی در ساخبمان سرّدر یودند که قسمت
غمیی زسّن ساخبمان ریاستجمهورر است .آنجا سیرفبّم پّش ایشیان و ازوالشیان را
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سیپمسّدیم .ایشان وقبی سیشاّدند سا آسدیم ،یا رور یاز اسبقدا سیکمدنید ،نمیگرباید
وقت ندارم ،کار دارم و از این زمفهیا کیه گیاهی اآلن از یمخیی سسیئوالن سیشیاو یم.
ً
سعموال آدمهایی که در اسمت یاالیی هسباد ،سحدودیتهایی هیم دارنید .ایشیان گیاهی
سیگرباد ناهار یّایّد ایاجا ،ناهار را یا هم یخوریم .ناهار پّش ایشان سیسانیدیم .شیموع
سیکمدند یه سزاح و شوخی ،و زمفهار خّ(ی خودسانی سیزدند .این نیوع رفبیار ییمار
د
توجه یود .چما؟ یمار ایایه ایشان هم از نظم د
سن از سا یزرستم یودند ،هم
خود سن جال
د
از نظم رتدۀ ب(می یاالتم یودند ،هم از نظم تقدم زوزور و اجبمابی .سا اسمبی نداشیبّم.
یک آدم سعمولی یودیم .ایشان رئّس یک قوۀ سم(یت یودند .بتوه ییم همیۀ ایاهیا ،ییک
شخصّت واالر ب(می و روزانی و انقتیی شااخبهشده در کشور یودند .یا وجیود ایین،
همه را سیپبیمفباد ،یا همه نشستویمخاست داشیباد و ...در ج(سیا شیورار سمکیزر
ززب جمهورر استسی یا هم جار دیگمر که یا ایشان زشمونشمر داشبّم ،همّنطیور
یودند .سن این رفبار ایشان را جز یم تواضع ایشان زمل نمیکمدم .نمیگربم الید سین آدم
د
سهمی هسبم که سما تحو یل سیگّمند .سیدانسبم که از تواضع و زسن خ(یق و یزرگیوارر
ایشان یود .ایشان در اسمتهار سخب(ف بالی کشیور ،ییا آن فقّیه قدیل از ایین اسیمتها

تراوتی نیمدند؛ یاایماین از نظم اختقی ،فقاهت ایشان یمایشان ییاقی سانید .آن چّزهیایی
د
که بارضۀ سّاست است ،بارضۀ ساص است ،بارضۀ قدر اسیت ،ایشیان را سسیخم
خودش نیمد؛ ی(یه اختق فقاهبی یمار ایشان یاقی ساند .این قاییل تحسیّن و ارزشیماد
است .در روایا هم داریم که آدمها وقبی یه قدر و ثمو سیرساد ،اگیم در آن زیا ،
خدا و سمدم را فماسوش نیمدند ،جوهم بدودیت دارند؛ وگمنه هم کسی در زالت ضیعف،
سبواضع است .یه قو شابم« :تواضع ز گمدنفمازان نیوست /گدا گم تواضع کاید ،خیور
اوست».
طبق گفتۀ شما ،آیة اﷲ موسوی اردبیلی شخصی نیستند که نسبت به مسائل سیاسی و
اجتماعی جامعه بیتفاوت باشند ،یا منافعشان را در نظر بگیرند یا مصلحتجویی کنند.
در اینباره اگر مطالبی دارید ،بفرمایید.
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آقار یهشبی  -رزمة اﷲ ب(ّه  -نقل سیکمدند که در ییی از ج(سا شورار انقتب
که یایردر هم یود ،سوضیوع پ(یّس قضیائی سطیمح شید و آئیّنناسیۀ آن را سینوشیبّم.
یایردر چون از پ(ّس قضائی زساب سییمد ،یه سن و پ(ّس قضائی اهانت کیمد .گریت
شما دییباتور هسبّد ،شما سیخواهّد کشور را در قدضیۀ خودتیان یگّمیید؛ شیما قصید
دارید ج(و اببماضها و انبقادها را یگّمیید؛ شیما سیخواهّید کشیور را سثیل زیوزه اداره
کاّد ...در این هاگام آقار سوسور اردیّ(ی یه او هشدار دادند و گرباد :خجالیت یییش!
این زمفها چّست که سیزنی! یعای آقار سوسور اردیّ(ی وقبی دیدند یایریدر زیمیم
افماد را زرظ نیمد و یه آقار یهشبی اهانت کمد ،در زمایت از آقار یهشبی یه باوان ییک
انسان شایسبۀ وارسبه ،ستزظهکارر نیمدند و یه سّدان آسدند .ایاجا یایریدر ییه خیود
آقار سوسور اردیّ(ی هم پمید و شموع کمد یه پمخاش کیمدن و اهانیت کیمدن .رور سّیز
یک قادان ساگ سمسم یود؛ آقار سوسور اردیّ(ی قادان را رور سّز یه طمف یایردر هل
داد .یایردر هم از اتاق یّمون آسد .آقار یهشبی دریارۀ آقار سوسور اردیّ(یی ییه بایوان
یک انسان رمی ،شجاع آزاد و ییدون ستزظیه و قّید ،ایین داسیبان را نقیل سیکمدنید و
ا
ا
سیخادیدند .ایشان از آقار یهشبی در این قضّه زمایت کمد؛ یه دلّل ایاییه یاییریدر
زمف یاطل سیزد و در سقایل اخبّارا قوۀ قضائّه که یاید ایین پ(یّس قضیائی را داشیبه
یاشد ،اببماض ییجا سیکمد .یه بتوه در پاسخ اسبدال آقار یهشبی که خّ(ی یا ردم و
ا
زور(ه زمف سیزدند ،پمخاش و اهانیت کیمد .ساظیورم ایین اسیت کیه آنجیا کیه یایید
ً
زمفشان را یزناد ،سیزناد و سعموال ستزظهکارر نمییکااید .الدبیه سثیل همیۀ آدمهیار
یزرس ،ایشان هم گاهی ستزظاتی دارند و نمیتواناد آنچه در د دارند ،یّمون یمیزند .اسا
در سسائ(ی که خّ(یها ستزظه سیکااد ،ایشان کمبیم سحافظیهکیارر سیکااید .ییدیهی
د
است جاهایی شاید یه دلّل سصال ،یاالتم چّزهایی را نگویاد؛ اسیا در همیّن زیدر کیه
نسدت یه دیگمان سییّاّم ،ایشان خّ(ی روشنتم و رمی،تم یسّارر از سسیائل را سطیمح
سیکااد .نبّجه ایایه آقار سوسور اردیّ(ی انسانی آزاداندیش و د
زیم اسیت و چیون ییمار
خودش چّزر نمیخواهد ،زمفش را رازت سیزند و یّم و هماسی ندارد.
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این را هم یّریزایم کیه ایشیان گاجّایهار از خاطما انید .اگیم روزر لی ییه سیخن
یگشایاد ،خّ(یی از سسیائل روشین سیشیود .ییه هیم زیا  ،زیدود ده سیا در یییی از
بالیتمین سقاسا کشیورر خیدست کمدهانید و ییا همیۀ یزرگیان کشیور ،زشیم و نشیم
داشبهاند .بتقۀ ایشان یه انقتب و اسام و یقار نظام ،یابیث شیده اسیت کیه در یعضیی
زسّایهها سییو کااید؛ اسییا سین سطمئییام کیه ناگربیههار ایشییان ریدها یییار یّشییبم از
گربههایشان است.
دربارۀ جریان بنیصدر و نقش آیة اﷲ موسوی اردبیلی در حوادثی که مربوط به بنیصدر
میشد ،سخن بگویید.

یایردر یا نقشه و یمناسه رئّسجمهور شد .از ایبدا کیه آسید اییمان و خیودش را ییک
انقتیی و همماه اسام نشان داد ،هدف داشت .خّ(ی از آدمهیایی کیه در انقیتب یودنید،
سیخواسباد انقتب پّموز یشود ،رژ ییم طیاغو سیمنگون یشیود ،ییک نظیام سمدسیی و
زیوست استسی یمپا یشود ،سمدم یم سمنوشت خودشان زیاکم یاشیاد ،کشیور سسیبقل
یاشد ،آزاد یاشد ،این چّزها را سیخواسباد .اسا یعضیها این طور ندودنید .از داو آسدنید
یمار اهداف دیگم .خوشیّاانهاش این استکه یگو یّم دندا کتهیی از ایین نمید ییمار
ً
خودشان یودند .اگم یخواهم یدیّاانیه ریحدت کیام ،یایید یگیو یم کیه اریت سأسورییت
داشباد .ولی این ادبا ،اسااد و سدارک یّشبمر الزم دارد .سا تا آنجا پّش نمیرو یم.
یاایماین ،یایردر داولیّن هیدفش ایین ییود کیه رئیّسجمهیور شیود .ییا یمناسیهها و
فمی کاررهایی توانست رئّسجمهور شود .ایایه یعد از ریاستجمهورر سیخواسیت
یه ریاستجمهورر اکبرا کاد یا نقشههار دیگمر در سم داشت ،سسئ(ۀ د
سهمی اسیت کیه
یه این سؤا شما و سسائل چهارده اسراد و یقّۀ قضایا سمیوط سیشود .سن سعبقدم یا آنچه
آنروزها از بم(یمد و زمفهار یایردر دیدیم و شاّدیم ،رحاهسازرهایی که او کمد،
یاا نداشت که یه ریاستجمهورر اکبرا کاد و درردد این یود که قدر داو کشور یاشد.
او شمایش رهدم شدن را که نداشت؛ ولی الاقل فییم سییکیمد کیه یییی از ایین دو کیار را
سیتواند ییاد :ییی ایایه رهدم را یعای اسام خمّای را آنچاان سازور و ییخارّت کاید
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که خودش در کشور ،قدر یتساازع یاشد ،زمف داو و آخم را خود او یزنید؛ دوم ایاییه
ً
اگم یشود ،ارت یساط رهدمر و والیت فقّه را یمچّاید و کیارر کاید کیه رئیّسجمهیور
ً
قدر داو یاشد؛ یعای ارت رهدمر وجود نداشبه یاشد .زداقل اهداف او این یود ،ییمار
رسّدن یه این اهداف هم خّ(ی کار کمد .یییاز کارهایش ،کیار رسیانهار ییود ،روزناسیۀ
انقالب اسالمی را تأسّس کمد که تمام سطالدش در جهت ضدیت یا رهدمر ،والیت فقّه،
ارو و ارزشها و سدانی نظام جمهورر استسی یود .روزناسۀ او یه همۀ سسائل ،یدیّاانیه
نگاه سیکمد ،یماندازانه سط( سینوشت .سخامانیهیا و زمفهیار یاییریدر در آنجیا
ً
چاپ سیشد که بموسا همّن و یژگیها را داشت؛ یعای زیمآب نظام جمهورر استسی را
سیزد ،یا ارو و ارزشهار استسی درسیافبیاد و رهدیمر را تضیعّف سییکیمد .ظیاهم
روزناسه و زمفها و کارها در آن رسانه ،آزادرخواهی و آزادساشانه یود؛ اسا خّ(یی دقّیق
که رور سسئ(ه نگاه سیکمدر ،روشن یود که نه ،ایاهیا یحیث آزادر نّسیت ،یحیث ییک
قدر سط(ق درست کمدن یمار یایردر است که هّچ کس در سقایل او نبواند سقاوسیت
کاد و او همهکارۀ کشور یاشد .ایایه یعد از آن ،کشور را چه ییاد و یه دسیت کیه یدهید،
یحث یعدر است که زاال سن وارد آن نمیشوم.
کار دیگمش این یود که یا گموهها و اززایی سثل نهضیت آزادر و جدهیۀ س(یی و زبیی
ساافقّن پّوند داشت و آنها هم همّن هدف را دندا سیکمدند؛ یعایی ضید والییت فقّیه
یودند و سیخواسباد استم فقاهبی در ایمان زیوست نیاد و خود یا افیار غمییشیان ییم
ً
ایمان زاکم یاشاد .دخبمش را هم داد یه سسعود رجور و یعدا یا یک پیمواز فیمار کمدنید.
پّوندش یا ساافقّن خّ(ی سحیم یود .یا نهضت آزادر از قدل اخبتف داشت ،ولی در این
ساجما یا آنها سبحد شد که از ایین راه در یماییم زیزب جمهیورر اسیتسی و خیش اسیام و
د
سبهدیها یایسبد .سمت کسانی را که در خیش اسیام یودنید ،سثیل شخصیّتهار زیزب
جمهورر استسی ،آیة اﷲ یهشبی و آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،سیبهم سییکیمد کیه درریدد
انحصارط(دی و قدر ط(دی هسباد .ک(مۀ انحصارط(دی ،آن وقت از زیان او سطمح شید.
ً
یایردر و ساافقّن و نهضت آزادر این تعدّما را یه کار سیییمدنید .اتراقیا ییمبیس ،او
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دندا انحصارط(دی یود و ززب جمهورر استسی یسّار آزادساشانه بمل سیکمد و خّ(ی
از کسانی را که بضو ززب ندودند ،یمار سج(س ،سج(س خدمگان قانون اساسی ،خدمگان
رهدمر پّشاهاد سیکمد و یا آنها تعاسل داشیت؛ سابهیا در سج(یس و اسیمتهیار دیگیم،
ً
تقمیدا اکثمیت یا ززب جمهورر استسی یود و درسّان سمدم نروذ داشت .یایردر سعی
سیکمد در اسور کشور اخت ایجاد کاد.
 13شهمیور  ،3121بماق یه ایمان زم(ه کیمد و از ایاجیا ییه یعید او رئیّسجمهیور و
رئّس شورار بالی دفاع یود؛ یهخصوص که اسام یا پّشاهاد ززب جمهورر اسیتسی ،او
د
را یه جانشّای فمسانده کل قوا ساصوب کمده یود؛ چون رئیّسجمهیور ییود و اگیم رئیّس
شورار بالی دفاع و جانشّن فمسانده کل قوا هم سیشد ،سیتوانست قیدر نممافیزارر و
سختافزارر نظام را سبممکز کاد و در سواقع د
زساس تصمّم یگّمد .این نشان سیدهد که
سسئولّن ززب جمهورر ،نه تاها انحصارط( ندودند ،ی(یه یسّار آزاداندیش یودند .اسیا
یایردر در جدهه اخت سیکمد .آقایان جهانآرا و شمخانی و بدهار دیگم از یچیههیار
سپاه در خمسشهم در سقایل بماق ایسباده یودند .آنها آه و ناله سیکمدند که یایردر یه سیا
ستح نمیدهد و ج(و کارهار سا را گمفبه است .این در خیاطما جایگ هسیت و همیه
گرباد و همانزسان هم سا در روزناسۀ جمهوری اسالمی نوشبّم .آن سوقع ،یعایی در سیا
 ،21سهادس سّمزسّن سوسور ،سدیم روزناسۀ جمهوری اسالمی یود .سن سیا شصیت
آسدم روزناسه و آن چاد ساهی که ایشان در دوران جاگ هاوز سدیمسسئو روزناسه یود ،ییا
ایشان همیارر سیکمدم و گزارش خدمر سیدادم .جدهیه سییرفیبم و خدمهیار جایگ را
سیفمسبادم و روزناسۀ جمهوری اسالمی چاپ سیکمد.
آیانساه  ،21اوایل جاگ یود .سن یا شهّد هاشمینیژاد و چاید نریم از دوسیبان رفبیّم
جدهه .وقبی یه دزفو رسّدیم ،همان شدی یود که داولیّن سوشیکهیار بیماق ییه سایاطق
سسیونی دزفو ارایت کمد .نّمهش یود .سا از خواب یّدار شیدیم و رفبیّم کیه سحیل
ارایت سوشکها را یدّاّم .سمدم ،جاازهها را از زیم آوار یّمون سیکشّدند .سیا هیم آنجیا
کمک کمدیم .فمدار آن ش رفبّم پایگاه هیوایی دزفیو تیا ییا آقیار خاسایهار و کسیان
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دیگمر که آنجا یودند ،دریارۀ سشیت سمدم رحدت کاّم .افسمان نّمور هوایی پایگیاه
شیارر دزفو گرباد که یایریدر توطئیه سییکاید .ییا بیدهار نشسیبه ،طیورر یمناسیه
سیریزند که جاگ را ف(ج کااد؛ اس(حه نمیدهاد؛ ج(و کارهار سا را سیگّمند .ایاجا هم
ً
که سیآید ،غباهار خوب سیخواهد .سثت سیگو ید یمار سن دیمه کداب کاّد .سن ایاهیا را
در سقالهار نوشبم و روزناسۀ جمهوری اسالمی ،همانزسان چاپ کمد.
یاایماین ،یایردر سیخواست سحبوار نظام جمهیورر اسیتسی را تغّّیم یدهید؛ ییا
والیت فقّه سشیل داشت .از کسانی که در این ساجما سقایل او ایسبادند ،آیة اﷲ سوسور
د
اردیّ(ی یود که آن زسان سسئولّت دادسبانی کیل کشیور را داشیت .یاییریدر در همیان
چارچویی که در پی رسّدن یه قدر داو یود ،تعدادر نّمور شدهنظاسی آسوزش داده یود
یه نام سّ(ّشّا .یا اسیانا ریاستجمهورر یمار آنها اس(حه و لداس فماهم کمده ییود کیه
اگم روزر جاگ داخ(ی شد یمار یماندازر ،آنها را وارد سّدان کاید .روز چهیارده اسیراد
ط دی یک سخامانی در دانشگاه تهمان ،زمفهار یسّار تادر ب(ّه نظام و ززب جمهورر
استسی و آیة اﷲ یهشبی و دسبگاه قضا زد .دسبگاه قضیائی را سیبهم کیمد کیه هیدفش از
ایجاد پ(ّس قضائی ،تشیّل نّمور شدهنظاسی یمار سقای(ه یا سمدم است .یمار ایایه آقار
سوسور اردیّ(ی و آقار یهشبی در قوۀ قضائّه یودنید ،سییخواسیت کیارر کاید کیه قیوۀ
قضائّه از طمیق قانون نبواند سانع کارهار او یشود .نّموهار شدهنظاسیار که تمیّت کمده
یود ،در همان سخامانی چهارده اسراد ،سمدم را کبک سیزدند و دسبگّم سییکمدنید ییا از
یاالر کانبّامها پم سیکمدند پایّن؛ ییدون ایاییه د
زیق قیانونی داشیبه یاشیاد ،ییا سیمدم
یمخورد سیکمدند؛ یا آنها رفبار خشونتآسّز داشباد .این یابث شد که قوۀ قضائّه سیاجما
را دندا کاد .سهساه یمخورد قضائی کمدند؛ الدبه یدون دسبگّمر و سحاکمه .یّشبم تحقّق
و یمرسی یود .یایردر اواخم خمداد یا اوایل تّیم  3110فیمار کیمد .کیافی ییود دسیبگاه
قضائی یمار یایردر «بدم کرایت» رادر کاد و زیمش را یدهید ییه اسیام و اسیام هیم
تأیّد و بزلش کاد؛ در زالی که این کار از طمیق سج(یس انجیام شید و سج(یس در 51

خمداد  10بدم کرایت سّاسی او را یمرسی و ابتم کمد و اسام هم د
سصو یۀ سج(س را تأیّد
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کمدند .یه این تمتّ یایردر از ریاستجمهیورر بیز شید و از سخریگیاهش یّیمون
نّاسد .یعدش هم غائ(ۀ  10و  13خمداد در شهم تهمان اتراق افباد و ساافقّن یه خّایانهیا
ریخباد و سمدم را کشباد و شیم یچههار سمدم را یا تّغ سوکتیمر پاره کمدنید و یسیاطی
ا
یه وجود آوردند که همه دیدیم و سیدانّم.
هم شهّد یهشبی یه باوان رئّس شورار بالی قضائی ،و هم آیة اﷲ سوسیور اردیّ(یی
د
یه باوان دادسبان کل کشور ،گرباد سا سمکشیها و قانونشیایهار یایریدر را تعقّی
سیکاّم ،و دندا هم کمدند؛ اسا این یمرسی خّ(ی طو کشّد .غائ(ۀ چهارده اسراد چون
یک غائ(ۀ ضد انقتیی یود ،خّ(ی زود یاید یمرسی و تصمّمگّیمر سییشید و ییه نبّجیه
سیرسّد .آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی کبایی هم یه نام غائلۀ چهارده اسفا ،نوشت کیه زیاور
ً
زمفها و بم(یمد غّم قانونی یایردر در چهارده اسراد یود .قابدتا ایشان در این زسّاه
ً
توضّحا و پاسخهایی دارند؛ سثت سمین است یگو یاید اسیام چیما سیدز نشیان نیداده
یودند که اآلن یاید یمار یایردر تعّّن تی(ّف یشود .یه هیمزیا اواییل انقیتب ییود و
هم کارر زساسّت داشت؛ آن هم یمخورد قضائی یا داولّن رئّسجمهور کشور .ییاألخمه
واکاشهایی در دنّا و داخل یمسیانگّخت .یه همّن دلّل ازبّاطهایی کمدند تا داو اسام

وارد سّدان شد و یایردر را از سقام جانشّن فمساندهی کل قوا بز کمد و یعید سج(یس،
تشیّل ج(سۀ فورر داد.
اینکه امام ـ رضوان اﷲ تعالی علیه ـ اجازۀ برخورد قضائی نمیدادند ،کامال محتمل است؛
چون امام از فروردین  0031تا تیرماه همان سال که به عزل بنیصدر انجامید ،مسائل را
در سخنرانیهایشان سربسته مطرح میکردند و پیدا بود که قصد دارند از طریق
مسالمتآمیز مشکل را حل کنند؛ اما وقتی به این نتیجه رسیدند که حل مسئله از راههای
معمول ممکن نیست ،به مجلس اجازه دادند که ورود کند و خودشان هم صریحتر سخن
گفتند و موضع گرفتند .قدم ّاول را هم خودشان برداشتند که ِسمت جانشینی فرماندهی
ّ
کل قوا را از بنیصدر گرفتند.

د
ی(ه؛ اسام یایردر را در 50خمداد از جانشّای فمسانده کل قوا بیز کمدنید .سج(یس
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هم یتفار(ه یمار رأر بدم کرایت سّاسی او اقدام کیمد و  55خیمداد ،اسیام آن را اسضیا
ً
کمدند و تا آخم خمداد ،یایردر یمکاار شد .همّن یابث شد که یعدا فاجعۀ هریبم تّیم را
یه وجود آوردند .ساافقّن دفبم سمکزر زیزب جمهیورر اسیتسی را سارجیم کمدنید و آن
خسار بظّم و جدماننشدنی را یه س(ت و انقتب زدند .قدل از آن هم روز ششم تّمسیاه
همان سا شصت ،آیة اﷲ خاساهار را در سسجد ایوذر تهمان تمور کمدند .هدفشان همّن
یود که سمان را از سّان یمدارند و از این طمیق ،نظام را یماندازند .اسام در سخامانیها زبی
یه آقار یهشبی و آقار سوسور اردیّ(ی و آقار خاساهار و آقیار هاشیمی و آقیار ییاهام و
یقّه اسم کمدند که شما سیو کاّد .یه یایردر هم نصّحت کمدند کیه ییه کشیوردارر
یپمدازد و تاش نّافمیاد .آقار یهشبی در سسجد یازار تهمان سسجد اسام خمّای ،سسیجد
شاه سایق) سخامانی کمد و گرت یه دسبور اسام سیو سیکاّم و یه همۀ دوسبانمان هیم
تورّه سیکاّم که سیو کااد .سیو  ،الهامیخش وزید اسیت .سقصیود سیا رفیبن
کسی یا ساندن کسی نّست .سقصود سا خدست ییه کشیور اسیت .ایین را آن زسیان آقیار
یهشبی گرباد .یه دسبور اسام بمل کمدند .اسا همۀ سا از اسام گ(ه داشبّم کیه چیما یایید در
یمایم آدم خائای سثل یایردر سیو کمد؟ وقبی کسی همۀ کارهایش خّانت است ،چما
ً
اسام سساسحه سیکااد؟ یعدا اسام فمسودند سن خّ(یی نصیّحت کیمدم ،سین خّ(یی ریدم
کمدم ،سن خّ(ی تورّه کمدم یه آقار یایردر که نین ،یمگمد ،یه داسن س(ت یمگیمد ،ولیی
او گوش نیمد .سپس سع(وم شد که هدف اسام ایین ییود کیه تیا آنجیا کیه سمیین اسیت،
یایردر را نجا یدهد؛ ولی یایردر قدو نیمد؛ همّن نیبه سمین است دلّیل تع(یل
دسبگاه قضائی و شخ

آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی هم یاشد .گو یا سّاست اسام این یود کیه

او را آزاد یگبارند تا همهچّز یمار سمدسی که یه او رأر داده یودند ،روشن شیود .یایایماین،
سیشود در جواب این سؤا شما گرت :ی(یه ،یییی از دالییل کوتیاهی دسیبگاه قضیا در
یمخورد یا یایردر در آن زسان ،همماهی یا روش اسام یود .یدینتمتّ  ،نویت یه دسبگاه
قضائی نمسّد و سج(س این کار را انجام داد؛ سج(س سمیعتم سیتوانست بمیل کاید .از
طمفی سقام یایردر ،یک سقام انبخایی یود ،نیه انبصیایی و یهبیم ییود کیه ییک دسیبگاه
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انبخایی یا او یمخورد کاد.
در خاطرات آیة اﷲ هاشمی رفسنجانی آمده است که هرگاه نمیتوانستیم امام را در
مسئلهای توجیه یا همراه کنیم ،از آیة اﷲ موسوی اردبیلی میخواستیم که با امام
گفتوگو کند و امام معموالً حرف ایشان را زمین نمیانداخت.

آقار اردیّ(ی ،ادیّا و روشی داشباد که گاهی یهبم از دیگیمان سیتوانسیباد ییا اسیام
چانه یزناد .د
سن ایشان هم یّشبم از آقایان دیگم یود و همیّن یابیث سیشید کیه ییا اسیام
رازتتم یاشاد .اسا واقعّت این است که در آن زسان ،آقار هاشمی رفسیاجانی ییّش از
همه یه اسام نزدیک یودند و در سسائل انقتب ،در سسائل اجبمابی و سّاسیی ،قدرتشیان
یمار قانع کمدن اسام یّشبم از دیگمان یود .خّ(ی وقتها اگم دیگمان نمیتوانسباد ،ایشیان
یا نروذ کتسشان و توانایی اسبدال  ،اسام را قیانع سییکمدنید .بتقیۀ اسیام هیم ییه آقیار
هاشمی ،طور خاری یود .آیة اﷲ سوسور اردیّ(یی هیم ییه دلّیل ریمازبی کیه در یّیان
سطال داشباد ،گاهی اسام را یمار تصمّمی راضی سیکمدند .در ضمن چیون ایشیان در
دسبگاه قضا یودند ،گاهی اطتباتی را خدست اسام بمض سیکمدنید کیه در تصیمّما
د
ایشان سؤثم یود.
بعد از پیروزی انقالب ،آیة اﷲ موسوی اردبیلی جزو ّاولین کسانی بودند که از طرف امام به
امامت جمعۀ تهران انتخاب شدند .دربارۀ ویژگیهای ّ
خاص نماز جمعه و خطبههای ایشان
دوران سخت انقالب بگویید.
در آن
ِ

نماز جمعه ییی از سهمتمین تمیدونهار نظام است و اسام کسانی را پشت این تمیدون
سیفمسباد که یه ب(م و تقوا و دانایی آنها اطمّاان داشت.
داولّن و یژگی نماز جمعۀ آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی را از زییان خودشیان سییگیو یم و آن
ایایه هم وقت ایشان نماز جمعه سیخواندند یاران سیآسد! خودشان یه شوخی سیگرباد:
نصّ سا این است که هم وقت نماز جمعه سیخوانّم ییاران سییآیید .دوسیه و یژگیی در
آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی همّشه یوده است که ایاها در خطدههار نمیاز جمعیۀ ایشیان هیم
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یود :ییی ایایه ایشان آدم رمی ،و آزادهار است و ستزظهکار نّست و آن زمفیی را کیه
یاید یزند ،سیزند .این و یژگی خویی است در یک روزانی ،ییهخصیوص وقبیی سسیئو
یاشد .این و یژگی را ایشان داشباد و اآلن هیم دارنید .سصیال ،سیم جیار خیودش ،ولیی
ستزظهکارر و سحافظهکارر هم اندازهار دارد .در نماز جمعیه همیّن روش را داشیباد.
این از و یژگیهار آقار سوسور اردیّ(ی است که تا سجدور نشود ،سّاسیکارر نمیکاد.
دیگم ایایه ایشان سسئولّبی ساگّن و سهم در کشیور داشیت .از سیدیمان ارشید نظیام
یودند .از داو انقتب و قدل از پّموزر انقتب در شورار انقتب و در سدیارزا زضیور
داشباد و از یاران اسام یه شمار سیآسدند .یعد از شهّد یهشبی هم که رئّس ییی از قیوار
ار(ی کشور شیدند .بیتوه ییم ایاهیا در ج(سیا سیمان همّشیه زضیور داشیباد .اگیم
ً
بیسهار آن دوره را نگاه کاّد ،چاد نرم را سعموال در کاار اسام سییّاّد .آیة اﷲ یهشبی،
آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،آیة اﷲ خاساهار ،آییة اﷲ هاشیمی رفسیاجانی در ایین بییسهیا
ً
بموسا زضور دارند .در بیسهار دسبهجمع ای ج(سیا اسیام ،چاید نریم دیگیم را هیم
یهتااس  ،سییّاّد ،ساناد وزیم اطتبا و وزیم خارجه .در اکثم بیسهار دسبهجمعی
یا اسام ،آقار سوسور اردیّ(ی هم هسباد .یعای آقار سوسور اردیّ(ی در ییاالتمین سیط،
اطتباتی ،اساّبی و سدیمیبی کشور یودند ،.از همۀ جمیانیا داخ(یی و خیارجی اطیتع
داشباد .کسی که یا سسائل پشتپمده آشاا است ،وقبی خطده سیخواند ،سخامانی و نمیاز
جمعه را اداره سیکاد ،یاید چّزهایی را یمار گربن در نظم یگّمد کیه ییمار جاسعیه الزم و
سرّد است و یاید یّان شود .انبخابهار ایشان یمار سوضوع خطدهها این و یژگی سهیم را
داشت.
و یژگی سوم ،این است که ایشان از ب(مار ییزرس و سیورد اببمیاد اسیام یودنید .اسیام
جمعه یایید ایین خصوریّت را داشیبه یاشید .نمیاز جمعیه جیایی اسیت کیه هیم یایید
سّاستهار نظام در آن تشمی ،و آیادهنگمر شود ،و هم سسائل فیمر و ب(می و اختقی
و اجبمابی جاسعه یمار سمدم توضّ ،داده شود .اسام جمعیه یایید هیم دو خصوریّت را
داشبه یاشد .خصورّت داو دریارۀ سسائل جاسعه و سّاست و زیوست ،که ایشان در آن
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سقام ،این و یژگی و توانایی را داشباد ،خصورّت دوم ب(م است که سط ،یاالر ب(میی و
فقاهبی ایشان یم همه سحمز یود .انبخابهار اسام را که سییّاّد ،همیّنطیور یودنید .در
تهمان کسانی که یمار نماز از طمف اسام در نظم گمفبیه شیدند ،آییة اﷲ طالقیانی ،آییة اﷲ
سابظمر ،آیة اﷲ خاساهار ،آیة اﷲ هاشمی رفساجانی ،آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی ،آییة اﷲ
سهدور کای ،همه این و یژگیها را داشباد .و یژگی دیگمر که خطّ جمعیه یایید داشیبه
یاشد ،سحدویّت در سّان سمدم است .سمین است خطّدی ،یاسواد یاشد و تقوا هم داشیبه
یاشد ،ولی یه هم دلّ(ی در سّان سمدم جایگاهی نداشبه یاشد .چاّن خطّدی یابث کسیاد
نماز جمعه سیشود .همۀ کسانی که اسام یمار نماز جمعۀ تهمان انبخاب کمدند ،این گونه
یودند؛ از جم(ه آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی .ایشان ،هم خطّدی توانا یود و هیم فقّهیی دانیا و
هم سّاستسدارر آشاا یه سسائل و سصال ،کشور و هم در سّان سمدم سحدویّت داشیت.
ً
اسام هم چون سقّد یودند که خطدههار تهمان را یشاوند ،سعموال نظار داشباد.
آیة اﷲ موسوی اردبیلی ،قبل از انحالل حزب جمهوری اسالمی ،از حزب جدا شدند و
دیگر ارتباط تشکیالتی نداشتند .چرا ایشان تصمیم گرفتند که در حزب نباشند؟

ززب جمهورر استسی یه خواست اسام در سا  11فعالّبش را سبوقف کمد و آیة اﷲ
سوسور اردیّ(ی خّ(ی زودتم از ززب کاار رفبه یود .در این زسّاه زمف آشیارر نزدنید؛
اسا نیبۀ ار(ی که سا س د
بوجه شدیم و از آنجا این قضّه شموع شد ،نوع یمخیورد زیزب ییا
کاندیداتورر آقار جت الدین فارسی یمار ریاستجمهورر یود .یعضی از آقایان ،آقیار
فارسی را در سّان جمعّت ،ج(و دوریّن ،دسبش را یاال یمدند و یا تعدّما خّ(ی غ(ّظیی
ایشان را یه باوان رئیّسجمهیور سعمفیی کمدنید .ایین روش را آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی
نپسادید .طدق سعمو یحث و جد نیمدند؛ اسا دیگم یه ج(سا ززب هم نّاسدند .سن
آن زسان این ایماد را د
سوجه نمیدانسبم؛ اسا اکاون اببماف سیکام که زیق ییا ایشیان ییود.
ایشان یهبم و زودتم از سا فهمّدند و سماشا هم نیمدند؛ چون سدتی یعد ،سا دییدیم کیه
آقار جت الدین فارسی ،آنکسی ندود که آقایان سطمزش سیکمدنید و ییه نظیمم ییه نریع

028

آیة اهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران

ززب و نظام یود که آقار جت الدین فارسی رئّسجمهور نشد .سعای بیمض یایده ایین
نّست که رئّسجمهورر یایریدر خیوب ییود .اسیام کاندییداتورر روزیانّون را ییمار
ریاستجمهورر ساع کمده یودند؛ غّم روزانی هیم کسیانی کیه خودشیان ییا ازیزاب و
جمعّتها سطمح کمدند ،آقار زدّدی و یایردر و آقار جت الدین فارسی یودنید .لیبا
پس از زبف آقار فارسی یه دلّل سشیت قانونی ،ززب هیم آقیار زدّدیی را کاندییدا
کمد و یعد از خ(ع یایردر هم یه آقار رجیائی رأر داد .یعید از سیاجمار شیهاد آقیار
رجایی یا اسام رحدت کمدیم و ایشان را راضی کمدیم که ساع کاندییداتورر روزیانّون را
یمدارند که آقار خاساهار یبواناد ناسزد شوند .ریاستجمهیورر ایشیان یعید از شیهاد
د
آقار یهشبی یود؛ واال سا از داو نظمسان این یود که آقیار یهشیبی رئیّسجمهیور شیوند.
از نظییم رییتیت ،تریییم و سییاش و اخییتق و یّ یان ،زبییی از لحییاظ ظییاهمر ،یمازنییدۀ
ریاستجمهورر یودند و در سقایل آقار یهشبی هّچکس نمیتوانست سقاوست کاد .رأر
ً
داو را هم سیآورد و یقّاا یمار کشور سرّد یودند .سابها تقدیم چّیز دیگیمر شید .گیاهی
د
تدیّم سا ساناد پشهار است در سقایل گمدییاد تقیدیم .العدید یی ددیم و اﷲ یقیدر؛ سیا تیدیّم
ً د
سیکاّم ،ولی خدا تقدیم سیکاد .آنچه سا سیخواهّم ،لزوسا تحقق نمییاید .چّز دیگمر
سیشود .یه هم زا رو یدادهایی که پّش آسد ،یه این دلّل یود که از نظیم اسیام ،کاندییدا
شدن یمار روزانّون سماوع یود؛ لبا سّان آقار یایریدر و آقیار جیت الیدین فارسیی،
دوسی یه دلّل افغانیاألرل یودن کاار گباشبه شد .آقار زدّدی سطمح شد که دیگیم دییم
شده یود و نمیتوانسباد تد(ّغا کااد .یایردر نّز تد(ّغا شّطاتآسّزر کیمده و گربیه
یود سن یمار کاندیداتورر تصمّم نگمفبم؛ یعد رفت قم یا اسام دیدار کمد و یا تدانی قد(یی
یا ت(و یز یون ،خدمنگار پمسّد زاال که خدست اسیام رسیّدید ،درییارۀ ریاسیتجمهیورر
یرمسایّد .او هم یا شّطات گرت ی(ه زاال که خدست اسیام رسیّدم ،ابیتم سییکیام کیه
کاندیدا هسبم؛ یعای اسام تأیّد کمدند .زبی شایعه کمدند که اسام ییه یاییریدر رأر داده
است .ایاها یابث شد یاییریدر رأر یّیاورد .او ییا ایین شیّطاتهیا و ییا ایین روشهیا
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رئّسجمهور شد.
مرحوم مهندس بازرگان به پسر آقای بهشتی گفته بودند که اوایل انقالب در هر جلسهای
که میرفتیم ،پدر شما رئیس جلسه بود و الحق هم لیق ریاست بود.

همّن طور است .در شورار سمکزر ززب جمهیورر اسیتسی ،ج(سیا زییادر ییا
آقار یهشبی یودیم .د
سؤسسّن ززب ،آقار سوسور اردیّ(ی ،آقار خاساهار ،آقار هاشمی
رفساجانی ،شهّد یاهام زضور داشباد .سیمان نهضیت و انقیتب و ییاران نزدییک اسیام
یودند .افماد دیگمر از روزانی و غّم روزانی هم یودند؛ ولی همیۀ آنهیا در سقاییل آقیار
ً
د
یهشبی واقعا ازساس سیکمدند که ایشان یایید رئیّس یاشید .لیبا داولیّن دیّمکیل زیزب

جمهورر استسی و داولّن رئیّس دییوان بیالی کشیور ،شیهّد یهشیبی ییود .در سج(یس
خدمگان رهدمر ،خدمگان قانون اساسی ،یه دلّل ازبماسی کیه ییمار آییة اﷲ سابظیمر قائیل
ً
یودند ،ایشان اسما رئّس یود؛ ولی در بمل ،سدیم ج(سه آقار سابظمر ندود ،آقار یهشبی
ً
یود .آقار سابظمر زضور داشت ولی اداره یم بهدۀ آقار یهشبی یود؛ دقّقا یه دلّل لّاقت
و رتیبی که در شخصّت ایشان یود .هیّچ کیس هیم اببیماض نمییکیمد ،چیون همیه
سیدانسباد که کسی یهبم از ایشان یمار سدیمیت و ریاست نّست.
در ج(سۀ خدمگان قانون اساسی ،آدمهار د
سهمی زضور داشباد که یعضی همان زسیان در
آسبانۀ سمجعّت یودند و بدهار از آنها اآلن سمجع تق(ّدند .آقیار یهشیبی اگیم ندیود ،آن
قانون اساسی ظمف چاد ساه تدو ین نمیشد .قانون اساسی ،کار یزرگی یود که یا سدیمیت
ایشان یه سمانجام رسّد .ایاها نشانۀ شایسیبگی آقیار یهشیبی و قیدر سیدیمیت ایشیان
است .سمزوم سهادس یازرگان درست گرباد.
در خاطرات سفیران خارجی و همچنین سلیوان 0هست که در اوایل انقالب ،در مذاکرات
مهندس بازرگان با نمایندگان کشورهای خارجی ،بیشتر اوقات آیة اﷲ موسوی اردبیلی در
 .1وی(ّام هّ(ی سالّوان  )William Healy Sullivanسبولد  0۲اکبدم  03۲۲و درگبشبه در  00اکبدم  ،۲109آخمین سرّم
آسمییا در ایمان یود .در سا  03۷3سّتدر سأسوریت او در ایمان آغاز شد و اندکی پس از پّموزر انقتب استسی ایمان و
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جلسات حضور داشتند .بعد از شهادت آیة اﷲ بهشتی ،ایشان سکاندار شورای عالی
قضائی شدند .در شورای بازنگری قانون اساسی هم بودند .در دوران منازعات میان قوای
ّ
قضائیه و مجریه و مقننه و در زمان رحلت حضرت امام هم ایشان نقشآفرینی کردند.
جریان آیة اﷲ شریعتمداری در قم ،آیة اﷲ منتظری و چندین ماجرای مهم دیگر هم اتفاق
افتاد و شما در همۀ این ماجراها فعالیت رسانهای داشتید .به عنوان یک روزنامهنگار و
کسیکه با هر سه قوه ارتباط دوستانه داشتهاید ،این رویدادها را چطور ارزیابی میکنید؟

سّان پایان جاگ و رز(ت اسام فار(ۀ زیادر ندود .یاایماین ،همۀ این اتراقاتی که ذکیم
کمدید در دوران جاگ که یسّار د
زساس و سهم یود رور داد .اگم تاریخ سیهدهیۀ گبشیبۀ
انقتب را یگو یّم ،یاو یسّم و تدو ین و سابشم کاّم ،سییّاّم خّ(یی از زیوادث سهیم در
هشت سا جاگ که سقارن دوران اسام یود ،اتراق افباده است .در این دوران یزرگان نظیام
و یاران اسام در سسئولّتها زضور داشباد .در چاّن سقطعی ،یّش از هم چّز یه همیدلی
نّاز یود؛ نّازساد همماهی و هماهاگی سمان یود .ایایه نظام جمهورر استسی در سقاییل
تهاجمی شدید ،ایسباد و کم نّاورد و سوفق هم شد جمعیادر سا هم از جاگ این اسیت
ً
که پّموز شدیم) ،کارر ندود که یهآسانی انجام شود یا یا بدم انسجام یه پّش یمود؛ زبما
انسجام الزم داشیت ،یایید آدمهیایی در رأس اسیور یاشیاد کیه ییا همیدیگم هیمفیمنید،
دستیهدست هم یدهاد و کار را پّش یدمند .این سقدسۀ یحث اسیت .از ایین سقدسیه کیه
یگبریم ،زاال یاید یدّاّم که چه اتراقی افباد .واقعّبش این است که در تمام طو جایگ،
کار تشیّتتی ززب و انسجاسی که یه تریم انقتیی داده یود و نّموهایی که تمیّت کیمده
یود ،یه کار آسد؛ همچاد که در یییدو سا آخم جاگ ،ززب جمهورر استسی تعطّیل
شده یود ،اسا از نّموهار ززب در جاهار سخب(ف اسبراده سیشد ،و سهمتم ایایه همیان
د
سؤسسان ززب ساهار ارتداطا ززیی ،ساهار تشییّت ززییی ،خودشیان ییه بایوان
دوسبان همفیم ،سه قوه را در دست داشباد و کشیور را اداره سییکمدنید .آقیار خاسایهار
رئّسجمهور یود ،آقار هاشمی رئّس قوۀ د
سقااه و آقار سوسور اردیّ(یی هیم رئیّس قیوۀ
پّش از تسخّم سرار آسمییا یه دست دانشجویان پّمو خش اسام ،یه آسمییا فما خوانده و یتفار(ه یازنشسبه شد.
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قضائّه .در داخل سه قوه نّز یّشبم سدیمان ار(ی ،یا این آقایان هیمفییم و همیماه یودنید.
همه نّموهار خش اسام سحسوب سیشدند .آقار هاشمی رفساجانی یا نمایادگان سج(س
سشی(ی نداشت .سدیمان قوۀ قضائّه هم همّنطور ،نخستوزیی ام آقیار خاسایهار ،آقیار

سّمزسّن سوسور بضو شورار سمکزر ززب یود و سورد اببماد آقایان و اسیام .خّ(یی از
وزرا یا ززیی یا همفیم یودند .رؤسار قوا خش اسام را قدو داشباد .انسجام و همفییمر،
نظام را در یمایم زوادث ،طوفانها ،توطئهها ،شورشها و تهاجما خارجی زریظ کیمد؛
جاگ را یه سمانجام رساند و یدیهی است که در رأس همیۀ بواسیل ،تیدیّم اسیام خمّایی
سحور یود.

در زسان جاگ ،قوۀ قضیائّه خّ(یی یایید دفعیا سیییود؛ هیم در سقاییل سیودجوها و

گموهکها که در پشت جدهه یا سوءاسبراده از اوضاع جاگی ،ب(ّه دفاع توطئه سیکمدند،
د
هم در تحقق اهداف سّاسی ،فمهاگی ،اقبصادر .یدون قوۀ قضائّۀ پاک و دفعا و دلسوز،
جاگ یه فمجام نمیرسّد .سمدم اگم سیدیدند که در کشیور بیدالت اجیما نمیشیود ،ییه
جدههها نمیرفباد .قوۀ قضائّه نقش یسّار د
سهمیی در جایگ داشیت .یایید سم(ییت را از
جادههار سخب(ف زرظ سییکیمد .آن دوران در یمخیورد قیاطع ییا ضید انقیتب ،آییة اﷲ
ً
سوسور اردیّ(ی یعضی پموندهها را در قوۀ قضائّه شخصا رسّدگی کمدند .یا وجیود ایین
نمیتوان گرت هّچ ضعری وجود نداشت و همه چّز در روالی رحّ ،قمار گمفبیه ییود؛
چون سشیت جاسعه و ییتجمیگیها گاهی سشیلساز سیشد .ساخبارهار نظیام هیم
هاوز قوام نّافبه یودند .داو از همه یاید قوۀ قضائّه در سسّم ریحّ ،قیمار سیگمفیت .در
سجموع قوۀ قضائّه هم درست و قاطع بمل کمد و یا قوار دیگم هماهاگ یود .اگم غّیم از
این یود ،شاید سشیت اساسی پّدا سیکمدیم.
در فموردین  ،15سا در تعطّت نوروز یودیم که پّام اسام یه سهاجمین جاگ تحمّ(ی
از رادیو پخش شد .در آن پّام ،اسام گرباد سن ییا کسیی بقید د
اخیو ندسیبهام .سین دراز
کشّده یودم ،اسا وقبی پّام را شاّدم ،پا شدم و نشسبم و یه کسانیکه آنجیا یودنید ،گریبم
ساظور اسام آقار سابظمر است .فمدار آن روز آسدم تهمان .آساده شیدیم کیه روزناسیۀ روز
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پاجم را سابشم کاّم که آقار سحمدب(ی انصارر سسئو دفبم اسام ت(رن زد یه سیا و گریت
اسام پّغام دادند از فمدا که روزناسۀ شما سابشم سیشود ،تیا اطیتع ثیانور هیّچچّیزر از
آقار سابظمر در روزناسه چاپ نیاّد .گربم ساجما چّست؟ گرباد هم وقیت آسیدر دفبیم
سیگو یم .فمدا سن رفبم دفبم و فهمّدم ساجما یمسیگیمدد ییه قضیایار سایافقّن و یعضیی
ایمادهایی که اسام یه آقار سابظمر داشباد .ولی آن ش طاقت نّیاوردم؛ یعید از کارهیار
روزناسه ،رفبم دفبم نخستوزیمر ،پّش آقار سهادس سوسور .یا هم رفّق یودیم .یا آقار
سوسور اردیّ(ی و آقار اساسی کاشانی ج(سه داشباد .سن هم یه آنها س(حق شیدم .گرباید
اسام آقار سابظمر را بز کمدهاند .سا یک شورا در نظم گمفبّم ،هاوز یا اسام هیم ریحدت
نیمدیم .جمعی را نام یمدند :آقایان سوسور اردیّ(ی ،خاساهار ،هاشیمی ،سهیدور کایی.
گربم سگم در قانون اساسی انبخاب قائمسقام رهدیمر دارییم؟ گرباید نیه .آقیار سوسیور
اردیّ(ی داو کسی یود که گرت :سهاجمر راست سیگو ید .چه لزوسی دارد که سا قائمسقام
تعّّن کاّم؟ سمانجام نّز یمار قائمسقاسی ،نه شیخ

را در نظیم گمفباید و نیه شیورایی.

دوسه ساهی که اسام در قّد زّا یودند ،قائمسقام نداشباد .یعد از رز(ت اسام هم رهدیم
تعّّن شد .رهدم فع(ی هم قائم سقام ندارد.
ساظورم این است که آقار سوسور اردیّ(ی وقبی این زمف قانونی ،روشن و واقعیی را
از سن شاّدند ،ییدرنگ پبیمفباد .همه در ذهاشان یود چون آقار سابظمر قائمسقام ییوده
ً
است ،پس زبما قائمسقام الزم اسیت .آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی سیخن زیق و سسیبد
را پبیمفت و دیگمان هم همماهی کمدند .همّنجا یگو یم که در کشیور از هیّچ کیس ییه
اندازۀ رئّس دسبگاه قضا ،توقع قانونگمایی نمیرود .آقیار سوسیور اردیّ(یی هیم گیاه در
سقایل قانون قمار سیگمفت ،خاضع سیشد.
ً
نیبۀ دیگم ایایه ایشان در تمام سسائل ار(ی کشور زضور داشیباد؛ سیثت از کسیانی
یود که یاید دریارۀ انبخاب قیائمسقیام رهدیمر نظیم دهاید و اگیم یایا ییود شیورایی ییمار
ً
قائمسقاسی رهدمر در نظم گمفبه شود ،ییی از افماد شیورا ،قطعیا ایشیان ییود .یایایماین در
تمام سمازل و اسور سهم کشور زضور داشباد و همماهی کمدند .نقش ایشیان در ده سیا
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داو یعد از پّموزر انقتب ،یعایی از  27تیا  15در همیۀ سیواردر کیه ایشیان سسیئولّت
داشباد ،یسّار یمجسبه یود و کارهار یزرگیی انجیام دادنید ،و از همیه سهمتیم ایاییه قیوۀ
قضائّه را یه ساسان رساندند.
ایشان از سال  31مسئولیتهای سیاسی را رها میکنند و دوباره برمیگردند به حوزۀ
علمیۀ قم و تدریس را شروع میکنند تا امروز .کار دانشگاه مفید با قوت ادامه مییابد.
مرجعیت ایشان ،مباحث علمی و تألیفات و کالسهای درس ایشان برقرار است .ارزیابی
شما از این دوران چیست؟

در دوران اسام ،ایشان و آقار یهشبی یه دالی(ی در اندیشۀ رفبن یه قم یودنید؛ از جم(یه
سیگرباد قم خالی شده است و یاید کسانیکه فییم انقتییی و قیدر تمیّیت طیتب را
دارند ،یه قم یموند .ییی از سا هار یعید از شیهاد آقیار یهشیبی کیه آقیار سوسیور
اردیّ(ی سسئو قوۀ قضائّه یودند ،یمار سن نقل کمدند :سن رفبم خدست اسام و گریبم آقیا
اجازه یدهّد سسئولّت قوۀ قضائّه را رها کام و یموم قم .اسام فمسودند :پس ردم کن یا هم
ً
یمو یم .یعد نّمخّز شدند که سثت یّا یمو یم .یعد گرباد که ساظور اسام روشین ییود؛ اسیام
سیخواسباد یگو یاد که نداید یمو ید .یعد اضیافه کمدنید کیه اسیام فمسودنید :سین از شیما
پّمتمم ،د
سام یّشبم است ،اگم قمار یم این یاشد که از زیم یار کار نظام جمهیورر اسیتسی
شانه خالی کاّم ،سن یاید داو این کار را ییام؛ ولی سن این کار را نمیکام .سین هسیبم،
شما هم یاید یمانّد .شما یمو ید ،کی یه سن کمک کاد؟ سا یاید یا شما این کارها را انجیام
یدهّم .یاایماین ،ایشان از قدل هم در نظم داشباد که ییه قیم یمگمدنید؛ سابهیا اسیام اجیازه
ندادند و ایشان اطابت کمدند .اسا سّل یاطای ایشان یه درس و یحثهار زوزور یود.
وقبی اسام از دنّا رفباد ،ایشان زس کمدند که یمایشان زسّاۀ کار کیمدن سهّیا نّسیت.
ً
اخبتفنظمهایی هم وجود داشت که دیگم ساندن ایشیان در تهیمان ریتح ندیود .ظیاهما
چاّن تصورر در ذهن ایشان یود .اهل این هم ندودند که یماناید و زیمف خیود را پیّش
یدمند .در این سواقع یا یاید دبوا کمد یا یاید کاار کشّد .ایشان فییم کمدنید کیه سیا از داو
فیم رفبن یه قم یا این اببقاد قو گمفت؛ لبا رفباد قم.
یمو یم کاار .ا
جار ار(ی ایشان هم قم یود؛ چون روزّۀ ایشان یّش از آنیه اجمایی یاشید ،ب(میی
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است .سن یه شما خّ(ی روشن یگو یم کیه آنچیه از ایشیان در کبیابهیار فقهیی دییدم،
ً
خصورا کباب قضار ایشان یا اقبصاد استسی ،آثارر است که از قدل رور آن کار کیمده
ً
و یادداشتهایی یمداشبه یودند ،یعدا تدو ین و سابشم کمدند .ایاها زّیف ییود کیه سابشیم
نشود .کتاب القضا را کسی نوشبه است که ده سا در سساد ریاست قیوۀ قضیائّه ییوده و
سشیتتش را یا گوشت و خون خود لمس کمده اسیت .آقیار سوسیور اردیّ(یی چیون در
سط ،یاالر نظام یودند ،همهچّیز را سییدیدنید؛ اطیتع داشیباد .یایایماین ،کبیابهیار
اقبصادرشان هم خّ(ی سرّد است .سا  55دو سا پّش) یه ایشان گربم کبیابهایبیان
را سابشم کاّد .گرباد سن خّ(ی چّزها دارم که نمیتوانم سابشم کام .گریبم چیما؟ گرباید
یمار ایایه یعضی از آقایان سماجع و ب(ما قدو ندارند و سمین است سخالرت کااید و ییا
ً
سن یمخورد یشود .سن یه شوخی گربم اتراقا اآلن یهبمین وقت است ییمار انبشیار ایاهیا؛
چون ب(مار سا هیّچوقیت ییه ایینانیدازه ضیعّف نشیدهاند! خادیدنید .گرباید درسیت
سیگو یی.
آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،بتوه یم فقه ،در رشبههار دیگمر هم شاگمد تمیّت سیکااد.
سمجعی است که در زوزه و دانشگاه زضور دارد .ایاها کارهار یزرگیی اسیت کیه ایشیان
ً
یعد از اسام انجام دادند؛ اسا رد زّف که تقمیدا همۀ این سد یّمار یودند .این سشییل
سانع شد اسا یاز خّ(ی سهم است که کسی یا سشیت جسیمی ایینهمیه تیتش کیمده و
اینهمه کار را یه ساسان رسانده است .انبشار کباب ،شاگمدپمورر ،ادارۀ دانشگاه ،همه را
پی گمفباد و د
همت یاال و سقاوست ایشان در یمایم سوانع سد شد یا اراده کارها را تا ایاجیا
یه پّش یدمند .اگم ضعف و سشیل جسمی ندود ،کارهیار یّشیبمر سییکمدنید و ثمیما
یاالیی از وجودشان نصّ جاسعه سیشد.
در اسالم ،مسئولیت ،خدمت است نه امتیاز .به همین دلیل است که مسئول ارشد نظام
بهراحتی منصبی مهم را تحویل میدهد و به قم میآید .نظر شما در اینباره چیست؟

آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی نهتاها یه ساار زیوسبی دلدسیبگی نداشیت ،ی(ییه از خیدا
سیخواست که روزر کسی یّاید و آن یار را از دوش او یمدارد .سین گمیان سییکیام اگیم
ایشان سیخواسباد در سقام ریاست قوۀ قضائّه پس از اسام یاقی یماناد ،سانع د
سهمی وجود
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نداشت و اگم سانعی هم یود یا قدرر سقاوست زل سیشد؛ ولی خودشان تماییل داشیباد
که یموند قم و درس و یحث ط(دگی را اداسه یدهاد .یاایماین ،سیتوان گرت که ایشیان قیم
را انبخاب کمدند؛ یمختف یمخی دیگم از سسئوالن سایق که از آسدن یه قم و تمک تهیمان،
ناگز یم یودند.
به نظر شما در دوران مرجعیت ،موضعگیری ایشان دربارۀ مسائل سیاسی و اقتصادی
جامعه چگونه است؟

واقعّت این است که انبظار جاسعه از سماجع زیاد است .سماجع سا در سسائل سخب(ف
اجبمابی ،سّاسی ،اقبصادر و فمهاگی یاید یّش از این ییه سّیدان یّایاید .ییّش از ایین
ً
سیتواناد نقش داشبه یاشاد .این آقایان یاید یا هم یاشّااد ،سبحدا سسائل را یمرسی کااد،
نظم یدهاد ،اگم یاید سوضع یگّمند ،سوضع یگّمند .خدست یمخی از سماجع بمض کیمدم
که چما این کار را نمیکاّید؟ چیما از قیدر تأثّمگیبارر جمعیی ،اسیبراده نمییکاّید؟
فمسودند :سمین نّست .نظمها ییی نّست .سن گربم اسام آن زسان در سقایل شیاه همیه را
جمع کمدند ،نظمها را ییی کمدند ،ابتسّههار سشبمک دادند ،شما هم یاید همّن کیار را
د
ییاّد .شما که نمیخواهّد یا نظام جمهورر استسی سقای(ه کاّد ،سیخواهّد یمار زیل
سشیت  ،ییمار ج(یوگّمر از یعضیی انحمافیا و ییمار ایاییه جاسعیه در سسیّم نظیام
جمهورر استسی درستتم پّش یمود ،تبکماتی یدهّد ،دسبهجمعی بمل یرمسایّید .ییا
سشور و همدلی تصمّم یگّمید و نظمتان را ابتم کاّد .تاکاون چاّن اتریاقی نّربیاده و
این کار را نیمدند .سماجع ،یاالتمین سط ،سبهدی جاسعیهانید .خیانوادههیار سیبهدی از
سماجع پّمور سیکااد .اگم ییاالتمین سقاسیا دیایی سیا نبواناید کایار هیم یاشیّااد و ییه
وزد ا نظم و بمل یمساد ،از سمدم چه انبظارر سیتوان داشت؟ آنها الگو هسیباد؛ یایید
همفیمر کااد تا در سسائل اجبمابی ،سّاسی ،اقبصادر سوضعگّیمرهیار قیور داشیبه
یاشاد.
سن نمیدانم چما آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی تیا زیاال کیم سوضیعگّیمر کمدنید .همیّن
یییدو ساه پّش ،در قم خدست ایشان رسّدم و یا ایشان رحدت کمدم .گربم سیمدم توقیع
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دارند که شما زمف یزنّد ،نظم یدهّد ،سیو نیاّد .یییدو روز یعد ،ابتسّهار دادند
ً
که فیم کام اثم همان رحدتها یود .ولی ایاها کم است .ایشان و ب(مار دیگم یاید واقعا
یّشبم از این در اسور سم(یت سشارکت کااد .از سمدم یپمسّد ،یه شما سییگو یاید کیه سیا
انبظارسان یّش از این است .شما دریارۀ آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،دریارۀ سماجیع دیگیم ییا
سمدم گرتوگو کاّد .سمدم راضی نّسباد .سیمدم سییگو یاید سیا از سماجیع توقیع یّشیبمر
داشبّم .سن ایاجا یاشّام یه باوان ییی از دوسبان آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی و از ارادتمایدان
ایشان فقش تعمیف و تأیّد کام که چّزر زل نمیشود .سن یایید زیمف د سیمدم را هیم
یزنم .سمدم سیگو یاد آقایان سماجع یه وظّرۀ سمجعّبی خودشیان در اوضیاع فع(یی بمیل
نمیکااد.

3

از شما بسیار ممنونیم و برای شما آرزوی موفقیت بیشتر و سالمت میکنیم.

سن هم از شما سماونم که این کار خّم و یزرس را شیموع کمدهایید و اسّیدوارم کیه ییه
نبایج خویی یمسّد.

 .1در زسان این گرتوگو ،سشیتتی سّان دولت دهم و زوزههار ب(مّه یموز کمده یود.

گفتوگو با دکتر صادق آئینهوند

گفتوگو با
دکتر صادق آئینهوند3

لطفا نخست خودتان را بهاختصار معرفی بفرمایید.

