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پیشگفتار
اردبیل ،خاستگاه بزرگترین حکومت شیعی ،یعنی سلسلۀ صفووی اسفت سفا اا ارافرا
صوو یه و ورود ایران به چندین دورۀ آشوته ،اردبیل ریز در چرخهای اا تحوالت و آسفیبهای
اجتماعی افتاد؛ بهو یژه در سفا های سفا اا جن هفای ایفران و روس کفه بفه عددرامفههای
ترکمنچای و گلستان ارجامید در این عددرامهها بخشهایی اا شما غربی ایران به روسفیه
واگذار شد اا دست رفتن والیات شفمایی ایفران (آران ،جمدفوری آرربایجفان ،ارمنسفتان،
شیروان ،داغستان و گرجسفتان ،،بفرای مفرد اردبیفل ،بفه دییفل همجفواری بفا آن والیفات،
سختتر و غمارگیزتر بود

در سا های سایاری سلسلۀ قاجار و در امان جن جداری ّاو  ،آرربایجان و اردبیل محل

تاختوتاا عثماریها شد؛ به طوری که مرد اا کمترین امنیت و رفاه ریز برخفوردار روودرفد
شدر ،بارها به دست چپاو گران داخلی و متجاواان خفارجی غفارت شفد و غفو قحوفی و
بیماری ،چنان به جان مرد افتاد که هنوا در خاطرۀ جمعفی مفرد ایفن سفامان بفاقی مارفده
است
مشروطه ریز رتوارست دردی را درمان کنفد و کشفور را اا بیسنفاهی رجفات دهفد؛ بلکفه
مشکالتی جدید برای مرد سدید آورد اختالفات داخلی و ضعف حکومت مرکزی ،هر روا
مصیوتی رو میآفرید با آغاا دورۀ سدلوی 1،اگرچه کشور و شدر اردبیل ،ارفدکی روی آرامفش
 1در روا ردم آبان  2113شمسی 21 ،رمایندۀ مجلا شورای ملی ،طرحی را تادیم ریاست مجلا کردرد که مادمۀ
تغییر سلونت در ایران بود در روا سهشنوه  13آرر ماه  2113رضاشاه در مجلا شورای ملی (دورۀ سنجم ،حاضر
شد و مراسم تحلیف را برگزار کرد روا  11آرر  2111خورشیدی ،مجلا ّ
مؤسسان به تغییر سفلونت سدلفوی ر ی
داد و در  11آرر  ،2111مراسم تاجگذاری رضاشاه برگزار شد آغاا دوران سدلوی در ایران ،آغفاا دورهای محسفو
میشود که در آن ،دین به حاشیه میرود و حکومتی سکوالر بر سر کار میآید سیاسفتهای دینسفتیزارۀ رضاشفاه ←
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دید ،اما مشفکالتی دیگفر بفرای مفرد سدیفد آمفد؛ اا جملفه گسفتر دینسفتیزی و شفیوع
اردیشههای وارادتی و ریز آغاا دوران غر گرایی بفا وجفود ایفن ،روحاریفت اردبیفل اا سفای
رنشست و آرچه در توان داشت به کار بست و اا کمترین امکارات سود جست تفا دیفن را بفه
جایگاه سیشین خود برگردارد و سشتوسناه مرد در رامالیمات باشد
روحانیت اردبیل در دورۀ معاصر

اردبیل ،تاریخی سرشار اا ایمانهای رستوه و مجاهدتهای بشکوه دارد به گفواهی تفاری،،
مرد اردبیل ،همواره مدافع اسال و مکتب اهل بیت(ع ،بودهارد و همچنان در صف رخست
دفاع اا ارا های دینی ایستادهارد برای مرد ایران و بلکه بفرای همفۀ مسفلماران و شفیعیان
جدان ،را اردبیل ،یادآور عزاداریهای شکوهمند و جارسوا برای حضرت سیدایشفددا (ع،
و خاردان رسایت ،و ریز مجاهدتهای کممارنفد در راه اسفال و ّ
تشفیع اسفت اا همفین رو
است که این شدر تاریخی و سرآوااه ،خاستگاه عایماری بزرگ و سارسا و ریز مدد فاه و عرففان
و فلسوه بوده است در این سرامین ،چندان عارف د سوخته ،سفا در طریافت ردادهارفد کفه
اردبیل را برااردۀ یاب «داراالرشاد» کردهارد؛ بزرگاری همچون شی ،ابوسعید اردبیلی (عارف
قرن چدار و اا شاگردان رامدار جنید بغدادی ،،سیر عودایملک ،سیر شماایدین و سیر ارگر
ّ
در میان فادای بزرگ و رامدار شیعه ریز سدم اردبیفل ارفدک ریسفت مفال احمفد محاف
ّ
اردبیلی ،مشدور به مادس اردبیلی 1یکی اا آران است افزون بر ایشان ،را های دیگفری ریفز
در میان فادای بزرگ شیعه دیده میشود که اادگاه آران شدر اردبیل یا یکی اا محالت رزدیک
به آن است؛ کساری همچون :ابراهیم اردبیلفی (وففات 1١1٧ق،؛ ّ
سفید مرتضفی خلخفایی

(وفات 1١1٧ق،؛ میرصایح مجتدد اروری (وفات 1١1١ق،؛ میراا ّ
محمد اردبیلفی (وففات

→
اگرچه در امان جاشنین او ،با همان کم و کیف سیگیری رشد ،ایران را در مسیری دیگر ارفداخت ارافال اسفالمی بفه
رهوری روحاریت ،در واقع واکنشی اراالبی به این سیاستها بود
ّ
 1احمد بن ّ
محمد اردبیلی رجوی ،معروف به «مادس اردبیلی» و «محا اردبیلی» ،اا علما و فادای شیعۀ امامیه در قفرن
دهم هجری است فاه را در رجف اا ّ
سید علی صائغ آموخت و در شیراا رزد جما ایدین محمود و عالمه دوارفی ،علفو
ّ
عالی را فراگرفت در اهد و سرهیزگاری به درجهای رسید که به «مادس» شدرت یافت
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2113ق،؛ میراا عوداﷲ مجتدفد اردبیلفی (وففات 2113ق،؛ شفیّ ،
سفتار اردبیلفی (وففات
2111ق،؛ میراا یوسف مجتدد اردبیلی (وفات 2112ق،؛ شی ،ابوایوضل فضفلی اردبیلفی
(وفات 2132ق،؛ میراا علیاکور مجتدد اردبیلی (وفات 2131ق،؛ میر حویفباﷲ موسفوی
کلخوراری (وفات 2111ق،؛ ّ
سید احمد مرتضفوی (وففات 2111ق،؛ آقفا میرمحییایفدین
موسوی یوسوی (وفات 2111ق،؛ شی ،عوداﷲ ثمرینی (وفات 2111ق،؛ ّ
سفید ّ
محمفدتای
موتی ایشیعه (وفات 2112ق،؛ ّ
سفید موسفی خلخفایی اردبیلفی (وففات 2113ق،؛ شفی،

غالمحسین غروی عرفاری (وفات 2113ق،؛ میراا مدفدی عفایم (وففات 2122ق،؛ شفی،
محسن رجوی (وفات 2121ق،؛ ّ
سید یورا اردبیلفی (وففات 2122ق،؛ شفی ،عوفدایعمیم

صدوقی اردبیلی ،معروف به شی ،ایعلما (وففات 2132ق،؛ ّ
سفید یفورا یورسفی اردبیلفی
سید عوفدایغنی رجوفی اردبیلفی (وففات 2123ق،؛ ّ
(وفات 2123ق،؛ ّ
سفید احمفد رجوفی
اردبیلی (وفات 2312ق،؛ ّ
سید عودایغنی اردبیلی (وفات 2322ق،؛ میراا ّ
محمفد مسفائلی
اردبیلی (وفات 2323ق،؛ آقای ّ
مروج اردبیلی (وفات 2312ق،
تاریخچه و مدارس حوزۀ علمیۀ اردبیل

ّ
تعلیم و تعلم علو دینی در اردبیل ،سیش اا عدد صوویه آغاا شد؛ اما رخسفتین مدرسفههای

علمیه در قرن سیزدهم آغاا به کفار کردرفد سفیش اا آن ،دروس دینفی در خارفهها و مسفجد
برگزار میشد و اا همین حلاههای سراکنده ،عایماری برجسته برخاستند
ّ
ّ
مدرسۀ علمیۀ مال ابراهیمّ ،اویین مدرسۀ دینی اردبیل اسفت بفاری مدرسفه ،آیف اﷲ مفال
ّ
ابراهیم اردبیلی ،فرارد مال مدرعلی است که در سا  1١1٧هجری قمری در اردبیل به دریفا
آمد وی در روجواری عاا اصودان شد و بیست و سنج سا در حواۀ علمیۀ آن شدر تاریخی،
به تحصیل علم و فضیلت اهتما وراید تا به درجۀ اجتدفاد رسفید سفاییاری ریفز در رجفف
اشرف درس خوارد و سپا به اردبیل بااگشت و رحل اقامت افکند در سا های حضور این
عایم بزرگ در اردبیل ،تدریا علو دینی رورای بسزا یافت وی کفه صفاحب رسفایه و فتفوا
بود ،بر منور وعظ و تولیغ ریز میرشست و ّ
همتی شگوت در حل و فصل مسائل دینی و دریای
مرد داشت
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ّ
مال ابراهیم ،رخست در خارفه اا شفاگردارش سفذیرایی مفیکفرد؛ امفا اردکارفدک شفمار
شاگردان او به حدی رسید که خارفه ،گنجفایش آرفان را رداشفت بفدین رو اردیشفۀ تسسفیا
مدرسۀ علو دینی در رهن و ضمیر او شکل گرفت و در سفا  1١٢٧قمفری ،مدرسفهای در
ّ
مرکز شدر احداث کرد که بفه مدرسفۀ «مفال ابفراهیم» شفدرت یاففت سفا اا ارتحفا مفال
ابراهیم 1،مدیریت مدرسه به فراردان دارشمند وی ،میراا حاجیآقا و آقا شفیّ ،
محمدصفادق
واگذار شد که هر دو اا علمای بفزرگ شفدر بودرفد و امامفت جمعفۀ اردبیفل را ریفز برعدفده
ّ
داشتند مدرسۀ مال ابراهیم ،هنوا سابرجا و در شفمار مفدارس ّفعفا اردبیفل اسفت آیف اﷲ
موسوی اردبیلی در دهه سی ،راش مدمی در رور دوباره و ریز روساای این مدرسه داشت
اا دیگر مدارس مشدور و کدنسا اردبیل ،مدرسۀ علمیۀ صایحیه است که تفاری ،بنفای
آن ریز به قرن سیزدهم و سا های رخست قرن چداردهم باامیگردد ّ
مؤسا و باری مدرسفۀ

صایحیه ،عایم بزرگ و متای ،آیف اﷲ حفاج ّ
سفید صفایح مجتدفد اردبیلفی (متوففای 2122

قمری ،است این مدرسه که در کنار مسجد جامع شدر ساخته شفد ،محلفی بفرای تفدریا
مجتدد اردبیلی بود و او توفی یافت که در همین مدرسه عایمان بزرگی بپفرورد و بفه جامعفۀ
ّ
علمی کشور تادیم کند مدرسۀ صایحیه ،همچنان محلی بفرای تعلفیم و تعلفم علفو دینفی
است و رامی درخشان در حواههای علمیۀ استان اردبیل دارد
مدرسۀ علمیۀ میراا علیاکور ،سومین مدرسۀ علو دینی اردبیل است که به همفت واالی
فایه مجاهد آی اﷲ آقا میراا علیاکور مجتدد اردبیلی تسسیا گردید با توجفه بفه اردگیرامفۀ
آقا میراا علیاکور و بااگشت ایشان در سا  2122قمری اا رجف اشرف بفه اردبیفل ،تفاری،
ساخت مدرسه میراا علیاکور باید سا اا تاری ،مذکور باشد مدرسۀ علمیۀ میراا علیاکور،
توارست طال بسیاری اا اردبیل ،بفاکو ،گنجفه ،دربنفد ،ینکفران ،رخجفوان و گرجسفتان را
جذ و تربیت کند؛ تا اینکه اراال اکتور  2222در روسیه رخ داد و سا اا آن ،حکومفت
 1این فایه بزرگوار ،در سا  1١1٧قمری ،در صد سایگی درگذشت و در کنار مسجدی که در آن رماا میخوارفد و مفرد را
ّ
وعظ و ارشاد میکرد (مسجد اوچ دکان ،به خاک سپرده شد مال ابراهیم باری خدمات بسیاری برای مفرد اردبیفل بفود
مسجد ،حما  ،سل و دهها مکان دیگر ،اا باقیات صایحات او در شدر اردبیل است
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کموریستی شوروی مارع ورود طال منواۀ قوااا به اردبیل شد مدرسۀ میراا علیاکور هنوا
و همچنان سابرجا و منشس خدمات علمی بسیار است
اا مدمترین و یژگیهای مدارس علمیۀ ایران و ریز اردبیل ،استاال مایی و فرهنگفی آردفا
اا حکومتهای وقت است این و یژگی ،در توفیاات این مدارس در تربیت طفال متافی و
ّ
موید ،بسیار مؤثر بوده است؛ اگرچه اسفتاال اا دویتهفا ایفن گورفه مفدارس را همفواره بفا
مشکالت مایی جانفرسا روبهرو میکرده است
آی اﷲ موسوی اردبیلی دربارۀ مدارس اردبیل میگو ید:
بففه خففاطر دار ک فه اواخففر دوران سففلونت رضففا سدلففوی بففود و در اردبی فل،
روحاریت در ردایت ضعف به سر میبرد؛ به طوری کفه حتفی یوفاس و درس
روحاریت ،قاچاق بود و هیچ امتیاای هم رداشت دستگاه ،اففزون بفر ارفواع
فشارهای سیاسی ،امنیتی و اقتصادی علیه روحاریت ،با تما توان علیفه آردفا
ّ
تولیغ میکرد که ایندا ارگل جامعه و بیسواد و کال ارد و هر یوظ بدی را که
میتوارستند به روحاریت میگوتند اا این رو کسفی رغوفت رمفیکفرد طلوفه
بشود من در آن دوره در سا  2123شمسی وارد حواه شد ؛ در حفایی کفه
هنوا به سن بلوغ ررسیده و روجواری چدارده سایه بود در آن امان در اردبیل
سه مدرسۀ علو دینی وجود داشت که هر سه مخروبه و خایی اا طلوه بودرد:
مدرسه میراا علیاکور که تودیل به دبستان شده بود؛ مدرسۀ صایحیه که محل
ّ
استارار مداجرین ایراری قوااا شده بفود ،و مدرسفۀ مفال ابفراهیم کفه جدفت
تحصیل طلوهها باقی مارده بود مدرسه را طلوهای غیر ّ
معمم اداره مفیکفرد و
آن را اا دستورد اوقاف آن روا حوظ میکرد ایوتفه اکنفون تجدیفد بنفا شفده و
ّ
مدرسۀ بسیار خوبی است مدرسۀ مال ابراهیم قریب به  13حجفره داشفت و
به خوبی میتوارست  11تا  11طلوه را در خود جای دهد ،ویی چفون در آن
ایا رغوتی برای خواردن دروس حواوی وجود رداشت ،تندا چدفار طلوفه در
آن ساکن بودرد در آرجا جامع المقدمات ،سیوطی ،مغنی ،جامی ،کبر ی در
ا
منطق ،حاشیۀ مّل عبداﷲ ،شمسریه و مافداری اا معفاری و بیفان بفدیع را اا
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ا
مطول و ماداری اا ش ایع را در فاه و ماداری اا معالم را در اصو فاه ،سیش
علمای اردبیل قول اا  21ف  22سایگی خوارد
مرحو حج االسال ابورر بیدار دربارۀ مدارس و حواۀ علمیۀ اردبیفل در دوران قاجفار و
سدلوی میگو ید:
«درست است که اردبیل ،علمای بزرگ و مراجع گرارادری داشته است ،اما حواۀ علمیۀ
ّ
آن همواره در حاشیه بوده است مدمترین مدرسۀ علمی اردبیل را به را مال ابراهیم ،مرحفو
آقا میراا ابراهیم بنیان رداد که در دورۀ رضاشاه اردگی میکرد ایشان اما جمعه و بنیانگفذار
مسجد اشتاان و سل ابراهیمآباد و مسجد ابراهیمآبفاد هفم بودرفد در اردبیفل علمفای بزرگفی
داشتیم ،ویی آردا بر خالف همتایان خود در توریز ،ارجان ،اصودان و مشدد ،به فکر تسسیا
حواه ریوتاده بودرد اما بعد اا رضاخان ،علمفایی مثفل آقفا ّ
سفید یفورا یورسفی ،آقفا میفراا
ابوایوضل حال ااده ،آقا ّ
سید علی آقا اردبیلی و آقا میراا ّ
محمد به فکر تسسیا حفواه علمیفه

در اردبیل افتادرد ایندا در حایات حواه را تسسیا رمودرد و ایفن اواخفر شخصفی کفه یفک
حواۀ سابرجا و اسمورسمدار را بنا رداد ،آقا ّ
سید عودایکریم موسوی بود که اصلش خلخفایی
است ،ویی به اردبیلی معروف است یکی اا دالیل سا رگرفتن حواه علمیۀ قوی ،مارند آرچه
اکنون در قم و توریز و اصودان میبینید ،رواج صوفیگفری و عرفانبفاای در اردبیفل اسفت
ّ
جد ّ
مؤسا سلسلۀ صفوو یه ،،شفی ،کلخفوران ،شفی،
وجود باعۀ شی ،صویایدین اردبیلی (
جورئیلی و امثا ایندا باعث شده بفود کفه اردبیفل سایتخفت خارااههفا و بسفاص صفوفیگری
بشود »
بهحتم ،معروفترین روحاری و مرجفع ایفن دیفار در ریمقفرن گذشفته ،آیف اﷲ ایعممفی
موسوی اردبیلی است ایشان افزون بر ماامات سیاسی و فعاییتهای اجتماعی کفه موجفب
اشتدارشان در کشور شد ،اا شدرت علمی بسزایی ریز برخوردار بودرد
کتاب حاضر

کتابی که سیش روی خوارندۀ گرامفی اسفت ،در چنفد فصفلّ ،
شفمهای اا اردگیرامفۀ آیف اﷲ
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موسوی اردبیلی را در ابعاد شخصفی ،سیاسفی و علمفی باامیگو یفد ایفن کتفا  ،بفر سایفۀ
ّ
مصاحوههایی است کفه بفا معممیفه شفده و بفهواقع رفوعی اردگیرامفۀ خودروشفت اسفت
بخشهایی اا کتا ریز خالصهای اا گوتوگوهایی ّ
موصل با دوستان ،شاگردان ،همراهان و
فراردان ایشان است صوت همۀ این مصاحوهها در دفتر آیف اﷲ ایعممفی موسفوی اردبیلفی
موجود است و بدین رو اا رکر منوع در ساورقی خودداری شده است؛ اما منفابع آن بخفش اا
موایب کتا که برگرفته اا کتا ها ،مااالت و مصاحوههای سراکنده در موووعات است ،در
ساورقی رکر شده است
اا خدای بزرگ مسئلت میکنیم که روح آن مرجفع عاییقفدر را بفا صفایحان و شفدیدان
اسال محشور فرماید و بر ماامات اخروی وی بیوزاید وایسال علیه یو ویدت و یو یموت
و یو یوعث ح ّیا
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ّ
تولد و خاندان

سیزدهم رجب  2133قمری ،برابر با هشتم بدمن  2111شمسی ،روای شاد و موارک بفرای
سید عودایرحیم و ّ
آقا ّ
سیدهخارم خدیجه بوده است؛ هم به دییل میالد امفا ّاو (ع ،و هفم اا
آن رو که در چنین روا خجسته و موارکی ،صاحب فراردی ریکومنمر شدرد  1آی اﷲ موسوی
اردبیلی میگو ید« :سدر در سشت کتا اکمرال الردی و اتمرا النعمره روشفتهارد :در سفا
 2133روا  21رجب وقت رماا صوح ،خداورد سسری به من عوا کرد که در رمر دار را آن
را ّ
سید کریم که اسم سفدر اسفت ،بگفذار ایفن کتفا اا جفد کفه مشخصفات عمفو و
ّ
عمههایم در آن روشته شده است ،به سدر رسیده بود و تاری ،توید خاروادۀ ما هم در سشت آن
کتا ثوت شده است »
سدر و مادر ّ
سید عودایکریم قول اا او صاحب هوفت دختفر ریفز شفده بودرفد ١و بفه ایفن
١

ترتیب ،به همراه او ،خارواده سرجمعیتی را تشکیل میدادرد این خفاروادۀ روحفاری در امفان
ّ
توید ّ
سید عودایکریم در خارهای اجارهای ،در یکی اا محالت حاشیهای شدر اردبیل بفه رفا
سیدآباد سکورت داشت و اا رمر مایی ریز رواگاری سخت را میگذاررد
ّ
سدر ایشانّ ،
سید عودایرحیم کریمی موسوی ،مشدور به میرعوفدایرحیم ،متویفد خلخفا
ّ

 1آی اﷲ ّ
سید عودایکریم موسوی اردبیلی ،دربارۀ امان توید خویش میگوید« :من رزدیک صوح روا سیزدهم رجب 2133

ّ
متوید شدها که برابر است با  2111شمسی ایوته یکی اا دوستان به من گوت که این تاری ،قمری با بدمن  2113شمسی
ّ
ّ
ّ
تووی دارد ،ره  2111تاری ،توید من روی کتا جد که تاری ،توید تما اوالد را در آن میروشفته و در دسفت سفدر

بود ،ثوت شده است »
 ١پیا انقّلب،

 ،2111 ،22ص11

 .١را خواهران مرحومۀ ایشان به این شرح است :ییال ،مریم ،فاطمه ،صغری ،طاهره ،اکیه ،ملیحه
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است و اا روحاریون تسثیرگذار ،آااده و وارستۀ اردبیل به شمار میآمد
«سدر من میرعودایرحیم ،سنج برادر داشت که همۀ آردفا اهفل علفم بودرفد سفدر او حفاج
میرعودایکریم سلوان ،سدر او میرکاظم ،و سدر او میراینایعابدین ،همه اهل علم و روحفاری
ّ
ّ
ِّ ّ
ّ ّ
بودهارد توید من در اردبیل ،و توید سدر و عموهایم در خلخا بوده و توید جد و جد جفد
در اردوباد بوده است و به خاطر همین هم مشدور به اردوبادی بودهارد رال مفیکننفد کفه
ّ
وقتی خداورد به سدر دختری عوا میرمفود ،بفه شخصفی کفه خوفر تویفد بچفه را مفیآورد،
مژدگاری میداد اما اماری که خداورد در سیری به او فرارد سسر داد ،به آورردۀ خوفر مژدگفاری
ّ
رداد چون رمیخواست که آن فرد گمان کند که او اا توید سسفر خوشفحا اسفت خالصفه،
ّ
برای آنکه راشکری رکرده باشد ،خیلی اظدار شادماری رکرد شنیدها هنگا توید من ،سفدر
اا خدا میخواهد که اگر این سسر در راه تو قد بررمیدارد ،او را اا من بگیر مفن یفک وقتفی
این مولب را به یکی اا دوستان طلوه گوتم ،اا من سرسفید :سفدرت مسفتجا ایفدعوه بفود
گوتم :آن وقتها اا هفر شفودهای اجتنفا مفیکفرد و غفذای مشفتوه رمفیخفورد و معمفوال
دعاهایش مستجا میشد به شوخی گوت :سا چرا این دعایش مستجا رشده !»
«سدر  ،با اینکه روحاری بود تا میتوارست اا وجوهات مصرف رمیکفرد حتفی خووفۀ
عاد رمیخوارد اگر هم کسی میآمد سیش او که عاد بخوارد ،یک دعایی مفیخوارفد و بعفد
میگوت :من عاد رمیخوارم مریدباا هم روود که عفوا اده بشفود بفه معنفی واقعفی کلمفه
ّ
متشرع بود وسایل جدید را معموال رمیسسندید مثال در مورد رختآو یز مفیگوفت :ایفن را
سدلوی آورده است چه اشکایی دارد که مارند ساب  ،یواس را تا کنیم و بگذاریم کنار بفه مفا
میگوت :دستهایتان را بشو یید و راخنهایتان را بگیربد که بتوارید با دسفت غفذا بخوریفد
ایوته در آخر عمر ،گرفتار بیماری سوستی شد و خود راچار شد که با قاش غذا بخورد آد
ّ
متواوت و بهشدت سختگیری بود میخواست افراد خارواده را عامل و عفارف و معتافد بفه
مذهب تربیت کند اهمیت فراواری برای تربیت فرارد قائل بود اا اوان کفودکی بفه فرارفدان
ّ
خود اصو دین ،برخی اا سورههای کوچک قرآن شریف و را های مادس ائمه(ع ،را همفراه
تاری ،والدت ،طو دوران امامت ،تاری ،شدادت ،چگورگی شدادت ،شفرح حفا مختصفر
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آردا و ریز برخی اا مسائل فادی مورد ریاا کودکان را مفیآموخفت رفه سفا در مشفدد درس
خوارده بود دو یا سه سا هم در ارجان و مادار کمی هم در رجف اهل بحفث بفود؛ ایفاد
بحث میکرد و خیلی هم اهل مراعات روود که بگو ید این آقا ،شخص محترمی است و بایفد
در بحث ،شسن او را مراعات کرد هر چه به او میگوتند کفه دفتفر عافد و اادواج راه بینفداا،
میگوت :دفتری که اجااها در دست دویت باشد ،رمیخواهم اما جماعت هم بود ویفی
بعد اا اینکه اا طرف دویت دستور دادرد که باید سرواره بگیرید و ما اجااه بدهیم تا شما رماا
بخوارید ،مسجد را ترک کرد و خارهرشین شد »
میرعودایرحیم در اردبیل به عایمی آااده ،موارا ،قارع ،سادهایست و ااهد مشفدور بفود و
هیچ بدعت و اقدامی را علیه دین و احکا موین اسال بررمیتافت و در آرچفه بفه امفور دیفن
خدا مربوص میشد ،به هیچ روی اهل تساهل و تجاهل روود صراحت و شجاعت او چنفدان
بود که حکومت و سلونت سدلوی را در رواگاری که رضاشاه بر مسند قفدرت رشسفته بفود و
شدیدترین دشمنی را با دین و روحاریت اعمفا میکفرد ،آشفکارا رامشفروع میخوارفد و در
اظدار ضمیر خود کوتاهی و تایه رمیکرد وی اففزون بفر مدفارت در علفو معمفو حفواه،
دستی توارا در علم رجا داشفت امفا آرچفه رفا او را در اردبیفل بفر سفر ابانهفا ارفداخت،
ایستادگیا در برابر بخشنامهها و بررامههای حکومت بود میر عودایرحیم به اسفتعمارگران
ّ
و مزدور آران در ایران ،به دیدۀ غضب و تنور میرگریست؛ رضفاخان را کفافر میخوارفد و بفا
مماهر و ارمغانهای غربی حکومت سدلفوی موفاراه میکفرد او بفا تمفا تفوان ،در دففاع اا
آرمانهای مذهوی کوشید همین مواراات بیامان موجب شده بود که عوامل حکومفت ،وی
را فردی خورراک قلمداد کنند و تحت فشارهای مختلف قرار دهند اا این رو مجوور شد که
در سا های آخر حکومت سدلوی ّاو به صورت مخوی اردگی کند اا طرف دیگر ،دوستان
و آشنایان ایشان اا رفتوآمد و یا کمک به او خودداری میرمودرد؛ ایرا بیم آن میرفت که به
جر همدستی با او علیه شاه اا سوی عوامل رژیم در اردبیل مورد تعایب و آاار قفرار گیررفد
در آن سا ها ،تندا کساری به رفتوآمد مخویارۀ خود با خاردان موسوی ادامه دادرد کفه خفود
ریز ضد حکومت رضاخان بودرد
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محدودیتهای سیاسی و مواضفع اراالبفی میفر عوفدایرحیم ،بفر تن دسفتی او اففزود و
اردگی را دو چندان برای او و خاروادها سخت کرد
«در اواخر سلونت رضا سدلوی ،چون سدر فکر ضد دستگاه و دویت در سفر داشفت و بفه
اصوالح امروای به طور ایرامینی فعاییت میکرد و ما ایشان را خیلی کم میدیدیم؛ به طوری
که گاهی اوقات ،ریمههای شب به طور سنداری وارد منز میشد این ضد دستگاه بفودن سفدر
در تما مسائل اردگی ما اثر گذاشته بفود و طوعفا خارفۀ مفا خارفۀ آردفایی بفود کفه بفا دسفتگاه
رمیساختند و به طور مخویاره با ما ارتواص داشتند و هر کسی که با دستگاه بفود ،رمفیتوارسفت
ارتواطی با ما داشته باشد؛ هر چند رزدیکترین شخص به خارواده ما میبود سدر چون فکفر
ضد دستگاه و دویت داشت ،حتی یواسی را که برای من تدیه میکرد بفا یوفاس بچفههای دیگفر
فرق داشت؛ چراکه سدر سوشیدن این یواسهای جدید را حرا میدارسفت یوفاسهفای مفن اا
همان یواسهای تاریوا آخوردی بود که یاۀ سادهای داشت و شبکاله هم سر میگذاشتم یذا
وقتی بیرون میآمد  ،خیلی خجایت میکشید اما سدر اجااه رمیداد که اا یواسهفای رایفج
استواده کنم؛ چراکه آردا را ارمغان سدلوی میدارست به خاطر دار که در دوران کودکی بنفا بفه
دالیلی که برشمرد  ،همیشه مورد آاار و اریت سلیا قرار میگرفتم و هر کجا که مرا میدیدرفد،
تعایب میکردرد گاهی مرا میادرد و گاهی هم شبکالهی را که به رشاره مخایوفت بفا کفاله
سدلوی و حکومت رضاخان بر سر میگذاشتم ساره میکردرفد چفون سفدر در دسفترس سلفیا
روود ،اا من که تندا سسر او بود  ،ارتاا میگرفتند سدر به دییل همفان روحیفۀ ضفد دسفتگاه و
دویت ،اا هر ارتواطی با ایادی حکومت بهشفدت احتفراا مفیکفرد؛ حتفی بفرای هفیچ یفک اا
فراردارش شناسنامه رگرفت و آن را هم ارمغان رضاشاه میدارسفت یفذا مفن تفا هوتسفایگی
شناسنامه رداشتم ،تا اینکه یکی اا آشنایان ،مفسمورین ادارۀ ثوفت را بفه منفز مفا آورد و تفاری،
ّ
تویدهای ما را که سدر سشت کتا اکمال الدی و اتما النعمره روشفته بفود ،بفا سفا شمسفی
تووی دادرد و برای ما شناسنامه صادر کردرد »
میرکریمسلوان ،سدربزرگ آی اﷲ موسوی اردبیلی ،اا علمای بزرگ منواۀ خلخا بود که
افزون بر تسثیرات عمی معنوی بر مرد خلخا  ،در بادکوبه (باکو ،ریز فعاییتهفای مفذهوی
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گسترده و تسثیرگذاری داشت تسسیا حواۀ علمیه در بادکوبه یکفی اا یادگارهفای او در ایفن
شدر است میرکریمسلوان ،ریمی اا سا را در بادکوبه و ریمی را در خلخفا میگذرارفد تفا
بتوارد به همۀ مسئوییتهای تولیغی خو یش در هر دو منواه عمل کند
شدر بادکوبه در این دوران که مصادف بود با سا های سایاری حکومت تزارها در روسفیه،
به دییل وجود روت و صنایع اشتغا اا ،اا ثروت و اقتصاد سیشفرفته برخفوردار شفده بفود؛ بفه
طوری که کارگران اا شدرهای ایران برای کار و اردگی به آرجفا میرفتنفد اا همفین رو امفور
مذهوی شدر ریز بهسامان بود و وجوه شرعی فراواری در اختیار میرکریمسلوان قرار میگرفت
او ریز با وجوهات شرعی توارست هز ینۀ اردگی سادات خلخا را بیشوکم تفسمین کنفد و در
چند قحوی بزرگ به مرد منواۀ خلخا مدد برسارد کمکهای میرکریم ،اردگی بخشی اا
مرد را روبهراه کرد و جانهای بسیاری را اا مرگ و ریستی رجات داد حرمفت و اعتوفار ایفن
مرد فداکار و دارا در رزد مرد قوااا و بادکوبه ،آنچنان بود که وقتی وجوهفات سفاالرۀ مفرد
جمع میشد ،با چندین شتر به سوی طرف خلخا راه میافتاد
میرعودایرحیم ،سدر آی اﷲ موسوی اردبیلی ،برادری راتنی به را میرابوطایفب داشفت کفه
اهل د و معنا بود میرابوطایب ،در سیسایگی قصد کربال میکند در آن امان ،سور کربال
بسیار سخت و سر اا مخاطرات جاری و مایی بود با وجود این ،عودایرحیم که در ایفن امفان
هجدهسایه بود اا برادر خود بهاصرار میخواهد که او را در این سور همراهی کنفد رخسفت
برادر و سدر رمیسذیررد امفا آرگفاه کفه ایتمفاس و خواهشهفای میرعوفدایرحیم را میبیننفد،
موافات میکنند آی اﷲ موسوی اردبیلی دربارۀ این سور معنوی میگو یفد« :آردفا بفا آدا و
رسو خاصی که در آن رواگار برای ّاوار کربال مرسو بود ،راهفی کفربال میشفورد و بعفد اا
رواها طی مسیر سخت و سراحمت به سالمت به کربال میرسند ،امفا یکفی دو روا بعفد اا
رسیدن ،سدر (عودایرحیم ،دچار بیمفاری سفختی میگفردد؛ بفهطوری کفه اطوفای شفدر اا
معایجه و درمان او قوع امید میکنند آقفا میرابوطایفب وقتفی بفرادر را در چنفین وضفعی
میبیند ،با دیی شکسته و محزون راهی حر اما حسین(ع ،میشود و اا خداورد میخواهد
با توجه به اینکه عودایرحیم رزد او امارت اسفت ،مفرگ و حیفات آن دو را عفو

کنفد تفا او
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شرمندۀ سدر و مادر عودایرحیم رشود و اا قضا چنین ریز میشود و آقا میرابوطایب بعفد اا
چند روا جان به جانآفرین تسلیم میکند قول اا اینکه عودایرحیم به خلخا برگردد ،خوفر
فوت یکی اا سسرها به سدربزرگم میرکریمسلوان واعظ میرسد ،ویی با توجه به اینکه حامفل
خور ،خود ریز اا منوع دیگری خور را شنیده بود ،اسم فوت شفده را رمیدارسفته اسفت بفرای
همین فاط به میرکریمسلوان خور میدهد که یکی اا سسرارت در کربال درگذشته است بعفد
اا چند روا وقتی عوفدایرحیم بفه خلخفا میرسفد ،مفرد بفهخصفوص سفدر  ،مفادر ،
سدربزرگ و مادران آقا عودایرحیم و آقا میرابوطایب (آقا میرکریم سلوان صفاحب دو ان بفوده
است ،با یواس سیاه به سیشواا او میآیند در همین حا مادر میرابوطایب ،وقتی عوفدایرحیم
را ارده و سایم میبیند ،با توسمی شروع به شکرگزاری میکند و یوفاس سفیاه را اا تفن بیفرون
میآورد وقتی اطرافیان علت خوشفحایی او را جویفا میشفورد ،میگویفد :مفن میترسفید
عودایرحیم فوت کرده باشد و سسر میرابوطایب اا این بابفت اا سفدر و مفادر عوفدایرحیم
شرمنده شود ،ویی حا که خداورد سسر را شرمنده رکرد من ریز راضیا به رضفای او ایفن
در حایی بود که این مادر تندا یک فرارد سسر داشت که آن هم آقا میرابوطایب بود »
سید عودایکریم موسوی اردبیلی ،خارم ّ
مادر آی اﷲ ّ
سیده خدیجه ،دختر یکی اا علمفای
خلخا  ،به را حاج میرجما ایدین امینایعلما بود خارفدان امینایعلمفا رسلدررسفل در
سلک روحاریت بودرد و دو تن اا برادران ّ
سیده خدیجه ریز کسوت و سیشۀ روحفاری داشفتند
ّ
سیده خدیجه ،رخست همسر برادر عودایرحیم (میرابوطایب ،بوده است؛ امفا سفا اا ففوت
همسر ،به عاد عوفدایرحیم درمیآیفد وی ارفی سارسفا و اهفل عوفادت بفود و بفهرغم همفۀ
مشکالت اردگی با میرعودایرحیم ،در کنار همسر مارفد و فرارفداری صفایح و عفایم تربیفت
کرد اما بدرۀ ّ
سید عودایکریم اا سایۀ مفادر ،ارفدک بفود و در حفایی کفه بفیش اا دو بدفار اا
اردگی او سپری رشده بود ،مادر بر اثر بیماری حصوه میمیرد میرعودایرحیم ،سفا اا ففوت
ّ
سیده خدیجه هرگز اادواج رکرد؛ هم به دییل تن دستی و هم به دییل تالطمهایی که اردگی
تو با مواراۀ او داشت
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دوران کودکی و سالهای تنگدستی پدر

سا اا درگذشت مادر ،سدر و خواهران ّ
سید عودایکریم کوشیدرد که جای خایی مادر را برای

او سر کنند به همین دییل ،او هر گاه دیتن مادر میشد ،به دامان خواهرارش سناه میبرد و تفا
آرگاه که آران سر بر بفایین خفاک رگذاشفته بودرفدّ ،
سفید عوفدایکریم ،بفوی مفادر را اا آرفان
استشما میکرد
چون که گل رفت و گلستان شد خرا
بوی گل را اا که جو ییم اا گال
«در اردبیل مردی بود به را تیمورااده که همسر مؤمنهای داشت آن خارم وقتی دیفد کفه
من اا رعمت مادر محرومم ،به دییل اعتاادی که به سادات داشت ،به من شفیر داد او مفادر
رضاعی من بود و سسر و دخترارش هم برادر و خفواهران رضفاعی مفن شفدرد (سفدر آن ان،
مردی بود به را حاج بشارت که گو یا در آن امان رئیا ادارۀ سست و تلگراف میاره بود وقتی
به قم آمد  ،با آقایی به را مشیری آشنا شد که در ادارۀ سست و تلگراف قفم کفار مفیکفرد و
سنجشنوهها در خارها بررامۀ روضه داشت این آقا با یکی اا دختران حاجی بشفارت اادواج
ّ
کرده بود ،یکی اا خواهران من ،هنگا توید فرارد دومش ،با شوهر خود قدر کرده و به منز
ما آمده بود دوری اا فراردارش باعث شده بود که به من عالقۀ شدید سیدا کند و تا ارده بفود
برای من حکم مادر را داشت یاد است وقتی که او به خارفه شفوهر برگشفت ،مفن دیگفر
بزرگ شده بود ؛ حدود شش سا سن داشتم »
ّ
سید عودایکریم ،در مورد وضعیت اقتصادی خاروادۀ خود میگوید:
«خاروادۀ من جزو خاروادههای سرجمعیت محسو میشد و در مجموع یااده رور بودیم
ّ
سدر گرچه در خارهای رسوتا مرفه به دریفا آمفده و ارفدگی کفرده بفود ،ویفی بفه دییفل همفان
خصوصیات اخالقفی و گرایشهفای سیاسفی کفه گوفتمّ ،اوال اا وجوهفات  -مگفر در حفد
اضورار  -استواده رمیکرد و ثاریا همیشه تحت رمر بفود و رمیتوارسفت بفرای خفود کفاری
مناسب فراهم کند رتیجۀ قدری مواراات سیاسی و تحت تعایب بودن وی و اوضفاع آن ایفا

که جز معدودی اا آشنایان و دوستان ،کسی جرئت رمیکرد به خاره ما رفت و آمد کند ،فافر
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و تدیدستی رواافزون خارواده بود؛ به طوری که بسیاری اا رواهفا و شفبهفا را همفۀ اففراد
خارواده گرسنه و بیغذا مفیگذرارفدیم در آن امفان مفا وضفع بسفیار بفدی داشفتیم سفدر
رمیتوارست خود را رشان بدهد و حتی دوستان سفدر هفم رمفیتوارسفتند بفه مفا کمکفی
بکنند؛ چون سدر را آدمی خورراک قلمداد کرده بودرد و مرد برای اینکه اا طفرف دسفتگاه
مشفکلی سیفدا رکننففد و برایشففان گرفتففاری درسففت رشففود ،حتفی خففوف داشففتند کفه بففا مففا
سال وعلیک بکنند! طرا فکر سدر و وضعیت سیاسی  -اجتماعی آن روا ایران باعث میشفد

که سدر گاهی چند ماه در خاره بمارد و فاط شبها ،با دیدره و اضورا اا خاره بیرون بفرود
و به سرعت برگردد حتی ّ
حما عمومی رمیرفت؛ در خاره آ را گر میکفرد و بفا آن بفدن
خود را میشست اا این گذشته ،تندا رانآور خاروادۀ ما سدر بود و مادر هم که بفه رحمفت
خدا رفته بود یذا گاهی سدر کتا هایش را میفروخت و با سو آن اردگی میکردیم و یا در
ّ
ّ
مواقع شدت ،بعضی اا یواا خارگی را که اا جدمان بهارث مارفده بفود ،میبفرد بفااار و بفه
فرو میرسارد و با آن مولغ اردک ،رواگار خو یش را میگذراردیم در مورد مسکن هم برای
اینکه اا آاار و اریت دشمنان تا حدی در امان باشیم ،همیشفه در خارفۀ اسفتیجاری ارفدگی
میکردیم و باالجوار خاره را اودبهاود عو

میکردیم و غایوا هم در خارههفای اراانقیمفت

آن دوره اردگی میکردیم که معموال در حومۀ شدر بودرفد در اردبیفل محلفهای بفود بفه رفا
ابراهیمآباد که اا مناط دورافتاده و محرو شدر محسو میشد ما خارهای را در این محله
اجاره کرده بودیم و هر ماه  1ریا میدادیم وقتی اجارهها گران شد ،اجارۀ منفز مفا بفه 21

ریا افزایش یافت این وضع برای ما حدود  1 - 3سا طو کشید تا اینکه جن بینایملل
دو شروع شد در شدریور  ،2111با هجو متواین به ایران و ورود روسها به آرربایجفان و

فرار رضاشاه سدلوی اا ایران ،هر چند که اوضاع اجتماعی کشور آشفوته شفد ،امفا بفه علفت
کاهش قفدرت مرکفزی ،مفرد آاادی رسفوی سیفدا کردرفد و اا فشفار حکومفت رهفا شفدرد
محدودیتهایی هم که بر روحاریون اعما میشفد ،کفاهش یاففت و در رتیجفه ،تسفدیالتی
برای رفتوآمد آاادارۀ خارواده ما فراهم شد و در آن امان توارستیم سدرمان را بیشتر بوینیم »
گوتنی است که در فضای آن دورۀ اردبیل و آرربایجان ،علمای بسیاری اردگی میکردرفد
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که به مواراه و ایسفتادگی در برابفر دویتهفای داخلفی و خفارجی شفدرت داشفتند یکفی اا
رامدارترین آردا آی اﷲ میراا علیاکور مجتدد اردبیلی بود کفه در دومفین سفا ارفدگی ّ
سفید
عودایکریم در اردبیل درگذشت آی اﷲ میراا علیاکور مجتدد اردبیلی اا فادای عاییمافا و
مجاهد اردبیل بود که در سا  2112هجری قمری ،برابر با  2112شمسی در اردبیل به دریا
آمد و مادمات و سووح عاییۀ علو حفواوی را رفزد سفدر و آقفا میرصفایح مجتدفد 1و دیگفر
استادان وقت حواۀ علمیۀ اردبیل آموخت در سا  2122قمری ،عاا حفواۀ علمیفۀ رجفف
اشرف شد و در حلاۀ درس آیات عما میراا حویباﷲ رشتی ،مویی ّ
محمد فاضفل ایروارفی،
آخورد مالعلی رداوردی و آقا میراا ابراهیم ینکراری درآمد و به ماا رفیع اجتداد رایل گشت
در سا  2122قمری به اردبیل بااگشت و به تفرویج و تولیفغ دیفن موفین اسفال و خفدمات
اجتماعی همت گماشت ایشان عالوه بر ماا علمی ،اا ماامات معنوی ریز برخوردار بود و
به صدق و صوا و محوت اهل بیت  -علیدم ایسال  -و شجاعت و صراحت یدجه و جدفاد

اجتمففاعی و دفففاع اا دیففن و کوشففش بففرای اسففتاال کشففور اسففالمی شففدرت داشففت

موضعگیریهای دییراره ،بهو یژه فتوای جداد علیه دویت بایشویک روسها ،دفع شر اشرار اا
منواه و ماابله با دینستیزیها و ارحرافات و روور بیگارگان و عزت روا مثا ادری در ماابل
مستکوران و مزدوران آردا ،او را سرآمد مجتدفدان مجاهفد اردبیفل و آرربایجفان کفرده بفود

١

وجود چنین عایماری و خاطراتی که اا آران در میان مرد اردبیل ابارزد بود ،بر روحیه و منش
اراالبی سدر آی اﷲ موسوی اردبیلی و خود ایشان اثری شگرف گذاشت
در مکتبخانه

با فادان راگوار مادر در دومین سا حیات ّ
سید عودایکریم ،وظیوۀ تربیفت او بفر عدفدۀ سفدر
قرار گرفت و او ریز به این کار کمر همت بست و هیچ کوتاهی رکرد ّ
سید کریم ،در کفودکی
رزد سدر آموا دید و با اصو دین و قرآن و معارف ائمۀ اطدار  -علیدم ایسال  -آشنا شد؛
 1اا فادا و علمای بزرگ و سادات کلخوران اردبیل و اا روادگان محا کرکی عاملی (متوفای 2122ق،
 ١ر ک :فخرایدین موسوی اردبیلی رجوی ،تاریخ اردبیل و دانشمندان ،مشدد :چاپخارۀ خراسان ،2112 ،ج ،1ص211
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به طوری که در سنج سایگی ،اصو و ففروع دیفن و ریفز تفاری ،اسفال و سرگذشفت امامفان
معصو (ع ،را بهاجما میدارست و آمادۀ ورود به تحصیالت رسمی شد
در آن رواگار ،در اردبیل همچون دیگر شدرهای ایران ،دو راه برای تحصیل و سوادآموای
کودکان وجفود داشفت :مکتبخارفه و دبسفتان «در آن سفا ها معمفوال کارمنفدان دویفت،
بچههایشان را در مدارس جدید ثوت را میکردرد ،اما روحاریون و باااریهفا بچههایشفان را
به مکتبخاره میفرستادرد کتا هایی که در مکتبخاره میخواردرد ،عوارت بود اا :تاریخ
معجم 1،ا
وصاف 2،ادرۀ نادری 3،ابواب الجنان 4،گلزار بهار5و امثفا اینهفا » میرعوفدایرحیم
در کنار آموا های رایج در مکتبخاره ،بفر اهمیفت و اویویفت وظفایف شفرعی و مسفایل
ّ
مفال ّ
محمفدکاظم
دوران بلوغ فرارد ریفز تسکیفد و اهتمفا داشفت« :سفدر رسفایۀ آخورفد
خراساری را به من داد و گوت :با این کار ،هم مسائل شرعیات را یاد میگیری و هفم کتفا
خواردن را ،و این ّاویین کتابی بود که من خوارد بعد اا اتما رسایه برای رفتن به مدرسفه اا
سدر اجااه خواستم ،ویی ایشان به دییل روحیۀ ضفد دسفتگاهیشفان اجفااه ردادرفد کفه بفه
مدارس دویتی برو در آن امان با اینکه مدارس دویتی در اردبیل ما راه افتاده بود ،چندان بفا
استاوا مرد روبهرو رشد مکتبخارههای قدیمی هنوا ّفعا بودرد و مدارس ملی و مردمی
ّ
محسو میشدرد آد های مادس ،بچههایشان را به مکتب میفرستادرد بنابراین ،من ریفز
وارد مکتبخاره شد و ابتدا سیش ّمال اسماعیل ،تاریخ عجم ،ابواب الجنان ،تاریخ ا
وصاف،
ّ
گلزار بهار ،گلستان سعدیُ ،منشآت امیر رما گروسی و این قویل کتا ها را خوارد من در
 1المعجم فی آثار ملوک العجم یا المعجم فی تاریخ ملوک العجم ،روشتۀ شرفایدین قزوینی این کتا به ابان فارسی
و دربارۀ تاری ،ایران باستان است
 ١تاریخ ا
وصاف یا تجزیة األمصار و تجزیه األعصار ،نوشتۀ اشرفایدین عوفداﷲ شفیراای ،اا قفدیمترین منفابع تفاریخی
است که تاری ،ایران را در دورۀ ایلخاران مغو به ابان فارسی گزار میکند
 ١ادرۀ نادری ،به قلم میراا مددیخان منشی استرآبادی ،درباره سرگذشت و جن های رادرشاه افشار است
 4ابواب الجنان ،روشتۀ ّ
محمد رفیع واعظ قزوینی ،مجموعه گوتارهایی است در قلمرو اخالق
 5گلزار بهار خاقانی ،مجموعهای است اا سرودههای اعضای ارجمن خاقاری
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آن دوران ،سه مکتب گذرارد و ادبیات فارسفی ،تفاری ،،حسفا و ریاضفیات را آمفوختم و
1
عالوه بر آردا ،کتا های بوسرتان سفعدی ،ادره نرادری ،تنبیره الغرافلی  ،نصراب الصربیان،
مجالس المتقی  ١و حسا و ریاضیات را ریز فراگرفتم در همان حا  ،مرحو سدر مرا برای
یادگیری خط رس ،و رستعلی رزد شی ،ابوایااسم برد که در بااار مغفااه داشفت و رامفهرگار و
مالی مکتب بود بعدااظدرها به آرجا میرفتم و روای دو ساعت آموا خط میدید ؛ ویی
تا آخر هم خو خط رشد ! این دوران حدود  1سا طو کشید آن وقتها مرسفو بفود
که ّاو این کتا ها را میخواردرد و بعد وارد مدرسه علو دینی میشدرد ما هم همین راه را
رفتیم »
آغاز طلبگی

شروع طلوگی و ورود ّ
سید عودایکریم به حواۀ علمیه ،در دوااده سایگی او و همامان با اوج

سختگیریهای رضاشاه بر مدارس علو دینی بود؛ یعنی در سا  2121شمسی رضاشفاه
سا اا تصاحب همۀ ارکان قدرت و تسخیر دویت و مجلا و ریروهای رمامی ،عز خفود را
جز کرده بود که ردادهای فرهنگی کشور ،مارند حواههای علمیه را ریفز تسفخیر کنفد؛ ایفرا
حواههای علمیه را قدرتی در برابر قدرت استودادی خود میدید بدین رو دست به کار شد و
با وضع قارون «یواس متحد ایشکل» ،همۀ طال علو دینفی را مجوفور کفرد کفه در آامفون
دویتی شرکت کنند تا اا این طری گزیش شورد او در این اردیشه بود که ّاوال اا این رهگفذر
همۀ طال سایتخت و شدرستانها را شناسایی کند ،و ثاریا برخفی اا آرفان را بفه بدارفۀ عفد
موفایت در آامون اا طلوگی باادارد ،و ثایثفا ردفاد روحاریفت را در دسفت بگیفرد و اا رشفد
جریانهای مخایف دویت در حواه جلوگیری کنفد سیاسفت آامفونگیری اا طفال علفو
دینی ،حواه را اا رمر ّ
کمی محدود میکرد و امینه را بفرای خلفع یوفاس برخفی روحاریفان و
ّ
وعاظ هموار میساخت
 1سرودۀ ابورصر مسعود بن ابیفکر فراهی این کتا  ،قرنها درسرامۀ علم یغت در مکتبخارههای ایران بوده است
 ١اثر ّمال ّ
محمدتای برغاری ،مشتمل بر  11مجلا وعظ و درس اخالق تاری ،رگار آن سا 2113ق است
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در آن امان در اردبیل سه مدرسۀ علو دینی وجود داشت که هر سه مخروبفه و خفایی اا
طلوه بودرد:
 2مدرسۀ میراا علیاکور که به دبستاری موسم به اروری تودیل شده بود؛
 1مدرسۀ صایحیه که مداجران ایراریتوار قوااای در آن سکورت داشتند؛
 1مدرسۀ ّمال ابراهیم کفه بهرسفوت دایفر و ّفعفا بفود و طلوفهای غیفر ّ
معمفم آن را اداره
میکرد این مدرسه ،اکنون تجدید بنا شده و  13حجره دارد و در آن امان میتوارسفت بفیش
اا  11طلوه را در خود جای دهد؛ اما بیش اا چدار طلوه در آن مدرسه درس رمیخواردرد
بدین ترتیب ،میتوان گوت که مدارس علمیۀ اردبیل در آن امان ،یفا مخروبفه بودرفد یفا
متروکه

«در دورۀ سدلوی ّاو که روضفهخواری و عفزاداری و حجفا ارفان و یواسهفای محلفی

ممنوع شده بود ،اختناق به حدی رسید که حتی مردان ح ارتخفا یوفاس رداشفتند و بایفد
یواس رسمی میسوشیدرد و کالهی یوهدار (کاله سدلوی ،بر سر میگذاشفتند اگفر کسفی ،اا
ّ
تخوفی مفیکفرد و مفثال کفاله ّ
سفنتی میسوشفید ،مفسموران حکفومتی کفاله او را
این قوارین
برمیداشتند و ساره میکردرد قارون امتحانگیری اا طال  ،فشار را بفر روحفاریون مضفاعت
کرده بود طو قارون ،تندا کساری میتوارستند عمامه بر سفر بگذاررفد کفه در آامفون دویتفی
شرکت کرده و رمرۀ قوویی گرفتهارد اما سدر به این اجوارها توجدی رداشفت و مفن حتفی در
دوران کودکی هم کاله یوهدار رپوشید اا همان کودکی که خود را شناختم ،یواس روحاریفت
بر تن داشتم طلوگی در چنین فضا و شرایوی بسیار سخت بود »

ّ
«در آن سا ها ،تندا مدرسۀ دایر برای طال اردبیل ،مدرسۀ مال ابراهیم بود که روحفاری
فداکاری به را شیّ ،
محمد ،مشدور به رئیا آقفا آن را اداره مفیکفرد وی بفرای حراسفت اا
مدرسه و برای اینکه عوامل حکومتی بدارهای بفرای تصفرف آن رداشفته باشفند ،شفبها در
حجرههای خایی مدرسه شمعی را روشن میکرد تا مسموران حکومتی گمان کنند کفه در هفر
حجره طلوهای درس میخوارد؛ در حایی بیش اا چدار طلوه در مدرسه سفکورت رداشفت و

ّ
فصل ّاول :از تولد تا اجتهاد

11

یکی اا آردا من بود اا این چدار طلوه یکی فوت کرده اسفت 1،یکفی هفم در همفان دوران
برای سرباای به روسیه رفت و در حین خدمت درگذشت روفر سفو هفم در تدفران سفردفتر
اسناد رسمی شده است و االن در قید حیات است بله؛ شفدری مارنفد اردبیفل چدفار طلوفه
داشت! در این رواگار سخت ،وقتی ما چدار طلوه اا مدرسفه بیفرون میآمفدیم ،مفرد مفا را
مسخره میکردرد و ماشینها ما را سوار رمیکردرد و میگوتند آخورد ُ
بدیمن است میگوتند
به ما گوتهارد که آخورد و ّمیت سوار رکنید در آن رواها ،طلوهها معموال کاله مخصوصی بفه

سرشان میگذاشتند  ١چند بار ،کاله من را اا سر برداشفتند و سفاره کردرفد یفاد اسفت کفه
روای چند رور کاله را اا سر برداشتند و بر با بااار ارداختند آن روا وقتیکه برای برداشتن
کالهم به با بااار رفتم ،راگدان چند س ویگرد که در آرجفا سرسفه میادرفد بفه طفرف مفن
حملهور شدرد که سا به فرار گذاشتم آن رواها رهنیت مرد دربارۀ طلوگی آنچنان بفد شفده
بود که حتی سدر برای دور رگه داشتن من اا مالمت اقوا  ،تا مدتی مجوور شد طلوگفی مفرا
اا آردا سندان کند شوهرعمهای داشتم که مخایف طلوگی بود یاد است که یک بار به سدر
گوت :چرا گذاشتهای که سسرت طلوه بشود رواگار اهفل علفم دیگفر گذشفت دیگفر بعیفد
است که بگذاررد کسی باالی منور برود یا اما جماعت شود سدر به او که اسمش بیوک آقفا
بود گوت :بیوک آقا ،شما رمیخواهید بعفد اا مفردن کسفی بفر جنفااۀ شفما رمفاا بخوارفد
رمیخواهید به آدا مسلماراری کون و دفن بشو ید من ّ
سید کریم را فرستاد طلوه شود کفه
شما دستکم مسلمان بمیرید بیوک آقا گوت :این سسر تو باید ران و آبی داشته باشد که ارده
بمارد تا بر جنااۀ من رماا بخوارد طلوگی که شغل ریست اا چه راهفی میخواهفد ارفدگی
ّ
 1حج االسال وایمسلمین حاج شی ،عودایرحیم جعوری ،معروف به اسفتاد جعوفری ،متویفد  2111شمسفی اا علمفای
بزرگ منواه اردبیل بود وی عالوه بر علو حواوی و بهخصوص توسیر قرآن و نهجالبّلغه ،در تاری ،ریز موایعات عمیای
داشت وی سا اا سیروای اراال اسالمی مدتی ریز منصب امامت جمعه موقت اردبیل را برعدده داشت وی در تاری،
 2131/2/13دار فاری را وداع گوت

 ١در آن سا ها ،طال اردبیل سیش اا ّ
معمم شدن ،یواده سوشیده و کاله سوستی بخارایی به سر مفی گذاشفتند کفه راف
قارون «ایوسۀ متحد ایشکل» بود
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کند سدر گوت :گدایی کند! گوت :گدایی هم رمیتوارد! چون کار به جایی میرسفد کفه بفه
گدا هم سو رمیدهند به هر حا سدر به این ریت مرا طلوه کرده بود شاید مفن هفم خیلفی
مایل روود  ،ویی به خواست سدر طلوه شد اا مالهای اردبیل ،یکی دو روفر بیشفتر روودرفد
که بچههایشان در این مسیر باشد »
«دروس علو حواوی را با صرف ،رحفو ،منوف  ،معفاری ،بیفان و بعفد کتفا شر ایع 1و
معالم ١آغاا کرد در این سا ها مشکل سیدا کردن استاد هم داشتیم؛ چون روحاریون ایادی
به خاطر قارون یواس متحد ،به کارهای اداری و دویتی مشغو شده بودرد شرایط طوری بود
که حتی کساری که اجااه سوشیدن یواس و تدریا دروس حواوی را گرفتفه بودرفد ،روحیفه و
ارگیزهای برای این کارها رداشتند روای برای یادگیری کتا سیوطی ١و جامی سیش یکفی اا
همین آقایان رفتم و اا او خواهش کرد تا به من درس بدهد گوت مفن دیگفر حوصفلۀ ایفن
کارها را ردار ؛ ویی اگر برای جامی و سیوطی استادی سیدا کردی و این کتا ها را خوارفدی،
حاضر کتا قوانی را به تو درس بدهم ،که من هم قوو کرد »
چنارکه اا ابان آی اﷲ موسوی اردبیلی رال کردیم ،علو دینی در وضعیتی قرار گرفته بود
که هیچ اف روشنی بفرای آن قابفل تصفور روفود؛ بفهو یژه در شفدرهایی مارنفد اردبیفل کفه اا
حواههای علمیۀ قم و مشدد دور بودرد بسیاری اا عایمان دینی ریز جالی وطن کرده بودرد
ّ
ّ
افتخارایعلما مال قوب و شی ،حسن مجدایواعمین اا وعفاظ معفروف اردبیفل ،بفه عتوفات
مداجرت کردرد و آی اﷲ شی ،محسن رجوی مجوور شد که یواس خود را درآورد و در حفایی
 1ش ائع االسّل فی مسائل الحّلل و الح ا  ،تسییف رجم ایدین جعور بن حسن ،معروف به محا حلی ،کتابی مدفم در
همۀ ابوا فاه شیعه به ابان عربی است که در قرن هوتم به رشتۀ تحریر درآمد این کتا اا امان تسییف تا این امفروا،
جزو متون درسی حواههای علمیه است؛ بهو یژه در حواۀ رجف
ّ
 ١معالم الدی و مّلذ المجتهدی  ،معروف به معالم االصول ،روشتۀ حسن بن شدید ثاری است این کتا  ،اویین کتفا
درسی حواو یان در علم اصو است در چند دهۀ گذشته ،کتا های اصول االستنباط روشتۀ عالمه حیدری ،حلقرات
االصول شدید ّ
ّ
سید ّ
محمدرضفا مموفر ،جفای معرالم االصرول را در حواههفای
محمدباقر صدر و اصول الفقه مرحو
علمیۀ ایران گرفتهارد
ّ
 ١سیوطی یا البهجة الم ضیه ،روشتۀ مال جال ایدین سیوطی ،شرح ایویۀ ابوعوداﷲ جما ایدین ،مشفدور بفه ابفن مایفک
اردیسی است و موضوع آن علم رحو است
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که محاسنی بلند داشت ،به جفای عمامفه ،کفاله یوفهدار و سفایتو سوشفید و بفه جفای وعفظ و
سخنراری ،دفترخاره اسناد اداره کرد وی در محضر مراجع بزرگ آن امان آیفات عمفا ّ
سفید
ابوایحسن اصوداری و میراا ّ
محمدحسفین رفائینی درس خوارفده بفود و اا سفتونهای حفواۀ

علمیۀ اردبیل به شمار میرفت وی سا اا توعید رضا شاه ،به مشدد مداجرت کرد و در حر
اما رضا(ع ،دوباره یواس روحاری سوشید و تا سایان عمر ،در همان شدر اردگی کرد اا دیگر
ّ
علمای اردبیل که خلع یواس شدرد ،مال یعاو و میراا ابراهیم کالرتر بودرد  1اما در همفان
اوضاع و احوا ریز بزرگاری همچون آی اﷲ ّ
سید ّ
محمدتای موتی ایشیعه ،آی اﷲ شی ،عوداﷲ
اجارودی ،آی اﷲ شی ،عوداﷲ کورائیمی ،آی اﷲ شی ،عوداﷲ ثمرینفی و آیف اﷲ ّ
سفید یفورا
اردبیلی سنگر حواه را رها رکردرد و بیشوکم به کارهای حواوی اشتغا داشتند
شرایط سفخت طلوگفی در ایفن دوران ،بهشفدت ّ
سفید عوفدایکریم روجفوان را مفیآارد
ّ
مشکالت و مشفاات ارفدگی طلوگفی و رگفاههفای سفنگین مفرد بفر روی حفواه علمیفه و
تحمل آن برآید ّ
روحاریت ،مرارتهایی روود که طلوهای جوان اا عددۀ ّ
سفید عوفدایکریم بفه
چشم خود میدید که چگوره علمای بزرگ شدر خارهرشفین شفدهارد یفا یفکیفک بفه سفوی
شدرهای دیگر و حتی کشورهای همسایه میرورد تا ایفر فشفار قارونهفای رضفاخاری خفرد
رشورد؛ عایماری که حضورشفان اینفت شفدر و دیفار بفود و میبایسفت بیشفترین امکارفات
فرهنگی و تولیغی در اختیارشان قرار میگرفت تا دین خدا را در د ها بنشارند اما قارون خلع
یواس رضا شاه ،آران را اا گردورۀ اجتماع بیفرون کفرد و بفه کفنج خارفهها فرسفتاد اا طرففی
مشکالت معیشتی و کموود استاد ریز بهشدت بر سختیهای تحصیل علو دینی میافزود
«در این دوران سخت ،عش ما فاط دیدن اما امان (عفج ،در خفوا یفا بیفداری بفود
برای همین هم ،خیلی دعا میکردیم؛ تا اینکه شوی در خوا  ،کسی را دیفد و یافین کفرد
« 1اا جمله حوادث بسیار تل ،اردبیل در این رواها ،توعید طال قوااای اا اردبیل به سمنان بود این طال فاضفل کفه
به علت حاکمیت بایشویکها و قتل و توعید علما و روحاریون و دینداران به دست آران ،امکان بااگشت به موطن خود
ّ
را رداشتند ،در مدرسه مال ابراهیم ساکن شده و با جدیت به درس و بحث مشغو بودرد حکومت رضا شاه بفا ارگیفزۀ
ضد دینی و برای متورق ساختن روحاریون و طال حواه علمیۀ اردبیل اقدا به توعید آران به سمنان کرد » (ر ک :علی
دراای ،تاریخ انقّلب اسّلمی در اردبیل ،تدران :ارتشارات سورۀ مدر ،2121 ،ص،213-212
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که اما امان (عج ،است رفتم به رزدیکش تا چدرها را بوینم اما اا سینه به باال ،چدفرها
رمایان روود ،رور یا چیزی شویه رور بود که رمیگذاشت چدرها عیان شود وقتفی جلفویش
ایستاد  ،آنچنان که فراردی خود را برای سدر یوس کند من هم همین کار را کفرد و اا
ایشان چیزی خواستم فرمودرد چه میخواهی رمیدارستم چه بگویم و چه بخواهم گوفتم
هر چه خودتان بدهید یک ارگشتری با رگین فیرواهای به من داد و من ریز آن را در خوا به
ارگشتم کرد بعفد اا بیفداری ،وقتیکفه ایفن خفوا را بفرای سفدر تعریفف کفرد  ،خیلفی
خوشحا شد و گوت حضرت با این هدیه شما را بیمه کرده اسفت ایفن خفوا همیشفه در
خاطر و رهن سدر بود؛ حتی در اماری که در حا مرگ بود به من گوفت مفن اا بابفت شفما
ّ
رگران ریستم ،چون میدارم که حضرت حجت به شما توجه داررد »
پس از شهریور  1121و تبعید رضاشاه

در سپیدهد روا دوشنوه سو شدریور  2111که ّ
سفید عوفدایکریم سفارزدهمین سفا ارفدگی

خود را میگذاررد ،راگدان غر هواسیماهای روسی در آسمان اردبیل ،مرد شدر را که تفا آن
امان چنین صدایی را رشنیده بودرد ،سراسیمه اا خوا بیدار کرد حدود ده فرورد هواسیمای
روسی ،سادگاری را در اردبیل به رگوفار بسفت و سفربااان جفوان را بفه خفاک و خفون کشفید؛
جواراری که در حیاص سادگان مشغو ورا یا سیادهروی بودرفد هنفوا ظدفر رشفده بفود کفه
تارکهای روسی ریز به شدر هجو آوردرد و اا رااص مختلف ،به طرف سربااخاره و عمارت
ساالریه (محل استارار ستاد یشکر ،حملهور شفدرد ایفن حملفه و ده حملفۀ مشفابه روس و
ارگلیا به شدرهای ایران ،رضا شاه را وادار کرد که روا  11شدریور (یفک روا قوفل اا ورود
متواین به تدران ،،به استعوا تن دهد و اا سلونت کناره گیرد او سا اا واگذاری تاج و تخت
شاهارها به وییعددّ ،
محمدرضا سدلوی ،به شکلی تحایرآمیز ایران را ترک کفرد و بفه سفوی
سرروشتی رامعلو رهسپار شد «سا اا رفتن سدلوی ّاو  ،مساجد باا شفد روحاریفت جفان

گرفت انها توارستند دوباره چادر بر سر کشند ما هم توارستیم آااداره به مدرسه رفتوآمفد
ّ
کنیم کمکم تعداد طلوهها رو به فزوری گذاشت و چدار طلوۀ مدرسه مال ابفراهیم بفه حفدود
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چدل رور رسید برخی اا طلوههایی که در دورۀ رضاشاه اا حفواه رفتفه و در مفدارس دویتفی
مشغو تحصیل شده بودرد ،یکیک به حواه بااگشتند و دوباره به کسوت طلوگی درآمدرفد
بیشتر این طال  ،مادماتخوان بودرد ،و چون در مدرسه ّ
مدرس روود و من رسفوت بفه آردفا
سیشکسوت محسو میشد  ،همزمان که درسهای خود را میخوارد  ،کتا سایینتفر را
ّ
برای آران درس میگوتم یذا مادمات را در آرجا تدریا میکرد و به حدی درس داده بود
ا
که متن حاشیۀ مّل عبداﷲ را حوظ شد »
ّ
سید عودایکریم در آستارۀ ورود به هجدهمین بدار اردگیا  ،سا اا اتما دروس جامع
ا
المقدمات 1،سیوطی ،جرامی ،ا
مطرول ١،حاشریۀ مرّل عبرداﷲ ،شمسریه ،معرالم و شر ایع ،و
تدریا برخی اا این کتا ها ،استعدادهای دیگفری را ریفز در خفود کشفف کفرد؛ اا جملفه
مدارت در امر خوابه و منور سا در همان اوان جواری بر منور وعظ و خوابفه ریفز رشسفت
جذابیتهای بسیار و ریز دارش حواوی او سوب شد که منورهای او شدرتی فراگیر در اردبیفل
بیابففد و سففا اا بیسففت سففا خواففان رضاشففاهی ،صففدای دی فن و دینففداری را بففه گففو
همشدریارش برسارد اما عش ّ
سید کریم به علمآموای ،او را به هجرت به سوی مدفد علفو
حواوی فرامیخوارد حواۀ علمیۀ اردبیل ریز دیگر برای او بسفندگی رمفیکفرد بفدین رو در
رمضان سا  2111شمسی تصمیم گرفت که راهی قم شود
«وقتی این تصمیم را به سدر گوتم ،او مخایوت کرد وقتی علت را سرسفید گوفت شفما
باید کتا ها را تا جایی بخواری که به حد بلوغ برسی تا اینکه ییاقت رفتن به قفم را
سیدا کنی »
شسن و منزیت حواۀ علمیۀ قم در رزد شی ،عودایرحیم ،آنچنان بود که وی راضی رمیشد
که فرارد با این مادار اا تحصیالت حواوی به قم هجرت کند میرعودایرحیم برای فرارد
 1در مدارس علمیه ،دروس ادبیات (صرف ،رحو ،معاری ،بدیع و بیان ،و منو را «مادمات» میگویند سفا اا آن دورۀ
«سووح ّاوییه» است که شامل کتب فاه و اصو اا قویل ش ح لعمه ،قوانی و اصرول فقره مموفر اسفت آرگفاه روبفت
«سووح عاییه» میرسد که در آن کتا هایی همچون مکاسب ،رسائل و کفایرة االصرول تفدریا میشفود فلسفوه و
علو دیگر ریز در این مرحله میگنجد سپا «درس خارج» است که موضوع آن فاه یا اصو فاه است
 ١یکی اا متون اصلی ادبیات عر در علم معاری و بیان و بدیع است؛ اثر مسعود بن عمر توتاااتی
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برومند  ،هم سدری مدربان بود و هم اسفتادی روفنفون و هفم راهنمفایی دیسفوا در همفۀ
ّ
سا هایی که فرارد در مدرسۀ مال ابراهیم درس میخوارد ،قد بهقفد همفراه او بفود و تفا
اماریکه فرارد در اردبیل حضور داشت ،همۀ داشتهها و یافتههای علمفی و معنفوی خفود را
رثار او میکرد
باری؛ سدر با هجرت سسر به قم موافات رکرد؛ اما عش به ادامۀ تحصیل در حواۀ علمیۀ
قم سرارجا باعث شد که او تصمیم خود را بگیرد امفا بفرای غلوفه بفر تردیفدهای خفود ،اا
خواجۀ شیراا کمک گرفت و توسیی به دیوان یسان ایغیب اد ،که این ابیات آمد:
مژده ای د که مسیحاروسی میآید
که ا ارواس خوشش بوی کسی میآید
اا غم هجر مکن رایه و فریاد که من
ادها فایی و فریادرسی میآید
کا ردارست که منزیگه معشوق کجاست
این قدر هست که بار جرسی میآید
رهسپار قم

سرارجا ّ
سید عودایکریم هیجدهسایه ،سا اا سایان رمضان  2111قمری 2111 /شمسی ،با
یواس روحاری راهی شدر قم شد

«تصمیم گرفتم به قم بیایم ماه رمضان بود و من بفه روسفتایی بفه رفا خلیفلآبفاد بفرای
سخنراری رفته بود منور  ،رسوت به ّ
سنم و آرجایی که منور میرفتم ،مولو بفود مافداری
گند (شاید یک خروار با سن اردبیل ،و  211تومان هم سو به من دادرد این مولفغ بفرای
عز یمت به قم کافی بود من قول اا آمدن به اردبیل ،با اهل روسفتا صفحوت کفرده بفود کفه
آردایی که میخواهند برورد تدران ،من هم با آردا همراه خواهم بود رمفیدارسفتم چفه روای
میآیند اواخر ماه رمضان بود ،رضا شاه رفتفه بفود و طلوفههفا ایفاد شفده بودرفد و مفن هفم
ّ
سیشکسوت آردا بود در مدرسه مال ابراهیم رشسته بودیم که یکی دو رور اا اهایی خلیلآباد
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آمدرد و گوتند :فالری کجاست ما میخواهیم به تدران برو یم و قرار است با ایشفان بفرو یم
من هم اود با آردا همراه شد و به گاراژ رفتیم برای حرکت اتوبوس روود ،اهایی روستا یفک
ماشین باری گرفته بودرد که ماداری بار در آن بود و تعدادی مسافر هم سوار کرده بود مفا را
هم سوار کرد و ماداری هم سو گرفت من اا آن سویی که همراه داشتم ،ماداری را به دوستم
میراا ابوایوضل حال ااده داد و گوتم :بعد اا دو سه روا بور به منز ما و بگو :فالری رفت به
قم ما سوار ماشین شدیم و آمدیم تا سرا در سرا سیاده شفدیم تفا راهفار بخفوریم کنفار
ّ
شوفر ] (رارنده [،فردی رشسته بود به را آقای علوی که مال و اهل اردبیفل بفود وی اا توریفز
یک ان گرفته بود و سسری داشت به را احمدآقا بعد آمده بود تدران و سردفتر شده بود او با
سسر احمدآقا کنار شوفر بودرد من در گاراژی که قرار بود راهار بخوریم با ماداری فاصله
اا آردا رشسته بود او اا من سرسید :تو کی هستی من خود را معرفی کرد آد با سفوادی
بود ،ویی اا آخوردی خوشش رمیآمفد و بفه همفین دییفل سفردفتر شفده بفود گوفت :کجفا
میروی گوتم :میرو تدران و اا آرجا به قم میرو تا درس آخوردی بخوارم گوفت :درس
آخوردی بخفواری! گوفتم :بلفه گوفت :دورها گذشفته! مفن ا ن سسفرهایم بفه دبیرسفتان
میرورد؛ تو هم برو دبیرستان ،مدرکت را بگیر و برای خودت کار سیدا کن! آخوردی اا ّاویش
چیزی روود! اگر هم بود ،دیگفر دورها گذشفته! خیلفی مفرا موعمفه کفرد کفه برگفرد و فکفر
آخوردی را اا سرت بیرون کن و درس بخوان! من به او گوفتم :آقفا ،مفا دیگفر تصفمیممان را
گرفتهایم و میرو یم اگر سرمان به سن خورد ،برمیگردیم در سرا هم تال کرد که من
را برگردارد من گوتم :فعال تصمیمم این است اا سرا رفتیم بفه بسفتانآبفاد و آرجفا سیفاده
شدیم؛ چون کامیون به توریز میرفت و ما میخواستیم بفه ارجفان بفرو یم روسهفا هفم در
بستانآباد ایاد بودرد یک ماشین روس آمد و رفاای همفراه مفرا سفوار کفرد ،امفا وقتفی مفن
ّ
ّ
خواستم سوار شو  ،به من گوت :مال ره! مال ره! تو را سفوار رمفیکنفیم! مفرا سفوار رکردرفد و
رفاای ما رفتند و رفی ریمهراه شدرد آردا رفتند و من مارد در بستانآباد هم اا روسها یک
مادار وحشت داشتم ،رمیتوارستم بمارم به همان رارندۀ کامیون گوتم :مرا هم بور توریز! یک
مادار سو گرفت و باا سوار ماشین او شدیم و به توریز رفتیم در توریز یک جواری بود به رفا
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ّ
محمد عربی او هم در ماشین بود و میرفت که درس حاوق بخوارد و قاضی شود اردبیلفی
بود و مرا هم میشناخت شواره به توریز رسیدیم من تا آن امان آسوایت ردیفده بفود ! دیفد
که اینجا خیابانها سیاه و صاف است ماداری در خیابان آسوایت قد ادیم و یفک هندوارفه
گرفتیم رزدیک خیابان ساعت ،یک ساختمان چدار طواه بود؛ من و ّ
محمد عربفی در طوافه
چدار آن یک اتاق گرفتیم شا او مرغی بود که اا خاره آورده بود ،ویی من هندواره خفورد
آن شب را خوابیدیم ،و من سرما خورد این دومفین حادثفهای بفود کفه در راه سفیش آمفد و
شد و تفب کفرد بفاخخره شفب را بفه صفوح

خاطرها در رهنم مارده است دید مری
رسارد صوحّ ،
محمد عربی وجدارش اجااه رداد که مرا همارجا بگفذارد و بفرود دروفا کفار
خود

با هم اا طواه چدار آمدیم سایین گوت :من شما را به یک جایی میرسفارم و بعفد

میرو اا دو سه رور سرسیدیم :مدرسۀ آخوردی کجاست بفاخخره بفه مفا رشفان دادرفد کفه
مدرسه در بااار ،فالنجا است مرا آورد و به آن مدرسفه رسفارد و خفداحافمی کفرد مفن در
مدرسه را باا کرد به رمر مدرسهای بزرگ آمد ،ویی مخروبه بود و هیچ کفا در آن روفود
اسمش مدرسۀ صادقیه بود و در دورۀ سدلوی ّاو خرا شده بود و مؤمنین درصدد تعمیفر آن
بر آمده بودرد و تحت تعمیر بود دید آخر مدرسه ،یک طلوه دهاتی دارد در قفوطی حلوفی،
چای درست میکند من به سختی خود را کشارد و رفتم جلو حجرۀ آن طلوه رشسفتم وی
ایر حلوی آتش روشن کرده بود و منتمر بود چایی درست شود و آن را بخورد گوتم :اسفمت
چیست چه مفیخفواری گوفت :عوامفل میخفوارم گوفتم :عوامفل جرجفاری یفا عوامفل
مالمحسن گوت :جرجاری گوتم :عوامل چه صیغهای است گوت :عوامفل جمفع عاملف
است؛ عامل ،عامالن ،عاملون ،عامل  ،عاملتان ،عامالت و عوامل گوفتم :رفه! جمفع عامفل
است قوو رکرد گوتم :کتابت را بیار! کتابش را آورد حاشیهای را به او رشان داد که روشفته
بود :عوامل جمع عامل است درست است که اا یحاظ قاعده باید جمع عاملف باشفد ،امفا
چون عامل اا وصف بیرون آمده است و اسم کتا شده اسفت ،جمعفش عوامفل میشفود
ّ
"فإن قیل :إن فاعل إرا کارت صو الیجمع علی فواعل ،فکیفف جمفع عامفل علفی عوامفل
ّ
قلت :خره صار اسما " وقتی من این جمالت را برای او خوارد و او یاد گرفت ،به من چفای
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داد و گوت :کجایی هستی گوتم :اردبیلی گوت :کجفا مفیروی گوفتم :مدرسفۀ طایویفه
گوت :اینجا طایویه ریست ،اینجا صادقیه است بعد مرا به مدرسۀ طایویه برد و رفت طایویفه،
مدرسهای بود آباد و سرجمعیت و یک طرف آن مسجد شیخیها قرار داشت در آرجا کسی را
رمیشناختم جلو مسجد شیخیها رشستم در این هنگا شیخی که اا دهات اردبیفل بفود،
آمد و مرا دید گوت :اینجا چه میکنید داستارم را به او گوتم گوت :بیا بفرو یم منفز ّ
سفید
ّ
محمد  1ایشان قوال در بادکوبه مدرسهای داشت و به طلوهها راهار و شفا و شفدریه مفیداد

مدتی در اردبیل اما جماعت شده بود در رجف درس خوارده بفود و بسفیار متفدین و اهفل
ّ
تدجد بود گوتم :ره! من مزاحم ایشان رمیشو خود رفت و قضفیه را بفرای ّ
سفید ّ
محمفد
گوت و ایشان هم واسوهای فرستاد که به من بگو ید :آد مفری

در مدرسفه رمفیمارفد بیفا

خارۀ ما ما هم رفتیم وقتی رسید  ،دید برای من رختخوا ارداختهارد که استراحت کفنم
در آرجا یک هوته اا من سرستاری کردرد تا خو شد روا سنج شنوه بود و من رختخوا را
ّ
جمع کرده بود ایشان هم در منز جلسه داشت اا تجار توریز جمع مفیشفدرد و او بفرای
آردا صحوت میکرد بعد اا تما شدن صحوتش به من گوت :شما میتوارید روضه بخوارید
من هم مختصر صدایی داشتم و قوال هم که منور رفته بود یک روضۀ علفیاصفغر در آرجفا
خوارد روضه را با این شعر شروع کرد  :بچۀ راقۀ صایح در بر داور مفن /ریسفت در فضفل،
فزونتر ا علیاصغر من مجلا که تما شد ،ایشان به من گوت" :شما چرا میخواهیفد بفه
قم برو ید در توریز بمارید! روضه که بلدی بخواری ،من هم خود بفه تفو درس مفیدهفم ،و
شما هم به طلوهها درس میدهی " من چون بدون اجااۀ سدر آمده بود و میدارستم اگفر او
بدارد من در توریز  ،میآید و مرا برمیگردارد و یا اینکه به آقا ّ
سید ّ
محمد میرو یسد کفه مفرا
برگردارد ،گوتم" :ره! باید برو قم " هر چه گوت ،گوتم :باید به قم برو وقتی اصرار مرا دید،
برایم دعا کرد و من سا اا یک هوته اقامت در توریز ،راهی تدران شد تا اا آرجا به قم بفرو
در رواهایی که در توریز بود  ،با افرادی مارند آقا میراا ویی سرابی ،آقفا میفراا علفی احمفدی
ّ
موو را درس میگوت مسروس
میارجی و آقا میراا محمود ارصاری توریزی که در آرجا کتا
ّ 1
سید ّ
محمد بادکوبهای ،روحاری فاضلی بود که در دورۀ بلشو یکها به توریز آمده بود

42

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

شد باخخره من اا آقا ّ
سید ّ
محمد خداحافمی کرد که به گاراژ برو در گفاراژ آقفایی را بفه
ّ
را ّ
سید رصراﷲ دید او هم جزو مالهایی بود که اا بادکوبه به اردبیل توعید شده بودرد مفرا
میشناخت وقتی مرا دید ،خیلی اصرار کرد که به منزیشان برو گوتم :مفن منفز آقفا ّ
سفید
ّ
محمد بود و ا ن هم دار به تدران میرو ایشان  11تومان به من سو داد و گوت" :حفاال

که به منز ما رمیآیی ،سا به حسا ما یک راهار یا شا بخورید " آمد گفاراژ و سرسفید :
چادر باید کرایه بدهم گاراژدار گوت 31 :تومان؛ اما من باید به شما  1تومفان هفم بفدهم
چون آقا ّ
سید ّ
محمد  11تومان بابت کرایه شما برای من فرستاده اسفت وقتفی رشسفتم روی
صندیی ،دید آقای محترمی همراه دو طلوه وارد گاراژ شد آمده بود که طلوهها را راه بیندااد
بعد فدمید که او آقا ّ
سید علی موالرا ،اا علمای توریز است طلوهها را سوار کفرد و خفود
رفت وقتی سوار ماشین شد  ،اتواق جایوی افتاد .عدهای تا مرا دیدرد ،صفلوات فرسفتادرد و
دستم را بوسیدرد و گوتند :خدا رحمت کند سدرتان را مرد خوبی بود! با خود فکر کرد کفه
سدر من که رمرده است فدمید مرا با کا دیگری اشتواه گرفتهارد ،امفا مفن چیفزی رگوفتم
اکثر مسافران ،در گروههای چند روری به تدران میرفتند ،جز من که تندا بود بعد اا اینکفه
ماشین سر شد ،رارنده برگشت و به تکتک مسافران رگاه کرد بعد به من اشفاره کفرد و اا مفن
خواست که اا ماشین سیاده شو گوتم چرا گوت :صاحب این ماشین ،قصفد مسفافرت بفه
تدران دارد و چون در ماشین جا ریست ،هر کا تندا اسفت ،بایفد سفایین شفود کفه صفاحب
ماشین جای او را بگیرد در همین یحمه حدود دوااده رور اا مسافران که یفک گفروه بودرفد،
بلند شدرد و گوتند :این طلوه که تندا ریست با ماست اگفر او را سیفاده کنیفد ،مفا هفم سیفاده
میشو یم رارنده کوتاه آمد و من هم روی صندییا رشستم آن گروه تا قم هوای ما را داشتند
ّ
و مرتب هم میگوتند :خفدا رحمفت کنفد آقفا را مفا مریفد ایشفان بفودیم! مفن هفم چیفزی
رمیگوتم در تدران با یک شیخی برخورد کردیم دیگران اا او سرسفیدرد :اسفمت چیسفت
ُ
گوت :فاضل بعد خود گوت :این فاضل ،اا فضل مشت ریسفت ،بلکفه اا فضفل مشفت
است من به او گوتم :کجایی هستی گوت :کاشفاری گوفتم :کجفا مفیروی گوفت :قفم
گوتم :من هم میخواهم به قم برو  ،ویی رمیدارم چه کار باید بکنم گوت :بیا با هم برو یم
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اا مدرسۀ مروی به گاراژ قم رفتیم و سوار ماشین شدیم آن وقت مسافر کفم بفود و رارنفده در
خیابانها صدا میاد :قم فوری! قم فوری! یک ماداری ما را گردارد تا دو سه رور سوار شدرد
بعد ماشین دیگری آمد که او هم به قم میرفت رارنده ،ما را به او فروخت و ما سوار ماشفین
دو شدیم حرکت کردیم تا رسیدیم به علیآباد در آرجا خوابیدیم و رزدیک صوح بفه سفمت
قم حرکت کردیم »
در حوزۀ علمیۀ قم

ّ
سید عودایکریم در ردم شوا  2111شمسی وارد شدر قم شد و بعد اا غسل و ایارت حفر
حضرت معصومه (س ،،به مدرسۀ فیضیه رفت در فیضیه ،در حجرۀ دوست و همحجفرهای
ساباش در اردبیل ساکن شد و دو سا با او در فیضیه همحجره بود

«باخخره رزدیکیهای صوح روا ردم شوا سا  2111وارد قم شدیم من رفتم ّ
حما

حضرتی تا برای ایارت حر حضرت معصومه غسل کنم وقتی اا آرجا بیفرون آمفد  ،دیفد
ّ
چیزی در گردرم تکان میخورد؛ دقت کرد  ،دید شپش است؛ یعنی آن امان حما هفا ایفن
قدر آیوده بودرد بعد من به حر رفتم و رماا خوارد امان ،اماری بود که هنوا ماشفینهفای
آمریکایی و ارگلیسی و آیماری در خیابانهای قم به چشم میخورد ساختمان دارایتولیغ هفم
در دست آیماریها بود آمد فیضیه آن وقتها در فاصل بین صفحن کوچفک و مدرسفۀ
فیضیه باا بود مدرسۀ فیضیه به رمر خیلی بزرگ آمد آرجا سیدی را دید کفه جلفو ّ
مفدرس
رماا را خوارده بود و مشغو تعایوات بود با خود گوتم :اا او بپرسم چه کفار کفنم و کجفا
برو رزدیک آمد  ،دید او همشدری ما ّ
سید محمود سیدابراهیمی است که قوال با هم رفی
و همدرس بودیم ّ
سید محمود دو سه سفا قوفل اا مفن بفه قفم آمفده بفود سفا اا سفال و
احو سرسی اا همانجا رفتیم به مدرسۀ فیضیه و همحجره شدیم ایشان همحجرهای خفوبی
بود؛ اما دو سا بعد که سدر اا دریا رفت ،درس را رها کرد و به تدران رفت و ا ن در آرجفا
دفتر ثوت اسناد دارد با اشتیاق خاصی شروع به درس خواردن کرد  ،به طفوری کفه گفاهی
روااره  3ایی  1درس میگرفتم و شاید کمتر اا دو سا بایۀ سوح را به سایان رسارد »
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او که میدارست سدر چندان مواف دوری فرارد اا اردبیل ریست ،در رواهای رخسفت
حضور در قم در رامهای برای سدر روشت« :سدر جان ،علت اینکه اا شفما اجفااه رگفرفتم
این بود که ترسید شما مرا اا این سور ردی کنید و شفرعا مسفافرتم حفرا شفود و بفه جدفنم
برو  ،اما حاال که آمدها به قم تا درس بخوارم ،امیدوار شما هم رضایت دهید مفن بفدون
اجااه آمد ویی رمیخواهم بدون اجااه در قم بمارم » سدر ریز در جوا رامۀ فرارد روشفت:
«حاال که رفتهای ،بمان و درس بخوان خدا اا ما راضی باشد »
اعامت حواۀ علمیه در این سا ها در دست سه تن اا مراجع بزرگوار آن روا حواۀ علمیۀ قم
ّ
حجت کفوهکمرهایّ 1،
سفید ّ
محمفدتای
بود که به آران «آیات ثالث» میگوتند؛ یعنی آیات عما
خوارساری ١و ّ
سید صدرایدین صدر  ١امور مربوص به روحاریت قم ریز برعددۀ آی اﷲ ففی  ،آیف

اﷲ کویر و آی اﷲ روحاری بود در همین سا ها ،آیف اﷲ ّ
سفید ّ
محمدرضفا گلپایگفاری 4،آیف اﷲ
ّ
ّ
ّ 1
سید ّ
محمد حجت کوهکمرهای ،فایه ،اصویی ،محدث ،رجایی ،مجتدد و مرجع تالید ،در سفا 2121ق در کفوهکمره
واقع در غربیترین راوه آرربایجان شرقی به دریا آمد وی در مدت  3سا (سنج سا در امان حکومت رضاخان و سفه
محمدرضا شاه ،،همراه دو تن اا فادای بزرگ ،یعنی آی اﷲ ّ
سید ّ
سا در امان ّ
محمفدتای خوارسفاری و آیف اﷲ حفاج

ّ
سید صدرایدین صدر ادارۀ حواۀ علمیۀ قم را به عدده داشت
ّ
ّ ١
سید ّ
محمدتای خوارساری فرارد آقا اسداﷲ در سا 2111ق در خوارسار متوید شد رزد آی اﷲ آخورد خوارساری علفم
اصو را فرا گرفت در اراال اسالمی عراق (2113ق ، 2211 /علیه مداجمان ارگلیسفی جنگیفد و سفا اا اشفغا
عراق به دست ارتش ارگلیا ،به جزیره «هنگا » واقع در خلیج فارس ،توعید شد خوارساری اا یاران آیف اﷲ کاشفاری
در ردضت ملی روت ایران بود و همراه آی اﷲ حائری یزدی ( ّ
مؤسا حواۀ علمیۀ قم ،به قم هجفرت کفرد وی در سفا
 2112دار فاری را وداع گوت
ّ
ّ ١
سید صدرایدین صدر ،در سا 2122ق در کاظمین به دریفا آمفد و در  22ربیفعاالو 2121ق برابفر بفا سفنجم دیمفاه
2111

در قم درگذشت وی افزون بر علو حواوی ،در شعر و ادبیات و توسیر قرآن ریز دستی توارا داشت وی سدر

آی اﷲ ّ
سید رضا صدر و اما موسی صدر است
ّ 4
سید مح ّمدرضا گلپایگاری در سا  2122شمسی در روستای گوگد (در شفش کیلفومتری گلپایگفان ،دیفده بفه جدفان
ّ
گشود تحصیالت مادماتی را رزد سدر ،آی اﷲ مال تای گوگدی ،آقا ضیا ایدین اراکی و آی اﷲ شی ،عودایکریم حائری
یزدی گذرارید سا اا تسسیا حواۀ علمیۀ قم ،به دعوت آی اﷲ حائری یزدی به قم رفته و مدارج عایی علو حفواوی را
در این شدر طی کرد ّ
توحر ایشان در علم فاه موجب شد که هوتاد سا ّ
مدرس این علفم در حفواۀ علمیفۀ قفم باشفد
وفات او در  22آرر  2121به وقوع سیوست
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محمففدعلی عراقففی (اراکففی 1،،آیف اﷲ سف ّفید ّ
ّ
محمففد محاف دامففاد ١،آیف اﷲ سف ّفید احمففد
خوارساری ١و آی اﷲ روحاﷲ خمینی ،در شمار شخصیتهای روحاری ،در طوافۀ دو حفواه
محسو میشدرد و سووح عایی حواوی را تدریا میکردرد
ّ
سید عودایکریم که به شوق تحصیل به قفم آمفده بفود ،اا ّاویفین رواهفای ورود بفه قفم،
درسهای یمعتین ،رسائل ،مکاسب ،کوایتین و توسیر قرآن و فلسوه را آغاا کفرد بخشفی اا
مکاسب و جلد ّاو کفایه را رزد آی اﷲ ّ
سید ّ
محمدرضا گلپایگاری ،بیع مکاسرب و جلفد دو

کفایه و ش ح هدایة الحکمه 4را رزد آی اﷲ حاج ّ
سید احمد خوارساری ،رسائل را رفزد آیف اﷲ
حاج شی ،مرتضی حائری 5و آی اﷲ سلواری ،منظومه حاج مالهادی سوزواری را رزد آیف اﷲ
محمدعلی اراکی ،فایه و مرجع تالید شیعه در سا  2121در شدر اراک بفه دریفا آمفد او دامفاد حفاج ّ
ّ 1
محمفدابراهیم
خوارساری و باجناق آی اﷲ عودایکریم حائری یزدی بود و سا اا مداجرت عودایکریم حائری یزدی به قفم ،اا اراک بفه
قم رفت و تا سایان عمر در حواۀ علمیۀ قم مارد او را در اواخر عمر ،شی ،ایوادا و ایمجتددین میخواردرد
ّ
ّ ١
سید ّ
محمد محا داماد ،متوید 2111ق در احمدآباد اردکان است و در سا 2133ق در قم دار فاری را وداع گوت او
را اا فایدان رامدار شیعه در سدۀ چداردهم قمری دارستهارد و در امان آی اﷲ عودایکریم حفائری یفزدی ،اا ّ
مدرسفان و
محااان بزرگ حواه به شمار میآمد علت شدرت ایشان به «محا » ،اهتمامشان به امر تحایف بفود و شدرتشفان بفه
«داماد» به دییل اادواج با دختر ّ
مؤسا حواه بود

ّ
سید احمد خوارساری فرارد حاج ّ
ّ ١
سید یوسف به سا 2112ق در شدر خوارسار متوید شفد مافداری اا ریاضفیات و
علو مادماتی و سوح را در اادگاهش خوارد و سپا برای ادامۀ تحصیل به اصودان رففت و سفپا بفه رجفف اشفرف
عزیمت کرد در سا 2131ق به ایران بااگشت و در اراک اا محضر آی اﷲ حائری یفزدی بدفره بفرد بفا ارتافا حفواۀ
مدرسین و فضالی برتر حواۀ علمیه به شمار میآمفد آیف اﷲ ّ
علمیه اا اراک به قم ،وی اا ّ
سفید احمفد خوارسفاری در
سا  2112به درخواست مرد تدران و به امر آی اﷲ بروجردی در تدران ساکن شد و بیش اا سه دهه ،یکفی اا مراجفع
منتوذ سایتخت گردید و در سا  2111دار فاری را وداع گوت
 4ش ح هدایة الحکمه ،اثر کما ایدین حسین بن معینایدین میودی یزدی است اصل کتا (هدایرة الحکمره ،بفه قلفم
اثیرایدین موضل بن عمر ابدری و در حواۀ منو و طویعیات و ایدیات است
 5شی ،مرتضی حائری یزدی ،فرارد آی اﷲ شی ،عودایکریم حائری ( ّ
مؤسا حواۀ علمیۀ قم ،،در سا 2113ق بفه دریفا
آمد و اا سا  2111تدریا خارج فاه و اصو را آغاا کرد بسیاری اا استادان کنوری حواۀ قم در محضفر او فافه و
اصو آموختهارد
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حاج میراا مددی مااردراری و اسفار 1را رزد عالمه ّ
سید ّ
محمدحسین طواطوایی ١آموخت
«حواه در آن سا ها ،هرچند اا رمفر ّ
کمفی مثفل امفروا روفود ،ویفی اا یحفاظ کیویفت،
استاداری همچون آقایان :گلپایگاریّ ،
سید ّ
محمد داماد ،اما خمینی و شویری ارجاری داشت
که اا دوران آقفای حفاج شفی ،عوفدایکریم حفائری یفزدی در حفواه بفاقی بودرفد و تفدریا
میکردرد »

در ماههای رخست و بلکه در هوتههای ّاو حضور ّ
سید عودایکریم جفوان در قفم ،درس
اخالق حاج آقا روحاﷲ خمینی ،در عصر رواهای جمعه در ّ
مدرس کتابخارۀ فیضفیه برگفزار

میشد او با عالقۀ بسیار در این درسها شرکت میکفرد و اا گلسفتان آمواههفای اخالقفی و
تربیتهای معنوی استاد بدره میگرفت درس اخالق اما خمینفی ،تفسثیر فراوارفی بفر سفیر
معنوی و اخالقی ّ
سید جوان گذاشفت یکفی دیگفر اا اتواقفات بسفیار تسثیرگفذار در روحیفۀ

معنوی ایشان در آن رواها ،مشاهدۀ رماا باران آقا ّ
سید ّ
محمدتای خوارساری است شاهدان
آن رماا تاریخی میگو یند :چند سا در قم هیچ باراری ریامده و خشکسایی بهشفدت مفرد
را در تنگنا و فار فرو برده بود مرد دست به دامان بزرگان دین و علمای ااهد شدرد تفا رمفاا
باران بخوارند و اا خداورد بخواهند که درهای آسمان را به روی امفین بفاا کنفد امفا کسفی
حاضر رمیشد که امامت رماا باران را برعدده بگیرد؛ ایرا اگفر رمفاا را میخواردرفد و بفاران
رمیآمد ،آن اما جماعت اا چشمها میافتاد و مرد در ایمان و تاوای او تردید مفیکردرفد؛
تا اینکه آی اﷲ ّ
سید ّ
محمدتای خوارساری ،که عایمی ااهفد و مجتدفدی وارسفته و اا آیفات
 1اسفار اربعه یا «سورهای چدارگاره» با را کامل «ایحکم ایمتعایی فی االسوار ایعالیف االربعفه» اا معروفتفرین آثفار
ّ
صدرایدین شیراای ،مشدور به مالصدرا و صدرایمتسیدین است این کتا مدم فلسوی ،شامل آخرین رمفرات فلسفوی
او است و در چدار فصل تنمیم شده است
ّ
ّ ١
سید ّ
محمدحسین طواطوایی ،مشدور به عالمه طواطوایی در سا 2112ق متوید شد در سفنج سفایگی مادرشفان ،و در
ره سایگی سدرشان را اا دست دادرد اا مدمترن استادان او در رجف ،آی اﷲ بادکوبهای و ّ
سید علفی قاضفی طواطوفایی
است طراحی و معماری مدرسۀ حجتیۀ قم ،اا آثار ایشان است اا ایشان تسییوات گرارودایی ریز برجفای مارفده اسفت
که مدمترین آردا تفسی المیزان ،اصول فلسفه و روش رئالیسم و حاشیه بر اسرفار صردرالدی شری ا ی اسفت عالمفه
طواطوایی در صوح یکشنوه  13آبان  2111سا اا یک هوته بیماری دار فاری را وداع گوت
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ثالث قم بود ،قد سیش رداد و برای خواردن رماا باران ،همراه مرد به خارج اا شدر رفت
«آقای خوارساری خیلی خو اخالق و سارسا بود و معمفوال ایفن جفور مواقفع سیشقفد
میشد و به این فکر رمیکرد که اگر باران ریاید چه میشود من در هر دو رماا باران حضفور
داشتم روا ّاو که برای رماا اا شدر بیرون رفتیم ،سربااان متواین که در آن سا ها در محل
ساختمان فعلی دفتر تولیغات اسالمی حواۀ علمیۀ قم حضور داشتند ،با دیدن جمفاعتی کفه
سشت سر آقا ّ
سید ّ
محمدتای خوارساری روان بود ،ترسیدرد فکر کردرد که علما حکم جداد
دادهارد و این مرد برای کشتن آردا بیرون آمدهارد برای همین سریع مسلسلهایشان را بر با
قرار داده و موضع گرفتند؛ اماسرارجا خوردار شدرد که مرد قم با آردا کاری رداررفد آن روا
ما اا شدر خارج شدیم و بعد اا گزاردن رماا در بیابان ،یحماتی هم سای منوفر آقفای اشفراقی
رشستیم؛ ویی خوری اا باران رشد وقتی جماعت رمااگزار به داخل شدر برگشتند ،عدهای در
شدر ما را مسخره کردرد و متلک گوتند که چرا سا با خودتفان چتفر روردیفد! ففردای آن روا،
همان جماعت دوباره سشت سر آقای خوارساری به طرف بیرون شدر به راه افتاد و رماا برگزار
شد روا دو آقای ارصاری به منور رفت هنوا مدت ایادی اا رماا رگذشته بفود کفه آسفمان
شروع به باریدن کرد آقفای خوارسفاری میگوفت اا آن روا بفه بعفد آمریکاییهفا جلفو مفرا
میگرفتند و سو تعارف میکردرد و اا من میخواستند که برای خاتمۀ جن (جن جدفاری
دو  ،دعا کنم میگوتند خداورد حرف شما را قوو دارد و ما به چشم خودمفان دیفدهایم کفه
چوور آسماری که ررهای رطوبت رداشت با دعای شما باریدن گرفت »
اقامت در مشهد

چون طلوهها در تابستان در قم رمیماردردّ ،
سید عوفدایکریم ریفز میخواسفت کفه در ّاویفین
تابستان به اردبیل بااگردد؛ اما سدر در رامهای به او گوته بود که اکنون کفه بفه قفم رفتفهای ،در
همانجا بمان و به اردبیل ریا ّ
سید تصمیم میگیرد که تابستان ّاو را به مشدد برود برخی اا
خواهران او ریز در مشدد اردگی میکردرفد و میتوارسفتند بفه او کمفک کننفد همچنفین در
مشدد میتوارست اا محضر بزرگاری همچون میراا مددی اصوداری ،شی ،مرتضی آشتیاری،
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ّ
سید یورا اردبیلی ،شی ،احمد آقاااده ،ادیب ریشفابوری ،آیف اﷲ سفوزواری ،آیف اﷲ کفاظم
دامغاری و آی اﷲ رداوردی استواده کند ّ
سید عودایکریم در مشدد ،صوحها موایعه میکرد و
عصرها به مسجد گوهرشاد میرفت که در درس آی اﷲ کاظم دامغاری حضور یابد همچنین
توفی یافت که در جلسات درسی ادیب ریشابوری و میراا مدفدی اصفوداری حاضفر شفود و
بدرۀ فراوان بورد
«در مشدد ،شخصی بود به را آقای ایسی که ترکابان و سردفتر بود و درس منظومه هفم
میگوت من سیش ایشان منظومه میخوارد آقا میراا مددی اصوداری اا اینکفه مفن سفیش
ّ
آقای ایسی میرفتم و درس فلسوه میگرفتم ،راخرسند بود؛ چون ایشفان ضفد فلسفوه بفود و
فلسوه را برای دین مضر میدارست اما من سعی کرد اا محضر همۀ بزرگان اسفتواده کفنم
آن تابستان در مشدد به من خیلی خو گذشت »
آن سا ماه رمضان در تابستان افتاده بود و ّ
سید عودایکریم برای تولیغ به درگز رفت ایفا
تولیغ که تما شد ،سا اا مدتیاردک تابستان به رواهای آخر رسید و ّ
سید عودایکریم به قفم
بااگشت
«تابستان سا بعد میخواستم برو اردبیل ،ویی دوباره سدر در رامهای برای من روشفت:
"همانجا بمان و درس بخوان! حاال که رفتی ،تا جواری و میتواری درس بخفوان در اردبیفل
اا درس و بحث عاب میماری " من باا هم رفتم مشدد و همان بررامههای سا قول را تکرار
کرد ؛ با کمی تواوت این بار بفا دراو یفش خراسفان هفم مفسروس شفد ؛ بفا خاکسفاریهفا،
ّ
فضاییهایها و گاهی میرفتم و با آردا بحث میکرد ؛ بحث آخوردی و بحث درو یشفی و
صوفیگری بحثهایمان گاهی شیرین بود و به توع آن جلسه شیرین مفیشفد ،ویفی گفاهی
بحثها به اوقاتتلخی میکشید و با راراحتی اا هم جدا مفیشفدیم ایفن دو سفا تابسفتان
مشدد برای من و برای رشد فکریا خو بود؛ چون محیط تااهای بود و با مردمفان تفااهای
آشنا شد و اوضاع متواوتی را تجربه کرد در ماه رمضان آن سا هم در منوافۀ درگفز منوفر
رفتم دیگر حسابی منوری شده بود و چون تهصدایی هم داشتم ،گاهی شعر میخوارفد یفا
روضه را با آهن میخوارد و مرد ریز استاوا میکردرد »
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قم در سایهسار زعامت و مرجعیت عامه

بهیاین حواۀ علیمۀ قم در طو تاری ،،حیات خود وا دار دو شخصیت بزرگ بوده است :آیف
اﷲ حاج شی ،عودایکریم حائری 1که ّ
مؤسا حفواۀ علمیفۀ قفم بفود و آیف اﷲ ّ
سفید حسفین
طواطوایی بروجردی ١که گستر و توسفعه ّ
کمفی و کیوفی و دوا و قفوا حفواۀ علمیفۀ قفم،

وامدار درایت و تال های بیدریغ او است
در دومین سا حضور ّ
سید عودایکریم در قم ،خوری در قم سیچید که همۀ طال و علما
را خشنود ساخت خور این بود که آی اﷲ ایعممی بروجردی تصمیم گرفتهارد که به قم بیایند
 1آی اﷲ حاج شی ،عودایکریم حائری یزدی فرارد آقفا ّ
محمفدجعور مدرجفردی یفزدی ،در سفا 2121ق 2113 /در
ّ
مدرجرد میود متوید شد و جواری را در آن سامان به تحصیل گذراریفد و سفا اا تکمیفل مافدمات بفه یفزد آمفده ،بفاقی
مادمات و سووح و ادبیات عر و فاه و اصو را رزد علمای آن امان یزد همچون آی اﷲ حاج ّ
سفید یحیفی بفزرگ بفه
اتما رسارید سپا برای ادامۀ تحصیالت و کسب کماالت معنوی اا یزد به عتوات عاییفات رففت و اا محضفر روابفغ
علمی آن امان همچون آی اﷲ میراا ابفراهیم محالتفی و آیف اﷲ آقفا ّ
سفید ّ
محمفد فشفارکی اصفوداری و آیف اﷲ میفراا
ّ
محمدتای شیراای و آی اﷲ حاج شی ،فضلاﷲ روری در سامرا استواده کرد مدتی ریز در حواۀ درس میراای شفیراای
در سامرا و آخورد خراساری در رجف اشرف حاضر شد در سا 2111ق 2121 /به دعوت مرد و علمای اراک ،به
ایران بااگشت و حواهای کوچک در آن شدر سامان داد سا اا هشت سا به قم عزیمت رمود و با اصرار آیف اﷲ حفاج
شیّ ،
محمدتای بافای در سا 2131ق 2111 /اقدا بفه تسسفیا حفواۀ علمیفۀ قفم کفرد سفرارجا در ریایاعفده
2111ق 2121 /سا اا  31سا عمر ،دار فاری را وداع گوت
ّ
 ١آی اﷲ ّ
سید حسین طواطوایی بروجردی در سا  2113در بروجرد متوید گردید سا اا تحصیالت مکتبخارهای و
ریز مدتی تحصیل در مدرسۀ روربخش بروجرد ،دروس حواه را ریز در همان شدر آغفاا کفرد و صفرف و رحفو ،بفدیع،
عرو  ،منو و فاه و اصو را در آرجا فرا گرفت و سپا برای ادامۀ تحصیل به حواۀ علمیۀ صدر اصفودان رففت در
حواۀ اصودان ،اا محضر بزرگاری همچون :میراا جدارگیرخان قشااییّ ،
سید ّ
محمفدباقر درچفهای و میفراا کلواسفی و
ُ
ّ
محمدتای ّ
مدرس ،علو دینی و حواوی آموخت در سا  2132در سی درخواست واید خود سا اا ره سفا تحصفیل
در اصودان به بروجرد بااگشت و در سا  2131به رجف اشرف عزیمت کرد در  11سایگی در حواۀ رجفف مشفدور
شد و حواۀ درسی او بسیار باشکوه برگزار میشد اا سا  2131تا سا  2132در رجف اشرف بود و بفاا بفه تااضفای
واید خود در سا  2132به بروجرد آمفد در سفا  2113بعفد اا مفرگ فرارفد خفود عفاا مشفدد شفد در راه
برگشت ،به قم میرود و به توصیۀ آی اﷲ حائری در حواۀ علمیۀ قم به تدریا مشغو میشود؛ ویفی بفا سیگیفری مفرد
بروجرد ،سا اا یک سا و ریم ،در سا  2111به بروجرد برمیگردد در سا  2111سا اا رحلت آی اﷲ حفائری بفه
درخواست علما به قم عزیمت میکند ،اعامت حواۀ قم را بر عدده میگیرد سرارجا در دهم ففرودین  2131روی
در راا خاک میکشد
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و در این شدر اقامت کنند آی اﷲ بروجردی در حیفات سربرکفت خفو یش ،بفهو یژه در سفارزده
سایی که اعیم حواۀ علمیۀ قم بود ،با سیاستهای ّ
مدبراره و هوشمندارها  ،جایگفاه علمفی
حواۀ علمیۀ قم را چنان ارتاا بخشید که با مراکزی همچون «اخاهر» مصر برابری میکرد او
مردی وارسته و عایمی دقی اینمر و فایدی جفامع بفود حضفور ایشفان در قفم ،موفارکترین
حادثۀ علمی و معنوی در تاری ،حواههای علمیۀ ایران است

«آمدن آقای بروجردی به قم ،واقعا قم را واین و محکم کرد همۀ آقایفان و علمفای تفراا ّاو

قم ،مثل آقای حجت ،خوارساری ،صدر و اراکی به اسفتاوا ایشفان رفتنفد آقایفان :گلپایگفاری،
محا داماد و اما خمینی در ماشینی که سر اا طلوه بفود ،در سیشفاسیش اسفتاوا کنندگان بودرفد
آقای بروجردی با احترا ویژهای وارد شدر قم شد بعد اا آمدن ایشان به قم حتی کساری که تا آن
امان اهل درس و بحث روودرد ،تصمیم گرفتند که در جلسات ایشان شرکت کنند و آردفایی هفم
که کناررشین بودرد به وسط میدان آمدرد حتی برخی اا علما مثل آقای میراا عزیفز توریفزی کفه
خود در آن امان در توریز ساکن و اا مراجع بود ،اادگاه خود را ترک کردرد و به قم آمدرد اا دیگر
شدرستانها هم ،علمای بزرگی چنین مداجرتهایی کردرد و قم به مرکز علمی بزرگی تودیل شد
به این ترتیب با حضور آقای بروجفردی و علمفای دیگفر ،شفرایط بسفیار مسفاعدی بفرای درس
خواردن در قم به وجود آمد مواحثه و درس به تندا کار طلوهها تودیل شفد بفیش اا هفر چیفزی،
طلوه به این فکر بود که به کدا کالس برود ،با چه کسی مواحثه کنفد و واقعفا بدتفرین شفرایط
برای درس خواردن به وجود آمده بود هم استاد ایاد شده بود و هم طلوهها مشتاق درس خواردن
شده بودرد؛ طلوههایی که در فار شدید به سر میبردرد جایگاه و احترا آقفای بروجفردی واقعفا
بسیار باال بود و حتی در بیرون اا حواه ،اماریکه ایشان بهخاطر کسایت در بیمارستاری در تدران
بستری شده بود ،شاه هم که در آن امان احترامی داشت ،به مالقات ایشان آمد و حتی به هنگفا
سایین آمدن آقای بروجردی اا تخت بیمارستان ایر بغل ایشان را گرفت اا این صحنه عکا هم
گرفتهارد ایوته قول اا این تاری ،هم ،آقای بروجردی به قصد اقامت به قم آمده بودرد ،اما یکفی اا
شخصیتهای حواه باعث شده بود که اقامت ایشان در قم کوتاهمدت باشد »
«حضور آی اﷲ بروجردی شور و شوق تحصیل را در حواه چنان بفاال بفرد کفه بفا وجفود
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امتیااهای فراواری که در این سا ها برای استخدا روحاریون در ادارات دویتی و آمواشی بفه
وجود آمده بود ،کمتر طلوهای حاضر میشد جذ ادارات دویتی و مدارس شود طلوهای که
محتاج ران شوش بود و شدریهای که میگرفت ،حتی کوفاف رفان شفوش را رمفیداد ،راضفی
رمیشد اا فضای حواه بیرون رفته ،اردگی راحتی برای خود بسااد اگر بگو ییم که آمدن آیف
اﷲ بروجردی به قم ،مارند آمدن روح به کایود بود ،گزاف رگوتهایم »
شمع جمع

ّ
سید عودایکریم در امان تحصیل ،گر درس و بحث طلوگی بود و در ایا تولیفغ ،گفاهی بفه
همدان و گاهی ریز به گیالن میرفت ماههای رمضان را هفم در منوافۀ درگفز خراسفان ،بفه
تولیغ و اجرای بررامههای دینی میگذرارد وی در این دوران طلوهای بود کفه سفوح حفواه را
تما کرده و به تولیغ و منور روی آورده است در سومین تابستان قم ،باا برای سدر رامفهای
روشت و اجااه خواست که به اردبیل بیاید سدر این بار با آمدن فرارد به اردبیل موافات کفرد
و ّ
سید عودایکریم بعد اا سه سا و سا اا اتما سوح به اردبیل رفت
«در این سه سا دیم هوای اردبیل را میکرد؛ امفا هفر بفار سفدر رمفیگذاشفت و اجفااه
رمیداد وقتی بعد اا سه سا به اردبیل برگشتم ،در آرجا منور من خیلی جلوه کرد؛ چفون در
این سه سا در جاهای مختلف منور رفته و با ابانها و فرهن های مختلف آشنا شده بفود
مرحو اشراقی را دیده بود  ،سای منور مرحو فلسفوی رشسفته بفود و اا منوفر راشفد خیلفی
استواده کرده بود و ایندا استاد منور بودرد آقایان تربتی ،ارصفاری و برقعفی هفم بودرفد کفه
منورشان خو بود اما منوری مدم قم ،همان میراا ّ
محمدتای اشراقی بود که هفم درسهفا و
هم منورهایشان خیلی سرمحتوا بود طلوهها به منورهای ایشان به چشم درس رگاه میکردرفد
توسیر سورۀ یوسف ایشان چاپ شده است من سعی میکرد همۀ جلسات آقای اشفراقی را
شرکت کنم به همین دییل ،در منور هم سیشرفت کرد و وقتی به اردبیل رفتم ،آرچفه رخسفت
جلوه کرد ،منور بود برای منابر مدم اردبیل اا من دعوت میشد و مرد هم سفای منوفر مفن
اادحا میکردرد به طلوهها هم درس میداد ؛ اا ش ح لمعه تا قوانی این اوضاع و احوا ،
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باعث شد که دغدغۀ معا در من فروکش کند؛ چون درآمفد اا راه منوفر ،خفو بفود؛ بفه
طوری که گاهی میخواستم به خفارواده هفم کمفک کفنم؛ ویفی سفدر خوشفش رمفیآمفد
میگوت :به فکر خودت با  ،ما این دریا را میگذراریم ،شما به آیندهات فکر کن »
مدارت او در خوابه ،چند دییل داشت؛ اا جمله موایعات متنوع و روق ادبی
«من اکثر اشعار متون را حوظ بود در حواۀ علمیۀ اردبیل ،استاد سیری داشفتم کفه امفا
جماعت مسجد بود او شعرها را میخوارد و ما میروشتیم همین امر باعث تشفو ی مفن در
حوظ اشعار شد »

