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امام خمينی)ره( فضای فکری نجف را متحول کرد
مصاحبه اختصاصی )منتشر نشده( فصلنامه 15خرداد با 

حضرت آيت اهلل محمدفاضل استرآبادی

مصاحبه و تدوين:
 سيد محمدامين نورانی
سهراب مقدمی  شهيدانی

مقدمه
ضبط و تدوي��ن »رواي��ت رويدادهای تاري��خ معاصر«، يك��ی از كارويژه ه��ای بنياد 
تاريخ پژوهی و دانش��نامه انقاب اسامی  است كه بخش��ی از اين تاش ها در فصلنامه 
تخصصی 15خرداد انع��كاس می ياب��د. در اين ميان، آن��ان كه به واس��طه موقعيت و 
شخصيت ش��ان، به كانون ش��كل گيری اتفاقات ي��ا به مختصات محيط��ی عرصه های 
تصميم س��ازی نزديك تر بوده اند، روايت ش��ان مهم ت��ر و قابل توجه تر اس��ت. انقاب 
شكوهمند اسامی، از ابعاد گسترده ای برخوردار است و تحرير تاريخ اين نهضت اسامی 
 نيز ضرورتاً می بايس��ت در ميدان وس��يع و پرگس��تره ای صورت پذيرد. در اين ميانه، 
مجموعه مشاهدات شخصيت های روحانی كه بخشی از عمرشان به مصاحبت با رهبری 

نهضت اسامی  مردم ايران گذشته است، بسيار قيمتی و ارجمند است. 
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آنچه در پی می آيد خاطراتی منتشرنش��ده از مرحوم آيت اهلل محمدفاضل استرآبادی 
)مازندرانی( است كه در تاريخ 94/1/3 و 94/1/4 در شهر بابل ضبط شده است. بخش 
نخست مصاحبه به زندگانی اين روحانی خدوم اختصاص يافته و در بخش دوم مجموعه 
مشاهدات و ديدگاه های ايشان در مورد نهضت امام خمينی مورد بحث قرار گرفته است. 
آنچه روايت مرحوم فاضل را خواندنی می سازد، دقت فوق العاده در نقل واقعيت های تلخ و 
شيرين تاريخی است. در اين مصاحبه هيچ گونه تاشی برای پرده پوشی يا ماحظه كاری 
در روايت رويدادها با محوريت راوی صورت نپذيرفته است كه اين مهم، ريشه در تقوای 
واالی آيت اهلل استرآبادی دارد و سخنان ايشان را برای محافل تاريخی، قابل اتكا و استناد 

می سازد. 
مرحوم محمد فاضل پس از بازگش��ت از حوزه مقدسه نجف در س��ال 1354 تا زمان 
رحلت در سوم آذرماه 1395، وجهه همت خود را خدمت به ترويج معارف اهل بيت)ع( 
و تقويت حوزه های علميه و تربي��ت طاب فاضل و فرهيخته و مهذب نمود. تأس��يس 
مدرس��ه علميه فيضيه در ش��هر بابل يكی از مهم ترين خدمات اين عال��م گرانقدر بود. 
ايش��ان به عنوان ش��خصيتی وجيه و اثرگذار در ميان توده های مردم خطه مازندران، 
همواره به عنوان حامی  و همراه انقاب اسامی  ش��ناخته می شد و اكنون تعداد زيادی 
از تربيت يافتگان مكتب علمی  و تربيتی ايشان در سطوح مختلف نظام اسامی مشغول 

خدمت رسانی به مردم متدين و انقابی ايران هستند.
اين مصاحبه به مناسبت رحلت اين عالم ربانی و خدمتگذار منتشر می گردد و مسلماً 
گرچه همه خدمات و مشاهدات آيت اهلل فاضل اس��ترآبادی را نمی توان در قالب همين 
متن، بازشناخت اما اميدواريم متن حاضر زمينه و مقدمه ای برای پژوهش ها و تاش های 

تاريخی بيشتر پيرامون اين شخصيت بزرگوار گردد. 
15خرداد: در ابتدا از فرصتی که در اين شرايط ويژه تعطيالت نوروز در اختيار بنياد 
تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی قرار داديد، کمال تشكر را داريم. اگر صالح 