سن رادق آئّاهوند ،سبولد  ،3110یا سیسا سایقه ،اسباد دانشگاه تمیّیت د
سیدرس،

د
سدرس تاریخ استم در زوزههار ب(مّه و دانشگاههار کشور هسبم.
از چه دورانی با حضرت آیة اﷲ موسوی اردبیلی آشنا شدید؟

در سا  3125یا  3121سن دانشجور دانشیگاه تهیمان ییودم و در دانشییدۀ ادیّیا
تحصّل سیکمدم .شاّدم زضیم آییة اﷲ اردیّ(یی ،در سح(یی نزدییک دانشیگاه ،نمیاز
جمابت سیخواند و سخامانی سیکاد .یّن نماز ظهم و بصم ،دریارۀ ساه سدارک رسضان و
زوادثی که یعد از کشبه شدن خ(ّرۀ سیوم پدیید آسید و نقیش اسّمالمیؤساّن ع) تح(ّیل
تاریخی سیکمدند .سا از دانشگاه تهمان سیرفبّم آنجا و پشت سم ایشان نماز سیخواندیم
و یّن نماز هم از سخاانشان اسبراده سیکمدیم .از آن سوقع سیا جیبب ایشیان شیدیم .ییا
ییی از دوسبانمان ،آقار سحمدب(ی یهماسّان که هماکاون در اسبان همدان دیّم هسیباد،
پار درسشان سیرفبّم و این داولّن ستقا سا یود .تح(ّ(ی که آن زسیان از تیاریخ اسیتم
سیداد ،از جهت روشنیّای ،روزآسدر و روزآگاهی و د
توجه دقّقی که یه سسیائل جهیانی
داشباد ،کمنظّم یود .در زقّقت یعد از زسّاّۀ ارشاد ،کانون توزّد ییمار دانشیجو یان،
 .1زمان گفتوگو 08 :خرداد 0931؛ مکان :دانشگاه تربیت مدرّس.
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سمکز یت ب(می داشت .دانشجو یان از سخامانیهار کانون اسبقدا سیکمدند .خانمهیار
ً
د
واقعا د
تحولی ایجاد کمدند .کانون توزّد سحل
سحجده هم در سّان سسبمعان یودند .ایشان
تجمع یاورسادان یه اسام و زمکت اسام و انقیتب اسیتسی ییود کیه سییخواسیباد پاسیخ
ً
سؤاالتشان را یگّمند .یاید یگیو یم کیه واقعیا ابید زسیّاّۀ ارشیاد ییود .یزرگیانی ایاجیا
سخامانی و یحث کمدند که یعد از انقتب سشهورتم شدند ،همچاّن جزوهها و ساشورا
کانون در سط ،جاسعه اثمگبار یود.
در آن زمان شما کارشناسی تحصیل میکردید؟

ی(ه ،سا دوم یا سوم دانشگاه یودم و در دانشیدۀ ادیّا و ب(وم انسانی تحصّل سیکمدم.
آن زسان خّ(ی بتقهساد شدیم یه ایشان .دانشجو یان را هم تشو یق سیکمدیم که یّایاد و آنهیا
هم سیآسدند .راه نزدیک یود و از دانشیدۀ ادیّا یه سمت خّایان فمرت سیآسیدیم .سیعی
سیکمدیم تا هم وقت که زات آقا هسباد ،اسبراده کاّم .داولّن یار یه ییاد دارم کیه تح(ّلهیار
دقّقی دریارۀ زوادث سدیاه کمدند و فباۀ سدیاه الرباة الیدمر) را خّ(ی دقّیق و ییا جزئّیا
تشمی ،کمدند .یا ایایه سا آن سوقع ،سطال روز را هم سیخواندیم و اطتع داشبّم ،ولی دقت
و توانمادر زضم آیة اﷲ در تح(ّلهایی که از تاریخ استم داشباد ،سا را یه وجد سییآورد.
این ییی از سسائ(ی یود که سا را بتقهساد کمد.
سا از سا  3123جبب زسّاّۀ ارشاد هم شده یودیم و آنجیا هیم سییرفبیّم؛ سابهیا
زسّاّۀ ارشاد ،سا  23و  25یسبه شد و فعالّتها و تحمکا کم شد .وقبی یه طور ک(ی
زسّاّۀ ارشاد را یسباد ،دانشجو یان خّ(ی افسمده شدند .وقبی زضم آییة اﷲ سوسیور
اردیّ(ی کانون توزّد را تأسّس کمدند ،یخش بظّمی از آن فعالّتها و تحمکا یه آنجیا
آسد .سن یه یاد دارم که شخصّتهایی ساناد سمزوم دکبم یاهام ،آنجا رحدت سیکمدند و
یا دانشجو یان ارتداط سیگمفباد .کیانون توزّید ییمار آسوزشهیار بقّیدتی و ارزشیی و
انقتیی ،پایگاهی سهم یود .در همان زیمزسّن کانون توزّد که نماز سیخواندیم ،یسّارر
ا
از دفعاالن دانشگاههار کشور را سیدیدیم ،و در زقّقت این نقطۀ دقوتی یود.
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نقشی که زضم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی در انقتب داشباد ،فماسوششدنی نّسیت؛
ً
خصورا یمار کسانی ساناد سین کیه آن روزهیا و آن ج(سیا را دیدهانید و سیداناید کیه
سخامانیهار کانون توزّد چقدر تأثّمگبار ییود .ییادم اسیت کیه سیم کیتس دانشیگاه،
د
اسبادر دریارۀ سسائل ظهور زضم زجت بج) چّیزر گریت .سیا ذهاّبیی داشیبّم.
دانشجو یودیم و از شهمسبان آسده یودیم ،اسبادها را خّ(ی یزرس سیپاداشبّم .این اسیباد
سایقۀ زوزور هم داشت ،ولی زوزه را رها کمده یود .سا یتفار(ه خدست زات آقا رفبیّم
و ایشان یمار سا از آن زادثه چاان ترسّم دقّقی دادند و انحماف آن اسباد را یّان کمدند که
هّچ شدههار در ذهن سا نماند .سا اکثم سشیتتمان را یا ایشیان در سّیان سییگباشیبّم و
جواب سیگمفبّم.
پاسخ ایشان را به همان استاد گفتید؟

ی(ه؛ پاسخ آیة اﷲ سوسور اردیّ(یی را ییه سیؤاال و اشییاال آن اسیباد ییه خیود او
گربّم ،ولی هّچ جوایی نداشت .در واقع سا گاهی یه پشیبوانۀ ایشیان ییا یمخیی اسیبادان
دانشگاه وارد گرتوگو سیشدیم .سیدانسبّم که اگم جیایی کیم یّیاوریم ،ایشیان جدیمان
سیکاد.
عالوه بر کانون توحید ،در مسجد امیرالمؤمنین(ع) هم با ایشان ارتباط داشتید؟

ً
ی(ه ،خصورا یعید از یسیبه شیدن زسیّاّۀ ارشیاد .یعید از آن ،سیعی سییکیمدیم از

این طمیق تغبیۀ فیمر یشو یم .سن از این دو راه یا زضم آیة اﷲ سوسور آشاا شدم .یعد
یا فعالّتهار ایشان در ساطقۀ غمب ،یهو یژه خّایان زنجان ،سسجدالادی ص) که انبهار
اسّمآیاد شمالی است و سسجد زضم اسّمالمؤساّن ع) و سساجد و کانونهایی که یمپیا
کمده یودند ،آشاا شدم و فهمّدم ایشان در فیم یمناسهریزر و طمازی ییک دانشیگاه ییمار
جوانان پّشمو هسباد .زدود دهیپانزده سا پیّش در قیم خدسبشیان رسیّدم؛ خیاطمهار
یمار سن تعمیف کمدند که خترهاش این است که :سیخواسباد دانشگاهی غّمانبریابی
تأسّس کااد؛ آن هم در زسانی که سس(مانها نسدت یه دانشگاه دولبی نّز اشیا داشباد.

011

آیة اهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران

یا ییی از کسانی که آن سوقع دانشییدۀ غّمانبریابی زیانهیار خیارجی داشیت ،سطیمح
کمدند که یک دانشگاه غّمانبرابی استسی یمار آیاده تأسّس کااد .پّشیّای چقدر دقّق
یود؛ سابها یه دلّل سشیتتی که پّش آسد ،آن دانشگاه سبوقف ساند.
ایشان از روزانّون َ
سعبمد زضم اسام ره) یودند .روزآسیدر و سیو یۀ کیاریمدر ،در
ً
سخامانی ایشان کاست سشهود یود .جوانیان را درک سییکیمد .یمناسیهریز و بم(ّیاتی ییود.
خّ(ی دفعا و پمتحمک یود .ایشیان کانونهیار فعالّیت و سایاطق سخب(ریی ییمار تجمیع
ً
جوانان تأسّس کمدند؛ جوانانی که هّچ چّز قانعشان نمیکیمد .در دانشیگاه غالدیا قیانع
نمیشدیم ،در زوزه هم غّم از شاگمدان اسام کسی سا را جبب نمیکمد .در زقّقت ایین
یزرگواران یودند که یا کمک و راهامایی اسام از قم یه تهمان آسدند؛ اسثا زضیم آییة اﷲ
سوسور اردیّ(ی ،اسباد شهّد سطهمر ،شهّد د
سرب ،و شهّد یهشبی ،در کانون د
توجه یودند
ا
و زوزه را یه دانشگاه آوردند؛ یا همان زیان دانشگاهی ییا سیا گریتوگو کمدنید و سوجی
د
تحولی یزرس در دانشگاهها شدند .نسل یاورساد یه اسیتم و سعبقید ییه ریشیهها پیمورش
دادند که روزآسد هم یود.
از نظر شما ،آیة اﷲ موسوی اردبیلی چه ویژگی ّ
مهمی داشت که ایشان را تا حدی از
دیگران ممتاز میکرد؟

چون یا شخصّتهار سخب(ف زیوزۀ ب(مّیۀ قیم در سیط ،ایشیان ارتدیاط نداشیبم،
نمیتوانم سقایسه و قضاو کام؛ ولی آیة اﷲ العظمی سوسور اردیّ(ی چاد و یژگیی سهیم
داشت:
ً
داوال ،سهمیان و خوشیمخورد یود .یا ایایه سوقعّت و شأن واالییی در تهیمان داشیباد،
نسدت یه سا که دانشجور 21ی 22ساله یودیم ،یا ازبمام و رور خوش یمخورد سییکیمد و
دسیت
جواب سؤا هایمان را سیداد .ایهت ساخبگی اسباد در ذهاّت سا فموریخت و ییا
ا
د
پم سا را فمسباد .یمخورد یک روزانی در شأن و زد ایشان ،یمار سا سهم ییود و جوانیان را
جبب سیکمد.
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ً
ثانّا ،روزآسد یود .سطالعا یسّارر در زسّاههار سخب(ف داشت که آنها را بم(ّیاتی
هییم س ییکییمد؛ یعا یی ای یدههایش کییاریمدر یییود .روزییانّون ی یا اسییبادان دانشییگاه ی یا
شخصّتهار دیگمر یودند که فقش یحث سیکمدند؛ اسا ایشان آنچه را الزم سیدانست،
فماهم سیکمد .سسجد و کانون و سالن سهّا سیکمد؛ زبی سیخواست نظّم ایین دانشیگاه
سرّد را که دانشگاه یزرس و سعبدمر است ،قدل از انقتب تأسّس کاد .این و یژگییهیا در
همۀ افماد ندود .ایشان شخصّبی سجبهد و سورد تأیّد اسام یود .تعیداد انسیانهایی چایّن
بییالم و وارسییبه و انقتی یی کییم یییود .شییهّد سطهییمر ،شییهّد یهشییبی ،شییهّد سری دیب ،و
شهّد یاهام ،کسانی یودند که روزآسید ،دانشیماد ،پمسطالعیه و آگیاه ییه سسیائل جهیانی
یودند؛ بم(ّاتی و خوشیمخورد یودند؛ جبب سیکمدند و نظمهایشان کیاریمدر ییود .در
زقّقت ،کارها را یه نبّجه سیرساندند و تاها رمف زمف ندود .سجموبۀ و یژگیهایی که
زضم آیة اﷲ سوسور داشت ،در کمبم کسی سیدیدیم.
از همکالسیها و دوستانتان که پایۀ ثابت کانون بودند ،کسی را به یاد دارید؟

آقار دکبم سحمدب(ی یهماسّان ،که اآلن در همدان د
سدرساند؛ آقار سماواتّان ،کیه از

د
سدرسان یمجسبۀ تهمان هسباد و چاد تن دیگم که سن ناسشان را فماسیوش کیمدم .جوانیان
زیادر از دانشیدههار دیگم سیآسدند .سا فقیش دانشیجوهار دانشییدۀ ب(یوم انسیانی را
سیشااخبّم.
دربارۀ شیوۀ مبارزاتی آیة اﷲ موسوی اردبیلی در کانون توحید و مسجد امیرالمؤنین(ع)
سخن بگویید.

زسانی که سیا در دانشیگاه فعالّیت سییکیمدیم ،دو جمییان دفعیا ییود :سارکسّسیم و

سوسّالّسم که در دانشگاه خّ(ی قور یود؛ اسا از سا هار  23و  25زمکت اسیتسی در
دانشگاه اوت گمفت .اسّد و د
توجه سمدم یه شخصّتهار یمجسبه و در رأس آنها زضیم

اسام خمّای یّشبم شد .زمکت که آغاز شد ،سییدانسیبّم ییه رهدیمر ایشیان و ییا د
همیت

شاگمدان یزرگوارشان است .در این زمکت ،آنها شخصّتهار فیمراند ،شخصّتهار
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سازساندهیکاادهار هسباد که این ارتداط را زرظ سیکااد .اسباد سطهمر ،دکبیم ییاهام و
دکبم د
سرب ،را سیشااخبّم؛ ارتداط داشبّم .آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی را هم سیشیااخبّم .سیا
ً
سیدانسبّم که سازساندهی دارند و سسبقّما یا اسام در ارتداطاد و اسام ییه آنهیا خشسشیی
سیدهد .آنها سأسوریت داشباد که از زوزه یه دانشگاهها یّایاد و جوانان را دریایاد.
سازسان سجاهدین خ(ق که در سقاییل سارکسّسیتها تشییّل شید ،بواس(شیان را در
دانشگاه سیشااخبّم؛ ولیی نسیدت ییه سیازساندهی روزیانّون ،زییاد آگیاهی نداشیبّم.
د
سیدانسبّم که آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی تشیّت وسّعی دارند؛ سابها سا در زدر ندیودیم
که وارد این تشیّت شو یم و اطتبا داشبه یاشّم؛ ولی همیّن کیه سییدییدیم ایاهیا
خوب جبب سیکااد ،اسیانا دارند ،روزآسدند و د
همبشان را در دانشگاه و سااطق تهمان
ً
گباشبهاند ،یه این نبّجه سیرسّدیم که قطعا یا سازسان ارتدیاط دارنید .یایایماین ،اببمیاد
سیکمدیم و یخش بظّمی از دانشیجو یان کیه زمکیت اسیتسی را در دانشیگاههیا ییه راه
انداخباد ،یا این یزرگواران ارتداط داشباد.
اوایل دهۀ پنجاه ،هنوز وجهۀ مارکسیستی سازمان مجاهدین خلق آشکار نشده بود.

تا  21هّچ خدمر ندود؛ یعای خدمها یه گوش همه نمسّده یود.
فعالیتهای آنها هم در قالب مذهبی و اسالمی بود؟

دو دسبه یودند :ییی سارکسّستهار چپ که چمیکهار فدایی خ(ق و بواسل دیگم
یودند؛ دیگمر سازسان چمیی ای سدارزاتی یودنید کیه در قالی اسیتم ییه بایوان سیازسان

استسی سطمح شده یودند .یخشی از دانشجو یان ییا ایاهیا ارتدیاط داشیباد؛ ولیی یخیش

دیگمر سثل سا ،سعبقد یودیم اگم زمکبی یه انسجام یمسد ،یا رهدمر اسام و از راه همیارر
زوزه و دانشگاه است .لبا یا آنها ارتداط نداشبّم؛ ضمن ایاییه نریی نمییکیمدیم؛ چیون
هاوز آنها یه سمز(هار نمسّده یودند که سشیل داشبه یاشاد .سا  22و  21،آنهیا را تأیّید
سیکمدیم ،ولی یاور نداشبّم که یه نبّجه یمساد؛ چماکه سعبقد یودیم که زمکیت انقتییی
در ایمان یاید در یسبمر فیمر ی فمهاگی ،بم(ّاتی و سازساندهیشدۀ غّمچمیییی یاشید.
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پس یه یزرگواران روزانی یّشبم اببماد داشبّم.
ّ
با توجه به اینکه خیلی از دانشجویان مسلمان در آن دوران به دلیل وجهۀ اسالمی،
گروههایی مثل سازمان مجاهدین خلق به آنان پیوستند ،میتوان گفت که چون امام برای
افرادی مانند شما ،میزان تشخیص درستی و نادرستی تشکیالت بود ،با یاران ایشان
همراه شدید؟

ی(ه؛ همّنطور است .آنها نبوانسباد سا را جبب کااد؛ چون سا ،هم جاسعۀ روسبایی و
هم جاسعۀ شهمر را دیده یودیم .طّفهار سخب(ف جاسعه را یّشبم از آنها سیشیااخبّم.
یاایماین ،سعبقد یودیم که اگم یاا یاشد در این کشور نهضبی آغاز شود ،یک زمکیت دیایی
است و یاید یه رهدمر اسام و دندالهرو زوزه یاشد .سا هار  20تا  ،23در جمیان سدارزا
استسی ،سه شخصّ ات خّ(ی یمجسبه زضور داشباد :ییی زضم اسام یه باوان سمجع

تق(ّد و نجا دهادۀ کشور یود؛ دیگمر دکبم ب(ی شمیعبی که در دانشگاه خّ(ی یمجسیبه
یود -کسانی که سیخواسباد استم را روزآسد سطمح کااد ،ییا ایشیان همیماه سییشیدند.
کبابهار ایشان در سط ،کشور ،یهو یژه سّان سحافل دانشگاهی خّ(ی طمفیدار داشیت؛
سوم ،شخصّتهایی سثل آیة اﷲ طالقانی که اثمگباریشان در رتدۀ پایّنتمر ییود .سمزیوم
دکبم سحایی و سمزوم سهادس یازرگان در دانشگاه ،خّ(ی سورد د
توجه یودند؛ سابهیا اسیام
در رأس یود .سا سبهدیها د
توجهسان یه اسام یود و سعبقد یودیم که نجا دهاده ،اسام است.

یه سشی سدارزۀ سس(حانه هم اببقاد نداشبّم و زمکت دکبم ب(ی شمیعبی و سمزوم آییة اﷲ
طالقانی را یا زمکت اسام ،سبضاد نمیدانسبّم .سعبقد یودیم همجهت هسباد و از طمییق
این یزرگان و یا رهدمر اسام ،زمکت تودهار استسی  -انقتیی رخ خواهد داد که سیا از آن
یه انقتب استسی یاد سیکاّم .شخصّتهایی ساناد آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی و آییة اﷲ
شهّد یهشبی ،آیة اﷲ شهّد د
سرب ،و شهّد دکبم یاهام ،خّ(ی سورد د
توجه یودند .زسانی کیه
آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی سخامانی سیکمدند ،آیة اﷲ سوسور خوئّایهیا هیم فعالّتهیایی
داشباد؛ سابها سا کتسهار آیة اﷲ سوسیور اردیّ(یی را سییرفبیّم .کتسهیار ایشیان و
یزرگیان دیگیم
آیة اﷲ خوئّایها ،همزسان یود و در شما شهم تهمان سخامانی سیکمدند.
ا
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هم فعالّت سیکمدند؛ یخشی هم زندان یودند .آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی فعالّتهیایش
سازساندهیشده ،هماهاگ ،سعبد و بمّق یود .قهمسانیازر درنمیآورد .پخبه و د
سدیمانه
بمل سیکمد .شاید رژ یم نمیدانست افببیاح ایین سسیجد و کیانون ،زمکیت هشیّارانه و
بمّقی است .ضمن ایایه ایشان رژ یم را هم خام کمد؛ چون رژ یم سیخواست زمکتهیا
را کاد کاد .یمار ایشان خّ(ی سهم یود کیه در آن اوضیاع ،یبوانید کیارش را انجیام دهید.
زیمکانه کار سیکمد .تشیّت و سازساندهی یزرس و فعالّت فیمر داشیت ،دانشیجو یان
را جبب سیکمد ،اسیانا در اخبّار دانشجو یان و نخدگان سیگباشت .کانونهایی سثیل
کانون توزّد ،سسجد زضم اسّم ،سسجدالادی و سسجد خّایان زنجان یمار سیا خّ(یی
سهم یود؛ چون نخدگان ،سبریمان ،دانشجو یان ،روشاریمان و طّف سبهدی ،همه جیبب
ً
د
ایاجا سیشدند .یعدا سا فهمّدیم ایشان یا زضم اسام سمتدش است.
نسبت به مسئولیتهایی که امام بعد از انقالب به آیة اﷲ موسوی اردبیلی سپردند،
ّ
ارزیابی شما چیست؟ سمتهایی مانند عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ،دادستان کل
کشور ،رئیس شورای عالی قضائی و امام جمعۀ تهران.

زسانیکه ایشان سسئولّت داشباد ،سن خارت از کشور یودم و زیاد در جمیان سسائل ندودم؛
ً
فقش در ستقا هایی خدسبشان سیرسّدیم؛ ولی سجموبا چون ایشان سدیمیبش خوب ییود،
تحو خویی در قوۀ قضائّه ایجاد کمد .سازساندهی را خوب ی(د یود .نقاط د
د
قیو و ضیعف را
سیشااخت؛ سابها اوایل انقتب یود و فعالّتها یا سشیتتی همماه یود ،ولیی تیا جیایی کیه
سیدانم ،در کارهایشان خّ(ی توفّق داشباد.
دربارۀ مرجعیت و تألیفات ایشان بفرمایید.

ً
کبایی از ایشان دریارۀ فقه القضا دیدم؛ واقعا نهایت اجبهاد شّعه در زوزۀ قضا است.

دقو  ،قدر اسبدال  ،توانمادر و نوآورر ،در این کباب نمایان است .یه نظم سن همیّن
کباب ،نشان سیدهد که نو یسادهاش در تشیّت قضائی ییوده اسیت؛ چیون نیبیههار
تحو و د
تجمیی و کمیاب در آن زیاد است .د
تطور نظام قضا را در استم و انقتب ،خیوب
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یّان کمدهاند .این قورتمین کبایی است که سن دریارۀ قضیا در فقیه شیّعه دییدم .همیّن،
یهبمین دلّل است که یگو یّم ایشان یک سجبهد یمجسبه است.
آیة اﷲ موسوی اردبیلی بیان میکنند که نزدیکترین فرد به شهید بهشتی و امام
موسی صدر بودند؛ در اینباره چه میدانید؟

ی(ه ،این دو یزرگوار که از یمجسبگان ،سدیمان و دانشمادان بصم سا یودند؛ اسام سوسی
ردر ،خودش یک کشور را رهدمر سیکمد و یاّانگبار زمکیت اسیتسی در لدایان ییود؛
شخصّبی که نه فقش شّعّان و سس(مانان ،زبی سسّحّان آنجا را هیم جیبب کیمد .ایین
قدر جبب ،توانمادر و سدیمیت اسام سوسی ردر را نشان سیداد .وقبی لدایان ییودیم،
یمار سا تعمیف سیکمدند که این شخ  ،چقدر جاذیه داشت؛ چقدر قدر و سیدیمیت
داشبه است .شخصّت دیگم ،شهّد یهشبی است که همگان یم سدیمیت ،سیواد ،جاذییه،
توانمادر و ستست ایشان اذبان دارند .این سیه یزرگیوار ،سث(ثیی یودنید کیه هیم ییک از
دیگمر توانمادتم یود .و یژگیهایی داشباد که هم قدل از انقیتب و هیم یعید از انقیتب،
ساشأ د
تحو در کشور شد.
آیة اﷲ موسوی اردبیلی ،برخاسته از منطقۀ اردبیل به عنوان پایگاه ّ
تشیع ،تعلق بسیاری
ّ
توجه به اشراف کامل شما به تاریخ ّ
تشیع و تاریخ اسالم ،نظرتان
نیز به آنجا دارند .با
ِ
در اینباره چیست؟

اردیّل پایگاه د
تشّع و سمکز سازساندهی فیمر شّعه در ایمان است .این یمجسیبگی از
د
د
ررویه شموع شد .یه دلّل اراد خاری کیه سیمدم ایین خطیه ییه اهیل یّیت یی ب(یّهم

ر(وا اﷲ اجمعّن ی دارند ،زسّاه و خاسبگاهی یمار رشد و پمورش انسیانهار آزادهار

ساناد آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی فماهم شد .شخصّتهایی سمآسد و سشیهور از ایین ساطقیه
یمخاسباد که تا اسموز ،قدر  ،اختص ،توانمایدر و یمجسیبگی آنهیا در د
تشیّع سشیهود
است.

د
ررویه ،ساشأ یک دولت شّع ای دوازده اساسی در ایمان شد .ایایه یه چه غمضیی ییوده
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است ،یک یحث تاریخی است .اآلن یمار سا ،نبّجهاش سهم اسیت« .بیدو شیود سید
خّم اگم خدا خواهد» .سا یکپارچه شدیم .تا قدل از ایاها ،اییمان ییه ریور یکپارچیه
د
د
ررویه این کار را کمدند .یاألخمه یک کشیور ییا سیبه شیّعه
تشّع دوازده اساسی ندود؛
ا
تشیّل شد .این خدسبشان سهم است .زمکت تاریخ است؛ ولی از این زّث خّ(ی یمار
د
سا سهم است و نقطۀ د
توجه و زمکت ،خود اردیّل یوده است .خطۀ آذریایجان که از اردیّل
آغاز یک زمکت ارّل شّعۀ دوازده اساسی ییا وزید و انسیجام
و تدمیز شموع سیشود ،ا
یک اسپماتورر شّعی در سقایل اسپماتورر بثمانی د
سای است .هجم هیار دانشیمادان و
تمیّت فقه شّعه ،زمکتهایی که شموع شد ،نشانگم این است که ییک اسپماتیورر شیّعۀ
د
دوازده اساسی ،یا قدر  ،کّرّت ،هام ،تمدن و یسبم ب(می یه وجود آسد و رشد کمد .ایین
ً
تاازع و تعاد  ،قدت هم ایجاد شده یود؛ یّن فاطمّان و بداسّان ،ییّن بداسیّان و آ یو ییه
د
ررویه .الدبه ستطّن ،دندا چّز دیگمر یودنید ،ولیی خیدا
دی(مّان) ،یّن بثمانیها و
خواست که چاّن چّزر یشیود .گیاهی ییک اتریاق و زمکیت تیاریخی ،د
سجیمد از نّیت

سازندگان و یمگزارکاادگانش انجام سیگّمد؛ سثل ایایه در پاکسبان ،استم را سقاییل هاید
سیخواهاد و هدفشان تقایل است .این تقایل را نداید یه زساب استم یگباریم ،ایاها یک
قصدر دارند ،استم قصدر دیگیم دارد .هاید رور پاکسیبان فشیار سییآورد و پاکسیبان
چارهار ندارد جز ایایه استم را سطمح کاید و ییک ارتیش اسیتسی یسیازد .نبّجیۀ ایین
زمکت ،خوب است؛ ولی سمدسداران هدف دیگمر دارند.
آیة اﷲ موسوی اردبیلی دربارۀ انحرافات ،بسیار نکتهسنج هستند .دهۀ چهل ،سالها
دربارۀ توطئۀ بهائیت کار کردند و سال  0003کتابی به نام جمال ابهی نوشتند که ماحصل
ّ
مناظره با بزرگان و مبلغان بهائیت ،بهخصوص در منطقۀ آذربایجان بود .شما در اینباره
اطالعی دارید؟

از فعالّتهییار زضییم آییة اﷲ در اینیییاره اطتبیی نییدارم؛ ولیی یییه ییاد دارم کییه
چادین سا پّش ،در قم که خدسبشان رسّدم ،گرباد سن یک پژوهشی در نقید کسیمور
انجام دادم .سع(وم است که ایشان در سمازل و دورههار تاریخی وارد سّیدان سییشیدند؛
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این هوشمادر و روزآسدر ایشان را نشان سیداد کیه نقطیههار زادثیهخّز را یشااسیاد و
یه اسبقدا یموند .زسانی که کسیمور فعالّتهیایی را شیموع کیمد ،اسیام در سقاییل آنهیا
کش األسحار را نوشت.

د
زسانی ب(ّه انجمن زجبّه خّ(ی فعالّت سیشد؛ اسا شمارر از فعالّتهیا ،جیاسع و

روزآسد ندود و افماد ،شااخت تاریخیشان کم یود؛ ولی شخصّتهایی ساناد زضم آیة
اﷲ سوسور اردیّ(ی که سسائل تاریخی را خوب درک سیکااد ،یا زیمکی ،پایگاه فیمر آنها
را سورد د
توجه قمار دادند؛ بمق سحبوا و فیمشان را نقید کمدنید ،نیه ایاییه درگّیم شیوند و
سسئ(ه را سّاسی کااد .این راه درست است .یادم هست سیا  91یمخیی از دانشیجو یان
دفعا را که دسبگّم کمده یودند ،در زندان یه آنها سیگرباد شما اگیم سسی(مان و سدارزیید،
د
چما یه جار ایایه ب(ّه انجمن زجبّه کار کاّد ،فعالّت سّاسی سیکاّید؟ یعایی رژ ییم
یک زمکت انحمافی یمار سمگمم کمدن سدارزان راه انداخبه یود.
بیشترین مباحث اعتقادی ،در کانون توحید و مسجد أمیرالمؤمنین(ع) بوده و پایههای
اعتقادی اصیل اسالمی را در جوانان بنا کرده است .نظرتان در اینباره چیست؟

ً
قطعا همّنطور است .وقبی زضم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی از سسجد أسّمالمیؤساّن ع)
رفباد ،سا خّ(ی نارازت شیدیم؛ چماکیه از تهیمان رفباید؛ سیایقۀ الریت داشیبّم و در تهیمان
غمی تم شدیم .تهمان نّاز یه وجود ایشان داشت؛ گمچه تشخّ

ایشان درستتم است کیه

کجا یّشبم ساشأ خّم هسباد .یا اسیبادان دانشگاهشیان و فمزندانشیان ارتدیاط دارییم .گیاهی
خدسبشان سیرسّم.
دربارۀ دانشگاه مفید بفرمایید.

یک یار یمار یازدید یه آنجا رفبّم .دانشگاه ییزرس و د
سهمیی اسیت .یییی از زسیاا
ساندگار زضم آییة اﷲ اردیّ(یی ،همیّن دانشیگاه اسیت .دانشیگاهی آیایدهدار اسیت؛
یهخصوص در رشیبۀ اقبصیاد اسیتسی .اببدیارش خّ(یی زییاد اسیت .کبایخانیۀ خّ(یی
ارزشمادر هم دارد .یمار سا تعمیف کمدند که چطیور ییا دسیت خیالی ایین دانشیگاه را
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ساخباد .در قم یودن ایشان ،این سزایا را هم دارد.
آیندۀ جهان اسالم ،دانشگاه مفید و این فکر و ایدۀ تأسیس دانشگاه را چطور ارزیابی
میکنید؟

«سرّد» جزو دانشگاههایی است که در زیوزۀ ب(مّیۀ قیم سییدرخشید؛ ییمار ایاییه
دانشگاهی است که یا جدیت پّش سیرود ،سدانی درسبی دارد ،اسبادان ساهمر انبخیاب
کمدند و رشبههار سورد نّاز را پوشش سیدهد .در اقبصاد استسی ،زمف داو را در ایمان
و یا شاید در ساطقه ،این دانشگاه سیزند .چون همانگونه که یمخی از دوسبان سثیل آقیار
جت رفّع تعمیف کمدند ،خود ایشان دروس اقبصاد استسی یمگزار سیکمدند که یمخیی
دوسبان سیرفباد و سا خدم نداشبّم که تشیّل سیشود .قدل از انقتب ،ایشان کسیی ییود
که یحث اقبصاد استسی را سطمح کیمد و ییه ریور بم(ّیاتی در کتسهیا شیاگمدانی
پمورش داد.
دانشگاههای مختلفی بعد از انقالب تأسیس شده و بعضی میگویند دانشگاه مفید،
شتر این دانشگاهها را دیدهاید ،با دانشگاه
شبیهسازی شدۀ دانشگاه الزهر است .شما بی ِ

الزهر چه فرق یا شباهتی دارد؟ یا مثل دانشگاه امام صادق(ع) و برخی دانشگاههای
دیگر؟

دانشگاهها هم کدام خواری دارند؛ ضعفها و دقو هایی دارند .االزهیم ییک سیایقۀ
تاریخی دارد .االزهم را فاطمّان درست کمدند و پایگاهی یمار اندیشههار جهیان اسیتم
ً
ً
شد؛ سخصورا اندیشۀ اسمابّ(ّه و فاطمّان .یعدا یهتدریج ،کمسیها و ز(قیههار درس
را یه همۀ سباه واگبار کمد؛ چون سعۀ ردر داشیباد و همزسیان تیدریس سییکمدنید.
سات شده و یاالتمین سمکز ب(می اهل د
اسموز پایگاه جهان اهل د
سات است که یه نام نیاسی
ا
ا
زضم زهما س) درست شد؛ االزهم الشمیف .این دانشیگاه ییک چیارچوب و پایگیاه
تاریخی دارد .هّچ یک از دانشگاههایی که شّعّان در اخبّار جهان استم گباشباد ،یه آن
نمیرسد .دانشگاههایی که در جهان استم ،در قم و تهمان داریم ،یایید تقو ییت یشیوند و
زسانی یاید ایاها را یمرسی فای کمد و گزارش داد.
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اآلن در دانشگاه الزهر کرسی فقه جعفریه هم هست؟

اطتع دقّق ندارم ،ولی سمزوم شّخ سحمود ش(بو دندا این کمسی یود .نمییدانیم
نبّجهار داشت یا نه .اسا زسّاه خّ(ی سسابد شد و ییه نظیمم اآلن سشییل جیدر وجیود
ندارد.
آقای دکتر ،بسیار از شما ممنونیم و از خداوند برای شما آرزوی توفیقات بیشتر میکنیم.

یاده هم از شما سپاسگزارم که فمریبی فیماهم کمدیید تیا ییادر از گبشیبهها ییایّم.
خداوند یه زضم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،خّم و ستست یدهد.
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وقت خود را در اختیار ما گذاشتید ،بسیار سپاسگزاریم .در
جناب آقای آهارونیان ،از اینکه ِ
ابتدا میخواهیم خودتان را معرفی بفرمایید و همچنین برای ما توضیح دهید که چگونه با
موجب
آیة اﷲ موسوی اردبیلی آشنا شدید و چه مقطعی از تاریخ انقالب اسالمی ایران،
ِ
آشنایی بیشتر شما با ایشان شد.

ً
یه نام خدا .سن لئون آهارونّان هسبم .خانوادۀ سین ارسایی و اریالبا اهیل آذریایجیان
ا
غمیی است .بدۀ زیادر از اراساه در زسانهار نه چادان دور ،از سا  3100در سی(ماس
خاسیبگاه شیمارر از
زندگی سیکمدند .تعداد روسباهار ارساینشّن زیاد یود و س(ماس
ا
اراساۀ یمجسبه یه شمار سیرفت .یمخی از نویسادگان و شابم اان توانماد ارسای ،از همیّن

روسباها یمخاسبهاند و اکاون شهم کشورر یا زبی جهانی دارند .خانوادۀ سا هیم جیزو
خانوادههار سبوسش یود و پدرم همماه یمادرش هم سیا  ،داو پیایّز ییمار کیار ییه روسیّه
سیرفت و تایسبان یه س(ماس یمسیگشیت .خیانوادۀ سیا از دیمییاز در سی(ماس سییونت
پدریزرس سادررام زسّندار یود و کشیاورزر و یاغیدارر هیم سییکیمد .در سیا
داشت.
ا

یورش تمکهار بثمانی یه س(ماس ،سبأسرانه او یه اتراق هریت
 3132سّتدر در جمیان
ا
ً
یمادر و پسمبموهایش یه قبل رسّدند .پدرم قدت وقوع چاّن زادثهار را پیّشیّایی کیمده
یود؛ یه همّن دلّل ،خانوادهاش را یه دایی و زنداییام سیسپارد تیا آنهیا را راهیی تر(یّس
کااد .گمجسبان ،آن زسان اسنتم از سایاطق دیگیم ییود .ییا وقیوع انقیتب اکبدیم در سیا
 .1زمان گفتوگو 0۷ :خرداد 0931؛ مکان :دفتر جنا آقای آهارونیان.
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3137سّتدر ،بمره یم ایمانّان سقّم شورو ار سایق تایگ شید .خیانوادۀ سیا دوییاره ییه

س(ماس یمسیگمدند .سن تا هرت سالگی در س(ماس یودم .زادثۀ ناگوار آن سا ها ،وقوع
زلزله در شهم س(ماس یود که آن زسان جزو نازّۀ دی(مان سحسوب سیشد .دی(مان یم اثیم
ً
سیاکاان آن فیو شیدند 3.در سیا
زلزله ،کاست ویمان شد و در زدود چهار هزار تین از
ا
 3117سّتدر  3131خورشّدر) ،پیدرم از روسیّه ییه اییمان آسید ،اسیا چیون فارسیی
نمیدانست ،نبوانست کارر پّدا کاد؛ اگمچه تحصیّلکمده ییود .یایایماین ییمار کیار ییه
تایاین شهسوار) رفت .در آنجا در شمکبی که نرت و یازین را در پّیتهیار ز(دیی ییّن
باوان زسایدار سشغو کار شد .پس از آن ییا پسانیدازر
روسبایّان توزیع سیکمدند ،یه ا
د
که اندوخبه یود ،یه اندیمشک سیرود و در آنجا هم سدتی کار سیکاد .آن زسان ،یه دسبور
دست ازداث یود و همیّن ساختوسیاز ،اشیبغا را در آن
رضاشاه ،راه
آهن سماسمر در ا
ا
ساطقه رونق داده یود .یعد یمسیگمدد تهمان و سغازهار ییاز سیکاید و سیا را هیم ییه تهیمان
سیآورد .از آن زسان تا اسموز که زدود  71سا سیگبرد ،در تهمان ساکن هسبّم.
سن تحصّت ایبدایی را در تهیمان ،یعید در سدرسیۀ سیپهم و جمشیّد جیم ،و دورۀ
د
سبوسطه را در دیّمسبان تمدن گبراندم .سپس وارد دانشگاه پ(یتیاّیک تهیمان شیدم کیه
اکاون یه آن دانشیگاه ریاعبی اسّمکدّیم سیگو یاید .پیس از آنییه در رشیبۀ شیّمی فیار
البحصّل شدم ،دوازده سا کارساد دولت یودم .در آن زسان یاگاه سسیبقل آیّیارر ،تیایع
وزار کشاورزر یود و زیم نظم سازسان س(ل سبحد ،آزسایشگاه خاکشااسی تأسّس کمد
ریاسیت آزسایشیگاه ساصیوب
و یاده در آنجا سشغو کار شدم .یعد از چهارپاج سا  ،یه
ا
شدم .سپس یمار کس دانش و تجمیۀ یّشبم ،از طمف سیازسان س(یل ییه ه(اید رفیبم تیا

آسوزش یدّام .در سا  3147شمسی یه ایمان یازگشبم ،اسا از کارسادر دولت کااره گمفبم
خدست شما هسبم ،یمار خودم کار سیکام.
و تا اسموز که در
ا

یاده یعد از انقتب استسی ایمان ،یه بضویت در شورار خ(ّرهگمر اراساه درآسدم و

 .1زلزلۀ س(ماس در روزسه شاده  01اردیدهشت 0913ش ،در زدود سابت ده رد ،رخ داد و یزرگی آن را  ۵/۵درجه یمآورد
کمدهاند.
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د
انقتییی زیاکم ییم کشیور در ایبیدار
جیو
سپس یه
ا
ریاست شورا یمگزیده شدم .یه سد ا
ا
شااخت کافی ،ییمار سیمدم
انقتب ،روزّا انقتیّون ،پّچّدگی سسائل ،ندود آگاهی و
ا
اراساه سشیتتی درست شد ،اسا یهتدریج و یا ریدم و زوری(ۀ زییاد و دیید و یازدییدها و
رفتوآسدهار فماوان ،سشیت را زل کمدیم؛ روندر که تا اسموز هم اداسه دارد و اکاون
هم دولت سحبمم یا اق(ّت اراساه ،یسّار خوب و ساطقی رفبار سییکاید .خوشیدخبانه اآلن
سسئ(ۀ خاری نداریم و اگم سسئ(هار هم یاشد ،یا گرتوگو و همدلی زل سیکاّم.
از سهمتمین سشیتتی که داو انقتب داشبّم ،سوضوع سیدارس ارسایی ییود .یعید از
انقتب ،طّفهار سخب(ری سم کار آسدند و هم کدام روشی و یّاشی داشباد و سمنوشت
سا هم دائم در تتطم یود .ییی از گموههایی کیه سیدتی فییم و اندیشیهاش در آسیوزش و
د
پمورش زاکم شد ،انجمن زجبّه یود .در زسان انجمن ،سا یا سشیت آسوزشی زییادر
درگّم یودیم؛ چماکه هم انجمن و هم وزیم فمهاگ و آسوزش وقت که گمایشهار انجمای
داشت ،یا تدریس زیان ارسای سخالف یودند .آنها ارل  31و  34قانون اساسی کشیور را
طورر ترسّم سیکمدند که نه یه نرع جاسعۀ ارسایها یود و نه یه نرع هّچ اق(ّیت دیگیمر؛
در رورتی که قانون ،خّ(ی روشن یود و یه سا اجازه سیداد که آسوزشهار دیایی خیود را
داشبه یاشّم .نمیدانم چما قانون را آن گونه ترسّم سیکمدند که یه هّچ اق(ّبی ،اجازۀ هّچ
گونه فعالّبی نمیداد.
آن زسان ،سدیم کل آسوزش و پمورش تهمان ،کیه فیمدر یسیّار تایدرو و تایدخو ییود،
سطیایق آن ،تمیام سیدارس اراسایه یایید
یخشناسهار در یّست و یک ساده رادر کمد کیه
ا

خدست آیة اﷲ یهشبی رسّدیم .ایشان یه سا خّ(یی کمیک کمدنید .اسیا
تعطّل سیشد! سا
ا
زادثۀ ناگوار هرت تّم 1،دست سا را از داسان ایشان کوتاه کمد .وقبی جااب آقار اردیّ(یی

ریاست دیوان بالی کشور) شدند ،نور اسّدر در د سا درخشّد .ایشیان
جانشّن ایشان
ا
ً
واقعا پشت و پااه سا یودند .ناسیهار را ییا اسضیار اسیقف اراسایۀ تهیمان ییه دفبیم ایشیان
 .1انرجار یم در دفبم ززب جمهورر استسی در هربم تّمساه  0911که در جمیان آن آیة اﷲ یهشبی و یّش از هربیاد نریم
همماهان و یاران ایشان یه شهاد رسّدند.
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جهت ستقا یه سا وقت یدهاد .یاور کاّد که یّست و چهار
فمسبادیم و خواهش کمدیم ا
سابت نگبشت که یه سا وقت دادند و سا خدسبشان رفبّم .آنچه را که اتریاق افبیاده ییود،
شمح دادیم و سدارک و ناسهها را یه همم ااه یخشناسۀ یّست و یک سادهار سدیمکل آسیوزش
و پمورش ،یه رؤ یبشان رساندیم .اسقف سا یه سیواد قیانون اساسیی ازبجیات سییکمدنید.

آیة اﷲ سوسور نگاهی یه یخشناسه کمد و سخای گرت که همگز فماسوش نمیکام .گرت:
ایاها فیم سیکااد که دارند یه استم خدست سیکااد ،ولی یا این کارهایشیان در واقیع ییه
این نظام ضمیههار سه(ک سیزناد .نه اسیتم سوافیق ایین تایدرورها اسیت و نیه قیانون
اساسی .یعد ،فورر رئّس ادارۀ زقوقی را ازضار کمدند و گرباد این یخشناسه را سییمر
و خوب یمرسی سیکای؛ اگم سواد آن یا قانون اساسی سطایقت دارد که هیّچ ،اگیم نیدارد،
ابتم سیکای تا دریارۀ آن تصمّم یگّمیم .سا هم از ایشان تشیم کمدیم و رفبیّم .شیمایش
یغمنجی پّش آسده یود .سدارس اببصاب کمده یودند .از آن طمف هم وزار کشور فشار
یمچّیدن
سیآورد که سدرسۀ اراساه یاید تعطّل شود .سیگربّم ارجیاع ایین قیانون ،یعایی
ا
یساط سدارس اراساه ،قمار سا ندود .سا هم در انقتب یودیم چیما سیخواهّید سیا را زیبف
کاّد؟ یاور کاّد سدیمکل زبی اجازه نمیداد که سا یه دیدارشان یمویم .در سخمصیۀ ییدر
گّم کمده یودیم .هاوز یک هربه از این ساجما نگبشیبه ییود کیه روزر سین در خ(ّریهگمر
نشسبه یودم که از دفبم آیة اﷲ اردیّ(ی ت(رن شد و گرباد «آیة اﷲ سوسور اردیّ(یی دسیبور
دادهاند که آن یخشناسه کأنلمیین ت(قی شود .هاوز دسبور ایشان ایت نشده است؛ ولی
خواسبّم قدل از ایت رسمی ،شما را هم در جمییان یگیباریم ».نمییدانّید چیه شیور و
شعری سا را فماگمفت .سا نمیتوانسبّم از طمیق رادیوت(ویزیون تد(ّغ ییایّم .ییمار همیّن
ابتسّه پخش کمدیم و در آن از آقار سوسور اردیّ(ی یمار ایین کارشیان تشییم کیمدیم.
کمک ایشان یه خاطمهار شّمین در تاریخ اراساۀ ایمان تددیل شید .ییمار ایاییه اراسایه ،از
ا
زسان شاه بداس که اراساه را یه آن شهم دبو کمده یود ،همّشیه در آسیوزش فمزندانشیان

آزاد یودند .زیانشان آزاد یود ،دینشان آزاد ییود .ییا ریدور ایین یخشناسیه سیخواسیباد
یکیاره یه همه چّز پایان دهاد! همۀ آزادرهار سا را یگّمند .در هم رور این سوفقّیت
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یزرس را سدیون آقار سوسور اردیّ(ی هسبّم و همّشه و همیهجا از ایشیان ییه نّییی ییاد
سیکاّم.
نیبۀ دیگم این است که سن همّشه خطدههار نماز جمعیه را گیوش سییکیام .اواییل
زسیان
یّشبم ،اآلن کمبم .خطدههار ایشان ،هم خوب یود و هم شّمین .یادم است کیه در
ا
جاگ ایمان و بماق که آسمییاییها کارر کمده یودند که یه نرع ایمان ندیود ،آقیار اردیّ(یی
خّ(ی قشاگ رحدت کمد .گرت این آقا جمت یوش پدر) کارر کمده است که از یک آدم
زیان تمکی یه آدم خالی سیگویّم «ییوش» .ایین آقیار ییوش هیم
باقل یعّد است .سا در ا
یوش است یعای توخالی است؛ وگمنه این زمفها را نمیزد .خّ(ی یجا و زیدا گرباد .این

سخن ایشان هّچ وقت یادم نمیرود.
یایت وجود چاّن سمدان یزرگی در این سم(یت یه شما تدمیک سیگویم .نام ایاهیا
سن ا

در تاریخ سیساند .شیلگّمر انقتبها همه یمار این است که شمایش یهدود یاید و آنچیه
یدتم یوده است ،یهبم شود .شاّدهام که ایشان د
سؤسس دانشگاه سرّد یودهاند .وکّ(ی داریم
یه نام آقار یهدو .یک روز که یا هم رحدت سییکیمدیم گریت سین فار البحصیّل آنجیا
ً
هسبم .یعد هم شموع کمد یه تعمیف و تمجّد از دانشیدۀ زقوق دانشگاه سرّد .سن ارت
گواه یزرگیوارر ایشیان اسیت.
نمیدانسبم در قم چاّن دانشیدهار وجود دارد .ایاها همه ا
وکتر یسّار خویی از این دانشگاه فار البحصّل شدهاند .نمیدانم چه رشبههار دیگمر
در آنجا تدریس سیشود .یاده سا  3112فار البحصّل شدم .خدا شاهد است که همیۀ
اسبادانم را سیشااسم ،نه ایایه فقش سیشااسم ،ی(یه سخاانشان را هم یه ییاد دارم .ایاهیا
راه زندگی را یه سا یاد دادند ،این چّز کمی نّست .آیة اﷲ اردیّ(ی ییی از کسانی است که
ً
واقعا در این سم(یت خدست کمده است .سا از ایشان خاطما خّ(ی خویی داریم.
در آغاز هر انقالبی ،گروههایی به میدان میآیند و پس از چند سال کنار میروند؛ بهویژه
گروههای تندرو .انقالب اسالمی هم از این قاعده مستثنا نبود .در ابتدا گروههای تندرویی
بودند که به بسیاری از گروهها و اقلیتها نگاه بدبینانه و نامنصفانهای داشتند .احتمال در
آن سالها ،مشکالت دیگری هم برای ارامنه درست شده بود.
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ً
ی(ه .دقّقا همّن طور است که سیفمسایّد .اخبصاری هم یه ایمان ندارد .در آن سقطع
زسانی ،آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی از زقوق قانونی اراساه و یمخی دیگیم از اق(ّتهیار دیایی
دفاع کمد .زبی در سقایل گموههار تادرو ایسباد و کوتاه نّاسد .سن کبایی نوشیبهام و ایین
ساجماها را یهترصّل در آن شمح دادهام .نوشبهام که یمار ازقاق زقوقمان یه کجا رفبیّم و
یه چه کسانی د
توسل کمدیم .فقش سه یار خدست سمزوم آیة اﷲ سابظمر رفبّم .ایشیان هیم
ً
واقعا دلسوزر کمدند و دسبور هم دادند؛ اسا کسی اجما نیمد .آقار اردیّ(ی یسیّار قیاطع
وارد شد و دسبور داد که آن یخشناسه سابری شود .اگم دسبور ایشان ندود ،سا سجدور یودیم
که کشورسان را تمک کاّم.
ّ
بعد از این ،مسئلهای دیگر پیش نیامد که برای تظلم و کمک ،به ایشان مراجعه نمایید؟

سااسیک دیایسیان را ییه زییان
چما .یک سسئ(ۀ دیگم پّش آسد .سا را سجدور سیکمدند که
ا
ً
فارسی قمائت کاّم! سا نّز سقاوست سیکمدیم .دبایی را که ارت یه زیان ارسای یوده است ،سن
ً
چگونه سیتوانم یه زیان فارسی یه یچهام یاد یدهم؟ ارت چه دلّ(ی دارد که سیا زییان دیایی و
قوسی خود را کاار یگباریم؟ سگم کسی سیتواند سس(مان را سجدور کاد کیه نمیاز را ییه زییان
ً
بمیی نخواند؟ واقعا بجّ یود! هّچ نمیفهمّدیم که سا چما یاید بدادا دیایسان را یه زیان
فارسی انجام یدیم .وقبی یه سا گرباد که نداید از زیان ارسای اسبراده کاّد ،سن سا و سدهیو
ساندم .اببماض کمدیم؛ ناسه نوشبّم؛ درخواست ستقا ییا سسیئوالن سمییوط کیمدیم .چّیز
زیادر هم نمیخواسبّم .سیگربّم سگم در ارساسبان هّچ سس(مانی را سجدیور سییکااید کیه
نمازش را یه زیان ارسای یخواند؟ اگم هم آنها این کار را ییااد ،کار غ(طی کمدهاند .سا چما در
ایمان یاید چاّن خدطی را سمتی یشو یم؟
این داسبان ،در زسانی یود که گویا ایشان ریاست شوراربالی قوۀ قضائّه را نداشیباد .سیا
یک ناسهار خدست ایشان نوشبّم .رونوشت ناسه را در کبیایم آوردهام .وقبیی ناسیه ییه دسیت
ایشان رسّد ،بیسالعمل نشان دادند .ایشان از سعدود کسیانی ییود کیه واکیاش نشیان داد.
یّشبم کسانی که یمار زل سشی(مان خدسبشان رسّدیم ،هّچ اقداسی نیمدند؛ یمخی هم کیه
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سیگرباد این قانون خویی است! شما نداید یه زیان ارسای بداد کاّد! ولی سا تس(ّم نشدیم و
چارهار هم جز این نداشبّم که یه همه سماجع قانون البجا کایّم .اواییل انقیتب اوضیاع ییه
نحور یود که سیا سثیل ییک غمییق در ییک رودخانیۀ خموشیان ،ییه هیم چیوب و تخبیهار
سیآویخبّم .یه سا گرباد که یموید نیزد رئیّس دییوان بیالی ادارر کشیور؛ ایشیان سیتواناید
سوضوع را زل و فصل کاد .رفبّم خدست رئّس دیوان بالی بدالت ادارر که از سجبهدان قم
یود .وقبی خدسبشان رسّدیم ،ایشان هّچ ازبماسی یه سا نیمد .از جیار خیود تییان نخیورد.
انگار سا طابون و ویا یودیم! اسا سا هم وقت خدست آقار سوسور اردیّ(ی رسّدیم ،هیم گونیه
ً
واقعا انسان یزرگی یودند .یهرغم جایگاه د
سهمی
ازبماسی که سمین یود ،دریغ نرمسودند .ایشان
که در کشور داشباد ،یمخوردهار ایشان یا سا یسّار نمم و سهمیان یود؛ طورر که آدم شیمساده
سیشد .یادم است که داولّن یار که خدسبشان رسّدیم ،یه نشانۀ ازبمام از جار خود یمخاست
اسقف سا را یغل کمد .یعد هم یا اسقف سا رمّمانه یه گرتوگو نشست؛ ساناد دو روزانی
و
ا
از یک دین و سبه  .اسا وقبی نزد آن آقا رئّس دیوان بالی ادارر کشور) رفبّم ،دیدیم چهار
تا تراگچی آنجا زضور دارند .ایشان هم هّچ رفبارر نیمدند که سا یبوانّم رازت زمفمیان را
یزنّم .فضا یا آنچه در دیدار یا آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی دیده یودیم ،از زسّن تیا آسیمان تریاو
ً
داشت .نشسبّم و رحدت کمدیم .گرباد شما ارت ییخیود داریید تیتش سییکاّید! ایاجیا
سم(یت استسی است و شما هم یاید سس(مان یشوید! سن گریبم زضیم آییة اﷲ ،در دنّیا
زدود دو سّ(ّارد سسّحی زندگی سیکااد .شما چطور سیخواهّد همۀ ایاها را سس(مان کاّد؟
گرت هزار سا هم طو ییشد ،یاألخمه همه یاید سس(مان یشوند .سا نمیتوانّم یه شما کمک
کاّم که در دینتان یمانّد .شما یاید این دین را رها کاّید و سسی(مان یشیوید .سیا هیم تشییم
کمدیم و از آنجا یّمون آسدیم .یادم است که وقبی وارد اتاق آن آقا شدیم ،ایشان از جایش ی(اد
نشد .یاألخمه این اسقف سا ،رئّس یک جاسعۀ پاجاه الی شصت هیزار نریمر ییود ،ازبماسیی
داشت ،روزانی یود .سن شاّدهایم که پّاسدم استم ص) فمسودهاند یزرگان هم قیوم را تییمیم
3
کاّد.
د
د
د
س(م  -قا  :أ کمسوا َ
کمیم قوم .بحاراألنوار ،ت ،۴۵ص.)991
 .1فقا اسّمالمؤساّن  : 7ان دالادی  -ر(یاﷲ ب(ّه و آله و
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ً
آقار یهشبی ،آقار رفساجانی و آقار خاساهار ،واقعا یا سا رفبارهار کمیمانه داشیباد.
د
آقار خاساهار در ستم و ازوا پمسی پّشقدم سیشدند .یک روز سن یه اتراق اسیقرمان
سه سابت خدست آقار خاساهار یودیم .آن زسان ایشان رئّس جمهور نشده یودند .دفعیۀ
یایت آن ستقا یسّار خمساد یودند .اسقف سا هم نظمش همیّن
یعد که ایشان را دیدیم ا

یود .سیگرت آقار خاساهار ،انسان روشای است.

میتوانیم اینگونه برداشت کنیم که برخوردها و رفتارهایی اخالقی و انسانی و یا به تعبیر
آیة اﷲ موسوی اردبیلی ،انسانی ـ اسالمی است که ما را وادار میکند به همۀ انسانها فارغ
از اینکه چه دین و عقیدهای دارند ،احترام بگذاریم .به عقیدۀ شما رفتار آیة اﷲ موسوی
اردبیلی ،از این جهت شاخص و برجسته بود؟

ی(ه .همانطور که بمض کمدم ،سن خطدههار نماز جمعۀ تهمان و گاهی قیم را گیوش
بّد فطم ،نجاسا را در استم توضّ ،سییداد و
سیکمدم .یک روز دیدم که خطّ نماز ا
سیگرت خوک ،سگ ،غّم سس(مان و ...از نظم استم نجس هسیباد .ایین سیخن ایشیان
یسّار ناساجّده یود .سن آن زسان رئّس شورار اراساه یودم .پس از طمح ایین سوضیوع در
شورا ،تصمّم گمفبّم که ناسهار را خدست آقار خاساهار ،رئیّس جمهیور وقیت ارسیا
نمایّم .یه خش خودشان در کاار ناسۀ سن نوشباد اراساه ییی از اق(ّتهار یسّار خوب سا
هسباد .یعد هم ناسۀ یسّار زیدایی یمار سن نوشباد که هاوز آن را دارم .خودتان ایین طیمز
یمخوردها را یا هم سقایسه کاّد .سن این ساجماها را در کبایم نوشبم ،ولی یمخی اسیمها و
سطال در وزار ارشاد زبف شد .سن هم سوافقت کمدم؛ چون قصد سن سمزنش کسی
ندود؛ سیخواسبم روش یمخورد یا اق(ّتها ارتح شود .سا هم دیای داشبه یاشّم ،ایمانیی
هسبّم و همان قدر یه ایمان و سمافمازر ایمانّان بتقهسادیم که ییمادران سسی(مان سیا .اسیا
سبأسرانه گاهی یه سا یه چشم هموطن نگاه نمیکااید؛ در ریورتی کیه سیا پیّش از آنییه
سااسدت سالگمد وفا ا همسمم یه قدمسبان رفبیه
ارسای یاشّم ،ایمانی هسبّم .یک وقبی یه
ا
دیدن تصاویم شیهدار اراسایه ،گریت
یودم .دوسبی فمانسور هم همماه سن یود .او پس از ا
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پّشیدمد
هدف همۀ سا از سشارکت در
ا
یعای شما این قدر شهّد دادهاید؟ گربم ی(ه .یاألخمه ا
اهداف انقتب ،ییی است ،همه یمار این سم(یت کار سیکاّم .سیا هیّچوقیت خیود را
ا

تافبۀ جدایافبه ندانسبهایم .ایمان سبع(ق یه همه است و همه یاید در نگهدارر آن ییوشیاد.
سا همانطور که از سواه این سمزسّن یمخورداریم ،یاید در گمفباررها هم سهم داشیبه
یاشّم.

متأسفانه گاهی بعضی رفتارها و استدللها سلیقهای است که گاهی حتی بر امنیت ملی
تأثیر منفی میگذارد.