باری؛ ویژگیهای منور ّ
سید جوان اردبیلی باعث شده بود که او برای ایا تولیغ (محفر و

رمضان ،خواهان بسیاری داشته باشد خود میگو ید« :ایا تولیفغ سفعی میکفرد بفه شفدر
خودمان (اردبیل ،برو ؛ چون خارۀ سدری آرجا بود و مرد شدر هم مفن را میشفناختند یفذا
دعوت آردا را ماد میدارستم اگر محر و رمضان در تابستان بود ،بعد اا ایا تولیغ ،مفدتی
هم میمارد »
آغاز دورۀ درس خارج

ّ
سید عودایکریم سا اا اتما دروس سوح در کمتر اا دو سا  ،درس خارج فاه و اصو را آغاا
کرد در آن سا ها ،در حواۀ علمیۀ قم چندین حلاۀ درس خارج فافه و اصفو وجفود داشفت؛
ّ
محمد محا دامفادّ ،
حجت کوهکمرهایّ ،
سید ّ
سفید
مارند درس خارج آیات عما  :بروجردی،
محمدتای خوارساری و ّ
محمدعلی اراکیّ ،
سید ّ
محمدرضا گلپایگاریّ ،
ّ
سید صدرایدین صفدر
این ّ
تنوع و گستردگی ،باعث شده بود که طال در سووح عایی حفواه ،امکفان بیشفتری بفرای

ارتخا استاد داشته باشند و در یکی اا این حلافهها جفای گیررفد ّ
سفید عوفدایکریم در درس
ّ
خارج فاه آیات عما بروجردی ،حجت کوهکمرهای ،محا داماد و اما خمینی حضور به هم

رسارد و حدود سه سا (تا سیش اا هجرت به رجف ،اا محضر ایفن بزرگفان بدرههفای علمفی
بورد مدتی هم در درس خارج اصو آی اﷲ بروجردی شرکت کرد
«در قم اا محضر آقامیراا ّ
محمدتای اشراقی ریز استواده کرد در فاه سیرو ایشان بود  ،و
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گاهی هم به سیشنداد برخی استادان در درسهای آرفان شفرکت مفیکفرد مفثال آقفای ّ
سفید
ّ
محمد محا داماد (ره ،خودشان به مفن سیشفنداد دادرفد کفه در درسشفان حضفور یفابم اا
محضر اما خمینی هم خارج مکاسب مح مه را مدت کوتاهی استواده کرد در فلسوه هم
ابتدا رزد ّ
سید احمد خوارساری ش ح هدایۀ میودی را خوارفد و در رجفف رفزد آقفای صفدرا
منظومه را اا امور عامه تا اخالقیات شاگردی کفرد مفدتی هفم توفیف داشفتم کفه در درس
اسفار عالمه طواطوایی حاضر شو من آن موقع ،کتا اسرفار را رداشفتم ،جفز یفک رسفخۀ
ّ
خوی که هنوا رزد من هست در فلسوه همینها را خوارد معموال طال هم فاط منظومره
و اسفار را میخواردرد؛ برخی عالوه بر آردا ،اشارات و چند کتا دیگر را هم میخواردرفد؛
اما آن سا ها چندان مرسو روود برخی ،این قویل دروس را شبها میخواردرد که در وقفت
هم صرفهجو یی کنند و در ضمن به فلسوهخواری شفدرت ریابنفد؛ چفون ّ
جفو غایفب حفواه،
مطول را هم مجددا در قم رزد ّ
ا
سید حسین اصوداری ،داماد بفزرگ
مخایف این درسها بود

آقای گلپایگاری خوارد بسیار خو مواحث ّ
موو را موفرح مفیکفرد مفن ]بخفش[ بیفان
ا
مطول را در اردبیل سیش شی ،ابراهیم کالرتر خوارده بود  ،وقتی به قم آمد  ،روای در صحن

حضرت معصومه رشسته بود که دید آقایی ا
مطول درس میدهد ماداری کفه گفو داد ،
دید خیلی قشن درس میدهد یذا اا فردا سای درس ایشان آمد و بیفان ا
مطرول را مجفددا
خوارد یاد میآید آقایی به را شی ،علیاصغر کفه ا ن خیلفی سیفر شفده اسفت ،اا اسفتاد
ّ
سرسید :در این شعر " :ال فاسانی خمرا و قل یی ره خمرا " ،جمله دو چه فایدهای دارد که

شاعر آورده است در آن جلسه آقای آ طه که یکی اا منوریهای قم بود و ا ن سیفر شفده و
دیگر رمیتوارد منور برود گوت :در جملۀ ّاو که میگو ید به من خمر بده ،منمور این اسفت
که بتوارم اا وجود خارجی خمر استواده کنم ،ویی در جمله دو که میگو ید "و به مفن بگفو
که این خمر است" ،منمور این است که میخواهم اا وجود یومی خمر هم استواده کنم
این جوا آقای آ طه به د من رشست چند سا سیش در مسجد اما حسفن(ع ،مجلفا
ختمی بود که من هم شرکت کرده بود و آقا موسی شویری ارجاری هم حضفور داشفتند ،کفه
آقای ّ
سید حسین اصوداری وارد شد من به احترا ایشفان اا جفا بلنفد شفد و دیفد کفه آقفا
موسی هم خیلی احتفرا کفرد آقفا موسفی اا مفن سرسفید :مگفر شفما هفم ایفن شفخص را
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میشناسید گوتم :بله ،ایشان داماد آقای گلپایگاری است و بخش بیان ا
مطول را مفن مجفددا
سیش ایشان خوارد آقاموسی گوت :عجب! من هم همین کار را کرد و بیان ا
مطول را دوباره
سیش ایشان خوارد

عالوه بر این دروس ،در درس اخالق اما هم که عصر رواهای سفنج

شنوه در مدرسۀ فیضیه برگزار میشد ،شرکت میکرد در ایفن درس ،حفدود  111تفا 111

رور اا فضال شرکت میکردرد و بنده هم به آن ماید بود این درس ،مفا را یفک هوتفه شفارژ
میکرد »
«در سا سو  ،شروع به خواردن درس خفارج کفرد در خفارج اصفو اا درس مرحفو
ّ
ّ
آقای حجت بدره برد آقای حجت آن وقت "مودو و منووق"" ،عا و خاص"" ،مجمفل و
مو ّین" و مارند ایندا را میگوت من درسهای ایشان را روشتم و هنوا دار تما دورۀ اصفو
را دیدها  ،هم سوح و هم خارج آن را غیر اا آن ،مواحثهای در امینه مواحث اصو داشفتیم
که سه رور بودیم :آقاموسی صدر ،آقا موسی ارجاری و من یاد ریست اا کجا شروع کردیم و
تا کجا آمدیم ،اما فکر میکنم اکثر اصو را بحث کردیم این مواحثه وقتی بفود کفه مفا فکفر
کردیم دیگر ریاای ریست در درسها شرکت کنیم؛ اگر هم میرفتیم ،برای سر کفردن وقتمفان
بود مدتی هم در درس اصو آقفای بروجفردی شفرکت کفرد در رجفف هفم یکسفو یفا
یکچدار اصو را رزد مرحو آقای خفو یی خوارفد و آن را روشفتم ویفی ا ن روشفتههفایم
موجود ریست ماداری اا تاریرهای درس ّ
سید ّ
محمد محا داماد موجود است »
«آن امان موایعات متورقه هم داشتم اا جمله چیزهایی که در آن دوران دروفایش بفود ،
موایعۀ آثار اهل قلم بود کتا هایی رمیر ایا محبس علی دشتی که در اردان روشفته اسفت
یا اندیشه و آیینه ،اا ّ
محمفدباقر حجفاای یفا کتا هفای جفواد فاضفل سفوک بیفان و قلفم،
استخدا ایواظ و جملهبندی آردا برای من خیلی جایب بفود رفه تندفا در فارسفی ،بلکفه در
عربی هم همین طور بود؛ مثال حل الطّلسم را چند بار خوارد شعر هم ایاد میخوارد »
جلسۀ تفسیر و انس با قرآن

ّ
سید عودایکریم در کنار دروس رسفمی حفواه ،جلسفات توسفیری را هفم شفروع کفرد ایفن
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جلسات بیش اا ریم قرن ادامه یاففت «در آن جلسفه مفا هوتفهای دو یفا سفه آیفه را اا قفرآن
میخواردیم رخستین افراد جلسۀ توسیر عوارت بودرد اا میراا علی احمدی میفارجیّ ،
سفید
اسماعیل ارجاری ،میر ّ
محمدی و بنده کمکم افراد بیشتری به جلسه اضافه شدرد ،مثل آقفای
محمفد سایفاریّ ،
آرری قمیّ ،
سید مددی روحاری ،میراا علی مشکینی ،میفراا ّ
سفید یعافو

ارجاری و دارش ارجاری برخی اا این افراد بودرد و برخی گهگاه میآمدرد »
اهتما ّ
سید عودایکریم به توسیر قرآن ،تا سایان عمر ایشان ادامه داشت و اا این رهگفذر،
صاحب چندین کتا و ماایه به ابان فارسی در حواۀ توسیر و فدم قرآن شدرد
ُ
«من اا ّاو طلوگی با قرآن ارا داشتم االن به ایفن رتیجفه رسفید کفه فدفم قفرآن روق
خاصی میخواهد؛ همان گوره که فدم شعر سعدی و حافظ روق میخواهفد گفاهی بفر اثفر
ُارا با قرآن ،ارسان به رکات و ّ
تنودات جایوی دست مییابد؛ گرچه آن موایب شاید به طفور
مستایم اا قرآن برداشت رشود ایوته این ّ
تنوه ممکن است مورد سسند برخی واقع شفود ،و در
ّ
متنوه شده ،میسسفندد مفن ایفن
ماابل برخی آن را رپسندرد ،اما به هر حا کسی که خود
ُ
ُ
ارا با قرآن را در وجود حا کرد و یذا وقتی اا حواۀ قم بیرون رفتم ،ارا با قرآن را کنفار

رگذاشتم اگر در مسجد یا مدرسهای بود و صحوتی میکرد  ،معموال عالقهمند بود که بفه
دو سه آیهای اا قرآن مراجعه کنم و اگر آیهای به رهنم مشکل میآمد ،با موایعه و فکر سفعی
ّ
میکرد آن را حل کنم ا ن هم من اا قرآن خیلی حظ میبر در این سن بفاال و بیمفاری و
خستگی سا اا قرآن و فاه به چیزهای دیگر رشاطی ردار ؛ مثال کتفب فلسفوه و روشفتههفای
میرداماد ،صدرا ،حاجی سوزواری و یا کتب عرفان ،دیگر به من رشاطی رمیدهنفد حتفی
روشتههای آقای مودری که روان میرو یسد ،برای من خستهکننده شده است موایب اصفو
هم برای من خیلی جایب ریست درست است که احمت کشید و رمیخواهم اا این علو
ّ
کنار باشم و دیم میخواهد حداقل روشتهای در علم اصو داشته باشم ،اما اینکه دیفم بفرای
آن غش کند ،این طور ریست اما راجع به فاه و توسیر اگر رشاطم بیشتر رشفده باشفد ،کمتفر
هم رشده است »

میتوان گوت یکی اا مدمتفرین فعاییتهفای علمفی آیف اﷲ ّ
سفید عوفدایکریم موسفوی
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اردبیلی در همۀ عمر ،در حواۀ قرآن و توسیر بوده است موایعات دامنهدار و ممارسفتهای
وی در امینۀ قرآن ،باعث شد که در علو قرآری ،صفاحبرمر شفود اا همفین رو در مجلفۀ
مکتب اسّل  ،بخش قرآری مجله را به ایشان واگذار کردرد
کوشش برای استقالل حوزه

«وقتی میخواستم راهی حواۀ علمیۀ رجف اشرف بشو  ،برای خداحافمی به اردبیفل رففتم
ّ
در آرجا متوجه شد که وضعیت ساختمان مدرسه مال ابراهیم که در آن تحصیل کرده بفود ،
اصال خو ریست و ریاا به تعمیر دارد برای همین به فکر تعمیر آن افتاد  ،اما در این امفان
ادارات دویتی در اردبیل وضعیت ساب را سیدا کرده بودرد؛ یعنفی مسفئوالن میخواسفتند در
همه امور شدر دخایت کنند؛ حتی در کار روحاریت اگر میتوارستند ،محتوای سفخنراریها
را هم دیکته میکردرد یکی اا این ادارات ،ادارۀ فرهنف اردبیفل بفود کفه شخصفی بفه رفا
واییااده ریاست آن را بر عدده داشفت او ضفمن دخایفت در کفار حفواه ،قصفد داشفت در
ّ
مدرسۀ مال ابراهیم ریز مثل مدارس دویتی میز و صندیی بگذارد و طلوهها را دستهبندی کنفد
همچنین در رمر داشت که معلمها و دبیران مدارس را برای تدریا به حواه بورستد در واقع
میخواست اا حواۀ علمیۀ اردبیل سلب استاال کند و آن را ایر رمر دویت بورد من بعفد اا
اینکه سی به اهداف او برد  ،به او توصیه کرد که با توجه بفه سیچیفدگیها و حساسفیتهای
امور روحاریت ،خود را درگیر آن رکند و اجااه دهد که خود روحفاریون بفرای حفواه تصفمیم
بگیررد همچنین به او توصیه کرد که روحاریون شدر را رررجارفد؛ چفون رمیتوارفد در برابفر
اقدا آران ایستادگی کند توصیههای من باعث ررجش او شد و جوا مفن را بفا یحنفی تنفد
داد اا این رو اختالفات شدیدی بین من و او به وجود آمد کمکم این موضوع به باالی منوفر
و محافل عمومی کشفید وایفیااده اا تدفران کمفک گرففت و مفن هفم رامفهای بفرای آقفای
ّ
بروجردی و آی اﷲ حجت روشتم ،اگرچه رتیجهای اا آن رگرفتم باخخره من دید یا باید تابع
رمر او باشم و یا اینکه اا این به بعد عالقهای را که به شفدر دار کنفار گذاشفته و دیگفر بفه
جای اردبیل به شدرهای دیگری برو مرد حمایت میکردرد ویی در مجموع اوضاع طوری

ّ
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ّ
روود که امکان حضور و فعاییت وجود داشته باشد تا اینکه به دیدار آقای حجت که آن امان
در شاه عودایعمیم حسنی اقامت داشتند ،رفتم و موضوع را برای ایشان تعریفف کفرد آقفای
ّ
حجت بعد اا اینکه به حرفهای من گو داد گوت :صدای شما ظاهرا کمی بلندتر اا حد
متعارف است! بعد اا اینکه اا ایشان عذرخواهی کرد  ،گوفتم :چفون دیگفر خودمفان تفوان
ماابله با این مسئله را رداریم من به خاطر حوظ استاال روحاریت بفا یفک مسفئو دویتفی
درگیر شدها  ،وگرره اگر بداریم بزرگان ما را تسیید رمیکنند ،من ره تندا در محضفر شفما بلکفه
ّ
در بیابان هم سکوت میکنم این حرف من ایشان را خیلی متسثر کرد برای همفین اا طریف
ّ
آقای بدادری (رمایندۀ توریز در مجلا شورای ملی ،که بفا آقفای حجفت رابوفه داشفت بفه
مسئوالن دویتی در این خصوص توصیهای فرستاد که همفین امفر باعفث تغییفر وایفیااده اا
ریاست ادارۀ فرهن اردبیل شد »
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مقدمه

در سا  2111شمسیّ ،
سید عوفدایکریم آمفادۀ رففتن بفه رجفف اشفرف میشفد کفه بفرای
خداحافمی با سدر به اردبیل رفت در این امان که حفدود یفک سفا اا سایفان غائلفۀ «فرقفۀ
دموکرات آرربایجان» میگذشت ،اوضاع سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی مرد منواه بفه هفم
ریخته بود؛ ایرا هرچند دویت مرکزی توارسته بفود کفه حکومفت خودمختفار دموکراتهفا را

شکست بدهد و ایران را اا خور تجز یه برهارد ،اما آشوتگی اوضاع سایان ریافته بود و مرد در
اضورا و هراس به سفر میبردرفد قتفل و غفارت دموکراتهفا و ریفز ارتفش ،خاروادههفای
بسیاری را داغفدار کفرده بفود و بسفیاری اا جوارفان بفه شفدرهای اطفراف و خفارج اا ایفران
گریختند وضعیت کار و اشتغا به راوهای رسیده بود که کمتر کسی به اردگی و آینده امیفد
داشت در چنین اوضاع و احوایی ،مدارس علفو دینفی در شفدرهای آرربایجفان ،بیشفترین
خسارت را دیدرد و رو به و یراری و فراموشی گذاشتند اما ّ
سید عودایکریم که در این ایفا در
قم میایست ،ارگیزههای دیگری برای هجرت به رجف داشت
هجرت به نجف

سا اا ورود آی اﷲ بروجردی به قم ،حواۀ علمیه رورای بسزا یاففت اا ایفن رو طلوفههایی کفه
عالقهمند به علمآموای بودرد ،میتوارستند شوارهروای به تحصیل سرداخته ،اا شفرایط مسفاعد
ردایت استواده را بکنند اما به دییل حضور آی اﷲ بروجردی در قم و رفتوآمفدهای بسفیار بفه
این شدر ،اوضاع قم و حواه قدری سیچیده شد اا سوی دیگر ،هجو ریروهای بیگاره بفه ایفران
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در آن سا ها ،وضعیت سیاسی کشور و به توع آن قم را آشوته کرد حضور ریروهای روسفی ریفز
در آرربایجان ،باعث شد که کمکهای ارسایی خاروادهها به فراردارشان در قم قوع شود
به رغم سعی فراوان ّ
سید عودایکریم ،ادامۀ تحصیل در قم برای او دشوار شده بود؛ بهو یژه
اا آن رو که قم دیگر آرامش سیشین را رداشت اا سوی دیگر تحصیل در رجف ،همیشه برای
هر طلوهای در اویو یت بود اا این رو ّ
سید عودایکریم تصمیم گرفت که راهفی حفواۀ علمیفۀ
رجف شود تا اا امکارات این شدر مذهوی برای ادامۀ تحصفیل و رشفد معنفوی بدرهبفرداری
کند
«در سا  2111شمسی (2111قمری ،،برای اینکه بدتر بتوارم درس بخفوارم ،بفه فکفر
افتاد که به رجف مداجرت کنم؛ چون ّاوال حواۀ رجف ،گرچفه اا رورف سفاب را رداشفت،
ویی آرامش خود را حوظ کرده بود ،و بنده چفون آن رواهفا تشفنۀ تحصفیل بفود  ،بفه دروفا
محیوی آرا و مناسب برای تحصیل و تدریا میگشتم ،ثاریا گرچه مرحو آقفای اصفوداری
اا دریا رفته بود ،ویی بزرگاری چون مرحو آقا شیّ ،
محمدکاظم شیراای ،مرحفو آ یاسفین،
مرحو اصودواراتی ،مرحو آی اﷲ حکیم ،مرحو آقا ّ
سید محمفود شفاهرودی ،مرحفو آقفا

میراا عودایدادی شیراای ،مرحفو آیف اﷲ خفو یی ،مرحفو آیف اﷲ میالرفی و مرحفو شفی،
م ّ
حمدحسین کاشف ایغوا در رجف حضور داشتند و رجف در آن سا ها حایفت روحفاری
خاصی داشت خالصه اینکه ،رجف را برای تحصیل مناسبتر تشفخیص داده و بفا کسفب
اجااه اا استادارم در قم ،قصد آن دیار را کرد »
ّ
سید عودایکریم در خاطرات خود دربارۀ دوران تحصیلش در رجف میگو ید:
«بدترین ایا تحصیل ما ،دوران اقامتم در رجف بود که محیوی امن و آرا بفرای طفال
داشت و محصلین غیر اا تحصیل و تدریا و تحای  ،فعاییت دیگری رداشتند حواۀ رجف
یکسارچه بود؛ دچار اختالف و ّ
تشتت روود؛ گرچه اا جدت اقتصادی و امرار معا طال ،
وضع بسیار رابساماری داشت و طلوهها روعا با فال کت اردگی میکردرفد غربفت و ررسفیدن
سو و رامه و هم مز ید بر علت بود من در رجف به قفدری فایفر بفود کفه هفیچ وقفت در
حجرها را قول رمیکرد ؛ چون چیزی رداشفتم کفه کسفی بوفرد ،جفز چنفد کتفا وقوفی و
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ماداری رخت و یواس مندرس »
باری؛ ّ
سید عودایکریم تصمیم گرفت که تحصیالت حواویا را در رجف ادامه بدهد
رخست قرار بود که همراه دو طلوۀ دیگر راهی رجف شود؛ اما به دییل سفختی راه و خوفرات
عوور غیر قفاروری اا مفرا ،آن دو منصفرف شفدرد و ّ
سفید عوفدایکریم همفراه یکفی دیگفر اا
دوستارش به را شی ،ابوایوضل حال ااده اردبیلی ،در آبان سا  2111اا قم به سمت اهواا
حرکت کرد اما مشکالت راه اا اهواا به بعد بود؛ ایرا هیچ یک اا آن دو گذررامفه رداشفت و
باید به طور غیر قاروری وارد عراق میشدرد
«من بعد اا اینکه موضوع مداجرتم را به رجف با آقای گلپایگاری موفرح کفرد  ،ضفمن
درخواست اجااه اا ایشان تااضا کرد تا در اینباره رامهای به آقفای ُمدفری کفه در خرمشفدر
سکورت داشت ،بنویسد تا ضمن معرفی من و دوستم ،اا او بخواهند که امکان ایفن سفور را
برای ما فراهم کنند آقای گلپایگاری که مخایف این سور بود ،اا ما سرسید :چفرا میخواهیفد
بروید قم که االن اا رمر شدریه و رفتوآمد بدتر شده است گوتم :آقفا ،قفم خیلفی شفلوغ
شده است آرامش ساب را ردارد ایشان دییل مرا سذیرفتند سور مفا در سفا  2111قمفری،
یک سا سا اا وفات آی اﷲ ّ
سید ابوایحسن اصوداری 1صورت گرفت ما ّاو راهفی اهفواا
ّ 1
سید ابوایحسن اصوداری در سا 2122ق 2112 /در یکی اا قصوات اصودان به دریا آمد مادمات علو و سووح
فاه و اصو را در اصودان ،خوارد و سپا وارد حواۀ عراق شد و سا ها اا درس آیات عمفا  :آخورفد خراسفاریّ ،
سفید
ّ
محمدکاظم طواطوایی یزدی ،مجاهد شیراای و آقا شریعت اصوداری بدرهمند گردید و به درجۀ اجتداد رسید ایشفان و
آی اﷲ ّ
محمدحسین رائینی و برخی دیگر اا آیات عما  ،به جر مخایوت با سلوۀ ارگلیا بر رودهای دجله و فرات بفه
ایران توعید شدرد و سا اا مدتی به عراق بااگشتند وی متجاوا اا سی سا در حواه به تدریا فاه و اصو سرداخت و
بعد اا فوت مرحو حائری و رائینی ،اعامت و مرجعیت ّ
تشیع با ایشان بود رسفایۀ عملیفۀ «صفراص اینجفا » ایشفان اا
مدمترین رسایههای فادی ،و سرمش رسایههای توضیح ایمسائل در ایران است آی اﷲ ّ
سید ابوایحسفن اصفوداری در

ششم ریایحجه  21 /2111آبان  ، 2111دار فاری را وداع گوت و در کنار صحن مودفر حضفرت امیرایمفؤمنین(ع)
به خاک سپرده شد دویت وقت ایران ،روا ارتحا ایشان را تعویل عمومی اعال کرد حتفی ارامنفه در کلیسفاها بفرای
ایشان مجایا ترحیم برگزار کردرد شاه ایران ریز برای عر

تسفلیت ،تلگراففی بفرای آقفای بروجفردی فرسفتاد مفتن

تلگراف شاه را آقای مودری در مدرسۀ فیضیه ،اا باالی منور برای طال قرائت کرد
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شدیم آرجا رزد آقای ارصاری رفتیم وقتی اا او درباره این سور کمک خواستیم ،به ما گوفت:
"عوور غیر قاروری اا مرا ،خیلی سخت شده است شنیدها که بعضی اا مسافران غیر قاروری
را اا دور با گلویه ادهارد من رفتن شفما را صفالح رمفیدارم " وقتفی تردیفد و رگرارفی آقفای
ارصاری را دیدیم ،راهی خرمشدر شدیم آرجا رفزد آقفای مدفری رفتفیم آقفای مدفری واقعفا
خود را وقف این کار کرده بود و با افرادی کفه در اختیفار داشفت ،میدارسفت کفه چوفور
طلوهها را به عراق برسارد »
به این ترتیب ّ
سید عودایکریم و دوست همفراهش ،سفوار بلفم شفده و اا سفمت ایرارفی
اروردرود به سمت عراقی آن حرکت میکنند و به خاک عراق میرسند سپا با بیم و هراس
ّ
بسیار ،شدرهای بصره ،عواسیه و دیواریه را سشت سر میگذاررد و عصفر روا هوفتم ریحجفه
 2111قمری ،برابر با ردم آبان  2111شمسی ،وارد مدرسۀ ّ
سید در رجف اشرف میشفورد

سا اا غسل ایارت ،طو ّ
سنت دیرین در حواۀ علمیۀ رجف اشرف ،همان شب عاا کفربال

شده ،سا اا دو روا به رجف باامیگردرد
ّ
سید عودایکریم هنگا ورود به رجف ،بیست و دو سایه بفود در آن ایفا  ،وی اففزون بفر
اینکه در عاییترین دروس حواه ،اشتغا به تحصیل داشت ،خود اا ّ
مدرسان رسمی حفواۀ
علمیۀ قم به شمار میآمد و کتا های کفایه 1،رسرائل و مکاسرب١را بفرای طفال تفدریا
میکرد در وعظ و خوابه ریز را ّ
سید عودایکریم موسوی اردبیلی ،بفر سفر ابانهفا افتفاده و
ّ
رامی آشنا در میان خووا و وعاظ جوان قم شده بود؛ هم به دییل محتوایی کفه ارائفه مفیداد و
هم به دییل سوک جدیدی که در منور داشت و اا شعر و ادبیفات ففاخر ابفان فارسفی بسفیار
استواده میکرد
 1کفایة االصول ،روشتۀ آی اﷲ ّ
محمدکاظم خراساری ،آخرین درسنامۀ علم اصو در دورۀ سوح حواه است
 ١المکاسب و ف ائد االصول (معروف به رسائل ،،تسییف شی ،مرتضی ارصاری (ره ،،دو کتا مدفم حفواوی اسفت کفه
سا اا یمعتین و سیش اا کفایه میخوارند
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موقعیت علمی و امتیازهای حوزۀ علمیۀ نجف

مرجعیت عامه سا اا آخورفد خراسفاری 1بفه ّ
سفید ّ
محمفدکاظم یفزدی طواطوفایی ١و میفراا
محمدتای شیراای ١رسید و میراا ّ
ّ
محمدتای شیراای رخستین مرجعفی بفود کفه احتیاطفات
ّ
محمدحسین رائینی 4و حفاج
خود را به آی اﷲ اصوداری ارجاع داد سا اا وفات آیات عما

شی ،عودایکریم حائری یزدی در سا  2111قمری و آقا ضیا عراقی 5در  2112قمری ،آیف
1

١

١
4

5

ّ
محمدکاظم خراساری ،مشدور به آخورد خراساری ،فرارد حسن در سفا 2111ق 2123 /در مشفدد بفه دریفا آمفد
ّ
مادمات علو را در آن شدر آموخت و اا آرجا به سفوزوار رففت و مفدتی در حفواۀ درس معافو مالهفادی سفوزواری
حاضر شد سپا به تدران آمد و رزد میراا ابوایحسن جلوه و دیگر استادان تدران ،حکمت و فلسفوه آموخفت در سفا
2123ق به رجف سور کرد و اا محضر علمای رجف ،همچون آیات عمفا مرتضفی ارصفاری ،راضفی رجوفیّ ،
سفید
مددی قزوینی ،علی شوشتری و میراای شیراای بدره برد در سا  2122به سفامرا رففت و سفپا بفه دسفتور میفراای
شیراای به رجف بااگشت و بر کرسی تدریا رشست آیف اﷲ آخورفد خراسفاری اا بنیانگفذاران و سشفتیواران ارافال
مشروطیت ایران و خلع ّ
محمدعلی میراا اا سلونت بود سا اا ورود سربااان روسی بفه ایفران و اشفغا آرربایجفان و
ّ
گیالن ،وی برای ماابله با آردا دستور جداد داد و خود قصد آمدن به ایران کرد اما سیش اا طلوع آفتفا  12ریایحجفه
 12 /2112آرر  2121بر اثر سکتۀ قلوی درگذشت کفایة االصول ،مدمترین تسییف او است
ّ
توید  / 2132متوفی 2112ق ،فرارد ّ
ّ
سید ّ
سید عودایعمیم یزدی ،یکی اا فادای بفزرگ و رامفدار
محمدکاظم یزدی م
قرن چداردهم است که در جامعیت فادی کمرمیر است به سا 2132ق در یکی اا قفرای یفزد سفا بفه عرصفۀ وجفود
گذاشت و تحصیالت ابتدایی را در اادگاه خود شروع کرد و سپا در اصودان و رجف اشرف و سفامرا ادامفۀ تحصفیل
داد در سامرا به حلاۀ درس میراای شیراای سیوست و سا اا درگذشت ایشان خود به تفدریا و تشفکیل حفواۀ درس
اهتما وراید مدمترین تسییف وی ،الع وة الوثقی است فرارد وی ،آیف اﷲ ّ
سفید ّ
محمفد طواطوفایی یفزدی در حملفۀ
ارگلیسیها به عراق به شدادت رسید وفات ایشان در سا 2112ق در رجف اشرف در رود سایگی رخ داد
میراا ّ
محمدتای شیراای ،فایه اصویی و اا مراجع شیعه در رجف بود در سا 2113ق در رجف درگذشت
آی اﷲ ّ
محمدحسین رائینی ،در سا 2121ق در رائین به دریا آمد مادمات علو فادی را در ایران خوارد و سپا عفاا
رجف اشرف گردید و اا محضر میراای بزرگ ،آخورد خراساری و میراا حسین تدراری بدرهمند شد آی اﷲ رفائینی و آیف
ّ
اﷲ اصوداری به دستور حکا وقت عراق به ایران توعید شدرد و سا اا چندی بفه عفراق بااگشفتند ایشفان اا مدمتفرین
ُ
ا
روحاریون حامی ردضت مشروطه در ایران بود تنبیه اال امة و تنزیره الملره معروفتفرین اثفر رفائینی اسفت کفه آن را در
ربیعاخ ّو  ،2112سیش اا فتح تدران به دست مشروطهخواهان روشت وی در سا 2111ق درگذشت
ضیا ایدین علی بن ّمال ّ
محمد عراقی ،فایه اصویی ،مجتدد شیعی و معروف به آقا ضفیا ایدین عراقفی ،فرارفد آخورفد
ّمال ّ
محمد کویر سلوانآبادی ،در سا 2123ق در سلوانآباد اراک به دریا آمد و سفا اا طفی تحصفیالت مافدماتی در
ایران ،راهی رجف اشرف شد و تا سایان عمر در این شدر به تدریا و تربیت طال اشتغا داشفت درس خفارج او اا
مشدورترین دروس رجف در ابتدای قرن چداردهم هجری است
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اﷲ ّ
سید ابوایحسن اصوداری مرجعیت شیعیان را در کل کشورهای اسالمی یافت این مرجع
عاییقدر توارست مجتدداری بزرگ و برجسته در فافه و اصفو و اخفالق تربیفت کنفد کفه اا
سید محسن حکیمّ ،
سید محمود شاهرودیّ ،
جملۀ آران میراا حسین بجنوردیّ ،
سید هفادی
محمدحسین طواطوایی است آی اﷲ ّ
میالری و ّ
سید ّ
سید ابوایحسن اصوداری در فعاییتهای

سیاسی ریز حضوری سرررف داشفت و در ایفن امینفه سیفرو افکفار و آرای اسفتاد آخورفد
خراساری بود اا همین رو به اصو حکومت مشروطه و محفدود کفردن سفلونت ،اعتافادی
راس ،داشت  1رحلت آی اﷲ ّ
سید ابوایحسن اصوداری سوب شد تا مرجعیت به حواۀ علمیفۀ
قم و شخص آی اﷲ بروجردی منتال شود در امان ارتحفا ّ
سفید ابوایحسفن اصفوداری ،در
سید محسن حکیمّ ،
حواه رجف علمای بزرگی همچون آیات عما ّ
سید محمود شاهرودی،
میراا عودایدادی شیراای ،آ یاسین ،سیدابوایااسم خویی ،شی ،کاظم شیراایّ ،
سید هفادی

میالری حضور داشتند؛ اما ماا علمی آی اﷲ بروجردی موجب گشفت کفه مرجعیفت عامفه
رصیب ایشان گردد؛ اگرچه در مجموع ،جایگاه حواۀ رجف همچنان برتر و باالتر بود
سا اا فوت آی اﷲ اصوداری ،شدریۀ او ریز قوع شد و به جای آن ،مولغیارفدک اا طفرف
آی اﷲ بروجردی و آی اﷲ حکیم برای طلوهها مارر گردیفد امفا کفم شفدن شفدریۀ طلوفهها،
رشاص علمی حواۀ قم و رجف را کم رکرد

«شاگردهای مرحو آقا ضیا (آی اﷲ ضیا ایدین عراقی ،و ّ
سید ابوایحسن اصفوداری کفه

شخصیتهای بزرگ علمی آن امان بودرد ،حواۀ رجف را همچنان در اوج رگه داشته بودرد
در این ایا با وجود اینکه بزرگاری مثل شیّ ،
محمفدکاظم کفاظمینی و آقفا شفی ،موسفی بفه
رحمت خدا رفته بودرد ،فادای بزرگواری همچون ّ
سید محسن حکیم ،میراا رضفا شفیراای،
سید ابوایااسم خفوییّ ،
س ّید محمود شاهرودی ،حمامی ،شی ،کاظم شیراایّ ،
سفید یحیفی
یزدی ،شی ،حسین حلی و آ یاسین در رجف حضور داشتند و بر رور حواه میافزودرد
حواۀ علمیۀ رجف در این سا ها ،سایگاه اصلی اجتدفاد بفه شفمار میرففت و امکارفات
علمی و معنوی بسیار مناسوی برای تحصیل طلوهها فراهم کرده بود
 1ر ک :دایر ایمعارف بزرگ اسالمی ،تدران :مرکز دایر ایمعارف بزرگ اسالمی ،2131 ،ج ،2ص121
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«رجف سر اا علمای تراا ّاو و مدرسۀ علمیه بود برخی اا مشفدورترین مفدارس رجفف
عوارت بودرد اا :مدرسۀ کویر سید ،کوچک سفید ،مدرسفۀ بفزرگ آخورفد ،مدرسفۀ کوچفک
آخورد ،مدرسۀ مرحو رواقی و مدرسۀ مرحو قزوینی حجره هم ایاد بود ره حجره گفرفتن
مشکلی داشت و ره درس خواردن و مواحثه کردن کتابخارفههای رجفف هفم بسفیار غنفی و
سرشمار بود؛ به طوری که هر مدرسه ،کتابخارهای مجزا داشت؛ اا جمله کتابخاره شوشفتری
که سر اا کتا بود طلوهها در صحن حر و مدرسه مواحثه میکردرد حتی وقتی برای دیفدن
همدیگر میرفتیم ،معموال سا اا سال و احوا سرسی کوتاه ،بحث علمی آغاا میشد »
در کنار این امتیااها ،آرچه برای ّ
سید عودایکریم مدمتر و اراشفمندتر بفود و آن را بسفیار
میستود ،فضای آرا و علمی و دور اا سیاست رجف بود
«در رجف ،طلوهها و حواه ،ارتواطی بفا شفدر رداشفتند اگفر در شفدر اتوفاقی میافتفاد،
خور در حواه رمیسیچید و معدودی با خور میشدرد مفثال وقتفی مفا وارد عفراق شفدیم،
سادشاه این کشور ملک فیصل بود و سا اا او شخصی به را عوداﷲ آمفد عوفداﷲ در امفاری
که وییدعد بود ،به رجف آمد ،اما طلوههای رجف حتی اسم سادشاه عفراق را رشفنیده بودرفد،
چه رسد به اسم ّ
وصی او »
روای که آقا ّ
سید عودایکریم همراه دوستش ابوایوضفل حفال ااده بفه رجفف میرسفند،
طلوهها برای روا عرفه (ردم ریایحجه ،به کربال رفته بودرد آن دو ریز راهی کربال میشورد
بعد اا رسیدن به کربال و ایارت ،همراه طلوهها به مدرسه بادکوبه میرورد تا شب را در آرجا
بیتوته کنند راه طوالری و سر اا بیم و هراس خرمشدر تا رجف و اا رجفف تفا کفربال ،ایفن دو
جوان را سخت خسته و ررجور کرده بود آن دو در کنار حو

مدرسۀ بادکوبه ایستاده بودرد

که استراحت کنند در همین موقع ،روحاری میانسایی که در حا وضو گرفتن اا آ حو
بود ،رگاهی به آن دو میاردااد

«بعدا فدمیدیم که اسمش ّ
سید حسین است در حایی که وضو میگرفت ،اا ما سرسفید:

طلوۀ رجف ریستید گوتم :تااه اا ایران آمدهایم گوت :درس میخوارید گوتم :بله سوح را
خواردهایم و قصد داریم درس خارج شروع کنیم بدون اینکه اا ما بپرسد اسمتان چیسفت و
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چرا به رجف آمدهاید و اهل کدا شدر و دیار هستید ،مستایم رفت به سراغ بحث علمی و اا
ما سرسید :شی ،ارصاری در رسائل ،مجاری اصو را دو گوره مورح میکند رمر شما درباره
مجاری اصو چیست کدا یک را میسسندید واقعا برای ما خیلی جایب بود که طلوههای
رجف هیچ فرصتی را برای گوتوگوی علمی اا دست رمیدهند »
ّ
مکانهای متعدد و مادس ،اا دیگر امتیااهای رجف است کفه طلوفهها بفه ایفارت آردفا
میرورد و در این مکانها بررامههای عوادی و ریاضت داررد
«در رجف ،طلوه برای گشتوگذار روااره معمفوال بفه قورسفتان وادیایسفال میرففت و
فاتحهای میخوارد و برمیگشت اگر طلوه اا موایعه و کار علمی خسته میشد ،بفرای رففع
خستگی اا شدر بیرون رفته ،مثال در مسجد ّ
حناری یا مسجد کوففه بیتوتفه مفیکفرد ایفارت
کربال و کاظمین هم که خیلی رایج بود گاهی هم به سامرا میرففت ایوتفه سفور بفه کوففه،
رایجتر بود ،چون فاصلهای با رجف رداشت شط کوفه هم برای مرد و طال جاربه داشت
خالصه ،هم فا بود و هم تماشا توریح و ّ
تورج طال در همین حد بفود؛ ویفی معمفوال در
همین توریحات هم بااار مواحثه گر بود »

فضای آرا علمی و معنوی رجف در آن امان ،چنان جاربه و آثاری برای ّ
سید عودایکریم

داشت که در مصاحوهای میگو ید« :این دوره اا ارفدگاری مفن کفه کمتفر اا سفه سفا طفو
کشید ،بدترین دوران حیات علمی من است »
در آستارۀ مراجعت دوبارۀ آقا ّ
سید عودایکریم ( ، 2113به ایران ،فضای سیاسی کشور
عراق ،بهتدریج رو به راآرامی و ّ
تشنج گذاشت مرد آگاهی یافتفه بودرفد کفه رخسفتوایر و
دستگاه حکومتی عراق ،دسترشارده ارگلیسیها است اا این رو علیه دویت «صایح جابر»
دست به قیامی خورین ادرد شور مرد در بغداد ،رجف و برخی شدرهای دیگر به خاک و
خون کشفیده شفد؛ امفا سفرارجا دویفت صفایح جفابر سفاوص کفرد ارگلیسفیها رخسفت
میخواستند فردی به را روری سعید را جارشین صایح جابر کنند؛ اما در ردایت ّ
سید ّ
محمفد
صدر را برگز یدرد که شیعه بود و ریاست او توعات کمتری داشت سا اا مدتی کوتاه ،دوباره
روری سعید را بر سر کار آوردرد ّ
سید عودایکریم همامان با درس و بحث ،اوضفاع عفراق را
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رصد میکرد و کمکم با اراال عراق آشنا شد
«رمیتوارستم بیخیا اوضاع عراق باشم در میان درگیریهفا دوبفار رزدیفک بفود مفورد
اصابت گلویه قرار بگیر »
استادان

اا امتیااهای حواه بر دارشگاه ،آاادی طال علو دینی در ارتخا استاد است هر طلوفهای
با بررسی رحوۀ تدریا استادان مختلف ،استادی را که با روحیات و ریااهای خفود مناسفب
تشخیص میدهد ،برگزیده ،در درس او حاضر میشود ّ
سید عوفدایکریم اا ّاویفین رواهفای
ورود به رجف و ثوت را در مدرسه ،کوشید در درس بدترین اسفتادان حفواه رجفف شفرکت
کند بدین رو ،در اصو  ،قوع و ظن ،برائفت و سفارهای اا مواحفث ایوفاظ ،و در فافه ،اعفداد
صال و شروص تا آخر مکاسب را رزد آی اﷲ ّ
سید ابوایااسم خویی خوارد ،و بحث طدارت را
تا آخر وضو در محضر آی اﷲ ّ
سید محسن حکیم آموخت ،و موحث اجتداد و تالید را با آیف
اﷲ ّ
سید عودایدادی شیراای گذاررد ،و کتا بیع را در محضر آیف اﷲ شفیّ ،
محمفدکاظم آ

یاسین شاگردی کرد برای فلسوه ریز درس آی اﷲ صدرای بادکوبهای را برگزید
« ّاویین درس را در خدمت آقای حکیم خوارد آن امان ایشان مستمسک را روشته بود ویی
هنوا چاپ رشده بود اا روی همین کتفا کفه آن امفان خوفی بفود ،تفدریا میکفرد درس
شروص را در فاه تا سایان صال و سپا اصو را با آقای خو یی خوارد در فافه عفالوه بفر آقفای
خویی ،اا آقای حکیم و آقای میراا باقر ارجاری ریز بدرهمنفد شفد بفا آقفای ّ
سفید عوفدایدادی
صوی ،و ع وه را با آیف اﷲ شفیّ ،
شیراای درس بیع ّ
محمفدکاظم آ یاسفین خوارفد آقفای آ

یاسین مرد فاضل و گوشهگیری بود من وقتی درس را با ایشان شروع کفرد  ،کفالس ایشفان در
یک اتاق برگزار میشد ،اما سا اا مدتی کوتفاه ،طلوفهها اا درس ایشفان اسفتاوا کردرفد و بفه
سیشنداد یکی اا شاگردان ،کالس درس به مسجدی در کوچۀ محل اردگی استاد منتال شد اما
ایشان بعد اا اینکه دید تعداد شاگردان روابهروا بیشتر میشورد ،درس را تعویفل کردرفد و بفه
کاظمین رفتند شدرت را دوست رداشت روای در مسجد مسئلهای را اا ایشان سرسید و بعفد
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اا اینکه جوا مرا داد ،خواستم تا د در مسجد همراهیشان کنم ،قوو رکردرفد و گوتنفد مفن
سیر و خیلی آهسته راه میرو شما برو ید ،من هم آهسته میآیم بسیار متواضع بفود بفه طفرا
عجیوی اا شدرت و مرید ،فرار میکرد آن امان شنید که یکی اا ساکنان عراق ،سو ایادی بفه
ایشان میدهد که برای دین و حواه هزینه کنند اما آقفای آ یاسفین همفۀ آن سفو را در اختیفار
آقای خویی میگذارد و میگو ید تحت اشراف شما خرج بشود ،بدتر اسفت آن امفان ،هفر دو
مرجع تالید بودرد در ماابل این تواضع آقای آ یاسین ،آقای خویی هفم همفۀ ایفن سفو را بفه
هنگا تاسیم به را آقای آ یاسین توایع کرد و به هر کسی که سو میداد ،میگوت این سو اا
طرف آقای آ یاسین است و من ّ
ماسم ایشان هستم »
سید عودایکریم در حواۀ رجف ،آقا ّ
استاد دیگر ّ
سید جما گلپایگاری است کفه در اخفالق و

عرفان شدرتی بسزا داشت همچنین مدتی کوتاه اا محضفر میفراا عوفدایدادی شفیراای ،تفاری،
آموخت؛ اما چون «رو سامرایی» استاد را در تدریا رمیسسندید ،آن را رها کرد
«در رو سامرائی ،استاد درس را مورح میکرد و سفپا کفالس را در اختیفار طلوفهها
میگذاشت که بحث و جد کنند من بعد اا حضور در درس آقا میراا عودایدادی که بیشتر
طلوههای اصوداری در آن حضور مییافتند ،دید که این روع درس خواردن (رو سامرایی،
به درد من رمیخورد؛ چون من استادی را دوست داشتم که یفک سفاعت حفرف بزرفد بعفد
آقای ّ
سید ّ
محمدهادی میالری 1به رجف آمد و درس خارج مکاسب را شروع کرد هشت یفا
ره طلوه در درس ایشان حاضر میشدیم تما درس ایشان را در آن دوره روشتم بعد اا مدتی
ّ 1
سید ّ
محمدهادی میالری در سا  2121در رجف به دریا آمد و در همان شدر تحصیالت دینی را تفا درجفۀ اجتدفاد
سی گرفت برخی اا استادان او در رجف عوارتارد اا :آیات عما همداریّ ،
محمدکاظم خراساری ،توریفزی ،شفریعت
ّ
ّ
اصوداری و آقا ضیا ایدین عراقی وی حدود  11سا در رجف اشرف ،کربالی معلفی و مشفدد مافدس بفه تفدریا
سرداخت در سا 2121ق به مشدد عزیمت رمود و به دعوت و درخواست بزرگان حواۀ خراسان ،اعامفت حواههفای
آن دیار را بر عدده گرفت افزون بر آثار قلمی ،چندین مؤسسۀ خیریه در کشورهای اسالمی تسسیا کرد وی اا علمای
موارا ایران در عصر سدلوی به شمار میآید و سا اا دستگیری اما خمینی در خرداد  2131اا مشدد بفه تدفران آمفد و
همراه مراجع دیگر ،اعترا

خود را به گو شاه رسارید سرارجا  23مرداد  2113در مشدد دار فاری را وداع گوت

و سا اا تشییعی کمرمیر ،در قسمت باالسر حر رضوی به خاک سپرده شد
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آقای میالری به کربال برگشت و اا آرجا هم به مشدد رفت و رحل اقامفت دائمفی افکنفد در
این امان اا علمای مورح فلسوه ،دو تن در رجف حضور داشتند :آقای صفدرا بادکوبفهای و
آقای فی

گنابادی آقای صدرا که من فلسوه را با ایشان خوارفد  ،خواهفان ایفادی داشفت

مرد بسیار فاضلی بودرد و در تربیت شاگرد هم توفیااتشان ایاد بود »
اشتیاق س ّید عودایکریم به تحصیل و تفدریا در حفواه رجفف ،آنچنفان بفود کفه بفرای
دوستان و هممواحثههایش غیوت یا دیر آمدن او به کالس درس ،اتواقی عجیب و رفادر بفود
در کالس درس هر آرچه استاد میگوت ،میروشت و به خاطر میسفپرد  1در مافا اسفتادی
ریز میکوشید که هیچگاه غیوت یا تسخیر رکند
مدمترین استادان آی اﷲ موسوی اردبیلی در قم و رجف به این شرح است:
 .1آیة اﷲ ّ
سید ابوالقاسم خویی

در میان محافل علمی حواۀ علمیۀ رجف ،اا جملفه کسفاری کفه در شفکلگیری شخصفیت
سید عودایکریم تسثیر داشت ،آی اﷲ ّ
علمی آقا ّ
سید ابوایااسم خویی بود وی فایفه ،اصفویی،
ّ
محدث ،رجاییّ ،
موسر ،متکلم و یکی اا مراجع بزرگ تالید در تاری ،معاصر شفیعه اسفت
رزد بزرگاری همچون شی ،ایشریعه اصوداری ،شی ،مددی مااردراری ،آقا ضیا ایدین عراقفی،
محمدحسین کمپاری و میراا ّ
شیّ ،
محمدحسین رائینی شاگردی کرد و اا آران اجااۀ روایت و
اجتداد گرفت آی اﷲ خویی در سا  2111قمری ،درسهای خارج فاه و اصو خفود را در
رجف به طوری رسمی و عمومی آغفاا کفرد و در مفدت شصفت سفا (2321 -2111ق،
هزاران شاگرد و صدها مجتدد تربیت کرد که بسیاری اا آران اکنون منشفس خفدمات علمفی و

فرهنگی در جدان اسالمند

١

«آقای خویی ،مردی سر جو و خرو  ،سرکفار و خسفتگیراسفذیر بفود وقتفی مفا آرجفا
بودیم ،او ایاد موایعه میکرد و روای سه درس میگوت :یفک درس اصفو و دو درس فافه
 1تاریرهای ایشان ،هنوا موجود است
 ١ر ک :دای ة المعارف ا
ّ
تشیع ،تدران :رشر شدید سعید محوی ،2131 ،ج ،2ص131
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(معففامالت و عوففادات ،مففا گففاهی هففر سففه درس و گففاهی دو درس اا سففه درس ایشففان را
میرفتیم در آن امان ایشان یکی اا استادان رجف بفود و شفدرت امفروا را رداشفت امفا در
میان طواۀ دو اا همه جلوتر بود اا درجهیکها در رمر مرد  ،آقای حکیم بود و ّ
سید جمفا

گلپایگاری و ّ
سید محمود شاهرودی و مرحو اصودواراتی ایشفان خیلفی خو بیفان بفود و
موایب را به قدری ورا میداد که مسایل سخت علمی مثل مسائل عادی میشد مفن وقتفی
به درس ایشان رفتم و در درس دیگران هم شرکت کفرد  ،متوجفه شفد کفه دیگفران موایعفه
میکنند ،ویی «راق جدید و یو جدید» هستند و چیزهایی برای همان روا داررد اما ایشفان
ّ
آماده بودرد و جامعترین درس ،درس ایشان بود منتدا ما معتاد بودیم کفه ایشفان ادق روفود؛
اگرچه بسیار دقی بود »
«آن موقع که ما توفی شاگردی ایشان را داشتیم ،دورۀ دو درس اصو ایشان بفود واقعفا
شخصیت علمی بزرگی داشتند اا خود ایشفان شفنید کفه فرمفود خداورفد بعفد اا آخورفد
خراساری به من توفی داد که بتوارم دربارۀ تما ابوا فاه ،کتفا و رسفایه بنویسفم یفا رمفر
بدهم تعریف میکرد :در دوران طلوگی ،روای خارمم اا من چیزی خواست ،اما هیچ سویی
در بساص رداشتم گوتم سو ردار در همان ایا بیسویی ،روای حوایۀ سویی اا ایران به دستم
رسید با وجود اینکه خیلی بیسو بود  ،اما آنقدر درگیر درس و بحفث بفود کفه حوایفه را
فرامو کرد و تا چند روا بعد اا آن هم با قر

اردگی را گذرارد تفا اینکفه بعفد اا چنفد

روا ،هنگا شستوشوی یواسم ،خارم گوت کاغذی در جیب شما هست کاغذ را گفرفتم و
دید حوایۀ سو است!»
«من مدت ایادی در رجف روود  ،اما در همین مدت کم ،خیلی به ایشان رزدیک شفد
بنده اا وقتی ایشان را شناختم ،دید استادی است که ررهای غرور و کور ردارد با شاگردارش
میجوشد و مواحثه میکند یک ربع قول اا درس در ّ
مدرس بود و طلوهها را جمع میکفرد و
به اشکاالت آردا گو میداد ایشان خیلی خو بیفان بفود و موایفب را بفه قفدری دقیف و
موشکافاره میگوت که کمهو ترین طلوهها هم میفدمیدرد عایم بسفیار متفین و دینفداری
بود و اا درس و عوادت خسته رمیشد اگر کسی به ایشان جسارتی مفیکفرد ،اصفال بفه د
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رمیگرفت »
«به یاد دار در آن ایا  ،طلوهها گاهی سیاده به کربال میرفتند من هم تصمیم گفرفتم کفه
برو تا آن روا ررفتفه بفود در یکفی اا گروههفای طولگفی اسفم روشفتم و سفدمم را بفرای
هز ینههای سور سرداختم آن امفان ،آقفای خفو یی "ظنفون" را میگوتنفد وقتفی رسفیدرد بفه
"ارسداد" گوتند :ارسداد را رمیگو یم بعد اا تعویالت ،بحث "برائت" را شروع میکنیم ما
اصرار کردیم که ارسداد را بگو یید ،چون در دورۀ سوح هم ارسفداد را رخوارفدیم اصفرار مفا
رتیجه رداد و من تصمیم گرفتم که موحث ارسداد را در کتا رسرائل کفه حفدود  21صفوحه
بود ،خود بخوارم اا سور کربال ارصراف داد میفراا کفاظم توریفزی (ره ،گوفت :مفن هفم
میمارم و ارسداد را موایعه میکنم و با هم مواحثه میکنیم آقای خو یی هم بفه کفربال ررفتفه
بود بحثی در ارسداد بود که من و آقای توریفزی رمیفدمیفدیم سفیش آقفای خفو یی رفتفیم و
گوتیم :ما اینجا را موایعه کردیم و رودمیدیم ایشان هم بحث را رگاه کرد و ماداری برای مفا
توضیح داد مولب درست شد در همان جلسه ،ماداری اشکا و جوا شد رو ایشان،
این طور بود که اگر طلوهای اشکا میکرد ،خو گو میداد؛ امفا اگفر میدیفد کفه طلوفه
اشکا ردارد ،بلکه فاط میخواهد حرف بزرد ،حرف او را قوع میکرد من شنید که ایشان
بعدها دیگر همین کار را هم رمیکردرد و تا وقتی طلوهای حرف میاد ،گو میدادرد »
«من درس ایشان را میروشتم یک روا اا من سرسید :درس را مفیرو یسفی گوفتم :بلفه
گوت :بده به من که رگاه کنم گوتم :در دفتر است و من اگر آن را بدهم به شفما ،درسهفای
رواهای بعد را رمیتوارم در آن بنو یسفم گوفت :بایفها را در کاغفذ دیگفری بنفو یا مفن
بدارهای دیگر آورد ایشان رها رکرد و بفاخخره مفا دفتفر را بفه ایشفان دادیفم وقتفی دفتفر را
برگردارد ،به من گوت :ان شا اﷲ شما به جایی برسید و ّ
مارر درسهفای مفن باشفید گوفتم:

مارر شما که دعا میفرمایید ،دعا کنید که من به جایی برسم که ّ
چرا ّ
مارر حرفهای خود

باشم ،ره حرفهای شما گوتند :انشا اﷲ ،انشا اﷲ »
«یک بار که به رجف رفتم ،آقای ّ
سید ّ
محمد روحاری به من گوت :شفما بفه دیفدن آقفای
خو یی رفتید گوتم :ره گوت :شما کفه شفاگرد او بودیفد گوفتم :ایشفان همفه را در بیرورفی
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میسذیرد اینکه برو و خود را رشان بدهم ،فایدهای ردارد آقای روحاری همانجا بفه آقفای
خو یی تلون کرد و گوت موسوی اردبیلی اا ایران آمده و االن در رجف اسفت کفی خفدمت
محمدرضفا رفوۀ ّ
شما برسفند ایشفان امفاری را تعیفین کردرفد همفراه ّ
سفید ّ
سفید محمفود
شاهرودی ،خدمت آقای خو یی رفتم به ّ
سید ّ
محمدرضفا گوفتم :شفما چفای کفه خوردیفد،

برو ید و سیش ما رمارید میخفواهم در خلفوت بفا آقفای خفو یی گوفتوگو یی بکفنم وقتفی
خدمتشان رسیدیم ،گوفتم :ایشفان آقفاااده ّ
سفید احمفد ینکرارفی اسفت آقفای خفو یی اگفر
میدارست کسی ترک است ،با او ترکی صحوت میکفرد شفروع کفرد بفا او ترکفی صفحوت
کردن ّ
سید ّ
محمدرضا گوت :من رمیفدمم شما چه مفیگو ییفد اوقفاتش تلف ،شفد آقفای
خو یی گوت :سدرت ترک بود چوور ترکی رمیداری برو ترکی یاد بگیر! بعفد او سفا شفد کفه
برود ،آقای خو یی گوت :بنشین! چرا اینادر اود میروی گوفت :موسفوی اردبیلفی بفا مفن
شرص کرده است که چفایا را کفه خفورد  ،بفرو آقفای خفو یی اا مفن سرسفید :شفما ا ن
کجایید چه میکنید عر

کرد  :در تدرارم یک مادار اا کارهایم را در تدران ،رال کرد

اا جمله گوتم که چادر وجوهات دستم میرسد و برای چه کساری میفرستم ایشان گوفت:
شما با اجااه چه کسی این کارها را میکنید گوتم :به اجااه خود آن آقایی که اختیار تمفا
مسلمانها را به شما داده و گوته است شما رایب منی ،این یک وجب امین را هم به من داده
است فرمودرد :شوخی کرد گوتم :من هم شوخی کرد »
«بعد اا مدتی عایدها دربارۀ آقای خو یی ،خیلی بدتر شد؛ خصوصا در این اواخر که بفا
کتا های فادی ایشان بیشتر مسروس شد ارصافا در فاه ،کمرمیر بود ایوته وقتی مفن درس
اصو میگوتم و به اصو ایشان مراجعه میکرد  ،میدید که گاهی اشفتواه کردهارفد خفود
آقای خو یی -رحم اﷲ علیه -هم گاهی میگوت :بعد اا آخورد هیچ کا به اردااۀ من موف
رووده است آخورد در تدریا موف تر اا من بود؛ اما من اا آقفای رفائینی و آقاضفیا و شفی،
م ّ
حمدحسین اصوداری موف تر بود ما گاهی خوشمان میآمد که ایشفان بفا آقفای میالرفی
بحث کند آقای میالری در روضۀ ایشان شرکت میکرد ما مسایلی را سیدا میکردیم و گاهی
ّ
اا این دو بزرگوار میسرسیدیم آقای خو یی جوا را تند میگوت خود میگوت :من مال
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ّ
میکنم آقای میالری متین و ماداری با تسری سخن میگوت »

«من شنید که آقای خویی گوتهارد :سه رور به حواۀ علمیفۀ رجفف آمدرفد ویفی سفا اا
ّ
متفسثر شفد ّ :
سفید موسفی صفدر ،آقفای
مدتی اینجا را ترک کردرد و من اا رفتن آردا خیلفی
شویری ارجاری و موسوی اردبیلی ای کا یا رمیآمدرد یا رمیرفتند »
 .2آیة اﷲ ّ
سید محسن حکیم

سید عودایکریم در حواۀ علمیۀ رجف ،آی اﷲ ّ
یکی دیگر اا استادان برجستۀ آقا ّ
سید محسفن
حکیم است ایشان اا شاگردان آخورد خراساری ،آقا ضیا عراقی ،میراا ّ
محمدحسین رفائینی

محمد سعید حووبی بود در ردضت آاادیخواهارۀ علمای دین ،اا جمله ّ
و ّ
سید ّ
سید ّ
محمفد
حووبی (2111ق ،در کنار استاد خویش مارد و او را یفاری داد آیف اﷲ ّ
سعید ّ
سفید محسفن
حکیم سا اا وفات آی اﷲ ّ
سید ابوایحسن اصوداری ،مرجع تالید بسیاری اا شفیعیان جدفان

شد ایشان در تسییف ریز دستی توارا داشت معروفترین اثر باامارده اا قلم آن فایه بزرگوار،
مستمسک الع وة الوثقی است
ّ
«آقای حکیم ،خیلی محتر و مورد قوو و متشخص بودرد بزرگاری همچون میراا رضفا
شیراای ،شاهرودی ،حمامی ،شی ،کاظم شیراای ،ایشان را قوو داشتند ّاویین درس من در
1

حواۀ رجف ،در محضر ایشان بود که اا روی مستمسک میخواردرد و توضیح میدادرفد آن
موقع مستمسک چاپ رشده بود »
آی اﷲ حکیم در اردگی خویش توجه فراواری به بینوایان و یتیمان داشتند و اا همراهی بفا
سفران حکومففت عفراق سرهیففز میکردرففد وفففات ایشففان در ربیففع ّ
االو 2121ق ،برابففر بففا
َ
َ
 2133روی داد عا سعیدا و مات سعیدا
 .3آیة اﷲ ّ
محمدکاظم شیرازی

اماری که ّ
سید عودایکریم وارد رجف شفد ،یکفی اا بزرگفان علمفی و مراجفع حفواۀ علمیفۀ

 1دای ةالمعارف ا
تشیع ،تدران :رشر شدید ّ
محوی،6831 ،ج ،1ص322
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محمدکاظم شیراای بود آی اﷲ شیراای در سامرا رزد آی اﷲ میراا ّ
رجف ،آی اﷲ ّ
محمفدتای
شیراای و در رجف در محضر آی اﷲ ّ
سید ابوایحسن اصوداری شاگردی کرد و سفا اا ففوت
آی اﷲ ّ
سید ابوایحسن اصوداری ،در شمار مراجع درآمد
ّ
سید عودایکریم در مدت حضور در حواۀ علمیۀ رجف در برخی اا دروس فافه و اصفو

آقا شی ،کاظم شیراای ،اا جمله «بیع ّ
صوی» شرکت کرد و اا خرمن دارفش آن فایفه بفزرگ،

خوشههای فراوان برچید
«با اینکه فار و فال کت بود ،اوضاع درس و بحث خو بود؛ خصوصفا در دورۀ مرحفو
ش یّ ،
محمدکاظم شیراای  -رحم اﷲ علیه  -که رو خاصی داشتند و بحثهای علمفی را
به مجایا عادی هم کشارده بودرد روای همراه یکی اا رفاا برای گرد به کوفه رفته بودیم
که آرجا شنیدیم آقا شیّ ،
محمدکاظم شیراای هم در کوفه تشریف داررد ایشان مدتی بود که
برای درمان ،اتاقی را در کنار شط کوفه (به اصوالح مرد کوفه :قصر ،اجاره کرده بود وقتفی
به دیدارشان رفتم ،روی تخت دراا کشیده بود و بهسختی روفا میکشفید احوایشفان را کفه
سرسیدیم ،گوتند :انشفا اﷲ خفو میشفو در حاییکفه بهسفختی و شمردهشفمرده حفرف
میاد ،شروع کرد به طرح یک مسئلۀ علمی گوتند :در اینجا اا آ فرات مفاهی میگیررفد و
فلا ماهیها معلو ریست در حایی که به سختی چشمارش باا و بسته میشفد ،حفرفش را
ادامه داد ربح آردا چه میشود من خواستم رمر را بگفو یم کفه رففیام مفارع شفد و آهسفته
گوت :رمیبینی حا رداررد ! بعد اا یحماتی ،آقا وقتی جوابی اا مفا رشفنید ،گوفت" :شفما
ظاهرا دیتان برای من سوخته است که بحث رمیکنید اتواقا اگر آد در حا صحوت علمفی
بمیرد ،خیلی بدتر است " چند یحمه سفکوت کردرفد و بعفد ادامفه دادرفد :شفما را وصفیت
میکنم که روشتههای شی ،مرتضی ارصفاری را دقیف بخواریفد و فرامفو رکنیفد رسرائل و
مکاسب را خو بخوارید بعد اا شی ،چیز تااهای ریاوردهارد اگر هم کسفی چیفزی روشفته
است ،همان روشتههای شی ،را سا و سیش کرده یا به آن رمر داشفته اسفت ایندفا را گوفت و
بعد بیحا شد و ما اجااه خواستیم که مرخص شو یم آقا شی ،کاظم در فاه بسفیار ّ
متوحفر
بود »
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 .4آیة اﷲ ّ
سید حسین بروجردی

«من ،یک سا قول اا آقای بروجردی ،به قم آمد آمدن آقفای بروجفردی بفه قفم ،بفا سفر و
صدای ایادی همراه بود ایشان وقتی اا بروجرد به قم آمد ،حنا میبست ،ریفش قرمزررگفی
داشت و عمامۀ سوز میبست و رعلین ارد و یواس بروجردی میسوشید اما آرا آرا ظاهرشان
تغییر کرد و رر قم به خود گرفت ایشان با احترا وارد قم شد آقایان ّ
سید صدرایدین صدر

و ّ
سید ّ
محمدتای خوارساری در جاده تدران  -قم به اسفتاوا ایشفان رفتنفد در کنفار جفاده،
ّ
جایی را برای مالقات و استاوا اا ایشان آماده کرده بودرد آقای حجفت ،بفرای اسفتاوا دو
کیلومتر هم جلوتر رفته بود و طوعا آقفای بروجفردی ّاو بفا ایشفان مالقفات کفرد آرگفاه بفا
همدیگر به جایگاه استاوا عمومی آمدرد و اا آرجا هم به قم جمع کثیری اا طال در کنار
این دو جایگاه جمع شده بودرد آن امان ،دارایتولیغ در خفارج اا شفدر بفود و رزدیفک خارفه
آقای ّ
سید ّ
محمد آقاااده (مصوووی ،او شخصیت دو قم سا اا آقای بروجردی بود خارفۀ
او را که تاریوا خارج اا شدر بود ،برای اقامت آقای بروجردی معین کرده بودرد بعد اا آرجفا
ّ
ایشان به خاره آقای سالمت که یکی اا تجار قم و اا محترمین و مورد قوو مرد بود ،منتافل
شد خارۀ آقای سالمت در کوچه باریکی بعد اا گذرخان قرار داشت هنوا آقای بروجفردی
برای عمو طلوهها معرفی رشده بود؛ ویی بزرگان حفواه ،ایشفان را مفیشفناختند در مراسفم
استاوا و مالقات ،مرحو آقای صدر د در ایستاده بود و اا کساری که مفیآمدرفد سفذیرایی
میکرد در موقع رماا ،همۀ رمااها به احترا آقای بروجردی تعویل شد آقفای صفدر جفای
رماا و درس خود را در حر به آقای بروجردی داد و سفذیرایی شفایاری اا ایشفان کفرد وقتفی
ایشان رماا جماعت را شروع کردرد ،همۀ آقایفان رمفاا را تعویفل کردرفد جفز آقفای رجوفی
ّ
مرعشی آقای حجت در صفحن کوچفک رمفاا مفیخوارفد و ایشفان هفم بفه احتفرا آقفای
بروجردی ،رماا را تعویل کرد »
«وقتی آقای ّ
سید ابوایحسن اصوداری اا دریا رفت ،همراه طلوهها اا فیضیه بفه دارایشفوا
رفتیم و اا خیابان دارایشوا وارد مسجد اما شدیم و اا آرجا آمدیم گفذرخان طلوفههفا هفم
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رفتهرفته ایاد شدرد اا گذرخان که رد شدیم ،به خاره آقای سفالمت رسفیدیم چفون کوچفه
باریک بود ،گوتند :سر کوچه بنشینید روی امین رشستیم عدهای روحفه مفیخواردرفد و بفه
آقای بروجردی تسلیت میگوتند برخی طلوههای ترکابان تااه متوجه شده بودرد کفه قضفیه
اا چه قرار است یک ّ
سیدی بود به را قوا ارجاری او هفم "وا آیف اﷲ " مفیگوفت و سفینه
ّ
میاد و با دست به دیگران اشاره میکرد که برو یم خاره آقای حجت ویی کسی ررفت »
« ّاویین مجلا برای مرحو آی اﷲ ّ
سید ابوایحسن اصوداری اا طرف آقای بروجردی برگزار
شد شاه هم تلگراف تسلیت را برای آقای بروجردی فرستاد چون میخواست مرجعیفت را بفه
قم منتال کند و قم یک حواۀ مستال بشود شفاه اا کموریسفم و حفز تفوده واهمفه داشفت و
میخواست اا طری حواه با عوامل شوروی ماابله کند مرحو آقای مودری ،تلگفراف شفاه را
روی منور قرائت کرد شاه آقای بروجردی را با یاب حج االسفال وایمسفلمین خوفا کفرده
بود من هنوا در گوشم است که مرحو مودری میخوارد :حج االسال وایمسفلمین ایحفاج
ّ
آقا حسین بروجردی بعد اا ایشان ،آقای حجت و بعد آقایان دیگر مجایا ترحیم گرفتند »
«مرحو آقای بروجردی درس را گو یا اا کتا اجاره شروع کرد اففراد درجفه ّاو  ،مثفل
ّ
آقای صدر ،آقای خوارساری ،آقای حجت ،آقای فی و شی ،عواسعلی شاهرودی بفه درس
ایشان ررفتند؛ ویی آقای گلپایگاری ،آقای داماد ،آقای خمینی در درس ایشان حاضفر شفدرد
بعد اا کتا اجاره ،کتا صال را گوت این درس را من و آقای بدشفتی روشفتیم قفرار شفد
روشتههای خود را به همدیگر بدهیم که هم اصالح بشود و هم اگر یکی اا مفا چیفزی را جفا
ارداخته است ،دیگری یادآوری کند آقای بدشتی در کاغذهای بفزرگ مفیروشفت و مفن در
برگهای کوچک مرحو آقای بدشتی در حین روشتن درس ،اگر مولوی به رهنش مفیآمفد،
در حاشیه میروشت و با "منه" امضا میکرد ضمیر "منه" به خود برمفیگشفت مفن بفه
شوخی بعد اا "منه" کلمۀ "رحمه اﷲ " میگذاشتم »
«درس مرحو آقای بروجردی ،واقعا قابل استواده بود ایشان رگاهها را به فافه تغییفر داد
تا آن روا در مسائل فادیّ ،او اصو را میدیدرد ،بعد قواعد مسئله را ،بعد روبفت بفه ّ
رفص

ّ
ایفنص و اإلجمفاع علفی ایااعفده،
میرسید و گاهی هم رمیرسید معموال میگوتند :یفوال
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حکم مسئله چنین است آقای بروجردی آمد و این فرمو را به هم اد معلو شفد ّاو بایفد
اقوا خاصه و عامه را دید و بعد هم آیات و روایات و سپا قواعد و اصو را بفدین ترتیفب،
سوک قم با سوک رجف فرق کرد رجف همان سفوک "یفوال ّ
ایفنص و اإلجمفاع" را داشفت
آقای بروجردی اصو هم میگوت کتا مناهج الوصرول 1آقفای خمینفی ،در واقفع تاریفر
درس اصو ایشان است »
«آقای بروجردی ،مولب را خو بیان میکرد همۀ جدات مسئله را میدید و حتی مفثال
میگوت :این مسئله اا فاه عامه وارد فاه خاصه شده است به عایدۀ ایشان ،طلوهها رواید بفه
کتا های جدید مثل کتا مرحو رایینی اکتوا کنند ،بلکه باید بوینند قفدما چفه گوتفهارفد و
چگوره مواحث را مورح کردهارد ایشان اصرار داشتند که در مسائل باید فاه عامه هفم مفورد
توجه قرار گیرد و در صورت امکان ،روایات آردا هم دیده شود مفیگوفت :در دورۀ ائمفه(ع،
علمایی که مرد به آردا دسترسی داشتند ،اا عامه بودرد و اا طرف آردا مسایل به مفرد گوتفه
میشد در واقع ائمه(ع ،رگاه میکردرد و هر کجا که الا بود ،بر فاه عامه حاشیه میادرفد
یذا ایشان میگوتند :فاه شیعه حاشیهای بر فاه عامه است بنابراین اگر کسی متن را درسفت
رودمد ،حواشی را هم درست رمیفدمد بعضیها فکر میکردرد که این حرف ،تکفریم فافه
عامه است؛ اما این افراد ،در حایات معنای کال آقای بروجردی را متوجه رشده بودرد »

«آقای بروجردی ،بسیار عمی بود گاهی رکاتی را اا استادشان در اصفودان ،مرحفو ّ
سفید
ّ
محمفدباقر درچففهای ،میگوتنفد اا اسففتاد دیگرشففان ،آخورفد خراسففاری هفم موففایوی را راففل
میکردرد یک بار فرمود :در خوا دید که آخورد یب با رشسته و رزدیفک اسفت کفه بیوتفد
من آمد و رشستم سشت سر ایشان و بغلشان کرد که ریوتد مرحو آقای بروجردی درس را در
حر حضرت معصومه (س ،شروع کفرد و در آن سرسفرایی کفه بفه طفرف ماوفرۀ حفاج شفی،
میرود ،درس میگوت جمعیت ایادی میآمدرد و سرسرا سر میشد و حتی برخی در اطفراف
ماورۀ حاج شی ،میرشستند تاریوا همۀ طلوههای خارجخوان در درس آقای بروجردی شفرکت
 1کتا مناهج الوصول الی علم االصول ،در سا  2121هجری قمری تسییف و سا اا ارتحا مؤیف منتشر شد این کتا
شامل مواحث بخش ّاو علم اصو  ،یعنی مواحث ایواظ است
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میکردرد بنده چند اتواق خندهدار اا دوران درس ایشان به یاد دار  :روای آقا مصووی خمینی
قول اا درس ،یک گربه آورده بود و در َرف (طاقچه ،گذاشته بود درس کفه شفروع شفد ،گربفه
میخواست سایین بیاید؛ اما چون همهجا آد رشسته بود ،شفروع کفرد بفه میومیفو کفردن! همفه
میخندیدرد آقای بروجردی گوشش سنگین بود و رمیدارسفت چفرا طلوفهها مفیخندرفد بفا
راراحتی گوت :آقایان ،من با احمت به اینجا میآیم موایعه میکنم و با سختی سفوار درشفکه
میشو و خود را به درس میرسارم در عو

شما میخندید کسی هم جرئت رمیکرد کفه

ماجرا را به ایشان بگو ید باخخره گربه سرید روی طلوهها و اا روی دو طلوهها تا روی منور آقا
رفت آقای بروجردی ،تااه فدمید که علت خنده چیست »
«وقتی آقای بروجردی میخواست مسجد اعمم را بسااد ،خارههفایی را کفه بفرای امفین
مسجد اعمم در رمر گرفته بودرد ،خرا کردرد و خاکها را به خرکدارها داده بودرفد کفه اا
آرجا بیرون بوررد همه رشسته بودرد یکی اا این االغها موقع بیرون رفتن ،شروع کرد به سفر
و صدا باا هم طلوهها خندیدرد و باا آقای بروجردی متوجه رشد و گوت :چرا مفیخندیفد
چه شده است »
«طلوهای به را وحید گیالری که اا رجف آمده بود ،بعد اا چندی یواس را کنار گذاشته و
رئیا دادگستری شده بود بعد اا باارشستگی ،دوباره عمامه گذاشت و بفه قفم آمفد و جفزو
افراد بیروری آقای بروجردی شده بود ایاد آرجا میرفت سیرمرد بود عمامه سوت و سفختی
هم بر سر میگذاشت یک روا موقع درس جلو ما رشسته بفود مفا هفم جلفو در ورودی
سید مصووی خوارساری وارد شد ّ
رشسته بودیم بعد اا چند دقیاه ّ
سید مصووی معموال در
امستان ،روی عوا یک سوستین هم میسوشید و سر را با دستما میبست و عمامفهای هفم
میگذاشت آستینهای تیز سوستین او به عمامۀ وحید گیالری خورد و آن را ارداخت وحیفد
رگاهی کرد و جملۀ تندی به ّ
سید مصووی گوت؛ اما او رشنید آقایان اخوان مرعشی (کفاظم
سید مصووی ،آقا وحید با شفما بودرفد ّ
و مددی ،هم آرجا بودرد گوتند :آقا ّ
سفید برگشفت،
صوحکم اﷲ بایخیر او هم گوتّ :
دید آقای وحید میگو یدّ :
صوحکم اﷲ بسیف خیفر اخفوان
مرعشی به آقای وحید میگوتند ره آقا! آن حرف ّاویتان را بورمایید که استواده کنند »
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«روای بحث ایشان دربارۀ جدت قوله بود و میگوت :منمور اا مواجده بفه طفرف قولفه،
این است که اگر خوی را اا سیشاری امتداد دهیم ،به سمت کعوه خواهد بود ما اا این حفرف
ایشان استوعاد کردیم یکی اا طلوهها به شوخی گوت :سا مفا ا ن ماابفل سفتون حضفرت
معصومه ایستادهایم ،چون این خط اا سیشاری ما مستایم به آرجا میخفورد چنفد روفری کفه
دور و بر او بودرد خندیدرد آقای بروجردی وقتی خندۀ آردا را دید عصواری شفد و در حفایی
که با دستش به طرف ما اشاره میکرد گوت :ایندا ،اا ّاو درس میخندرد و در فکر فدمیفدن
ّ
ریستند » با اینکه من رخندیده بود  ،اما به گورهای ایشان گوت که من شده بود قدر متفیان
همه میگوتند :مخاطب آقا ،موسوی اردبیلی ،رضفوی و میفارجی بفود

این خوا و عتا
فردی به را ّ
سید فخرایدین شیراای ،سیش آقای بروجردی رفت و گوت :شما که آبروی ایندفا
ّ
را بردید ،ایندا طلوههای خوبی هستند و در حواه درس میدهند آقای بروجردی متسثر شفده
بود یذا فردا که برای درس آمد ،اا ما معذرتخواهی کرد و گوت :شفنیدها کفه طلوفههفای
خوبی هستند و درس میدهند »
«مرحففو آقففای بروجففردی ،خففو فک فر و خیل فی بففاهو بففود در دورۀ او ب فین ش فی،
عودایمجید سلیم ،رئیا جامع اخاهر مصر و حواۀ قم به وسیله شیّ ،
محمدتای قمی رابوفه
خوبی برقفرار شفده بفود حتفی کتفا المختصر النرافع مرحفو محاف را چفاپ کردرفد
دارایتاریب هم که تسسیا شد ،شیّ ،
محمدتای قمی مدیر یا دبیفر آن بفه حسفا مفیآمفد
مرحو آقای بروجردی خدمات ایادی به مرد و بهو یژه به طلوهها کفرد گفاهی بفه شفاه هفم
ردیب میاد ایشفان رفوکری داشفت بفه رفا حفاج احمفد خفاد کفه طلوفههفا اخفالق او را
رمیسسندیدرد مغرور بود و با بی اعتنایی برخورد میکرد آقای گلپایگاری رال مفیکنفد :مفا
اصرار داشتیم که آقای بروجردی این فرد را اا خود دور کند؛ چون او با طلوهها رمیسفاخت
آقای بروجردی گوته بود :اگر توارستید فردی مثل او سیفدا کنیفد ،مفن او را کنفار مفیگفذار
گوتند :چوور گوت :این آد  ،اا بچگی در خارۀ من بفوده اسفت هفم بفرای مفن آفتابفه سفر
میکند و هم سیا من را به شاه میرسارد آقای فلسوی هم میگوت :من به حاج احمد خاد
گوتم بیا با هم برو یم سیش شاه که فالن مولب آقای بروجردی را مفن بفه شفاه بگفو یم؛ ویفی
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ابالغ سیا به عددۀ تو؛ چون من رمیتوارم بگو یم آقا فرمودرد سیش شاه که رمیشود گوت آفا
فرمودرد! باید بگو یم :آقا عر

کردرد ،که این هم درست ریست رفتیم و او به شاه گوت :آقا

به من فرمودرد که من خدمت شما عر

کنم که »

«ابدت آقای بروجردی باعث شده بود که هم در رمر شاه و دویتیها محتر باشفد و هفم
رزد علما در ایران عایمی روود که در ماابل آقای بروجردی خضوع رکنفد؛ چفون هفم ّ
سفنش
باال بود ،هم سواد و هم موقعیتش من رمیر آقای بروجردی را ردید ؛ ره در رجف و رفه در
قم آقای بروجردی رماد تاوا و عممت و بزرگواری بود درسشان مثل دریا فایفده میرسفارد
منتدا تکرار ایاد داشتند و سریع جلو رمیرفتند شنید به آقای بروجردی گوته بودرد کفه آقفا
بیان شما قدری تکرار و اطنا دارد گوته بود :من تکرار میکنم که خود بودمم ،ره شما »
«من برای شدریه اقدا رمیکرد و امتحان هم رمیداد رو حواه را در دادن شفدریه،
خالف عزت روا میدارستم؛ اما چون استاد سوح بود  ،طلوهها بفرای گفرفتن رمفاا و رواۀ
استیجاری یا شدریه یا برای امتحان دادن اا من تسییفد و امضفا میخواسفتند و مفن هفم ایفر
برگههای درخواست تسییدیه ،اسمم را میروشتم و امضفا مفیکفرد شفنید کفه روای آقفای
بروجردی فرموده بودرد :این ّ
سید عودایکریم موسوی اردبیلفی کیسفت کفه ایفن همفه امضفا
میکند چرا خود شدریه رمیگیرد آقای بروجفردی خودشفان بفر دفتفر شفدریه رمفارت
میکردرد و میدارستند که چه کساری شدریه میگیررد و چفه کسفاری رمیگیررفد ایشفان آن
سا  ،صال مسافر گوت من درس صال مسافر را روشتم امتحان گرفتن در آن امان دو گوره
بود :یا باید سیش استادان مع ّین (روح اﷲ خر آبادی ،روح اﷲ خمینفیّ ،
سفید ّ
محمفد محاف
داماد ،امتحان میدادیم و یا باید درس را میروشتیم و به آقای بروجفردی مفیدادیم تفا خفود
ایشان بویند من صال مسافر را روشتم و تادیمشفان کفرد ؛ ویفی رفرفتم دفتفر را بگیفر در
روشتها موایب خود را با موایب ایشان مخلفوص رکفرده بفود یفک روا ایشفان سفر درس
گوتند" :یک روشتهای سیش من هست راجع به صال مسافر رو یسندها آن را خفو روشفته
است؛ یعنی حرفهای خود را قاطی حرفهای من رکرده اسفت ایفن روشفته مفا هفر کفه
هست ،بیاید بگیرد " من حدس اد روشته من باشد به حاج ّ
محمدحسین گوتم :این روشفته
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ما من است او سوب شد که من خدمت آقا رسید ایشان مرا به قیافه میشفناخت؛ چفون
در درس شرکت میکرد ؛ منتدا ردیده بودرد که برای امور مایی خدمتشان برسم روشفتۀ مفن
را همراه جایزهای مرحمت فرمودرد آن موقع رسفم بفود کفه اگفر کسفی جفایی بفرای تولیفغ
میرفت ،اا محل تولیغ تلگراف میادرد به آقای بروجردی یا آقای شریعتمداری که طلوفهای
به این را برای تولیغ به شدر یا روستای ما آمده است اا ارومیه تلگراف ادرد که فالری بفرای
تولیغ اینجا بوده است حاج ّ
محمدحسین سیا داد که به فالری بگو یید بیایفد سفیش آقفا مفن
گوتم :رمیخواهم مزاحم ایشان شو مفیدارفم کفه تلگفراف راجفع بفه ارومیفه اسفت ایفن
تلگرافها در واقع گزار کار بودرد و بابت آردا به طلوهها چیزی میدادرد »
«آقای بروجردی ،اا کساری که در حواه فعاییت سیاسفی مفیکردرفد و حفرفهفای تنفد
میادرد ،خوشش رمیآمد میگوت :ایندا مارع درس طلوهها میشورد گاهی هفم عصفواری
میشد و در درس میگوت :قم ،شدر بیدروااه شده است! هر که میخواهفد مفیآیفد و هفر
کاری دوست دارد ،میکند و هر چه میخواهد میگو ید یک بار برای حل مسئلهای سیاسی
میان طلوهها ،حاج میراا عوداﷲ آ آقا را فرستاد و یک بار هم شاه محمفود را طلوفههفا شفاه
محمود را کتک ادرد آقا مصووی محا داماد اا قو آقای آشفتیاری رافل مفیکفرد :برخفی
طلوهها اا من خواستند که سیش آقای بروجردی برو و شواعتشان بکنم من رفتم خدمتشان
محمدعلی کرماریّ ،
آن روا ،آقای فاضل ینکراری ،شیّ ،
سید مصووی خوارساری و چند روفر
دیگر هم بودرد ویی آقایان رزدیک ایوان ،منتمر ایشان بودرد و من در اتاق متصل به اردروری
رشسته بود آقای بروجردی ،وقتی مرا دید که در اتاق منتمر آمدن ایشفان هسفتم ،رشسفت
ّ
من فرصت را غنیمت شمرد و گوتم :این بچهها ،فراردان شما هستند مالفد شفما هسفتند
شما گاهی دربارۀ ایندا کمیووی میفرمایید آقای بروجردی گوفت :ایندفا چفه مفیگو ینفد
حرفشان چیست گوتم :چیز خاصی رمیگو ینفد حکومفت اسفالمی میخواهنفد گوفت:
حکومت اسالمی یعنی چی گوتم :یعنی شریف امامی رواشد ،دکتر اقوا رواشد ،چون ایندا
شرا میخوررد و رماا و رواه رداررد در یک کشور اسالمی باید افرادی حکومت کنند کفه
رماا میخوارند ،رواه میگیررد ،به شریعت سایوندرد من میگوتم و ایشان هم گو مفیداد
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بعد ایشان ،اشارهای کرد به آقایاری که در آرجا حاضر بودرفد ،و گوفت :حکومفت اسفالمی،
یعنی این آقایان برورد وایر و وکیل بشورد گوتم :بله؛ ایندا یا کساری مارند ایندا فرمود :اگفر
ایندا برورد و وایر و وکیل بشورد ،هر کدا اا ایندا خفود یفک دکتفر اقوفا و یفک شفریف
امامی است »
ّ
سید ّ
 .9آیة اﷲ ّ
محمد حجت کوهکمرهای

«ایشان اهل کوهکمره بود که دهی در اطراف توریفز اسفت اکثفر سفاکنان آن روسفتا اا سفادات
هستند وقتی که ما آمدیم قم ،ایشان در میان طلوهها ،رسوت به امثا و اقفرارش همچفون آقفای
صدرایدین صدر و آقای ّ
سید ّ
محمدتای خوارساری ،اسم و رسم بیشتری داشت اففراد دیگفری

هم بودرد که ایوته در طواۀ ایندا روودرد؛ مثل شی ،عواسعلی شاهرودیّ ،
سفید احمفد ارجفاری،
سید اکور قزو ینیّ ،
محمدرضا گلپایگاریّ ،
ّ
سید محمود روحاری ،آقای فی قمفی و آقفای کویفر
ّ
قمی مرحو آقای حجت ،ظاهرا یکی اا سه روری است که وص ّی آقفای حفائری بودرفد سسفر
ّ
آقای حائری هم دامادشان بود آقای شی ،عوفدایکریم حفائری بفه آقفای حجفت عنفایتی و یفژه
داشت من در جایی خوارد که آقای صدر گوتهارد :آقای حائری به من فرمودرد شما جای مفن
رماا جماعت را اقامه کن اما در خوا به ایشان گوتم :اگر اجااه بورمایید آقای حجت ،جفای
رماا شما رماا بخوارد آقای حائری هم قوو کرد به هر حا آقای حائری به آقای حجت ،رمفر
ّ
ّ
خاص داشت عموی آقای حجت ،سید حسین کوهکمرهای ،معاصر شی ،مرتضفی ارصفاری -
ّ
رحم اﷲ علیه  -فایه و مرجع بزرگی بفود آقفای حجفت اا آن جدفت هفم فضفیلت داشفت
ّ
میگو یند در طی دوران طلوگیا در رجف ،بسیار طلوۀ درسخوان و مدذبی بفود استادشفان
محمدحسین اصوداری گوته است کفه ایفن ّ
آی اﷲ ّ
سفید ،شفخص فاضفلی اسفت اا شفخص
دیگری شنید که ایشان درس آقاضیا را هم تاریر کردهارد آقا ضیا آن را دیده و تصحیح کفرده
ّ
است ویی مشدور است که آقای حجت ،شاگرد شریعت اصوداری  -رحمف اﷲ علیفه  -بفوده
ّ
است سوکش هم سوک ایشان بود بیشتر ترکهای قم ،آقای حجت را اعلم میدارستند آقفای
حجت ،غیر اا درس و بحث ،کارهای دیگری هم میکرد که برای حواه خیلی موید بفود؛ مثفل
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ساختن همین مدرسۀ حجتیه که در آن امان ،واقعا گرهگشا بود بیان خوبی هم داشفتند آقایفان
ّ
سید ّ
محمد داماد ،آقای خمینی ،آقا مرتضی حائری ،آقای مودری و آقای منتمری هم مدتی در
درس ایشان شرکت میکردرد »
ّ
«آقای حجت در رمر ما خیلی جلوه داشت وقتی آقای بروجردی به قم آمدرد ،خیلفی اا
ّ
ترکها تال میکردرد که آقای حجت ،هفمردیفف آقفای بروجفردی باشفد ،ویفی اطرافیفان
ّ
مرحو آقای بروجردی قویتر بودرد ّاما به هر حا آقای حجت هم جای خود را داشت
آقای بروجردی به ایشان خیلی احترا میکرد حتی شنید  ،سا اا فوت آقای حجت ،آقفای
ّ
بروجردی تابوت آقای حجت را بوسید »
«من درس خارج که رففتم ،اا اصفو شفروع کفرد و در آن امفان بحفث ایشفان دربفارۀ
مواهیم بود که آن را تا آخر و ریز ماداری اا مواحث عا و خاص ،مجمل و مو ّین و را ادامه
داد بعد اا اینکه اا قم رففتم ،دیگفر هفیچ وقفت ایشفان را ردیفد در میفان شفاگردارش،
شخصی بود به را آقا شدا مالیری یک بار به دیدن ایشان رفتم مشدور بود کفه او شفاگرد
ّ
خاص آقای حجت است مرحو فاضل همداری هم اا شاگردان خاص ایشان بودرد اما بفه
هر حا آقای حجت ،رتوارستند شاگردان ایادی تربیت کنند من در درس فاه ایشان رفرفتم،
ویی اا آقای منتمری شنید  :وقتی حاج میراا علی آقفا شفیراای بفه قفم آمدرفد ،مفن و آقفای
ّ
مودری ،همراه ایشان به درس فاه آقای حجت رفتیم بفه قفدری اقفوا و روایفات در خفاطر
داشت که حاج میراا علی آقا سا شد و گوت :عجب حافمهای!»
«با همه ّ
توحری که در فاه داشتند ،اما من در حاشیۀ ایشان بر ع وه ،رکته ّ
مدمفی ردیفد
حاشیههای ایشان در ع وه ،خیلی مختصر است؛ گاهی در حد یک کلمه یا دو کلمفه قابفل
ماایسه با حواشی آقای بروجردی یا آقای خو یی ریست آقای حجفت ،قفدری هفم تنفدمزاج
بودرد یک روا به منز ایشان رفتم جمعی دور هم رشسته بودرد مفن گوفتم :روایفت "هفو
ایودور ما ه  1را باید چگوره معنا کنیم ایشان گوتند :االن که مدمفان دار بگذاریفد یفک
 1وسائل الشیعه ،کتا ایوداره ،با  1اا ابوا ایما ایمول  ،ج ،2ص ،211ح3؛ مستدرک الوسائل ،کتفا ایودفاره،
با  1اا ابوا ایما ایمول  ،ج ،2ص ،232ح 2و 1

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

86

وقت دیگر گوتم :روایت را معنا کنیفد ،مفن اود مفیرو طفوری جفوا مفن را دادرفد کفه
سشیمان شد »

سید احمد خوارساری ،اا کربال به قم آمدرد ،به دیدرشان رفتیم آقفای ّ
«وقتی آقای ّ
سفید
محمدتای خوارساری ،آقای اراکفی و ّ
ّ
سفید مصفووی خوارسفاری هفم آرجفا بودرفد مفدتی
ّ
رشستند و صحوت کردرد تا آقای حجت آمد با آمدن ایشفان ،همفه احتفرا کردرفد و اا جفا
ّ
برخاستند آقای ّ
سید ّ
محمدتای خوارساری مرد بی آالیشی بود ،به آقای حجفت گوفت :مفا
خیلی وقت است که رشستهایم ،اگر اجااه بورمایید ما مرخص میشو یم آردا که رفتند ،آقای
ّ
حجت گوت :اگر ما این کار را میکردیم ،میگوتند :چرا ترکها آدا را مراعات رمیکنند!»
«ایشان و آقای صدر و خوارساری را آیات ثالث میخواردرد آن امان تصمیم میگیررفد
که وجوهات را در یکجا جمع کنند و به را حواه شدریه بدهند ،ره به را فرد خفاص بفرای
این کار هم مرحو ّ
سید احمد ارجاری را مع ّین کردرد که او تاسیم کند و به را حواه شفدریه
بدهد همچنین قرار شد در ایا عید هر کدا اا آقایان بفرای خودشفان جلفوس جداگارفهای
رداشته باشند ،بلکه همه به خاره حاج شی ،عودایکریم برورد و در آرجا مفرد بفه دیفدن آردفا
ّ
حجت میگو یدّ :
سید ّ
محمدتای خوارسفاری در ایفن بررامفهها بفا مفا همراهفی
بیایند آقای
رمیکند او را سشیمان میکنند اا قضا همین طور هم میشود »
«با آنکه آقای حجت ،اخالق مالیمی رداشت ،وقتفی اا دریفا رففت ،حتفی کسفاری کفه
روابط خوبی با ایشان رداشتند ،اشک ریختند یک منوری به رفا مشفایخی کفه مریفد آقفای
ّ
حجت بود ،باالی منور گوت :اا امان رحلت آقای حجت تفا امفروا ،گریفه مفرا رهفا رکفرده
ّ
است با خود گوتم برو سیش کساری کفه رابوفه خفوبی بفا آقفای حجفت رداشفتند؛ شفاید
حرفهایی بزرند که مدر من به ایشان کمتر بشود؛ ویی رزد این آقایان هم کفه رففتم ،دیفد اا
ّ
من متسثرتررد و گریه میکنند »
سید ّ
 .6آیة اﷲ ّ
محمد محقق داماد

« ّ
سید ّ
محمد داماد ،مجتددی بود کوشا و بسیار جدی در درس و بحث احمت میکشفید و
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درس میداد و ایوته دقت ایادی هم داشت مدتی در خدمت ایشان بفود ؛ هفم در اصفو و
هم در فاه و درسهای ایشان را تا آرجا که میتوارستم روشتم با اینکفه روان درس مفیداد،
ویی گاهی اا ایواظی استواده میکرد که معمو روود؛ مثال میگوت :بوین سفرت حفرف کجفا
رفت عوارت عربی را هم درست رمیخوارد ،و یذا طلوهها به شوخی میگوتند اگر کلمفهای
را دو یا سه جور بخوارد ،صحیحش وجه چدار است که رخوارده است!»
«شاگردان ّ
سید ّ
محمد افرادی بودرد مثل آقا موسی شویری ،میراا علی مشکینی ،آقا موسفی
محمفدیّ ،
صدرّ ،
محمد بدشتی ،آرری قمفی ،میر ّ
سید ّ
سفید اسفماعیل ارجفاری ،میفراا علفی
احمدی میارجی و ابوحی کاشاری میراا جفواد توریفزی هفم مفدتی درس او مفیآمفد ،امفا در
حاشیه میرشست و ادامه هم رداد آن امان که آقای خمینفی شفاگرد کفم داشفت ،درس آقفای
محا  ،شلوغ بود امتیاا آقای داماد ،دقتشان بود من چند سا در درس ایشان شفرکت کفرد
ُ
صال را سیش ایشان خوارد و درس اصویشان را اا ّاو تا آخفر بفود اهفل ارفا و گعفدههای
طلوگی روود؛ در بااار رماا میخوارد و گاهی هم اطراف قم یا غیر قم منور میرفت گفاهی هفم
ّ
در مسجد خود منور میرفت طلوهها میگوتندّ :
سید ّ
محمد ،همان دقتی کفه در درس دارد،
در منور هم دارد و یذا هر دو وجه قفوی و ضفعیف مولفب را در روضفها مفیخوارفد! دروفا
شدرت و مرجعیت روود و همۀ عمر را صرف درس و بحث کرد »
 .7آیة اﷲ ّ
سید احمد خوانساری

« ّ
سید احمد خوارساری در میان مرد و طال  ،شخصیتی محتفر بفود در کفال و رفتفار و
اردگیا بسیار اهل مراعات بود اگر چیزی میخرید و سو آن مثال چدار تومان مفیشفد،
وقتی اسکناس ده توماری میداد ،منتمر رمیمارفد کفه بایفۀ سفو را بگیفرد گو یفا در گفرفتن
باقیماردۀ سو شودۀ ربا داشت و یذا راه میافتاد و میرفت وقتی فروشنده به ایشان میگوت:
آقا! بایه سویتان مارد میگوت :سا شما این مادار اا سفو را بفه مفن بوخشفید! همچنفین در
خیابان ار که راه میرفت ،مراقب بود که اا آن قسمتهایی ررود که قوال خاره بفوده و دویفت
بهاور اا صاحوارش گرفت است جور خاصی راه میرفت در رهنش بفود کفه قفوال کجاهفا
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کوچه بوده و اا همانجاها میرفت؛ یذا گاهی راگدان راهش را کج میکرد من اا خودشفان
شنید که میگوت :به حاج شی ،عودایکریم حائری گوتم :من میخفواهم سشفت سفر شفما
رماا بخوارم اما شما ساعت به دست میاردااید آقفای حفائری گوفت :چفه مشفکلی دارد
گوتم :من رمیگو یم که مشکل دارد ،ویی من رمیتفوارم سشفت سفرتان رمفاا بخفوارم آقفای
حائری گوت :من در وقت رماا ،ساعتم را درمیآور که شما رماا بخوارید آقای حفائری ،در
وقت رماا ،ساعتش را کنار میگذاشت چند شب همینطور رماا خوارد تا اینکه یک شفب
ساعتش را دادیدرد! حاج شی ،گوت :ساعتم را بردرد خیر رماا خوارفدن شفما بفرای بفا مفا
همین بود »

«ما اا ّ
سید احمد خواستیم که درس اخالق بگو ید گوت :اا حوظ کفه رمفیشفود درس

اخالق گوت باید کتا باشد گوتیم :چه کتابی گوفت :جرامع السرعادات کتفا را سیفدا
رکردیم ویی کتا اخّلق ناص ی موجفود بفود سفا آن کتفا را خفدمت ایشفان آوردیفم
مرحو خواجه در مادمۀ اخّلق ناص ی ،اصوالحات فلسفوی دارد ایشفان شفروع کفرد بفه
توضیح آن اصوالحات ما سیش خود گوتیم اگر بنا باشد فلسوه بخواریم ،چرا اخّلق ناص ی
بخواریم یذا به ایشان گوتیم :اگر اجااه بورمایید ما کتا فلسوه بیاوریم گوت :سفا شر ح
هدایه میودی را بیاورید باخخره اا جامع السعادات رسیدیم به هدایه میودی این کتا را تفا
آخر رزد ایشان خواردیم من جلد دو کفایه را هم سیش ایشان خوارد ایشفان در بیفان قفوی
روود گاهی ایواظ را سیدا رمیکرد ّامفا درک و فدفم خفوبی داشفت همفدرس مفن در شر ح
هدایه ،آقای حال ااده بود؛ همین دو رور بفودیم مکاسرب را هفم دو روفری خفدمت ایشفان
خواردیم ما میراا حمید شربیاری توریفزی را هفم بفه درس دعفوت کفردیم مفدتی در درس
شرکت کرد ،ویی ادامه رداد بعد اا او آقای میراا احمد صابری همداری مدتی آمفد مفن بفه
ایشان گوتم :اگر ممکن است ،شما دیگر تشریف ریاورید چون ما با ّ
سید احمد شرص کفرده
بودیم فاه کفایه را رگو ید و حرفهای خود را بیان کند همین که آقای خوارساری مولوفی
میگوت ،میراا احمد میگوت :آقفا! ایفن حفرف در حاشفیۀ مشفکینی هسفت ّ
سفید احمفد
میگوت :من حاشیۀ مشکینی را ردار دوباره فردا ّ
سید احمفد یفک حرففی مفیاد و ایشفان
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میگوت :آقا! حاشیۀ مشکینی هم این را گوته است ّ
سید مفیگوفت :مفن حاشفیه مشفکینی
ردار من به او گوتم :این ّ
سید دروغ که رمیگو ید ایشان در آن امفان ،جرامع المردارک را
میروشت درس عمومی هم رداشفت مفا تندفا شاگردارشفان بفودیم آن موقفع ،فافط آقفای
حجت ،درس عمومی داشت که حتی آقای صدر هم در آن شرکت میکردرد »
سید ّ
 .8عالمه ّ
محمدحسین طباطبایی

«آقای طواطوایی ،فضیلتهای فراواری داشت من جزو اشخاص رزدیفک بفه ایشفان روفود
ایشان فردی گشادهرو بود و هر کسی مفیآمفد او را مفیسفذیرفت و خیلفی هفم بفا محوفت و
خودماری با او صحوت میکرد افرادی همچون آقای مودری و میراا علی احمفدی میفارجی
با ایشان خیلی مسروس بودرد من هم در درس ایشان شرکت میکرد و هم گاهی به منفزیش
میرفتم و برخی صحوتهای خصوصی را با ایشان مورح میکرد اا رمر من ایشان مفردی
متد ّین ،فاضل ،اهل فکر ،اهل تحای و بزرگوار بود؛ بفه طفوری کفه مفن ردیفد در افعفا و
اقوایش هیچ مشکلی داشته باشد یا مثال مولوی بگو ید که اا آن فضفیلتی راجفع بفه خفود

استواده شود؛ ویو فضیلتی کوچک به عنوان رموره ایشان شاعر بفود و شفعر مفیگوفتّ ،امفا
تماهر رمیکرد؛ ادیب بود ،خیلی قشن عوارت میگوتّ ،اما تمفاهر رمفیکفرد کفه ادبیفات

میدارد اصال اهل تماهر روود راجع به ّ
سید علی ]قاضی[ طواطوایی که عموی ایشان بفود و
در ح ایشان سدری کرده بود ،ایاد اظدار تواضع میکرد به آقای میالری هم ارادت خاصفی
داشت هر وقت که به مشدد میرفت ،به منز ایشان وارد میشد؛ گاهی اسم ایشفان را هفم
بر ابان میآورد اا مرحو آقای خو یی رال میکنند که بفه ایشفان گوتنفد شفما کفه اسفتعداد
خوبی در توسیر دارید ،چرا آن را دروا رکردید ظاهرا گوته بود :توسفیر بفا فافه رمفیسفااد
گوتند :سا چوور آقای طواطوایی المیزان را روشته است گوت :او خود را تضحیه 1کرد »
«یکی اا و یژگیهای ایشان ،شوق بیاردااه به دارستن بفود ایشفان گفاهی تابسفتانها بفه
تدران میرفتند شخصی به خارۀ ایشان در تدران رفتفه بفود مفیگوفت :در اد وقتفی آقفای
 1تضحیه :قرباری ،قرباری برای شواعت ،فداکاری ،قرباری دادن ،فداکاری کردن ،جارواای
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طواطوایی آمد د در ،دید اا با موایعه کرده ،چشمهایش مثل سیایۀ خون شده است و مفرا
ُ
ّ
رمیشناسد ایشان توسیر المیزان را بر سایۀ این اصل روشت که "ایارآن یوسر بعضفه بعضفا"
این برداشت ایشان بود و خیلی هم به آن ّ
تمسک میکرد و یذا توسیر توسیر قرآن بفه قفرآن

بود اسم کتا هم این گوره است :المیزان فی تفسی الق آن بالق آن من هر چه گشتم بفرای
جملۀ "ایارآن ی ّ
وسر بعضه بعضا سندی سیدا رکرد ره در متون روایی است و ره در مادمات
ّ
تواسیر آرچه یافتیم این بود" :ایارآن یصدق بعضفه بعضفا" کفه در احتجرا طورسفی آمفده
است اا مرحو عالمه سرسید  :شما ایفن جملفه را کجفا دیدیفد گوتنفد در مادمفۀ توسفیر
صافی ،صوحۀ فالن من توسیر صافی را گشتم ،ویی سیدا رکفرد هنفوا هفم مفن سفند ایفن
جمله را سیدا رکرد  ،مگر در کتا کامل بهائی که آن موقع تااه چاپ شده بود خدمت آقای
طواطوایی عر کرد این جمله در توسیر صافی ریست ایشان هم سذیرفتند و در جلفدهای
دیگر المیزان کلمۀ "ی ّ
وسر" را ریاوردرد »
«ایشان میگوت :من یک روا به این خیا که امروا عید است ،رففتم اا قنفادی شفیرینی
خرید وقتی آمد خاره ،اا من سرسیدرد که مناسوت ایفن شفیرینی چیسفت متوجفه شفد
اشتواه کردها با خود گوتم :شاید سایر یاینهای مفا در علفو هفم همینطفور باشفد مفن
خیلی اا آقای طواطوایی استوادۀ اخالقی کرد و چون به ایشان عالقهمند بود  ،بارها عفر
میکرد  :اا حاالتتان برای ما صحوت کنید گو یا یک جدشی در اردگی ایشان سیدا شده بود
میگوت :مسیر اردگی من و اخوی ،تغییر راگداری داشت یاد میآید روای ّ
سید راصر آرا ،

شعری گوته بود که بد هم روود مرحو عالمه جوابی به او داده بود که بیت ّاویفش ایفن بفود:
راصر آرا  ،د آرا با  /همد ساقی و می و جا با

»

«ایشان آد با حیا و محجوبی بود سفعۀ صفدر ایشفان وصففراشفدری اسفت بفرادری
داشتند به را ّ
سید حسن که برخی میگوتند فضلش اا آقای طواطوایی هم بیشتر است؛ ویفی
علو غریوه میدارست آقای طواطوایی هم اا این علو بیبدره روود ،اما هیچ وقفت بفه هفیچ
علمی تماهر رمیکرد من در عمر آد کامل کم دید یکی اا آردفا ایشفان بفود همیشفه اا
برخورد ،اخالقیات ،روحیات و صحوتهای ایشفان اسفتواده مفیکفرد بفه کسفی ّ
تعفر
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رمیکرد که چرا این کار را کردی چفرا ایفن حفرف را گوتفی فافط مفیخندیفد ،و ایوتفه بفا
خندها تودیم میکرد که مثال این کار درست روود ظدرها مثل سایر طلوهها رماا جماعفت
را سشت سر ّ
سید احمد ارجاری میخوارد و شبها سشت سر آقای اراکی ایوتفه آن وقفتهفا
رسوتهایی هم به او میدادرد؛ مثل اینکه او علم غیب میدارد و اما امان (عج ،را میبینفد
ّ
و ؛ ویی ره او خود مدعی چنین چیزهایی بود و ره ما چنین چیزهایی اا او دیدیم »
«عالمه ،هم در ُبعد اخالقی ارسان کمرمیری بود و هم در ُبعفد علمفی ففردی مسفتعد و
رابغه به حسا میآمد من درس اسفار ایشان را میرفتم مافداری اا منظومره را هفم سفیش
ایشان خوارد درس توسیرشان را کم رففتم در درس منوف ایشفان هفم کفه اصفال شفرکت
رکرد ایشان صوح اود در مسجد سلماسی درس میگوت و درسش شلوغ بود بزرگان هفم
وقتی اسمش را میآوردرد ،اا او به بزرگی یاد میکردرد برخی مفیگو ینفد ایشفان در مسفائل
فادی اا آقای میالری تالید میکرد ،اما من بعید میدارم آقای طواطوایی یک کتا در علفم
اصو دارد که مختصر است ظاهرا خیلی به اصو عالقه رداشتند »

«اا دوستان آن دوره ،آقای بدشتی ،آقای جزایری ،میفراا علفی احمفدی میفارجی و ّ
سفید

اسماعیل ارجاری در درس ایشان شرکت میکردرد آقا موسی ارجاری ریز میآمد ،اما به مفن
میگوت :من با فلسوه مسروس رمیشو تو چوور مسروس شدی یکی دیگر اا کسفاری کفه
در درس ایشان شرکت میکرد ،آقای حال ااده ،همشدری و هممواحثۀ من بود مفا وقتفی بفا
آقای حال ااده به رجف میرفتیم ،میگوت :آقای طواطوایی مرا دید گوت :انشفا اﷲ وقتفی
رفتید آرجا ،با شی ،عواس قوچاری خیلی مسروس باشید آقای قوچاری ،وص ّی و جارشین آقای
ّ
سید علی قاضی بود آقای حال ااده میگوت :آقای طواطوایی به من گوت :آن دست ،خیلی
بوسیدن دارد در رجف ،آقای قوچاری را دیدیم در درس آقای خو یی شرکت مفیکفرد ویفی
برای ما مثل آقای طواطوایی روود جای ایشان را رمیگرفت »
«مرحو عالمه ،ارسان کامل و عایمی بود اهل خو گفذراری و توفریح و اتفالف وقفت
روود گاهی چنان دچار فار میشد که مجوور بود اا دیگران ،سو قر کند مرحو آقا ّ
سفید
مرتضی جزایری ،با ایشان خیلی مسروس بود یک روا به من گوت :آقای طواطوفایی توسفیری
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روشته است و میخواهد اسم آن را المیزان بگذارد به رمر شما این اسم خو است گوتم:
بله اسم خوبی است »
 .9امام خمینی

«من ماداری اا مکاسب مح ا مه را سیش اما خوارفد درس ایشفان عمفومی بفود و مفا هفم
شرکت میکردیم درس اخالقشفان را هفم کفه شفرکت مفیکفرد درس اخفالق ایشفان در
عصرهای سنجشنوه در َمدرس ایر کتابخارۀ مدرسۀ فیضیه برگزار میشد من قول اا اینکه بفه
قم بیایم ،را "حاج آقا روحاﷲ " را شنیده بود و تصو یری اا ایشفان در رهفن خفود سفاخته
بود در قمّ ،اویین بار که ایشان را در کوچهای دید  ،متوجه شد که آقای خمینفی اسفت
در تدران ،ارتواص ما با آقای خمینی ،اا طری آقای یواساری بود آقای یواساری در جریان کفار
من بود او رمایندۀ اما بود و این را دسفتگاه هفم مفیدارسفت مفن موفایوم را مفیروشفتم و
میداد خدمت ایشان و او رمیدارم با چه وسیلهای خدمت آقای خمینی میرسارد جفوا
هم اا طری آقای یواساری برای من میآمد »
حج االسال مرتضی اشراقی ،اا شاگردان آی اﷲ موسوی اردبیلی ،دربارۀ رابوۀ ایشفان و
اما خمینی میگو ید:
«مثل دیگر مریدهای اما به ایشان خیلی عالقهمند بودرد خودشان ادعا مفیکردرفد کفه
در مواردی که شورای اراال میخواست با اما چاره بزرند ،من را مفیفرسفتادرد؛ چفون اا
رابوۀ عاطوی من با اما خور داشتند یک مورد هم خیلی جایب بود مفیگوتنفد در شفورای
اراال دربارۀ موضوعی با اما اختالفرمر سیدا کردیم من را فرستادرد بفا ایشفان صفحوت
کنم به اما گوتم آقا تا به حا در همۀ مواردی که با شفما اخفتالف رمفر سیفدا کفردیم ،بعفد
معلو شد که شما ریح هستید؛ ویی این موضوع اا آردا ریست اینجا ما ریحف هسفتیم
میگوت اما فرمود :اتواقا این هم اا همان موارد است؛ بعد اا مفدتی خفواهی دارسفت کفه
ح با من است به اما بسیار عالقهمند بودرد در عین حا که اصال دیش رمیخواسفت در
تشکیالت قضائی بمارد ،طو دستور اما مارد؛ بهخصوص اوایل که من آمده بفود  ،خسفته
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شده بود ،هرکا اا هر کجا علیه قوۀ قضائیه حرف مفیاد؛ اوضفاع بفدی بفود ایشفان روح
یویوی داشتّ ،
تحمل رمیکرد وکال یکطور ،دیگران یکطور ،هفر کسفی یفکطفور؛ ویفی
چون اما خواسته بود ،مارد و تا اما ارده بود ،خدمت ایشان بود سفا  13گوفتم حفاجآقفا
میخواهم اا تشکیالت قضائی برو گوت چرا گوتم خسفته شفد  ،کفار اجرایفی اسفت و
خیلی اا اینکار خوشم رمیآید گوت چند ماه صور کن ،وقت من هم تما میشود ،بفا هفم
میرویم من هم رمیخواهم بمارم مارد روای اا دفترشان به من ار ادرد کفه حفاجآقفا
با شما کار دارد خارها به دفترشان رزدیک بود رفتم خدمتشان ،فرمود ،حاج احمد آقفا االن
ار اد گوت اما فرمودرد حکم آقای موسوی اردبیلی را تمدید کنید حاج احمفد بفه امفا
گوتهارد که ایشان راضی ریست اما فرمودهارد چرا راضی ریست اگر بنا باشد کسی خسفته
شود و کنار برود ،من اا او سیرتر  ،باید من کنار برو ره؛ ایشان حتمفا بایفد بمارفد آن امفان
بررامه این بود که اا قضات دیوان عایی کشور استمزاج و سؤا میشد رامفه مفیروشفتند بفه
اما  ،ایشان امضا میکردرد که مثال این آقا بمارد یا رمارفد امفا در مجمفوع بفه ایفن رتیجفه
رسیده بودرد که ایشان بمارند و ادامه بدهند به من هم مسموریت داد که کار را ادامه بفدهم
خالصه تسلیم اما بود من هرگز جایی رشنید که با اما مخایوت کرده باشد و روعا امفا را
ماتدای خودشان میدارستند و عمل میکردرد »
رهاورد نجف

«مدت اقامت من در رجف خیلی کم بود؛ حدود دو سا و چند ماه؛ امفا اا یحفاظ کیویفت
ّ
بسیار مؤثر و موید واقع شد؛ چون استادان حواه رجف آن روا ،همه اا اعفاظم فافه و اصفو
قرون اخیر شیعه بودرد و دقتها و موشکافیهفای آن بزرگفان در حفواههفای فافه ،اصفو و
فلسوه تسثیرات شگرفی در شخصیت علمی و فرهنگی بنده گذاشت آن امفان ،شفدید ّ
سفید
محمدباقر صدر طلوهای کم ّ
ّ
سن وسا بود و شر ح لمعره مفیخوارفد در رجفف مفن عالقفه
مورطی به کارهای علمی داشتم و فاط ّ
متمح در درس خواردن بود و در جلسات بحفث