بدانيد سرآغاز بحث با حضرتعالی باشد تا بعد ما سؤاالت را بپرسيم. 
آيت اهلل فاضل: با تش��كر از حس��ن نيت و زحمتی كه تقبل كرديد. بس��م اهلل الرحمن 
الرحيم الحمدهلل و الصاه علی رسول اهلل و آله االطهار السيما الحجه بن حسن المهدی، 
ارواحنا و ارواح العالمين فداه و با سام مؤدبانه به رهبر معظم انقاب مرجع اعظم جهان 

اسام، حضرت آيت اهلل العظمی  خامنه ای روحی فداه. 
15خ�رداد: اگر امكانش هس�ت قبل از ورود ب�ه بحث تاريخ انقالب اس�المی، يك 
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زندگی نامه کلی از خودتان به ما ارائه بدهيد. 
آيت اهلل فاضل: چش��م، عرض كنم كه ]اينجانب[ محمدفاضل، فرزند مرحوم آيت اهلل 
شيخ نجفعلی فاضل استرآبادی، مكان تولد در عراق و نجف اشرف. زمان تولد قمری، اول 
صفر 1353، شمسی شناسنامه ای 1314، شمس��ی به اصطاح قرآنی ثبت يادداشتی 

25ارديبهشت 1313. خب پدرم روحانی بوده است و روحانی برجسته ای هم بودند. 
15خرداد: از ويژگی های شخصيتی پدر بزرگوارتان بيشتر توضيح بفرماييد.

آيت اهلل فاضل: ايشان انصافاً روحانی برجسته ای بود. اين شعار نيست. در درس خواندن 
موفق بودند و در درس گفتن ]هم[ موفق بودند. در نوشتن كتاب و آثار درسی، در عبادت، 
در تدريس و شاگردپروری، موفق بودند. ايشان 26 س��ال پشت سر هم در نجف درس 
دادند. پدرم متولد حدود 1285 شمسی بودند. در روستای نوكنده گلستان. ابتدا شروع 
درس، ايش��ان در حوزه علميه گرگان درس خواندند. بعد از گرگان به مشهد رفتند. 7 
سال در مدرسه خيرات خان مش��هد درس خواند. در آنجا فارغ التحصيل شد. به لحاظ 
شرايط اساتيد و اينها تصميم به رفتن به نجف گرفت. حدود سال 1300 بود و چون جنگ 
بين المللی اول بود و راهشان نمی دادند، نتوانست به نجف برود لذا به مركز علمی  حوزه 
شمال ايران، يعنی شهر بابل آمد. در شمال ايران از آذربايجان تا بجنورد و تا خراسان و... 
تنها مركز علمی، بابل بود. ايشان بعد از مشهد به بابل آمد و چهار سال درس خارج را در 
مكان مدرسه عامه گذراند كه االن به آن »مسجد واليت« می گويند. ]االن ديگر مدرسه 
نيست[ ديگر طلبه ای ندارد، مدرسه ای بود كه مسجد داشت. مدرسه مرحوم عامه برادر 
بزرگ شيخ صالح، عامه حائری، سمنانی مازندرانی االصل. پدرم درس خارج فقه و اصول 
را چهار سال در بابل خواندند تا سال 1300 به نجف رفتند. در آن زمان قم، هنوز حوزه 

علميه ]چندان پر رونق[ نبود.1
15خرداد: يعنی در واقع نجف به نوعی مرکزيت حوزه های علميه در آن زمان بوده 

است؟
آيت اهلل فاضل: بله. در برخی ش��هرهای ايران، مثل مش��هد، اصفهان و ش��مال ايران 

1. شهر مقدس قم در دوران های تاريخی مختلف، همواره مركز تعليم علوم اسامی و ترويج معارف اهل بيت)ع( 
بوده اس��ت و به طور خاص در دوران مرحوم ميرزای قمی، اين حوزه رونق خاصی يافت و بعدتر بنا به داليلی افول 
كرد. پيش از آمدن مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائری به قم، و تأسيس حوزه علميه به شكل كنونی اش، برخی 
حوزه های علميه مهم در اين شهر وجود داشت كه مدرسه مباركه رضويه)س( يكی از آنهاست. مضافاً مراجع عظام 
تقليد نيز پيش از ورود مرحوم مؤسس به قم، حضور داشتند كه مراجع ثاث آقايان صدر، سيد محمدتقی خوانساری 
و حجت كوه كمره ای در صدر روحانيان حوزه علميه قم قرار داشتند كه زمينه تقويت مرجعيت حاج شيخ و تأسيس 