ذهن روشن و نحوۀ سواجهۀ انسیانی آقیار آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی و شیهّد آییة اﷲ
ً
یهشبی را هّچ وقت فماسوش نمیکام .این دو یزرگوار ،واقعا درک درسبی از سسائل کشور
داشباد و تا زد توان هم کوشّدند که سشیت سمدم را زل کااد .یه سا یه چشم یّگانگان
نگاه نمیکمدند.
مثبت رفتار ایشان تا چه اندازه بوده است که پس از سی سال ،همچنان از ایشان به
تأثیر
ِ
خیر و نیکی یاد میکنید؟

همگز کمکها و همدلیهار آن یزرسسیمد را فماسیوش نمییکیام .سین ییا روزیانّون
جهیت بیمض سیتم و
سخب(ف زشم و نشم زیادر داشبهام و دارم .یه ایموان که سیروم،
ا
ً
ازوا پمسی ،سمر هم یه اسقرمان در ک(ّسا سیزنم .ایاهیا واقعیا سیخبیهیار یسیّارر
س د
بحمل شدهاند که از ایمان رفباد .ایمان در طو تاریخ همواره سأسن همۀ ادیان و سیباه
یوده و روزانّان یمجسبهار داشبه است .وقبی در ارساسبان یا کشور دیگیمر ،پّشیواهار
سبهدی تحت فشار قمار سیگمفباد ،یه ایمان پااه سیآوردند .اراسایه یایید در سیایۀ اسیتم،
اساّت داشبه یاشاد و در سقایل ،در پّشدمد اهداف س(ی و دیای انقتب هم کمک کااد .سا
بقّده داشبّم که سشیت ایمان یدون کمک همۀ ایمانّان ،زل نمیشیود .یایایماین یایید
همه در سّدان یاشاد؛ نه بدهار وسش زسّن یازر کااد و بیدهار در نّمییت ذخّیمه هیم
جایی نداشبه یاشاد.
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غیر از آقای موسوی اردبیلی ،چه کسان دیگری به شما کمک کردند؟

ً
ً
آیة اﷲ شهّد سجمدجواد یاهام هم همّنگونه یود .این آدم واقعا روشاریم ییود .واقعیا
د
زّف شد که ایاها از یّن رفباد .آقار یاهام انسان یسّار شمیری یود .سا یمار زل سشییل
سدرسهسان نزد ایشان رفبّم .آن سوقع وزییم فمهایگ یودنید .یعید از آن ،ییک هربیه طیو
نیشّد که یم اثم زادثۀ انرجار در دفبم نخستوزیمر از دنّا رفباد .یمار زل سشییل ،ییه
سا دلگمسی سیداد ،راهیار پّشاهاد سیداد .سییگریت سیا شیما اق(ّتهیا را ییه رسیمّت
سیشااسّم .آقار خاساهار هم سیگرت« :سن فمهاگ شما را سیشااسیم .سیوزۀ ج(ریا را
رحدت رزسادهها
هم دیدام ،ییی از یهبمین سوزهها است .یه جدهه هم که سیرفبم و پار
ا
سینشسبم ،یکیار یک نرم از وسش ج د
معّت گرت آقا سن ارساییام و آسیدهام تیا در کایار

د
دوشادوش هم در یمایم
یقّه یجاگم .این یمار سن خّ(ی تأثّمگبار یود که سس(مان و ارسای
ا

دشمن ایسبادهاند».

شهّد یاهام هم ساناد آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یود .ایشان و شهّد یهشبی در یک گیموه
و یک جدهه یودند .سا وقبی خدست شهّد یاهام رسّدیم ،زدود یک سابت در خدسبشان
د
یودیم و پس از آن دیگم توفّق دیدار دست نداد .از شاّدن خدیم شهادتشیان خّ(یی سبیأثم
شدیم.
دربارۀ جنگ و نقش هموطنان ارمنیمان بیشتر بفرمایید؟

در کبایم اشارههایی کمدهام .سا در زسان جاگ« ،سباد جایگ» راهانیدازر کیمدیم کیه
یمار کمک یه رزسادگان ،دو وظّره داشیت :یییی جمیعآورر پیو ییود کیه سد(غیی هیم
جمعآورر کمدیم و اچک آن را خدست آقار خاساهار ،رئّس جمهور وقت دادیم؛ بیتوه
یم این ،گموههایی تشیّل داده یودیم که شاسل تعمّمکاران و راعتگمان ارسایی ییود و در
ا
قال ا گموههار یّست تا سیینرمه ییمار تعمّیم کیاسّونهیا لیوازم یمقیی ،رنیگکیارر،
گ(گّمسازر ،تعمّما سوتور و )...ییه جدهیه ابیزام سییشیدند .آقیایی ییه نیام اسییادر
اسیادریان ،خدا ایشان را یّاسمزد ،کبیایی نوشیبه ییود ییا بایوان «اراسایه در جایگ» کیه
نسخهار از آن در شورار خ(ّرهگمر سوجود است .الدبه کباب یعد از فو نویساده چاپ

گفتوگو با آقای لئون آهارونیان

010

ً
شد .کارهار دیگمر هم انجام سیدادیم؛ سثت پو جمع سیکمدیم و وانت سیخمیدیم ،یه
سا یه قّمت همان کارخانه سیدادند .دسبشویی یا زمام یا توالت یّایانی سیخمیدیم و ییه
رزسادهها هدیه سیکمدیم؛ بیسهایش هم هست .در کبایم ایاها را آوردهام .گموه دیگیم،
پزشیان اراساه یودند که داسبان د
سجزایی دارد .سا آنها را پشبّدانی سیکمدیم و هیم پزشییی
یک ساه یه جدهه سیرفت و یمسیگشت .سوضوع دیگم ،خدسا شمکت سا یود که در زسّاۀ
زملونقل فعالّت سیکمد .در زسان جاگ سا از هّچ تتشی دریغ نییمدیم .ییمار زمیل
تانکها و سحمولههار ساگّن ،کاسّون در اخبّار رزسادههیا سییگباشیبّم ...در زیدود
یّست الی سی تقدیمناسه از سپاه پاسداران و ارتش گمفبهایم .از بمم شیمکت سیا شصیت
سا سیگبرد .شهمیور اسسا  ،سالگمد شصت سالگی آن را جشین سیگّیمیم .د
سؤسیس
شمکت ،پدر خانم یاده یودنید کیه اریالت فمانسیور داشیباد .ده سیا یعید از تأسیّس،
سدیمیت آن یه سن واگبار شد.
بیشتر ارامنه ارتدکساند؟

اراساۀ ایمان یّشبم ارتدوکس گّ(گورراند .تعداد کاتولّکها یسّار اندک است.
چند کلیسای کاتولیک در تهران وجود دارد؟

تعیداد
کاتولّک کم است .تاها سدرسهار را هم که داشباد یه سا دادند .فییم سییکیام
ا
کاتولّکهار تهمان از هزار نرم تجاوز نمیکاد.
پروتستان چطور؟

آنها هم همّنطور .یک سدرسه یه نام «گهم» داشباد که یه سا واگبار کمدند .شمارشان
شاید یه دو هزار نرم نمسد.
اگر ممکن است دربارۀ لوحهای تقدیر توضیح دهید.

یک وقت سیخواسباد هواپّماهار اف  31نّمور هوایی را در نمایشگاه هواپّمایی یه
نمایش یگبارند .ارتش سیخواست نّمور خود را نشان دهد .در سپاه پاسداران اخیبتف
د
سیافبد که هواپّماها را چگونه از سهمآیاد یه سص(ی یّاورند .یمار کس تی(ّف ،نزد وزیم
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تمایمر وقت سیروند .وزیم شمکت سا را سعمفی سیکاد .سا هم هواپّما را رحّ ،و سیالم
تحویل دادیم .این لوحهار تقدیم را هم یه همّن سااسدت ییه سیا دادنید .همّشیه کمیک
آب خوردن گمفبه تا چّزهار دیگم .در دایام جایگ ،ییک تمی(یی یطیمر آب ییه
کمدیم .از ا
جدهه فمسبادم .همّشیه خیود را در قدیا کشیور سسیئو دانسیبهاییم و سسیئوالن هیم در
سااسدتهار سخب(ف ،از سا قدردانی کمدند .گمان سیکام هّچ اق(ّبی در ایمان ییه انیدازۀ
اراساه یا نظام و کشور همیارر و همماهی نییمده اسیت و در سقاییل هیم یارهیا از سیور
سسئوالن کشورر و لشیمر تقدیم شدهایم.
در اصفهان هم کلیساهای خوبی هست!

ی(ه ،در اررهان دوازده ک(ّسا داریم .سوزه هم هست .گمان سیکام سوزهار که آییة اﷲ
خاساهار یه آن اشاره کمدند ،همّن سوزۀ اررهان یاشد که سدق ال(سان شده است .داولیّن
چاپخانۀ ایمان در قمن شانزدهم  3231سّتدر) یه دست اراساۀ اریرهان راهانیدازر و در
آنجا کباب نّز چاپ شد .در هم رور  ،اراساۀ ایاجا همّشیه ییا ییمادران سسی(مان خیود
همد و همماه یودند و در پّشمفت و آیادانی این کشور کوشّدهاند.
مختلف تاریخی تأثیرگذار بودهاند؛ بهویژه چنانکه اشاره
ارامنه همیشه و در همۀ برهههای
ِ
نمودید بعد از شاه عباس و از آن زمان تا امروز ،همواره نقشهای ّ
مهمی در طول تاریخ پر
فراز و نشیب ایران ایفا نمودهاند .ارامنه را باید وطنپرستان واقعی دانست؛ چه در دوران
جنگ و چه در دیگر مقاطع مهم تاریخی .باز هم از خدمات این اقلیت دینی به کشور و
انقالب بگویید که در تاریخ شفاهی کشور هم ثبت بشود.

سن سعبقدم در جهت خدست یه کشور ،هّچ فمقی نداید سّان سس(مان و غّم سسی(مان
یاشد .یک وقت شما سیخواهّد بداد کاّید ،در آن ریور ییم اسیاس دیین خودتیان
بداد سیکاّد؛ اسا یک وقت سیخواهّد زنیدگی کاّید و کشیورتان آییاد یاشید .در ایین
رور هّچ کس نداید یگو ید سبه رسمی این کشور ،فتن سبه است ،پس آیادانی
این کشور یه سن ریش ندارد .شما سسی(مان هسیبّد و سین سسیّحیام .اکایون پیّش هیم
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ً
نشسبهایم و از گرتوگو یا ییدیگم لب سییمیم .چه نّازر است که سن زبما سس(مان و
ً
شما زبما سسّحی شوید! سن قدل از انقتب یا پدر آقار زداد باد دوست یودم .یعد از
انقتب یه سد چهار سا رئّس سادییار زملونقل یّن الم((ی شدم .آن سوقع بدهار
د
از چپیها سیخواسباد زملونقل را هم سثل یانکها س(ی کااد! اگم این اتریاق سییافبیاد
فاجعه سیشد .بتوه یم سا که در سیادییا ییودیم ،آقیار خاسوشیی و بسییماوالدر هیم
یودند .اتاق یازرگانی هم یا این جمیان سخالف یود .یه یاد دارم که آقار خاسوشی یه دلّیل
سشغ(ۀ زیاد ،یمادرش را یه باوان نمایادۀ خود در اتاق یازگانی گباشبه یود .پدر آقار زداد
باد هم رئّس راف کاسّوندارها یود .آدم خّ(ی خوب و دیادار و سبعهدر یود .ایشان،
سما یا رور گشاده در جمع خودشان پبیمفت .نگرت تو ارسای هسبی و در سّان سا جیایی
ندارر! گاهی یه شوخی یه سن سیگرت :آهارونّان یّا سس(مان شیو! سین هیم ییه شیوخی
سیگربم :تو یّا ارسای شو! خدا ایشان را رزمت کاد .انسان یسّار شیمیری ییود .یییی از
پسمانشان 1هم شهّد شد.
دریارۀ همۀ این زوادث در کبایم یهترصّل توضّ ،دادهام .سن نسخۀ ارسایی کبیایم را
یمار رئّسجمهور ،نخست وزیم و تمام وزرار ارساسبان فمسیبادهام .انبظیار نداشیبم کیه
همه یخواناد ،ولی آنهایی که خواندند ،یه سن ت(رین سیکااید .در همایشیی کیه در ایاجیا
یمگزار کمدیم ،زضور یافباد و یایت تألّف کبایی که آنها را یا سسائل ایمان آشاا کمده ییود،
ً
بمّقا تشیم کمدند.
چرا رئیس شورای خلیفهگری را از لبنان انتخاب میکنند؟

رور سوضوع د
سهمی انگشت گباشبّد .خّ(ی نمیخواهم دسبه ییه خشیخاش یگیبارم.
د
خترهاش این است که سا ززیی داریم یه نام «داشااک» کیه س(یی اسیت .ایاجیا تحیت
نروذ آن ززب است .در یّمون از ایمان هم خّ(ی قور است .در آسمییا و هم جار دیگمر
که ارسایها زندگی سیکااد ،پایگاه دارد و بتوه یم آن از یک الیی خّ(ی قیور یمخیوردار
د
 .1سجّد زداد باد .)0911-0991
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است.
این حزب کجاست؟

ً
قدت در یونان یود ،ولی زاال در ارساسبان است .داشیااک اتحیادیون ،فدراسیّون) ییا
دولت ایمان همیارر خّ(ی خویی دارند؛ یهویژه در الییهیار خیارت خّ(یی دفعیا انید.
د
ختره ایایه ور در لداان یسّار سبارب اسیت؛ هیم وقیت یخواهید ،رازیت سیتوانید ییا
رئّسجمهور ستقا کاد .آدم سطمح و سشهورر است .دولت ارساسبان هیم سیخواهید
دادن یه ایاها ،رئّس شورار خ(ّرهگمر در لداان انبخاب شود!
یمار اسبّاز ا
ریاست شورای خلیفهگری ،ارمنستان و لبنان با هم رقابت دارند.
شنیدهایم برای
ِ

درست است .اراساۀ ایمان ،اراساۀ لداان را نمییشااسیاد .زییان سیا ییا زییان آنهیا فیمق
سیکاد .سا سج(هار را سابشم سیکاّم یه نام هویس« .هویس» ،یعای اسّد .یخشیی از آن
زیان فارسی است .در ناسهار یه جاس(ّ یزرگمان در لداان نوشیبم کیه روش شیما
هم یه ا
نهایت تتشبان تمیّت کشّش ییود و
روش درسبی نّست .پاجاه سا در ایمان یودید ولی
ا

یس! گربم این سسئ(ه ،اسبثمار است .کشیّشهیایی را هیم کیه اکایون از لدایان ییمار سیا
سیفمسبّد ،لهجۀ دهاتی روسبایّان ایمان را نمیفهماد ،زیانشان یا سا ییی نّست.
چطور است که ارامنۀ ما با اینکه اهل مطالعه هستند و تحصیالت دانشگاهی دارند ،رئیس
شورای خلیفهگری از خودشان نیست؟

سا هم همّن را سیگویّم .پشت پمدۀ این جمیان ،فشیار و زماییت دولیت ارساسیبان
است! خود دولت سیگوید سا سجدوریم که یه سد پارهار ساافع از اراساۀ لدایان زماییت
کاّم .ارساسبان سم(یت کوچیی است کیه ارساییهیا سّصید سیا در آنجیا زیوسیت
کیمدهانید .در قییمن پیانزدهم ،بثمیانیهییا آنجیا را د
تصیمف و اراساییه را از سیمزسّن آیییاء و
ریاسیت ییم شییورار
اجدادرشیان یّیمون سیکااید .ارساییهیار لداان تّ(ّبّیا) ،کمسیی
ا
تأسیّس کشیورر ییه نیام ارساسیبان ،آن
خ(ّرهگمر را در اخبّار گمفبهاند .یعای یا وجود
ا
ً
کمسی هاوز در آنجا سانده است و از سزایار سّاسیاش اسبراده سیکااید؛ سیثت سیه روز
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پّش در اخدار آسده یود که شّخ کویت یه ک(ّسا رفبه و زسّن ک(ّسا را یه اسیقف آنجیا در
کویت یخشّده است.
جناب آقای آهارونیان ،بسیار ممنونیم که ما را به حضور پذیرفتید و از خاطرات خوبتان
برای ما گفتید .از خدای بزرگ برای شما سالمت و بهروزی آرزو میکنیم.

سن هم از شما سبشیمم؛ هم یمار ایایه ززمت کشّدید و تشمیف آوردید و هم ییمار
این کار خوب و ساندگارر که شموع کمدهاید .یمار سعمفی کسانی ساناید آییة اﷲ سوسیور
اردیّ(ی یاید یّش از ایاها کوشش کمد .سوفق یاشّد و خدا یار و نگهدارتان!

گفتوگو با دکتر ّ
سید محمد اصغری

گفتوگو با

دکتر ّ
سید محمد اصغری

3

آقای دکتر ،از اینکه با وجود مشغلۀ کاری و دانشگاهیتان ،وقتتان را در اختیار ما
سبب مزاحمت در خانه هم از خانواده و هم از
گذاشتید ،از شما سپاسگزاریم و به
ِ
ّ
ّ
شخصیت و
حضرتعالی عذرخواهی میکنیم .با توجه به شناختی که حضرتعالی از
زندگی حضرت آیة اﷲ العظمی موسوی اردبیلی دارید ،خدمت شما رسیدیم تا خاطرات و
سخنان شما را دربارۀ ایشان بشنویم؛ اما در آغاز گفتوگو ،لطفا مختصری از زندگی،
تحصیالت و ِسمتهایی که داشتهاید و همچنین سوابق علمی و پژوهشیتان بیان
فرمایید.

یسم اﷲ المزمن المزّم .خّ(ی خوش آسدید .ایبیدا بیمض کیام کیه اراد یایده ییه
زضم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،از نوع اراد کارسادان و یا شاگمدان نّست .یّش از این
است .قدل از آنیه یمار کارهیار ادارر و رسیمی ،خدسبشیان یمسیم ،از بتقهسایدان ییه
ایشان یودم و ایشان هم از افمادر است که در زندگی سن تأثّم یسیّار زییادر داشیباد .ییه
همّن دلّل ،همّشه خودم را سدیون ایشان سیدانم و از شما هم تشیم سیکام کیه د
همیت
کمدهاید و خاطما و گربههار دیگمان را دریارۀ این شخصّت گمانقیدر و بز ییز الوجیود
جمع سیکاّد .خدار یزرس یم توفّقا شما و ستست زضم اسباد یّرزاید.
یاده در سا  3157در یهار همدان ،سضجع شمیف آیة اﷲ شّخ سحمد یهارر ،بارف
ناسدار ،در یک خانواده روزانی سبولد شدم .اجداد و خانوادۀ سن ،همه اهل ب(م ،وبظ و
 .1زسان گرتوگو ۲1 :آیان .0931
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د
بمفان یودند .جد یزرگم زات د
سّد اسیمابّل اریغمر ،از وبیاظ سعیموف یهیار همیدان
یودند .شمح زا ایشیان در کبیاب صبهبای صبب  3آسیده اسیت .چاید سیا پیّش ،در

ردسالگی از دنّیا رفیت 5.زیدود هربیاد سیا در سسیجد جیاسع یهیار نمیاز جمابیت
د
سیخواند و دیگم اسور سسجد را اداره سیکمد .اخور یایده ،آقیا شییماﷲ ،یییی از وبیاظ
همدان یود که افبخار شاگمدر زضم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی را داشت.
ساجمار آشاایی و دیدار سن یا آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی سصداق این شعم سعدر اسیت
که سیگوید:
همه بمم یم ندارم سم از این خمار سسبی
3

که هاوز سن ندودم که تو در دلم نشسبی
ً
سن ایشان را ارت ندیده یودم؛ اسا از آقا شیماﷲ ،نام ایشان را سیشیاّدم .آقیا شییماﷲ
زدود سا  ،3117شح لمعه را در قم و در سحضم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی سیخواندند.
آن زسان سن کمبم از  35سا داشبم .وقبی که از قم یمسیگشت ،از اختق ،سعۀ ریدر و
دانش گسبمدۀ آقار اردیّ(ی یمار سا تعمیف کمد .ختره ،اخور سن ییی از سمییدان آییة
اﷲ سوسور اردیّ(ی شده یود .در فار(ۀ سا هیار  15ی  11کیه ییه قیم رفبیّم ،زاتآقیا
شیماﷲ سما نزد ایشان یمد و سعمفی کمد .از همان نظم داو  ،بتقۀ بجّدیی ییه ایشیان پّیدا
کمدم .یهقدرر این انسان ،خیوشخ(یق ،یزرگیوار و وارسیبه ییود کیه سجبویشیان شیدم.
سیخواهم بمض کام که ایشان از سا 11ـ 17ییی از د
سدرسان یمجسبۀ زوزۀ ب(مّۀ قیم
یود و این خّ(ی سهم است20 .ی 10سا از آن دایام سیگبرد؛ ایشان آن زسان در قم اسیباد

و د
سدرس شااخبه شدهار یود .شما سیدانّد که آن زسان در قم ،درس دادن لمعه و سهمتیم
از آن کفایه و رسائل و مکاسب ،کار خّ(ی دشوار و یزرگی یود .ساظورم این است که سین
 .1صهبای صب  ،انبشارا روزناسۀ اطالعات.
 .2این یزرسسمد چهار روز سانده یه سمگش ،گرت :سن چهار روز دیگم ،سابت  0۲ظهم از دنّا سیروم .سمس ایشان در همان
تاریخ و در همان سابت رخ داد .رزمة اﷲ ب(ّه رزمة واسعه.
 .3کلیات سع،ی ،غز .۵۲9
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در چاّن یمههار یا زات آقا آشاا شدم؛ یعای در زسیانی کیه ارتدیاط درسیی ییا شیغ(ی ییا
سدارزاتی هم یّن سا ندود .آقار اردیّ(ی ،یزرگواررهایی دارند که هم کس یا ایشیان سیدتی
نشستویمخاست کاد ،سمیدشان سیشود .یک دلّل آن ،شاید این یاشد که خّ(ی زال و
ً
سهمیاناند و همّشه زالت ط(دگی را زرظ کمدهاند .ایایه انسیان همّشیه و واقعیا ط(دیه
یاشد ،یه نظم سن سهمتمین کار یک زوزور است .یه همّن دلّل است کیه زبیی سماجیع
یزرگوار تق(ّد ،تا پایان بمم ،خودشان را ط(ده سیداناد .ط(دگی یّش از آنیه نام یک رشبۀ
درسی یاشد ،یک سدک زندگی است .آقار اردیّ(ی این سیدک زنیدگی را هیّچ گیاه رهیا
نیمدند؛ زبی آن زسان که بالیتمین ساار زیوسبی را در اخبّار داشباد.
سن تحصّتتم را در یهار همدان آغاز کمدم .الدبه سقدسا ب(وم استسی را در سایز ،
ن ازد یمادرم آسوخبم .ایشان یه سد 10ی 40سا تدریس و تحصّل در زیوزه ،سجبهید ییا

قمی یه اجبهاد یودند .در سحضم پدر و همّنطور سادرم هم شاگمدر کمدهام .سیادر سین
ییی از زنان دانشماد یهار همدان یود و یسّارر از اشیعار زیافظ را از َییم داشیت .هایوز

ردار شعمهایی که یمایم سیخواند ،در گوشم طاّن دارد .سا  1خواهم و یمادر ییودیم کیه
همگی یه بمفان ،استم و اختق دیای بتقه داشبّم .پدرم پّش از تولد آقیا شییماﷲ کیه
د
اآلن از وباظ سعموف همدان است ،نبر کمده یود که اگم پسم شود ،درس دیای یخواند.
تا کتس ششم را در شیهم یهیار خوانیدم .ب(یوم اسیتسی ،ادیّیا و سیایم دروس را
همزسان نزد یمادر و پدر سیخوانیدم .ییه دروس دیایی ،خّ(یی بتقیهساید ییودم .قیمآن و
خطدههار نهج البالغه را زرظ سیکمدم و یمار دیگمان سیخواندم .دیپ(م را در رشبۀ ب(وم
انسانی ادیّا ) در همدان گمفبم .آن سوقع  35سیاله ییودم و اشیبّاق داشیبم کیه زودتیم
تحصّتتم را در دانشگاه اداسه یدهم .یاایماین در آزسون سماسمر دانشگاه شمکت کیمدم و
در دانشگاه افسمر قدو شدم .آنجا شاگمد سمباز یودم؛ ولی یعد از  1یا  4سیاه ،ازسیاس
کمدم که خّ(ی یا روزّۀ سن سازگار نّست؛ از دانشگاه افسمر اسیبعرا دادم و یمگشیبم ییه
یهار .یعد از ایایه یمگشبم ،دیدم یمادرم سیخادد .گربم زات آقا چما سیخادید؟ گرت سن
سیدانسبم که تو سیرور و یمسیگمدر .روزّا تو یا کارهار نظاسی سازگار نّست.

081

آیة اهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران

پس از آن در لداس سپاه دانش یه دهیدهار در خور رفبم .هاوز ارتدیاط بیاطریام ییا
د
سمدم آن روسبا قطع نشده است .آنجا خّ(ی کار سیکیمدم ،زبیی شی هیا در زید وسیع
خویش یمایشان ترسّم قمآن و ادیّا سیگربم .ییا ب(میار خیور هیم ارتدیاط گیمفبم .از
همانجا دویاره در کایور شمکت کمدم و یا رتدۀ چهارم یا پاجم در دانشیدۀ زقیوق تهیمان
قدو شدم که یازتاب گسبمدهار در خور داشت .سا  23وارد دانشگاه تهیمان شیدم و در
سا  24در سقطع فوق لّسانس و در گمایش زقوق خصوری اداسۀ تحصّل دادم.
سا  21همزسان یا اوت گمفبن سوت انقتب استسی در تهمان ،سقطع فوق لّسانس را
یه پایان رساندم .تا  52سا یعد از انقتب ،در ساار دولبی و قضیائی خیدست کیمدم.
داو در وزار نرت سشغو کار شدم .سپس از سور انجمنهار استسی ییهباوان وزییم
نرت سعمفی شدم .نزدییک 500یی 100انجمین اسیتسی ییود کیه یهشید ب(ّیه رژییم

سدارزه کمده یودند .ایبدا یه باوان سدیم کل زقوقی پبموشّمی و یعد یه باوان ییازپمس ییه
دادگاه انقتب رفبم و در تمام این سد در سسجد اسّمالمؤساّن کاار زات آقا یودم .وقبیی
ً
سدیم کل زقوقی پبموشّمی یودم ،ناسزدر وزار نرت را نپبیمفبم؛ چماکه ارت کار نربی
نیمده یودم .این یود که زسان شهّد یهشبی یا آقار تادگویان سیأسور تصیرّۀ وزار نریت
شدیم .یعد که آقار تادگویان اسّم شد ،شهّد یهشبی سما یمار وزار دادگسبمر دبیو
کمد .از قدل یا شهّد یهشبی ،شهّد سطهمر ،آیة اﷲ سوسیور اردیّ(یی از نزدییک آشیاایی
د
تصدر وزار دادگسبمر بمض کیمدم سین د
سیام
داشبم .در پاسخ یه دبو ایشان ،یمار
کم است آن سوقع ،سی و یک سا داشبم) .گرت شما فعت ییک ییار در شیورار بیالی
قضائی زضور پّدا کن! سن هم رفبم .افماد شورار بالی قضائی را زضم اسام انبخیاب
کمده یودند و در آن آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،آیة اﷲ یهشبی ،آیة اﷲ رییانی اس(شیی ،آییة اﷲ
د
جوادر آس(ی و آیة اﷲ قدوسی زضور داشباد .داولّن ج(سهار که در شورار بالی قضائی
د
سمتده دیدم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی جور د
خاری ییه سین نگیاه سییکاید.
زاضم شدم ،یک
ناگهان گرت این آقا پسم سن است .فمزند سن است .ختره در آنجا ییه جیار ایاییه سیا
رحدت کاّم ،آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی رشبۀ سخن را در دست گمفیت و از سیا هیار 25
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و 24و از سسجد اسّمالمؤساّن گرت و از زسانی که در سسجد یا هم یودیم .یعد هم از پدر
و جد سن زات د
سّد اسمابّل ارغمر) گرباد .آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی سوایق سما هم یّان
کمدند و همچاّن از آقا شیماﷲ یادر کمدند که شاگمد ایشان یود .ییه ایین تمتّی  ،وقیت
ج(سه تمام شد و نویت یه سؤا کمدن از سن نمسّد .یمخاست و سما یوسّد .گربم آقا سین
د
آسدم یگویم د
سام کم است و نمیتوانم پّشاهاد تصدر وزار دادگسبمر را یپیبیمم .ییک
فمد 10ی 13ساله چگونه سیتواند چاّن سسئولّت یزرگی را بهدهدار شود؟ آیة اﷲ یهشیبی
ً
گرت شما فعت یمو ید ساز  ،تا سا تصمّم یگّمیم .گربم پس یه سن هم وقیت یدهّید کیه
یّشبم فیم کام .از ج(سه آسدم یّمون و یه سور خانیه راه افبیادم .آن روز ،سمزیوم پیدر و
اخور در ساز سا یودند .وقبی رسّدم ،پمسّدند یا شما چه کار داشیباد؟ گریبم پّشیاهاد
وزار دادگسبمر را دادند .آیة اﷲ یهشبی و یزرگانی سثل آیة اﷲ سوسیور اردیّ(یی اریمار
سیکااد و سن ساندهام چه کار کام .یک هربه وقت خواسبم که جیواب ییدهم .زیات آقیا
گرت سن از جزئّا این سسائل خدیمر نیدارم ،ولیی آنچیه آییة اﷲ سوسیور اردیّ(ّیی ییا
شااخبی که از تو دارد ی و آیة اﷲ یهشبی یه شیما سییگویاید ،همیان را بمیل کین .گریبم

سسئولّت ییزرس یمنّیایم .الدبیه آن زسیان از نظیم
سیتمسم یا این تجمیۀ کم ،از بهدۀ این
ا
ً
درسی ،غالدا شاگمد داو و دوم یودم؛ اسا ازساس سیکمدم که این کار یّش از دانش ،نّیاز
یه تجمیه دارد .از طمفی فیم سیکمدم که اوضاع کشیور طیورر اسیت کیه ندایید از هیّچ
سسئولّبی شانه خالی کمد .سیدانسبم که این سسئولّت ،سما درگّم سسائ(ی سیکاد که هّچ
ذهاّبی دریارۀ آنها ندارم؛ اسا دلم گمم یود یه همماهیی آییة اﷲ یهشیبی و آییة اﷲ سوسیور
اردیّ(ی.
در نهایت پبیمفبم و در کایّاۀ شهّد رجایی ،یاده یه بایوان وزییم دادگسیبمر سعمفیی
شدم؛ سابها یایردر سوافق ندود و زیم وزار سن و یک وزیم دیگم را اسضیا نمییکیمد.
هّچ راهیار قانونی هم وجود نداشت که او را سجدور یه اسضا ییاد .یاألخمه یا اشارۀ اسام،
ایشان هم سجدور یه پبیمش شد و یه سج(س رفبّم و رأر اببماد گمفبّم.
ً
در آن سا ها هم روز اتراقی سیافباد؛ اتراقاتی که واقعا یمار کشور خطمناک یود .ایبدا
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آیة اﷲ یهشبی را شهّد کمدند .یعد یایردر فمار کمد و آقار رجایی رئیّس جمهیور شید.
ایشان ،آقار یاهام را یه باوان نخستوزیم سعمفی کمدند و آقیار ییاهام هیم سین را ییمار
همان سمت فماخواندند .این طور شد که سا یمار گمفبن رأر اببمیاد دوییاره ییه سج(یس
رفبّم .در زسان نخستوزیم ار آیة اﷲ سهدور کای هم ایین سیاجما تییمار شید .در کایّایۀ

آقار سهادس سوسور هم سعمفی شدم .در سجموع چهار یار یمار گیمفبن رأر اببمیاد ییه
ا
سج(س رفبّم .یار داولی که همماه شهّد رجایی خیدست اسیام رسیّدیم ،پیس از شیهاد
شهّد یهشبی یود .سن از آن روزها و ستقا ها خاطماتی دارم که یمخی از آنها را نوشبهام.
اسّدوارم روزر توفّق تیمّل و انبشار آنها را یّایم.
یعد از شهاد شهّد رجایی ،سن طدق روا و رسم سعمو  ،اسبعرا دادم؛ چون رسیم
و روا قانونی همّن یود که وقبی نخستوزیم یه هیم دلّیل رفیت ،وزارر او هیم اسیبعرا
یدهاد .یعد خدست آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی رسّدم که آن سوقع سازلشان در کوچه اببماد،
یغل سسجد اسّمالمؤساّن ع) ،دیوار یه دیوار خانۀ سا یود .یه آقا گربم اجازه دهّد سن ییموم
کاندیدار سج(س شوم .چون آن زسان وزیم دادگسبمر اخبّار اندکی داشت .گریبم ایاجیا
د
سؤثم نّسبم .ایشان سوافقت نیمدند .در زسان شهّد رجایی و شهّد یاهام و آیة اﷲ سهدور
کای و سهادس سوسور یمار گمفبن رأر اببماد ،یه سج(س رفبّم کیه یعید از سیه سیا و
اندر ازساس کمدم که یمار خدست یّشبم و سرّدتم یاید یه سج(یس ییموم .در دور دوم و
سوم سج(س شورار استسی نمایادۀ تهمان یودم .دور سوم ،آقار شاهچماغی ییه شیهاد
رسّدند و آقار خاتمی سما یه باوان قائم سقام سوسسۀ کّهان سعمفی کمدند .الدبه سن چون
در سج(س سخدم کمّسّون قضائی ی کمّسّون الجزایم ی یودم ،یه سید رواییش پیم تیاش
ا
ایمان و آسمییا سسئولّت دیگمر قدو نمیکمدم .آقار خاتمی سوضوع را نزد زضم اسام
سطمح نمود ،سن سجدور شدم و یه کّهان رفبم .نه سا یه باوان قائم سقام نمایادۀ زضم
اسام ره) و یعد از ارتحا زضم اسام یهباوان نمایادۀ رهدیمر در کیهبا ییودم .در ایین
نزدیک نه سا  ،در ییی از پمآشوبتمین یمههها و یا وجود یمدارانهار پیدرپیی ،زصیم
اقبصادر و کمدود کاغب ،هجده نشمیه را در کّهان یه چاپ رساندیم؛ یا تّماژهیار خّ(یی
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یاال .گاهی رفهار ییی دو کّ(وسبمر یمار خمیدن کیها تشییّل سییشید کیه دیگیم
تیمار نشید .سطدوبیا اییمان ،هّچگیاه چایّن اسیبقدالی را دیگیم تجمییه نیمدنید .اآلن
د
تصورش سخت است؛ ولی روزگارر یود که سیمدم ییمار خمیید روزناسیه ،در ریفهار
طوالنی سیایسبادند .شمارگان روزناسهها یه یاالتمین تّماژ تاریخ سطدوبا اییمان رسیّد.
الدبه تعداد روزناسهها هم کم یود .ولی گمان نمیکام اآلن تّماژ چاد روزناسۀ پمفیموش ییا
تّماژ کّهان در آن سا ها یمایمر کاد.
یارر؛ خدست در وزار دادگسیبمر ،دو دوره نمایایدگی سج(یس شیورار اسیتسی،
ّت نه ساله در کّهان ،ضمن اهبمام یه سشاغل دیگم ساناد سخدم کمّسّون قضائی و
فعال ا
بضویت در هّئت رئّسۀ سج(س) و ...سااردی است که در آن دایام بهدهدار شدم .چیون
د
شما فمسودید سخبصمر از زندگیام را بمض کام ،سصیدع شیدم؛ وگمنیه ایین ساصی ها
یهخودرخود یم هّچ فضّ(بی داللت ندارند ،سگم ایایه کسی توفّق خیدست ییه سیمدم را
داشبه یاشد.
گویا مدتی هم در وزات خارجه اشتغال داشتید.

ی(ه .سن یعد از اتمام سسئولّبم در کّهان ،دیدم دیگم خسبه شیدهام .چشیمهیایم هیم
نارازت شده یود .اسا یاز یه پّشاهاد و ارمار دوسبان وزار خارجه ،سیه سیا سیدیمیت
دانشیییدۀ روایییش یّنالم(ییل را یمبهییده گییمفبم .یعیید از آنجییا هییم یییه سییرار ا اییمان در
روفّا پایبخت ی(غارسبان) رفیبم .ییک دوره هیم سیرّم ییودم و یعید از یمگشیبن ،دیگیم
پّشاهادهار اجمایی را قدو نیمدم و سسبقّم یه دانشگاه رفبم .اآلن هم نزدیک یازده سیا
است که در دانشیدۀ زقوق دانشگاه تهمان ،تدریس سیکام و سموکارم فقیش ییا کبیاب و
دفبم و ق(م است.
کتاب یا مقالتی هم نوشتهاید؟

در دورانی که در روزناسه کار سیکمدم ،یّشبم یادداشت و سقاله و سمسقاله سینوشیبم.
یمار روزناسههار دیگم هم گاهی ق(م سیزدم .چاد کباب هم دارم .داولّن کبایی که از سن
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چاپ شد ،مظلومی بح باالی دار است که راجع یه زندگ ای سّاسیی شیّخ فضیلاﷲ نیورر
است .این کباب ،گو یا شهّد یهشبی را خّ(ی تحت تأثّم قمار داده ییود؛ چیون ییا ازیوا

خودشان شداهت داشت .یه یاد دارم در همّن سّدان توزّد ،سّدان هرت تّم ،زسیانی کیه
شهّد یهشبی سخامانی سیکیمد ،چاید رید نریم از سیازسان سایافقّن شیعار سییدادنید:
«یهشبی ،یهشبی طالقانی را تو کشبی!» سن آن ش نشسبم یک سقالیهار نوشیبم ییه نیام
«سظ(وسی یم یاالر دار»؛ یا این سضمون که سظ(وسّت اسثا شّخ فضلاﷲ ،یه افیماد ایین
زسان هم سابقل شده است؛ کسانی سثل دکبم یهشبی و دیگمان! آن سقاله را همم ااه سقیاالتی

که در سجت و روزناسهها چاپ سیشد ،یه نام «سظ(وسی یم یاالر دار» سابشم کمدم .قدل
از آن هم کباب قیاس یود که تز فیوق لّسیانس سین ییود و یایا ییه توریّۀ سمزیوم اسیباد
ایوالقاسم گمجی ،کبایی شد یه نام قیاس در حقوق اسالم که یحث فقهی ی اریولی ییود.
کباب دیگمر یود که در آن شمح سسافم هار خیود را در دوران نمایایدگی و
دو بحگ سبز ا
وزار آورده یودم .بمدۀ این سیرمها در دورۀ ریاسیت آییة اﷲ هاشیمی رفسیاجانی ییود.

کباب دیگم احتکار نام دارد که یاز هم سمیوط یه زسانیۀ سیا ییود .بیدهار اجایاس و ارزاق
ا
بموسی را ازبیار سیکمدند و سمدم را یه ززمت سیانداخباد .در زسیان شیهّد رجیایی و
سهادس سوسور ،کبایی تحت باوان مسئولیت همگانی سابشیم شید کیه درییارۀ اسیم ییه
سعموف و نهی از سایم یود .جحم سیاسی و قاع،ه درء کیه در فقیه و اریو اسیتسی ییک
قابدۀ یسّار سهم است ،باوان اثمر دیگم از سن است .یادداشتهایی هم دارم که سمیوط
یه سا هار سرار است.
یه ایمان که یازگشبم دورۀ دکبمر را شموع کمدم .در سا  75شموع شید و در سیا 53

از تز خود دفاع کمدم که یه باوان تز نمونه یه دانشگاه تهیمان ارسیا و در اداسیه در قالی ا
باوان ع،الت و عقالنیت سابشم شد .این کباب ،الحمدﷲ یمنیدۀ جیایزه هیم
کباب و زیم ا
شده است .یعد کباب ع،الت به مثابه قاع،ه یود که آن هم جوایزر را زیائز شیده اسیت.

ساناید قابیدۀ ال ضیمر کیه از نظیم
بدالت در فقه یه باوان یک قابده فقهی سطمح است؛
ا
فقهی ی زقوقی سدحث د
سهمی است .یعد از ع،الت به مثابه قاع،ه کبیایی چیاپ شید کیه
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سقدسهاش را سن نوشبم .یعد از رز(ت پدر ،سمدم جمع شیدند و گرباید ییمادرم آقیا د
سیّد
اسمابّل که وابظ هسباد ،یاید د
س(دس شود .ایشان یاسواد یود و ب(وم استسی هم خوانده
د
یود .یعد از چه(م پدر د
س(دس شد و اآلن هم ییی از وباظ همیدان اسیت .ایشیان کبیایی
نوشت یه نام صهبای صب که شمح زا زات آقا ،همّنطور شمح زا دیگمان و جد سن
و یمادر سن است که نسخهار از آن را خدسببان تقدیم سییکیام و زیات آقیا سوسیور اگیم
ً
فماسوش نیمده یاشد ،از این سوضوع سط(عاند .اخّما هیم ییه همیماه سقیاال و سجیت ،
کبایی سابشم شد یه نام عقل و عحفا که سیخواسبم در آن یگویم که بمفیان نیه سخیالف
بقل است ،نه سخالف ف(سره و نه سخالف فقه؛ ی(یه بمفان همان چّزر است که یه نحو
د
أتم و أکمل در وجود سولی اسّمالمؤساّن ع) تد(ور یافبه است؛ پس یاا نّست که سا بمفان
را یه یک چّز یدور تق(ّل دهّم .بتوه یم ایاها تعدادر سقاله هم نوشبهام که در سجیت
ب(می چاپ شده است .در زا زاضم یّشبم سشغو تدریس در دانشگاه تهیمان هسیبم.
یک رزوسه از شمح زالی که یبوانم خدسببان یدهم در دو ی سه ررحه نوشبهام کیه تقیدیم
سیکام.
ییودن
در خت این فعالّتها دانشگاه آزاد هم از سا خواست که نظم ییه یحیثانگّیز
ا
سسئ(ۀ بقتنّیت در دنّیار اسیموز ،در خصیوص بقتنّیت سعاریم غمییی و بقتنّیت
استسی ،پژوهشی تطدّقی انجام دهم .نبّجۀ کار ،کبایی شد تحیت بایوان کاکاشبی در
بایادها و دستاوردهای عقالنیت که یه تازگی سابشم شده است .در نگارش این اثم ،پسیمم
دکبم د
سّد ب(ی ارغمر و داسادم آقا شهاب یا سن همیارر داشبهاند .یه هم زیا ییه ایین
رور انجام وظّره سیکاّم .اسّدوارم که خدا از سا قدو کاد و اسّیدوارم ایین قیدمها و
ق(مها جاسعۀ سا را گاسی یه سور نورانّت و بدالت و بقتنّت یدمد.
بحثمان را در مورد آیة اﷲ موسوی اردبیلی با همین سؤال شروع کنیم که زمینۀ
آشناییتان با ایشان چگونه فراهم شد؟ و اگر از آن دوران خاطرهای دارید ،بفرمایید.

همانطور که بمض کمدم ،یمادرم آقا شیماﷲ در قم شاگمد ایشان یود .ذکم خّم ایشیان
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را از یمادرم شاّدم .آقا شیماﷲ همّشه از آیة اﷲ اردیّ(ی یه باوان اسبادر د
سدمز و خوشیخو
یهنّیی یاد سیکمد .در سا  11یا  ،17سن نه ی ده ساله یودم که همماه یمادرم یه قیم رفیبم.
آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی در سح(ۀ خاکرمت یه دیدار ایشان آسدند .یعد سیا ییه سایز ایشیان
رفبّم .داولّن یار آنجا خدست ایشان رسّدم و خّ(ی یه ایشان بتقهساد شدم .یک دلّل آن
د
شاید زسّاۀ ذهای یسّار سؤثمر یود که یمادرم ایجاد کمده یود .ایین را در جیایی یادداشیت
کمدم که قّافه ،هّیل ،زیدیایی و سیّاد زضیم آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی ،ریور و
چشمان خوشساظم و بماسه سشیی ایشان سما جبب کمد و بتقهام دوچادان شد .ایشان
َ
همچاّن یسّار شوخطدع یود .غّم سمین یود پّش ایشان یاشیّاّد و دو سیه َسثیل و َس َبیل
نگوید و خاده را یم ل شما ناشاند .چهمهشیان همّشیه د
سبدسیم ییود .اسثیا و زیاییا
زیادر را از َیم داشت .سسائل ب(می یا اجبمابی را همّشه یا ییک سثیا توضیّ ،سییداد.

یّان یسّار خویی هم داشت .یه سد سّاد  ،تقوا ،نجایت و د
زمیت ،سحدوب سمدم یود.
ً
این فضایل اختقی یعدا در دادگسبمر و شورار بالی قضائی یمار سن یّشبم روشن شد.
بتقۀ سرمط سن یه ایشان یابث شد هاگاسی که یمار دانشگاه یه تهمان آسدم ،خانیهار
را پّدا کام که نزدیک سسجد اسّمالمؤساّن ع) یاشد تا ایشان را یّشبم یدّام .از طمیق یاده
دوسیبان همدانشییدهار ییا ایشیان ستقیا کمدنید و آشیاا شیدند .سسیجد
هم یمخیی
ا
اسّمالمییؤساّن ع) در خّایییان نصییم نزدیییک دانشییگاه ته یمان اسییت .در آغییاز ،اتییاق

س(و سانادر یا سسازت یک سبم و نّم در دو سبم پّدا کمدم .پو کافی نداشبّم کیه خانیۀ
یهبمر اجاره کاّم .آن زسان دانشیجویان خّ(یی فقّیم یودنید .شیاید اآلن هیم خّ(ییهیا
همّنطور یاشاد .سزایایی هم که از نظم ب(می و دانشجویی دریافت سیکمدم ،کافی ندود.
کور دانشگاه هم نمیرفبم ،یمار ایایه خّ(ی ش(و یود و نمییتوانسیبم در خوایگاههیار
ً
بموسی سطالعه کام .در هم اتاقی سثت ده نرم زندگی سیکمدند .تصمّم گمفبم کیه جیایی
کوچک اسا یدون شمیک پّدا کام؛ ولو اتاق دو سبمر .کیور دانشیگاه ،اتاقهیار خیویی
داشت یمار دانشجو یان ،اسا ش(و یود .الدبه اوائل دانشجویی در چهار راه سخبارر ،ییک
جایی پّدا کمده یودیم .داسبان بجّ و غمیدی دارد .در گمسار چهل درجۀ تهمان سجدور
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یودیم یا یک چما بتءالدین یمار آشپزر) در یک اتاق کوچک که دسار آن یه  20درجه
سیییرسییّد ،درس یخییوانّم .شییاگمد داو یییا دوم هییم یییودیم .یعییدها کییه یییه سسییجد
اسّمالمؤساّن ع) آسدم و یه آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی نزدیکتم شدم و جیایی را پّیدا کیمدم،
یک روز کسی آسد و گرت آخم این اتاقی که شما در آن نشسبهاید نور نیدارد .گریبم سهیم
نّست که نور ندارد ،سهم این است که نزدیک سسجد اسّمالمؤساّن ع) و نزدییک آییة اﷲ
سوسور اردیّ(ی است.
کار یسّار خویی که آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی خّ(ی وقتها انجام سیدادند ،این یود که
آیة اﷲ شهّد سطهمر و یعضی چهمههار دانشگاهی را یمار ایماد سخامانی در شی هیار
قدر ساه رسضان یه سسجد اسّمالمؤساّن ع) دبو سیکمدند .ختره ایایه ایین سسیجد
در کاار دانشیدۀ زقوق سا خودش ییه ییک دانشییدۀ دوم تدیدیل شیده ییود .دانشیجوها
یهشد یه آن بتقه داشباد .آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،بتوه ییم سسیجد ،همزسیان کیانون
توزّد را هم اداره سیکمد .سحل آن ،خّایان سبارخان یود .شهّد سرب ،،آیة اﷲ سطهیمر و
افمادر دیگم در این دو سمکز ،سخامانیهار یسیّار جیالدی سییکمدنید .ایین سوضیوع ییه
سا  24یمسیگمدد؛ یمههار که از لحاظ سّاسی یسّار د
زساس ییود .اگیم یخیواهم همیۀ
ا
ایاها را تعمیف کام ،شاید پاجاه سابت یه درازا ییشد .اسّدوارم سجالی یّایم و یبوانم آنها
را یه ق(م یّاورم.
در آن سقطع ،بدهار از ابضار سازسان سجاهدین خ(یق ،ابیتم سوضیع کمونّسیبی
کمده یودند .در واقع دچار انشعاب شده یودند .دانشیجویان سسی(مانی کیه در آن داییام در
د
زندان یه سم سییمدند ،از ایایه کمونّستها یه تشیّت سجاهدین سس( ،سس(مان نروذ
ا
ا
یازتیاب یسیّار گسیبمدهار داشیت .آییة اﷲ
کمدهاند ،یسّار نارازت یودند .ایین رخیداد،
ا
سوسور اردیّ(ی ،از سن دریارۀ وضع دانشگاه و روزّیۀ دانشیجو یان و سواضعشیان سیؤا
ً
سیکمد؛ خصورا دریارۀ دانشجویانی که یه سسجد ایشان سیآسدند .سن خدسبشان بمض
کمدم غال دانشجویان نارازتاند .اخدارر که از سجاهدین و کمونّستها یه گیوش سیا
سیرسد ،همه را نگمان کمده است .ایشان هم از این اخدار نارازت یودند؛ چون انشیعاب
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در سازسان سجاهدین و ابتم سوضع کمونّسبی از سیور یخشیی از آنهیا یعید از ج(ی ا
زمایت گسبمدۀ سمدم و ب(ما ،بتوه یم آنیه خّانت سحسوب سیشد ،ضمیۀ سیاگّای ییه
اببدار رو ییمد استسی نهضت سیزد .داسبان آن د
سرصل است .همّن قدر یگیویم کیه در
آن سا ها یمار سن ،سختتم از سدارزه یا رژ یم ،شاّدن همّن اخدار ترمقهها و انشعابها
یود .اخبتفها هم روز یّشبم سیشد .ساجمار شمیعبی و سخالریان و سوافقیانش هیم کیه
داسبانی جدا دارد .گاهی ازساس سیکمدیم یا این همه اخبتف ،اسیان پّموزر نّست.
یه هم زا  ،همان طور که بیمض کیمدم سسیجد اسّمالمیؤساّن ع) ییه ریور ییک
دانشیده و کانون سدارزه درآسده یود .دانشجویان زیادر یه آنجا سیآسدند .یعد کار رسیّد
یه سا هار  24و  22که دیگم کمکم چهمۀ انقتب استسی پدیدارتم شد .از آن ییه یعید،
ً
زوادث کشور و تهمان ،رور َدور تاید افبیاد و سیا در ایین سید  ،سعمیوال همیماه آییة اﷲ
سوسور اردیّ(ی یودیم .در سا ها و ساههار آخم ،دیگم همه یه فمسیان اسیام یودنید و اگیم
کسانی هم یودند که سیخواسباد ساز سخالف یزناد ،نمیتوانسباد؛ چون همۀ گوشهیا و
ً
چشمها یه اسام و یاران ایشان یود؛ خصورا در آن زسان آیة اﷲ طالقیانی جایگیاهی و ییژه
داشت.
یه هم زا  ،یم اثم رفتوآسدهار سسبمم یه کانون توزّد و سسیجد اسّمالمیؤساّن ع)،
بتقۀ سن یه ایشان روزیهروز یّشبم سیشد .یعد هم کیه گیاهی سیا را ییه خانیۀ خودشیان
دبو سیکمدند و آنجا هم سؤاال ب(می و فقهی و ارولی خیود را ییا ایشیان در سّیان
د
شخصّت د
سهمیی
لحاظ ب(می،
سیگباشبّم .آیة اﷲ سوسور ،هم از نظم اختقی و هم از ا
است .همانطور که بمض کمدم ،ایشان سا هار دهۀ سی ،د
سدرس یمجسبۀ زوزۀ ب(مّیۀ
قم یود .یمادر سن که ده سا در زوزۀ ب(مّۀ همدان درس خوانده یود ،افبخار سیکیمد کیه
در قم شاگمد آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یوده است .نزدیک  40سا در زوزه یودهانید ،شیاید
 10سا در قم ساندند .رشبۀ پّوند سن یا ایشان در قیم ،در سسیجد اسّمالمیؤساّن ع) ،در
کانون توزّد و در ج(ساتی که در سازلشان یمگزار سیشد ،سحیم و سحییمتیم شید تیا در
د
سا  10که آقار یهشبی یه یاده دسبور دادند تصدر وزار دادگسبمر را یپبیمم و چاانیه
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پّشتم گربم ،وقبی یه شورار بالی قضائی رفبم ،آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی از دییدار سین
یسّار خوشحا شد و یعدها دیگم در کایّاه شهّد یاهام ،در کایّاه آیة اﷲ سهدور کایی و
در کایّاه سهادس سوسور همچاان در کاارشان یودم.
شما یدّاّد که اسام یمار شورار بالی قضائی ،داولّن یار چه کسانی را انبخاب کمدنید؛
شهّد یهشبی یود و یه رور ا شورایی اداره سیشد .یعد ساجمار  7تّم سا  10پّش آسد.
یعد از شهاد آیة اﷲ یهشبی ،آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ریاست شورار بالی قضیائی را ییم
ً
بهده داشت .الدبه آیة اﷲ جوادر آس(ی هم یودند ولی بمت آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی شیورا
را ریاست سیکمدند .در سد سه سا و اندر که آنجا یودند ،همّشه در خدسبشان یودم.
آن سوقع یاده یک جوان 10ی 13ساله یودم و آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ییه نظیمم د
ساشیان در
یدود  22سییا یییود .اییین رونیید همچاییان اداسییه یافیت تییا ایایییه در سییا  27سسییجد
زی ا
اسّمالمؤساّن ع) ،دیگم یه دژ سحیم انقتب تددیل شده یود .سن سا  24ازدوات کیمدم و
سازلی دو اتاقه در یک خانۀ قدیمی ،در همان کوچه آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی اجیاره کیمدم.
الدبه آن خانه گاهی یه رور ا یک خانۀ تّمیی درسییآسید .یعضیی شی هیا دانشیجوها
ً
کبکخورده و زخمی یه آنجا پااه سیآوردند .شاید آقار جت رفّع ییی از آنان یود .سیثت
سیدیدیم سابت  35ش  ،سی تا از دانشجویان کبکخورده سیآسدند .راز خانیۀ سیا
هم که سمد سحبمسی یود ،همماهی سیکمد؛ چّزر نمیگرت .سیدانست اوضیاع چگونیه
است و این جوانها پااهی ندارند .سابت  35زخمی و گمساه سیآسدند .ییادم اسیت کیه
یک ش  ،یه ییی از این دوسیبان ییه نیام آقیار نظیمر گریبم شیام خوردیید؟ او هیم ییه
شوخی گرت :واﷲ یک چّزهایی خوردیم ،یاز اگم چّزر یاشد سیخوریم! اینطور یود که
در سابت  35دست یه کار سیشدیم و شاسی را یمار آنها آساده سیکمدیم .ختره ایاییه
خانۀ سدارکی یود؛ هم خانۀ تّمی ییود و هیم خوایگیاه دانشیجویی .الدبیه سیا دانشیجویی
زندگی سیکمدیم و ثموتمان همّن کبابها یود .از جم(ه ساجماهار آن خانه ،سقالیههیایی
یود که یچههار بتقهساد یه انقتب در آن نوشبه یودند .یعضیهاشون هم دسیبگّم شیده
ً
یودند .ییی از آنها جت رفّع یود که واقعا از هم جهت انسان یارزر است؛ چیه از نظیم
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ب(می و چه از نظم سدارزاتی .یک سقالهاش «نماز ،تصویم انسان بصّانگم» است کیه ییه
خاطم آن زندانی هم شدهاند .ارل سقاله در خانه سا یود .یعد از آزادر از زندان گرت اگیم
ا
چاد تا شتق یّشبم یه سن زده یودند ،جار سقاله را لو سیدادم و سیگربم خانۀ فتن کیس
است .یخت یا سا یار یود که فیم کمدند دکبم شیمیعبی آن کبیاب را نوشیبه اسیت؛ یعایی
ق(مش یه قدرر قشاگ یود که در زندان گربه یودنید ایین ق(یم دکبیم شیمیعبی اسیت؛ در
رورتی که جت رفّع در خانۀ سا نوشبه یود .این کباب یارهیا ییه اسیم سمزیوم شیمیعبی
چاپ شد و یّشبم سبهدیها آن را خوانده یودند .تا سا ها پس از پّموزر انقتب ،یه نیام
ایشان سابشم سیشد تا ایایه کمکم همه دانسباد که یه ق(م جت رفّع است.
نائمۀ انقتب از سا  22-24شع(هور شد و یه ش هار سا 21ی 27رسیّد .در ایین
دو سا  ،سسیجد اسّمالمیؤساّن ع) ،چاانییه بیمض کیمدم ،یییی از پااهگاههیار سهیم
ً
انقتیّون شده یود؛ خصورا یمار سا دانشجوها .در این سسجد ،هم روزّیه سیگیمفبّم،
هم درس سیآسوخبّم ،هم خدا را بداد سیکمدیم و هم ایایه پایگاه سدارزه یود .شیور و
زا بجّدی یود .تیمارناشدنی است .آن ش که انقتب پّموز شد ،فماسوش نمییکیام.
فقش چهمهها خادان ندود؛ د ها هم سیخادیدند.
فمدار پّموزر انقتب ،گرباد اس(حههار سمدم را جمع کاّد .یعد از پّموزر انقتب
یه یاد دارم یک ش آقار سوسور اردیّ(ی یه سسجد آسده یودند و گرباید هیم چیه سیتح
ً
است ،جمع کاّد و تحو یل یمادران سسئو یدهّد .چاد نرم از یچههار سسجد که یعدا یه
ساافقّن پّوسیباد ،از همیان زسیان یمناسیههیایی داشیباد و سییگرباید اسی(حه را تحو ییل
نمیدهّم .آقار سوسور گرت یاید تحو یل یدهّد .درگّیمر کیوچیی رخ داد .چاید نریم
یودیم که اوضاع را ررد سیکمدیم .آسدیم سسیجد ،دییدیم کیه آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی
نارازتاند .فهمّدیم کیه سیم همیّن تحو ییل سیتح نارازیت شیدهاند .گو ییا یمخیی از
یچههار سسجد ،نه تاها ستحها را تحو یل نمیدادند ،ی(یه سیخواسباد از اسی(حههایی
که در سسجد جمع شده یود ،یمدارند و یدمند .آن ش درگّمر سخبصمر رخ داد ولیی ییه
خّم گبشت.
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زدود  50روز از پّموزر انقتب گبشبه یود که یک ش آقیار اردیّ(یی را دییدم کیه
تاها در خّایان قدم سیزند .خودم را یه ایشان رساندم و گربم سن در خدسببان هسبم .چیما
تاها تشمیف سییمید؟ هاوز آیة اﷲ سطهمر تمور نشده یود .کسی یاور نمیکمد که اوضیاع
خطمناک یشود .آقا از سسجد ،گاهی ییا یییی  -دو نریم یّیمون سیآسید و تاهیا ییه سایز
سیرفت .سیگربم آقا ،شما را یه خدا کمی سواظ یاشّد .ایاها خّ(ی درندهاند .دیدید آن
ش در ساجمار تحویل اس(حهها چه شّطاتهایی کمدند؟!
ساظورم این یود که این آشااییها یه همّن ریور اداسیه داشیت ،تیا شیورار بیالی
قضائی و همیارر یا دادگسبمر شموع شد .سه سا و اندر که گبشت ،یک روز از زات
ً
آقا اجازه گمفبم کیه ییمار نمایایدگی سج(یس نیاسزد شیوم .ایین درخواسیت را قیدت هیم
خدسبشان بمض کمده یودم ولی جوایشان ساری یود .این ییار سوافقیت کمدنید .زیاال کیه
د
خوب فیم سیکام ،سییّام کار سن درست ندود .آن زسان  2سجبهد سسی(م ،سثیل آییة اﷲ
سوسور اردیّ(ی ،آیة اﷲ یهشبی و آیة اﷲ جوادر در شورار بالی قضائی یودند .سن ندایید
سدبی چّزر سیشدم ،ولی ازساس سیکمدم در دادگسبمر دارم وقیبم را هیدر سییدهم.
این یود که از ایشان اجازه گمفبم تا در انبخایا دور دوم سج(س شمکت کام و از دسیبگاه
قضا یّمون یّایم .زات آقا هم اجازه دادند .ولی در سج(س هم یا شورار بالی قضیائی در
ارتداط یودم .یعد از وزار  ،روایش سا همچاان اداسه داشت و تا اسموز هم اداسه دارد.
از دوران همکاری در دستگاه قضا ،خاطرهای دارید؟