حاضر میشد و طلوه خارجخوان جواری در ّ
سن من روفود ،و چفون هفم جفوان و هفم اهفل
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صحوت بود و ایاد اشکا میکرد  ،خیلی اود در رجف شناخته شد و خیلفیهفا کفه مفن
آران را رمیشناختم ،مرا میشناختند در آن امان کتا هفای رسرایل و مکاسرب و را هفم
تدریا میکرد بعد که به ایران برگشتم رفاا میگوتند :در رجفف یفک جدشفی بفرای شفما
حاصل شده است؛ شما وقتی که در قم بودید ما فکر میکردیم شما کمی بدتر اا ما هسفتید،
ّاما اا رجف که برگشتید ،دیدیم که با ما خیلی فاصله گرفتید و چیزهایی میگو ییفد کفه ایندفا
اصال به رهن ما و به گو ما رخورده است در رجف خیلفی اا چیزهفا کفه در رمفر دیگفران
عادی بود ،برای من جایب به رمر میرسید به خاطر دار که یفک روا بفه کتابخارفه مرحفو
کاشف ایغوا رفته بود و در آرجا کتفابی بفه رفا "ایکفوخ ایدنفدی" رمفر را جلفب کفرد و
بهشدت غرق خواردن این کتا بود که صدای متصدی کتابخاره مرا بفه خفود آورد گوفت:
کتابخاره تعویل شده است و تو هنوا اینجا هستی ! چند صوحهای بیشفتر اا کتفا رمارفده
بود هرچه اا او خواستم اجااه بدهد که بمارم قوو رکرد و کتا را اا دستم گرففت خیلفی
راراحت شد  ،به طوری که تا رسیدن به حجرها در مدرسه سید ،غمگین بود گو یا چیفزی
را اا دست داده بود که قابل جوران ریست »
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بیماری پدر و مراجعت دوباره به قم

حواۀ علمیۀ رجف ،در سا های سفا اا  2111شمسفی و ارتحفا آیف اﷲ ّ
سفید ابوایحسفن

اصوداری ،رهوری بزرگ را اا دست داده بود ،اما هنوا شخصیتها و فایدفاری برجسفته و بفا
گرایشهای مختلف در آن حضور داشتند در دو سا و ارفدی کفه آقفا ّ
سفید عوفدایکریم در
رجف میایست ،محضر بسیاری اا اعاظم شیعه را درک کرد همجواری حواۀ رجف با حر
حضرت علی(ع ،آنچنان آرامشی به د و جان او میداد کفه بفا وجفود فرسفن ها دوری اا
خارواده و رزدیکان ،د تنگی در ایفن شفدر معنفایی رداشفت امفا راگدفان رامفهای اا اردبیفل
میرسد که او را رگران میکند در رامه اا او خواسته بودرد که به اردبیل بیاید؛ ایرا سدر در
بستری بیماری افتاده است؛ سدری که برای او ،هم سدر بود و هم استاد و هم حامی
خور بیماری سدرّ ،
سید عودایکریم را آشوته کرد دوری مسافت ریز بر رگراری او میافزود
«یکی اا رفاا به من د داری داد و گوت :مرگ و اردگی دست خداست؛ هرچه خفدا صفالح
بدارد همان میشود در رجف بمان و درسفت را بخفوان گوفتم :مفیدارم همفه چیفز دسفت
خداست ،ویی سدر سسری جز من ردارد در این وضعیت ،باید کنار باشم خیلی راراحت
بود راهی حر شد اما حواسم آنقدر سرت بود که سر اا حما درآورد !»
راهی جز بااگشت به ایران روود تصمیم گرفت که به ایران برود ویی اود برگردد بنابراین،
وسایل و کتا هایش را در رجف باقی گذاشت قول اا حرکت بفه طفرف ایفران ،بفه ایفارت
امامان معصو (ع ،در رجف و کفربال و سفامرا رففت در سفاییز  2113وارد ایفران شفد؛ امفا
کوالک و بدی آ و هوا راه اردبیل را بسته بود به قم رفت و حدود یک ماه مارد تا راههفا بفاا
شد
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«هنگا مراجعت اا عراق ،مصمم بود در اسرع وقت به رجفف بفااگرد بنفابراین اا بفه
همراه آوردن وسایل و اثاثیۀ مختصری که در رجفف داشفتم ،خفودداری کفرد  ،ویفی تافدیر
برخالف این بود و دیگر امکان مسافرت مجدد جدت تحصیل در عراق برای من می ّسر رشد
من به ایران بااگشتم اما دوست و همراهم آقای حال ااده در رجفف مارفد وقتفی بفه اردبیفل
رسید  ،سدر در حایت بیهوشی بود ،اما وقتی باالی سر رسید  ،چشمارش را بفاا کفرد و
به من گوت :آمدی گوتم :بله گوت :االن که ماه رجب است کالسها تعویل رشفده! چفرا
آمدی گوتم :روشته بودرد که شما مری

هستید برای همین آمد در حایی کفه بهسفختی

حرف میاد ،گوت :تو که دکتر ریستی ،خدا هم ریستی که معجفزه کنفی چفون مفن مفری
هستم تو رواید درس بخواری گوتم من وظیوه داشتم که بیایم و آمدها »
بعد اا مدتی ،حا ّ
سید عودایرحیم رو به بدوودی گذاشت او مایل بود که بایۀ عمر را
در رجف یا قم اقامت کند چون رفتن به رجف با خارواده امکان رداشت ،همگی به قم آمدرد
ّ
محاری ساکن شدرد ّ
سید عودایکریم در قم مشغو تدریا و تحصیل شد ،ویفی
و در خارۀ
سدر رتوارست در قم بمارد و به اردبیل بااگشت و در سا  2111درگذشفت ارفدگی او در
سادگی ،قناعت و ایطلوگی سپری شد اا ما دریا جز باغی در روستای سدری رداشت؛ اما
روح بزرگ و آاادها سرمایهای گرارادر بود که برای فراردارش به ارث گذاشت
ّ
سید عودایکریم ،دیگر رتوارست به رجف بااگردد برای همین تصمیم بفه ادامفۀ تحصفیل

در قم گرفت وضعیت حواۀ قم اا بار ّاو که او به قم آمده بود (سا  ، 2111تا سفور دو
(سا  ، 2113فرق کرده بود بفار ّاو در دومفین سفا حضفور او در قفم ،آمفدن آیف اﷲ

بروجردی به قم و برخی حوادث سیاسی کشور ،باعث شده بود که فضای حواه آرامش خفود
را اا دست بدهد اما در سور دو فضا بدتر شفده بفود در ایفن امفان ،حفدود سفنج سفا اا
حضور آی اﷲ بروجردی در قم میگذشت جایگاه مرجعیت عفا او رفه تندفا در حفواۀ قفم،
بلکه در بسیاری اا کشورهای اسالمی ّقوت یافته بود درسها هر سا بیشتر اا گذشته رور
مییافت؛ بهو یژه درس آی اﷲ بروجردی «در این سا ها ،درس آقای بروجردی به مدمتفرین
درس حواه تودیل شده و حتی بزرگاری چون محا داماد ،اما خمینفی و آیف اﷲ گلپایگفاری
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به درس ایشان میآمدرد برای همین ،فضای درس حواۀ قم رسوت به بار ّاویی که مفن در آن
ّ
بود بدتر شده بود من ریز رسوت به بار ّاو فرق کرده بود هم سفنم بفاالتر رفتفه بفود و 13
سایه بود و هم حضور در درس بزرگان حواه رجف و موایعاتی که در این مدت کرده بود ،
معلوماتم را باال برده بود برای همین در کنار تحصیل ،در مسفجد امفا شفروع بفه تفدریا
کرد اما فضای قم هنوا آرامش رجف را رداشت یک روا فدائیان اسال با طرفداران جودفه
ملی درگیفر میشفدرد و یفک روا تودهایهفا یفا طرففداران مصفدق و کاشفاری تمفاهرات و
تجمعات ،طلوهها را هم درگیر خود کرده بود گاهی این تماهرات و ّ
تحصفنها را بفه داخفل
حواه و حر و حتی جلو خارۀ آقای بروجردی هم میکشاردرد »
اوضاع سیاسی قم در آن سا ها سریشان بود سفا های  2113-2111بفه دییفل اشفغا

کشور به دست متواین ،سا های آشوتگی و بحران بود جریان فداییان اسفال بفیش اا همفه
فضای قم را متالطم میکرد
«وقتی احتما ارتاا جنااۀ رضا شاه سدلوی به قم مورح شد ،طال و روحفاریون حفواۀ
علمیۀ قم علنا با این کار مخایوت ورایدرد و با تجمعات و راهپیمایی سعی کردرد مارع ایفن
کار شورد اا کساریکه در ر س این مخایوتها حضور داشت ،میتوان به مرحفو واحفدی

1

اشاره کرد فداییان اسال  ،بعد اا کشتن کسروی ،در سی یافتن سایگاهی در حفواۀ علمیفۀ قفم
بودرد برای همین مدرسۀ فیضیه هر روا شاهد برگزاری تجمعفات و سفخنراری گردارنفدگان
این گروه شده بود همین مسئله آرامش حواه را به هم اده و بهشدت باعث آارده خاطر شدن
آقای بروجردی گردیده بود ایشان با این عد آرامش اصال رابوه خوبی رداشت میگوت قم
سید عودایحسین واحدی فرارد آی اﷲ ّ
ّ 1
سید ّ
محمدرضا قمی در سا 2113

ّ
در کرمارشاه متویفد شفد و در روجفواری

جدت تحصیل به قم رفت و اا آرجا راهی رجف اشرف گردید در سا  2111سا اا کشته شفدن کسفروی ،بفا رفوا
صووی در رجف آشنا میشود و در سی این آشنایی تصمیم میگیرد که برای ادامۀ تحصیل به قم برود در سفخنراری 22

اسوند  2112در مسجد شاه ،واحفدی را آرا را تددیفد میکنفد و بفه دروفا آن در  21اسفوند  2112را آرا بفه دسفت
طدماسوی به قتل میرسد در آغاا سا  ، 2111واحدی و عدهای دیگر اا اعضای فداییان اسال  ،بااداشفت و سفا
اا چند ماه آااد میشورد سا اا سا ها همکاری با فدائیان اسال و شخص روا صفووی ،واحفدی سفرارجا در سفی
ترور راموف حسین عال در  2133بااداشت و اعدا میشود

111

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

شدر بیدرودروااه شده و هر کسی دربارۀ هر چیزی که میخواهد سخنراری میکنفد همفین
امر باعث شد تا آقای بروجردی موضع تندی علیه ففداییان اسفال بگیفرد و علیفه ایفن گفروه
سخن تندی را گوت با این سخن آی اﷲ بروجردی علیه فداییان ،فضای بفدی علیفه آردفا در
حواه به وجود آمد و در این میان طلوههای یرستاری بیشتر و جلفوتر اا بایفه بفه طرففداری اا
آقای بروجردی در حواه ّ
تجمع کرده و با اد و خفورد و کتککفاری ،ففداییان را اا حفواه قفم
بیرون ارداختند در اینباره شفعری هفم سفاخته بودرفد سفایر طلوفهها هفم طرففدار آیف اﷲ
بروجردی بودرد ،اما مثل آردا دست به چو و سن رشدرد »
با وقوع چنین حوادثی ،رفتهرفته فضفای حفواۀ قفم دسفتخو رفاآرامی شفد و طلوفهها
راخواسته اا درس و بحث علمی جدا شدرد افکار ،بیشتر درگیر مسائل سیاسی بود در ایفن
میان طلوههایی هم بودرد که درس را در اویویفت قفرار داده بودرفد و رمیگذاشفتند اتواقفات
حاشیهای حواه بر درس و بحث علمی آردا تسثیر بگذارد
«درس در اویویت ّاو اردگی من قرار داشت در این رواهای سرحاشیۀ حواه ،بفه جفای
حضور در این تجمعات ،در درس اخالق آقایان ّ
سید احمد خوارساری ،حاج حسین فاطمی
و اما خمینی شرکت میکرد در آن سا ها قم چدار منوری ّقدار داشت :اشراقی ،ارصاری،

برقعی و تربتی واقعا مجایا خوبی داشتند در این میان ،جلسه درس اخالق امفا خمینفی
ریز شبهای جمعه در مدرسه فیضیه برگزار میشد که من همراه آقایفان مودفری و منتمفری
معموال در آن شرکت میکردیم »
ورود دوبارۀ ّ
سید عودایکریم به قم ،همامفان بفود بفا شفکلگیری مشفی سیاسفی آیف اﷲ
بروجردی در ماابل حکومت شاه آقای بروجفردی بفا بفیش اا رفیم قفرن حضفور در تفاری،
معاصر ایران ،آگاهیها و تجربههایی به دست آورده بود که به مشی سیاسفی ایشفان شفکلی
خاص میداد همفین آگاهیهفا و تجربفهها ،ایشفان را واداشفت کفه در ماابفل جریانهفای
سیاسی رافرجا بایستد و کیفان حفواه را اا آشفو های سیاسفی دور رگفه دارد ایفن تجربفۀ
سیاسی در ردضت ملی شدن صنعت روت و داستان فلسفوین ریفز قابفل مشفاهده اسفت در
جدتگیریهای ایشان ،مصفایحی همچفون حوفظ یکسفارچگی کشفور در برابفر اجارفب و
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تاو یت مرجعیت ،همواره مد رمر بوده است

«آقای بروجردی هیچگاه با شاه رابوۀ مستایم رداشت وقتی جنااۀ سدلوی ّاو را به ایفران

آوردرد ،ایشان یکی اا علمای تدران را فرستاد تا بر جنااۀ او رمفاا بگفزارد ایشفان در جفوا
کساری که میگوتند چرا خودتان این رماا را رمیخوارید ،میگوت :وقتی رمفاا خوارفدن مفن
ّ
مؤثر است که من باشم؛ ویی اگر من بر جنااۀ سدلوی رماا بخوارم ،دیگر من ریسفتم آیف اﷲ
بروجردی در جایی که الا بود ،ایستادگی میکرد سیرۀ ایشان ،مارند سیرۀ استادشان آخورد
خراساری بود ایشان بیشتر به فکر وحدت اسالمی و متحد کردن کشورهای اسالمی بودرفد
دعوت اا شی ،عودایمجید سلیم اا علمای دارشگاه اخاهر مصفر ریفز بفرای همفین بفود کفه
اختالفات بین کشورهای اسالمی اا بین برود یا کمتر شفود ایفن یفک واقعیفت ارکارراسفذیر
است که روحاریت شیعه در طو تاری ،،هیچ وقت به حکومتها روی خفو رشفان رفداده
است؛ اا دوران معاویه تا امروا اما علما در برابر حکومتها ،سیاستهای متواوت داشتند
بعضی اا علما با حکومتها جنگیدرد و برخی سکوت را صالح دارستند شاه واقعا اا حواه
و اا آقای بروجردی میترسید و آقای بروجردی هم اا این ترس شاه ردایت اسفتواده را کفرد؛
ویی با جن و جدا مواف روود »
تشکیل خانواده

ّ
سید عودایکریم در سا  2112اادواج کرد و سا اا یک سا و اردیّ ،اویین فراردشفان کفه
سسر بود ،به دریا آمد در این امان ،همفۀ خفواهرارش اادواج کفرده بودرفد «سفا اا اادواج،
همان طری سادهایستی طلوگی را ادامه داد به خاطر دار که اا طفرف حفواه بفه طلوفههفا

حدود  31تومان شدریه میدادرد منتدا آن چیزی که اا رمر مفادی در ارفدگی مفن دخایفت
داشت ،منور بود و چون متسهل بود و درس خارج هفم مفیخوارفد  ،بفاالترین شفدریه را اا
حواه میگرفتم و اردگاری را میگذرارد اصوال طلوهها در مضیاه به سر میبردرفد و گفاهی
چند روا گرسنگی میکشیدرد تا ایا شدریه برسد گفاهی کتا هایشفان را میفروختنفد در
سا هایی که برای تولیغ به ارومیه میرفتمّ ،
عما رژ یم مارع سفخنراری مفن مفیشفدرد امفا
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دوستاری که منور میرفتند ،به من کمک مایی میکردرد و من ریز در اوقاتی که موف میشد
منور برو  ،کمک آردا را جوران میکرد گاهی هم که حاتم طایی میشفد و بفه طلوفههفای
دیگر هم کمک میکرد

اکنون ثمرۀ بیش اا  11سا اردگی مشترک ما 21 ،فرارد اسفت:

 1سسر و  3دختر »
بر منبر تبلیغ

اماریکه ّ
سید عودایکریم در  11سایگی راهی حواۀ رجف شد ،یکی اا منوریهفای جفوان و
توارا در حواۀ قم به شمار میآمد او به این توارایی و استعداد خود اا دوران روجواری سی برده
بود و اا همین رو با موایعات ّ
متنوع و آشنایی بیشفتر بفا فلسفوه و ادبیفات فارسفی و ترکفی و
عربی بر تواراییهای خود میافزود؛ اما رجف و عراق ،امینۀ تولیغ رداشت «طفال رجفف
منور رمیرفتند و به کسی که منور میرفت روضهخوان میگوتند کفه بفه معنفای سفایین بفودن

سوح علمی او بود اما در حواۀ قم ،تولیغ و منور رفتن طال  ،معنای دیگری داشت »
او در دو سا و اردی که در حواۀ رجف مشغو تحصیل و تدریا بفود ،اا تولیفغ کنفاره
گرفت؛ تا اینکه در سا  2113به قم بااگشت و تولیغ و منور را در بررامههای خود قفرار داد
با ّاویین منورهایی که ارائه داد ،همگان دریافتند که وی با دستی سر اا رجف بااگشته است اا
همین رو اا شدرهای مختلف ایران در ایا تولیغ دعفوت میشفد امفا در همفین دوران رگفاه
حواه به تولیغ تغییراتی کرده بود
ّ
«آقای بروجردی ّ
تاول کرده بود که مولغی به مولغان بدهد که آران در سورهای تولیغفی اا
مرد سو رگیررد اما این راهکار آقای بروجردی مخایوفاری داشفت کفه آقفای گلپایگفاری اا
جملۀ آردا بود ایشان میگوت :اینکه طلوه بدون دریافت سو اا مفرد بفه تولیفغ بفرود کفار
خوبی ریست؛ چون مرد باخخره سویی میدهند و این مولغ احمت ایفادی هفم بفرای مفرد
ردارد امروا آقای بروجردی تشریف داررد و میتوارند مولغی به طال بدهند ،ویی فردا کفه
ایشان رواشند ،تکلیف چیست من هم خدمت ایشان عفر

کفرد کفه بداییهفا هفم سفو

میدهند و مرد را جذ میکنند باید کاری کنیم که ارگیزۀ تولیغ در طفال بیشفتر بشفود
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بعد اا اینکه من این حرفها را به آقای بروجردی گوتم ،آقای آرری به من گوت :جارا سخن
اا ابان ما میگو یی!»
توارایی ّ
سید عودایکریم در تولیغ و ارائه منورهای سرمحتوا ،رفتهرفته سفوب شفد تفا او یکفی اا
رسایتهای اصلی طلوگی خود را امر تولیغ قرار دهد او اا حدود هوده سایگی که بر منور تولیفغ
رشست ،با درک استعداد و روور کالمی که در مستمعین خود داشت ،همۀ سعی خفود را بفه کفار
گرفت تا هر روا بیشتر بر توان خود بیوزاید سورهای تولیغفی ّ
سفید عوفدایکریم ریفز تجربفههای
گرارادری را برای او به ارمغان آورد؛ تجربههایی که در حواه و حجره به دست رمیآمد
«وقتی طلوه در مناط مختلف به منور میرفت ،باعث میشد با افراد و عااید و اتواقفات
ایادی برخورد کند؛ آگاهتر و سختهتر میشد و هر سا رسوت به سا قول در این امر مدفارت
بیشتری مییافت منور ،رحوۀ برخورد و صحوت کردن علما را بدتر میکفرد و باعفث میشفد
که در محافل علمی بتواری بدتر صحوت کنی با سویی هم کفه مفرد میدادرفد ،میتوارسفتیم
اردگیمان را اداره کنیم و اگر کتابی ریاا داشتیم بخریم حتی گاهی امکان کمک به دیگفران را
هم سیدا میکردیم »
اا آثار مدم سورهای تولیغی ،رسیدگی به امور عایدتی و مذهوی مرد است طلوفهها بفا
بررسی مشکالت و مسائل مختلف جامعه آشنا میشورد و موضعگیریهای آران ،مرد را بفا
دین خدا آشناتر میکند
«در یکی اا این سورهای تولیغی که به اردبیل رفته بفود  ،متوجفه شفد کفه دففاتر اسفناد
رسمی اادواج و طالق ،همۀ شروص شرعی را رعایت رمیکنند مفن چنفد بفار بفه سفردفترها
گوشزد کرد  ،اما به حرف من وقعی رگذاشتند؛ حتی راراحت شدرد مجوور شفد مسفئله را
روی منور بگو یم تا دفترخارهها موضوع شدود را در طالق جدی بگیررد چون رعایت رکردن
این مسئله ،مارع ارعااد طالق میشد و ان شرعا رمیتواسنت دوباره اادواج کند ایفن تفذکر
من ،غوغایی در شدر برارگیخت سردفترها خواستند علیه من اقفدامی کننفد ،ویفی حمایفت
مرد باعث عابرشینی آردا شد »

در میان شدرهای بسیاری که ّ
سید عودایکریم در ایا تولیغ در آردا بفه منوفر رفتفه اسفت،
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ارومیه جایگاهی و یژه دارد؛ ایرا حدود ده سا میزبان او بوده است محتوای غنی و جدیفد،
باعث شده بود که منورهای او در این شدر ،با استاوا فراوان مرد روبهرو شود او بفرخالف
ّ
سنت و عادت اهل منور ،به مسائل شرعی و فرعی بسنده رمیکرد؛ بلکه دربارۀ مسفائل روا و
رو یدادهای سیاسی  -اجتماعی کشور ریز سخن میگوت

«در ایا تعویلی حواه ،من با توجه به اینکه توارایی خوبی در تولیغ سیفدا کفرده بفود بفه

شدرهای مختلوی در استانهایی چون تدران ،همدان ،گیالن ،مااردران ،آرربایجان شفرقی و
غربی میرفتم و معموال ریز ماامات دویتی شدر سعی میکردرد مفارع سفورهای بعفدی مفن
شورد اما در ارومیه ،به دییل محوتی که مرد این شدر به من داشتند ،حدود ره سا توارسفتم
در ایا تولیغ در این شدر بفه منوفر بفرو ارومیفه وطفن دو مفن شفده بفود روای اسفتاردار
آرربایجان غربی که اا سورهای من به ارومیه خشنود روود ،به من گوت :تفو چفرا بفه ارومیفه
میآیی گوتم :چه اشکایی دارد گوت :تو مگر اهل این منواه هستی ما خودمفان در ایفن
شدر ،هم مجتدد داریم و هم روضهخوان و هم آخورد؛ به تو ریاای ریست اصال چرا به توریز
یا اردبیل رمیروی ! گوتم :اینجا هم وطن من است و من خالف قارون رفتار رکرد که شفما
بتوارید مارع من بشو ید »
ّ
سید عودایکریم اا هفر فرصفتی بفرای افشفای جنایفات و کارهفای خفالف رژ یفم بدفره
میجست «یک بار هاشمیرژاد که اا ردههای بفاالی ارتفش بفود ،هوفتتیفر را درآورد و
گوت :همینجا میکشمت! گوتم کسی که میخواهد بکشد ،رمیگو ید میخواهم بکشمت
معلو است که جرئتش را رداری!»
اماری که آمریکاییها شروع به ساختن مدرسه در ارومیه کردرد ،ایشان بهشدت اعترا
کرد و باالی منور گوت« :ای مرد ! حتی بدشت آمریکاییها به درد رمیخورد و جدفنم خفدا
بدتر اا بدشت آرداست رگذارید اینجا دبستان بساارد برو ید و آرجا را خرا کنید این یک
دا است برای بچههای ما آمریکا بیطمع برای ایفران مدرسفه رمفیسفااد بفه قفو سفرو ین
اعتصامی:

ای دوست! ْ
داد حاجب و دربان رمیشود
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گرگ سیهدرون ،س چوسان رمیشود
آن مکتوی که اهرمن بدمنش گشود
اا بدر طول روح دبستان رمیشود
افسارهای که دست هوا میرویسد
دیواجۀ رسایۀ ایمان رمی شود
فردای آن شب ،قول اا اینکه به منور برو  ،اسفتاردار ارومیفه (رصفرت ایملفک ملکفی،،
تلونی به من گوت :تو دیشب در مسفجد میفراا حسفین آقفا چنفین و چنفان گوتفهای! گوفتم:
شعرهایی که خوارد اا سرو ین اعتصامی است که خودتان چاپ کردهایفد اسفتاردار گوفت:
چاپ هم که شده باشد ،تو رواید بگو یی گوتم :حا که مفیگفو یی غلفط اسفت ،امشفب در
باالی منور به مرد میگو یم :شعری را کفه دیشفب خوارفد  ،اسفتاردار گوفت غلفط اسفت و
صحیحش این طور است :ای دوست! داد ،حاجب و دربان میشود /گرگ سفیهدرون ،سف
چوسان میشود گوت :من را مسخره میکنی گوتم :به خدا این حرف را خفواهم گوفت و
شما هم هر کاری میخواهید بکنید بعد اا دعوای ّ
موصلی ،باخخره مرا گرفتند و اریت هفم
کردرد »
ّ
سید عودایکریم در مسجد بااار ارومیه هم سفخنراری مفیکفرد مسفجد سفر اا جمعیفت
میشد؛ خصوصفا در شفبهای قفدر کفه مفرد در بیفرون اا صفحن و حیفاص مسفجد هفم
میرشستند در چنین ایامی ،ماامات دویتی و حکومتی هم برای استواده اا این فضا بفه روفع
حکومت ،به میان جمعیت میآمدرد و سای سخنراریها میرشستند

در سا هایی که حز توده ،در فریفب افکفار جوارفان و مفرد ایفران مفیکوشفیدّ ،
سفید

عودایکریم برای ماابله بفا افکفار مارکسیسفتی ،بخشفی اا سفخنراریهایش را در ارومیفه بفه
روشنگری دربارۀ حز توده و مرا کموریسفتی اختصفاص داد در یکفی اا شفبهای قفدر،
وقتی مشغو سخنراری بود ،تیمسار ورهرا فرمارده یشفکر ارتفش مسفتار در ارومیفه ریفز در
مجلا حضور داشت سخنان ّ
سید علیه حز توده ،تیمسار ورهرا را خوشحا کرد و برای
قدرداری ،سرهن بزرگمدر را به منز او فرسفتاد بزرگمدفر بعفد اا رسفاردن سفال تیمسفار
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ورهرا  ،گوت تیمسار اا سخنراری دیشب شما خوشش آمده است و برای همین حتی گزار
آن را امروا به تدران فرستادرد و در آن اشاره کردرد که ما هر قدر هفم سفو خفرج میکفردیم،
رمیتوارستیم علیه حز توده ،مثل این طلوۀ قم تولیغ کنیم اما دیشب یک غولت هم کردید:
کا اعلیحضرت را هم دعا میکردید! ّ
سید عودایکریم میگو ید :غولت روفود؛ عمفدا دعفا
رکرد سرهن با تعجب میسرسد :چرا !
«گوتم :چون دعا کردن من ،برای شما هزینه دارد اگر بخواهم دعا کنم ،برای هفر کلمفه
ده هزار تومان میگیر کمتر اا دویست کلمه هفم دعفا رمفیکفنم و چفک هفم رمیسفذیر
سرهن گوت :مگر شفما بفرای هفر منوفر چافدر سفو میگیریفد کفه اا مفا ایفن همفه سفو
میخواهید گوتم :اا هر منور ،صد یا دویست تومان؛ اما من آخورفد هسفتم و سفی-چدفل
سا است که اا این راه ران میخور و سا اا این هم اا همین راه اردگی میکفنم امفا اگفر
ّ
برای شاه دعا کنم ،کال اا اردگی ساقط میشو مرد دیگر مرا دعوت رمیکننفد سفا شفما
باید هز ینۀ همۀ عمر من را بدهید تا من این کار را بکنم! گوت :شما شوخی میکنیفد! گوفتم:
شوخی یا جدی ،حرف من همین است گوت :سا الا شد ایفن را رسفما بنویسفم گوفتم:
بنویا اگر در این مملکت کسی مجاری روکری میکند ،ما هم میکنیم چرا درجه و حاوق
و مزایای حکومت را شما بگیرید ،دعا را ما مجاری بکنیم سرهن بزرگمدر راراحت شفد و
با قدر اا منز ما خارج شد قول اا خروج گوتم :بفه جنفا تیمسفار بگو ییفد رامفه فرامفو
رشود وقتی این داستان را برای آقای میالری تعریف کرد  ،به من گوتند قوال فکر کرده بفودی
یا این جوا همان یحمه به رهنت آمد گوتم :به جد قسم ،در همان جلسه به رهنم آمد »
بعید ریست که این جوا ّ
سید عودایکریم ،برگرفته اا جوا استاد او ،آیف اﷲ بروجفردی
به کساری بود که میخواستند ایشان بر جنااۀ رضا شاه رماا بخوارد آی اﷲ بروجردی به آرفان
فرموده بود« :اگر من این رماا را بخوارم ،دیگر رمیتفوارم تفسثیری در کشفور و حفواه داشفته
باشم »
کنگرۀ پیمان صلح

در دوران دویففت دکتففر مصففدق ،دبیرخارففۀ کنگففرۀ سیمففان صففلح ویففن ،ب فرای بس فیاری اا
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شخصیتهای دینی و سیاسی ایران دعوترامه فرستاد اما وقتی معلو شد که کموریسفتها
گردارندۀ کنگرهارد ،کسی حاضر به شرکت در این کنگره رشد؛ حتفی دکتفر مصفدق و آیف اﷲ
کاشاری که ابتدا قصد شرکت داشتند برخی ریز دعفوت کنگفره را اجابفت کردرفد و بفه و یفن
رفتند؛ مارند ّ
سید علیاکور برقعی 1و شی ،باقر کمرهای
«هنگا بااگشت برقعی به قم ،گروههای متمایل به مارکسیسفم و طرففداران کنگفرۀ صفلح،
مراسم استاوا برگزار کردرد اا این امان به بعد ما شاهد حضور بیشتر تودهایها در قم بفودیم
آقای تربتی که اا منوریهای مشدور قم بود ،علیه حز توده وارد میدان شد رفتهرفتفه طلوفهها
هم فعاییت کردرد و با طرفداران کنگره درگیر شدرد کار به منااعات خیابفاری و تیرارفداای هفم
کشید من در این تماهرات شرکت داشتم و اا قضا کسی که سدلوی من ایستاده بود ،تیر خفورد
و کشته شد در آن ماجرا فردی بنا ّ
سیدعودایکریم یزدی ریز بفا سفرریزه اخمفی شفده بفود کفه
خیلیها مرا با این شخص اشتواه گرفته و برای مدتی در سوح شدر ایفن خوفر سیچیفده بفود کفه
ّ
سید عودایکریم موسوی اردبیلی شدید شده است بعد اا این حادثه ،آرامش قم به هفم ریخفت
و هر روا گروهگروه اا طرف آقایان مصدق و کاشاری برای مالقات اخمیها به قفم میآمدرفد و
اا آردا د جویی میکردرد تودهایها ،آقای برقعی را فریب داده بودرفد یفاد هسفت یفک بفار
طلوهها درس ایشان را به هم ادرد آقفای برقعفی اا کلمفات فارسفی ،بیشفتر اا کلمفات عربفی
استواده میکرد طلوهها همین را بداره کردرد و درس ایشان را تعویل کردرد آقفای برقعفی هفم
رامهای خوا به آقای بروجردی و در اعترا

به طلوهها روشت در آن رامفه ایفن شفعر را هفم

آورد :با من مستیز که من توارا هستم /سوگند به عد که صلح سیروا است »
اعتراضات و درگیریهای دو طرف در جریان کنگرۀ سیمان صلح ،به مفدت دو روا در شفدر
قم ادامه یافت در سی ایفن راآرامیهفا ،دربفار شفاه و برخفی گروههفای سیاسفی ،بفا اهفداف و
 1وی در دوران رخستوایری دکتر مصدق برای شرکت در کنگرۀ بینایمللی حمایت اا کودکان ،در سا  2112به ویفن
رفت و سا اا بااگشت اا آرجا به اتدا آشو گری و تشو یش ارهان عمومی دستگیر و به شیراا توعید شفد ،امفا سفا اا
مدتی حکم توعید او را دکتر مصدق یغو کرد ،سپا به تدران آمفد و بعفد اا کودتفای  13مفرداد مفدتی ارفدگی مخوفی
داشت
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ارگیزههای مختلف ،قضیه را سیگیری میکردرد سرارجا دکتر مصدق برای بررسی و آرا کردن
اوضاع ،آقای َملک اسماعیلی را به عنوان رمایندۀ خود به محضر آی اﷲ بروجردی فرستاد ّ
سفید
عودایکریم ریز که اا دسفتارفدرکاران و گردارنفدگان موفاراه بفا کنگفره بفود ،بفه توصفیۀ آیف اﷲ
بروجردی با َملک اسماعیلی مالقات کرد سپا در صحن حفر حضفرت معصفومه -علیدفا
1
ایسال  -برای مرد سخنراری و سیا آی اﷲ بروجردی را ابالغ کرد

«بنده در آن جریان ،سخنراریها را اداره میکرد و هر کجا منور میرفتم ،منور من به آخر

رمیرسید ،چون در اواسط سخنراری ،مرا میگرفتند و جلسه را به هم میادرد »
مجلۀ درسهایی از مکتب اسالم

اا ریمۀ دهۀ  2111گروهی اا طال جوان حواۀ علمیه قم ،اا جمله ّ
سید عودایکریم ،بفرای

ماابله با جریارات و افکار مسمو سیاسی و عایدتی ،مجلۀ مکتب اسّل را بنیان گذاشتند
اعضای اصلی و رخستین مجله ،عوارت بودرد ااّ :
سید عودایکریم موسفوی اردبیلفی ،راصفر

١

مکار شیراای ،مجدایدین محالتیّ ١،
محمد واعظااده خراسفاری ،حسفین رفوری همفداری،
اما موسی صدرّ ،
سید مرتضی جزایری 4و برخی دیگر اا فضالی حواه

 1ر ک :رحیم ریکوخت ،پیک محبت ،اردبیل :ریکآموا ،6838 ،ص11

 ١قول اا مجلۀ مکتب اسّل تندا مجله فارسیابان قم ،مجلهای به را مجموعۀ حکمت بود که گردارندگان آن یک معلفم
دبیرستان و ّ
سید علیاکور برقعی بودرد ّاویین شماره مجلۀ مکتب اسّل در آرر ماه  2112منتشر گردید
ّ
 ١شی ،مجدایدین محالتی در سفا  2113در رجفف متویفد شفد و چنفدی بعفد همفراه سفدر بفه شفیراا رففت وی
تحصیالت خود را در همین شدر آغاا و دروس جدید را تا بیست سایگی ادامه داد و در سا  2113راهی قم شفد و در
طی  21سا به مدارج باالی علمی رسید در سا  2112به شیراا بااگشفت بفا آغفاا ردضفت امفا خمینفی در سفا
 2131به گروه مواراان سیوست و به ایرارشدر و ااهدان توعید شد
ّ
سید مرتضی جزایری ،فرارد آی اﷲ ّ
ّ 4
سید صدرایدین جزایری ،در سا  2122در رجف اشفرف متویفد شفد در ایفا
کودکی همراه سدر اا رجف به تدران آمد ادبیات عر و دورۀ سوح را در مدرسۀ مفروی خوارفد و سفپا راهفی قفم
سید اینایعابدین کاشاری گذرارد سپا به تدران آمد و به سیشنداد آی اﷲ ّ
شد سووح عاییه را رزد مرحو ّ
سفید ّ
محمفد
خوارساری در مسجد فرشتۀ شمیران ،اقامۀ رماا جماعت کرد جزایری به دییل دوستی با سپدود قررفی و گفروه ردضفت
آاادی و به جر بررامهریزی برای برارداای سلونت سدلوی بااداشت و در دادگاه رمامی تدران به یک سا اردان محکو
گردید ایشان مدتی در دارشگاه تدران ریز تدریا کرد
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«ما معتاد بودیم اگر در قم مجلهای فارسی داشته باشیم بدتر میتواریم افکار حفواه را در
جامعه رشر دهیم اما اا آقای بروجردی واهمه داشتیم؛ چون میترسیدیم با این ایفده موافف
رواشد عادت آقای بروجردی این بود کفه اگفر اا چیفزی خوشفش رمیآمفد و موافف روفود،
سکوت میکرد روور کال ایشان خیلی ایاد بود و همه به ایشان اعتااد داشتند ّاویین شمارۀ
مجله را قول اا اینکه رمر مواف یا مخایف ایشان را دریافت کنفیم ،آمفاده کفردیم و در تیفراژ
هزار عدد به چاپ رساردیم بعد یک شماره اا آن را به آقای علی دواری دادیفم تفا رفزد آقفای
بروجردی بورد آقای دواری آن را ایر عوا اد و رفت اا حسن تصادف آقای بروجردی بعفد اا
دیدن ّاویین شمارۀ این مجله ،خیلی اا آن خوشش آمده بود و به آقای دواری گوتفه بودرفد کفه
خود چند مدتی بود در این فکر بود ایشان برای تشوی  ،مولغی هفم بفه آقفای دوارفی داده
بودرد  1آقای دواری خواست این مولغ را بین همۀ رفاا تاسیم کند ،اما هیچکا قوفو رکفرد
همه گوتند این سو را به شفما داده اسفت بنفابراین ،حف شماسفت وقتفی فدمیفدیم آقفای
بروجردی ره تندا مخایف ریست ،بلکه ّ
مشوق هم هست ،با جرئت بیشتری به کارمفان ادامفه
دادیم برای همین یکی اا اتاقهای آستان حضرت معصومه (س ،را برای این منمفور اجفاره
کردیم و بعد شروع به تاسیم کار کردیم روشتن ماایههای قرآری را به من سفپردرد؛ امفا مفن
چون تا آن امان کار قلمی رکرده بود و توسیر هم مسئلۀ مدمفی بفود ،اا رفافا خواسفتم کفه
موضوع تاری ،را به من بدهند اما گوتند تاری ،را قرار شده است که فالن آقا بنویسفد ماایفه
اجتماعی خواستم ،گوتند آن را هم فالن آقا خواهد روشت تواف شد که دربارۀ تفاری ،قفرآن
بنو یسم در اوایل کار ،من اصرار داشتم که ماایههایی را که میرویسم ،بدون را مفن باشفد،
اما ماوو ریوتاد بعد خواستم بخش مربوص به ماایۀ من در آخر مجله بیاید ،اما رفافا گوتنفد
چون بحث قرآری است ،باید در ابتدای مااالت باشد به ایفن ترتیفب مفا کارمفان را در ایفن
مجله ،با روشتن ماایههای قرآری شروع کردیم آقای بروجردی خودشان ریز به مجله رمارت
داشتند و حتی رویسندگان ماایهها ریز با رمر ایشان تعیین شده بود بفرای همفین ریفز تعفداد
 1عالوه بر آی اﷲ بروجردی ،آی اﷲ شریعتمداری ریز اا حامیان مادی و معنوی مجلۀ مکتب اسّل بود
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رویسندگان محدود بود گاهی هم یک رور دو ماایه میروشت تا خال سر شود من عالوه بفر
بحث قرآری ،در شماره  2ماایهای ریز دربارۀ ساراص و ارسوو روشتم حضفور مفن در مجلفۀ
مکتب اسّل ایاد طو رکشید ،چون همان سایی که مجله به راه افتفاد ،مفن دچفار بیمفاری
تروئید شد و بهراچار رفتم اردبیل »

1

هرچند گرارندگان مجلۀ مکتب اسّل با حمایتی که اا سوی آی اﷲ بروجردی بفه دسفت
آورده بودرد ،توارستند آن را در اماری اردک به تیراژ ده هزار برسارند و در سراسر کشور توایفع
کنند ،اما تکروی برخی اعضا ،باعث ررجش و جدایی اعضای دیگر شد «طلوهها هنوا بفه
کار جمعی عادت رکرده بودرد کار گروهی بفا کفار ففردی ففرق دارد آد وقتفی وارد جمفع
میشود ،باید اا برخی خواستههای خود بگذرد و در تشفکیالت محفو شفود؛ امفا در مجلفۀ
مکتب اسّل بعضیها فکر میکردرد که باید حرف آردا به کرسی بنشیند بفه همفین خفاطر
ارشعابی در آن به وجود آمد».

١

عنوان برخی اا مااالت آی اﷲ ّ
سید عودایکریم موسوی اردبیلفی در مجلفۀ درسهرایی ا

مکتب اسّل به این شرح است« :دین اا رمر قرآن»« ،قفرآن یفا آفتفابی کفه غفرو رفدارد»،
«سیدایش دین»« ،دین و فورت»« ،هدف دین»« ،دین در تارخ بشر» و «طوفان روح»
بیماری و هجرت به اردبیل

در سا ّ ، 2113
سید عودایکریم در سیو چدارمین سا حیفات خفود ،یکفی اا اسفتادان
سرشناس حواۀ علمیۀ قم و مورد تسیید بزرگان حواه اا جمله آی اﷲ بروجردی و محا داماد،
سید مصووی محا داماد ،فرارد آی اﷲ ّ
گلپایگاری ،خوارساری و اما خمینی بود دکتر ّ
سید

ّ
محمد محا داماد میگوید« :سدر در ارتخا استاد ،خیلی صریح به ما گوتند کفه در درس
ایشان شرکت کنیم میگوتند :آقا ّ
سید عودایکریم مکاسرب را میفدمفد فافه را خفو درک
 1همکاری ایشان تا شمارۀ دهم مجله ادامه داشت
 ١بعد اا مجلۀ مکتب اسّل  ،مجلۀ مکتب ا
تشیع به همت آقای هاشمی رفسنجاری منتشفر شفد ایفن مجلفه بفر خفالف
مکتب اسّل اا مااالت رسیده یا سوارشی ریز استواده میکرد و رو یسندگان آن منحصر در هیئت تحریریه روود
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میکند و آد باهو و با استعدادی است »
او در این امان به تدریا کتا مکاسب در علم فافه ،کفایره در علفم اصفو  ،اسرفار و
منظومه در فلسوه و منو اشتغا داشت و اغلب درسهفای او بفه صفورت عمفومی برگفزار
میشد عالوه بر آن ،درس خصوصی خارج فاه و اصو ریز مفیداد همچنفین در جلسفات
علمی عالمه طواطوایی شرکت میکرد در مجموع روااره هجده سفاعت بفه کفار و فعاییفت
علمی اشتغا داشت در کنار این فعاییتهای علمی ،اا سورهای تولیغی ریز غولت رمیکرد
و علیرغم فشارها و تضییااتی که اا طرف ماامات دویتفی اعمفا میشفد ،امفور تولیغفی را
وظیوه اصلی خود میدارست اا این رو در ایا تعویلی حواه ،برای تولیغ بفه رافاص مختلفف
کشور سور میکرد؛ به شدرهایی مارند ارومیه ،مشدد ،بندر ارزیی ،بندر گز ،همدان ،اردبیفل،
بابل و بدشدر
در آن امان ،ساامان ساواک هنوا در برخی شدرستانهای کوچک تشکیل رشده بفود اا
ّ
این رو گزار وعاظ و روحاریوری که علیه دویت سخنراریهای میکردرد ،بفر عدفدۀ بخفش
اطالعات فرمارداری و شدرباری شدرها بود در یکی اا این گزار ها آمده است« :شدرباری
اردبیل برابر گزار فرمارداری اردبیل به استارداریّ ،
سید کریمرامی چند روا سیش در باالی
ّ
منور حرفهای تحریکآمیزی اده است الا است اا ادامۀ این قویفل رویفۀ وعفاظ ،شفدیدا
جلوگیری و در صورت یزو با تشکیل کمیسیون امنیفت اجتمفاعی تصفمیم ماتضفی اتخفار
رمایند »

1

تال های شوارهروای ّ
سید عودایکریم ،سرارجا در سالمت او اثفر گذاشفت و در سفا

 ، 2113روابهروا ضعیفتر شد
«عوار

راشی اا فعاییتهای علمی ،تولیغی ،فرهنگی و سیاسی ،در جسم و روح من اثفر

گذاشت و باخخره در رمضان سا  2113ضعف و بیماری بر من غلوه کرد حدود  11کیلو
وان کم کرد با اصرار مرحو شدید بدشتی دروا معایجه رفتم بعد اا چنفد مفاه ،اطوفای قفم
 1اسففناد سففاواک ،رامففۀ رئففیا شففدرباریهای آرربایجففان (توریففز ،بففه رئففیا شففدرباری اردبیففل ،1/11211 ،مففورخ
2113/21/11

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

112

رتوارستند عامل بیماری را تشخیص دهند راهی تدران شد در تدران ریز بفه چنفدین سزشفک و
ّ
متخصص مراجعه کرد اما آردا هم رتوارستند منشس بیماری را تشخیص دهند رففتم مشفدد تفا
چند روای در جوار اما رضا(ع ،آرامشی سیدا کنم بعد اا چنفد روا ایفارت ،اا مشفدد راهفی
مااردران شد  ،به این امید که شاید آ و هوای خو آرجا تسثیری بگذارد ،اما تسثیری رداشت
دوباره به تدران برگشتم در تدران وقتی با راهنمایی یکی اا دوستارم (شی ،حائری ،رزد سزشفکی
به را دکتر فرااد رفتم حدود ریم ساعت ضربان قلب مرا مورد بررسی قرار داد و بعفد گوفت بفه
احتما ایاد بیماری شما اا تیروئید است؛ اما برای تشخیص دقی تر ،شما را بفه دکتفر دیگفری
معرفی میکنم اگر او این بیماری را تسیید کرد ،خود هم میتوارد آن را معایجه کند خالصفه
معلو شد که مشکل اا همان تیروئید است و یکی اا عوامل ایفن مشفکل ،تکلفم ایفاد اسفت
دکتر اا من خواست که مدتی ره سخنراری بکنم و رفه درس بفدهم گوفت :در طفو شفوارهروا
بیشتر اا دویست کلمه حرف رزن گوتم آقای دکتر ،سفا حتفی رمیتفوارم دیگفر رکفر بگفو یم
گوت :حتی اگر میتواری شغلت را عو

کن گوتم :مفن غیفر اا طلوگفی کفاری بلفد ریسفتم

گوت :سا الاقل در قم اردگی رکن به این ترتیب با کسب اجااه و موافات آیف اﷲ بروجفردی،
در سا  2112شمسی اا قم به اردبیل مداجرت کرد »
ارشاد در دار االرشاد

1

2

«در اردبیل ،امینه برای فعاییت من مدیا بود منورهای روحاریون آرربایجان ،مفرد را راضفی
رمیکرد هیچ مولب جدیدی به مرد ارائه رمیدادرد در منورها همفان روا ّ
سفنتی جریفان
داشت برای همین ،مدتها بود که دغدغۀ ایجاد فکر و روح جدید در آرربایجان را داشفتم
اما باید مراعات میکرد که بیماریا وخیمتر رشود »
 1چون تصمیم ایشان برای خروج اا قم ،همامان بفود بفا هجفرت امفا موسفی صفدر بفه جنفو یونفان و هجفرت ّ
سفید
محمدحسین بدشتی و ّ
ّ
سید مرتضی جزایری به تدران و مجدایدین محالتی به شیراا ،برخفی اا مورخفان حفواه بفر ایفن
عایدهارد که آی اﷲ موسوی اردبیلی ،ارگیزههای دیگری ریز برای بیرون آمدن اا قم داشتند مشدور اسفت کفه اختالففات
مربوص به مجلۀ مکتب اسّل  ،باعث این سراکندگی شده است
 ١دار االرشاد ،اا یابهای تاریخی شدر اردبیل است
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اردبیل در سا  2112شمسی ،هنگا ورود ّ
سفید عوفدایکریم موسفوی اردبیلفی بفه ایفن
شدر ،اا جدات مختلف ،یکی اا محرو ترین مناط کشور محسو میشد طو آماری که
در هوتم تیرماه  2113ارتشار یافته است ،حدود  31درصد مردان و حدود  3درصد ارفان در
این شدر ،سواد خواردن و روشتن داشتند هیچ کارخارهای در شدر وجود رداشت و مفرد بفه
شکل ّ
سنتی در بااار و تجارت و کشفاورای فعاییفت میکردرفد اردبیفل ،سفا اا فروساشفی
حکومت فرقه دموکرات آرربایجان ،حوادث و اتواقات دهشتناکی را شفاهد بفود و بفا قلفع و
قمع آاادیخواهان در دورۀ ردضفت ملفی شفدن روفت ،خوافان کامفل در آن مسفتویی شفد
روحاریان و روشنوکران مخایف رژیم شاه ،در فضای رعب و وحشفت ارفدگی مفیکردرفد و
جرئت ابراا عایده رداشتند در چنین فضایی تندا جریان روحاریت میتوارست مرد را علیفه
رژ یم بسیج کند؛ ایرا قدرت معنوی و روور آران در میان مرد  ،همچنفان قفویترین قفدرت و
مرجعیت اجتماعی بود علما و روحفاریون اردبیفل بعفد اا غائلفۀ دمفوکرات آرربایجفان ،بفه
گروههای سیاسی مخایف رژیم شاه ،مارند حز توده ریز بیاعتماد شفده بودرفد در ترکیفب
گروههای سیاسی مخایف رژیم ،غلوه با گروههای ضد دین مارند مثفل حفز تفوده بفود در
ردضت ملی شدن روت و کودتای  13مرداد  2111ریز روحاریت اردبیل (به غیر اا چند رور،
سکوت کردرد؛ ایرا رمیخواستند در جن میان ملیون و طرفداران رژیم شاه ،طرف هیچیک
را بگیررد
سید عودایکریم در چنین فضایی وارد اردبیل شد آی اﷲ ّ
ّ
سید یورا یورسی ،برای اینکفه
امکان مناسبتری را برای اقامت و تولیغ ایشان فراهم آورد ،مسجد میراا علیاکور را که خود
در آن اقامۀ رماا و سخنراری میکرد ،در اختیار ایشان قرار داد بفه ایفن ترتیفب مسفجدی در
مرکز شدر و با موقعیتی عایی ،سایگاه تولیغی آی اﷲ موسوی اردبیلی شد
ّاویین منورهای ایشان در مسجد میراا علیاکوفر ،مفرد شفدر را بفا روحفاری روارفدیش و
آگاهی آشنا کرد که بیاری ایوا و دینشین و ریفز شفیوهای دیگفر در منوفر داشفت هفر روا کفه
میگذشت ،در میان مرد شدر محوو تر میشد و سخنارش دهان به دهان میگشت همفه
اا حرفهای تااهای که تا آن روا اا منور رشنیده بودرد سخن میگوتند این مسئله باعث شد
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که اا مراکز عمومی شدر ،اا جملفه در ادارات ،مفدارس ،قدوهخارفهها ،اورخارفهها و سفایر
مراکز کساری به مجلا او بیایند همه اا سوک جدید و تحلیلهفای رفو و بیفان ایوفای ّ
سفید
عودایکریم میگوتند واقعۀ مدم دیگفر در مجفایا ایشفان ،جضفور جوارفان ،دارشفجویان،
کارمندان ،سزشکان و روشنوکران در مسجد بود که تا آن امان چندان ساباه رداشت
«در اردبیل ،منور را با موضوعات تااه شروع کرد ؛ موضفوعاتی کفه تفا آن امفان مرسفو
روود مثال یک سا در کل ماه موارک رمضان دربارۀ رافش اسفتعمار در خاورمیارفه صفحوت
کرد یکی دو بار هم شرکت روت ایران و ارگلیا ،موضوع صحوتهای منور شد میگوتم
اگر روت ما ایران است ،سا ارگلیا اینجا چه کار میکند دربارۀ استخراج و تاسیم روت
و سو های درآمد روت بحث کرد گوتم :چرا با وجود درآمدهای سرشار روت ،ما همچنفان
گرسنه و تشنهایم چرا درماردهایم این حرفها آن رواها مرسو روود که بر روی منوفر گوتفه
شود منورها بیشتر روضهخواری بود »
ّ
سید عودایکریم موسوی در منور ،اا ابزارهای مختلف بدره میبرد مثال گاهی با ابان شفعر
اا حکومت ارتااد میکرد؛ شعرهایی اا سروین اعتصامی ،ملفک ایشفعرای بدفار ،ایفرج میفراا،
میرااده عشای و مارند آردا که در دوران حیات خود سیاسی بودهارد در مدیریت منور به اصفو
و رمم خاصی معتاد بود و مثل یک کالس درس بفه همفۀ حاضفرین در مسفجد توجفه و رمفر
داشت برای همین ،قول اا شروع سخنراری ،اا حاضران و مسفتمعان مسفجد میخواسفت کفه
تسویحها را کنار بگذاررد و کسی سیگار رکشد در آن امان ،کشیدن سیگار و قلیفان در مسفجد
و در وقت سخنراری مرسو و معمو بود موضوعی را که ارتخا میکفرد ،معمفوال دو و یژگفی
داشتّ :اوال تااه و ابتکاری بود ،و ثاریا ارتواطی با مسائل روا داشت این و یژگیهفا باعفث شفد
که در اردکاماری ،بسیاری اا دارشجویان ،تحصفیلکردگان و روشفنوکران اردبیفل بفا مسفجد
آشتی کنند و بررامههای مسجد میراا علیاکور را غنیمت شماررد بسیاری اا مستمعان با خفود
قلم و کاغذ میآوردرد که تا آن روا ساباه رداشت برخی اا سامنوریهای ایشان رافل مفیکننفد:
منورهای ایشان ،برای جواران آرچنان جذا بود که گاهی اا مدرسه غیوت میکردرد تفا بتوارنفد
در مجایا ایشان شرکت کنند اا همین رو مدیران مدارس اا آقای موسوی اردبیلفی خواسفتند
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که در ساعتهایی سخنراری کنند که دارشآمواان ،بررامۀ درسی رداررد
شیوۀ ایشان ،شفنورده را خسفته رمیکفرد؛ آیفات و روایفات و حکمتهفا و حکایفات در
سخنارشان بسیار بود شعر و خنده را ریز چاشنی میکرد اگرچه منورهای ایشان سیاسی ریفز
محسو میشد ،اما چنان هوشمنداره و ایرکاره ارتااد میکرد که بداره به دسفت بفدخواهان
رمیداد اا همین رو ،بفهرغم تنفدترین ارتافادات اا رژ یفم و عوامفل آن در اسفتان ،هیچگفاه
رتوارستند ایشان را به قارونشکنی متدم کنند خو خلای و مدرباری و بزرگواریهای ایشفان
باعث شده بود که حتی بسیاری اا وابستگان رژ یم ،با ایشان احساس همدیی و ّ
مودت کننفد
و تا آرجا که میتوارند ،سشتیوان بررامههای مذهوی اردبیل باشند
«موایب را طوری مورح میکفرد کفه حرفهفایم تفا رزدیکیهفای حکومفت را شفامل
میشد و عموما راجع به استعمار و دو خارجی بود گذشته اا این ،صفحوتهای علمفی را
ریز با رو جدیدی بیان میکرد ؛ مثال به جای اینکه بگویم در کتا کافی یا کتب مذهوی
دیگر اینگوره آمده است ،میگوتم در اصو اساسی ایفن گورفه روشفته شفده اسفت اوایفل،
دویتیها ایاد مرا رمیشناختند ،برای همین کاری به کار رداشتند؛ تا اینکه بعد اا مدتی سر
و صدای حرفهای ما در شفدر سیچیفد یفاد هسفت در همفان سفا های ّاو حضفور در
اردبیل ،روای سرهن وایری ،همراه رئفیا سفاواک توریفز بفه منفز مفا آمدرفد آن موقفع
شدرستان اردبیل هنوا ادارۀ ساواک رداشفت آردفا بفدون اینکفه قصدشفان را اا ایفن دیفدار
بگو یند ،محترماره شفروع بفه بفااجویی کردرفد سفرهن وایفری بعفد اا سرسفیدن اسفم و
مشخصات فردی من ،گوت :شما اینجا چه کار میکنید گوتم :فکفر رمیکنیفد ایفن سفؤا
شما اشتواه باشد گوت :چوور گوتم :من اردبیلی هستم اا اردبیلی که رمیسرسند شما در
اردبیل چه کار میکنید اگر بنا شد کفه اا همفه اردبیلیهفا بپرسفید کفه در اردبیفل چفه کفار
میکنید ،من هم جوا میدهم گوت :اا وقتی شما به این شدر آمدهاید ،آرامش شدر به هم
خورده است گوتم :اگر کاه را به دریا بیندااید هیچ موجی ایجاد رمیکند ،ویی اگر سفن را
بیندااید و موجی ایجاد رکند ،جای تعجب دارد سا معلو اسفت مفن کفاه ریسفتم اا ایفن
حرف من راراحت شدرد و با د خوری خاره را ترک کردرد »
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احیای حوزۀ علمیۀ اردبیل

با سیاستهای ضد دینی رضا شاه و حوادث تلخی که در دوران اشغا آرربایجان بفر حفواۀ
علمیۀ اردبیل رفته بود ،این حواه موقعیت علمی خود را در آرربایجان و قوافاا اا دسفت داده
بود در این دوران ،سفاختمان هفر سفه مدرسفۀ علمیفۀ شفدر ،سفخت آسفیب دیفده و حتفی
بخشهایی اا آن غیر قابل استواده شده بود آقای موسوی اردبیلی بعد اا اقامفت در اردبیفل،
در ّاویین قد جدت رور بخشیدن دوباره به آن ،اقدا به تعمیر ساختمانهای مدارس کرد
«احیای حواۀ علمیۀ اردبیل را با تعمیر مدارس شروع کرد جدت این کار ،امکان مفایی
آنچناری در اختیار رداشتم ،ویی با همان مختصر امکان مایی ،تعمیرات شروع شد و به ایفن
ترتیب توارستم دو مدرسه را بااساای اساسی کنیم »
با بااساای مدارس ،اکثر طلوههای منواۀ اردبیل که به قم رفته بودرفد ،بفه حفواۀ اردبیفل
بااگشتند؛ به طوری که در کوتاهامان ،شمار طال اردبیل به  211رور رسید و محاففل درس
و بحث علمی جان گرفت خود ریز تما وقت تدریا میکرد که مشکل کموفود اسفتاد حفل
شود برخی اا دوستارش را هم اا شدرهای مختلف به کمک طلویفد و اکثفر آرفان ریفز راهفی
اردبیل شدرد اما هنوا مدیریت اقتصادی حواه ،مشکلی بزرگ بر سر راه توسعۀ آن بود
« ّ
سن من برای جمعآوری هزینههای حواه اا مرد  ،کم بود (آن امان  11سفا داشفتم،
بیم داشتم که اگر اا مرد سو بگیر  ،متدم به کالهبرداری بشو دشمن هم کم رداشتم که به
شایعات دامن بزرند به این رتیجه رسید که امور مایی مدرسه در دست خفود مفرد باشفد
صندوقدار ،حسا دار و قو رویا وجوهات اا میان خود باااریان ارتخا شد خودشفان
وجوهات را جمعآوری و حسابداری میکردرد و در مدرسه به مصرف میرساردرد برخی اا
مرد  ،بعد اا دادن وجوهات ،اا خود مرجع تالید قو

میخواستند گرفتن قو

اا قم هفم

امان میبرد تصمیم گرفتم موضوع را طی رامهای با آی اﷲ بروجردی در میان بگذار ایشان
در حاشیه رامۀ من روشتند :شما بگیرید و هر جا صالح میدارید خرج کنید اگفر قفو

هفم

بخواهید ،میفرستیم مدتی کوتاه بعد اا وصو این رامه ،آی اﷲ بروجردی بفه رحمفت خفدا
رفتند شویه همین رامه را اا طری آقای مدری ،برای آقایان حکیم و خویی هم فرستاد و بعد
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اا چند مدت خود آقای مدری اجااهرامۀ آقایان حکیم ،خویی و شاهرودی را برای من آورد »
اا سویی حضور ّ
سید عودایکریم در اردبیل ،فرصتی اراشمند برای طال عالقهمنفد بفه
تحصیل در سووح عایی بود آران میتوارستند در درس رسرائل ،مکاسرب و کفایره اسفتادی
بنشینند که در قم ریز به استادی مشدور بود سا اا مدتی با توجه به درخواسفتهای ایفادی
که اا سوی روحاریون سووح عایی وجفود داشفت ،او تفدریا خفارج اصفو و خفارج فافه
مکاسب و ع وه را ریز در اردبیل آغاا کرد و بدین ترتیب با حضور ایشان ،حواۀ علمیۀ اردبیل
جاری تااه گرفت جلسات و محافل علمی در مدارس علمیه و مساجد شفدر رورف یاففت و
تعداد طال و روحاریون شدر و حتی در روستاهای اطراف اردبیل رو به فزوری گذاشت
«در روستاها بعد اا جمعآوری اکات ،تما محصو را در ارواری خود همان روستا رگفه
میداشتیم تا خرج ساییارۀ مجایا دینی روستا گردد برای روستاها طلوه هم میفرسفتاد تفا
به امور شرعی روستاییان رسیدگی کند و رماا جماعت هم اقامه کند »
مدارس علمیۀ اردبیل ریز مورد اهتمفا ایشفان بفود میگو ینفد« :آن ایفا  ،رغوتفی بفرای
خواردن دروس حواوی وجود رداشت تندا مدرسۀ باقیمارده مخروبه شفده بفود و تعفدادی
ارگشتشمار درس طلوگی میخواردرد سا اا سه سا اقامت و تحصیل در قفم ،وقتفی بفه
ّ
اردبیل برگشتم ،وضع مدرسه مال ابراهیم را اسوناکتر اا قول یافتم؛ به طوری که رئفیا ادارۀ
فرهن اردبیل گوته بود :این مدرسه مخروبه است و برای رگدداری س ها مناسفب اسفت!
وقتی این را شنید  ،با خود فکر کرد  :سا تکلیف طلوهها چه میشود این بیچفارههفا چفه
ّ
کار کنند تصمیم گرفتم مدرسه مفال ابفراهیم را تعمیفر و راهارفداای کفنم بفرای امتحارفات
طلوهها بررامهریزی هم کرد »

«من گرچه طلوهای روشنوکر محسو میشد ویی فردی ّ
متشرع و بسیار ما ّیفد بفود و
ّ
به این جدت اا متجددین و مارند آردا خوشم رمیآمد بنابراین وقتی دید بفا وجفود علمفای
سفید تافی و مرحفو ّ
سید یورا ،مرحو ّ
بزرگی در اردبیل همچون مرحو ّ
سفید موسفی کفه
درسخواردۀ رجف و صاحب رسایه بودرد ،رئیا فرهنف (وایفی ااده ،قصفد دارد ،مدرسفۀ
علمیه را تعویل کند ،برای او سیغا فرستاد که این مدرسه به شما مربوص ریست اگفر خرابفه
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است ،باید خرابهرشین هم داشته باشد و ما خرابهرشین این مدرسهایم او هم جوا داده بود
که بزرگتر اا تو هم در این شدر هست ،تو ساکت با ! فاصلهها ایاد بود؛ ره روحاریون آردا
را به حسا میآوردرد و ره آردا به علما اهمیت میدادرد مفن بفا وایفیااده درافتفاد بفه او
گوتم :به حواه رواید کفار داشفته باشفی تفو حمفد و سفورۀ رمفاات را بلفد ریسفتی ،چگورفه
میخواهی در امور طال دخایت کنی ! او ریز جوا داد که در امور شفدر دخایفت رکفن
روشنوکران اردبیل ،اا باااری و دارشگاهی ،مثل دکتر شفما و دکتفر ّ
سفید ایحکمفا  ،بفا او
مربوص بودرد و او هم ایندا را دور خود جمع میکرد چون ایندا با من هم صمیمی بودرد،
اا سر خیرخواهی مرا اا مخایوت با او برحذر داشتند؛ ویفی مفن رپفذیرفتم بفاالی منوفر کفه
میرفتم علیه او آتش به سا میکرد یاد هست یکی اا چیزهایی که علیفه وایفیااده در منوفر
گوتم این بود که یک بندۀ خدایی گربه ردیده بود وقتی ّاویین بار گربهای به دستش رسید ،آن
را برد بااار که بوروشد گربه در ابان عربی اسمهای متعدد دارد در بفااار ،یفک روفر آمفد و
سنور چند است فدمید که اسم آن ّ
گوت :قیمت این ّ
سنور است گوت :مفثال  211تومفان
رخرید و رفت دیگری آمد و سرسید :این ه ّره چند است فدمیفد ایفن حیفوان دو اسفم دارد

گوت 111 :تومان رور سو گوت :این ابومیمون را چند میفروشی فدمیفد سفا سفه اسفم
دارد گوت 111 :تومان! همین طور میآمدرد و او هم قیمت را باال میبرد در ردایفت یکفی
آمد و عیبهای گربه را شمرد صاحب گربه ،حیوان را ارداخت و گوفت :یعفن اﷲ بفاک مفا
ّ
کثر اسمک و قل روعک! خدا سدرت را یعنت کند که چافدر اسفم داری ،امفا منوعتفت کفم
است! این واییااده هم مثل این گربه است چند سمت و منصب دارد؛ اما جز ایان ،سودی
ّ
ردارد واییااده ،شکایت کرد من مجوور شد به تدران برو آن موقع مرحو آقفای حجفت
ارده بود و در مدرسهای در جوار حضرت عوفدایعمیم اقامفت داشفت سفیش ایشفان رففتم و
ّ
ماجرا را گوتم مرحو آقای حجت -رحمه اﷲ  -گوت :تو چفرا بلفوا بفه سفا مفیکنفی بفرو
درست را بخوان ،منورت را برو! با واییااده چه کار داری با رئیا فرهنف چفه کفار داری
ّ
گوتم :من با او کار ردار  ،او با ما کار دارد وقتی دید آقای حجت قصد رفدارد کمفک کنفد،
کمی بلند صحوت کرد گوتند :اا ییالق آمدی که بلند صوحت کنی گوتم :اا ییالق آمفد
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ّ
و در آرجا هم بلند صحوت میکرد ؛ به خیا اینکه سشتواره دار و سشفتوارها آقفای حجفت
است اگر میدارستم سشتواره ردار  ،سکوت میکرد که هر بالیی میخواهنفد بفر سفر دیفن
ّ
ّ
بیاوررد آقای حجت ،متسثر شد با دخایت ایشان ،واییااده اا اردبیل رفت »
«من ّاویین کفاری کفه کفرد  ،جمفعآوری کمفکهفای مردمفی و سفپا تعمیفر مدرسفه
مالابراهیم بود به قدری دروا این کار بود که رواها برای راهار هم به منز رمفیرففتم و در
یکی اا حجرههای مدرسه غذا میخورد میخواستم باالی سر عمله و ّبنا باشم یک رور به
واییااده گوته بود :من رفتم و دید فالری در مدرسه رفان و ماسفت میخفورد بفا کسفی کفه
راهار ران و ماست است و روی حصیر حجره میخوابد ،درریوت؛ چفون او چیفزی رفدارد
که اا دست بدهد واییااده هم باخخره دست اا سر ما برداشت »
«من اگر مسجد یا مدرسهای را میدید که خرا است ،باید تعمیر میکرد بفرای مفن
مدم روود که آن مسجد یا مدرسه مفا کیسفت و چفه کسفی در آن رمفاا میخوارفد یفا درس
میدهد رمیگوتم به من ارتواطی ردارد »
ّ
مؤسسۀ مبارزه با فقر

آی اﷲ موسوی اردبیلی ،همواره درد دین و درد مرد داشت اا فار و محرومیتی که در مفرد
سیرامون خود میدید ،به فغان میآمد؛ بهخصوص در آن امان که فار ،شدت یافتفه بفود ایفن
دغذغه ،ایشان را واداشت که ّ
مؤسسهای برای مواراه با فار تسسیا کند
«این ایده را اا آقا موسی صدر 1گرفته بود ایشان در یونان کارهایی در امینفه فارادایفی
ّ
سید موسی صدر فرارد ّ
ّ 1
سید صدرایدین ،معروف به اما موسی صدر ،روحاری برجستۀ ایرارفی و رهوفر متنوفذ شفیعیان
ّ
یونان ،در سا  2112یا  2113شمسی در قم متوید شد مادر فیضیهخارم ،دختر آی اﷲ حاج آقا حسفین قمفی بفود
وی دورۀ ابتدایی را در دبستان «حیات» قم گذرارد و مدرک سایان متوسوه را اا دبیرستان حکیم سنایی گرففت در سفا
 2111تحصیالت حواوی را شروع کرد و سا اا گذراردن دورۀ مافدمات و سفووح ،در درس خفارج فافه و اصفو و
سید صدرایدین صدرّ ،
فلسوۀ استادان رامی و بزرگ حواه ،اا جمله آیات عما ّ
سید احمد خوارسفاری ،امفا خمینفی و
محا داماد شرکت کرد همامان ییسارا حاوق اقتصادی را اا دارشکدۀ حاوق گرفت در سا  ،2111بعفد اا ففوت
سدر به رجف اشرف رفت و تا سا  2112اا محضر اساتیدی همچون آیات عما حکیم ،خویی و عودایدادی شیراای
درس خوارد و در  12سایگی به درجۀ اجتداد رسید در سا  ،2113همراه خارواده راهی یونان شد هجفرت امفا ←
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شروع کرده بود و اا قضا خیلی هم موف بود من هم وقتفی وضفع فافر را در اردبیفل دیفد ،
رتوارستم بیخیا شو برای همین ّ
مؤسسۀ مواراه با فافر را بنیفان گذاشفتم در قفد ّاو  ،در
روا عید قربان اا مرد خواستم که سوست قرباریهای خود را به ما تحویل بدهند بفرای ایفن
منمور چند راوه را در سوح شدر تعیین کردیم که دسترسی مرد به مراکز تحو یل سوسفتها
آسان باشد این سیشنداد با استاوا بسیار خو مرد مواجه شد سوستها را بفه کارگاههفای
چر ساای فروختیم و سو آن را میان فارای شدر توایع کردیم به این ترتیب ،هز ینۀ یک سا
سی خاروادۀ تدیدست تسمین شد سپا کارهای مربوص به ّ
مؤسسفه را سفی گفرفتیم در ابتفدا
کار ّ
مؤسسه این بود که صدقات مرد را جمع میکرد و به مستمندان میداد در اردبیل ،مرد

فوریۀ خود را به اما جماعت میدادرد و او میفان ریاامنفدان سخفش مفیکفرد مفن رسسفای
ّ
محالت اردبیل را خواستم و آمار فایرترین افراد هر محله را اا آران گرفتم بعفد چدفار تفاجر
مورد اطمینان اا چدار گوشۀ اردبیل را دعوت کفرد و گوفتم اجفااه بدهیفد شفما را در منوفر
معرفی کنم و هر که میخواهد سویی بدهد ،به شما بدهفد مفرد گفاهی سفو را دیفر یفا اود
میدهند و گاهی فایر در دسترس من هست ،گاهی ریست مرد سو را به شما بدهند و مفن
هم ییست را به شما میدهم و شما در محلههای خودتان در میان فارا تاسیم کنید آردا قوو
کردرد و من در اواخر ماه رمضان اعال کرد هر که میخواهد فوریه خود را به من بدهد ،به
این چدار رور بدهد و ما فارای شدر را شناسایی کردهایم میخواهیم برای آردفا وسفایل کفار
بخریم سویی که آن سا جمع شد ،یک برابر و ریم سا گذشته بود و سنجفاه درصفد اففزایش
داشت آن سا توارستیم برای  13خارواده سرمایۀ اشتغا فراهم کنیم کار دیگری که کفردیم
تسسیا یک کارگاه جورا بافی بود محل کارگاه را اجاره کردیم چند دستگاه جفورا بفافی
هم خریدیم یک رور را هم اا تدران آورید که کار با دستگاه را آموا بدهفد کفار داشفت

→
موسی صدر به یونان بنا بر وصیت رهور فاید شیعیان یونان ،مرحو اما شرف ایفدین و در سفی دعفوت شفیعیان جنفو
یونان و ریز بر اثر تشوی و ترغیبهای ّ
مکرر مراجع بزرگ آن امان صورت گرفت اما همان امفان ،آیف اﷲ بروجفردی،
وی را به عنوان رماینده خود در ایتاییا برگزیده بود اما موسی صدر در  11سایی که در یونان اقامفت داشفت ،توارسفت
برخی مشکالت شیعیان آن کشور را حل کند وی و دو تن اا همراهارش در روا ردفم شفدریور  2112در ییوفی راسدیفد
ّ
شدرد و تا امروا خور موثای دربارۀ سرروشت آران منتشر رشده است
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سیش میرفت که سن ارداایها شروع شد شب افتتاح کارگاه کفه قفرار بفود مفن سفخنراری
بکنم ،رئیا ساواک به خارۀ ما آمد و گوت :حکومت سا هاست که تال میکند آخوردها
را اا متن جامعه دور کند؛ ویی شما با این کاری که کردهاید ،اگر کسی به شما دسفت بزرفد،
مرد به خیابانها میریزرد و فریاد یاحسین سر میدهند به ما دستور رسیده است کفه شفما
باید کارگاه را تعویل کنید »
بدین ترتیب مسموران ساواک در روا افتتاحیه ،ایشان را در خارها حصر کردرد ره کسی
میتوارست اا خارۀ خارج شود و ره کسی وارد آن شود حتی تلون خارها ریز قوفع گردیفد
آی اﷲ ّ
سید یورا یورسی اجااه گرفت که بفرای حفل مسفایمتآمیز مسفئله ،بفه دیفدار آقفای
اردبیلی برود
« ّ
سید یورا به خاره ما آمد و گوت حاال چه باید کار کرد گوتم فعال شما اا طفرف مفن
بروید و مراسم افتتاح را برگزار کنید ایشان رفت و مراسم را برگزار کرد؛ ویفی همفان غفرو
روا افتتاحیه ،ساواک درهای کارگاه را سلمپ کرد مفن شفواره رففتم و قولهفا را شکسفتم تفا
مؤسسه به دست ساواک ریوتد چون در این دفترها اسم حامیان مایی ّ
دفترهای ّ
مؤسسه ثوفت
شده بود و اگر آردا به دست سفاواک میافتفاد ،احتمفا داشفت کفه مفورد آاار و اریفت قفرار
بگیررد با تعویلی کارگاه ،من مارد و چند صد هزار تومان بدهی کارگاه خواستم خارفها را
بوروشم که مرد مارع شدرد و تعدادی اا باااریان ّ
خیر شدر ،تسو یۀ بفدهیهای کارگفاه را بفر
عدده گرفتند »
رسیدگی به امور طالب

«با اقامت بنده در اردبیل ،جمعی اا فضال و طال اردبیل که در قم مشغو تحصیل بودرفد
به اردبیل بااگشتند ایندا عالوه بر افرادی بودرد که توارایی مسفافرت بفه قفم را رداشفتند و در
اردبیل رزد من درس میخواردرفد ابتفدا سفوح (مثفل رسرائل و مکاسرب و کفایره ،را درس
میداد و در ادامه خارج اصو و فاه مکاسب و ع وه گوتم عالوه بر تدریا ،اعفزا برخفی
طال برای تولیغ به روستاها و شدرهای مجاور و رسیدگی به گرفتاریهای آران ریز بر عدفدۀ
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بنده بود در سا  ،2131اواخر حیات آقای بروجردی ،در اثنای تدریا ،متوجفه شفد کفه
ّ
برخی طال با مشات بسیار درس میخوارند و به همین دییل ،حواه را رها میکنند حفدود
 31رور اا مرد اردبیل را دعوت کفرد و گوفتم :مفن در اردبیفل مارفدها و در مسفجد رمفاا
ُ
میخوارم و درس هم میگو یم ارا من با طلوههاست طلوهها وضعشان بفد اسفت مفا در
برابر آردا مسئوییت داریم اگر طلوهای رتوارد برای ارفش چفادر بخفرد ،مدفم ریسفت؛ چفون
ممکن است غیر طلوه هم رتوارد اما طلوهای که رتوارد حما برود ،فاجعفه اسفت خالصفه،
آردا را متااعد کرد که وجوهاتشان را در این راه خفرج کننفد اا علمفای اردبیفل هفم میفراا
ابوایوضل حال ااده و آقای علم ایددی با من هماهن بودرفد آردفا هفم کمفک کردرفد کفه
باااریها را به این سمت تشو ی کنیم صندوقدار و تحو یلدار تعیین کردیم و من فاط امضا
میکرد به این ترتیب شدریه طال تسمین شد اما عدهای اعترا

کردرد که شما بفا اجفااه

کدا مرجع ،این کار را میکنید یذا من رامهای خدمت آقای بروجردی -رحمف اﷲ علیفه-
روشتم و اا ایشان اجااه گرفتم مسئلۀ دیگری که سیش آمد ،این بود که اففرادی کفه قفوال ایفن
وجوهات را میگرفتند ،معتر

شدرد به آردا گوتم من این کار را تا اینجا ارجفا داد اگفر

میسسندید که هیچ ،وگرره یا بیایید شرکت کنید و یا خودتفان ارجفا دهیفد آردفا بفه شفرکت
رضایت دادرد ،اما در رحوۀ مشارکت و سرداخت شدریه با هم اخفتالف داشفتیم ایفن را هفم
بگو یم که ّ
مؤسسۀ مواراه با فار ،تعمیر مساجد و مدارس و شدریۀ طال  ،تا روای که من در
اردبیل بود و حتی سا اا آن ،ادامه داشت »
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مجتهد مجاهد

سا  2111شمسی آغاا آشنایی او با «حاج آقفا روح اﷲ خمینفی» بفود او در ایفن سفا ها
عالوه بر حضور در دروس حفواه ،همفراه آیف اﷲ منتمفری و شفدید مودفری ،سفای ثابفت و
همیشگی درس اخالق اما خمینی بودرد با وفات آی اﷲ بروجفردی (در سفا ،، 2131
مرجعیت عا شیعه به آی اﷲ ّ
سید محسن حکیم در رجف منتال شد  1اا سوی دیگفر ففوت
آقای بروجردی ،سایان سیاست تعامل و مدارا با حکومت و ریز مدیریت ّ
سنتی حواه بود
«ما با حاج مرتضی حائری به دیفدار آقفای بروجفردی رفتفیم و سیشفنداداتی را بفه ایشفان
عر

کردیم (درباره اصالح حواه ،اما ایشان رپذیرفتند اما میگوت :مفن هفم خدمتشفان

رفتم ویی چون رتیجه رگرفتم ،اوقاتم تل ،شد اسفتکان را محکفم بفر امفین اد و گوفتم مفا
مرخص شویم »
سا اا فوت مرجع بزرگ شیعه ،آی اﷲ بروجردی و تاسیم قفدرت مرجعیفت میفان چنفد
رور ،شاه موقعیت مساعدی را سیش روی خود دید تا الیحفۀ ارجمنهفای ایفایتی و والیتفی را
تصو یب و اجرا کند او میخواست با این الیحفه جایگفاه خفود را در کشفور و جدفان ارتافا
بوخشد؛ اما ارتشار خور تصویب این الیحه ،سرآغاا حرکفت اسفالمی بفه رهوفری مراجفع و
علمای بزرگ شد و در اماریاردک دامنۀ آن به سراسر کشور کشید
 1ایوته در این امان ،در حواۀ قم ،چند مرجع تالید تاریوا همتراا و هممرتوه حضور داشتند ،مارند آیات عما گلپایگاری،
مرعشی رجوی و شریعتمداری
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عوامل حکومت شاه در اردبیل ،به دییل موقعیت جغرافیایی و دوری ایفن شفدر اا مرکفز،
سعی داشتند که رگذاررد اخوار اعتراضات قم و تدران به اردبیفل برسفد؛ امفا حضفور آیف اﷲ
آقای موسوی اردبیلی در اردبیل ،مارع بیخوری حفواۀ آرربایجفان و مفرد منمافه شفد او و
شماری اا علمای اردبیل گرد هم آمدرد و سا اا توافاات ّاوییه ،طفی تلگراففی بفرای آیف اﷲ
گلپایگاری ،حمایت روحاریت اردبیل را اا خواستههای مراجع اعال کردرد متن تلگراف بفه
این شرح است
اردبیل  -قم حضرت آیف اﷲ ایعممفی آقفای گلپایگفاری  -دامفت برکاتفه  -اا

مضامین تلگراف آیات عما در خصفوص تصفویب ایغفای قیفد رکوریفت و
ّ
اسال در منتخوین ارجمن ،مستحضر ،بدین وسیله اا ّ
منویات مادسه مراجع
ّ
1
اظدار امتنان و تسییدات معمم یه را اا درگاه خداورد متعا خواستاریم
امضففا :سف ّفید عوففدایکریم موسففوی اردبیلففیّ ،
محمففد مسففائلی ،سف ّفید مسففلم

سفید ابفراهیم ّ
خلخایی ،بیوکآقا مروج ،بدا ایفدین اوسفتا ،شفی،اادهّ ،
سفید
حاتمی ،ابورر بیدار کورائیمی و

همچنین تلگراف اعترا آمیزی خوا به شاه ارسا کفرده ،اا او خواسفتند کفه الیحفۀ
مذکور را یغو کند

١

یکی اا رخستین گزار هایی که شدرباری اردبیل اا سخنراریهای آقای موسوی اردبیلفی
در اینباره تدیه کفرد ،در تفاری 2132/3/11 ،اسفت در ایفن سفخنراری او ضفمن ارتافاد اا
ّ
بندهای مختلف الیحه ،در سایان متذکر شده است« :آقایان حضار ،مثل اینکه هیئت محتر
دویت به درخواست روحاریون اهمیتی رخواهفد داد روحفاریون تدفران ،قفم ،آبفادان ،توریفز،
ارجان ،خوی ،رضائیه ،١خرمشدر ،اردبیل و اکثر شدرستانهای ایران در اینباره اا ح خفود
دفاع جدی خواهند کرد »

4

 1اسناد انقّلب اسّلمی ،تدران :مرکز اسناد اراال اسالمی ،6831 ،ج ،2ص11
 ١علی دراای ،تاریخ انقّلب اسّلمی در اردبیل ،ص132

 ١ارومیۀ فعلی
 4اسناد ساواک ،گزار خور ،مورخ 32/3/11
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سه روا بعد ( 13آبان ،،همامان با اادروا حضرت فاطمه اهرا  -علیدا ایسال  -آیف اﷲ
موسوی اردبیلی در مسجد میرااعلیاکور سخنراری کرد و گوت« :هیئفت محتفر دویفت بفه
عرای

ما روحاریون ترتیب اثر رخواهد داد آقایان ،ما اا شفما ارتمفار داریفم کفه در دو مفاه

محر با روحاریون دو بهدو در عزاداری شرکت کنید در محر با مفا روحفاریون تدفران،
ّ
1
قم ،توریز و رجف اشرف همکاری کنید رگذاریم دیفن مافدس اسفال شکسفت بخفورد »
گزار های شدرباری اا سخنراریهای آقای اردبیلی تا تاری ،دهم آررماه ادامه دارد

١

از حادثۀ فیضیه تا قیام  19خرداد

روا دو ففروردین  ،2131مجلففا سفوگواری شففدادت امفا صففادق (ع ،،اا طفرف آیف اﷲ
گلپایگاری در مدرسۀ فیضیه برگفزار شفد در آن روا ریروهفای رمفامی رژیفم ،بفا یواسهفای
رمامی و سالحهای گر در اطراف فیضیه مستار شده بودرد و برخی اا آران با یواس شخصی
و چماقهای مخوی به مجلا آمدرد هنگا سخنراری خویفب مجلفا (آقفای ارصفاری،،
یکی اا یواسشخصیها برخاست و جلسه را به هم ریخت سپا با طال درگیر شدرد در
این حادثه ،دهها رور اخمی و یک رور ،به را ّ
سید یورا رودباری شدید شفد در سفی ارتشفار
خور این حادثه ،آقای موسوی اردبیلی همراه روحاریون اردبیل ،برای ابراا تسلیت ،تلگرافی به
حضور مراجع تالید ارسا کردرد
اردبیل  -قم فاجعه و حادثۀ راگوار در حر ائمۀ اطدار ،قم که به دسفت ارار
ّ
رسوت به روحاریون ارجا و موجب هتک احترا حواۀ علمیه گردید ،تفسثرات
عمی عمو مسلمین ،خاصه روحاریون ایفن سفامان را ففراهم ،بفدین وسفیله
ّ
ضمن ابراا همدردی ،مراتب تفسثرات و ارزجفار خفود را اا ایفن گورفه اعمفا
وحشیاره اظدار داشته ،امید است خداورفد متعفا بفا عنایفت حضفرت ویفی
عصر  -ارواحنا یه ایودا  -جوران فرمایند
 1همان ،مورخ 32/3/13

 ١همان ،مورخ  32/1/2و مورخ  32/2/21و
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آی اﷲ خمینی بعد اا دریافت این تلگراف ،ساسخی را بفرای آیف اﷲ ّ
سفید یفورا یورسفی
(سیشکسوت روحاریت اردبیل ،تلگراف کردرد

قم اردبیل به وسیله حج االسال آقا ّ
سید یورا  -دامت برکاتفه  -خفدمت
حجج االسال  -دامت برکاتدم  -اا تلگراف محتر در فاجعۀ عمیمه متشفکر
خمینی

1

سا اا ارتشار خور دسفتگیری امفا خمینفی (ره ،در  21خفرداد  ،2131سفیل مفرد در
شدرهای قم ،تدران و ورامین به خیابانها ریخته و دست به اعترا

ادرد در برخفی شفدرها

مارند ورامین ،سربااان ژاردارمری ،مرد کونسو را به رگوار بستند که «تعداد ایادی اا آردفا
به قتل رسیدرد »
ّاویین بااتا این حادثه در اردبیل ،تعویلی بااار بفود؛ امفا عوامفل حکومفت وارد عمفل
١

شدرد و تعویلی بااار را شکستند ١.آقای موسوی اردبیلی و چند تن اا علمای شدر در منفز
سید عودایغنی اردبیلی جمع شدرد و تصمیم گرفتند که در تلگرافخارفۀ شفدر ّ
آقای ّ
تحصفن

کنند اسامی علمای حاضر در جلسه به این شرح استّ :
سید عودایکریم موسفوی اردبیلفی،
سید یورا یورسفی ،ابوایااسفم ّ
محمد صادق متشکریّ ،
شیّ ،
توسفلی ،بدفا ایفدین اوسفتا،
بیوکآقا ّ
مروج ،ابورر بیدار کورائیمی ،شی ،غوور عاملیّ ،
محمد مسفائلی و

دسفتهجمعی

به سوی تلگرافخاره به حرکت درآمدرد رئیا تلگرافخاره ،وقتی علت ّ
تحصن را دارست،
ّ
متحصصان استاوا کرد در تلگرافخاره متنی را تدیه و امضا و ارسا کردرفد
با روی باا اا
سپا تصمیم گرفتند که تا رسیدن جوا تلگراف ،در همانجا بمارند و به ّ
تحصن خود ادامه

بدهند
«عالوه بر دربار ،به ماامات دیگر حکومتی ریز تلگرافهایی را فرستادیم اففرادی را هفم
برای رساردن خور دستگیری اما و ّ
تحصن علما ،به دهات و اطراف اردبیل رواره کردیم؛ امفا
 1رحیم ریکوخت ،پیک محبت ،ص21
 ١آرشیو مرکز اسناد اراال اسالمی ،سروردۀ  ،112ص33
ّ
 ١آرشیو مرکز اسناد اراال اسالمی« ،مصاحوه با آی اﷲ سید عودایکریم موسوی اردبیلی» ،جلسۀ دو 2113/1/1 ،
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برخی اا آردا دستگیر و برخی دیگر ریز به خاطر سختگیری عوامل حکفومتی رتوارسفتند بفه
ماصد برسند و اا وسط راه برگشتند »
علمای شدر ،شب را در تلگرافخاره ماردرد آن شب ،رئیا ساواک اردبیفل (سفرهن
سلیمی ،کوشید که ّ
تحصن را بشکند؛ اما هوشفیاری و همدیفی روحفاریون ،تال هفای او را
راکا کرد حتی بیماری قلوی آی اﷲ یورسی ،ایشان را منصرف رکرد و در تلگرافخاره مارفد
ّ
یکی اا ترفندهای ساواک برای سراکنده کردن روحاریون شدر ،جوا تالوی به تلگفراف آرفان
بود در این جوابیه آمده بود« :حضرات علمای اعال و حجفج االسفال شدرسفتان اردبیفل،
تلگراف شما به ما رسید انشا اﷲ رفع بااداشت اا حضرت آقفای روح اﷲ خمینفی خواهفد
ّ
متحصفنان متوجفه شفدرد کفه ایفن
شد شاه » 1اما این حیله و ترفند ریز کارساا رشفد؛ ایفرا
جوابیه اا سوی شاه و دربار ریست
ّ
تحصن در تلگرافخاره ،اگرچه موجب آاادی آی اﷲ خمینی رشد ،اما همۀ مرد شفدر را
خوردار کرد که در کشور و قم چه میگفذرد وقتفی مفرد شفدر دیدرفد کفه مسفاجد اا ائمفۀ
جماعات خایی است ،سراغ آران را گرفتنفد و اردکارفدک همفه دارسفتند کفه در کشفور چفه
میگذرد به این ترتیب ،را و یاد خاطرۀ قیا  21خرداد در ارهان مرد اردبیل حک شفد در
اسناد ساواک آمده است

ّ
متحصفن و ]بفا[ مخفابرۀ
عدهای اا علمای شدرستان مزبور در تلگرافخارفه
تلگراف به خاک ساک اعلیحضرت همایوری ،تااضای آاادی آی اﷲ خمینفی
را رمودهارد بالفاصله در این مورد سیشبینیهفای الا معمفو  ،بفه سفاواک
ّ
متحصفنین
اردبیل دستور داده شد ،کمیسیون امنیفت را تشفکیل و بفه آقایفان

ابالغ شود که اا ّ
تحصن خارج شورد

بر اثر همین گوره فعاییتهای آقای اردبیلی و سایر علما و روحاریون شدر بود که کمکفم
مرد اردبیل با را آی اﷲ خمینی آشنا شدرد و اردکاردک به اراال سیوستند
 1علی دراای ،تاریخ انقّلب اسّلمی در اردبیل ،ص123
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ّ
«من مرتب اا دست دستگاه رژیم فرار میکرد من به همراه چند روفر دیگفر ،موفاراات
آرربایجان را بررامهریزی میکردیم رژیم فکر میکرد فاط بنده هسفتم کفه ایفن بررامفههفا را
ارجا میدهم ،ویی اطالع رداشت که دیگران هم سدمشان کمتر اا بنده ریست در رهنشفان
اینطور رفته بود که در توریز مرحو آقای قاضی و در اردبیل ،خلخا  ،مشکینشدر ،دامغان،
سرا و شدرهای دیگر ،بنده مواراات را رهوری میکنم؛ در حایی که مفن تندفا روفود و هفر
کا به سدم خود فعاییتی میکرد »
بعد اا قیا  21خرداد  2131و دستگیری آی اﷲ خمینفی ،ارتخابفات دورۀ  12مجلفا،

ّاویین صحنه رویارویی گستردۀ علما با حکومت سدلوی بود آی اﷲ خمینی سفا اا آاادی اا
اردان ،به علمایی که به دیدارشان آمده بودرد (اا جمله آی اﷲ بدوداری ،فرمفود« :بایفد جلفو
ارتخابات موتضح را گرفت » 1آقای موسوی اردبیلی ریز اا حدود یفک مفاه قوفل اا برگفزاری
ارتخابات ،سخنراریهای خود را به این موضوع اختصاص داد در گزار فرمارداری اردبیفل
ّ
آمده است که رامورده در مسجد میفراا علیاکوفر گوتفه اسفت« :حضفار محتفر  ،ارتخابفات
ْ
بهاودی شروع خواهد شد هوشیار باشید با وجه راچیز بیست ریا  ،به صندوق ر ی ریندااید
و با سرروشتتان باای رکنید و وجدان داشته باشید و بداریفد شخصفی کفه ارتخفا میکنیفد،
چوور آدمی است آیا صالحیت دارد وی به مجلا شورای ملی راه یابفد یفا خیفر و دیگفر
ّ
اینکه اگر صندوق آرا آااد شد ،ر ی خودتان را بیندااید ،واال اگر بفا اور و تددیفد صفندوق
آرا آااد رشد ،ر ی دادن حرا است و هیچگوره ر ی ردهید » ١در سخنراری روا  11تیرماه در
مسجد میراا علیاکور میگو ید« :اهایی محتر اردبیفل ،شفما در مفورد کاردیفداهای جدیفد
ارتخاباتی چوور تصمیم گرفتهاید مگر شما رمایندۀ فعلی مجلا شفورای ملفی (مدنفدس
فیروا عدیی ،را میشناسید بنده هم او را رمیشناسم واقعا شفر آور اسفت کفه بفه او ر ی
ّ
بدهید بنده به شما حضار محتر میگویم این رو ارتخاباتی که در آیندۀ رزدیکی صفورت
میگیرد ،به طور کلی غلط و ر ی دادن حرا است »
 1آرشیو مرکز اسناد اراال اسالمی ،سروردۀ  ،223ص11

١
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ّ
همچنین در این گزار آمده است که یکی اا حضار مجلا به را «یویفف روفاتی» کفه
ّ
مرید واعظ است ،مرتب برای سالمتی و آاادی «آی اﷲ خمینی» و «آی اﷲ شریعتمداری» اا
مرد صلوات میگرفت
یک هوته بعد در  12تیر ماه ،او سخنراری دیگری ایراد میکند هرچند در این سفخنراری
دربارۀ ارتخابات مجلا حرفی به میان رمیآورد ،اما با ارتاادهای تند ،حکومفت و عملکفرد
آن را ایر سؤا میبرد:
هزارانهزار افراد فایر و گرسنه اجتماع ما را تشکیل میدهند با وجود رخفایر
ایرامینی که ما داریم اا قویل روت ،جنگفل ،دریاهفا و جفواهرات ،چفرا ایفن
طور است اکثر افراد ملت ایفران اا گرسفنگی میمیررفد و اوضفاع اجتمفاع
فاسد ما عاب افتاده است واقعا حیرتارگیز است امینهای شور و یمیزرع
که ما در ایران داریم ،اگر آردا آباد شود ،یعنی آ اا آردا بیرون بکشفند ،بدفرۀ
چنین امینهایی برای خود مرد کافی است ،بلکه ماداری ایادی هم اا آردا
را به خارج میتوان صادر کرد؛ ویی برعکا ،سا گذشفته اا دویفت فرارسفه
برای ما ایراریان گند وارد کردرد

1

با رزدیک شدن امان ارتخابات ،تددید و ارعا عوامل حکومتی هم اففزایش یاففت و اا
سوی دیگر علما و روحاریون ریز با تما توان به میدان رو یفارویی بفا حکومفت آمفده بودرفد
بااار اردبیل هم روا قول اا برگزاری ارتخابات ( 11شدریور ،به سیشنداد بزرگفان و روحاریفت
شدر تعویل شد و آران اا اهایی بااار و مرد شدر خواستند که بفرای مخایوفت بفا ارتخابفات
فرمایشی و حمایت اا تحریم ارتخابات ،در مسجد جامع گرد هم آیند در ایفن اجتمفاع کفه
جمعیت ایادی در آن حضور یافته بودرد ،آقای اردبیلی سخنراری کردرد
«آقایان آرچه الا و ضروری است ،به شما میگویم و منمور من اا آمدن بفه منوفر بفرای
یک رکته است؛ آن هم این است که شما مرد ففردا را کفه روا خفذ ر ی میباشفد ،اا خارفه
خودتان بیرون ریایید و حتی به محل خذ ر ی رروید که باعث دیده شدن کثرت جمعیفت در
 1همان ،مورخ 31/3/11
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محل صندوق شود بگذارید بگویند در تدران چدارده هزار رور ،در توریز دویست هفزار روفر
یا در اردبیل سارزده هزار رور ر ی دادهارد معلو خواهد شد کفه ایفن حرفهفا همفها دروغ
است مراجع تالید ،اا جمله آقایان آی اﷲ خفویی ،شفریعتمداری ،میالرفی ،رجوفی و سفایر
علمای عما و روحاریون شدرستانها شرکت در این ارتخابفات را حفرا کردهارفد در قفارون
اساسی ،ماده ّ 21
متمم اصلی هم صریحا قید شده است کفه کاردیفدا بایفد اا اهفل محفل و
معتمد باشد؛ ره اینکه شخص راشناس به مجلا برود اگر رمایندهها به یفک مفادۀ خفالف
شرع در مجلا بلی بگویند ،مثل این است که عمو شما بلی گوتهاید هر یک در روبۀ خود
در معصیت او سدم خواهید بود در دورۀ ممورایدین شاه ،سرها بریده شد و خونها ریخته
شد تا مشروطه تشکیل گردد در قارون اساسی مزبور قید شده است که  3رور مجتدد جفامع
ایشرایط بر مجلا رمارت کنند که چیزی بر خالف شرع وضفع رشفود بعفدا  3مجتدفد در
مجلا شورای ملی به دو رور تالیل یافت اکنون دویت فعلی آن قارون را ایر سا گذاشفته و اا
ورود علما به مجلا جلوگیری میرماید با این حا باا میگوییم شرکت در این ارتخابفات
حرا است به طوری که آقای دکتر امینی ،رخست وایفر سفاب  ،و درخشفش وایفر فرهنف
ساب  ،و دکتر ایموتی وایر دادگستری ساب صریحا روشتهارد شرکت در این ارتخابفات حفرا
است ما هم میگوییم حرا است در فرارسه رئفیا جمدفور وقفت بفه مفرد فشفار آورد،
آخراالمر ملت به تن آمدرد و اراال کردرد و به حاوقشان رسیدرد »

1

در گزارشی که شدرباری اردبیل دربارۀ حوادث روا  11شدریور (تعویلی بااار و برگزاری
اجتماع و سخنراری در مسجد جامع ،ارائه داده است ،را تحریککنندگان به این ترتیب آمده
است:

ّ 2
سید عودایکریم موسوی؛

 1حاج میراا بدا ایدین اوستا؛
 1ابوایوضل حال ااده؛
 3بیوک ّ
مروجی؛
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ّ
 1علیاصغر باقری کوا ؛
 1ملکی تاجر ّبزاا؛
 2رصرت خزدوا

1

در همین گزار آمده است« :تذکراتی به چند تن اا روحفاریون مونفی بفر خفودداری اا
ایراد سخنان تحریکآمیز در مسجد و منور داده شده بفود؛ امفا آرفان بفدون توجفه و اعتنفا بفه
تذکرات مسمورین ،رویه و مشی ساب را در ایراد سخنراریهای تحریکآمیز تکرار رمودهارفد
ح این بود که مورد تعایب واقع شورد ،ویی معریک به احتیفاص اا آنکفه موفادا ایجفاد یفک
رویۀ حاد رسوت به آقایان روحاریون سوب بروا حوادثی شود که رتیجتا رمم عمومی مختفل و
یومه به جریان ارتخابات وارد شودّ ،
١
مارر شد عجایتا اا تعایب آران خودداری گردد »
سخنان اعتراضی و مخایوتهای آی اﷲ اردبیلی در خصوص ارتخابات مجلا ،به امان
برگزاری ارتخابات محصور رشد؛ بلکه اا گزار های شفدرباری چنفین برمیآیفد کفه بعفد اا
اتما ارتخابات ریز ادامه یافته است در سخنراری  12شدریور (چدار روا بعد اا ر یگیفری،
گوت« :آقایان شما که میدارید در شمار آرای مسخوره که به صندوق آرا ریخته شفده بفود
در صندوقهای مزبور در هر یک حداقل سفی ر ی و حفداکثر  211ر ی بفوده اسفت شفما
حسا بکنید شش صندوق چادر میشود حاال من رمیدارم چوفور شفده اسفت کفه آرا
مسخوره بیشتر اا هشت هزار شده است! واقعا تعجبآور است که آقای فرماردار آگدی رشر و
اعال داشته که هر کسی اعترا

داشته باشد ،میتوارد در مدت یک هوته اعتفرا

خفود را

به فرمارداری اعال دارد من اا آقای فرماردار سؤا میرمایم که رواهای  11و  11شفدریور
کجا تشریف داشتید مگر تعویلی بفااار و اجتمفاع جمعیفت در مسفجد جفامع و اعتفرا
ّ
شدید مرد که با صدای بلند ،قالبی بودن ارتخابات را بیان میکردرد ،راشناس بودن مدندس
فیروا عدیی را اعال میکردرد و میگوتند که ما به او ر ی رخواهیم داد ،مگر آردا را ردیدهاید
ّ
متسسواره ما وسایل تولیغفاتی رفداریم
یا رشنیدهاید که موادرت به رشر چنین آگدی میرمایند
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که این اعتراضات را به گو اوییای امور برسارند رفه روارامفۀ کیهران میرویسفد و رفه ایفن
روارامه قبس که د گو ما واقع است (اا بین جمعیت چند رور گوتنفد :صفاحب روارامفۀ
ّ
قبس ،متعلف بفه رئفیا ارجمفن رمفارت اسفت بنفابراین رمیتوارفد بنویسفد 11 ،روفر اا
رمایندگان اصناف کفه سشفتیواری خودشفان را اا مدنفدس فیفروا عفدیی بفه روارامفۀ کیهران
روشتهارد ،آن را روارامۀ مزبور فورا چاپ کرده است ،ویی این اعترا

مدم مرد را کفه بفااار

را تعویل کرده بودرد ،رمیرویسد من اا این  11رور رمایندگان اصفناف جریفان را سرسفید
آردا ریز اا سشتیواری خودشان در روارامۀ کیهان اظدار بیاطالعفی میرماینفد اکنفون  3روفر
خارم شکمگرسنه اا آااداران و  3رور شکمگرسنه آاادمردان را که کاله سیدا رمیرمایند کفه بفر
سر خودشان بگذاررد ،برای رمایندگی مجلا شورای ملی ارتخا رمودهارد که دویت ریز اا
هویت آردا بیاطالع میباشد کلیه هدف دویت اا این اقدامات این است که هرچه بگویند،
ارتخا شوردگان بگویند بلی ایوته در بین آردا مدندس هم وجود دارد و بعضفیها ریفز قفوال
چوسان یا گاریچی بودهارد آیا رمایندهای که اا این شدر ارتخا شده اسفت ،بفرای رفواقص
یویهکشی آ و برق یا خرابههای شدری فکری خواهد کرد رخیفر عجفب! بفا ایفن وضفع،
راموس ما در امان خواهد بود دویت ما رشته کار را گم کرده است یا در سشت سرده سیاستی
است که باید ملت اا آن بیخور باشد ملتی که رسوت به ارفدگی خفود فکفر رکفرد ،در ایفر
ارجیر استعمارگران قرار گرفت ،عاب افتاده و بفدبخت اسفت خارجیهفا اینقفدر در امفور
کشور ما دخایت داررد ،حتی اختیار رخایر ایرامینی خودمان را به ما رمیدهنفد در کشفور
دموکراسی که قارون اساسی دارد ،رمیتوان به کارهفای خفالف دویفت اعتفرا

کفرد! بفرای

اینکه با سرریزه ساکت میرمایند و مرد اا ترس سفنج روا ارفداری در سفاامان اطالعفات و
امنیت جرئت حرف ادن را رداررد »

1

در سخنراری روا سو آبان ریز گوت« :واقعا جفای تعجفب اسفت! در کشفورهای خفارج
اعترا

مرد در کارهای سیاست و غیره آااد بوده و هر کسی میتوارد روی صفندیی رفتفه و

حرف خود را به عامه بگوید و هیچیفک اا مفسموران دویفت حف رفدارد او را تعایفب بکنفد
 1همان ،مورخ 31/1/12
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مت ّسسواره در ایران اگر احیارا در یکی اا کارهای دویت اا طرف ملت اعترا

و تنایفد شفود و

برای دفاع اا ح خودشفان حرففی گوتفه باشفند ،بالفاصفله اا طفرف مفسمورین دویفت او را
دستگیر و ارداری و حتی با سرریزه و گلویهای اا بین میبررد »

1

سخنان او در دهم آبان ،ادامۀ بحث دربارۀ موضوع آاادی اران و سو استواده اا اران بود
همچنین اا وضع شرایط سخت روحاریون سخن گوت و با ارتااد اا حکومت ،سفخنراریا
را به سایان برد «اگر احیارا روحاریون موایوی به وسیله اعالمیه برای مصفایح اجتمفاع کشفور
روشته و در بین مفرد توایفع میشفود ،اا طفرف مفسمورین روحفاریون را دسفتگیر و ارفداری
میکنند واقعا جای تعجب است که من اا ّاو اجرای ارتخابات ایایتی و والیتی که چنفدین
مرتوه چنین مجلسی داشته و حرفهفای خفود را دربفارۀ مخایوفت آاادی ارفان گوتفها ؛ امفا
ّ
شخص مؤثری اا طرف ماامات ریامده است که به من ثابت کند این اظدارات غلط است تفا
ّ
من باالی منور برو و به حضار بگویم که من غلط گوتها  ،ح بفا دویفت اسفت ارتخابفات
ّ
گذشته را که مالحمه کردید؛ قالبی بود آیا مدندس فیروا عدیی را شفماها میشناسفید و یفا
وکیففل گرمففی را کففدا اشففخاص ارتخففا کردرففد و بففه مجلففا فرسففتادرد ایففن کارهففا را
آمریکاییها دستور میدهند و آمریکاییها کشورهای عابافتاده را سوار شدهارد؛ من جملفه
ایران دستبردار هم ریستند منابع ایرامینی کشور مفا را میبررفد مفا چشفم سوشفیدهایم و
حرفی رگوتهایم تا اینکه کاله به سر ما رففت دیگفر کفار اا کفار گذشفته وقفت را غنیمفت
ّ
شمارید و هر کا بهروبۀ خود در اجتماع برای هدف دین مادس اسال  ،و اا ح و حایات
دین موین اسال که عنقریب است اا بین برود ،اقدا کند »

١

همین گزار ها اا سخنراریهای ایشان ،موجب شد که بعد اا تذکرات متعدد ،شدرباری
اردبیل در شارزدهم آبان برای تصمیمگیری دربارۀ رحوه برخورد با او ،تااضای تشکیل جلسفه
بدهد در این جلسه مارر شد« :به اطالعات شدرباری در مورد سخنراری مورخفه 31/3/21
ّ
سید عودایکریم موسوی واعظ که در مسفجد میفراا علیاکوفر ایفراد رمفوده بفود و همچنفین
 1همان ،مورخ 31/3/1

 ١همان ،مورخ 31/3/21
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سخنراریهای مورخه  31/3/11و مورخه  31/1/11و مورخه  31/3/1مزبور کفه روروشفت
آردا سیوست است ،بررسی الا به عمل آمد در رتیجه کمیسیون با اکثریفت آرا بفرای حوفظ
امنیت شدرستان اردبیل چنین سیشنداد میرماید که رامورده به یکفی اا شدرسفتانهای دیگفر،
غیر اا آرربایجان شرقی و غربی ،توعید گردد » 1ایوته این تصمیم ،با مخایوت ساواک روبهرو
شد؛ ایرا ساواک معتاد بود که «ممکن است توعید وی ،اثفر رفامعلومی در برداشفته باشفد و
موجب ّ
١
تشنجات جدیدی گردد یذا با توعید مشاراییه مواف رمیباشد »
بعد اا حوادث سا  ،2131یاران آی اﷲ خمینی ،در برابر قارونشکنی ،تجاوا به حافوق
اساسی مرد و حمایت اا رهورشان ،یحمهای ساکت رنشستند در ماابل ،حکومت ریفز هفر
روا بر شدت برخورد با مخایوان خود افزود و عرصفه را بفر آرفان تنف تر کفرد اا همفین رو
ساواک در آبان  2131برای ممارعت اا سخنراری آی اﷲ موسوی اردبیلی ،او را ممنوع ایمنوفر
کرد و او ریز در دهۀ محر آن سا مجوور بفه اقامفت در مشفدد شفد هرچنفد سفاواک ایفن
ممنوعیت را فاط برای دهۀ ّاو ماه محر اعال کرده بود ،اجوار ایشان به سکوت تا چند روا
سا اا آن ادامه داشت
در هشتم فروردین سا  ،2133ساواک در جوا استعال شفدرباری کفل بفرای صفدور
گذررامۀ آقای موسوی اردبیلی و چند رور دیگر« ،خواستار عد صفدور گذررامفه بفرای آرفان
گردید » ١بیستم آبان همان سا  ،ساواک آرربایجان شرقی در رامفهای بفه ادارۀ کفل سفو  ،اا
ارسا رامههایی اا طرف آقای اردبیلی و چنفد تفن اا دوسفتارش بفه آیف اﷲ خمینفی (ره ،در
رجف اطالع میدهد  4بیستم دیماه رئیا ساواک (سپدود رصیری ،در رامهای بفه شفدرباری
کل ،خواستار ممارعت اا منور رففتن او در تدفران میشفود در ایفن امفان آقفای اردبیلفی در
مسجد اردبیلیها و صاحب ایزمان تدران ،سخنراری میکرد در این رامه درباره او ایفن گورفه
 1همان ،صورت جلسۀ کمیتۀ اطالعاتی شدرستان اردبیل ،مورخ 31/2/23

 ١همان
 ١اسناد ساواک ،رامۀ رئیا ساواک مرکز به شدرباری کل کشور ،شمارۀ  ،112/1112مورخ 33/2/3
 4همان ،رامۀ ساواک آرربایجان شرقی به  ،121شمارۀ  1/2113ﮬ  ،مورخ 33/3/11
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اظدار رمر شده است« :رامورده یکی اا روحاریون توریز (! ،و مخایف دویت میباشد که رفا
وی جز ییست افرادی که باید اا منوفر رففتن آردفا جلفوگیری شفود رکفر گردیفده علیهفذا
خواهشمند است دستور فرمایید رسوت به جلوگیری اا منور رفتن شخص فوق که در مسفجد
اردبیلیها و صاحب ایزمان تدران وعفظ میرمایفد ،اقفدا و رتیجفه را اعفال رماینفد رئفیا
ساامان اطالعات و امنیت کشور ،سپدود رصیری »

1

دو بدمن ،ساواک اردبیل در رامهای به ساواک آرربایجان شفرقی دربفاره آقفای موسفوی
اردبیلی میرو یسد« :در یک سا اخیر یعنی اا ماه رمضان سا گذشته تا این تاری ،با اتخفار
سیاست محکم روور آخوردهای مخایف که همیشه موجوات ایجاد ّ
تشفنج را در ایفن شفدر و
ُ
قرای مرای فراهم میکردرد تا حدود قابل توجدی اا بین رفته است تشفخیص داده شفد کفه
عوامل اصلی تحرک و ایجاد ّ
تشفنج و اظدفار گوتفههای خفالف مصفایحّ ،
سفید عوفدایکریم
موسوی بوده است یذا در ماه محر گذشته به وی اجااه منور داده رشد و او راچار بفه مشفدد
عزیمت و در یاادهم محر به اردبیل مراجعت و در رمر داشت مجددا به منور برود ،ویی بفه
مسئویین مسجد مربوص اکیدا توصیه شد که اا دعوت خودداری رماینفد » ١دو اسفوند مفاه،
ساواک آرربایجان شرقی در رامهای به ادارۀ کل سو  ،آقفای اردبیلفی را چنفین معرففی کفرده
است« :اا روحاریون افراطی شدرستان اردبیل و یکی اا طرفداران آقای خمینی است و اغلب
باالی منور ضمن وعظ ،سخنان تحریکآمیز و خالف مصایح مملکت ایراد رموده است »

١

چرا «جمال أبهی» تألیف شد؟

ارکار وجود حضرت مددی (عج ،یا مس ،چدرۀ وی ،دو شفگرد مخایوفان ،بفرای مخفدو
ساختن این باور حیاتی در رهفن مسفلماران و شفیعیان اسفت در شفگرد رخسفت ،روایفات
مربوص به حضرت مددی (عج ،سست و مجعو قلمداد میشود و وجود ایشان امری موهو
تلای میگفردد شفگرد دو  ،بفرای حایافت موعفود و رایوفان ایشفان ،مصفداقهای جعلفی
 1همان ،رامۀ ساواک مرکز به تیمسار ریاست شدرباری ،شمارۀ  ،121/13113مورخ 33/21/11
 ١همان ،اا سواک اردبیل به آرربایجان شرقی ،شمارۀ  ،1113مورخ 33/22/1

 ١همان ،اا ساواک آرربایجان شرقی به ادرۀ کل سو  121شمارۀ  1/2111ﮬ  ،مورخ 33/21/1
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میتراشد بابیت و بداییت ،به هر دو ترفند متوسل شدهارد این دو فرقۀ ضایه در قفرن  22بفه
وجود آمده و رهورارشان ،ادعای ریابت خاصه و بلکه باالتر اا آن را داررد!
ارگلیا و روسیه در دورۀ قاجار تا جن جداری دو  ،و آمریکا سا اا جن جداری دو ،
برای روور بیشتر در ایرانّ ،
تحرکات فکری ایانبفاری را در ایفران آغفاا کردرفد یکفی اا ایفن
ّ
تحرکات ،حمایت اا فرقهساای است که رمورۀ بارا آن در عصر قاجار ،بابیه و بداییفه اسفت

هدف اا تسسیا این فرقهها تضعیف مواراه با استعمار بوده است؛ ایفرا آمواههفای اسفال و
ّ
تشیع در سایۀ فرهن عاشورا ،ضد بیگارگان و بیگارهسرسفتی اسفت و بابیفه و سفپا بداییفه،
هدفی جز ارحراف در این مسیر رداررد
اردبیل به دالیل ریل ،همواره هدف بدائیان بوده است:
 2یکی اا حروف حی (رخستین سیروان ّ
محمدعلی با  ،مردی بفود بفه رفا مالیوسفف
اردبیلی که برای اهایی اردبیل ،راشناخته است در حومۀ اردبیل روستایی به را «مالیوسف»
وجود دارد که به گمان بعضی اا بدائیان ،منسو به مالیوسف مذکور در کتا های بدائیفت
است
 1مردی به را «امین ایعلما » در حدود سا  2113قمری در اردبیل میایست کفه در
میان مرد  ،مشدور به بدائیگری بود در ماه رمضان شخصی او را در حا رواهخواری دیفده
و اا او سرسیده است که چرا حرمت ماه رمضفان را رگفه رمفیدارد او میگو یفد :امفروا12 ،