ً
ی(ه .یادم سیآید که ایشان آن سوقع هم انسیانی آزاده و زقط(ی ییود .چیون سعمیوال

آدمها وقبی یه قدر سیرساد ،زق و بدالت را فماسوش سیکااید .شخصیّبی کیه سیا از
ایشان دیده یودیم ،روزانی زقّقتگو و سدارز یود .اسا یعد از انقتب ،ایشان دیگیم ییک
روزانی ساده ندود .در این دوران هم اگم همان روزّه را داشت ،سهم یود که این طور هم
یود .در شورار بالی قضائی که یحثهار زقوقی و فقهی سطمح سیشد و قوانّن و سیواد
را سینوشباد ،یک روز یحث این یود که آیا در نظام استسی ،تجدید نظیم وجیود دارد ییا
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نه؟ رسّدگی زقوقی یم سه قسم است :یدور ،تجدید نظیم و فمجیاسی .آن زسیان یمخیی
سیگرباد که در زیوست استسی یک یار رسّدگی سیشود تجدید نظم وجود ندارد) .ییه
یاد دارم که آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی سخن یسّار زیدایی گرباد .فمسودند :سن یا تجدید نظم
سوافقم؛ چون انسان را نداید هّچگاه یه یک سمز(ه سحدود کمد؛ هیم چیه سمازیل زییم،
سبعدد یاشد ،یه ازبّاط نزدیکتم است .سا داریم دریارۀ جان انسانها تصمّم سیگّیمیم.
اگم یک جا در دنّا یاید ازبّاط کمد ،همّن جا اسیت .انسیان آن قیدر ارزش دارد کیه در
سحاکمۀ او چاد سمز(ه را در نظم یگّمیم؛ چاانچه در سمز(هار سحییوم شید ،یبوانید در
سمز(ۀ یعد تقاضار تجدید نظم یدهد و همّنطور در سمز(ۀ فمجاسی .ایین جم(یهاش را
هّچ وقت یادم نمیرود که گرت« :انسان را اسّم یک سمز(ه نیاّم ».تریم آقار سوسیور
اردیّ(ی همّشه اینگونه یود؛ یه د
زمیت و شمافت و کماست انسانی د
اهمّت یسّار سییداد و

سیفمسود انسان خ(ّرة اﷲ است .سن از سا هار  25_ 23تیا اسیموز کبیابهیار آییة اﷲ
سوسور اردیّ(ی را ،سثل فقه القصاص و فقه الح،ود همچایان سطالعیه و از آنهیا اسیبراده
سیکام .ایشان آدم د
زمر یود؛ زبی یه دشمن هم اجازۀ دفاع سییداد .در تمیام سقیاطع ،و

سه ی چهار سالی که در شورار بالی قضائی زضیور داشیبم ،ایین فضیّ(ت را در ایشیان
دیدم و الدبه در همۀ سا هایی که توفّق آشاایی یا ایشان را داشبم ،همّن گونه یودنید .هیم
د
دادن آن ،اسیّم
جا یحثی پّش سیآسد ،یمار آزادر و زمیت انسان و ایایه یم اثم از دست ا
قدر هار کبایی نشود ،ازبمام قائل یودند .در شورار بیالی قضیائی در قالی ا سدازیث
ب(می دریارۀ آن رحدت سیکمدند .این یمار سین خّ(یی ارزش داشیت .ایشیان در بیّن
یمخوردرار از بدالت ،ب(م ،اجبهاد و سایقۀ جهاد و سدارزه ،انسان آزادهار یود .سیا چیون
زقوق خواندهایم ،یّشبم یه زقها فیم سیکاّم .فقها یّشبم یه تی(ّفها فییم سییکااید.
فقّهی که یه زقوق یه اندازۀ تیالّف اهمّت یدهد ،سمباز است؛ چاانیه اگیم زقوقیدانی
یه تی(ّف انسانها هم یپمدازد ،یک زقوقدان کاسل است .آقار اردیّ(ی ،فقّه یود ،ولی از
زقوق انسانها هم غر(ت نمیکمد .زضم اسیام ایین یمجسیبگیها را در ایشیان دییده
یودند و یه ایشان خّ(ی ازبمام سیکمدند .سن شاّدهام تاها کسی کیه سییتوانسیت در نیزد
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اسام زیان یه شوخی یگشاید ،آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یود؛ یعای ریمّمّت در سّیان ییود؛
فقش رایطۀ کارر و شغ(ی ندود.
یه یاد دارم یک یار در شورار بالی قضائی این یحث سطمح شد که قضا طدق فبوار
اسام یاید ریش داشبه یاشاد .اوایل انقتب ،خّ(ی از قضا سحاسن نمیگباشیباد؛ سثیل
خود یاده .اسا کم کم یاب شد و غ(ده یافت .آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی گرت فبوار اسام ایین
است که قاضی یاید ریش داشبه یاشد ،ولیی ییّش از شصیت دررید قضیا سیا رییش
ندارند .ختره قمار شد که این سسئ(ه را کسی خدست اسام سطیمح کاید .آقیار سوسیور
اردیّ(ی فمسود :آقار جوادر آس(ی ،شما سطمح کاّد .ایشیان گرباید تیا سیوقعی کیه شیما
هسبّد ،چما سن سطمح کام! یک روز که خدست اسام رسّدیم .آیة اﷲ سوسور اردیّ(یی ییا
خاده و شوخی و لحن ویژهار که داشباد ،خدست اسام بمض کمدند :آقا اکثم قضیا سیا
ریش نمیگبارند .فبوار شما این است که قاضی یاید سحاسن داشبه یاشد .سا نمیدانیّم
چه کاّم؟ اسام د
تدسمی کمد و فمسود« :سسئ(ۀ ریش ،ساده زل سیشیود ».گریت چیه کیار
کاّم؟ فبوار شما این است .فمسودند؛ در سسئ(ۀ رییش از سجبهید دیگیمر تق(ّید کااید.
گرتوگو در یاب این سوضوع یه درازا کشّد .اسام د
تدسم سیکمد و آقیار سوسیور اردیّ(یی
ا
هم توضّحاتی را یّان سینمود .آقار سوسور ،خّ(ی س(ّ ،رحدت سیکمد .خوشیّیان و
ً
شوخطدع یود؛ خصورا لهجیۀ تمکیی ایشیان ،سوجی ستزیت یّشیبمر سیشید .در آن
ج(سه ،هم سشیل ریش زل شد و هم هّچ د خورر و کدورتی پّش نّاسد .زبیی همیه
سیخادیدیم .خّ(ی از سسائل را ییا همیّن روش زیل و فصیل سییکمدنید .از کیاه ،کیوه
نمیساخباد .سسئ(ه را یه یحمان تددیل نمیکمدند .یمخیی از آقاییان ،د
تخصصشیان تدیدیل
سسئ(ه یه یحمان است .ادیّاتی دارند ،روشی دارند که سسئ(هار ساده را یه سوضوبی یغمنج
تددیل سیکااد .ایشان ،این گونه نّسباد .یه همیّن دلّیل در زیل سسیائل سوفیق یودنید و
یمخی در تولّد سسئ(ه سهار دارند .در آن ج(سه ،اسام فمسود :قضا ا شما در این سسیئ(ه
از دیگمان تق(ّد کااد .آقار اردیّ(ی هم که یه جواب رسّده ییود ،سوضیوع را جمیع کیمد.
ایایه اسام سق(دین خود را یه دیگمان ارجاع سیداد ،خودش نوبی د
زمیت و یزرگوارر یود.
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خاص ب(می در کبابهیایم توضیّ،
این روح ب(می ارولی است .سن دریارۀ این روزّۀ ا

دادهام .در سدحث «بقل و بمفان» ،یه بمفار فقّه و فقهار بارف اشاره کیمدهام .چاانییه
سیدانّد سیب هار اخدارر و ارولی سا در طو تاریخ تا قمنها یا هم جاگّدهاند و یعید
از سمزوم وزّد یهدهانی یود که ارولّون ییم اخدیاریون پّیموز شیدند .اندیشیۀ اریولی،

اندیشۀ اجبماع و زضور در جاسعه است .اندیشۀ اجبهاد ،اندیشۀ جهاد است .اخداریون،
سبه و فقه را یه رورتی در آورده یودند که انگار شما فقش یاید پّشنماز سسجد یاشیّد
و در اسور جاسعه دخالت نیاّد .در کبابهایم یه تریاو ایین دو اندیشیه اشیاره کیمدهام.
د
ررویه نضج گمفباد و تا اسموز ییه زّیا خیود اداسیه دادهانید ،ییا
اخداریون که از زسان
اجبهاد ،نّایت اسام ،سمجعّت و آسوزههایی از این دست سخالف یودنید .در زسیان اسیام،
سمجعّت و رهدمر در یک نرم جمیع شید ،ایین رخیداد پّشیّاۀ تیاریخی دارد .در زسیان
سّمزار شّمازر و داسبان تاداکو و تحمیم آن ،سمجعّت و رهدمر اجبمابی سیمدم در ییک
نرم جمع شده یود .یه همّن دلّل ایشان سیتوانسباد در سیّم جاسعیه اثمگیبار یاشیاد .در
زسان سشموطّت هم آخوند خماسانی ،هم سمجع دیای یود و هم رهدم سّاسی ی اجبمابی.
اجبهاد ،تق(ّد ،سمجعّت ،سسئ(ۀ نّایت اسام ،سسئ(ۀ تق(ّد از اب(م ،سسئ(ۀ رهدمر سّاسی،
سسئ(ۀ رهدمر اجبمابی ،ایاها همه اندیشۀ ارولی است.
آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی را اگم یخواهم در یک جم(ه تعمیف کام :یک سجبهد ارولی
تمام بّار یود .اندیشۀ یسّار روشیای داشیت .بیمض کیمدم در سیا هیار  21 ،25و 24

سسجد اسّمالمؤساّن ع) یه رور یک دژ سدارزاتی و اجبمابی درآسده یود و ایین خّ(یی
د
ثایت اندیشیۀ آییة اﷲ
سهم است .جال ایایه روییمد ارولّیاجبهادر ییی از سؤلرههار ا

سوسور اردیّ(ی است .ایشان در کباب فقه الح،ود یحثی را سطیمح کمدهانید کیه سین در
کبایم یه آن اشاره کمدم .آن یحث سمیوط یه سجازا است .قمآن سیفمساید هم گیاه کسیی
ً
فتن جمم را سمتی شد ،سثت او را یه ری(ّ ییشیّد ییا دسیت و پیایش را ییه ریور ا
ختف قطع کاّد یا از ی(ادر یه پایّن یّریاّد و ...آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی از واژه أو= یا)

در این آیا  ،اسبرادۀ جالدی سیکاد .سیگوید درست است کیه «أو» نیاظم ییه «تخّّیم»
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د
زید د
د
سعّایی دارد!
سخّم است ،اسا اخبّار قاضی هم
است و قاضی در تعّّن نوع سجازا
بقل و زیمت ایجاب سیکاد که یه سجمسی کیه وزشییتیم و جیمسش ییزرستیم اسیت
سجازا ساگّنتمر داده شود و در جایی که جمم سدکتم است ،سجازا سدکتم یاشد.
است انسان این را ایجیاب سییکاید؟ ییمار ایاییه یبوانّید در ییّن
چما سیگوید بقل و کم ا
سجازا ها ،تمتّ را سمابا کاّد؛ یعای اگم جمم خشنتم است ،سجازا نّز خشینتیم
خواهد یود .تمتّ یعای چه؟ یعای سین قاضیی آزاد نّسیبم کیه هیم طیور دلیم خواسیت
ا
سجازا کام .هم یاید یه سّزان جمم نگاه کام و هم یه شمایش اجبمابی و هم یه زسّاههار
جمم و یه چادین سسئ(ۀ دیگم .اگم کسی این تّزیّایها را نداشبه یاشد ،گمان سیکاد چون
این جمیمهها در قمآن آسده است ،دست او هم یاز است که هیم کیدام را خواسیت ،اجیما
کاد .همّن روشها سوج شد که یمخی اببماضهایی ییااد و سا هم در سقاییل ،گیاهی
سجدور شدیم که بق نشّای ییاّم .اگم ساجّده و یا نظمداشت سسائل سخب(ف یه سّیدان
یّایّم ،پّش سیرو یم؛ اسا اگم ییگدار یه آب یزنّم ،ییا غیمق سیشیو یم ییا از خّیم درییا
سیگبریم!
کباب فقه القصاص ایشان هم خّ(ی یهمه یمدهام ،در نگیارش کبیاب عب،الت و
سن از ا

عقالنیت ،از کبیاب دیگمشیان ییه نیام فقبه الحب،ود اسیبراده کیمدهام .نسیخهار از آن را
خدسببان تقدیم سیکام تا یدّاّد اسبداللشان در این زسّاه چقدر زیدا است و د
سؤید نیاتی
است که دریارۀ ایشان بیمض کیمدم .در ریرحه  341کبیاب عب،الت و عقالنیبت ،نظیم

زضم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی را دریارۀ آیۀ  11سورۀ سائده 3آوردهام .کسی کیه خیودش
اهل ب(م یاشد ،سیداند که اسباداط ایشان از ک(مۀ «أو» در این آیه ،تا چیه انیدازه سهیم و
َ
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ینفوا ِمن الأ ب ِض ذ ِلک لهم ِخزی ِی ال نیا ص لهم ِی الآ ِخرةِ عذا عظدیم؛ تمجمۀ سجبدور :جز این نّست که سزار کسانی که ییا

خدا و فمسباده او سیجاگاد و در زسّن یه تداهی سیکوشاد -در جاسعه ایجاد نااسای سیکااد یا یه راهزنی و قبیل و غیار

سیپمدازند -این است که آنان را ییشاد یا یم دار کااد یا دستها و پاهایشان را یم ختف ییدیگم -قسمبی از دست راست
و پار چپ -یدمند یا از آن سمزسّن یّمونشان کااد ..این است خوارر و رسوایی یمار آنان در این جهیان ،و در آن جهیان
ببایی یزرس دارند).
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راهگشا است .این اسباداط ،دسیت قاضیی را سییایدد کیه در هیم شیمایطی و ییمار هیم
سجمسی ،هم زیمی را رادر نیاید .قاضیی یایید در ریدور زییم ،ییه تااسی جیمم و
د
د
سجازا توجه کاد .سجازا یاید یا جمم تااس داشبه یاشد .این سسئ(ه توجه یه تااسی ا
جمم و سجازا ) در زقوق اسموز جهان از د
اهمّت فوقالعادهار یمخوردار اسیت .اسیموز
ا
دلخواه خود سجازا تعّّن کاد.
سیگو یاد :قاضی نمیتواند یه
ا
ختره ایایه اختق و ساش آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی این چاّن یود .کارناسیۀ فییمر و
اختقی ایشان را سیتوان از ایعاد سخب(ری یمرسی نمود؛ ییی یعید اختقّیا و د
زمییت
ایشان است و دیگمر یعد سدارزاتی و ززماتی که در سسجد اسّمالمؤساّن ع) _ کیه خیود
فص(ی سسبقل و نّازساد یحثی د
سجزا اسیت _ و کیانون توزّید کشیّدند .اقدیا گسیبمدۀ
دانشجویان یه کبابهار ایشان از اندیشیۀ اریولی _
اجبهیادر پّشیمو ایشیان زیاییت
ا
ییود چیه

سیکاد که در تمام این سا ها تداوم داشبه است .در انقتب هیم کیه سشیخ
خدساتی کمدند .وقبی ایشان سابخ اسام در داولّن شیورار بیالی قضیائی یاشید ،سع(یوم
است که نزد اسام چه سقاسی داشباد .چون شمط این ساصی و نّیز بضیو یت در شیورار
بالی قضائی ،اجبهاد یود .سع(وم یود که اسام یه تقوا ،ب(م و اجبهاد ایشان اببماد دارد .ییه
بقّدۀ سن ،یارزتمین ویژگی آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،د
زمیتشان است .سجبهیدر بیاد ،
بالم ،نویساده ،وابظ و خوشیّان یود ،ولی د
زمیبی در این آدم است کیه سین نظّیمش را

کم دیدهام .زبی یمار سجمم و دشمن ازبمام قائل یود و سحدت سیکمد و سماقی ییود کیه
زقوق او را ضایع نیاد.
منظور شما از « ّ
حریت» ،آزاداندیشی است؟

د
زمیت ،یعای وقبی یه نبّجهار سیرسّد ،یه آن بمل سیکمد؛ اگمچه یمخی نپسیادند.
در دورهار که تادرور سیۀ رایج یود ،ایشان دست از روش خود یمنداشت .سیگریت :در
استم ،قاتل هم زقوقی دارد .تا پار چویۀ دار ،کسی زق ندارد یه او توهّن کاد ییا زخیم
زمیت سیخواهد؛ آزادگی سیخواهد .آن سا ها این د
یزند .این روش ،د
توجها کمبم یود.
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اسا ایشان د
توجه داشت .ایایه گاهی سیگو یاد ایشان سحباط یود یا سحافظهکارر سیکیمد،
در واقع یه همّن ب(ت یود؛ چون سماق ییود کیه زقیی ضیایع نشیود و از زیدود الهیی
تجاوزر رور نگّمد ،یّشبم ازبّاط سیکمد و همّن ازبّاطهیا گیاهی سوجی یمخیی
تأخّمها سیشد که یمخی نمیپسادیدند.
خاطمۀ دیگمر که یاز هم از هوشمادر و دلسوزر آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ییمار سیمدم
زیایت سیکاید ،سمییوط ییه گیزیاش قضیا در شیورار قضیائی اسیت .روزانّیان از
شهمسبانها سیآسدند و یمار قاضی شدن اسبحان سیدادند .چون سیا ییه تعیداد کیافی در
سماجع قضائی ،سجبهد نداشبّم ،خّ(ی جاها هم سثل دییوان بیالی کشیور الزم ییود کیه
داوط(دان قضاو  ،پاجشادهها از شهمسبانها سیآسدند و در جمیع
قضا سجبهد یاشاد.
ا
ابضار شورار قضائی ی دورۀ یعد از شهّد یهشبی ی اسبحان سیدادند .سن هیم ییه زییم
آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی در هّئبی که قاضی انبخاب سیکمدند ،زضیور داشیبم؛ یعایی ییه
باوان یک رأر زاضم سیشدم .شّوۀ اسبحان هم یدین نحو یود که سجبهدان از آنها سؤا
سیییکمدنیید؛ از آن سّییان یمخییی سییؤاال را یییهخویی جییواب سیییدادنیید و یعضییی هییم
نمیتوانسباد زبی از رور کباب مکاسب یخواناد! اگم نبواناید سیبن را یخواناید ،سع(یوم
ً
سیشود که د
تخص هم ندارند .گاهی کسانی سیآسدند که واقعا همّنطور یودند .آقیار
اردیّ(ی یا این گموه سماشا نمیکمد .نمیگرت زاال یگبار قضاو کاید ،کیم کیم ییاد
سیگّمد .گاهی هم کسانی سیآسدند که خّ(ی سهیار و سیواد داشیباد .روزر در شیورا
نشسبه یودیم که د
سّدر از اهواز یمار اسبحان آسد .جور خاریی وارد ج(سیه شید و طیور
ً
خاری نشست .هم چه آقایان سؤا کمدند ،جیواب داد .اریت انگیار کفایبه و رسبائل و
مکاسب و لمعه را زرظ یود .هم چی آقار جوادر آس(ی و سوسور اردیّ(ی و ...پمسّدند،
د
سثل یک سجبهد سس(م جواب داد .کباب را ییاز کمدنید کیه از رو یخوانید و سعایی کاید.
رازت خواند و تمجمه کمد؛ زبی دشوارتمین جاهار مکاسب را .ایشان اسبحانش را داد و
رفت .آن سوقع ،آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ج(سا شیورار بیالی قضیائی را اداره سییکیمد.
د
گرت :آقایان نظمتان راجع یه ایشان چّست؟ هم کس نظمر داد .غالی ابضیا از تسی(ش
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یاالر ب(می و آسادگی سط(وب او سخن گرباد .د
سبوجه شدم که آقار سوسور اردیّ(یی ییه
ا
فیم فمو رفبه است .گربم آقا نظم شما چّست؟ ایشان فمسود که یه نظم سین ییمار قاضیی

خیتف یقّیۀ
شدن خّ(ی سااس نّست .یا تعجی پمسیّدم چیما؟ گرباید :ایین آقیا ییم
ا
د
شمکتکاادگان یا تس(ش کاسل یه همۀ سؤاال جواب داد .پاسخ ایشیان یعید از  10سیا
د
هاوز یه یادم سانده است .گرت یدّاّد ایشان از نظم ب(می خّ(ی سس(ش یود ،هم چیه هیم
پمسّدیم جواب داد ،ولی از نظم روزی و فیمر آدم ضیعّری اسیت و نمییتوانید قاضیی
شود .س د
بوجه ساظورم شدید؟ آقار سوسور اردیّ(ی فمسودند که ایشان الدبه از نظیم ب(میی
قور است ،خّ(ی قور است ،ولی از نظم روزی و روانی قایل اببماد نّست .گربّم چما؟
ا
گرت روزّهاش ضعّف است .اگم کسی یّاید رشوهار یه او پّشاهاد کاد ،سمیین اسیت
وسوسه یشود و یپبیمد .دالیل یّشبم را که یّان نمود ،وضع ج(سه بوض شد .گرباید ی(یه،
دقت کمی نّست .کسیی کیه قاضیی
زق یا شما است ،یه نظم آدم ناسّزانی سیآسد .این ،ا
سمدم سیشود ،داو یاید خودساخبه و خودسوخبه یاشد ،د
زم یاشد ،در یماییم پیو و رشیوه
فمی نخورد .این سخاان یمار سن خّ(ی جال یود .اسّدوارم زسانی یبیوانم کبیایی را در
این زسّاه یاویسم و آن را یه آقار سوسور اردیّ(ی تقدیم کام.
روش ایشان در کار گروهی چگونه بود؟

ً
آقار سوسور اردیّ(ی ،یه د
تحزب بتقهار نداشت؛ اسا یا کار گموهی سوافق یود .ارت
یدون کار گموهی ،کارها پّش نمیرود .ییی از سشیت سا همّن است که کار گموهیی
را ی(د نشدهایم .زبی اگم یا د
تحزب سوافقّم ،داو یاید یاد یگّمیم کیه چگونیه ییا هیم کیار
کاّم .ایایه ززبها در ایمان ،توفّقی نداشبهاند ،یک ب(بش این است که سا یاد نگمفبهایم
که یا هم کار دسبهجمعی ییاّم.
آقار اردیّ(ی ،چادان یه ززب گمایش نداشت؛ ولی یه نظم سن یه کار گموهیی بقّیده
داشت .وقبی ززب جمهورر استسی تشیّل شد ،ایشان چاد ساه پس از تشیّل زیزب
یه آن پّوست؛ ولی همان را هم اداسه نداد .آقار یهشبی و آقار هاشمی ،سعبقد یودند کیه
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یدون ززب نمیشود کشور را اداره کمد ،اسا ایشان یا همۀ ارادتی که یه آن یزرگان داشیت،
در ززب نماند .همّن نشان سیداد که روزّۀ سماشا نداشت .نگریت زیاال کیه همیه
هسباد سا هم یاشّم .همۀ دوسبانی که آن زسان یا آنها ج(سا سبعددر داشبّم یه این اسم
سعبمف یودند.
در امور غیر قضائی هم از ایشان و نظراتشان استفاده میشد؟

سن یادم است که گاهی سی چهل تن از سدیمان درجه داو نظام و وزییمان و سشیاوران
د
وزرا یه سحل سسیونی آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی سییآسدنید؛ یعایی همیان سح(یی کیه اآلن
ساخبمان ریاست جمهورر است .ایشان در گوشهار از آن ساخبمان سقّم یود .در آنجیا
ا
هربهار یک یار ج(سه تشیّل سیشد و آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ضمن راهامیایی و اظهیار
نظم در سسائل سخب(ف کشورر ،ارائه طمیق سینمود و یه سیؤاال وزرا جیواب سییداد.
سدتی هم در زسان نخستوزییمر سهایدس سوسیور در شیورار بیالی اقبصیاد زضیور
د
داشباد .آقایان آذرر قمی و زسّن نورر هم سدتی در شیورا یودنید .پیس از آن ،چاانییه
بمض کمدم ،یه سد داشبن اندیشۀ ارولی ،در نهایت ،هّئت دولت از ایشان تقاضا کمد
که یه شورار اقبصاد یّایاد .آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی هیم در شیورا زضیور سیییافیت و
گمههار سخت اقبصادر را که یه فبوا نّاز داشت ،سیگشود و نظما فقهیی خیود را یّیان
سینمود .اسّدوارم گزارش آن ج(سا در جایی ثدت شده یاشد .ختره ایایه ییه بایوان
یک سجبهد ارولی ،نقش یسّار د
سهمی در شورار اقبصاد ایرا سینمود.
در سج(س هم ازبمام بجّدی یمار ایشان قائل یودند .چاانکیه بیمض کیمدم یعید از
وزار دادگسبمر یه سج(س رفبم و دور دوم و سوم ،نمایادۀ تهمان یودم .هاگاسی کیه وارد
ً
سج(س سیشدند از ایشان یه گمسی اسیبقدا سییشید .غالدیا هیم کمّسیّون قضیائی در
شورار بالی قضائی خدست آقار سوسور اردیّ(ی سیرسیّد و نظیم فقهیی ایشیان ییمار
د
خّ(ی از ب(ما زجت یود؛ چون هم یه فضل و فضیّ(ت ایشیان ایمیان داشیباد و هیم ییه
ً
تجمیههایی که در زّن کار ،بمت یه دست آسده یود.
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مهمترین بحرانی که فکر میکنید ایشان در حل آن ،نقش داشتند ،کدام بود؟

ً
آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،سسائل زیادر را زل و فصل کمدند .نظام در آن سا ها واقعیا
یه یک سجبهد سس(م و انقتیی نّاز داشت که فبوا یدهد و سشیت را از سیم راه ییمدارد؛
ولی گمان کام سهمتمین سسئ(هار که یه کمک ایشان زل شد ،سسئ(ۀ رهدمر یود .انبخاب
د
سهمی است کیه ییدون همییارر ایشیان و دیگیمان زیل نمیشید.
رهدمر از سوضوبا

رز(ت زضم اسام همانطور که سیدانّد ،رخداد یسیّار د
سهمیی ییود .هیم اسیبقدا از
ایشان پس از یازگشت از تدعّد ،تاریخی و ییسایقه یود و هم سماسیم تشّّعشیان پیس از
رز(ت .اسام قط انقتب یود .یعد از ارتحا ایشان خّ(یها نگمان یودند که چه خواهید
ً
شد .این خّ(ی سسئ(ۀ یزرگی است .واقعا یاید ردها سیابت درییارهاش گریتوگو کیمد.
همه نگمان یودنید .سج(یس شیورار اسیتسی ،ابضیار خدمگیان ،انقتیّیون و قشیمهار
سخب(ف سمدم ،همه دچار یهت و زّم شده یودند .کسی نمیدانست چه یاید کمد و چه
ا

سیشود .در این سقطع آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی و آیة اﷲ هاشیمی رفسیاجانی نقیش یسیّار
پمرنگی داشباد .آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی پس از ارتحا اسام کیه کیوهی از غیم و انیدوه و
نگمانی یمجار نهاده یود ،یمار انبخاب رهدمر بتوه یم سج(س ،در سج(س خدمگیان هیم
انبخاب آیة اﷲ خاساهار یه رهدمر هم ،یا سشور و همماهیی
زضور داشباد و در جمیان
ا
یه گبار کشور از آن وضعّت کمک شایانی نمودند .آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی در یمهههیار

یحمانی ،نقش یسّار تعّّنکاادهار داشیباد؛ کمبیم کسیی ییه انیدازۀ ایشیان از سسیائل و
سصال ،نظام خدم داشت و راهزلها را سیدانست .ایشیان در روزهیار سیخت انقیتب،
تیّهگاه اسبوارر یود که یه همه اسّید سییداد و هیّچ وقیت هیم چّیزر ییمار خودشیان
نخواسبهاند.
آقای دکتر ،در مورد آیة اﷲ موسوی اردبیلی مطالب زیبایی بیان فرمودید .در خصوص
مسجد امیرالمؤمنین(ع) بهویژه از حیث ّ
اهمیت آن در تربیت نسلی از انقالبیون آن زمان،
ِ
مثل حضرتعالی و آقای جالل رفیع که واقعا از پایههای انقالب در تهران بودند ،مطالب
ارزندهای را بیان نمودید .میخواستیم بدانیم مسجد امیرالمؤمنین(ع) و کانون توحید

گفتوگو با دکتر سید محمد اصغری

210

ّ
اهمیتشان در کمک به پیشبرد اهداف و آرمانهای انقالب ،چه تفاوتی با دیگر
نظر به
مساجد و نهادهای مشابه داشتند که کارشان خیلی سریع به تعطیلی کشید و بسته
شدند؟ چرا مرا کزی که آقای موسوی اردبیلی اداره میکردند ،ادامه یافت و هنوز پابرجا
است؛ اما مرا کز مشابه سرنوشتهای دیگری پیدا کردند؟

یه بقّدۀ سن ،اندیشۀ ارولی در فقه و اجبهاد خّ(ی کارساز اسیت .سین در آثیارم ییه
اندیشۀ ارولی ،یه سمجعّت کل ،اساست ،سمجعّت فقهی ،اجبهیاد ،جهیاد و ییه زضیور
سماجع در سسائل اجبمابی اشاره کمدهام که در واقع سدایار همیّن سیؤالی اسیت کیه ییه
دغدغۀ ذهای شما تددیل شده است .آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی خّ(ی زسابشیده یمخیورد
سیکمد .ییی از قمائن آن ،همّن یسبه و تعطّل نشدن سسیجد اسّمالمیؤساّن ع) و کیانون
توزّد است که شما در سؤالبان یه آن اشاره کمدید .نیبۀ دیگم ،بتقۀ چشمگّم سیمدم ییه
ایشان یود .در ضمن ایشان طورر رفبار نمیکمد که چادان زساسیّتها را یمانگّیزد .سیا
اسمش را سیگباریم زمکت در ابماق .انقتییهار دهۀ  ،20هم رویایا را هیدف گمفبیه
یودند و هم زیمیاا را .یک تقسّم ک اار باقتنه وجود داشت .جاسعه هم ییه سماکیزر ساناید

زسّاۀ ارشاد نّاز داشت و هم سسجد هدایت آیة اﷲ طالقاتی و هیم سهدییۀ تهیمان و هیم
سیب اسّمالمؤساّن ع) .ایاها همه در زسّن خودشان ییازر سییکمدنید و کارهیا را پیّش
سییمدند و الحمدﷲ نبّجه هم داد .انقتب هم که پّیموز شید ،کسیانی زسیام اسیور را در
دست گمفباد که طّری د
سباوع از روشهیا و ساشهیا را داشیباد .کسیی نگریت تیو چیون
روشت در سدارزه سبراو یود ،یاید یه زاشّه یمور.
شیدن سسیجد سییشید؛
ساظورم این است که آقار سوسور اردیّ(ی یاید سانع تعطّل
ا

یمار ایاییه سسیجد اسّمالمیؤساّن ع) ییه ییک سیاگم سهیم تدیدیل شیده ییود کیه ندایید
ً
فموسیریخت .ایشان واقعا جوانهیا را ییه ریحاه کشیاند و جوانهیا هیم ایشیان را تاهیا
نگباشباد .نمونهاش همان ش درگّمر یم سم جمعآورر اس(حهها اسیت .وقبیی ایشیان
خواست که همه ستحهاشان را تحو یل یدهاد ،همه پشت ایشان ایسبادند؛ یهطورر کیه
اون چاد نرمر که سمپّچی کمدند ،تاها ساندند و چارهار جز تس(ّم شدن نداشباد .یعایی
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ایشان سدیم یود و سیتوانست یا همه کار کاد و همه را یه رحاه ییشاند .آدسی نّست کیه
یمار گموه خودش کار کاد .این ویژگیها یابث شده یود که تا این اندازه سحدیوب اسیام و
سمدم و سسئوالن یاشد .قوۀ قضائّه یهویژه یعد از شهاد آیة اﷲ یهشبی ،در اخبّیار آقیار
سوسور اردیّ(ی یود و نشد اسام دریارۀ ایشان چّزر یگوید که از آن یور رنجّدگی یّاید.
سخب(یف
سمدم هم از ایشان راضی یودند .پس از سیی سیا زضیور در بمریههیار
ا
انقتب ،هاوز سحدوب سمدم اسیت .چیما؟ چیون تقیوا و د
زمییت و از خیود گبشیبگی و
ا
دیگمخواهی دارند .ب(م و بمل را جمع کمدهاند و بممشان را در راه سدارزه نهادند .بمض

کمدم سا  11یا  17که هاوز زوادث سا ا  43و  45شموع نشده یود ،یمادر سن سیگریت
ایشان تریم ویژهار دارد؛ یک انقتیی تمام بّار است .جمع این و یژگیها کیه در ایشیان
یود ،ایشان را سحدوب همه کمد و یه همّن خاطم یود که اکثم دانشیجویان هیم در ریحاه
ساندند و ساحمف نشدند و در کاار چاّن شخصّتهایی ییه آرسیانهیار انقیتب وفیادار
ساندند .ختره ایایه ایشان روشی داشت که سیتوانست در سختتمین شمایش ،کیارش
را اداسه یدهد و سجدور یه انزوا نشود.
از میان افرادی که در مسجد امیرالمؤمنین(ع) و کانون توحید و حتی مدارس مفید تربیت
شدند ،برخیها ّاول انقالبی بودند ولی بین راه مسیر خود را تغییر دادند ،ولی بعضیها
بعد از سه دهه هنوز به آرمانهای انقالب وفادارند .دلیل این جداییها به نظر شما
چیست؟ از کجا آب میخورند و چرا همه در یک مسیر نماندند؟

طدّعی است .همه ساناد هم نّسباد .افقهار دید فیمق سییکاید و زبیی سیخیواهم
یگو یم انگّزهها هم ییی نّست .سمین است سدتی بدهار در یک سسیّم یاشیاد ولیی از
یک جایی راهها از هم جدا یشود؛ چون انسانها کپ ای همیدیگم نّسیباد .ولیی سهیم ایین
است که تا سیتوان یاید همه را زیم یک چبم نگه داشت .تا کسی سمتیی ختفیی نشیده
است ،نداید یا او یمخورد کمد .آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی این طور یودند .یاده چما ییه ایشیان
سعبقدم؟ چون سثل یک پدر ،سثل یک یمادر یزرس یه همه نگاه سیکمد .ایشان در یمقیمارر
ً
رایطۀ باطری یا دیگمان و شاگمدانشان قور هسباد .سیثت همییارر سین ییا ایشیان ،یعید
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باطری پمرنگی داشت؛ از نوع بواطف سمید و سمادر؛ یا بواطیف پیدر و فمزنیدر .سین
ً
چادین یار از سسجد اسّمالمؤساّن ع) یه باوان دژ نام ییمدم .واقعیا همّنطیور ییود؛ دژ و
پایگاهی یود که کار آسوزشگاه را هم سیکمد؛ یعای جیوانهیا در آن آسیوزش سییدیدنید،
همدیگم را سیشااخباد ،یه ییدیگم بتقهساد سیشدند و دست در دست هم سیگباشباد
و همۀ این همیسبگیها یه دلّل رفبار انسانی آیة اﷲ سوسور یود .الدبه بیدهار از کسیانی
که یه سسجد رفتوآسد داشباد ،تغّّم جهت دادند و ساحمف شدند ،ولی یّشبم نّموهیار
انقتیی یعد از پّموزر هم در سسّم درست یاقی ساندند و یمخی از آنان در شورار اقبصاد
و دولت زضور داشباد؛ کسانی ساناد دکبم ساافی ،دکبم نوریخش و سهادس یهزاد ندیور.
یا این افماد در ساز آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ج(سیه داشیبّم .و یژگیی سشیبمک ایین گیموه،
اببقاد یه استم انقتیی و انقتب استسی یود .هم سس(مان یودنید و هیم انقتییی و هیم
ایش یحمانیی
طمفدار زضم اسام خمّای .همۀ ایاها سدیمان انقتییار یودنید کیه در شیم ا
آغاز انقتب ،کشور را اداره کمدند .سدیمیت کشورر ساناد اییمان ،پیس از انقیتب آسیان

ندود .یه سمدان و زنانی نّاز داشت که فداکارر کااد ،یّیاش داشیبه یاشیاد ،از اخیتص و
د
همت ی(اد یمخوردار یاشاد .یسّارر از این نّموها در سحضم آیة اﷲ اردیّ(ی تمیّت شیده
یودند و هاوز یه ایشان اراد دارند .این خّ(ی نیبۀ د
سهمی است که فمدر که رهدمر سمدم

را یه بهده سیگّمد ،خودساخبه یاشد ،خودش را فماسوش کیمده یاشید ،ییه قیو سعیموف
«خودسوخبه» یاشد ،چّزر را یمار خودش نخواهد .سماپا سوز و درد و انگّزه یاشد.
آقار سوسور اردیّ(ی آدسی یود که سا ها قدل از پّموزر انقتب در زسمۀ شیاگمدان و
سمیدان اسام یود؛ یعای خّ(ی جاها زاضم یود جانش را هم یدهد .در ساجمار آن ش که
د
یمایبان گربم ،یک قدم یا کشبه شدن فار(ه داشت؛ همهشان سس( ،یودنید ،اسی(حههیا را
نمیدادند و آقا گرت یاید یدهّد .آنها سیخواسباد همانجا زم(یه کااید؛ یعایی ایین آدم
زسانی که سصال ،استم و انقتب سطمح سیشد ،دیگم خودش را نمیدید .ایین ییود کیه
همۀ انقتیّون زبی یزرگانی ساناد آیة اﷲ شهّد اسباد سطهمر یه ایشان بتقهساید یودنید.
سن خودم از نزدیک شاهد این بتقهها و اراد ها یودم.
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و یژگی دیگم ایشان ،جاسعنگمر است .دوردسیتها را هیم سیدیید .آنچیه نمیدیید،
خودش یود .چیون خیودش را نمیدیید ،د
زیم و آزاده ییود و چیون آیایدهنگم ییود ،گیاهی
هشدارهایی سیداد که شما از کسی دیگم نمیشیاّدید .ختریه ،ییه قیو شیابم :آنچیه
خویان همه دارند تو تاها دارر .گاهی اوقا  ،خداوند یه کسی همه چّز را یه نحو سبعاد
ً
ً
سیدهد؛ سثت ییه رهدیم .شیما اسیام را یدّاّید! واقعیا ایین سیمد چیه کیم داشیت؟ سین در
رحدتهایم یه فقهار بارف و بمفار فقّه اشاره کمدم .یییی فقّیه اسیت و هربیاد سیا
ً
درس زوزه خوانده است ،ولی یا جاسعه سم و کار ندارد ،یا درد سمدم آشاایی ندارد ،ارت
انگار از سمدم یمیده است .خدا نیاد کسی هرباد سا این کبیابهیا را یخوانید ولیی درد
سمدم را نرهمد .ییی دیگم را سییّاّید کیه هیّچ جهیاد درونیی نیدارد و کیل یمناسیههار
زندگیاش ساحصم شده است در سدارزه و کاشهار یّمونی .اسام ره) هیم جهیاد درونیی
داشت و هم جهاد یّمونی .آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی هیم اهیل د و ذوق ییود ،سسی(ک
درو یشی داشت ،اسا اجبمابی و سمدمدار هم یود ،فقّه اریولی ییود ،ف(سیره سیدانسیت،
شعم سیشااخت و اسبدال سیکمد .اسبدال هایی که ایشان در سسئ(ۀ زدود و قصاص و
دیا دارند ،یسّارر از سعضت سیا هیار  21و  10را زیل کیمد؛ سعضیتتی کیه ییه
د
چالشهار یزرس تددیل شده یودند .روش ایشان ،در سجاب کمدن سمدم یه سرّید و سیؤثم
د
یودن ازیام شمع زدود و قصاص و دیا ) خّ(ی سؤثم واقع شد.
یحث دریارۀ کسی است که هم آزادرخواه است ،هم خودش آزاده است و هم دندیا
د
سادیا نّست ،ی(یه سیخواهد کارر کاد که انقتب بظّم اسیام خمّایی کیه در تیاریخ
ً
استم واقعا یینظّم یود ،پایدار یماند .یمار همّن از همۀ ظمفّتها اسبقاده سیکمد .یادم
سی آید ایشان گاهی از گموههار دس(ی  -سبهدی ،ساناد آقار د
رداغّان هم دبو سییکیمد
تا در کانون توزّد سخامانی کااد؛ چما؟ چون یه هدف سیاندیشّد؛ نه یه ایایه این هدف
ً
زبما یاید یه دست سن یا راف سن یا دوسبان سن یا ززب سن زارل شود.
گویا خودشان هم گاهی در جلسات آقای مهندس بازرگان شرکت میکردند.

ی(ه؛ چون انسان یکجاندهنگمر ندود .آدم سبعیاد و ییاهوش ،زمفهیار سخب(یف را
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سیشاود و یه دالیل دیگمان هم فیم سیکاد .انسانی که ب(یم دارد ،فقّیه سجبهید اریولی
سدارز است ،جاسعه را یه خویی سیشااسد ،سیخواهد کارر کاد که نهادهار دیای ساناید
سسجد ،تعطّل نشوند و یه فعالّتهار خود اداسه یدهاد ،همّن گونه رفبار سیکاد.
شما چون رشتهتان حقوق بود و قبل از انقالب هم مدارج علمی را طی کرده بودید و
مباحث مربوط به علم حقوق و علم قضا مأنوس بودید .آیة اﷲ موسوی
تدریس میکردید ،با
ِ
اردبیلی هم در این زمینهها مجتهد بودند .آیا میتوان گفت همین اشترا ک افق و دانش،
شما را مجذوب ایشان کرد؟

دانشجویان دانشگاه تهمان جبب هم کسی نمیشدند؛ زبی از هیم کسیی هیم سیؤا
نمیکمدند .سن در دانشیدۀ زقوق دانشگاه تهمان سیدیدم کیه سدازیث جدییدر سطیمح
سیشود که نّاز یه سوضعگّمرهار ب(می دارد و این سوضعگّمر ب(می یاید سدبای یم دین
خدا و اسبدال هار ب(می یاشد .چون بتئق استسی داشبم ،سؤاالتی یمایم پّش سیآسد
و کسی هم ندود که جواب یدهد .ایشیان روزّیا دانشیجور دهیۀ پاجیاه را ییه خیویی
سیشااخت و پاسخهار سبّایی ییه پمسیشها سییداد .دانشیجوهار دیگیم از رشیبههار
ً
سخب(ف هم پّماسون ایشان یودند؛ سثت آقار ریادق آیّاهونید کیه رشیبۀ دانشگاهیشیان
تاریخ یود و خّ(یهار دیگم.
بیشتر در کجا با ایشان به گفتوگو مینشستید؟

هم جا کیه سجیالی دسیت سییداد؛ در کیانون توزّید ،در سازلشیان ،در سسیجد ،در
ج(سا و ...انس یا ایشان آسان است .کسی نّست که نبیوان ییا او ارتدیاط یمقیمار کیمد؛
ً
خصورا یه این دلّل کیه ییهروز یودنید .سین گیاهی زمفهیا و پاسیخهار ایشیان را در
کتسهار دانشگاه سطمح سیکمدم و سیدیدم که در دانشجو یان دیگم هم اثم سیگیبارد؛
چون ادیّا و سحبوایی که ارائه سیدادند ،کهاه ندود؛ یهروز یود .جواب چاد قمن پیّش را
تحو یل سا نمیدادند .از هّچ سؤالی هم نمیرنجّدند .نمیگرباد این چه سؤالی است که
ً
تو سیکای یا ارت چما چاّن سؤالی یاید یه ذهن تو خطور کاید؟! اندیشیۀ اریولی یعایی
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همّن؛ یعای سواجهۀ ب(می یا سشیت روز؛ یعای سیعۀ ریدر ب(میی؛ یعایی دانیایی و
ً
ً
یحث زسان و سیان را که اسیام یعیدا سطیمح نمودنید ،آییة اﷲ
ازاطه یه بمق سسائل .سثت ا
سوسور اردیّ(ی قدل از پّموزر انقتب در خصوص آن یمار سا رحدت سیکمد .یمار سیا

سدازث جدیدر سحسوب سیشد .آن سوقع ،از ضموریا زسان ،ضموریا سیان ،نقیش
ا
ً
د
بمف ،تأثّم شمایش سبراو در تدد سوضوع و زیم و ساناد ایاها سیگرت که واقعا ییمار
سا جال یود .آدم که روشن و ییغمض یاشد ،سیتواند همه را جبب کاید و ییا خیود ییه
رحاه ییشاند .همّن زاال هم که دارم یمار شما رحدت سیکام ،یا همیان ازساسیا
سا هار  21ی  27زمف سیزنم .دریارۀ ایشان سخن گربن خّ(ی یمار سن دلاشّن است.
راجع یه دیگمان شاید نبوانم این طور زمف یزنم.
این را هم یگو یم که اگم ایشان و آیة اﷲ شهّد یهشبی ندودند ،سّسبم قضائی کشور ییا
آن سمبت یهروز نمیشد .اگم کار دست کسانی دیگم یود ،شاید چّیزر سیسیاخباد کیه
سشیت کشور یّشبم سیشد .آیة اﷲ سوسور اردیّ(یی ،آییة اﷲ سیؤسن ،آییة اﷲ جیوادر
آس(ی ،آیة اﷲ شهّد یهشبی کارر کمدند که قوانّن یه رور اسیتسی و ییه سیادۀ قیانونی

تددیل شد و این کار کوچیی ندود .آن سوقع که نمیتوانسبّم از رور سبن شحایع یا تبصبحۀ
بتسه یا مکاسب ،یدون رور یادر جدیید و اریتزا سحبیوایی و اجماییی ،قیانون
یاو یسّم .یایید کسیانی سییودنید کیه ایین سبنهیا را سیدانسیباد و هیوش قانونگیبارر
سیداشباد تا یبواناد از آن سبنهار فقهی و د
تخصصیی قانونهیار ییهروز یّیمون ییشیاد.
تددیل گزارههار فقهی یه سادۀ قانون ،کار یسّار دقّق و دشوارر است کیه فقیش از بهیدۀ
یزرگانی ساناد ایشان و آیة اﷲ یهشبی یمسیآسد .همان زسیان ،ایشیان از سسیائل جدیید در
کبابهایشان ،ساناد فقه القصاص و فقه الح،ود ،گرتوگو کمده یودند و از قدیل آسیادگی
داشباد .یحثهار سطمح شده در این آثار ،ابم از سدازث د
سابی زوزور اسیت؛ زیاور
سطالدی است که نّاز زسانه است .آیة اﷲ سوسیور اردیّ(یی هریت سیا یّشیبم از شیهّد
زیان ب(وم روز تمجمه کیمد .از آنجیا کیه دغدغیۀ ایشیان
یهشبی این سسائل را تجمیه و یه ا
سعطوف یه رفع کمدودها و تأسّن سحبوا در زسّاۀ ب(م قضائی و زقوق یود ،هاگاسی که یه
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قوۀ قضائّه رفباد ،ساشأ آثار یسّار سدارکی شدند که هاوز یاقی است .اسّیدوارم سسیئوالن
قضائی کشور قدر ایشان را یداناد و همچاان از وجودشان اسبراده کااد.
یمخی از فقهار سا سیتواناد راجع یه رتة ،زکا و بدادیا  ،هزار ررحه یاویسیاد.
آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یه ق(مموهایی وارد شد کیه کیار هیم کیس ندیود .وقبیی از طیمف
دادگاهی سؤالی سطمح سیشد ،سواد فقهی زوزور رمف پاسیخگو ندیود .ییه جا د
سعّیت
ا ا
نظمر و تجمیههار بم(ی هم نّاز یود.
ّ
با توجه به اینکه شما در دانشگاه حضور دارید ،بفرمایید تألیفات فقهی ایشان در میان
دانشجویان و استادان رشتههای فقه و حقوق چه جایگاهی دارد؟

کسانی که سیتواناد سبون بمییی یخواناید و یرهماید ،از آثیار ایشیان فیماوان اسیبراده
سیکااد؛ چه دانشجویان دکبمر الهّا و چه دانشجویان یمجسبۀ زقوق سماسم کشیور.
نّز یسّارر از دانشیدههایی که در آنها فقه استسی تدریس سیشود ،از کبابهار ایشان
خّ(ی اسبراده سیکااد .یمخی قضا یمار یافبن پاسخ پمسشهار زقوقی خیود ییه ایین
ً
آثار سماجعه سیکااد .نظما جدیدر هم در آنها سطمح شده است .سثت فمض کاّد زّن
د
د
یمرسی سدحث «تسدّ » ،داو نظم سحقق ز(ی راز شحایع) را سییآورد و سییگویید
ایشان اینطور سیگوید .یعد سیفمساید فأقو  ...یعای نظما قدیم راز شحایع و لمعه
و ساایع دیگم را در نظم سیگّمد و یا نظما اسموزر سقایسه سییکاید .در همیّن کبابهیا
ً
ایشان یحثهایی را سیآورد که خواناده سیفهمد نو یسادۀ این کباب ،بمت یا این سسیائل
درگّم یوده و پاسخهایی که سیدهد ،فقش پاسخهار ب(می نّست؛ کاریمدر هم هست.
مرحوم شهید بهشتی برای قبول مسئولیت ریاست شورای عالی قضائی با امام شرط
ّ
کرده بودند که به آیة اﷲ موسوی اردبیلی حکم دادستانی کل بدهند .شما مدتی در کنار
شهید بهشتی بودید و آیة اﷲ موسوی اردبیلی را هم که از نزدیک میشناختید .از عالقه
و اعتقاد شهید بهشتی به آیة اﷲ موسوی اردبیلی ،خاطره یا نکتهای به خاطر دارید؟

آن زسان که این اتراقا افباد ،سین در سسیجد اسّمالمیؤساّن ع) و کیانون توزّید در
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خدست آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یودم و در شورار قضائی داولّه زضور نداشبم؛ اسا نیبهار
را که گربّد ،خود شهّد یهشبی در چادین جا نقل کمده یودند و سشهور یود .ییه نظیم سین
هم شهّد یهشبی در آن روزهار زساس ،یهبمین انبخاب را کمدند .ایشان یّشیبم از همیه
یا دانش و روش آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی آشاا یودند و سیدانسیباد کیه ایین ییار را یایید دو
نرمر از رور زسّن یمدارند .سن از نزدیک سیدیدم که آقار یهشبی چقدر یه آقار سوسور
اردیّ(ی بتقه و اببقاد داشباد .د
زمیت آقار سوسور اردیّ(ی ،همان چّزر یود که ییه درد
کار شهّد یهشیبی سیخیورد .انقیتب در سمز(یهار ییود کیه فقیش آدمهیار دانیا و آزاده
سیتوانسباد اسور را یه پّش یدمند .شهّد یهشبی هم همّن خصورّا را داشیت .ایشیان
هم آدم آزادهار یود؛ انسان خودساخبه و دردسایدر ییود .ییا کسیی ساناید آقیار سوسیور
اردیّ(ی یهبم سیتوانست کار کاد؛ یا هم کسی نمیتوانست.
خاطماتی دارم که شاید هاوز وقت آن نمسّده است که یگو یم .هم کسی خاطماتی دارد
که تا زسان سااس آن نمسد ،نمیتواند ییه زییان یّیاورد .سین هیم خیاطماتی از ج(سیا
ً
ً
ً
قضائی و سسئل سطمح در آن دوره دارم کیه گربایی نّسیت .سیثت بیدهار رسیما و بمیدا
کمّسّونهار قضائی را تخمی سیکمدند؛ سیخواسباد کارر کااد که شیورار قضیائی،
آن وجهه را در نظام و در سّان سمدم نداشبه یاشد .در سجموع همّن قدر بمض کام که آن
روزها یدون درگّمر و نزاع ،ش نمیشد و اگم سدیمیت شیهّد یهشیبی و یزرگواررهیار
آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ندود ،اتراقا ناگوارر یمار کشور سیافباد .این دو یزرگوار ،همان
قدر که دوسبان و اراد سادانی داشباد ،دشماانی هم داشباد و دارند .کسیانی یودنید کیه
فقش انق سیزدند و چون تجمیۀ کار اجمایی نداشباد ،گاهی یمار انبقادهایشان دالیل فقهی
و نظمر سیآوردند .فیم سیکمدند که آقیار یهشیبی و سوسیور ایین دالییل را نمیداناید.

نمیدانسباد که زوزۀ اجما یا زوزۀ افبیاء فیمق سییکاید .شیما در سمز(یۀ افبیاء فقیش ییه
د
زجتهار ب(می نظم دارید؛ اسا در سمز(ۀ اجما ،هیزار چّیز دیگیم را هیم یایید در نظیم
یگّمید .کسانی یودند که سیگرباد یاید استسیتم و انقتییتم یمخورد کیمد؛ ولیی وقبیی
گوشهار از کار در دست خودشان افباد ،دیدیم که چه سّماثی یم جار گباشباد و چگونیه
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رفباد .سن یسّارر از آن خاسیها و ی(یه دریدگیها را فماسوش نمیکام .یک یار ییا یییی
از آنان یهشد درگّم شدم .گربم چما اینگونه رفبار سیکاّد؟ ایین چیه طیمز زیمف زدن
دریارۀ این د
سّد سظ(وم است؟ سگم در این کشور فقش شما سس(مانّد و یقّه کافمنید؟ یعید
یه او گربم :خود که فتن سسئولّت را یم بهده داشبی ،چه کمدر؟ کجا را آیاد کیمدر؟
کدام سشیل را گشودر؟ چما ط( کارید؟ یه شما یگو یم :ط(دیارر در این کشیور ،ییک
شغل است .یعضی یک گوشه نشسباد و فقش انق سیزدند .همانها وقبی نویبشان یشیود و
یه سّدان یّایاد ،هّچ کارر از دسبشان یمنمیآید ،ی(یه هزار تا گیمه در کیار سیاندازنید و

سیروند .اسا یاز هم ط( کارند .یمار همّن سیگو یم که ط( کارر یمار یعضیها ییک
شغل است .یک یار در زضور آقار سوسور اردیّ(ی یا کسی درگّم شیدم .آقیار اردیّ(یی
خادید و گرت :ارغمر ،سهم نّست .سا ط(دهایم و از این یحثها یا هم داریم .یعد خیود
آن شخ

در چاد جا که سسئولّت گمفت ،ضایع شید؛ اسیا دسیتیمدار ندیود و همیو در

روند تأیّد رتزّت سن یمار سج(س چهارم ،سعایت کمد.
به موضوع ّ
مهمی اشاره کردید .دیگران هم در چند مصاحبه ،از کارشکنیهای آن دوره
گالیه داشتند.

سن فقش اشاره کمدم ،اگم یخواهم ترصّل ساجماها را یگو یم ،سثاور هربیاد سین کاغیب
شود .آقار سوسور اردیّ(ی یهقدرر خّمخواه و همهجاندهنگم یود که سیخواست همیه را
یه رحاۀ انقیتب یّیاورد .آدم ززییی ندیود؛ اسیا بیدهار نمیک خوردنید و نمیکدان را
شیسباد.
تأثیرپذیریهای دانشجویان از ایشان ،بیشتر در چه مسائلی بود؟

در زوزههار سخب(ف یود؛ از سسائل ب(می تیا اختقیی .سین از ایشیان خّ(یی تیأثّم
پبیمفبم .ایشان یه گمدن دانشجویان جوان زق دارند .اخیتق و رفبیار و اطتبیا آقیار
سوسور اردیّ(ی یه گونهار یود که جوان را جبب سییکیمد و ییه او اییده سییداد .اگیم در
د
ً
سوضوبی هم خودشان تس(ش نداشباد ،کسانی را سعمفیی سییکمدنید کیه واقعیا گمهگشیا
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یودند .خّ(ی ییریا و خالصانه سیگرباد فتن کس یهبم از سین سیتوانید ییه سیؤا شیما
جواب یدهد .خّ(ی از شخصّتهار ب(می آن زسان را سیا از همیّن طمییق شیااخبّم و
خدسبشان رسّدیم .گاهی هم کسانی را دبو سییکمدنید کیه سسیجد سیخامانی کااید.
خّ(یها این کار را نمیکمدند .خدا یه ایشان ستست یدهد و اسّدوارم روزر یبوانم کبایی
در شمح زندگانی ایشان یاو یسم که آیادگان یداناد که چه کسانی در ایمان ززمت کشّدند
و کشور را اداره کمدند .یاز هم سیگو یم ،اسبّاز سهم ایشان د
زمیت و اسیبقت فیمرشیان
ً
یود که سن در کمبم کسی دیدم .اگم یخواهم زندگیناسۀ ایشان را یاو یسم ،زبما یک فصل
را یییه ایین سوضییوع اخبصییاص سییدهم .ییک فصییل را هییم سیتییوان یییه سییمدمگمایییی و
سمدمدوسبی ایشان اخبصاص داد.
یک نیبه دیگم که دریارۀ ایشان سغرو سانیده اسیت ،تّزیّایشیان در شیااخت افیماد
است .یا کسی درگّم نمیشدند ،اسا آدمها را خوب سیشااخباد .در انبخاب قاضی از این
توانایی خودشان خّ(ی اسبراده سیکمدند .اآلن هم در یعضی ادارا سمسوم شیده اسیت
که یمار گزیاش نّمور انسانی ،از یک روانشااس هم سشیور سیگّمنید؛ یعایی تعیاد
ا
روزی کارساد را سهم سیشمارند .سا یه د
تخص و د
تعهد اهمّت سیدهّم ولیی ییه نظیمم

تعهید و د
بتوه یم د
تخصی  ،تعیاد را هیم یایید ییه شیاخ ها اضیافه کایّم .ییک آدم
روانپمیش و ناسّزان و ناسبعاد  ،سمین است کشور را یه هم یمیزد و خماییهیایی ییه ییار
یّاورد که تا چاد دهه نبوانّم جدمان کاّم .آقار سوسور اردیّ(ی ،یاّانگبار ایین د
توجیه در
سّان سسئوالن جمهورر استسی است .وقبی کسی سیآسد کیه اسبحیان یدهید ،همیه ییه
سواد او د
توجه سیکمدند ،یه سهار او در سبنخوانی نگاه سیکمدند ،یه تجمییه او د
زسیاس

یودند .آقار اردیّ(ی ،افزون یم همۀ ایاها یه رفبار او هم د
توجه داشیت کیه سدیادا ناسبعیاد
د
یاشیید .آدمهییا را خییوب سیشییااخت .سیفمسودنیید :قاض یی ندای ید در یمایییم تم(قهییا و
چاپ(وسیها ضعّف یاشد؛ نداید اجیازه یدهید کیه دسیبش را یدوسیاد؛ وگمنیه نمیتوانید

بادالنه زیم کاد .کسی که سدتی سثل خانها زندگی کمده و دسبش را یوسیّدهاند ،ندایید
قاضی یشود .این خّ(ی زمف سهم و یزرگی است .این اندیشۀ یک سجبهد ف(سیرهخواندۀ
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جاسعهدیدۀ انسانشااس است .سن یه باوان دانشجور  10سالۀ دانشگاه تهیمان و شیاگمد
داو دانشیدۀ زقوق ،این را نرهمّده یودم و از ایشان آسوخبم.
فضای جلسات شورای عالی قضائی با حضور شخصیتهای بزرگی مثل آیة اﷲ جوادی
آملی چگونه بود؟

ریاسیت آییة اﷲ یهشیبی کوتیاه ییود .یعید از شیهاد ایشیان
همانطور که سیدانّد،
ا
د
سبعیّن شید؛ یعایی همیه
ریاست شورا در آقار سوسور اردیّ(ی  -یه ارطتح ب(میا -
خودیهخود پبیمفباد که ایشان رئّس یاشد .ابضار شورا ،همگی آدمهار د
سهمی یودنید و
یمخی ساناد آیة اﷲ جوادر آس(ی ،اکاون از سماجع تق(ّدند .آیة اﷲ د
سّد سحمید یجایوردر
در دانشگاه ،اسباد فقه سا یود .آیة اﷲ سؤسن را هم کیه همیه سیشااسیاد .آقیار یجایوردر
جوانتمین بضو شورا یود ،ولی همان سوقع اجازۀ اجبهاد داشباد .پدر یزرگوارشان هم کیه
سعموف القواع ،الفقهیة در هرت ج(د است .همۀ ابضیار شیورا ،دانیا و
کباب
ا
نویساده ا
آگاه و زسانشااس یودند ،هّچگاه اخبتف د
سهمیی در سّیان ابضیار اری(ی شیورا پیّش
نمیآسد؛ چون افقها یه هم نزدیک یود و زیان همدیگم را هم سیفهمّدند .آقار سوسیور
اردیّ(ی در چاّن شورایی یه ریاست یمگز یده شد .یعای چاید ط(دیۀ سیاده ییه ایشیان رأر
د
ندادند؛ یمگز یدۀ یمگز یدگان یود .فضار ج(سا هم یسیّار ریمّمی و سیاظم ییود .الدبیه
د
یودند کسانی که یا د
سوجودیت شورار بالی قضائی سشیل داشباد ،ولی زسانی که
ک(ّت و
آقار سوسور اردیّ(ی و آیة اﷲ جوادر آس(ی یه شورا سیآسدند ،سیو سیکمدند.
شورا یک مجمع علمی بود یا یک نهاد تصمیمگیری؟

هم دو یود .اسا یحثهار اجبهادر در ج(سیا شیورا فیماوان ییود .فضیار ج(سیا
خّ(ی د چس یود .سن گاهی یه یمخی سدازث ایین ج(سیا در سیم کتسهیا اشیاره
سیکام .یمار دانشجو یان زقوق ،شمح آن گرتوگوها یسّار جباب و زبی سهیم اسیت.
سن خدا را شیم سیکام که در باروان جوانی در خدست این یزرگیان ییودم و اسّیدوارم از
بهدۀ شیم این نعمت یزرس یمآیم .گاهی یه دانشجوها سیگو یم :شما اآلن جوان هسیبّد
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و ساصدی ندارید؛ اگم یبوانّد سثل آقار اردیّ(ی چاد دهه در کانون سدیمیتها و در سمکیز
د
توجها یاشّد و یک لیۀ سّاه در پموندۀ شما وارد نشود ،یه خودتان یدالّد .آقار سوسور
اردیّ(ی ،کسی است کیه زبیی ییک نقطیۀ سیّاه در زنیدگی او پّیدا نمییکاّید .سجبهید
شدن،سخت نّست؛ باد یودن سخت است .هوا و هوس نداشبن دشوار است.
آیة اﷲ موسوی اردبیلی عضو شورای اقتصاد هم بودند .دربارۀ این شورا اگر مطلبی دارید،
بفرمایید.

ً
یادم است که زضور ایشان در آن شورا یهقدرر گمهگشا یود کیه تقمیدیا هیّچ سشییل
فقهی و نظمر در شورا یاقی نمانده یود .سشیت  ،یّشبم یه سمز(ۀ اجما یمسیگشت .اسیا
شمبّت سسائل یه دست ایشان زل سیشد؛ یه طورر که آسدن آقار آذرر قمی و آییة اﷲ
نورر همدانی یه شورار اقبصاد ،تأثّم د
سهمی نداشت .آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی ییود کیه
سشیت اقبصادر و فقهی وزرا را رفع سییکیمد .ییادم اسیت کیه دکبیم نیوریخش وزیم
ً
اقبصاد وقت) گاهی دریارۀ نظام یانکدارر استسی از زاتآقا سؤا سیکمد .زبمیا از آن
ج(سا یاید رور ج(سهار یاشد .چقدر خوب است که آنها را چاپ کااد.
حضرتعالی در برههای وزیر دادگستری و رابط هیئت دولت با قوه قضائیه بودید .آقای
موسوی اردبیلی هم به اقتضای مسئولیتشان با دولتها و رؤسای جمهور تعامل داشتند.
ابتدا که آقای رجایی بود و بعد هم دولت مهندس موسوی بود و ریاستجمهوری آیة اﷲ
خامنهای .تفاوت عمدۀ آن دوره با دورههای اخیر به نظر شما چیست؟

یه نظم سن آن سوقع ،رمّمتها یّشیبم ییود .همیه زیمف همیدیگم را سیفهمّدنید و
هدفها و د ها خّ(ی یه هم نزدیک یود .این اخبتفا که اآلن گاهی سییّاّم ،آن سوقع
کمبم یود .تشیّل ج(سه ،خّ(ی آسان یود .دسبمسی یه آقاییان سشیی(ی نداشیت .یعید از
ج(سه هم کسی پشت سم دیگمر ید نمیگرت.
فقها ادوار فقه را یه چاد دوره تقسّم سیکااد :دورۀ داو را «بصم سعاد » سیناساید؛
یعای زسانی که ارحاب ،پّاسدم را سیدیدند ،خدسبشان سیرسّدند و سیؤا سییکمدنید؛
یعای بصم زضور .شاید یبوان دورۀ شهّد یهشبی و آیة اﷲ سوسور اردیّ(یی را هیم ییمار
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قوۀ قضائّۀ ایمان ،یتتشدّه ،بصم سعاد انقتب ناسّد .آن سوقیع کسیانی ساناید آییة اﷲ
د
جوادر آس(ی ،آقار ریانی ،آقار قدوسی و آیة اﷲ یجاوردر زسام اسور قضائی کشیور را در
دست داشباد .آقار سوسور نخستوزیم ،خودش را فمزند این یزرگان سیدانسیت .همیۀ
اسور از سجمار سهم و سحدت سیگبشت و هّچ اخبتفی ندود که رایطهها را تّمه کاید .ییه
یاد دارم که شهّد رجایی رایطۀ یسّار رمّمانهار یا آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی داشت .شهّد
سحمدجواد یاهام هم همّنطور .در زسان آقار سهدور کای هیم کیه الدبیه خّ(یی کوتیاه
یود کمبم از دو ساه) ،و در زسان سهادس سوسور ،اخبتفی یا کّاهار یموز نیمد .رایطهها،
یم پایۀ رفاقت و رمّمّت یود ،نه ساص و اسمت .والیت اسام را همه پبیمفبه یودند؛ اسیا
اراد ها و بتقهها یّش از چّزر یود کیه قیانون از دولیتسمدان سیخواسیت .قیانون از
دولت سیخواهد که پّمو والیت فقّه یاشد؛ اسا دولتها و دولتسمدان شّربۀ اسام یودند،
یعای چّزر یاالتم از اراد یا اطابت .سیدانّید کیه ییک سعایار «والییت» ،دوسیبی و
سحدت است .سن سیخواهم یگیو یم کیه ایین سعایار والییت ییه انیدازۀ سعایار سشیهور
والیت سمپمسبی) در سّان سسئوالن و سیمان ،سصیداق داشیت .اسیام هیم همیه را سثیل
فمزندانش دوست داشت و دیگمان هم اسام را پدر خودشان و پدر داست سیدانسباد.
ّ
تعامل قوۀ مجریه با قوه قضائیه چگونه بود؟ در چه مرتبهای از تفاهم و همدلی بودند؟

قصد داولّۀ همۀ سسئوالن ،کشوردارر و خدست یه استم و انقتب یود .یه همّن دلّل
ً
سعموال کسی کوتاهی نمیکمد یا یه اخبتفا داسن نمیزد .گاهی دولتسمدان خودشیان
پّشقدم سیشدند و یمار گرتوگو یه خانه یا دفبم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی سیآسدنید .سین
نمیگو یم هّچ اخبتفی ندود؛ سیگو یم سمان کشور یا هم دوست یودنید و اگیم اخبتفیی
رخ سیداد ،زل سیشد .الدبه گوشهوکاار هم کسانی یودند که ساگاندازر سیکمدند.
جناب آقای دکتر اصغری ،بسیار ممنون و سپاسگزاریم از شما .واقعا محبت فرمودید.
امیدواریم باز هم توفیقی باشد و خدمت شما برسیم و دربارۀ برخی مسائل دیگر گفتوگو
کنیم.

خواهش سیکام .سن هم از شما سماونم که یابث شدید نسدت یه سقام آیة اﷲ سوسور
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ً
اردیّ(ی ،ادار ازبمام و دین ییام .ستم سما زبما خدسبشیان اییت یرمسایّید و اسّیدوارم
یهزودر توفّق زیارتشان ،نصّدم یشود .خدا یه همه سیا توفّیق یدهید کیه خیادم کشیور و
استم یاشّم.

گفتوگو با دکتر ّ
سید علیرضا بهشتی

گفتوگو با

دکتر ّ
سید علیرضا بهشتی

3

اگر موافقید ،گفتوگو را از زمان آشنایی شما با آیة اﷲ موسوی اردبیلی آغاز کنیم.

یسم اﷲ المزمن المزّم .زدود سا  ،12سن دانشجور دانشیدۀ روایش ییّن الم(یل
وزار خارجه یودم .آن سا  ،جمعی از ارادتمادان آقار سوسور و ابضار کانون توزّد،
از جم(ه یمادر سن ،د
سّد سحمدرضا یهشبی و آقار دکبم فمشاد سؤسای و آقار دکبم فاضیل
یمار گرتوگو دریارۀ یازگشایی کانون توزّد یه دیدار آقار سوسور رفبیه یودنید .ییه یایده
خدم دادند که زاتآقا سیخواهاد شما را یدّااد .یاده هم خدست ایشان رفبم .در آن دییدار
ً
فمسودند تو قدت در سسجد قدا و جاهار دیگم فعالّتهایی داشبی .سیخیواهم یخشیی از
فعالّتهار کانون توزّد را یه شما واگبار کام .گربم چشیم ،در خیدسبم ،اگیم کیارر از
دسبم یمآید ،دریغ ندارم .آن زسان سسائل اقبصادر و سیالی سطیمح ندیود و همیۀ کارهیا را
ً
خود یچهها انجام سیدادند .زسانی که یه کبایخانه رفبّم ،آنجا تقمیدا دفعیا ییود ،ولیی در
یقّه یخشها اتراق خاری نّرباده یود .آقار سوسور یاا یه اببمادر که یه یاده داشباد ،ییه
یخش سالی گربه یودند که هزیاههار سدنظم سما تأسّن نمایاد .الدبه سا هم یا یخش سیالی،
ا
سشیت خودسان را داشبّم .یاألخمه در یعضی سوارد زورسان سیرسّد و یک سمر کارها
را انجام سیدادیم.
 .1زمان گفتوگو ۲1 :آبان .0931
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از جم(ه کارهایی که انجام دادیم ،در ایبدا کبایخانه را سقدارر یهروز کیمدیم .آرشیّو
روزناسه را راه انداخبّم ،کبابهار جدید را فهمست کمدیم ،قرسههار جدیید خمییدیم و
یخییش ک یودک کبایخانییه را هییم دفعییا و سسییبقل ک یمدیم .سسییئولّت ادارۀ آن زیییمزسّن
ا
خاطمهانگّز را هم یه فمدر دلسوز سپمدم .ایشان یخیش کودکیان و نوجیوان را راهانیدازر
کمد .دخبمها و پسمها یک روز در سّان یه آنجا سیآسدند .ساطقهار هم که کیانون توزّید
سااطق یهارطتح سبوسش یهشمار سیرفت و یّشبم کارسادان
در آنجا واقع شده یود ،جزو
ا

دولت آنجا زندگی سیکمدند .همهجور آدسی هم یّنشان یود؛ از سیبهدی گمفبیه تیا غّیم
د
سبهدی .بتوه یم راهاندازر کبایخانه ،یک کتس نقاشی و کتسهار دیگمر را هم داییم
ً
کمدیم .آن سوقع زسّاه یمار گسبمش فعالّتهایی از این دست چادان فماهم ندود و غالدیا
این فعالّتها در سساجد انجام سیشد .گو یا یک کتس قمآن هم داشبّم .کارر که قدیل
از انقتب در سسجد قدا انجام داده یودم ،در دور اان انقتب تیمار شد.

از کانون خاطمهار دارم که آن را یمایبان سیگیویم :ییک روز سسیئو کبایخانیه ،آقیار

زسن جتلّان یه سن گرت که ییی از دخبمخانمهایی که ییه ایاجیا سییآیید ،ییه لحیاظ
جسمی رشد کمده ،ولی هاوز یه سن تی(ّف نمسّده و زجاب ندارد .چه کار کاّم؟ گربم
یه هّچ وجه زق ندارید در سورد زجاب افماد یا آنها وارد یحث شوید .او هیم کیه هایوز
ً
یالغ نشده است و سن و سالی ندارد .در کانون ،جو نسدبا آزادر داشبّم .گریبم هیم گونیه
زجایی را که خودشان دوست دارند ،همان را ربایت کااد .یگبارید پدر و سادرشان هیم
سم کتس یاشّااد و یدّااد که سا چه کار سیکاّم .رفبهرفبه آنجا یمار خودش سمکزر سهم
شد؛ یهخصوص در تایسبان که یچهها سدرسه نمیرفباد .نوجوانان یسّارر را جبب کمد.
یه سد ا تقارن یمناسهها یا ساه سدارک ،سه ش یمناسه اجما سیشد که یک ش هم آییة اﷲ
ً
سوسور اردیّ(ی یه کانون آسدند و سخامانی کمدند .سالن آسریتئاتم تقمیدا پیم شیده ییود.
ت(ویزیون هم سماسم را پوشش داد .نیبهار که از آن ش یه یادم دارم ،این است که آیة اﷲ
سوسور روضه نخواندند ،ی(یه در پایان سخامانی ،شیموع کمدنید ییه خوانیدن ایین شیعم

گفتوگو با دکتر سید علیرضا بهشتی
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سعموف «ب(ی آن شّم خدا شاه بمب.»...
ب( یی آن ش یّم خییدا شییاه بییمب

الرب یی داشییبه یییا ای ین د ش ی

ش ز اسیمار ب(یی آگیاه اسیت

د شیی سحییمم سییماﷲ اسییت

ش شاربه است سااجا ب(یی

جوشییش چشییمۀ بشییق ازلییی

دردسادر که چیو لی یگشیاید

در و دییییوار ییییه زنهیییار آیییید

ک(مییاتی چییو در ،آو ی یزه گییوش

سسجد کوفیه هایوزش سیدهوش

فجییم تییا سییّاۀ آفییاق شیییافت

چشم یّیدار ب(یی خربیه نّافیت

ناشااسی کیه ییه تیارییی شی

سییی یییمد شییام یبّمییان بییمب

پادشاهی که یه ش یمقیعپیوش

سییکشیید یییار گییدایان یییم دوش

شییاه یییازر کییه یییه یییا و پییم راز

سییییکاییید در اییییدیت پیییمواز

آن ادم ریییید ،قّاسییییت تییییأثّم
ا
دسیییت در داسییین سیییوال زد در

ز(قیییۀ در شییید از او داساگّیییم
که ب(یی! یگیبار و از سیا سگیبر

پّشییوایی کیییه ز شییوق دییییدار

سیییکایید قاتییل خییود را یّییدار

سیزند پیس لی او کاسیۀ شیّم

سیکاد چشیم اشیار ییه اسیّم

چه اسّمر که همان قاتل اوست

تو خدایی سگم ار دشمن دوسیت
هیییا ب(یییی یشیییم کّیییف َیشیییم

در جهانی همه شور و همیه شیم

جییان بییالم یییه فییدار تییوب(ی

شییدموان سسییت والر تییوب(ی
د
یادم است که سسبمعان چاان سبأثم شده یودند که همّنطور کیه شیعم را سیشیاّدند،
اشک سیریخباد .یعد آرامآرام چما ها را خاسوش کمدند و ایشان یه خوانیدن شیعم اداسیه
دادند .اگم درست یه یاد داشبه یاشم ،فیم سیکام ش یّست و سوم یا یّست و یییم سیاه
رسضان یود .همۀ شعم را از زرظ خواندند ،نوار ضدش شدۀ آن در کانون هست.
 .1این شعم ساسوب یه شهمیار است.
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سدتی یعد از آن ،سن یه سد ا گمفباررهایی که داشبم ،از جم(ه آساده شدن یمار رفبن
یه خارت از کشور و اداسۀ تحصّل ،از کانون ببرخواهی کمدم و رایطهام یا آنجا قطع شد.
یک خاطمه هم از خود آقار سوسور اردیّ(ی تعمیف کام :سا دانشیجو ییودیم؛ اسیباد
تاریخ سا که خدا زرظش کاد ،یه باوان تی(ّف درسی ،از سا خواست که اسااد سمیوط یه
رزمآرا 3را پّدا کاّم .گربّم کجیا را یایید یگیمدیم؟ گرباید در یایگیانی راکید دادگسیبمر.
یایگانی راکد دادگسبمر ،یه نظمم در کاار یّمارسبان سیّاا واقیع شیده ییود .ییمار کسی
اجازه ،خدست زات آقار اردیّ(ی رسّدیم .ایشان هم ت(رای سیرارش سیا را کیمد .سیه ییا
ً
چهار نرم یودیم .قدل از سا تقمیدا هّچکس یه آنجا سماجعه نیمده یود .از این یاییت خّ(یی
خوشحا یودیم! رور پموندهها خاک نشسبه یود .یعای سا هم یار که یه آنجا سییرفبیّم و
ً
سیآسدیم ،یاید زبما اسبحمام سیکمدیم .سحّش یایگانی خّ(ی کثّف یود .الدبه سسئوالن
خّ(ی یه سا سحدت کمدند .پس از جسیتوجور یسیّار ،سیمانجام پمونیده رزمآرا را پّیدا
کمدیم .شاید دو یا سه هربه یه خواندن پمونده ،یادداشتیمدارر و کپی گیمفبن از اسیااد و
سدارک سشغو یودیم .فبوکپیهار قیدیمی روغایی و دسیبمالیشیده ییود .گو ییا یییی از
سازسانهار اطتباتی یا کمّبه یا قمارگاه ،یخشهایی از آن پمونده را یمده یودند .یمرسیی
پمونده ،چّزهار زیادر را دریارۀ تمور رزمآرا یمار سا آشیار کمد .گزارش آن را هاوز دارم.
چاد روز پّش که دندا آن سیگشبم ،پّدایش کمدم .زقیایق تیاریخی یسیّارر ییمار سیا
روشن شد .وقبی شاّدم آقار سحمد تمکمان ،سمگمم نگارش کبیایی درییارۀ ایین سوضیوع
هسباد ،نبّجۀ تحقّقمان را همماه اساادر که د
تهّه کمده یودیم ،در اخبّار ایشان گباشبّم.
باوان اسحار قتل رزمآرا چیاپ شید .کبیاب آقیار تمکمیان ،زیاور نییا
کباب ایشان یا ا

جالدی است؛ از جم(ه ایایه دریار یا تمور رزمآرا سوافق یود .اسااد هم آن را تأیّد سیکاد.
یه هم زا لطف زاتآقا یود که سا یه آن یایگانی دسبمسی یافبّم.

 .1سپهدد زات ب(ی رزمآرا دهم  )09۲3 - 0۲81نظاسی ایمانی و نخستوزیم ایمان یود که در  01اسراد سا  09۲3توسش
ٔ
سحوطه سسجدشاه تهمان تمور شد.
ییی از ابضار گموه فدایّان استم در
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ممنونیم جناب آقای دکتر بهشتی عزیز.

سن هم از شما تشیم سیکام که این کار خوب و سهم را شموع کمدید .آیة اﷲ سوسیور
اردیّ(ی ،زق یزرگی یم گمدن همۀ سا دارد .اسّدوارم در این راه ،توفّرا الهی یاریگم شما
یاشد.

گفتوگو با دکتر محمدرضا بهشتی

گفتوگو با
دکتر محمدرضا بهشتی

3

آقای دکتر از اینکه اجازه دادید خدمتتان برسیم تا دربارۀ زندگی حضرت آیة اﷲ العظمی
موسوی اردبیلی با شما گفتوگو کنیم ،سپاسگزاریم .هر طور که خودتان صالح میدانید،
شروع بفرمایید.

یسم اﷲ المزمن المزّم .سن داولّن خاطماتی که از جااب آقار سوسور اردیّ(ی دارم،
یه دورۀ تحصّتتم در دیّمسبان سبهدی ب(ور در تهمان ییازسیگیمدد .ییه نظیمم سیا دوم
یودم؛ ایام ساه سدارک ،ظهمها وسش یمناسۀ درسی تعطّیل ییود و سیا یعضیی ظهمهیار سیاه
رسضان اجازه سیگمفبّم تا یه همماه دوست و همکتسی  -آقار دکبم باییدر کیه اکایون

پزشکاند و در سوئد یه طدایت سشغو اند  -در یمناسههار دیای شیمکت کایّم .از جم(یه
د
جاهایی که سدتی یه آنجا رفتوآسد داشبّم ،سسجد اسّمالمؤساّن ع) و ج(سا ا سخامانی
آقار سوسور اردیّ(ی یود .سسّم هیم طیوالنی ییود و سیا از فخمآییاد و دروازۀ شیمّمان تیا
خّایان کارگم کاونی و اسّمآیاد سسجد اسّمالمؤساّن) یا دوچمخه سیآسدیم .آنچه یمار سا
جال یود ،تراو رحدتهار آقار اردیّ(ی یا سخامانیهایی که در جاهار دیگم یمگزار
سیشد .ایشان بتوه یم یّان آسوزهها و سعارف دیای ،از سسائل اجبمابی هم غافل ندودند.
همّن یابث جبب دانشجو یان سیشد.
 .1زمان گفتوگو 01 :مهر 0931؛ مکان :تهران ،دفتر کار.
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تاریخ آن را به یاد دارید؟

زدود سا  25یود .این ج(سا یابث سیشد افمادر جبب شوند و سیخامانیهیار
ایشان یا اسبقدا سمدم سواجه شود .یا جااب آقار سوسور اردیّ(ی -جدا از ج(سیاتی کیه

در سسجد اسّمالمؤساّن ع) داشباد  -از طمیق سمزوم پدر و آشاایی دیمیاهار که یا هیم

داشباد آشاا یودیم و این یابث شد که ییا روزّیا ایشیان یّشیبم آشیاا شیو یم .یییی از

خصورّا آقار سوسور اردیّ(ی این یود که فمد سبواضعی یود و رازت سیشد یا ایشیان
تماس یگّمر و زمف یزنی و این یهو یژه یمار جوانها خّ(ی اهمّت داشت .ییا یمخیی از
ً
روزانّان ،سخصورا وقبی درجا ب(می ییاالتمر دارنید ،ییه سیخبی سییشیود تمیاس
خود ایین روزّیه ،ییک وسیّ(ۀ
گمفت .ایشان خوشیخبانه این روزّا را نداشت و لبا ا
د
ارتداطی یسّار سؤثمر یا یخشی از جوانها یود .ایشان هم این ارتداط را یا جوانها داشباد.
گبشبه از این ،گاهی در سایز سیا و ییا در سایز ایشیان ج(سیا سخب(ریی تشییّل
سیشد؛ گاهی هم یا سمزوم پدرم ج(سا سشبمک داشباد .کسانی در این سط ،کیه هیم
اهل سدازث ب(می و دیای و هم اهل فعالّتهار اجبمابی یودند ،داییمۀ تمیاس سع دّایی
داشباد؛ یعای همدیگم را در جاهار سع دّای ستقا سیکمدند .یاایماین ،هیم کجیا چایّن

اسیانی پّش سیآسد ،سن هم یه زس بتقهار که داشبم سعی سیکمدم در آنجا زاضیم
شوم .از همان دورۀ دیّمسبان یا ایشان ارتداط داشبم.
آقار سوسور اردیّ(ی اهل تشمیرا ندود .یادم است که یییی از دوسبانشیان ساشیّن
ژ یان داشت .ایشان هم ژ یان سوار سیشید و ییا همیان ساشیّن گیاهی ییه ج(سیا سهیم
سیرفت .آیة اﷲ اردیّ(ی ،یا یمخی از آقایان روزانی که یه شیّوههیار دیگیمر رفتوآسید
ً
سیکمدند و نوع ارتداط و تعاس(شان یا سمدم جور دیگمر یود ،فمق داشت .طدعا یا پّشمفت
جمیان انقتب ،این تااس یّشبم شد و سمزوم شهّد یهشبی و آقار سوسور اردیّ(یی ییه
د
بدهار دیگم از آقایان ،ساناد شهّد سطهمر ،شهّد د
سرب ،و یمخی دیگم از دوسیبان،
همم ااه
ج(سا سشبمک یّشبمر داشباد .یعضی اوقا ایشان را در آن ج(سا سیدیدم .یعد هم
که راز ا ساشّن شدم و توانسبم رانادگی ییام ،گاهی اوقا آقایان را جایهجا سیکیمدم
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و در یّن راه ،از رحدتها و نوع تماسهایشان یا همدیگم و افق دیدر که داشباد ،یه قدر
فهم یک دانشآسوز دیّمسبانی یهمه سییمدم.
قدل از پّموزر انقتب ،یمار هدایت تظاهما و نوشبن قطعااسیههیا ییا ابتسّیههیا،
روزانّت سدارز شمّمان شیل گمفت و یعد یهتدریج گسبمش پّدا کیمد و شید روزانّیت
سدارز تهمان ،و آقار سوسور اردیّ(ی یه باوان ییی از ابضار روزانّت سدارز تهیمان کیه
تازه در زا شیلگّمر یود ،در ج(سا زضور داشباد و آنجا هم یا ایشان آشاا شدیم.
ییی از تظاهماتی که یه نقطۀ بطف تاریخی تدیدیل شید ،تظیاهما شیانزده شیهمیور
سا  27یود که یعد از تظاهما بّد فطم اتریاق افبیاد .در تظیاهما بّید فطیم ،د
تجمیع
گسبمدهار در سح(ی رخ داد که گو یا اآلن ایسبگاه سبمو شده اسیت .آن سوقیع ییک زسیّن
خالی یود و یمار یمگزارر نماز بّید فطیم سااسی ییود .یعید از نمیاز ،نّموهیار اساّبیی
شهمیانی تتش کمدند ج د
معّیت را سبریمق کااید ،در زیالی کیه فضیا س(بهی و سسیبعد
رو یارو یی و درگّمر یود .اشبداهی که کمدند این ییود کیه ج د
معّیت را ییه سیمت خّاییان
کوروش کدّم شمیعبی کاونی) هدایت کمدند .روز خّ(ی بجّدی یود و داولّن یار ییود کیه

شاهد یک زمکت دسبهجمعی یزرس ،آن هم در تهمان یودیم .سین از آن روز ریحاههیار
ا
یسّار جالدی در خاطم دارم .سمدسی که خّ(ی همدیگم را نمیشااخباد و یا ییدیگم غمیده
یودند ،در یک جهت وازد و یا یک زمکت وازد یه هم گمه سییخوردنید و ریحاههیار
زیدایی از گبشت و ایثار و سحدیت و ریمّمّت را پدیید سییآوردنید .نزدییک سّمداسیاد،
درگّمر رخ داد و آقار د
سرب ،را دسبگّم کمدند .الدبه داو سضموب و در جایی سخری شیده
یود ،ولی یعدازظهم سأسوران رفبه و دسبگّمشان کیمده یودنید .یعیدش هیم تظیاهما 31

شهمیور اتراق افباد که یزرستم از این یود و ایعاد ییسایقهار داشت.
ً
ساز سا تقمیدا یه سباد سمکزر انقتب تهمان تددیل شده یود و همۀ ارتداطیا از آنجیا
سدیمیت سیشد .در سواقعی که یاید تصمّمگّمر سیشد ،آقار سوسور اردیّ(ی و یمخیی
دیگم از آقایان هم زضور داشباد و یک نوع تممکز یه وجود آسده ییود .ایین را هیم بیمض
ییام :ش قدل از تظاهما بّد فطم ،شهمیانی ابتسّهار رادر کمده یود و ییا کتنبیمر
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ق(هک تماس گمفبه یود که فمدا نداید تظاهما یمگزار شود .در تظاهما ا  31شیهمیور هیم
قمار یود که تظاهما یه جار آنیه در یکجا سبممکز یاشد ،در چهار نقطه یمگزار شود کیه
ییی از آنها سّدان انقتب یود و ب(ی القابده آقار سوسور اردیّ(ی یایا ییود آنجیا یّشیبم
دفعا یاشد .وقبی آن سه جار دیگم تعطّل شد ،همه در همان ق(هیک سسیبقم شیدند کیه
ساز سا یود .یه یاد دارم که یه سوتورها اجازه رفتوآسد نمییدادنید و اگیم سوتورسیوارر را
سیدیدنید ،یتفار(ه د
زساس سیشدنید .سین یک دوچیمخهار داشبم و خّایان سمیاالیی
شمیعبی کاونی و کوروش سایق را چادین یار از یاال ییه پیایّن و ییمبیس رکیاب زدم کیه
یدّام اوضاع چگونه است .در پایان تظاهما  31شهمیور شعارر سطمح شده یود ییا ایین
سضمون که فمدا ،یعای  37شهمیور ،راهپّمایی دیگمر یمگزار سیشود و چون هّچییک از
این آقایان در یمناسهریزر ایین تظیاهما دخّیل ندودنید ،قیمار شید شیعار داده شیود کیه
«روزانّت فمدا راهپّمایی ندارد» .اسا روز هردهم شیهمیور گموهیی در نزدیییی سّیدان
تجمع کمدند و ساجمار هرده شهمیور رقم خورد .یا د
ژاله سّدان شهدار کاونی) د
توجیه ییه
زادر که وجود داشت و یهخصوص دسبگّمر سمزوم آقار د
فضار د
سرب ،،یمناسه این ییود
که هم سمزوم شهّد یهشیبی و هیم آقیار سوسیور اردیّ(یی و یمخیی دیگیم از آقاییان در
دسبمس نّموهار اساّبی و شهمیانی قمار نگّمند .یه همّن دلّل چاد روزر یی شیاید ییک
هربه ی در ساز زات آقا سحمیود سّمفادرسییی در خّاییان دولیت ،نزدییک سایز آقیار
ً
هاشمی ،سسبقم شدند و ارتداطاتشان یا یّمون تقمیدا قطع شد .یّشبم از چاد نرم ،از سحل
اسبقمار آنها سط(ع ندودند .یاده هم ییی از آن افماد یودم که سیکوشّدم تا ارتداط آقاییان و
سحّش یّمون را زرظ کام.
خاطمۀ دیگمر که از اوایل انقتب یه یادم سانده است ،ج(سا شورار انقتب است کیه
در ساز سا یمگزار سیشد .سن یا سوارر پژو سیرفبم و چاد نرم از آقایان را یه سازلی که از قدیل
تعّّن شده یود سیرساندم .این ج(سیا ییا فاری(ۀ کمیی قدیل از پّیموزر انقیتب ،شییل
ساظمتمر یه خود گمفت .ییی از دیدارهایی که در یمخیی از خیاطما هیم نقیل شیده و ییه
ساههار پایانی قدل از پّموزر انقتب سمیوط است ،دیدارر است که آقار سوسیور اردیّ(یی
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3
دولت آسمییا یه ایمان آسده ییود و سییخواسیت
یا ژنما هایزر داشباد .هایزر یه نمایادگی از ا

بتوه یم کس اطتع از اوضاع سّاسی ایمان یعد از فمار شاه ،یا یعضی از روزانّ اان ذرنریوذ
د
و سؤثم در روند انقتب دیدار کاد .یا آقار سوسور اردیّ(ی و سمزوم آقار طالقانی هم دییدار
ً
کباب خاطماتش هم یه آن اشاره کمده است .خودش نقل سیکاد که یا آقار
داشبه و ظاهما در ا
سوسور اردیّ(ی در سازلی ستقا کمدم .وقبی ایشان را دیدم ،شوکه شدم؛ چیون فییم کیمدم
ایشان اسام خمّای است ولی یعد د
سبوجه شدم که آقار سوسور اردیّ(ی است! الدبه سجاهدین
و نّموهار چپ یعدها این دیدار را یه نام آقار یهشبی ثدت کمدند و یابث شد یه این یهانه که
یا آسمییاییها سباکمه شده است ،طعاهها ،کاایهها و ستستهایی روانه کااید؛ در زیالی کیه
ً
دیدار سبکور در آن سقطع کاست طدّعی ،ی(یه ضیمورر ییود .وقبیی رهدیمان ییک جمییان در
سمنوشت یک جاسعه را تعّّن سیکاد زمکت سیکااید ،دییدارهایی از ایین قدّیل
سسّمر که
ا

غّمبادر نّست و یعد هم سهم این است که در این دیدارها چه چّزهایی گربه سیشود؛ وگمنه
ارل دیدار و سباکمه که ساری نّست .روشن است که راجع یه آن سوضوع نمیشیود اینطیور
سخن گرت .سابها فضار س(به و هّجانی داو انقتب یابث شده یود که این دیدار یهانهار
شود یمار زم(ه یه سمزوم یهشبی ،یه باوان کسی که قدل از انقتب ییا آسمیییاییهیا تمیاس
د
داشبه است! آقار سوسور اردیّ(ی هم یه دلّل دیدارهار سبعددر که یا افماد سخب(ف داشباد،
ستقا یا هایزر را یه یاد نمیآورند و در رحدتها و خاطماتشان هم یه ریمازت درییارۀ آن
سخن نگرباد.
در کتاب خاطرات دو تن از سفیران خارجی هم آمده است .گویا مهندس بازرگان هم در
جلسه بوده است.

نه! آن ج(سۀ دیگمر یود .شمح این گرتوگو در کباب خاطما هایزر آسده است.
 .1ژنما رایم هایزر  )Robert Ernest Huyserخ(دان نّمور هوایی ایاال سبحده آسمییا یود و در جاگهار جهانی دوم،
کمه و ویباام شمکت داشت ..ور در  0۴در  ۵۷یه نمایادگی از کارتم رئّس جمهور آسمییا) وارد اییمان شید و  0۴یهمین
ایمان را تمک کمد .در ایمان همماه وی(ّام سالّوان یه دیدار شاه رفت تا پّام کارتم را یه او ایت کاد .هایزر در خاطماتش نوشبه
است که در ایمان ،یا یمخی سقاسا روزانی ،از جم(ه آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی سباکمه کمده است.
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نیبۀ دیگمر که در سورد داو انقتب یه ییادم آسید ،سمییوط ییه روز پّیموزر انقیتب
است .قمار یود داولّن پّام اسام از رادیو پخش یشود .آن سوقیع رادییو و ت(و یز ییون اییمان در
خّایان ولیبصم ،در اشغا یچههیار چیپ ییود .کسیی را هیم ییه داخیل سیاخبمان راه
نمیدادند .داولّن چّزر هم که پخش کمدند این جم(ه یود« :ایاجا تهمان اسیت ،ریدار
انقتب ایمان ».هّچ اشارهار نشد یه ایایه این انقتب چه و یژگیار دارد ،استسی هست
یا نّست .در این ساجما ،یچههار چپ داخیل ت(و یز ییون هیم همماهیی کیمده یودنید .در
ا
نهایت یاا شد آقار سوسور اردیّ(ی پّام اسام را یدمد و یخواند .ایشیان گرباید سین تاهیایی
ً
ی(اد شوم و یموم آنجا که چی؟ کسی ارت زمف سا را نمیخواند .شمایش هم شمایش پیس
د
از انقتب ندود که نّموهار انقتیی یم اوضاع تس(ش داشبه یاشاد .ایشان گرت سا ییا چاید
نرم که اس(حه داشباد ،ی(اد شدیم و رفبّم .دم در گرباد آقا شما چیار داریید؟ گریبم سین
فتنی هسبم و از طمف شورار انقتب آسدهام .گرباد همّنجا یمانّد تا سیا ییا سسیئوالن
سشور کاّم .سدتی سا را دم در نگه داشباد .یاألخمه اجازه دادند که سن وارد شوم .گریبم:
سن سیخواهم پّام اسام را یخوانم .گرباد یاید سشور کاّم .در این اثااء سمهاگ رزّمی
از طمف آقار طالقانی یا یچههایی که دور و یم ایشیان یودنید ،پّیاسی آورد .ایین یچیههیا
ً
بمدتا سوضع تادتمر داشباد و یه سجاهدین نزدیکتم یودند و ارمار داشباد هم طیور کیه
شده است ،داو پّام آقار طالقانی خوانده شود .زبی سمهاگ رزّمی یه اسبودیو رفیت و
خواست پّام آقار طالقانی را یخواند که سن رفبم و نگباشبم .در نهایت هم سن داو پّیام

را خواندم .این هم ییی از خاطما شیّمین اواییل انقیتب ییود کیه سیا از خیود ایشیان
شاّدیم.
یه یاد دارم که اوایل انقتب یه همم ااه چاد تن از دوسبان یه پّسیت اس سیوارر فمحآییاد
رفبّم .آقار سوسور اردیّ(ی هم آنجا یودند .یاده اس سوارر ی(د ندودم و این داولّن و آخمین
وان خّ(ی یاهوشی است .وقبی سوار سیشو ید ،از
یارر یود که سوار اس شدم .اس هم زّ ا

زمکا شما سیفهمد که این کاره هسبّد یا نه .اس سا گمیخت و سن داد سیزدم که یک نرم

این اس را یگّمد .گرباد یمو رور یک ی(ادر یایست .سا رفبّم یاال و از آنجا آسیدیم پیایّن و
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این شد داولّن و آخمین اس سوارر سا .در همّن گّم و دار دیدم آقار سوسور اردیّ(ی سیوار
َ
اس شده و خوب سیراند .گو یا از قدیم که در ساطقۀ آذریایجان و اردیّل زنیدگی سییکیمده
است ،اس سوارر و شاید تّماندازر هم ی(د یود.
ارتباط شما با آیة اﷲ موسوی اردبیلی ،بیشتر در مسائل مربوط به انقالب بود؟

همانطور که بمض کمدم ،سا از ایشان اسبرادههار ب(میی هیم کیمدیم .قدیل از ایین
جمیانا در همان دهۀ پاجاه ،پّش از ییاال گیمفبن سیوت انقیتب ،یییی از بیواس(ی کیه
ا
سوج ا آشاایی یّشبم سا یا آقار سوسور اردیّ(ی شد ،طمح پژوهشیار یود که در سسجد
اسّمالمؤساّن ع) در یاب ب(م ارو یه رور گموهی در دست انجام یود .آقار سوسور
اردیّ(ی و سمزوم یهشبی پایههار اری(ی یودنید .یعضیی آقاییان از جم(یه سمزیوم آقیار
سطهمر و آقار اساسی کاشانی یه رور پارهوقیت همییارر سییکمدنید .فیّشییمدارر
سر دص(ی در زسّاۀ ب(م ارو انجام شده یود .یاا یود سدازث ب(م ارو یازیّای شود .لیبا

یه سما سدانی ب(م ارو رفبه و یم کباب ،د
سیات ،اجمیاع و بقیل سبممکیز شیده یودنید.
د
(دکه را از آلمانی یه فارسی تمجمه کیمده
سمزوم یهشبی هم یخش او کباب تاریخ قحآ ن ا
د
یود .اآلن که در خدست شما هسبم ،و یمایش و تطدّق سجدد آن یه اتمام رسّده و اسّدوارم

یهزودر سابشم شود .کار نولدکه از جهت آنیه فمدر یّمون از دایمۀ استم و اببقاد دیای یه
د
توجه است و جزو داولّنها در تاریخ قمآن است ،و یهرغم بمیق ب(میی،
قمآن یود ،جال
زاور سطال و سواضعی است که سمین است سورد پساد کسانی نداشد که ییه قیمآن ییه
باوان یک کباب دیای و وزّانی سینگمند.
ا
د
د
فّشها خّ(ی سرصل یود .سسئولّت تدو ین را آقار سیّد جعریم شیدّمر زنجیانی ییه
د
بهده داشت ،که ساهمانه فّشها را در زونینهار سبعددر طدقهیادر کمده ییود .سیا ایین
زونینها را در اوایل تشیّل زیزب جمهیورر اسیتسی اسانیت گیمفبّم و از فیّشهیار
ً
طدقهیادر شده کپی یمداشبّم و نسخۀ ار(ی را پس دادییم .ظیاهما اآلن در اخبّیار آقیار
نرس این ایده ،ییازخوانی
سوسور اردیّ(ی است و در دانشگاه سرّد رور آن کار سیشود .ا
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و یمرسی سدانی ارو فقه ،جال یود .یاا یود نوشیبههار نهیایی تدیاد شیود .در یحیث
«ب(م اسام» ،آقار سوسور اردیّ(ی و سمزوم یهشبی ،هم کیدام نوشیبۀ سسیبق(ی را تهّیه و
ً
ظاهما تداد کمده یودند .جستوجور سی سالۀ سا یمار یافبن این نوشبهها یینبّجه سانده
است .از قمار سع(وم این داولّن کار شسبهورفبه در این زسّاه است .آقار سوسیور اردیّ(یی
هم سیگرباد که کار یدیعی یوده است .این هم ییی از بمرههار فعالّت آقار سوسیور
اردیّ(ی یود که چاانیه گربم از قضا یا همیارر سمزوم شهّد یهشبی ساسان یافبه یود.
از قضایای تشکیل حزب جمهوری اسالمی ،چیزی به خاطر دارید؟

ً
یک هربه یعد از  55یهمن  ،27قمار شد سوجودی ات ززب جمهیورر اسیتسی رسیما

ابتم شود .الدبه قمار یود اسم ابضار ززب ،قدل از پّموزر انقتب ابتم یشود .یعد هم
یه جار ابتسّههایی که پماکاده ،چاپ و تیثّم سیشود ،همیه را در روزناسیهار سابشیم و
ً
تیثّم کااد .یاا شد سن یه همماه ییی از دوسبان یمرسیی کایّم کیه اریت روزناسیه ،چیی
هست و چطورر سابشم سیشود .ییه کمیک یییی از دوسیبان دیگیم کیه در کیهبا آشیاا
داشت ،یک هربهار در کّهان آسوزش دیدیم هاوز انقتب پّموز نشده ییود) کیه ییدانّم
روزناسه چطور سابشم سیشود یا ایایه سحبوار آن چگونه فماهم سیشیود .ایاهیا را از ایین
جهت بمض سیکام که آن سوقع ،سقدساتی را فماهم سیکمدیم که اگم ززب تشیّل شید،
روزناسه داشبه یاشد .تا آنجا که سن یه خاطم دارم ،سمامناسه و اساسااسهار هم یمار زیزب
نوشباد و در قطع پالبو یی سابشم شد .از سّان چاید نریمر کیه ییه بایوان رئیّس د
سؤسیس
ا
روزناسه ابتم شدند ،ییی آقار سوسور اردیّ(ی یود و چهار نرم دیگم بدیار یودنید از:
سمزوم یهشبی ،سمزوم آقار یاهام ،آقار هاشمی رفساجانی و آقار خاسایهار .قیمار شید
سحل ابتم ززب در کانون توزّد یاشد .ییه همیّن سید ییه کیانون توزّید رفبیّم و از
نزدیک یا فعالّتهار آن یّشبم آشاا شدیم .یا کانون توزّد از قدل کمویّش آشیاا ییودیم.
ساخبمان آنجا را هم جااب سهادس سوسور سعمارر کمده یودند .سیاخبمانی سیدرن ییا
سعمارر پّشمفبه است و سایههایی از د
سات در آن جاسازر شده است .یا ابیتم تشییّل
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ززب جمهورر استسی ،ج د
معّت بظّمی از آن اسبقدا کمدند .الدبیه آن سوقیع ،یمخیی
ً
دقّقا نمیدانسباد که ززب جمهورر استسی فقش یک ززب است ،نه چّزر یّشبم .ییه
هم زا سا آسادۀ آن اسبقدا ییساناد ندودیم.
آن روز بتوه یم یاده ،آقار فمشاد سؤسای ،آقار سحمد هاشمی و افیماد دیگیم نّیز ییه
آنجا آسدند .در اداسه یک ریع سابت یا آنها گرتوگو کیمدیم و یعید هیم سیمامناسیه را ییه
آنها دادیم .نام و شمارۀ ت(رنشان را هم یادداشت کمدند تا در رور لزوم یا آنهیا تمیاس
دن آن
یگّمیم .یه یاد دارم که آقار سوسور اردیّ(ی زیوالی ظهیم ییه آنجیا آسدنید و از دیی ا
د
ج د
معّت بجّ تعج کمدند .یعد هم سمزوم یهشبی آسدند .سا هم چون یمار سواجهیه
یا این وضعّت آسادگی نداشبّم ،سسبأرل یودیم .یه هم زا ایین سیاجما سیمآغاز داولیّن
گرتوگوها یود.
در جمیان شورار انقتب ،آقار سوسور اردیّ(یی را در ج(سیا شیورا سییدییدم؛ از
جم(ه ج(سهار در ساز سا تشیّل شد که درست فمدار آن روز «نوار آیت» یّیمون آسید.
یایردر و یاران و همماهانش نوارر را از سمزوم آیت سابشم کمدند و گرباد که در ساز سا
ج(ساتی هست که ب(ّه رئّسجمهور و دولت رحدت سیشود .در ریحدتهیار آقیار
آیت هم سطالدی یود که یهانه دست ایاها سیداد .این در زیالی ییود کیه ج(سیهار کیه در
ساز سا تشیّل شده یود ،از قضا یمار این یود که نوبی وزید پدیید آیید .نیبیهار کیه
هاوز در یاد سن سانده است ،این است که وقبی سرمۀ ناهیار را پهین کیمدیم ،فضیا خّ(یی
رمّمانه یود .همه کمک سیکمدند یمار آساده کمدن سرمه ،جز آقار یاییریدر! هیم فیمد
جدیدر هم که وارد اتاق سیشد ،ایشان ی(اد نمیشد و انگار یا آداب سعاشم سعمو سا
در ایمان یّگانه یود یا شاید هم از رور کمابباایی این طور رفبار سیکمد! یه هم زا یییی
از آداب سعاشم سا ایمانیها این است که یه نشان ازبمام ،ج(و پار افماد د
سسن یمخّز یم.
د
آنچه در آن روز یّشبم سوج ا تعج سن شد این یود که ایشان همّن رفبار را هاگام ورود
آقار یازرگان و آقار سوسور اردیّ(ی هم داشباد.
آقار سوسور اردیّ(ی در اوایل تشیّل ززب جمهورر اسیتسی و شیورار انقیتب،
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د
سمت در ج(سا شمکت سیکمدند .از یک سقطعیی ییه یعید ایشیان دیگیم در ج(سیا
شورار سمکزر ززب شمکت نیمد .یاده هم آن سوقع در روزناسۀ ززب روزناسۀ جمهوری
اسالمی) یا آقار سهادس سوسور همیارر سیکیمدم .انبخیاب شیدن ایشیان ییه بایوان
سمدیّم هم ،داسبانی دارد .داو یا کسان دیگمر رحدت شده یود ،ولی در نهایت قمبه ییه

نام ایشان افباد .سیان داو روزناسه ،یاالر دفبم نشم فمهاگ اسیتسی در خّاییان فمدوسیی

یود که از قدل از انقتب سمکز نشم کبیابهیار سیبهدی ییود .یعید از آن دفبیم سّاسیی را
تشیّل دادیم .آقار سهادس سوسور سسئو دفبم سّاسی یود و سن قائم سقام ایشان یودم.
یه اقبضار کارم ،یا آقایان و از جم(ه آقار سوسور اردیّ(ی ارتداط داشبم.
در جمیان شورار انقتب ییی از سسائ(ی که سطمح شید الیحیۀ زسیّن ییود .اسیام در
سورد تهّۀ الیحۀ زسّن یه سه نرم سمزوم آقار سابظمر ،سمزوم آقیار سشییّای و سمزیوم
آقار یهشبی) ،سسئولّت دادند تا الیحۀ زسّن را تدو ین کااد .ساجمار تدو ین این الیحیه،
زاور نیا جالدی است .سن در یعضی از ج(ساتی که یه همّن ساظور تشیّل سیشید،
ً
شمکت سیکمدم .سدازث یسّار جالدی سطمح سیشد؛ سثت سمزوم آقیار سابظیمر سعبقید
ً
یود که اساسا زسّن یه س(یّت درنمیآید و آنچه از آن یه س(یّت درسیآید ،انبراع از زسّن
است؛ در زالی که سمزوم آقار سشیّای نظم دیگمر داشباد .سمزوم یهشبی گرباید یایید
الیحهار تهّه شود که یه تصو ی اکثمیت یمسد .یه یاد دارم که ایشیان طمفیدار سالیّیت
یودند و یه روایاتی که در این یاب آسده است اسبااد سیکمدند .گرباد :کسی آسده و از اسام
رادق ع) دریارۀ خمیدوفموش زسّن پمسّده است .در این رواییت سیخن از یّیع زسیّن
است ،نه یّع انبراع از زسّن .یعد نیبۀ جال یمار سن این یود که روایاتی را که در اییواب
سشهور یود ،گاهی در سوضوبی از یایی دیگیم سیآوردنید و آن را ییه سسیئ(ۀ زسیّن پّونید
سیدادند؛ چون در سدازث اجبهادر ،سعمو این است که از روایت هیم ییاب در همیان
سوضوع یاب اسبراده سیکااد .یه هم زا سدازث خویی سیشد و سین س د
بوجیه شیدم کیه
تراو سهم افماد در دانش آنها نّست؛ تریاو سهیم و اساسیی در ذهاّتهیا و یّاشهیا
است.
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یه هم زا  ،الیحۀ زسّن تصو ی و ایت شد و یعید هیم سیبادر تشییّل دادنید کیه
سسئولّت آن یه بهدۀ آقیار فاضیل همنیدر ییود کیه ییه رزمیت خیدا رفیت .یعید هیم
هّئتهایی شیل گمفت که سسئ(ۀ زسّن را یهخصوص زسّنهار کشیاورزر ،زسّنهیار
ً
یایم و زسّنهار در رهن یانک را یمرسی کااد .سثت یعضی افماد در ازار زسّایی از یانیک
وام گمفبه و از کشور خارت شده یودند و سالیّت آن وضعّت سع دّایی نداشیت و در واقیع
سد(غ وام آنها یّش از قّمت زسّن یود ییا یخیش زییادر از زسیّن را ییه خیود اخبصیاص
د
زل و فصل اسورر از این قدّل ،الیحهار تاظّم شید کیه سمزیوم د
بیز اﷲ
سیداد .یمار
سحایی هم در تدو ین آن سشارکت داشت .یعد که در شورار انقتب یمرسیی شید ،اسیام
هم آن را تأیّد کمد.
این الیحه یمار یمخی از افماد و یهو یژه روزانّان سؤا انگّز یود .انبقادا یا طعاهها و
کاایهها آسّخبه و در روزناسهها ساعیس شد .اببماضها یاال گمفت و جاسعۀ د
سدرسّن قیم
هم که تازه شیل گمفبه یود ،از غّم شمبی یودن الیحه سخن گرباد .سعاار این زمف این
د
کاادگان الیحه الید تخ(ف شمبی کمدهاند و اسام هم که نظم شورار انقتب را
یود که تهّه
ا
تأیّد کمده است ،الید سمتی ختف شمع شده است! جار و جاجا ها ییاال گمفیت؛ تیا
ایایه جاسعۀ د
سدرسّن ابتسّه داد و سمزیوم آقیار گ(پایگیانی هیم سوضیع خّ(یی تایدر
رازدان زسّنها نزد این آقایان شیایت سییمدند .آقار سوسور
گمفت؛ یهخصوص ایایه
ا
اردیّ(ی گرباد که سن یا آقار یهشبی قمار گباشبّم تا یمار گرتوگو یا جاسعیۀ د
سدرسیّن و
شخ

آقار گ(پایگانی ،یه قم یمو یم .در راه که یا آقار یهشبی سیرفبّم ،یه ایشیان گریبم

که سا داریم سیرو یم قم و سمین است ب(ی القابده زمفهایی زده شود .یاید سعی کاّم
ارطیاکی پّش نّاید .نقل سیکمدند از قضا یه سحض ورود سا یه ج(سۀ جاسعۀ د
سدرسّن،
شموع کمدند یه زمت تاد و تّز .لدۀ تّز زمت هم یّشبم س د
بوجیه آقیار یهشیبی ییود.
آقار سیارم شّمازر هم وارد یحث شد و انبقادهار تادر کمد .سن دیگم نبوانسبم د
تحمیل
ً
کام .گربم :آقار سیارم ،شما چما این زمفهیا را سییزنّید؟ سین زقّقبیا از ایین نحیوۀ
یمخورد نارازت شدم .شما یگو یّد سا نظمسان این نّست .چما سیفمسایّید خیتف شیمع
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است؟ یگو یّد سا رأیمان غّم از رأر شما است .وقبیی سییگو یّید خیتف شیمع اسیت،
سعاایش این است که آقای اان سسئو تدو ین این الیحه ،از شمع اطتبی ندارند .آخیم ایین
چه طمز یمخوردر است؟ آقار یهشبی ،طدق سعمو سمش پایّن یود و چّزر نمیگرت؛
اسا رنگ چهمهشان قدرر تغّّم کمده یود .یعد سن سوسور اردیّ(ی) آرامتم شیدم و شیموع
کمدم یه توضّ ،و تشمی ،سوضوع .جو را قدرر توانسیبم آرامتیم کیام .یعید از سیابتهیا
گرتوگو از آنجا یّمون آسدیم تا یه ساز آقار گ(پایگیانی ییمو یم .در راه گریبم ایاجیا کیه
بصدانی شدیم؛ اسا در ساز آقار گ(پایگانی یایید یّشیبم سماقی یاشیّم کیه ازساسیاتی
ً
نشو یم .اتراقا وقبی وارد شدیم ،جم(ۀ داو ایشان این یود که« :سین دیشی دسیبانم را ییه
سور آسمان ی(اد کمدم که شما را نرمین کام! چما زت خدا را زمام کمدیید؟ چیما زیمام
خدا را زت سیکاّد؟» یّست دقّقه رحدت کمدند .د
سن ایشان هم یاال یود .در آنجا هم
لدۀ تّز زم(ه ،س د
بوجه آقار یهشبی یود؛ زبی این تعدّم را یه کار یمدنید کیه «از یعضییهیا
انبظارر نّست؛ اسا شما آقار اردیّ(ی چما این کارها را سیکای؟!» دییدم ییاز نمییتیوانم
چّزر نگو یم ،فایده ندارد ،گربم آقا شیما خسیبه شیدید ،یگباریید ییک سقیدار هیم سیا
رحدت کاّم .یعد شموع کمدم و گربم :آقا شما چما سیخواسبّد سا را نرمین کاّید؟ سگیم
دبا چه بّدی دارد که همدیگم را نرمین کاّم؟ سگم سا چیه کیمدهاییم کیه شیما ایین قیدر
بصدانی هسبّد؟ غّم از این یود که یارر رور زسّن سانده یود و سا یه دوش گمفبّم؟ فییم
سیکاّد یمار سا اسبّازر دارد؟ سا هم سیتوانسبّم یّایّم قم و بز یز یاشّم؛ ولی گربیّم در
تهمان یمانّم و سشیت سمدم را زل کاّم .یعد هم شما همّن اآلن یه آقار خمّای زنگ
یزنّد و یگو یّد که یه جار سا ،دو نرم دیگم را نص کااد .همّن داسیاد خودتیان ،آییة اﷲ
رافی ،یا هم کس دیگمر را شما سیگو یّد ،سا هم در خدسبشان هسبّم .آقار یهشبی هم
شموع کمد یه توضّ ،دادن دریارۀ قانون زسّن و ایایه سمدم چه سشیتتی دارند و رازدان
زسّنها چه سشیتتی یمار سمدم درست کمدهاند .قدرر هم درییارۀ سدیانی فقهیی الیجیه
توضّ ،دادند .آقار گ(پایگانی از ایایه تادر کمده یودند ،قدرر سارعل و پشّمان شدند و
گرباد« :سن که نرمین نیمدم ».آن روز سا را یمار ناهار نگه داشباد و اندکی فضا یهبم شد.
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یعد از این دو ج(سۀ ساگّن و غمانگّز ،سوار ساشّن شدیم که ییه تهیمان یمگیمدیم .آقیار
یهشبی یه سن گرت :فتنی سا فیم سیکمدیم اگم روزر زیوست استسی تشییّل شیود و
ً
سثت کسانی ساناد سن و شما که درس زوزه خواندهایم ،سسیئولّتهار قضیائی کشیور را
یمبهده یگّمیم ،سشیت زل سیشود .ولی سثل ایایه اوضاع آنگونه نّست که سیا فییم
سیکمدیم .همان سوقع از رادیور ساشّن نوزۀ « د
سمد ندودر یدّای» پخش سیشد و سن ییه
شوخی گربم :آره ،کاش یودر و سیدیدر که سا چه سشیتتی داریم!
در سورد رایطهشان یا سماجع این را هم بمض ییام کیه ایشیان ییه سین گرباید :سین از
هّچکس اجازۀ اجبهاد یا نقل روایت یا سصمف سهم نخواسبم و تقاضار زیمی نییمدم.
هم چه دادند خود آقایان دادند؛ از جم(ه آقار خو یی .ایشان سدتی در نجف یودند و آقار
خو یی ظاهمًا یه لحاظ درسی یه ایشان د
توجه داشباد .آقار سوسیور اردیّ(یی گریت خیود
ایشان یمار سن اجازۀ اجبهاد نوشت؛ وگمنه سعمو این است که تا کسی درخواست اجازه
ندهد ،یمار او اجازه نمینو یساد؛ اسا آقار خو یی یدون درخواست سن این اجیازهناسیه را
نوشت و یه سن داد .این تاها سورد از این قدّل یود .یک سورد هم زیمی یود که اسام ییمار
دادسبانی و یعد هم یمار ریاست قوۀ قضائّه رادر نمود.
در سورد آقار خو یی هم یک خاطمۀ جالدی را نقل سیکمدند .سیگرباد یک یار یه دفبم
ایشان رفبه یودم .افماد سیآسدند و وجوهاتشیان را سحاسیده و ییهاریطتح دسیتگیمدان
ازساید اذن فقّیه ییا
سیکمدند و سیرفباد .سعمو این یود که یمار اسورر کیه انجیام آن نّ
ا
زاکم شمع یا سمجع یود ،پو را دستگمدان سیکمدند که هاوز هم یعضیی ییم اسیاس آن
بمل سیکااد .ایشان گرت سن کمی تماشا کمدم و یعد از ایایه این افماد رفباد ،گریبم آقیا
این چه کارر است که شما سیکاّد؟ سگم یّت سمجعّت ،د
رمافخانه اسیت کیه از ایین
دست پو سیگّمید و از آن دست پس سیدهّد؟ آقار سوسور اردیّ(ی یه سیهم سیادا
اببقاد نداشت .در سورد سهم اسام هم سعبقد یود که خود انسان سیتواند در جایی هز یایه
ً
کاد؛ یعای الزم نّست زبما یه دست سمجع تق(ّد یمساند .سیگریت چیه ضیمورتی دارد
پّش سا جمع شود و دویاره در جار دیگمر پخش یشود .سمدم خودشان این کار را ییااد.
تممکز سهم اسام در یکجا توجّهی ندارد .فقش کافی است که فمد خودش سمابا کاید و
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در همان سواردر که در شمع آسده است ،هز یاه کاد.
گویا در حوزۀ مطالعات اقتصادی هم با ایشان همکاری داشتهاید و تا همین اواخر هم ادامه
داشته است.