رمضان است روای که علی -علیه ایسال  -را کشتهارد و دسفتگاه خداورفد بفه هفم ریختفه

است تو هم رواهات را بخور! آن مرد عصواری شده ،با چاقو او را میکشد بدائیان او را یکی
اا شددای بدائیت میدارند
 1بدائیان در دهۀ چدل ،دو یا سه خارۀ وقوی در اردبیل داشتند که یکفی اا آن خارفهها را
کتابخاره بدائیت کرده بودرد
ّ
 3چند تن اا مسموران دویتی در اردبیل بدائی بودرد آران مولغفان بدفائی را در تابسفتان و
غیر آن ،به اردبیل میآوردرد
ّ
گستر  ،فعاییت مولغان بدائی در کشور و اردبیل ،آی اﷲ موسوی اردبیلی را واداشت که
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با توکرات ایحادی این فرقه مواراه کند در مرحلۀ رخست ،جلساتی را برای معرفی این فرقفه
برگزار کرد و به جواران آموا های عایدتی داد این جلسات ،هر روا صوح در مسجد میراا
علیاکور برگزار میشد اا جمله جواراری که در این جلسات شرکت میکردرد ،آقای ابفراهیم
روشنی 1و رسو جمایی ١بودرد
«برای ماابله با موج تولیغات بدائیها ،عدهای اا جواران را جمع کرد و اا آردا خواسفتم
ّ
ّاو هر آرچه اا مولغان بدائی میشنورد ،به من منتال کنند تا بعد اا بررسفی ایفن حرفهفا و
ّ
تولیغاتشان ،به آردا جوا داده شود خود هم با برخی اا مولغان بدائی در اردبیل ،جلسفات
ّ
بحث و مناظره داشتم که به فضل خدا همیشه سیروا بودیم؛ اا جمله با یک مولغ توریفزی کفه
عکاس هم بود روای این عکاس توریزی ،سا اا چند جلسه گوتوگو به مفن گوفت :شفما
آد را ضربه فنی میکنید گوتم :ما که کشتی رمیگیریم ما بحث علمی میکنیم »
جلسات بحث و مناظرات علمی آقای اردبیلی ،موجب شد که جوارفان مسفلمان اردبیفل
بتوارند در برابر تولیغات مسمو این فرقۀ گمراه بایستند برای رموره ،آقای ابراهیم روشنی کفه
در آن امان (سا های  31و  ،31معلمی  12سایه بود ،توارسفت ارصفاری  11سفایه (مولفغ
استانهای شما غر بدائیان ،را در مناظرات مغلو کند ابفراهیم روشفنی بعفد اا اینکفه
متوجه حضور یک دارشآموا بدائی در مدرسه و سفعی او بفرای تسثیرگفذاری بفر دارشآمفوان
میشود ،درمییابد که آن دارشآموا خود تحت تسثیر دیگران است و سفا ارفدکی سیگیفری،
ّ
به مولغ بدائیان در استانهای شما غر میرسد و با او به مناظره میرشیند این منفاظره در
خارۀ یکی اا بدائیان اردبیل و در جلو دیدگان برخی سیروان این فرقفه ارجفا شفد و سفرارجا
ّ
سا اا چند روا بحث و منفاظرۀ رواگیفر ،بفا شکسفت مولفغ بدفائی (ارصفاری ،بفه سایفان
میرسد
به این ترتیب آقای اردبیلی موف شدرد که شاگرداری تربیت کنند که بتوارند فعاییتهفای
بدائیان را در اردبیل خنثی کننفد ایشفان و همراهنشفان هیچگفاه بفه رو هفای قدفری روی
ّ
 2ابراهیم روشنی ،متوید  ،2121اا فرهنگیان سیشگا در مواراات اراال اسالمی در اردبیل بود
ّ 1
محمدصادق رواتی ،مشدور به رسو جمایی ،اا فرهنگیان ّفعا و اراالبی اردبیل بود
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ریاوردرد و همواره بر گوتوگو و مناظره تس کید داشتند اا همفین رو تفسییف کتفابی را در ایفن
ّ
امینه در دستور کار خود قرار دادرد تا منوعی موث را در اختیار جوارفان بگذاررفد بخشفی اا
موایعات وی دربارۀ بدائیت ،در کتابخاره بدائیان بود بدین ترتیب ،سا اا موایعات بسیار و
یادداشتبرداری اا کتا های آران ،تسییف کتابی را آغاا کرد که برگفی درخشفان در کاررامفۀ
علمی او است و را آن را جمال ابهی گذاشت
«اوایل که کتا ]جمال ابهی[ تااه در تدران منتشر شده بود ،برخی اا بدائیان فکفر کفرده
بودرد که این کتفا متعلف بفه بدائیفت اسفت؛ امفا وقتفی خریدرفد و قسفمتهایی اا آن را
خواردرد ،فدمیدرد که در رد بدائیت است آقا موسی صدر بعفد اا اینکفه جمرال ابهری را
خوارد ،در رامهای به من روشت که چون بدائیان در کشورهای عربی هم روور سیفدا کردهارفد،
تصمیم دار آن را به ابان عربی ترجمه و منتشر کنم »
تسییف و چاپ جمال أبهی ،در اماریکه فرقه بدائیت در سفایۀ حکومفت سدلفوی در اوج
قدرت بود ،اهمیتی بسزا داشت سیورد بدائیت با حکومت سدلوی در امان سدلفوی دو  ،سفا
اا کودتای  13مرداد به اوج خود رسید اا همین رو آی اﷲ بروجردی بهشدت به آن اعترا
کرد شاه که در دوران سا اا کودتفای  13مفرداد ،خفود را محتفاج تسییفد آیف اﷲ بروجفردی
میدید ،روور بدائیها را محدود کرد خویب مشدور ،حج االسال فلسوی 1ریز در دیفداری
بففا شففاه ،او را اا عواقففب تولیغففات و اقففدامات بدائیففان برحففذر داشففت در آن امففان،
محمدتای فلسوی ،فرارد حاج ّ
ّ 1
محمدرضا تنکابنی ،در سا 2131

در تدران به دریا آمفد تحصفیالت خفود را اا 1

سایگی آغاا کرد و اا محضر سدر و بزرگاری همچون ّ
محمدعلی کاشاری ،میراا مددی آشتیاری ،میراا طاهر تنکفابنی
و میراا یورا قزوینی بدرهمند گردید وی رخستین بار در  21یا  21سایگی در مسجد محل (فیلسوفها ،برای خواردن
شعری در وصف امیرایمؤمنین(ع) بر منور رفت در  22سایگی برای سخنراری در مجلا شورای ملفی دعفوت شفد و
رامش بر سر ابانها افتاد در سا  2121سا اا حادثۀ خورین مسجد گوهرشاد ،بر باالی منور این حادثه را محکفو
کرد و در رتیجه مدتی ممنوع ایمنور شد اا و یژگیهای او اطاعت مریداره اا حضرت آی اﷲ بروجردی در همفۀ مسفائل
بود ایزامی شدن درس تعلیمات دینی در مدارس و روردن مشعل اا وراشگاه امجدیه تا دربار که رمودی اا آتشسرسفتی
بود ،اا توصیههای آی اﷲ بروجردی به شاه بود که حج االسال فلسوی ابفالغ آن را برعدفده داشفت ایشفان علفیرغم
کدویت سن ،تا سایان عمر به فعاییتهای تولیغی خویش ادامه داد و سفرارجا در روا جمعفه  2122/2/12در سفن 21
سایگی به رحمت ایزدی سیوست و در حر مودر حضرت عودایعمیم حسنی(ع) در شدرری به خاک سپرده شد
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سلسله سخنراریهای آقای فلسوی علیه بدائیت اا رادیو سخش میشد
کتا جمال أبهی در سه بخش موضوعبندی شده بود :بخش ّاو مروری است بر تاری،
بدائیت ،اا آغاا تا سفا 2131؛ بخفش دو  ،شفرح برخفی احکفا و اسفتدالالت عایفدتی
بدائیت است؛ بخش سو  ،شامل راد باورهای این فرقه است
موضعگیری علیه اسرائیل ،همزمان با جنگ شش روزۀ اعراب و اسرائیل

جن شش رواۀ  1ژوئن  2212میالدی (خفرداد  ،2131میفان اسفرائیل و اعفرا (مصفر،
سوریه ،اردن و عراق ،آغاا شد و در آن اسرائیل توارست صحرای سفینا ،ارتواعفات جفوالن،
کرارۀ باختری رود اردن و قدس را به تصرف خود درآورد
منشور ساامان آاادیبخش فلسوین و برخوردهای مرای اسرائیل با همسفایگان عفر ،
اختالف بر سر کارا سوئز ،بحران آ در اسرائیل ،حادثۀ سامو ،مایکیت بلندیهای جوالن
و چند مسئلۀ دیگر ،امینۀ این جن شش رواه بود
جن میان کشورهای عربی-اسالمی و اسرائیل رخ داد و در این میان حکومت ایران ،رفه

تندا هیچ حمایتی اا کشورهای عربی رکرد ،بلکه با تسمین روت اسرائیل و حامیان آن ،آشکارا
در جودۀ حمایت اا دویت غاصب اسفرائیل قفرار گرففت آیف اﷲ موسفوی اردبیلفی بفا درک
سیاست عوا فریواره و خالف قواعد اسالمی حکومت شاه ،عفالوه بفر اطالعرسفاری دربفارۀ
رخدادهای منواه ،بهشدت سیاست حکومت سدلوی را در حمایت اا اسرائیل ،به باد ارتافاد
گرفت در یکی اا همین سخنراریها ،بعد اا معرفی شخصیت حضرت رسفو اکفر (ص،،
به حوادث خاورمیاره و جن شش رواه اشاره کفرد و گوفت« :مسفلماران در آرجفا در آتفش
جن میسوارد و رادیو و رشریات ایران خورهای سراسفر کفذ علیفه دویفت مصفر منتشفر
میکنند » 1در حین سخنراری چند بار برای سیروای مسلماران مصر دعا کفرد و حاضفران بفا
صدای بلند ،آمین گوتند همچنین در همین سخنراری ،دویتهای آمریکا و ارگلیا را خائن
و جاری خوارد و مرد را دعوت کرد که اا مسلماران مصر سشتیواری کننفد در سفخنراری روا
 1اسناد ساواک ،گزار خور
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هجدهم خرداد ریز ،دوباره سراغ جن اعرا و اسرائیل رفت و گوت:
یدودیان آمریکا و ارگلیا به یدودیان اسرائیل کمک مایی کردهارد دویتهای
ارگلیا و آمریکا راوگان ششم خود را آورده و در مرا مستار رمودهارفد؛ ویفی
میگویند ما به دویت اسرائیل کمک رمیکنیم! آقایان ،بدارید که مسفلماران و
اعرا با یدودیان کافر جن میکنند بایفد اا مسفلماران مصفر و مسفلماران
اعرا سشتیواری کنیم و اظدار همدردی رماییم آی اﷲ ایعممی حضرت آقای
حکیم عراقی ،صراحتا سشتیواری اا اعرا و مسلماران را تسیید فرمودهارد و مفا
هم که مسلمان هستیم بایفد اا مسفلماران و اعفرا مصفر جفدا سشفتیواری و
حمایت کنیم

1

این سفخنان روشفنگراره ،در جامعفۀ ّ
سفنتی و محفرو اردبیفل کفه اا کمتفرین امکارفات
رسارهای محرو بودرد ،بسیار تسثیرگذار بود رسارههای رسمی کشور ،اخوار واقعی ّ
تحفوالت
جن اعرا و اسرائیل را رمیگوتند و در چنین فضایی ،علمای آگاه تندا منابع خوفری مفرد
بودرد آی اﷲ موسوی اردبیلی در سایان منورهای آن رواها ،چندین بار این شعر را خواردرد:
آراو دار گففر گففل ریسففتم ،خففاری رواشففم
گرچففه رتففوارم سففتارم داد مملففومی ا ظففایم

باربردار گفر ا دوشفی ریسفتم ،بفاری رواشفم
بفاا آن خفواهم که همفکار ستمکاری روفاشم

سخنان بیسروای آی اﷲ موسوی اردبیلی دربارۀ جن اعفرا و اسفرائیل ،سفاواک را بفه
عکاایعمل واداشت و طی رامهای در تاری 31/3/21 ،به ادارۀ کل سفو روشفت« :رفامورده
اظدارات خالفی در مورد جن اعرا و اسرائیل کفرده اسفت کفه روروشفت آن بفه سیوسفت
تادیم میگردد ضمنا به منمور رسیدگی و تصمیم ،بالفاصله کمیسفیون امنیفت بفا حضفور
استاردار ،فرمارده یشفکر ،سرسرسفت شفدرباریهای آرربایجفان شفرقی ،ریاسفت سفاواک و
معاورت فرماردهی راحیه  1ژاردارمری تشکیل گردید و دربفارۀ مشفاراییه تفدابیری بفه شفرح
مندرج در صورتجلسه کمیسیون امنیت است ،اتخار گردید و چون شخص موصوف چنفد
بار بعد اا ایراد اظدارات خالف ،به طدران مسافرت رموده است ،یذا آدرس محفل سفکورت
 1همان ،مورخ 31/1/11
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وی در تدران تحت تعایب بوده ،سا اا وصو ساسف ،رتیجفه بفه استحضفار خواهفد رسفید
رئیا ساامان اطالعات و امنیت آرربایجان شرقی ،سلیمی »

1

سخنان تند و شدیدایحن آی اﷲ موسوی اردبیلی در موضوع جنف شفش رواه ،آنچنفان
مدم بوده است که عالوه بر ساواک و شدرباری ،واکنش ساامان اطالعات و ضفد اطالعفات
ارتش شاهنشاهی را هم برارگیخت متن گزار و رامۀ این سفاامان بفه ریاسفت سفاواک در
مورخه  31/3/23به این شرح است:
موضوع :بیارات ّ
سید عودایکریم موسوی در اردبیل

آقای ّ
سید عودایکریم موسوی چند رو قول در مسجد میراا علیاکور در باالی

منور ،ضمن سخنراری آتشین و ارتااد اا رادیوی ایران ،بیفان داشفته کفه «شفاه
ّ
ایران ،یدودیمسلک بوده و روی این اصل ،رادیو ایفران مرتوفا د اا سیشفرفت
اسرائیل میارد راط مزبور سپا با بیشرمی گوته است :شاهنشاه آریفامدر
ُد دویت آمریکا بوده و همیشه سشتیوان اسرائیل میباشد؛ به طوریکه ظفاهرا
هم معلو است اغلب سستهای ّ
حساس در ایران به یدودیها داده شفده اا
طرف ساامان امنیت اردبیل به مشاراییه اخوار رمودهارفد کفه اردبیفل را تفرک
رماید

١

در سندی دیگر آمده است« :ساامان اطالعات و امنیت شعوه اردبیل در صدد است هفر
موقع ّ
سید کریم موسوی [اا تدران به اردبیل] مراجعت رمود ،وی را دستگیر کند » ١عالوه بر
ساواک اردبیل ،سپدود موصر (رئیا شدرباری کفل کشفور ،در رامفهای بفه تیمسفار رصفیری
ّ
(ریاست ساواک کشور ،اردبیلی را اا وعاظ راراحت و مخایف دویت میخوارد کفه اا آاادی
اران و آمریکا و بررامههای اصالحی شاه ارتااد میکند در این رامفه همچنفین آمفده اسفت:
«طو رامه شماره  31/21/11 -121 /13113آن ساامان ،اا منور رفتن مشاراییه جلفوگیری
 1همان ،رامۀ ساواک آرربایجان شرقی به شمارۀ /21331ﮬ  ،مورخ 31/3/21

 ١همان ،رامۀ ساامان اطالعات و ضد اطالعات ارتش شاهنشاهی به تیمسار ریاست ساامان اطالعات و امنیت کشور،
شمارۀ  /11112 /21212ایف  ،2مورخ 31/3/23
 ١همان ،رامۀ ساواک اردبیل ، 1 /به ساواک آرربایجان شرقی 1ﮬ  ،112/شمارۀ  1 /2113/2112ﮬ  ،مورخ 31/1/12
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به عمل آمده است » طو گزار شفدرباری توریفز در جلسفه مورخفه  31/1/11کمیسفیون
امنیت اجتماعی ،اظدارات تحریکآمیز رامورده مورح شده و کمیسیون تصمیم گرفتفه اسفت
که اا ورود او به استان آرربایجان جلوگیری شود طو این گزار « ،رفامورده روا 31/1/11

وارد اردبیل شده است »

1

دستگیری و تبعید

به دروا درا خور و تصمیم سفاواک بفرای توعیفد و دسفتگیری آقفای اردبیلفی ،علمفا و ائمفۀ
جماعات مساجد اردبیل ،اختالففات سیشفین خفود را کنفار گذاشفته ،در حمایفت اا ایشفان
جودهای واحد تشکیل میدهند بدین رو در مسجد میراا علیاکور ّ
تجمع و اعال کردرد کفه
اگر حکومت ،آقای موسوی اردبیلی را دستگیر یا توعید کند ،ما مسفاجد را تعویفل کفرده ،اا
شدر بیرون خواهیم رفت سا اا این تددید ،عوامل حکومت شاه در اردبیل ،اا تصمیم خود
منصرف میشورد
یکی اا شاهدان میگو ید :خور دستگیری و توعید ایشان اا طری رئیا شدرباری اردبیفل
(رباری ،که خود به آی اﷲ اردبیلی محوت قلوی داشت ،اطالعرساری شد گو یا در ماه موفارک
رمضان آن سا  ،در جلسۀ کمیتۀ امنیت اجتماعی فرمارداری اردبیل ،همۀ اعضفا بفه غیفر اا
دادستان و رئیا شدرباری ،موافات کرده بودرد که آیف اﷲ موسفوی اردبیلفی را توعیفد کننفد
حج االسال جواد شدواای ١،سا اا شنیدن این خور ،علمای شدر را ریز خوردار مفیکنفد و
آران ریز اا طری مساجد مرد را به واکنش دعوت میکنند همچنین برای حمایت اا ایشان،
هنگا سفخنراری آقفای اردبیلفی در مسفجد میفراا علیاکوفر ،روحفاریون شفدر وارد مسفجد
میشورد تا بدین وسیله همراهی و حمایت خود را اا اما جماعت مسجد اعفال کننفد رفا
برخی اا ایشان بدین قرار استّ :
سید یورا یورسی ،علی مشکینی ،بدا ایدین اوستا آیف اﷲ
 1همان ،رامۀ شدرباری کل کشور ،تیمسار ریاست ساامان اطالعات و امنیفت کشفور ،شفمارۀ  ،112-13-131مفورخ
31/1/11
 ١حج االسال جواد شدواای ،در سا  2111در روستای سوالی اردبیل به دریا آمد وی بفه رغفم برخفورداری اا علفو
حواوی و کسوت روحاری ،شغل ساعتساای را برای امرار معا برگزید
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موسوی ،وقتی اا منور سایین آمدرد ،به سمت علمای شدر رفتند و به آرفان خو آمفد گوتنفد
اما رمیدارستند که علت حضور راگداری علمای شدر در مسجد چیست علمای حاضفر در
مسجد گوتند :ما شنیدهایم که میخواهند شما را دستگیر و توعیفد کننفد آمفدهایم کفه همفه
بدارند که در کنار شما هستیم و شما را تندا رمیگذاریم اگر قرار است ارداری شوید ،ما هفم
با شما به اردان میرویم؛ اگر قرار است توعید شو ید ،ما را هفم توعیفد کننفد در ایفن امفان،
عوامل حکومت (فرماردار ،رئیا ساواک و رئیا شفدرباری ،کفه اا ّ
تجمفع شفواره علمفا در
ّ
متحصفنان مفذاکره
مسجد باخور شده بودرد ،خود را به مسجد میفراا علیاکوفر رسفارده ،بفا
کردرد سپا دستهجمعی به خارۀ دکتر عودایرحیم جالیی (اا دوستان رزدیک آی اﷲ موسوی
اردبیلی ،رفتند تا در فضای آرا تری مذاکراتشان را ادامه بدهند

1

سرارجا سا اا اینکه علما موضع خود را تکرار کردرد ،ماامات حکومتی مجوور شدرد
که وجود چنین تصمیمی را ارکار کنند به این ترتیب راشۀ توعید و دستگیری آقفای موسفوی
اردبیلی راکا مارد؛ اما همچنان تحت رمر بود؛ چنارکه مدیر کل ادارۀ کفل سفو  ،چنفد روا
سیش اا مراسم تاجگذاری شاه ،در رامفهای خوفا بفه ریاسفت سفاواک آرربایجفان شفرقی
میرو یسد« :با توجه به اینکه ایا برگزاری مراسم فرخندۀ تاجگذاری در شرف وقوع اسفت و
اا طرفی میبایست رسوت به عناصر افراطی ،اا قویل رامورده (موسوی اردبیلفی ،تصفمیمات
الا اتخار شود ،علیهذا خواهشمند است دستور فرمایید در اعال ساسف ،تسفریع رماینفد
مدیر کل ادارۀ سو  ،ماد » ١بدین رو ایشان تا مدتی ،دوباره ممنوع ایمنور میشفود؛ اگرچفه
اا طرق دیگر ،رمر خود را دربارۀ مراسم مزبور اعال کرد طو گزار سفاواک در بیسفت و
سنجم مدرماه ،همامان با برگزاری جشفن تاجگفذاری شفاه ،وی در کتابخارفه مسفجد میفراا
علیاکور میگو ید« :هیئت حاکمه در ایران محوفوبیتی رفدارد ایفن ارفده بفاد گوفتن و طفاق
رصرت بستن ،اا راحیۀ افرادی است که یا میترسند یا جیرهخواررد هیئت حاکمه میخواهد
به این وسیله به رمایندگان کشورهای خارجی بودمارد که ملت اا او راضی و خشنود اسفت؛
 1علی دراای ،تاریخ انقّلب اسّلمی در اردبیل ،ص332 -331

 ١همان ،رامۀ ادارۀ کل سو به ریاست ساواک آرربایجان شرقی ،شمارۀ ،121/31121مورخ 32/2/22
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در صورتیکه مرد دریا مخصوصا ملتهای خاورمیاره خو میدارند که در اثر ظلم و سفتم
درباریان ،جان مرد به یب رسیده خدا خود به داد مرد برسد »

رئیا ساواک اردبیل بعد اا خواردن این گزار  ،میرو یسدّ « :
سید عودایکریم موسوی و

میراا بیوک خلیلااده اا روحاریون افراطی و مخایف دویفت میباشفند اعمفا و رفتفار آردفا
تحت مراقوت دقی میباشد و برای اینکه رتوارند در باالی منوفر موایفب خفالف مصفلحت
ایراد کنندّ ،
سید عودایکریم به دستور ساواک ح رفتن به باالی منور را ردارد و چون خودشان
ریز متوجه هستند اعمایشان تحت مراقوت میباشد ،در مجفایا و محاففل اا ایفراد موایفب
خالف مصلحت خودداری میکنند فاط در مواقعی فرصت ایراد سخنان خالف مصفلحت
سیدا میکنند که مجلا خصوصی و عاری اا اغیار باشد و برای اینکه منوع شناخته رشود ،به
احضار و تذکر اقدا رشد به منوع ،دستور مراقوت شدید داده شد »
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زمینههای هجرت

«همیشه در تال بودرد تا مارع فعاییت من شورد کمکفم محفدودیتها تفا جفایی اففزایش
یافت که اگر به خارهای هم دعوت میشد  ،به مح

بیرون آمدن اا آن خاره ،صفاحبخاره

را احضار و بااجویی میکردرد رفتهرفته فشارها و آاارها شفامل اهفل مسفجد هفم شفد در
رابوه با جن اعرا و اسرائیل هم سروردهای اا من داشتند که دیگفر مارفدن مفن در اردبیفل
صالح روود تصمیم گرفتم آرربایجان را به قصد قم یا مشدد یا حتی رجف تفرک کفنم بفرای
اما رامهای روشتم و گوتم ماردن من در آرربایجان صالح ریست دسفتگاه جلفو همفۀ کفار و
فعاییتهای مرا گرفته است اجااه بدهید که اردبیل را ترک کنم اما اا طری آقا ّ
سید صادق
یواساری به من سیا دادرد که ما به دوستارمان توصیه میکنیم که محل خود را ترک رکنند؛ اما
این گوره که شما شرح دادهاید ،وضعیت شما استثنائی اسفت اگفر صفالح ایفن اسفت ،مفن
مخایوتی ردار »
«وضع و موقعیت من در میان مرد طوری بود که رمیتوارستم همین طوری شدر را تفرک
کنم؛ چون ممکن بود اتواقاتی در شدر بیوتد که رتوارم تصفمیمم را عملفی سفاا بفه همفین
دییل ،دروا عذری ّ
موجه میگشتم کفه اا شفدر خفارج شفو در همفان رواهفا ایزیفهای در
اطراف مشدد روی داد برای اعال همدردی و کمک به آسیبدیدگان ،اعالمیهای در اردبیفل
منتشر کردیم و اا مرد خواستیم که با حضور در مسجد میراا علیاکور ،کمکهفای مفایی و
رادی خود را بیاوررد مراسم با استاوا مرد مواجه شد کمکهای مردمی را هم فرسفتادیم
برای آی اﷲ میالری در مشدد در حایی که مرد و علمای شدر ،مشغو جمعآوری کمکهفا
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به ایزیهادگان بودرد ،من اعال کرد که برای چاپ کتا جمرال أبهری ،قصفد مسفافرت بفه
تدران دار چون همه میدارستند که من مدتی مشغو روشتن این کتا بود  ،عکاایعملی
رشان ردادرد من هم چند روا بعد اا حادثۀ ایزیه ،بفدون سروصفدا اردبیفل را تفرک کفرد و
راهی تدران شد »
مراسم یادبود کشتگان ایزیه ،در چدفاردهم شفدریور  2132در مسفجد میفراا علیاکوفر
برگزار شد در این مراسم که با حضور مرد و روحاریون شدر و ریز ماامات استان (اا جملفه
فرماردار و رئیا ساواک ،برگزار شد ،آقای موسفوی اردبیلفی سفخنراری کفرد و گوفت« :روا
ّ
شنوه قصد مسافرت دار ؛ واال در این امر خداسسنداره (جمعآوری کمک ،با افتخار و عالقفه
شرکت میکرد اا کلیۀ آقایان بهخصوص اا حضفرات علمفا اسفتدعا دار کفه بفا گذاشفتن
صندوق در محالت و باا کردن حسا در بارکهفا و بفا ارتخفا اشفخاص ّ
خیفر و مفردان
ّ
ریکنا اا اهایی شفدر ،در ایفن امفر حیفاتی قفد های مفؤثری برداررفد » 1امفا بعفد اا سایفان
سخنراری ،برخی اا معتمدان شدر ،اا ایشان خواستند که سور خود را مدتی به تسخیر بینفدااد
تا کمک به ایزیهادگان را مدیریت کند این سیشنداد با موافات آی اﷲ اردبیلی مواجه شد
در سندی ،ساواک اردبیل ،مراسم مذکور را این گوره گزار مفیکنفد « :تشفوی آقایفان
سید عودایکریم موسوی و میراا علیاکور ّ
حاج ّ
مروج (بیوکآقا مروج ،به این عمل اا دو رمر
یک ابتکار فوق ایعاده خو بوده :یکی اینکه اا روور آران استواده گردید و این مافدار مولفغ
گزاف جمعآوری شد؛ دیگر اینکه آردا به این طری وادار خواهند شد که در کلیۀ امور دویتی
و غیر دویتی شرکت رمایند اینجارب شخصا در مجلا مذکور شرکت داشتم احساسات
مرد اا هر یحاظ بسیار عایی و خو بود به مح

اطالع اا وقوع حادثۀ جانگداا ایزیفه

خراسان ،به این فکر افتاد که به هر رحوی است اا روور معنفوی سفاواک بفرای جمفعآوری
اعاره ،استواده و اشخاص با روور محلی را بسیج [کنم] به همین جدت به طور کامال غیر
محسوس ابتدا با رسسای محالت ،سپا با آقای اما جمعه و باخخره بفا آقایفان حفاج ّ
سفید
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عودایکریم و میفراا خلیفلااده ( ّ
مفروج 1،و حفاج ّ
سفید یفورا یورسفی کفه در حفا حاضفر
فوقایعاده به ساواک حسن ریت داررد ،تماس حاصل و بفدون آنکفه شخصفا مداخلفه کفرده
باشم ،توجه آران را به جمعآوری اعاره و ترغیب حا کمک مرد جلب رمود ؛ به طوری که
حدس اده میشود که در حفدود صفد هفزار تومفان در رتیجفه مسفاعی حاصفله جمفعآوری
گردد »

١

باری؛ آی اﷲ موسوی اردبیلی چند روا سا اا مراسفم یفادبود ایزیفهادگان خراسفان ،بفه
بدارۀ چاپ کتا جمال أبهی ،اردبیل را به قصد تدران ترک کرد «اماری کفه اردبیفل را تفرک
میکرد  ،هنوا اا بابت کارگاه جورا بافی که با سن ارداای عوامل حکومت تعویفل شفده
بود ،بدهکار بود تندا دارایی من هم یک با خاره بود تصمیم گرفتم این خاره را بوروشفم
و با سو آن بخشی اا بدهیها را بپرداا ؛ اما مرد اردبیل به محف

خوفردار شفدن اا قصفد

من ،مارع شدرد و سرداخت بایۀ بدهیها را خودشان بر عدده گرفتند »
تهران ،مسجد امیرالمؤمنین(ع)

آی اﷲ موسوی اردبیلی ،وقتی اردبیل را ترک کرد ،قصد داشت که سا اا تدران به قفم بفرود و
در آرجا اقامت کند؛ اما بعد اا اینکه به تدران رسید ،به دالیلی رحل اقامت دائمی در تدفران
افکند توصیه و اصرار کساری همچون شدید مودری در ایفن عفز بیتفسثیر روفود «در سفا
 ،2133اماری که به تدران رسید  ،قصد عز یمت به قم داشتم ،ویفی مرحفو مودفری مفارع
رفتن من به قم شد سا در تدران مارد »
وقتی خور اقامت او در محافل دینی و مذهوی تدران سخش شد ،سیشندادهای مختلوفی اا
 1بیوک خلیلااده معروف به ّ
مروج در سا 2132ق در اردبیل به دریا آمد سا اا سایان تحصفیالت ابتفدایی و متوسفوه،
مادمات علو دینی را تا شرح یعمه در اردبیل فراگرفت در سا  2112به قم رفت و در درس فافه و اصفو آیف اﷲ
بروجردی ،محا داماد و درس فلسوه عالمه طواطوایی شرکت جست آقای ّ
مروج مدتی را ریز در حواۀ علمیه مشفدد
گذرارد وی در کنار دیگر علمای اردبیل علیه حاکمیت رژیم سلونتی در اردبیل ّفعا بود سا اا سیفروای ارافال بفه
حکم اما خمینی ،امامت رماا جمعۀ اردبیل را به عدده گرفت و به اقامۀ آن همت گماشفت وی در بدفار سفا 2131
دار فاری را وداع گوت
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محمد ّ
سوی دوستان (ااجمله :آی اﷲ بدشتی ،شدید ّ
موتح ،مرتضی مودری و آقای مدفدوی
کنی ،و کساری که او را میشناختند مورح شفد کفه اا جملفۀ آردفا اقامفۀ رمفاا جماعفت در
مسجد امیرایمؤمنین(ع ،در خیابان رصرت بود ساختمان مسجد ،هنوا ریمهکاره بفود؛ ویفی
موقعیتی مناسب در تدران داشت
«هنوا چند روا اا اقامتم در تدران سپری رشده بود که مورد مسفجد امیرایمفؤمنین سفیش
آمد و بزرگان و اهل محل خیابان رصرت ،امامت جماعفت ایفن مسفجد را بفه مفن سیشفنداد
کردرد وقتی سیشنداد آردا را با برخی رفاا در میان گذاشتم ،آردا هفم مفرا ترغیفب کردرفد کفه
بپذیر به این ترتیب روحاری مسجد شد آن امان هنوا سفاختمان مسفجد تکمیفل رشفده
بود » هنوا چند هوته اا اقامت او در تدران رگذشته بود که همان رگرارفی و اضفورابی کفه اا
عکاایعمل مرد اردبیل داشت ،به وقوع سیوست مرد اردبیل ،وقتی خور اقامت دائمی او را
ّ
در تدران شنیدرد ،متسثر شدرد و برای بااگرداردن ایشان به اردبیل بسیار کوشش کردرد حتفی
گروهی اا متدینان شدر به رمایندگی اا مرد اردبیل به تدران آمدرد تا ایشان را برگردارند
«گوتند رفتن شما اا اردبیل خو ریست اگر علت رفتن شما دویت است ،مفرد تدفران
فکر میکنند که البد اردبیلیها سشفت شفما را خفایی کفرده و شفما را تندفا گذاشفتهارد اگفر
مشکالت دیگری بوده است ،به ما بگویید تا در حد توان اقفدا کنفیم در مخمصفۀ سفختی
قرار گرفتار شده بود رمیتوارستم همۀ مسائل را برای آران توضیح بدهم گوفتم مفن مفارعی
دار که باید مدتی اا اردبیل دور باشم باخخره سا اا گوتوگوهای ایاد ،قرار شد اسفتخاره
کنیم استخاره برای رفتن به اردبیل ،بد آمد آردا هم با قدر و راراحتی رفتند »
اماری که خور مداجرت غیر منتمرۀ آیف اﷲ موسفوی اردبیلفی بفه سفاواک مرکفز رسفید،
مدیرکل ادارۀ سو (ماد  ،در رامهای اا سلیمی ،رئیا ساواک آرربایجان شرقی خواست کفه
سریع آدرس و محل سکورت او را در تدران شناسایی و به آن اداره اعفال کنفد  1آن اداره ریفز
سا اا شناسایی و جمعآوری اطالعات الا  ،محل سکورت او را بفه اطفالع ادارۀ کفل سفو
 1اسناد ساواک ،رامۀ ادارۀ کل سو به ریاست ساواک آرربایجان شرقی ،شمارۀ  ،121/12111مورخ32/2/11
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1

گستردگی شدر تدران و جمعیت آن رسوت به اردبیل ،اا محاسن آن بفود و باعفث گردیفد
که فضای بدتری برای فعاییتهای دینی -مذهوی و سیاسی آیف اﷲ موسفوی اردبیلفی ففراهم

گردد رزدیکی مسجد امیرایمؤمنین(ع ،به دارشگاه ،موجب شد که ایشان با طواۀ دارشجو یان
ّ
ریز ارتواص برقرار کند و حواۀ فعاییتهای خود را به این طواۀ مؤثر ریز گستر دهد بدین رو
اردکاردک مسجد امیرایمؤمنین(ع ،سایگاهی دینفی و سیاسفی در تدفران شفد و توارسفت در
حوادث اراال راشآفرینی کند
«مسففجد امیرایمففؤمنین(ع ،در ارففدکاماری توارسففت بففه دارشففگاه روففور کنففد حضففور
دارشجویان در مسجد ،برجسته بود و مسجد ما یکی اا مراکز دارشجو یی به حسا میآمد
عوامل رژیم هم اا آن خور داشتند؛ ویی ما هم کار خودمان را میکردیم من فعفاییتم را در
مسجد امیرایمؤمنین تحت سوشش آموا ابان آغاا کرد با همکاری شدید بدشتی ،شفدید
ّ
موتح ،شدید مودری و آقای مددوی کنی ،کارهایی ارجفا دادیفم در آن امفان ابوشفریف
دارشجو بود و با ما همکاری میکرد بعد به اردان افتاد و فرار کفرد؛ امفا دسفتگاه رد او را در
مسجد ما یافته بود همین که خواستند من را هم دستگیر کنند ،من سندان شد  ،ویی بفاخخره
دستگیر شد مرا به کمیتۀ مشترک بردرد و حدود  1ساعت بااجو یی کردرد در آرجفا مفن را
شکنجۀ روحی کردرد »
«مکتب ایرضا(ع ،که طرفداران آقای شریعتمداری بودرد ،اا من دعوت کردرد که چدفار
جمعه در آرجا سخنراری کنم در این جلسات مرحو آقای مودری هم سخنراری میکرد در
جلسه ّاو  ،اا گردارندگان مجلا خواستم که را بنده را رنو یسند تا فعال شناخته رشو  ،ویفی
همان روا ،ساواک امیرآباد من را احضار کرد و آرجا به من گوتنفد :فکفر رکنیفد شفما را گفم
کردهایم و رمیداریم کجا هستید مواظب رفتارتان باشید و بدارید کامال تحفت رمفر هسفتید
ّ
هم خود و هم مسجد به ضدیت با شاه شناختهشفده بفودیم رئفیا مسفجد مفا سفرهن
باارشستهای بود به را محرابی که تصمیم داشت مرا اا آرجا بیفرون کنفد میخواسفت روی
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کاشی بنو یسد" :در عدد سلونت اعلیحضرت آریامدر ّ
محمدرضا شاه سدلوی ،این مسفجد
ساخته شد " من به یک آقایی که کارمند شرکت روت بفود و در رمااهفای جماعفت شفرکت
میکرد ،گوتم :این سرهن سو ها را بفیحسفا و کتفا خفرج مفیکنفد مفرد چفرا اا او
حسا رمیکشند او هم در وسط دو رماا برخاست و گوت :آقا! ایفن مسفجد مگفر چافدر
ُ
خرج دارد چرا هر چه میگیری ،میگذاری توی جیوت این مسجد باید هیئت امنا داشفته
باشد دیگران هم تسیید کردرد این طوری ،سرهن محرابی را اا مسجد بیرون کردیم »
مخاطوان آی اﷲ موسوی اردبیلی در تدران ،بیشتر دارشجویاری بودرد که اا سراسر ایران بفرای
تحصیل به سایتخت آمده بودرد سوح عملی آردا ریز باالتر اا مخاطوفان ایشفان در اردبیفل بفود
حساسیت دستگاههای امنیتی تدران ریز قابل ماایسه با رفتارهفای شفدرباری و فرمارفداری اربیفل
روود بنابراین ایشان میکوشید که اا رو های علمیتر و غیر مستایم استواده کند همچنفین در
همین مسجد ،درس خارج فاه (کتا «خما» ،و درس فلسوه (کتا اسفار ،را بفرای طفال
حواۀ علمیۀ تدران و درس توسیر قرآن را برای دارشجو یان آغاا کرد
شش ماه سا اا اقامت ایشان در تدران ،مدیر کفل ادارۀ کفل سفو در رامفهای بفه رئفیا
ساواک تدران روشت« :رامورده یکی اا روحاریون راراحت مافیم اردبیفل میباشفد اخیفرا بفه
تدران مسافرت و در مسجد امیرآباد شمایی چدارراه رصرت اقامت رموده اسفت یادشفده در
تاری 33/2/12 ،به قم عزیمت و با علیاکور فی

مشکینی ،راصر مکفار شفیراای و شفی،

جعور سوحاری مالقات و در مورد طوع و رشر کتابی که شخصا روشته اسفت ،بفا آرفان توفاد
رمر رموده است خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تحت رمر قرار دادن اعما و رفتفار
و تماسهای وی در صورت امکان قول اا ارتشار کتا  ،اا مواد آن اطالع حاصل و رتیجفه را
ضمن تعیین را کتا اعال داررد » 1ساواک تدران ریز سا اا تحای و بررسفی ،در جفوا
رامه روشت« :برابر تحایافات معمویفه رفاموردۀ بفاال کفه امفا جماعفت مسفجد فوقایفذکر
میباشد ،اخیرا کتابی به را جمال أبهی طوع و به چاپ رساریده است ضمنا مشاراییه اجفااه
رشر آن را ریز اا ماامات مسئو دریافت داشته است »

١

 1همان ،اا ادارۀ کل سو به ریاست ساواک تدران ،شمارۀ  ،121/213مورخ 33/1/3

 ١همان ،اا اسناد ساواک تدران به تیمسار ریاست ساواک ادارۀ کل سو  ،شمارۀ  /11/21121ﮬ  ،1مورخ 33/1/11
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فعاییتهای دینی و سیاسی آقای موسوی اردبیلی منحصر بفه مسفجد امیرایمفؤمنین(ع،
رمیشد؛ بلکه اا ماههای رخست حضور در تدران ،با سایر گروهها و مسفاجد تدفران ارتوفاص
برقرار کرد و در مناسوتهای مختلف در مراکز و کارونهای دینی تدران ،سفخنراری میکفرد
«مکتب ایرضا (ع »،یکی اا این مراکز بود که ساواک تدران به آن بهشدت حساسیت داشت
در سندی آمده است« :رفاموردۀ بفاال احضفار و ضفمن دادن تفذکرات الا بفه وی ،سیرامفون
چگورگی شرکت و د بستگیا به مکتب ایرضا اا مشاراییه تحایاات الا معمو و رتیجه
را با تعیین مشخصات کامل و خالصه اا اردگی یادشده به این ادارۀ کل اعال داررد »

1

سخنراریهای آقای اردبیلی در سا  2133در مکتفب ایرضفا(ع ،کفه بفه صفورت سفیار
برگزار میشد ،ادارۀ کل سو را برارگیخت که ّ
محمدعلی منتمر حایافی مسفئو و گردارنفدۀ
این هیئت را احضار و در مورد چگورگی ارتواص او با این مجموعه تحای و بااجویی کند

١

گوتن فی اسففت ک فه آی ف اﷲ موسففوی اردبیل فی ،سففا اا مدففاجرت بففه تدفران ،در مسففجد
امیرایمؤمنین (ع ،،دوباره درس خارج را شروع کردرفد «در تدفران ،مفدتی کتفا خمفا و
مدتی هم فلسوه میگوتم آقای حسن روحاری کفه االن در رمفا خفدمت مفیکنفد و آقفای
اکرمی به این درس میآمدرد »
مکتب امیرالمؤمنین (ع)

اواخر سا  ،2133بعد اا اسفتاوا دارشفجویان اا بررامفههای فرهنگفی و مفذهوی مسفجد
امیرایمورین (ع ،،رفتهرفته این مسجد سایگاه مدم دارشجویان شد آقای موسوی اردبیلفی بفر
اثر گوتوگوهفای بسفیار بفا دارشفجو یان ،متوجفه فضفای ضفد دینفی دارشفگاه شفده بفود و
میدارست که گروههای مختلف فکری و سیاسی در دارشگاهها فعاییت میکنند اا همین رو
به کمک آقایان بدشتیّ ،
موتح ،مودری ،مددوی کنی ،امامی کاشاری و ّ
سید جما ارجفاری،
مؤسسۀ ّ
سایههای « ّ
خیریۀ تعلیماتی و تحایااتی علمی و دینی مکتب امیرایمؤمنین (ع »،را در

 1همان ،اا ادارۀ کل سو به ریاست ساواک تدران ،شمارۀ  ،121/1132مورخ 33/2/21

 ١همان ،اا ساواک تدران به تیمسار ریاست ساواک ادارۀ کل سو  ،شمارۀ 1/11/21112ﮬ  ،مورخ 33/3/21
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کنار مسجد امیرایمؤمنین(ع ،بنیان گذاشفت وی چفون احتمفا مفیداد کفه سفاواک مفارع
فعاییتهای ّ
مؤسسه شود ،همۀ مراحل ثوت قاروری مکتب امیرایمؤمنین(ع ،را طی کرد
«برای اساسرامۀ مکتب ،اساسرامۀ حسینیه ارشاد را با تغییراتی مونا قفرار دادیفم هیئفت

ّ
مؤسا و هیئت مدیره هم همان چدار روری بودرد که کمک مایی کردرد اهفداف را هفم در
سنج بخش خالصه کردیم :تحایاات ،تولیغات ،آموا  ،خدمات اقتصادی در آن امفان مفا
دو ّ
مؤسسه با این اهداف و ساختار داشتیم :یکی حسینیه ارشاد بود و دیگری دارایتولیغ قم که
آقای شریعتمداری راه ارداخته بود در مکتب امیرایمؤمنین(ع ،که رزدیک مسجد رصرت قرار
داشت ،جلسات آااد برای دارشجوها گذاشتیم؛ موضوع جلسات هم مواحفث آن روا ،مارنفد
دیایکتیک و مایکیت خصوصی و شودات مورح در دارشگاهها بود کتابخارهای هم تسسفیا
کردیم خالصه ،آرجا محل رفتوآمد دارشجوها شد »

ساواک در جوا استعال ثوت روشت« :تشکیل و تسسیا ّ
مؤسسۀ مزبور اا رمفر بخفش
 121بالمارع است » 1اما علیرغم تسیید ابتدایی ،اعضای هیئت مدیره ّ
مؤسسفه را ایفن گورفه
ّ
ّ
محمفد 1 ،علیاکوفر مصفدق،
محمدعلی مسفتمندان ،فرارفد مرحفو
معرفی میکند2« :

فرارد اسماعیل 1 ،میرکریم موسوی کریمی ،فرارد عوفدایرحیم 3 ،ابوایااسفم مسفتمندان،
ّ
فرارد ّ
محمدتای رسفوییان ،فرارفد حفاج عودایرسفو » ١بفدین ترتیفب بفا همفۀ
محمد1 ،
اعضای سیشندادی ،موافات رمیکنند

در گزارشی دیگر ،ساواک دربارۀ این ّ
مؤسسه این گوره اظدار رمفر مفیکنفد« :بفه منمفور
آشنایی بیشتر با هدف و منمور افراد تشفکیلدهنده ّ
مؤسسفۀ مفورد رمفر کفه غیفر اا شفخص

رامورده که معمم و اما جماعت مسجد امیرایمؤمنین(ع ،میباشد ،بایه اففراد اا سرشناسفان
معمر و ّ
بااار و اا افراد ّ
خیر اجتماع تدران هستند میرکریم موسوی کریمی به ساواک احضار
و ضمن مصاحوه با او روشن گردید که هدف اصلی این اففراد اا تشفکیل چنفین ّ
مؤسسفهای

ارجا امور عا ایمنوعه و در حدود شرایط قاروری و اسفاسرامه مربوطفه میباشفد ضفمنا در
 1اسناد ساواک ،اا ادارۀ یکم عملیات و بررسی به ادارۀ دو عملیات و بررسی ،شمارۀ  ،121/1113مورخ 32/1/2
 ١اا رامههای ساواک به شدرباری کل کشور (ادارۀ اطالعات ،،شمارۀ  ،112/1232مورخ 32/1/11
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مؤسسۀ مزبور قید شده که این ّ
توصره یک اا مادۀ  1اساسرامۀ ّ
مؤسسه به هیچ وجه در امفور
سیاسی مداخله رخواهد کرد و اعضای ّ
مؤسسه به هیچ عنوان حف فعاییفت سیاسفی بفه رفا

مؤسسه رداررد و اعضای آن رمیتوارند به را ّ
ّ
مؤسسفه وابسفتگی بفا احفزا سیاسفی داشفته
مؤسا ّ
باشند با عر مراتب باال و اینکه ساباۀ فعاییتهای افراد ّ
مؤسسۀ خیریۀ تعلیماتی
و تحایااتی علمی و دینی مکتب امیرایمؤمنین(ع ،در گذشته ّ
موین خیرخواهی و دوراردیشفی
اجتماعی است ،یذا در صورت تصویب با تشکیل این ّ
1
مؤسسه موافات گردد »

«اردکاردک به این فکر افتادیم که در کنار اقدامات اقتصادی ،فعاییت تحایااتی بکنفیم
اعضای این کار علمی ،من بود و مرحو بدشفتی و آقفای مدفدوی و مرحفو ّ
موفتح و ّ
سفید
اسماعیل ارجاری آقای مودری هم گاهگاهی میآمدرد ایشان چفون در جاهفای دیگفر هفم
تعدد داشتند ،کمتر مشارکت کردرد بفر ایفن اسفاس ،جلسفات هوتگفی داشفتیم و کارمفان
باابینی اسال بود :اینکه اسال اا ّاو چه بود بعد قفدرتهای سیاسفی ،مارنفد بنیامیفه و
بنیعواس ،با اسال چه کردرد چه تغییراتی در اسال دادرد و دو سه رور را هفم اسفتخدا
کردیم که کتابخاره را سامان بدهند و روشتهها را هم جمعآوری و تدو ین کنند »
مسجد و کانون توحید

دهۀ چدل ،سا های بسیار سخت و دردآوری برای علما ،مراجفع و حواههفای علمیفه ایفران
بود وفات آی اﷲ بروجردی و حوادثی مارند قیا  21خرداد ،فاصلۀ حکومت را با مراکز دینی
و حواههای علمیه بیشتر کرده بود؛ به طوری که حکومفت رفه تندفا بفه دغدغفههای حفواه و
مراجع تالید وقعی رمیگذاشت ،بلکه به برخی گروههای ضد دین و ایحادی میدان مفیداد
اا سوی دیگر با سیشرفت رواافزون علم و مدرنساای ایران ،بخشهای مدمی اا جامعفه در
حا خارج شدن اا شکل ّ
سنتی بود در این شرایط ،منور و خوابه جوا گفو روفود و بایفد اا
ابزار جدید ریز استواده میشد؛ چنارکه حسینیۀ ارشاد توارسته بود با استواده اا شفیوههای رفو
تسثیر بسزایی بر دارشگاهها بگذارد
 1همان ،گزار  ،121مورخ 32/1/1
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آیف اﷲ موسففوی اردبیلففی ،اا اواخففر سففا  ،2132بعففد اا رورف بخشففیدن بففه مسففجد
امیرایمؤمنین(ع ،و تسسیا مکتب امیرایمفؤمنین (ع ،،بفه دییفل تعویلفی حسفینیۀ ارشفاد در
سا های بعد ،تسسیا مجموعهای مدرن را در غر تدران ضروری یافت سا اا مشورت با
کساری همچون شدید بدشتی و استاد مودری که ساباه فعاییت در حسینیه ارشاد داشتند ،در
سا  ،2111امینی را در خیابان روا شمایی (خیابان سرچم ،خرید معماری بنفا را ریفز بفه
مدندس میرحسین موسوی سپرد را مجموعه را هم «مسجد و کارون توحید» گذاشت
«طرحی که من اا ّاو برای ساخت مسجد در خیابان سرچم ،داشتم ،شویه حسینیه ارشاد
بود قصد ما اا این کار این بود که اگر حسینیه ارشاد در شرق تدران است ،این مکان هفم در
غر تدران فعاییت کند سا اا جستوجوی ایاد ،امین مناسوی را در خیابفان سفرچم سیفدا
کرد طراحی و راشه ساختمان را مدندس میرحسین موسوی ارجا داد و بعد کار سفاخت و
ساا آن شروع شد اما باا سر و کلۀ ساواک سیدا شد عوامفل سفاواک چنفد بفار آقفای حفاج
خلیلی را که راظر طرح بود ،بااجویی کردرد ساواک میخواست بدارد که هز ینفهها اا کجفا
میآید وقتی این مزاحمتها ادامه یافت ،من اا آقای خلیلی خواستم که مرا بفه عنفوان بفاری
معرفی کند او هم این کار را کرد چند روا بعد ،به ساواک احضار شد و در یکی اا ادارات
آن در خیابان جما ااده ،حضور یافتم رئیا این بخش ساواک ،بعد اا اینکه خیلی مؤدباره
به من سال کرد ،سرسید :آن ساختمان را شما میسااید گوتم :بله
سویش را اا کجا میآورید -کمکهای مردمی

 -کدا مرد اسمشان را بگو یید

 -ما چند روع سو اا مرد میگیریم ّاوال مسجد من امیرایمؤمنین(ع ،در خیابان رصرت

است که با ساختمان کارون توحید در یک محدوده قرار داررد آردایی کفه محفل کارشفان در
این محدوده است ،یک روع کمک میکنند ،آردایی که خارهشان در این محدوده است ،یفک
روع دیگر افرادی بیرون اا محدوده هم کمک میکنند راستی شما محل کارتان کجاست
 -همین اداره ،آخر جما ااده
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 -سا در محدوده جمعآوری کمکهای ماست شما هفم میتواریفد در ایفن کفار خیفر

شریک باشید

 -من سویی ردار

 شما فکر میکنید ما صد میلیون میخواهیم ! یک ریا هم بدهید ،قوو میکنیم -ما اردگی خودمان را هم به اور اداره میکنیم

 خدا میرسارد اصال من اا طرف شما میدهم و شما بعدا به من بدهید -عر

کرد سو ردار

 -سا من به مرد بگو یم همه ساکنان این محل کمک کردرد جفز ادارۀ سفاواک مگفر

شما حتما مسلمان ریستید
 -مسلمارم

 -مسلمان به ساخت مسجد کمک میکند

باخخره آنقدر دربارۀ کمک به مسجد حرف اد که اصال قضیۀ بااجویی فرامو شفد و
او بهاور اا دست من خالص شد موقع خداحافمی گوتم :یادت باشد که کمک رکردی!
آقای موسوی اردبیلی سفاختمان مسفجد و کفارون توحیفد را طوف طفرح و راشفهای کفه
مدندس میرحسین موسوی ترسیم کرده بود ،با ارادهای خستگیراسذیر ،سفاخت سفاختمان،
شامل ساین سخنراری ،کتابخاره ،اتاقهای درس ،مسجد و صندوق قر ایحسنه بود و سفا
اا حسینیۀ ارشاد ،یکی اا کاملترین مجموعههای فرهنگفی -مفذهوی مفدرن و سیشفرفته در
تدران محسو میشد حضور و سخنراری کساری همچون بدشتیّ ،
موتح ،باهنر ،مودفری،
گلزادۀ غووری و حویب اﷲ سیمفان در جلسفات هوتگفی و مناسفوتی کفارون توحیفد ،فضفای
مذهوی و معنوی غر تدران را رور بخشید
انجمن اسالمی مهندسان

یکی اا محافل روشنوکری مذهوی در تدران که آقای اردبیلی برای سفخنراری در جلسفات آن
حضور مییافت« ،ارجمن اسالمی مدندسان» بود ایفن ارجمفن در سفا  2111بفه همفت
مدندس مددی باارگان ،دکتر یداﷲ سحابی ،مدنفدس منفوچدر سفایور ،مدنفدس عفزت اﷲ
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محمد ّ
سحابی ،مدندس مصووی کتیرائی و مدندس ّ
توسلی ،تسسیا و اداره میشفد شفدید
مودری در این ارجمن دربارۀ موضوعاتی همچون «مرجعیت و روحاریفت» «منفابع فافه» و
«خدمات متاابل ایران و اسال » سخنراری کرد به سیشنداد شدید مودفری ،آیف اﷲ موسفوی
اردبیلی ریز یکی اا سخنراران ارجمن مفذکور شفد؛ امفا بفه دییفل اخوارهفای سفاواک ،ایفن
سخنراریها بیش اا چدار جلسه ادامه ریافت
«سخنران روحاری ارجمن اسالمی مدندسان در آن سفا ها آقفای مودفری بفود اا قفرار
معلو او به اعضای ارجمن گوته بود :اینکه هر هوته من صحوت کفنم ،خسفتهکننده اسفت
بعد من را برای سخنراری سیشنداد کردرد من رخست دعوت ارجمفن را قوفو رکفرد ؛ چفون
میدارستم که حساسیت ساواک بیشتر میشود میترسید با حضور من ،جلسفات ارجمفن
ضربه و صدمه بویند اما باخخره مجوور به سذیرفتن آن شد ؛ ویفی همفانطور کفه سیشبینفی
میکرد  ،بعد اا سایان چدارمین جلسه ،با اخوار سفاواک مواجفه شفد و بعفد اا آن امکفان
سخنراری در ارجمن سیدا رکرد بعد اا مدتی ،اا طرف ارجمن دوباره دعفوت شفد امفا بفاا
ساواک مارع گردید »
مدرسه و ّ
مؤسسۀ مفید

در دهۀ چدل ،سیستم آمواشی ایران عالوه بر مدارس ملی ،مدارس غیر دویتی (غیرارتواعی،
را هم سوشش میداد اشفخاص حایافی و حافوقی میتوارسفتند در صفورت برخفورداری اا
شرایط مندرج قاروری به تسسیا چنین مدارسی اقدا کنند بررامۀ تحصیلی در این مدارس به
گورهای بود که گردارندگان آن ،عالوه بر بررامههای آمواشی رسمی ،میتواسفتند بررامفههایی
دیگر را ریز داشته باشند با توجه به کاررامۀ موف چنین مدارسفی ،آیف اﷲ موسفوی اردبیلفی،
تسسیا چنین مدارسی را در اهداف مکتب امیرایمؤمنین(ع ،گنجارد و مدرسۀ موید را ّاویفین
سا های دهه  11بنیان گذاشت
«فکر تسسیا این مدارس ،ما من روود قول اا ما چنفین تجربفهای وجفود داشفت امفا
تسسیا این مدارس در آن رواگار سر اا خواان ،آسان روود این مدارس راهی بود برای ارتواص
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بیشتر با بدرۀ جامعه و گستر تعلیمات دینی »
اا این رو در سا ّ 2111
مؤسسۀ آمواشی «موید» و در سفا « 2111دبیرسفتان مویفد»
سا به عرصۀ وجود گذاشت آقای موسوی اردبیلی که همچنان در راه آگاهیبخشی به جواران
قد برمیداشت ،باا قوعهامینی را در شما تدران خریفداری کفرد و مدرسفهای را در آرجفا
ساخت این مدارس اکنون شامل سه دبیرستان و دو مدرسۀ راهنمایی است ،هنوا بفا همفین
را (موید ،فعاییت میکنند هدف اا تسسیا این مدارس ،ارائۀ آموا های مذهوی در کنفار
خدمات آمواشی معمو در مدارس بفود مفدارس مویفد ،سفا اا مفدتی ارفدک ،در شفمار
مدارس ممتاا تدران درآمد و بیشتر فارغ ایتحصفیالن آن بفه دارشفگاهها راه یافتفهارفد وی در
مصاحوهای دربارۀ ّ
مؤسسات موید میگو ید:

مؤسسه آمواشی به را " ّ
«در سا  2111یک ّ
مؤسسۀ موید" درست کردیم کفه در آن،

دورۀ راهنمایی تدریا میشد سا اا آن در سا  2111دبیرستان موید را سفاختیم و بفاا
قوعه امینی را در شما تدران به دست آوردیم و مدرسهای در آرجا سفاختیم ایفن مفدارس،
اکنون به سه دبیرستان و دو مدرسه راهنمایی رسیده است و همۀ آردا فعایند و کاررامفۀ بسفیار
خوبی هم داررد هر سنج مدرسه هم به را مرحو شی ،موید -رحم اﷲ علیه -است هفدف
اا دایر کردن این مدارس ارائۀ آمفوا هفای مفذهوی عفالوه بفر خفدمات آمواشفی معمفو
مدارس بود این مدارس ،سا اا مدت کمی اا شروع کار ،در ردیف مفدارس ممتفاا تدفران
درآمد و تاکنون فارغ ایتحصیالن بسیاری داشته است که اکثر آردا به دارشگاهها راه یافتهارفد
کار ما با جوانها ،هم سیاسی بود و هم مذهوی و هم درسی با حسینیۀ ارشاد هم همکفاری
میکردیم برای ّ
مؤسسات و سایر فعاییتها ،ماهاره دادیم حفدود رفیممیلیفون تومفان هز ینفه
ّ
مؤسسات موید ،مسجد رصرت و کارون توحید و چون اساسرامه داشتند و به
میکردیم
ثوت هم رسیده بودرد ،ماردگار شدرد و بهاصوالح قائم به شخص ریستند »
بازبینی در فقه

آی اﷲ موسوی اردبیلی در کنفار فعاییتهفای تولیغفی و مفدیریت مسفجد و مکتفب و کفارون،
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بررامههای علمی و موایعفات روشفمند ریفز داشفت تحایافات وی ،بیشفتر دربفارۀ مسفائل و
موضوعات روا و موتالبه جامعه بود یکی اا تحایاات که همراه دکتر بدشتی شفروع شفد و تفا
سا  2112ادامه یافت ،طفرح «بفاابینی اسفال » بفود ایفن کفار در سفا  2111در مسفجد
امیرایمؤمنین(ع ،آغاا شد ابتدا قرار بود که استاد مودری ریز آن دو را همراهفی کنفد ،ویفی بفه
دییل مشغلههای بسیار رتوارست «این کاری که ما قصد ارجا آن را داشفتیم ،خالصفها ایفن
بود که میخواستیم بداریم که آیا اسالمی که هزار و چدارصد سا اا آمدن آن سپری شفده و در
طو این تاری ،حکومتهای مثل بنیامیه ،بنیعواس و حکومتهای عربی و غیر عربی بفر آن
حاکم شده است ،آیا همان اسالمی است که سیامور اکفر (ص ،آورده بودرفد آیفا سیاسفتها،
رفتار و اعما این حکومتها و گروهها و دویتها در طو امان در آن تسثیر رگذاشته است آیا
در معارف ،احکا  ،فاه و اصو و به طور کلفی اسفالمی کفه سیفامور (ص ،آورده بودرفد ،هفیچ
رخنهای صورت رگرفته است شروع به تحای کردیم و اا امان صدر اسال تا حا را موضوع
تحای قرار دادیم اا ّاویین کارهای ما که در این تحای به چاپ رسید ،کتا منشأ امامت بفود
که میخواست به این سؤاالت ساس ،دهد که آیا امامفان معصفو (ع ،،علفم خفود را اا سیفامور
(ص ،گرفتهارد ،یا اا همدیگر ،یا خودشان درس خواردهارد ،یا به آردا ایدا شده است به ایفن
ترتیب کار مفا ادامفه یاففت یفک کتفا  ،آقفای بدشفتی میروشفت و یفک کتفا  ،مفن بعفد
روشتههایمان را در اختیار همدیگر قرار میدادیم تا بررسی کنیم اگر اختالففی داشفتیم ،دربفارۀ
آن مواحثه میکردیم تا شاید به رتیجۀ بدتری برسیم »
ممنوع الخروج

فعاییتهای آی اﷲ موسوی اردبیلی در تدران ،اگرچه بیشتر صوغۀ دینفی و فرهنگفی داشفت،
سمتوسوی سیاسی و گاه اظدار رمر دربارۀ رو یدادهای داخلی و خارجی ،باعث شفده بفود
که هم مرد تدران و هم ساواک بدارند که ایشان در شمار یاران اما خمینفی اسفت و اا هفر
فرصتی برای ضربه ادن به رژ یم استواده میکند اا این رو همواره تحت رمر و توجه بودرد و
مسجد و مکتب امیرایمؤمنین(ع ،و کارون توحید اا مدمترین مراکز سیاسی سایتخت به شمار
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میآمد در آن سا ها جایگفاه علمفی آیف اﷲ موسفوی اردبیلفی ،سشفتوارۀ موفاراات سیاسفی
اراالبیون بود با وجود این ،هوشمندی و رفتارهای بسیار ایرکارفه ،خوفر ارفدان را اا ایشفان
دور میکرد اما ساواک هیچ گاه ایشان را اا رمفر دور رمیداشفت در یکفی اا گزار هفای
ساواک ،اظدارات آقای اردبیلی دربارۀ اوضفاع رجفف و ریروهفای اراالبفی ،در یفک محوفل
خصوصی ،در تاری ،بیست و ششم فروردین  ،2111این گوره مخابره شده اسفت« :رفامورده
اا طال ساب قم میباشد و اخیرا اا عراق به ایران آمده است اا طرفداران خمینفی بفوده و
مورد اعتماد دوستان خمینی ،مارند رباری شیراای ،شی ،اسداﷲ بیات ارجاری ،شی ،حسفین
حااری ارجاری و غیره میباشد » 1چند روا سا اا ایفن گفزار  ،در هشفتم اردیودشفتماه،
سپدود رصیری رئیا ساواک در رامهای بفه رئفیا شفدرباری کشفور ،دربفارۀ آقفای اردبیلفی
میرو یسد« :خواهشمند است دستور فرمایید چنارچه راموردۀ باال تااضای صدور یفا تمدیفد
گذررامه و سروارۀ خروج رمود ،اا ساواک استعال رمایند » ١در همین تاری ،اسم او اا طفرف
شدرباری جزو ممنوع ایخروجها اعال شد «شدرباری کل کشور طی ییستی رفاموردۀ بفاال را
به استناد رامۀ شمارۀ  11/1/3 ،222/131جزو افراد ممنوع ایخروج منمور رموده است »

١

به این ترتیب با بررسی اسناد ،رامهها و یادداشتهای داخلی ساواک درباره آقای اردبیلی
(اا سا  2111تا  ،،2112میتوان چنین رتیجه گرففت کفه سفاواک رخواسفته اسفت حتفی
یحمهای اا او غافل باشد «برابر اطالع ،راموردۀ باال اخیرا اا شدرستان توریفز بفه تدفران وارد
شده است خواهشمند است دستور فرمایید اا اعما و رفتار و تماسهای مشاراییه ،وسفیله
منابع و سایر امکارات موجود مراقوت به عمفل آورده و رتیجفه را بفه ایفن ادارۀ کفل مفنعکا
رمایند » 4این موضوع در چندین رامۀ دیگر ادارۀ کل سو به ساواک تدران ،مورد تسکیفد قفرار
گرفته است در یکی اا این رامهها ،ثابتی مدیر کل ادارۀ سو به رئیا سفاواک تدفران چنفین
 1اسناد ساواک ،اا ساواک تدران به ادارۀ کل سو  ،شمارۀ  11/21112ﮬ  ،1مورخ 11/2/11
 ١همان ،اا تیمسار ریاست ساواک به ریاست شدرباری کل کشور ،شمارۀ  ،222/131مورخ 11/1/3
 ١همان ،اا رئیا بخش  111ساواک به رئیا بخش  121ساواک ،شمارۀ  ،131مورخ 12/3/11
 4همان ،اا ادارۀ کل سو  121به ریاست ساواک تدران  11ﮬ  ،21شمارۀ  ،121/2131مورخ 11/2/13
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روشته است« :خواهشمند است دستور فرمایید کماکان اا اعما و رفتار راموردۀ باال ،وسفیلۀ
منابع و سایر امکارات موجود مراقوت به عمل آورده و اا متن سخنراریهای وی در محاففل و
مجایا مذهوی آگاهی حاصل کرده و اا فعاییتهای احتمایی این شخص به روع روحاریون
ّ
1
افراطی مولع گشته و رتیجه را مرتوا به این ادارۀ کل اعال رمایند »
با وجود این ،آی اﷲ موسوی اردبیلی هر جا که الا و ریاا بوده به میدان آمفده یفا اظدفار
رمر کرده است برای رموره ،در سخنراری  11دی ماه  2111در آبادان میگو یفد« :هفر کفا
در هر ماا و یا در هر یواسی که باشد ،چنارچه ظلم و ستم بکند ،در همین دریفا ارتافا سفا
میدهد در امان قدیم حاکمی بود که با تما قدرت به مرد اور میگوفت و ظلفم و سفتم
فراوان میکرد و هرچه بزرگان و عواملش به وی میگوتند که ظلم رکفن ،گفو رمیکفرد تفا
آنچنان بالیی به سر آمد که اا هستی ساقط شد؛ به طوریکه به ران شب محتاج گشفت و
برای امرار معا بر سر گذرگاهها رشست و اا مرد گدایی میکرد »

١

مجاهدین خلق

در دهۀ  ،11مسجد امیرایمؤمنین ،رفتهرفتفه بفه عنفوان مرکفزی مدفم و تسثیرگفذار در عرصفۀ
مواراات اراالبی علیه رژیم سدلوی در غر تدران شدرت یافت مواحث جدید و سرمحتفوای
منورها و جلسات توسیر قرآری آقای موسوی اردبیلی ،جواران و دارشجویان را به خود جفذ
کرده بود این جواران ،اگرچه بیشتر بچفههای مفذهوی بودرفد ،گفاهی گرایشهفا و توکفرات
سیاسی متواوتی هم داشتند در این سا ها با توجه بفه حضفور سرررف سفاامان مجاهفدین
خل در دارشگاهها ،برخی اعضای آن به مسجد امیرایمؤمنین ریز بیشوکم رفتوآمد داشتند
«آن رواها چدرۀ مناف این گروهها آشکار رشده بود من تا اعال تغییفر ایفدئویوژیک ،در
برابرشان موضع خاصی رداشتم؛ چون میدید که داررد با شاه مواراه میکنند بعضیهاشان
همشدریهای ما هم بودرد و ما سدر و جدشان را میشناختیم مثال سعید محسن اگرچفه در
 1همان ،اا ادارۀ کل سو  121به ریاست ساواک تدران  11ﮬ  ،21شمارۀ  ،121/22132مورخ 11/22/21
 ١همان ،اا /1ﮬ  2به  ،121شمارۀ /22213ﮬ  ،2مورخ 11/22/1
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ارجان اردگی کرده بود ،اصایت اردبیلی داشت اا روههای حاج میراا محسن مجتدفد بفود
سدر  ،میراا سلیمان اردبیلی ،در ارجان دفتر ثوت اسناد داشت حنیففرژاد هفم در اردبیفل
همسایۀ ما بود ایندا در ماابل تغییر ایدئویوژ یک مجاهدین ایستادرد؛ همراهی رکردرد من و
امثا من هم در برابر این ساامان موضع گرفتیم یاد هست که در ماه رمضان آن سا  ،قفرار
شد من دربارۀ ساامان مجاهدین خلف و موضفعگیریهای آن سفخنراری کفنم روا ّاو مفاه
رمضان ظاهرا جمعه بود آن روا باالی منور گوتم :صحوتهای من روا خاصی دارد شاید
به درد همه بخورد ،شاید به درد گروه خاصی بخورد بنابراین ،آقایان خیا رکنند که مفن هفر
روا دربارۀ یک موضوع سخن میگو یم مثال اگر همین امروا دیدید که موضفوع و محتفوای
سخنراری من به دردتان رمیخورد ،بدارید که تا آخر مفاه رمضفان همینطفور اسفت شفروع
کرد به گوتن برخی موایب؛ ویفی مفودم و سربسفته چفون میخواسفتم آرا آرا مسفائل را
بگویم مجاهدین مرا تددید به قتل کردرد یاد است یک روا که میخواسفتم اا مسفجد بفه
منز برو  ،جواری که به مسجد میآمد و رماا میخوارد ،به من گوت« :مفن بفا شفما کفاری
دار » گوتم :من االن باید برو استراحت کنم اصرار کرد و تا خاره آمد به مفن گوفت :مفن
امروا فدمید که شما میخواهید مجاهدین را بکوبید و در ماابل آردا موضفع بگیریفد مفن
رمیدارستم این جوان کیست :ساواکی است مجاهد است گوتم :به شما توریک میگفویم
که فدمیدید من چه میخواهم بگویم چفون مفن مفودم صفحوت کفرده بفود گوفت :رافد
مجاهدین ،به روع دستگاه تما میشود من هم به رو خود جوا هایی به او داد گوتم:
مگر ما ح و باطل را بر اساس سود و ایان دستگاه تشخیص میدهیم اگر دستگاه بگویفد
رماا بخوارید ،ما باید رماا را ترک کنیم یک بار دیگر هم آمد و بحث کرد ایفن بفار گوفت:
بچههای مجاهد اخالص داررد ممکن است اشتواه کنند ،ویی رواید تضعیف بشورد گوفتم:
ما رواید باطل را تاسیم کنیم به باطل عمدی و باطل سدوی وظیوۀ ما مخایت با باطل است
ما که اا ر ّیتها خور رداریم بررسی ر ّیتها بر عددۀ خدا است گوفت :سفدم مجاهفدین در
اراال بیشتر اا شما آخوردهاست چرا ایندا را میکوبید من گوتوگو را به سفمت طنفز و
شوخی برد ویی او تددید کرد و گوت :تفو بارفد و تشفکیالت رفداری کشفتن تفو مثفل آ

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

166

خوردن است کافی است که وقتی اا خیابان میروی ،با یک موتفور تصفادف کنفی و کشفته
شوی ،تااه شدید هم رمیشوی میگویند اا خیابان رد میشد ،موتور به او اد و مفرد! گوفتم:
من عمر را کردها فکر رمیکنم آینده بدتر اا گذشته باشد هر کاری دوست دارید ،بکنیفد
عصواری شد و رفت یک روا دید در مسجد رماا میخوارد؛ اما به من اقتدا رکرده است اا
دوستان سرسید این جوان را میشناسید یکی اا دوستان گوت :اسفمش اهتفا چی اسفت
در اردان با من همبند بود اا بچههای مجاهدین خل است بعد اا اراال در ماجرای 11

خرداد ،همان دوستمان به من گوت :اهتا چی کشته شد گو یا آن روا در یفک اد و خفورد
خیاباری شرکت داشته است »

1

رمضان 1191

ده سا اا اقامت آی اﷲ موسوی اردبیلی در تدران میگذشت و او در این مدت توارسفته بفود
که رسلی اا جواران مسلمان و موارا را در غر تدران تربیت کند در ماههای رخسفت سفا
 ،12اراال به مرحلۀ تماهرات خیاباری رسیده بود مسجد امیرایمؤمنین(ع ،در رمضفان آن
سا که با مرداد مصادف شده بود ،اا کارونهای گر و سرشور اراال به شمار میآمد طو
گزار ساواک اا سخنراری آقای اردبیلی در یکی اا رواهای رمضان سا ( 12بیست و سو
مرداد برابر با ردم رمضان ،،وی رخست دربارۀ مواراۀ حضرت ابراهیم با رمرود سخن گوته و
سپا بحث را به ضرورت مواراه با همۀ ستمگران کشارده است همان شب ،حج االسفال
فاکر به دعوت آقای اردبیلی در مسجد سخنراری میکند و در سایان مراسم برای سالمتی اما
خمینی دعا میکند روا بعد ،آیف اﷲ موسفوی اردبیلفی ،در سایفان سفخنراریا میگو یفد:
«خداوردا ،تو را به حرمت ابراهیم قسم میدهم که ملت ایران را که در چنگا گرگهفا اسفیر
شدهارد ،رهایی بخش!» ١طو گزار ساواک ،در این مجلا حفدود  311روفر در مسفجد
حضور داشتهارد
 1روارامۀ اطّلعات« ،مصاحوه با آی اﷲ موسوی اردبیلی» ،2111/22/22 ،با و یرایش و تلخیص
 ١اسناد ساواک ،گزار خور ،مورخ 12/1/13
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روا بیست و سنجم مرداد ،برابر با یاادهم رمضان ،او ضمن طرح برخی مسائل مفذهوی،
به یکی اا اعالمیههای حکومت رمامی اصودان که ّ
تجمع بیش اا سه رور را ممنوع مفیکفرد
اشاره کرده ،میگو ید« :طو اطالع قرار است که کارگران اصودان تماهراتی به روفع دویفت و
علیه تماهرکنندگان برسا کنند این تماهرات با توجه به متن اعالمیۀ حکومت رمامی اصودان
که اجتماع بیش اا سه رور را ممنوع کرده است ،به طور حتم فرمایشی اسفت مگفر کفارگران
میتوارند اعالمیۀ حکومت رمامی اصفودان را رافص کننفد

مفرد مفا دیگفر فریفب ایفن

ترفندها را رمیخوررد و به راه خود ادامه میدهند » 1جمعیت حاضر در این جلسه ،بفیش اا
هزار رور بوده است
در سخنراری روا بیست و هوتم مرداد (سفیزدهم رمضفان ،بفیش اا  3111روفر حضفور
داشتهارد و موضوع سخنراری چدرۀ اجتماعی اسال بوده است آیف اﷲ موسفوی اردبیلفی در
این روا هم برای سالمتی رهوران دینی و مراجع تالید دعا میکند همچنین در سایان مراسم،
اعالمیههایی دربارۀ کشتگان اصودان ،شیراا ،قم ،توریز و اعالمیۀ اما خمینی در میان مفرد
سخش میشود

١

روا بیست و هشتم مرداد ،مصادف با چداردهم رمضان او ضمن اشاره به مصفاحوۀ روا
قول منصور اظدار داشت« :منصور سؤا اغلب خوررگفاران را بالجفوا گذاشفت » سفپا
ّ
دربارۀ دستگیری هژبر یزداری گوت« :چرا کسی که ایفن همفه دادی و قتفل و ظلفم و تعفدی
کرده است ،سروردها تا االن بایگاری بوده است » ١ساواک جمعیت حاضر در این مجلا
را  2111رور برآورد کرده و گزار داده است :مثل روا قول تعدادی اعالمیه دربارۀ سیروی اا
اما خمینی و تشوی مرد به جداد ،در ُ
جامدری مسجد به چشم میخورد و مرد در هنگا
خروج اا مسجد ،اعالمیهها را با خود میبردرد در همین روا در یک سند داخلفی سفاواک،
روحاریون موارا و مخایف دویت در تدران این گوره فدرست شده است« :شی ،حسفن مویفد
 1همان ،اا ساواک تدران به ادارۀ کل سو  ،121شمارۀ  21231ﮬ  ،11مورخ 12/1/11

 ١همان ،اا ساواک تدران به مدیریت ادارۀ کل سو  ،شمارۀ  11/21223ﮬ  ،21مورخ 12/1/12
 ١همان ،اا  11ﮬ  21به  ،121شمارۀ  11/21121ﮬ  ،21مورخ 12/1/13
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سید عودایمجید ایرواری (رباص کریمّ ،،
(تدرانسارس ،فلکۀ دو ّ ،،
سفید عوفدایکریم موسفوی
کریمی اردبیلی (خیابان فرصت ،،شی ،جواد غفروی (میفدان شفاهپور ،،شفیّ ،
محمفدعلی
موحدی کرماری (کوکاکوال ،،حاج ّ
سید هادی خسروشفاهی (مسفجد شفی ،عودایحسفین،،
مددی خراساری (سر سویکّ ،،
1
محمدحسن طاهری (خیابان الری» ،
روا سی و یکم مرداد  ،2112برابر با هودهم رمضان ،سخنراری آی اﷲ موسوی اردبیلفی
دربارۀ اهمیت و ارا مسفاوات در اسفال بفود در ایفن مجلفا او بدرهکشفی اا ارسفان را
محکو میکند و با ارتااد اا حکومت ایران ،میگو ید« :در رما فعلی ،ارسان رمیتوارد روا
بکشد! ارسانها را به مسلسل میبندرد دست دادها را باید برید؛ رگذارید روفت را بوررفد،
مرد را چپاو کنند به دادها کاری رداررد ،ویی اگفر مفا حرفمفان را بفزریم ،بایفد مجفااات
شویم برای مردمی که میخواهند اردگی خود را ارتاا بدهند ،هیچ گوره امکان و محیوفی
فراهم ریست مصوریت [اا بااخواست] در اسال وجود ردارد ،اما این آقایان برای خودشفان
مصوریت درست کردهارد » ١منابع ساواک ،حاضرین در این مجلفا را  1111روفر بفرآورد
کردرففد در سایففان سففخنراری ،مارنففد رواهففای گذشففته ،اعالمیففههای امففا خمینففی دربففارۀ
محکومیت کشتار مرد اصودان و شیراا ،در میان مرد سخش شد
روا یکم شدریور ،برابر با هجدهم رمضان ،سفخنان او دربفارۀ شفناخت ارسفان بفود در
ادامه به موضوع سینما رکا آبفادان اشفاره کفرده ،میگو یفد« :عفدهای بفا آتفش ادن سفینما،
میخواهند روی جنایات خود در اصودان و شیراا سرسو بگذاررد » سپا رشفریات را بفه
تناق گویی در اینباره متدم میکند در ارتااد اا اظدارات سخنگوی دویفت ریفز میگو یفد:
ّ
«در کشورهایی مثل آمریکا ،در این گوره موارد ،برای رسیدگی به مسئله ،کمیتهای متشکل اا
رمایندگان مرد تشکیل میگردد »

١

روا سو شدریور ،مصادف با بیستم رمضان ،مراسم با تالوت آیات اراالبی قفرآن کفریم
 1همان ،اا  131به  11ﮬ  21و  ،121شمارۀ  ،131/1111/2113مورخ 21/1/13
 ١همان ،اا  /11ﮬ به  ،121شمارۀ  11 /21131ﮬ  ،مورخ 12/1/2

 ١همان ،اا ساواک تدران به مدیریت کل ادارۀ سو  ،شمارۀ  11/21122ﮬ  ،مورخ 12/1/12
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شروع شد سپا آقای موسوی اردبیلی بر منور رشست در ایفن سفخنراری گوفت« :ارافال
همیشه اا طواات سایین شروع میشفود و ایفن ارافال تودههفای مفرد اسفت و هیچوقفت
اراال اا طواۀ حاکم بررمیخیزد و اراال طواۀ حاکم عوا فریوی است » سپا به حادثفۀ
سینما رکا آبادان اشاره میکند و میسرسد :چرا مسموران دویت به مرد کمک رکردرد کفه در
آتش رسوارد  1بخش سایاری سخنان او دربارۀ وابستگی رما مایی ایفران بفه اقتصفاد آمریکفا
است در طو مراسم ،اعالمیۀ اما خمینی دربارۀ حادثه سینما رکا آبادان در داخل مسجد
رصب گردیده بود
روا چدففار شففدریور  /بیسففت و یکففم رمضففان ،بففیش اا دو هففزار روففر در مسففجد
امیرایمؤمنین(ع ،حضور یافته بودرد ایشان در ابتدای سخنراری گوت« :تما مسائلی کفه تفا
کنون گوتها کنار میگذار بحث امروا دربارۀ سه موضوع اسفت 2 :عفد تغییفر موضفع
مرد و ملت ایران 1 ،کاررامۀ سیاه امیرعواس هویدا و جمشید آمواگار 1 ،شریف امامی
سا اا مدتها خور تغییر کابینه امروا رسما اعال شد و روارامههای آیندگان و بفهاصفوالح
رستاخیز و کیهان با تیتر درشت ،تغییر یک کابینه تحمیلی را به مرد روید دادرد شاید به این
ترتیب بخواهند افکار مرد را منحرف و به رحو دیگر قدارهبندها خواستههای خود را بر ملت
تحمیل رمایند؛ اما این تغییرات ره تندا هیچ گورفه امیفدی بفرای مفرد و آاادی و دموکراسفی
ُ
ایجاد رمیکند؛ بلکه د خو کنک هم ریست یذا گو این عنوانهفا و تیترهفای درشفت را
رخوردید و همانطور که به سا خاستهاید و قیا ملت شروع شده است ،متحد شوید تا دویفت
بدارد که ملت هرگز گو رخواهد خورد روارامههای مزدور دویتی رمیتوارند رمفر مفرد را
منحرف ساارد هو یدا با اینکه هنوا ریمهجان است و گوشهای اا حکومت را اشغا کفرده
است ،ویی اا بیم رسوایی حکومت ،مجوور شد مشکالتی را که در این چدارده سفا ایجفاد
کرده است ،به گردن بگیرد [در این یحمه ،بریدۀ روارامفۀ آینردگان را در دسفت داشفت و اا
روی آن خوارد ]:مارند ّ
تور  ،افزایش سریع قیمتها ،تنگناها در ایربنای اقتصادی مملکفت،
کموود ریروی ارساری ،مشکالت مسکن و غیره » سپا دربفارۀ کاررامفۀ یفکسفایۀ جمشفید
 1همان ،اا ساواک تدران به مدیریت کل ادارۀ سو  ،شمارۀ  11/21113ﮬ  ،مورخ 12/1/1
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آمواگار سخن گوت و مرد با شعار «صحیح است» او را تسییفد مفیکردرفد دربفارۀ شفریف
امامی ریز گوت« :او هم آمده است کفه ملفت را ایفر شفالقهای حکومفت ،تارومفار کنفد
همانطور که بزرگترین آماری که دویت آمواگار جرئت رداشت در کاررامۀ خود به آن اشفاره
رماید ،تعداد قتلها و غارتهفا و کشفتار مفرد مسفلمان ایفران در شفدرهای متوفاوت بفود،
حکومت فعلی هم آمده است که ملت را قتل و غارت کند وارمود میکنند که دویت شریف
امامی ،مذهوی است کدا مذهب آیا مفذهویون او را میشناسفند

اشفتواه حکومفت در

این است که فکر میکند ملت ایران به خواست اففراد یفا گروههفا قیفا میکننفد رفه! ایفن اا
هوشیاری ملت است ملت ،ملت  11یا  211سا قول ریست خود را آماده سفاختهارد کفه
شدید شورد و ردا آاادی را بارور ساارد تا اماری که رخستوایراری چون شریف امامی یفا
سلف آن ،اا سشت درهای بسته بر ملت تحمیل میگردرد ،ملت چنفین دویتهفایی را قوفو
ردارد و تما این معایب ،راشی اا رما رژیم ایران است رخستوایر را باید ملفت بیفاورد و
ملت مرخص کند ،ره اینکه یک فرد ،رخستوایر بر ملت تحمیل کند تا اماری که رژیفم و
رما حکومتی ایران ابزار استوداد و دیکتفاتوری و فسفاد اجتمفاعی را کنفار رگذاشفته اسفت،
رستاخیز و قیا ملت ادامه خواهد داشت حکومت باید تلویای اا اصو شرعی اسال باشد
و بدترین راه و رو همان هست که آی اﷲ خمینی برای ملت ایران روشن رمود » 1مفرد بفا
شنیدن را اما خمینی ،ابراا احساسات کردرد
روا بیست و سنجم شفدریور /بیسفت و دو رمضفان ،آیف اﷲ موسفوی اردبیلفی در میفان
ارووهی اا جمعیت (بایغ بر سنج هزار رور  ،،باالی منور رففت و دربفارۀ حکومفت اسفالمی و
ماهیت آن و اینکه قدرت و ثروت کشور باید در دست ملت باشفد رفه در دسفت یفک روفر،
سخنراری کرد در سایان ریز حکومتهای استودادی را بدترین روع حکمراری در جدان شمرد
همامان برگهایی اا اعالمیهها و سخنان اما خمینی بر دیوارهای مسجد راش بسته بود؛ اا
ّ
محمفد
جمله اعالمیۀ «آبادان میگرید و ایران عزادار است » ١همان شفب ،حجف االسفال
 1همان ،اا ساواک تدران به مدیریت کل ادارۀ سو  ،شمارۀ  11 /21311ﮬ  ،مورخ 12/1/1
 ١همان ،اا  11ﮬ به  ،121شمارۀ  11 /21121ﮬ  ،مورخ 12/1/3
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فاکر ریز در مسجد سخنراری کرد وی در بخشی اا سخنارش ،گوت« :در جراید خفارج درج
شففده اسففت کففه عوففدایعزیز ،وایففر فرهنف عربسففتان سففعودی ،اظدففار داشففته کففه عففدهای
مارکسیست علیه رژیم ایران اقداماتی ارجا میدهند و اا کشورهای عربی خواسته است که
اا رژیم ایران جاربداری کنند دریا بدارد که ردضت جواران ما اسالمی است و بفه سیفروی
اا مراجع تالید است »

1

سخنراری ششم شدریور مصادف با بیست و سو رمضان ،دربارۀ مسائل دینی و حکومت
اسالمی بود منابع ساواک جمعیت حاضر در این مراسم را حفدود سفنج هفزار روفر تخمفین
ادهارد  ١همان شب ،جمعتی بایغ بر هوت هفزار روفر در مسفجد امیرایمفؤمنین(ع ،اجتمفاع
کردرد و آقای موسوی اردبیلی برای آران دربارۀ فجفایع رژ یفم شفاه در عرصفههای صفنعتی و
کشاورای سخن گوت در بخشی اا این سخنراری ،میگو ید« :سفران حکومفت اا رفا سفه
روحاری عاییماا قم ،تفرس داررفد؛ یفیکن اا گوفتن رفا شفخص چدفار وحشفت داررفد:
خمینی » در این هنگا جمعیت سه بار با صدای بلند صلوات فرستادرد

١

هوتم شدریور /بیست و سو رمضان ،آی اﷲ موسوی اردبیلی ،رخست اا مفرد خواسفت
که آرامش را حوظ کنند و بداره به دست ّ
عما رژ یم ردهنفد سفپا در بخشفی اا سفخنراری
خود گوت« :بستن کااینوها و قمارخارهها ،اقدامات ایربنایی ریست ظاهرساای است اگر
دویت میخواهد کاری کند ،مسئوالن کااینوها را به مرد معرفی کند » در خاتمه ریز اا اما
خمینی یاد کرد که با ابراا احساسات و صلواتهای سی در سی مفرد همفراه گشفت هنگفا
سخنراری ایشان ،مسموران سلیا در محوطۀ مسجد حضور داشتند

4

هشتم شدریور ،برابر با بیست و چدار رمضان ،در حایی کفه حضفور سلفیا در اطفراف
مسجد امیرایمؤمنین(ع ،جلب رمر میکرد و فضایی سنگین بر شدر حاکم شده بود ،آیف اﷲ
 1همان ،گزار خور ،مورخ 12/1/1
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موسوی اردبیلی یکی اا تندترین سخنراریهای خود را علیه حکومت ارائه داد در ابتدای این
سخنراری گوت« :در ماه موارک رمضان باید احکا این مفاه را گوفت؛ امفا بفه ماتضفای روا
میخواهم دربارۀ مواراه صحوت کنم شما رواید به هیچ وجه دست اا مواراه بردارید تفااه
شروع کار است و دو چیز را در تما طو مواراه باید در رمر بگیرید :یک به هیچ وجه رواید
با دشمنان مصایحه کرد تا استارار کامل حکومت اسالمی اا سفا رنشفینید و بفا چنفد وعفدۀ
کوچک اا قویل بستن قمارخارهها و بااگشت تاو یم هجری ،فریب رخورید؛ دو بفا توجفه بفه
اینکه مسلماران با تما قوا به میدان آمدهارد و اسلحۀ واقعی آردفا جامعفۀ روحاریفت اسفت،
روحاریون را اا آیات عما تا روضهخوان معمویی حوظ کنید فریب رخوریفد! چفون ممکفن
ّ ّ
معمم قالبی و سیشساخته میان شما بورستند تندا رهور بزرگ و سیشوای عاییقفدر کفه
است
حاال دیگر اسمش هم قاچاق ریست و روارامهها هم روشتهارد ،آی اﷲ خمینی ،موارا بزرگ و
سرچمدار واقعی مواراه است[صلوات حضار] در ایفن راه اگفر خیلیهفا کشفته شفورد ،ویفی
حکومت اسال مستار شود ،کسی رواخته است؛ اما اگر به همین بستن قمارخارفه و امثفایدم
اکتوا شود ،باختهایم » 1این سخنراری در حضور بفیش اا  2111روفر ایفراد شفده اسفت در
بررامۀ شب ریز آی اﷲ موسوی اردبیلی بر منور رشست و گوت« :اصفوال موفاراه بایفد هفدفی
داشته باشد و موارا بدارد برای چه مواراه میکند مواراۀ ما مسلماران میبایست قد به قفد
سیش برود » سپا به برخی سخنان و فتواهای اما خمینی اشاره کرد که بفا تسییفد و اسفتاوا
شدید مرد روبهرو شد در این روا عالوه بر سخش اعالمیههای اما خمینی ،تصویر بفزرگ
ایشان ریز بر در مسجد رصب گردید

١

وقتی گزار این سخنراریها و سیامدهای آن در مسجد امیرایمؤمنین(ع ،به دست ثفابتی
( مدیر کل ادارۀ سو  ،رسید ،وی در رامهای اا ساواک تدفران خواسفت کفه آیف اﷲ موسفوی
اردبیلی را دستگیر کنند؛ ١اما ساواک تدران اا بیم واکنش مرد به این رامه ترتیب اثر رداد
 1همان ،اا  11ﮬ به  ،121شمارۀ  11 /21322ﮬ  ،مورخ 12/1/3
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در سخنراری روا دهم شدریور /بیست و هوتم رمضان ،با توجه به رزدیکی روا عید فور،
اظدار داشت« :صوح روا  12/1/21در این محل جمع و سپا دسفتهجمعی و یویکگویفان
به طرف آیزنهاور حرکت میکنیم تا در امینی که جنفب ایرانراسفیورا اسفت و اا صفاحب
امین هم اجااه گرفته شده استّ ،
تجمع و رماا روا عید را برگزار کنیم » در مجلا آن شب،
مرحو مدندس مددی باارگان هم حضور یافته بود آی اﷲ موسوی اردبیلی ،سخنان خفود را
کوتاه کرد تا او ریز برای مرد سخنراری کند باارگان دربارۀ جفدا حف و باطفل و ضفرورت
استاامت تا سیروای به رهوری آی اﷲ خمینی سخن گوت

1

برخی اا سخنان آی اﷲ موسوی اردبیلی در رواهای باقیمارده به این شرح است:
یاادهم شدریور /بیست و هشتم رمضان« :فرد دستگیر شده در عراق [به جر جنایفت در
سینما رکا آبادان] به احتما قوی فردی است به را رشید مول که اخیرا در جراید موایوی
علیه آی اﷲ خمینی درج رموده و طو راشۀ عوامل دویفت صفورت سذیرفتفه اسفت چنارچفه
ادعای دویت صحت دارد ،چرا مرد را مولع رمیکنند و کلیفه کارهفای دویفت عوا فریوارفه
است

اینک وقت آن رسیده است که مرد ایران جالد خونآشا را بشناسند »

دواادهم شدریور /بیست و ردم رمضفان« :بعضفیها موفاراه را بفهخاطر خفود موفاراه و
سلحشوری میخواهند ما ایندا را روی رمیکنیم؛ اما عدهای در مواراه هدف و جدت داررد
ما باید در مواراه هدف و جدت داشته باشیم هدف ما خدا و ح است با توجفه بفه اینکفه
دشمن یکی است ،سؤا میشود آیفا کسفیکه اعتافادات مفادی دارد ،میتوارفد در صفووف
مواراۀ ما وارد شود یا ره قرآن ما و آیات ما به خصوص آی اﷲ خمینی مشخص رمودهارد که
ایندا در جامعه اسالمی جایی رداررد ما با هرچه راح است مواراه میکنیم اگر روت مفا را
غر میبرد ،گاا ما را هم شرق مجاری میبرد »

١

گوتنی است که در شبهای ماه رمضان سا  ،12جواران مسلمان و اراالبی با ریروهفای
ضد شور درگیر میشدرد آی اﷲ مددی کروبی در اینباره میگوید« :ما روحاریون تدفران
 1همان ،اا  11ﮬ به  ،121شمارۀ  11/21121ﮬ  ،مورخ 12/1/22
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در ماه موارک رمضان جلسات متعددی داشتیم رژیم تصمیم گرففت بفرای توقفف حرکفت،
عدهای اا روحاریون را بااداشت کند یک شب که در تدفرانویفال ،در منفز آقفای مرواریفد
جلسه داشتیم ،من و آقای ارواری دستگیر شدیم آن شب عدهای دیگفر را گرفتنفد؛ اا جملفه
آقای باهنر ،آقای موسوی اردبیلی ،آقای غیفوری ،آقفای امفا جمفاراری و آقفای سف ّید هفادی
خسروشاهی » 1شدید باهنر ریز در مصاحوهای میگو ید« :ماه رمضان سا آخر در دریای رو
اجتماعی کرده بفودیم در ایفن اجتمفاع عفدهای اا علمفا و روحاریفت موفارا ،جمعفه بفرای
تماهرات و راهپیماییها بررامهریزی کردرد ردایتا این اجتماع کشف شد و ما  11رور بفودیم
که آرجا را محاصره کردرد بعضی اا ما را بین راه و بعضی را داخل منز دستگیر کردرد بنده
و آی اﷲ موسوی اردبیلی را در خیابان دستگیر کردرد و ما را بردرفد ویفی بفاا مفدت کوتفاهی
بود »

١

کانون آگاهی و مبارزه در تهران

مسجد امیرایمؤمنین(ع ،با حضور یکفی اا رزدیفکترین یفاران امفا خمینفی ،یعنفی آیف اﷲ
موسوی اردبیلی ،اا جمله سایگاههای مدم و مورد تسیید رهوری اراال بود که هفر روا در آن
صدها و هزاران رور جمع شده و صحیحترین اخوار اراال و مواضع رهور اراال را اا ابان
ایشان میشنیدرد مروری بر سخنراریهای چند ماه منتدی به سیفروای ارافال اسفالمی در
این مسجد ،رشان میدهد این کارون مواراه ،راش مدمی در آگاهسفاای مفرد تدفران داشفته
است به عنوان مثا در سخنراری بیستم آرر ،آیف اﷲ موسفوی اردبیلفی بفدون مادمفه سفراغ
مسائل جاری اراال میرود و میگو ید« :منصور اظدار کرده است که اگر من رواشم ایفران
کموریست میشود این ادعا خالف است کموریست را بیعدایتی به وجود آورده اسفت بفا
یکسارچگی ملت تا آخرین قورۀ خون خود مارند اما حسین(ع ،در راه آاادی به مواراه ادامه
خواهیم داد » ١در سخنراری بیست و ششم آرر ،دربارۀ حکومفت اسفالمی و مسفائل جفاری
 1کردی ،علی ،جامعۀ روحانیت مبار  ،ص31-33
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کشور سخن میگو ید همچنین خور اعتصا کارکنان دارایی ،شرکت روت و تلویزیون را بفه
مرد میدهد در بخشی اا این سخنراری میگو ید« :تیمسار ااهاری و شریف امامی و دکتفر
سجادی ،ماداری اا ارا کشور را با خود بردهارد » 1در بیست و هوتم آرر ،سفا اا اشفاره بفه
برخی آسیبها ،میافزایفد« :بدتفرین سفالحی کفه شفما در اختیفار داریفد ،یکسفارچگی و
همعایدگی شماست اگر االن او (شاه ،میگوید اا مرد استدعای عاجزاره مفیکنیم ،بفرای
این است که فضای روا کشیدن هم ردارد به او مجا ردهید فکر رکنید او عو

شده ،یفا

تغییر ماهیت داده است همینها روودرد که قوال به شما میگوتنفد اگفر در حفز فراگیفر مفا
شرکت رکنید ،باید ایر خاک بروید و بمیرید حاال چه شفده اسفت کفه اا شفما اسفتدعای
عاجزاره داررد !

االن اردگی مسلماران ایران تا حدودی به اردگی مسلماران صفدر اسفال

شواهت سیدا کرده است آران هفم تمفا اوقفات ارفدگی و دارایفی خفود را رهفا و بفا ارفدگی
سرمشات خود هدفی جز تاویت دین و رسیدن به هدف خود رداشتند شما هم سفعی کنیفد
که همانطور باشید »
دکتر ّ
سید ّ
محمدرضا بدشتی ،فرارد شدید بدشتی در مصاحوهای میگو ید:
١

«قول اا سیروای اراال  ،برای هدایت تمفاهرات و روشفتن قوعنامفههفا یفا اعالمیفههفا،
روحاریت موارا شمیران شکل گرفت و بعد بهتدریج گستر سیدا کرد و شد روحاریت موارا
تدران و آقای موسوی اردبیلی به عنوان یکی اا اعضای روحاریت موارا تدران که تااه در حا
شکلگیری بود ،در جلسفات حضفور داشفتند و آرجفا هفم بفا ایشفان آشفنا شفدیم یکفی اا
تماهراتی که به راوۀ عوف تاریخی تودیل شد ،تماهرات شارزده شدریور سفا  12بفود کفه
بعد اا تماهرات عید فور اتواق افتاد در تماهرات عید فورّ ،
تجمع گستردهای در محلفی رخ
داد که گو یا االن ایستگاه مترو شده است آن موقع یک امین خایی بود و برای برگزاری رمفاا
عید فور مناسب بود بعد اا رماا ،ریروهای امنیتی شفدرباری تفال کردرفد کفه جمعیفت را
متورق کنند ،در حایی که فضا ملتدب و مستعد رو یارو یی و درگیری بود اشتواهی که کردرفد
 1همان ،اا  11ﮬ به  ،121شمارۀ  11/21112ﮬ  ،مورخ 12/2/11
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این بود که جمعیت را به سمت خیابان کورو کویر (شریعتی کنوری ،هفدایت کردرفد روا
خیلی عجیوی بود و ّاویین بار بود که شاهد یک حرکت دستهجمعی بزرگ ،آن هفم در تدفران
بودیم من اا آن روا صحنههای بسیار جایوی در خاطر دار مردمی کفه خیلفی همفدیگر را
رمیشناختند و با یکدیگر غریوه بودرد ،در یک جدت واحد و با یک حرکت واحد به هم گفره
میخوردرد و صحنههای ایوایی اا گذشت و ایثار و محوت و صمیمیت را سدید مفیآوردرفد
رزدیک میرداماد ،درگیری رخ داد و آقای ّ
موفتح را دسفتگیر کردرفد ایوتفه ّاو مضفرو و در
جایی مخوی شده بود ،ویی بعدااظدر مسموران رفته و دستگیرشان کرده بودرفد بعفد هفم
تماهرات  21شدریور اتواق افتاد که بزرگتر اا این بود و ابعاد بیساباهای داشت منفز مفا
تاریوا به ستاد مرکزی اراال تدران تودیل شده بود و همۀ ارتواطات اا آرجا مدیریت میشد
در مواقعی که باید تصمیمگیری میشد ،آقای موسوی اردبیلی و برخفی دیگفر اا آقایفان هفم
حضور داشتند و یک روع تمرکز به وجود آمفده بفود ایفن را هفم عفر

بکفنم شفب قوفل اا

تماهرات عید فور ،شدرباری اعالمیهای صادر کرده بود و با کالرتری قلدک تماس گرفته بود
که فردا رواید تماهرات برگزار شود در تماهرات  21شدریور هم قفرار بفود کفه تمفاهرات بفه
جای آنکه در یکجا متمرکز باشد ،در چدار راوه برگزار شود که یکی اا آردا میدان ارافال
بود و علی ایااعده آقای موسوی اردبیلی بنا بود آرجا بیشتر ّفعا باشفد وقتفی آن سفه جفای
دیگر تعویل شد ،همه در همان قلدک مستار شدرد کفه منفز مفا بفود بفه یفاد دار کفه بفه
موتورها اجااه رفتوآمفد رمفیدادرفد و اگفر موتوسفواری را مفیدیدرفد ،بالفاصفله ّ
حسفاس
میشدرد من یک دوچرخهای داشتم و خیابان سرباالیی شریعتی کنوری و کورو سفاب را
چندین بار اا باال به سایین و برعکا رکفا اد کفه بویفنم اوضفاع چگورفه اسفت در سایفان
تماهرات  21شدریور شعاری مورح شده بود با این مضمون کفه ففردا ،یعنفی  22شفدریور،
راهپیمایی دیگری برگزار میشود و چون هیچیک اا این آقایان در بررامهریزی ایفن تمفاهرات
دخیل روودرد ،قرار شد شعار داده شود که «روحاریت فردا راهپیمایی ردارد» اما روا هودهم
شدریور گروهی در رزدیکی میدان ژایه (میدان شددای کنوریّ ،
تجمع کردرد و ماجرای هوفده
شدریور رقم خورد با توجه به فضای ّ
حادی که وجود داشت و بهخصوص دستگیری مرحو
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آقای ّ
موتح ،بررامه این بود که هم مرحو شدید بدشتی و هم آقای موسوی اردبیلفی و برخفی
دیگر اا آقایان در دسترس ریروهای امنیتی و شدرباری قرار رگیررد به همین دییل چند روای
 شاید یک هوته  -در منز حاج آقا محمود میرفندرسکی در خیابان دویفت ،رزدیفک منفزآقای هاشمی ،مستار شدرد و ارتواطاتشان با بیرون تاریوا قوع شفد بیشفتر اا چنفد روفر ،اا
محل استارار آردا مولع روودرد بنده هم یکی اا آن افراد بود که میکوشید تا ارتواص آقایان
و محیط بیرون را حوظ کنم خاطرۀ دیگری که اا اوایل اراال به یاد مارده است ،جلسات
شورای اراال است که در منز ما برگزار میشد من با سواری سژو میرففتم و چنفد روفر اا
آقایان را به منزیی که اا قول تعیین شده بود میرسارد این جلسات با فاصفلۀ کمفی قوفل اا
سیروای اراال  ،شکل منممتری به خود گرفت یکی اا دیدارهایی که در برخی اا خاطرات
هم رال شده و به ماههای سایاری قول اا سیروای اراال مربوص است ،دیداری است که آقفای
موسوی اردبیلی با ژررا هایزر 1داشتند هایزر به رمایندگی اا دویت آمریکا به ایران آمده بود
و میخواست عالوه بر کسب اطالع اا اوضاع سیاسی ایران بعد اا ففرار شفاه ،بفا بعضفی اا
ّ
روحاریان ریروور و مؤثر در رورد اراال دیدار کند با آقای موسوی اردبیلی و مرحو آقفای
طایااری هم دیدار داشته و ظاهرا در کتا خاطراتش هم به آن اشاره کرده است خود رال
میکند که با آقای موسوی اردبیلی در منزیی مالقات کرد وقتی ایشان را دید  ،شوکه شد ؛
چون فکر کرد ایشان اما خمینی است ویی بعد مت ّ
وجفه شفد کفه آقفای موسفوی اردبیلفی
است! ایوته مجاهدین و ریروهای چپ بعدها این دیدار را به را آقای بدشفتی ثوفت کردرفد و
باعث شد به این بداره که با آمریکاییها مذاکره شده است ،طعنهها ،کنایهها و مالمتهفایی
رواره کنند؛ در حایی که دیدار مذکور در آن ماوع کامال طویعی ،بلکه ضفروری بفود وقتفی
رهوران یک جریان در مسیری که سرروشت یک جامعه را تعیین مفیکنفد حرکفت مفیکننفد،
 1ژررا رابرت هایزر ( ،Robert Ernest Huyserخلوان ریروی هوایی ایاالت متحدۀ آمریکا بود و در جن های جداری دو ،
ُ
کره و و یتنا شرکت داشت وی در  23دی  12به رمایندگی اا کارتر (رئیا جمدور آمریکا ،وارد ایفران شفد و  23بدمفن
ایران را ترک کرد در ایران همراه و یلیا ساییوان به دیدار شاه رفت تا سیا کارتر را به او ابالغ کند هایزر در خاطراتش روشته
است که در ایران ،با برخی ماامات روحاری ،اا جمله آی اﷲ موسوی اردبیلی مذاکره کرده است
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دیدارهایی اا این قویل غیرعادی ریست و بعد هم مدفم ایفن اسفت کفه در ایفن دیفدارها چفه
چیزهایی گوته میشود؛ وگرره اصل دیدار و مذاکره که منوی ریست روشن است که راجع به
آن موضوع رمیشود اینطور سخن گوت منتدا فضای ملتدب و هیجاری ّاو اراال باعفث
شده بود که این دیدار بدارهای شود برای حمله به مرحو بدشتی ،به عنوان کسفی کفه قوفل اا
اراال با آمریکاییها تماس داشته است! آقفای موسفوی اردبیلفی هفم بفه دییفل دیفدارهای
ّ
متعددی که با افراد مختلف داشتند ،مالقات با هایزر را به یاد رمیآوررفد و در صفحوتهفا و
خاطراتشان هم به صراحت دربارۀ آن سخن رگوتند »
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فصل ششم
در آستانۀ پیروزی انقالب اسالمی

شورای انقالب

با اوجگیری مواراات اراال اسالمی مرد ایران ،اما خمینی برای هماهن ساای و ُ
سیشورد
اراال و مواراات در داخل کشور ،در آررماه  2112شورای اراال را تشکیل داد اعضفای
رخست شورای اراال عوارت بودرفد اا :حجفج اسفال آقایفان اکوفر هاشفمی رفسفنجاری،
محمدجواد باهنر و ّ
محمدحسین حسینی بدشتی ،مرتضی مودریّ ،
ّ
سید عودایکریم موسوی
اردبیلی سا اا مدتی چند رور دیگر به این جمفع اضفافه شفد؛ اا جملفه آیف اﷲ طایافاری و
آی اﷲ ّ
1
سید علی خامنهای
مواب حکم اما خمینی ،شورای اراال دو وظیوۀ مدم بر عدده داشت:
 2هدایت و بررامهریزی مواراه با رژیم شاه و رهوری تماهرات؛
 1بررامهریزی برای آینده و آمادهساای ریروهای اراالبی برای حکومت ،سا اا سیفروای
اراال و ارارا

سلسلۀ سدلوی

در ابتدا با توجه به حضور اما خمینفی در فرارسفه ،ارتوفاص شفورای ارافال بفا رهوفری
اراال  ،بیشتر به صورت تلونی و سیغا و رامه صورت میگرففت؛ تفا اینکفه بعفد اا مفدتی
« 1اما تشکیل شورا را در این مرحله اا مواراات سذیرفتند و سنج رور را ارتخا کردرد که شدید بدشتی ،شفدید مودفری،
شدید باهنر ،آقای موسوی اردبیلی و بنده (هاشمی رفسنجاری ،بودیم همچنین دستور دادرد که افراد جدید با سیشفنداد
این جمع و به اتواق آرا و تصویب ایشان ،اضافه شورد و بعد آقفای خامنفهای ،مدنفدس مدفدی باارگفان ،دکتفر یفداﷲ
محمدویی قرری ،سرتیپ مسعودی ،احمد صدر ،حاج ّ
سحابی ،سریشکر ّ
سیدجوادی و مدندس کتیرایی کفه امفا هفم
آردا را میشناختند ،با سیشنداد ما و رمر ردایی امفا  ،بفه شفورای ارافال سیوسفتند » (هاشفمی رفسفنجاری ،کارنامره و
خاط ات سالهای  ،2113 -2112ص 211-211
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اعضای شورا تصمیم گرفتند که برای ارائۀ گزار و گرفتن رهنمود و بررامهریزی برای آینفده،
با اما در ساریا مالقات کنند بدین رو آی اﷲ مرتضی مودری به رمایندگی اا طرف شورای
اراال راهی ساریا شد بعد اا مدتی آقفای بدشفتی ریفز رففت و بعفد اا او آقفای موسفوی
اردبیلی رهسپار فرارسه شد
«قرار شد من ییست اسامی افراد شورای اراال را به ضمیمۀ سارهای موایب مدفم دیگفر
به ساریا بور همه مفدارک را در یفک کیفف سامسفورت گذاشفته بفود و اگفر آن را اا مفن
میگرفتند و باارسی میکردرد و اسناد به دست آردا میافتاد ،شاید هر ورق آن موجب اعدا
فرد یا افرادی میشد کیف رابه دست گرفتم و رفتم خدا کمکم کرد راگدان فردی کفه گو یفا
مرا اا قول میشناخت ،جلو آمد و سا اا احوا سرسفی بفدون اینکفه تشفریوات مخصفوص
عوور اا فرودگاه را ارجا دهم ،مرا به سمت هواسیما هفدایت کفرد اا ایفن سیشفامد و اینکفه
مسموران کیف را باارسی رکردرد ،خیلی خوشحا شد هیچ وقفت آن راهنمفا را رشفناختم
ّ
محمد که
رمیدارم که بود و چه مسئوییتی داشت ابتدا به ارگلستان رفتم و سپا همراه سسر
در یندن بود ،راهی فرارسه شدیم وقتی به ساریا رسیدیم ،آرجا در خارهای کفه بفرای اقامفت
مدماران اما خمینی اجاره کرده بودرد ،مستار شدیم ماشفینی هفم در ایفن محفل سفکورت
وجود داشت که مدماران را به روفل یوشاتو منتال میکرد اا قضا رارندۀ ماشین ،آقای سنایی،
مدیر مدرسهای بود که من در تدران تسسیا کرده بود گوت مدتی است که به اینجا آمفده و
مشغو خدمت به دفتر اما شده است وقتفی بفه روففل یوشفاتو رسفیدیم ،آقایفان منتمفری،
مدندس سحابی و دکتر یزدی هم در آرجا حضور داشتند آقای دکتر یفزدی بفیش اا همفه در
رفتوآمد به رزد اما و بیرون بود بعد اا من آقای جال ایدین فارسی ریز آرجا آمفد بعفد اا
اینکه آمدن مرا به اما اطالع دادرد ،قرار شد بعفد اا رمفاا مغفر و عشفا خفدمت ایشفان
باشم در وقت مارر خدمت ایشان رسید بعد اا کمی سال و احوا سرسفی ،امفا اا همفه
حاضران در اتاق خواست که آرجا را ترک کنند؛ حتی حاج احمد آقا من گزارشی اا ایفران و
فعاییتهای شورای اراال داد »
یکی اا درخواستهای شورای اراال اا اما خمینی ،تسسفیا شفعوۀ اروسفایی شفورای
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اراال بود که آی اﷲ موسوی اردبیلی آن را با اما در میان گذاشت دییفل ایفن درخواسفت،
این بود که اگر برای شورای اراال در داخل اتوفاقی افتفاد ،ریروهفای اراالبفی مافیم اروسفا
جایگز ین شورای اراال شورد
«وقتی سیشنداد شعوۀ اروسایی شورای اراال را خدمت امفا عفر

کفرد  ،امفا بفا آن

مخایوت کرد و گوت رفاای ما در اروسا با هم اختالف داررد؛ اما اگر دوست داری ،خفودت
با آردا صحوت کن گوتم :خیر اما گوت :قول اا شما آقای بدشتی با آردا صحوت کرد ویفی
رتیجهای رگرفت مومئنم شما هم اگر صحوت کنید ،رتیجهای رمیگیرید با این حرف امفا
من قارع شد که چنین کاری صالح ریست به همین دییفل ،بعفد اا آن جلسفه ،وقتفی آقفای
منتمری اا من خواست که الاقل تسسیا شعوۀ شورای اراال را در قفم موفرح کفنم ،قوفو
رکرد آقای منتمری خودشان این سیشنداد را خدمت اما گوتند ،اما اما با آن هم مخایوفت
کردرد و گوتند :قمیها برورد به درسشان برسند »

1

شورای اراال با سنج رور شروع شد و سپا شخصیتهای تسثیرگذاری همچفون آیف اﷲ
سید محمود طایااری و آقایان ّ
ّ
سید علی خامنهایّ ،
محمدرضا مددویکنی ،مدنفدس مدفدی
باارگان ،دکتر یداﷲ سحابی و مدندس عزت اﷲ سحابی ریز به این جمع اضافه شدرد
«اماریکه در ساریا بود  ،روای اما اا من سرسیدرد آیا آقای طایافاری هفم در شفورای
اراال هستند گوتم :خیر گوت :آقای ّ
سید ارجاری چوفور گوفتم :ایشفان هفم ریسفتند
فرمودرد :این آقایان را به شورای اراال دعوت کنید »
حضور آی اﷲ موسوی اردبیلی در ساریا ،هشت روا به طو ارجامید در این مفدت بفا
 1برای شورای برونمرایّ ،
سید ابوایحسن بنیصدر ،ایراهیم یزدی ،صادق قوبااده و حسن حویوی سیشفنداد شفده بودرفد
گو یا مدمترین دییل مخایوت اما با چنین شورایی ،اختالف میان ّ
سفید ابوایحسفن بنفیصفدر ،ابفراهیم یفزدی و صفادق
قوبااده بود آی اﷲ موسوی اردبیلی در سا های بعد میگو ید« :ما هم به این رتیجه رسفیدیم کفه ایفن سفه روفر بفا هفم
رمیتوارند کار مشترک بکنند؛ آن هم چنین کار مدمی حتی یاد است که در جلسهای با حضور اما  ،آقای دکتر یزدی بفا
صراحت مسائل را گوت و فاط روی آقای حسن حویوی ّ
صحه گذاشت؛ گرچه به او هم اشکا میکرد که ّ
تحفرک رفدارد
در جلسات شورای اراال  ،همیشه مدندس باارگان با قوبااده و بنیصدر دعوا میکرد و با هم اختالف داشفتند آقفای
باارگان با هیچ یک اا ّ
معممین شورای اراال اختالف مدمی رداشت ،یا الاقل اظدار رمیکرد »
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توجه به عالقه و اعتمادی که اما خمینی به او داشت ،معموال در جلسفات بفا امفا شفرکت
میکردرد
«تا اینکه دید بعضیها سشت سر ما حرفهایی میارند مثال اینکه اا وقتفی ایفن آد
به ساریا آمده است ،اما ما را بایکوت کرده است و برای همین در هوتمین روا حضفور
تصمیم به بااگشت به ایران گرفتم و موضوع را به اطالع اما هم رسارد اما اا من خواست
که در جلسۀ بررسی قارون اساسی که قرار بود روا بعد با حضور ایشان برگزار شفود ،شفرکت
کنم موضوع جلسه ،بررسی سیشرویا قارون اساسی بود که آقای دکتر حسن حویوی روشفته
بود بعد اا جلسه ،اا اما خداحافمی کرده ،راهی ایران شد قول اا حرکت ،اما یک کپفی
اا سیشرویا قارون اساسی را به من داد کفه در شفورای ارافال بررسفی کنفیم آقایفان در
ایران ،رمر اما خمینی را دربارۀ اعضای جدیفد شفورای ارافال (آقایفان :طایافاری و ّ
سفید
ارجاری ،به اطالع دوستان رسارد ؛ ویی چون در این باره اا طرف اما رامهای داده رشده بود
و سیا شواهی بود ،اعضای شورا گوتند چون اما در این باره رامفهای رفداده اسفت ،خودتفان
باید این آقایان را به حضور در شورا دعوت کنید من هم همین کار را کفرد آقفای طایافاری
سذیرفت ویی آقای ارجاری گوتند به خاطر کدویت سن رمیتوارم »
روزهای واپسین رژیم پهلوی