ی(ه .یعد از هربم تّم در زسّاۀ سدازث اقبصادر ،ج(ساتی ییا آقیار سوسیور اردیّ(یی
داشبّم .چاد تا از دوسبان یودیم که یاده هم شمکت سیکمدم .سمزوم آقیار بیالینسی ،
آقار دکبم سؤسای ،گاهی اوقا آقار دکبم نارمر ،آقار دکبم نمیازر ،آقیار نیوریخش و
آقار دکبم فاضل هم زضور داشباد .وقبی که ایشان یه همان سحل دادسبانی سابقل شد و
یعد هم یه باوان رئّس قوۀ قضائّه انبخاب شد ،سا یمار تشیّل ج(سا هربگی همانجا
خدسبشان سیرفبّم .تا آنجا که سن یه خاطم دارم ،روزهیار چهارشیاده ییود .سییرفبیّم و
ً
یحثهایی در زسّاۀ سدازث اقبصادر انجام سیشد که تقمیدا پاج تا شش سالی ییه طیور
د
ساظم طو کشّد؛ تا وقبی که ایشان از تهمان یه قم سابقل شد .سن در آن فار(ه ،سدتی ییه
آلمان رفبم و زضور نداشبم .یعد هم که ایشان یه قم سابقل شدند و فار(ه افباد ،گهگاه یا
یعضی از این دوسبان سیآسدیم در قم ،خدست ایشان سیرسیّدیم .الدبیه آقیار نمیازر و
ً
آقار نوریخش یعدا یه دلّل سشغ(ۀ اجمایی ،کمبم شمکت کمدند؛ ولی سا چاد نرم یه طیور
د
ساظم در این ج(سیا زضیور داشیبّم و ج(سیا یسیّار سرّید و آسوزنیدهار در زسّایۀ
سدازث اقبصادر یود.
ایشان با آقای عالینسب 0هم ارتباط داشتند؟

ی(ه؛ فماوان .رایطۀ ایشان یا آقار بالینس  ،یک رایطۀ خّ(ی دیمیاه و بمّق یود .آقار
 .1د
سّد سصطری بالینس  ،اقبصاددان تجمیی و راعبگم یزرس ایمانی ،درسا  0۲31در تدمیز یه دنّا آسد و در  ۷تّم 098۴
در تهمان درگبشت .یسّارر از سّاستهار اقبصیادر دهیۀ نخسیت انقیتب ،تحیت تیأثّم اندیشیههار ور ییود .او را
تأثّمگبارتمین بضو شورار بالی اقبصاد ایمان در دهۀ داو انقتب سیداناد .بالینس بضو هّئیت سشیاوران اقبصیادر

دولت دکبم سحمد سصدق ،داولّن تولّدکاادۀ سماور ،چیما خیوراکپزر و یخیارر دسیبی در اییمان ،سشیاور اقبصیادر
رئّسجمهور و نخستوزیم در دولتهار شهّد رجایی ،آیة اﷲ سهدور کای ،شهّد یاهام و سهادس سّمزسّن سوسور،
بضو شورار اقبصاد ،شورار پو و اببدار ،داولّن رئّس شورار بالی رادرا غّمنربی ،سسئو راهانیدازر سجبمیع سیس
سمچشمه و سجبمع فوالد اهواز و داولّن سدیم باسل شمکت ایمان ناسّونا ایمان خودرو کاونی) پس از انقتب  09۵۷یود.
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بالینس یک چهمۀ یسّار سمشااس و سرّدر یمار کشور ییود .خیدا ایشیان را رزمیت
کاد .در هرده سالگی یه تهمان آسد و شموع یه کار اقبصادر در یازار تهیمان کیمد و خّ(یی
زود سما راعت رفت .قدیل از آن ،ایشیان ییا یانییدارر هیم آشیاا شیده ییود .آن زسیان
زسایدارر دویل و زسایدارر راعبی در ایمان ندود .یعد از آنیه یانک س(ی تأسّس شد،
آقار بالینس یمار کسانی که قمار یود در یانیک س(یی اسیبخدام شیوند ،درس سییداد.
داولّن قدمها در سسائل راعبی ییه بایوان ریاعت سسیبقل را ایشیان یمداشیت .در زسیان
سمزوم دکبم سصدق هم یه دفبم نخستوزیمر رفتوآسد داشت .آن زسان سیورد سشیور
قمار سیگمفت .خودشان سیگرباد داولّن ذوب ریاعبی جیدر را در تایور نیانوایی انجیام
دادم .چون هّچ چّزر نداشبّم و داولّن یار یود که ف(ز را ذوب سیکمدیم .قدیل از آن فقیش

قابهار واکس وطن لحّم سیشد و یه رور قوطی درسیآسید .یعید از تحیمیم نریت،
سمزوم دکبم سصدق یک روز سن را خواست و گرت فتنی سا چیار سیتوانّم ییایّم کیه
در داخل کشور نرت یرموشّم؟ این در زالی یود کیه فقیش چیما هیار خیوراکپیزر ییا
سماورهار شمکت بتءالدین در اخبّار یود که در ارل ،شمکت آن انگ(ّسی یود .ایشیان
گرت این سوضوع یه باوان کار س(ی یمار سن انگّزه شد و سن زیم یار چاّن چّیزر رفیبم.
یعد چما هار بالینس و سماورهار ایشان آسد یه یازار .سیگرت سن داولیّن سیماور را
یییمدم در نخسییتوزییمر و سمزییوم سصییدق خّ(یی خوشییش آسیید .دو سییماور ج(ییو در
نخستوزیمر شدانهروز روشن یود ،یه نشانۀ ایایه سیا سوفیق شیدیم در ریاعت ،قیدسی
یمداریم.

آقار بالینس یا جمعهار سبهدی و زوزه از قدیم اال دیام آشاا یود .ییا سمزیوم آقیار

یموجمدر هم آشاا یود .آقار یموجمدر تق(ّد را در سدازث اقبصادر یم آقار بیالینسی
زمام کمده یود .آقایان سیداناد سعاایش چّست .آقار بالینس فمدر یسیّار خیوشفیم
یود .یاده ایشان را جزو سعدود کسانی سیدانم که اقبصاد کتن را سییفهمّید و تاریخچیۀ
راعت ایمان یود .یمار کشور ،انسانی غّور ،س(ی و آیادهنگم و دلسوز یود .زبی ایین کیار
اقبصادر و راعبی که یاا نهاده یود ،ییّش از آنییه در جهیت سایافع شخصیی یاشید ،در
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جهت ساافع س(ی یود و تا آخم که ایشان یود ،همّنطور یود .آقار بالینسی در سیبی
استم و در فعالّتهار سخب(ف آن همماهیی کیمده ییود .یییی از کسیانی کیه ییا ایشیان
رفتوآسد داشت ،آقار سوسور اردیّ(ی یود .چون آقار بالینس سشاور شورار انقتب
و یعد هم سشاور شورار اقبصادر دولت شد ،ارتداطاتش یا آقار اردیّ(ی هیم زییاد شید.
انسان فوقالعادهار یود .ابضار شیورار انقیتب ییه ایشیان اببمیاد داشیباد و از ایشیان
سشور سیگمفباد .وقبی ایشان در ج(سهار شمکت سیکیمد ،ج(سیهار پمییار سیشید و
همه او را یه باوان یک فمد سعبمد سیشااخباد .آقار رجایی یعد از ایایه سم کار آسد ،ییه
آقار بالینس گربه یود سن سسائل سّاسی را در روز قّاست خودم جواب سیدهم ،ولی
در زسّاۀ سسائل اقبصادر ورود سن کم است و تو یّا کمک کن و اگم تو یّایی ،سییتیوانم
همماهی کام .از همان سوقع ایشان در نخستوزیمر سسبقم شدند و توانسیباد در شیمایش
یحمانزده ،کشور را از آن وضعّت خارت کااد .ایشان در دورۀ آقار سهادس سوسیور هیم
یود و تا زسان آقار هاشمی خدست کمد.

آشاایی سمزوم آقار بالینس یا آقیار سوسیور اردیّ(یی ،از قیدیم اال دییام ییود .ایین

دوسبی و ارتداط تا چاد ساه قدل از فو سمزوم آقار بالینس اداسه داشت .یک روز کیه
آقار سوسور اردیّ(ی یه تهمان آسده یودند و از سازلشان در تهمان یه سن زنگ زدند و گرباد
ً
سن سیخواهم آقار بالینس را یدّام .اتراقا آن روز آقار سهادس سوسور هم آسده یود و
سن گربم آقار سهادس سوسور هم اظهار تمایل کمده و سدتی اسیت کیه ایشیان را ندییده
است .آقار بالینس یه لحاظ جسمی تواناییاش کمبم یود .د
سیاش هیم از ایین آقاییان
یّشبم یود .گرباد سا یه دیدن ایشان سیرو یم .یادم است که آقار سوسیور اردیّ(یی سابظیم
یودند که سا خدست ایشان یمو یم و سن این سوضوع را نمیدانسیبم؛ فییم سییکیمدم خیود
ایشان سیآید .یه هم زا یا آقار فاضل رفبّم و ایشان را یه ساز آقار بالینس آوردییم.
دیدار خّ(ی جالدی یود ،جزو آخمین دیدارهار آقار بیالینسی ییا ایین دوسیبان ییود و
خّ(ی فضار پمباطرهار یود .آقار سوسور اردیّ(ی قدل از این جمییان ،سشییل جسیمی
پّدا کمد و دیگم نمیتوانست سسافم کاد .سن یه یاد دارم که یّست دقّقه طو کشّد تیا
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از زّاط یه اتاق آقار بالینس رفبّم .سیخواهم یگو یم که ییی از دالیل ایین آشیاایی،
د
خود این ج(سا ششهرت ساله یود که ساظم یمگزار سیشد .آقار بالینس قدل و یعد
از آن ،یا شورار انقتب و آقایان تماس داشت .این ج(سیا خّ(یی سرّید ییود و یابیث
د
تخصصیش در زّطیۀ
نزدییی زیادر یه لحاظ افق ذهای سیشد .الدبه آقار بیالینسی
اقبصاد یود و از این آشاایی دیمیاه و د
تخصصی که ایشان داشت ،همه اسبراده سیکیمدیم.

شییاّدهام یایرییدر چییون سییدبی اقبصییاددانی یییود و خییودش را اقبصییاددانی یمجسییبه
سیدانست ،در ییی از ج(سا شورار انقتب که آقار بیالینسی ریحدت سییکیمد،
وسش زمف ایشان سیپمد .آقار سطهمر یه یایریدر سیگو یید وقبیی آقیار بیالینسی
زمف سیزند ،سا هم گوش سیکاّم .شما هم گوش کاّد.
سیخواهم یگو یم ج(سا سشبمکی داشیبّم و یسیّار هیم سرّید ییود .آقیار سوسیور
د
اردیّ(ی که از وضعّت اقبصادر کشور سط(ع یود ،آقار بالینس هم که یسّار دانیش و
تجمیه داشت و دیگمان هم هم کیدام در زسّایهار د
تخصی داشیباد .یایایماین ،ج(سیا
سرّدر از آب درسیآسد .این ج(سا یمار سا دورۀ خّ(ی شّمین و خاطمهانگّیزر را رقیم
زد؛ یهخصوص ایایه آقار سوسور اردیّ(ی گاهی اوقیا خیاطما گبشیبه را هیم نقیل
سیکمد که زاور نیا و سطال ا ارزشمادر یود.
این جلسات در محل دستگاه قضائی برگزار نشد؟

نه ،سح(ش همان جار سایق یود.
آیة اﷲ موسوی اردبیلی در مباحث اقتصادی ،اظهار نظر فقهی میکردند یا علمی؟

ً
ایشان در سسائل اقبصادر ،ورود داشت .در این زوزه ،از همه جدرتم ییود .سیثت در
این ج(سا از افماد یاسایقه اسبراده سیکمد؛ افمادر که یا سسائل و سشییت ا اقبصیادر
کشور آشاا یودند و سایقۀ سدیمیت اجمایی داشباد .آقار بالینس خیودش سیدیم دو تیا
کارخانۀ سوفق در یخش خصوری اییمان ییود و زضورشیان از ایین جهیت سغبیام ییود.
خودشان هم گاهی از ساظم فقه یحث سیکمدند و گاهی از ساظم اقبصاد روز .ایشان ییازار
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را سیشااخت؛ پو را سیشااخت؛ یا نظامهار اقصادر دنّا کمویّش آشاا یود.
غیر از جلسات ،با ایشان همسفر هم بودید؟

اتریاق آقیار طالقیانی و
ی(ه .یعد از پّموزر انقتب ،سمزوم پدرم شهّد یهشبی) ییه
ا

آقار چممان رفباد کمدسبان تا یا سسائل آنجا از نزدیک آشاا یشوند .سن هم در خدسبشیان

یودم .از آنجا یه یادربداس رفبّم و از آنجا هم یه کّش .آن زسان کّش هاوز سثل زسان شاه
کازیاو داشت .قمار یود یمار وضعّت کّش ،تعّّن تی(ّف یشود .قمار ییود سیمر هیم ییه
جزایم تا و ایوسوسی یزنّم .آقار هاشمی و آقار سوسور اردیّ(یی ،ییا خیانوادههایشیان
آسده یودنید و سّزییان هیم در یایدربداس ،سمزیوم آقیار بدیاس شیّمازر ،اسیام جمعیه
یادربداس یود .سن آن زسان ،تازه ازدوات کمده یودم و همسمم هم همماه سن یود.
یعد هم یا یک هواپّمار کوچک از تا کوچک و ییزرس و ایوسوسیی دییدار کیمدیم.
کّش آن زسان اسیاناتی نداشت .یّشبم یّایان یود و چاد سیاخبمان و چاید کیازیاو .ییک
دسبگاه یزرس آبشّمینکن هم داشت .در واقع یک روسبا یود .آن سوقع ،تاها هواپّمیایی
که یه آنجا پمواز سیکمد ،هواپّمار  110نظاسی یود .سثل زاال پموازهیار رفتویمگشیت
نداشت .یاده گربم این هواپّما یه خاطم سا یه کّش سیرود ییا ایاییه طدیق یمناسیه پیمواز
سیکاد؟ آقار هاشمی خادید و سا را دست انداخت که این چه سؤالی اسیت! گریبم سین
جدر بمض کمدم .اگم این هواپّما فقش یه خاطم سا سیخواهد یه کّش پیمواز کاید ،سین
نمیآیم ،ولی اگم پمواز روتّن است ،زساب دیگمر دارد .ایین را گریبم و از اتیاق یّیمون
آسدم .سمزوم پدرم آسد و یه سن گرت :زمف درسبی زدر! آقار سوسور اردیّ(ی هم سن را
ً
تحسّن کمد .هواپّما ظاهما یمناسۀ پمواز داشت و سا هم یه کّش رفبّم و یمگشبّم .یّشبم از
سه سابت آنجا ندودیم؛ چون جایی یمار اقاست نداشت.
شما با قوۀ قضائیه هم همکاری داشتید؟

نه .سحل کار آقار سوسور اردیّ(ی نزدی اک سحیل کیار آقیار یهشیبی ییود؛ ولیی سین

رفتوآسدم یه آنجا کم یود؛ چون نمیخواسبم سثل آقازادهها پّماسون پدرم یاشم .یچههار
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قوۀ قضائّه خّ(ی یه سن ارمار کمدند که یّا ایاجا ،تو آقایان را سیشااسیی ،سیا یعضیی از
افمادر را که یه ایاجا سیآیاد نمیشااسّم ،سمین است نحیوۀ یمخوردسیان سشییلآفیمین
اجعان آیتاﷲ سوسور اردیّ(ی را سیشااسی و هم کسانی را که پّش آقار
یاشد .تو هم سم ا
یهشبی سیروند؛ زضور سرّد است .گربم سن جایی که آقیار یهشیبی کیار سییکاید،

نمیآیم؛ چون اگم رد فایده داشبه یاشد ،هیزار ضیمر هیم دارد .ختریه یهنیدر پیّش
سیآسد که یه دسبگاه قضائی یموم .آقار سوسیور اردیّ(یی روزّیا سین را سییدانسیت.
ایشان یّش از آنچه یاده شایسبگی داشبه یاشم ،یه سین سحدیت دارنید .یییی از دالی(یش
ارتداط سالمی یود که از همان سوقع یمقمار شد .این را هم بیمض یییام :ییّن یسیّارر از
آقایانی که یاده دیدهام ،ساش آقار سوسور اردیّ(ی را در یمخورد یا افماد در سجموع یسّار
سبواضعانه و طدّعی یافبهام .هّچ کدام از این دنگوفاگها و ادا و اطوارهیا را در رفبیار او
ندیدهام و خّ(ی خوشحالم که توانسبهاند یهرغم همۀ افتوخّزها و طی سالّان سبمیادر،
روزّۀ ط(دگی را زرظ ییااد .این را یه دوسبانم هم گربهام .سن در ایشیان ییک سیتست
نرسی سییّام که یسّار ارزشماد است .سن آدسی نّسبم که ییدلّیل سیما کسیی ییموم.
اآلن هم که گاهی اوقا از یاب ازساس وظّره یه دیدار ایشیان سییروم ،ییهدلّل بتقیۀ
خیتف
ق(دیام یه ایشان است .الدبه این توفّق یهندر دست سیدهید .ییا ایین همیه ییم
ا
خّ(یهار دیگم ،یا طّ خاطم و یا ازساس بتقه یه سما ایشان سییروم .ایین یییی از
سثدت آقار سوسور است که یه گمانم هاوز آن را زرظ کمده است و زقّقبش
و یژگیهار ا

نگاه سن خّ(ی ارزشماد است.
را یخواهّد از ا

اگر خاطرۀ دیگری هم دارید نقل بفرمایید که ما هم دیگر رفع زحمت کنیم.

آقار سوسور اردیّ(ی ،از جم(ه فضّ(تهایی که دارند ،شوخطدعی است .یگبارید در
آخم این گرتوگو ،ییی از شوخیهار ایشان را نقل کام.
ایشان یمار سا نقل سیکمد که در ایام ط(دگی کیه در قیم سیاکن ییودم ،یکییار رفیبم
اردیّل .یک روز ناهار را در ساز کسی سهمان یودم .غّم از سن کسان دیگمر هم زضیور
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داشباد .ناهار را که خوردیم ،گرباد یک نرم دبار سرمه را یخواند .همه رو کمدند یه سین؛
اسا سن دبار سرمه ی(د ندودم؛ چون در قم دبار سرمه سعمو ندود .در درسهار ط(دگیی
د
هم که این چّزها نّست .دیدم چارهار نّسیت .گریبم« :ال(هیم ریل ب(یی سحمید و آ
د
د
سحمد و بجل فمجهم» و یعید شیموع کیمدم ییه تییمار «ال(هیم ریل ب(یی سحمید و آ
سحمد» .جمابت هم همّنطور ر(وا سیفمسبادند و آسّن سیگرباد تا ایایه تمام شد.
گربّم یه خّم گبشت .سوقع خدازافظی ،یک پّمسمد آسد و گرت آقا سن سیخواهم ییموم
سرم .شما یک دبار سرم هم در گوش سن یخوان! سن یاز همیان ری(وا را در گوشیش
خواندم .پّمسمد گرت :د
سّد ،خدا خّم یدهد ،فیم کام تو اشبداهی همان دبار سرمه را
در گوش سن خواندر!
ممنونیم از شما .بسیار استفاده کردیم.

خواهش سیکام .خداوند یه شما توفّق یدهد که یبوانّد این کار سهیم را ییه سیمانجام
نّک یمسانّد.

گفتوگو با مهندس یعقوب پر یوند
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لطفا در ابتدا ،بیوگرافی مختصری از خودتان بیان بفرمایید.

یسم اﷲ المزمن المزّم .از این فمرت و افبخارر که یمار سن زارل شیده اسیت،
خدا را شاکم و از شما سماونم .یاده در سا  3154در اردیّل یه دنّا آسدم .پایۀ نهیم را در
اردیّل یه پایان رساندم .سپس در آزسون دانشسیمار سقیدساتی تدمییز پبیمفبیه و در سیا
 3140بازم تدمیز شدم .یعد از دو سا تحصّل در دانشسمار سقدساتی تدمیز ییه اردیّیل
یمگشبم و در ییی از روسباهار اردیّل ،یه شغل سع(می سشغو شدم .چهار سا در آنجا
انجام وظّره کمدم و یهبمین خاطما سن از جهت شغ(ی در همان چهار سا یود کیه ییا
اختص تمام ،در خدست دانشآسوزان آن ساطقه یودم .یعد یه سسجد جعرمر استسی در
اردیّل دبو شدم .یعد از گمفبن دیپ(م ،در کاییور سماسیمر شیمکت کیمدم و در رشیبۀ
داروسازر طدّعی قدو شدم .یک تمم خواندم؛ اسا سسئو آسوزش یه یهانۀ یمخیی قیوانّن
آسوزشی ساناد د
سن و سسئ(ۀ سمیازر) سیانع اداسیۀ تحصیّ(م شید .سجدیور شیدم رشیبۀ
ً
داروسازر را رها کام و یه رشبۀ ریاض ای شدانه یموم .یکسا گبشت .دیدم واقعیا اقایابم
نمیکاد .دویاره کایور دادم و این یار در رشبۀ کشاورزر پبیمفبه شدم .همزسان ،فّز یی اک
شدانه هم سیخواندم .یعد از اتمام ،سا را یه باوان هامآسوز یه هامسبان تدمییز سعمفیی کمدنید.
آنجا سشغو یودیم تا انقتب یه ثمم رسّد .یعد از انقتب ،سمزوم شهّد سهادس ررایی که
 .1زسان گرتوگو 03 :تّم 0931؛ سیان :تهمان ،کانون توزّد.
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سمدر سخ(

و پاک و دلسوز و سبقی یود ،ییا اریمار از سین خواسیت پیانزده روز زیوزۀ

انبخایا اردیّل را اداره کام و یعد سما یه باوان سمپمست فمسانیدارر فمسیبادند .از سیا
 10تا  11در فمساندارر یودم .از سا  11در بّن زا که سشاور اسباندار یودم ،کارهیار
سعاون سّاسّی بقّدتی را هم انجام سیدادم؛ تا ایایه آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ییه سین اسیم
فمسودند که در شورار بالی قضائی خدست کام .سابقل شدم ییه دادگسیبمر و ییه بایوان
د
سدیم کل روایشبموسی قوۀ قضائّه در خدست زاتآقا یودم .دانشگاه آزاد اسیتسی کیه در
اردیّل تأسّس شد ،از طمف دانشگاه ،سه نرم را یمار ریاست سعمفی کمدنید کیه یییی از
آنها سن یودم .تا سا  75سسئولّت دانشگاه آزاد اسیتسی را ییه بهیده داشیبم .هیمزسیان
یکسا ونّم هم در سدیمیت ردا و سّمار اردیّل سشغو خیدست ییودم .سیدتی اسیت
یمار یه ثمم نشسبن پموژۀ کشت گّاهان دارو یی فعالّت سییکیام کیه اگیم تحقیق یایید،
ً
خدست یزرگی است؛ چون زسّنهار اردیّل واقعا یمار کشیت گّاهیان دارو ییی سسیابد
است .ک(یسّونی از گّاهان دارو یی یه شیل خودرو در اردیّل هست .اگیم روزگیارر ییه
این سسئ(ه د
توجه شود ،اردیّل ییی از تولّدکاادگان یزرس داروهار گّاهی در ایمان خواهد
شد .سا سیخواهّم این کار را شموع کاّم؛ یعای گّاهان دارو یی کاشبه و فیماورر شیود و
یه رور قمص و شمیت در اخبّار سمدم قمار گّمد ،و اگیم خیدا توفّیق دهید ،إنشیاءاﷲ
روزر داروهار گّاهی را رادر کاّم.
با شروع انقالب اسالمی بهخصوص دهۀ چهل ،شما به عنوان معلمی که با انقالبیون و
ّ
مرتبط بودید ،در فعالیتهای انقالبی نقش ویژهای داشتید و حتما دورۀ ّ
مهمی در
علما
زندگی شما بوده است .در اینباره مطالبی بیان کنید.

سا هایی که در اردیّل سشغو تدریس یودم ،یّشبم یمار تمهّد افییار دانیشآسیوزان
د
یه شیل ارولی ،روشاگمر سیکمدم .تمام تتشم این یود که دانشآسوزان را در زدر کیه
سیتوانم یا ارو و سدانی استم و انقتب آشاا و وضع سوجود را چاانکه هست ،یمایشان
تقمیم کام تا راه یمخورد درست را یا سسائل پّدا کااد؛ تا ایاییه از طیمف سیاواک اردیّیل
دسبگّم شدم .در دورۀ دانشجو یی در تدمیز هم فعالّتهار داشیبم کیه شیمح آن در ایین

گفتو گو با مهندس یعقوب پر یوند

212

گرتوگو نمیگاجد .همّن قدر بمض کام که در سیا  3145کیه سیا در تدمییز دانشیجو
شدیم ،کمونّستها در دانشگاه پمچمدار زمکتهار انقتیی یودند و سبهدیها را تحقّم
سیکمدند .دانشجو یان سبهدی از زمکا تحقّمآسّز کمونّستها یه یهانههیار سخب(یف،
در اسان ندودند .یارها یمار تحقّم و تضعّف روزی سا نقشه کشیّدند؛ ولیی خوشیدخبانه
د
دانشجو یان سبهدی یا این سسائل سغ(وب نشدند؛ چون ییه خیدا توکیل داشیباد و ییا هیم
سبحد یودند .اسا در سجمیوع ،فضیار فییمر دانشیگاهها در دسیت کمونّسیتها ییود و
سبهدیها ک دم و دفمر نداشباد.
خدا رزمت کاد سجاهد سظ(وم دکبیم ب(یی شیمیعبی را .او ییود کیه ییه دانشیجو یان
سبهدی روزّه داد .سخامانیهار شمیعبی ،فضار دانشگاهها را یه نرع سبهدیها س د
بحیو
کمد .وقبی او ییه سّیدان آسید ،سیا هیم جیان گیمفبّم و در یماییم کمونّسیتها ایسیبادیم.
نوشبههار شمیعبی را شدانه یا خودکیار تیثّیم سییکیمدیم کیه کیار دشیوارر ییود .ولیی
دانشجو یان همّن نوشیبههار سعیدود را دسیت ییه دسیت سییکمدنید و هیم روز شیمار
انقتییهار سبهدی یّشبم سیشد .کار یه جایی رسّد که ایبیار بمل در راهپّمیاییهیا و
زمکتهار انقتیی در دانشگاه یه دست گموههار سبهدی افباد .در خوایگاه ،در دانشگاه،
د
سمت یچهها را سیگمفباد و یقّۀ دانشجوها یمار نجا آنها فعالّت و د
تحصن سیکمدنید.
اینگونه کار پّش رفت؛ یه طورر که سبهدیها زبی سماکزر سثل کیور دانشیگاه و یوفیۀ
کور دانشگاه را یهتدریج در دست گمفباد؛ چون هم کمک یمار تشییل و هیم ییه نیوبی
سمانعت از سوءاسبرادۀ ایزارر از آنها یود .در زسان زیوست نظاسی تدمیز ،سا را یازداشت
کمدند .ت(رنچ ای هامسبان ،ت(رنهار سا را گزارش داده ییود .سیا را یمدنید و ییا روشهیار
سخصوص خودشان رب و وزشت ایجاد کمدند تیا زیمف ییشیاد؛ ولیی سیا چیون تیا

زدودر تع(ّم دیده یودیم ،سیدانسبّم که چگونه یایید ییا یازجوهیا رفبیار کایّم .یعید از
سدتی سا را یا اخب تعهد آزاد کمدند .یعد ،فار البحصّل و سشغو کار شیدیم کیه جمییان
انقتب پّش آسد .سابها در تمام دوران خدست تتشم این یود که هیم قیدر سمیین اسیت
سسائل را درست یرهمم و یه دیگمان سابقل کام و خدا را شییم از سیایقۀ کیار و دسیباورد
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زندگی راضیام .خدا از سا و همۀ دستاندرکاران ،این فعالّتها را قدیو کاید .الحمیدﷲ
همدورههار یاده همگی در سط ،یاالر سم(یت ،سسئولّت قدو کمدند :سهایدس بطیایی،
آقار رردرزاده ،آقیار د
خیمم ،آقیار پزشییّان و دوسیبان انجمین اسیتس ای آنزسیان ،در
پستهار یاال و وزار در نظام سشغو خدست شدند .خدا إنشاءاﷲ همهشیان را زریظ
کاد و در این راه توفّقا یّشبمر یدهد.
از انقالبیهای اردبیل ،چه کسانی با شما همدوره بودند؟

از اردیّل زیاد یودند ،سثل آقایان :اسمابّل خوشاو یس ،بماد افمو  ،زسای  -رزمة

اﷲ ب(ّه  -و آقار فیمور.

در چه دورانی از زندگی و چگونه با آیة اﷲ موسوی اردبیلی آشنا شدید؟

سن چون در خانوادۀ سبهدی یزرس شده یودم و بتقۀ خاری یه فهمّدن سسائل دیایی
داشبم ،هم جا سادم ییا ج(سیۀ درسیی ییود و اطیتع پّیدا سییکیمدم ،خیودم را ییه آنجیا
سیرساندم؛ ولی گاهی اقااع نمیشدم .شخصّتهیایی سثیل آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی و
د
ً
آیة اﷲ سشیّای ،واقعا در تع(ّم و تمیّت و ارشاد سن نقش سیؤثم و واالییی دارنید .آییةاﷲ
سوسور اردیّ(ی در سسجد آقا سّمزاب(ی اکدم آقا نمیاز سییخوانید ،ترسیّم سیگریت و در
سااسدتهار سبهدی سادم سیرفت .رد ،جمعیههیا هیم در سایاز  ،نهبجالبالغبه درس
سیداد .در سا  3115ییی از دوسبان ،سما یه درس ترسّم ایشان راهامایی کمد .تا وقبیی
که در اردیّل یودند ،توفّق داشبم که در این درسها شمکت کیام و چیون سطیالدش ،هیم
د
بمّق و سؤثم یود ،هم سسبمم ،یهبمین دورۀ سازندگی فیمر و سبهدی سن همّن دوره یود.
جز در سا هایی که در تهمان یودم ،این درسها را شمکت سیکمدم .در زاال سعاور سن
هم اثم داشت .ازساس سیکمدم در سایۀ قمآن زنیدگی سییکیام .همیان رفیتوآسیدها و
لحظاتی قمآن را شاّدن ،یا ترسّم آیا آشاا شدن ،تأثّم شگمف و بجّدی در سن داشیت.
یسّارر از همنسلهار سن ،در همّن گونه ج(سا یه ی(و فیمر رسّدند و شخصّبشان
شیل گمفت.
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سادمهار آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی هم ،الحقواالنصاف ،کمنظّم یود .ساایم سیاه سدیارک
رسضان و سحمم زاتآقا رور یمناسه یود ،زسابشده و یا یمناسه سادم را شموع سیکمدنید،
د
سوضوع ساایم یه هم سمتدش یود ،سسائل سبهدی و اجبمابی سورد نّاز جاسعه را سیگرباید.
سداا و یاّان فیمر و سبهدی سا در پار همّن سادمهیا شییل گمفیت .سسیجدر کیه آقیار
ً
اردیّ(ی در آن سخامانی سیکمد ،سعموال پم سیشد .ساایم ساه سدارک که تا دم افطیار اداسیه
داشت و سسجد سم(و از جوان و طدقیا سخب(یف اردیّیل سییشید .ییاد آن روزهیا و آن
سجالس یه خّم! آن شور و زا ها تجمیههار یزرگی یودند.
مخاطب ایشان در منبرها از نظر سواد و صنف بیشتر چه طیفی بودند؟

اگم در اردیّل ،دانشجو یی یا دانشآسوزر اهلسطالعه ییود ،یقیّن یدانّید کیه در ایین
سجالس زضور سییافت .از همۀ طدقا سیآسدند ولی یّشبم سورد اسبقدا سبهدیهایی
یود که گمایش روشاریمر یا انقتیی هم داشباد .سادمهار ایشان د
سابی سحسوب نمیشد.
آن زسان ،آن سخاان خّ(ی تازه و نو یود.
موضوعات ،سلسلهوار مطرح و روی آن بحث میشد یا پرا کنده بودند؟

ایشان اگم در جایی سیخواست سی ش سخامانی کاد ،یمار هم سیی شی  ،یمناسیه
د
داشت .یک باوان ک(ی انبخاب سیکمدند و هم ش ییی از شقوق سسیئ(ه را سیگرباید؛
یه طورر که سخاط ازساس سیکمد اگم یک ش غّدت کاد ،رشیبۀ یحیث از دسیبش
درسیرود .طورر یمناسه سیریخباد که هیم شی ییک گیام ییه سیور هدفشیان نزدییک
ً
سیشدند .پماکادهگو یی نداشباد .اروال نسل جوان در آن دوره ،از زمفهیار تییمارر و
ییهدف ،اسبقدا نمیکمد و ایشان چون هم فن یّان داشیباد و هیم سطالعاتشیان بمّیق
یود ،سیدانسباد که چه و چگونه یگو یاد.
گویی بعضی سالها موضوعات سخنرانیها سنگین میشد و تنها دانشجویان یا
تحصیلکردگان میتوانستند استفاده کنند؛ مانند موضوع علل عقبماندگی کشورهای
جهان اسالم.

ی(ه؛ ایشان داولّن فمدر یود که سا را یا افمادر که رور این سسائل کیار کمدهانید ،آشیاا
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کمد .سن اسم د
سّد جما الدین اسدآیادر را داولّنیار از زیان ایشان شاّدم.
درست سیفمسایّد .گاهی سط ،سیخامانیهیا ییاال سییرفیت؛ زبیی از درک و فهیم
دانشجو یان هم یّشبم سیشد .یعضی اوقا  ،چاد سا یعد ساظور ایشان را سیفهمّیدیم.
سطال  ،هم ب(می و سسبد  ،هم بمّق و سطالعهشده ،و هم نسدت ییه اوضیاع آن زسیان
د
سؤثم یود .در نبّجه اگم کسی روزر نمیتوانست یه سج(یس یّایید ،سثیل کسیی ییود کیه
ً
خسمان یزرگی کمده است؛ واقعا غمگّن سیشد.
گویا میانۀ ایشان با شعر و ادبیات هم خوب بود و از این راه بر شیرینی مطالب میافزودند.

دقّ ًقا همّنطور یود .زالت د
خاص خطایهاش جبیۀ سخصوری داشت؛ از درخشیش

چشمش یگّم تا زمکا دسبش؛ آن هم یا چه سوسّقی و سبانت و سوزونّت خاری! روح
آدم را در اخبّار سیگمفت .وقبی رحدت سیکمد ،چاان سییوتی زیمفمسیا سیشید کیه
ً
ردار یا سگس را سیتوانسبی یشاور .واقعا از لحاظ فیمر ،ب(می ،ارتقار ایمیانی ،از
سادمهایشان یهمه و لب سییمدیم .نّازهار روزیسان را یمطمف سیکمد .سوزون ای رفبیار و

زمکا  ،شعمخوانیها ،سوسّقی کتم و ...روح سا را سجبوب خود سیکمد .ایشان زبیی
در انبخاب ک(ما هم سدک خاری داشباد .شعم و لطّره و ضمبالمثلهار نغز هم در
گربارشان زیاد یود .همه ایاها که یا هم تمکّ سیشد ،تصو یم زیدایی یه ذهن سیا سییداد؛
همان زالی که از شاّدن یک سوسّقی واقعی ،سثل ردار آب یا نغمیۀ پمنیدگان زاریل
سیشود؛ روزت آراسشی پّدا سیکمد .سادمهار زاتآقا ،بتوه یم اسیبرادههیار اری(ی،
چاّن ازساسی هم در یم داشت.
الدبه اردیّل یه رغم یمخوردارر از ساایع طدّعی که گو یی قطعهار از یهشت است ،ییه
دالی(ی ،خّ(ی رشد فمهاگی نیمده یود .سمسایههار اجبمابی ،یّشبم در دست سغمضیان
یود؛ در دست شّپورچیها یود ،نه سمدم .سبأسرانه د
توجه ییه سسیائل اجبمیابی ،کمبیم از
سسائل فمدر یود .این شّپورچیها یودند که تعّّن تی(ّف سیکمدنید .خیدا همیۀ آنهیا را
هدایت کاد که ختف راه پموردگار زمکت کمدند .نبّجه این شد کیه در سیا هار یعید،
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کسی ساناد سمزوم یایاطاهمر ،ییی از یهبمین شهمدارها و خادسان اسیبان ،نبوانسیت در
اردیّل یماند .شدانه از اردیّل سیرفت که او را نیشاد .این سصّدتها زسّاههار فمهاگیی
داشت و هاوز سشیتتی یمار شهم و اسبان فیماهم سییکاید .زبیی بمریه را ییم آییة اﷲ
سوسور اردیّ(ی هم تاگ کمدند .گاهی تهمتهایی هم یه ایشیان سیزدنید .سیا سبأسیرانه
نبوانسبّم از شیأن ایشیان پاسیدارر کایّم .یایایماین ،سیمدان خیوب و خادسیان سخ(ی
د
نبوانسباد یّایاد خدست کااد و آن سواه خدادادر را یه کار گّمنید؛ واال اردیّیل آنقیدر
ظمفّت داشت که سیتوانست سثل خورشّد در سّان شهمهار ایمان یدرخشد.
شگرد ایشان آگاهی دادن به مردم بود و همیشه از دولت پهلوی انتقادهای دقیق میکرد.
به شور و احساسات انقالبی قانع نبود .در آن مقطع که رسانهها کم و ضعیف بودند ،با
تیزهوشی دربارۀ علل عقبماندگی کشورهای جهان سوم و جنگ ششروزۀ اعراب و
اسرائیل سخن میگوید .شما به عنوان تحصیلکرده و معلمی که در آن مجالس بودید،
دربارۀ این موارد نظرتان چیست؟

ً
کاست فمسایش شما درست است ،ایشان اطتبا این سسائل را یه دسیت سییآورد و
آن را یهگونهار که سخاطدّاش یرهماد ،یم ساایم ،در سجالس و در نشسیتهار چایدنریمه
سطمح سیکمد .سن داولّنیار نارازبی بمّق را یم چهمۀ ایشان در جمیان جاگ شیشروزه و
یّان سطال آن دیدم .از آن شیست ،زالت بجّدی یه زاتآقیا دسیت داده ییود و وقبیی
رحدت سیکمد ،پشبوانۀ سخاانش ازساسش یود که یا این بمق ییه د هیا سیینشسیت.
نه تاها آگاهی سیدادند؛ ی(یه یا چاان ازساسی آنها را یّان سیکمدند که در ق( هیا نریوذ
سیکمد و همکسی که ایاها را سیشاّد ،تحت تاثّم قمار سیگمفت.
دربارۀ مبارزه با فقر در اردبیل بفرمایید.

ایشان جمعّبی را یاّانگبارر کمد یه نام «ج د
معّت سدارزه یا فقم» .یا ییکتوسیانهیا و
دوتوسانها و پاجریالیهایی که سمدم هدیه سیکمدند تا قمض سیدادند .ایشان از سمدم این
پو ها را جمع سیکمدند ،و قمض سیدادند یه افماد یییضیابت .ییادم هسیت در یییی از
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د
زجمههار سسجد ،آقا کار را شموع کمد .فضایی را هم گمفت و آن را سسقف و آساده کیمد
و کارخانۀ جورابیافی راه انداخت که از آن بدهار نان یخورنید .اسیا در شیهم سیا چیون
زسّاۀ این کارها سسابد ندود ،زیاد رشد نیمد و یا رفباشان از اردیّل دیگم توسیعه نّافیت.
اگم شهم سا سثل شدسبم یود ،شاید دهها کارخانۀ دیگم راه سیافباد؛ ولی همان کارگیاه هیم
تعطّل شد .یهارطتح قائم یه شخ

یود .اگم ایشان یود ،پّش سیرفت؛ اگم ندود پیّش

نمیرفت .اسا ایشان یه تهمان هم که رفباد ،کار خودشان را اداسه دادند؛ سابهیا در فضیایی
یازتم و یزرستم.
وقتی یک روحانی ،معضل بزرگی از مردم را حل میکند ،مردم به سمت روحانیت جذب
میشوند .شاید ساواک احساس خطر کرد و آن بساط را در اردبیل برچید.

رژ یم از همجور کارشیای فموگبار نمیکمد؛ از تحقّم افیمادر کیه ییه آقیار سوسیور
د
اردیّ(ی کمک سیکمدند تا ارباب افماد سؤثمر که سیخواسباد زسّن یدهاد .یه هم شی(ی
که سمین یود سخالرت سیکمدند .شگمدهار تخمیدی رژ ییم از ییکطیمف ،کیم د
تیوجهی
د
همشهمیان بز یز سا یه سسائل اجبمابی از طمف دیگم ،در تعطّ(ی آن یمناسهها سؤثم ییود.
ً
بدهار هم که خّ(ی قشمرسبه یودند و سیگرباد ارت سسجد جار این جیور کارهیا
نّست .نه تاها بتقه نشان نمیدادند ،چوب هم الر چمخ سیگباشباد .همۀ ایاهیا سیانع
پّشمفت طمح زاتآقا شد .الدبه تا زدر هم یه ثمم نشست؛ چون کارگیاه سیاخبه شید و
دسبگاهها را نص کمدند و افماد هم تع(ّم دیدند .زبی جوراب تولّد شد و یه یازار آسید؛
ولی اسبممار نّافت؛ چون کسی ندود که جار خالی ایشان را پیم کاید .ییه سحیض ایاییه
ایشان از اردیّل رفت ،آن کارخانه هم تعطّل شد.
دورۀ حضور آیة اﷲ موسوی اردبیلی ،از سال  01تا  04در اردبیل ،دورۀ روشنفکری اردبیل
بود .خیلی از انقالبیون اذعان میکنند که فکر انقالب در اردبیل ،در آن دوران شکل
گرفت .همانطور که شهید بزرگوار دکتر علی شریعتی در حسینیۀ ارشاد نیروهای انقالبی
پرورش داد ،آیة اﷲ موسوی اردبیلی نیز با حضور نزدیک ده سال در اردبیل ،نیروهای
ّ
انقالب را در این خطه به میدان آورد .همین نیروها بودند که سال  74و بعد از دهۀ پنجاه،
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حاضر شدند جانشان را به خاطر انقالب فدا کنند؛ هم در سالهای مبارزه و هم در جریان
جنگ تحمیلی.

یه نظم سن ،سقام ب(می ،شخصّبی ،فیمر ،فهمی و سیایقۀ آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی
خّ(ی یاال یود؛ خّ(ی یّشبم از سط ،جاسعۀ آن روز اردیّل .نقیش زیاتآقیا ،کیمنظّیم و
ً
یییدیل یود .بز یزان دیگمر هم ززمت کشّدند؛ سثت آیة اﷲ سشیّای آن سا ها سجالس
پمشورر در سساجد اردیّل داشباد .یادم است که ایشان ش ها نمیخوایّدند و یه ناسهها
و درخواستها و سؤاال جوانها یه رور کبدی جواب سیدادنید .همیه در زید خیود
د
سؤثم یودند؛ ولی چون آقار اردیّ(ی در اردیّل زضور سسبمم داشباد ،نقششان نسدت ییه
ً
دیگمان یّشبم یود؛ خصورا در پمورش نّموهار انقتیی ،یه نظم سن یاالتمین اثم را در آن
تاریخ داشباد.
دربارۀ بارزترین ویژگی اخالقی آیة اﷲ موسوی اردبیلی به عنوان فقیه ،واعظ و استاد ّ
مبرز
حوزۀ علمیۀ قم که بیشترین تأثیر را در شما داشته است ،مطالبی بفرمایید.

شخصّت ایشان ،یاالتم از درک و فهم و اطتبیاتی اسیت کیه سین دارم .سین آییة اﷲ
سوسور اردیّ(ی را هاوز نشااخبهام؛ ی(یه یزرستمها هیم نشیااخبهانید .ایاییه سییگیو یم
ً
نشااخبهاند ،واقعا دلّل دارم .در سیرمر ،در خیدست ایشیان رفبیه ییودیم سشیهد .سین و
ییی از همیاران ،سسئو همیاهاگی یمناسیههیا ییودیم .وقبیی ابضیار شیورار قضیائی
سیآسدند ،سا دو نرم از خسبگی درسانده سیشدیم؛ اسا ایشان یه تاهایی جوابگور سسئ(ه
یود .در آن د
سن ،از رد ،یعد نماز تا سابت دوازده ش اسبمازت نمیکمد .آدسی یا ایین
پشبیار که در آن سن ،آنقدر قدر و توان کار دارد ،و یا همۀ گمفباررها کبابهیایی ییه
آن بظمت و اببدار تألّف سیکاد ،انسان یزرگی است.
خصورّت دیگم ایشان اسانتدارر و سق دّد یودن یه اجیمار ازییام الهیی اسیت .در
اتاقی که کار سیکمدیم اگم یک السیپ اضیافی روشین سییشید ،اببیماض سییکیمد .ییه
فمزندانشان که یا سا کار سیکمدند ،یّش از سا دسبور سییدادنید کیه ندایید اسیماف شیود.
فمزندشیان یعیید از فییار البحصیّ(ی از دانشییگاه ،سییدتی راناییدۀ سّایییییوس یییود؛ چییون
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سیخواست یچههایش این سمازل را طی کااید و سیخب ای کیار را یرهماید ،و ییا واقعّیت
ً
زندگی بمت آشاا و ساخبه شوند .از سقاسش فمربی یمار نزدییانش نساخت .این سشیی
ایشان یود .یکلحظه وقبش هدر نمیرفت .از همۀ ایاهیا سهمتیم ،قیدر روزیی ایشیان
ً
است .اگم یا قدرتمادتمین آدم از جهت پست و سقام ،سخن سیگرت ،زبما او را سغ(وب
سیکمد .ساواک ایشان را خواسبه یود .وقبی یه ادارۀ سمیوطه رفت ،ییاالتم از همیه نشسیبه
ً
د
یود که تس(ش داشبه یاشد و یگو ید سن شما را یه زساب نمییآورم .سعمیوال هیم کیس ییا
ً
ایشان رحدت سیکمد ،سغ(وب سیشد .واقعا شجابت بجّدی در این سمد یود .آنروزهیا
که همه سیتمسّدند ،در سقایل قدرتمادان سادر و ظاهمر ،لدی خادان و چهمهار گشیاده
داشت .در یمایم یزرستمین شخصی که ییاالتمین اسییان ابمیا زور را هیم دارد ،بیادر
است .چاّن قدرتی را در کسی ندیدم .سن در ادارۀ ساواک ،نزد ایشان ندیودم ،ولیی یقیّن
دارم که آنجا هم یک سموگمدن از همه یاالتم یوده و آنها سمشیان پیایّن ییوده اسیت .اسیا
همّن آدم یا این قدر روز ای یاال ،در یمایم یک دانشآسوز ،خاضعانه سینشسیت و سثیل

فمزند دلدادش او را نصّحت سیکمد.

روزر در اردیّل در خانهشان خدسبشان رسّدم .دیدم سشغو نوشبن هسباد .داشیباد
کبایی دریارۀ یهائّت سینوشباد .در اتاقی دیگم ،سیماور را روشین کیمده یودنید .فمسیود:
همّنجا را سییّای؟ ساواکی آسده یود ایاجا .یه او گربم :یدّن ،ناهارم یه راه است ،خیودم
سشغو کارم .اآلن شاه هم این لب را که سن از زندگی سییمم ،درک نمیکاد .یاایماین در
قدرتمایدان سعایور،
سقای(ش نه ایایه سغ(وب ،ی(یه ییدهیار سییشیدند؛ ولیی در یماییم
ا

خاضع یود .خودش تعمیف کمد روزر پّش آیة اﷲ یموجمدر رفبه یودم .تاهیا جیایی کیه

دیدم خودم را سییازم ،در یمایم سقام ب(می و فقاهبی و یزرگیوارر ایین شخصیّت بظیّم
شّعه یود.
و یژگی اختقی دیگم ایشان ،شادای ای پایدارشان یود .یک یار در اییام انقیتب ،رفبیّم

خدسبشان ،دیدم خادان هسباد .گربم اآلن در این وضعّت ،شما چطور این قیدر آراسیش

دارید که سیخادید .گرت :هم چّزر در جار خودش؛ زاال چون انقتب شده است که
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نداید هماسان یاشیّم .ییاألخمه ییکطورر سیشیود دیگیم .تیمس و هیماس نیدارد .در آن
یحدوزه هم نشاط و شادایی داشت؛ ولی در بّن زا تمام سسیائل را تح(ّیل سییکیمد و
درست و دقّق هم تح(ّل سیکمد .تریم ایشان ،سوشیافانه یود؛ ریشهیایی یود؛ یه ریشهها
د
نگاه سطحی نمیکمد .همّشه هم یمار زل هم سسیئ(هار،
همّشه توجه داشت و یه اسور ،ا
طمح و یمناسه داشت .این روزّه شاداب ایشان یه همۀ سا دقو ق( سییداد .خداونید ییه
ایشان ستست یدهد .افسوس که قدرش ناشااخبه ساند .جاسعیۀ سیا گو ییا هایوز آسیادگی
اسبراده از نعمتهار اینچاّای را ندارد .ایشان ،چه زسانیکیه در اردیّیل یودنید ،و چیه
یعد از پّموزر انقتب ،سیتوانست ساشأ خدسا یّشیبمر یاشید؛ اسیا زسّایهها همّشیه
هموار نّست.
وقتی قوۀ قضائیه از ساختار پهلوی بیرون آمد ،مشکل قضاوت ،قاضی ،مشکالت
گروهکها و مسائل دیگری رخ داد .ایشان بعد از شهادت مرحوم بهشتی ،مسئولیت قضا
ّ
را در کشور به عهده گرفتند و شما مدیرکل روابطعمومی و در کنار ایشان از نزدیک شاهد
مدیریتشان بودید .نگاه و برداشت شما از این دورۀ سخت قوۀ قضائیه که ایشان رئیس
شورای عالی قضائی بود ،چیست؟

از آیة اﷲ شهّد یهشبی اسم یمدید .یگبارید خاطمهار نقیل کیام :در سیاجمار زیزب
خ(ق سس(مان ،ایشان یا زالبی غمگّن آسدند تدمیز .سن آن سوقع ،سعاون ززب جمهورر
استسی تدمیز یودم .در خدست ایشان چاد جا رفبّم .سن چون آدم کمرو یی هسبم ،یمار
خدازافظی تا یاند فمودگاه نمفبم .گربم وظّرهام را انجام دادهام و همّنسقدار یس اسیت.
شهّد یهشبی در یاند فمودگاه از اطمافّان سیپمساد :فتنی کجا است؟ تیا اآلن همیماه سیا
د
یود؛ چما یکسمتده غای شد؟ از طمیق پّج فمودگاه ،سما خواسباد و سن رفبم خدسبشیان.
دسبش را یمار سعانقه یا سن یاز کمد و ییه شیوخی گریت رفّیق نیّمراه شیدر! تیا ییا سین
خدازافظی نیمد ،نمفت .چقدر این سمد ،قور ،آساده و دقّق یود! سا چاد سابت یّشبم ییا
هم ندودیم ،ولی وظّرۀ خودشان سیدانست که یدون خیدازافظی ییا سین ،تدمییز را تیمک
نیاد .چاّن آدم دقّقی یود ایشان .خدا رزمبش کاد.
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قوۀ قضائّه افمادر چون آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی را دیگم یه خود نخواهد دیید .قیدر
بجّدی داشت .سن یارزتمین رربی که در ایشان در قوۀ قضائّه دیدم ،قانونگمایی ییود .از
قانونگمیزر یهشد سیرنجّدند .گاهی یه ایشان ،سرارش کسانی را سیکمدند؛ اسا آنچه
درست یود ،انجام سیداد .زسان نخستوزیمر آقیار سّمزسیّن سوسیور ،ییمار سعیاون
ییی از وزرا سسائ(ی پّش آسده یود .کارشان ییه دادگیاه کشیّد .یایید ییمار پاسیخگیو یی
سیآسدند در دادگسبمر .آقار سّمزسّن سوسور از ایشان خواسبه ییود کیه ییازجو یی در
وزارتخانه یاشد ،چون اتهاسی که یه آن سسئو زده یودند ،یه دلّل ییاطتبی از وضیعّت
خمیدوفموشهار دولت در زسان تحمیمها یود .ایشیان قدیو نیمدنید .آقیار سّمزسیّن
سوسور از اسام درخواست کمده یودند که آیمور هّئت وزیمان زرظ شود .قضّه از طمیق
د
سّد ازمدآقا یه آقار سوسور اردیّ(ی سابقل شید .ایشیان نظیم قاضیی را خواسیبه ییود و
قاضی گربه یود یا پمونده را از سن یگّمید ،یا سن روشم را تغّّم نمیدهم .آقار اردیّ(ی ییا
همۀ بتقهار که یه اسام داشت ،یه قاضی زق داد .الدبه آن سعاون وزیم هم ییاألخمه تدمئیه
شد.
ییی از و یژگییهیار سهیم آقیار سوسیور اردیّ(یی ،همیّن اسیت کیه در سسیئولّت
د
قضائیاش در زد درک و فهم خودش و در چارچوب استم بمیل سییکیمد .سیرارش و
تورّۀ هّچ کس و فشار و زور را از هّچ نازّهار قدیو نمییکیمد .دو سیرارش را کیه از
سور یاالتمین ساار یود و سن شاهد ساجما یودم ،قدو نیمد.
سروسامان دادن به امر قضا در دورانی که قوۀ قضائیه از هر جهت دچار مشکل بود،
مدیریت ایشان در دوران جنگ ،تحقیقات و تألیفاتی که دربارۀ امر قضا داشتند ،شرط
شهید بهشتی برای قبولی ریاست شورای عالی قضائی ،فعالیت قبل از انقالب ،بهعهده
گرفتن منصب قوۀ قضائیه بعد از شهادت شهید بهشتی و ...نشانۀ سطح بالی علمی و
روحی ایشان است .در این مقولت هم اگر نکتهای هست ،بفرمایید.

آن سوقع قوۀ قضائّه شورایی یود .ابضار شورا بدار یودند از آییا بظیام و زجیج
استم :خوئّایها ،یجاوردر ،سمبشی ،رانعی ،جوادر آس(ی ...که هیم کیدام از جهیت
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ب(می یا سّاسی ،شخصّت وزیای یه شمار سیآسد؛ ولی تا آیة اﷲ سوسور اردیّ(یی ییود،
هّچ کس خودش را کاندیدار ریاست نیمد یا اگم کمده یاشید ،ییاز هیم آییة اﷲ سوسیور
اردیّ(ی رأر آورد .در سّان چادین روزانی وزیین ،همّشیه ایشیان رئیّس ییود .سعایایش
چّست؟ روزانّون همّنطورر نمیپبیمند که کسیی رئیّس یاشید؛ تیا اقایاع وجیدانی
نشوند ،قدو نمیکااد و اببماض سیکااد .از جهت سقام فقاهبی و سدیمیبی و شخصیّبی
یا این ستک سیشود ایشان را ساجّد .اسا ایایه چه کارهایی کمدند ،نّیاز ییه گریتوگور
د
سرص(ی است .ایاجا همّنقدر بمض سیکام که یه گواهی دسیتانیدرکاران قیوۀ قضیا و
قضا  ،یعد از آیةاﷲ سوسور اردیّ(ی ،دادگسبمر در ایمان رو یه ج(و یوده یا رو یه بق ؟
آن سوقع هم سشیتتی یود و سا هم چادان راضی ندودیم؛ ولی یاز هیم یهبیمین دوران قیوۀ
قضائّه همان سوقع یود.
از دورهای که شما مسئول روابطعمومی ایشان بودید ،خاطرهای دارید؟

یادم است یک آقایی سدتی دیّم شورار بالی قضائی یود .آدم کارآسید و زرنگیی ییود.
ً
شورا را یه نحو ازسن اداره سیکمد .سثت اگم ییی از آقایان شیورا ییمار سیأسوریبی ییه قیم
د
سیرفت ،این آقا یک ساشّن دندا او سیفمسباد که اگم آن ساشّن اشیا پّدا کمد ،سعطیل
نشوند .ت(رن خاری را فقش یه ابضا داده یود که هّچوقت اشغا نداشد .کارها را طیورر
سدیمیت سیکمد که سورد اببماد همه یود؛ از جم(ه آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی؛ اسا سبأسیرانه
گاهی از سقاسش سوءاسبراده هم سیکمد .روزر رفبم پّش زیاتآقیا و از او کمیی انبقیاد
کمدم .چّزهایی که سا سیدیدیم ،ایشان نمیدید .یه سخ دّ(یۀ کسیی نمییرسیّد کیه آن آقیا
ختفکار یاشد .زاتآقا چون یمار سن ازبمام قائل ییود ،چّیزر نگریت؛ اسیا خیون ییه
چهمهاش دو ید و یمافموخبه شد .دسبور داد که دریارۀ او تحقّق کااد و یعد کیه ییه نبّجیه
رسّد ،او را بز کمد .ایبدا زمف سن را نپبیمفباد .سن خدسبشان بمض کمدم که ایین آقیا
در تدمیز از دادگاه یه نرع کسی زیم گمفبه است .نشیانیها را دادم .خودشیان هیم تیا ییه
یقّن نمسّدند ،اقدام نیمدند .ساظورم این است که سص(حتساجی نمییکیمد و در یماییم
ختفکارر ،کوتاه نمیآسد؛ زبی اگم ختفکار کسی یاشد که یه او ازبّات داشباد.
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یک یار هم در خدسبشان سیرفبّم که ساخبمان نوسیازر را افببیاح کایّم .وقبیی وارد
ساخبمان شدیم ،سن دستگّمۀ ییی از درها را که گیمفبم ،دسیتگّمه از در یّیمون آسید!
پّش خودم گربم :کاخ دادگسبمر را هرباد سا پیّش ،آلمانیهیا سیاخباد و هایوز هیّچ
بّدی پّدا نیمده است .چما سا سس(مانان اینطور شدهایم؟ یه زاتآقا چّزر نگریبم ولیی
سطمئام که اگم ایشان ،این رحاه را سیدید ،واکاش نشان سیداد.
بعداز رحلت امام ،آیة اﷲ موسوی اردبیلی از قوۀ قضائیه کناره گرفته و به قم آمدند .به نظر
شما چرا ایشان در تهران نماندند؟

دالیل زیادر دارد .ییی از آنها که سیتوانم یگو یم این اسیت کیه ایشیان ییه کارهیار
ب(می ،یّشبم بتقه داشباد تا کارهار اجمایی .الدبه دالیل دیگمر هیم داشیت کیه چیون
خودشان دریارۀ آنها سیو کمدهاند ،سا هم سیو سیکاّم.
نظر شما دربارۀ فعالیتهای علمی ایشان در قم ،مثل راهاندازی دانشگاه مفید و چاپ
رساله چیست؟

سن همّشه غصه سیخورم که چما این کارها را زودتم شموع نیمدند .ارکاش ،یعید از
پّموزر انقتب سیآسدند قم و درس و یحث زیوزور را اداسیه سیدادنید .الدبیه آنسوقیع
ازساس تی(ّف کمدند و در تهمان ساندند .یه باوان یک ایمانی و بتقهساد یه انقتب ،اگم
سیدانسبم که آیاده چگونه رقم سیخورد ،یه ایشان ارمار سییکیمدم کیه همیان سیا 27

یموند قم که یم داساۀ خدسا ب(می و اجبهادرشان یّرزایاد .سّاست ،یه نرع ایشان ندود.
اگم همان سا سیآسدند قم و سسئولّت اجمایی قدو نمیکمدند ،اآلن ییی از سجبهیدین
تماز داو جهان د
تشّع یودند .ایشان قوۀ قضائّه را سم و ساسان دادند؛ ولی وقبی رها کمدند،
اوضاع چگونه شد؟ همۀ ززما ایشان هدر رفت .سین خیودم گیاهی درگّیم پمونیدهار
شخصی سیشوم که سییّام خّ(ی آسان و ساده یاید زل یشود ،اسا ساههیا و گیاه سیا ها
طو سیکشد! اگم آقار اردیّ(یی سیدانسیت کیه ززماتشیان ایبیم سیسانید ،شیاید قدیو
نمیکمدند که سقام قضائی داشبه یاشاد .سن سدتی سسئولّت روایشبموسی قوۀ قضیائّه را

گفتو گو با مهندس یعقوب پر یوند

211

داشبم؛ ولی اآلن وقبی یمار زل سسیئ(هار شخصیی سیموکارم ییا دسیبگاههار قضیائی
سیافبد ،باجز سیشیوم .زّیف از آقیار سوسیور اردیّ(یی کیه کسیی قیدر سّماثشیان را
ندانسییت .آن زسییان ،اوضییاع خّ( یی پّچّ یدهتم از اآلن یییود؛ ول یی ایشییان چییون وقییت
سیگباشباد ،د سیسوزاندند و یازخواست هم سیکمدند ،سمدم راضیتم یودند.
آیة اﷲ موسوی اردبیلی ،خاطرات خوبی از گذشتگان دارند .برای شما هم از این خاطرات
گفتهاند؟

اگم ایشان خاطماتشان را یاو یساد ،چادین ج(ید کبیاب سیشیود .سین هیم خیاطما
فماوانی از زیان ایشان شاّدهام؛ اسا یه شما تورّه سییکیام کیه ایین خیاطما را از زییان
ً
خودشان یشاو ید و ثدت کاّد؛ سخصورا خاطما دوران سدارزه و انقتب را.
در سفر باکو ،شما همراه آیة اﷲ موسوی اردبیلی بودید .چطور شد که ایشان قصد کردند
به باکو سفر کنند و چه سالی بوده است؟

یک دبو رسمی ،یعد از اسبقت یاکو یود .یه باوان سّهمان بالیرتدۀ خارجی از سا
اسبقدا کمدند و سا را در سحل اسبقمار سّهمانان و یژه جا دادنید .غّیم از دبیو رسیمی،
سمدم هم خّ(ی سشباق یودند و اقدا کمدنید؛ چیون تیازه از خرقیان یّیمون آسیده یودنید.
نمیدانّد چقدر اشبّاق داشباد که یا یک سس(مان دو کتم همرحدت یشوند؛ چیه رسید
یه ایایه سجبهدر سشهور یمود آنجا و یه زیان آذرر یا آنها رحدت کاید .در آن سیرم ،در
د
زد اسیان کباب و سراتّ ،و قمآن یمدیم .یعد از آن چاّن چّزر اتراق نّرباد .زاتآقیا کیه
سادم سیرفت ،سسجد سم(و از ج د
معّت یود و سطالدی هم که زاتآقا سیفمسودند ،نه تاهیا
یمار آنها تازگی داشت ،ی(یه خّ(ی جال و جباب یود .شاید سالمادانشیان هیم چایّن
رحدبی نشاّده یودند .غمق سعاو یت شده یودند .سثل تشاهار که یه آب رسّده اسیت ،از
ایشان اسبقدا کمدند.
برخی از همراهان ایشان در سفر باکو ،اعتقاد دارند که آن سفر ماندگارترین سفر یک
روحانی به آن منطقه است که اتفاق افتاد .اآلن هم اگر یک صبغۀ مذهبی در بعضی
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مناطق جمهوری آذربایجان دیده میشود ،تأثیر این سفر است .دو سال پیش آقای
شیخاإلسالم پاشازاده آمده بودند پیش آقای موسوی اردبیلی و تأثیر آن سفر را یادآوری
میکردند؛ بهخصوص به دلیل مواضع درست ایشان در برابر جریانهای پانترکیسم
آذربایجان.