بعد اا واقعفۀ  22شفدریور  ،2112رژ یفم بفا سفرعتی شفگوت در سراشفیوی سفاوص افتفاد
دستگاههای امنیتی و ارتمامی رژیم دیگر رمیتوارستند با هیچ حرکتی ماابله کنند؛ به طفوری
که در ماهها و هوتههای سایاری عمر سلونت ،دچار سریشاری و بیعملی شده بودرد در یکفی
اا همین رواهای آشوته ،آی اﷲ موسوی اردبیلی دستگیر و بااجو یی شد «بارها دسفتگیر یفا
احضار شده بود ادارۀ ساواک ،هراس خاصی داشت معموال چشم متدم را میبسفتند و او
باید با چشم بسته راهروها را طی میکرد تا به اتاق بااجو یی برسد به من میگوتنفد کفه اگفر
رمیخواهی چشمت را بوندیم ،عوایت را روی سرت بکش در وقت بااجویی ،اجفااه سفؤا
رداشتیم بااجو میسرسید و تو باید جوا بدهی جوا هفم گفاهی شفواهی بفود و گفاهی
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کتوی در داخل ساختمان ساواک فاط یک رور را میتوارستی بوینی ،آن هم بااجو بود بعد اا
بااجویی هم باا چشمت را میبستند حاال یا آاادت میکردرد یفا ارفداری ویفی در آخفرین
دستگیری و بااجو یی که ماههای آخر عمر رژ یم بود ،اوضاع فرق کرده بود ما را با چشم باا
داخل ساختمان کردرد؛ به طوری که من همه اتاقهفای سفاختمان سفاواک و کارمنفدارش را
میدید حتی وقتی در اتاق بااجویی رشستم ،چند ساعت تندا بود  ،تفا اینکفه کسفی وارد
اتاق شد و گوت :بنا روود من با شما صحوت کنم؛ چون همکار کار داشت ،من آمد دیگر
آن ابدت ساب را رداشتند کمی تددید کرد؛ ویی معلو بود که او بیشتر اا ما ترسیده است »
«در آن رواهای ملتدب و سرروشتساا ،شاهپور بختیار به میفدان آمفده بفود کفه شفاه را
رجات بدهد و کشور را به رژ یم سلونتی بااگردارد او بسیار کوشید که مارع بااگشت اما بفه
ایران شود؛ ویی وقتی دید که رمی توارد در ماابل خواسفت مفرد بایسفتد ،بااگشفت امفا را
مشروص کرد به اینکه اما مشروعیت دویت او را بپفذیرد امفا امفا گوفت :مفیآیم و دویفت
بختیار را هم تسیید رمیکنم مرحو آی اﷲ طایااری میگوت گاهی تصفمیمهای امفا مارنفد
ایدا است اگر قاطعیت ایشان در رهوری اراال روود ،شاید اراال سیروا رمیشد آرچه ما
در طو مواراات دیدیم ،قدرت تصمیمگیری اما بود در همۀ مراحفل ّ
حسفاس و بحرارفی
شوی که بختیار بر سر کار آمد ،من در ساریا بود خدمت اما رسید و دید که امفا ایفن
مسئله را هم حل کرده است ایشان تصمیمشان را گرفته بودرد و هیچ ترفنفدی رمیتوارسفت
مارع سیشرفت اراال بشود »

1

«قول اا آنکه اما به ایران تشریف بیاوررد ،روحاریت موفارا در دارشفگاه تدفران ّ
تحصفن

کرد رواهای سرایتدابی بود کشته و اخمی میدادیم مرد در راهپیماییها مراقب بودرد کفه
روحاریان آسیوی روینند وقتی خوردار شدیم که امفا میخواهنفد تشفریف بیاوررفد ،اعضفای
 1آی اﷲ موسوی اردبیلی در مصاحوهای دربارۀ سرروشت بختیار میگو ید«« :من رمفیدارم بختیفار چوفور ففرار کفرد؛ امفا
یکیدو روا سا اا سیروای اراال  ،امیرارتما (سخنگوی دویت موقت ،به من ار اد و گوت بختیار را گرفتهارد و ظاهرا
او را کتک هم ادهارد من برداشتم این بود که منمور امیرارتما این بود که باید جلو ضر و شتم بختیفار را بگیفریم مفن
گوتم او را برای رگدداری در محل مخصوص بیاوررد اما رمیدارم باخخره چه شد »
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شورای اراال ّ ،
تحصن را ترک کرد و در خارفۀ مدنفدس باارگفان تشفکیل جلسفه داد اکثفر
دوستان شورای اراال در جلسه حضور داشتند رمر همۀ اعضای شورا این بود که با توجفه
به اوضاع و احوا کشور ،بدتر است آمدن اما به تسخیر بیوتد قرار شد من و مدندس مددی
باارگان به ساریا برو یم و تصمیم شورای ارافال را بفه امفا بگفو ییم مفن تفااه اا سفاریا
برگشته بود ؛ ویی چون دوستان دیگفر محمفوراتی داشفتند ،مفن سفذیرفتم گذررامفها را بفه
مدندس باارگان داد که مادمات سور را فراهم کند؛ امفا بعفدااظدر همفان روا ،اا سفاریا
تلون کردرد که اما فردا به سوی تدران حرکت خواهند کفرد بفا منتوفی شفدن سفور ،مفا بفه
دارشگاه تدران بااگشتیم اما رگراری و اضورا یحمهای ما را رها رمیکرد و مدا به حوادثی
فکر میکردیم که ممکن بود فردا در بااگشت امفا اتوفاق بیوتفد سفتاد اسفتاوا اا امفا در
مدرسۀ رفاه مستار شده بود آن شفب همفۀ سیشبینیهفا را کفرده بفودیم؛ امفا همفه رگفران و
مضور بودیم رمیدارستیم بررامۀ دویت چیست و میخواهد چه کند تا صوح دائم دربارۀ
احتماالت گوتوگو میکردیم آن شب را بفه صفوح رسفاردیم و ففردا صفوح اود ،بفه طفرف
فرودگاه حرکت کردیم من در فرودگاه ،راگدان احساس کرد کفه هفیچ رگرارفی و اضفورابی
ردار همۀ آن رگراریها و ترس اا وجود رفت و کوچکترین اثری اا بفیم و هفراس در مفن
رمارد »« 1وقتی هواسیمای اما در آسمان تدران (فرودگاه ،ظاهر شد و اما اا هواسیمفا سفایین
آمد و در میان جمعیت قرار گرفت ،همه آرامش یافتند »

١

«با حضور اما در ایران ،شورای اراال هم احسفاس آرامفش کفرد؛ بفرای اینکفه خفط
مستایم را در هر ساعت اا روا که میخواست اا اما میگرفت و ایشان مواظفب بودرفد کفه
شورای اراال تصمیم خوا رگیرد حتی گاهی یحن تذکر اما شدید بود ایوته مسفائل هفم
 1مجلۀ شاهد« ،مصاحوۀ با آی اﷲ موسوی اردبیلی» ،دیماه  ،2112با و یرایش و تلخیص
 ١آی اﷲ هاشمی رفسنجاری در خاطرات خود ،دربارۀ روا  21بدمن ماه  2112میرو یسد« :یاد همرامفان شفدید آیف اﷲ
دکتر بدشتی و آی اﷲ دکتر باهنر و بزرگاری چون آی اﷲ طایافاری را گرامفی مفیدار کفه در آن یحمفات ،همفراه آیف اﷲ
ّ
موسوی اردبیلی در گوشهای در میان امواج مردمفی ،بفه اتواقفاتی میرگریسفتم کفه اگفر وعفده خداورفدی در "إرفا یفه
ایحافمون" روود ،هر حادثهای سیش میآمد » (روارامۀ اطّلعات،2132/22/21 ،
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1

مدرسۀ رفاه

اا اماری که اما خمینی (ره ،تصفمیم بفه بااگشفت بفه ایفران گرففت ،یکفی اا دغدغفههفا و
رگراریهای بزرگ اعضای شورای اراال و یاران اما  ،امنیت جاری و محل اسفتارار ایشفان
بود اا همین رو ،چند روا سفیش اا  21بدمفن ،سیشفندادهای مختلفف مفورد بررسفی قفرار
گرفت شورای اراال میخواست اما در جایی استارار بیابند کفه مفرد بتوارنفد راحفت و
آسان به دیدار ایشان بیایند و به محل اردگی مرد سایین شدر هم رزدیکتر باشد در ردایفت،
مدرسۀ رفاه و خارههای اطراف آن ارتخا شد مشکالت دیگر مارند مخفابرات و ارتواطفات
را مرد خود حل کردرد
اما در مدرسۀ رفاه مستار شد ،اما هنوا تا سیروای چند گا دیگر باقی مارده بود دویفت
بختیار و ارتش ،همچنان بر حوظ رژ یم سافشاری میکردرد
«در همان رواهای ّاو  ،اطالع دادرد که قرار است به مدرسۀ رفاه حمله کنند و اما را بفا
خود بوررد سخش این خور ،همه را رگران کفرده بفود جوارفان اراالبفی ،مدرسفه را محاصفره
کردرد و همۀ کوچهها و مسیرهای منتدی به مدرسۀ رفاه را به تصرف خود درآوردرد جوانهفا
اا کساری که سن و سایی داشتند ،خواستند کفه مدرسفه را تفرک کننفد تفا جلفو دسفتوسا را
رگیررد ما ّاو مااومت کردیم ویی باخخره سذیرفتیم کفه یکفی اا خارفههای مجفاور مسفتار
شویم من در یکی اا این خارهها بود که اا مدرسۀ رفاه به آرجا تلون شد و خوفر دادرفد کفه
قرار است تا یکوریم ساعت دیگر ،مدرسفۀ رففاه و اطفراف آن بموفاران شفود در آن شفرایط
سخت و ّ
حساس ،رمیتوارستیم این تددید را جدی رگیریم همه آماده شدیم که آرجا را تفرک
کنیم اا اما هم خواستیم که آرجا را ترک کنند؛ اما رپذیرفتند و گوتند شما به فکفر خودتفان
باشید من آن روا ،همراه آی اﷲ طایااری ،شدید مودری و تیمسار قرری بود همه با رگراری
ارتمار میکشیدیم یحمههای بسیار سختی بود اما خوشوختاره اتواقی ریوتاد »
 1روارامۀ اطّلعات« ،مصاحوه با آی اﷲ موسوی اردبیلی» ،2111/22/21 ،با تلخیص و و یرایش
 ١ریز ر ک :مجلۀ شاهد« ،مصاحوه با آی اﷲ موسوی اردبیلی» ،دیماه 2112

١
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دیدار با سفیر آمریکا

اا رو یدادهای مدم رواهای مواراه با رژ یم (دی ماه  ،،2112دیدار ساییوان سویر آمریکفا بفا
آی اﷲ موسوی اردبیلی و مدندس مددی باارگان است ساییوان در خاطرات خود دربارۀ این
دیدار میرویسد:
«به یکی اا مسموران سیاسی سوارت که با ردضت آاادی در تماس بود ،دستور داد که بفا
مددی باارگان رهور این ساامان تماس گرفته و به او اطالع بدهد که من آمادۀ مالقفات بفا او
در هر راوهای که مایل باشد ،هستم در اینجا بایفد توضفیح بفدهم کفه باارگفان قفوال بفرای
مالقات با من اظدار عالقه کرده بود ،ویی در آن موقفع دعفوت او را رپذیرفتفه بفود باارگفان
بالفاصله این سیشنداد را سذیرفت و عصر یک روا در خارۀ یکی اا سیروارش در شفما شفدر،
وقت مالقات تعیین رمود من به اتواق یکی اا اعضای قسفمت سیاسفی سفوارت بفرای ایفن
مالقات رفتم سنج مسمور امنیتی و سلیا هم طو معمو در جلو و عاب اتومویل من حرکت
میکردرد و رفتن من به این خارۀ راآشنا طوعا احساس کنجکاوی آردا و رارندۀ مرا برارگیخت
وقتی وارد خاره شدیم ،عالوه بر باارگان ،آی اﷲ موسوی هم در آرجا بود آیف اﷲ موسفوی بفا
عمامۀ سیاه و ریش جوگندمی در رمر ّاو شواهت ایادی به آی اﷲ خمینی داشت مفا چدفار
رور در یک اتاق رشیمن کوچک که سنجرهای رو به حیاص داشت رشستیم و شروع به صفحوت
کردیم مذاکرات ما در مجموع جایب بود من و باارگان به ابان فرارسه صفحوت میکفردیم
باارگان مولب را به فارسی برای آی اﷲ موسوی ترجمفه میکفرد و او بیشفتر گفو مفیداد و
کمتر سخن میگوت باارگان خالصهای اا مذاکرات قولی بین اففراد او و مفسمورین سیاسفی
سوارت را برای من تکرار کرد و گوت که آردا هم عالقهمندرد ریروهای مسفلح دسفترخورده
باقی مارده و با حکومت آینده همکاری کنند آردا ییستی اا فرماردهان و افسران ارشفد تدیفه
کرده ،میگوتند این عده میتوارند اموایشفان را برداشفته و اا کشفور خفارج شفورد و در ایفن
صورت اا مجااات مصون خواهند مارد آردا خواهان ادامۀ همکاری و کمک رمامی آمریکفا
و حوظ قراردادهای موجود با آمریکا بودرد باارگان میگوت کفه او اا طفرف ردضفت آاادی

ایران صحوت میکند و آی اﷲ موسوی رماینده عناصر مذهوی اراال است مت ّسسواره آیف اﷲ
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موسوی با اینکه مذاکرات را با دقفت و عالقفه تعایفب میکفرد ،سفخنان باارگفان و اظدفار
رمرهای او را که به قسمتی اا آن اشاره شد ،بهطور صریح و آنطور که من ارتمار داشتم تسیید
رمیکرد با وجود این ،مالقات ما جایب و رضفایتبخش و شفروع خفوبی بفرای اقفدامات
بعدی من بود سا اا قریب دو ساعت مذاکره و هنگامی که مشغو جمعبندی صحوتهای
خود بودیم ،در حیاص که اا سنجره دیده میشد ،باا شد و من چدرۀ آشنای عواس امیرارتما را
شناختم کمی بعد مجددا در حیاص گشوده شد و شخص دیگری کفه مفن او را رمیشفناختم
وارد گردید به دروا این تااهوارد دوباره در باا شد و این دفعفه یکفی اا مفسموران محفافظ مفا
داخل گردید مسمور سلیا که ظاهرا بر اثفر رگرارفی اا رفتوآمفدها و طفوالری شفدن مفدت
توقف ما اا طرف سایر همکاران خود مسمور تحای شده بود ،مستایما به طرف سنجره آمفد و
آی اﷲ موسوی که اا ورود این مرد راشناس راراحت شده بود ،اا جای خود برخاست در این
یحمه مسمور سلیا رزدیک سنجره رسید و راگدان چشمش به آی اﷲ موسوی افتاد با مشفاهدۀ
آی اﷲ موسوی مسمور ما که او را با آی اﷲ خمینی اشتواه کرده بود وحشتاده به عاب برگشت
و سا به فرار گذاشت و همۀ حضار به خنده افتادرد من جریفان ایفن مالقفات را بفه واشفنگتن
گزار داد و روشتم که مذاکرات این جلسفه موجفب امیفدواری مفن شفده و میخفواهم اا
رئیا جدید ستاد مشترک ریروهای مسلح ایران دعوت کفنم بفا باارگفان وارد مفذاکره شفود
رئیا جدید ستاد مشترک ،ژررا قرهباغی بود که قوال به مناسوات دوسفتارۀ خفود بفا او اشفاره
کرد باارگان هم در ضمن مذاکراتمان گوفت کفه بفا قرهبفاغی روابفط دوسفتارهای دارد و اا
مالقات و مذاکره با او استاوا میکند »

1

کودتای ارتش

«ایوته مسائلی که بعد سیش آمد ،ره من و ره هیچکا دیگر رمیتوارد ادعا کند که ما اینهفا را
سیشبینی میکردیم؛ مگر خیلی کلی اما بفه هفر حفا آن ایتدفا و اضفورابی کفه دیگفران
 1سوییوان –،ساسورز ،سر آرتوری (سویران ساب آمریکا و ارگلیا در ایران ،،خراط ات دو سرفی (اسر اری ا سرقوط شراه
نقش پنهان آم یکا و انگلیس در ای ان) ،ترجمۀ محمود طلوعی ،ص121 -121
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داشتند ،ما به آن شکل رداشتیم شاید به این دییل که ما مدتی درگیر مسائل بفودیم و بعضفی
مسائل مودم برای ما حل شده بود دیگران بفه آن مسفائل یفا توجفه رداشفتند یفا اا دور رگفاه
میکردرد یا تحتایشعاع حوادث و جریارات بودرد مثال مفا میدارسفتیم کفه ارتفش قفدرت
کودتا ردارد ما خیلی سعی کردیم که بودمیم ارتش میخواهد چه کند دیفدیم ارتفش اهفل
کودتا ریست ایوته ره اینکه ارتش اراالبی بود یا رمیتوارست؛ ره ،علفل مختلفف داشفت؛ اا
جمله وجود عناصر اراالبی در درون ارتش افرادی بودرد که ارتفش اگفر میخواسفت علیفه
اراال کودتا کند ،اا داخل مارع میشدرد این را ما تاریوا ظن یا اطمینان داشتیم در همان
رواها من به امر اما به آرربایجان شرقی و آرربایجان غربی مسافرت کفرده بفود اا جملفه
جاهایی که من آن وقت باادید داشتم ،ریروی هوایی سایگفاه توریفز بفود آرجفا جوانهفایی را
دید که همافر و درجهدار بودرد آردا به من گوتند :ما وقتی دیدیم که هواسیماها را آمادۀ سرواا
کردهارد تا مرد را بموفاران کننفد ،در هواسیماهفا اخفال کفردیم تفا رتوارنفد سفرواا کننفد مفا
میدارستیم که ارتش توان کودتا ردارد برای ما روشن بود؛ اما برای دیگران روشن روود ایوتفه
ارتش ساکساای رشده بود افراد ضد اراال در ارتش کفم روودرفد؛ ویفی رمیتوارسفتند کفار
مدمی ارجا دهند علتش همین بود اما مسائلی هم بود که ما را رگران میکرد »

1

 1روارامۀ اطّلعات« ،مصاحوه با آی اﷲ موسوی اردبیلی» ،2111/22/21 ،با تلخیص و و یرایش در بخشفی اا کتفا ،
خاطرات احمد صدر حاج ّ
سیدجوادی دربارۀ وقایع  11روا سایاری سلونت ّ
محمدرضا شاه سدلوی چنین آمفده اسفت:
«صوح جمعه در منز آی اﷲ موسوی اردبیلی با روحاریون جمع شدیم و گزار آقای سحابی و مالقات بفا قرهبفاغی و
ماد (رئیا ساامان امنیت ،و بختیار استماع شد گوتند ماد اظدار کرده است که باید دو مورد در رمر گرفتفه شفود:
 2استاال مملکت 1 ،توجیه مرد دکتر بدشتی گوته است که ارتش اا مرد است و مرد اا ارتفش اسفت

آقفای

موسوی اردبیلی ،اا مالقات خود با دکتر جواد ،رئیا مجلا شورا در منز دکتر سنجابی گفزار داد و گوفت کفه بفه
سعید گوتم آیا ملت اراال کرده یا ره گوفت بلفه گوفتم همفه مفرد بفه ارافال سیوسفتند جفز شفما ،مفرد شفما را
رمیخواهند ،دویت و شاه را رمیخواهند اما شما میگویید ما وکیل هستیم گوتم شما میتوارید یک الیحۀ سفهفوریتی
برای استیضاح و سپا عد اعتماد به بختیار بدهید سعید گوت میرو دروا این کار (ظرف سفه روا ،سفعید گوفت
بعد چه میشود بختیار رفت ،چه میشود و تکلیف مجلا سنا چیست دکتر سفنجابی گوفت :سفنا را ویفش کفن و
آقای موسوی (اردبیلی ،گوتند که ارتش و سنا را موکو به کفار خودتفان رکنیفد ،شفما کفار خودتفان را ارجفا دهیفد »
(روارامۀ اعتماد« ،خاطرات احمد صدر حاج ّ
سید جوادی»،2132/21/11 ،

فصل ششم :در آستانۀ پیروزی انقالب اسالمی

111

نخستوزیری مهندس مهدی بازرگان

سا اا گذشت سه روا اا حضور اما خمینی در ایران ،در سارزدهم بدمن ماه  ،2112اما با
مشورت چدرههای تسثیرگذار اراال  ،مدندس مددی باارگان را به عنوان رخستوایر دویفت
موقت برگزید سا اا سیروای اراال  ،آقای باارگان مسمور شد که کابینه تشکیل داده ،کشور
را اداره کند
«رخستوایری آقای مدندس مددی باارگان ،به اصرار آقای مودری بود آقای مودفری
او را خو میشناخت ایشان هم خاد بود اما هم مخایوت رکرد امفا در هفیچ مفوردی
رمففر قوعففی رمففیداد میگوففت :مففن اینجففور میگففویم دربففارۀ ارتخففا آقففای باارگففان،
سیشندادکننده آقای مودری بود و اما قوو کرد »

1

هر چند حوادث و اتواقات ماههای بعد ،عمر دویت موقت را بسیار کوتفاه کفرد و باعفث
استعوای مدندس باارگان و دویت موقت شد و آران اا اراال و اما فاصله گرفتند ،اما امفا
دربارۀ این گروه اا خادمان کشور همواره جارب ارصاف را مراعات کردرد «شوی من و آقفای
خامنهای (رئیاجمدور وقت ،و آقای هاشمی رفسنجاری و مرحو حاج احمفدآقا رفزد امفا
بودیم اما فرمودرد :در بین ایندا افراد خو هم هستند آد های بفدی ریسفتند ،مسفلمارند،
ایوته اشتواه هم میکنند یکی اا آقایان به اما گوفت :آردفا روحاریفت را قوفو رداررفد امفا
فرمود :ره! روحاریت را قوو داررد ،شما را قوو رداررد همان شخص گوت :شما را هم قوو
رداررد اما فرمود :قوو رداشته باشند! مگر من اصو دین هستم »

١

استعفای نمایندگان مجلس

سا اا بااگشت اما خمینی به ایران ،در حایی کفه ردضفت اسفالمی روا بفه روا بفه سفمت
سیروای در حرکت بود ،برخی اا کارگزاران دویتی و حکومتی که بفا سفلونت سدلفوی ارتوفاص
مستایم رداشتند ،کوشیدرد که موقعیت خود را حوظ کنند و یا حتی در حکومت آینفده ایفران
 1روارامۀ م د ساالری« ،گوتوگو با آی اﷲ موسوی اردبیلی»2131/1/21،
 ١روارامۀ ش ق« ،گوتوگو با آی اﷲ موسوی اردبیلی»2131/3/12 ،
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سدمی داشته باشند؛ اا جمله رمایندگان مجلا شفورای ملفی در ماههفای آخفر حکومفت
سدلوی ،برخی اا این رمایندگان ریز ابفان بفه ارتافاد اا حکومفت گشفوده بودرفد و اا ایفن رو
احساس میکردرد که بر گردن ملت ح داررد! وقتی موضفوع اسفتعوای رماینفدگان مجلفا
شورای ملی مورح شد ،اما خمینی (ره ،آیف اﷲ موسفوی اردبیلفی را مسفئو سیگیفری ایفن
مسئله کرد
«بعد اا بااگشت اما خمینی به ایران ،دکتر ارجاری رئیا مجلفا شفورای ملفی همفراه
عدهای اا رمایندگان به خارۀ دکتر سنجابی رفته و او را واسوه کرده بودرد که رزد امفا بفرود و
خور دهد که رمایندگان مجلا شورای ملی همگی حاضر به استعوا هسفتند؛ امفا قوفل اا آن
الا است که با شما یا رمایندۀ شما گوتوگو کنند اما به من گوتند که تفو بفرو و بوفین چفه
میگویند ،اما اا طرف من هیچ قفویی بفه آردفا ردهیفد فافط حرفهفا و خواستههایشفان را
بشنوید و برگردید به این ترتیب من اا طرف اما راهی خارۀ دکتر ارجاری شد خارها در
باالی شدر بود و آن روا هم برف ایادی باریده بود بعد اا سال و تعارفات مرسفو  ،مفن بفه
آقای ارجاری گوتم :آقای دکتر حرف شما چیست من آمدها تا حرف شما را بشفنو او کفه
مرا رمایندۀ تا االختیار اما میدارست ،گوت :ما اگر استعوا کنیم و راه را برای اراال هموار
کنیم ،سرروشت ما چه خواهد شد منمور این بود که سدم ما چه خواهد بود من گوفتم:
شما چه استعوا بدهید و چه استعوا ردهید ،در هر صورت رمایندۀ مرد ریستید اگفر اسفتعوا
ردهید ،خودتان ضرر میکنید این حرف من ،خیلی اوقاتش را تل ،کرد من هفم سفا شفد و
آمد »
اعالم پایان سلطنت

هرچند شاهپور بختیار به هدف خود ررسید ،اما سن ارداایهای او ،سیروای اراال را چند
روا به تسخیر ارداخت او رخست مارع بااگشت اما خمینی در روا ششم بدمن به ایران شفد
و همین رفتار ،روحاریون اراالبی را به ّ
تحصن در مسجد دارشگاه تدران در روا هشتم بدمفن

وادشت این ّ
تحصن تا روا ورود اما خمینی به ایران ،یعنی دواادهم بدمفن ،ادامفه داشفت
ّ
متحصن در مسجد دارشگاه تدران به چند صد رور میرسید و تسثیر بسفیاری
شمار روحاریون
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در عابرشینی دویت بختیار داشت
آی اﷲ موسوی اردبیلی ،عالوه بر حضور در شورای اراال  ،عضو کمیتۀ مرکزی استاوا
اا اما ریز بود روا دواادهم بدمن فرا رسید و مرد ایفران چنفان اسفتاوایی اا امفا خمینفی
کردرد که در تاری ،هیچ کشوری ساباه ردارد آن استاوا شایان و بیمارند ،همۀ راقوسهفای
مرگ رژ یم شاهنشاهی را به صدا درآورد حتی دشمنان دریافتند که دیگر رمیتوارند در ماابل
این موج مردمی بایستند  1همین موج بلند ،کشفتی ارافال را بفه سفاحل رسفارد و روا 11

بدمن ،سرآغاا رما جدید در ایران شد

ّ
ساعاتی بعد اا اینکه سیروای اراال مسجل شد ،اما خمینفی تصفمیم گرففت کفه در
همان ساعات ّاوییه ،ضمن سیامی کوتاه ،سایان سلونت سدلوی را اعال کنند
«همراه اما در خارهای بودیم که ایشان سیا اعال سایان سفلونت و اعفال جمدوریفت را
آماده کردرد و اا ما خواستند تا به صدا و سیما رفته ،سیا را برای مرد بخواریم آقای مودفری

سیا را اا اما گرفت و به دست من داد و گوت چون من جایی باید برو  ،شما به صدا و سیما
ّ
برو ید و این سیا را قرائت کنید همراه دو ماشین محافظ که عدهای اا جواران مسلح اراالبفی
در آردا حضور داشتند ،به طرف صدا و سیما حرکت کردیم بفه دییفل شفرایط رفاامنی کفه آن
رواها خیابانهای تدران داشت ،در دو جا ،گروههایی اا جواران اراالبی جلفو مفا را گرفتنفد؛
ّ
اما وقتی محافمان مسلح را همراه ما مشاهده کردرد ،سریع عاب رشستند و راه را باا کردرفد
وقتی به صدا و سیما رسیدیم ،آقای حاج احمدعلی بابایی ریز اا طرف آقفای طایافاری آرجفا
حضور داشت و میخواست سیامی را اا طرف ایشان قرائت کنفد همچنفین دیگرارفی ریفز اا
جمله قوبااده ١و یک سرهن باارشسته که بعدا در دویت موقت استاندار خواسفتان شفد،
« 1بعد اا حرکت اما به سمت بدشت اهرا که در میان سرشکوهترین استاوا تاری ،صورت گرفت ،مفا بفه منفز آیف اﷲ
موسوی اردبیلی رفتیم و با تماسهای تلونی که اا قوفل هماهنف کفرده بفودیم ،حرکفت امفا را در ایفن مسفیر کنتفر
رمودیم » (هاشمی رفسنجاری ،کارنامه و خاط ات سالهای  ،2113 -2112تدران :دفتر رشر معارف ارافال ،6833 ،

ص،213
 ١صادق قوبااده در سا  2121در تدران به دریا آمد اا روجواری به فعاییتهای سیاسفی روی آورد و ااهواخواهفان
جودۀ ملی بود سا اا کودتای  13مرداد به عنوان رمایندۀ دارشآمواان وارد ردضت مااومت ملی شفد و در همفین ←
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آرجا بودرد و میخواستند سیا هایی را بخوارند آقای شی ،فضل اﷲ محالتی هفم همفراه مفن
بود من وقتی این وضع آشوته را دید  ،بهشدت با این کار مخایوت کرد و گوتم چفه معنفی
دارد که وقتی قرار است سیا اما قرائت شود ،سیا های دیگری هم در این خصفوص خوارفده
شود به همین علت مارع کار آردا شد همین مسئله ریز موجفب شفد کفه تفا وقتفی مفن در
صداوسیما حضور داشتم ،فاط سیا اما خمینی خوارده شد بعد اا خواردن سیفا امفا  ،مفن
همراه محافمان اا صدا و سیما بیرون آمد بعدا شنید بعد اا ما ،ریروهای مجاهدین خلف
(منافاین ،وارد صدا و سیما شده و اطالعیهای را خوارده بودرد که اا قضا اما خمینی ریفز آن
را اا رادیو و تلویزیون شنیده بود وقتی روا بعد به رزد اما رفتم ،دید ایشفان اا ایفن مسفئله
خیلی عصواری هستند گوتند شما کفه سیفا سایفان سفلونت و اعفال جمدوریفت را خوارفده
بودید ،سا این اطالعیهها چه معنی داشت ! دید ریروهای مجاهدین خیلی در صداوسفیما
شلوغ میکنند و باید جلو رفتار خودسرارۀ آردا را در صدا و سیما گرفت اینجا بود که به فکر
رسید تندا کسیکه در آن شرایط میتوارد جلو آنها بایستد ،آقای قوبااده است؛ امفا چفون
من روا قول جلو قرائت سیا او را گرفته بفود  ،میدارسفتم کفه اا مفن راراحفت اسفت بفرای
همین ،این کار را به آقای بدشتی مح ّو کرد به بدشفتی گوفتم شفما بفا ابفاری کفه داریفد،
میتوارید این ماجرا را مدیریت کنید او هم بهخوبی ایفن کفار را کفرد و بعفد اا صفحوت بفا
قوبااده او را به صداوسیما فرستاد قوبااده هفم مجاهفدین را اا آرجفا بیفرون ارفداخت و
→
ایا با وجود آنکه دارشآموا دبیرستاری بود در «ارجمن اسالمی دارشجویان» که یکی اا فعا ترین گروههفای سیاسفی
آن امان بود ،شرکت میکرد و به دییل همین فعاییتهفا ،دو بفار دسفتگیر و ارفداری شفد در سفا  2112بفرای ادامفۀ
تحصیل به آمریکا رفت در شدریور  2112همامان با تجدید فعاییت جودفه ملفی دو  ،همفراه  22تفن اا دارشفجویان
ایراری طرفدار جودۀ ملی در برابر ساختمان ساامان ملل (ریویورک ،علیه شاه تمفاهراتی ترتیفب داد در سفا  2132اا
آمریکا اخراج شد و سا اا قیا  21خرداد  2131و توعید اما خمینی به ترکیه ،در ارتاا اما اا ترکیه به عفراق کوشفش
کرد در سا  2131به همراه تنیچند اا دوستارش به کشورهای عربی رفت و در آرجا مادمات مواراۀ مسلحاره را علیفه
رژیم ایران فراهم کرد در سا  2111برادر او در ایران دستگیر شد تا وی خود را به ساواک معرفی کند هنگا سیفروای
اراال  ،او همراه اما به ایران آمد و در ابتدای سیروای اراال اا اعضای شورای اراال بود سپا در دویفت موقفت
عددهدار سرسرستی صداوسیما و سپا با حوظ سمت ،عددهدار واارت امور خارجه در دویفت موقفت گردیفد بعفد اا
ساوص دویت موقت و گرایش قوبااده به بنیصدر ،تغییر خط مشی و دیدگاههای او رسوت به اراال و رهوری شفدت
گرفت تا اینکه سا اا فرار بنیصدر ،به جر برارداای رما دستگیر و در روا سنجشنوه  12/1/11اعدا شد
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همین مسئله ریز سوب شد تا همانجا ماردگار و مسئو صداوسیما شد »
دکتر ّ
محمدرضا بدشتی در مصاحوهای میگو ید:

«قرار بود ّاویین سیا اما اا رادیو سخش بشود آن موقع رادیو و تلو یز یون ایران در خیابفان
وییعصر ،در اشغا بچههای چپ بود کسی را هم به داخل ساختمان راه رمیدادرد ّاویفین
چیزی هم که سخش کردرد این جمله بود« :اینجا تدران است ،صدای اراال ایفران » هفیچ
اشارهای رشد به اینکه این اراال چه و یژگفیای دارد ،اسفالمی هسفت یفا ریسفت در ایفن
ماجرا ،بچههای چپ داخل تلو یز یون هم همراهفی کفرده بودرفد در ردایفت بنفا شفد آقفای
موسوی اردبیلی سیا اما را بورد و بخوارد ایشان گوتند من تندایی بلند شو و برو آرجفا کفه
چی کسی اصال حرف ما را رمیخوارد شرایط هم شرایط سا اا اراال روود که ریروهفای
اراالبی بر اوضاع تسلط داشته باشند ایشان گوت ما با چند روفر کفه اسفلحه داشفتند ،بلنفد
شدیم و رفتیم د در گوتند آقا شما چکار دارید گوتم من فالری هستم و اا طفرف شفورای
اراال آمدها گوتند همینجا بمارید تا ما با مسئوالن مشورت کنیم مدتی ما را د در رگفه
داشتند باخخره اجااه دادرد و من وارد شد گوتم :من میخواهم سیا اما را بخوارم گوتنفد
باید مشورت کنیم در این اثنا سرهن رحیمی اا طرف آقای طایااری یا بچههایی که دور و
َبر ایشان بودرد ،سیامی آورد ایفن بچفههفا عمفدتا موضفع تنفدتری داشفتند و بفه مجاهفدین
رزدیکتر بودرد و اصرار داشتند هر طور که شده استّ ،او سیا آقای طایااری خوارده شفود

حتی سرهن رحیمی به استودیو رفت و خواست سیا آقای طایااری را بخوارد که من رففتم و
رگذاشتم در ردایت هم من ّاو سیا را خوارد ایفن هفم یکفی اا خفاطرات شفیرین اوایفل
اراال بود که ما اا خود ایشان شنیدیم »
خواب امیدبخش

اما خمینی در حایی وارد ایران شد و مسئوییت سنگین رهوری کشور را بر عدده گرففت کفه
 22سا اا عمرشان میگذشت و تاریوا در کدویت سن به سر میبردرد بیماری قلوی ایشان
ریز روابهروا شدیدتر میشد اخوار کشور و فشارهای روحی ریز چنان بود که برای سفالمت
ایشان بهشدت ایان داشت گروههای سیاسی مخایف و معارد ریز یحمهای آرا رمیگرفتنفد
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و فضای سیاسی کشور را دائم به تالطم میارداختند تددیفدها و تحریمهفای خفارجی هفم
آیندهای رامعلو را وعید میداد
«در اوایل سیروای اراال خیلی ترس داشتیم که دشمنان با محاصفرههای خفود بتوارنفد
اراال را اا بین بوررد اما هم سیرمردی بود کفه بفا آن شفرایط جسفمی ،هفر یحمفه امکفان
داشت که اتواق راگواری رخ دهد رگران بودیم که اگر اما در میان مفا رواشفد ،چفه خواهفد
شد در یکی اا همین رواها بود که من شوی در خوا آقفایی را دیفد همفه بفه اسفتاوا او
رفتیم ما سؤا میکردیم و او جوا میداد من دربارۀ وضعیت جسمی اما سرسید آن آقا
به من فرمود :رگران رواشید! تا ده سا دیگر اما ارده است؛ وقتی ایفن خفوا را بفرای امفا
تعریف کرد  ،ایشان به من فرمود :به خوا  ،امید روندید گوتم :ویی این گورفه خوا هفا بفه
من د گرمی میدهد ده سا اا این ماجرا گذشت و باا من خوابی دید در خوا دید در
مجلسی سر اا جمعیت ،اما خمینی رو به قولفه رشسفته اسفت و مفن هفم سفخنران مجلفا
هستم سخناری را که در آن مجلا میگوتم ،االن به خاطر دار میگوتم آیا به یاد دارید که
در دوران مواراه ،همه با هم بودیم؛ اا تودهایها ،اکثریت ،اقلیفت ،مجاهفدین ،جودفه ملفی
و اما بعد اا سیروای اراال هر کسی به راهی رففت؛ ّریتهفا ظفاهر شفد و ارافال بفه
تالطم افتاد ده سا اا آن تاری ،گذشته است ،ویی شکر خدا مرد جامعه مفا هنفوا بفا هفم
هستند ،د ها یکی است؛ منتدی یک گروه در میدان هستند و گروهی هم خفارج اا میفدان
مخایف رداریم خدا کند با همین اتحادی که داریم با هم کار کنیم و اراال را سیش بوفریم
در این یحمه ،اما بلند شد و رو به من کرد و گوت :رخیر! اینطور ریست! هنوا د هفا یکفی
ریست هنوا هم خور شما را تددید میکند ،هنوا اختالف است و هر کا حرف خود را
میارد بعد اا اینکه اما این را گوت ،یک یحمه دید اما مثل شعلۀ شمعی کفه خفامو
شود ،راسدید شد وقتی این خوا را برای اما تعریف کرد  ،گوتند :این هم خوا است »
استعفای دولت موقت

«سا اا چندی ،اعضای دویت موقت تصمیم گرفتند که به طور دستهجمعی استعوا بدهند و
بهاصوالح اما را در ماابل کار ارجا شده قرار بدهند آن موقع ،امفا در قفم بودرفد دسفتور
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دادرد که ما خدمتشان برسیم سا اا رماا صوح ،همراه مرحو شدید بدشتی و دکتر باهنر بفه
ماصد قم حرکت کردیم بهتدریج معلو شد که دربارۀ این استعوا در دویت موقت ،دو طفرا
فکر بوده است :گروه ّاو معتاد بودهارد که باید سیش اا اینکه اا اما کسب تکلیفف کننفد،
استعوای خود را اعال کنند اما گروه دو اعتااد داشتهارد که باید ّاو اما را اا طریف آقفای

صادق طواطوایی مولع ساارد ما در بین راه ،گوتوگو میکردیم و تصمیم گرفتیم کفه سفیش
اما چیزی رگوییم تا اینکه خود اما شروع به صحوت بکنند و رمرشان را بگو ینفد سفا اا
اینکه خدمت اما رسیدیم و بعد اا چند دقیاهای ،برخالف تصمیم قولفی ،خفدمت ایشفان
عر

شد :حتما شنیدهاید دویت موقت میخواهد استعوا بدهد اما فرمودرد :بله کسی به

اینجا آمده و چیزی هم روشته بودرد در این هنگا فدمیدیم که فکفر گفروه دو عملفی شفده
است بعد اما خیلی ساده و عادی فرمودرد :من عایدها این است کفه اسفتعوا را بپفذیریم
مسئلهای را که ما اا تدران تا قم روی آن بحث میکردیم و رگران آن بودیم ،اما با صراحت و
سادگی تما مسئله را مورح و حفل کفرد خفدمت ایشفان عفر

شفد بعفد چفه میشفود

فرمودرد :خودتان بروید و مملکت را اداره کنید مرد هم کارشفان را ارجفا میدهنفد ایفن
قدرت تصمیمگیری اما  ،یکی اا امتیااات بزرگ ایشان بود و بهح میتوان ادعا کفرد کفه اا
مدمترین عوامل سیروای اراال هم همین روحیۀ ایشان بود ما در طو اراال بارها این را
تجربه کردهایم اما در هیچ مسئلهای درمارده رمیشد گاهی مسئلهای سیش میآمد که همه
را متح ّیر میکرد ،ویی اما همیشه راه را روشن میدید و تصمیم میگرفت مصداق "ایمؤمن
ینمر بنور اﷲ" بودرد سا اا استعوای دویت ،ترکیب شورای اراال هم فرق کرد برخفی اا
افراد ساب  ،دیگر به شورای اراال دعوت رشدرد ایوتفه اا آقفای باارگفان دعفوت شفد؛ امفا
ایشان به مرحو بدشتی (ره ،گوته بودرد که شورا یا جای من است یا جای بنیصدر باخخره
قوو کردرد و بعدا هم مشکالتشان با بنیصدر حل شد »

1

 1مجلۀ پیا انقّلب ،شمارۀ  ،2111 ،31ص ،22 – 21با تلخیص و و یرایش
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سرانجام شورای انقالب

شورای اراال  ،ردادی موقت بود که مسموریت داشت کشور را برای گذار به مرحلفۀ ثوفات و
سیشففرفت آمففاده کنففد بففه عوففارت دیگففر ،شففورای اراففال ب فرای ساسفف،گو یی بففه ریااهففا و
ضرورتهای فوری کشور در دورۀ رخست اراال سدید آمده بود بدین رو با شکلگیری هر
یک اا ردادهای مختلف سیاسی و قاروری کشفور ،یکفی اا مسفئوییتهای شفورای ارافال
واگذار میشد؛ چنارکه سا اا تشکیل مجلا خورگان قفارون اساسفی جمدفوری اسفالمی،
سیشرویا قارون اساسی ّ
مصو در شورای اراال  ،کنفار گذاشفته شفد سفا اا اسفتعوای
دویت موقت ،شورای اراال  ،مسئوییت اجرایی ریز یاففت؛ امفا سفا اا ارتخابفا ریاسفت
جمدوری ،این مسئوییت را ریز واگذار کرد همچنین در سی تسسیا مجلا شورای اسالمی،
کارکرد تانینی شورا ریز حذف شد؛ اما ارحال کامل و رسمی شورای اراال  ،سا اا تشکیل
هیئت وایران در دویت شدید رجایی بود بنابراین با توجه به تفاری ،تشفکیل آخفرین جلسفۀ
عمومی شورای اراال و تصویب آخرین الیحۀ قاروری در این شورا و رسمیت یافتن مجلا
شورای اسالمی ،میتوان  12تیرماه  2112را سایفان کفار شفورای ارافال دارسفت؛ اگرچفه
بخش اجرایی شورای اراال  ،تا  12روا بعد اا آن تاری ،فعاییت کرد
بر مسند دادستانی

سا اا سیروای اراال اسالمی ،بهتدریج ردادهای اراالبی و کشوری ،تشکیل شده ،شفروع
به فعاییت کردرد آی اﷲ موسوی اردبیلی به دسفتور امفا خمینفی در چنفدین ردفاد و کمیتفه
حضور یافت و شوارهروا خود را وقف مسئوییتهای اراالبی کرد؛ تفا اینکفه سفا اا سفپری
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شدن حدود یک سا اا سیروای اراال  ،تصمیم گرفت که به فضای درس و بحث علمی در
شدر قم بااگردد و همچون رواهای سیش اا سیروای ،مشفغو تحایف و تفسییف شفود در آن
امان اردیشۀ تسسیا دارشگاه اسالمی ریز در سر داشت و اا این رو عز خود را جز کرد کفه
مسئوییتهای اجرایی و سیاسی را رها کند بدین رو به دیدار اما خمینی رفت و بررامۀ خود
را به محضر ایشان عر

کرد

«در این جلسه ،دکتر بدشتی هم حضور داشت من منتمر جوا و راهنمایی امفا بفود
که راگدان آی اﷲ بدشتی ،خوا به اما گوت :اگر آقای اردبیلی همفراه مفن رواشفد ،مفن آن
مسئوییت را بر عدده رمیگیر کار قضائی ،سخت است مفن هفم تجربفۀ کفافی رفدار بفا
ایشان بدتر میتواریم دستگاه قضائی را راهارداای کنیم در این یحمه امفا رو بفه مفن کفرد و
گوت :اگر قرار باشد ،هر کسی دروا کار خود برود که رمیشود شما دادستان کل باشید
من رتوارستم حرف اما را امین بینداا همانجا قرار شد که حکم دادستاری کل بفه رفا مفا
روشته شود من که بهشدت اا این اتواق غافلگیر شده بود  ،به مح

اینکه بیفرون آمفدیم،

شروع کرد به گالیه اا ایشان و گوتم چرا شما سای مرا به این کار کشیدید شاید صالح شما
صالح من رواشد! هر کسی صالح خود را بدتر میدارد آقای بدشتی در جوا من گوفت:
من با هر کسی رمیتوارم کار بکنم؛ اما با شما تجربۀ سا ها همکاری داشتها و مفیدارم بفا
شما بدتر میتوارم کار بکنم شما آاادید! هرچه دیتان خواست بگویید ،ویی رمر مفن عفو
رخواهد شد من این مسئوییت (ریاست دیوان عفایی کشفور ،را مشفروص بفه همراهفی شفما
کرد اگر شما رواشید ،من هم ریستم »
ترور نافرجام

تروریستها به قصد ترور آی اﷲ موسفوی اردبیلفی در امفاری کفه در دادسفتاری کفل کشفور
خدمت میکرد ،در سهراهی خیابان رصرت شرقی و  21آرر ،بموی را کفه اا راه دور هفدایت
میشد ،در ایر سل منوجر کردرد اروجار در اماری بود که ایشان به محل کار خود میرففت؛
اما در یحمۀ اروجار ،رارنده ،ماشین را در چند متری سل رگه داشته بفود کنتر کننفدۀ بمفب،
چون اا راه دور هدایت میکرد ،متوجه توقف اتومویل آی اﷲ موسوی اردبیلی رشده بود بدین
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رو اروجار بمب ،آسیوی به ایشان ررسارد عامالن ترور رافرجا  ،سا اا مدتی دستگیر شفدرد
و در دادسرای اراال اعتراف کردرد که اا رهور گروه فرقفان دسفتور گرفتفه بودرفد روارامفۀ
اطالعات در شمارۀ روا بعد اا این حادثه ،مورخ  2112/21/1روشت« :صفوح دیفروا یفک
بمب قوی که ایر سل تااطع خیابانهای  21آرر و سرفسور براون کار گذاشته شده بود ،منوجر
شد و بر اثر اروجار شدید این بمب ،چندین مغااه و فروشگاه در آن حفوایی دچفار خسفارت
گردید و شیشههای مغااهها که در ساعت وقوع اروجار (هوت و سفارزده دقیافه صفوح ،هنفوا
گشوده رشده بود ،شکست بمب برای ترور آی اﷲ موسوی اردبیلی ،دادستان کل کشور کفار
گذاشته شده بود خوررگار ما که اا محل وقفوع اروجفار بمفب باادیفد کفرده و تحایافاتی در
اینباره بهعمل آورده است ،گزار داد :بنا به اظدفارات مفسموران روابفط عمفومی شفدرباری
جمدوری اسالمی ایران و طو گزار کالرتری بخش  ،2عاملین بمبگذاری سا اا رصب
بمب در ایر سل ،دو رشته سیم به طو  11-11متر اا محفل بمبگفذاری بفه سفمت دیگفر
خیابان کشیده و با اتصا این دو رشته سیم ،بمب را منوجر کردهارد مسموران کالرتری بخش

 ،2یک دستگاه اتومویل آجری رر به شمارۀ توریز را که سا اا اروجفار بمفب در آن حفوایی
بیصاحب بود و به رمر میرسید که متعل به بمبگذاران میباشفد ،ضفوط کردرفد مافارن
ظدر دیروا ،یک رور راشناس که تلونی با روارامۀ اطالعات تمفاس گرففت ،خفود را یکفی اا
اعضای گروه فرقان معرفی کرد و مسئوییت بمبگذاری را به عدده گرففت دیفروا بفا وقفوع
اروجار بمب شایع شد که به آی اﷲ موسوی اردبیلی ،دادستان کشور ،آسفیب رسفیده اسفت
خوررگار ما در این امینه با دفتر دادستاری کل کشور تماس گرفت و اطالع حاصفل کفرد کفه
این شایعه بیاساس میباشد و هیچگوره آسیوی بفه دادسفتان کفل کشفور ررسفیده اسفت در
تحایاات بیشتری که در اینباره به عمل آمد ،معلو شد کفه هنگفا وقفوع اروجفار بمفب در
خیابان  21آرر ،اتومویل حامل آی اﷲ موسوی اردبیلی اا آن خیابان عوور میکرده است آیف
اﷲ موسوی اردبیلی بعدااظدر دیروا در گوفتوگویی بفا خوررگفار صداوسفیمای جمدفوری
اسالمی ایران گوت :وقتی اا راه همیشگی به محل کار میآمد  ،چند متر مارده به سلفی کفه
ایر آن بمب کار گذاشته شده بود ،اتومویلمان یک توقف کوتاه داشت و در همین اثنفا بمفب
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منوجر شد و بدین ترتیب ،حادثه رتوارست آسیوی به ما برسارد آی اﷲ موسوی اردبیلی افزود:
وقتی اا رارنده سرسید که چرا توقف کرده بود ،گوت رمیدارم بیجدت مکثفی کفرد بفدین
ترتیب همین توقف کوتاه ،باعث شد بمب رتوارد کاری اا سیش بورد خوررگار مفا میرویسفد
بر اثر اروجار بمب ،شیشههای ساختمانهای اطراف شکست تحای در مورد عفامالن ایفن
توطئه ،اا سوی ماامات ارتمامی آغاا شده است »

1

ستاد «تعقیب شایعۀ شکنجه»

اماری که آقای موسوی اردبیلی در سمت دادستان کل کشور فعاییت مفیکفرد ،بفا توجفه بفه
اختالفات شدید ّ
سید ابوایحسن بنیصدر( ١رئیا جمدور وقت ،با گروهها و شخصیتهای
مختلف ،فضای سیاسی کشور هر روا شاهد موضعگیریها ،ادعاها و حوادث ایفادی بفود
همچنین بنیصدر در سخنراری روا عاشورای  2112اا وجود شفکنجه در ارفدانهای ایفران
سخن گوت که عکاایعملهای بسیاری برارگیخت برخی روارامهها ریز با مافاالت تنفد و
با ارتشار گزار های جعلی ،بر این شایعه دامن ادرد بدین رو اما خمینی اا دادسفتان کفل
خواستار سیگیری موضوع شد
 1روارامۀ اطّلعات2112/21/1 ،

ّ ١
سید ابوایحسن بنیصدر ،در سا  2121در یکی اا روستاهای همدان به دریا آمد سا اا سایان تحصفیالت ابتفدایی و
متوسوه وارد دارشکدۀ ایدیات دارشگاه تدران شد و بعد اا آن در رشتۀ اقتصاد ادامۀ تحصیل داد فعاییفت سیاسفی او اا
اواخر دهۀ سی آغاا و در اوایل دهۀ چدل دو بار بااداشت شد ابوایحسن بنیصدر با سور به فرارسفه و اقامفت در ایفن
کشور ،هم تحصیالت عایی خود را در دارشگاه سوربن ادامه داد و هم با مخایوین رژیم شاه مستار در خارج اا کشفور
(عموما طرفداران جودۀ ملی ،ارتواص برقرار کرد با سیروای اراال اسفالمی بفه ایفران برگشفت و بفا طفرح رمریفههای
اقتصادی خود ،در سوح جامعه مورح شد وی در ّاویین دورۀ ارتخابات ریاست جمدوری بعد اا سیروای ارافال بفه
این سمت رسید وی عضو مجلا خورگان ریز بود و هنگا آغاا جن  ،جارشینی فرماردهی ریروهای مسلح را اا امفا
خمینی دریافت کرد رویارویی بنیصدر با ریروهای اصیل اراال اسالمی خیلی اود آشکار شفد و بفا تمایفل وی بفه
ریروهای هرجومرجطلب و منافاین (ساامان مجاهدین خل  ،،شکاف عمیای میان او رما بروا کفرد کارشفکنیهای
بنیصدر ،سرارجا مجلا شورای اسالمی را واداشت که به عد کوایت سیاسی او ر ی بدهد وی سا اا اروجار دفتفر
مرکزی حز جمدوری اسالمی ،همراه مسعود رجوی ،رهور ساامان منفافاین و عامفل اصفلی ایفن اروجفار ،در سفا
 2111اا ایران گریخت و به فرارسه رفت
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«اما من را مسمور کرد کفه هیئتفی را بفرای رسفیدگی بفه وضفع ارفدانها تشفکیل دهفم
رمایندهای ریز اا جارب ایشان در هیئت مذکور حضور داشت اما اا شایعۀ شکنجه سفخت
راراحت بودرد و فرمودرد هیئت باید با قاطعیت اا تما ارفدانها باادیفد کنفد و در صفورت
ثووت شکنجه باید شکنجهگر قصاص شود ما اراال کردیم تا آرچه در اردانهای امان شاه
میگذشت ،ادامه سیدا رکند اگر چنین چیزی درست باشد ،یاینا ملت ایفران مفا را رخواهنفد
بخشید ابتدا اسم گروه تحای را «ستاد تعایب خالف قوارین» گذاشتیم و به افرادی اا جمله
آقای بشارتی حکم داده شد تا به اردانها رفته و موضوع را مورد بررسفی قفرار دهنفد سفپا
اسم گروه به «ستاد تعایب شایعۀ شکنجه» تغییفر یاففت کفه همفین مسفئله اعتفرا

بیشفتر

بنیصدر را برارگیخت او به من گوت اا همین اسمی که برای این گروه گذاشفتهاید ،معلفو
است که رمیخواهید درست بررسی کنید؛ چون اگر ریگفی بفه کوفش رداشفتید ،اسفمش را
میگذاشتید «ستاد تعایب شکنجه» ،ره «شایعۀ شکنجه» گوتم این برداشت شماسفت مفا
هنوا رمیداریم این ادعای شما درست است یا ره فعال شایعه آن را شنیدهایم هدف مفا ایفن
است که آن را بررسی کنیم تا برای ما مسلم شود که آیا شکنجه وجفود دارد یفا رفه بنیصفدر
حرف من را قوو رکرد و همچنان به مخایوت خود با کار این گروه ادامه داد تا اینکه اما به
من گوتند اشکاالتی به کار شما مورح کردهارد که بدتفر اسفت راجفع بفه آردفا در تلویزیفون
جوا بدهید قرار شد من شبهای چدارشنوه در تلویزیون ،به سفؤاالت و ایفرادات جفوا
بدهم فردای هر شوی که من صحوت میکرد  ،بنیصدر در روارامها (انقّلب اسرّلمی،
جوا میداد مخایوین بنیصدر به من اعترا

داشتند که با صراحت ادعای بنیصدر را رد

کنم من به آردا گوتم قاضی رمیتوارد با صفراحت سفخن بگویفد؛ چفون صفراحت ریفاا بفه
مستندات قوی و محکم دارد »

اعضففای گففروه مففذکور عوففارت بودرففد ااّ :
محمففد منتمففری (رماینففدۀ امففا خمینففی،،
علی ّ
محمد بشارتی (رمایندۀ مجلا ،،افتخار جدرمی (رماینفدۀ شفورای رگدوفان ،و دادگفر،
ّ
محمد منتمفری
دادستان تدران اعضا در خاتمۀ کار ،رتیجه بررسیهای خود را اعال کردرد

رمایندۀ اما در هیئت تحای گوت« :رما حاکم بر بااجو ییها و بااسرسفیها و دادگاههفا و
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اردانهای ما به هیچ وجه موتنی بر شکنجه ریست و اگر موارد معدودی دیده شده اسفت ،بفه
طور استثنایی و اا سوی اففراد غیفر مسفئو بفوده اسفت و اتدفا وارده بفه رو بفااجویی و
بااسرسی اا طرف یکی اا ماامات کشور به هیچ وجه صحیح ریست » علی ّ
محمفد بشفارتی
ریز اعال کرد« :حتی یک مورد شکنجه در اردانهای ما دیده رشده اسفت تعفداد معفدودی
اریت و آاار که جنوۀ شخصفی داشفت ،دیفده شفد کفه عفاملین آن ریفز تحفت تعایفب قفرار
گرفتند » 1در خاتمه ،دادستان عمومی تدران ریز اظدار داشت« :ارداریان بیش اا هفر چیفز اا
بالتکلیوی و یا در ارتمار عوو بودن خودشان میگوتند و اینکه اصال شکنجه وجفود رفدارد و
چرا این سؤا را میکنید در مواردیْ ،
عکا ارسا شده بود که سا اا تحایاات معلو شفد
ایندا در اثر داشتن روابط رامشروع یا شرا خواری محکو شده و حکم شرعی مارند شفالق
ادن در مورد آردا اجرا شده است در دادگاه مواد مخدر ،مسئلۀ شالق ادن ایاد بود که معلو
شد همه تعزیر و تنویه و یا حکم شرعی بوده »

١

در ردایت در تاری ،سیا فروردین  2111آقایان اعضفای هیئفت بررسفی در تلویزیفون
حضور یافته ،طی مصاحوهای طوالری ،وجود هر گوره شکنجه را در اردانهای کشفور دروغ
مح

قلمداد کردرد

غائلۀ  14اسفند

سا اا آنکه بنیصدر در سخنراری  11بدمن  2112در میدان آاادی اعفال کفرد کفه در 23

اسففوند بففه مناسففوت سففایگرد فففوت دکتففر مصففدق بففا مففرد سففخن خواهففد گوففت ،دفتففر
هماهنگیهای رئیاجمدفور سفا اا همفاهنگی بفا گروههفای ییوفرا  ،مافدمات سفخنراری
ابوایحسن را در دارشگاه تدران تدارک دیدرد مجاهدین خل که در این امان بیش اا سیش به
بنیصدر رزدیک شده بودرد ،با آمفادگی کامفل در ایفن مراسفم شفرکت کردرفد بفه اعتفراف
بااداشتشدگان این مراسم ،هدف ساامان مجاهدین خل اا شفرکت در غائلفۀ  23اسفوند،
 1موسوی اردبیلیّ ،
سید عودایکریم ،غائلۀ چهاردهم اسفند  ،2112قم :ارتشارات رجات ،6833 ،چاپ دو  ،ص122
 ١همان
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تشدید اختالف میان خط اما به رهوری دکتر بدشتی و جناح ییورا به رهوری بنیصدر بفود
اما ریروهای خط اما  ،فرقی میان مجاهدین خل و بنیصفدر رمیدیدرفد فضفای فرهنگفی
رامناسب و شعارهای تند و تحریککننده ،امینه را برای محیوی ملتدب و خشن فراهم کفرده
بود بنیصدر در این سخنراری ،چندین بار اا طرفدارارش و گارد فراقاروری ریاسفتجمدوری
و مجاهدین خل  ،خواست که مخایوان را بااداشت کنند واقعۀ  23اسوند در دارشگاه تدران
اا آنرو که رشاندهندۀ رزدیکی مجاهدین خل و بنیصدر بود و قصد تنشاایی بنیصفدر را
آشکار کرد ،با واکنش بسیار شدید ریروهای خط اما روبهرو گردید
دخایت قوۀ قضائیه در این ماجرا با حضور آی اﷲ موسفوی اردبیلفی در محفل بااداشفت
دستگیرشدگان روا  23اسوند آغاا شد
«سیش اا ظدر روا سارزدهم ،همراه سلیا به دیدن دستگیرشدگان رففتم دیفد گروهفی را
با وضع راهنجار و با سر و صورت مجفروح در آنجفا بااداشفت کردهارفد؛ بفدون تشفریوات
قففاروری! اا دادسففتان تد فران خواسففتم بااسرسففی را بورسففتد تففا بففا یففک بففااجویی ابتففدایی،
دستگیرشدگان را شناسایی کرده و با اخذ ضمارت آااد کند تا در موقع یزو احضار شفورد اا
ّ
آرجا رفتم به مسجد دارشگاه که محل ّ
متحصنین بود سفا اا سفخنراری مختصفر ،بفه
تجمع
ّ
متحصنین گو داد و قو داد که به قضیه رسیدگی میشفود سفا اا رففتن مفن،
موایب

متحصنین ریز به ّ
ّ
تحصن خود خاتمه دادرد و ّ
متورق شدرد این کار بدارهای شد که بنیصفدر
ّ
متحصنین دارشگاه قو داده اسفت کفه بفه شفکایت آردفا
به من حمله کند که دادستان کل به
برسد و این توطئه علیه من است در همان روا اما به من دستور داد که موضفوع را شخصفا
سیگیری کنم و خدمتشان گزار دهم »

1

سرارجا سرورده مراحل تکمیلی خود را طی کرد و آمادۀ ارسا به دادگاه شد :اما سیگیفری
قضائی با مشکالتی مواجه شد که مدمترین آردا این بود که بنیصدر دادگاهی را که در حواۀ
مسئوییتهای مرحو بدشتی باشد ،قاروری رمیدارست؛ ایرا به اعم وی ،شدید بدشی خفود
 1غائلۀ  23اسوند  ،2112ظهور و سقوط ضد انقّلب ،ایر رمر آی اﷲ موسوی اردبیلفی ،ص ،111-112بفا تلخفیص و
و یرایش
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در شمار متدمان سرورده است! همچنین حضور بنیصدر در ر س ّقوۀ ّ
ماننه ،صدور حکفم را
علیه او دشوار میکرد
«قرار شد که رتیجۀ کار دادسرا به دادگاه منتال رشود و هیئت سه روفره (رماینفدگان امفا ،
بنیصدر و بدشتی ،مسئله را بررسی کنند » 1اما خمینی ریفز در ساسف ،بفه تلگفراف آیف اﷲ
گلپایگاری که اا این حفوادث ،اظدفار رگرارفی کفرده بودرفد ،فرمفود« :گروههفا و دسفتههای
منحرف سیاسی و غیرسیاسی باید بدارند که من با احساس کامل با آران برخفورد اسفالمی و
حدود اسالمی میکنم و به شفرارتهای ضفد اسفالمی خاتمفه مفیدهم » سفا اا آن امفا
خمینی با فراخواردن آقایان بدشتی ،خامنهای ،موسوی اردبیلی ،هاشمی رفسنجاری ،مدندس
باارگان ،بنیصدر و رجایی به جماران و برخورد ارشادی و حمفایتی ،رسسفای سفه ّ
قفوه را اا
مصاحوه تا سایان جن منع کردرد همچنفین اعالمیفهای در صفوح روا بیسفتوسنج اسفوند
 2112اا سوی اما خمینی صادر شد اما این تواف ریز در عمل راکا مارد اا سوی دیگفر،
بنیصدر حاضر به همکاری با دویت شدید رجایی ریز روود و این اختالفات در آن امفان کفه
جن ریز شروع شده بود ،همۀ مرد را رگران کرده بود
در روا  11خرداد  ،2111اما خمینی ،بنیصدر را اا فرماردهی کل قوا عز کرد سفا
ّ
اا آن ،سیل ارتاادات صریح اا سوی چدرههای سیاسی بلندسایۀ رما و اعضای مفؤثر حفز
جمدوری اسالمی ،متوجه عملکرد او شد سرارجا ریز طرح دو فوریتی بررسی عد کوایفت
رئیاجمدور در روا بیستوهوتم خرداد در مجلا تصویب شد و در ّاو تیرمفاه ریفز امفا
خمینی بنیصدر را اا ماا ریاستجمدوری برکنار کرد
ریاست دیوان عالی کشور

سا اا شدادت آی اﷲ دکتر بدشتی در حادثۀ هوتم تیر  ،2111اما خمینفی آیف اﷲ موسفوی
اردبیلی را به ریاست دیوان عایی کشور منصو کرد و این مسئوییت سفنگین ،رزدیفک بفه ده
سا  ،بر دو ایشان بود در این مدت ،آی اﷲ موسوی اردبیلی برای اسالمی کردن قفوارین و
 1همان ،ص122 -121
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ساامان ّقوۀ قضائیه و ریز کارآمدی آن ،کوششهای بسفیاری کفرد و بفا همکفاری جمعفی اا
ّ
فایدان و حاوقداران ،توارست بخشی اا قوارین را به صورت ّ
مدون و مناح و مواب با شفرع،
تنمیم و ارائه کند وی برای اروواق بیشتر قضاوت بفا احکفا اسفال و ریفز آشفنایی عمیف تر
قضات با احکا قضاوت در اسال  ،دوره آمواشی درس خارج قضا را برای آران برگزار کفرد و
کتا فقه القضاء محصو همین دورۀ آمواشی است حج االسال مرتضی اشراقی دربفارۀ
این درسها میگو ید:
«بعداا شدادت مرحو آقای بدشتی  -رحم اﷲ علیه  -ایشان رئیا دیفوان عفایی کشفور
شد یک روا من به دوستارشان ،اا جمله آقفای میر ّ
محمفدی گوفتم آقفای موسفوی اردبیلفی
قدری خسته شده است گاهی اا قیافۀ ایشان راامیدی و خسفتگی سیفدا اسفت گو یفا خیلفی
اریت شدهارد آقای میر ّ
محمدی گوت من ایشان را میشناسم ،اگر شما بتواریفد یفک کفاری
ارجا بدهید ،سرحا میشود و رشاص سیدا میکند گوتم چه کاری گوت ایشان اهفل درس
و بحث است؛ یک کالس درس ترتیب دهید؛ اگر سنجشفش روفر اا علمفا دورشفان باشفند،
ایشان یک درس بگوید ،رشاطش را باامییابد دید حرف خفوبی اسفت همفان سفا 11

بود ،من هم تااه آمده بود  ،رفتم خدمت آقای موسوی اردبیلی و گوتم ما این چند سا قوفل
و بعد اا سیروای اراال  ،این طرف و آن طرف رفتفیم ،اا درس مارفدیم خواهشفی اا شفما
داریم اجااه بدهید یک کالس درس تشکیل دهیم و شما تفدریا بورماییفد گوفت خفو
است هوتهشت رور اا دوستان را دعوت کردیم ،آقای احمدی میارجی و دوستان ما و چند
تن دیگر در دفترشفان جمفع شفدیم ایشفان مفدتی درس شفروع کفرد مفا احسفاس کفردیم
رشاطشان ایاد شد؛ موایعه میکند ،میرویسد ،حتفی یفکروفر مفیخواسفت آن درس را بفه
عربی ترجمه کند ایشان ساعت هوت میآمدرفد دیفوان عفایی کشفور قضفاتی کفه اا قفم
میآمدرففد در دادگففاههففای کیوففری یففک و کیوففری دو ،در اتففاقی در کففاخ دادگسففتری بیتوتففه
میکردرد آردا هم باخور شدرد که آقای موسوی اردبیلفی درس مفیگویفد ،در درس حاضفر
شدرد و کالس ،خیلی سررور شد حدود بیست رور یفا بیشفتر مفیآمدرفد و آقفای موسفوی
اردبیلی درس قضا شروع کرد کتا القضا مربوص به همان جلسات اسفت مفتن جرواه را
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مورح میکرد ،چدل دقیاه یا کمتر توضیح میداد ،بعد متن را میخوارد بسیار جایفب بفود
برای ما خیلی موید بود وقتی مرد متوجه شدرد که آقای موسوی اردبیلی رواهفا ّاو صفوح
میآید دادگستری ،یک عده بیرون ساین میایستادرد و خواهان مالقات بفا حفاجآقفا بودرفد،
سرورده داشتند ،گرفتار بودرد یفذا ارتواطفات مردمفی ایشفان هفم بیشفتر شفد گفاهی مفرد
میآمدرد ،گالیهها و مشکالتشان را میگوتنفد ،بفه ر ی دادگفاههفا اعتفرا

مفیکردرفد و

خالصه آقای موسوی اردبیلی با مرد هم مالقات میکرد من در قفم خفدمت مرحفو آقفا
شی ،مرتضی حائری  -رضوان اﷲ علیفه  -اصفو خوارفده بفود مفدتی هفم درس آیف اﷲ

منتمری -رحم اﷲ علیه -رفته بود  ،مدتی هم در درس آقای مکار شیراای شفرکت کفرد
آقای مکار درس خارج را که شروع کرد ،ما جزو ّاویین شاگردان ایشان بودیم آقای موسوی
اردبیلی بخشهایی که در رشتۀ قضا توضیح میداد ،ما احساس رمیکردیم که سوح علمفی
ایشان کمتر اا آن آقایان باشد خیلی سخته و قوی بود ،و خصوصفا بعفدا رسفوت بفه مسفائل،
بیشتر موایعه میکرد خصوصیت مدم ایشان ،این بود که اا موایعه خسته رمیشد همیشفه
چند کتا همراهشان بود و اا هر فرصتی برای موایعه استواده میکردرد »
وی همچنین دربارۀ شیوۀ مدیریت ایشان در دستگاه قضا میگو ید:
«آقای موسوی اردبیلی چون خود در این مسائل صاحبرمر بود ،اگر احیارا با دیگران
هم اختالفرمر داشتند ،هم افکار خفود و هفم افکفار دیگفران را در رمفر مفیگرففت در
مسائل قضائی راهحل خو ارائه میداد ما مفیدارسفتیم کفه راهنماییهفای آقفای موسفوی
اردبیلی در حواۀ مسائل قضائی بدتر و کارآمدتر است؛ چون اا دور دستی بر آتش رداشفت
وسط میدان بود بعضیها مخایف ایشفان بودرفد بعفد اا ففوت امفا  -رضفوان اﷲ تعفایی

علیه  -وقتی آقای موسوی اردبیلی اا تشکیالت قضا جدا شد و رفت قم ،حتفی اففرادی کفه
احیارا با ایشان مخایف یا اا بعضی کارهایشان راراضی بودردّ ،
تسسف میخوردرد کفه ایشفان
را اا دست دادرد حاج آقا مددی احمدی میارجی میگوتند واقعا حیف شد که آقای موسوی
اردبیلی رفت ایشان در تشکیالت قضائی مشخصههایی داشت کفه یکفی اا آردفا قاطعیفت
بود؛ خیلی قاطع برخورد میکرد طوری روود کفه اا قضفات بفهرفاح طرففداری کنفد؛ اگفر
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تشخیص میداد ح است ،دفاع میکرد؛ اجااه رمیداد قضات تحایر بشورد ،یا بفه احمفت
ّ
بیوتند یا دیگران رسوت به ایشان بیحرمتی کنند اگفر قاضفی متخلوفی مفیدیفد ،برخفورد
میکرد اگر یک قاضی میخواست کار مثوتفی ارجفا دهفد و دیگفران دخایفت مفیکردرفد،
حتیایمادور جلو دخایتها را میگرفت این کارهای خوبی بود که شاید بعد اا امان آقفای
موسوی اردبیلی ،کمتر به ایفن برجسفتگی ادامفه یاففت در سفا  ،11سفاامان ارفدانهفا
تغییرشکل داد و آمد ایر رمر تشکیالت قضایی مفا گفاهی در اسفتانهفا بفا آقفای موسفوی
اردبیلی همسور میشدیم یاد هست به شیراا رفته بفودیم و ایشفان بفا ارفداریهفا مالقفاتی
داشت رفتیم داخل اردان ،در جای خیلی بزرگی مارند آموفیتئفاتر ارفداریان را جمفع کفرده
بودرد سیصدچدارصد رور ،شاید هم بیشتر ،آرجا رشسفته بودرفد ،و همگفی جفوان آقفای
موسوی اردبیلی قدری موعمه کرد ،سند و اردرا داد و گوت :اا میان شما کساریکفه در سفا
 11به منافاین سیوستند ،برخیزرد؛ هوتهشت رور بلند شدرد بعد گوت کساریکفه در سفا
 12جذ منافاین شدرد ،برخیزرد؛ حدود بیست رور بلند شدرد گوت کساریکفه  13و 12

جذ شدرد ،برخیزرد؛ همه بلند شدرد گوت بوینید بچفههفا ،مفا غولفت کفردیم دو سفا
متوجه رشدیم ،شما را رها کردیم و یذا دیدیم شما بیراهه رفتید شروع کرد بفه گریفه کفردن
ّ
همۀ آردایی که آرجا بودرد ،گریه کردرد ،متسثر شدرد گوت شما مثل بچفههفای مفا هسفتید
اشتواه اا ما بود شماها ما را بوخشید ،ما متوجه رشدیم که باید حتما درکنار شما باشفیم ،دو
سا شما را رها کردیم ،دادها آمدرد شفما را اا راه راسفت بفهدر کردرفد در آن ارفدان میفان
ارداریها و آقای موسوی اردبیلی صوای خوبی بود برخوردشان بفا ارفداریهفا سدرارفه بفود
ّ
برخورد تحکمی و اورگویی روود؛ دستور و بگیروبوند روود و یذا رتیجه میگرفت من در سا
ّ
 11که به تشکیالت قضائی آمد  ،ماا معمم رهوری رئیا جمدور بودرفد و آقفای موسفوی
اردبیلی رئیا قوۀ قضائیه ،و آقای هاشمی رفسنجاری  -رضوان اﷲ علیفه  -رئفیا مجلفا و

مدندس میرحسین موسوی رئیا دویت حاج احمد آقا هم رابط بین اما و سفران بفود هفر
هوته یکروا جلسه داشتند ،یک هوته دفتر آقای موسوی اردبیلی بود ،یک هوتفه دفتفر مافا
ّ
معمم رهوری ،یک هوته هم در دفتر آقای هاشمی و یک هوته در دفتر رخستوایری در این
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ّ
جلسات مرتب ،مسائل عمده مورح میشد؛ مسائل عمدۀ مملکت که مربوص بفه کفل رمفا
بود حاج احمد آقا هم شرکت میفرمودرد و مسائل را با اما مورح میکردرد و سیفا امفا را
به آقایان میرساردرد صوا و صمیمیت بر جلسات حاکم بود؛ اگرچفه گفاهی اخفتالفرمفر
داشتند مثال مرحو آقای هاشمی رفسنجاری و آقای موسوی اردبیلفی در بعضفی مسفائل بفا
ّ
ماا معمم رهوری اختالف رمر داشتند؛ اما در عین حفا بفا همفۀ اخفتالفرمرهفا ،صفوا و
صمیمیت بینشان حاکم بود یاد است آقای مدندس موسوی مرحلۀ دو ریاسفتجمدفوری
ّ
ّ
ماا معمم رهوری ،رخستوایر بود ایشان  12وایر معرفی کرد و ماا معمم رهوفری ،اگفر
اشتواه رکنم ،هجده رور اا آران را رپذیرفت بعد خدمت اما مورح شد ،اما آقفای موسفوی
َ
اردبیلی ،آقای هاشمی و حاج احمد آقا را به عنوان حکم تعیین کردرد و آقایان طو اختیفاری
ّ
که اما داده بودرد ،وارا را تسیید کردرد و هیچ مسئلۀ خاصی سیش ریامد اا طرف ماا معمم
رهوری هم اعتراضی رشد در مراسم تحلیف ریاسفت جمدفوری آیف اﷲ خامنفهای ،مفا هفم
دعوت شده بودیم مرحو آقای هاشمی رفسنجاری آرجا رال کرد شوی که اما ما را به عنفوان
َ
حکم تعیین کرد ،آقای خامنهای به من ار اد و گوت من فارغ ایوا شد  ،تکلیف اا گردرم
برداشته شد ،امشب احساس راحتی میکنم آقای هاشمی هم به شوخی گوت سا البفد مفا
مشغو ایوا شدیم به این صورت صوا و صمیمیت بین آردا حاکم بود اگر اختالفرمر هفم
بود ،تنشاا روود »
«در ساختار راهمگون شورای عایی قضائی آن امان ،تندا دادگاه ویژۀ روحاریت روفود کفه
خارج اا حیوۀ مسئوییت و ساختار شورای عایی قضائی فعاییت میکرد؛ دادگاه اراال هفم
مستال و ّ
مجزا بود اا سوی دیگر جایگاه ریاست شورای عایی قضائی هم ،هرچند به ظفاهر

عاییترین ماا قضائی کشور محسو میشد ،اما رئیا شورا بیش اا یک ر ی رداشت ّقوۀ
قضائیه قول اا باارگری قارون اساسی  ،2113مجموعهای اا جزایر مستال بود »
سفر به آذربایجان

حج االسال مرتضی اشراقی ،همکار آی اﷲ موسوی اردبیلی در ّقوۀ قضائیه دربارۀ این سفور
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میگو ید:
«دوراری که ایشان رئیا دیوان عایی کشور بود ،یک روا رفتم خدمتشان فرمفود مفن بفا
یک هیئت میخواهم به آرربایجان شوروی برو  ،شما هم بیا آرربایجان تااه استاال یافته و
ایاا مولباف رئیاجمدور بود با هم در خدمتشفان رفتفیم چنفد روای کفه آرجفا بفودیم،
جلساتی داشتیم ،منوری میگذاشتند ،مسفجدی مفیرفتنفد ،مفیخواسفتند صفحوت کننفد،
یکطوری با گریه شروع میکردرد ،با عاطوه شفروع مفیکفرد کفه همفۀ کسفاری را کفه آرجفا
رشسته بودرد ،تکان میداد دستما کاغذی برای گریههای ایشان کفافی روفود یفکروا کفه
منور میرفت ،به من گوت دستما سارچهای داری به ایشان دسفتما سارچفهای داد چنفد
روا قول در تلویزیون دید رئیا دیارت آرجا ،با همان رخستوایر آرربایجان بفرای مراسفم
تحلیف رئیا جمدور (حسن روحاری ،آمده بود ایران آن امان ایشان هم سای منوفر رشسفته
ّ
بود به آقای اردبیلی رگاه میکرد و مرتب اشک میریخت میگوت این حاجآقا چه میکند!
آتش میارد به د های ما! خالصه آقای موسوی اردبیلی آد عاطوی و رسوت به مسفلماران و
ارسانهای دردمند ،عالقهمند بود هم درد دین داشت و هم درد ارسان ارصفافا هفم اا هفیچ
کمکی به دیگران دریغ رداشت »

آقای مدندس یعاو سریورد ،مسئو روابطعمومی ّقوۀ قضائیه در دروان ریاست آیف اﷲ

موسوی اردبیلی دربارۀ این سور میگو ید:
«یک دعوت رسمی ،بعد اا استاال باکو بود به عنوان میدمان عاییرتوۀ خفارجی اا مفا
استاوا کردرد و ما را در محل استارار میدماران و یژه جا دادرد غیر اا دعوت رسمی ،مفرد
هم خیلی مشتاق بودرد و اقوا کردرد چون تااه اا خوافان بیفرون آمفده بودرفد رمفیداریفد
چادر اشتیاق داشتند که با یک مسلمان ،دو کال همصحوت بشفورد؛ چفه رسفد بفه اینکفه
ّ
مجتددی مشدور برود آرجا و به ابان آرری با آردا صحوت کند در آن سفور ،در حفد امکفان
کتا و مفاتیح و قرآن بردیم بعد اا آن چنین چیزی اتواق ریوتاد حاجآقا که منور میرففت،
مسجد مملو اا جمعیت بود و موایوی هم که حاجآقا میفرمودرد ،ره تندا بفرای آردفا تفااگی
داشت ،بلکه خیلی جایب و جذا بود شفاید سایمندارشفان هفم چنفین صفحوتی رشفنیده
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بودرد غرق معنو یت شده بودرد مثل تشنهای که بفه آ رسفیده اسفت ،اا ایشفان اسفتاوا
کردرد برخی اا همراهان ایشان در سور باکو ،اعتااد داررد که آن سور ماردگارترین سور یک
روحاری به آن منواه است که اتواق افتاد االن هم اگر یک صوغۀ مذهوی در بعضفی منفاط
جمدوری آرربایجان دیده میشود ،تسثیر این سور است دو سفا سفیش آقفای شفی،االسفال
ساشاااده آمده بودرد سفیش آقفای موسفوی اردبیلفی و تفسثیر آن سفور را یفادآوری مفیکردرفد؛
بهخصوص به دییل مواضع درست ایشان در برابر جریانهای سانترکیسم آرربایجان »
ّ
«دیداری هم با دارشگاهیان و کل استادان باکو داشتند بررامۀ دیگر ایشفان در ایفن سفور
مالقات با سران آرربایجان بود ّاو مشکالتی تراشیده شفد ،ویفی بعفد کفه فدمیدرفد قضفیه

چیست ،با چه ّ
عزت و احترامی مالقات کردرد بررامۀ دارشگاه جایب بود همه تحصیلکردۀ

مسکو و جاهای دیگر بودرد و تااه اا یوغ کموریسم بیرون آمده بودرد اساس کار و صحوت و
مکتوشان روی فلسوه بود حاجآقا دربارۀ فلسوه ،به ابان آرری ،طوری مسئله را طرح کرد که
برای آردا تااگی داشت بعد رابوۀ ارسان با خدا ،ارسفان بفا طویعفت ،و ارسفان بفا خفود را
آنقدر عایی تحلیل کردرد که همه مات بودرد بعد گوتند :اگر ما ایفن ارتواطفات را تصفحیح
کنیم ،مسائل دیگر هم حل میشود رخست باید برای ارتواص ارسان با خفدا و سفپا ارتوفاص
ارسان با محیط و جامعه بررامهریزی شود و عادتهای درسفت ،جفایگز ین عفادات جفاهلی
گردد تا کمکم مشکالت بیروری حل و فصل شورد خیلی منوای تحلیل کردرد »
«در مجموع ،به رمر من ،اا جدت فااهت و ّقوۀ اسفتنواص ،کمتفر کسفی بفه سفای ایشفان
میرسد این ،دریافت و درک من است و رتیجۀ سا ها تجربه و آشنایی با افراد مختلفف ای
کا آقای موسوی اردبیلی آن ستارسیلهایی که در استدال و اجتداد داشتند ،برای مرجعیت
به کار میگرفتند تا جدان ّ
تشیع اا قابلیتهای ایشان ،به درستی بدرهمند میشد من بفر ایفن
باور که در حواۀ علمیه ،کمتر کسی در استدال و ّقوت استنواص به سفای ایشفان مفیرسفد؛

خصوصا به این دییل که ایشان ده سا تجربۀ عملی اجرای احکا را داشتند ایشان مسفتایم
درگیر مسائل روا بودرد برای همین وقتی سخنراری میکردرد ،آد احساس میکرد که شعار
رمیدهند مرد آرربایجان هم همین احساس را داشتند آن سور در دفتر تفاری ،آرربایجفان
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ثوت شده و اا خاطرهها محو رمیشود علمای باکو ،آنقدر احترا و ابراا احساسات کردرفد
که من متح ّیر شد مرد با چه اخالص و محوتی سفیش میآمدرفد حفاجآقفا چفون شفرایط
خاصی داشتند ،در همۀ ضیافتها شرکت رکردرد؛ ویی مفا کفه شفرکت مفیکفردیم ،متوجفه
اخالص آردا میشدیم عالوه بر مسئوالن فرهنگی سوارت ،آقای شی،االسال ساشفاااده هفم
میگو یند :بعد اا بیست و چند سا  ،تفسثیر آن سفور در رهفن مفرد آرربایجفان بفاقی مارفده
است آن سور در آن امان خاص ،واقعا تسثیرگذار و بهیادماردری بود حاجآقا بدترین امفان را
برای سور به باکو ارتخا کرده بودرد کا  ،مسئوالن دیگفر هفم اقفدا مفیکردرفد و در آن
سا ها که امینه مساعد بود ،به آرربایجان میرفتند اگر هوشمندارهتر عمل کرده بودیم ،ایفن
جایگاهی که االن کشورهای غربی و اسرائیل در آرربایجان داررفد ،ایفران داشفت آن موقفع،
محوو ترین کشور برای مرد شیعۀ آرربایجان ،ایران بود؛ ره ترکیه یا روسیه سفرمایهگذاری
در آرربایجان هم خیلی آسان و اراان بود باید بخشی اا سرمایههایی که در فلسفوین و ّ
غفزه
کردیم ،در آرربایجان میکردیم به تعویر آی اﷲ موسوی اردبیلی ،مفا آرربایجفان را دودسفتی
تادیم آمریکا و غر کردیم آمریکا برای روور در این کشور ،خیلی مشکالت داشفت ،ویفی
همۀ مشکالتش را حل کرد امینه برای من هموار بود ،ویی ما رتوارستیم استواده بکنیم »
روحانیت پس از انقالب

ّ
با سخنراری اما خمینی در روا  21بدمن  2112و واگذاری امور کشور به دویفت موقفت ،ایفن
عایده و رمر اما که روحاریت در امور اجرایی حکومت راشفی رخواهنفد داشفت ،جامفه عمفل
سوشید اما سا اا مدتی و در همان سا های ّاوییه اراال  ،اما اا این رمر خود برگشت:
«به ایشان گوتند که در مشروطیت ،امور در دست روحاریت افتفاد ،ویفی بعفد کفار را بفه
دست دیگران دادرد یذا آخر به عصر سدلوی ختم شفد مفن معتافد مفا صفدمه دیفدیم
سیغمور اکر (ص ،هم در صدر اسال صدمه دید رووت سیغمور مگر چند سا طو کشفید
مگر در  21و  11یا  11سا میتوان افکار را تغییفر داد ارافال مفا اود بفه رتیجفه رسفید
فرصت آگاهساای مرد را رداشتیم هر کسی آمد ،سست و ماا گرفت در صدر اسال وقتی
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رسو خدا (ص ،رحلت میکند ،بحراری سیش میآید به دست چه کساری همفان کسفاری
که شب و روا با سیغمور بودرد چون عدۀ کمی تربیت شده بودرد »

1

این مشکالت و کموود ریروهای متعدد و اراالبی ،باعث شد که اما خمینی به رغم میفل
باطنی خود ،به روحاریت اجااه بدهد که در امور اجرایی کشور دخایت کنند آی اﷲ موسوی
اردبیلفی ریفز در شففمار کسففاری بففود کفه ورود روحاریفان را در امففور اجرایففی بففه روففع آرففان
رمیدارست؛ اگرچه ایشان سپا اا ر ی خود برگشتند فرارد ایشان ،حج االسال ّ
سید علی
موسوی میگو ید« :مرحو واید ،رسوت به راش روحاریون در جامعه رمفر خاصفی داشفتند؛
خصوصا آردایی که در کارهای سیاسی دخایت میکنند یکیدو رموره را عر

مفیکفنم :در

امان ارتخابات ریاسفتجمدفوری ،حفز جمدفوری تصفمیم گرففت کفه آقفای بدشفتی را
کاردیدای ریاستجمدوری کند و تندا مخایف ،من بود و دییل هفم مفیآورد کفه امفا در
ساریا صحوت کرده و به مرد گوته است که ما مفیآیفیم و سفپا مفیرو یفم قفم ،خودتفان
مملکت را اداره کنید؛ حاال میگو ییم که ره ،ما به قم که رمیرو یم هیچ ،همفۀ کارهفا را هفم
خودمان میخواهیم اشغا کنیم این درست ریست بایۀ رفاا مخایف من بودرد؛ مخصوصا
آقای هاشمی بعد قرار شد برو یم قم و اا اما بپرسیم آن موقع اما در قم بود سوار ماشفین
شدیم و همراه آقایان بدشتی ،هاشمی و باهنر آمدیم خدمت اما اا تدران تا قم هفم بفا هفم
بحث کردیم شب رسیدیم قم و رفتیم خارۀ اما وقت رماا بود رمفاا را خوارفدیم بعفد کفه
گوتند بورمایید داخل من گوتم من رمیآیم همینجا میرشفینم گوتنفد چفرا گوفتم بفرای
اینکه تندا مخایف در این جمع ،من هستم و اگر بیایم آرجا ابراا مخایوت کنم و ایشفان هفم
حرف من را تسیید کند ،شما میاردااید گردن من ،که تو کفار را خفرا کفردی شفما برو یفد
حرفهایتان را بگو یید ،در ضمن اگر صالح دارستید رمر من را هفم بگو ییفد آقفای بدشفتی
گوت من هم رمیآیم؛ چون بحث راجع به خود من است اینکه بیایم آرجا بنشینم صفحوت
کنم ،مناسب ریست من و مرحو بدشتی رشستیم در بیروری و با هفم صفحوت کفردیم ایفن
آقایان هم رفتند سیش اما و بعد اا مدتی آمدرد وقتی آمدرد ،من اصال اا آردفا رپرسفید کفه
 1روارامۀ آفتاب یزد« ،مصاحوه با آی اﷲ موسوی اردبیلی»2131/1/21 ،
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چه شد آقای هاشمی به من گوت چرا رمیسرسید چه شد گوتم سرسیدن رفدارد؛ البفد امفا
حففرف اکثری فت را سذیرفتففهارففد گوففت رففه ،اتواقففا حففرف اقلی فت را سذیرفتنففد امففا گوففت
رئیاجمدور رواید آخورد باشد »
ماجرای آیة اﷲ شریعتمداری

بعد اا حوادث مربوص به حز خل مسلمان و آی اﷲ شریعتمداری ،فضای سیاسفی کشفور
راآرا شد و امینهای برای افراصگرایی و تندروی فراهم آمد اا جمله افراصها و تندرویها در
این امان حکم دادستاری اراال قم بود که طو آن ،میخواستند آی اﷲ شفریعتمداری را در
سوح شدر بگردارند و
«این حکم مشمئزکننده ،چنان اشت و کریه بود که وقتی خور به اما خمینی رسید ،اا
شدت عصواریت دچار راراحتی قلوی شدرد ّ
سید احمد آقا با من تماس گرفت و ضمن شرح
ماجرا خواست به هر رحوی که شده است ،مارع اجرای ایفن حکفم بشفود هرچنفد ریاسفت
شورای عایی قضائی بر عددۀ من بود ،امفا سفاختار شفورای عفایی قضفائی در آن امفان ،بفا
ساختار و اختیارات ّقوۀ قضائیۀ اکنون فرق داشت به همفین دییفل ،مفن اا ایفن حکفم خوفر
رداشتم و اا طری دفتر اما خوردار شد

 1وقتی خور را شفنید بهشفدت عصفواری شفد و

سریع با دادستاری اراال قم تماس گرفتم شب اا ریمه گذشته بفود رتوارسفتم تلوفن منفز
 1همین تشکیالت جزایرگوره و مستال در ق ّوۀ قضائیه بود که باعث بفه وجفود آمفدن اختالففات بسفیاری بفین مسفئوالن
مختلف این رداد ،در آن سا ها شد آی اﷲ هاشمی رفسنجاری در کتا خاطراتش میرو یسفد« :آقفای ربفاری املشفی
دادستان کل آمد و اا سران دادگاههای اراال که این رواها علیه شورای عایی قضائی حرفهایی ادهارد ،گله داشفت و
تااضای کمک میکرد » (پس ا بح ان؛ کارنامه و خاط ات هاشرمی رفسرنجانی ،ص« ،213روا  12خفرداد :2112
آقا ّ
(سید حسین ،موسوی توریزی دادستان (کل ،اراال آمد و راجع به اختالفات ماامات قضائی بحث کفردیم امفا
به من و آقای خامنهای تکلیف کردهارد که به اختالفاتشان رسیدگی و اصالح امور کنیم آقای موسوی (توریزی ،معتافد
است که شورای عایی قضائی ضعیف است و کادر مدیریت اردانها بیرمم است » (همان ،ص« ،232روا  3مفرداد
ماه  :2112راهار برای دیدار آی اﷲ منتمری به منز آقای رباری املشی رفتم آقای رخستوایر و آقای موسوی اردبیلفی
هم آمدرد و راجع به رمم در دادگاههای اراال و استعوای شورای عایی قضائی ،گمرکها و ساامان صفنایع ملفی کفه
کارخارههای مرد را بیدییل مشمو بند ج میرماید[ ،گوتوگو شد] » (همان ،ص،222
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دادستان قم را سیدا کنم با یکی اا بستگارم که در قم سکورت داشفت ،تمفاس گفرفتم و اا او
خواستم تا هر طور شده است ،شمارهتلون منز دادستان اراال قم را برای مفن سیفدا کنفد
شمارهتلون را یافت و به من داد با دادستان اراال قم تماس گفرفتم و او را بهشفدت بفه بفاد
ارتااد و مؤاخذه گرفتم و اا او خواستم سریع این حکم را یغو کنفد؛ ویفی او چفون اختیفارات
خود را فارغ اا حیوۀ مسئوییت و رمارت من میدارست ،ایر بار حرفهای مفن ررففت و در
ّ
جوا گوت :هیچ فرقی بین آقای شریعتمداری و باا سفر کوچفه ریسفت هفر حکمفی کفه
ّ
ممکن است برای باا سر کوچه به اجرا درآید ،باید در مورد آقای شریعتمداری هم به اجفرا
درآورد وقتی دید بفا توجیدفات شفرعی و عرففی و رصفیحت و مؤاخفذه رمیتفوارم او را اا
تصمیم خود منصرف کنم ،با خشم و عصواریت ،سر او فریاد کشید و گوتم به خداورد احفد
و واحد قسم ،اگر فردا بخواهی این حکم شر آور را اجرا کنی ،خود به قفم مفیآیم و همفان
رفتاری را که میخواهی با آقای شریعتمداری بکنی ،با تو میکنم این تددید کارساا افتفاد و
او اا حکم خود عاب رشست »
حزب جمهوری اسالمی

تشکیل حز جمدوری اسالمی اا آراوهای آقایان بدشفتی ،هاشفمی رفسفنجاری ،بفاهنر و
موسوی اردبیلی در سا های دهۀ  11بود این آراو سفا اا سیفروای ارافال اسفالمی و بفا
سیوستن آی اﷲ خامنفهای تحاف یاففت  1امفا در ادامفۀ راه و در حفایی کفه مفدت ایفادی اا
فعاییتهای آن سپری رشده بود ،برخی سیشامدها موجب شد که آی اﷲ موسوی اردبیلفی ،اا
حز کناره بگیرد

«اماریکه طو قارون اساسی قرار شد ّاویفین دوره ارتخابفات ریاسفت جمدفوری برگفزار
گردد ،اعضای حز جمدوری اسالمی تصمیم بفه حضفور ّفعفا در ایفن عرصفه و معرففی
« 1بعد اا کسب موافات اما  ،این مسئله را به دوستاری که منتمر این ساس ،بودرد ،خور داد و بعد اا آن بود که جمع ما،
یعنی آی اﷲ بدشتی ،آی اﷲ خامنهای ،آی اﷲ موسوی اردبیلی ،دکتر باهنر و من (هاشمی رفسنجاری ،به عنفوان اعضفای
ّ
مؤسا شروع کردیم » (کارنامه و خاط ات سالهای  ،2113 -2112ص،123
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کاردیدای مورد حمایت حز گرفتند در همان جلسات ّاوییۀ بررسی موضوع ،اکثر اعضای
تسثیرگذار و محوری حز به کاردیداتوری آقای بدشتی ر ی دادرد؛ اما من به دالیل مختلف،
مواف روود با توجه به ارتواص بسیار رزدیک و صمیمی من بفا آقفای بدشفتی ،مخایوفت مفن
تعجب اعضا را برارگیخت من با اشاره به صالحیتهای آقای بدشتی و مدیریت قوی آقفای
بدشتی ،دییل مخایوت خود را تضاد این تصمیم با گوتههای اما خمینی در خصوص دوری
گزیدن روحاریون اا امور اجرایی حکومت عنوان کرد معتاد بفود اگفر بدشفتی کاردیفدای
ریاست جمدوری بشود ،را

فرمایش اما است و مفرد را بفدبین مفیکنفد امفا دوسفتان

استدال من را رپذیرفتند قرار شد که اعضای حز (بدشتی ،خامنهای ،هاشمی رفسنجاری،
باهنر و من ،در قم خدمت اما برسیم و اا ایشان استوسار کنیم با یک ماشین سیمرغ راهفی
قم شدیم بعد اا اینکه به قم رسیدیم من گوتم شفما برو یفد سفیش امفا  ،امفا مفن همینجفا
میرشینم تا شما برگردید؛ چون مخایف جمع ،من هستم و رمیخواهم مخایوتهای من رزد
اما شائوهای به وجود آورد من در حر مارد و بایه راهی محل اقامفت امفا شفدرد وقتفی
برگشتند ،معلو شد که اما رمر آردا را رپذیرفته است بعفد اا ایفن قضفیه ،اعضفای شفورای
مرکزی دروا گزینۀ دیگری برای ریاست جمدوری بودرد 1که با توجه بفه روحیفۀ تفکروی و
تحمیل رمر برخی اا اعضا ،من دیگر حضور در تشکیالت حز را صالح ردارسته و به رغم
اصرار دوستان ،برای همیشه اا حز جمدوری اسالمی کناره گرفتم »
آی اﷲ هاشمی رفسنجاری ریز میگو ید« :ما سیش اا سیروای به فکر تسسیا حز بودیم،
اما اما اجااه رمیدادرد یکبار آقای مودری را فرستادیم سفاریا کفه اجفااه بگیررفد ،امفا
اجااه ردادرد وقتی در بغداد بودرد ،آقا ّ
سید حسن خر آبادی را فرستادیم ،اجااه ردادرفد مفا
آمادگی داشتیم آیینرامه و اساسرامه هم روشته بودیم سی روفر عضفو شفورای مرکفزی هفم
مشخص بودرد اما اجااه رمیدادرد اما که آمدرد ،سهچدار روا ّاو  ،وقتی مفیخواسفتیم
دویت تشکیل بدهیم ،ما که حزبی رداشتیم ،آد های مشخصی هم رداشتیم برای سسفتهای
 1آن امان حز جمدوری اسالمی ،جال ایدین فارسی را مناسب ریاستجمدوری میدارست
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دویتی؛ یذا ترجیح داده شد اا آقای مدندس باارگان استواده شود او حفز داشفت؛ حفز
ردضت آاادی افراد جودۀ ملی هم بودرد ،در شورای اراال هم بودرد ،در جاهای دیگر هم
بودرد دوسه روا بعد اا سیروای ،وقتی دویت تسسیا شد ،من رفتم سفیش امفا  ،گوفتم شفما
هنوا اجااه ردادید ویی حاال معلو شفد بفدون حفز رمفیشفود کشفور را اداره کفرد همفۀ
جریانها تشکیالت داررد ،ویی ریروهای اصلی اراال تشکیالت رداررد؛ اجااه بدهید ایفن
حز را شروع کنیم ایشان موافات کردرد فرمودرد :آن موقع اگر حز تشکیل مفیدادیفد،
رژ یم شما را سیدا میکرد و همۀ افراد را میبرد و ضربه میاد ،ویی حاال خوری ردارد ،برو ید
حز تشکیل بدهید کمک مایی هم کردرد وقتی ایشفان اجفااه دادرفد ،بفا همفان شفورای
مرکزی که سیشبینی کرده بودیم ،حز را تشکیل دادیم ابتدا سنج رور بودیم :آقفای موسفوی،
آقای بدشتی ،من ،آقای باهنر و آقای خامنهای اما آقای مودری شرکت رکردرد سفنج روفری
رفتیم حز را تشکیل دادیم سنج رورمان شدیم شفورای فادفا حفز هفم شفورای رگدوفان
داشت همهچیز را باید ما تسیید میکردیم؛ یعنی ح وتو داشتیم هفر چیفزی اگفر اا یحفاظ
شرعی اشکا داشت ما وتو میکردیم تاریوا شورای رگدوان حز بودیم مواضفع حفز را
هم ما سنج رور روشتیم کتابچهای هست؛ اا ما سفنج روفر هفر کسفی یفک موضفوع را بحفث
میکرد ،وقتی همۀ سنج رور تسیید میکردیم ،تصو یب میشد که بعد شد مواضع حز

آقفای

بدشتی در جلسات روعی مدیریت داشتند؛ یعنی این و یژگی را ایشان داشفتند بفدیدی اسفت
در بحثها هر کا رمر را میگوت ،مواحثه میشد ،مجادیه میشد؛ آقفای موسفوی هفم
مثل دیگران؛ منتدا معموال آقای موسوی جزو افرادی بودرد که خیلی سرسختی رمفیکردرفد
رکاتشان را میگوتند و رمرشان را میدادرد بعضی خیلی سافشاری میکردرد؛ امفا ایشفان در
کارهای دیگر هم اهل گوتوگو و مدارا بودرد ایشان مرد آسان جلسه بود »
آقای جال رفیع در مصاحوهای میگو ید« :در سا  ،13رخستین دورۀ ارتخابات ریاست
جمدوری در سیش بود 1و داوطلوان حدود صد رور بودرد کفه اا بفین آردفا چنفد روفر شفدرت
 1رخستین دورۀ ارتخابات ریاست جمدوری ایران در  1بدمن  2113و یک سا سا اا سیروای اراال  ،در حایی برگزار شد
که امور اجرایی کشور بر عددۀ شورای اراال بود
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داشتند ( ّ
سید ابوایحسن بنیصدر ،صادق قوفبااده ،احمفد مفدری ،جال ایفدین فارسفی،

1

حسن حویوی ،کاظم سامی ،داریو فروهر و ابراهیم میراایی ،١بایه راشناخته بودرد من آن
رواها در روارامۀ کیهان کار میکرد و بچههای کیهان به یکی اا رامزدهفا گفرایش داشفتند؛
ویی تواف کردیم و گوتیم که چون روارامهها خصوصی ریست و متعل به عمو مفرد ایفران
است ،ما ریز ضمن اینکه عایدۀ خودمان را داریم ،باید امکان تولیغ را برای همفه رامزدهفایی
که صالحیت آردا تسیید شده است ،فراهم کنیم بنابراین ،هر روا یکفی اا رامزدهفا را دعفوت
میکردیم تا برای ارائۀ دیدگاهها و رمرات خود به روارامه کیهان بیاید و فردایش گفزار آن را
در روارامه چاپ میکردیم آن سا  ،روارامۀ جمهوری اسّلمی تااه راه افتاده بود و اگرچه اا
دیگر رامزدها هم موایوی را منتشر میکرد ،ویی حامی رامزد حز جمدوری اسفالمی بفود
در ایا ارتخابات ،روای در تحریریۀ روارامه رشسته بود که تلون ار اد و به من گوتند کفه
آی اﷲ موسوی اردبیلی در یکی اا ساختمانهای بنیاد مستضفعوان ،میخواهفد تفو را بوینفد
ظاهرا کار فوری داررد وقتی همکاران شنیدرد که ایشفان بفا مفن کفار داررفد ،گوتنفد آیف اﷲ
موسوی البد به تو خواهد گوت که روارامه اا رامزد حز جمدوری حمایت کنفد بفه بنیفاد
مستضعوان در تااطع خیابان حافظ و کریمخان رفتم به مسئو دفتر گوتم با آی اﷲ موسفوی
وعدۀ دیدار دار گوتند بله منتمر شما هستند رفتم داخل و دید یک رور هفم آرجفا رشسفته
است بعد اا سال و علیک ،به من گوتند که روارامفۀ کیهران مثفل روارامفه اطالعفات ،رفه
خصوصی است و ره دویتی؛ بلکه مردمی است موادا آن را در خدمت حز و رداد و جریان
خاصی قرار دهید تما رامزدهایی را که قارون به رسمیت شناخته و به آردا اجااه فعاییت داده
است ،به آردا در روارامه سدم تولیغات بدهید این حرفها را که اا ایشان شنید  ،هم خیلی
تعجب کرد و هم خیلی خوشفحا شفد خدمتشفان عفر

کفرد  :مگفر شفما در حفز

جمدوری اسالمی ریستید گوتند :آن بحث دیگری است امکارات روارامه بایفد در اختیفار
 1جال ایدین فارسی رامزد مورد حمایت حز جمدوری اسالمی ،به دییل ارتشار خور مربوص به ایرارفی االصفل روفودن اا
رقابتهای ارتخاباتی کناره گرفت سدر ایشان اا هرات افغارستان به ایران مداجرت کرده بود
 ١وی مربی ورا های رامی بود
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همۀ رامزدها باشد من اا فرصت استواده کرد و را دو رامزد را آورد و گوتم :بفه رمفر شفما
ّ
کدا یک اا ایندا رئیا جمدور خواهد شد یا برای تصاحب این سمت واجد ایشرایط است
یکی اا این رامزدها بنیصدر بود آی اﷲ موسوی به من گوتند :اا این دو رور ،هر کدا رئیا
جمدور شورد ،فاجعه است من باا هم تعجب کرد گوتم ما بهویژه تااهواردهفای کیهران اا
رامزدی خاص حمایت میکنیم ایوته حسا روارامه جداست ایشان گوتنفد رمفر مفن ایفن
است و ایزامی هم برای شما رمیآورد این رفتار ایشان برای ما درس بزرگفی بفود قفارون را
باید مراعات کرد؛ چه به روع ما باشفد و چفه رواشفد مفن اا اینکفه سفیش دوسفتان روارامفه
روسوید شده بود  ،خدا را شکر کرد به دوستان هم گوتم که ساباۀ آشنایی من با ایشفان بفه
قول اا اراال برمیگردد و با روحیۀ آااداردیشی ایشان ،آشنایی دار »
حج االسال مسیح مداجری ریز میگو ید« :خاطرهای برایتفان بگفویم اا آاادگفی آقفای
موسوی اردبیلی که بسیار جایب است ایشان عضو ّ
مؤسا حز بودرد حز میخواست
آقای جال ایدین فارسی را برای ریاستجمدفوری کاردیفدا کنفد ایشفان مخایوفت کردرفد
گوتند این درست ریست و اا همانجا حز را رها کردرد و رفتند بدین ترتیب آقای موسوی
اردبیلی با اینکه عضو ّ
مؤسا حز جمدوری اسالمی بودرد ،کمتفر اا دو سفا در حفز
ماردرد این رشارۀ فضیلت و آااداردیشی و ّ
حریت در وجود ایشان است وقتی چیزی را قوو

رداشتند ،دیگر خودشان را درگیر رمیکردرد با اینکه آقایان بدشفتی و خامنفهای و هاشفمی،
آقای جال ایدین فارسی را قوو داشتند ،ویی ایشان طو رمر و اصو خود عمل کردرد ،اهل
ساا بر سر اصو روودرد ایندا رشاندهندۀ این است که آیف اﷲ موسفوی اردبیلفی ،ارسفان
آاادهای بود در دورههای بعد ریز همیشفه مواضفع خودشفان را بفا آااداردیشفی کامفل اعفال
میکنند مالحمهکاری خاص خیلیها را رداررد این خصوصفیت در وجفود آقفای موسفوی
اردبیلی بود که آقای بدشتی ایشان را برای دادستاری کل کشور به اما سیشنداد کردرفد ،رفه بفه
دییل حزبی بودن »
همو میافزاید« :حز جمدفوری اسفالمی بفه خواسفت امفا در سفا  11فعفاییتش را
متوقف کرد و آی اﷲ موسوی اردبیلی خیلی اودتر اا حز کنار رفته بود در این امینه حرف
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آشکاری رزدرد؛ اما رکتۀ اصلی که ما متوجه شفدیم و اا آرجفا ایفن قضفیه شفروع شفد ،رفوع
برخورد حز با کاردیداتوری آقای جال ایدین فارسی برای ریاستجمدوری بود بعضی اا
آقایان ،آقای فارسی را در میان جمعیت ،جلو دوربفین ،دسفتش را بفاال بردرفد و بفا تعویفرات
خیلی غلیمی ایشان را به عنوان رئیاجمدور معرفی کردرد
این رو را آی اﷲ موسوی اردبیلی رپسندید طو معمفو بحفث و جفد رکردرفد؛ امفا
دیگر به جلسات حز هم ریامدرد من آن امان این ایراد را ّ
موجه رمفیدارسفتم؛ امفا اکنفون
اعتراف میکنم که ح با ایشان بود ایشفان بدتفر و اودتفر اا مفا فدمیدرفد و مماشفات هفم
رکردرد؛ چون مدتی بعد ،ما دیدیم که آقای جال ایفدین فارسفی ،آنکسفی روفود کفه آقایفان
مورحش میکردرد و به رمفر بفه روفع حفز و رمفا بفود کفه آقفای جفال ایفدین فارسفی
رئیاجمدور رشد »
امام جمعۀ موقت تهران

یکی اا خووای رماا جمعۀ تدفران ،آیف اﷲ ّ
سفید عوفدایکریم موسفوی اردبیلفی بفود ایشفان
چدارمین اما جمعۀ تدران و رخستین اما جمعۀ موقت تدران بود سا اا سیفروای ارافال
اسالمی اما خمینی بارها اا آقای اردبیلفی خواسفته بودرفد تفا امامفت رمااجمعفه تدفران را
عددهدار شود اما او هربار به بدارفۀ کثفرت اشفتغاالت و مسفئوییتهایی کفه بفر دو خفود
داشت ،اا قوو این امر عذر میخواست ،تا اینکه در ففروردین  2112هنگامیکفه مشفغو
باادید اا استان خواستان بود ،اما خمینی با او تماس گرفت و فرمود :رماا جمعه این هوتفۀ
تدران را باید حتما شما برگزار کنید او ریفز سفور خفود را راتمفا گذاشفت و بفه تدفران آمفد
بنابراین ّاویین رماا جمعۀ تدران به امامت آقای موسوی اردبیلی در تفاری 13 ،بدمفن 2112
برگزار شد و آخرین آن در سو دیماه  2121بود وی در این فاصله ،حدود  211رمااجمعه
در تدران اقامه کرد آی اﷲ هاشمی رفسنجاری در خاطرات سا  11خود میرو یسد« :به آیف
اﷲ خامنهای تلونی گوتم که رماا جمعۀ آینده را اقامه کنند قفرار گذاشفتیم در سفا  ،بیسفت
هوته ایشان و بیست هوته من و هشت هوته آی اﷲ موسوی اردبیلی و چدار هوته آقای امفامی
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کاشاری اقامه رمایند »

1

حج االسال مسیج مداجری دربارۀ خووههای رمااجمعۀ ایشان میگو ید:
« ّاویین و یژگی رماا جمعۀ آی اﷲ موسفوی اردبیلفی را اا ابفان خودشفان مفیگفو یم و آن
اینکه هر وقت ایشان رماا جمعه میخواردرد باران میآمد! خودشان به شفوخی مفیگوتنفد:
رصیب ما این است که هر وقت رماا جمعه میخواریم باران میآید دوسه و یژگفی در آیف اﷲ
موسوی اردبیلی همیشه بوده است که ایندا در خووههای رماا جمعۀ ایشفان هفم بفود :یکفی
اینکه ایشان آد صریح و آاادهای است و مالحمهکار ریست و آن حرففی را کفه بایفد بزرفد،
میارد این و یژگی خوبی است در یک روحاری ،بهخصوص وقتی مسئو باشد این و یژگفی
را ایشففان داشففتند و االن هففم داررففد مصففایح سففر جففای خففود  ،ویفی مالحمففهکففاری و
محافمهکاری هم اردااهای دارد در رماا جمعه همین رو را داشفتند ایفن اا و یژگفیهفای
آقای موسوی اردبیلی است که تا مجوور رشود ،سیاسیکاری رمیکنفد دیگفر اینکفه ایشفان
مسئوییتی سنگین و مدم در کشور داشت اا مدیران ارشد رما بودرد اا ّاو اراال و قوفل
اا سیروای اراال در شورای اراال و در مواراات تشریف داشتند و اا یاران اما بفه شفمار
میآمدرد بعد اا شدید بدشتی هم که رئیا یکی اا قوای اصلی کشور شدرد عالوه بر ایندا
در جلسات سران همیشه حضور داشتند اگر عکاهای آن دوره را رگفاه کنیفد ،چنفد روفر را
معموال در کنار اما میبینید آی اﷲ بدشتی ،آی اﷲ موسوی اردبیلی ،آی اﷲ خامنفهای و آیف
اﷲ هاشمی رفسنجاری در این عکاها عموما حضور داررفد در عکفاهفای دسفتهجمعفی
جلسات اما  ،چند رور دیگر را هم بهتناسب ،میبینید ،مارند وایر اطالعات و وایر خارجه
در اکثر عکاهای دستهجمعی با اما  ،آقای موسوی اردبیلی هم هستند یعنی آقای موسوی
اردبیلی در باالترین سوح اطالعاتی ،امنیتفی و مفدیریتی کشفور بودرفد ،اا همفۀ جریارفات
 1تدران سا اا اراال  ،چدارده اما جمعۀ دائم و موقت داشته است :حضرات آیفاتّ :
سفید محمفود طایافاری ،حسفنعلی
سید علی خامنهای ،اکور هاشفمی رفسفنجاریّ ،
منتمریّ ،
سفید عوفدایکریم موسفوی اردبیلفیّ ،
محمفد امفامی کاشفاری،
محمدرضا مددوی کنی ،احمد ّ
سید حسن طفاهری خر آبفادیّ ،
جنتیّ ،
محمد یزدیّ ،
محمدمددی رباری املشیّ ،
ّ
سفید
احمد خاتمی ،کاظم صدیای و ّ
محمدعلی موحدی کرماری تا سایان دهۀ هشتاد ،شدید رباری املشی با اقامه سفه رمفاا،

کمترین و آی اﷲ هاشمی رفسنجاری با اقامه بیش اا  311رماا ،بیشترین تعداد برسایی رماا جمعه را در تدران داشتهارد
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داخلی و خارجی اطالع داشتند کسی که با مسفائل سشفتسفرده آشفنا اسفت ،وقتفی خووفه
میخوارد ،سخنراری و رماا جمعه را اداره میکند ،باید چیزهایی را برای گوتن در رمر بگیفرد
که برای جامعه الا و موید است و باید بیان شود ارتخا های ایشان برای موضوع خووفهها
این و یژگی مدم را داشت و یژگی سو  ،این است که ایشان اا علمای بفزرگ و مفورد اعتمفاد
اما بودرد اما جمعه باید این خصوصیت را داشته باشد رماا جمعه جایی اسفت کفه هفم
باید سیاستهای رما در آن تشریح و آینفدهرگفری شفود ،و هفم مسفائل فکفری و علمفی و
اخالقی و اجتماعی جامعه برای مرد توضیح داده شود اما جمعه باید هر دو خصوصفیت
را داشته باشد خصوصیت ّاو دربارۀ مسائل جامعه و سیاست و حکومت ،که ایشفان در آن
ماا  ،این و یژگی و توارایی را داشتند ،خصوصیت دو علم است کفه سفوح بفاالی علمفی و
فااهتی ایشان بر همه محرا بود ارتخا های اما را که میبینید ،همینطور بودرد در تدران
کساری که برای رماا اا طرف اما در رمر گرفته شدرد ،آی اﷲ طایااری ،آی اﷲ منتمری ،آیف
اﷲ خامنهای ،آی اﷲ هاشمی رفسنجاری ،آی اﷲ موسوی اردبیلی ،آی اﷲ مددوی کنی ،همفه
این و یژگیها را داشتند و یژگی دیگری که خویب جمعه باید داشته باشد ،محووبیت در میان
مرد است ممکن است خویوی ،باسواد باشد و تاوا هم داشته باشد ،ویی بفه هفر دییلفی در
میان مرد جایگاهی رداشته باشد چنین خویوی باعفث کسفاد رمفاا جمعفه میشفود همفۀ
کساری که اما برای رماا جمعۀ تدران ارتخفا کردرفد ،ایفن گورفه بودرفد؛ اا جملفه آیف اﷲ
موسوی اردبیلی ایشان ،هم خویوی توارا بود و هم فایدی دارا و هم سیاستمداری آشفنا بفه
مسائل و مصایح کشور و هم در میان مرد محووبیت داشت اما هم چون ماید بودرفد کفه
خووههای تدران را بشنورد ،معموال رمارت داشتند »
تجدید بنای حرم حضرت رقیه (س)