ً
د
ی(ه .دقّقا همّنطور است .دیدارر هم یا دانشیگاهّان و کیل اسیبادان ییاکو داشیباد.
یمناسۀ دیگم ایشان در این سرم ستقا یا سمان آذریایجیان ییود .داو سشییتتی تماشیّده
شد ،ولی یعد که فهمّدند قضّه چّست ،یا چه بز و ازبماسی ستقیا کمدنید .یمناسیۀ
دانشگاه جال یود .همیه ،تحصیّلکیمدۀ سسییو و جاهیار دیگیم یودنید و تیازه از ییو
کمونّسم یّمون آسده یودند .اساس کار و رحدت و سیبدشان رور ف(سره ییود .زیاتآقیا
دریارۀ ف(سره ،یه زیان آذرر ،طورر سسئ(ه را طمح کمد که یمار آنها تیازگی داشیت .یعید
رایطۀ انسان یا خدا ،انسان یا طدّعت ،و انسان یا خودش را آنقدر بالی تح(ّل کمدند کیه
همه سا یودند .یعد گرباد« :اگم سا این ارتداطا را تصحّ ،کاّم ،سسائل دیگم هم زل
سیشود .نخست یاید یمار ارتداط انسان یا خدا و سپس ارتداط انسان یا سحیّش و جاسعیه
یمناسهریزر شود و باد هار درست ،جایگز ین بادا جاه(ی گمدد تا کمکم سشیت
یّمونی زل و فصل شوند ».خّ(ی ساطقی تح(ّل کمدند.
در سجموع ،یه نظم سن ،از جهت فقاهت و قوۀ اسباداط ،کمبم کسیی ییه پیار ایشیان
سیرسد .این ،دریافت و درک سن است و نبّجۀ سا ها تجمیه و آشاایی یا افماد سخب(یف.
ار کاش آقار سوسور اردیّ(ی آن پبانسّلهایی که در اسبدال و اجبهیاد داشیباد ،ییمار
سمجعّت یه کار سیگمفباد تا جهان د
تشّع از قای(ّیتهیار ایشیان ،ییه درسیبی یهیمهساید

سیشد .سن یم این یاورم که در زوزۀ ب(مّه ،کمبم کسی در اسبدال و د
قیو اسیباداط ییه
ً
پار ایشان سیرسد؛ خصورا یه این دلّل که ایشان ده سا تجمیۀ بم(ی اجمار ازیام را
داشباد .ایشان سسبقّم درگّم سسائل روز یودند .یمار همّن وقبی سخامانی سیکمدند ،آدم
ازساس سیکمد که شعار نمیدهاد .سمدم آذریایجان هم همّن ازساس را داشباد.
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در سفر باکو احساسات مردم ،علما یا افراد دیگر چطور بود؟

فوق العاده یود .آن سیرم در دفبیم تیاریخ آذریایجیان ثدیت شیده و از خاطمههیا سحیو
نمیشود .ب(مار یاکو ،آنقدر ازبمام و ایماز ازساسا کمدند که سن سبح دّم شیدم .سیمدم
یا چه اختص و سحدبی پّش سیآسدند .زاتآقا چون شیمایش خاریی داشیباد ،در همیۀ
ضّافتها شمکت نیمدند؛ ولی سا که شمکت سیکمدیم ،س د
بوجه اختص آنها سیشدیم.
روستای نادران هم رفتید؟ گویا امامزادهای هم در آنجا است.

ی(ه ،رفبّم .نادران سمکز استسی آنجا است .اساسزادهار هم در آنجا هست که د
سشیمف
شدیم و زیار کمدیم.
عالوه بر مسئولن فرهنگی سفارت ،آقای شیخاإلسالم پاشازاده هم میگویند :بعد از
بیست و چند سال ،تأثیر آن سفر در ذهن مردم باقی مانده است.

ً
زق دارند .آن سرم در آن زسان خاص ،واقعا تأثّمگیبار و ییهیادسانیدنی ییود .زاتآقیا

یهبمین زسان را یمار سرم یه یاکو انبخاب کمده یودند .کیاش ،سسیئوالن دیگیم هیم اقیدام
سیکمدند و در آن سا ها که زسّاه سسابد یود ،یه آذریایجان سیرفباد .اگیم هوشیمادانهتم
بمل کمده یودیم ،این جایگاهی که اآلن کشورهار غمیی و اسمائّل در آذریایجان دارنید،
ایمان داشت .آن سوقع ،سحدوبتمین کشور یمار سمدم شّعۀ آذریایجان ،ایمان یود؛ نه تمکّه
یا روسّه .سیمسایهگبارر در آذریایجیان هیم خّ(یی آسیان و ارزان ییود .یایید یخشیی از
سمسایههایی که در ف(سطّن و د
غیزه کیمدیم ،در آذریایجیان سییکیمدیم .ییه تعدّیم آییة اﷲ
سوسور اردیّ(ی ،سا آذریایجان را دودسبی تقدیم آسمییا و غمب کمدیم .آسمییا یمار نروذ
در این کشور ،خّ(ی سشیت داشت ،ولی همۀ سشیتتش را زل کمد .زسّایه ییمار سیا
هموار یود ،ولی سا نبوانسبّم اسبراده ییاّم.
بسیار ممنونیم جناب آقای پریوند .محبت فرمودید و از خدای بزرگ برای شما ّ
صحت و
بهروز ِی بیشتر آرزو میکنیم.

سن هم از شما تشیم سیکام و سیخواهم در پایان این گرتوگو یادآورر کام کیه آییة
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اﷲ سوسور اردیّ(ی ،یخشی سهم از تاریخ انقتب و زوزههار ب(مّه است .یاایماین ،هیم
قدر که در سعمفی چهمۀ ایشان ییوشّد ،همانقدر یه انقتب و زوزه خدست کمدهاید.

گفتوگو با آقای جالل رفیع

گفتوگو با
آقای جالل رفیع

3

بسیار ممنونیم که دعوت ما را پذیرفتید و در این گفتوگو شرکت کردید .نخست از
زمینههایی آشناییتان با آیة اﷲ موسوی اردبیلی بفرمایید.

خواهش سیکام .سن هم از شما تشیم سیکام که این فمرت را فماهم آوردید.
یاده قدل از انقتب وارد دانشگاه تهمان شدم و در رشبۀ زقوق تحصّل کمدم؛ اسیا در
سی سا گبشبه ،کار ار(ی سن روزناسهنگارر و نو یسادگی یوده است .شاید ب(ت ایایه
یه سمت روزناسهنگارر آسدم این یود که از دوران نوجوانی یه نوشبن بتقه داشبم .قدل از
انقتب ،سه یا چهار کباب در سحّش دانشجویی و یمار دانشجویان آن روزگار نوشبم کیه
سابشم شد و چاد کباب هم یعد از انقتب یه ق(م یایده سابشیم شیده اسیت .در سیا 55

گرتوگور د
بایوان «از دانشیگاه
سرص(ی یا سن شده است که سوزۀ بدم  ،آن را تحیت دو
ا
تهمان تا شیاجهگاه ساواک» و «از دانشگاه تا شیاجهگاه» یه رور کباب سابشیم کیمده

است.
سن قدل از انقتب در دهۀ پاجاه ،از دور و نزدیک یا آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی آشاا شدم.
وقبی در کایور سا  25قدو شدم و از خماسیان ییه تهیمان آسیدم و در دانشییدۀ زقیوق
دانشگاه تهمان دانشجو شدم ،فمربی پدید آسد که در همسایگی دانشیگاه تهیمان ،آییة اﷲ
سوسور اردیّ(ی را کشف کام .الدبه ایشان از گبشبههار خّ(ی دورتیم ییمار اهیل نظیم و
 .1نویسنده و روزنامهنگار .زمان گفتوگو .0983/00/91 :مکان :روزنامۀ اطالعات.
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فمهّخبگان و بموم دانشجویان شااخبهشده یودند ،اسا سن در دورۀ دانشجویی ،ایشیان را
شااخبم.
سسجد اسّمالمؤساّن که در اسّمآیاد نزدیک دانشگاه تهمان است ،پایگاه ایشان و یییی
ً
استسی آن
هار
انجمن
خصورا
از پایگاههار سدارزاتی در تهمان یود .اغ( دانشجویان
ا
روزهار دانشگاههار تهمان) جبب پایگاههار سبهدی سدیارزاتی تهیمان سیشیدند و ایین
سسجد هم که نزدیک دانشیدۀ زقوق یود ،از سماکز سهم فعالّتهار دانشجو یی یود.
آشاایی یاده یا آیة اﷲ سوسیور اردیّ(یی ،ب(یت دیگیمر هیم داشیت و آن همسیایگی
دوست نزدیک یاده ،یعای آقار د
سّد سحمد ارغمر ،یا آقار سوسور اردیّ(ی ییود .آقیار

دکبم د
سّد سحمد ارغمر ،همدورۀ سا در دانشیدۀ زقیوق یودنید و در سدیارزا سیبهدی
ب(ّه رژیم هم شمکت داشباد .آقار اریغمر یییی از پاییههیار ثاییت ج(سیا سسیجد
اسّمالمؤساّن یود .ایشان هم در سعمفی آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یه اسثا یاده نقش داشباد.
سا هار داو انقتب هم سدتی وزیم دادگسیبمر شیدند و از نزدییک ییا آییة اﷲ سوسیور
اردیّ(ی همیارر کمدند.

یم اثم شااخبی که از قدل و یعد از انقتب از آیة اﷲ سوسیور اردیّ(یی دارم ،سییتیوانم
د
بمض کام که ایشان شخصّبی ذوایعاد دارند و بتوه یم تس(ش یه فقه و ب(وم زیوزور در
زد سمجعّت) ،در سطالعا خارت زوزور هم یید طیوالیی دارنید .شیااخت و اشیماف

ایشان یم کبابهایی که در خیارت از زیوزههیار ب(مّیه ییه ق(یم روشیاریمان سیبهدی و
غّمسبهدی سابشم سیشد ،آن زسان یمار سن خّ(ی جال یود .اطتبا وسّع اجبمیابی
و اقبصادر و دانشگاهی نّز داشباد .شخصّبی جاسع دارند؛ سثیل شیهّد د
سریب ،و شیهّد
یهشبی و شهّد سطهمر .شخصّتهار ذوزّاتّن ،که هیم در زّیا زیوزور و هیم در
زّا دانشگاهی و روشاریمر ،زضورر پمرنگ داشباد.
اگم این ویژگیها نمییود ،تّپ سا دانشجویان ،جبب اسثا ایشیان نمییشید .وقبیی
دیدیم که در بمرۀ سدارزه هم سمباز هسباد ،یّشبم جبب ایشان شیدیم .همیان طیور کیه
گربم ،سسجد اسّمالمؤساّن ییی از پایگاههیار سهیم سدیارزاتی در تهیمان ییود .در کیانون
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توزّد هم که زضور داشباد ،سخامانیهار پمشیورر سییکمدنید .بیتوه ییم ایاهیا سین
ازساس کمدم که ایشان در ادیّا و هام و شعم هم راز نظمند .زبی شعم غز ) هیم
سمودهاند .سن از زیان خودشان غز هار زیادر شاّدهام.
طدع طازپمداز هم داشباد .یاده خودم طازنیویس و طازپیمداز و طازسیما هسیبم و ییا
سج(ۀ گلآقا یه سدیمیت سمزوم کّوسمث رایمر همیارر داشبم .یمخی از کبابهار سن
هم سایههار طاز دارد .سن دریافبم که آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی اسیبعداد قاییل د
تیوجهی در
بمرۀ طاز دارند و این یه نظم سن هام اسیت .د
توجیه کیافی ییه نسیل جیوان و آشیاایی ییا

نّازهار آنان و نّز هوشمادر و فماست در بمل و نظم ،از و یژگیهار ایشیان اسیت .ایین
و یژگیها را در همۀ بمرهها دارنید؛ چیه در ریحاۀ سدیارزا و چیه در تد(ّیغ و سعمفیی
اندیشههار استسی و چه در زسّاۀ ارتداط یا نسل جوان.
منظورتان طنز سیاسی و اجتماعی است؟

ی(ه .گرتوگو یا نسلهار جدید یا زیان زوزور سمین نّست .زییان زیوزه در زیوزه
جباب است؛ اسا همّن زیان در گرتوگو یا سمدم بادر و جوانان ،چادان اثمگبار نّست.
آقار اردیّ(ی زیان سمدسی داشباد و سثل همۀ سمدم گاهی سخاانشان را ییه طایز و سطایدیه
د
هم سیآراسباد .جهتگّمر ک(ی ایشان ،زمایت از سسبضعران و سحموسان یود و اگیم در
نوشبهها و گربهها طازر آوردهاند ،در همّن سسّم است.
یادم است که دهۀ پاجاه ،ایشان در سقطعی سماوع المادم شده یودند ،ولیی پیار سادیم
دوسیت
سینشسباد و ترسّم قمآن سییگرباید .شیدی از شی هیار سیاه رسضیان ،همیماه
ا
همدانشیدهار ،آقیار د
سیّد سحمید اریغمر) و تایی چاید از دانشیجویان ییه سسیجد
اسّمالمؤساّن رفبّم که خدست ایشان یمسیّم .در سسیجد دییدیم کیه ایشیان پیایّن سادیم
نشسبهاند و سخامانی سیکااد .پمسّدم چما از سادم اسبراده نمیکااید ،گرباید آقیا سمایوع
المادمند .این یک رفبار د
طاازانه است .قهم نیمدند .بصدانی نشدند .گرباد سین را از رور
سادم ساع کمدهاید ،نه پایّن سادم .پس همّن جا سینشّام و سخامانی سیکام .یه نظم سین،
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وجود سماوع المادم یودن ،وجه ار(ی سادم رفبن را که همیان
خود این طاز است؛ یعای یا
ا
ا
تحیت ایین پوشیش،
سخامانی و افشاگمر یود ،انجام سیدادند .یه بایوان ترسیّم قیمآن و
ا

همان کارر را سیکمدند که در یاالر سادم سیشد انجام داد سدارزه و افشاگمر).

سن و دانشجویان گاهی یه خانۀ آقار ارغمر که در همسایگی خانۀ آییة اﷲ سوسیور
اردیّ(ی یود رفتوآسد داشبّم .یا ایایه آقار ارغمر اسیانا زیادر در اخبّیار نداشیت،
هم چه در اخبّارش یود ،در راه سدارزه و انقتب هز یاه سیکیمد .همیماه شیمارر از ییار اان
همد در ساز ا آقار ارغمر یه درس و یحث و گرتوگو سشغو سیشدیم .ساز ایشیان

ییی دیگم از پایگاههار سدارزاتی سا دانشجویان یود .همسایگی ایشان یا آییة اﷲ سوسیور
اردیّ(ی یابث شد که گاهی یه خانۀ ایشان هم سیرفبّم و ایشان همّشه یا رور ییاز از سیا
اسبقدا سیکمدند.
ایشان هم کتابهای شما را خوانده بودند؟

آشاایی آیة اﷲ سوسور یا سن ،از همّن طمیق ییود .قدیل از انقیتب انبشیارا ا یعثیت
باوان «ارتجاع سدرن» .وقبی این کباب سابشیم
کباب کوچیی را از سن سابشم کمده یود یا ا
شد ،سن در یازداشت یودم .یه دلّل فقم کباب یا غ(دۀ سانسور و شاید هیم ییه دلّیل زییان
طازآسّز آن ،دانشجوها اسبقدا خویی از کباب کمدند .جال ایایه داولّن یارر که آقیار
سوسور اردیّ(ی را دیدم و خودم را سعمفی کمدم ،ایشان اسم آن کباب را یه زیان آوردنید و
گرباد ی(ه سن از سوقعی که کباب «ارتجاع سدرن» سابشم شد و آن را خواندم یا اسیم شیما
آشاا یودم و دورادور شما را سیشااخبم .کباب در واقع دفابی ییود از جمییان دانشیجویی
استسی دانشگاه در یمایم دو جمیان دیگم :جمیان سارکسّست و کمونّستها که یا سبه
سدارزه سیکمدند ،و جمیان غمبگمایانی که غمبگمایی آنها از سمز(ۀ غمبگمایی گبشبه و
تددیل یه غمبپمسبی شده یود .سن خودم یه شوخی یه سارکسّستهیا سییگربم کیه ایاهیا
جمیان ضید سیبهدی سوسّالّسیتانید و آن غیمبپمسیتها هیم جمییان ضید سیبهدی
سوسولّست! «سوسو » ارطتزی یود که قدل از انقتب در دانشگاه رایج ییود و ساظیور
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از آن ،دانشجویان ظاهمیّای یود که یه ظواهم دنّور از قدّل سد سو و پوسیت و لدیاس و
اسثا ایاها سمگمم یودند.
یادم است که در پاورقی آن کباب یه شوخی نوشبه یودم« :اسموز سد شده است که هیم
کسی یه یک ایسم سعبقد یاشد :سوسّالّسم ،سارکسّسم ...سن هیم سیادریزرگی دارم کیه
زدود نود سا سن دارد ،و یه هّچ ایسبی پایداد نّست ،ولیی ایین اواخیم ایشیان هیم ییه
سیب رساتّسم پّوسبه است ».چاد تین از ب(میار تیماز داو آن زسیان ،همچیون آییة اﷲ
سوسور اردیّ(ی ،در سوقع ستقا یا سن یه این پاورقی اشاره کمدند.
چون سسجد ایشان ییی از پایگاههار سدارزاتی یود ،سن و بدهار از دانشجویان ،پار
سادم و درس ترسّم ایشان زضور سییافبّم و گاهی یه ریور بمیوسی و خصوریی در
زسّاههار سدارزاتی سؤا هایی از ایشان سیکمدیم .پخش ابتسّههار سبهدی و سّاسی و
سدارزاتی هم که خّ(ی رایج یود و سسجد ایشان ییی از سماکز پخش ابتسّهها یود.
در ییی از ش هار ازّار ساه رسضان و یا ش هار سوگوارر ساه سحمم ،یا تای چاد
از دانشجویان دانشیدۀ زقوق قمار گباشبّم که یه سسجد اسّمالمؤساّن یمویم و از یمناسیۀ
ازّا و ترسّم ایشان اسبراده کاّم .همزسان یا دو نرم از دوسیبان ،ییه نیام ناریم پوییا کیه
کارساد وزار خارجه یود ،و نارم سوسور که همشهمر آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یود ،قمار
ا
گباشبّم که ابتسّههار دیای و انقتیی را زیم پّماهنسان پاهان کاّم و یه سسیجد یدیمیم.
پ(ّس ضید شیورش ییود .سماکیزر
یه جمئت سیتوان گرت که سسجد در سحارمۀ گارد و ا

ساناد زساّۀ ارشاد ،سسجد جاوید ،سسجد قدا ،سسجد ج(ّ(ی و سسیجد اسّمالمیؤساّن و
کانون توزّد از جم(ه سیانهایی یود که تحت کابم نّموهار د
اساّبی قمار داشت.
سأسوران ساواک ،گاهی یا لداس شخصی سیآسدند .گارد ضد شورش ،یهخصوص در
خّایان  53آذر و  31آذر فع(ی ،سسبقم یود .ض(ع غمیی دانشگاه تهمان ،سمکیز گیارد ضید

شورش یود .سن یه شوخی یه آن سمکز ،النۀ زندور سیگریبم؛ چیون تیا شی(و سییشید ییا
شعارر داده سیشد ،سأسوران سثل سور و س(خ یّمون سیریخباد و ییا ییه دانشیگاه ییورش
سییمدند.
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آن ش قمار گباشبّم که پس از پاییان سماسیم در سسیجد ،ییک نریم ییمق سسیجد را
خاسوش کاد تا سا ابتسّهها را داخل سسجد یمیزیم .الدبه در هم سسجدر نمییشید ایین
کار را کمد .چون یه سدیم سسجد اطمّاان داشبّم و سیدانسبّم که یا دانشیجویان سیبهدی
همفیم است ،یه سا دقو ق( سیداد تا در پایگاه سدارزاتی ایشان ی کیه پااهگیاه و زیاسی
د
سشیوق
دانشجو یان دانشگاه تهمان یود ی این نقشه را اجیما نمیایّم .ایشیان در همیه زیا
دانشجویان سبهدی و سدارز یودند.
سیین در سییا هار  24و  22در زنییدان یییودم .وقبییی آزاد شییدم ،وقییوع زییوادثی سثییل
درگبشت شمیعبی و سصطری خمّای سوجی شید تیا دانشیگاههیا یهتیدریج ییه سیمت
تظاهما یموند .این زمکا اداسه یافت تا ایایه آن سقالۀ سعموف ب(ّیه اسیام در روزناسیۀ
اطتبا چاپ شد 1و ساجمار راهپّمایی در قیم پیّش آسید .در سیا  21و  ،27آییة اﷲ
د
ً
سوسور را غالدا در خش داو راهپّماییهار خّایانی ب(ّه رژیم شیاه سییدییدم .ایشیان در
زسمۀ چاد روزانی شاخصی یودند که یه رور ا رادییا و ریشهار ب(ّه رژیم شاه سدارزه
اکثمیت سمدم ایمان یود.
آوردن
هدف آن یه رحاه
سیکمدند؛ سدارزاتی که ا
ا
ا
یا ایایه یعد از انقتب چادین یار از سن دبو شد تا در قوۀ قضائّه سشیغو ییه کیار

شوم و زبی آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی خودشان چاد یار از سن دبو یه همیارر کمدند ییم
زس بتقهام ،یه سمت روزناسه رفبم و در سا  25یه روزناسۀ کّهان دبو شدم .دیمر
نگبشت که نّموهار جدید الورود کّهان و یخشی از نّموهار قیدیم کیه در اببصیابها
شمکت کمده یودند ،سما یه باوان سمدیّم انبخاب کمدند .چاد سیاهی در سیا  25سیمدیّم
یودم و هم روز سمسقاله سی نوشبم .الدبه شورار سمدیّمر هم داشبّم.
آسیدن انقتیّیون ،روزناسیۀ کّهیان ییه یاّیاد سسبضیعران
یعد از انقتب و یا رور کار
ا

واگبار شد .یک یار آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی از طمف شیورار انقیتب ییه روزناسیۀ کّهیان

 .1سقالۀ توهّنآسّزر که در روزناسه اطالعات سورخ  0۷در 09۵1یه دسبور شاه و یا نام سسبعار «ازمد رشّدر سط(ق» ییه
چاپ رسّد.
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آسدند .در کیها یه اتاق آقار سهدیان 3رفباد .سن و دوسبان قدیم و جدید یه دیدار ایشیان
یاب گرتوگو را گشودیم .یعد از ایایه نظمشیان را در سیورد روزناسیه گرباید ،ییه
رفبّم و ا
د
شوخی یه ایشان گربم که یاده را که سیشااسّد؟ اگم اجازه دهّید چاید دقّقیهار سیبی(م
د
وزده یاشم .یا خاده گرباد شما که خود نویسادهار و نویسیادههیا همیهشیان سیبی(م
وزدهاند .یکطمفه سینشّااد و هم چه دلشان سیخواهد سینویساد .گربم پیس سیا هیم
د
سثل اهل سادمیم؛ چون آنها هم سبی(م وزدهانید .فضیار یّنسیان ریمّمی و آغشیبه ییه
شوخی یود .سن یه ایشان گربم اگم شورار انقتب ییه سشییت اقبصیادر و سیدیمیبی و
پمسا(ی روزناسیههیار کیهبا و اطالعبات و  ...رسیّدگی دقّیق و فیورر نیاید ،همیّن
گمفباررهایی که در کمدسیبان ییا آن سواجهّید چاید دسیبگی و سخالریت و شیورش و
نارضایبیها) در د
سؤسسۀ سا هم یموز خواهد کمد .این زمف سن در ایشان خّ(ی اثم کیمد.
گرباد که سن ساکت سینشّام و شما سشیتتی را که در ایاجا وجود دارد یازگو کاّد ،تا یه
طور کاسل در جمیان آن قمار یگّمم.
در سا  ،25نخسبّن دورۀ انبخایا ریاست جمهیورر در پیّش ییود 2و داوط(دیان،
زدود رد نرم یودند که از یّن آنها چاد نرم شهم داشباد سّد ایوالحسین یاییریدر،
رادق قط زاده ،سدنی ،جت الدین فارسیی 3،زسین زدّدیی ،کیاظم سیاسی ،دارییوش
فموهم و ایماهّم سّمزایی .)4یقّه ناشااخبه یودند .یچیههیار روزناسیۀ کیهبا ییه یییی از
ناسزدها گمایش داشباد؛ ولی توافق کمدیم و گربّم که چون روزناسهها خصوری نّسیت و
سبع(ق یه بموم سمدم ایمان است ،سا نّز ضمن ایایه بقّدۀ خودسان را داریم ،یایید اسییان
 .1آقار زات زسّن سهدیان از یازاریان سدارز یود که یا روزانّون انقتیی ارتداط و همیارر داشت .پس از انقتب در یخش
سدیمیت کّهان فعالّت سیکمدند.
 .2نخسبّن دورۀ انبخایا ریاست جمهورر ایمان در  ۵یهمن  09۵8و یک سا پس از پّموزر انقتب ،در زالی یمگزار شد
که اسور اجمایی کشور یم بهدۀ شورار انقتب یود.
 .3جت الدین فارسی ،ناسزد سورد زمایت ززب جمهورر استسی ،یه دلّل انبشار خدم سمیوط یه ایمانی االرل ندیودن ،از
رقایتهار انبخایاتی کااره گمفت .پدر ایشان از هما افغانسبان یه ایمان سهاجم کمده یود.
 .4ور سمیی ورزشهار رزسی یود.
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تد(ّغ را یمار همۀ ناسزدهایی که رتزّت آنها تأیّد شده است ،فماهم کاّم .یاایماین هیم
روز ییی از ناسزدها را دبو سیکمدیم تا یمار ارائۀ دیدگاهها و نظما ا خیود ییه روزناسیۀ
ارش آن را در روزناسیه چیاپ سییکیمدیم .آن سیا  ،روزناسیۀ
کیها یّایید و فیمدایش گیز ا
جمهورر استسی تازه راه افبیاده ییود و اگمچیه از دیگیم ناسزدهیا هیم سطیالدی را سابشیم

سیکمد ،ولی زاسی ناسزد ززب جمهورر استسی یود.
در ایام انبخایا  ،روزر در تحمیمیۀ روزناسه نشسبه یودم که ت(رن زنیگ زد و ییه سین
گرباد که آیة اﷲ سوسور در ییی از سیاخبمانهیار یاّیاد سسبضیعران ،سیخواهید تیو را
ً
یدّاد .ظاهما کار فورر دارند .وقبی همیاران شاّدند که ایشان یا سن کار دارند ،گرباد آییة
اﷲ سوسور الید یه تو خواهد گرت که روزناسه از ناسزد ززب جمهورر زمایت کاد .ییه
یاّاد سسبضعران در تقاطع خّایان زافظ و کمیمخان رفبم .یه سسئو دفبم گربم یا آییة اﷲ
سوسور وبدۀ دیدار دارم .گرباد ی(ه سابظم شما هسباد .رفبم داخل و دیدم ییک نریم هیم
آنجا نشسبه است .یعد از ستم و ب(ّک ،یه سن گرباد کیه روزناسیۀ کّهیان سثیل روزناسیۀ
اطتبا  ،نه خصوری است و نه دولبی؛ ی(ییه سمدسیی اسیت .سدیادا آن را در خیدست
جمیان خاری قمار دهّد! تمام ناسزدهایی را که قانون یه رسمّت شااخبه و
ززب و نهاد و
ا
یه آنها اجازۀ فعالّت داده است ،یه آنها در روزناسه سهم تد(ّغا یدهّد .ایین زمفهیا را

که از ایشان شاّدم ،هم خّ(ی تعج کمدم و هم خّ(ی خوشحا شدم .خدسبشان بمض
کمدم :سگم شما در ززب جمهورر استسی نّسیبّد؟ گرباید :آن یحیث دیگیمر اسیت.
اسیانا روزناسه یاید در اخبّار همۀ ناسزدها یاشد .سن از فمرت اسبراده کیمدم و نیام دو
ناسزد را آوردم و گربم :یه نظم شما کدامیک از ایاها رئّس جمهیور خواهید شید ییا ییمار
د
تصاز ا این اسمت ،واجد الشمایش است؟ ییی از این ناسزدهیا یاییریدر ییود .آییة اﷲ
سوسور یه سن گرباد :از این دو نرم ،هم کدام رئّس جمهور شوند ،فاجعه است .سین ییاز
هم تعج کمدم.
گربم سا یهویژه تازهواردهار کیها از ناسزدر خاص زمایت سیکایّم .الدبیه زسیاب
روزناسه جداست .ایشان گرباد ی(ه سوضوع این است .نظم سن این است و الزاسی هم یمار
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شما نمیآورد .یاور کاّد سن سمدرگم و گیّج از جیا یمخاسیبم و خیدازافظی کیمدم و ییه
روزناسه آسدم .همیارانم دور سن جمع شدند و گرباد :چه شد؟ آیا همانی که یه تو گربیّم
رخ نداد؟ روزناسۀ کیها از فمدا روزناسۀ اخبصاری ناسزد خاری سیشیود؟ گریبم خّیم!
ولی آنها یاور نمیکمدند و سیگرباد یمار ایایه سا نارازیت نشیویم درو سصی(حتآسّیز
سیگویی تا همیاررسان را یا روزناسۀ کیها قطع نیاّم .سجدورم کمدند که یه جان آیة اﷲ
سوسور قسم یخورم .گربم اگم یخواهّد ،قسم جتله هیم سییخیورم .آنچیه گریبم بیّن
واقعّت است .آنها هم سثل سن تعج کمدند.
این رفبار ایشان یمار سا درس یزرگی یود .قانون را یاید سمابا کمد؛ چیه ییه نریع سیا
یاشد و چه نداشد .سن از ایایه پّش دوسبان روزناسه روسیرّد شیده ییودم ،خیدا را شییم
کمدم .یه دوسبان هم گربم که سایقۀ آشاایی سن یا ایشان یه قدل از انقتب یمسیگمدد و ییا
روزّۀ آزاداندیشی ایشان ،آشاایی دارم.
جناب آقای رفیع ،بسیار از شما متشکریم .خداوند بر توفیقات و سالمت و عزت شما
بیفزاید!

سن هم از شما تشیم سیکام و اسّدوارم در سعمفی این یزرسسمد ،سوفق یاشّد!

گفتو گو با مهندس محمدحسین رفیعی
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ممنون میشویم اگر در ابتدا شرحی کوتاه از زندگیتان بفرمایید.

یسم اﷲ المزمن المزّم .سن سبولید سیا  3113در ییک خیانوادۀ سبوسیش سیبهدی
هسبم .در سا  3120از دیّمسبان ب(ور در رشبۀ ریاضی دیپ(م گیمفبم و در همیان سیا
وارد دانشگاه راعبی شمیف آریاسهم قدیم) شدم .در سا  3121در رشبۀ سهادسی سازه
از دانشگاه راعبی شمیف فار البحصّل شدم .یعد از آن ،هم کارهیار بممانیی و فایی و
هم کارهار آسوزشی سیکمدم .در همان ایام و قدل از آن یا شخصّتهار سخب(ریی نظّیم
آیة اﷲ سوسور اردیّ(یی ،آییة اﷲ شیهّد سطهیمر ،آییة اﷲ شیهّد یهشیبی ،شیهّد ییاهام،
شهّد رجایی و یسّارر دیگم از یزرگان آشاا شدم .این آشااییها جها سخب(ف داشیت؛
اسا یّشبم یه این دلّل یود که نزد آنان شاگمدر کمدم و ف(سره و ترسیّم و سعیارف اسیتسی
آسوخبم .یه دلّل همّن آشااییها ،در دوازدهم یهمن سیا  ،3127سسیئولّت انبظاسیا
داخ(ی کمّبۀ اسبقدا از زضم اسام  -رزمة اﷲ ب(ّه  -را یه بهیدۀ یایده گباشیباد.

یعد از پّموزر انقتب ،از سا  3121یا سعمفی شهّد رجیایی ،در سیمتهار سخب(یف
وزار آسوزش و پمورش سشغو کار شدم .در زسان وزرار آسوزش و پمورش ،دوازدهسا
بضو شیورار بیالی آسیوزش و پیمورش و در سیا هار سخب(یف ،سشیاور وزییم همیان

وزارتخانه یودم .از سا  3177تا چهار سا یعد از آن ،در وزار ب(یوم سشیغو ییودم و
 .1زمان گفتوگو 09 :مهر 0931؛ مکان :تهران ،دفتر کار آقای رفیعی.
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یعد یه وزار پست و ت(گماف و ت(رن رفبم و زدود یکسا ونّم خدست کمدم .یعد از آن
زدود یکسا در سازسان خدمگزارر و سیپس زیدود چهارسیا در وزار راه ییودم .در
سا  3157یازنشسبه شدم .از آن زسان تا اسموز در یخش خصوری فعالّت سیکام.
زسان دانشجو یی در سدرسۀ جهانآرا یا سدیمیت شهّد غتسمضا دانش ،همماه چاد تن
از دوسبان ،فعالّتهار آسوزشی داشبم که یا دخالت ساواک ،شهّد دانش یمکاار شد و سا
هم از فعالّت در آن سدرسه یازساندیم .اوایل سا  3127آیة اﷲ سوسیور اردیّ(یی از سین
دبو کمدند در دیّمسبان تازهتأسّس ایشان یه نام دیّمسبان سرّید ،سسیئولّبی ییه بهیده
یگّمم و سن که از کار در سدرسۀ جهانآرا ساع شده یودم ،پبیمفبم .درکایار سمزیوم زجیة
االستم سحمد شیورر که از روزانّون یسّار یاتقوا ،پاک و شمیف یودند ،سشیغو کیار
شدم .از سا  27تا سا  72سد هجدهسا سجبمع سرّد را اداره کمدم.
داولّن وازد آسوزشی سرّد زیم نظم زضم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،سدرسۀ راهامایی
سرّد در خّایان فمرت ،نزدیک دانشگاه یود که در سا  24تأسیّس شیده ییود .در سیا
 ،21دیّمسبان سرّد تأسّس شد تا ایایه در سا  27ساخبمانی در خّایان زنجان شمالی،
شما خّایان آزادر ،در کاار خوایگاه دانشگاه راعبی شمیف یا کمک خ دّیمین سیاخبه و
دیّمسبان یه آنجا سابقل شد .در سا  25یا د
توجه یه ایایه تعدادر از سدارس س(ی ،دولبیی
شدند ،آن سدرسۀ راهامایی که در خّایان فمرت یود ،واگبار شد یه آسوزش و پیمورش و
از سدیمیت سجبمع سرّد یّمون آسد .در سا  13سجاور سیاخبمان دیّمسیبان ،سیاخبمان
راهامایی سرّد ساخبه شد و هاوز هم یه فعالّت سشغو است .در سا  3170دیّمسیبان
شمارۀ  5سرّد در ساطقیۀ قّطمییه ،کایار ی(یوار کیاوۀ فع(یی تأسیّس شید کیه سیدیمیت و
سمپمسبی آن را نّز سن یه بهده داشبم .در کایارش هیم سیاخبمانی پّشیّایی شید ییمار
سدرسۀ راهامایی شمارۀ  5که یعد از سه یا چهار سا ساخبه و ییه سجبمیع سرّید اضیافه
د
شد .این سجموبۀ فعالّتهار سن یود که یخشی از آن سمتدش یا سدارس سرّد است.
شما کی با آیة اﷲ موسوی اردبیلی آشنا شدید؟

داولّن آشاایی سن ییا ایشیان در زسیان دانشیجو یی ییود؛ چیون فعالّتهیار سّاسیی
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سیکمدم ،یا روزانّون انقتیی آشاا شدم و خدست یعضی از آنهیا درس خوانیدم .زیدود
دو سا یا چاد تن از دوسبان ،نزد آیة اﷲ شهّد سطهیمر در سازلشیان سییرفبّم و ف(سیرۀ
تاریخ سیخواندیم .گاهی ساز آیة اﷲ شهّد دکبم یهشبی هم سییرفبّم و خیدست ایشیان
ترسییّم قییمآن سیخوانییدیم .آیییة اﷲ سوسییور اردیّ(ییی یعضییی شیی ها در سسییجد
اسّمالمؤساّن خّایان نصم ) سخامانی داشباد و ترسّم قمآن سیگرباد .در ایین ج(سیا
خدست ایشان یودم .ایشان روزانی روشاریمر یودند که درک خویی از اوضاع و ازیوا
زسان داشباد و انقتییی هیم یودنید .ریحدتهار ایشیان ییمار یسیّارر از دانشیجو یان
سس(مان جباب یود و یه باوان ییی از روزانّون دفعا و سدارز و انقتیی سورد د
توجه سن و
خّ(ی از دانشجو یان دیگم قمار گمفت .در یهار سا  27آقار سمتضی کبّمایی ،سما یه آقار
سوسور اردیّ(ی سعمفی کمدند .ایشان از آسوزشوپمورشیهار یاسایقهاند و ییییدو دوره
یعد از انقتب ،نمایادۀ سج(س و در زسان شهّد رجیایی و آقیار اکمسیی ،سعیاون وزار
آسوزشوپمورش یودند .ایشان از سدرسۀ ب(ور یا سن دوسبی سایقهدارر داشباد .در سیا
 21که سدرسۀ سرّد تأسّس شد و تاها یک کتس داشت ،آقار کبّماییی در آنجیا فّز ییک
درس سیداد .آقار کبّمایی که دید سا در سدرسۀ جهانآرا یه سشییل یمخیوردیم و سیاواک
اجازۀ اداسۀ کار یه سا نمیدهد ،ییمار ادارۀ دیّمسیبان تازهتأسیّس سرّید ،سین را ییه آقیار
سوسور اردیّ(ی سعمفی کمدند .از اوایل سا  27کارم را در این سدرسه آغاز کمدم.
سخنرانیها و شخصیت آیة اﷲ موسوی اردبیلی برای شما که دانشجوی سالهای آغازین
ّ
دهۀ پنجاه و دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بودید ،چه جذابیتی داشت؟

سن یک دانشجور سس(مان و یهشد سبهدی یودم .از جهبی فعالّت سّاسی هم داشبم.
یه هم زا در زسان دانشجو یی ،خّ(ی شایق و بتقهساد یودیم که از رحدتهار یزرگان
انقتی یی ،آدمهییار روشییاریم و روزییانّونی کییه تشییخّ

س ییدادیم آدمهییار یییزرس و

ارزشمادر هسباد ،اسبراده کاّم .زسان دانشجو یی ،بتقۀ زیادر یه سمزوم دکبم شمیعبی
داشبم و ج(سا سیخامانی ایشیان را در زسیّاّۀ ارشیاد شیمکت سیکیمدم و چایدینیار
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یهسااسدتهار گوناگون ایشان را دبو کمدیم یه دانشیگاه ریاعبی شیمیف .ایشیان هیم
آسدند و سخامانی کمدند .یادم است که یکیار هم از شهّد یاهام دبو کمدیم که در دانشگاه
راعبی شیمیف سیخامانی کااید .دانشیجو یان سسی(مان و انقتییی ،ییه شخصیّتهایی
همچون سمزوم شمیعبی ،شهّد یاهام ،شهّد یهشبی ،شهّد سطهمر و شهّد د
سرب ،خّ(ی
ً
بتقه داشباد و سعموال اخدار آنان را پّگّمر سیکمدند .ییی از این یزرگان ،آیةاﷲ سوسور
اردیّ(ی یود .ایشان ،شخصّبی سطیمح در نیزد دانشیجو یان یودنید .شیاید ییّش از جادیۀ
د
توجه سیکمد .سمزوم شیهّد سطهیمر
انقتیی یودن ،دانش و سدازث ب(می ایشان ،ج(
هم اینگونه یودند؛ یعای یّشبم یه بایوان ییک سبرییم شیااخبه سیشیدند تیا ییک سدیارز
انقتیی ،ساناد آییة اﷲ هاشیمی رفسیاجانی .سیا آقیار سوسیور اردیّ(یی را از روزیانّون
یاسوادر سیدانسبّم که درک درسبی از اوضاع و ازوا زسانه دارند و سیتواناد یه سؤاال
سا جواب یدهاد .ایشان در قضاو  ،در تشخّ

سسائل و اظهار نظم درییارۀ اشیخاص،

یسّار سعبد  ،ساصف و سحباط یودند و ساجّده سخن سیگرباد .قدل از انقتب خّ(ی از
ً
روزانّون یا دکبم شمیعبی یهشد سخالف یودند و یعضا ایشان را سسی(مان نمیدانسیباد
یا سیگرباد د
سای است یا نسدتهار ناروار دیگم یه ایشان سیدادند؛ تا اتهیام د
وهایّیت و
یهائّت هم پّش رفبه یودند! یعضی هم از آن طیمف ییام افبیاده یودنید .سیا روزیانّونی را
سیشااخبّم که یسّار شّربه و سمید دکبم شمیعبی شده یودند؛ یه طورر هّچ انبقادر را از
ایشان د
تحمل نمیکمدند .یعضی هم درک درسبی از شمیعبی داشیباد و راجیع ییه ایشیان،
افماط و ترمیش نمیکمدند و سیدانسباد شخصّت یاارزشی است ،اسا ییدون اشییا هیم
نّست .یه نظم سن و دانشجو یان انقتیی ،ییی از کسانی که تشخّ

و درک یسّار دقّیق

و درسبی از شخصّت شمیعبی داشباد ،زضم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ییود .ییه همیّن
ً
دلّل سعموال داوررهار ایشان ،یه د ها سینشست و دانشجو یان را از سیمدرگمی یّیمون
سیآورد.

ایشان در زوزۀ ب(مّه هم روزانی د
سدمز و یاسوادر شااخبه سیشیدند .یییی از ییاران
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نزدیک و سورد تأیّد اسام یودند .ایاهیا نییاتی در شخصیّت ایشیان ییود کیه دانشیجو یان
انقتیی و دفعا و سس(مان را یه خودش جبب سیکمد .رحدتهار ایشان یمار سا جالی
یود .در سسجد اسّمالمؤساّن ترسّم قمآن و یحثهار سرّیدر داشیباد .ییه سااسیدتهار
سخب(ف که ج(سا سبهدی در سسجد تشیّل سیشد ،رحدتهایی سیکمدند کیه ییمار
دانشجو یان خّ(ی دلاشّن و قایل اسبراده یود .نزدیک یودن سسیجد ییه دانشیگاه تهیمان و
تا زدودر یه دانشگاه راعبی شمیف نّز یابث شده یود کیه پیاتوق خّ(یی خیویی ییمار
ً
دانشجو یان سس(مان یاشد؛ خصورا یمار نماز و سماسم دیای ،سثل ش هار ساه رسضیان
و ایام بزادارر در ساه سحمم و ررم .در واقع یسّارر از دانشجو یان سسی(مان ،ییک پیا در
دانشگاه داشباد و یک پا در سسجد ایشان.
یک بخش از شخصیت آیة اﷲ موسوی اردبیلی که دیگران هم به آن اشاره کردند ،جنبۀ
روشنفکری ایشان است .در این باره بیشتر بگویید و اگر خاطرهای هم دارید بفرمایید.

تعدادر از روزانّون ،همچون شهّد دکبم یهشبی ،شهّد دکبم یاهام ،آیة اﷲ هاشیمی
رفساجانی و اسام سوسیی ریدر و آییة اﷲ سوسیور اردیّ(یی ،خصوریّت یارزشیان درک
ً
درست از زسان یود .این گموه از روزانّون ،از جهاتی دیگم هم یه هم نزدیک یودند؛ سثت
از جهت تّپ و سنوسا و رفبیار اجبمیابی و زبیی شیّوۀ سواجهیه ییا سسیائل .یمخیی
روزانّون ،سواد زوزور یاالیی هم داشباد یا دستکم سشهور یودند ،ولی خود را درگّیم
و وارد سسائل سّاسیی و اجبمیابی نمییکمدنید و چیه یسیا ییمار خودشیان کسیم شیأن
سیدانسباد که در سسائل روز اظهیار نظیمر ییااید؛ اسیا شخصیّتهایی کیه نیام ییمدم،
بتوه ییم د
تخصی در دروس زیوزور ،ییه سسیائل زسیان ،سسیائل سّاسیی ،فمهاگیی،

اجبمابی ،زبی اقبصادر ،د
توجه و اطتبیا درسیت و خیویی داشیباد .آقیار سوسیور

اردیّ(ی نّز بتوه یم ایایه اکاون از سماجیع تق(ّید ییزرس هسیباد ،درک و اشیماف یسیّار
درست و دقّقی نسدت یه سسائل اقبصادر دارند ،و نظما و تئوررهار اقبصادر کیه در
رحدتهایشان سطمح سیکمدند ،یسّار د
سدیمز ییود .ییمار دانشیجو یان ،نظیما اقبصیاد
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سارکسّسبی ،سوسّالّسبی ،اقبصاد سمسایهدارر سطمح یود و خّ(ی بتقهساید یودنید کیه
نظما سخب(ف را در این زسّاهها یشاوند .سیخواسباد یداناد که نظام اقبصادر استم ییه
کدام یک از این نظامها ساییل اسیت و آییا اسیتم نظیام اقبصیادر سسیبقل دارد؟ آییة اﷲ
سوسور اردیّ(ی یه این سسائل اشماف داشت و خّ(ی خوب و ساهمانه راجع یه این سیات
اقبصادر سخن سیگرت؛ چون سطالعیه کیمده یودنید و وقبیی توضیّ ،سیدادنید و آن را
نسدت یه وضعّت سوجود ،همماه سسائل استسی یّان سیکمدند ،یمار دانشجو یان خّ(یی
قایلاسبراده یود .سع(وم یود نظماتشان از رور سطالعه است؛ زبی درییارۀ سسیائل جیارر
اقبصادر یعد از انقتب ،سسائل یانکها یا یّمهها ،سسائ(ی سثل د
تورم و رواییش اقبصیادر
یّنالم((ی نظماتشان شاید یمار خّ(ی از تصمّمگّمان اقبصاد ار سم(ییت سرّید و سحیل

اسبراده یود .گاهی اوقا تعدادر از سسئوالن یانکهار کشور خدسبشیان سیرسیّدند و

نظما ایشان را راجع یه یانکدارر استسی ،سعاست رییور و سسیائل سخب(ریی کیه در
سّاستهار پولی و سالی سم(یت سطمح یود ،سیشاّدند و اسیبراده سییکمنید؛ زبیی از
نظما ایشان یمار تدو ین قوانّن و آیّنناسههار پولی و اقبصادر کشور اسیبراده سیشید.
یمار یک روزانی که درسهار زوزور خوانیده اسیت ،ایین انیدازه اشیماف ییه سسیائل
اقبصادر روز اسبّاز د
سهمی است .از سا  27که یا ایشان ارتدیاط داشیبم و ییه یهانیههار
سخب(ف خدسبشان سیرسّدم ،در زسّاههار اقبصادر و سّاسیی همّشیه نظیما دقّقیی
داشباد .ایشان اهل افماط و ترمیش نّست .از اشخاص ،نه جان دارر د
سبعصدانه سیکاید،
نه انبقادهار ییساطق .یه نظم سن ایشان همّشه راجع ییه افیماد خّ(یی خیوب واقعّیت را
سییّاد .در طو زدود  12سا آشاایی که یا ایشان دارم ،س د
بوجه شدهام که دریارۀ سسائل
سخب(ف جاسعه ،اشماف و دقت دارند و خّ(ی خوب آنها را درک و یّیان سیکااید .گیاهی
راجع یه اشخاص و سسائل و سشیتتی که در سم(یت پّش آسیده و سیآیید ،نظیم ایشیان
خّ(ی یه دلم نمینشست و فیم سیکمدم درست نّست ،ولی پس از یییدو سا سیدیدم
که زق یا ایشان یوده است .شما گاهی نزد بیالمی سیرو یید و پیس از گریتوگو درییارۀ
یمخی سسائل ،س د
بوجه سیشو ید که این بیالم فقیش در ییک رشیبه بیالم اسیت و در یقّیه
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رشبهها ،فمقی یا بوام ندارد .آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی این طیور نّسیت .در چایدین رشیبه،
راز نظمند و اگم در سوضوبی ،سمرشبه ندارند ،سیو سیکااد.
مواردی هم در مدارس یا دانشگاه پیش میآمد که دربارۀ مباحث سیاسی و اقتصادی
اسالم ،از آیة اﷲ موسوی اردبیلی سؤال کنید؟

ی(ه ،یمار خود سن سهچهار یار پّش آسید .سیا  24هایوز کسیی ییاور نمیکیمد کیه
انقتیی رور دهد و زیوست د
خاص دیای یم سم(یت زاکم شود؛ ولیی ایین یحثهیا در
یّن دانشجوها پّش سیآسد .در دانشگاه راعبی شمیف کمبم اسبادر خیارت از سوضیوع
درس رحدت سیکمد .دانشگاه شمیف از نظم ب(می یک دانشگاه قور ییود و اسیبادانش
هم وارد سدازث غّم درسی نمیشدند؛ اسا دفعاالن دانشجو یی در دانشگاه شیمیف خّ(یی
زیاد یودند .انجمن استسی دانشگاه راعبی شمیف ،خّ(ی قور یود و گموههار سخب(ف
سّاسی دانشجو یی هیم در آن دانشیگاه یسیّار دفعیا یودنید و ییه هیم زیا سدازثیا و
سااظما سّاسی یّن دانشجوها زیاد اتراق سیافباد .در سااظما  ،سسائل سخب(ری سطمح
سیشد؛ ساناد شّوۀ زیوستدارر در استم ،نظما جزئیتم راجیع ییه سوسیّقی ،شیّوۀ
اقبصادر در استم .دانشجوها سیخواسباد یداناد که آیا شّوۀ اقبصیادر سوسّالّسیبی و
کمونّسبی سورد تأیّد استم است ،یا شّوۀ اقبصادر سمسایهدارر و یازار آزاد .سدازثی که
ً
یمار دانشجوها سطمح سیشد ،سعموال راهدمدر و پاییهار ییود .گیاهی سسیائل اببقیادر
دریارۀ خود ارل ساتمیالّسم و اببقاد یه خیدا و سعیاد و غّی سطیمح سیشید کیه جادیۀ
اببقادر داشت .در سسائل اقبصادر و اجبمابی و سّاسیی ،سیؤاال یسیّارر ییمار سیا
سطمح یود که یمار خود سن چهارپاج سورد سهم پّش آسد و یهبمین کسییکه سیتوانسیت
یه ایاها پاسخ یدهد ،آقار سوسور اردیّ(ی یود.
از سؤالت چیزی یادتان هست؟

ً
ی(ه .سثت پمسّدم دیدگاه استم دریارۀ تئوررهار اقبصادر یمار ادارۀ کشور چّست؟
زیوست استسی شّوۀ اقبصاد سوسّالّسبی را یّشبم سیپسادد ییا اقبصیاد آزاد را؟ آقیار

216

آیة اهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران

سوسور اردیّ(ی یدون ایایه یه هّچ یک از سیات اقبصادر ،یکطمفه نگاه و چشمیسیبه
از آن جان دارر کااد ،پاسخی دقّق یّان کمدند .در سسائل اببقادر و نظیمر و ف(سیری
د
ً
یّشبم از شهّد سطهمر ،و در سسائل ک( ای اجبمیابی و یعضیا سّاسیی ،از شیهّد یهشیبی
اسبراده سیکمدیم؛ اسا در سسائل اقبصادر و یمخی سدازث فیمر ،یّشیبم خیدست آقیار
سوسور اردیّ(ی سیرسّدیم و از نظما ایشان یهمه سییمدیم.
انگیزۀ آقای موسوی اردبیلی از تشکیل مدارس مفید چه بود؟

یعد از سیب خانههار قدیم و زوزۀ ب(مّه ،ایدۀ تأسّس سدارس استسی یه شّوۀ جدید
در سّان یعضی سبدیاّن از هربادهشباد سا پّش شموع شد ،یا ایین انگّیمه کیه ییه سسیائل
سبهدی دانشآسوزان یّشبم د
توجه کااد .سمزیوم زیات شیّخ بدیاس اسیتسی در ایین زسّایه
شاخ است .ایشان سیدارس جیاسع تع(ّمیا اسیتسی را در تهیمان و یمخیی از شیهمها
د
تأسّس کمدند .سپس آقار کمیاسچّان ،سعموف یه بتسه ،یا کمک سمزوم اسیباد روزییه در
سا  3144دیّمسبان ب(ور را راه انداخباد .قدل از آن یا همزسان ،دیسبان ب(یور را تأسیّس
کمده یودند .شّوهها در ادارۀ این سدارس یا هم فمق داشت .سدارس قدل از ب(ور ،ییه شییل
خّ(ی د
توجه سیکمدند و د
سابی یه سسائل سبهدی دانشآسوزان د
توجه زیادر یه سسائل ب(می و
درسی دانشآسوزان نداشباد .یّشبم دندا این یودند که دانشآسوز ییا سعیارف سعمیولی دیین
د
آشاا شود .سمزوم بتسه و اسیباد روزییه  -رزمیة اﷲ ب(ّهمیا  -در پیی ایین یودنید کیه
د
دانشآسوزان یاسواد و سبدین تمیّت کااد و تا اندازۀ زیادر سوفق یودند .یه دندیا آنهیا تعیداد
د
دیگمر از سبدیاّن یا همّن ایده ،سدارسی یا ردغۀ استسی تأسّس کمدنید و در زید تیوان،
جادۀ ب(م ای قور هم داشباد؛ سدارسی سثیل سدرسیۀ قیدس ییا سدرسیۀ کمیا ییا هامسیبان

کارآسوز که سمزوم سهادس یازرگان و دکبم سحایی و یعضی دوسبان دیگیم ایشیان تأسیّس
کمدند .فمق د
سهمی که این سدارس یا سدرسۀ ب(ور داشت ،ایین ییود کیه سدرسیۀ ب(یور از
ورود یه سسائل سّاسی یهشد اجبااب سیکمد و سع(مان و دانشآسوزان را هم از آن پمهّز
سیداد؛ اسا در سدارسی سثل کما و کارآسوز که اشخاری ساناد شهّد رجیایی ،سهایدس
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یازرگان ،دکبم سحایی هم د
سؤسس و هم د
سدرس یودند ،فعالّت سّاسی نّز داشباد و یهتدع
آنها دانشآسوزان در سسائل سّاسی فعالّت سیکمدند .یه دندا آنها یعضیی یزرگیان دیگیم
هم یه فیم افبادند که سدرسهار تأسیّس کااید و از ایین راه وارد آسیوزشوپمورش کشیور
شییوند؛ چییون سیدانسییباد کییه الزسییۀ شیییوفایی جاسعییه ،تمیّییت انسییانها اسییت و
تع(ّم و تمیّت ،ساشأ تحوال ریشهار است .یم این اساس فیم ایجاد سدرسه و اسیبراده
از سوقعّت آسوزشوپمورش در ذهن یعضی از یزرگان ییود؛ شخصیّتهایی سثیل آییة اﷲ
سوسور اردیّ(ی و شهّد یاهام که همیارر یسّار نزدییی ییا یییدیگم داشیباد ،ییهبتوۀ
چاد تن از خ دّمین ،ساناد آقار راعبی و آقار نو ید که در سیا  25ییا  21ییمار ایاییه از

د
زساسّت ساواک دور یاشاد ،شمکبی اقبصادر یه نام «سراد» هیم تأسیّس کمدنید و زییم
پوشش کارهار اقبصادر ،شموع کمدند یه کارهار فمهاگی و آسوزشی و اجبمابی.
این گروه چه کارهایی میکردند؟

فعالّتهار اقبصادر سیکمدنید ،اسیا سیود زاری(ه را در اسیور خّمییه ییه سصیمف
سیرساندند « .د
سؤسسۀ خّمیۀ سیب اسّمالمؤساّن» هم که تحت اشماف آییة اﷲ سوسیور

اردیّ(ی و شهّد یاهام یود ،همّن اهداف را داشت .در سا  3121یا  ،24داولّن اقدام آنان
در زسّاۀ تع(ّموتمیّت ،تأسّس همّن سدارس یود.
همانطور که گربم ،سدارس جاسع تع(ّما استسی و شیدّه آن ،یّشیبم ریدغۀ دیایی
داشت .سدرسۀ ب(ور سیکوشّد دانشآسوزانی تمیّت کاد کیه هیم یاسیواد یاشیاد و هیم
سبد دین .سدارسی سثل کارآسوز و کما  ،در پی پمورش دانشآسوز اان سبد دین و درسخیوان و
تا زدر سّاسی یود .در سدرسۀ سرّد که یا اشماف زضم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی و آقار
یاهام تأسّس شد ،هم سه سحور یه شیل جاافباده و ساطقی سورد د
توجه یود تا دانشآسوزان
بتوه یم ایایه سبد دین و یاسواد سیشوند ،دید درست و سااسدی هیم نسیدت ییه اوضیاع و

ازوا اجبمابی و سّاسی کشور و جهان استم داشبه یاشاد و سیات دیگم را یشااساد و
د
یا د
تعص وارد سسائل اببقادر نشوند .یه همّن دلّل ،یّشبم از سع(مانی اسیبراده سیشید
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که واجد این سه و یژگی یودند .آن زسان تعداد دانشیگاهرفبهها خّ(یی کمبیم از اآلن ییود.
آیةاﷲ سوسور اردیّ(ی و همیارانشان تعدادر از این افماد را کشف و جمع کمدنید؛ افیماد
سبد دین و روشاریمر که روشنیّایهار اجبمابی و درک درسبی از سسائل سّاسی داشباد
و یاسواد و د
سدمز و انقتیی و سبد دین هم یودند؛ سثل یمادر یزرگوار ،آقار زسّن سظرمرنژاد،
سمزوم پّشیّن ،آقار خوشنو یسان ،آقار رسایی ،آقار نجری ،آقار سماجی که سیا ها
سعاون وزار آسوزشوپمورش یود ،دکبم شیّدا همانسوقع زدود سیچهل سیا سیایقۀ
کار آسوزشی داشباد) ،آقار کبّمایی ،آقار خدایخش اسباد هادسیه و ریاضیّا ) ،آقیار
اسّای ،آقار ادهمی سع(م شّمی) ،آقار اساسی افشار ،سمزوم یزدانفم یّش از پاجاه سا
د
سایقۀ تدریس داشت) و آقار زدادر سع(م زیان) .از فار البحصّتن سدرسۀ سرّید هیم
یمار آسوزش اسبراده سیکمدیم که خّ(ی هم در کارشان سوفق یودند.
فار البحص یّتن دیّمسییبان سرّ ید ،پمجا ی وجوشتم و دفعییا تم یودنیید .سییا از همییان
داولّن سا یعد از پّموزر انقتب ،کتسهار آسوزش ایدئولوژر و سّاسی داشبّم .یعید از
پّموزر انقتب ،کاشهار سّاسی یسّارر در سم(یت رور داد؛ سثیل جمییان یایریدر،
تودهارها ،چپیها ،ساافقّن و سسائل سمییوط ییه جایگ .ییه یچیهها خّ(یی دقّیق آسیوزش
سیدادیم که درک درسبی داشبه یاشاد .سا هار  25و  21ج(و دانشگاه تهمان همّشه پاتوق
یحثهار سّاسی یود .تودهارها و ساافقّن و چپیها و سبهدیها ج(یو دانشیگاه تهیمان ،در
گموههار پاجشش نرمه ،دور هم جمع سیشدند و یا هم یحث سّاسی سیکمدنید .بصیمها
که یچههار سدرسۀ سرّد تعطّل سیشدند ،ییه آنهیا توریّه سیکیمدیم کیه یمو یید در سّیان
گموهها و زمفهایشان را یشاو ید و یدّاّد چپیها ،تودهارها ،فداییها ،سجاهدین خ(ق چه
ً
سیگو یاد ،شما هم در یمایم آنها از استم و انقتب دفاع کاّید .آنهیا سیرفباید و یعضیا هیم
د
خّ(ی سوفق یودند .گاهی نّز چون سخیالرّن پاسیخ ساطقیی نداشیباد ،کبیشیان سیزدنید.
دانشآسوز شانزدههرده ساله ،کبکخورده یمسیگشت سدرسه.
یچههار سدرسۀ سرّد در سسائل اجبمابی خّ(ی دفعا یودند .در هشتسیا جایگ،
زیدود چهاررد نریم از دانشآسیوزان و فیار البحصّتن سدرسۀ سرّد در جاگ شمکت
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کمدند و زدود شصت نرم از دانشآسوزان و فار البحصّتن سدرسه یه شهاد رسیّدند.
یاایماین ،نه فقش سمشان در درس و دانش یود ،ی(یه یه سسائل اجبمابی هم د
توجه داشباد.
همان دهۀ شصت ،ساافقّن چادتن از دانشآسوزان سدرسۀ سرّد را تیمور کمدنید .یییی از
آنها شهّد زسّاع(ی شایسبهسهم یود که سا شصت دیپ(م گمفبه یود .شهّد سعّد نیور ار
تاجم را که جوانی هجدهساله یود ،در ساه رسضان ،کاار سرمۀ افطار و ج(و چشیم سیادرش
شهّد کمدند .یعای سیخواهم یگو یم سهم یچههار سرّید در پّشیمفت کشیور ،کمنظّیم
است .آنها یسّار یاسواد ،سبد دین ،انقتییی و اجبمیابی یودنید .اینطیور ندیود کیه از ایین
سسائل کاار ییشاد .یعید از پاییان جایگ هیم در سیازندگی کشیور دفعیا یودنید .داولیّن

اردوهار سازندگی در کشور را سا در سدرسۀ سرّد راه انداخبّم.
مدرسۀ مفید ،چند کالس راهنمایی و چند کالس دبیرستان داشت؟

نه کتس راهامایی داشبّم؛ یمار هم سه پایۀ درسی .کتسهیار دیّمسیبان ییه دوازده
یاب سیرسّد؛ یمار هم پایه سه کتس در دو رشبۀ تجمیی و ریاضی.
دیگر چه فعالیتهایی داشتید؟

فعالّتهار سازندگی هم داشبّم .تایسبان سا  ،21پّش از شموع جاگ ،کمدسیبان

دچار نااسای شده یود .همماه دکبم ظرمقادر 3و گموهی از سع(میان و دوسیبان سثل آقیار
دانش) و تعدادر از یچههار سدرسۀ سرّد ،در قال اردور جهادر ییه کمدسیبان رفبیّم.
فمساندار قموه ،آقار بایدیای از دوسیبان سین یودنید .ایشیان زسّایهار فیماهم کمدنید کیه
س ییچهل دانشآسییوز را در یی یی از روسییباها اسیییان یییدهّم و زییدود یّسییت روز در
فعالّتهار بممانی روسباها فعالّت کمدیم؛ کارهایی ساناید سیاخبن زمیام ،سدرسیه و
سسجد .شهّد رجایی ،نخستوزیم وقت ،در سرم یه کمدسبان ،وقبی شاّده یودنید سیا در
قموۀ کمدسبان چاّن اردو یی یمگزار کمدیم ،از سیاادت آسدنید قیموه کیه یچیهها را یدّااید.
خّ(ی خوشحا شدند .ج(سۀ رمّمی و خویی یود.
 .1رئّس دانشگاه ب(وم پزشیی تهمان در دهۀ هرباد.
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از آن یه یعد سا همسا یک اردور جهادر در ایام تعطّت نوروز داشبّم .داوط(دانی
را که اشبّاق داشباد در سااطق سحیموم خیدست کااید ،ابیزام سییکیمدیم .گیاهی زبیی
اسیانا کافی یمار ابزام همۀ داوط(دان نداشیبّم و سجدیور سیشیدیم بیدهار را زیبف
د
کاّم .این اردوها ،هم در روزّۀ یچهها سؤثم یود و هم آثار فمهاگی سط(ویی رور افماد آن
سااطق داشت .دانشآسوزان کمکهیایی را هیم ییا خودشیان سییآوردنید؛ یعایی غّیم از
کمکهار بممانی ،کمکهار نقدر و جاسی هم سیکمدند.
سا  10و  13بدهار از یچهها یه جز یمۀ قشم رفباد که از سااطق خّ(ی سحموم کشور
یود .بّد سا  15یمار سازندگی یه ساطقۀ سوساگمد رفباد که تازه آزاد شده یود .سا ،11
 14و  12یه سااطق سّاا و رودان و یادر لاگه و یادر چارک و یادر خمّیم و سایاطق خّ(یی
سحموم یادربداس رفباد .سا  11یه کاگان د دیم اسبان یوشهم رفباد .سا  17یاز یه سااطق
سحموم یادربداس و اسبان همسزگان ابزام شدند .سا  15و  11که تازه جاگ تمیام شیده
یود ،یمار یمآورد خسیارا جایگ ،در آییادان و خمسشیهم سسیبقم شیدند .فعالّبشیان در
د
جاوب یه قدرر سؤثم یود که اسباندارر خوزسبان یه طمزر و یژه از آنها قدردانی کمد .این
سرمها اداسه یافت :سا هربیاد ،جز ییمۀ ایوسوسیی؛ سیا  73و  ،75یشیاگمد؛ سیا ،71
ساطقۀ ش(مچه؛ سا  ،74یوشهم؛ سا  ،72دویاره یشاگمد .شما خودتان در نظم یگّمیید:
جوان و نوجوانی که یهبمین سا هار بممش را در خیدست ییه سیمدم سحیموم یگبارنید،
چقدر ارزشماد است!
آنجا چه کارهایی میکردند؟

سا آسوزش سخبصمر یه آنها سییدادیم .ییمار سایاطق روسیبایی ،سیاخبمان سسیجد،
زمام ،سدرسه و خانیه سیسیاخباد .گیاهی در بم(ّیا لولهکشیی آب و یمقکشیی هیم
سشارکت سیکمدند .چون تعدادشان زیاد یود ،یکدفعه کار یزرگیی را در سیدتی کوتیاه ییه
انجام سیرساندند .کمکهایی هم یا خودشان سیآوردند.
از دیگر فعالیتهای مدارس مفید و نتایج این برنامهها بگویید.

اردوهار جهادر که در دانشگاهها و یسّج راه افباد ،پایهگبارش سدرسۀ سرّد ییود .از
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خود فار البحصّتن سدرسۀ سرّد این کار را در دانشگاهها اداسه
سا  11و هرباد یه یعد ،ا
ً
دادند .ارت از طمیق آنها این ایده یه دانشگاهها رفت .داولّن کسانیکه اردوهار جهیاد ار
دانشجو یی راه انداخباد ،فار البحصّتن دیّمسبان سرّید یودنید کیه خودشیان در زسیان
دانشآسوزر در یعضی از این اردوها شمکت کمده یودند .یمار ایایه جمعشان یاز دور هم
جمع یاشد ،اردوها را ازّا کمدند و یه سااطق سحموم اسبانهار جاویی ،زایل ،ی(وچسبان،
کهیّ(و یه و یو یمازمد ،ایتم ،اسبانهار شیمالی ،خماسیان جایویی ،خماسیان شیمالی،
اسبان گیّتن ،سازنیدران و جاهیار سخب(یف رفباید .یعضیی کیه در رشیبههار پزشییی
فار البحصّل شدند ،در این اردوها فعالّتهار درسانی هم داشباد .سدرسۀ سرّید ییمار
توجه دانشآسوزان یه اجبماع ،یه سسائل کشور ،دلسوزر نسدت یه سیمدم ،د
د
توجیه ییه
ج(
همۀ سااطق سم(یت ،این ایده را بم(ی کمد .دانشآسوز در تهمان از رفاه نسیدی یمخیوردار
است؛ اگم یمود در سااطق سحموم ،وضع زندگی و سشیت آنها را یدّاد ،سحموسّتهار
آنها را یا چشم خودش ازنزدیک یدّاد ،یمار آنها کمک یدمد ،یمار آنهیا کیار ییاید ،ییمود
ً
خودش شخصا یه آنهیا خیدست کاید ،ابیمق سّهندوسیبی و س(ّیتگمایی در او تقو ییت
سیشود ،در نبّجه در دوران دانشجو یی هم یه سسائل اجبمیابی د
توجیه سییکاید و فیمدر
سرّد یمار کشورش سیشود.
دوسه سا که از جاگ گبشت ،تعیدادر از دانشآسیوزان و فار البحصیّتن سدرسیۀ
سرّد یه شهاد رسّدند .هم سا در سدرسه هربۀ شیهدا یمگیزار سیکیمدیم .در آن هربیه
یمناسههار خاری یمار یزرگداشت شهدار سدرسه تدو ین و اجیما سیکیمدیم و هیم سیا
اسیم تأثّمگیبارر
تعدادر یه آنها اضافه سیشد .خانوادۀ شهدا را هم دبو سیکمدیم .سم ا
یییود .در روزّییۀ دانشآسییوزان تییأثّم بییالی و سثدبییی داشییت .داولییّن کسییی کییه از
فار البحصّلهار سدرسه پّشقدم شد یمار یمگزارر هربۀ شهدا ،شهّد اسّماسّن یود کیه
چادسا یعد سا  )12خودش هم یه شهاد رسّد .او داولّن هربۀ شهدا را یه ییاد ییمادر
شهّدش سعّداسّن ،که او هم از فار البحصّتن سدرسۀ سرّد یود ،و تعدادر از شیهدار
دیگم یمگزار کمد .یمختف یمخی سسائل فع(ی که خّ(ی سبأسرانه جادۀ رورر و نمایشیی

280

آیة اهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران

ً
یافبه است ،آن یمناسهها و یادیودها واقعا بمّق و انگّزهسادانه یود؛ چون یچهها سیدیدنید
که دوسبانشان و همکتسیهاشان رفبهاند جدهه و شهّد شدهاند .یاایماین ،در یزرگداشیت
آنها ساگ تمام سیگباشباد .یمار یچههار سدرسه بّای و س(موس یود .این یمناسه یعد از
جاگ هم اداسه پّدا کمد .هاوز هم سا در این سدارس هربۀ شهدار سدرسۀ سرّید یمگیزار
سیشود و خاطما و سسائل سمیوط یه شهدار این سدرسه زنده سیشود.
یمار د
توجه یچهها یه سسائل اجبمابی ،ج(سا هربگی در خانۀ خیود یچیهها یمگیزار
سیشد .یچههار هم دوره ،هربهار یکش در خانۀ ییی از دوسبانشان جمع سیشدند و
در این ج(سا  ،سسائل سیبهدی و اجبمیابی ،سعیارف نهجالبالغبه و صبحیفۀ سبجادیه
تدریس سیشد .سسائل روز هم شمح و یمرسی سیشد .این یمناسه یعد از فار البحصیّ(ی
آنها اداسه یافت و هاوز یمگزار سیشود .یچههایی که سا شصیت فار البحصیّل شیدند،
پس از سیسا  ،هاوز هم هم چاد وقت یکیار یا همدیگم ج(سیه دارنید .یچیههایی کیه
سا  14فار البحصّل شدند و اکاون  51سا از آن سیگبرد ،ج(سیا هربگیی دارنید.
هاوز سما هیم ییه ج(سیا هربگیشیان دبیو سیکااید .سییرو یم و یمایشیان ریحدت
سیکاّم ،ازوا پمسی سیکاّم .اکثمشان تشیّل خانواده دادهانید .زبیی یعضیشیان نیوه
دارند .در ساار سخب(ف سم(یبی خدست سیکااد ،اسباد دانشگاه ،دکبم ییا سهایدس و
در سااطق گوناگون ،سشغو یه خدستاند؛ ولی ب(قه و بتقه را یه همدیگم دارند .زیدود
700ی 500نرم از فار البحصّتن سرّد در خارت از کشور فعالّت یا تحصّل یا تیدریس
سیکااد؛ کشورهایی سثل کانادا ،انگ(ّس ،اسمییا ،اسبمالّا ،سالزر ،آلمان و تمکّه .همجیا
هسباد یاهماند .هاوز یا هم ج(سا هربگی دارند ،هاوز سرّدر یودن یمایشان سهمتیمین
چس وایسبگیشان یه همدیگم است .سیگو یاد سا سرّدر هسبّم و یه این باوان آنجا یا
هم جمع سیشو یم و هوار همدیگم را داریم .ایین همیسیبگیها آثیار بیاطری و روزیی
فماوانی دارد و زبیی سوجی پّشمفبشیان در سسیائل شخصیی و زنیدگی خصوریشیان
سیشود .سن نمونههار فماوانی را در ذهن دارم از زل سشیت یچههار سرّد ییه کمیک
همسدرسهارها.
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سدرسۀ سرّد از همان داولّن سا تأسّس ،در زسّاۀ ب(می جزو یهبمین سدارس کشیور
ً
یود .دیپ(مههار دیّمسبان سرّد ،سالی که کایور سیدادند ،سعموال یاالر  12درردشیان
قدو سیشدند .یکسا از هرباد و پاج دیپ(مۀ ریاضی سرّد 52 ،نرم در دانشگاه ریاعبی
شمیف ،یّست نرم در دانشگاه تهمان و پانزده نرم در دانشگاه اسّمکدّم پبیمفبه شدند .شاید
یّستدرردشان در شهمسبانها قدو سیشدند .سدرسۀ سرّد ییه لحیاظ ب(میی ،سیط،
یاالیی داشت .سا هار زیادر را یادم هست که از نظم سعید نمیما کاییور ،رتدیۀ داو
د
یودیم .دیّمسبان سرّد در کل کشور یه لحاظ رتدۀ سعد کایور سماسمر در ایمان داو یود.
یعضی سا ها تاها دیّمسبانی که یا سرّد رقایت سیکمد ،تّزهوشیان ییود .سّیان دیّمسیبان
ً
د
د
بتسه ز(ی و یییدو سدرسۀ دیگم ،سعموال سا یا داو یودیم یا دوم یا سوم.
تعداد قایل د
توجهی از دانشآسوزان دیّمسبان سرّد در المپّادهار جهانی سدا گمفباد.
چادینیار سدا طتر ریاضی جهان را دانشآسوزان دیّمسبان سرّد گمفباد .زدود ده ییار
طتر المپّاد جهانی را تصاز کمدیم .هم سا در سّان نرما داو تا دهم کاییور ،نیام
فار البحصّتن دیّمسبان سرّد یه چشم سیخورد .اکاون خّ(ی از فار البحصّتن سرّید
پموفسورند یا در دانشگاههار خارت از کشور ،در دانشگاههار اسمییا ،اسبمالّا ،انگ(یّس
و کانادا تدریس سیکااد .سدیمان یسّارر از یخشهار راعبی و ب(میی ییا کیارآفمین در
کشور از فار البحصّتن سرّد هسباد.
د
در آسوزشگاههار سرّد ،تع(ّم دین ییه شییل غّیم سسیبقّم ییود .از سع(میان سبیدین
اسبراده سیکمدیم و یا دسبور و زور ،دین را یه یچهها تحمّل نمیکیمدیم .در دیّمسیبان و
راهامایی سرّد ،نماز جمابت ظهم و بصم همّشیه یمگیزار سیشید .از  440دانشآسیوز،
زدود  400نرم در نماز جمابت شمکت سیکمدند؛ یدون ایایه اجدارر در کار یاشد .اگم
کسی نماز جمابت شمکت نمیکمد ،سؤاخبه نمیشد ،انضداطش هم کم نمیشید؛ ولیی
همان تشو یقا بم(ی که سیدید ،ایایه سیدید سع(م سبد دین اسیت ،اگیم زمفیی سیزنید
خودش یه آن باسل است ،ایاها یابث سیشد ابمق دیای پّدا کاد؛ یا ایایه چه یسا یمخیی
یچهها از خانوادههار خّ(ی سبهدی هم ندودند ،ولی سیآسدند و یهتدریج بتقیه و ابیمق
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دیای در آنان ازّا و تقو یت سیشد.
در سدرسۀ سرّد آسوزشهار سبهدی زییاد داشیبّم .درس ازییام خّ(یی دقّیق ییمار
یچهها یّان سیشد .یحثهار اببقادر و دیای سیاجّده سطیمح سیشید و سعیارف دیین،
آشاایی یا نهجالبالغه و صحیفۀ سجادیه ،آشیاایی ییا قیمآن ،زریظ قیمآن ،قمائیت قیمآن،
آشاایی یا سراهّم قمآن و ...خّ(ی رایج یود .سا هایی که سن ییودم هیم سیا ییییدو ییا
د
سهچهار زافظ کل قمآن داشبّم .یچهها خودشان سیرفباد سما زریظ قیمآن .سسیایقا
قمآنی که در سدرسۀ سرّد داشبّم ،شاید در سدارس کشور کمنظّم یا یگو یم یینظّم ییود.
گاهی اوقا  ،از قاررهیار سصیمر کیه سیآسدنید اییمان ،دبیو سیکیمدیم و تشیمیف
سیآوردند .همۀ ایاها یم اساس تشو یق یود ،نه تحمّیل؛ یعایی روش و روزّیۀ زیاکم ییم
سدرس یه ،ای ین یییود کییه دانشآسییوز را سبیید دین یییار س ییآورد .یچییههار سرّ ید نسییدت یییه

هم د
سنوسا هار خودشان خّ(ی یانشاطتم یودند ،یه سدرسه خّ(ی بتقه پّدا سیکمدند،
سدرسه را خانۀ دومشان سیدانسباد ،یا همدیگم سأنوس سیشدند ،شاداب و دفعیا یودنید.

در تمام ایام تحصیّ(ی سیا  ،و زبیی تایسیبان و روزهیار تعطّیل ،یچیهها از رید ،کیه
سیآسدند سدرسه تا سابت نه یا ده ش در سدرسه یودند .یا بتقیه سیآسدنید ،ییا بتقیه
سیساندند ،درس سیخواندند ،ورزش سیکمدند ،یا همدیگم سینشسباد ،گیپ سیزدنید،
اسبمازت سیکمدند .ختره ،بتقه داشباد وقبشان را در سدرسیه یگبراناید و سیا خّ(یی
ً
وقتها یه دانشآسوز سیگربّم یمو خانیها  .نیهساه تحصیّ(ی سیا  ،یچیهها سعمیوال تیا
سابت چهار یعدازظهم کیتس داشیباد .یعید از آن چهیارپاج سیابت در سدرسیه تمیام
سطالعا درسیشان را یهرور کا ار گموهی انجام سیدادند و تا سابت هشیت و نیه در

سدرسه یودند.

یسّیارر از روشهایی که اآلن در نظامهار پّشمفبۀ آسوزشیی و پمورشی در سیدارس
سهم و یزرس جهان رایج است ،سا از همان سوقیع اجیما سیکیمدیم .سین گیاهی سییروم و
سدارس خوب دنّا را سییّام .گموههایی را سییمم که یدّااید .خّ(یی از کشیورها رفبیهام و
سدارس خویشان را دیدهام .زسانی که بضو شورار بالی آسوزشوپمورش یا بضو شورار
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تغّّم یاّادین نظام یودم ،سدارس کشورهایی چون سوئّس ،اسبمالّا ،ژاپن ،تمکّه ،سیالزر،
ساگاپور ،چّن ،روسّه ،انگ(ّس ،فمانسه و ...را دیدهام .چاد رید سدرسیه در کشیورهار
د
خیاص در تع(یّم و تمیّیت اسیت ،اسیبراده
پّشمفبۀ جهان از سیب آرییی کیه روشیی
سیکاایید .وقب یی سییدیمان آن سییدارس ،یییا آن همییه اسیانییاتی کییه دارنیید ،از روشهییا و
دسباوردهایشان سیگرباد ،سیدیدم که سا یّستسی سا پّش ،در سدرسیۀ سرّید همیان
روشها را یه کار گمفبّم و اجما کمدیم و آثارش را هم دیدیم .اسباد ییی از سدارس سالزر
یا افبخار سیگریت :سیا یایید دانشآسیوزان را طیورر تمیّیت کایّم کیه گیو یی شیهموند
ً
یّنالم((ی است تا یبواند یا همۀ سمدم دنّا کار کاد .سا هم دقّقا همّن هدف را داشیبّم و
یمار آن یمناسهریزر کمدیم .کارهایی را که اییدههار جدیید تع(ّموتمیّیت سیداناید ،سیا
آنسوقع یه اجما درآوردیم؛ اگمچه گاهی خودسان هیم نمیدانسیبّم ایین روش ،اکایون در
شمار جدیدتمین و سوفقتمین روشهار آسوزش و پمورش است.
همۀ ایاها در ذیل زمایتها و راهاماییهار آیة اﷲ سوسور اردیّ(یی و شیهّد ییاهام
یود .سا هم گاهی یم پاییۀ تجمییههایی کیه داشیبّم ،پّشیاهادهایی سییدادیم .در نبّجیه،
سدارس سرّد زدود چهل سا است که فعالّت سیکااد و همّشه در همۀ زسّایهها یییی
از یهبمین الگوهار سدرسهدارر در کشور یودهاند.
بودجۀ مدارس را والدین تأمین میکردند یا دولت؟

قدل از انقتب دو دسبه سدرسه داشبّم :س(ی و دولبی .سدارس دولبی را دولت تأسّس
سیکمد و همۀ یودجهاش را سیداد .سدارس س(ی را اشخاص خصوری تأسّس سیکمدنید
و از دانشآسوز شیهمیه سیگمفباید .سیدارس سرّید ،س(یی یودنید و ییا شیهمیۀ اولّیا اداره
سیشدند؛ سابهیا چیون تحیت اشیماف د
سؤسسیۀ خّمییۀ سیبی اسّمالمیؤساّن یودنید ،از
آن طمف هم اسیاناتی یه سدرسیه داده سیشید تیا ثدتنیام از دانشآسیوزان کمیضیابت و
یییضابت هم سمین یاشد .سا  25الیحهار در شورار انقتب تصو ی کمدند که همۀ
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سدارس س(ی ،دولبی شدند .یاایماین همۀ هز یاههار سدارس س(ی را دولت تأسّن سیکمد و
شهمیه گمفبن سماوع شد .سدارس خاص ،از جم(ه سدرسۀ سرّد ،در گز یاش دانشآسوز یا
انبخاب سع(م اخبّارا داخ(ی داشباد .از سا  25کیه سیدارس دولبیی شید ،سیاخبمان
د
سدرسه که سبع(ق یه سیب اسّمالمؤساّن یود ،یه وزار آسوزشوپمورش اجیاره داده شید.
آقار سوسور اردیّ(ی آن اجارهیها را دراخبّار سین گباشیباد کیه در سدرسیه هز یایه کیام.
در نبّجه این اسیان را داشبّم کیه از یمخیی دانشآسیوزان شیهمیه نگّیمیم ییا خّ(یی کیم
یگّمیم .گاهی اولّایی که توان سالی داشیباد ،ییه سدرسیه کمیک سیکمدنید .ییدینتمتّ
سا هار یّن  25تا هرباد ،یعای دوزاده سا  ،سدرسه از یچهها شیهمیه نمیگمفیت .فقیش
یعضی اولّا که دلشان سیخواست ،سیالی دوسیه هیزار توسیان کمیک سیکمدنید .یّشیبم
یچههار دیّمسبان سرّد در آنسا ها ،یچههار پایّن خّایان آزادر و ساطقۀ غیمب تهیمان
د
یودند .دهپانزده دررد هم از خانوادههار سمفه یودند .یایایماین ،دوازده سیا کیه سدرسیه
دولبی یود ،همۀ فعالّتهار اضافه در سدرسه را یا اجارهار که از آسیوزشوپمورش یاییت
ساخبمان سیگمفبّم ،یه بتوۀ کمک اولّا اداره سیکمدیم .سا هرباد سن یهباوان نمایادۀ
د
سؤسس سیب اسّمالمؤساّن و یا دسبور آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی ،از آسوزشوپمورش د
سجوز
تأسّس سدرسیۀ غّمانبریابی گیمفبم و سیدارس سرّید غّمانبریابی شید و از دانشآسیوزان
شهمیه گمفبّم؛ سابها همان شّوه اداسه پّدا کمد .از دانشآسیوز ییم اسیاس ریتزّتهار
د
سصییوب
ب(مییی و خییانوادگی ثدتنییام سیشیید؛ یعاییی اگییم اسیییان داشییت ،شییهمیۀ
آسوزشوپمورش را کاسل سیداد؛ اسا هشباد دررید دانشآسیوزان از ریرم تیا رددررید
تخرّف سیگمفباد.
مدارس مفید یکی از آثار آیة اﷲ موسوی اردبیلی است که هنوز فعالیت میکند .آیا به
هدفی که ایشان میخواست ،رسید؟

ی(ه ،سسجد اسّمالمؤساّن ،سسجد کانون توزّد ،سسجدالادی ص) ،سجبمیع تجیارر
سرّد و دانشگاه سرّد ،از آثار سهم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی است .یه نظم سن دانشگاه سرّید
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در قم ییی از یهبیمین دانشیگاههار اییمان اسیت .در سیالی کیه آقیار سوسیور اردیّ(یی
سیخواسباد دانشگاه را تأسّس کااد ،زسّاش را دیده و پّشیّایی کیمده یودنید .ییه سین و
آقار زسّن سظرمرنژاد فمسودند که یمار دیدن سحیل دانشیگاه خدسبشیان یاشیّم .ییادم
است که زسّای یمهو در جاوب قم یود که سن یاور نمیکمدم روزر تددیل شود یه چّان
فضار سمسدز و زیدایی که اآلن هست .این هم از آثیار و یمکیا آقیار سوسیور اردیّ(یی
است .کارهار خّ(ی یزرگی که آدم فیم نمیکاد یکنرم یبواند انجام دهد ،ایشان در طو
زندگّش انجام داده است .سدارس سرّد نّز یا نّت خّم و د
همت ی(ادشان همیان شید کیه
ً
سیخواسباد؛ سدرسهار که یچههایش یاسواد و سبد دین و انقتیی یاشاد .این دقّقیا ن ادّیت و
طمز فیم ایشان یمار سدارس سرّد یود که یحمداﷲ تحقق یافت .فار البحصّتن سدرسیۀ
سرّد همجا یاشاد ،یابث سمافمازر کشور و انقتب و استماند.
یه اببدار ایایه سن سدرسۀ سرّید را اداره سیکیمدم ،در زسیان ریاسیتجمهورر آقیار
خاساهار و یعد در دورۀ آقار هاشمی رفساجانی ،یه شیورار بیالی آسیوزشوپمورش کیه
یاالتمین سمجیع تصیمّمگّمر در وزار آسیوزشوپمورش اسیت ،دبیو شیدم؛ چیون
سدرسۀ سرّد الگو یی شده یود یمار خود وزار آسوزشوپمورش .خّ(ی از تصمّماتی که
در سط ،بالی وزار آسوزشوپمورش سیگمفباید ،گمتیهیمدارر از سیدارس سرّید ییود.
یّشبم از یّست سدرسه در تهمان یا الگوگّمر از سدرسۀ سرّد تأسّس شد.
ایشان جمعا چند مدرسه تأسیس کردند؟

سدارس سرّد یه این شمح است :دیّمسیبان و راهامیایی خّاییان زنجیان ،دیّمسیبان و
د
راهامایی قّطمیه و دیّمسبان سرّد ونک داو خّایان ستردرا ،نزدیک سّیدان ونیک) .دو
دیسبان هم یهتازگی تأسّس شده است :ییی در خّایان شمیعبی ،یاالتم از اتویان د
همیت،
و ییی هم اطماف خّایان زنجان .اسسا یک پّشدیسبانی هم در قم راه افبیاد .یایا دارنید
 إنشاءاﷲ  -یک سجبمع سرّد هم در قم تأسّس کااد .سدرسۀ راهامیایی و دیّمسیباندخبمانۀ سرّد در ق(هک نّز از اسسا کارش را شموع سیکاد .ایاها همیه از یمکیت انریاس
خّم و ن دّت رادقانۀ آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی است که یه نظم سین نبیایج یسیّار گماندهیایی
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یمار کشور داشبه است.
آیة اﷲ موسوی اردبیلی دربارۀ مدرسههای مفید چگونه میاندیشیدند و چه برنامههای
درازمدتی داشتند؟

قورتمین انگّزۀ سن در سا هار ادارۀ سجبمع سرّید ،ایین ییود کیه زییم نظیم آییة اﷲ
سوسور اردیّ(ی است .سن همۀ زندگیام سدرسۀ سرّد یود .یسّارر از اوقا سیشید کیه
ش ها در سدرسه سیخوایّدم .وقبی خدسبشان سیرسّدم ،از سدارس سرّید خّ(یی اییماز
رضایت سیکمدند .خوشحالی را در چهمۀ ایشان سیدیدم .وقبی یه باوان یک کار خوب و
یزرس از آن یاد سیکمدند ،خّ(ی لب سییمدم .یا ایاییه پسیتهار دولبیی داشیبم ،ولیی
هّچوقت سدرسۀ سرّد را رها نیمدم .وقبی سسیئولّتهار دولبیی داشیبم ،بصیمها چاید
سابت یه سدرسه سیرفبم .خّ(ی از سسائل را یه لحاظ شمبی یا سسائل تمیّبیی از ایشیان
سیپمسّدم .نظما خّ(ی دقّق و روشای سیدادند و همّن باس(ی یود که یا خّا رازیت
کار کام و از کارم خشاود یاشم.
در سدرسیه را ییاز
سا  21که آقار رجایی نخستوزیم یود ،خّ(ی تورّه سیکمد کیه ا

کاّد ،گز یاش و فّ(بم نگبارید تا سدارس دیگم هم از شما ییاد یگّمنید .آن زسیان ،دولبیی
د
شدن سدارس خّ(ی اوت گمفبه یود .سا هم در زد ظمفّت ،گز یاش و ثدتنام سییکیمدیم.
دوسه ساه که از سا تحصّ(ی گبشت ،س د
بوجیه شیدم در سّیان دانشآسیوزان کیتس داو
دیّمسبان ،چاد اق(ّت یهودر و اهل د
تسان هست .سدرسۀ سرّد ،سدرسهار استسی ییود.
نمیدانسبم چه تصمّمی یگّمم ،نگه داشبن آنها در سدرسه درست است یا نه؟ فیم کمدم
رددررد آقار سوسور اردیّ(ی سیگو ید این سدرسه یا پیو سسی(مانها اداره سیشیود و
سدرسۀ خاص است و ایاها یاید یموند .رفبم یا ایشیان سطیمح کیمدم .ایشیان گرباید :چیه
اشیالی دارد؟ ایمانی هسباد ،آسدند ثدتنام کمدند ،شما ساناد دانشآسوزان دیگیم ییا آنهیا
رفبار کاّد ،آنها هم دانشآسوز این سم(یت هسباد .هم کیس کیه در اییمان ییه دنّیا آسیده
است ،از همۀ اسیانا این کشور سهم دارد .ایاها دلشان خواسیبه اسیت کیه در سدرسیۀ
سرّد ثدتنام کااد .یمار سن خّ(ی بجّ یود که ایشان یا سعۀ ردر گرباد هّچ اشیالی
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ً
ندارد .یعدا دانشآسوزان یهودر چون یا یچههار دیگم نبوانسباد انیس یگّمنید ،خودشیان
رفباد؛ ولی دانشآسوزان د
سای تا فار البحصّ(ی یدون ازساس نیارازبی ساندنید .آییة اﷲ
سوسور اردیّ(ی سیگرت :فمض کن سیا در ییک کشیور اهیل د
سیات ییا یهیودر زنیدگی

سیکاّم .اگم آنها یچههار سا را در سیدارس ثدتنیام نیااید ،نمیگیو یّم چیه انسیانهار
سبمگم و د
سبعصدی هسباد؟ سیخواهم یگو یم ایشان که د
سؤسس سدرسیهار سیبهدی ییود،
اینقدر یزرگوارر و سعۀ ردر و ظمفّت داشت؛ آن هم در یمههار که تعصدا اینچاّای
فماوان یود .همّشه یمخوردهار آقار سوسور اردیّ(یی در سسیائل سخب(یف ،ییه سیا درس
انسانّت سیآسوزد .یسّار دقّق و سبعاد اند .همۀ جوان سوضیوع را در نظیم سیگّمنید و
سپس نظم سیدهاد یا بمل سیکااد.
سا  21که سدرسۀ سرّد دولبی شد و آسوزشوپمورش یه سا اجارهیهیا سییداد ،ایشیان
این پو را در اخبّار سن گباشباد و گرباد یا نظم خود خمت کن و سین آن را ییمار ادارۀ
سدرسه اسبراده سیکمدم .اببماد آقار سوسور اردیّ(ی یمار سن خّ(ی ییاارزش ییود .سین
جوانی 51ی 57ساله یودم که کار یزرگی را یه او سیسپارند .یاید یگو یم سیا هیم ییه لطیف
د
خدا هّچ وقت از اببماد ایشان سوءاسبراده نیمدیم .گزارشهار خّ(یی ک(یی را ییه نظیم
ایشان سیرساندیم و تشو یقها و تأیّدهار ایشان همّشه یابث دلگمسی و انگّزش سا یود.
ً
اخبّارا الزم را سیدادند و ازّانا زبیی اگیم اشیبداهی در کیار سیدیدنید ،سیمزنش
نمیکمدند ،راهامایی سیکمدند .سن اگم در زندگی سیهچهار تیا آدم خّ(یی ییزرس دییدم،
یدون اغماق ییی از آنها آقار سوسور اردیّ(ی است؛ یییی هیم سمزیوم اسیباد روزییه از
د
سؤسسّن سدرسۀ ب(ور و اسباد و سدیم سن است؛ ییی دیگیم از یزرگیانی کیه همّشیه ییه
د
بتسه کمیاسچّان د
سؤسس سدرسۀ ب(ور است .آقار
یزرگی از او یاد سیکام ،سمزوم آقار
سوسور اردیّ(ی همّشه یمار سن یک انسان یزرس ،دسبقی و یاارزش یودهاند .دبیا سییکام
خدا یه ایشان طو بمم یدهد که یمکا وجودشان یمار همه اسبممار داشبه یاشد.
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دورهای که آیة اﷲ موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور بودند ،آیا مدرسۀ مفید
نسبت به مدارس دیگر مزایایی داشت؟

د
یه هّچ وجه ،یه هّچ وجه .از سا  27تا سا  15که اسام از دنّا رفباد ،ایشان در کیل

این یازده سا  ،یاالتمین ساص قضائی سم(یت را داشباد .سن ندیدم ایشان از اسیانیا
دولبی و اخبّاراتشان یمار سسائل سمیوط یه سدارس سرّد یا کانون توزّید اسیبراده کااید،
زبی یکریا  .خّ(ی وقتها پّش سیآسد کیه سدرسیه ییپیو سیشید ،ایشیان کسیی از
خ دّمین را یه سا سعمفی سیکمد و سیگرت یمو ید سما او و قمض یا کمیک یگّمیید .سیمدم
ً
هم واقعا یا سّل و رغدت کمک سیکمدند .سن یهجمئت سیگو یم که در هجده سالی که در
سدرسۀ سرّد کار کمدم ،هّچ سالی لاگ پو نشدیم؛ یا ایایه سدرسه جار پمخمجی است
و سا یچههار کمیضابت و ناتوان سالی زیاد داشبّم؛ ولی ییه لطیف خیدا همّشیه تیأسّن
سیکمدیم .هّچ وقت آقار سوسور اردیّ(ی از هّچ اسیان زیوسبی و دولبی یمار سدارس
سرّد هّچ هز یاهار نیمد .یزرگوارر ایشان یود که از قدرتش اسبراده نمیکمد؛ نه زسّن نیه
پو  ،نه اسیانا و یژه ،یه سدرسه ندادند .سیگرباد تا اآلن چطور اداره کمدید ،یعد از ایین
هم همانطور سدیمیت کاّد .سن خودم شاید این کارها را کیمدم .در سااری دولبیی کیه
یودم ،گاهی دیدم چّزر را یه سدارس سیدهاد ،سن هم سهم سدرسۀ سرّد را گمفبهام؛ ولی
آقار سوسور اردیّ(ی همّنکار را هم نیمدند .یمار سدارس سرّد یه هّچ وجه از اسیانا
دولبی و زیوسبی که ریطی یه کار آسوزشوپمورش نداشت ،هّچ وقت اسبراده نیمدند.
غیر از خلقیاتی مانند ّ
همت بال و سعۀ صدر آیة اﷲ موسوی اردبیلی که بیان کردید ،اگر
دربارۀ شیوۀ مدیریت ایشان موردی به ذهنتان میرسد ،بفرمایید.

د
آقار سوسور اردیّ(ی یه دلّل جبایّت اختق کمیمانهشان ،آدمهار سؤثم و یزرگیی را
همّشه در پّماسونشان دارند که یمار پّشییمد کارهیار ییزرس ،ییا اببمیاد و ییا د وجیان
همیارر سیکااد .در تأسّس سدارس سرّید ،کیانون توزّید ،دانشیگاه سرّید و کارهیار
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ً
دیگمر که همّشه پّشقیدم یودنید ،دیگیمان واقعیا ییا د وجیان و ییا سّیل و رغدیت ،در
زسّاههار فیمر ،ب(می ،سالی ،یه ایشان کمک کمدند .خیوشخ(قی ایشیان سید شیده
است که خّ(ی از کارهار یزرس را پّش یدمند.
آیة اﷲ موسوی اردبیلی زمانی تشخیص دادند وارد کسوت رسمی مرجعیت شوند .شما
به عنوان یک بچهمسلمان ،دوران مرجعیت ایشان را چطور میبینید؟

در اب(مّت ایشان در سّان سماجع فع(ی و روزانّونی که همزسان یا ایشان یودند ،هّچ

تمدیدر نّست .زبی در زسان اسام ،ایشان قای(ّت سمجعّت داشیباد .اسیام هیم ایشیان را
یه باوان یک فقّه د
سدمز قدو داشباد و تأیّد سیکمدند و سورد اببماد اسام یودند .زسانی کیه
سسئو قوۀ قضائّه یودند ،خّ(ی اوقا سا سیشاّدیم که اسام یه ایشان سیگرباد شما طدق
فبوار خود بمل کن؛ یعای یمار اسام هیم آقیار سوسیور اردیّ(یی ییهباوان ییک فقّیه
بالیقدر سطمح یودند .یعد از رز(ت اسام واض ،یود که در زوزه ییی از اشخاص سطمح
یمار سمجعّت ،آقار سوسور اردیّ(ی است .ب(ما و روزانّون و فقهیار یزرگیی فقاهیت
ایشان را تأیّد سیکمدند .زبی روزانّون و فقهایی که یه لحاظ سّاسی سمین ییود ایشیان
را قدو نداشبه یاشاد ،ب(مّیت آقیار سوسیور اردیّ(یی را رددررید تأیّید سیکمدنید و
سیگرباد ایشان ییی از فقهار خّ(ی یاسواد زوزه است .سمجعّت ایشان یمار سا خّ(یی
واض ،است و هّچ جار یحثی ندارد.
بهعنوان یکی از افراد نزدیک به آیة اﷲ موسوی اردبیلی ،کارنامۀ ایشان را چگونه ارزیابی
میکنید؟

ایشان نزد یسّارر از یزرگان ،شخصّبی د
سدمز و آیادهنگم است .اسام  -رزمیة اﷲ ب(ّیه -
سهمتمین سقاسا قضائی جمهورر استسی را یه ایشان و شهّد یهشبی سپمدند .سع(وم است
اسام یه ب(مّت و تقوا و اشماف ایشان نسدت یه سسائل آگاه یودهاند .اسام  -رزمة اﷲ ب(ّه -
اببماد و اببقاد یسّارر یه اشماف ب(می و فقاهبی آیة اﷲ سوسیور اردیّ(یی داشیباد و خّ(یی
اوقا سیشاّدم که یه ایشان سیگربهاند شما یه فبوار خود بمل کن! شیهّد سطهیمر ییه
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ً
ایشییان یس یّار ازب یمام سیگباشییت و فقاهبشییان را کییاست قدییو داشییت .شییهّد یییاهام،
شهّد د
سرب ،و آیة اﷲ سشیّای از دوسبان رمّمی آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی یودند .خّ(ی از
یزرگان دیگمر که شهّد شدند یا ازدنّا رفباد یا اآلن هسباد ،همه آقار سوسور اردیّ(ی را
ً
یه ب(مّت ،کاست قدو داشباد .ایشان از یاسوادتمین روزانّون جاسعه و از سماجیع ییزرس
تق(ّدند.
از زسان جوانیام ،از همان سا هار قدل از پّموزر انقتب تا اآلن ،هم وقت خیدست
آقار سوسور اردیّ(ی رسّدم ،زداقل چاد سابت تحت تأثّم نرس ایشیان ییودم .آنقیدر
دلاشّن و خوشسج(ساند که وقبی رحدت سیکااد ،چاان لیب سیییمر کیه گبشیت
زسان را درک نمیکای .سج(س ایشان روزانّیت خاریی دارد .زضیور در کایار ایشیان،
یمکا سعاور دارد .ایشان یا وجود شیأن واالر ب(میی و اجبمیابی ،یسیّار سبواضیعاند.
تواضع در همۀ رفبار ایشیان ییه چشیم سیخیورد .یسیّار خوشسشیمب و شیوخطدعاند،
زافظهار یسّار قور دارند .یا این د
سنوسا  ،گاهی خاطماتی از دورۀ یچگیشان را یا تمام
ً
جزئّا نقل سیکااد ،اسم همیۀ آدمهیا در یادشیان هسیت .سعمیوال یهتااسی سوضیوع
ا
رحدت ،خاطما شّمین و نیا یسّار د نشیّای سیگو یاید کیه هیم فضیا را ت(طّیف
سیکاد ،هم آسوزنده است .سحضم ایشان ،سعاور ،سازنده ،اسّدآفمین ،دیدهگشا ،آسوزنده
د
د
است؛ چون شخصّبی سهبب و جباب دارند .ایشان یه دیگمان خّ(ی ازبمام سیگزارنید؛
چه زسانیکه یاالتمین سقاسا سم(یبی را داشیباد ،چیه اآلن کیه در بیداد سماجیع تق(ّید
هسباد.
زیدود سیوپاج سیا اسیت که سین افبخیار آشیاایی ییا ایشیان را دارم .تیاکاون زبیی
یکسورد پّش نّاسده است که زنگ یزنم و سؤالی از ایشان یپمسیم ،یگو یاید وقیت نیدارم ییا
کم د
توجهی کااد .همّشه یا زور(ه زمفم را شاّدند و پاسخ دادند .شخصّبی در چاّن سقیام
یاالر زوزور و ب(می یا سقامهار یاالر سم(یبی ،یا این د
سنوسا  ،همّشه انگار همان ط(دۀ

هرباد سا پّش است .سن تا زاال آقار سوسور اردیّ(ی را بدیوس ندییدهام ،از کسیی هیم
نشاّدم .هم وقت دیدم ،خوشمو و سهمیان یودند .رفبارهایی کیه سبأسیرانه خّ(یی از آدمهیار
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یزرس و کوچک دارند ،سن از ایشان ندیدم و این نشانۀ ظمفّت یاالر آقار سوسور اردیّ(ی
است؛ ظمفّت یاالیی که هم جایگاه یزرس سّاسی و اجبمابی ،هم سقام ساّع سمجعّت و
هم سمات

واالر سعاور را در خودش جار داده است .از زسانی که سن دانشیجو ییودم و

خدست ایشان سیرسّدم تا زاال رفبارشان یا سن هّچ فمقی نیمده است .هّچ کیس را ییا
تمازور سقام و ساص نساجّدهاند.
بسیار ممنونیم از شما .اگر نکتۀ دیگری هست ،بفرمایید.

سن هم از شما تشیم سیکام که یابث شدید سین ییادر از آن گبشیبههار دلاشیّن و
خاطمهانگّز ییام .سن یمار ستسبی و طو بمم آیة اﷲ سوسور اردیّ(ی دبا سیکیام و از
خدار یزرس سیخواهم که ایمان استسی سا را همواره از چاّن سیمدان ییزرس و یزرگیوارر
یمخوردار کاد .این نیبه را هم یگو یم که ایشان ،اکاون در ساص قضائی کشیور نّسیت،
ولی اسّدوارم که روش اببدالی ایشان همّشه در همۀ ساص هار سهم کشیورر ،زیاکم
یاشد .همچاّن د
همت واالر ایشان در خدست یه فمهاگ و دین و اختق ،یایید سمسشیق
دیگمان یاشد.
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شما از دوستان قدیم آیة اﷲ موسوی اردبیلی هستید .ممنون میشویم اگر برخی از
خاطراتتان را با ایشان برای ما تعریف کنید.

سن سبولد  3137در اردیّل و خواهمزادۀ آقار د
سموت هسبم .شش کتس سیواد دارم و
پدرم در سشیّنشهم سغازه داشت .خاطماتی پماکاده از آیة اﷲ سوسیور اردیّ(یی دارم کیه
بمض سیکام.
خانه آقار سوسور اردیّ(ی در اردیّل ،رویهرور ساز فمدر یه نام هاشم ییود .هاشیم
در سازلش یمار جوانان قماریاز جایی دستوپا کمده یود .پیدر آقیار اردیّ(یی کیه سیمدر
یایت این ساجما نارازت و بصدانی یود .یییدو یار هم از شد بصدانّت
الغماندام یود ،ا
یا بصا یم سم هاشم زده یود ،ولی از آنجا که خانواده آقار اردیّ(ی د
سّد یودند ،هاشیم ییه
رور خود نمیآورد.
آقار د
سّد کمیم ،تک پسم و تاها پسم خانه یود .در قدیم ال هار سح(ه ،یاا یه باد ،
از کاار خانهار که دخبم زیاد داشت ،آوازخوانان بدور سیکمدند؛ ولی از تمس هاشیم ییه
کوچهار که خانۀ د
سّد کمیم در آنجا یود نمیآسدند.
د
ساز آنها در اردیّل در سح(ۀ د
سّدآیاد یود .زات غرار ،ییی از همسایگان این خانواده
سورد وثوق آنها یود.
 .1مکان :تهران ،مغازۀ نامبرده .زمان .0931/۲/۲8 :اصل گفتوگو به زبان آذری است.
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در غائ(ۀ کشف زجاب  3134خورشّدر) ،سأسوران کتنبمر خانهیهخانه سیآسدند
ً
سابت  5یا خانم یمار قیدم زدن از خانیه یّیمون
و یه سمدان سیگرباد که سثت چهارشاده،
ا
یمو ید .یک روز هم از هاشم خواسبه یودند که یمار شااسایی اهل سحیل و اطتعرسیانی
جهت قدم زدن در یا س(ی یه آنها کمک کاد .یه همسایۀ آقار اردیّ(ی هم که د
قصاب یود،
ا
گربه یودند چهارشاده نویت شما است .وقبی نویت یه خانیه آقیار اردیّ(یی رسیّده ییود.
در قد(ی ییی است؛ کتنبمر هم زمف او را پبیمفبه ییود! زسیان
هاشم گربه یود این در یا ا

انقتب ،افماد سعباد را دسبگّم سیکمدند ،آقار سوسور خدیم دسیبگّمر هاشیم را شیاّده
یود .آقار سوسور یه سأسوران گربه یود که او را رها کاّد و تمیاکهایش را هم ییه خیودش
یمگمدانّد.
آقار سوسور اردیّ(ی سیگرباد :ش ها که چما نداشبّم ،رور یام خانه سینشسبم و یا

نور چما تّم یمق سطالعه سیکمدم .پدرم قدرر بصدانی ،ولی خوشق( یود .در سیا هار
تحصّل در نجف ،دو قمص نان سیخمیدم و سیخوردم ،چماکه پو نداشبم .وقبی از قم ییه
نجف رفبم و دویاره یه قم یمگشبم ،از نظم درسی در قّاس یا دوسبانم ،یک گام ج(وتم ییودم.
یک کبمر داشبم که هم در آن چار َدم سیکمدم هم آیجوش سیگباشبم .تمیام داراییی سین
همان کبمر یود .تک پّماهام را سیشسبم و یعد از خشیک شیدن ،دوییاره سییپوشیّدم .در
د
نجف یک یقا یود که گاهی از از او نسّه سیگمفبم و وقبی پو یه دسبم سیآسید ،قمضیم را
سهمان سا یود .رفبم کیه از یقیا قاید و چیار یگّیمم،
ادا سیکمدم .یک روز آیة اﷲ خ(خالی
ا
د
دیدم یسبه است .سمدر که در سغازۀ رویهرور یقالی بطارر داشت ،سما ریدا کیمد و گریت
یمار چه آسدهار؟ گربم سهمان دارم .گرت هم چه سیخواهی یگو ییدهم .بیتوه ییم قاید و
د
چار ،سقدارر هم پو یه سن داد و گرت یقا شاید چاد روز دیم یّاید .همچیه الزم داشیبی
د
یگو .یقا یه سن گربه است که اگم پو هم نّاز داشیبی ،یگیو «از آن پیو ییه سین ییده» تیا
نزد سن پولی یه اسانت گباشبی و اآلن آسدهار که پس یگّمر.
سشبمرها فیم کااد ا

آقار سوسور تا جایی که از دسبش یمسیآسد یه سمدم کمک سیکمد .سعۀ ردر داشیت.
یا اختق خوش انسان را طورر جبب سیکمد که د
گبشت زسان نمییشیدر .گیاهی
سبوجه
ا
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نارازت سیشدم و یه ایشان سیگربم :از یس که یا شما یودم ،یادم رفت که ییمار خانیه نیان
یخمم.
آقار سوسور اردیّ(ی در یک تایسبان یه اردیّل آسد و سیخواست یه تهمان یازگمدد .ش
سّد یونس یونسی و آقار د
جایی سهمان یودیم؛ زات د
سیّد غایی هیم زضیور داشیباد .فیمدا
رد ،سییایست یا خانواده یه تهمان سیرفباد .رحدت از ایین شید کیه آقیا شیما کیه یّمیار
هسبّد چما سیرو ید؟ یمانّد ایاجا .یاألخمه ایشان را راضی کمدند که در اردیّل یماند .زبیی
یه گاراژ رفبّم تا اسداب و اثاثّۀ ایشان را از یاریمر اتوییوس تحو ییل یگّیمیم .زیات ییونس
گرت :سن سسجدم را ییه تیو سییدهیم .او شی هیا در سسیجد یسیاو نمیاز سییخوانید و
روزها ظهم) در سسجد سّمزا ب(یاکدم .از فمدار همان ش  ،آقا د
سّد یونس خودش هیم ییه
آقار سوسور اردیّ(ی اقبدا کمد و یدین رور ایشان هم ساندگار شدند .آقیار سوسیور در
اردیّل یمار ط(دهها یمناسه گباشت؛ یه آنها شهمیه داد؛ از آیة اﷲ یموجمدر اجازهناسه گمفیت
باوان شهمیه یّن ط(دهها پخش کاد.
تا وجوها ا سمدسی را یه ا
سخامانیهار آقار سوسور خّ(ی تحمیکآسّز یود؛ یعای یمانگّزاناده ییود .ییه سسیبمع
انمژر سیداد؛ چون خودشان پم از انگّزه و انمژر یونید .در زسیان سصیدق ،تیودهارهیا در
تهمان ،قم و اردیّل سشغو فعالّت ززیی یودند .آقار اردیّ(یی سییگریت :سین در ریحن
زضم سعصوسه س) سخامانی سیکمدم و روز یعد که یه آنجا رفبم ،دو نرم از ززب تیوده
را دیدم که یه ییدیگم سیگرباد این همیان آقیایی اسیت کیه دییموز ب(ّیه زیزب سیخامانی
خصیوص
سیکمد .در اردیّل ج(سهار هربگی یمپا ییود .آقیار اردیّ(یی در آن ج(سیا در
ا
یهائّت یحث سیکمد .پاجاه الی شصت نرم هم سسیبمع داشیباد؛ یعیدها ایین سدازیث در
قال ا کباب سابشم شد.
سخامانیهار آقار سوسور یه نحور یود که همه سماپا گوش یودند .ییادم اسیت کیه در
ییی از یمناسههار ایشان ،شخصی از سسبمعان طورر نشسبه یود که آدم گمان سیکیمد کیه
خوایّده است .یه او گرباد :نخواب ،یّدار شو! گربه یود :نخوایّدم ،دارم یه زمفهار آقیار
سوسور فیم سیکام .آقار سوسور شعمهار جالدی یم سادیم سییخوانید .شیعمهار پیمو ین
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اببصاسی را یا شور و زمار سیخواند .خودشان سیگرباد وقبی ی(ادگو ندود ،دسبم را کایار
گوشم سیگباشبم و فمیاد سیزدم که سستباصم نداشّد!

آقار سوسور اردیّ(ی دوسبی داشت یه نام آقار روزانی کیه از فضیتر قیم و د
سؤسیس

سسجد اسّمالمؤساّن در تهمان یود .سمپمست سسیجد ییه آقیار روزیانی گربیه ییود کیه سیا
ً
سیخواهّم یمار این سسجد شخصی را یّاوریم که سادم یمود و نماز یخواند .الدبه قدت ییمار
دبو ا آقار اسّای راز الغ،یح) اقدام کمده یودند که یه سید ا سشیغ(ۀ یسیّار ،نپبیمفبیه
یود .آقار روزانی ،آقار سوسور اردیّ(ی را سعمفی کمد و گربه یود که اگیم یبوانّید ایشیان را
یّاورید خوب است .آقار سوسور اردیّ(ی پبیمفباد .از اردیّل هم بدهار یه ساز سیا آسیده
یودند و یه دندا آن یودند که آقار سوسور را یه اردیّل یازگمداناد .ایشان هیم یازگشیت را ییه
نبّجۀ اسبخاره د
سحو کمدند و گرباد :سن اکاون یه تهمان آسدهام ،شما هم ززمت کشّدهاید
سطیایق اسیبخاره قیمار شید در
و از اردیّل آسدهاید ،نمیتوانم همّنطورر جواب رد یدهم.
ا

تهمان یماناد! پس از آن در سسجد اسّمالمؤساّن یه سادم رفباد.
ً
آقار سوسور اردیّ(ی ،واقعا از لحاظ ب(می ،پمیار یودند و در سحضم اساتّد یزرگیوارر
د
همچون آقار بتسه طداطدایی شاگمدر کمده یودند .آقار اردیّ(ی در زسیمۀ روزانّیانی ییود
کبیاب فیلسبوفنماها را
که زبی آثار چپیها را سطالعه سیکمد .آقار نارم سیارم شّمازر،
ا

یا همیارر آقار سوسور اردیّ(ی نوشت .ایشان یا اسام سوسی ردر هم رفّق یود .ییک ییار

که آقار ردر یه ایمان آسده یود ،در قم سهمان آنها یود؛ یه تهمان هم که آسدند ،آقار اردیّ(یی
ایشان را یه سازلشان دبو کمدند .آن ش بتوه یم سن ،آقارضی شیّمازر هیم ییود .ییمادر
ً
اسام سوسی ردر ،آقا رضا ردر هم یود .قدت هم آقار سوسور اردیّ(ی یه لداان رفبه یودند و
نگیارش
یا ایشان دیدار داشباد .اسام سوسی ردر یه سد ا همیارر یا نشمیۀ مکتب اسالم و
ا
سقاالتی در زسّاۀ اقبصاد ،یا آقار سوسور اردیّ(ی روایش رمّمانهار داشت.
آقار سوسور اردیّ(ی در تهمان یه اقاسۀ نماز در سسجد قاابت نمیکمد و یه اسور دیگیم،
از جم(ه توسعۀ زیمساختهار سبهدی هیم سییپمداخیت .روزر شخصیی از اراک آسید و
ساخبمانی را یه آقار سوسور هدیه داد .یک روز یه سن گرت که یّا سیخواهم یا آقار روزیه

گفتوگو با آقای حاج جعفر صنعتی
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خصوص ساخبمانی که یه سا دادهاند سشور کام .رد ،سابت  1خدست آقیار روزییه
در
ا

رسّدیم .روزیه گرت که ییی از این دو کار را انجام ییده :ییا سدرسیۀ ب(یوم دیایی در آنجیا
تأسّس کن آن زسان دیده سیشد که گیاهی سع(یم ورزش را ییمار تیدریس ب(یوم دیایی ییه
سدارس سیفمسبادند و لبا یه وجود طتب و کارشااس ب(وم دیای نّاز سدمم یود) یا در آنجیا
سقطعی سایّن دیّمسبان و ایبدایی راهامایی) راهاندازر کن .آقار سوسور اردیّ(یی پّشیاهاد
ً
دوم را پبیمفت .ساخبمان در ایبدا یه سدرسۀ راهامیایی سرّید تدیدیل شید .یعیدا در خّاییان
زنجان دو ساخبمان یزرس ازداث کمد ساخبمان دیگمر هم یه تازگی ییاالتم از یزرگیماه آییة
اﷲ ردر یاا شده است) که الحق در شمار یهبمین سدارس تهمان اسیت .همچایّن د
سؤسسیه
خّمیه اسّمالمؤساّن ع) و در خّایان زنجان سسجدر ازداث کمدند.
آقار سوسور اردیّ(ی ،فمدر روزآسد ،سختکوش و خسبگیناپبیمند .ییه سید ا ذهین
ا
روشای که داشباد ،هاگاسی که یه تهیمان آسدنید گسیبمۀ فعالّبشیان وسیّعتم و یهبیم شید و
اسیانا زیادر را فماهم کمدند .د
سؤسسان ززب جمهورر استسی که گموهی از روزانّیان
همفیم آقار اردیّ(ی یودند ،در کانون توزّد ،تشیّل ززب را ابتن نمودند .از سّیان آنهیا
آقار یاهام رایطیۀ نزدیییی ییا آقیار سوسیور داشیت .ایشیان فیمد یسیّار سخ(صیی ییود و
پّاشهادهار کارر آقار سوسور را یا رور گشاده سیپبیمفت.
آقار سوسور اردیّ(ی سیگرباد :وقبی خودم را یا آقیار رفسیاجانی سقایسیه سییکیمدم،
سیدیدم که ایشان در شمایش دشوار یه رازبی تصمّم سیگّمد ،ولی سن از فمط ازبّاط و یّم
یموز اشبداه یهسخبی تصمّم سیگمفبم.
یودن ایشان در کیانون توزّید ،ییا
کتسهار درس آقار سطهمر یه سد سماوع المادم ا

جمعّبی در زدود دو هزار نرم ،در آسری تئاتم یمگزار سیشد.

آقار سوسور اردیّ(ی دو یار سیبه کمدند .یک یار سیبۀ ق(دی که الدبه خرّف ییود؛ ییک
یار هم سیبۀ سغزر .وضع جسمیشان چادان وخّم یود که وقبی ایشان را یا آسدیوالنس ییه
تهمان آوردند ،یک طمف یدنشان ف(ج شد .پس از آن نّز یه ناگزیم از یمخی فعالّتها دست
کشّدند .اکاون نّز در یّن سماجع قم ،جایگاه سعبدمر دارند .نظمشان هم ایین اسیت کیه در
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این یمهه ،یهبمین راه تمو یج دین ،تقو ی ات زوزهها است.

آقار اردیّ(ی ،فمدر خوشسخن ،خوشرفبار و شیوخطدع اسیت .ییا آقیار د
سیموت هیم
روایش رمّمانهار داشباد .یک یار که یه سااسدت د
تشمف یه زج در هب(ی یا ایشان همسایز

اهپوست هبل که زقوق کمی سیگمفباد ،دور از چشمان سیا انعیام
یودیم ،یه خدسبیاران سّ
ا
قایل د
توجهی داد.