سا اا گذشت  2311سا اا حادثۀ عاشورا ،برای شیعیان و دوستداران اهل بیت سیفامور(ص،
ّ
که به سرامین شا سور میکردرد ،دیدن ضفریح محافر و مملومارفۀ دختفر سفه سفایۀ امفا
حسین(ع ،،حضرت رقیه (س ،در محلۀ حمیدیۀ دمش  ،بسیار جانکفاه و دیخفرا بفود اا
همین رو ،آی اﷲ حاج شی ،رصراﷲ ارجاری به رماینفدگی اا سفوی برخفی مراجفع و بزرگفان
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حواۀ علمیۀ رجف و قم ،کمر همت بست که این بنا را بااسفاای کنفد آیف اﷲ ارجفاری ،بفه
سوریه آمد و در شدر دمش مستار گردید و در اماری کوتاه امینها و امفالک اطفراف حفر
حضرت رقیه (س ،را خریداری کرد؛ اما هنگا شروع کار ،با مخایوت دویت سوریه مواجفه
شد بدارۀ دویت ،حوظ بافت ّ
سنتی شدر بود در سور آی اﷲ موسوی اردبیلفی بفه دمشف در
آرر  ،2111وی توارسففت رئفیا جمدففور وقففت سففوریه (حففافظ اسففد ،را متااعففد کنففد کفه
ساختوساا حر حضرت رقیه ادامه یابد
«به حافظ اسد گوتم :جنا آقای رئیا جمدور! همان گوره کفه مولفع هسفتید ،امفالک
مجاور حر آن حضرت ،خریداری شده و فافط منتمفر مجفوا دویفت شفما جدفت شفروع
بااساای است تااضای ما این است که با این طرح موافافت کنیفد و اجفااه دهیفد حفر آن
حضرت را توسعه دهیم حافظ اسد در همان جلسه وایر اوقاف سوریه را احضار کرد و اا او
خواست که با ماامات ایراری در بااساای حر مودر حضفرت رقیفه همکفاری کنفد و تمفا
مجواهای الا داده شود » بعد اا دستور ویژۀ رئیا جمدور سوریه ،آقای موسفوی اردبیلفی
برای اجرایی کردن طرح و سیشگیری اا موارع سیشبینیرشده ،در همان سور ،کلن بااساای
و توسعۀ حر مودر را به امین اد و بدین ترتیب ،مارعی بزرگ که روساای حر حضرت رقیفه
را به تسخیر ارداخته بود ،مرتوع شد ایشان ،سا اا مراجعت به ایران ریز در جدت تسمین منابع
مایی طرح مذکور کوشید همچنین موارع قاروری رال و ارتافا سفو و مصفایح را بفه سفوریه
برداشت سرارجا سا اا چند سا  ،حر مودر حضرت رقیه (س ،بفه شفکلی ایوفا توسفعه
یافت و اکنون سذیرای ّ
محوان و دوستداران اهل بیت سیامور (ص ،است
جامعۀ روحانیت مبارز

جامعۀ روحاریت موارا به عنوان یک تشکیالت سیاسفی (بیفرون اا قایفب احفزا  ،سفیش اا
سیروای اراال اسالمی شکل گرفت و هدف آن ،ایجفاد همفاهنگی بیشفتر در فعاییتهفای
ّ
اجتماعی و سیاسی روحاریون بود  1با سیروای اراال  ،این تشکل بفه صفورت رسفمی و بفا
« 1شکلگیری تشکیالت به این صورت بود که گروهی اا ما (آقایان مودری ،بدشتی ،باهنر ،موسفوی اردبیلفیّ ،
موفتح،
من (هاشمی رفسنجاری ،و جمع دیگری اا روحاریون ،در هستۀ مرکزی بفودیم و تدفران را بفه چنفد منوافه تاسفیم←
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حضور افرادی چون آی اﷲ هاشمی رفسنجاری ،شدید محالتی ،آی اﷲ مدفدوی کنفی ،دکتفر
باهنر ،آی اﷲ خامنهای ،آی اﷲ موسوی اردبیلی و چند تن دیگر ،وارد عرصفه سیاسفت شفد؛
اگرچه حز جمدوری اسالمی ،به دییل گستردگی اعضا و طرفداران و عملکرد تشفکیالتی،
جامعۀ روحاریت موارا را به حاشفیه بفرد جامعفۀ روحاریفت موفارا بعفد اا ارحفال حفز
جمدوری اسالمی در سا  ،2111توارست به صورت ّفعا تر در عرصۀ سیاسفت فعاییفت و
اثرگذاری کند و به یکی اا باایگران اصلی در میدان سیاسی کشور تودیل شود؛ اما در همفین
دوران رور  ،آی اﷲ موسوی اردبیلی اا آن ریز کناره گرفت
«رگاه من اا ابتدا به جنوههای وحدتبخش فعاییتهای سیاسی جامعۀ روحاریت موفارا
بود و اا همان ابتدای شکلگیری آن ریز ّ
مصمم بود که حضوری ّفعفا در آن داشفته باشفم؛
اما اماریکه مسئلۀ ارشعا سیش آمد ،دیگر حضور در جامعه روحاریت موارا را و همکاری
با مجمع روحاریون موارا را صالح ردارستم ارشعابیون (مجمع روحاریون موارا ،اا حمایفت
ضمنی مرحو ّ
سید احمد آقا خمینی برخوردار بودرد و همچنین به توصیۀ او اا من خواستند
ّ
که در ر س تشکل جدید باشم؛ اما من این سیشنداد را رپذیرفتم »
حج االسال ّ
سید علی موسوی اردبیلی در این باره میگو ید:
«آقا میگوتند :دعواها که باال گرفت ،تصمیم بر این شد که یک گروه جفدا شفود و بفرای
خود ساا مستال بزرد آمدرد سراغ من که ییدری ایفن جریفان را بفه عدفده بگیفر ؛ ویفی
هرکاری کردرد ،من رپذیرفتم گوتم من ریستم به هر حا منشعب شدرد به محف

اینکفه

منشعب شدرد ،من اا جامعۀ روحاریت موارا هم استعوا داد چون دیگر بودن در هر گروه،
به معنای جودهگیری در ماابل گروه دیگر بفود و مفن اهفل ایفن جودهبنفدیها روفود وقتفی
روحاریت ،دو دسته شد ،دیگر روحاریت ریست؛ دو حز اسفت ظفاهرا آقفای هاشفمی در

→
کردیم و در هر منواه با اجتماع روحاریوری که میشناختیم ،ارتخاباتی شفد و دو روفر رماینفده بفرای حضفور در مرکفز
ارتخا شدرد اا ترکیب آن رمایندگان و جمع ما "جامعۀ روحاریت موارا" مرکزیفت جدیفدی سیفدا کفرد و کمیتفههای
ّ
مخوی را برای هدایت و سااماندهی مواراات ،تشکیل داد در تمامی این مراحل تال ما این بفود ،کلیفۀ تصفمیمها و
مصوبهها و آمدن فردی یا کنار گذاشتن فرد دیگر ،با مشورت و هماهنگی همه دوستان ارجا شود که همفینطفور ریفز
شد » (کارنامه و خاط ات سالهای  ،211 -2112ص،212
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مصاحوهای با روارامهها گوته بود این گروه منشعب ،فالن و بدمان هسفتند و اصفل و اسفاس
کار ،جامعۀ روحاریت موارا است و آردفا هسفتند کفه رماینفدۀ جریفان اصفلی روحاریفت در
کشوررد و بعد هم شروع کرده بفود بفه شفمردن ّ
مؤسسفین جامعفۀ روحاریفت کفه جامعفۀ
روحاریت را ایندا تسسیا کردرد؛ اا جمله اسم من را آورده بود فردای آن روا ،یک اطالعیفه
داد به روارامۀ اطّلعات (شاید هم روارامۀ دیگری بود ،در آن اطالعیه گوتم بلفه ،درسفت
ّ
است ،من جزو ّ
مؤسسان ّاوییۀ جامعۀ روحاریت موارا بود ؛ اما هنگامی داخفل ایفن تشفکل
بود که همۀ روحاریون ،صف واحده بودرد و برای مرد سمت سدری داشفتند؛ اگفر قفرار بفر
ّ
تحز باشد و هر کا طرف گروهی برود و هر کا برای خود یک کاری بکنفد ،مفن رفه
در این گروه هستم و ره در آن گروه؛ رفه جفزو جامعفۀ روحاریفت هسفتم و رفه جفزو مجمفع
روحاریون بدین ترتیب استعوا داد و اا جامعۀ روحاریت هم بیرون آمد بعد آقای هاشمی
جوابی داد که چندان مناسب روود »
عزل قائممقام رهبری

به اعتااد آی اﷲ موسوی اردبیلی ،در ماجراهایی کفه بفه عفز آیف اﷲ منتمفری اا قفائم مافا
رهوری ارجامید ،افراص و توریطهایی صورت گرفت و همفین مسفئله سفوب شفد کفه توعفات
ایادی به همراه داشته باشد
«قول اا اینکه جریان عز قائم ماا رهوری سیش بیاید ،من با توجه به ارتواطی که با دفتر
اما داشتم ،شاهد برخی رفتوآمدها و حرفها و حدیثها دربارۀ آقفای منتمفری بفود اا
سوی دیگر در دفتر آقای منتمری ریز با حضور افرادی چون ّ
سید هادی هاشمی ،اصال فضای
مناسوی وجود رداشت وقتی من این دو فضا را علیه هم دید  ،روای به دفتفر آقفای منتمفری
رفتم و ضمن مؤاخذۀ ّ
سید هادی به خاطر حضور مداو در آرجا ،اا آقای منتمری خواستم اا
دفتر خود بیشتر مراقوت کند ضمنا به ایشان این رکته را گوتم که عدهای در دفتفر امفا علیفه
شما فعاییتهایی داررد؛ اما ایشان به این توصیه خیرخواهارۀ من توجدی رکردرفد امفا ریفز
چند روا بعد در این باره اا من سؤا کردرد به هر حا میشود گوت کفه در هفر دو طفرف،
تندروی و افراص و توریطهایی وجود داشت »
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جنگ و صلح

مسئوییت سنگین ریاست دیوان عایی کشور و مشکالت قضائی کشور ،مارع حضفور آیف اﷲ
موسوی اردبیلی در جودههای جن رشد ایشان در هشت سا دفاع مادس ،به طور متناو
در جودههای جنو و غر کشور حضور مییافت همچنین مافا قضفائی ایشفان ،اقتضفا
میکرد که در جریان تصمیمات سرروشتساا داخلی و خارجی کشفور ،اا جملفه قوعنامفۀ
 123باشد

«دوسه ْ
شب سیش اا سذیر قوعنامه ،همراه آقای خامنهای ،آقای هاشمی ،آقای موسوی

(رخست وایر ،رفتیم به دیدن اما آن رواها صدا فاو را گرفته بود و اوضاع مفا یفک قفدری
آشوته شده بود یاد است که آن شب من مری

بود آقایان گوتند شفما هفم بایفد بیاییفد

رفتیم خدمت حضرت اما و گزارشی اا جن داده شد آن کسی که بیشتر اا همه بفه جودفه
میرفت ،آقای هاشمی بود یذا گزار را ایشان داد تندا کسی که حرف رمیاد ،مفن بفود ؛
چون مری

بود رمر ما این بود که با وضعی که االن داریم ،بایفد قوعنامفه را قوفو کنفیم

اما خیلی صریح و قاطع گوت :ره آن رواها صدا تدران را موشفکباران مفیکفرد رزدیفک
خارۀ اما (ره ،هم سناهگاهی درست شده بفود بفه امفا (ره ،گوتفیم :شفما چفرا اا سناهگفاه
استواده رمیکنید گوت :چون همه سناهگاه رداررد گوتیم :سا مفا هفم رمفیرویم گوفت:
شما بروید به من کار رداشته باشید آن شب به همینجا ختم شد برخاستیم و آمفدیم مفن
هم بیماریا کمکم بدتر شد باا که دور هم جمع شدیم ،صحوت شد که برویم سیش امفا ،
شاید رمر برگشته باشد من هم جزو طرفداران رفتن سیش اما بود یکی اا دوستان به من
اعترا

کرد که شما آن شب یک کلمه هم حرف رزدید االن اصرار میکنید که برویم سفیش

اما  ،اما آرجا یک کلمه حرف رمیارید گوتم مری

بود بفاخخره قفرار شفد بفرو یم سفیش

اما اما رماا را در خاره میخوارد ،مفا کفه رفتفیم ،امفا رمااشفان را خوارفده بودرفد امفا
میدارست که ما برای چه آمدهایم باا هم کمی دربارۀ استواده اا سناهگاه گوتوگو شد اما
گوت :هر روا ،این همه جوانها در جوده کشته میشورد ما هم کشته شویم من گوتم :شما
بدترین صورت را میفرمایید؛ چون اگر االن موشکی بینداارد که ما کشته شویم ،ردایت این
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است که  21سا جلوتر مردهایم ،ویی دربارۀ مفا خواهنفد گوفت کفه اینهفا مثفل حضفرت
اباعوداﷲ قیا کردرد ،اورشان ررسید ،کشته شدرد یذا هر یکی اا ما بعد اا کشته شدن یفک
اما ااده میشویم و مرد را خدا رجات میدهد این بدترین صورت است امفا بفدتر اا ایفن
صورت هم هست اگر اینها بیایند استان خواستان و کرمارشاه را بگیررفد ،رفان مفرد قوفع
میشود؛ ویو اینکه ما را هم رکشند آنوقت رمیتواریم جوا مرد را بفدهیم امفا فرمفود:
سیشنداد شما چیست آقای هاشمی که در آن وقت فرمارده جن هم بود گوت :من قوعنامه
را قوو میکنم؛ حتی اگر مرد بر سر بریزرد ،منتدی دیگران هم به من کمک کنند ّاو قرار
شد که ایشان قوعنامه را قوو کند و ما هم همگی آن را تسیید کنیم و اگر بحراری درست شفد،
اما به کمک ما بیاید بحث به اینجا رسید و آن شب تما شد تا آمدیم خاره ،قول اا آنکفه
بخواهیم ،احمدآقا ار اد و گوت که اما میگوید :فعال دست رگه داررد تا من بگفویم کفه
چهکار کنید ما فردا صوح منتمر بودیم که اما (ره ،آخرین فکر را بگوید مثل اینکه اما
(ره ،فکر کرده بود که این کار یک رور ،دو یا سنج رور ریست اما (ره ،گوت :من میسفذیر و
اطالعیه را هم خود میدهم شما افراد و ائمۀ جمعه را جمع کنیدّ ،او به آردا بگویم ،بعفدا
اطالعیه را میدهم اما اطالعیه را که روشت ،به سفه قفوه فرسفتاد کفه رمرشفان را بگوینفد
رمیدارم تغییراتی کرد یا ره ویی قوعنامه اینطور قوو شد »

1

خدمات و مناصب آیة اﷲ موسوی اردبیلی تا پیش از بازگشت به قم

 2اا اعضای رخستین شورای اراال
 2رمایندۀ اما در اعال تغییر رما سلونتی ایران به رما جمدفوری اسفالمی اا طریف
صداوسیما
 8عضو مجلا خورگان قارون اساسی کشور
 3دادستان کل کشور
 1رمایندۀ اما در رسیدگی به غائلۀ  23اسوند
 1روارامۀ اعتماد ملی« ،مصاحوه با آی اﷲ موسوی اردبیلی»2131/1/22 ،؛ با و یرایش و تلخیص
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 1رئیا دیوان عایی کشور و رئیا شورای عایی قضائی سا اا شدادت دکتر بدشتی
 2رماینده اما جدت رسیدگی به امور بنیاد مستضعوان

 3رئیا کمسیون رسیدگی بفه اخفتالف رئفیا جمدفور و رئفیا ّ
قفوه قضفائیه و رئفیا
مجلا شورای اسالمی ،و ریز رمایندۀ اما در این کمسیون
 2رماینده و رئیا کمسیون رسیدگی به مسئلۀ شکنجه در اردانها
 21عضو شورای ریاست جمدوری ،سا اا شدادت ّ
محمدعلی رجایی
 22عضو شورای رسسای سه قوه
 21عضو مجلا خورگان رهوری
 21عضو شورای اراال فرهنگی
 23عضو مجمع تشخیص مصلحت رما در دورۀ اما
 21عضو شورای باارگری قارون اساسی
 21رمایندۀ اما در امور سیلادگان سیستان و بلوچستان
 22رمایندۀ اما و شورای اراال در مذاکره با «سوییوان» و «هایزر»
 23اما جمعۀ موقت تدران
 22مسمور به تسسیا سپاه ساسداران اراال اسالمی ایران

1

 11شرکت در تسسیا دارشگاه آااد اسالمی
 12مؤ ّسا هیئتهای قضائی
 11شرکت در تسسیا ستاد اجرایی فرمان ده مادهای اما

١

 1آی اﷲ موسوی اردبیلی اا سوی شورای اراال مسموریت یافت که سپاه ساسداران اراال اسالمی را سایهگذاری کند او ریز
اا آقایان ّ
محمد منتمری ،کالهدوا ،رامجو ،ابوشریف و دوادوااری دعوت به عمل آورد و با همکاری آران طرح ّاوییۀ سپاه
آماده شد سادگان جمشیدیۀ تدران ،رخستین مکان استارار سپاه ساسداران بود
 ١این ستاد در سا  2113برای اجرای اصل  32قارون اساسی و مصادرۀ اموا وابستگان بفه رژیفم سیاسفی سفاب ایفران
تسسیا شد
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سا اا رحلت اما خمینی (ره ،،آی اﷲ موسوی اردبیلی به قفم عزیمفت کفرد وی در امفان
حیات اما خمینی ریز عالقه شدیدی به بااگشت به حواۀ علمیۀ قفم و سیگیفری فعاییتهفای
علمی خود داشت؛ اما هر بار اما با تصفمیم ایشفان مخایوفت مفیکفرد او کفه در ده سفا
کوشش در منصبهای مختلف ،کموودها و کاستیهای علمی را اا رزدیک یما کرده بفود،
چاره را در غنیساای علو دینی و احیفای برخفی ابفوا فافه میدارسفت بفدین رو سفا اا
ارتحا اما (ره ،،همۀ مسئوییتهای دویتی و سیاسی را رهفا کفرد و در سفا  2113بفه قفم
مداجرت کرد
در قم ،درس خارح فاه را اا موحث قضا شروع کرد و حسینۀ واقع در خیابفان صفوائیه را
برای محل تدریا برگز ید سا اا مدتی درس فافه ایشفان بفه یکفی اا سفاینهفای مدرسفۀ
دار ایشوا منتال شد و روا به روا بر شمار شاگردان افزوده میشد سفپا خفارج اصفو را
بر طو کفایة االصفو آغفاا کفرد اا مدمتفرین و یژگیهفای درس ایشفان در حفواۀ اصفو ،
اجتنا اا مواحث کمفایده بود؛ مواحثی که ثمرۀ علمی و عملی آردا اردک اسفت همچنفین
برای تودیم موایب اصویی ،فراوان اا مثا های کاربردی ،ارده و دینشین استواده میکردرد و
اا مثا های کلیشهای و رایج سرهیز داشتند میکوشید که مواری اصو را بفه گورفهای ترسفیم
کند که بر موااین عرفی و عاالیی منوو باشفد؛ چراکفه اصفو را ابفزاری میدارسفت بفرای
استوادۀ بدینه اا منابع فاه بنابراین ،آرچه خالف عرف و ارتکااات عاال است ،روایفد جفایی
در اصو فاه داشته باشد بدین رو مسائلی همچون استصحا عد اایی را غیر قابفل قوفو
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میدارستند

سا اا سایفان دورۀ ّاو  ،دوبفاره درس خفارج اصفو را شفروع کفرد کفه بسفی سختفهتر و
راهگشفاتر اا دورۀ ّاو بففود همامففان درس خفارج فاففه ایشففان در ابفوا جزاییفات اسففال

(حدود ،دیات ،قصفاص و شفدادات ،دایفر بفود فافه را ریفز بفر طوف تنمفیم کتفا شر ایع
ّ
االسّل مرحو محا حلی میگوت سا اا آن ،تدریا برخی مواحث حافوقی و مفدری اا
قویل کتا مضاربه ،کتا بیع و کتا رکاح را آغاا کردرد سپا ،خفارج کتفا بیفع را بفر
طو مکاسب مرحو شی ،مرتضی ارصاری (ره ،درس گوتند
در تعویالت حواه (مارند ماه موارک رمضان ،به شیوهای رو ،بخشی دیگر اا ابوا فافه را
تدریا کردرد که با استاوا چشفمگیر طفال و دارفشسژوهفان روبفهرو شفد؛ درسهفایی
همچون:
 2مواحث اجتداد و تالید
 1مسائل بیمه
ّ
 1ارتداد و احکا مرتد
 3امر به معروف و ردی اا منکر
ّ
 1رسایۀ حاوق اما سجاد(ع ،و ماایس آن با اعالمیۀ جداری حاوق بشر
 1توسیر و توضیح برخی آیات سوره رسا (دربارۀ خارواده ،سایمساای جامعفه ،عوامفل
فروساشی ارا ها،
رو تدریا ایشان بدین گوره بود که در هر مسئلهای ،رخست به آرا و اقوا بزرگفان -
ّ
ّ
اعم اا قدما و متسخرین -اشفاره مفیکردرفد و سفپا آیفات مربفوص و ریفز احادیفث بفا را

برمیرسیدرد آرگاه مستندات و دالیل هر قو و رمر را به بحث میگذاشفتند در سایفان ،ر ی

خو یش را میگوتند رو فاه ایشان ریز آمیزهای اا سوک تدریا بزرگان و فادفای رجفف و
قم بود
برخی اا مدمترین و یژگیهای تدریا ایشان بدین قرار است:
 .1شناخت دقیق موضوع و تبیین آن .بیان حکم صحیح هفر موضفوعی ،منفوص بفه آ گفاهی
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کامل و صحیح اا جوارب آن است شناخت موضوع در اعصار گذشته ،چندان دشوار روود و
فایه همۀ وقت و ریروی خود را صرف به دست آوردن حکم مسئله میکرد؛ ویی با تغییر امان
و ّ
تحوالت گسترده و سریع در سفاختار ارفدگی بشفر و سدیفداری برخفی موضفوعات تفااه و
سیچیده (مارند تغییرات ژرتیک ،شویهساای ،تلایح مصنوعی ،سور به کرات آسماری و احکا
رواه و رماا در قوب شما  ،،اگر فایه اطالع دقی و کافی اا جوارب موضوع رداشفته باشفد،
رمیتوارد حکمی صحیح و به دور اا خوا بدهد آی اﷲ موسوی اردبیلی با موایعفۀ عمیف و
ّ
متخصصفین و آگاهفان
دقی در اطراف موضوعات ،وارد گوتوگو دربارۀ آردا میشدرد و گاه با
مشورت میکردرد تا شناخت دقی تری اا موضوع سیدا کنند اا با مثفا  ،در اینکفه خنثفی
چگوره موجودی است ،بارها با سزشکان گوتوگو کردرفد و خالصفۀ رایزریهفای خفود را در
درس در بیان کردرد

 .2بررسی آیات و احادیث معصومین(ع) از منظر عقل و عقال ..غولفت اا تفد ّبر و توکفر در
کتا و ّ
سنت و غوطهور شدن در قواعد رهنی ،برای فاه و فایه خسفارتبفار اسفت آیف اﷲ
موسوی اردبیلی با توجه کامل به آیات قرآن مجید و ّ
سنت معصومین(ع ،و رمرداشت سفیاق

آیات و روایات ،و ریز اوضاع امروا دریا ،توسیری مواب عال و خرد و منوو بر محیط عاال
اا رصوص ارائه میدادرد و بهشدت اا تن رمفری و جمفود بفر ایوفاظ و ظفاهرگرایی احتفراا
داشتند در حایات میتوان گوفت مدمتفرین امتیفاا ایشفان ،روشفنبینفی و جفامعرگری در
مواحث علمی بود
 .1بررسی آرای فقهاء .آگاهی اا رمرات سایر بزرگان در طو اعصار گذشته ،این امکان را
به فایه میدهد که بدارد آیا به دییل گذشت امان و تغییفر و ّ
تحفوالت راشفی اا آن ،در ر ی و
رمر بزرگان تغییری حاصل شده است یا ره عالوه بفر آن ،فایفه ر ی خفود را بفا آرای علمفای
گذشته سنجیده و اگر رمری مخایف رمر آران دارد ،قول اا اعال رمر  ،یختی درر کرده و
علت این اختالف رمر را دریابد این و یژگی ریز در مکتب علمی ایشان به چشم میخفورد و
در حد توان میکوشید که همۀ آرای فادی قدیم و جدید را منمور کند
 .4اجتناب از طرح مباحث غیر ضروری .در ابوا مختلفف فافه کفه دارشفمندان و فادفای
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سیشین ،آردا را متناسب با عصر خو یش روشته و تنمیم کردهارد ،گاه مسائلی یافت میشود که
در این رواگار کارایی یا موضوعیت رداررد؛ مارند مسئلۀ بردهداری آی اﷲ موسوی اردبیلی اا
این دست مواحث عوور کرده ،میگوتند :فرصتهای اردگی کوتاه است و ما بایفد بفه جفای
سرداختن به این گوره مسائل ،به موضوعاتی بپرداایم که مورد ریاا ارسان معاصر است
 .9دوری از تعصب و خودمحوری .آی اﷲ موسوی اردبیلی در تدریا و دیگر امور علمفی
و شخصی ،اا خودکامگی و اصرار بر رمر خو یش ابا داشت و راد را با آغو باا میسذیرفت
و در صورت تشخیص درستی سخن منتاد به اصالح رمر خو یش میسرداخت
 .6اجتناب از تکرار مباحث.
 .1بیان رسا و شیر ین.

حاشیهنویسی بر عروه

ّ
اا سا  2122به طور مرتب و مستمر هوتهای سه جلسه ،سا اا رمفاا مغفر و عشفا ،
ّ
گروهی اا شاگردان فاضل آی اﷲ موسوی اردبیلی در حضور ایشان ،حواشی معمم یفه را بفر
الع وة الوثقی طرح و راد و بررسی میکردرد در این جلسفات ،رخسفت صفورت مسفئله اا
روی متن الع وة الوثقی خوارده میشد و سپا حواشی آیات عما  :رائینی ،آقا ضیا عراقفی،
سفید احمفد خوارسفاری ،فیرواآبفادیّ ،
بروجردیّ ،
سفید عوفدایدادی شفیراای ،شفی ،علفی

محمدحسین کاشف ایغوا ّ ،
جواهری ،حائریّ ،
سید ابوایحسن اصوداری ،شیّ ،
سید محسن
سفید ابوایااسفم خفو ییّ ،
محمدرضفا آ یفاّ ،
سفید ّ
حکیم ،شیّ ،
محمدرضفا گلپایگفاری،
حسنعلی منتمری و ّ
سید علی سیستاری رکر مفیگردیفد و سفا اا آن ،حاشفیۀ اسفتاد موفرح
میشد و سیرامون آن بحث و مناظره صورت میگرفت رتیجۀ این مواحث و جلسات ،تغییر و
اصالح حاشیههای ایشان بود اعضای این جلسفه عوفارت بودرفد اا :حجفج اسفال سفعید
سفید عوفدایمولب احمفدااده ،مسفعود ادیفبّ ،
رهایی ،مجید رضاییّ ،
سفید علفی موسفوی
اردبیلی (فرارفد اسفتاد ،،راصفر مکاریفان ،علفیاصفغر مسفلمی کاشفاری ،مدفدی مدفدوی
مااردراری و مرحو یحیی سلواری
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دارالعلم مفید

اا مدمترین کارهای ایشان در امان حضور در قم ،راهارداای دارشگاه موید است
آی اﷲ موسوی اردبیلی ،اا اماری که در حواۀ علمیفه مشفغو تحصفیل بفود ،همفواره اا
رارساییهای علمی حواههای علمیه در ساس،گویی به ریااهای روا جامعه آاردهخفاطر بفود
به باور ایشان ،اا دالیل این رارسایی ،ثابت ماردن بررامههای درسی حواههای علمیه در طفی
قرون متمادی است آراوی ایشان ،آشنایی طال حواه با علو ارساری جدید بود همچنین
اعتااد داشتند که فاه میبایست در موضوعاتی همچون حافوق بینایملفل ،احکفا مراهفا،
دریاها و آ های ساحلی ،میثاقهای بینایمللی ،بارک ،بیمه و مسایل حکومتی ورود کند
«وقتی جوان بود  ،همراه آقای مودری و آقای بدشتی همیشه آراو میکردیم کفه طلوفهها
به جز دروس حواه ،علو دیگری مارند ابانهای خارجی را هم بخوارنفد بفر همفین اسفاس
فکر تسسیا دارشگاه را قول اا اراال داشتم؛ ویی در آن سا ها امکان آن روود؛ تا اینکفه بفا
سیروای اراال اسالمی ،امینه فراهم شد به رمرمان رسید باید اشخاصی را تربیت کنیم که
مسائل جدید را با علو حواوی به طور توویای و همزمان کار کنند ،تا بتوارند ریااهای روا را
ساسخگو باشند؛ چون کساری میتوارند رمریات اسفال را در جدفان امفروا ارائفه دهنفد کفه
همامان بر علو جدید و قدیم مسلط باشند  1کار اجرایفی دارشفگاه ،قوفل اا رحلفت امفا
خمینی آغاا شد و اماریکه کار آمادهساای امین دارشگاه را شروع کفرده بفود  ،روای آقفای
اما جماراری و ّ
سید احمد آقا در سوری که به قم آمده بودرد ،اا ایفن کفار دیفدن کردرفد و در
تدران ،به اما گوته بودرد کفه موسفوی اردبیلفی ،بیابفاری را در قفم گرفتفه اسفت و میگویفد
میخواهم در اینجا دارشگاه بساا ! اما بعد اا شنیدن این خور ،راجع به این مسفئله اا مفن
سؤا کرد من هم موضوع را خدمتشان عر

کرد اما فرمود شما همین کار قضفائی کفه

میکنید ،کم کاری ریست اگر با این مشغلۀ قضا خود را درگیر کار دارشگاه هم بکنید ،بیشتر
خسته میشوید اما عایده داشت که روحاری رواید دروا مسجد و حسینیه و مدرسهسفاای
 1ر ک :مجلۀ نامۀ مفید ،سا ّاو  ،شمارۀ دو  ،تابستان  :2123سخنراری آی اﷲ ّ
سید عودایکریم موسوی اردبیلی دربفارۀ
امینهها و چگورگی تسسیا دارشکاه موید ،در رخستین جشن فارغایتحصیلی دارشجو یان دارایعلم موید
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برود به همین دییل اما با وجود اینکه امکارفاتش را داشفت ،مسفجد و مدرسفه رسفاخت؛
برعکا آقای خویی کفه در تدفران ،قفم ،هندوسفتان ،رجفف ،اروسفا ،آمریکفا و بناهفایی
ساخت به عایدۀ اما  ،روحاری باید فاط کار علمی بکند ،ره کارهایی کفه اا عدفدۀ دیگفران
هم برمیآید به اما گوتم :وقتم را تنمیم کردها و به کار دارشگاه در اوقات فراغت میرسفم
به هر حا کار را شروع کردیم و در قد ّاو  ،بایفد سفه کیلفومتر دیفوار مفیکشفیدیم بفرای
دیوارکشی اا بنیاد مستضعوان کمک خواستم؛ ویی بیشتر اا  11میلیون تومان کمک رکردرفد
که همان را هم میخواستند سا بگیررد اساسرامۀ مجموعه در تابستان سا  2112بفه
تصو یب شورای عایی اراال فرهنگی رسید اسمش را دارشگاه رگذاشتیم تا دارشفگاههای
دیگرتداعی رشود؛ اسم آن را دارایعلم موید گذاشتیم ،برای اینکه ما رمفیخفواهیم در اینجفا
مثال تعدادی ییسارا و فوق ییسارا اقتصاد تربیت کنیم این هم کار بفدی ریسفت؛ امفا مفا
میخواهیم دارشجو یان و طالبی تربیت شورد که ّاوال ساسفخگوی ریااهفای جامعفه باشفند و
ثاریا در دارشهای حواوی و دارشگاهی به مرتوهای برسند که بتوارند ساس،های دینی و بهروا
بدهند اا چند رور اا دوستان که ا ن وایر هستند یا ماا دویتی داررد ،تااضفا کفردیم کفه
شما هیئت امنای دارایعلم موید باشید آردا هم سذیرفتند رئیا هیئفت امنفا هفم آقفای دکتفر
حسن حویوی است ،اا دیگر اعضای هیئت امنا آقای دکتر رجوی و آقای دکتر رمفاای اسفت
یک سا بعد اا تصو یب اساسرامه ،یعنفی در سفا  ،2113حفدود  11دارشفجو در رشفتۀ
اقتصاد رمری سذیرفتیم و رفتهرفته جلفوتر آمفدیم و االن دارشفگاه مویفد یکفی اا مجدزتفرین
مراکز آموا عایی کشور اسفت حفدود هفزار دارشفجو در آن درس میخوارنفد در آغفاا،
افرادی در دارشگاه سذیرفته میشدرد که عالوه بر دروس رسمی ،علو حواوی را هم تا سایفان
سوح خوارده و همراه دارشگاه ،حواه را هم ادامه بدهند اما دیدیم در رشتۀ اقتصاد این رو
ممکن ریست االن دارشگاه ،برادران و خواهران غیر طلوه را هم میسذیرد »
تألیفات

آی اﷲ موسوی اردبیلی در موضوعات مختلف قلم اده و حاصل تحایافات خفود را بفر روی
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کاغذ آوردهارد برخی اا مدمترین آثار ایشان به این شرح است:
الف .آثار غیر فقهی به ترتیب زمان نشر:

 2مجموعه مااالتی که در خال سا های  2112و  2113در مجلفۀ مکترب اسرّل
چاپ گردیده است موضوع این مافاالت عوارتارفد اا :اعجفاا قفرآن ،دیفن اا رمفر قفرآن،
سیدایش دیفن ،دیفن و فوفرت ،هفدف دیفن ،دیفن در تفاری ،بشفر ،طوففان رفوح ،سفاراص و
اریستودیم

ّ
 1جمال أبهی این کتا در ّرد فرقۀ ضایه بدائیت است و رخستینبار در سا 2133

به همت ارتشارات جدان در  131صوحه منتشر شد
 1مجموعه مااالتی که در خال سا های  2123تا  2121در مجلۀ نامۀ مفید چاپ
شده است؛ بدین شرح :درآمدی بفر اقتصفاد اسفالمی ،اصفو حفاکم در اقتصفاد اسفالمی،
مشکل ما در فدم قرآن ،تعار علم و دین در خلات ارسان ،رو های توسیر قرآن ،تویسفر
ّّ
سوره عل  ،توسیر سوره ّمز ّمل ،توسیر سوره مدثر
 3غائلۀ چهاردهم اسفند  ،2112ظهور و سقوط ضرد انقرّلب ایفن کتفا بفا اشفراف
ایشان و به همت گروهی اا همکاران قوه قضائیه و افرادی که به گورهای با ماجرای  23اسوند
در ارتواص بودرد ،تسییف و در سا  2113در  211صوحه چاپ شده است
ّ
 1همگا با انقّلب مشتمل بر خووههای رماا جمعۀ تدفران کفه معمفمیفه اا تفاری،
 2112/2/13به بعد ایراد کردهارد
 1در پ تو وحی (درسهایی اا قرآن ،،دو جلد کتا در پ تو وحی ،مجموعه مااالت و
درسهای قرآری ایشان است که برخی اا آردا در سا های جواری روشفته شفده اسفت جلفد
ّاو  ،یک مادمه و سه بخش دارد مادمه ،دربارۀ  21ویژگی هدایتی قرآن اسفت بخفش ّاو
کتا  ،شامل این مواحث و موضوعات است :سدیدۀ وحی ،رزو قرآن ،توحیفد ،مصفاحف،
بررسی تحریف قرآن و اختالف قرائات در بخش دو برخی موضفوعات مدفم علفو قرآرفی
مورد توجه قرار گرفته است که عوارتارد اا :فدم قرآن ،توسیر قرآن ،تسویل قرآن ،ابان قفرآن،
محکم و تشابه و اعجاا قرآن بخش سو « ،معارف قرآن» را دارد و به موضوعاتی همچفون
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دین اا رمر قرآن ،خلات ارسان در قرآن ،طوفان روح و آیات اقتصفادی میسفردااد جلفد دو
کتا  ،توسیر چند سوره ،به ترتیب مصحف است؛ بدین شرح :سورۀ فاتحه ،سورۀ باره اا آیه
ّّ
 2تا  ،11سورۀ رسا اا آیه  2تا  ،13سورۀ ایرحمن ،سورۀ ّمز ّمل ،سورۀ مفدثر ،سفورۀ علف و
سورۀ قدر مؤیف در توسیر هر سوره ،ابتدا امان رزو سوره و را های سوره و تعداد آیفات آن
را برمیرسد و سپا دربارۀ اهداف کلی هر یک میرو یسد
 2رهتوشۀ نوجوان این کتا برای آشنایی روجواران با چکیدهای اا معارف اسال تسییف
شده و ساس،گویی ریاامندیهای فکفری و معنفوی آرفان اسفت بخشهفای سفهگارۀ کتفا
عوارتارد اا :اصو عااید ،اخالق و احکا هر بخش ریز مشتمل است بر چند فصل
ب .آثار فقهی به ترتیب زمان نشر:

 2فقه القضاء این کتا ابتفدا در سفا 2313ق در یفک مجلفد و در  213صفوحه بفه
چاپ رسید سپا به همت آقایان سعید رهایی و مجید رضفایی و راصفر مکاریفان در سفا
 2122باابینی ،تحای مجدد و منتشر شد چفاپ سفو کتفا  ،در سفا 2311ق در دو
ّ
مجلد (مجموعا  2111صوحه ،به چاپ رسید اهم مواحفث کتفا بفه ایفن شفرح اسفت:
ّ
کیویت صدور حکم ،احکا دعوی ،شرایط مفدعی و منکفر ،دففع خصفومت و اخفتالف در
عاود
 1فقه الحدود و التعز ی ات این کتا در سا 2321ق در یک مجلد و در  321صوحه
چاپ و منتشر شد و سپا جارب مورد باابینی و تحایف مجفدد قفرار گرفتفه و در آن اقفوا
فادای شیعه و ّ
سنی بهتوصیل بیان گردید چاپ جدید در چدار مجلد و هفر یفک در حفدود

ّ
ّ
 111صوحه است شناخت حد و تعزیر ،موجوات حفد ،موجوفات تعزیفر ،متصفدی اقامفۀ
ّ
ّ
ّ
حدود ،بعضی احکا حدود ،برخفی شفرایط حفد ،اقسفا حفد ،کیویفت واقفع شفدن حفد،
ملحاات ،سارهای اا مواحث این کتا است
 1فقه الش کة علی نهج الفقه و القانون این کتا بفه ضفمیمۀ مواحفث بیمفه بفا عنفوان

«کتا ایتسمین» در سا 2323ق در یک مجلد و در  122صوحه به چفاپ رسفید و سفپا
مواحث «کتا ایتسمین» به همت آقای مجید رضائی تحای مجدد شد این کتفا مشفتمل
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است بر موحث شراکت در فاه اسالمی ،و اا فصلهای ایر تشکیل شده است :ایشرک علفی
ردج ایوادی؛ ایشرک علی ردج ایااروری؛ فدرسایموضوعات یکتا ایتسمین
 3فقه الدیات این کتا در سا 2321ق در یک مجلفد و در  111صفوحه بفه چفاپ
رسید و مشتمل است بر مواحثی همچون :اقسا قتل؛ مافدار دیفات و ملحافات؛ موجوفات
ضمان دیه؛ جنایت اعضا و دیات آردا؛ یواح
 1فقه القصاص این کتا در سا 2323ق در یک مجلفد و در  121صفوحه چفاپ و
منتشر شد
 1فقه المضاربه این کتا در سا 2312ق در  333صوحه به چفاپ رسفید و دربفارۀ
مسائل فادی مربوص به مضاربه در فافه اسفالمی اسفت و مواحفث ایفر را سوشفش میدهفد:
مضاربه در یغت و اصوالح؛ شرایط مضاربه؛ مسائل مضاربه؛ مسائل ّ
متمم مضاربه؛ مسائل
باقیمارده
 2رسالۀ توضیح المسائل چاپ رخسفت رسفایۀ عملیفۀ ایشفان در سفا  ، 2121در
 113صوحه بود در این چاپ ،حواشی ایشان همراه با متن رسایۀ اما خمینی آمفده اسفت؛
اما در سا 2131

سا اا تجدید رمفر در سفارهای مسفائل ،بهصفورت مسفتال و در 112

صوحه چاپ شد چاپهای سسین بر سایۀ همین رسخه است
 3مناسک حج و عم ه این کتا با قوفع جیوفی در سفا  ،2122در  311صفوحه بفه

ّ
همت حج االسال رحیم روبدار تنمیم و تدو ین گردید و سا اا آن بارها تجدید چاپ شده
است
 2ال سائل الفقهیة این کتا مجموعهای اسفت اا مواحفث علمفی سراکنفده ،اا قویفل:
«ارث ایزوج »« ،ربیح اهل ایکتا »« ،بیمه»« ،اخمر بایمعروف و ایندفی عفن ایمنکفر» و
«حکم ا فاق ایمختلو » تحای و تنمیم کتفا بفر عدفدۀ آقایفان مجیفد رضفایی و راصفر
مکاریان بوده است
 21رسالۀ استفتائات این کتا در دو بخش عوادات و معامالت ،به همت آقایان رضفا
قوادیو و ّ
سید حسن مداجران تنمیم و تدو ین گردیده است
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 22فقه الشهادات
 21حاشیه ب خیارات «مکاسب»
 21دورۀ اصو

 23اقتصاد اسّلمی ب طبق کتاب و ا
سنت
گوتنی است که برخی اا آثار آی اﷲ موسوی اردبیلی یه در موضوعات مختلفف اصفو و
فاه و ریز تاریرات ایشان اا درس برخی اا استادارشان ،در دست تحای و آمادهساای است

فصل نهم :یاران و همراهان

فصل نهم
یاران و همراهان

ابوالفضل حاللزاده

«من در سا های ّاو طلوگی در قم ،دوستان چنداری رداشتم ،ویی آرا آرا دوسفتان ایفادی
سیدا کرد و به صورت یک گروه منسجم درآمدیم که مشترکات ایادی با یکدیگر داشفتیم اا
ّ
آقای بدا ایدینی رال شده بود که گوته بودرد" :این دسته ،آد های مدذبی هستند " آن اوایفل
ّ
تاریوا تندا رفی من ،طلوهای به را میراا ابوایوضل حفال ااده بفود مفردی بسفیار مافدس و
ّ
متشرع بود و جداتی اا فضل را داشت ایشان وقتی که من در اردبیل بود  ،شفاگرد دبیرسفتان

بود و تاریوا شاگرد ّاو یا شاگرد دو شدر بود گاهی ّاو مفیشفد و گفاهی دو اا خفارواده
ّ
فایری بود و سدر یک دکان باایی داشت میراا ابوایوضل اردگی فایرارهای داشفت ،امفا اا
رمر استعداد و فضل تاریوا در اردبیل در میان فرهنگیهفا ممتفاا بفود ایشفان ّاو بفه عنفوان
اینکه عربی یاد بگیرد ،به مدرسۀ علمیه آمد ،اما بعد اا دبیرستان دسفت کشفید و بفه یوفف
خداورد طلوگی را برگز ید قول اا طلوه شدن ،یکی اا طال مدرسه کفه عاقوتبفهخیفر هفم
رشد ،برخورد بدی با او کرده بود؛ راجع به اینکه آسمان جسم ضخیم است و آسفمان ّاو اا
رارۀ خا است و آسمان دو او گوته بود که این طور ریست و آن طلوه هم بفا تنفدی بفه او
ّ
ّ
گوته بود تو مرتدی! وقتی من به مدرسه آمد  ،دید میراا ابوایوضل خیلی متفسثر اسفت مفن
دیجو یی کرد و او را به حجرۀ خود برد برای راهار هم با غذای مختصر طلوگی که داشتم
اا او سذیرایی کرد همین باعث شد که سا اا مدتی طلوه شد »
«خاروادها مخایف طلوه شدن او بودرد سدر معتاد بفود او بایفد کفاری سیفدا کنفد و
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مخارج خارواده را تسمین کند و آردا را اا فار رجات دهد هفمکالسفیهفا ،دبیرهفا و رسسفای
دبیرستان که او را میشناختند با این کار او مخایف بودرد ،و حتی او را تمسفخر مفیکردرفد
مادمات را در اردبیل سیش من خوارد وقتی من به قم آمد  ،سا اا مدتی او هم آمد رجفف
هم با هم رفتیم؛ منتدا من اا رجف برگشتم و او مارد »
«همدرس بودیم و سیش ّ
سید احمد خوارساری درس میخواردیم ش ح لمعه را هم سیش
شی ،عودایحسین قوااای خواردیم درس ّ
سید ّ
محمد محا داماد را هم با هفم مفیرفتفیم و
ماداری اا رسائل را رزد آقای قاضی خواردیم هم ّ
سن بودیم؛ منتدفا او در دروس طلوگفی اا
من عابتر بود که جوران کرد و به من رسید »
«سا اا مدتی میراا ابوایوضل حال ااده هم اا رجف به اردبیل برگشفت در میفان همفۀ
علمای اردبیل ،ما دو رور با هم خیلی مسروس بودیم ،با هم گره خورده بودیم ،به گورفهای کفه
در غم و شادی ،تحصیل و توریح و خالصه در همۀ کارهایمان با هم شریک بودیم یک روا
ما را به باغی دعوت کردرد ،در آرجا بنده خدایی گوسوندی را کشته و اا گوشت آن غفذاهایی
درست کرد و ما همگی خوردیم بعد که برگشتیم ،میراا ابوایوضل وضع مزاجی و حایش بفه
هم خورد و آن وضعیت همچنان ادامه سیدا کرد وی هر بار که غذا میخفورد بفاال مفیآورد
بهتدریج کار به جایی رسید که غذا رخورده هم حایت استوراغ سیدا میکرد دوا و درمان هفم
فایدهای روخشید »
«آد محترمی بود و در اردبیل رماا جماعفت آبرومنفدی داشفت سفنج شفنوههفا روضفه
میگرفت و روضها خیلی محترماره بود بعد اا چندی احساس کردیم سای راسفت ایشفان
ضعیفتر شده و موقع راه رفتن سایش میسیچید و به سختی راه میرود و تعاد ردارد شنوایی
گو راست و بینایی چشم راستش هم کم شده بود من اصرار داشفتم کفه بفرای درمفان بفه
تدران برورد با وجود اینکه مشکل مفایی هفم رداشفت ،بفه تدفران ررففت سفا اا چنفدی،
مریضی ایشان به قدری شدید شد که سا اا تما شدن ماه رمضان به من گوت کفه تصفمیم
گرفته به تدران برود من به او گوتم :برو خارج گوت :واقعیتش این است که من در این بفاره
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سرسیدها گوتهارد :حدود ده هزار تومان سو میخواهد تا برو آرجا معایجه کنم و من ردار
گوتم :من میتوارم تدیه کنم گوت :رمیخواهم ایر بار ّمنت کسی بفرو گوفتم :مفن ّمنفت
رمیگذار قوو رکرد میگوت :این ده هزار تومان را اگر به ده خارواده بفدهی بفا آن ارفدگی
میکنند چرا من این سو را بور خارج که معلو ریست که رتیجهای هم بدهفد گوفتم :اگفر
شما روکر خو دویت بودید و به این روا افتاده بودید ،دویت این خرج را برای شما میکفرد
یا ره گوت :بله میکرد ،برای آردا چیزی روود گوتم :شما اما امان را کمتر اا یک دویفت و
حکومت میدارید من قوع دار اگر عالج شما بسته به این باشد که به خفارج برو یفد ،ایفن
شوده ردارد؛ تااه اگر هم شوده داشته باشد برای من دارد ،برای شما که ردارد به هر حا هفر
چه گوتم ،قوو رکرد و گوت :میرو تدران ،ان شا اﷲ در تدران خو میشفو گوفتم :بفرو
تدران و در آن جا اگر با دوا و قرص و آمپو معایجه کردرد ،عیب ردارد ،امفا اگفر احتیفاج بفه
عمل شد ،شما حاضر به عمل رشو ید ،بلکه عاا خارج شو ید و اا ایفن یحفاظ هفم فکرتفان
راحت باشد ،برای من هم احمت ایادی ردارد »
«باخخره قوو کرد و رفت تدران ،سیش دکتر سمیعی معفروف آن موقفع ایشفان در تدفران
موب داشت گو یا سزشکان تشخیص داده بودرد که او تومفور مغفزی دارد و چفارهای غیفر اا
عمل ردارد موقع ارتاا به اتاق عمل ،وصفیترامفهای روشفته بفود و وصفیت کفرده بفود کفه
کتا هایش را بدهند به من عمل موفایتآمیز بود؛ اما سا اا عمل خورریزی مغفزی کفرد و
اا دریا رفت رحمت خدا بر او باد در اردبیل ،حدود چدل روا برایش عزا گرفتنفد؛ حتفی در
دهات برای او مراسم ختم و عزا برسا کردرفد مسفئوییت خفاروادۀ ایشفان کفه بچفۀ فلفج هفم
داشت ،به عددۀ ما افتاد من کتا هایش را  3111تومان فروختم و داد بفه خفاروادها

اا

راه اجارۀ یک با خاره هم ،ماهاره  111یا  131تومان به دستشان میرسید خاره را هفم بفه
را آردا کرد شنید که سسر بزرگش سرهن شده است ،اما سسر فلجش مرد اماری کفه در
اردبیل بود  ،هر چند مدت یک بار آردا را میدید وقتی آقای ّ
مروج اما جمعۀ اردبیل بود و
من در تدران بود  ،به او سوار میکرد که اا اوالد میراا ابوایوضل غولت رکند »
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احمد پایانی

«مرحو آقای سایاری ریز همارند من اا همان دوران بچگی بفا بچفههفا قفاطی رمفیشفد و در
باایهای آردا شرکت رمیکرد این مسئله در مورد من خیلی تعجبآور روفود؛ چفون مفن اا
یک خاروادۀ روحاری بود و باید متناسب ِحاالت و شسن خارواده رفتار مفیکفرد یکفی اا
امتیااات آقای سایاری این بود که خیلی خو قرآن میخوارد ایشان قول اا آنکفه بفه مکتفب
بیاید ،در مکتب دیگری به را مکتب حاج آخورد ،قرآنخواری را یفاد گرفتفه بفود یفذا وقتفی
سنجشنوهها در مکتب ،جلسۀ قرآنخواری داشتیم ،افراد ایادی میآمدرد کفه قرائفت ایشفان را
گو کنند من بعد اا مدتی مکتب را رها کرد و طلوه شد او هم حفدود دو سفا بعفد اا
ّ
من ،طلوه شد و چون ساباۀ رفاقت داشتیم ،به مدرسه مال ابراهیم که من در آرجا بود  ،آمفد
ّ
ص ف می  ،تص یف ،عوامل ،کوری در منو  ،مغنی و شاید حاشریه و منطرق مفال عوفداﷲ را
موو هم میگوتم یاد ریست کفه ّ
سیش من خوارد آن وقتها من ّ
موفو را هفم سفیش مفن
خوارد یا ره سا اا اینکه من به قم آمد  ،او هم بعد اا دو سا به قم آمفد و تفا آخفر در قفم
ّ
مارد و برای تحصیل به رجف ررفت طلوهای مدذ و وارسته بود »
«در اردبیل و جاهای دیگر منور میرفت یک سا هم با ما به ارومیفه آمفد و در آرجفا در
چند مسجد منور داشت هر کجا که منور میرفت ،بیش اا منور  ،اخالقش باعفث جفذ
مرد میشد و همین سوب شد که دوستان ایادی سیدا کند بعد اا اینکه به قم آمد ،اا همان
ّاو مشغو تدریا شد بیشتر مکاسب میگوت؛ آن هم به ابان ترکی سا اا مدتی به ابان
ّ
فارسی هم تدریا کرد یکی دیگر اا امتیااات ایشان خط خو بود بسیار عایی میروشت
و همین باعث شده بود که آقای بروجردی اا ایشان و طلوۀ دیگری به را شی ،یویف بخواهد
که رواها یکی دو ساعت برای کار به منز ایشان برورد آقای بروجفردی بعضفی اا رسف ،را
برای روشتن به آردا میداد ایوته این مولب قول اا آشنایی آقفای بروجفردی بفا میفراا حسفن
روری بود که او هم خط بسیار ایوایی داشت »
«ایشان خو درس میخوارد و خو میفدمید خیلی هم محجو بود و مارند برخفی
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اا طلوهها روود که دائم رمر بدهد و اا دیگران خرده بگیرد و اشکا تراشی کند مشغو درس
و اردگی خود بود بهتااگی شرحی بر مکاسب روشته است که حاصل احمات چند سفایۀ

ایشان در تدریا مکاسب است مت ّسسواره در چاپ آن دقت کافی رشده است »
علی احمدی میانجی

«بعد اا آقای حال ااده و آقای سایاریّ ،او رفی من میراا علی احمدی بود که در توریز بفا او
دوست شد بعد اا اینکه من به قم آمد  ،ایشان هم چند روا بعد اا من آمدرد این رفاقفت
ّ
ّ
ما همچنان ادامه داشت تا ایشان اا دریا رفت وی مردی بود درسخفوان ،مدفذ  ،متخلف ،
خداترس و ارساری وارسته قلم خوبی هم داشت دو سه کتا موید هم روشتهارد؛ اا جملفه
مکاتیب ال سول که دربارۀ رامههای سیامور است و بسیار ّ
تتوع کردهارفد در مسفائل سیاسفی و
برخی مسائل دیگر با هم اختالفاتی داشتیم ،اما این اختالففات هفیچ گفاه رابوفۀ مفا را تیفره
رکرد »
ّ
سید اسماعیل زنجانی

«سا اا دوستاری که را برد  ،رفی دیگری هم سیدا کرد به را ّ
سید اسماعیل ارجاری کفه در
این اواخر ،اما جمعه ارجان شد و چندی سیش به رحمفت خفدا رففت او هفم مفرد بسفیار
خوبی بود من گاهی با او شوخی میکرد و میگوتم :ما هیچ وقت شما را حمد رمیکنفیم،
بلکه مدح میکنیم؛ چون مدح بفر صفوات غیفر اختیفاری اسفت امتیفااات شفما هفم غیفر
اختیاری است و تو ره تندا بدی را اراده رمیکنی ،بلکه اصال رمیتواری آن را ّ
تصور کنی خدا
تو را طوری خل کرده است که اصال رمیداری دروغ گوتن ،خیارت کردن ،غیوفت کفردن یفا
ایذا چیست همفانطور کفه دیفوار ،کسفی را آاار و اریفت رمفیکنفد ،شفما هفم دیگفران را
رمیآاارید حایاتا مرد وارستهای بود من در تما مدتی که با ایشان مسروس بود  ،ردید کفه
عایما عامدا معصیت کند ایشان در دوران طلوگی در درسهای مرحو ّ
سفید ّ
محمفد دامفاد
همدرس من بود ش ح لمعه را هم تدریا میکرد؛ اما درسش عمومی روود »
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سید ابوالفضل میر ّ
ّ
محمدی

محمدی اهل ااو یه ،در رزدیکی ساوه است و دامفاد ّ
«آقای میر ّ
سفید احمفد ارجفاری ففردی
ّ
مدذ و دارای ابان و قلوی ساک است در میان رفاا ،سو دارترین فرد مفا ایشفان بفود وقتفی
صحوت میشد کجا برو یم ،تاریوا اجماع میشد که به خارۀ میراا ابوایوضل برو یم؛ یفا مفثال
اگر میخواستیم بستنی بخریم ،حتی اگر قرعه میادیفم ،بفه رفا او درمفیآمفد بفه شفوخی
میگوت :قرعه هم عاقل است ،میدارد اگر به را شما بیوتد ،شما به احمت مفیافتیفد ایفن
رفاقت و دوستی ما هنوا ادامه دارد »
ّ
سید موسی صدر

«آن سایی که ما به قم آمدیم (اواخر سا  2111یا اوایل  ،، 2111سه روفر در ادارۀ حفواه
دخایت داشتند که به رمر طال  ،آقای صدر ماد بود آقای صدوقی یزدی اا طفرف ایشفان
برای ادارۀ مدرسۀ فیضیه منصو شده بود در برخورد با طلوهها و غیر طلوهها بسفیار ففردی
مؤد بود اخالق و رفتار اجتماعیشان همه را جذ میکرد هر طلوهای که به منز ایشان
میرفت ،راضی برمیگشت؛ چون به همه احترا میکرد و حرف همه را میشنید ایشان سه
سسر داشت که بزرگترینشان حاج آقا رضا صدر بود و فرارد کوچکشان اما موسفی صفدر
فرارد دومشان ،کار دویتفی قوفو کفرد حفاج آقفا رضفا و آقفا موسفی ،هفر دو خفو درس
میخواردرد و در منش اجتماعی ،اما موسی به سدرشان شویهتر بودرد آقای صفدر شفبهفا
بعد اا رماا مغر و عشا در فیضیه درس مفیگوفت ،و ایوتفه تعفداد شاگردارشفان اا آقفای
ّ
حجت و آقای ّ
سید ّ
محمدتای خوارساری کمتر بود بیشفتر اا  31روفر روودرفد هنگفا ورود
آقای بروجردی به قم ،ایشان همراه آقایان دیگر به استاوا آقای بروجردی رفتند و همان شب
ّاو  ،جای رمااشان را به ایشان دادرد »
«آشنایی با اما موسی صدر مربوص به سا  2112میشود؛ چند روا بعد اا اینکفه بفه قفم
آمد چون درسی که میخواردیم ،مشترک بود ایشان آن موقع رسائل و مکاسرب میخوارفد و
ما هم در همان درس شرکت میکردیم و با ایشان آشنا شدیم اا آن سا تا مدتی کفه ایشفان در
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قم تشریف داشتند ،ما هم در قم بودیم با هم مواحثه میکردیم و رفتوآمد هم داشتیم ایشفان
برجستگیهای خاصی داشت در هو  ،درایت ،رکاوت ،سرعت فدم ،اخالق ،دقفت و تسمفل
در مسائل علمی ،سرآمد همۀ دوستان بودرد مسائل اجتماعی را بدتر اا همۀ ما میفدمیدرفد و
روابط عمومیشان هم عایی بود معلومفات و اطالعفاتی کفه ایشفان آن امفان داشفت ،کسفی
رداشت دایرۀ معلومات ایشان ،فراتر اا علو حفواوی بفود امکفان رداشفت کسفی بفا ایشفان
رشستوبرخاست کند ،عالقهمند رشود همه افتخار میکردرد که با ایشفان دوسفتارد در هفر
درسی که شرکت میکردرد ،در آن درس ممتاا میشدرد در قم تا حفد اجتدفاد درس خوارفد و
یکی اا ّ
مدرسین بسیار خو حواه شد در دارشگاه هم شرکت کرد و ییسارا را گرففت آقفای
بروجردی هم به ایشان عالقۀ خاصی داشتند حاج آقا رضا صدر هم ارسان فاضل و شایسفتهای
بود ،اما در اخالق اجتماعی و برخورد  ،به آقا موسی رمیرسید »
«اما موسی صدر ،مدتی در یونان بود وقتی من اا قم بفه اردبیفل رففتم ،اا آن جفا رامفۀ
بسیار خوبی برای من روشت در آن رامه روشته بود :شنید شما اا قفم رفتفهایفد ،آن هفم بفه
اردبیل آیا در میان سیاموران ،بدتفر اا جفرجیا سیفدا رکفردهای حتمفا بفه قفم برگفرد و اگفر
رمیخواهی به قم برگردی ،به یونان بیا و به من کمفک کفن تفا ایفن بفار سفنگین را بفه کمفک
یکدیگر بلند کنیم در آن رامه ،طریاۀ رفتن به یونان را هم شرح داده بود من در رامفه ،علفت
رفتنم را به اردبیل شرح داد و گوتم که بیماری تیروئید دار »
«ایشففان وقتففی بففه یونففان مسففافرت کففرد ،مسففافرتش بففه ارگی فزۀ دینففی بففود مرحففو
شرفایدین(ره ،اا دریا رفته بود ،شیعهها در یونان بیسرسرست شده بودرفد عفایمی مارنفد او
الا بود که سرسرستی شیعیان را بر عدده بگیرد ایشان وقتی به یونفان رففت ،ارتوفاطش را بفا
ایران قوع رکرد ایاد رامه میروشت و توضیح میداد که در یونان چه میکند کارهای ایشفان
را در یونان هنوا مرد یونان فرامو رکردهارد ّاو به وضع مایی شیعیان رسیدگی کرد سپا
حاوق سیاسی شیعه را سی گرفت برای شیعهها مجلا تشکیل داد قوفل اا ایشفان ،شفیعیان
یونان گروهی ّ
متورق و ضعیف بودرد و کسی آردا را به حسا رمیآورد ایشان شیعه را احیفا
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کرد ،هو یت داد و داخل معادالت سیاسی روا کرد شفاید بتفوان گوفت کفه ایشفان در آرجفا
ُ
کاری کرد که شیعه در ردیف ّاو قرار بگیرد حسن درایفت ایشفان در ایفن بفود کفه در عفین
حایی که برای شیعه کار میکرد ،در سیش برادران اهل سنت ریز محوو بود در عفین حفایی
که برای اسال کار میکرد ،محووبیت بسیار ایادی در یون غیرمسلمانها هفم داشفت تندفا
شیعه روود که او را سرسرست خودشان میدارستند ،بلکه برادران اهل ّ
تسنن ،حتی دروایها و
حتی غیرمسلمانها اما موسی صدر را به عنوان مدمترین سیشوای یونان میشناختند »
«ایشان یک مسلمان دارشمند ،مجتدد ،متای و روعدوست بود ایران را هم خیلی دوست
داشت؛ حتی در یونان اا ایران غافل روود با اراالبیون هم در ارتواص بود راهنمفایی میکفرد؛
کمک میکرد؛ دستش باا بود و امکارات ایادی داشفت در سیشفورد مااصفد ارافال ایفران
سدم بسزایی داشت به اما هم عالقهمند بود هیچ یفک اا روحاریفان قفم بفه ارفدااۀ ایشفان
جداری رشد اا کشورهای خلیج فارس تا شاخ آفریاا ایشان را میشناختند و به رمر من تما
تشکیالت مخوی دریا دستبهدست هم دادرد تا او را اا ما بگیررفد اگفر ایشفان در میفان مفا
میمارد ،برای ایران و اراال بسیار موید بود »
ّ
«یک بار با ایشان در جده دیدار کرد ّاو کفه وارد اتاقشفان در هتفل شفد  ،دیفد یفک
مدمان ایجزایری دارد سا اا رفتن او با هم خیلی صحوت کردیم جلسۀ خفوبی بفود همفۀ
فکر و رکر شیعههای یونان بود سا اا مفرگ ملفک فیصفل هفم بفاا در عربسفتان بفا هفم
مالقات کردیم دید که دستش را بسته و به گردرش ارداخته است سرسید چه شده اسفت
گوت :مگر شما فادا رمیگو یید :شارروان جزو کعوه است و طوافکننفده بایفد خفارج اا آن
طواف کند من در حین طواف خواستم دستم را به دیوار کعوه بگذار که امفین رخفور  ،بفه
فتوای شما دیوار کعوه را رگرفتم و افتاد امین »
«مرحو شدید دکتر بدشتی ،یک بار اا آیمان به یونان رفت و در آنجا مدتی میدمان اما
موسی صدر بود در رابوه با اراال اسالمی ایران و یونان جلسات ایفادی بفا هفم داشفتند
خالصۀ این گوتوگوها ،را هم اا شدید بدشتی شنید و هم در جده اا اما موسی صدر هر
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ّ
محمدجواد باهنر

«با مرحو شدید باهنر همکاریهای ایادی در مسائل فرهنگی و تولیغفاتی داشفتیم و تحفت
سوشش این گوره کارها ،فعاییتهای سیاسی هم میکردیم ایشان را فردی الیف و شایسفته و
متعدد یافتم و هفیچ اثفری اا خودخفواهی و خودمحفوری و خفودبینی در او ردیفد عالقفۀ
مورطی به کار و فعاییت داشت و بیش اا اردااه هم محجو بود؛ به طوری که اگر شخصفی
اا ایشان تااضایی میکرد ،تا جایی که میتوارست سعی مفیکفرد کفه بفرآورده کنفد خیلفی
خود را به احمت میارداخت؛ یذا گاهی تعدداتش اا توارش بیشتر بود بفه همفین دییفل
چندین بار در بیمارستان بستری شد من هیچگاه در چدرۀ او اثری اا عصواریت ردید بسیار
آرا و متین بود »
مرتضی مطهری

«آقای مودری ،شخصیتی بزرگ ،دارشمند ،ساک ،خفدو و بسفیار کوشفا بفود ارتوفاص آقفای
بدشتی با ایشان بیشتر اا من بود من وقتی به قم آمد  ،آقای مودفری در مدرسفۀ فیضفیه ،در
ضلع ماابل کتابخاره ،طواۀ دو  ،رزدیک حجرۀ آقفای منتمفری ،حجفرهای داشفت کفه در آن
درس هم میداد آن موقع ،درس موو میگوت و در میان طلوهها هفم مشفدور بفود کفه آد
ّ
مدذ و محتر و فاضلی است یک سر و گردن اا امثا و اقران خود بلندتر بود همیشفه
ریمههای شب بیدار میشد و چراغ حجرها را روشن میکرد یا رمفاا شفب مفیخوارفد یفا
موایعه میکرد »

«وقتی آقای ّ
سید ابوایحسن اصوداری اا دریفا رففت ،شفاه تلگفراف تسفلیت بفرای آقفای

بروجردی فرستاد یاد است که آقای مودری با دستهای بیرون آمده اا عوا ،تلگفراف را در
باالی منور خوارد طلوههای خو  ،سیرامون ایشان جمع شده بودرد آقای مودفری جمعیتفی
 1روارامۀ اطّلعات« ،مصاحوه با آی اﷲ موسوی اردبیلی» ،2121/1/21 ،با و یرایش و تلخیص
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را هم راه ارداخت که برای همدیگر سخنراری میکردرد تا عیبهای همدیگر را بگیررد و بعد
برای تولیغ به میان مرد برورد آردا اا مرد هم سویی رمیگرفتند این کار با اطالع و رضایت
آقای بروجردی بود اما برخی اا طلوهها به قویشان عمل رکردرد و اا مرد سو گرفتند »
آقای مودری ،همامان با رشد علمی و گا برداشتن در جدت ارتاای علمفی و اخالقفی
خود ،کتا هم میروشت و کمکم در میان طلوهها به فضل و تاوا و فعاییت علمفی مشفدور
شد در تدران و مشدد منور میرفت سا اا مدتی در مشدد مستار شفد و بفا دختفر یکفی اا
علما اادواج کرد؛ اما دوباره به قم بااگشت آقای مودری وضع مایی خوبی رداشت بعفد اا
اینکه اادواج کرد ،قرارشد با دوستان برای توریک گوتن ،به منز او برو یم؛ اما ایشان اا ایفن
سیشنداد استاوا رکرد آقای بدشتی به من گوت :ایشان محل مناسوی بفرای سفذیرایی رفدارد
یک اطاق اجاره کرده است آقای مودری با وجود این اوضفاع و احفوا تصفمیم گرففت بفه
تدران برود در تدران در مدرسۀ مروی درس فلسوه میگوفت در دارشفگاه معافو و منافو
همّ ،او به عنوان شاگرد بود ،ویی بعد استاد شد گاهی هم منور میرفت و سویی میگرففت
کمکم رشد کرد و مشدور شد مااالتی روشت و سخنراریهایی کرد که تا آن موقفع بیسفاباه
بود ایشان یکی اا سه روری بود که در راهارداای حسینیۀ ارشاد ،سدم بسزایی داشت؛ دو رور
ّ
دیگر ،آقای ّ
محمفد همفایون ،هز ینفهها را تفسمین
محمد همایون و آقای راصر میارچی بودرد
میکرد و آقای میارچی هم مدیر بررامهها بود آقای مودری ،روحاری و سفدر معنفوی حسفینۀ
ارشاد بود و معموال افراد را برای سخنراری دعوت میکرد دکتر شریعتی را هم آقای مودفری
به حسینیۀ ارشاد آورد ابتدا شریعتی را ترو یج و تولیغ هم میکرد ،ویی آرا آرا اختالف سیفدا
کردرد گاهی برای حل اختالفات ،من سادرمیاری میکرد و اا آقای مودری میخواستم کفه
قدری کوتاه بیاید »
«آقای مودری آبروی روحاریت در تدران بود به کشور و اسال و اراال خفدمت کفرد
فراردان خو و فاضلی هم تربیت کردرد روحاریت تدران هفم بفه ایشفان خیلفی اعتمفاد و
اعتااد داشت روای آقای ارجاری که در مسجد جواد االئمه(ع ،رمفاا مفیخوارفد ،اا آقفای
مودری خواست که به جای او در مسجد باشد آقای مودری رمیخواست قوو کنفد ،ویفی
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ّ
آقای ارجاری گوت :شما اا من مؤثرترید سا من اگر در مسجد بمارم ،جای شما را غصفب
کردها چنین صوا و معنو یتی در میان ما بود یاد اسفت در یکفی اا دارشفگاههفا جلسفهای
تشکیل داده بودرد که آقای غووریفرد و آقای حداد عاد هم در آرجا دسفتارفدرکار بودرفد
جلسهای مشترک داشتند با تودهایها هر کسی که اا هر طرف دعوت مفیشفد ،بایفد طفرف
دیگر هم میسذیرفت بچهمذهویها آقای مودری را دعفوت کردرفد ،ویفی چپیهفا ایفر بفار
ررفتند باخخره روی من تواف کرده بودرد و یک رور دیگر من هم قوو کرد بعفد اا دو سفه
روا ،آردا آقای مودری را هم قوو کرده و گوته بودرد آمدن ایشان هم عیب ردارد امفا وقتفی
رفته بودرد که اا آقای مودری دعوت کنند ،ایشان گوته بود چون آقای موسوی اردبیلی قوفو
کرده است ،من دیگر رمیآیم آمدرد به من گوتند من گوتم :من موافات ایشفان را میگیفر
به منزیشان رفتم و گوتم :چرا دعوت دوستان را رپذیرفتید اا من دعوت کردرد و من سذیرفتم
ّ
و حاال من خود آمد و اا شما دعوت کنم چون شما مؤثرتر و آمادهترید خالصه سذیرفتند
و در آن جلسه شرکت کردرد و خیلی هم خو شد »
«روای به گوت :من به فکر افتاد که به قم برگرد شما و آقای بدشفتی هفم بیاییفد مفن
ّ
گوتم :باید فکر کنم شاید بیایم ایشان در اراال راش مؤثری داشت؛ خصوصفا بفه یحفاظ
رمری و فکری رماا جمعه را هم ایشان به اما سیشنداد داد ایوتفه گو یفا آقفای طایافاری هفم
چنین سیشندادی داشتند آقای مودری با آقفای منتمفری هفم خیلفی رفیف بفود همفدیگر را
بهشدت دوست داشتند روای که قرار بود آقای منتمری اا اردان آااد شود ،آقای مودری بفه
خارۀ ما آمد و با هم به استاوا ایشان رفتیم یاد است که یک روا اا میدان توحید تفا اوایفل
خیابان روا با هم قد ادیم و صحوت کردیم دربارۀ اراال و کشور ،مسائلی را مورح کرد
که آن موقع برای من تااگی داشفت ویفی برخفی اا آن مسفائل سفیش آمفد و معلفو شفد کفه
رگراریهای ایشان بیدییل روود »
«وقتی مجلۀ مکتب اسّل را شروع کردیم ،ایشان خیلی خوشحا شدرد یک رسفخه اا
مجله را گرفتند و اا ّاو تا آخر و یراستاری و اصالح کردرفد رسفخه را بفه مفن دادرفد کفه در
شمارههای بعد مراعات کنیم اا رمر فکری ،من و آقای مودفری اگرچفه صددرصفد موافف
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همدیگر روودیم ،اختالف چنداری هم رداشتیم ما با ایشان در یفک جودفۀ فکفری بفودیم در
سایان بد ریست که خاطرهای را هم بگو یم آقای مودری یک روا بفه مفن گوفت :خفارم مفن
گاهی خوا هایی میبیند که با واقعیت تواب دارد مثال یک روا رشسته بودیم کفه در خارفۀ
ما را ادرد من میخواستم در را باا کنم که همسر گوت :فالن شخص است و فالن رامفه را
آورده است من رفتم و دید همان طور است که او میگو ید رامفه را گفرفتم و آورد وقتفی
خواستم رامه را باا کنم ،گوت :میخواهید من رامه را برایتان بخوارم سپا محتوای رامفه را
گوت تعجب من را که دید ،گوت :چند ساعت سیش خوابیده بود و همۀ ایندا را در خفوا
دید خارم ایشان گوته است :سه روا قول اا شدادت ایشان ،ریمههای شفب مفن اا خفوا
بیدار شد و دید آقا مرتضی بیدار است و در اتاق قد میارد من گوتم :چفه شفده اسفت
گوت :من االن در خوا دید که با آقای خمینی وارد مسجد ایحرا شدیم و به طرف کعوفه
رفتیم راگدان در کعوه باا شد و سیامور(ص ،بیرون آمفد و بفه طفرف مفن حرکفت کفرد مفن
خوا به سیامور(ص ،،به آقای خمینفی اشفاره کفرد و گوفتم :ایشفان فرارفد شفما هسفتند
میخواستم سیامور(صّ ،او به طرف ایشان برود اما به طرف من آمدرفد و مفن را بوسفیدرد
هنوا گرمی یبهای ایشان را روی صورتم احساس میکنم »
سید ّ
ّ
محمدحسینی بهشتی

«در سا  2111به قم آمد و شدید مملو چند ماه بعد اا مفن بفه قفم آمدرفد آمفدن آقفای
بدشتی به قم بدون سر و صدا روود؛ چون در میان طلوهها معروف بورد و خاردان ایشفان هفم
در اصودان مشدور بودرد همه ایشان را به فضفل و تفد ّین و خفو فکری میشفناختند اگفر
دیگران در مدت یک یا دو سا شناخته میشدرد ،اسم ایشان در کمتفر اا چنفد مفاه بفر سفر
ابانها افتاد آن وقتها در قم گروهی اا طلوههای درسخوان بودرد کفه اگفر طلوفۀ فاضفلی
وارد قم میشد ،سریع جذ ایندا میشد آقای بدشتی هفم خیلفی اود در جمفع آردفا قفرار
گرفت و با آران رفی شد روع اشتغاالت و دغدغههای من و ایشان خیلی به هم رزدیک بفود
ما با هم رزد یک استاد درس خواردیم و درسها را با هم مواحثه کردیم وقتی ایشان تصفمیم
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گرفت که در دارشکدۀ معافو و منافو هفم درس بخوارفد ،کارهفای مشفترک مفن و ایشفان
منحصر شد به درس «صلو » آی اﷲ بروجردی هفم مفن و هفم آقفای بدشفتی ایفن درس را
میروشتیم و سپا روشتههای همدیگر را میدیدیم و اصالح میکردیم در همفین ایفا  ،مفن
صالح دید که به رجف برو دو سا و اردی در رجف بود وقتی برگشفتم ،بفاا بفا ایشفان
مواحثۀ دو روری شروع کردیم مدتی هم سیش ایشان ابان ارگلیسی آموختم بعد سفیش آقفای
دشتیسور رفتم؛ چون دارش او در ابان ارگلیسی اا آقای بدشتی بیشفتر بفود در همفین دوره،
دبیرستان دین و دارش را با کمک و همکاری مرحو حاج آقا مرتضی حائری تسسیا کرد بفه
من هم سیشنداد کرد که آرجا برو  ،ویی من ررفتم مرحو بدشتی وقتی اا قم به تدفران منتافل
شد ،به عنوان دبیر ارگلیسی در دبیرستانهای تدران مشغو تدریا شد بفرای دارشآمفواان
جایب بود که یک روحاری ،معلم ابان است بعد هم که به آیمان رفت و در آرجا مسفئوییت
مسجدی را که آقای ماد تسسیا کرده بود ،بر عدده گرفت هز ینههای ایشان را در آیمان آی
تاول کرد گذررامها را هم آی اﷲ ّ
اﷲ میالری ّ
سید احمد خوارساری گرفت آقای بدشتی در
هاموورگ هم یک مرکز اسالمی تسسیا کرد »
«آقای بدشتی ،هم باهو بود و هم مدیریت داشت و هم در بیان و سخنوری ماهر بود در
آیمان ،دارشجوهای مسلمان را جمع کرد و بررامههای دینی و آمواشی داشت کارهای او اا رمفر
دویت ایران خوشایند روود و با وی مخایوتهایی میشد امفاری کفه مرحفو بدشفتی بفه آیمفان
رفتند ،من هم به آرربایجان رفتم و سا اا چند سا  ،یعنی در سا  2133اا آرربایجان به تدفران
آمد و در آن امان شدید بدشتی ریز اا اروسا برگشته بود در طو این سا ها چند کار مشفترک بفا
هم کردیم و تاریوا هر روا همدیگر را میدیدیم ایشان به کار گروهی ،هم عایده داشت و هم بلد
بود معموال اگر مشکلی هم سیش میآمد ،ترجیح میداد که دستهجمعی حل کنیم رفتن من بفه
دستگاه قضائی هم رتیجۀ اصرار ایشان بود اماری که مجلا باا شد و شفورای ارافال بفه کفار
خود سایان داد و رئیاجمدور هم ارتخا شد ،حضرت اما خواستند که کارها را تاسفیم کننفد
مرحو دکتر بدشتی را به عنوان رئیا دیوانعایی کشور معرفی کردرفد ایشفان در همفان جلسفه
سذیرفتند و به من ریز فرمودرد دادستان کل کشور باشم اما من تمایل رداشتم و به حضفرت امفا
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گوتم اجااه بدهید ،میخواهم به قم برو سیش اا اینکه اما رمرشان را بگو یند ،مرحو بدشفتی
گوت :من به تندایی رمیتوارم مسئوییت دستگاه قضا را بپذیر اگر ایشان باشند ،مفن هفم قوفو
خواهم کرد حضرت اما هم ُمص ّر شدرد که من بمارم وقتی اا رزد اما بیرون آمدیم ،به مرحو
بدشتی گوتم چرا مارع رفتن من به قم شدید گوتن :من رمر خود را گوتم و شما هم رمر خودتان
را گوتید »

1

«در دوران راهپیماییها هم قرار شد که چند رور در سفتاد باشفند و اوضفاع را مفدیریت و
هماهن کنند و بایه به خیابانها برورد یکی اا افرادی که در ستاد فعاییت میکرد ،مرحفو
بدشتی بود ایشان سیشنداد دادرد که من هم در ستاد باشم من گوتم :ره ،من دوسفت دار در
خیابان با مرد راهپیمایی کنم ایشفان اصفرار کفرد در منفز آقفای مصفووی ملکفی (امفا
جماعت ،جمع شده بودیم که آقای بدشتی هم آمد در آرجا هر کسی را جدت عضفو یت در
ستاد سیشنداد کردرد ،بدشتی قوو رمیکرد و میگوت :موسوی اردبیلی باید باشد من گوتم:
هر کا صالح خود را بدتر میدارد گوت :اگر شما آمدید ،من هم هستم؛ وگرره من هفم
ریستم حتی آقای مروارید که االن در تدران اردگی میکند ،اصرار میکرد که فرد دیگفری در
ستاد باشد ،ویی بدشتی قوو رمیکرد آقای مروارید گوت :خود میآیم ،آقفای بدشفتی بفاا
ّ
گوت :إال و البد باید موسوی اردبیلی باشد »
«ایشان وقتی اا آیمان برگشت ،ما برای استاوا رفتیم فرودگاه آن موقع در مورد حسفینیۀ
ارشاد و فعاییتهای آن ،اختالف و رزاع شدید بود ّ
سید مرتضی جزائری یک طرف رزاع بفود
و آقای مودری و میارجی طرف دیگر این داستان ،سیش اا مرحلهای بود کفه آقفای مودفری
هم با حسینیۀ ارشاد اختالف سیدا کند در فرودگاه ماداری ّ
جر و بحث شد که آقفای بدشفتی
با آقای جزائری و دوستان وی برود یا با آقفای مودفری و دوسفتارش آقفای بدشفتی بفا آقفای
مودری رفت آقا مرتضی جزائری دیخور شد و گوت :من سو رداشفتم و قلفک بچفههایم را
شکستم تا سفو کرایفۀ سفور بدشفتی اا فرودگفاه تفا اصفودان ففراهم بشفود آقفای جزایفری
 1روارامۀ کار و کارگ « ،مصاحوه با آی اﷲ موسوی اردبیلی» ،2121/3/21 ،با تلخیص و و یرایش
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رمیخواست آقای بدشتی در تدران بمارد و در حسینیۀ ارشاد فعاییفت کنفد خالصفه ،آقفای
بدشتی به اصودان ررفت و به حسینیۀ ارشاد آمد؛ اما میان آردا هم اختالف شد من چون هم
با آقا مرتضی جزائری دوست بود و هم با بدشتی و مودری ،خیلی تال کرد که این رفزاع
بخوابد به رمر من رزاع آردا بیشتر بر اثر سو تواهم بود در این راه خیلفی احمفت کشفید ،
ویی رتیجهای رگرفتم همین مسئله باعث شد که روابومان با آقا مرتضی جزائری تیره بشفود
مرحو جزائری ،سدر آقا مرتضی به من تلون کرد و من سیش ایشان رفتم ایشان دربفارۀ آقفای
بدشتی و مودری تعویری کرد که من تعجب کرد و خوشم ریامد تیرگی روابفط مفا بفا آقفای
جزائری ،روابط ما را با آقای میالری هم خرا کرد »
«دوستی و روابط ما ادامه داشت تا اینکه مسائل اراال سیش آمد در این امان ما چفون
یک کار مشترک را شروع کرده بودیم ،هر روا همدیگر را میدیفدیم آن کفار مشفترک سفروژۀ
"باا بینی در اسال " بود ما فکر میکردیم اسالمی که سیغمور (ص ،آورده و ائمفۀ هفدی(ع،
آن را ترو یج کردرد ،با این اسالمی که ا ن در دست ماست ،فرق دارد و در طفو امفان و در
فرایند دستبهدست شدنها تغییراتی کرده است خلوای ّاو تفا خلوفای بنیعوفاس و همفۀ
حکومتها ،سالی خود را بر آن تحمیل کردهارد و هر کسی چیزی به آن افزوده یا اا آن کفم
کرده است یذا باید برگردیم و بوینیم اصل اسال چیست با شدید بدشتی ،مدتی دربارۀ ایفن
ُ
مسئله کار میکردیم یک دور قرآن را خواردیم کتفا رلدکفه را کفه در علفو قفرآن اسفت،
ُ
دیدیم رلدکه یک آیماری یدودی است که در حواۀ علو قرآن ،بیست سفا کفار کفرده بفود
کتا های دیگری را هم خواردیم که به رتیجه برسیم تا اینکفه ارافال اوج گرففت و دیگفر
دروا همین مسائل بودیم »
«بعضیها اا سوک فکر مرحو بدشتی راضی روودرد و اگر هم میمارد تا آخفر بفا ایشفان
کنار رمیآمدرد دکتر بدشتی افکار خاصی داشت چون مشکالت را دیده و شناخته بود ،بفه
رتایج متواوتی هم رسیده بود که دیگران هنوا به آن ررسیده بودرد اا سیش اا اراال  ،ایشفان
مخایواری داشت آن رواها به مجموعۀ ما میگوتنفد آبفا خمسفه! یعنفی بدشفتی ،هاشفمی،

262

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

خامنهای ،باهنر و موسوی اردبیلی مرکز و محور این مجموعه آقای بدشتی بودرد »

«مرحو بدشتی سرعت ارتاایشان خیلی قوی بود در بحث معمفوال کسفی بفر او توف ّوق

رمییافت بحث را منوای سیش میبرد ایوته مدتی در بحث عصواری هم میشفد ویفی ایفن
عادت را هم ترک کرد به من گوت :سوب این تغییر و ّ
تحو در من ،مرحو عالمه طواطوایی
بود یک روا من با ایشان مسئلهای فسلوی را طرح کرد و یحنی قاطع و کمی با صدای بلند
حرف اد مرحو عالمه خو گو کرد و سپا خیلی آرا و شمرده جوا داد مفن یفک
بار وسط حرف ایشان سرید ایشان ،حرفش را قوع کرد و باا گو داد من ّاویین بار بود که
میدید یک شخصیت علمی این اردااه صوور است و اا قوع سخنارش راراحفت رمیشفود
من چند بار وسط حرف ایشان سرید و هر بار ایشان گو کرد و راراحت رشفد آن روا مفن
فدمید که رو من درست ریست و هنر شنیدن را اا ایشان آموختم »
«یاد است وقتی آقای ّ
سید علی یثربی  -رحم اﷲ علیه  -اا رجف برگشت ،ما رفتیم بفه
دیدرشان ایشان ّ
بحاث و قوی بود در آن جلسه ،آقای بدشتی مسئلهای را موفرح کردرفد کفه
جز امور مستحدثه بود با اینکه مرحو آقفا ّ
سفید علفی یثربفی خیلفی قفوی بفود ،ویفی مفا
احساس کردیم در آن بحث ،مغلو آقفای بدشفتی شفد قفدرت جمعبنفدی و رتیجفهگیری
ایشان هم عایی بود قلم خوبی هم داشت وقتی مرحو آقای بروجردی درس "صفلوة " را
شروع کردرد ،آقای بدشتی ،درس را میروشند؛ اما ره مارنفد تاریررو یاهفا کفه فافط حفرف
استاد را روی کاغذ بیاوررد ایشان هر بحثی را به رتیجه میرسارد و طوری میروشفت کفه اا
آن ،هم حرف استاد معلو میشد و هم رمر شاگرد ایشان در فاه هم آااداردیش بود خیلفی
رادر است که کسی در فاه آااداردیش باشد ،مرعو عممت و شخصیتهای علمی رواشفد،
خود را روااد ،استاال فکریا را اا دست ردهد و اعتماد به روا داشته باشد شفاید در
هر دوره یک رور یا دو رور یا سه رور اینطور باشند مثال بعد اا مرحو شی ،طوسفی -رحمف
اﷲ علیه -ابن ادریا آااداردیشی کرد خود شی ،طوسی و مرحو عالمه و مرحو شدید ّاو
هم این گوره بودرد »
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«رکتۀ مدم دیگر دربارۀ ایشان ،تحصیل در دارشگاه اسفت آن موقفع دارشفگاه معافو و
مناو تعدادی طلوه را جذ کرد آقای بدشتی هم یکی اا همین طلوهها بود آن رواها رفتن
ّ
به دارشگاه و تدران ،سسندیده روود و به طلوههایی را که دروفا ایفن امفور مفیرفتنفد ،متجفدد
میگوتند؛ اما چون بروا و ظدور مرحو بدشتی در طلوگی هم خیلی خو بودّ ،
حساسفیت
دربارۀ ایشان کمتر بود یاد است که یک آقایی در مدرسۀ حجتیه ،آقای بدشتی را که مشغو
شستن ظرف در کنار حو

بود ،با دست رشان داد و با حایفت تمسفخر گوفت :ایفن آقفا در

دارشگاه ثوت را کرده است »
مرحو بدشتی جزو طلوههایی بود که جلسۀ درس داشت شاگرارشان هم فاضفل بودرفد
در رما درسی حواه ،شاگرد ِّ
معرف استاد است وقتی شاگرد باسواد باشفد ،معلفو میشفود
که استاد او باسوادتر است آقای بدشتی اا جلسه و درس و گوتوگو خسفته رمیشفد اهفل
تال بود ،ریرو تربیت میکرد ،جلسه میگذاشت ،مدرسه تسسیا میکفرد ،بررامفه داشفت
آقای بدشتی مجتدد بود ،اما مجتدد ممتاا و جفامع هفر مجتدفدی ممتفاا ریسفت مجتدفد
ممتاا و اهل رمر و دارای فکر و بررامه ،کم است ایشان بسیار ّ
متشرع و متعود بود ،اما به رمر
خود عمل میکرد واقعا هم تالیفد کفردن بفر او حفرا بفود دربفارۀ توارمنفدی ایشفان در
مدیریت هم که دوست و دشمن ارعان داررد رمورها جلسات خورگان است کفه مفدیریت
آن واقعا دشوار بود در جلسات غیر علنی خورگان ،اگر گاهی رمیتوارسفت شفرکت کنفد یفا
خسته بود ،به من میگوت تو جلسه را اداره کن من به ایشفان مفیگوتم کفه مفن قفدری تنفد
هستم ،بدتر است کسی دیگر اداره کند میگوت ره تو اداره کن و تند هم رشو

«من  44سال با مرحوم بهشتی دوست بودم .در این مدت یادم نمیآید که ایشاان کاار فاال

افالق کرده باشد؛ نه در فلاوت و ناه در جلاوت .در حار زدن در رفتاار در کاردار باا دوسات باا
دشمن همیشه و همه جا ماوایین افالقای را مراتاات مایکارد .بهشادت انااندوسات باتاففاه
مهربااان رازدار و بگرگااوار بااود .مشاااالت دیگااران را مش اال فااودم میدانااات و حت ای گاااهی ک اار
دیگااران را باار ک اار فااودم مقاادم م ایک ارد .چنااد نفاار بودنااد ک اه ایشااان را اتیاات می کردنااد .آدمهااای
بیانصافی بودند .من ندیدم ایشان حتی یکبار غیبت آنها را باند .با وجود این که به ایشان ظلم
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هم کردند بودند و ایشان میتوانات به استناد آیۀ ( لا یحب اهلل الجهر بالسوء من القول الا من

ظلم) 1سخنی بگو ید ولی نمی گفت .من این مقدار تحمل را حتی در شهید مطهری ندیدم».

١

«ارصافا مردی خداترس بود وقتی شدید شد ،اا ما دریا هیچ رداشت من تال کفرد

که به جای حاوق باارشستگی دادگستری که کم بفود ،حافوق باارشسفتگی ادارۀ فرهنف بفه
خاروادۀ ایشان سرداخت شفود آد دسفتود باای هفم بفود یفاد اسفت وقتفی آقفای ّ
سفید
ابوایوضل ارجاری آمدرد به تدران ،خاره رداشت آقای بدشتی به من گوت :بیا خارفهای بفرای
او بخریم گوتم :من سو چنداری ردار گوت :هر چه میتواری بده ،بایها را من میدهفم
خالصه ایشان را صاحب خاره کرد میداریفد کفه بنیصفدر دشفمن مرحفو بدشفتی بفود و
حرفهایی دربارۀ او مفیاد کفه کمتفر کسفی دربفارۀ کسفی دیگفر مفیاد در آن دورهای کفه
بنیصدر مخوی شده بود و دروا او میگشتند ،به عنوان مژده بفه مفا خوفر دادرفد کفه همسفر
بنیصدر دستگیر شده است بدشتی ّ
تحمل رکرد و همانجا به من گوت :بگفو آااد کننفد
من دادستان کل بود گوتم :بگذارید فکر کنم گوت :یعنی چه ما با شوهر دعوا داریفم
اگر قرار باشد ما هم این کارها را بکنیم سا فرق ما بفا دیگفران چیسفت مفن گوفتم :اجفااه
بدهید فکر کنم بعد گوت :اگر شما دستور ردهید ،سا مفن دسفتور مفیدهم و چفون جفزو
وظایف من ریست ،شما علیه من اعال جر کنید اگر همسر بنیصدر آااد رمیشد ،احتما
داشت که خود را تسلیم کند ،ویی ایشان ّ
١
تحمل رکرد »
ّ
محمدعلی رجایی

«من سا اا آنکه به تدران آمد با شدید رجایی آشنا شد اما سا اا مدت کوتفاهی او را بفه
اردان ارداختند و بعد اا سیروای اراال اسالمی با شدید رجایی در شورای اراال  ،دوست
و همکاریهایی داشتیم یکی اا خصوصیات بارا شدید رجایی سادگی و بیسیرایگی وی در
ابعاد مختلف بود و هیچ سیچیدگی و ابدامی در او به چشم رمیخورد مفن شفدید رجفایی را
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خیلی دوست داشتم و اا بدرفتاری بنیصدر با ایشان در یک جلسه خیلی راراحت شفد در
امان رخستوایری ایشان چند واارتخارۀ بیوایر بود و مدمترین آردا واارت خارجه بفود
یک روا شدید رجایی در یک دیداری به من گوت :خفدمت حضفرت امفا بفودیم و ایشفان
فرمودرد در این موضوع با موسوی اربیلی هم مشورت کنید سا اا مشورت تصمیم گفرفتیم
که آقای میرحسین موسوی را به عنوان وایر امور خارجه به بنیصدر معرفی کنیم ،وقتفی کفه
به دفتر بنیصدر رفتیم ،مدت ایادی ما را سشت در اتاق رگه داشت ابتدا فکر کرد که شفاید
کسی داخل اتاق است ،ویی متوجه شد که چون شدید رجایی همراه بنده است ،بنیصدر یا
اطرافیارش بیجدت ما را سشت در اتاق رگه داشتهارد هنگامیکه داخل اتاق شفدیم ،خیلفی
بیاعتنا با ما برخورد کرد و حرفهایی به مرحو رجایی گوت که من خجایت کشید با این
حا مرحو رجایی خیلی آرا و متین گو مفیکفرد و رمیخواسفت کفه بفر تنشهفا دامفن
بزرد »

1

 1مجلۀ پیا انقّلب ،شمارۀ هشتاد ،ص ،21با و یرایش و تلخیص

فصل دهم :در چشم و دل یاران

فصل دهم
در چشم و دل یاران

آیة اﷲ العظمی جوادی آملی:

بنده شدریور  2113وارد قم شد و در درس اصو اما راحل شفرکت کفرد درس رسفمی
فاه ما محضر حضرت آی اﷲ ایعممی محا داماد بود وقتفی وارد محضفر مرحفو محاف
شد  ،شخصیتهای برجستهای را بفه عنفوان شفاگردان تفراا ّاو در محضفر ایشفان یفافتم؛
همچون مرحو آی اﷲ مشکینی و مرحو آی اﷲ موسوی اردبیلی و بعضفی مراجفع کنفوری -
حومدم اﷲ  -که در قید حیاتارد مرحو آی اﷲ موسوی اردبیلی ،هفو سرشفار و قفدرت
تجز یه و تحلیل فادی خوبی داشت اینچنین روود که هر حرفی را بپذیرد یا به حسن سفمعۀ

کسی بسنده کند و مارند آن ایشان مدتی در قم تشفریف داشفتند ،بفا هفمبحفثهفای خفود
مواحثه و اا رمرات فادی مرحو آی اﷲ محا داماد اسفتواده مفیکردرفد اا محضفر آیف اﷲ
ایعممی بروجردی بدرههای فراوان بردرد اا مکتب و مدرسۀ فاه و اصویی قفم کفامال بفاخور
شدرد اا رجف کامال مستحضر شدرد در رحلههایی به رجف ،و اا مراجع بزرگ و بزرگفوار
حواۀ علمیۀ رجف استوادههای فراوان کردرد وقتی بار فادیشان را بستند ،بار اصوییشان را
بستند ،مجتدد شدرد ،به قو خود برگشتند که طو آیۀ رور آردا را هدایت کننفد وقتفی وارد
اردبیل شدرد ،مرد بزرگ و بزرگوار آن منواه را اا دارش خودشفان بدفرهمنفد ،و جفوانهفا را
هدایت کردرد مراکز و ّ
مؤسساتی تشکیل دادرد به تدران مداجرت کردرد؛ چون کالنشدرها
در ارتمار مردان بزرگارد تا اا آردا استواده کنند مکتب توحید تسسفیا کردرفد در ارافال ،
سدم تعیینکننده داشتند در توضیح و تویین رما اسالمی سدم وافر ،و ارتوفاص تنگاتنف بفا
اما راحل داشتند وقتی اراال به آستارۀ سیروای رسفید ،طوف رهنمفود امفا  -رضفوان اﷲ
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علیه  -در سووح عاییه سدم وافری داشتند وقتی اراال به سیروای ردفایی رسفید ،شفورای

عایی قضائی را بهخوبی اداره کردرد آن روا مرحو آی اﷲ بدشتی در بخشهای کلفی رمفا
ّ
قضائی سدم تعیینکننده داشت و مرحو آی اﷲ موسوی اردبیلی ،دادستان کل کشفور بفود و
سایر اعضا هم هرکدا سدمی در شورای عایی قضائی داشتند بعد اا شدادت مرحو آی اﷲ
بدشتی ،بار تشکیالت قضائی به عددۀ ایشان افتاد و دیگران هم کمک میکردرفد در جریفان
اراال و ضد اراال و خورات ترور و غیر ترور ،دستگاه قضائی را بفهخفوبی اداره کردرفد
ساییان متمادی مشغو مدیریت کامل و تفا ّ دسفتگاه قضفائی بودرفد سفرارجا اا دسفتگاه
قضائی فاصله گرفتند و به حواۀ علمیۀ قم تشریف آوردرد تا رسایت اصفلیتفر را بفه بدتفرین
وجه ایوا کنند مرحو آی اﷲ موسوی اردبیلی دارشگاه موید را تسسیا کرد که هفم مسفائل
اسالمی و فاه و حاوق اسالمی موفرح شفود و هفم ارفواع اقتصفاد و دروس دیگفری کفه در
دارشگاهها تدریا میشود سدم تعیینکنندهای که مرحو آی اﷲ موسوی اردبیلی در رشد و
باروری دارشگاه موید داشتهارد ،وارد کردن بخشهایی اا علفو اسفالمی بفه دارشفگاه مویفد
است ایشفان بسفیاری اا اسفاتید دارفشآموختفۀ حفواه را وارد تفدریا دارشفگاه ،و کموفود
دارشگاههای قول را جوران کردرد مرحو آی اﷲ موسوی اردبیلی با اینکفه در اواخفر عمفر
سربرکتشان کسایتی داشتند ،اما آن مغز متوکر ،آن مدیریت ،آن سالمت و هو  ،آن صفالبت
و استواری ،تا آخرین یحمه در ایشان محووظ بفود درس خفارج و فادشفان تعویفل رشفد و
راهنماییهای فادی ،رهوری دارشگاه موید و موضعگیریهای سیاسیشان تفا آخفرین یحمفه
محووظ بود هم حامی رما بودرفد ،هفم در خفط امفا بودرفد ،هفم منفافع ملفی را رعایفت
میکردرد ،هم مسئوالن عاییرتوۀ رما به خدمتشان میآمدرد ،مشورت میکردرد و اا هو
سرشارشان طرفی میبستند
آیة اﷲ ّ
سید رضی شیرازی:

ایشان مردی خو و فاضل و عایم و باتاوا و بادقت و عمی اینمر و کمرمیر در جدات علمی
بود یذا ما سا ها در خدمت ایشان به همراه دو رور دیگر ،غیر اا رواهای سنجشنوه و جمعه،
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تا مدتهای ایادی قولااظدرها مواحثۀ فاه و اصو و فلسوه داشتیم ایشان مفردی متفدین
در سوح باال ،و عایم و مجتدد و صاحبرمررد همیشفه در مسفائل سیاسفی حاضفر بفود و
کنارهگیری رمیکرد با ایشان ارا اخالقی و سیاسی داشتیم و مسروس بودیم فردی موارا کفه
هرجا الا میشد ،علیه ظلم و جور ّفعا بود و هر سستی که در راه مواراه بود ،به خاطر خفدا
قوو میکرد تماما به دییل اینکه با فساد و جدل در جامعۀ اسالمی موفاراه کنفد ایشفان بفه
عنوان ریاست قوۀ قضائیه حداکثر احتیاص را داشت و تمفا جوارفب را رعایفت مفیکفرد کفه
مشکلی در مملکت به وجود ریاید؛ چراکه اا رمر قاروری و اسالمی ،سست بسفیار ّ
حسفاس و
ّ
سراحمتی را قوو کرده بودرد؛ یکن تا حد توان خفدمت کردرفد ایشفان در مجمفوع ،مفردی
ّ
ّ
خو و کامل برای جامعۀ روحاریت بود بسیار منمم و مرتفب و اهفل مفدارا بودرفد؛ ففردی
کامال معتاد و سایوند من همیشه اا دیدن ایشان یذت میبرد و دوست داشفتم همیشفه بفا
ایشان باشم به تدران که آمدرد ،من دریافتم که خیلی با ایشان همعایده هستم مرد روشفنی
است و میشود با او صحوت کرد در فلسوه کمتر کسی را به عمیای ایشفان دیفد عاشف
فلسوه بودرد در این چندسایی که در مواحثه با هم بودیم ،اگر هم تند میشفدیم ،حوصفلۀ
گو دادن و حوصلۀ جوا دادن به صورت کامال مؤدبارفه را داشفت گفاهی بفا هفم دعفوا
میکردیم؛ ویی دعوای علمی و فلسوی رسوت به مسائل اشراف داشتند اما حرف ایشفان
را قوو میکردرد اما  ،ایشان را بفه صفدق و صفوا و صفمیمیت میشفناختند و بفه فضفل و
اجتداد ایشان هم آگاه بودرد اما به هر کسی میدان رمیداد؛ ویی ایشفان را کفامال شفناخته
بود قدرت شناخت اما فوقایعاده بود
آیة اﷲ ّ
سید علیاکبر قریشی:

در طو سا هایی که آقای موسوی اردبیلی در ارومیه مجلا داشتند ،روااره در مسفجد آقفا
علیاشرف ،مسفجد میفراا حسفین آقفا و مسفجد یووعلفی خفان و مسفجد اعمفم (مسفجد
بااارباشی ساب  ،سخنراری میکردرد به دییل روع موایب و شیوۀ بیفان ،اا سخنراریهایشفان
خیلی استاوا شد به یاد دار که همین مسجد آقا علیاشرف و مساجد دیگفر ،اا جمعیفت

212

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

سر میشد واقعا مجایا با شکوهی بود اا تمفا طوافات جامعفه ،اعفم اا دویتفی و غیفر
دویتی ،در مجایا ایشان حضور داشتند همه میآمدرد و صحوتهای ایشان همه را راضفی
میکرد خودشان در این امینه میفرمودرد من در سخنراریهایم معموال به این فکر رمیکنم
که چه بگویم؛ بلکه به چیزهایی که رواید بگویم فکر میکنم یذا ایشفان بفدون ظاهرسفاای
بهگورهای صحوت میکردرد که حتی امرای ارتش و مدیران دویتی هم راضی اا مجلا بیرون
میرفتند موایب بهح را طوری بیفان میکفرد کفه هفر کسفی بودمفد و قوفو کنفد سفوح
منورهای ایشان باالتر اا منورهای آن روا ارومیفه بفود میتفوارم بگفو یم بدتفرین مجفایا را
داشتند هم اا دارش گستردهای برخوردار بودرد و هم ففن بیارشفان عفایی بفود و هفم بسفیار
سنجیده و ایرکاره سخن میگوتند اا و یژگیهای دیگر ایشان ،خو مشفربی و بذیفهگو یی
متناسب بود
محمد ّ
آیة اﷲ ّ
محمدی ریشهری:

بعد اا اراال به تناسب مسئوییتی که ایشان در دادستاری کل و دیوان عایی کشفور داشفت و
اماری عضو شورای عایی قضائی بود ،ارتواص داشتیم؛ اما رابوۀ رزدیکتفر مفا وقتفی بفود کفه
ایشان رئیا دیوان عایی قضائی شدرد سا اا آن بفود کفه گفهگاه خدمتشفان مفیرسفیدیم و
جلسه داشتیم بعضی اوقات راهار خدمت ایشان بودیم خیلی بیتکلفف و دوسفتداشفتنی
بودرد اگر گاهی وقتها تند هم میشد ،اا کسی چیزی به د رمیگرفت طویعی است کفه
در اثنای کار ،اختالفاتی بروا میکرد؛ اما با بزرگواری و خفو رو یی بفاخخره حفل و فصفل
میشد یاد است که در حواۀ قضا خیلی قارونگرا بودرد؛ در عین حا کفه بفه امفا شفدیدا
اعتااد داشتند و امر ایشان را مواع میدارستند ،در بعضی مسائل ،خیلی روی رمر خودشفان
سافشاری میکردرد؛ خصوصا اگر رمرشان مستند به قاروری هم بود آقای اردبیلفی ،ارسفاری
محتاص و مراقب بودرد برای رموره عر

کنم که آن موقع ،اختیاراتی را که واارت اطالعفات

اا اما میخواست ،ایشان به سران قوا واگذار کردرد آی اﷲ موسوی اردبیلی در ایفن قضفیه،
جزو کساری بود که اظدار رمر قاطعی در غایب این موارد رمیکرد در اهداف که اختالففی
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روود؛ گاهی در رو برخورد و حل مسائل تواوتهایی وجود داشت ایشان سفعی مفیکفرد
مسائل را بیشتر اا راههای معمو و تعریفشده حفل کنفد کفه گفاهی طفوالری میشفد امفا
عدهای عایده داشتند که برای حل و فصل برخی مسائل گاهی باید مافدمات غیفر الا را در
رمر رگرفت
آیة اﷲ دکتر ّ
سید مصطفی محقق داماد:

آی اﷲ موسوی اردبیلی هرجا رفتهارد ،اا ارومیه تا تدران ،کارهای بسیار اراشمندی کردهارد و
همۀ این کارها در کنار فعاییتهای علمیشفان بفوده اسفت ایشفان اا رسفل روشفنوکری و
آااداردیشی حواه هستند در تدران ،مکتب توحید و ّ
مؤسسۀ موید ،دبستانها و دبیرستانهای

بهسوک روا و بسیار عایی را بنیان گذاشت که در امفان خفود سیشفرفتهترین ّ
مؤسسفههای
فرهنگی در تدران به شمار میآمدرد همین مکتب توحید که به دست ایشفان تسسفیا شفد،
تندا یک مسجد ّ
سنتی روود؛ در کنار مسجد ،سفاین سفخنراری ،کتابخارفه و مرکفز ساسف ،بفه
سؤاالت هم بود به هر حا کارهای ابتکاری و بهروا هم در تدران کردرد کفه آثفار هنفوا
باقی اسفت ایفن برونگرایفی و فعاییتهفای مرد گرایارفه اا و یژگیهفای حفواۀ قفم و رو
اجتدادی مکتب قم است که آقای موسوی اردبیلی هم بفه آن سایونفد و حتفی در آن شفاخص
بودرد دربارۀ ویژگیهای اخالقی حضرت آی اﷲ موسوی اردبیلی ،عر

کفنم کفه مفن در

همۀ سا هایی که با ایشان مسروس بود  ،هیچگاه ردید که عصواری بشود و آرامش فکریا
اا دست برود تسلط عجیوی بر اعصا خود داشت ،سختترین حرف را با آرامش و بفا
سعۀ صدر ّ
تحمل میکرد و میشفنید اگفر اشفتترین کارهفا را کسفی دربفارها میکفرد،

بالفاصله میگذشت اهل گذشت بود وقتفی کسفی کفار اشفتی میکفرد ،ممکفن بفود ّاو

تصمیم بگیرد ادبش کند ،ویی اردکی بعد ،گذشت میکرد ارتاا رمیگرففت شفما بدتفر اا
من میدارید که در گذشته و حا  ،به ایشان خیلفی ظلفم شفده اسفت هفیچ کفدا را بفه د
رگرفت و اهل ارتاا هم روود به همین دییل ،رفاقت ایشان با همه حوظ شد ایفن دو صفوت
اخالقی ایشان را هیچ گاه فرامو رمیکنم آرامش ایشان هم عجیب است در اماری که قوۀ
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قضائیه را در دست داشتند ،هزاران مسئله سیش آمد کفه همفه را بفا آرامفش حفل کفرد تفنش
رمیآفریدرد ابان رر ایشان ،واقعا کارساا بود این ابان را ماایسه کنید با ابفان کسفاری کفه
وقتفی بففه کفار میافتففد ،همففه را مضففور مفیکنففد ایشففان در مسففائل علمففی هففم بسففیار
خو قریحه بود مسائل فادی را در امور قضایی ،به صورت عرفی مورح میکرد به همفین
دییل در تشخیص مسائل ،کمتر خوا میکرد؛ چون ارتزاعی رمیاردیشند قضفاتی کفه در آن
امان با ما همکار بودرد ،میدارند من چه میگو یم همه ارعان داررد که وقتی ما مسفئلهای را
بیان میکردیم ،ایشان در تشخیص ،اشتواه رمیکفرد آقفای موسفوی اردبیلفی ،در امفاری آن
مسئوییتهای سنگین را سذیرفت که ساباۀ کار حاوقی رداشت مسئوییت دادستان کل و بعد
ریاست دیوان عایی کشور بسیار مشکل است؛ اما در فرصت کوتفاهی بفا ایفن مسفائل آشفنا
شدرد یک دییل موفایتهای ایشان در امفور قضفائی کشفور ایفن بفود کفه وقتفی در کفاری
رمیدارست چه باید بکند ،میگوت من در این قضیه ّ
تخصص ردار  ،سررشته ردار باید اا
یک متخصص استواده کنیم و او اظدار رمر بکند در این خصوصیت،ایشان شاید اا مرحو
آی اﷲ بدشتی اقوی بود مسئلۀ دیگر این است که چراغ روشنوکری در درون ایشان روشفن
بود اا بیرون تحمیل رشده بود؛ اا درون روشنوکر بود مدتها دیش میخواست کاری کند
که اتدا ضد حاوقبشری اا دامن رما حاوق اسالمی ادوده شود همیشه اصرار داشت مفا
کاری رکنیم که متدم شویم به ساما کردن حاوق بشر چندین جلسه میگرفت که ما چگوره
کار کنیم که دریا قضات ما را قوو داشته باشد و سفرافکنده رشفویم ایفن روحیفات اخالقفی
ایشان بود بسیار مدربان بود مدافع حاوق قضات دادگسفتری بفود قضفات دادگسفتری بفه
ایشان عالقهمند بودرد و بسیار مدربان با آران رفتار میکرد مجموعه استوتائات مربفوص بفه
امان مرجعیت ایشان منتشر شده است اا ساس،های ایشان به اسفتوتائات متوجفه شفد کفه
سؤاالت را درست میفدمند و رکتۀ اصلی سؤا را خو درک میکنند گاهی ساسف،دهنده،
سؤا را متوجه رمیشود اگر سؤا را برای او روشن کنند ،شاید جفوا دیگفری بدهفد امفا
آقای موسوی اردبیلی به دییل تجربیاتی که دارد ،در ساس ،به اسفتوتائات ،درک روشفنتری اا
سؤاالت و منشس آردا داررد به همین دییل ساس،های ایشان هفم روشفن و گو یفا اسفت و گفره
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اصلی را باا میکند
دارشگاه موید اکنون در ردۀ باالی دارشگاههای ایران اسفت و بفه رمفر بنفده در رتوهبنفدی
جداری ،دارشگاه موید اگر برتر اا بسیاری اا دارشگاههای دیگر رواشد ،عافبتر هفم ریسفت
در مراکز علمی جدان بسیار شناختهشده است مجلۀ نامۀ مفید که کار استادان این دارشفگاه
است ،اا بدترین مجالت ایران است کنوراراها در این دارشگاه بسیار سرثمر و عایی است
روابط بینایمللی بسیار قوی دارد و سخنرانهای ایادی اا خارج دعوت شدهارد امیفدواریم
تمشیت این دارشگاه دقی باشد و دچار کسر بودجه رشود و اا اینجدت در خور رواشد
آیة اﷲ ا کبر هاشمی رفسنجانی:

ایشان را اا یحاظ علمی همه قوو داشتیم اا یحاظ فادی شاید هم بر دیگران امتیاا داشت؛
چون همان دورهای که ما گرفتار کارهای دیگر بودیم ،ایشان کارهای فادفیا را ادامفه داده
بود و اا روا ّاو وارد امر قضا و دادستاری شدرد بعفد اا آقفای بدشفتی ،ایشفان اا یحفاظ
قضائی به طور طویعی بین جمع ما امتیاا و اویو یت داشتند اما هم ایشان را به یحاظ علمی
کامال قوو داشتند و جنوۀ علمفیشفان بفر چیزهفای دیگفر مفیچربیفد اا وقتفی ایشفان را
شناختم ،همیشه بهتناسب امان ،وظایف خودشان را تا آخر ارجا میدادرد موقعیکه هنفوا
مواراه شروع رشده بود ،ایشان هم میروشتند ،هم درس میدادرد و هم درس مفیخواردرفد؛
ّ
همۀ ایندا را با هم داشتند و حایاتا خدمت میکردرد یکی اا فضالی بسیار مفؤثر در حفواۀ
قم و رجف و عمال در اردبیل بودرد روشتههایشان در جدت روشن کردن افکار عمومی بفود
در دورۀ موففاراه ،اا سفیشقففدمان بودرففد ایوتففه اخالقفی کففه ایشففان داشففت ،متعففاد و آرا ،
واقعیتها و موایوی را که بایست دربارۀ مسائل امان به مرد بگو ید ،در جلسات میگوتنفد
بعد اا اینکه مواراه شروع شد ،آرچه راجع به اوضاع و آیندۀ کشور مورح میکردیم ،یکی اا
شخصیتهایی که رمرشان قابل توجه و اطمینان بود ،آی اﷲ موسوی اردبیلی بودرفد رفتفار
ایشان مارند معلمی باهو  ،باسواد و آشنا به جامعه و آشنا به شیوۀ روشنگری و تولیغ بفود
بعد اا سیروای اراال  ،ایشان در همۀ صحنههای اساسی که بنیان ارافال را تحکفیم کفرد،
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ّ
حضور جدی و مؤثر داشتند؛ ما ایندا را شدادت میدهیم عفالوه بفر روشفتههفا و کارهفای
ایشان ،تسسیا دارشگاه موید ریز کار بسیار مدمی بود که ایشان در قم ارجفا دادرفد و جمفع
ایادی اا ارسانهای شایسته ،آرجا تحصیل میکنند در همۀ مااطع ،ایشان راش خودشان را
ایوا کردرد حایاتا بنده به عنوان یک شاهد حضور داشتم و همۀ کارهای ایشان را میدیفد و
ارایابی میکرد خوشوختاره ایشان قول اا اینکه سیش خدا حسا سا بدهد ،شخصفیتی
مثل ایشان ،آثار باقی میمارد اگر ّ
سنت ایشان را در قضفاوت ادامفه مفیدادیفم و تکمیفل
میکردیم ،قضاوتمان فرق میکرد
آی اﷲ موسوی اردبیلی بسیار خو اخالق و بسیار متواضع بودرد بسفیار بادقفت حفرف
میادرد ،کلمات را بسیار سنجیده میگوتند هر چه را که یفک عفایم خفو بایسفت داشفته
باشد ،داشتند
حجة االسالم و المسلیمن مهدی احمدی میانجی:

آی اﷲ موسوی اردبیلی آد صریحی بودرد و در عین حا  ،د رحفم و عفاطوی شفوخطوعی
ایشان هم که ابارزد است خیلی عاطوی بودرد من گاهی در جلسات میدیفد کفه وقتفی
صحوت گرفتاری کسی میشد ،آقای موسوی اردبیلی اشک در چشمش میآمد ایشان در
امان اما  ،مسئوییت قوۀ قضائیه را داشفتند کفه جایگفاهی مدفم و معنفادار بفود رئفیا قفوۀ
قضائیه ،باید اا ماامات عایی حواه و دارای اجتداد مسلم باشد میان اقفران و اففراد هفمدوره
هم ،ایشان ممتاا بود در شورای عایی قضائی ،علمایی که اما ارتخا کرده بود ،همه آی اﷲ
بودرد؛ ویی آقای موسوی اردبیلی یک سر و گردن اا همۀ آردفا در امفور قضفائی بفاالتر بفود
دربارۀ هر موضوع علمی که بحث مفیشفد ،ایشفان ففائ بفود اا حافمفۀ ففوق ایعفادهای
برخوردار بود ماا  ،ایشان را مجذو رکرد آن موقع هم که رئیا یکفی اا سفه قفوۀ کشفور
بود ،همانگوره بود که وقتی در قم اردگی طلوگفی داشفت حتفی همفان شفوخطوعی و روق
یویف را داشت مخایف تندروی بود آرادر اعتدا داشت کفه در مسفئلۀ بنفیصفدر او را
َ
حکم کردرد خدا ایشان را با اوییای گرامیا محشور کنفد واقعفا بفرای ارافال و رمفا
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احمت کشیدرد و تا آخرین روا حیاتشان رسوت به رما و اراال  ،حا سدری را داشتند که
باید مراقب فراردشان باشند و برای توفیاات بیشتر آن بکوشند
حجة االسالم والمسلمین مرتضی اشراقی:

من به دوستارشان ،اا جمله آقای میر ّ
محمدی گوتم آقای موسوی اردبیلی خسته شده اسفت
گاهی اا قیافۀ ایشفان راامیفدی و خسفتگی سیفدا اسفت گو یفا خیلفی اریفت شفدهارد آقفای
میر ّ
محمدی گوت من ایشان را میشناسم ،اگر شما بتوارید یک کاری ارجا بدهید ،سرحفا
میشود و رشاص سیدا میکند گوتم چه کاری گوت ایشان اهل درس و بحفث اسفت؛ یفک
کالس درس برایشان ترتیب دهید؛ اگر سنجشش رور اا علما دورشان باشند ،ایشان یک درس
بگوید ،رشاطش را باامییابد دید حرف خوبی است همان سفا  11بفود ،مفن هفم تفااه
آمده بود  ،رفتم خدمت آقای موسوی اردبیلی و گوتم ما این چند سا قول و بعد اا سیفروای
اراال  ،این طرف و آن طرف رفتیم ،اا درس ماردیم خواهشی اا شما داریم اجااه بدهیفد
یک کالس درس تشکیل دهیم و شما تدریا بورمایید گوت خو است هوتهشت روفر
اا دوستان را دعوت کردیم ،آقای احمدی و دوستان ما و چند تفن دیگفر در دفترشفان جمفع
شدیم ،ایشان مدتی درس شروع کفرد مفا احسفاس کفردیم رشاطشفان ایفاد شفد؛ موایعفه
میکند ،میرویسد ،حتی یک رور مفیخواسفت آن درس را بفه عربفی ترجمفه کنفد آقفای
موسوی اردبیلی چون خود صاحبرمر بود ،اگر احیارا با دیگران هم اختالفرمر داشفت،
هم افکار خود و هم افکار دیگران را در رمر میگرفت در مسائل قضفائی راهحفل خفو
ارائه میداد ما میدارستیم که راهنماییهای آقای موسوی اردبیلی در حفواۀ مسفائل قضفائی
بدتر و کارآمدتر است؛ چون اا دور دستی بر آتفش رداشفت وسفط میفدان بفود بعضفیهفا
مخایف ایشان بودرد بعد اا ففوت امفا  -رضفوان اﷲ تعفایی علیفه  -وقتفی آقفای موسفوی

اردبیلی اا تشکیالت قضا جدا شد و رفت قم ،حتی افرادی که احیارا با ایشان مخفایف یفا اا
بعضی کارهایشان راراضفی بودرفدّ ،
تسسفف مفیخوردرفد کفه ایشفان را اا دسفت دادرفد در
تشکیالت قضائی خیلی قاطع برخورد میکرد طوری روود که اا قضات بهرفاح طرففداری
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کند؛ اگر تشخیص میداد ح است ،دفاع میکرد؛ اجااه رمیداد قضات تحایفر بشفورد ،یفا
به احمت بیوتند یا دیگران رسوت به ایشان بفیحرمتفی کننفد در ایفن مفدتی کفه بفا آقفای
موسوی اردبیلی مسروس بود  ،فدمید ایشان خیلی عاطوی است
حجة االسالم والمسلمین مجید انصاری:

آی اﷲ ایعممی موسوی اردبیلی -رضوان اﷲ تعایی علیه -تندا برای کسفب دارفش بفه حفواه

ریامد او در مدار بستۀ مدرسه و حجفره و احیارفا مسفجد ،و بعفد در مفدار بسفتۀ تفدریا و
تحای و افتا محصور رشد او همچون اما  ،همچون دیگفر عایمفان دیفنمفدار و دردمنفد و
متسیه ،در مدار کسب علم و تحای بفود بفرای هفدایت مفرد  ،بفرای رجفات جامعفه ،بفرای
برونرفت اا منجال دریاادگی و رگونبختی ملتها آی اﷲ موسوی اردبیلفی ،وقتفی وارد
امور تسسیسی رما میشورد ،راش برجستهای ایوفا میکننفد در تفدوین قفارون اساسفی ،در
تصویب قارون اساسی و در هر جایی که به عایمی مجاهد و مجتدد و مجر ریاا بود ،امفا
ایشان را روارۀ میدان میکردرد همان اوایل ،بعد اا اسفتارار رمفا  ،وقتفی شفرارتهفایی در
آرربایجان غربی ،آرربایجان شرقی و حواۀ مشکینشدر شروع شد و مشفکالتی سفیش آمفد،
اما آنگاه که باید رمایندهای تا ّ االختیار ارتخا کند ،آی اﷲ موسوی اردبیلی را برمیگز ینند
و در آن حکم تاریخی ،به ایشان اختیار تا میدهند که هرگوره مصفلحت مفیداریفد ،عمفل
کنید این مادار اعتماد اما به کسی که ساباهای هم در امور اجرایفی رداشفته اسفت ،رشفان
میدهد که اما ّ -قدس ّ
سره -به عال و درایت آی اﷲ اردبیلی اعتماد کامل داشتند حضفور
ایشان همهجا ،مایۀ آرامش بود ،مایۀ سیورد د ها بود ،مایۀ ارسجا ملی بود شما هیچ تنشفی

را در تاری ،اراال سیدا رمیکنید که ربوی به ایشان بیابد؛ اما تنشها و منااعات بسفیاری را
میتوان را برد که به دست توارا و با عال و درایت ایشان خامو شفدرد؛ چفون دروفا روفی
این و طرد آن روودرد؛ تا مجوور رمیشدرد ،کسی را کنار رمیادرد؛ در سی به هم ادن اوضفاع
و اینگوره امور روودرد وجود  ،سفخنش ،فکفر  ،اقفدامش بفرای رمفا  ،آرامفشبخفش،
اعتدا آفرین و راهگشا بفود قفوۀ قضفائیه اگفر چیفزی دارد اا سفاختار ،اگفر چیفزی دارد اا

فصل دهم :در چشم و دل یاران

211

رر افزارهای تانینی ،اگر چیزی دارد اا رر افزارهای حاوق بشفر ،حافوق شفدروردی و دیگفر
مواری حاوق ،بخش عمدۀ آن رهین احمفات و خو فکریهفای ایفن مفرد بفزرگ ،در کنفار
بزرگان دیگری همچون شدید آی اﷲ قدوسی و برخی اا شددای بزرگ قفوۀ قضفائیه و رجفا
برجستۀ آن دوران است و امروا هم من فکر میکنم قوۀ قضائیۀ کارآمد ،عدایتبنیان ،شجاع
و ارتاادسذیر اا یواا قدری رما کارآمد جمدوری اسفالمی ایفران اسفت کفه بایفد مسفئویین
ّ
عاییقدر قوۀ قضائیه ،مسیر این بزرگان و اردوختههای تجربی و علمی آردا را مد رمر بگیررد
ریاا به اهتما مضاعف اسفت آیف اﷲ موسفوی اردبیلفی ،در محوفت اهفل بیفت(ع ،و در
خدمت به مرد خایص بودرد ایشان دوستدار همۀ فضیلتها و عممتها بودرفد جامعفۀ
ما ریاا دارد که موسوی اردبیلیها را بیشتر بشناسد واﷲ ،باﷲ ،جواران این کشور ریفاا داررفد
هاشمیها را بدتر بشناسند بدشفتیهفا را ،مودفریهفا را بشناسفند جوارفان حفواۀ مفا ریفز
ریاامندرد اا اردیشۀ بلند آردا ،اا اردگی سادۀ آردا ،اا تال آردا آگاه شورد
حجة االسالم والمسلمین ابوذر بیدار:

در رواگار جواری که در اردبیل بودرد ،خستگی رمیشناختند جوان بودرد ،منواشان گیفرا و
موایعاتشان ایاد بود برای ماابله بفا کموریسفتها کفه بفا اصفایت دادن بفه امفور ّ
مفادی در
خداشناسی و مسائل اعتاادی خدشه وارد میکردرد ،کتا های مرتوط را موایعه میکرد و به
شودات آران ساس ،میگوت آن امان باایای حز توده در اردبیفل عفالوه بفر یجنسراکنفی
علیه اسال و دیارت ،روحاریت را عامل ارتجاع معرفی میکردرفد کفار مدفم و عمفدۀ آقفای
اردبیلی ،برارگیختن و سوق دادن رگۀ منورایوکر شدر به طرف مسجد و مدرسفه بفود بعفد اا
ظدرها ،در حسینیۀ مدرسۀ آقا میراا علیاکوفر ،یفک جلسفۀ سرسفش و ساسف ،داشفتند در آن
جلسه آن طوری که من یاد است ،آقای حمید شاهعلیزاده ،آقای جعور صفنعتی و عفدهای اا
باااریان روشنوکر و فرهنگیان میآمدرد در آن برهه ،راش آقای اردبیلی در گفرایش جوانهفا
به اسال و ّ
تشیع بسیار سررر بود
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حجة االسالم والمسلمین غالمرضا حسنی:

اماری که آی اﷲ اردبیلی به ارومیه تشریف آورد ،ارومیه با کموود روحاری و عایم مواجه بود در
رژیم قول ،به سوب غلوۀ جو شاهدوستی در ارومیه ،روحاریت اا طرف حکومت در فشفار بفود
در این فضا ،کسی که روحاریفت ارومیفه را متحفد کفرد ،آیف اﷲ اردبیلفی بفود در فضفایی کفه
روحاریت ارومیه با مسائلی چون اردان و توعید مواجه بفود ،آیف اﷲ اردبیلفی بفا منوف اا آردفا
حمایت کرد و گاه مارع برخی اقدا های رژیم میشفد ایشفان شخصفیتی بفهغایفت منوافی و
فلسوی و عمی و اا طرفداران واقعی حضرت آی اﷲ ایعممی اما خمینی بفود در برهفهای کفه
طرفداران اما در ارومیه اردک بودرد ،آی اﷲ اردبیلی اا طرففداران سرسفخت ایشفان بفه شفمار
میرفت بنده خود اا آی اﷲ اردبیلی بسیار بدره بفرد  ،حتفی در شفیوۀ بیفان و آغفاا و سایفان
سخن ،عمیاا اا ایشان تسثیر سذیرفتم آی اﷲ اردبیلی در امان ّ
حساسی به ارومیفه آمفد و ارصفافا
ّ
مؤثر واقع شد به قو آن شخص که گوت« :کج بنشینیم و حرف راست بفزریم» ،بایفد بگفو یم
ایشان چون ساکدست بود و هیچ راوۀ سیاهی در سرورده رداشت ،توارست با اقتدار عمل کند و
به روحاریت ارومیه آبرو بوخشد خالصه اینکه ایشان به گردن مفرد و علمفای ایفن اسفتان و
این شدر ،ح بزرگی دارد مرد ارومیه هم ارصافا به ایشان عالقهمند بودرد و سفوک بیارشفان را
میسسندیدرد ایشان حدود  11سا قول ،استاد مکاسب بود و هماکنون مرجع تالیفد اسفت
ّ
تعلم و تدریا و ّ
تفدرس ،خفود را مفدیون ایفن بزرگفوار مفیدارفم و اا ارادت و
بنده در تعلیم و
عالقهمندیا به ایشان کاسته رشده است ایشان به سوب بیان رافذی که داشت ،روشفنوکران را
حتی بیشتر اا مذهویها جذ میکرد شاگردسروری هم اا دیگر خصایص ایشان بود
حجة االسالم والمسلمین ّ
سید محمود دعایی:

اا کساریکه در دوران توعید اما به عراق ،باعث دیگرمی ایشان میشدرد ،آی اﷲ مودری و آیف
اﷲ موسوی اردبیلی بودرد وقتی اخوار فعاییتها و دامنۀ کارهای ثمربخش و امیدوارکننفدۀ آیف
اﷲ موسوی اردبیلی و مارند ایشان بفه امفا میرسفید ،خوشفحا میشفدرد و بفرای آرفان دعفا
میکردرد خودشان هم گفاهی بفه رجفف میآمدرفد و گفزار میدادرفد و اا امفا راهنمفایی
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میگرفتند سیر ارتواطی و آگاهیبخشی آردا تداو داشت تا آستارۀ سیروای اراال که ضفرورتا
میبایست شورای اراال تشکیل میشد و اما شخصیتهایی را بفه عنفوان عضفو ایفن شفورا
ارتخا میکردرد آی اﷲ موسوی اردبیلفی اا رمفر امفا یکفی اا کسفاری بفود کفه شایسفتگی
عضففو یت در مدمتففرین مجمففع اراالب فی را داشففتند و میتوارسففتند در ّ
حس فاسترین امففان و
مسئوییت ،راشآفرینی کنند اا آن مرحله به بعد بود که را ایشان بر سر ابانهفا افتفاد و شفمار
بیشتری اا ایراریان و طال  ،با ایشان آشنا شدرد در دوران فعاییفت شفورای ارافال  ،آیف اﷲ
موسوی اردبیلی عمال سخنگوی آن بودرد که در سایان جلسات ،مصاحوههای روشنگر و دقیف
ایشان ،همیشه خوررگاران را اشواع و قارع میکرد بعداا رحلت اما  ،آیف اﷲ موسفوی اردبیلفی
به قم رفتند و در آرجا منشس برکات و خیرات فراوان شدرد
حجة االسالم والمسلمین ّ
سید جواد شهرستانی:

ایشان واقعا ّ
مؤد بودرد ،برخفورد خفوبی داشفتند آدا را مراعفات مفیکردرفد یکفی اا

ویژگیهای ایشان این بود که من ردید علیه کسی طعنهای بزرند ،تعریضی کننفد خیرخفواه
دیگران بودرد اا کسی کینهای در د رداشتند همیشه با یوخند سخن میگوتند ماید بودرفد
که اا بایه با احترا یاد کنند و حتی را مخایوینشان را هم ّ
مؤدباره رکر میکردرفد فکفر کفنم
این ویژگی را دربارۀ ایشان ،همه تصدی میکنند ما در مدتی که با ایشان رفتوآمد داشتیم،
جز مدر و صوا و صمیمیت ردیدیم به رمر من ایندا حتی مدمتر اا جدات دیگر ،مثل فضفل
و دارش است صوت خو دیگری هم که داشتند ،عملگرایی بود در خارفه رمیرشسفتند و
منتمر روودرد که اتواقی بیوتد خودشان آستین باال میادرد و کاری را شروع میکردرد؛ مثفل
همین دارشگاه موید و مدارس و مراکز فراواری که در ایران و خارج اا ایران راه ارداختند اهل
عمل و همت بودرد جدات علمی ایشان را هم که همه میدارند و ریاای به شرح و گوتوگو
ردارد ایشان سا  11یا  11شمسی آمدرد رجف اا جمله شخصیتهایی بود که من دید
آی اﷲ سیستاری رکر خیرشان را کردرد ،گوتند :آقا ّ
سید عودایکریم موسفوی اردبیلفی آمفده و
میخواهم برو دیدرش؛ ایشان اا فضالی شاگردان آقای خمینی است من وقتی ایشان در
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قید حیات بودرد ،همیشه برای سالمتیشان دعا میکرد و االن که به دیار باقی رفتهارد ،دعفا
میکنم که در جوار رحمت ایدی ،اا رعمتهای خفاص برخفوردار باشفند خفدا رحمتشفان
کند واقعا ارسان شریف و یویوی بودرد
حجة االسالم والمسلمین ّ
سید علی موسوی اردبیلی

1

هیچ وقت رمر را بر ما و خارواده تحمیل رمیکرد؛ حتی در با مسفائل تربیتفی و دینفی
مثال من حتی یکبار یاد رمیآید که ایشان با اخم و یا با عصفاریت بفه مفن گوتفه باشفد کفه
رماات را خواردی یا ره اگر میخواست توصیهای بکند ،اا رو های غیر مسفتایم اسفتواده
میکرد فر

کنید که میدید ما هنوا رماا رخواردیم و وقت دارد تمفا میشفود مفیگوفت

فکر رمیکنید برای رماا وقتتان کم است این اواخر که من ایاد خدمت ایشان بود و بیشفتر
بحثهای علمی و فادی و اصویی با هم مورح میکفردیم ،میدیفد کفه سفماحت و حلفم
عجیوی داررد ما حدود بیست سا در جلسات حاشیۀ عروه خدمتشان بودیم اگر یفک رمفر
فادی میگوت و کسی قوو رمیکرد ،میگوت من رمر ایفن اسفت ،امفا رمفیگفو یم قوعفا
درست است ایشان بهشدت اا تحمیل خود بر کسی ابا داشت؛ هم در مواحث علمفی و
هم مسائل شخصی به هیچ وجه راضی رمیشد که کوچکترین احمتی به کسی بدهد این
اواخر که ایشان به دییل بیماری ،مشکالت جسمی داشت و بعضی اا کارهاشان را خودشان
رمیتوارستند ارجا دهند و باید کمک میگرفتنفد ،خیلفی اا چیزهفایی را کفه ریفاا داشفتند،
رمیگوتند که موادا به کسی احمتی بدهند ما بایفد خودمفان اا ایشفان میسرسفیدیم کفه آقفا
چیزی ریاا ردارید ایشان در عین اینکه راجع به مسفائل شفرعی و رعایفت حفدود اسفالمی
خیلی حساسیت داشتند ،اما هیچ وقت طرفدار محدودیتهایی روودرد کفه گفاهی در بیفوت
علما مرسو است و شاید کمی بیشتر اا حفدود شفرعی باشفد در جامعفۀ مفا خصوصفا در
ّ
ّ
برخی خارهها دایرۀ حدوحدود عرفی تن تر اا حدوحدود شرعی اسفت! ایشفان تفا خفالف
شرع رمیدیدرد ،اعترا

رمیکردرد ایوته بعضی وقتها میگوتند :اگفر شفما مفیخواهیفد

 1فرارد مرحو آی اﷲ ایعممی موسوی اردبیلی
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فالن کار را بکنید ،من مارعتان رمیشو ؛ منتدا شاید چنین توعاتی داشفته باشفد بفرخالف
برخی اا اهل علم ،برای خود قائل به شسن و شئورات خاصی روود؛ بفه همفین دییفل ،خیلفی
آسان و سریع با مرد ارتواص برقرار میکردرد ایشان میفرمودرد بعد اا مرحو بدشفتی کفه
اما میخواستند حکم ریاست دیوان عایی کشور را به من بدهند ،من خدمتشان عر

کرد

این حکمی که میخواهید به من بدهید ،یعنی من باید طو رمر شما عمل کفنم یفا خفود
چون گاهی ممکن است در برخی موارد رمر فادی ما با هم متواوت باشفد مفن رمفیتفوارم
چیزی را که خود درست رمیدارم ،عمل کنم اما گوتند طوف رمفر خودتفان عمفل کنیفد
میگوتند این طور روود که من تسلیم مح

باشم و ایشان هر چه گوت ،من بگو یم چشم

در اواخر دورۀ ایشان در قوۀ قضائیه ،فشارها ایاد شده بود مسائل بغررجی سیش آمده بود کفه
دستگاه قضا باید به آردا رسیدگی میکرد مرحو واید اا آن رواها خاطرات تلخفی داشفتند
میگوتند من دیم رمیخواهد چیزی بگو یم که موجب ضربه ادن به اما و رما بشود واقعفا
هم چیز خاصی رگوتند کفه مشفکلی بیافرینفد ایشفان روی حوفظ اصفل سیسفتم و رمفا
حواوی خیلی تسکید داشت میگوتند اگر قرار است اصالح شود ،به معنای ساختارشکنی و
اا بین بردن ساختار رواشد؛ بلکه باید کاری کنیم که ایفن سفاختار بفا ریااهفای روا و امارفه،
تووی و تواب کند که مرد بتوارند ریااهایشان را اا اینجا برداشفت کننفد بفه همفین دییفل،
ایشان روی ردادهای ّ
سنتی حواوی هفم رمفر خیلفی مثوتفی داشفت مفیگوتنفد :مفا فکفر
ّ
میکردیم اگر متویی بشو یم ،کارها درست میشود بعد که امور دست ما افتاد ،فدمیدیم کفه
ره؛ اینطور ریست ،اشتواه میکردیم چون مسائل خیلی سیچیفده اسفت در بعضفی مفوارد،
اصال ابزار الا را رداریم که بتواریم عمل کنیم گاهی دارشفش را رداشفتیم کمفی خفا وارد
قضیه شدیم مشکالت و موارع ،بیش اا آری بود که ما فکر میکردیم
حجة االسالم والمسلمین مسیح مهاجری:

آقای بدشتی کلمۀ باصوا را خیلی دربارۀ دوستان خو و رزدیکشان بفه کفار میبردرفد یفاد
هست که آقای بدشتی میگوتند اگر بخواهیم کار جمعی شروع کنیمّ ،اویین صوتی کفه بایفد
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در دوستارمان باشد ،صوا است میگوتند آد های باصوا کساری هستند که میشود با آردا تفا
آخر مارد و کار کرد؛ دوررگی رداررد ،یکد هسفتند و ایفن تعویفر را دربفارۀ آقفای موسفوی
اردبیلی فراوان بهکار میبردرد اا رگاه آقای بدشتی ،عالوه بفر خصوصفیات علمفی ،شفاگرد
اما بودن ،اراالبی بودن و امثا ایندا ،جوهر وجودی افراد خیلی مدم اسفت بفدون صفوا و
صمیمت ،کارها دوا ردارد واقعا هم آقای موسفوی اردبیلفی ارسفان باصفوایی بودرفد و مفن
گواهی میدهم که در کارها اخالص داشتند اما میفرمود اگر دو رور بودرد که یکی عایم
بود ویی عال رداشت و دیگری عاقل بود ویی علم رداشت ،کسی که عال دارد ،ماد است
آقای اردبیلی ،هم عاقل هستند و هم عایم اما اا ایشان شناخت داشتند به همین دییفل در
مسئوییتهای مدم مارند عضویت در شورای اراال  ،ایشان را منصو کردرفد چنفد روفر،
ّاویین ارتخا اما بودرد که یکی اا آردا آی اﷲ موسوی اردبیلی بود اعتماد اما بفه ایشفان،
کامال مشدود بود و ما همین را اا رشارههای امتیاا علمی و عملی ایشان قلمداد مفیکفردیم
ایوته خودمان هم شناخت رزدیک و شخصی داشتیم؛ اما اعتماد اما به ایشان ،بر اعتافاد مفا
میافزود هنوا هم گمان میکنم که باید به منصوبان اما  ،احترا و یژه گذاشت امفا بفدون
دییل یا به دالیل سست ،کسی را به کاری رمیگماشت من فکر مفیکنم بدتفرین دورۀ قفوۀ
قضائیه در تاری ،جمدوری اسالمی ،همان دوره بود اختالف بود ،اما تنش روود مالحمفات
سیاسی ،بسیار کم بود عدایت و قارون حکم میرارد و بفه همفین دییفل ،اعتمفاد مفرد هفم
جلب شده بود مرد هر جفا کفه عفدایت و قفارونگرایی بویننفد ،اعتمفاد مفیکننفد قفارون،
مومئنترین سرسناه برای ملت است شدید بدشتی و آی اﷲ موسوی اردبیلی ،در برابر قفارون
تسلیم بودرد به رمر آن دوران که این دو بزرگوار با هم در قوۀ قضائیه همکفاری مفیکردرفد،
دورۀ درخشان این بخش اا رما بود هنوا هم اگر آن دوره را رصب ایعین کنفیم ،بسفیاری اا
مشکالتمان حل میشود تجربههای رما در دورههای مختلف ،رواید فرامو شود هر بفار
که رواید اا رو آغاا کنیم در این کشور چندین دورۀ قضائی بوده است اگفر تجربفههای ادوار
سیشین را روینیم یفا محفل رگفذاریم ،معنفایی رفدارد جفز سرمایهسفوای و سشفت سفا ادن بفه
گنجینهای که اا گذشته برای ما باقی مارده است دورهای که شدید بدشتی و آیف اﷲ موسفوی
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اردبیلی ،اما امور قضائی کشور را در دست داشتند ،دوران طالیی قوۀ قضائیه در جمدفوری
اسالمی ایران بود ایشان با دارشگاهیان هم ارتواص خوبی داشتند به دارشگاهها میرفتنفد و
گاهی در بیفرون اا دارشفگاه بفرای دارشفجو یان و اسفتادان جلسفاتی میگذاشفتند مجفامع
دارشگاهی را با عااید اراالبی و افکار اما آشنا میکردرد آی اﷲ موسوی اردبیلی در دوران
فااهت ،با مرد سروکار داشتند ،منور میرفتند ،رماا جماعت میخواردرد ،مفرد بفا ایشفان
رفتوآمد داشتند و مسئله میسرسیدرد قول اا اینکه وارد سیاست بشفورد ،وارد قفوۀ قضفائیه
بشورد ،وارد حز بشفورد ،وارد قفدرت و صاحبمنصفب بشفورد ،یفک فایفه بودرفد ،یفک
تحصیلکردۀ حواۀ علمیۀ قم ،شاگرد مراجع بزرگ ،شاگرد اما بودرد به همین دییل وقتی در
مصدر امور قرار گرفتند ،مرد را فرامو رکردرفد در هفر گفامی کفه برمیداشفتند و در هفر
تصمیمی که میگرفتند و در هر قاروری که تصو یب میکردرد ،دو رکته را در رمر داشتند :دین
خدا و سعادت دریوی و اخروی مرد فایه اخالقی ،ایفن گورفه اسفت؛ رفه خفدا را فرامفو
میکند و ره مرد را فایه اخالقی ،فایه مردمی است؛ اگرچه سیرو مفرد ریسفت تفودهگرایی
غیر اا مردمی بودن است ایشان دچار تودهگرایی و عوا ادگی رشد؛ اما ارتواطاتی گسترده بفا
مرد داشت این را هم بیوزایم که ایشان گنجینهای اا خاطراتارد اگر روای یب به سخن
بگشایند ،خیلی اا مسائل روشن میشود به هر حا  ،حدود ده سا در یکفی اا عفاییترین
ماامات کشوری خدمت کردهارد و با همۀ بزرگان کشور ،حشر و رشر داشتهارد عالقۀ ایشان
به اراال و اما و باای رما  ،باعث شده است که در بعضی امینهها سکوت کنند؛ امفا مفن
مومئنم که راگوتههای ایشان صدها بار بیشتر اا گوتههایشان است ایشان در تما مسفائل
اصلی کشور حضور داشتند؛ مثال اا کساری بود که باید دربارۀ ارتخا قائمماا رهوری رمفر
دهند و اگر بنا بود شورایی برای قائمماامی رهوری در رمر گرفته شفود ،یکفی اا اففراد شفورا،
قوعا ایشان بود بنابراین در تما مراحل و امور مدم کشور حضور داشتند و همراهی کردرفد
راش ایشان در ده سا ّاو بعد اا سیروای اراال  ،یعنی اا  12تفا  13در همفۀ مفواردی کفه
ایشان مسئوییت داشتند ،بسیار برجسته بود و کارهای بزرگی ارجا دادرفد ،و اا همفه مدمتفر
اینکه قوۀ قضائیه را به سامان رساردرد آی اﷲ موسوی اردبیلی عالوه بر فاه ،در رشتههفای
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دیگری هم شاگرد تربیت میکنند مرجعی است که در حواه و دارشفگاه حضفور دارد ایندفا
کارهای بزرگی است که ایشان بعد اا اما ارجا دادرد؛ اما صد حیف کفه تاریوفا همفۀ ایفن
مدت بیمار بودرد این مشکل مارع شد اما باا خیلفی مدفم اسفت کفه کسفی بفا مشفکالت
جسمی اینهمه تال کفرده و ایفنهمفه کفار را بفه سفامان رسفارده اسفت ارتشفار کتفا ،
شاگردسروری ،ادارۀ دارشگاه ،همه را سی گرفتند و همت باال و مااومت ایشان در برابر موارفع
سوب شد با اراده کارها را تا اینجا به سیش بوررد اگر ضعف و مشکل جسمی روفود ،کارهفای
بیشتری میکردرد و ثمرات باالیی اا وجودشان رصیب جامعه میشد
دکتر صادق آئینهوند:

در سا  2111یا  2111من دارشجوی دارشگاه تدران بود و در دارشفکدۀ ادبیفات تحصفیل
َ
میکرد شنید حضرت آی اﷲ اردبیلی ،در محلی رزدیک دارشگاه رماا جماعت میخوارفد
و سخنراری میکند بین رماا ظدر و عصر ،دربارۀ ماه موارک رمضفان و حفوادثی کفه بعفد اا
کشته شدن خلیوۀ سو سدید آمد و راش امیرایمؤمنین (ع ،،تحلیل تاریخی میکردرفد مفا اا
دارشگاه تدران میرفتفیم آرجفا و سشفت سفر ایشفان رمفاا مفیخوارفدیم و بفین رمفاا هفم اا
سخنارشان استواده میکردیم اا آن موقع ما جذ ایشان شدیم با یکی اا دوستارمان ،آقای
ّ
محمدعلی بدرامیان که هماکنون در استان همدان دبیر هستند ،سای درسشان میرفتیم و ایفن

ّاویین مالقات ما بود تحلیلی که آن امفان اا تفاری ،اسفال مفیداد ،اا جدفت روشفنبینی،
رواآمدی و رواآگاهی و توجه دقیای که به مسائل جداری داشتند ،کمرمیر بفود در حایافت

بعد اا حسینیۀ ارشاد ،کارون توحید برای دارشجو یان مرکز یت علمی داشفت دارشفجو یان اا
ّ
سخنراریهای کارون استاوا میکردرد خارمهای محجوفه هفم در میفان مسفتمعان بودرفد
ّ
تحویی ایجاد کردرد کارون توحید محل ّ
تجمع باورمندان به اما و حرکت اما و
ایشان واقعا
اراال اسالمی بود که میخواستند ساس ،سؤاالتشان را بگیررد باید بگو یم کفه واقعفا عفد
حسینیۀ ارشاد بود بزرگاری اینجا سخنراری و بحث کردرد که بعد اا اراال مشدورتر شدرد،
همچنین جزوهها و منشورات کارون در سفوح جامعفه اثرگفذار بفود ایشفان اا روحفاریون
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معتمد حضرت اما (ره ،بودرفد رواآمفدی و سفو یۀ کفاربردی در سفخنراری ایشفان کفامال
مشدود بود جواران را درک میکرد بررامهریز و عملیاتی بود خیلفی ّفعفا و سرتحفرک بفود

ایشان کارونهای فعاییت و مناط مختلوی برای ّ
تجمع جواران تسسیا کردرد؛ جوارفاری کفه
هیچ چیز قارعشان رمیکرد در دارشگاه غایوا قارع رمیشدیم ،در حواه هم غیفر اا شفاگردان
اما کسی ما را جذ رمیکرد در حایات این بزرگواران بودرد که با کمک و راهنمایی امفا
اا قم به تدران آمدرد؛ امثا حضرت آی اﷲ موسوی اردبیلی ،اسفتاد شفدید مودفری ،شفدید
ّ
موتح و شدید بدشتی در کارون توجه بودرد و حفواه را بفه دارشفگاه آوردرفد؛ بفا همفان ابفان
دارشگاهی با ما گوتوگو کردرد و موجب تحفویی بفزرگ در دارشفگاهها شفدرد بفا اینکفه
موقعیت و شسن واالیی در تدران داشتند ،رسوت به ما که دارشجوی  11-12سفایه بفودیم ،بفا
احترا و روی خو برخورد میکرد و جوا سؤا هایمان را میداد ابدت سفاختگی اسفتاد
ّ
در رهنیت ما فروریخت و با دست سر ما را فرسفتاد برخفورد یفک روحفاری در شفسن و حفد
ایشان ،برای ما مدم بود و جواران را جذ میکرد موایعات بسیاری در امینههای مختلفف
داشت که آردا را عملیاتی هم میکرد؛ یعنی ایدههایش کاربردی بود روحفاریون یفا اسفتادان
دارشگاه یا شخصیتهای دیگری بودرد که فاط بحث مفیکردرفد؛ امفا ایشفان آرچفه را الا
میدارست ،فراهم میکرد مسجد و کارون و ساین مدیا میکرد؛ حتی میخواست رمیر ایفن
دارشگاه موید را که دارشگاه بزرگ و معتوری است ،قول اا اراال تسسیا کند این و یژگیها
در همۀ افراد روود ایشان شخصیتی مجتدد و مورد تسیید اما بود تعفداد ارسفانهایی چنفین
عایم و وارسته و اراالبی کم بود کتابی اا ایشفان دربفارۀ فافه ایاضفا دیفد ؛ واقعفا ردایفت
اجتداد شیعه در حواۀ قضا است ّ
قفوت ،قفدرت اسفتدال  ،توارمنفدی و رفوآوری در کتفا
ایشان رمایان است به رمر من همین کتا رشفان مفیدهفد کفه رو یسفندها در تشفکیالت
قضائی بوده است؛ چون رکتههای تجربی و کمیا در آن ایاد اسفت تحف ّو و ّ
توفور رمفا
قضا را در اسال و اراال  ،خو بیان کردهارد این قویترین کتابی است که من دربارۀ قضا
در فاه شیعه دید همین بدترین دییل است که بگو ییم ایشان یک مجتدد برجسته است
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آقای لئون آهارونیان:

1

ایشان واقعا سشت و سناه ما بودرد رامهای را با امضای اسفاف ارامنفۀ تدفران بفه دفتفر ایشفان
فرستادیم و خواهش کردیم جدت مالقات به ما وقت بدهند باور کنیفد کفه بیسفت و چدفار
ساعت رگذشت که به ما وقت دادرد و ما خدمتشان رفتیم آرچه را که اتواق افتاده بود ،شفرح
دادیم و مدارک و رامهها را به همفراه بخفشرامفۀ بیسفت و یفک مفادهای مفدیرکل آمفوا و
سرور  ،به رس یتشان رساردیم اساف ما به مواد قارون اساسی احتجفاج مفیکردرفد آیف اﷲ
موسوی رگاهی به بخشنامه کرد و سخنی گوت که هرگز فرامو رمیکنم گوت :ایندفا فکفر
میکنند که داررد به اسال خدمت میکنند ،ویی بفا ایفن کارهایشفان در واقفع بفه ایفن رمفا
ضربههای مدلک میارند ره اسال مواف این تندرویها اسفت و رفه قفارون اساسفی مفن
بابت وجود چنین مردان بزرگی در این مملکت به شما توریک میگویم را ایندفا در تفاری،
میمارد شکلگیری اراال ها همه برای این است که شرایط بدوود یابفد و آرچفه بفدتر بفوده
است ،بدتر شود شنیدها که ایشان ّ
مؤسا دارشگاه موید بودهارد وکیلی داریم به رفا آقفای
بدوو یک روا که با هم صحوت میکردیم گوت من فارغایتحصفیل آرجفا هسفتم بعفد هفم
شروع کرد به تعریف و تمجید اا دارشکدۀ حاوق دارشگاه موید من اصال رمیدارستم در قم
چنین دارشکدهای وجود دارد ایندا همه گواه بزرگواری ایشان است در آن ماوفع امفاری،
آی اﷲ موسوی اردبیلی اا حاوق قاروری ارامنه و برخی دیگر اا اقلیتهای دینفی دففاع کفرد
حتی در ماابل گروههای تندرو ایستاد و کوتاه ریامد مفن کتفابی روشفتها و ایفن ماجراهفا را
بهتوصیل در آن شرح دادها

هرگز کمکها و همدییهای آن بزرگمرد را فرامو رمیکنم

سید ّ
دکتر ّ
محمد اصغری:

اا همان رمر ّاو عالقۀ عجیوی به ایشان سیدا کرد بهقدری این ارسان ،خو خلف  ،بزرگفوار و
وارسففته بففود کففه مجذوبشففان شففد

بزرگواریهففایی داررففد کفه هففر کفا بففا ایشففان مففدتی

رشستوبرخاست کند ،مریدشان میشود یک دییفل آن ،شفاید ایفن باشفد کفه خیلفی اال و
ّ 1فعا اقتصادی و اا دوستان ارمنی آی اﷲ موسوی اردبیلی
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مدربانارد و همیشه حایت طلوگی را حوظ کردهارفد بفرادر آقفا شفکراﷲ همیشفه اا آیف اﷲ
اردبیلی به عنوان استادی ّ
مورا و خوشخو بهریکی یاد میکرد ایشان بسیار شوخطوع بود غیفر
َ
ممکن بود سیش ایشان بنشینید و دو سه َمثفل و َم َتفل رگویفد و خنفده را بفر یفب شفما رنشفارد

چدرهشان همیشه ّ
متوسم بود امثا و حکایات ایادی را اا َبر داشت مسائل علمی یا اجتماعی
را همیشه با یک مثا توضیح میداد بیان بسیار خوبی هفم داشفت بفه سفوب سفیادت ،تافوا،
رجابت و ّ
حریت ،محوو مرد بود این فضایل اخالقی بعفدا در دادگسفتری و شفورای عفایی
قضائی برای من بیشتر روشن شد در دستگاه قضا ،ارساری آااده و ح طلب بود چون معمفوال
آد ها وقتی به قدرت میرسند ،ح و عدایت را فرامو میکنند شخصفیتی کفه مفا اا ایشفان
دیده بودیم ،روحاری حایاتگو و موارا بود اما بعد اا اراال  ،ایشان دیگر یک روحاری سفاده
روود در این دوران هم اگر همان روحیه را داشت ،مدم بود که این طور هم بود آی اﷲ موسفوی
اردبیلی را اگر بخواهم در یک جمله تعریف کنم :یک مجتدد اصویی تمفا عیفار بفود اردیشفۀ
بسیار روشنی داشت عر

کفرد در سفا هفای  11 ،11و  13مسفجد امیرایمفؤمنین(ع ،بفه

صورت یک دژ موارااتی و اجتماعی درآمده بود و این خیلی مدم است جایب اینکه رویکفرد
ّ
اصویی -اجتدادی یکی اا مؤیوههای ثابت اردیشۀ آیف اﷲ موسفوی اردبیلفی اسفت ایشفان در

کتا فقه الحدود بحثی را مورح کردهارد که من در کتابم به آن اشاره کرد آن بحث مربوص بفه
مجااات است قرآن میفرماید هر گاه کسی فالن جر را مرتکفب شفد ،مفثال او را بفه صفلیب
بکشید یا دست و سایش را به صورت خالف قوع کنید یا اا بلندی به سایین بیوکنیفد و آیف اﷲ
موسوی اردبیلی اا واژه ( و= یا ،در این آیات ،استوادۀ جایوی میکند میگویفد درسفت اسفت
که « و» راظر به «تخییر» است و قاضی در تعیین روع مجااات ّ
مخیر است ،اما اختیفار قاضفی
ّ
حد ّ
معینی دارد! عال و حکمت ایجا میکند که بفه مجرمفی کفه وحشفیتفر و جفرمش
هم
بزرگتر است ،مجااات سنگینتری داده شود و در جایی کفه جفر سفوکتفر اسفت ،مجفااات
سوکتر باشد چرا میگوید عال و کرامت ارسان این را ایجا میکند برای اینکه بتواریفد در
بین مجاااتها ،ترتیب را مراعات کنید؛ یعنی اگر جر خشنتر است ،مجفااات ریفز خشفنتفر
خواهد بود ترتیب یعنی چه یعنی من قاضی آااد ریستم که هر طفور دیفم خواسفت مجفااات
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کنم هم باید به میزان جر رگاه کنم و هم به شرایط اجتمفاعی و هفم بفه امینفههای جفر و بفه
چندین مسئلۀ دیگر اگر کسی این تیزبینیها را رداشته باشد ،گمان میکند چون این جریمفهها
در قرآن آمده است ،دست او هم باا است که هر کدا را خواست ،اجرا کنفد همفین رو هفا
موجب شفد کفه برخفی اعترا هفایی بکننفد و مفا هفم در ماابفل گفاهی مجوفور شفدیم کفه
عابرشینی بکنیم من اا کتا فقه القصاص ایشان هم خیلی بدره بردها  ،در رگار کتفا
عدالت و عقّلنیت ،اا کتا دیگرشان به را فقه الحردود اسفتواده کفردها
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کتا عدالت و عقّلنیت ،رمر حضرت آی اﷲ موسوی اردبیلی را دربفارۀ آیفۀ  11سفورۀ مائفده
آوردها کسی که خود اهل علم باشد ،میدارد که استنواص ایشان اا کلمۀ « و» در این آیه ،تا
چه اردااه مدم و راهگشا است اقوا گسفتردۀ دارشفجویان بفه کتفا هفای ایشفان اا اردیشفۀ
اصویی  -اجتدادی سیشرو ایشان حکایت میکند که در تما این سا ها تداو داشته اسفت در
اراال هم که مشخص بود چه خدماتی کردرد وقتی ایشفان منتخفب امفا در ّاویفین شفورای
عایی قضائی باشد ،معلو است که رزد اما چه ماامی داشتند چون شرص ایفن منصفب و ریفز
عضو یت در شورای عایی قضایی ،اجتداد بود معلو بود که اما به تاوا ،علم و اجتدفاد ایشفان
اعتماد دارد به عایفدۀ مفن ،بفاراترین ویژگفی آیف اﷲ موسفوی اردبیلفیّ ،
حریتشفان اسفت

مجتددی عاد  ،عایم ،رویسنده ،واعظ و خو بیان بود ،ویی ّ
حریتی در این آد اسفت کفه مفن

رمیر را کم دیدها حتی برای مجر و دشمن احترا قائل بود و محوت میکرد و مراقفب بفود
که حاوق او را ضایع رکند من یاد است که گاهی سی چدل تن اا مدیران درجۀ ّاو رما و
ّ
وایران و مشاوران وارا به محل مسکوری آی اﷲ موسوی اردبیلی میآمدرد؛ یعنی همفان محلفی
که االن ساختمان ریاست جمدوری است ایشان در گوشفهای اا آن سفاختمان مافیم بفود در
آرجا هوتهای یک بار جلسه تشکیل میشد و آی اﷲ موسوی اردبیلی ضفمن راهنمفایی و اظدفار
رمر در مسائل مختلف کشوری ،ارائۀ طری میرمود و به سؤاالت وارا جفوا مفیداد مفدتی
هم در امان رخستوایری مدندس موسوی در شورای عایی اقتصفاد حضفور داشفتند آقایفان
ّ
آرری قمی و حسین روری هم مدتی در شورا بودرد سا اا آن ،چنارکه عر کرد  ،بفه سفوب
داشتن اردیشۀ اصویی ،در ردایت ،هیئت دویت اا ایشان تااضا کرد که به شورای اقتصاد بیایند
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آی اﷲ موسوی اردبیلی هم در شورا حضور مییافت و گرههای سخت اقتصادی را کفه بفه فتفوا
ریاا داشت ،میگشود و رمرات فادی خود را بیان میرمود آی اﷲ موسفوی اردبیلفی ،مسفائل
ایادی را حل و فصل کردرد رما در آن سا ها واقعا ریاا به یک مجتدد مسفلم و اراالبفی ریفاا
داشت که فتوا بدهد و مشکالت را اا سر راه بردارد و یژگی دیگر ایشان ،جامعرگفری اسفت
دوردستها را هم میدید آرچه رمیدید ،خود بود چون خود را رمیدیدّ ،
حر و آااده بفود
و چون آیندهرگر بود ،گاهی هشدارهایی میداد که شما اا کسی دیگر رمیشنیدید خالصه ،بفه
قو شاعر :آرچه خوبان همه داررد تو تندا داری یک رکتۀ دیگر که دربارۀ ایشان مغوو مارفده
است ،تیزبینیشان در شناخت افراد اسفت بفا کسفی درگیفر رمیشفدرد ،امفا آد هفا را خفو
میشناختند در ارتخا قاضی اا این توارایی خودشان خیلی استواده مفیکردرفد االن هفم در
بعضی ادارات مرسو شده اسفت کفه بفرای گفزینش ریفروی ارسفاری ،اا یفک روارشفناس هفم
مشورت میگیررد؛ یعنی تعاد روحی کارمنفد را مدفم میشفماررد مفا بفه ت ّ
خصفص و تعدفد

اهمیت میدهیم ویی به رمر عالوه بر تعدد و ّ
تخصص ،تعاد را هم باید به شاخصها اضفافه

کنیم یک آد روانسریش و رامیزان و رامتعاد  ،ممکن است کشور را به هم بریزد و خرابیهایی
به بار بیاورد که تا چند دهه رتواریم جوران کنیم آقای موسوی اردبیلی ،بنیانگذار ایفن توجفه در
میان مسئوالن جمدوری اسالمی است وقتی کسی میآمد که امتحان بدهد ،همه بفه سفواد او
توجه میکردرد ،به مدارت او در متنخواری رگاه میکردرد ،به تجربه او ّ
حسفاس بودرفد آقفای
اردبیلی ،افزون بر همۀ ایندا ،به رفتار او هم توجه داشت که موادا رامتعاد باشد آد ها را خو
میشناخت میفرمودرد :قاضی رواید در برابفر تمل هفا و چاسلوسفیها ضفعیف باشفد؛ روایفد
اجااه بدهد که دستش را بووسند؛ وگرره رمیتوارد عادالرفه حکفم کنفد کسفی کفه مفدتی مثفل
خانها اردگی کرده و دستش را بوسیدهارد ،رواید قاضی بشود این خیلی حفرف مدفم و بزرگفی
است این اردیشۀ یک مجتدد فلسفوهخواردۀ جامعهدیفدۀ ارسانشفناس اسفت مفن بفه عنفوان
دارشجوی  11سایۀ دارشگاه تدران و شفاگرد ّاو دارشفکدۀ حافوق ،ایفن را رودمیفده بفود و اا
ایشان آموختم
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سید ّ
دکتر ّ
محمدرضا بهشتی:

آقای موسوی اردبیلی اهل تشریوات روود یاد است کفه یکفی اا دوستارشفان ماشفین ژ یفان
داشت ایشان هم ژ یان سوار میشد و با همان ماشین گاهی به جلسات مدم میرفت قول
اا سیروای اراال  ،برای هدایت تماهرات و روشتن قوعنامهها یا اعالمیهها ،روحاریت موارا
شمیران شکل گرفت و بعد بهتدریج گستر سیدا کرد و شد روحاریت موفارا تدفران و آقفای
موسوی اردبیلی به عنوان یکی اا اعضای روحاریت موارا تدران که تااه در حا شفکلگیفری
بود ،در جلسات حضور داشتند و آرجا هم با ایشان آشنا شدیم مفا اا ایشفان اسفتوادههای
علمی هم میکردیم .قول اا این جریارات در همین دهۀ سنجفاه ،سفیش اا بفاال گفرفتن مفوج
اراال  ،یکی اا عواملی که موجب آشنایی بیشتر ما بفا آقفای موسفوی اردبیلفی شفد ،طفرح
سژوهشیای بود که در مسجد امیرایمؤمنین(ع ،در با علم اصفو بفه صفورت گروهفی در
دست ارجا بود آقای موسوی اردبیلی و مرحو بدشتی سایههای اصلی بودرد بعضی آقایفان
اا جمله مرحو آقای مودری و آقای امامی کاشاری به صورت سارهوقت همکاری میکردرفد
فیشبرداری ّ
موصلی در امینۀ علم اصو ارجا شده بود بنا بود مواحث علم اصو بفاابینی
شود یذا به سراغ مواری علم اصو رفته و بر کتا ّ ،
سنت ،اجماع و عال متمرکز شده بودرد
ُ
مرحو بدشتی هم بخش ّاو کتا تاریخ ق آن رلدکه را اا آیماری به فارسی ترجمه کرده بود
ّ
االن که در خدمت شما هسفتم ،و یفرایش و توویف مجفدد آن بفه اتمفا رسفیده و امیفدوار

بهاودی منتشر شود کار رویدکه اا جدت آنکه فردی بیرون اا دایرۀ اسال و اعتااد دینفی بفه
قرآن بود ،جایب ّ
توجه است و جزو ّاویین روشتهها در تاری ،قرآن است و بهرغم عم علمی،
حاوی موایب و مواضعی است که ممکن است مورد سسند کسفاری رواشفد کفه بفه قفرآن بفه
عنوان یک کتا دینی و وحیاری میرگررد ایشان بفه مفن گوتنفد :مفن اا هفیچکا اجفااۀ
اجتداد یا رال روایت یا مصرف سدم رخواستم و تااضای حکمی رکرد هر چه دادرد ،خود
آقایان دادرد؛ اا جمله آقای خو یی ایشان مدتی در رجفف بودرفد و آقفای خفو یی ظفاهرا بفه
یحاظ درسی به ایشان ّ
توجه داشتند آقای موسوی اردبیلی گوت خود ایشان برای مفن اجفااۀ
اجتداد روشت؛ وگرره معمو این است که تا کسی درخواست اجفااه ردهفد ،بفرای او اجفااه
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رمیرو یسد؛ اما آقای خو یی بدون درخواست من این اجااهرامه را روشت و بفه مفن داد ایفن
تندا مورد اا این قویل بود یک مورد هم حکمی بود که اما برای دادستاری و بعفد هفم بفرای
ریاست قوۀ قضائیه صادر رمود
مهندس یعقوب پریوند:

1

بسیاری اا همرسلهای من در اردبیل در جلسات آی اﷲ موسفوی اردبیلفی بفه بلفوغ فکفری
رسیدرد و شخصیتشان شکل گرفت منورهای ایشان ایح واالرصاف کمرمیر بود منابر مفاه
موارک رمضان و محر حاجآقفا روی بررامفه بفود ،حسفا شفده و بفا بررامفه منوفر را شفروع
میکردرد ،موضوع منابر به هم مرتوط بود ،مسائل مذهوی و اجتمفاعی مفورد ریفاا جامعفه را
میگوتند مونا و بنیان فکری و مذهوی ما در سای همین منورها شفکل گرففت مسفجدی کفه
آقای اردبیلی در آن سخنراری میکرد ،معموال سر میشد منابر ماه موارک که تا د افوار ادامه
داشت و مسجد مملو اا جفوان و طوافات مختلفف اردبیفل مفیشفد ایشفان اگفر در جفایی
میخواست سی شب سخنراری کند ،برای هر سفی شفب بررامفه داشفت یفک عنفوان کلفی
ارتخا میکردرد و هر شب یکی اا شفاوق مسفئله را میگوتنفد؛ بفه طفوری کفه مخاطفب
احساس میکرد اگر یک شب غیوت کند ،رشتۀ بحث اا دسفتش درمفیرود طفوری بررامفه
میریختند که هر شب یک گا به سوی هدفشان رزدیک میشفدرد سراکنفدهگو یی رداشفتند
اصوال رسل جوان در آن دوره ،اا حرفهای تکراری و بیهدف ،استاوا رمفیکفرد و ایشفان
چون هم فن بیان داشتند و هم موایعاتشان عمی بود ،میدارستند که چه و چگوره بگو یند .
گاهی سوح سخنراریها باال میرفت؛ حتی اا درک و فدم دارشفجو یان هفم بیشفتر میشفد
بعضی اوقات ،چند سا بعد منمور ایشان را میفدمیدیم موایب ،هم علمی و مستد  ،هم
ّ
عمی و موایعهشده ،و هم رسوت به اوضاع آن امان مؤثر بفود حایفت خفاص خوابفها
جذبۀ مخصوصی داشت؛ اا درخشش چشمش بگیفر تفا حرکفات دسفتش؛ آن هفم بفا چفه
 1مسئو روابط عمومی قوۀ قضائیه در دوران ریاست آی اﷲ موسوی اردبیلی
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موسیای و متارفت و مواوریفت خاصفی! روح آد را در اختیفار مفیگرففت وقتفی صفحوت
میکرد ،چنان سکوتی حکمفرما میشد که صدای با مگا را میتوارستی بشنوی واقعفا اا
یحاظ فکفری ،علمفی ،ارتافای ایمفاری ،اا منورهایشفان بدفره و یفذت مفیبفردیم ریااهفای
روحیمان را برطرف میکرد مواوری رفتار و حرکفات ،شفعرخواریها ،موسفیای کفال و
روح ما را مجذو خود میکرد ایشان حتی در ارتخا کلمات هم سوک خاصفی داشفتند
شعر و یویوه و ضر ایمثلهای رغز هم در گوتارشان ایاد بود همۀ ایندا که بفا هفم ترکیفب
میشد ،تصو یر ایوایی به رهن ما میداد؛ همان حایی که اا شنیدن یک موسیای واقعی ،مثل
صدای آ یا رغمۀ سرردگان حاصل میشود؛ روحت آرامشی سیدا میکرد دورۀ حضور آیف
اﷲ موسوی اردبیلی ،اا سا  13تا  32در اردبیفل ،دورۀ روشفنوکری اردبیفل بفود خیلفی اا
اراالبیون ارعان میکنند که فکر اراال در اردبیل ،در آن دوران شکل گرفت همانطور کفه
شدید بزرگوار دکتر علی شریعتی در حسینیۀ ارشفاد ریروهفای اراالبفی سفرور داد ،آیف اﷲ
ّ
موسوی اردبیلی ریز با حضور رزدیک به ده سا در اردبیل ،ریروهای اراال را در ایفن خوفه
به میدان آورد همین ریروها بودرد که سا  12و بعد اا دهۀ سنجاه حاضر شفدرد جارشفان را
به خاطر اراال فدا کنند؛ هم در سا های مواراه و هفم در جریفان جنف تحمیلفی قفوۀ
قضائیه افرادی چون آی اﷲ موسوی اردبیلی را دیگر به خفود رخواهفد دیفد قفدرت عجیوفی
داشففت مففن بففاراترین صففوتی ک فه در ایشففان در قففوۀ قضففائیه دی فد  ،قففارونگرایی بففود اا
قارونگریزی بهشدت میررجیدرد گاهی به ایشان ،سوار کساری را میکردرفد؛ امفا آرچفه
درست بود ،ارجا میداد ایکا  ،بعد اا سیروای اراال میآمدرفد قفم و درس و بحفث
حواوی را ادامه میدادرد ایوته آنموقع احساس تلکیف کردرد و در تدران ماردرد بفه عنفوان
یک ایراری و عالقهمند به اراال  ،اگر میدارستم که آینده چگوره رقفم میخفورد ،بفه ایشفان
اصرار میکرد که همان سا  12برورد قفم کفه بفر دامنفۀ خفدمات علمفی و اجتدادیشفان
بیوزایند سیاست ،به روع ایشان روود ایشان قوۀ قضائیه را سر و سامان دادرد؛ ویی وقتفی رهفا
کردرد ،اوضاع چگوره شد همۀ احمات ایشان هدر رفت
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آقای جالل رفیع:

ّ
ایشان شخصیتی روابعاد داررد و عالوه بر تسلط به فاه و علو حواوی (در حفد مرجعیفت،،
در موایعات خارج حواوی هم ید طوالیی داررد شناخت و اشراف ایشان بر کتا هایی که
در خارج اا حواههای علمیه به قلم روشنوکران مذهوی و غیرمذهوی منتشر میشد ،آن امان
برای من خیلی جایب بود اطالعات وسیع اجتماعی و اقتصادی و دارشفگاهی ریفز داشفتند
شخصیتی جامع داررد؛ مثل شدید ّ
موتح و شدید بدشتی و شفدید مودفری شخصفیتهفای
روحیاتین ،که هم در حیات حواوی و هم در حیفات دارشفگاهی و روشفنوکری ،حضفوری
سررر داشتند اگر این ویژگیها رمیبود ،تیپ ما دارشجویان جذ امثا ایشان رمفیشفد
وقتی دیدیم که در عرصۀ مواراه هم ممتاا هستند ،بیشتر جذ ایشان شدیم همان طور کفه
گوتم مسجد امیرایمؤمنین یکی اا سایگاههای مدم موارااتی در تدران بفود در کفارون توحیفد
هم که حضور داشتند ،سخنراریهای سرشوری میکردرد عالوه بر ایندا مفن احسفاس کفرد
که ایشان در ادبیات و هنر و شعر هم صاحبرمررد حتی شعر (غز  ،هم سرودهارد مفن اا
ابان خودشان غز های ایادی شنیدها
مهندس ّ
محمدحسین رفیعی:

ایشان روحاری روشنوکری بودرد که درک خوبی اا اوضاع و احوا امفان داشفتند و اراالبفی
هم بودرد صحوتهای ایشان برای بسیاری اا دارشجو یان مسلمان جذا بفود و بفه عنفوان
یکی اا روحاریون ّفعا و موارا و اراالبی مورد توجه من و خیلفی اا دارشفجو یان دیگفر قفرار
گرفت ما آقای موسوی اردبیلی را اا روحاریون باسفوادی میدارسفتیم کفه درک درسفتی اا
اوضاع و احوا اماره داررد و میتوارند به سؤاالت ما جوا بدهند ایشفان در قضفاوت ،در
تشخیص مسائل و اظدار رمر دربارۀ اشخاص ،بسفیار معتفد  ،منصفف و محتفاص بودرفد و
سنجیده سخن میگوتند قول اا ارافال خیلفی اا روحفاریون بفا دکتفر شفریعتی بفهشفدت
مخایف بودرد و بعضا ایشان را مسلمان رمیدارستند یا میگوتند ّ
سنی است یفا رسفوتهفای
راروای دیگر به ایشان میدادرد؛ تا اتدا وهابیت و بدائیت هم سیش رفته بودرد! بعضی هم اا
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آن طرف با افتاده بودرد ما روحاریوری را میشناختیم که بسیار شیوته و مرید دکتر شفریعتی
شده بودرد؛ به طوری هیچ ارتاادی را اا ایشان ّ
تحمل رمیکردرد بعضی هم درک درسفتی اا
شریعتی داشتند و راجع به ایشان ،افراص و توریط رمیکردرد و میدارستند شخصیت بااراشی
است ،اما بدون اشکا هم ریست به رمر مفن و دارشفجو یان اراالبفی ،یکفی اا کسفاری کفه
تشخیص و درک بسیار دقی و درستی اا شخصیت شریعتی داشتند ،حضرت آی اﷲ موسوی
اردبیلی بود به همین دییل معموال داوریهای ایشان ،به د ها میرشست و دارشجو یان را اا
سردرگمی بیرون میآورد آقای موسوی اردبیلی عالوه بر اینکه اکنون اا مراجع تالید بزرگ
هستند ،درک و اشراف بسیار درست و دقیای رسوت به مسائل اقتصفادی داررفد ،و رمفرات و
تئوریهای اقتصفادی کفه در صفحوتهایشفان موفرح مفیکردرفد بسفیار ّ
موفرا بفود بفرای
دارشجو یان ،رمرات اقتصاد مارکسیستی ،سوسیاییستی ،اقتصفاد سفرمایهداری موفرح بفود و
خیلی عالقهمند بودرد که رمرات مختلف را در این امینهها بشنورد میخواستند بدارنفد کفه
رما اقتصادی اسال به کدا یک اا این رما ها مایفل اسفت و آیفا اسفال  ،رمفا اقتصفادی
مستال دارد آی اﷲ موسوی اردبیلی به این مسائل اشراف داشتند و خیلفی خفو و ماهرارفه
راجع به این مکاتب اقتصادی سخن میگوت؛ چفون موایعفه کفرده بودرفد و وقتفی توضفیح
میدادرد و آن را رسوت به وضعیت موجود ،همراه مسفائل اسفالمی بیفان مفیکردرفد ،بفرای
دارشجو یان خیلی قابلاستواده بود معلو بود رمراتشان اا روی موایعه است؛ حتفی دربفارۀ
مسائل جاری اقتصادی بعد اا اراال  ،مسائل بارکها یا بیمهها ،مسائلی مثل تور و روابط
اقتصادی بینایمللی ،رمراتشان شاید برای خیلی اا تصمیمگیران اقتصادی مملکفت مویفد و
محل استواده بود گاهی اوقات تعدادی اا مسئوالن بارکهای کشور خدمتشان میرسفیدرد
و رمرات ایشان را راجع به بارکداری اسالمی ،معفامالت ربفوی و مسفائل مختلوفی کفه در
سیاستهای سویی و مایی مملکت موفرح بفود ،میشفنیدرد و اسفتواده مفیکررفد؛ حتفی اا
رمرات ایشان برای تدو ین قوارین و آیینرامههای سویی و اقتصادی کشور استواده میشد برای
یک روحاری که درسهای حواوی خوارده است ،این اردااه اشراف به مسائل اقتصفادی روا
امتیاا مدمی است اا سا  12که با ایشان ارتواص داشتم و به بدارههای مختلفف خدمتشفان
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میرسید  ،در امینههای اقتصادی و سیاسی همیشه رمرات دقیای داشتند ایشان اهل اففراص
و توریط ریست اا اشخاص ،ره جاربداری متعصواره میکند ،ره ارتاادهای بیمنو به رمر
من ایشان همیشه راجع به افراد ،خیلی خو واقعیت را میبینفد در طفو حفدود  11سفا
آشنایی که با ایشان دار  ،متوجه شدها که دربارۀ مسفائل مختلفف جامعفه ،اشفراف و دقفت
داررد و خیلی خو آردفا را درک و بیفان مفیکننفد گفاهی راجفع بفه اشفخاص و مسفائل و
مشکالتی که در مملکت سیش آمده و میآید ،رمر ایشان خیلی به دیفم رمفیرشسفت و فکفر
میکرد درست ریست ،ویی سا اا یکیدو سا میدید که ح با ایشان بفوده اسفت شفما
گاهی رزد عایمی میرو ید و سا اا گوتوگو دربارۀ برخی مسائل ،متوجه میشو ید کفه ایفن
عایم فاط در یک رشته عایم است و در بایه رشتهها ،فرقی بفا عفوا رفدارد آیف اﷲ موسفوی
اردبیلی این طور ریسفت در چنفدین رشفته ،صفاحبرمررد و اگفر در موضفوعی ،سررشفته
رداررد ،سکوت میکنند
حاج جعفر صنعتی:

آقای موسوی تا جایی که اا دستش برمیآمد ،به مرد کمک میکرد سعۀ صفدر داشفت بفا
اخالق خو  ،ارسان را طوری جذ میکرد که ّ
متوجه گذشفت امفان رمفیشفدی گفاهی
راراحت میشد و به ایشان میگوتم :اا با که با شما بود  ،یاد رفت کفه بفرای خارفه رفان
بخر

سخنراریهای ایشان خیلی برارگیزارنده بود به مستمع اررژی میداد؛ چون خودشان

سر اا ارگیزه و اررژی بودرد آقای موسوی اردبیلی حتی آثار چپیها را موایعه میکرد آقای
راصر مکار شیراای ،کتا فیلسوفنماها را با همکاری آقفای موسفوی اردبیلفی روشفت
آقای موسوی اردبیلی در تدران به اقامۀ رماا در مسجد قناعت رمیکفرد و بفه امفور دیگفر ،اا
جمله توسعۀ ایرساختهای مذهوی هفم مفیسرداخفت ففردی رواآمفد ،سفختکفو و
خستگیراسذیر بودرد به سوب رهن روشنی که داشتند ،هنگامی که بفه تدفران آمدرفد گسفترۀ
فعاییتشان وسیعتر و بدتر شد و امکارات ایادی را فراهم کردرد ّ
مؤسسفان حفز جمدفوری
اسالمی که گروهی اا روحاریان همفکر آقای اردبیلی بودرد ،در کارون توحید تشکیل حفز
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را اعالن رمودرد اا میان آردا آقای باهنر رابوۀ رزدیکی با آقای موسفوی داشفت ایشفان ففرد
بسیار مخلصی بود و سینشدادهای کاری آقای موسوی را با روی گشفاده مفیسفذیرفت آقفای
موسوی اردبیلی میگوتند :وقتی خود را با آقای رفسنجاری ماایسه مفیکفرد مفیدیفد کفه
ایشان در شرایط دشوار به راحتی تصمیم میگیرد ،ویی من اا فرص احتیاص و بیم بروا اشتواه،
بهسختی تصمیم میگرفتم
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اشاره به ارتحال آیة اﷲ العظمی گلپایگانی و شیوۀ انتخاب مرجعیت در ّ
تشیع

1

الا میدارم اا برادران و خواهران و سروران و اا عمو طواات مرد همیشه در صحنۀ ایفران
که در مراسم تدفین حضرت آی اﷲ ایعممی گلپایگاری -رحمف اﷲ علیفه -شفرکت کردرفد،
تادیر و تشکر کنم این کار شایسته و بسیار بجا و خو  ،مورد رضای خداورد ،مورد رضفای
ّ
رسو اﷲ -صلی اﷲ علیه و آیه -و وظیوۀ ایماری ما بود این تشییع جنااه رشان داد کفه مفرد
ما بهرغم همۀ مشکالت ،روحاریت شیعه را دوست داررد و قدردان احمفات آرفان هسفتند و
اعتنایی به جوساایها و شایعات رمیکنند کساری که ّ
سن و سایی داررفد ،وففات مرحفو
مغوور آی اﷲ ایعممی آقای ّ
سید ابوایحسن اصوداری را به یفاد داررفد آن موقفع هفم عفدهای

میگوتند حواههای علمیه به آخر خط رسیدهارد تولیغفات مفیکردرفد و در روارامههایشفان
میروشتند کد مرد دیگر به روحاریت اعتااد رداررد راجع به روحاریت ،راجع به دین ،راجفع
به مسجد ،تولیغات میکردرد و کمکم خودشان هم باورشان شده بود گمان مفیکردرفد کفه
تولیغاتشان روی مرد ایران اثر گذاشته است فکر میکردرد دیگر حواه ،اسال و قرآن ،رو به
فنا است در چنین موقعیتی ،مرجع عاییادر آن روا شیعه مرحو آی اﷲ ایعممی اصوداری اا
دریا رفت جدان دید که مرد چه کردرد مسلمان ،غیر مسلمان ،شفیعهّ ،
سفنی ،اقلیفتهفای
مذهوی ،کلیساها ،کنیسهها ،بااار ،مساجد ،حفواههفای ایفران و همفه عفزادار شفدرد همفه
 1خالصهای اا خووۀ رماا جمعۀ تدران ،در  21دیماه  2121ر ك :روارامۀ جمهوری اسّلمی ،سا سارزدهم ،یکشفنوه،
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فدمیدرد که آن تولیغات و آن راشهها ،اثری رداشته است مرد  ،تشییح جنفااهای کردرفد کفه
خط بوالن بر همۀ آن راشهها کشید من وقتی تشییع جنااه و مراسم تدفین آیف اﷲ ایعممفی
گلپایگاری را در قم دید  ،باور شد که مرد وفاداررد؛ مرد به روحاریت عالقه داررد
وقتی آی اﷲ بروجردی اا دریا رفت ،دوباره مرجعیت تاسفیم شفد میفان آقایفان :حکفیم،
شیراایّ ،
سید محمود شاهرودی و آقای آ یاسین آردا که رحلت کردرد ،روبت به حضفرت
اما و آقای گلپایگاری و چند مرجع بزرگوار دیگر رسید بعد اا ارتحا اما  ،سرچم مرجعیت
به دست آقای خو یی و آقای گلپایگاری افتاد آقای خفو یی هفم کفه بفه رحمفت خفدا رففت،
چشمها بیشتر به سوی آقای گلپایگاری بود حاال که ایشان هم اا میفان مفا رفتهارفد ،عفدهای
رگرانارد که این سرچم به دست چه کسی میافتد من خدمت همۀ مرد عز یزمان میگفو یم
ّٰ

َ

ُ

َ

که ( الله ْأعل ُم حیث ْ
یج َع ُل ِرسال َته)؛ 1خدا خود حافظ است ،خداورد خود راظر است،

است ،خود تعیین میکند رو تعیین مرجعیت در شیعه ،طوری است که ما هیچ وقفت
به بن بست رمیرسیم این گوره رگراریها در امان امامفان هفم بفود هفر امفامی کفه شفدید
میشد ،مرد رگران میشدرد که جای ایشان را چه کسی سر خواهد کرد درسفت اسفت کفه
هیچ مرجعی ،مرجع سا اا خود را تعیین رمیکند ،اما دروس و ساختار علمی حفواه بفه

گورهای است که بدترینها باال میآیند و مرد آردا را میبینند رواید رگران بود افتخار حفواه
ّ
همین است که مدرک رمیدهد ،تحکم رمیکند ،اما در آن ،بدترینهفا بیشفترین موقعیفت را
مییابند این رو  ،آاادترین رو ارتخاباتی اسفت در هفیچ کجفای دریفا شفما ارتخابفاتی
رمیبینید که اینادر سایم و درست باشد سایمترین ،صحیحترین ،بیعیفبتفرین ارتخفا ،
ارتخا مرجعیت در مذهب شیعه است تما مراجعی که تا کنون به مرجعیت رسیدهارد ،با
همین رو به این ماا رسیدهارد و همیشه هم بدتفرین ارتخفا بودهارفد اسفتعمار در هفر
جایی دخایت کرده است ،در اینجا رتوارسفته کفاری بکنفد؛ چفون رو ارتخفا مرجفع در
حواه ،کامال بر اساس ارگیزههای ایدفی و شایسفتگیهای واقعفی اسفت شفما بینیفد شفی،
ارصاری چگوره مرجع شد کسی مرد را مجوور کرد کسفی اا بیفرون دخایفت کفرد رفه!
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ایشان اا همه عایمتر و متایتر بودرفد و مفرد هفم اا راه رشفارهها بفه ایشفان رسفیدرد سفا
ارتخا مرجعیت در شیعه ،افتخار ما در دریاست یک رور اا میفان مراجعفی کفه تفا امفروا
ارتخا شدهارد ،راالی رووده است؛ یعنی شما رمیتواریفد یفک مرجفع را رشفان بدهیفد کفه
بگو یید ایشان شایسفتگی مرجعیفت را رداشفت و بفر اثفر دخایتهفا یفا عوامفل کفار  ،بفه
مرجعیت رسید کدا ارتخابات در دریا ،این قدر به رتایج درست رسیده است مرحو شفی،
حسن مامااری  -رحم اﷲ علیه -فضالی رجف را جمع میکنفد و مفیگو یفد :مفن احتمفا
میدهم که رسیان بر من عار

شده است اگر این طور باشد ،جایز ریست که مفرد اا مفن

تالید کنند شما بیایید مرا امتحان کنید اگر دیدید من هو و حافمفها را اا دسفت دادها ،
به مرد اعال کنید که اا من عدو کنند اا ایشان سؤاالتی میکنند و میبیننفد کفه هفو و
حافمۀ ایشان ضعیف رشده است کدا رئیا در دریا میگو ید بیایید من را امتحان کنید
توصیۀ من این است که بگذاریم روا ارتخا مرجع به شیوۀ ساب ادامفه سیفدا کنفد و اا
روی دیسوای کاری رکنیم که آن افتخار و آن شیوۀ عایی ،مخدو شود

عذرخواهی از مردم برای قصورها و تقصیرهای احتمالی

1

بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم
امروا آخرین جلسۀ بحث ما در این سا تحصیلی است و آقایان فرصتی در سفیش داررفد تفا
سا آینده ،که معلو ریست مادرات ایدی چه باشد و آیا بتفواریم بفاا هفم بفه درس و بحفث
مشغو شو یم یا ره بنده میخواستم در این جلسه ،رکاتی را خدمت آقایان عر

کنم ایوتفه

مدتی است این مسائل رهن مرا مشغو کرده است و این فرصت را برای طرح آردفا مناسفب
دید ّاوال میخواستم عر کنم تعویلی دروس حفواوی در گرمفای تابسفتان ،بفه معنفای
تعویل تحصیل و تحای ریست به کار علمی رواید ،مثل کار اداری رگاه کفرد بایفد مسفائل
علمی به دغدغههای رهنی ما تودیل شود تا بتواریم آردا را بهخوبی سیگیری کنیم و بفه جفایی
برساریم رواهای تعویل ،فرصت خوبی است بفرای موایعفه در امینفههفایی کفه در ضفمن
دروس مرسو کمتر مورح می شود :اا تاری ،و سیره و عااید و توسیر و اخالق تفا اقتصفاد و
حاوق و روانشناسی و جامعهشناسی و اقتصاد و ایوته هر کا به فراخور امینفهای کفه در
آن کار میکند و عالیای که دارد باخخره رواگار عو

شفده اسفت مخاطوفان مفا مردمفی

هستند که غایوا تحصیلکرده و آگاهند مرد رواید فکر کنند که علمای دین اا دریا بیخوررد
مراد فاط اطالع اا مسائل جاری و سیاسی دریا ریست ،بلکه مسائل عمی تری است کفه در
فکر و دیارت مرد و اردگی آردا تسثیر دارد
 1بیان شده در تاری 2121/1/21 ،شمسی

فصل یازدهم :بیانات و بیانیهها

119

مسئلۀ دیگر این است که اگر روحاریت اعتواری دارد ،ماووییتی دارد ،ایفن اعتوفار ،بفدون
ریشه ریست ،ما من و شما هم ریست؛ متعل به دین است ،اا جارفب سیفامور خفدا(ص ،و
اهل بیت(ع ،است اگر مرد به روحاریت ارادت میورارد ،برای این است که مفا را شفاگرد
مکتب اما صادق(ع ،میدارند ما باید به یواا این ارتسا ملتز باشیم الامفۀ ارتسفا بفه
اهل بیت عصمت و طدارت(ع ،این است که ساک باشیم ،خودخواهی و خودمحوری را کنار
بگذاریم اگر رفتاری خارج اا تاوا و اصو اخالقی اسال اا ما سر بزرد ،در عااید مرد  ،در
اخالق مرد و در اردگی آردا اثر سو میگذارد و مسئوییت آن بسیار سنگین است مفرد اا
ّ
من و شما توقع رداررد که ما خالف تاوا و اخالق عمل کنیم و ح هم داررد اگر بویننفد کفه
ّ
ما مولغ خودمان هستیم؛ اسال را وسیله کردهایم تا امور خودمان بگذرد ،به همه چیفز شفک
میکنند اهل بیت(ع ،استیکا اا راه دین را ّ
مذمت کردهارد؛ استیکا اا راه دین ،این اسفت
ّ
که من دین را و ارادت مرد را به دین و اعتاادات مرد را رردبان ترقی خود بکنم این وجفوه
شرعیهای که مرد در اختیار ما میگذاررد ،ارث سدری ما ریست این را میدهند که به اسال
ّ
ّ
خدمت کنیم صاحب حایای این ما  ،حضرت حجت -عجل اﷲ تعایی فرجفه ایشفریف-
است ایشان وقتی به ارادۀ خداورد متعا  ،تشریف بیاوررد ،این اموا را صرف تاو یت اسال
میکنند ،صرف اعتالی مسلمین میکنند مرد تشخیص دادهارد که اگر طال علفو دینفی
تاو یت مایی بشورد ،بیشتر میتوارند درس بخوارند و بفه اسفال خفدمت کننفد ایوتفه وجفوه
شرعیهای که به طال میرسد راچیز است؛ ویی همین هم به اعتوار خدمت به اسال توایع
ّ
میشود یذا آقایان محتر باید ّ
توجه داشته باشند که ما در ماابل ویی اﷲ االعمم  -عجل اﷲ
تعایی فرجه ایشریف -مسئو هستیم اگر درس خواردن ما به درد تاو یت اسال رخفورد ،بفه
درد دینداری مرد رخورد ،معلو ریست چه وجدی سیدا میکند اا ایفن جدفت ،واقعفا بایفد

رگران بود ما اگر در یواس روحاریت هم روودیم ،در برابر دین خدا وظیوه داشفتیم ،در ماابفل
همین رعمتهای ایدی موظف و مسئو بودیم ،تا چه رسد به اینکه اردگی ما و اعتوار ما بفا
خدمت به دین عجین شده است
االن ،رواگار دیگری است در دورۀ طاغوت مسئوییت حواهها کمتر بود امکارات روفود
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فشارها ایاد بود اردگی طال با عسرت میگذشت صفدای مفا بفه مفرد رمفیرسفید در
مادرات اردگی مرد تسثیر چنداری رداشتیم خون د ها میخوردیم تا یک مجلفه راه بیوتفد،
تا یک کالس در یک مسجد دائر شود ،تا چدار تفا جفوان را بتفواریم جمفع کنفیم بفه برکفت
اراال اسالمی فضا عو

شد مرد به علما اقوا کردرد ،به حواهها اقوا کردرد مفرد اا

مرحو اما -اعلی اﷲ ماامه -صداقت دیدرد مرد دیدرد که ایشان برای دین کار مفیکنفد،

برای خدا کار میکند ،یذا به او رو آوردرد ،جوانهایشان را به میدان فرستادرد و خودشان هم
اا هیچ کمکی دریغ رکردرد همۀ ایندا به برکت صداقتها و اخالصهایی بود کفه مفرد در
روحاریت دیدرد خدا را هم شاکریم که این رعمت را به ما ارااری داشته اسفت ایوتفه رگفران
هم هستیم! موادا با سو عمل خودمان این فرصت طالیی را اا دست بدهیم اگر این اراال
ضایع شود ،عالوه بر فرصتهایی که اا یک ملت ضایع شده است ،آبرو و اعتوار روحاریفت
شیعه هم مخدو میشود امروا ما اا آبرو و اعتواری بدره میبریم که طی قرنها و با خفون
د ها و مرارتها فراهم آمده است خودخواهی یا کوتفاهی یفا بفیتفدبیری مفا ایفن سفرمایۀ
تاریخی را به باد میدهد ،خسارتهای سنگینی به بار میآورد ایوته سن ارداای دشفمنان و
بدخواهان این اراال را هم رواید رادیده گرفت؛ ویی اگر خود ما درست عمفل کنفیم ،هفیچ
عامل خارجی رمیتوارد رابوۀ ما را با خدای تعایی و با مرد خرا کند آرچفه رگفرانکننفده
است ،کارهایی است که عنایت ح تعایی را اا ما برمیگردارد خدای سوحان مفیفرمایفد:
َ

َ َ ّٰ َ

ً َْ

َ َ

َ

َ ُ

ک ِبأن الله ل ْم یک ُم َغی ًرا ِن ْع َمة أن َع َم َها َعل ّٰی ق ْوم َحت ّٰی َیغی ُر وا َما ِبأنف ِس ِهه ْم) 1.اگفر عنایفت
( ذَٰ ِل ِ
خدا اا ما برگشت ،مرد هم اا ما می ُبررد شخص من و جنا عایی مورح ریسفتیم ممکفن
است مرد با رفتار من و شما اا دین رویگردان شورد ایوته ح ایفن اسفت کفه عمفل مفا و
قصور و تاصیرهای ما ربوی به مکتب روراری اسال و ّ
تشیع ردارد ،ویی معاالسف مرد ایفن
طور قضاوت رمیکنند اگر اا ما بدی بوینند ،به سای دین میگذاررد واقع ایفن اسفت کفه بفا
همۀ برکاتی که این اراال و رما داشته است و مرهون فداکاریها و خونهای سفاک اسفت،
 1سورۀ اروا  ،آیۀ ( :11این [عذا ها] اا آن رو است که خداورد بر آن ریست که رعمتی را کفه بفر قفومی اراارفی داشفته
است ،تغییر دهد [و اا آران بااگیرد] ،تا وقتی که آران خود تغییر کنند )
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قصور و تاصیرها هم ایاد است گاهی کارهایی میکنیم که موجب یفسس و بفدگماری مفرد
میشود امروا جوانهای ایادی اعتماد و عالقفهشفان سسفت شفده اسفت ایمفانهفایی در
معر

خور است ایندا تلوات سنگینی است که باید جفدی گرفتفه شفود اگفر رفتفار مفن،

گوتار من ،اخالق و منش من ،کوتاهی من ،تزیزیی در ایمان حتی یک رور ایجاد کرده باشد،
ّ
کافی است که خوا به چشمم ریاید بنده اا روای که با هزار سفختی و مشفات و بفا هفزار
تددید و فشار که در دورۀ رضاخان و سسر وجود داشت ،وارد عایم طلوگی شد  ،تفا وقتفی
که وارد فعاییتهای اجتماعی و سیاسی شد و مدارس موید را در تدفران راهارفداای کفرد ،
کارون توحید را ساختم ،دارشگاه موید را در قم تسسیا کرد و خواسته یا راخواسفته ایفر بفار
مسئوییتهای کشوری رفتم و تا امروا که در درس و بحث حواوی ممح

شدها  ،چشمم

و امید به فضفل و عنایفت ایدفی بفوده اسفت خواسفتها بفه اسفال خفدمتی کفرده باشفم
فعاییتهای حواوی به همین ر ّیت بوده است؛ کارهای اجتماعی و سیاسفی بفه همفین ر ّیفت
بوده است؛ همراهی با مرحو اما ّ -قدس ّ
سره -و اراال به همین ّریت بوده است؛ اما حاال
بعضی کارها و رتایج را که میبینم ،رگران میشو که رکند ما در وظایومان قصور یا تاصیری

داشتهایم آن روا که دوستان ما مواراه میکردرد؛ آن روا که فداکاری مفیکردرفد ،اوضفاعی
بدتر اا این را توقع داشتند رکند فردا در ماابل خدای تعایی ،در ماابل صاحوان ح در ایفن
مسیر ،در برابر این ملت ،شرمنده باشیم! دریا اود میگذرد و مفن در ّ
سفن و سفا و وضفع و
حایی هستم که باید بیش اا شما به فکر آخرت باشم میخواهم اا این فرصت استواده کفنم
و خوا به ملت شریف ایران ،به خاروادههای شددا ،به جاروااان ،به همۀ کساری که احمت
کشیدهارد ،عر

کنم ما خیرخواهاره سا در این راه گذاشتیم ،امفا شفاید کوتفاهی کفردهایفم،

شاید غولت کردهایم اگر مشکالت و رارساییهایی که هست به من مسفتند اسفت ،اا همفه
عذر میخواهم ما دیمان میخواست و میخواهد که ملت ما سربلند باشد؛ اخالق و ایمان
در جامعه رور داشته باشد؛ ملت ما خو اردگی کنند اگر بنفده کفاری کفردها کفه روایفد
میکرد یا فعلی را مرتکب شدها کفه روایفد میشفد  ،اا همفه عفذر مفیخفواهم ،اا همفه
حالییت میطلوم من اا طرف خود حرف میارم ،به دیگران کاری ردار مفن اا کارهفای
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کرده و راکردۀ خود رگرارم اگر همۀ ما درست عمل کرده بودیم ،وضع این روود ویی گمفان
میکنم همۀ ما ،همۀ مسئویین ،اا ساب تا اکنون ،باید اا مرد عفذرخواهی کنفیم ضفرورت
ایفن کففار ایوتففه بفرای مسففئویینی کففه در یوففاس روحاریتارففد ،بیشففتر اسففت عففذرخواهی و
حالییتطلوی اا رویایحاوقّ ،
سنت و سیرۀ حسنه است مرد ما میبینند که مفا خواهفای
خودمان را و قصور و تاصیرهای سنگین خودمان را به روی خودمان رمیآوریم و حتی گاهی
طلوکار میشو یم! اما رئیا فالن کشور یا وایر بدمان مملکفت بفه خفاطر یفک اشفکا کفه
ممکن است به رمر ما مدم هم رواشد ،عذرخواهی میکند وقتی ما چنفین عمفل مفیکنفیم،
مرد اا کجا بودمند که این ّ
سنت حسفنه ،دسفتور اوییفای معصفومین(ع ،اسفت حضفرت
امیرایمؤمنین(ع ،به حاکم منصوبش دستور میدهد که اگر مرد گمفان خوفا و ظلفم بفر تفو
داشتند ،به ایشان توضیح بده ،عفذر خفود را بفرای آرفان بیفان کفن رسفو خفدا(ص ،بفا آن
عممتش ،بنا به رال مشدور ،اا مرد حالییت طلوید و در ماابل ادعای یک آد عادی ،بفرای
قصاص آماده شد همه مفیدارفیم کفه بفه ّ
رفص قفرآن کفریم ،سیفامور(ص ،و اهفل بیفت(ع،
معصومند و اا آردا گناه یا خوایی سر رمیارد اینکه آن حضرت چنین کاری کفرده اسفت،
شاید میخواسته است به ما یاد بدهد که در برابر مرد چگوره عمل کنیم
بگذارید مرد ایندا را اا ما هم بوینند؛ در ما حا مسئوییت بوینند بگذارید بوینند که مفا
خود را در برابر آران مسئو میداریم ،آردا را واقعفا ویفیرعمفت خفود مفیدارفیم مگفر امفا
رمیفرمود این مرد وییرعمت ما هستند مگر ما اا سیامور خدا(ص ،و ائمفه(ع ،بفاالتریم
آردا ساک و معصو بودرد و ما خواکار و گنهکاریم این چیزهایی که در سفیرۀ سیفامور(ص ،و
ائمه(ع ،آمده است ،برای این ریست که آردفا را فافط در منفابر یفا سفخنراریهفا بفرای مفرد
بگو ییم؛ بلکه باید سیش و بیش اا همه ،خودمان به آردا عمل کنیم سا صادقاره به اشکاالت
اقرار کنیم و اا خواها عذر بخواهیم ،تا صداقت ما مرد را امیدوار کند اا این رترسیم که ما
را متدم به عوا فریوی کنند مرد اا کفال مفا ،یحفن صفداقت را مفیفدمنفد اگفر صفادقاره
عذرخواهی کنیم و درصدد تدارک مافات باشیم ،مرد میفدمند ،خفدای تعفایی هفم یفاری
میکند موادا اا این همه تال و ففداکاری ،رتیجفۀ مولفو رگیفریم! رکنفد ففردای قیامفت
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شود! رکند آیندگان اا ما به بدی یاد کنند! رکر خیر بندگان

مارۀ صالح و سداد حکمراران است
رکتهای ریز باید در اینجا عر

کنم و آن این است که مت ّسسواره برخی اا افراد ،کورکورارفه

با تالید اا برخی اعمایی که در کشورهای غربی مد شده است ،برای اینکه خود را متمدن و
سیشرو رشان دهند ،مرتکب رفتارهایی میشورد که هیچ گوره توجیه عالفی و منوافی رفدارد
اگر کسی اعتاادات ما را قوو ردارد ،خو رداشته باشد ،ویفی ایفن ّ
مجفوا اهارفت و هتفک
حرمت ریست آاادی بیان در هفیچ منوف و فرهنگفی بفه معنفای آاادی اهارفت ریسفت در
کشورهایی هم که خود را داعیهدار آاادی مفیدارنفد ،گفاهی اوقفات بفرای اهارفت بفه اففراد،
مجاااتهایی را در رمر میگیررد که شاید اگر فرد اهارتکننفده بفه جفای اهارفت صفدمهای
جسمی و جاری وارد کرده بود ،به آن مادار مجااات رمیشد مگر میتوان گوت کفه اهارفت
به یک ارسان مجاا ریست ،ویی اهارت به اعتاادات ملیونها ارسان مجاا و بیاشکا است !
کدا عال و منوای این را قوو می کند ! ایوته این بفه معنفای مجفاا روفودن رافد عاایفد مفا
ریست ما اا اینکه کسی بیاید و با بیفان منوافی بخواهفد بفا مفا دربفارۀ عاایفدمان بحفث و
گوتوگو کند ،استاوا میکنیم و سیرۀ ائمۀ اطدار(ع ،و علمفای امامیفه ،همفواره بفر همفین
منوا بوده است؛ اما فاصلۀ میان راد علمفی و اهارفت ایفاد اسفت و مفرد خفود بفهراحتفی
میتوارند فرق بین این دو را تشخیص دهند به مرد عز یز هم عر

میکنم :این اشفکاالت

و رارساییهایی که میبینید ،همه اا ماست و مسئوییت آن هم با ماست ایندا ربوی به خفدا
و اسال و ّ
تشیع و اهل بیت عصمت و طدارت(ع ،ردارد اگر مرد به خاطر این مشکالت به
من و امثا من تندی کردرد ،جای گله ردارد؛ اما اگر خدای راکرده بفه دیفن و سیفامور(ص ،و
ائمه(ع ،جسارت شد ،سذیرفته ریست و باید ساس،گوی آن در سیشگاه خدا و رسویش باشفند
ان شا اﷲ ،همۀ شما موف باشید و اگر بفه فعاییفت ترو یجفی و تولیغفی مشفغو شفدید ،بفا
کالمتان و بهخصوص با عملتان این مرد شریف را به دین و ایمان رزدیکتر کنید وایسفال
علیکم و رحم اﷲ و برکاته

دربارۀ استقالل روحانیت ،مساجد و مرا کز دینی

درست است که تعداد ایادی اا مساجد در شدرها اا اقامۀ رماا جماعت و اما جماعفت

محرو هستند و این مایۀ ّ
تسسف است ،اما باید در حل این مشکل و دیگر معضالت فرهنگی

کوشید و باید ریشهیابی بکنیم که چه عامل یا عفواملی باعفث بفروا چنفین مشفکالتی شفده
است در این مملکت ،امانهایی بر روحاریت گذشته است که کار دینی و یواس روحاریت،
جر به حسا میآمد و آن را به تمسخر میگرفتند؛ یکن با یاری و فضفل ایدفی ،روحاریفت
در ارهان مرد قر و منزیت سیدا کرد و جایگاه واقعی خود را به دسفت آورد حفا سفا اا
سی و چدار سا که اا اراال میگذرد ،چه شده است که یکفی اا مسفئوالن حکفومتی در
دیدار با من ،اا عد برخورداری خیلی اا مساجد در شدرها اا اما جماعت و رماا جماعت
شکایت میکند و آمار رگرانکنندهای میدهد به رمر میرسد یکی اا مدمترین عواملی کفه
ّ
در این امینه مؤثر است ،دخایت بیش اا حد دستگاههای وابسته به حکومت در امر تولیفغ و
امور دینی است و این همان چیزی است که مرحو اما هم آن را رمی سسندید اگر بخواهیم
مسائل مربوص به امور دینی مرد  ،جای اصلی خود را سیدا کند ،باید این مسائل بفه مفرد
سپرده شود و دویت و دستگاههای حکومتی دخایت خفود را اا تولیغفات دینفی و مسفاجد و
دیگر مراکز دینی برداررد

رکتۀ دومی که باید گوت ،این است که مت ّسسواره در بسیاری اا مراکز ،به جای اسفتواده اا

روحاریون فاضل و باسواد ،اا افرادی استواده می شود که فضل و سفواد کفافی رداررفد و ایفن
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گروه چون که رمیتوارند به خوبی دین را معرفی کننفد ،باعفث سفرخوردگی مفرد یفا حتفی
بدبینی آردا به دین و آمواههای دینی میشود؛ در صورتی که باید اا افراد فرهیخته و باسفواد و
ّ
ّمتای استواده بشود ،بدون اینکه اا آران درخواستهای جفاروی و توقعفات بفیمفورد داشفته
ّ
باشند باید اا چنین مولغاری فاط بخواهند که اا دین و آمواههای دینفی سفخن بگو ینفد در
رتیجۀ معرفی خو اا دین ،عالقۀ مرد به دین ایادتر خواهد شد ّ
متسسواره اا بعضی شدرها
و مناط  ،اخوار رگرانکنندهای به گو میرسد مثال میشنو یم که روحاری و اما جمفاعتی
که مورد عالقۀ مرد است ،بدون هیچ دییلی کنار گذاشته میشود و یک روحاری بیسواد یفا
کمسواد جایگز ین او میکنند و همین امر باعث دیسردی مرد میشود اگر روحاری باسفواد
و باتاوا حضور رداشته باشد تا احکا و اخالقیات را با ابان و با عمل خود برای مفرد تویفین
ّ
کند ،دیگر رواید توقع داشت که فرهن جامعه درست بشود؛ به هر حا راهحل ایفن مشفکل
این است که دیگران در امور روحاریت و دین و مساجد دخایفت رکننفد و امفور روحاریفت و
دین به دست خود آردا و مرد سپرده شود اگر به تشخیص مرد احترا گذاشته شفود و ایفن
کارها به خود مرد سپرده شود ،مرد بهخوبی اا دین و مراکز دینی حمایت میکنند در طو
تاری ،هر جا که کار دین و روحاریت اا دخایت دویتهفا دور بفوده اسفت ،موفف تفر عمفل
کردهارد در قد بعد ،وظیوۀ روحاریت است که هفر جفا ریفاا بفه حضفور آرفان بفود ،بفدون
وابستگی به دویت و دستگاههای حکومتی حضور سیدا کنند و ارشاد و تولیغ بپرداارد در این
صورت است که بدون هیچ گوره راصاری کارها به سیش میرود و مشکالت مرتوع میگردد

پیام به اجالسیۀ بینالمللی «انتشار سند راهنمای حقوق اطفال در اسالم»

1

آقای رئیا ،برادران و خواهران!
به یکایک شما درود میفرستم و موفایت جملگی را در راه تعفایی بشفریت اا خفدای بفزرگ
مسئلت دار تال برای ّ
توجه دادن ملتها و دویتها به حاوق کودکان ،امری بفا خویفر

است که شما برای ارجا آن سیشگا شدهاید تا مجریان این فرمان ایدی باشید کفه ( فاسهبققوا

الخیهرا )  2اینجارب دو سفخن دار  :یکفی خوفا بفه علمفای اعفال و سیشفوایان امفت
اسالمی که در جلسه حاضررد و دیگری برای سفایر فعفاالن در راه اعفتالی حافوق کودکفان
جدان

ایوته این دو سخن همسو است و در یک جدت.

سخنم با شما علمای اسال و بزرگان دین آن است که ریک میدارید در فرهن ارسانساا
اسال  ،ارسان به عنوان خلیوۀ ایدی در امین ،جایگاهی بسیار واال دارد قرآن کریم ،قتل یک
تن را من غیر ح  ،همچون قتل تما رووس بشری دارسته و آن را گناهی رابخشودری شفمرده
است و روایات ما هدایت حتی یک رور را مستوجب ساداشی عمیم میدارد شرع ارفور بفرای
سعادت اینجداری و آنجداری یکیک آدمیان احکا و توصفیههفای حکیمارفه دارد آدمفی،
حتی سیش اا آرکه سای در این جدان ردد و اا مادر ااده شود ،مورد ّ
توجه شریعت است شما
 1این سیا  ،خوا به اجالسیۀ بین ایمللی «ارتشار سند راهنمای حاوق اطوا در اسال » است که با همکاری صفندوق
کودکان ساامان ملل متحد(یوریسف ،در تاری 33/2/3 ،مواب با  12روامور  1111میالدی در دارشفگاه اخاهفر قفاهره
برگزار گردید
 ١سورۀ باره ،آیۀ 233؛ سورۀ مائده ،آیۀ 33
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خود میدارید برای آرکه رووۀ آدمی با سعادت و میمنت منعاد گردد ،برای سالمت جسمی و
معنوی جنین ،برای بدروای کودک در دوران شیرخوارگی ،سا هفای طووییفت و روجفواری و
برای سپری کردن دورۀ ّ
حساس بلوغ ،اسال چه توصیههای راهگشایی بفه وایفدین دارد ،امفا
دریغ که در اثر قصور یا تاصیر ما ،بسیاری اا مسفلماران و غیفر آرفان اا ایفن احکفا و آدا
سعادتآفرین بیاطالعارد صمیماره اا شما ّ
تمنا دار تال کنید این احکا و معارف را بفه
رسل جوان امت اسالمی و ریز سفایر خیراردیشفان جدفان و فعفاالن در بفا حافوق کفودک
بشناسارید و این حایات تاریخی را به آران یادآوری کنید ایفن احکفا در امفان و مکفاری اا
ّ
سوی سیامور اکر -صلی اﷲ علیه و آیه -تشریع شد و به وسیلۀ خاردان معصو وی -علفیدم
ایسال  -تویین گشت و توسط اصحا گرامی او تولیغ گردید که دیگران به این گوره موایفب

عنایتی رداشتند اا شما استدعا دار به امت اسالمی و همۀ مصلحان جدان آگاهی دهید که
شریعت اسال  ،ظرفیت و ابزارهای الا را در اختیار دارد تا همۀ ریااهای ابنای بشر را ساسف،
درخور و شایسته دهد اگر ظاهر روایاتی چند با احکا قوعی عال و یافتفههفای خردمنفدان
عایم راسااگار است ،آن را چاره سااد و این ماتضای جدانشمو و فرا مکان بودن اسفال و
الامه خاتمیت روی مکر

ما است.

و اما آرچه میخواهم بهفروتنی با سایر میدماران گرامفی ایفن گردهمفایی سفر ارج عرضفه
بدار  ،این است که تا آرجا که این برادر شما سا اا عمفری موایعفه و تحصفیل و تفدریا،
دریافته ،اسال اا هر قیا و اقدا که به سعادت ابنای بشر یفاری رسفارد ،حمایفت مفیکنفد
آرچه در کنوارسیون حاوق کودک گرد آمده ،اا وظیوفهمنفد کفردن دویفتهفا بفرای گسفتر
آموا و سرور کودکان گرفته تا تشو ی آردا برای ارتاای بدداشت و سفالمت کودکفان ،اا
تسمین صلح و اردگاری همراه با آرامش و رفاه بفرای آرفان گرفتفه تفا امینفهسفاای بفرای رشفد
شخصیت و شکوفایی معنوی کودکان و روجواران ،همگی مفورد قوفو مفا اسفت اینفک کفه
خوشوختاره تاریوا همۀ دویتهای عایم این سند را امضا کردهارد ،همصدا با همۀ مصفلحان
و خیراردیشان اا آران میخواهیم تما توان خود را بهکار گیررد تا تعددات خود را اجرا کننفد
به ماامات ساامان ملل ،اا جمله صندوق حمایت اا کودکان ،متواضعاره یادآوری میکنم اا
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راش سااردۀ ادیان و روور معنوی رهوران دینی غافل رمارند و همسو یی آرفان را فرصفتی بفا
بزرگ بدارند برای ریل به آرمانهای مشترک ارساندوستاره به وسوسههای تورقهافکنفان روایفد
وقعی رداد باید برای ایجاد همفدیی میفان سیشفوایان مفذاهب و سفایر خیرخواهفان ،تفال
رواافزون کرد می دارم این امر در بعضی موارد صعوبتهایی دارد ،اما ساختن دریایی بدتفر
برای کودکان و روجواران که تن و روح آران را تعایی دهد و برای اردگی مسفئوالره مدیایشفان
کند ،امری است که مورد تواف و آراوی همۀ ریفکمفردان و آاادۀ ارفان جدفان اسفت و ایفن
میدان ،برای همکاری رهوران اسال

و سایر مصلحان جدان بسی آماده است و فراخ.

اینجارب آمادگی خو یش و هموکران خود در حواۀ علمیۀ قفم و دارشفگاه مویفد را بفرای
همکاری در این باره بفا همفۀ صفاحبرمفران اعفالن مفیدار اا فرصفت ،اسفتواده رمفوده
عالقهمندی خود را برای ارجا تحایاات و موایعات مشترک میان دارشگاه االاهر و دارشفگاه
موید درباره حاوق کودکان در اسال و سایر موضوعات مشابه اعال

میکنم.

بار دیگر به یکیک حاضران درود میگو یم و کامیابی همگفان را اا خداورفد ّمنفان ّ
تمنفا

دار امید دار

این اجالس ،ارمغانهای فراوان برای کودکان و روجواران دریا داشته باشد.

عودایکریم موسوی اردبیلی
2133/2/3شمسی

پیام به همایش علمی «امام موسی صدر ،سرشار از مفاهیم راهگشا»

بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم
همایش علمی «اما موسی صدر ،سرشار اا مواهیم راهشفگا» فرصفت خجسفته و مناسفوی
است برای بررسفی ،و رافد و تحلیفل آثفار فکفری و شفیوه اخالقفی و رو عملفی یکفی اا
مصلحان تاری ،معاصر جدان اسال که در شرایط بحراری منواۀ خاورمیاره ،رهوری جامعفۀ
ّ
شیعۀ یونان را به عدده گرفته است و به برکت اخالص و توکفل خفاص خفود و بدفرهمنفدی اا
معارف حواههای علمیه و علو و یافتههای دارش جدید و ریز شجاعت و خالقیت و تواضفع
و ّ
تحمل خو یش و با تکیه بر میراث سیادت و فااهت و استاامت و ّ
حریفت خفاروادگی خفود
در این مسیر با موفایت گا اده است اما موسی صدر طی دو دهه اعامت شفیعیان یونفان،
ره تندا طایوفۀ شفیعه را اا حضفی

محرومیفت و فافر و استضفعاف تفا اوج اقتفدار و تفوان

مشارکت در معادالت یونان و منواه ارتاا داده است ،بلکه به عنوان رمز و رماد همز یسفتی و
تعامل همۀ ادیان در یونان شناخته میشود.

توکر دینی در جدان سر ّ
تحو امروا به طفور عفا و حرکفت اردیشفۀ اسفالمی در جدفان

اسال به طور خاص و بفاخخص در ایفران عز یفز مفا ،بفیش اا سفیش بفه موفاهیم راهگشفا و
ساسخگو به ریااها و ماتضیات امان محتاج اسفت و جامعفۀ جدفاری و داراالسفال  ،تشفنه و
مشتاق استماع و سذیر راهحلهای عملی موتنی بر وحی و آمواههای آسماری است ،و اما
موسی صدر ،یکی اا منابع سررشاص و سرشار اا ساس،ها و راهحفلهفا و سیشفندادهای عملفی
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است؛ اا این رو شایسته است که صاحبرمران دیسوا و کارشناسفان مفؤمن چفه در مجفا
خجستۀ این همایش و چفه در حفواههفا و دارشفگاههفا ،در داخفل ایفران و یفا در ّ
مؤسسفات
تحایااتی بینایمللی ،بفه موایعفه و بررسفی سفیرۀ علمفی و عملفی او بپرداارفد و اا خفال
اردیشهها و فعاییتهای متعدد و ّ
متنوع اما منسجم و یکپارچفۀ او موفاری فکفری او را کشفف
کنند تا موید شرایط امروا باشند شخصیت استثنایی اما موسی صدر و محرومیفت جدفان
اسال و حتی جدان بشریت اا تعامل و هموکری با او ،جر بزرگی اسفت کفه رباینفدگان آن
بزرگمرد باید ساسخگوی آن باشند ربودن امفا موسفی صفدر ،تجفاوا بفه حفریم اردیشفه و
آاادگی است جدت ساسداشت این حفریم ،هیچگفاه روایفد اا سیگیفری آاادی و رجفات وی
خسته و راامید شد.

در خاتمه ،رجات و آاادی برادر عز یزمان امفا موسفی صفدر و ریفز موفایفت شفما را در
شناخت درست و معرفی مواری اردیشۀ او اا خداورد متعا مسئلت دار

.

عودایکریم موسوی اردبیلی
سنجم اسوند 2131

پیام به مناسبت سالروز ارتحال پیامبر اکرم(ص)

ََ
َ
َُ ّ
بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم و ایحمد ﷲ ر ّ ایعایمین ّ
شدد رفک
ایسال ُ علیک یا رسو اﷲ،
َ ُ
َ
َ َ
َ َّ َ
َ
فدت ففی سفویل اﷲ بایح َ
کمف و ایموعمف
قد َبلغت رساالت َر ِّبک و ر َصحت ال َّمتک و جاه
َ ّ ََ
َ
ُ
ُُ َ
َ
َ
ایح َس َن و َّدیت ایذی علیک من ایح ِّ اصونا بک یا حوی َب قلوبنا فمفا عم َفم ایمصفی َو بفک
ّ َ
َ ُ َ َ َ َ َّ َ ُ َ ُ َ َ
َ
َ
َ ّ
َ
حی و حیث فادراک فإرا ﷲ و إرا إییفه راج ُعفون یفا َسفیدرا یفا رسفو اﷲ،
حیث اراوع عنا ایو
ََ
ّ
َ ُ
َ
َصلوات اﷲ علیک و علی آ َبیتک ایواهری َن
رواهای سایاری ماه صور ،یادآور اردوه جارکاه رحلفت حضفرت ختمفی مرتوفتّ ،
محمفد
مصووی ،و شدادت دو مسمو مملو  ،سوط اکور حسن مجتوی ،و شما ایشموس علی بفن
موسی ایرضا -صلوات اﷲ علیدم اجمعین -است رخدادهایی که هر یک را باید بفااخواری

کرد و اا آن رهگذر ،راه گشودن گره افتاده در کار بشریت امروا را بااجست در رواگار ما که
بهرغم سیشرفتهای خیرهکنندۀ در علم و فنآوری و ریل به مراتوی اا کماالت ارسفاری ،هنفوا
اکثریت قاطعی اا آدمیان در ررج و اردوهند و اا ستم و جن و و یراری ،اخمهای کفاری بفر
تن داررد ،بیش اا هر امارۀ دیگر ریاامند سیغا آسماری سیفاموران و اوصفیای ایشفان ،بفهو یفژه
ّ
خاتم ارویا -صلی اﷲ علیه و آیه -و امامان اهل بیت -علیدم ایسال  -هستیم خداوردا ،اا ما
ّ
که در شناختن و شناساردن آران قاصر و ّ
ماصریم درگذر و مفا را بفه ارجفا وظایومفان موفف
بدار!
برادران و خواهران ایماری ،این ریاا اساسی بشریت امروا و رسایت خویر و تفاریخی مفا
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مسلماران است که سیا اردگیبخش سیامورمان را با بدرهگیری اا حکمت و موعمفۀ حسفنه و
جدا احسن به آگاهی همروعان خو یش برساریم بهرغم میل بدخواهان و دریاسرستان ،بایفد
ّ
با تما جدد صال اریم که جانمایه تعاییم خاتم ارویا ،صفلح و صفوا و معنو یفت بفرای کاففه
آدمیان است باید ملتهای عایم را آگاه ساایم که سیامور ما در روا فتح مکه ،در اوج قدرت
و محووبیت ،فرمان عوو همگاری میدهد و بر خالف دیگر سفرداران ففاتح ،رفه تندفا عمفو
مردمان که دشمان شناختهشدۀ خو یش را ریز امان میدهد افسفوس و صفد افسفوس کفه در
ّ
رواگار ما گروهی رادان خا اردیش یا مکار جیرهستان ،به آن ایگوی جاودارفۀ ارسفاریت جوفا
روا میداررد و دریغ و هزاران دریغ که برخی دویتمردان مغر امفین بفا ّ
تمسفکی رسفوا بفه
آاادی بیان ،اا آن دسیسهها حمایت میکنند چه بسا یکی اا اغرا

اهارتکنندگان بیشفر

به ساحت قدس رووی و حمایتگران دسیسهجوی آران ،برارگیختن احساسات ملل اسفالمی
بهو یژه جواران باشد تا اا هر ابراا خشم مسلماران ،بدارهای دیگر برای تولیغات ضد اسفالمی
خو یش بجو یند مسلماران برای بیاثر کردن این خیارتهفا و بفاالتر اا آن ،بفرای ترسفیم راه
آینده بشریت ،باید بکوشند هرچه بیشتر با آن سیا آور رحمت و وحدت آشنا شورد و با گوتفار
و کردار خو یش هرچه بدتر ،سیره و مفنش آن فخفر کائنفات را بفه جداریفان بشناسفارند ایفن
آگاهی و بینش است که هر دسیسه را بی اثر میکند و هر گمراهی و حیراری را سایان میدهد
واسسین رواهای صور که یفادآور رحلفت جارسفوا آن خفتم رسفل اسفت ،رواهفای آغفااین
ربیعایمویود که ایا هجرت تاری،ساا آن جنا اا مکه به مدینه و تشفکیل جامعفه اسفالمی
است ،و دهۀ میاری آن ماه که والدت مسفعود آن خواجفۀ دو سراسفت ،اا بدتفرین رواهفایی
است که رو یسندگان بیدارد و خویوان امارهشناس مفیتوارنفد در مسفیر سیامورشناسفی گفا
برداررد اا امت قدرشناس میخواهم مجایسی را که به رفا رفامی حضفرت ختمفی مرتوفت
تشکیل میشود ،هرچه باشکوهتر برسا داررد و این شعائر ایدی را بزرگ داررد اا عمو خووفا
ّ
و مولغان مذهوی ریز خواهارم بیش اا هرچیز ،سیرۀ فردی و اجتماعی آن اسوۀ حسنۀ بشریت
را بیهیچ سیرایه و رایصه و ایاده ،تشریح کنند و در این راه بخصفوص اا آیفات موارکفۀ قفرآن
کریم ایدا گیررد همارا گوتار و رفتار آن گرامی ،چندان دینشین و آموارده است که هر کفا
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بشنود و بدارد ،شیوتۀ آن خواهد شد و به قر ایدی بار خواهد یافت که او و خاردارش همان
حول متین آو یخته میان خای و خلاند
َ
َ
َ
َّ َ
َ
ُ
ّ ّ َ ُ
َُ
َ َ َ
َ
دم إرا رشکوا إییک فاد رو ّینا َ -صلواتک علیه َو آیه  -و غی َو وی ّینا ،و کثر عد ِّورا ،و قلف
ایل
َ
َ
َع َددرا و ش َّد ایو َتن بناَ ،و َت ُ
ماه َر َّ
ایزمان َع َلیناَ ،ف َص ِّل َعلی ّ
محمد و آیه ،و ع ّنا علی ریک بوتح
ُ َ ُّ
منک ُت َع ِّج ُله ،و ب ُض ٍّر َتکش ُوه ،و َرصر ُتع ّزه ،و ُسلوان َح ُتمد ُره ،و َر َ
حمف منفک تجللناهفا ،و
َ
عافی منک ُتلو ُسناها ،ب َر َ
رح َم ّ
ایراحمین
حمتک یا
عودایکریم موسوی اردبیلی
 13صور ایممور 2312

بیانیه دربارۀ اوضاع جاری کشور به دنبال وقایع انتخابات دهمین دورۀ ریاست
جمهوری اسالمی ایران
َ
َ
ّٰ
ّٰ
ََ
ُ َ
بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم ( یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قد َمت لغد واتقوا الله
ّٰ
إن الله خبیر بما تعملون) 1

شور و شوقی که این ایا در کشورهای اسالمی منواه به چشم میخورد و آاادیخفواهی
و عدایتطلوی مردمی که در این ممایک سا اا رهایی اا یوغ استعمار و برخالف آمواههای
اسالمی ،در بند حکومتهای جائر و مستود گرفتار آمده بودرفد ،یفادآور خفاطرات رواهفای
رخستین سیروای اراال اسالمی ایران است و مرد کشورمان این رویدادها را آشنا بفا خفود
مییابند به یاین تجربههای ملت بزرگوار ایران در طی بیش اا سی سا جمدوری اسفالمی،
میتوارد دستمایهای قوی جدت درسآموای برای این حرکتهای مردمی باشد
ویی آرچه باعث رگراری است ،رفتارهایی است که موجب تشویه سیمای رفوراری تعفاییم

متعایی اسال در سیش دیگران و ابدا آفرینی در اسوه بودن آن میگفردد بسفی مایفۀ ّ
تسسفف و
ّ
تسثر است که رفتارهایی که اا جارب برخی به را دفاع اا اسال و حکومفت اسفالمی ارجفا

میشود ،اعمایی بر خالف شرع ،قارون ،اخالق و کرامت ارساری است و روح عدایتطلوی،
ح جویی و آاادیخواهی هر رما موتنی بر تعاییم اسالمی را تددید میرماید
بر اساس هیچ یک اا ضوابط شفرعی ،تفوهین و افتفرا بفه هفیچ ففرد و گروهفی حتفی در
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صورت اثوات جر وی در محکمۀ عادیه ،جایز رمیباشد ،حا آرکه در شرایط امروا کشور،
راظر و شاهد تودیل آن به روردی عادی و فراگیر هستیم و هر شخص مسئو و غیفر مسفئویی
به خود اجااه میدهد که بیسروا به هر فرد و گروهی که خواست اهارت کند و بفدون اینکفه
جر وی در دادگاه صایحه ثابت شده و مجااات آن تعیین گردیده باشد ،وی را مفتدم کفرده و
سیشاسیش حکم آن را ریز صادر رماید و خود را اا عواقب آن در امان میبینفد بفیشفک ایفن
بلیه ،آتشی است که اگر محدود و خامو رگردد ،دامنگیر خفرد و کفالن شفده ،و رفه تندفا
اعتماد مرد را به رما دچار تزیز میرماید کفه آشفوتگی و هفرجومفرج اجتمفاعی را سفوب
میگردد و چشمارداای تیره و تار در سیش رو به تصویر میکشد چه بسا که موجفب سفخط
ً
ولا )
ایدی و رزو بال گردد ( إن السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤ

1

امید است که مسئوالن محتر و آحاد ملت شریف ایران با یادآوری ارا های گرانقفدر
اسالمی و با سریوحه قرار دادن اجرای عدایت همراه با ر فت و رحمفت و ایتفزا بفه قفارون و
ّ
توجه به حاوق شرعی و قاروری افراد ،جدت رفع کدورتهفا بکوشفند و دوسفتان قفدیم اا در
آشتی درآیند و سواب مجاهدتها و ریکخواهیها اا یاد رفرود و عرصفۀ کشفور جفوالنگفاه
فرصتطلوان داخلی و خارجی رگردد
وایسال علیکم و رحم اﷲ
عودایکریم موسوی اردبیلی
21] 32 /21 /21شمسی[
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پیام به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان
ُ
بسم اﷲ ایفرحمن ایفرحیم ( شفدر رمضهان الهذا انهفل فیهه القهرآن ل ً
هدا لبنهاا وبننها مهن

الهدا والفرقان)

1

فرا رسیدن ماه موارک رمضان ،ماه شناخت و معرفت ،ماه توبه و مغوفرت ،مفاه عوفادت و
بندگی ،ماه خدا ،ماه قفرآن ،مفاه سیفامور(ص ،و مفاه امیرایمفؤمنین(ع ،را بفه همفۀ بفرادران و
خواهران مسلمان ،خصوصا شیعیان مؤمنی که با استواده اا فرصتهای روراری مفاه رجفب و
شعوان ،خود را مدیای ضیافت ایدی رمودهارد؛ توریک عر

میرمفایم و اا خداورفد متعفا

مزید توفی جدت اطاعت اا فرامین ایدی را برای آران آراو میکنم ضیافت ایدی در این مفاه
سرعممت ،دعوتی است برای سیراستن و ساک شدن و کنار ادن حجا هایی که فوفرت سفاک
آدمی را راایوا میساارد و امینهساا این است که بفا مدفار تمفایالت شفدواری ،جفان سفاکیزه
گردیده و سذیرای اروار هدایت خداورد رحمان شفود حضفور در مسفاجد و محاففل دینفی و
جلسات توسیر قرآن و نهج البّلغه و احادیث آ رسو -صفلوات اﷲ علفیدم اجمعفین -در

این ماه سر فی  ،فرصت مغتنمی است که راه سلوک ایی اﷲ را هموار میسفااد و قفر او را

موجب میشود و اا همه مدمتر ،باعث تعلیم عااید و آمواههای صفحیح دینفی بفا تکیفه بفر
منابع اصیل آردا میگردد و چه بسا شودهها و عاایفد بفاطلی کفه توسفط دشفمنان آگفاه و یفا
دوستان راآگاه در جامعۀ ما رشد و رمو یافته و رسل جوان و بایندۀ ما را تددیفد میرمایفد ،بفه
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ّ
برکت همین مجایا و محافل و با عنایات حضرت ح جل و عال مرتوع گردیده و یا کماثفر
گردد ایوته سر واضح است که تسثیر این مجایا ،منوص به این است که گویندگان آردا خود اا
امره کساری باشند که هم در عرصۀ علم و دارش و هم در عرصۀ ایمان و عمل ،اا شایسفتگی
الا برخورداررد تا با درک عمی اا دین و ارائۀ آمواههای دینی به روشی صحیح و تسثیرگذار،
ّ
مخاطوین و بهخصوص جواران جستوجوگر را بفا معفارف رفا اسفالمی و شفریعت حافه

ّ
محمدی و والیت اهل بیت عصمت و طدارت علیدم ایسال آشنا ساارد رکتهای کفه تفذکر

آن ضروری است ،این است که آن ایماری میتوارد چون سپری مستحکم ،حافظ روح و جان
ما باشد که برخاسته و موتنی بر تعاییم سیامور گرامی اسال و ائمۀ هدی -صفلوات اﷲ علفیدم

اجمعین -باشد؛ یذا بر ماست که ساسدار ایمان و عااید اصیل اسالمی و شیعی باشیم که بی
مواالتی در این وظیوۀ دینی و ایدی ،صدمات گاه جورانراسذیری به بار میآورد و چه بسا منشس

بدعتهای گمراه کننده ،ارحرافات و کجرویهایی شفود کفه عفاقوتی خوررفاک و ایانبفار را
برای جامعۀ اسالمی و باورهای خایصاره و ساک مرد مسلمان و خداجو رقفم میارفد آرچفه
مایۀ ّ
تسسف فراوان است این است که مدتی است موایب بیاساس و خرافی و جعلیفات ،بفه
رحو بیساباهای در جامعه رواج یافته است و مصیوت بزرگتر آن است که کسفاری کفه بایفد
خود با بدعتها مواراه کنند ،گاهی که مصایح گروهی و منفافع ففردی ایجفا میکنفد ،بفه
آنها دامن ریز میارند اا همفان رواهفای رخسفتین بعثفت سیفامور گرامفی اسفال (ص ،کفه
ّ
وصفی و
حضرت ایشان در حضور بستگان و عشیرۀ خود ،امیرایمؤمنین علی(ع ،را به عنفوان
جارشین خود معرفی کردرد و در طو قرنهای سا اا آن تا به امروا ،شیعیان راستین همواره
بر این عایده و باور بودهارد که جایگاه بیرمیر ائمۀ اهل بیت -علیدم ایسفال  -کفه اوصفیا و

خلوای برح سیامور رحمتارد ،مفوهوتی ویفژه و طریف آنهفا شفاهراه سفعادتی اسفت کفه
خداورد ّمنان با فضل و رحمتش آن را مسیر هدایت و رجات امت قرار داده است جایگفاهی
که احدی را اا گذشتگان و آیندگان ،در آن شراکت و سدمی ریسفت و طریافی کفه یگارفه راه
وصو به سعادت دریوی و اخروی است چنین مرتوت ویژهای ،ره آنگوره کفه برخفی ّ
تصفور
کردهارد ،ساخته و سرداختۀ شیعیان است ،و ره بر خالف توهم گروهی دیگر ،دیگران را بفه آن
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راهی است اا جمله مدمترین این ویژگیها ،عصمت اا هر گوره گناه و خوا ،بدرهمنفدی اا
ّ
یدری و رصب خاص اا سوی خداورد متعفا بفه عنفوان امفا و ّ
ویفی اسفت غیفر اا آن
علم
معصومین برگزیده ،همۀ ارسانها در معر

خوای فدم و یغز قد ارد و همۀ امت با همفۀ

اختالف مراتوشان ،رهرو و تابعارد و امامت و سیشوایی مول  ،صرفا اا آن برگزیدگان خفاص
خداورد است در طو تاری ،ریز علمای شیعه همواره خواسذیری فدم و فتوای همفۀ فادفای
ّ
طراا ّاو را اا اصو مسلم و بدیدی دارستهارد و احدی برای خود یا دیگری ،ادعای عصمت
اا خوا رکرده است علم متصل به خزائن رحمت ر ّ ایعایمین و عصمت در فدفم و عمفل،
ویژۀ کساری است که با برگزیدگی و تربیتی ویفژه اا سفوی خداورفد و بفرای هفدایت امفت،
مسموریت یافتهارد و به منصب امامت رصب شفدهارد ایفن مصفووون اخخیفار ،جفز سیفامور
ّ
رحمت و صدیاۀ اهرا و دوااده اما همفا اا اهفل بیفت آن حضفرت -صفلوات اﷲ علفیدم

اجمعین -هیچ کا دیگفری ریسفت اگفر کسفاری ویفو بفه جدفت خیرخواهیهفای خفا و
ّ
رسنجیده ،گمان میکنند که میتوارند اختصاصات آن روات مادسه را تعمیم دهنفد ،بدارنفد
که ره تندا خدمتی رمیکنند ،بلکه دارسته یا ردارسته ،ضربهای مدلک به عاایفد اصفیل مفرد
مؤمن میارند و سوب ّ
تنز جایگاه رفیع و قیاسراسذیر معصومین -علیدم ایسال  -در ارهان
عامۀ مرد میگردرد رمورۀ ّ
تسسففآور دیگفر اینگورفه ارحراففات فکفری ،اسفتواده ابفزاری و
برداشت سو اا اردیشۀ را ارتمار و ماا قدسی ّ
ویی اعمم خداورفد اسفت جعفل و وضفع
اخوارّ ،
تمسک به احادیث ضعیف ،تحریف اخوار مسثوره و توویاات رابجا و رفاروا ،حتفی بفه
ارائۀ جدو اماری برای ظدور و تعیین مدلت برای ارتمار و امثا این امور منجر شده است و
این در حایی است که طو احادیث صحیح ،چنین اعمایی کذ و ارحفراف اسفت حجفم
رواج این موایب و دامن ادن به چنین فضای مسمومی ،چنان گسترده است که گمان میرود
دسیسه و توطئهای در کار باشد اا سویی گروهی به رشر و رواج اینگورفه موایفب سفخیف
مشغو ارد و اا سوی دیگر ،کساری با بداره کردن این امور ،تمامی عااید شفیعه را بفه ُسفخره
میگیررد و این دو فرقه مارند دو یوۀ یک قیچی به جان عااید اصفیل اسفالمی و ایمفان ملفت
مسلمان افتادهارد
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خور بزرگتر آن است کفه اگفر ایفن موایفب بیاسفاس ،ماوفو گروهفی خا ارفدیش و
سادهیوح واقع شود ،این راوۀ آغاای خواهد بود برای بفدعتها و ارحراففات خوررفاکی کفه
امثا آن در گذشته کم رووده اسفت و فرقفههایی چفون بابیفت و بداییفت ،ااییفده همینگورفه
عوا فریویها است این جارب اا علمای اعال و سخنگویان مذهوی استدعا دار بفه وظیوفۀ
خود عمل کرده و در ارائۀ عااید صحیح به مرد غولت رورارد اا قاطوفۀ مفرد شفریف ریفز
ارتمار میرود با رجوع به کتب اصیل و عایمان فرهیخته و آگاهی که رشان دادهارفد در مسفیر
مستایم عااید اسالمی حرکت میکنند ،عااید خود را فرا گرفته و ساس بداررد و ایماری را کفه
در روایات ،حوظ آن چون رگه داشتن سارۀ آتش در کف دست دارسته شده اسفت ،اا صفدمه
در برابر ارحرافات مصون بداررد اا مسئویین محتر ریز میخواهم که آراری که ّ
تخصصی در
امور دینی رداررد ،به جای ورود به این حواهها ،به دروا حل مشفکالت مفرد بفوده و سفعی
بلیغ در حل این مشکالت ،بهخصوص برطرف کردن معضالت اقتصادی داشته باشند
در سایان ،اا خداورد بزرگ ریز مسئلت دار که در این ماه موارک ،دعای عمفو بفرادران و
خواهران ایماری را استجابت فرموده و با تحکیم عااید و ایمان همۀ ما ،شر دوسفتان رفادان و
دشمنان دارا را مرتوع رماید و مشکالت و مصائوی را کفه مسفلماران در سراسفر جدفان بفا آن
دستبهگریوارند ،برطرف کند در ظدور اما عصر(عج ،تعجیل فرموده ،وعدۀ حکمفرمفایی
و جارشینی صایحین بر امین و سرافراای اسال و مسلمین را هر چه اودتر عملی سااد
وایسال علیکم و رحم اﷲ و برکاته
عودایکریم موسوی اردبیلی
ّ
 13شعوان ایمعمم 2311

ّ
بیانیه دربارۀ توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص)

بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم
ّ
ّ
إرا ﷲ و إرا إییه راجعون بار دیگر حادثهای تل ،،وجدانهای بیفدار بشفریت را آارد و حرکتفی
اشت ،د ح خواهان را به درد آورد عملی شنیع صورت گرفت که ماصفد و ماصفود اا آن
جنایتی ایانبار است تدیه و سخش فیلمی اشت و موهن به ساحت قدس رسو اکر (ص،،
بزرگشخصیتی که وجود روراری و موارکش چراغ هدایت ارسانهفا و رفور درخشفان رسفایت
ختمیه است و ّ
سنت و سیرۀ او آ کنفده اا ارا هفای متعفایی و رجاتبخشفی اسفت و هفیچ
جستوجوگر سعادتی اا آن بیریاا ریست ،تندا اهارت به یک فرد ریست ،بلکه به منزیفۀ آاار
و تعذیب بیش اا یک و ریم میلیارد ارسان مؤمن و دیواخته به آن حضرت است که هر صوح و
شا  ،را او را بر سر منارهها به بزرگی میبررد این عمل شنیع ،جسارت بفه همفۀ ارسفانهای
ح طلب و کرامتخواهی است که حتی اگر او را به رسایت رشناختهارد ،بفه عنفوان قدرمفان
اصالح اخالقی و اجتماعی در تاری ،بشری میشناسند اهارت به رسو خدا (ص ،اهارفت
به ارساریت است .بسیار بعید است که چنین جسارتی صرفا بفرای آاار و اریفت مسفلماران و
هتک حرمت آران صورت سذیرفته باشد جن افروای و فتنهگری اا چنین رفتارهایی رمایفان
است و در اینجاست که میتوان دست جنایتکار صدیوریسم را مشاهده کفرد همفان کسفاری
که این فضای سر ّ
تشنج و خصومت را به روع خود میسنداررد و ساباۀ چنین رو هفایی را در
سروردۀ سیاه خود داررد .اا دویتهای غربی خصوصا آمریکفا بایفد سرسفید کفه آیفا بهراسفتی
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رمیفدمند که این گوره رفتارها چه یوماتی بر صلح و امنیت جداری و حتی منفافع آرفان وارد
میکند چفرا سیاسفتهای خفود را در جدفت سیشفگیری اا وقفوع چنفین فجفایعی سفامان
رمیدهند ،بلکه ّ
متسسواره شاهدیم که در تحریک ارهفان عمفومی علیفه مسفلماران و ایجفاد
فضای عداوت و تنش میکوشند سران این دو و عاالی آران باید بدارند که اگفر بفا تکفرار
چنین اتواقاتی ،خشورت و خصومت تشدید شفود ،بیشفترین خسفارتّ ،
متوجفه منفافع آرفان
خواهد شد هر چند یومات جورانراسذیری ریز به وجدان بشفری و اخفالق ارسفاری و روح و
روان مؤمنان و فضیلتخواهان عایم وارد میآید بر امفت بفزرگ اسفال اسفت کفه در عفین
اعالن رسای ارزجار اا چنین رفتارهای رابخرداره و اظدار رورت اا دسیسفهگران تاریفکد و
محکو کردن این اقدامات اشت ،آرامش و متارت خود را حوظ کرده ،دشمنان کفورد را در
ریل به مااصد سلیدشان راکا رمایند بر دویتهای اسالمی است که با اتخار موضفع رسفمی
و سیگیری بینایمللی ،تما تال خود را برای ممارعفت اا تکفرار چنفین وقفایعی و سفنگین
کردن هز ینۀ چنین اقداماتی به کفار بررفد .اینجارفب ،ایفن مصفیوت را بفه سیشفگاه ویفی اﷲ
ّ
اعمم(عج ،و همۀ امت اسال و ح خواهان عایم تسلیت عر رموده و به ساحت مافدس
سیامور رحمت و درود میفرستم.

وایسال علیکم و رحم اﷲ و برکاته
عودایکریم موسوی اردبیلی
ّ
ایمکر 2311
 13شوا

بیانیه به مناسبت آغاز سال تحصیلی

ّ
صلی اﷲ علی ّ
محمد وآیه ایواهرین
بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم ایحمدﷲ ر ّ ایعایمین و
آغاا ساییز و برگریز مدر ،بدار اهل دارش و امان حضور در بوستان تحصفیل اسفت هفر
سا این ایا اراشمند ،شور و حرکتفی گسفترده را در همفۀ جامعفه بفه ارمغفان مفیآورد کفه
میتوان آن را عید تعلیم و تربیت رامید.

گشوده شدن مراکز علمی و شروع فعاییت آمواشی ،سژوهشی و سرورشی در آمواشگاهها
و مدارس حواوی و دارشگاهها و مراکز تحایای اا سفویی رویفدبخش اسفت و امیفدآفرین؛
سدیدۀ موارکی است که در همفین فرصفت ،آن را بفه همفۀ عایمفان ،معلمفان ،سژوهشفگران،
ّ
محصالن توریک عر میکنم؛ و اا سوی دیگر عنایت و ایتوفات بفه
دارشجویان ،طال و
ظرایف امر تعلیم و تربیت و دقای سیگیری رشد علمفی جامعفه و کشفور را طلفب میکنفد
تردیدی ریست که رشد و ارتاای دارش ،ابزار توفی و تعایی ارسان در امر دریا و آخرت اسفت
و عاییترین مراتب کامیابی دریا و سعادت آخرت ،منوص و موکو به معرفت و بفهکارگیری آن
است ارا و رجاتبخشی معرفت و راش آن در ریل بفه قفر ایدفی و سفعادت جفاودان،
امری است که اا سوور روراری کال وحیاری و کلمات اهل عصمت -علیدم ایسال  -چنفان

آشکار شده است که احدی را در آن تردید ریست راش بیبدیل دارش در اردگی اینجدفاری
ریز جای ارکار و تردید ردارد اگر جامعۀ امروا بخواهد بر مشکالت و موارع فائ آید و مسیر
سیشرفت را بپیماید ،باید فرهن  ،سیاست ،اقتصاد ،مدیریت و در یفک کفال  ،همفۀ ابعفاد و
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شئون آن ،دارشبنیان و معرفتمحور شود بر این اساس ،مراکز علمی و آمواشی ،قلب تپنده
و موتور ّ
محرک همۀ جامعه خواهد بود سیداست که این منزیت ،اهتما ویژه در همفه شفئون
تعلیم و تربیت را ماتضی است؛ امری که با همۀ تال ها و سیشرفتها ،هنوا در کشور ما به
راوۀ رضایتبخشی ررسیده است رکتۀ بسیار مدم دیگری که در این مجا بایفد بفه عفر
برسارم تسکید و اصرار بر یزو حاکمیفت و سفیادت ارا هفای اخالقفی بفر همفۀ جامعفه،
خصوصا بر جامعۀ علمی ،حواوی و دارشگاهی است همفۀ خیفر و برکتفی کفه در دارفش و
معرفت میجوییم و میخواهیم ،در دارش اخالقمدار یافت میشفود و اگفر دارفش اا تزکیفۀ
روا و اخالق جدا افتد ،ره تندا عامل رجات و ریکبختی جامعه رخواهد بود که میتوارد بفه
ابزاری برای ساوص و ارحوفاص جامعفه توفدیل شفود دارشفگاه ،حفواه و مدرسفۀ اسفالمی و
خداسسنداره ،محیوی است که عالوه بر تال بیوقوۀ علمفی بفرای کشفف و درک حافای ،
محیط فضیلت ریز باشد؛ محیوی که در آن صدق و صوا حفاکم اسفت؛ محیوفی کفه در آن
حرمت و کرامت آدمیان و رضایت ح تعایی مراعات میشفود؛ محیوفی کفه در آن روابفط
ّ
محصالن و دارشجویان و میان کادرهفای اداری و
سایم و ارساری میان استاد و شاگرد و میان
اجرایی و دیگران برقرار است؛ محیط دوستی ،اعتماد ،احترا و همکفاری متاابفل و سایفدار
مراکز علمی ره تندا باید ارا هفای عمفومی اخالقفی را سفاس بداررفد و تاویفت کننفد و در
جامعه ترویج رمایند ،بلکه باید اهتما ویژه به اخالق تعلیم و تحای داشته باشند؛ امری که
با کما ّ
تسسف گاهی با بیاعتنایی مواجه میشفود و اففت تحصفیلی و کممفایگی مافاالت،
سایانرامففهها و رسففایهها و سففرقت علمففی و ادبففی و رورف بففااار سایانرامهفروشففی و ضففعف
کالسهای درس اا عوار

و رشارههای آن اسفت دارشفگاهها ،حواههفای علمیفه و مراکفز

سژوهشی ،آینۀ تما رمای سعادت و شااوت ملت اسفت اگفر در دارشفگاهها رورف علمفی و
تعایی اخالقی سدید آید ،میتوان آیندۀ ملت را کامیا دارست و هر خلل و خوفایی در ایفن
مراکز به معنای تواهی و ارحواص در جامعه است
در آخر باید این رکته را بیافزایم که هر چند مسائل جاری و اجرایی و مدیریتی و سیاسفی
جامعه ،اموری بسیار مدم و سرروشتساا هستند که دارشگاهیان باید اا آردا اطفالع و حتفی

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
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در آردا حضور و مداخله داشته باشند و مسائل را به دقت مورد بررسی و مراقوت قرار دهنفد،
اما شسن دارشگاهیان ،ورود در منااعات و دستهبندیهای غوغاساالراره سیاسی و کشفمکش
بر سر قدرت ریست محیط علمی بایفد عرصفۀ همکفاری همفۀ عالقهمنفدان بفه سفعادت و
اعتالی این مرد و مرا و بو باشد و چایشها و مخایوتها در محیط علمی باید فاط بر سر
رمریهها و دیدگاههای علمی و موتنی بر رو و رگر علمی درست باشفد و بفا اا همفۀ
کساری که در این ّ
مؤسسات علمی و در مراکز باالدستی آردا به توفی و رشد و سالمت علفم

و سژوهش در ایران عزیفز اهتمفا داشفته و داررفد ،قفدرداری مفیکنم و چنارچفه در مفواردی
احمات خدمتگزاران مورد بیمدری واقع شده یا بشود ،یادآور میشو که خداورفد حکفیم و
علیم بر همۀ اعما و ّریات ما احاطه دارد و چیزی اا ساحت آگاهی حضفرتش دور ریسفت
ملت شریف و همۀ اهل تحای و تحصیل هم ،قدر و ارا خدمتگزاران خفود را میدارنفد
چه باک اگر اغرا

سیاسی یا موامع گروهی در شرایوی خاص ،امفور را بفه گورفهای دیگفر

رقم بزرد
اا خداورففد عز ی فز و حکففیم ،سففعادت همگففان و توفی ف و تعففایی تمففامی حواویففان و
دارشگاهیان را مسئلت دار
وایسال علیکم ورحم اﷲ

عودایکریم موسوی اردبیلی
ّ
شدر مادس قم 6838/1/86شمسی
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مَِ دهّٰللَْم امه دههّٰلل
دج دعم اهّٰللَّ امر اهّٰللل هّٰللَکمݠهّٰلل محسمِ ا هّٰللَمهه هّٰللَمهههّٰللََّنممنههّٰللَمهههّٰلل
مشنههّٰللَْمه دههّٰلل اولمْههّٰللَْمه دههّٰلل محَه ا
ا
َ
ُْ َ
َ
ُ ُ ُ
هاا َو َب َنن هها ِم ه َهن ُ
بد ا
دد اد
اله ههدا
ممنه ...( ،ال ه ِهذا أن ه ِهفل ِفی هههِ الق ه ْهرآن ل ههدا ِلبن ه ِ
محَّ احم ا
ممشوهّٰللَْمممهههّٰلل مح ا شم ا
َ ُ
الف ْر َقان( )...بخشی اا دعای ّ
سید ایساجدین در آغاا ماه موارک رمضان،
و
ِ
روی رحمت و رسو هدایت و شویع امت ّ
سال و صلوات ایدی بر ّ
محمد مصووی (ص،

و بر خاردان ساک و اهل بیت معصو و مددی و هادی او برادران و خواهران مسلمان ،سفال
بر شما که بار دیگر به میدماری ایدی دعوت شفدهاید و در آسفتارۀ مفاهی قفرار گرفتهایفد کفه
فرصت تجدید قوای معنوی و سراردگی ایماری را در اختیار همگفان قفرار میدهفد ارفدگی
روامره و منااعه برای حیات دریوی که مع اخسف روابهروا سر ارق و برقتر و در عین حفا
سیچیدهتر و دشوارتر میشود ،روح یویف ارسفاری را خسفته مفیکنفد و روحفۀ ارفدگیبخش
رحماری را بیرم میگردارد و ارسان گرفتار در این ورطه را به راامیدی و سرگرداری و سفوچی
میکشد فرصتهای معنوی که در اردگی روا و ماه و سا و عمر ارسان فراهم آمده اسفت،
دریچههایی برای بااگشت به فضای معنو یت است و اا همۀ آردا مغتنمتفر و کارسفااتر ،مفاه
مواک رمضان است ماهی که با عوادت مستمر در همۀ ساعات روا و ّ
توجه به مود و ّ
تحمفل
گرسنگی و تشنگی و یادآوری معاد همراه است ماهی که درهای آسفمان بفر امفین گشفوده
میگردد اا آسمان بر امین ،قرآن فرو میریزد و اا امین به آسمان ،دعا فرا میرود جدا شفدن
رمم خور و خوا اا عادت مسیوف و محور شدن رمم عوادی ،فرصتی است بفرای بااسفاای
روحی و محاسوۀ سود و ایان اقدامات یک سایه و بررسی میزان موفایتها و شکسفتها در
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طی مسیر ارساریت و ریل به اهداف ایدی ،با خود بیاردیشیم که در این عایم اا سی کفدا کفار
آورده شدهایم و مراد خایامان اا اردگی چه بوده است و باید به چه رتایجی برسیم تا ارفدگی
گرارودا و فرصت منحصر به فرد عمر را رواخته باشیم اا فرصت بیرمیر این ماه استواده کنیم
و با رکر دعا و تالوت قرآن با خدای خود سخن بگو ییم و اا او سخن بشنو ییم و یفاد او را در
د ارده کنیم و غوار مدجوریفت اا آن دوسفت حایافی را اا چدفرۀ جفان بشفو ییم و بفداریم
بسیاری اا دردها و راکامیها و رابساماریها در اردگی فردی و جمعفی مفا ،معلفو فرامفو
کردن خداست و با یاد و را اوست که اردگی ررف دیگفری میگیفرد مفاه موفارک رمضفان
فرصت بیرمیر برای بااساای اخالقی و تدذیب روا ریز هست مارند یک اردوی آمواشفی
است که در حین ارجا وظیوه ،فرصفتی بفرای بفااآموای و توارمنفد شفدن ففراهم مفیآورد
تشنگی و گرسنگی که به اختیار و با هدف قر خداورد حاصل میشود ،د و جان را رفر و
آمادۀ موعمهسذیری میکند با موایعۀ کتب اخالقی و رجوع به سیرۀ سیامور خدا(ص ،و ائمفۀ
هدی(ع ،و با حضور در مجایا وعظ و محافل قرآری و دینفی بفه تفرمیم اخفالق و تاو یفت
شخصیت ارساری خود کمک کنیم در این ماه بفه یفاد آوریفم و بفه هفو باشفیم کفه شفرص
سعادت جاوداره ،یاد خدا و ریل به قر اوست و شرص ارده بودن یفاد او در د  ،سفالمت د
است دیی که آ کنده اا کینفه و حافد و حسفد و بخفل و آامنفدی اسفت ،ظفرف رفزو یفاد
خداوردی ریست عر ایدی ،دیی است که محوفت خفدا و بنفدگارش در آن مفوج میارفد،
ر فت و رحمت بر خلف خفدا آن را آ کنفده اسفت ،و آرامفش و اطمینفان بفه سفرارجا ریفک
ّ
ریکخواهان و داوری ح سروردگار آن را فرا گرفتفه اسفت ابفاری بفه رفا مافدس او معوفر
میشود که به دروغ و دشنا و تدمت و غیوت آیوده رواشد مواد که ماه موارک رمضان بگفذرد
و اا آثار گناه بر د و ابان چیزی باقی مارده باشد موفاد کفه رمضفانها بفر مفا و جامعفۀ مفا
بگذرد و جامعۀ اسالمی مفا و کشفور موتخفر بفه رفا رفامی اهفل بیفت سیفامور(ص ،شفاهد
بداخالقی و اتدا اری و دروغسراکنی باشد شکمهای گرسنه و دهانهای تشنه در ماه موفارک
رمضان ما را به یاد روای میاردااد که تما وجودمان را فار و ریاا فرا خواهد گرفت و غیفر اا
رحمت واسعۀ سروردگار ،چشم امید به جفایی رخفواهیم داشفت اففزون بفر آن بایفد بفه یفاد
گرسنگان اا اهل شدر و دیفار و ملفک و سفرامینمان هفم باشفیم هفر چنفد مسفئوالن امفر
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موظفارد برای اوضاع رگرانکنندۀ اقتصفادی فکفری بکننفد و مفوارد دردرفاک و تلف ،فافر و
راتواری و مشکالت معیشتی مرد را اا بیکاری و رداری و بیماری و بدهکاری کفه قاعفدتا اا

آنها بیخور ریستند ،چاره کنند و مایۀ ّ
تسسف است که سا اا سه دهه اا اراال اسالمی کفه

با آراوی فارادایی و برقراری عدایت اجتماعی بر سا شد ،هنوا شاهد چنین مسائلی باشفیم؛
اما وظیوۀ دویت و حکومت ،چه به آن عمل کند و چه رکند ،وظیوۀ عمومی و مردمی را روفی
رمیکند؛ بلکه اگر مسئوالن امر در ارجا وظیوه قصور یا تاصیری داشفته باشفند ،وظیوفۀ مفا
سنگینتر میشود رکند در ماه موارک رمضان اا همسایگان و اطرافیان خود بیخوفر باشفیم!
رکند بر سر سورههای ررگین بنشینیم و در کنارمان افرادی اا گرسنگی ررفج بوررفد! بیاییفد در
این ماه رحمت که خداورد کریم ما را مورد عنایت خود قرار میدهد ،بفه بنفدگان او کریمارفه
رحمت بورایم و چه با ابتکار عمل فردی و شخصی و چه با همکاری و اقدامات جمعی تفا
حد مادور به درماردگان و ریاامندان رسیدگی کنیم این ماه عز یز ،ماه تاو یت روحیۀ برادری
و دوستی ریز هست مؤمنان در این ماه بیش اا هر ماه دیگری در مساجد و محافل دینی گرد
میآیند ،به مناا یکدیگر رفتوآمفد و سرکشفی مفیکننفد و سیورفدهای دوسفتی و محوفت
تحکیم میشود جامعۀ ما چه در سوح ملی و به عنوان مفرد ایفران عز یفز ،و چفه در سفوح
جداری و به عنوان امت اسالمی ،به دوستی و ایوت سخت محتاج است حوادثی که در ایفن
مختصر مجا شرحشان ریست ،مع اخسف در میفان ملفت مفا کفدورتهایی را سدیفد آورده
است یک ملت مسلمان و سرارده باید بسیار بیش اا این متحفد و همفراه و همفد باشفند
امید میرود که مسئوالن امفر و ماامفات مملکتفی و فعفاالن سیاسفی اا در عوفو و ر ففت و
ّ
رحمت درآیند و به آرامش و دوستی و آسایش عمومی بیندیشند و اا عمو مرد شریف توقع
میرود که در سوح خاروادهها و اقوا و خو یشان و همسایگان و همشدریان تا برسد به سوح
ّ
ملی و کل جامعۀ ایراری تما تال خود را برای وحدت و دوستی و رفع کفدورتها و سفو
تواهمات بکار گیررد جامعۀ ما در کوران مشکالتی که بیریفاا اا توصفیف اسفت ،بفیش اا
همه چیز به همدیی و برادری و وحدت ریاا دارد در سوح جدفاری ریفز مفع اخسفف شفاهد
درگیریها و مواجدههای و یرارگر هستیم امروا در قلمرو امت اسال هر چند شاهد شفور و

رشاص و حرکتهای مردمی خصوصا در کشفورهای عربفی هسفتیم ،مت ّسسفوارفه درگیریهفا و
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خونریزیها و جنایات دردراکی را ریفز شفاهدیم مایفۀ دریفغ و اسفف اسفت کفه در دریفای
سرحادثهای که فرصتهای طالیی اا سو یی و تددیدات رابودکننده اا سوی دیگر ّ
متوجه عایم
اسال و ملتهای مسلمان شده است ،درگیری و تورقه میان دویتها و ملتهای مسفلمان و
منااعات داخلی و ظلم و ستم بر مرد بیدففاع و خودکفامگی و ایفادهخواهی برخفی سفران
بیتعدد ،فرصتها را بر باد میدهد و تددیدها را به فاجعه توفدیل مفیکنفد و ایفن در حفایی
است که رقوا در تال ارد و دشمنان در کار توطئه؛ خصوصا دشمن استعمارگر و ایادهخواه و
کیان صدیوریز اشغایگر و متجاوا اا رااص ضعف امت اسالمی بدره میبررد
امید است که ماه موارک رمضان که عالوه بفر همفۀ مزایفای معنفوی و برکفات ایدفیا ،
یادآور سیروای مسلماران در جن بدر ریز هست ،ما را به خفود آورد و امفت اسفال و سفران
دو اسالمی را به وحدت و برادری و ّ
توجه به حاوق مرد و دست برداشتن اا تورقه و رزاع با
ّ
یکدیگر و تعدی و ستم بر ملتها وادار سااد اا خداورد رحمان و رحفیم بفرای همفۀ امفت
اسال خصوصا ملت شریف ایران در این مفاه موفارک ،رحمفت و مغوفرت و حسفن عاقوفت
مسئلت دار
خداوردا ،بر امت سیامور خاتم(ص ،در این ماه برکات خود را فرو ریز و امور مسفلمین را
اصالح فرما! وحدت و برادری را بر تورقه و دشمنی و ح مداری و رعایت حاوق ملت را بفر
اورگو یی و خودکامگی و آسایش و آرامش را بر فافر و فاقفه و سریشفانحایی چیرگفی بخفش!
خداوردا ،این ماه را بر همۀ ما موارک گردان و در شب قدر برای ما طاعت و مغورت و حسفن
عاقوت و سالمت و عافیت مادر فرما! خداوردا ،به ما توفی تدفذیب روفا و ارتافای روح و
همدیی با دردمندان و رسیدگی به ریاامندان و عوادت و بندگی و قر خودت را کرامت فرما!
اا همۀ برادران و خواهران ایماری ،ملتما دعفای خیفر در ممفان اجابفت هسفتم وایسفال
علیکم ورحم اﷲ وبرکاته
عودایکریم موسوی اردبیلی

بیانیه به مناسبت خجسته سالروز میالد پیامبر اسالم(ص)
ّٰ
ً
)1.
بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم ( لقد مهن اللهه علهی المهؤمن ن إذ َبعهث فهیهم رسهولا ِمهن أنفسههم
) ١.
(عفیف علیه ما َعنتم حریص علیکم بالمؤمن ن ر ؤوف رحیم

سال و صلوات ح بر سراج منیر و بشیر رذیری که رور هدایتش آفاق حرکت بشفریت را
روشن رموده است و سیا سعادتش تا ابد درس ارفدگی ارسفان کمفا جوسفت و بفر خارفدان
ُ
مودر  ،اوییا رعم و راهنمایان امم ،ائمۀ اطدار و ماتدایان ابرار .والدت بفا سفعادت خفاتم
ایمرسلین که درهای آسمان را بر شیاطین بست و رشارههای امینی ،بدخواهان و کفجروان را
بیاعتوار ساخت ،ظدور موهوتی ایدی و آسماری در این خاکدان بود که بعثتش کامفلترین و
آخرین رسخۀ شوابخش آال بشر را در اختیار گذاشفت رسفخهای کفه ارسفان حف طلفب و
هدایتجو را اا ظلمت به رور میبرد اا شرک به توحید فرا میخوارد ،قیفد و بنفدها ،ارجیفر
خرافات و اباطیل را اا بشریت برمیدارد ساکیها و خفوبی را روا میشفمارد و اا اشفتیها و
سلیدیها باا میدارد .اا باراترین رشارههای هدایت آن رسو ح و عاییترین مواهب ایدفی
که وجفود موفارک او بفه ارمغفان آورده اسفت ،توفدیل جامعفهای جنف اده و آسفیبدیده اا
عداوتها و خصومتها به گروهی همراه و همد بود که اا حضفی

بنفدگی قفدرتهفای

ّٰ
جداری به اوج فرمارروایی بر جدان متمدن آن روا رسفیدرد ( و اذکهر وا نعمهت اللهه علهیکم اذ
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ً

کنتم أعداء فألف به ن قلهوبکم فأحهبحتم بنعمتهه اخوانها)  1آن میفراث گفرانقفدر امفروا در
دست ماست و آن راه روشن فرا روی مفا امفروا درد امفت اسفال و آففت جدفان ارسفاریت
رقابتهای خصماره و عداوتهای کور است درمان ریز همان اسفت کفه در تعفاییم رسفو
خدا(ص ،و امامان هادی ]و[ مددی اا اهل بیتش(ع ،مییابیم .امفت اسفال امفروا گرفتفار
تندرویها و رزاعهای دروری بیحاصلی است که تما تفوان و بنیفان آن را اا میفان میبفرد و
تددید میکند اجتماع حو کلمۀ توحید و همراهی در شاهراه سعادتی که سیامور خدا (ص،
بدان دعوت فرموده است ،راه برونرفت اا شرایط سفبار کنوری است تال برای اتحفاد و
برادری میان مسلماران و عوور اا اختالفات مذهوی در ریل بفه اهفداف مشفترک و اسفتواده اا
مواری مورد اتواق و فائ آمدن بر رامالیماتی که محصو راکامیهای داخلی امت و دسفایا
دشمنان بیروری است ،حرکفت موفارکی اسفت کفه عایمفان بفزرگ و مصفلحان خیرارفدیش،
سا های دراای است که بدان سرداختهارد و هنفوا هفم مومفح رمفر حف جویفان اسفت .اا
برگزارکنندگان ایفن مجلفا سرقفدر تشفکر مفیکنم و در ایفن فرصفت بفرای همفۀ عایمفان و
خیرخواهاری که وحدت اسالمی را توصیه و تعایب فرمودهارد ،رحمت و سرافراای و توفیف
ایدی طلب میکنم
اا خداورد کریم مسئلت دار برادری و دوستی و اجتماع بر محور ح و تمسک به رشته
مستحکم هدایت ایدی را رصیب امت اسال  ،دشمنان و بدخواهان امت را راکا  ،و غافالن و
بیخردان را بیدار فرماید!
عودایکریم موسوی اردبیلی
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بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم
حمد بیکران و ثنای بیسایان خدای رحمفان را سزاسفت کفه ارسفان را در ریکفوترین ترکیفب
بیافرید و اا موهوت اردیشه و بیان برخوردار ساخت و تفاج کرامفت بفر سفر او ردفاد درود و
سال و رحمت و برکت ح بفر ارسفانهای گفز ین و آوررفدگان دیفن کفه سلسفلۀ هفدایت را
سرآغاارد و قافلۀ سعادت را امیر خصوصا بر امیر آران ،فخر بشر و مدتر اوالد آد (ع ،،روفی
خاتم(ص ،که با عمل و سیرت خود سایۀ رفعت ارسان را اا سپدر برین فراتفر بفرد و بفر سفاقۀ
عر ایدی رسارد و با آیین و شریعت خود ،راه روشن تعایی و ریل به اعفال درجفات کرامفت
ارساری را گشود ،و بر خاردان مودر

که کرایم هستی و رخائر فضل ایدیارد.

سال و درود بر همه عز یزان اهل فکر و تحای که بفا ارگیفزۀ سیگیفری مااصفد سفامی و
آرمانهای گرامی دین موین ،در این محول گرانسن گرد آمدهارد تا کرامفت ارسفان را سفاس
بداررففد و بففر موهوتهففای خففدادادی او گففواهی دهنففد و راففش واالی شففریعت خففاتم
ایمرسلین(ص ،را در ارتاای کرامت ارسان و حاوق او بفه اهفل عفایم اعفال کننفد ّ
توجفه و
تس کید بر حاوق ارسان به عنوان اشرف مخلوقفات و تندفا موجفودی کفه در دریفای مشفدود و
شناخته شدۀ ما اا موهوت آگاهی و خرد و قدرت اظدار مکنورفات خفود و ارتافا یافتفههای
خود به دیگران برخوردار است ،حایاتفی اسفت کفه هرچنفد سفا اا قرنهفا ففراا و رشفیب
خوشوختاره در قرن گذشته در قایب اعالمیهای جداری رسمیت و در ادامفه توصفیل یاففت و
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تعایب شد و اینک به صورت موایوهای عایمگیر مفورد ّ
توجفه همفۀ جدفان اسفت ،در اصفل
میتوان ّرد و رشان آن را مارند بسیاری دیگر اا معارف و دستاوردهای بشر در تعفاییم ارویفای
ایدی یافت اگر در حاوق بشر امروا اا برادری و برابفری و آاادی و آاادگفی و ارسفان سفخن
میرود؛ اگر به حاوق ان و کودک و کارگر و شدرورد ّ
توجه میشود؛ اگر حف آاادی عایفده،
آاادی سکورت ،آاادی شغل و مارند اینها در مواثی بینایمللی مورد تس کیفد قفرار میگیفرد،
این دستاوردهای اراشمند را که موهوت ایدفی اسفت ،سیشفتر در شفرایع آسفماری خصوصفا
شریعت ختمیه میتوان دید
شریعت اسال  ،ارسانها را برادر و برابر میدارد رسو خدا(ص ،ارسانها را در مساوات
به دردارههای شاره مارند میکند و فخرفروشی و برتریجو یی را در هر شکل و به هر بدارهای
مردود میدارد امیرمؤمنان(ع ،حوظ حرمت و حاوق ارسانها و تساوی آران در برخفورداری
اا رفتار دوستاره و محترماره را به مساوات آردا اا حیث ارسان بودن و برخورداری اا خلافت
یکسان ،مستند میفرماید امروا ریز رامۀ بلنفد حضفرت امیفر(ع ،بفه مایفک اشفتر و رسفایۀ
حاوق اما سجاد(ع ،منادی کرامفت ارسفان و راهنمفای بفزرگ بشفر اسفت هرچنفد دیفن،
گرامیترین موهوت ایدی است و اعرا

اا آن خسارتی عمفیم و شفااوتی بیمارنفد اسفت،

آیات روراری ایدی ،دینداری را اا حیوۀ اکراه و اجوار خارج دارسته و اقوا اختیاری را به دیفن
اا د و جان طلب میکند اگر فضیلتی را قائل است برای سرهیزگاری و تافوا میسسفندد کفه
خود اراشی بر ارا راتی ارسان میافزاید اگر کمتر اا یک قرن اسفت کفه مایکیفت ان بفر
ّ
اموایش و تسلط او بر سرروشتش در مغر امین به رسمیت شفناخته شفده اسفت ،شفریعت
ّ
غرای ّ
محمدی(ص ،چدارده قفرن سفیش کرامفت ،منزیفت ،حافوق مفایی و تفواان حافوق و
تکاییف ان را در آیات روراری قرآن و ّ
سنت و سیره آن روی اکر و اهل بیت شفریوش آموختفه
است ّ
توجه به حاوق کودک و تس کید بر رعایفت مصفلحت و غووفۀ او و اهتمفا در تعلفیم و
تربیت و رفاه و آسایش او ،تس کید بر منزیت کارگر و حمایت اا حاوق او ،ایتوات به تکفاییف
حاکم در برابر رعایا و حاوق رعایا بر حاکمان ،ایتزا به ح ارسانها بر تعیین سرروشت ،بفر
تملیک دستاوردها ،بر ّ
تصرف در مایملک ،در ارتخفا مکفان و شفیوۀ ارفدگی و تحصفیل و
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شغل و مارند اینها ،همه و همه ،رشاندهندۀ ایتوات اسال بفه حافوق ارسفان اسفت و چفرا
چنین رواشد که در قرآن کریم ،ارسان ،امارتدار خداورد ،میراثبر امین ،خلیوۀ برردادۀ حف ،
مخلوقی تا و اعتدا یافته خوارده شده است که آفرینش او آینۀ «احسفن ایخفایاین» اسفت
تو ّجه هوشمندارۀ حاوق بشر امروا بر این رکته که مرکز ثال حاوق ارسان و مونای اسفتوار آن
کرامت ارسان است ریز بااتابی اا ایتوات متون قدسی به کرامفت ارسفان اسفت قفرآن کفریم
موهوت کرامت ایدی را تندا اا آن مؤمنان رمیخوارفد ،بلکفه کرامفت ایدفی را در حف همفۀ
فراردان آد (ع ،برمیشمرد و دیگر رعمتهای خدا اا قویل سلوۀ ارسان بر خشک و تر عایم
و برخورداری او اا مواهب ساکیزۀ طویعت را هم فرع همفین تکفریم جدانشفمو میشفمرد
ایوته مؤمنان را به واسوۀ حسن اختیارشان تکریم فزونتری هست و چه کسی تردید دارد کفه
حسن ارتخا و اختیار و تحا در عرصه اردیشه و عایده و اخالق و عمفل ،کرامفتآفرین و
تحسینبرارگیز است اما مدم این است که ارسان همین ارسفاری کفه بفا آففرینش او مالیفک
ّ
رگران کجروی او یند ،همین ارساری که در ممان سفتمکاری و رفاداری اسفت ،همفین ارسفان
عجو کمطاقت و ایادهخواه ،همین ارسان واقعی خارجی که روی امفین راه مفیرود ،مفورد
تکریم خداورد است ،برای او حاوقی است و بر او تکفاییوی ،و شفریعت ایدفی حافوق او را
برای آسایش ،آرامش ،رفاه ،شادی ،فراغت ،برخورداری و داشتن فرصت برای ریل بفه هفدف
آفرینش خواسته است و تکاییف او را برای حوظ حریمها و تفال بفرای ریفل بفه عفاییترین
درجه کما و تعایی مارر فرموده است خواکاری ارسان و مراشکنی او ایوته هفم رفزد همفه
عاالی عایم و هم در قارون دین ،مالمتبرارگیز و مجاااتخیز است؛ ویی حتی اگر کسی به
باالترین درجه مجااات محکو شود ،رواید با او رفتفاری صفورت گیفرد کفه موجفب راف
حرمت ارساری و کرامت راتی ایدی او گردد و این حکم روراری شریعت اسال است
سروران گرامی ،امروا بحث اا کرامفت ارسفان و حافوق او و مشفارکت در شفکلگیری،
توسعه و ترو یج حاوق بشر جدانشمو و احیارا مناقشه در جزئیفات تسمفلبرارگیز و مواحثفه
ّ
برای گشودن گرهها و موایوه اجرای عادالره و فارغ اا توعی حاوق حاه بشر ،حف عایمفان
دیفن ،وظیوففه آرففان و رسففایت ایمففاری آرففان اسففت؛ چراکفه بففهح  ،سیفروان شففریعت خففاتم
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میراثداران سرچشمههای اال حاوق بشررد دریغ است که بیتوجدی ما ،یا سفو عمفل و
رفتار ما ،یا اظدارات حسا رشده و غیر ّمتکی به تحای ما موجب سیدایش این ّ
تفوهم شفود
که علما و متوکرین مسلمان به حاوق بشر بیاعتنایند؛ باالتر اا آن ،قوارین اسال بفا حافوق
بشر راسااگار است ایوته بحث بر سر همۀ جزئیات و مصادی ریست که مناقشه در آردا حتی
در درون خود منمومۀ حاوق بشر موجود طویعی است آرچفه مدفم اسفت همفاهنگی کلفی
تعاییم روراری دین با عدایت ،رحمت ،آاادی و کرامت ارسفان اسفت و ّ
توجفه بفه همفین امفر
موجب ایتوات به این است که دین ره تندا مارعی بر سر راه حاوق بشر ریست ،بلکه سشفتیوان
آن ،ضامن اجرای آن ،عم دهنده و تعاییبخش آن و احیارا تصحیحکنندۀ آن است امروا بر
علمای اسال است که با بحث و تحای و طرح مواحث حاوق بشفری در مفذاکرات علمفی
ّ
خود ،اجتداد و تواه را در قلمرو مسائل آن توسعه دهند و اا این طری به یاری ارسان معاصر
ّ
برخیزرد بر گو یندگان و رو یسندگان و مولغان دینی است که بفا فدفم و بیفان درسفت مسفائل
حاوق بشری در حواۀ دین ،ره تندا شودۀ تعار

را مرتوع کننفد کفه رافش عمفیم دیفن را در

ارتاای همه جاروۀ حاوق بشر رشان دهند بر رهوران افکار عمومی اسفت کفه مسفائل حف و
سذیرفتۀ حاوق بشر را در میان جامعه اسالمی رواج دهند تا هم به صورت ارا های متداو
ّ
درآید و هم موایوۀ جدی جوامع اسالمی شود بر حاکمان و ادارهکننفدگان جوامفع اسفالمی
ّ
است که با رعایت قوارین و موااین سذیرفتۀ حاوق بشری و ساسداشت جدی عملی و بفه دور
اا شعار کرامت ارسان هم دریای بدتری را برای امت اسال رقم ارنفد و هفم چدفرۀ جوامفع و
حکومتهای اسالمی را در دید جداریان ایوا ساارد باور کنیم که ارا های حاوق بشفری،
ره تندا وارداتی و تحمیلی ریست که میراث موایی عما ماست و عمل بفه حافوق بشفر را رفه
برای تاابل و دفع خوردهگیریها و اسکات خصفم کفه بفرای برخفورداری اا برکفات آن و در
ردایت جلب رحمت و رضوان ح تعایی سر یوحۀ خود قفرار دهفیم ایوتفه ایفن بفدان معنفا
ریست که سروردۀ منادیان حاوق بشر در دریفای امفروا هیچگورفه راوفۀ سفیاهی رفدارد ،مفع
اخسف حاوق بشر هم مارنفد بسفیاری دیگفر اا ارا هفای ارسفاری و حتفی ایدفی ،ابفزار و
دسففتآو یز ای فادهخواهی و غلوففهجو یی شففده اسففت برخففورد گز ینشففی و توعی آمی فز بففا
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موضوعات و اصو حاوق بشری تل ،اسفت و دردآور هفر ارسفاری حف دارد در هفر جفای
سرامین خود که مایل است ،اردگی کند و اا حافوق ّاوییفۀ معیشفتی ،فرهنگفی ،سیاسفی و
اجتماعی برخوردار باشد اما بیش اا ریم قرن است که مرد فلسوین اا خاره و کاشفارۀ خفود
رارده شدهارد و در بسیاری اا موارد در مناطای رامناسب و گاه با عد برخورداری اا حفداقل
امکارات اردگی ،رواگار را سپری میکنند رژ یمی ایادهخواه ،غاصب و افزونطلب ،به هیچ
ارضواص جداری منضوط ریست قوعرامههای شورای امنیت را رادیده میگیرد؛ رسفما و علنفا
تددید به ترور میکند و آن را عملی میسااد؛ به خاک کشورهای مجفاور تجفاوا مفیکنفد و
کشورهایی را در دوردست تددید میکند گروگان میگیفرد ،مفیکشفد ،مفیکوبفد ،جنایفت
میکند و حاوق بشر را را

میکند ،چنارکه ره تندا مجفامع آااد و افکفار عمفومی جدفان،

بلکه حتی گزارشگران حاوق بشر و شورای حافوق بشفر بارهفا او را محکفو مفیکننفد ،امفا
مدعیان جداری حاوق بشر در میان کشورهای قدرتمند و سلوهطلب ،ره تندا بررامهای بفرای
ّ
برخورد با این جرثومۀ فساد رداررد ،بلکه رعایت امنیت و اقتدار آن را اا مسلمات بررامفهها و
ّ
وظایف خود تلای میکنند آاادی بیان اراشمند است و گرامی ،بفر آن تس کیفد میشفود و بفه
روع آن شعار میدهند و در واهمۀ را

آن سوگواری میکنند ،اما در عین حفا در کشفوری

که منادی آاادی و حاوق بشر است ،در مورد یک مسئلۀ تاریخی رواید بحفث و گوفتوگو یی
صورت گیرد؛ چرا که موجب آارده شدن عواطف یفک قفو یفا برخفی اا سیفروان یفک دیفن
ّ
میشود و میتوارد موجب یدودیستیزی شود و اسوا شفرمندگی مجفدد غربیفان را ففراهم
آورد؛ اما در عین حا بیخرداری سیاهد اا سر حماقت یا خواثت یفا بفا راشفه و مفسموریتی
شو  ،مشتی دروغ را در اشتترین و اشمئزااآورترین شکل در قایب تصاو یر ثابت یا ّ
متحرک
منتشر میکنند و به رشر آن مواهات میکننفد و اا آاادی بیفان بفرای آن مایفه میگذاررفد ،در
حایی که این عمل ،موجب آاار و اریفت جمعیتفی میلیفاردی در عفایم میشفود و بفر آتفش
اسال ستیزی روت میریزد و خصومت و تنش را در جدان افزایش میدهد
ّ
در قلب جدان اسال  ،مناطای اشغا رمفامی میشفود؛ منفاط دیگفری مفورد تعفدی و
تجاوا واقع میشود؛ ممایکی با تددید و تحریم دست و سنجه رر میکنند ،ممایکی محکفو
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به فرمارورداریارفد ایفن برخوردهفا موجفب مفرگ و جفرح و گرسفنگی و بیمفاری و فافر و
عابماردگی و حرمان بخش قابل توجدی اا ابنای بشر است ،اما مفورد ایتوفات آرفان کفه اا
کرامت ارسان سخن میگو یند و برای حاوق بشر و عدایت جن میافروارد ،قرار رمیگیرد
بهراستی حاوق بشر ،حاوق همه بشر اسفت اگفر حافوق بشفر جدانشفمو اسفت ،همفۀ
جداریان هم باید اا آن برخوردار باشند توهین به گرامیترین فرارد آد که محوو میلیاردها
ارسان ،اعم اا مسلمان و غیر مسلمان است ،در کجای کرامت ارسان قفرار دارد توعفی

در

موایوۀ ایتزا و عمل به حاوق بشر چگوره توجیه میشود اگر دویتها یفا حکومتهفا حف
داررد در همۀ جدان اظدار رمر و اعما قدرت کنند ،در برابر فجایع و عواقب سو رفتارشفان
ریز در سوح جدان مسئو ارد امیدوار همه دست اا خودمحوری و تکروی و سلوهجو یی
برداررد تا جداری آباد و آااد در صلح و دوستی و برادری ،ایستگاه بشر صاحب ح باشد
بففار دیگففر خففدای کفریم را شفکر مففیکفنم و اا همففۀ سففاعیان ایفن حرکفت اراشففمند،
سپاسگزاری رموده ،اا بارگاه حضرت ح توفی آران را مسئلت دار
عودایکریم موسوی اردبیلی

فصل دوازدهم  :پیوستها  -پیامهای تالیت

فصل دوازدهم
پیوستها
(پیامهای تسلیت و تصاویر)

پیامهای تسلیت

آیة اﷲ العظمی خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی

بسمه تعایی
فایه و عایم بزرگوار ،مرحو مغوور آی اﷲ آقای حاج ّ
سید عودایکریم موسوی اردبیلی -رحم اﷲ
علیه -دار فاری را وداع گوته و به یاا اﷲ سیوستند .ایفن ضفایعه را بفه خارفدان گرامفی و فرارفدان
ّ
محتر و همۀ شاگردان و ارادتمندان و مالدان ایشان تسلیت عر میکنم .ایشان عفالوه بفر
تال های علمی و فادی ،در دورهای دشوار مسئوییت سنگین ریاست قوۀ قضائیۀ جمدفوری
اسالمی را بر دو داشتند و در همۀ حوادث و قضایای مدم دوران حیات موارک اما راحل،
در شمار فعاالن و خدمتگزاران برجستۀ کشور بفه شفمار میرفتنفد .فعاییتهفای فرهنگفی و
تسسیا دبیرستان و دارشگاه ریز صوحات ّ
مدمی اا اردگی سربار این عایم بزرگفوار را تشفکیل
میدهد.

ّ
متضرعاره اا خداورد متعا مسئلت میکنم که روح ایشفان را مشفمو رحمفت و فضفل

خود قرار دهد و عمل صایح ایشان را مارون اجر جزیل سااد و با اجداد طاهرینش محشفور
فرماید.

ّ
سید علی خامنهای
1391/9/3
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آیة اﷲ العظمی صافی گلپایگانی

بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم

ّ
ّ
إرا ﷲ وإرا إییه راجعون
ّ
ّ
ارتحا عایم رباری ،فایه عاییماا حضرت آی اﷲ آقای حاج سید عود ایکریم موسوی اردبیلی -
ّ
رضوان اﷲ تعایی علیه موجب ّ
تسسف و تاثر گردید .آن فایه بزرگوار ،ساییان طفوالری در اعفالی
کلم اﷲ ،و ترویج و رشر معارف روراری اهل ایویت -علفیدم ایسفال  -تربیفت فضفال و تفسییف

کتا

های اراردۀ فادی ،خدمات شایاری رمود ،و مراکز علمی و دینی اا آن بدرهمند میباشند.

اینجارب این ضایعۀ مؤیمه را به حضرات علمای اعال  ،حواههای علمیفه ،و بیفت مکفر و
ّ

آقااادگان محتر  ،و دوستداران و مالدان ایشان تسلیت گوته ،اا خداورد متعا ّ ،
علو درجات برای

آن فاید سعید ،و صور و اجر برای بااماردگان محتر مسئلت دار

.
لطف اﷲ صافی

11صفر المظفر  2313ه.ق

آیة اﷲ العظمی سیستانی

ّ
ّ
إرا ﷲ وإرا إییه راجعون

بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم

جنا حجه االسال آقای حاج ّ
سید علی موسوی اردبیلی دامت تسییداته
ایسال علیکم و رحم اﷲ و برکاته
ّ
ّ
خور ارتحا واید معمم ،جنا آی اﷲ آقای حاج سید عودایکریم موسوی اردبیلی -طفا ثفراه-
ّ
تسیم و ّ
تسسف گردید
موجب
به این وسیله ،فادان آن بزرگفوار را بفه جنابعفایی و دیگفر اففراد خارفدان محتفر و بفه عمفو
عالقهمندان آن مرحو تسلیت عفر

میرمفایم اا خداورفد متعفا بفرای آن فایفد سفعید ّ
علفو

درجات ،و برای بااماردگان ،صور جمیل و اجر جزیل مسسیت دار
ّ
ّ
العلی العظیم
وال حول و ال قوة إال باﷲ
 11صفر  2313ﮪ
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آیة اﷲ العظمی مکارم شیرازی

بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم
فادان اسوناک حضرت آی اﷲ اردبیلی -رحم اﷲ علیه -موجی اا غم و اردوه در حواه هفای
علمیه و جامعۀ روحاریت شیعه و قلو عالقهمندان ایشان ایجاد کرد آن فاید سعید ،عایمی
بزرگوار و فایدی رامدار بود که عمر خود را در خدمت به اسال و مکتفب اهفل بیفت(علیدم
ایسال  ،و همچنین خدمت به اراال اسالمی در سووح عایی سپری رمود و آثار گرارودفایی
اا خود به یادگار گذاشت تاارن رحلت ایشان با ایا سوگواری آخر صور ،رشفارۀ دیگفری اا
شمو رحمت واسعۀ ایدی رسوت به آن فاید سعید است
اینجارب ،فادان ایشان را به همۀ حواههای علمیه و علمفا و سفایر شفیعیان ،مخصوصفا
بیت شریف ایشان تسلیت عر

میکنم و ّ
علو درجات آن فاید سعید ،و صور و اجر جزیفل

برای بیت ایشان اا خداورد متعا مسئلت دار

.

2121/2/1
آیة اﷲ العظمی نوری همدانی

بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم
ْ َ َّ َ ْ
َ َ
َْ
َ َ َُ
َوی ْم َی َر ْوا را رستی اخ ْر رنا ُص َدا م ْن ط َراف َدا
ّ
خور ارتحا عایم رباری و مجاهد و فایه اهفل بیفت عصفمت و طدفارت -علفیدم ایسفال -
ّ
سید عوفدایکریم موسفوی اردبیلفی موجفب ّ
حضرت آی اﷲ آقای حاج ّ
تسسفف و تفسثر عمیف
اینجارب گردید.

ّ

معمم یه عمر سربرکت خود را در تعلیم و تفرویج فرهنف اهفل بیفت -علفیدم ایسفال -
ّ
سپری کرد و به عنوان یک فایه ّ
متخصص در علو اسفالمی بفه عرصفۀ اجتمفاع قفد
مورا و
رداد اا آن یحمهای که اراال اسالمی به سرچمداری اما راحل -رضفوان اﷲ علیفه -آغفاا
شد ،همواره در کنار بنیارگذار رما اسالمی در همۀ صحنههای ارافال و موفاراه و جدفاد و

قضا و در عرصۀ امامت جمعه و در اواخر عمفر در حفواه علمیفه قفم بفا تفدریا و تربیفت
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ّ
متخصص ،خدمات بسیار اراردهای را به عایم اسال و اراال ارائه رمود .طوبی یه
شاگردان
َ ََ
ُ
َ
ُ َ
و حسن مآ َو َسال عل ْیه َی ْو َ ُوید َو َی ْو َ َی ُموت َو َی ْو َ ُی ْو َعث ح ّیا
ّ
اینجارب این مصیوت را به سیشگاه حضرت بای اﷲ االعمفم -عجفل اﷲ -و حواههفای
علمیه و خاردان محتر و عمو شفیعیان بفاخخص اهفایی محتفر اسفتان عفایمسرور اردبیفل
تسلیت عر

رموده و ّ
علو ماا برای فاید سعید اا خداورد متعا

مسئلت میرمایم.

آیة اﷲ العظمی جوادی آملی

ّ
ّ
إرا ﷲ و إرا إییه راجعون

ارتحا فایه اهل بیت -علیدم ایسال  -حضرت آی اﷲ ایعممی موسوی اردبیلی را به حفواه
ّ

ّ

های علمیه ،بیت معمم یه ،ارادتمندان بزرگفوار اسفتان اردبیفل ،شفاگردان و مالفدان ایشفان،
می کنیم

تسلیت عر
ّ
علو درجات این فاید سعید و صور جمیل و اجر جزیل بااماردگان وآقااادگان گرامی ،بفه
ّ
حجت االسال جنا آقفای حفاج ّ
سفید علفی موسفوی اردبیلفی را اا رات اقفدس ایفه
ویژه
مسئلت می رماییم
جوادی آملی

آیة اﷲ العظمی صانعی

بسمه تعایی
ّ
إرا مات ایمؤمن ایوایه ثلم فی االسال ثلم الیسدها شی

رحلت عایم فایه بای ایسلف مجاهدان راه ح  ،حضرت آی اﷲ ایعممی حاج ّ
سفید عوفدایکریم
سره ایشریف موجب تسثر و ّ
موسوی اردبیلی ّ -قدس ّ
تسسفف عمیف گردیفد آن عفایم وارسفته و
ژرفرگر اا یاران باوفا و مورد اطمینان ّ
سیدرا االستاد حضرت اما خمینی -سال اﷲ علیه -بفود
که یحمفهای ،چفه در دوران موفاراه و چفه بعفد اا سیفروای ردضفت ،در سشفتیواری اا اهفداف و
آرمانهای مراد خویش که همارا طری اسال

راستین بود ،به خود تردید راه رداد.
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آن فایه ریشهیا  ،سا اا عمری خدمت صادقاره در مناصب قضائی به همراه دوست و رفی
گرامیا حضرت آی اﷲ شدید دکتر بدشتی – ّرور اﷲ مضجعه-به قم مراجعت رمود و شفاگردان

ایادی اا تحایاات علمی ایشان در با قضا

و غیره بدرهمند گردیدرد.

اینجارب ،این مصیوت بزرگ را به سیشگاه حضرت وییعصفر امفا امفان -روحفی و ارواح

ایعایمین یترا مادمه ایودا  -و حواههای علمیه مخصوصا حواۀ علمیۀ قم ،و تمامی وابستگان
رسویش ،باالخص جنا حج االسال وایمسلمین آقای حاج ّ
سووی و َ
سید علی موسوی اردبیلی
تسلیت عر

رموده و برای آران صور جمیل و اجر جزیل را اا خداورد متعا مسئلت دار

امید آرکه خداورد بزرگ و مدربفان ،آن مرحفو را بفا اجفداد طفاهرینش -سفال اﷲ علفیدم
اجمعین -محشور گردارد.
ّ
مشهد مقدس

یوسف صانعی
ّ
 11صفر المظفر 2313؛ 2121/3/1

آیة اﷲ العظمی مظاهری

ّ
ّ
إرا ﷲ و إرا إییه راجعون

بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم

ضایعۀ ارتحا فایه مجاهد و عایم عاییماا حضرت آیف اﷲ آقفای حفاج ّ
سفید عوفدایکریم
ّ
ّ
سره موجب ّ
تسسف و تسثر گردیفد ایفن مرجفع بزرگفوار ،عفالوه بفر
موسوی اردبیلی -قدس ّ -
مراتب عاییۀ علمی ،یکی اا سیشتااان ردضت اسفالمی و اا امفرۀ یفاران صفدی امفا راحفل
عمیم ایشسن  -علی اﷲ ماامه ایشریف -بودرد و همواره یکی اا شخصیتهای ّ
مورا اراال
و رما جمدوری اسالمی محسو میشدرد سعی مشکور این عایم روشفنبین در تسسفیا

مجامع علمی و دارشگاهی به منمور ارتاای سوح علمی و معرفت دینی رسفل جفوان ریفز اا
جملۀ آثار وجودی ایشان است

ّ
فادان این فایه گرانقدر را به همۀ شاگردان و مالدان و ارادتمندان ایشفان و خصوصفا بفه

ّ
بااماردگان و خاردان مکر و آقااادگان محترمشفان بفاخخص بفه جنفا مسفتوا حجفت
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االسال آقای حاج ّ
سید علی موسوی اردبیلی -دامفت تسییداتفه -صفمیماره تسفلیت عفر
میکنم و صور و اجر و سفعادت آرفان و ّ
علفو درجفات آن عفایم ّربفاری را اا خداورفد تعفایی
مسئلت میرمایم
والسالم علیه و علیهم و رحمة اﷲ و برکاته
حسین المظاهری
ّ
 13صفر المظفر 2313

 3آذر 2121
آیة اﷲ العظمی گرامی

ّ
ّ
إرا ﷲ و إرا إییه راجعون

بسمه تعایی

حضرت حج االسال وایمسلمین حاج ّ
سید علی آقا موسوی اردبیلی ،دامت افاضاته
رحلت سدر بزرگوارتان  ،مرجع عاییقدر و روحاری مستال و آااده ،حضرت آی اﷲ ایعممفی
موسوی اردبیلی ّ -قدس ّ
سره -را به محضر ویی امرعایم امکان ،حضرت ویی عصر -ارواحنا
رمفوده،

فداه -و عمو حواههای علمیه و همۀ اقشار و بهویژه خاردان مکر  ،تسفلیت عفر
صور و اجر برای همگان خواستار به راستی که فادان این عایم فرهیخته ،ثلمهای در اسفال
و مکتب ّ
تشیع می باشد ،اا درگاه احدیت استدعا داریم که جوران فرماید
قم ،محمدعلی گرامی

آیة اﷲ العظمی علوی گرگانی

قا اﷲ تعایی ( :إ ّرما یخشی اﷲ من عواده ایعلما )
درگذشت عایم ّرباری ،مرجفع عاییقفدر حضفرت آیف اﷲ ایعممفی حفاج ّ
سفید عوفدایکریم
موسوی اردبیلی -رحمه اﷲ -موجب حزن و اردوه اینجارب گردید.

ایشان در اوائل اراال و در دوران سخت آغاا اراال بفا در دسفت گفرفتن سفکان قفوۀ
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قضائیه و مدیریت این قوه به ارافال و اسفال خفدمت کردرفد و سفا اا آن هفم بفا تربیفت
ّ

شاگردان خو و تسییف کتب متعدد و موید ،مرجع امیفد مالفدیفن و دوسفتداران روحاریفت
بودرد.

ّ
اینجارب این ضایعۀ مؤیمه را در درجۀ ّاو به ساحت قدسی اما عصر ،اما امان -عجل اﷲ
ّ

تعایی فرجه ایشریف -و سپا به ماا معمم رهوری و مراجع عما تالید و حواۀ علمیۀ قم و

حواات علمیۀ سراسر کشور ،همچنین به بااماردگان مخصوصا آقاااده گرامی ایشان حضرت
ّ
حجت االسال وایمسلمین آقای ّ
سید علی موسوی اردبیلی تسلیت گوته ّ
علو درجات را برای
آن مرحو

اا خداورد مسئلت میرمایم.

آیة اﷲ العظمی محفوظی

ّ
ّ
إرا ﷲ و إرا إییه راجعون

تسسفبار عایم ّرباری ،فایه صمداری ،حضرت آی اﷲ ایعممی حاج ّ
ارتحا ّ
سفید عوفدایکریم
ّ
سفره موجفب تفسثر و ّ
تسسفف شفدید اینجارفب گردیفد ایشفان اا
موسوی اردبیلی -قفدس ّ -
روحاریون موارا اراالبی اصیل که در ردضت حضرت اما همواره سیشفرو و بعفد اا سیفروای

شکوهمند اراال اسالمی ،منشس خدمات ایادی بوده و فایه مجاهد خدو و شجاع که عمر
خویش را در راه ترویج مذهب حاۀ اثنی عشریه و کمک به محرومان و مستضفعوان سفپری
رمود
اکنون که روح آن بزرگوار به عایم جاوید ارتاا سیدا کرده است ،اا خداورفد قفادر متعفا
برای روح آن مرحو که مایۀ مواهات و افتخار روحاریت اصیل ّ
تشیع بودرفد ،غوفران ایدفی و

ّ
علو درجات ،و برای خاروادۀ آن مرحو و فراردان گرامیشان و عمو بااماردگان ،صور جمیل
و اجر جزیل آراومند
والسالم علیکم و رحمة اﷲ و برکاته
عباس محفوظی
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ّ
آیة اﷲ احمد جنتی ،رئیس مجلس خبرگان رهبری

ّ
ّ
إرا ﷲ و إرا إییه راجعون

بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم

ّ
إرا مات ایمؤمن ایوایه ثلم فی اإلسال ثلم ال یسدها شی
ّ
ارتحا عایم جلیل ایادر ،حضرت آی اﷲ آقای حفاج سفید عوفدایکریم موسفوی اردبیلفی -
ّ
تفسثر و ّ
تسسفف
طا ثراه -اا مراجع تالید و رمایندۀ دورۀ ّاو مجلا خورگان رهوری ،موجب
.

ّ

گردید آن عایم و فایه معمم که اا سیشگامان اراال اسفالمی ایفران و یکفی اا رزدیفکترین
یاران اما خمینی ّ -قدس ّ
سره ایشریف -بود ،سا اا سیروای اراال اسالمی در عرصفههای
گوراگون همچون عضویت در شورای اراال  ،عضویت در مجلا خورگان قفارون اساسفی،

ریاست شورای عایی قضائی ،رمایندگی مرد تدران در مجلا خورگان رهوری ،عضفویت در
شورای باارگری قارون اساسی ،امامت جمعۀ تدران و فعاییتهای علمی ،در استحکا مواری
ّ
اراال و رشر معارف اسالمی ،همواره تال و جدیت داشته و منشفس خفدمات اراشفمندی
برای رما جمدوری اسالمی بودرد.
ّ
مجلا خورگان رهوری ،رحلت آن فایه موارا را به محضفر مافدس حضفرت ویفی عصفر -
ّ ّ
ّ
ارواحنا فداه ،-رهور معمم اراال حضرت آی اﷲ خامنهای –مفد ظلفه ایعفایی ،-مراجفع عمفا
تالید ،علمای اعال و حواههای علمیه ،اعضای محتر مجلا خورگان و بیفت ّ
معفزا و محتفر

ایشان تسلیت میگوید و اا درگاه خداورد منان ّ
علو درجات آن فاید سعید را مسئلت دارد.
ّ
احمد جنتی

رئیس مجلس خبرگان رهبری

آیة اﷲ هاشمی رفسنجانی ،رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام

ّ
ّ
إرا ﷲ و إرا إییه راجعون

رحلت همسنگر سا های مواراه و همکار در مسفئوییتهای خویفر سفا اا سیفروای ارافال ،
ّ
سید عودایکریم موسوی اردبیلفی ،باعفث ّ
شادروان حضرت آی اﷲ ّ
تسسفف و تفسیم شفدید خفاطر
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گردید شخصیتی که اا بدو ورود به حواۀ علمیۀ قفم در سفا  2112هجفری شمسفی ،او را بفه
ُ
حسن سلوک و اخالق شناختم که به عنوان طلوهای فاضفل اا حفواۀ علمیفۀ رجفف بفرای ادامفه
تحصیل ،تدریا و تولیغ تعاییم متعایی دین اسال و مکتب ّ
تشیع بفه قفم آمفده بفود و اا همفان
رخستین سا های حضور در حواۀ علمیه ،مشغو کارهای سیاسی و فرهنگفی مدفم شفده بفود
احساسات جواری و شور اراالبی و درک و ایمان به حااریت راه اما راحل در ردضت روحاریت،
هر دو ما را اا رخستین رواهای شروع مواراه در یک مسیر قرار داده بود
این عایم وارسته ،اا سا  2132که به خفاطر شفرایط سفخت سیاسفی و امنیتفی مجوفور بفه
مداجرت به تدران شده بود ،با همکاریهای خود وارد مرحلۀ روینی شد که تفا آخفرین رواهفای
مواراه ریز ادامه داشت؛ به گورهای که روا ورود امفا عزیفز بفه کشفور ،وقتفی مفاجرای راسیفدایی
اما (ره ،اا بدشت اهرا در خورها آمد ،به همراه شدید دکتر بدشتی و شدید دکتر بفاهنر ،بفه منفز
ایشان در حوایی میدان توحید رفته بودیم و اا آرجا مسائل را بررسی میکردیم.

روحیۀ خیرخواهی آی اﷲ اردبیلی ،که ریشه در روحیات آبا و اجدادیشان مخصوصفا سفدر
سید عودایرحیم داشت ،ایشان را به سفوی تسسفیا ّ
بزرگوارشان ،مرحو ّ
مؤسسفۀ خیریفۀ مکتفب
امیرایمومنین(ع ،هدایت کرد که مساجد ،مراکز فرهنگی ،مدارس ،دبیرستانها و حتی تسسفیا و
مدیریت دارشگاه دارایعلم موید ،رتیجۀ آن روحیه است.

با سیروای اراال  ،با همۀ عالقه و تواراییهایی که برای تدریا و آفرینش آثار فادی و دینفی
داشت ،به خاطر ریاا اراال و مرد  ،مشتاقاره در سنگرهای ّ
حساس و مدم سیاسفی و قضفائی و
ّ
تانینی گوراگون خدمت کرد که اوج حضور مؤثرشان ،بعد اا شدادت آی اﷲ دکتر بدشتی ،در قوه
قضائیه بود که تا سا ها اا جایگاه این قوه دفاع میکرد و به آن اعتوار میبخشید سفا اا رحلفت
اما (ره ،،وقتی تصمیم به مراجعت به حواۀ علمیۀ قم گرفت ،به تربیت شاگردان ،مخصوصفا در
سووح عایی حواه ،و تربیت دارشجویان در دارشگاه موید همت گماشت و همزمان به خل آثار
اراردهای سرداخت که یکی اا سرمایههای اراشمند فاه شیعه خواهند بود.

دیسوای ایشان رسوت به اراال و دفاع و حمایتشان اا مرد  ،بفه گورفهای بفود کفه در تمفا
سا های سا اا رحلت اما  ،به عنوان راظری امین ،اا هیچ راهنمایی و هدایتی دریغ رمیکفرد و
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همیشه توکرات و گوتار و رفتارشان ،چراغ راه مسئوالن در سووح مختلف بود.

اینجارب با تسلیت این مصیوت به مرد ایران ،مرد خوۀ آرربایجفان ،مفرد اسفتان اردبیفل،
ّ

رهور معمم اراال  ،علما ،مراجع ،فضال ،طلوفههای حواههفای علمیفه و دارشفجویان دارشفگاه
مکر ایشان ابراا همدردی کرده و ّ
موید ،به ویژه خارواده و خاردان محتر  ،با فراردان ّ
علو درجات
آن ّ
سید بزرگوار و همسنگر و موارا قدیمی را اا درگاه احدیت مسئلت میرمایم.

اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

حجة االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی ،رئیس محترم جمهور

بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم

ّ
ّ
إرا ﷲ و إرا إییه راجعون
ُ
ّ َ
ُ
َ
إرا مات ایمؤمن ایوایه ثل َم فی اإلسال ثلم ال َی ُسدها شی
ّ
ارتحا مرجع گرارادر عایم ّ
تشیع ،عابد مجاهد و فایه فراارفه ،عفایم عامفل و معلفم سرروفور

رسلهای حواه و دارشگاه ،حضرت آی اﷲ حاج ّ
سید عودایکریم موسفوی اردبیلفی ،فافداری
بزرگ برای همۀ سویندگان راه علم و عمل و فااهت و والیت است .آن یار ثابتقفد ردضفت
ّ

اسالمی و همراه صادق حضرت اما خمینی(ره ،و ماا معمم رهوری ،اا مراجع امانآگاه و
ارکان علمی عرصۀ فااهت و سیاست بود که عمر سر برکت خفود را بفا قوفو مسفئوییتهفای
خویر سیاسی ،اجتماعی و قضائی در قول و سا اا سیروای اراال شکوهمند اسفالمی ،در
مسیر ترویج آمواههای را دین موین اسال و استحکا رمفا اسفالمی گذرارفد و بفا مشفی
اعتدایی خود ،د های بسیاری اا جواران و ح جویان جامعه را بفه بیفنش و مفنش اسفالمی
جذ کرد ،و ضمن تسییف آثار اراشمند ،شاگردان فراوارفی را ریفز در مسفیر تحکفیم موفاری
دینی و رشد علمی و تربیتی سرور

داد.

ّ

اینجارب این ضایعۀ بزرگ را به محضر حضرت ویی عصر(عج ،،رهور معمفم ارافال ،
مراجع عما و علمای اعال  ،حواههای علمیه ،شاگردان ایشان در حفواه و دارشفگاه ،مفرد
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قدرشناس ایران اسالمی ،بهویژه به مرد غیور اسفتان اردبیفل و بیفت ّ
مکفر آن فایفد سفعید
بهخصوص فراردان فاضل و خدو ایشان تسلیت میگویم و به مناسوت فادان ایفن سفرمایۀ
بزرگ علمی و معنوی ،سنجشنوه و جمعه را عفزای عمفومی در کشفور اعفال میرمفایم و اا
علفو درجفات و ّ
درگاه خداورد متعا برای ایشانّ ،
تفنعم در جفوار ائمفه معصفومین -علفیدم

ایسال  -و برای عمو بااماردگان صور و اجر مسئلت دار

.
حسن روحانی

2121/3/1
دکتر علی الریجانی ،رئیس محترم مجلس شورای اسالمی

بسماﷲ ایرحمن ایرحیم

نتهّٰلل امح دع ذ
إ دذ دهّٰللَّ د
هّٰللصس بذَّ دهن دهّٰللَش ٌءهّٰللإ دیهّٰلل ااههّٰلل امح ا د
نِل ذهّٰللث اَ داهّٰلل ا هّٰلل اْل ال دْه ذهّٰللث اَ د ٌة دهّٰللو ذ
شنَّ ا هّٰللة
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ارتحا حضرت آی اﷲ حاج ّ
سید عودایکریم موسوی اردبیلی که در امرۀ علمفای طفراا ّاو

دوره معاصر و اراال اسالمی بودرد ،موجب ّ
تسسف و تسثر گردید ایفن شخصفیت بفزرگ اا

موارااری بود که همراهی با حضرت اما در ردضت اسالمی را یحمهای رها رکرد و بفا همفۀ
مشکالت ،سرصالبت و استوار تا سیروای اراال دست اا مجاهدتهای خویش بررداشفت
و سا اا سیروای اراال ریز همواره یار و یاور حضرت اما و ماا
اینجارب ،ضمن عر

ّ

معمم رهوری بودرد.

تسلیت ضایعۀ ارتحا حضرت آی اﷲ ایعممی ّ
سید عوفدایکریم
ّ

موسویاردبیلی به سیشگاه حضرت بای اﷲ االعمم -ارواحنا یه ایودا  -مافا معمفم رهوفری،
ّ
مراجع عما  ،حواههای علمیه به ویژه حواۀ مادسۀ قفم ،ملفت شفریف ایفران بفه خصفوص
ّ
ّ
اهایی استان اردبیل و بیت ّ
مکر معمم یفه بفاخخص بفرادر ارجمنفد جنفا حجتاالسفال
وایمسلمین ّ
سفید علفی موسفویاردبیلی بفرای روح بلنفد آن مرحفو ّ ،
علفو درجفات و بفرای
ّ

بااماردگان و مالدان ،صور و اجر اا درگاه خداورد متعا مسئلت میکنم
علی الریجانی
رئیس مجلس شورای اسالمی

2121/12/11
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آیة اﷲ صادق آملی الریجانی ،رئیس محترم قوه قضائیه

بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم

ّ
ّ
إرا ﷲ و إرا إییه راجعون
خور درگذشت عایم ّرباری و مجاهد جلیل ایادر حضرت آی اﷲ ّ
سید عودایکریم موسوی اردبیلی
ّ
اا یاران باوفای اما راحل و اراال اسالمی که راشی ساارده و مفؤثر در سفی ریفزی و مفدیریت
رما

ّ

قضائی جمدوری اسالمی داشت ،موجب تسثر و تسیم اینجارب گردید.

ّ ّ
ّ
رحلت این فایه بزرگوار و مدیر اراشمند را به محضرماا معمم رهوفری -مدظلفهایعفایی،-
ّ
بیت محتر ایشان ،خاروادۀ بزرگ دستگاه قضائی کشور و دیسواان رما مادس اسالمی تسفلیت
و تعزیت عر

میرمایم و ّ
علو درجات ایشان را اا درگاه خداورد متعا مسئلت دار

.

صادق آملی الریجانی
رئیس قوۀ قضائیه

2121/12/13
شورای نگهبان

ّ
ّ
إرا ﷲ و إرا إییه راجعون

بسماﷲ ایرحمن ایرحیم

درگذشت فایه و عایم فرهیخته ،حضرت آی اﷲ ّ
سید عودایکریم موسوی اردبیلی موجفب تفاثر و
ّ

تسیم فراوان گردید حضرت آی اﷲ موسوی اردبیلی اا شفاگردان حضفرت امفا خمینفی(ره ،و اا
یاران ایشان و اا مواراان علیه رما طاغوتی سدلوی بود ایشفان سفا اا سیفروای ارافال ریفز بفا
سذیرفتن مسئوییتهای متعدد اا جمله عضویت در مجلفا خورگفان قفارون اساسفی و مجلفا
خورگان رهوری ،ریاست دیوان عایی کشور ،دادستاری کل کشور و ریز تربیت شفاگردان مفؤمن در
ّ
دارشگاه موید قم ،خدمات شایاری به رما مادس جمدوری اسالمی ارائه کردرد
ّ

شورای رگدوان ،ضایعۀ درگذشت این فایه گرارادر را به محضر ماا معمم رهوفری -مدظلفه
ایعایی ،-حواههای علمیه ،تما ارادتمندان و بیت شریف ایشان تسلیت عر رموده و برای
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آن عایم فاید اا بارگاه خداورد متعا ّ
علو درجات را مسئلت دارد
1119/1/1

آیة اﷲ ّ
سید محمود هاشمی شاهرودی ،نایب رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری

ّ
ّ
إرا ﷲ و إرا إییه راجعون

بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم

تسسف ،خور رحلت عایم گرارادر آی اﷲ آقای حاج ّ
با کما تسثر و ّ
سفید عوفدایکریم موسفوی
اردبیلی-رحمف اﷲ علیفه -را دریاففت رمفودیم مجاهفدتهای علمفی و عملفی ایشفان در
ّ
سا های سفیش و سفا اا سیفروای ارافال اسفالمی و خصوصفا تصفدی دسفتگاه قضفائی
جمدوری اسالمی ایران و هدایت مراکز علمی و فرهنگی متعفدد همچفون کفارون توحیفد و
مجموعۀ موید ،برگهای ارینی است که در کاررامه درخشان آن فایه مجاهد به ثوت رسفیده
است

ّ
اینجارب این ضایعۀ مؤیمه را به سیشگاه حضرت ِّ
ویی اﷲ االعمم -عجل اﷲ تعایی فرجه
ّ

ایشریف -و ماا معمم رهوری و خصوصا بااماردگان و بیت محتفر ایشفان تسفلیت عفر
رمودهّ ،
علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش و صور و اجر برای بیت معف ّزی را اا خداورفد
متعا مسئلت دار

.
ّ
سید محمود هاشمی شاهرودی

حجة االسالم والمسلمین ّ
سید ابراهیم رئیسی ،تولیت آستان قدس رضوی

ّ
ّ
إرا ﷲ و إرا إییه راجعون

بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم

ضایعۀ ارتحا مرجع عاییقدر ،مرحو مغوور آی اﷲ موسوی اردبیلی-طا ثراه -را در ایفا
سوگواری و عزاداری مفاه صفور ایمموفر ،بفه خفارواده و باامارفدگان ایشفان تسفلیت عفر
میرمایم این فایه واال ماا  ،در طو عمر بابرکت خود ،منشفس خفدمات بسفیاری در حفواۀ
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علمیه ،دستگاه قضائی و جامعۀ علمی کشور بودرد این عفایم جلیفل ایافدر دارای کاررامفۀ
درخشاری در دوران مواراۀ مرد شریف ایران علیه استوداد خودکامۀ رژیفم منحفوس سدلفوی
بوده و خدمات اراشمندی را در دوران شکوهمند اراال اسالمی به دسفتگاه قضفائی ارائفه
رمودرد

منور رضوی علیفه آالف ّ
اینجارب در جوار مضجع ّ
ایتحیفه و ایثنفا ّ -
علفو درجفات و
-

مغورت و رضوان ایدی برای آن مرحو  ،و صور و اجر برای بیت شفریف و وابسفتگان ایشفان
مسئلت میرمایم
تولیت آستان قدس رضوی
ّ
سید ابراهیم رئیسی

سید ّ
حجة االسالم والمسلمین ّ
محمد خاتمی

بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم

ّ
ّ
إرا ﷲ و إرا إییه راجعون
رحلت عایم ّرباری و فایه سیاستمدار روشنبین و مرجع بزرگوار ،حضفرت آیف اﷲ ایعممفی
ّ
موسوی اردبیلی که اا سیشگامان اراال اسالمی و اا یاران وفادار اما و خفدمتگزار صفدی
مرد بودرد ،خسارتی است سنگین برای اراال و ایران و حواۀ علمیۀ قم که تندا یوف ویژۀ
ایدی میتوارد آن را جوران کند این مصیوت بزرگ را به همۀ دوستداران فضفیلت و بفه ملفت
شریف ایران و بهخصوص حواههای علمیه تسلیت عر

مفیکنم و بفرای خارفدان شفریف

موسوی اردبیلی ،به خصوص آقااادگان بزرگوار ،سسران و دختران آن بزرگوار اا درگاه حضرت
ح

 ،طلب صور و اجر و سالمتی میکنم.

یاد آن بزرگ ،گرامی و جان ساکش ّ
متنعم به رعمت غوران و فضل ایدی باد
سید ّ
ّ
محمد خاتمی

سوم آذر 2121
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آی اﷲ ّ
سید علی ّ
محمد دستغیب
بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم

ّ
ّ
إرا ﷲ و إرا إییه راجعون
خور ّ
تسسف بار درگذشت فایه عاییقفدر حضفرت آیف اﷲ ایعممفی حفاج ّ
سفید عوفدایکریم
ّ
موسوی اردبیلی واصل شد و موجب تسثر گردید.
ایشان اا یاران فاضل و با وفای حضرت اما خمینی (ره ،بفوده و عمفری در خفدمت بفه
اسال و مسلمین و یاری و همراهی اما و اراال اسالمی تال

رمود.

خداورد متعا ایشفان را بفا اجفداد طفاهرینش ،حضفرت ختمفی مرتوفت (ص ،و ّئمفه

طاهرین(ع ،محشور فرماید و به خارواده و وابستگان ایشان صور و جر عنایت فرماید.
سید علی ّ
ّ
محمد دستغیب

21/2/3
آیة اﷲ حاج ّ
سید ّ
محمد حسینی زنجانی

باسمه تعایی
حضرت مستوا حج االسال وایمسلمین حاج ّ
سید علی موسوی اردبیلی ،دامت برکاته
خور درگذشت مرجع مجاهد مرحو آی اﷲ ایعممی حاج ّ
سید عودایکریم موسوی اردبیلی -رحم
اﷲ علیه موجب ّ
تسسف گردید.
ّ
اینجارب ،ضمن عر تسلیت و تعزیت به جنا عایی و خاردان معمم ،برای آن فایفد
سعید رحمت و غوران ایدی و برای بااماردگان ایشان صور و اجر مسفئلت میرمفایم ّ
بمنفه و
کرمه
مشهد الرضا -علیه آالف التحیة و الثناء-
ّ
محمد الحسینی الموسوی الزنجانی
1119/1/1
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ّ
آیة اﷲ دکتر ّ
سید مصطفی محقق داماد

هو ایواقی بعد فنا کل شیئ
تسلیت رحلت اسووار آی اﷲ ایعممی حاج ّ
سید عودایکریم موسوی اردبیلفی

ضمن عر
ّ
طا ثراه -به بیت معمم یه و باا ماردگان سوگوار و جامعۀ فااهت و اجتداد و طلب درجات

اعلی و رضوان واسعۀ ح متعا بفرای روح آن بزرگفوار ،بدینوسفیله بفه اطفالع مفیرسفارد،

مجلا ترحیم روا چدارشنوه  ١4صور ایخیر  ،14١١مواب با  14آررماه  ،1١١5در مسجد
امیرایمؤمنین(ع ،تدران ،واقع در خیابان کارگر شمایی ،خیابان رصرت اا ساعت  ١تا  5عصر
برگزار میگردد شرکت عمو موجب رزو برکات ایدی و تکریم ماا فااهت  ،مرجعیفت و
تعلیم و تربیت خواهد بود

ّ
سید مصطفی محقق داماد

آیة اﷲ ّ
سید حسن خمینی

جنا حج االسال وایمسلمین ّ
سید علی موسوی اردبیلی
ّ

با کما ّ
تسسف ،باخور شدیم که استاد معمم ،مرجع عمیم ایشفسن حضفرت آیف اﷲ ایعممفی

موسوی اردبیلی -طا ثراه -دعوت ح را یویک گوتفه و بفه جفوار رحمفت حف شفتافتند
بیشک درگذشفت ایفن فایفه واالمافا  ،ضفایغهای سففارگیز و ثلمفهای جورانراسفدیر بفر
حواههای علمیه و رما

اسالمی است.

مرحو آی اﷲ ایعممی اردبیلی اا آغفااین رواهفای سیفروای ارافال  ،بفه حرکفت امفا
خمینی(س ،سیوست و تا سایان عمر شریف امفا در مناصفب ح ّسفاس بفه ایوفای مسفئوییت
سرداخت است مسئوییتهایی که رشان اا اعتماد اما به ایشان داشت و دالیت بر همراهفی
و همدیی ایشان با ردضت اسالمی میرمود سا اا رحلت اما  ،حضور سر قدرت ایشفان در
قم و در کسوت مرجعیت شیعیان ،همواره مایۀ آرامش برای دوستان اما و ارادتمندان ایشفان
بود رگاه بلند آن مرحو به ریااهای جامعه و همفت واالیشفان در اقفدا بفه آردفا و دیسفوای
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ایشان رسوت به امروا و فردای جامعۀ اسالمی برای هر کسی که بفا ایشفان آشفنایی داشفت،
مشدود بود
اینجارب ،ضمن عر

تسلیت درگذشت این فایه مجاهد به جنا عایی کفه بحمفداﷲ

خلف شایستهای برای ایشان هستید و خود اا دارشمندان و عایمان امروا حواه میباشید و به
برادران بزرگوارتان و همۀ خاروادۀ آن عزیز سورکرده ،اا خداورد متعا ّ
علو درجفات ایشفان را

مسئلت رموده و بر ایشان حشر با اوییا و ارویا را آراومند

.
ّ
سید حسن خمینی

2121/2/1

حجة االسالم والمسلمین ّ
سید ساجد علی نقوی

بسمه تعایی

خور درگذشت عایم ّرباری و مجاهد جلیل ایادر ،حضرت آی اﷲ ایعممی ّ
سفید عوفدایکریم
موسوی اردبیلی موجب ّ
تسسف و تسثر اینجارب گردید ارتحا ایشان فاداری بزرگ برای همفۀ

سویندگان راه علم و عمل ،فااهت و والیت است ایشان شخص موارا و اراالبی بفود کفه بفا
ردضت حضرت اما خمینی (ره ،همراهی کفرد و همفواره در طفو دوران موفاراه و سفا اا
سیروای اراال در کنار اما و رهوری حضور داشت و در این مسیر ایستادگی کرد
ّ

رحلت این فاید بزرگوار را به ماا معمفم رهوفری و بیفت محتفر  ،دوسفتان و وابسفتگان
ایشان تعزیت عر میرماییم و اا خداورد متعا برای آن فاید سعید ّ
علو درجفات ،و بفرای
بااماردگان صور جمیل و اجر عمیم مسسیت داریم
والسالم
ّ
سید ساجد علی نقوی
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دکتر اسحاق جهانگیری ،معاون ّاول رییس جمهور

بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم

رحلت عایم ّرباری و مرجع عمیم ایشسن تالید ،حضرت آی اﷲ ایعممی موسوی اردبیلی ،یار
دیرین اراال و اما  ،ضایعهای بزرگ برای ملت و رما و جدان علم و توکر است آن عفایم
عامل در عمر سربار خو یش به اجتداد و جداد مفداو و مسفتمر معنفا داد و بفا بنیفان گفذاری
ردادها و ّ
مؤسسات دینی و علمی و آمواشی و سشتیواری اا اردیشهها ،رو یکردها و راهوردهای

روآوراره و راهگشا ،اف

هایی رو در عرصه رمر و عمل گشود.

آن عایم گرارادر ،هم در ماا یك مرجع دینی و هم در ماا یکی اا مسئوالن بلندسایه در
رما جمدوری اسالمی ایران ،تصو یری ماردگار در ارصاف ،عدایت ،اعتدا  ،شفرح صفدر و
گشادهرو یی اا خود به جا گذاشت ،باسروا ایست و سربلند اا دریا رفت.

ّ

این مصیوت بزرگ را به ماا معمم رهوفری ،مراجفع عمفا تالیفد ،حفواه هفای علمیفه،
دارشگاهیان ارجمند ،فراردان و بااماردگان محتر و عمو ملت قدرشفناس ایفران صفمیماره
تسلیت می گو یم.
اسحاق جهانگیری
معاون ّاول رئیس جمهور

دکتر ّ
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه

ّ
ّ
إرا ﷲ و إرا إییه راجعون

ضایعه ارتحا عایم جلیلایادر ،فایه مجاهد و مرجع عمیم ایشسن حضرت آی اﷲ ایعممی ّ
سید
عودایکریم موسوی اردبیلی -طا ثراه -را به محضر حضرت بای اﷲ االعمم -عجل اﷲ تعایی
ّ ّ
ّ
فرجه ایشریف ،-ماا معمم رهوری -مد ظله ایعایی ،-مراجع عما تالیفد  -دامفت برکفاتدم،-
ملت شریف ایران و حواههای علمیه و بیت محتر ایشان تسلیت عر

میکنم

ّ
بیشک فادان این عایم مجاهد و یار دیرین حضرت امفا خمینفی(ره ،و رهوفری معمفم

اراال که در طو عمر سربرکت خود اا هیچ کوششفی بفرای بفه ثمفر رشسفتن و اسفتحکا
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شجرۀ ّ
طیوه ارافال اسفالمی دریفغ رورایدرفد و کشفور و حواههفای علمیفه را اا فیوضفات
روحاری و علمی و توان مسئوییتی خفویش بدرهمنفد سفاختند ،ضفایعهای اسفووار و ثلمفهای
جورانراسذیر برای کشور ،حواههای علمیه و رما اسالمی محسو میشود

اینجارب ،ضمن آراوی صور و اجر جزیل برای بااماردگان آن مرحو ّ ،
علفو درجفات را

برای ایشان در جوار رحمت ح اا خداورد متعا

مسئلت میکنم.

ّ
محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه

2121/2/1
دکتر فخرالدین دانش آشتیانی ،وزیر وقت آموزش و پرورش

بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم

إ دذ هّٰللَّممن دتهّٰلل امح دعم ا ذ
هّٰللصسم بذمَّ دهن دهّٰللَش ٌءهّٰللإ دیهّٰلل م اماههّٰلل امح ا د
منِل ذهّٰللث اَم دماهّٰلل ا هّٰلل اْل الم دمْه ذهّٰللث اَ د م ٌمة دهّٰللو ذ
شنَّم ا هّٰللمة؛ هرگففاه عففایمی بمیففرد،
ا
ا
ا
ا
ا
ایجاد میشود.

رخنهای جورانراسذیر در اسال
ّ
ّ
إرا ﷲ و إرا إییه راجعون با دریغ و افسوس فراوان عایم ّرباری ،فایه روشنضفمیر و مرجفع
ّ
رستوه حضرت آی اﷲ آقای حاج سید عودایکریم موسوی اردبیلی -قفدس اﷲ روسفه ایزکیفه-
دعوت ح را یویك گوته و در جوار رحمفت ربفوبی آرمیفد بفدون تردیفد فافدان ایفن فایفه
اراشمند و مرجع عاییقدر و سیشرو که اا مدمترین دغدغههای دوران سفر برکفت اردگیشفان
اعتالی رما تعلیم و تربیت ،رعایت حاوق ارسانها و تکریم شسن آدمیان بوده ،برای جامعفۀ
ارسففاری و شففیعیان آ اﷲ ،بففهویژه فرهنگیففان فرهیختففه ،مصففیوتی سففنگین و ضففایعهای

جورانراسففذیر اسففت .تففال آن بزرگففوار و اهتمففا ارادتمنففدان و سیففروارش در راهارففداای
مجموعههای آمواشی و دارشگاه موید ،رمورهای اا همفت بیبفدیل ایشفان در امفر تعلفیم و
تربیت بود .اهتما اراشمند این سارسای سرهیزگار مونی بر وحفدت حفواه و دارشفگاه ،منشفس
برکات فراوان در تعامل این دو رداد مدم علمی و آمواشی و امینهساا حضور علمی بسفیاری
اا فادا و طال علمیه در سرداختن به مسائل روین و رواآمد بود

ّ
اینجارب این ضایعۀ بزرگ را به سیشگاه حضرت بای اﷲ -ارواحنفا ففداه ،-رهوفر معمفم

ََ
اراال  ،مراجع عما  ،حضرات علمای اعال  ،شفاگردان ،ارادتمنفدان و بدرهمنفدان اا روفا
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گر او ،بهویژه به خاردان ّ
مکر و بیت شریف ایشان تسلیت عر میکنم و برای داغداران و
عالقهمندان به ایشان ،اا خداورد متعا تسفلیخفاطر و بفرای روح مودفر آن بزرگفوارّ ،
علفو
درجات را مسئلت دار

.
فخرالدین دانش آشتیانی

21/2/1
ّ
سید رضا صالحی امیری ،وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ا ا د ذ ا د ٌ د د ذ بذ د د ا د
ا
د د د اد ذ ذ
هّٰللَش ٌهّٰللء اهّٰللإیهّٰلل د اا اههّٰلل مح ا دی دنَّ ا هّٰللةَ
نِلهّٰللث اَ داهّٰلل ا هّٰلل اْللْ اههّٰللثَ ةهّٰللو هّٰلل سَّهن
هّٰلل اإذ هّٰللَّنتهّٰلل محع ا

خور ارتحا فایه و مرجع عاییادر ،عایم ّرباری حضفرت آیف اﷲ ایعممفی ّ
سفید عوفدایکریم
ّ
موسوی اردبیلی موجب ّ
تسسفف و تفسثر عمیف گردیفد آن عفایم ااهفد ،اا سفاباون ارافال

اسالمی و اا یاران و همراهان دیرین بنیارگذار فاید جمدوری اسفالمی بفود کفه در رواهفا و
ّ
سا های رخست اراال و استارار رما جمدوری اسالمی ،با مجاهدت و ایوای راش مؤثر
در مناصب و مسئوییتهای مدم ،اا هیچ تالشی برای خدمت بفه رمفا و ارافال فروگفذار
رکرد ایشان که در جدت تویین و اعتالی فاه شیعه و ساسداشت حریم امامفت و والیفت ،بفا
تدریا ،تولیغ و فعاییتهای علمی منشس خدمات فراواری شفد ،بفا شفناخت عمیف در ایفن
عرصففه و بیففنش آیندهرگرارففه رسففوت بففه وضففعیت جامعففه ،بففه تسسففیا دارشففگاه علففو
ارساری(دارایعلم موید ،همت گمارد تا حواه رسوت به ریااهای جامعۀ امروا ساسخگو باشد

ّ
اینجارب این ضایعۀ مؤیمه را به حضرت وییعصر-ارواحنفا یفه ایوفدا  ،-مافا معمفم

ّ ّ
رهوری –مد ظله ایعایی ،-حواههفای علمیفه ،عالقهمنفدان و شفاگردان و بفاالخص خارفدان

محتر موسوی اردبیلی تسلیت عر

رموده و اا درگاه ایزدی برای جمیع بااماردگان صور جمیل

ّ
و برای آن مرحو  ،غوران و رحمت واسعه ایدی و همنشینی با ّ
محمفد -صفلوات اﷲ
محمفد و آ

علیدم اجمعین -را مسئلت میرمایم.

ّ
سید رضا صالحی امیری

2121/2/3
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دکتر ّ
سید حسن هاشمی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

ّ
ّ
إرا ﷲ و إرا إییه راجعون

خور دردراك ارتحا فایه اهل بیت عصمت و طدارت (ع ،،مرجع عاییقدر حضرت آیف اﷲ
ّ
ّ
سره موجفب ّ
ّ
تسسفف مقلددان ،عالقهمنفدان و
حاج سید عودایکریم موسوی اردبیلی -قدس ّ -

شاگردان آن بزرگوار گردید؛ شخصیت برجستهای که سفا های طفوالری بفه تفرویج معفارف
ّ
حاۀ اهلبیت -علیدم ایسال  -و خدمت به اعتالی حواههای علمیه سرداخته و منشس خیرات
و برکات فراواری شدرد ایشان همچنین اا مواراان خستگیراسذیر و یاران صدی اما خمینی
بودرففد کففه عففالوه بففر خففدمات اراشففمند بففه اراففال و ایفران در کسففوت عففایمی عامففل و
خدمتگزاری صادق ،تا سایان عمر سربرکتشان به آرمانهفای بنیارگفذار جمدفوری اسفالمی
ایران و شددای گرانقدر این دیار وفادار ماردرد.

این ضایعۀ بزرگ را به بیت ّ
مکر آن مرجع بزرگوار و ملت شریف ایفران تسفلیت عفر

میکنم و اا درگاه سروردگار یگاره مسئلت میرمایم آن فایه فاید را با سرور و ساالر حسین
بن علی(ع ،محشور گردارد

دکتر ّ
سید حسن هاشمی
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

2121/2/3
دکتر ّ
محمد فرهادی ،وزیر وقت علوم ،تحقیقات و فناوری

ّ
ّ
إرا ﷲ و إرا إییه راجعون

ضایعۀ اسفبار رحلت عفایم ّربفاری حضفرت آیف اﷲ ایعممفی شفی ،عوفدایکریم موسفوی
ّ

اردبیلی(ره ،موجب تسثر و تسیم شد
حضرت آی اﷲ ایعممی موسوی اردبیلی(ره ،عمر سربرکت خفویش را در مسفیر اعفتالی
دین و دارش و سیشورد اهداف اراال اسالمی سپری کردرد و میراث مارفدگاری را در سفنگر
حواه و دارشگاه اا خود به یادگار گذاشتند
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اینجارب ،ارتحا ملکوتی این عایم ّرباری ،فایه و مرجع عاییقدر شیعیان را به محضفر
ّ

ماا معمم رهوری،بیت شریف ایشفان ،مراجفع و علمفای عمفا و مفرد خفداجوی کشفور
تسلیت گوته و اا درگاه حضرت سوحانّ ،
علو درجات ایشان را مسئلت دار خداورفد ایشفان

را با اوییا اﷲ محشور بگردارد

ّ
محمد فرهادی
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

2121/2/1
عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر کشور

بسمه تعایی

بیت محتر و ّ
معزا حضرت آی اﷲ موسوی اردبیلی
سال علیکم

ّ
با ردایت ّ
تسسف و تسثر ضایعۀ درگذشت روحاری جلیلایادر حضرت آی اﷲ موسوی اردبیلفی
یار دیسوا و وفادار حضرت اما (ره ،را کفه بخفش ایفادی اا عمفر گرارودفای خفود را در راه
تحکیم سایههای اراال اسالمی و اعتالی حواههای علمیه سپری کردرفد و بحمفداﷲ منشفس
اثر و خدمات فراواری در این مسیر شدرد ،صمیماره تسلیت و تعزیت عر رموده ،اا درگفاه
حضرت باریتعایی در این واسسین رواهای ماه صور کفه آمیختفه بفا رفا روفی ّ
مکفر اسفال

حضففرت ّ
محمففد مصففووی(ص ،و امامففان همففا  ،کففریم اهففل بیففت حضففرت امففا حسففن

مجتوی(ع ،و اما رئوف و مدرباریها حضرت اما رضا(ع ،میباشد ،برای آن عایم گرارافدر
رحمت و ّ
علو درجات ،و برای بیت گرامی ،صور جمیل و اجر جزیل مسئلت دار
دکتر علی عسکری ،رئیس سازمان صدا و سیما
نتهّٰلل امح دع ا ذ
«إ دذ دهّٰللَّ د
هّٰللصس بذمَّ دهن دهّٰللَش ٌءهّٰللإ دیهّٰلل اماههّٰلل امح ا د
نِل ذهّٰللث اَ داهّٰلل ا هّٰلل اْل ال دمْه ذهّٰللث اَ د ٌمة دهّٰللو ذ
شنَّ ا هّٰللمة» رحلفت فایفه و عفایم
ا
ا
ا
ا
ا

بزرگوار حضرت آی اﷲ ّ
سید عودایکریم موسوی اردبیلی ،یاور همیشگی حضرت اما (ره ،و
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ّ ّ
ّ
ماا معمم رهوری –مد ظله ایعایی -را تسلیت عر
مکر ایشان صور و اجر و برای آن عایم ّرباری و مجاهدّ ،
علو درجات مسسیت میرمایم.

رمفوده ،اا خداورفد متعفا بفرای بیفت

جامعۀ ّ
مدرسین حوزۀ علمیۀ قم

بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم

ّ
ّ
إرا ﷲ و إرا إییه راجعون

خور درگذشت مرجع عاییادر ،آی اﷲ ایعممی حاج ّ
سید عودایکریم موسوی اردبیلفی رحمف

اﷲ علیه موجب تسثر و اردوه گردید.

آن عایم ّرباری عالوه بر جایگاه فادی و علمی ،مجاهدتها و خدمات شایان و برجسفته

ای در مواراات اراالبی داشت و بی شک همراهی با اما (ره ،در ابعاد مختلف در قول و بعد
ّ
اا سیروای اراال و خدمت در مناصب قضائی رمفا مافدس جمدفوری اسفالمی ایفران اا
افتخارات اردگی سر برکت ایشان است.

ّ

جامعۀ ّ
مدرسین حواۀ علمیۀ قم ارتحا آن عایم مجاهد را بفه حفواههفای علمیفه ،مافا
ّ

معمم رهوری ،مراجع معمم تالید -دامت برکاتدم -و بهویژه بااماردگان و فراردان محتفر آن
مرحو تسلیت میگوید و برای آن مرحو غوران و رحمفت ایدفی و بفرای خارفدان مصفا ،
صور و توفی اا خداورد متعا مسسیت می رماید
والسالم علیکم و رحمة اﷲ و برکاته
ّ
محمد یزدی
رئیس شورای عالی جامعۀ مدرسین
حوزۀ علمیۀ قم

ّ
محققین و ّ
مدرسین حوزۀ علمیۀ قم
مجمع

َ َ َ
ات ْای َعای ُم ُثل َم فی ْاإل ْس َال ُث ْل َم َال ُیس ُّد َها َشی إ َیی ْیو ْایا َ
یام
إرا م

.

رحلت فایه فرااره ،عایم آگاه و مرجع بزرگوار شیعه حضرت آی اﷲ ایعممی موسوی اردبیلی
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ضایعهای است با بزرگ و دردراک فایدی که بیش اا  21سا در کنار تعلم ،تعلیم ،تحای
و تسییف در علو ایدی -اسالمی ،کارهای بزرگ فرهنگی و خدمات اجتماعی را ریز عددهدار
بود اا دستاوردهای این عایم آگاه به امان ،تسسیا مدارس موید ،دارشگاه مویفد و مؤسسفۀ

خیریۀ مکتب امیرایمومنین(ع ،است که گامی بزرگ در اعتالی فرهنف کشفور اسفت ایفن
مرجع فاید در دوران اراال اا یاران رزدیک مرحفو امفا خمینفی بفود حضفور ایشفان در
ّ
شورای اراال  ،خورگان قارون اساسی و راش مؤثر در ساماردهی قوۀ قضائیه اا کارهای مدم
و خدمات بزرگی بود که ایشان برای اراال و میدن عزیز و مرد بزرگوار ارجا

داد.

این ضایعۀ بزرگ را بفه حضفرت وییعصفر(عج ،و حواههفای علمیفه و مراکفز علمفی و
دارشگاهی و خاروادۀ ّ
معزا آن بزرگوار بهویژه فرارد فاضفل ایشفان حضفرت حجف االسفال

وایمسلمین آقای حاج ّ
سید علی موسوی اردبیلی تسلیت میگفوییم اا خداورفد ،رحمفت و
مغورت برای آن مرحو

مسئلت میکنیم.

ّ
محققین و ّ
مدرسین حوزۀ علمیۀ قم
مجمع

2121/2/1
شورای عالی حوزۀ علمیۀ خراسان

بسمهتعایی

ّ َ
َّ
َ
إرا ﷲ وإرا إییه َراج ُعون
َ َ َ
ات ْای َعای ُم ُثل َم فی ْاإل ْس َال ُث ْل َم َال ُیس ُّد َها َشی إ َیی ْیو ْایا َ
یام
إرا م
ّ
سید عودایکریم موسوی اردبیلفی ،موجفب ّ
ارتحا عایم ّرباری ،آی اﷲ ّ
تسسفف و تفسثر عمیف
گردید این عایم خستگیراسذیر یکی اا همراهان اما راحل – رحم اﷲ تعایی علیه -در قوفل
ّ

و بعد اا اراال و اا عایمان والیتمدار و یاوران رهور معمم اراال بود حضور بارا ایشان
در صحنههای مواراه با حکومت طاغوت ،جن تحمیلی و سذیر مسفئوییتهای ّ
حسفاس
رما بهعنوان دادستان کل کشفور ،ریاسفت دیفوان عفایی ،ریاسفت قفوه قضفائیه و همراهفی
ّ

صمیماره با ماا معمم رهوری -حومه اﷲ -در طو این سا ها کامال مشدود بود

عمر شریف این خدمتگزار رما و اراال که در اشاعۀ فرهنف و تفرویج معفارف غنفی
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اهلبیت -علیدم ایسال  -با تربیت تعفداد کثیفری اا طفال عفایم و فاضفل و تفسییف آثفار
اراشمند علمی سپری گردید ،ماارن با ایا سوگواری حضرات معصومین -علیدم ایسفال -

خاتمه یافت
ّ
ّ
ّ
شورای عایی حواۀ علمیۀ خراسان بفا تفسیم وتفسثر ،مصفیوت وارده را بفه سفاحت مافدس
ّ

حضرت صاحبایزمان -ارواحنا یهایوداه ،-ماا معمم رهوری -حومه اﷲ ،-بیفت شفریف
ایشان ،شاگردان ،ارادتمندان و سایر بااماردگان تسلیت و تعزیت عر رمفوده و اا خداورفد
متعا برای روح ملکوتی ایشان ّ
علو درجات ،و برای بااماردگان ایشفان صفور جمیفل و اجفر

جزیل آراومند است
شورای عالی حوزۀ علمیۀ خراسان

2121/2/3
استادان ،اعضای هیئت علمی ،کارمندان و کارکنان دانشگاه مفید

بسم اﷲ ایرحمن ایرحیم
ّ
ّ
إرا ﷲ و إرا إییه راجعون
غرو اردوهبار چدفرۀ ففرواان عرصفه فااهفت و اجتدفاد ،بزرگمفرد تفاری ،معاصفر ،عفایم
هوشمند و فرااره ،فایه متعدد و وارسته ،مرجع عاییقدر شیعه حضرت آی اﷲ ایعممی ّ
سفید
عودایکریم موسوی اردبیلی مصیوت و ضفایعهای بفزرگ و ارفدوهآفرین بفود کفه اهفل علفم و
ایمان ،فرهیختگان و اردیشهوراان ،حواویان و دارشگاهیان را در سوگ رشارد
او اا معدود فایدان دردآشنا و امانشناس رواگار کنوری و شخصیتهای برجستۀ تفاری،
معاصر شیعه بود که با هو سرشار خود به ضرورت بااساای اردیشۀ دینی و باااردیشفی در
آمواههای ّ
تشیع سی برد و در سی ارائۀ توسیری رواآمد اا آمواههای دینی برآمد کفه بفا ارا هفای
جدان جدید سااگار و ساسخگوی ریااهای اردگی ارسان مسلمان امرواین باشد
او در این راه علم را با عمل درآمیخت و کاررامهای سربار اا خود برجفای ردفاد کفه برگهفای

ّارین آن در تاری ،شیعه میدرخشد او با همراهی با اما خمینی(ره ،سیشگا تغییری در ساختار
رما سیاسی شد که حاوق و آاادیهای اساسی مرد را بفه رسفمیت بشناسفد سفا اا سیفروای
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اراال ریز با حضور در شورای اراال  ،مجلا خورگان ،ریاست قوۀ قضائیه برای سفاماردهی و
رمم امور فراوان کوشید و در سرتو تدبیر همواره در سی جلوگیری اا افراص و تعدیل تندرویها بفود
رفتار صادقاره و فروتنارها در هنگا مسئوییت اا او چدرهای ریک ،مثفا ادری و دوستداشفتنی
در میان مرد برجای گذاشت
او در سرتو آگاهی کمرمیر به شرایط امان و مکان ،اهمیت و ضرورت سرور و تربیت رسفل
جدید را دریافت و ردادهایی سایدار چون مدارس موید را در این راستا تسسیا کرد دارشگاه موید
میراث جاویدان آی اﷲ اردبیلی رخستین رداد در تاری ،حواه بود که با هدف بااساای توکر دینفی
بنیان رداده شد ،تا با احیای بینش و ظرفیتهای عالگرایاره ّ
سنت فکری شی ،موید راهفی بفرای
تسسیا اردیشه و دارش جدید بگشاید و رسلی رو را در حواۀ سرور دهد که با آشفنایی بفا علفو
اسالمی و علو ارساری در سیورد آردا بکوشند
ما اعضای هیئت علمی ،اساتید ،کارمنفدان و کارکنفان دارشفگاه مویفد ،داغفدار و مفاتماده،
مصیوت سنگین اا دست دادن ریاست محتر دارشگاه و سدری حکیم و مدربان را که رور وجفود
ّ

او همواره روشنیبخش ضمیرمان و گرمابخش محولمان بود ،به خاردان معمم و فراردان برومند
ایشان ،ملت شریف ایران ،عایمان بزرگ و وارستۀ حفواۀ علمیفه ،جامعفه دارشفگاهی صفمیماره
تسلیت میگوییم و رحمت ایدفی و سفعادت ابفدی را بفرای روح بفزرگ آن بزرگفوار خواهفاریم
استمرار این ّ
سنت گرانسن و سیمودن این مسیر دشوار در فادان این سیر فرااره مسئوییتی خویفر
است که اا خداورد بزرگ توفی ارجا

آن را آراومندیم.
ّ
مدرسان و اعضای هیئت علمی ،کارمندان
و کارکنان دانشگاه مفید

2121/2/2
ّ
رئیس ادارۀ مسلمانان قفقاز ،خطاب به مقام معمم رهبری

ضایعۀ اسوناک ارتحا آی اﷲ ایعممی ّ
سید عودایکریم موسفوی اردبیلفی(ره ،را بفه حضفرت
ویی عصر(عج ،،بفه حضفرتعایی ،مراجفع عمفا و علمفای اعفال  ،مفرد شفریف ایفران،
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ّ
مقلدان آن مرحو و بیت ّ
مکر آن مرجع بزگوار تسلیت میگفویم آن مرحفو کفه
شاگردان و
ّ
عمر شریف خود را وقف خدمت به اسال و مسلمین رموده بود و اا همراهان و یاران صدی

اما خمینی(ره ،محسو میشد ،در آرربایجان ریز اا علمای شناخته شده بودرد که ارتحا
ّ
ایشان بنده و مؤمنین این خوه را بسیار متسثر رمود.
اینجارب یاد و خاطرۀ دیدارهایم با آن مرحو را در قم و باکو فرامو رخواهم کرد برای
ّ
آن عایم ّرباری ّ
علو درجات و حشفر بفا اوییفا و صفلحا و بفرای خفارواده محتفر و مقلددان و
شاگردان ایشان صور جمیل و اجر جزیل اا خداورد سوحان مسئلت دار

.

1119/11/16

رئیس خانۀ احزاب ایران

بسمه تعایی

تشیع ،حضرت آی اﷲ ایعممی ّ
رحلت مرجع جلیلایادر ّ
سید عودایکریم موسفوی اردبیلفی،
ّ

یار دیرین اما و رهوری و استاد برجستۀ حواههای علمیه ،موجب تفسثر و تفسیم ففراوان مفرد
عزیزمان گردید
آن مجتدد واالماا و فرهیختۀ اردیشمند که قلوی آ کنده اا عش بفه اسفال و اهفل بیفت
ّ
مولغان و ّ
ّ
محمفدی
مروجفان حایافی اسفال رفا
عصمت و طدارت(ع ،داشت ،همواره اا
بودرد یاینا میفراث معرفتفی و سفلوک معنفوی کفه اا خفود بفه عنفوان یادگفاری گرارافدر و
آگاهیبخش برای همیشه بفه یادگفار گذاشفت ،بفه مثابفه چفراغ هفدایتی در مسفیر اعفتالی
ارا های ایدی جاوداره خواهد مارد
ّ
ارتحا این عایم ّرباری را به محضفر حضفرت ویفی عصفر(عج ،،مافا معمفم رهوفری،
مراجع عما تالید ،حواههای علمیه ،بیت ّ
مکر آن مرحو و هموطنان عزیز و دوسفتداررش
درسراسر گیتی تسلیت عر

رموده و اا سیشگاه خداورفد متعفا بفرای آن فایفد سفعید ّ
علفو

درجات و برای بااماردگان صور و اجر مسئلت میرمایم

تصاویر

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

373

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

375

376

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

377

378

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

379

380

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

381

382

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

383

384

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

385

386

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

387

388

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

389

390

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

391

392

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

393

394

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

395

396

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

397

398

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

399

400

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

401

402

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

403

404

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

405

406

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

407

408

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

409

410

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

411

412

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

413

414

فقیه جامع :زندگینامۀ علمی ــ سیاسی آیة اهلل ّ
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟

فصل دوازدهم :پیوستها-تصاویر

415

ّ
نمونه دستخط معظم له