حوزه علميه مقتدر قم توسط شيخ را ايجاد كردند. )مقدمی شهيدانی( 
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)بابل(، حوزه علميه بود. در بابل س��عيدالعلما از نجف به آنجا آمده بود. حجت االس��ام 
اشرفی بهش��هری اينجا )بابل( بود، مانصير، حاج ش��يخ كبير معروف قزوينی و... مثل 
االن كه در قم مثًا ]افرادی[ از گلپايگان، از خمين، از سيستان و مازندران و از همه جا 
در آنجا جمع هستند، در آن زمان در بابل هم همين بود. چهار سال در آنجا درس خواند 
و فارغ التحصيل شد و راه ها هم باز ش��د و از آنجا كه هنوز در قم حوزه علميه نبود؛ چون 
مؤس��س حوزه علميه مرحوم حاج ش��يخ عبدالكريم يزدی )معروف به شيخ مؤسس( 
بودند و ايشان بعد از سال 300 به قم آمدند و لذا پدرم ناچار بودند كه به نجف بروند. در 
نجف مرحوم نائينی، آقا ضياء عراقی، آشيخ محمدحسين اصفهانی، آقا سيد ابوالحسن 
اصفهانی، حضور داشتند. پدر سال 300 به نجف رفتند و در سال 326 به ايران برگشتند.

15خرداد: دوباره به ايران و بابل برگشتند؟ 
آيت اهلل فاضل: بله، چون چهار سال در بابل سابقه آشنايی اجتماعی داشتند، خوش بيان 
و باسواد بودند، اين نام فاميلی )فاضل( انتخابی نيس��ت، جعلی است و شهرت است! از 
بس می گفتند كه ايشان فاضل است، استاد ايش��ان اسم ايشان را فاضل گذاشت. چون 
درس می داد، در اجتماع مردم رفت و آمد داشت و خوش بيان و خوش برخورد و خوشرو 
بود. خودش به من می گفت كه نمی گذاشتند شبها من در مدرسه باشم؛ افراد مذهبی، 
بازاری های مذهب��ی )آن موقع فرهنگی نبود( ش��ب ها به خانه می آمدند و در جلس��ه 
می نشستند و از ايشان استفاده می كردند. اين اسم روی ايشان به اصطاح »علم بالغلبه« 
ماند؛ از بس كه ]در زبان ها تكرار می شد[ مثًا اين »دروازه آمل« ما، اين گذاشتنی نيست. 
»س��بزه ميدان«، مبنای اسم گذاری نيست همين روس��تای »رمنت«، نزديك ماست، 
»سلطان محمدطاهر«. اين اسم روی اين محل ماند به عنوان مثال »سبزه ميدان« اسمی 

 شد كه بالغلبه استعمال شد.
15خرداد: ماجرای انتخاب فاميلی تان چه بود؟ 

آيت اهلل فاضل: در آن وقت كه فاميلی نبود. از زمان پهلوی به بعد به فاضل معروف شد. 
اين از درس خواندن ايش��ان، قريب به 20 جلد يا 18 تا كتاب كوچك و بزرگ از درس 
اساتيد خود را نوشته بودند. به حساب پايان نامه، االن هم هست به خط خودش و خوانا 

و مطالب آن هم قابل استفاده است. البته چاپ نكرده ايم.
پدرم زي��اد تدريس می كرد؛ ايش��ان در نجف تدري��س خارج می كرد، فق��ه و اصول، 
جداگانه. افرادی می آمدند شايد اسم آقای آيت اهلل سيد عبدالكريم كشميری را شنيده 
باشيد. آيت اهلل كشميری خودشان به من گفتند كه حيف شد پدر شما به ايران آمدند، 
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آينده خوبی در نجف داشتند. می گفت مستقبل خوبی داشت، عرب بود. می گفت يك 
دوره درس خارج پدرتان را من نوش��تم. من درس پدرم را يادم می آمد. ايشان ]مرحوم 
كش��ميری[ در درس پدرم حضور پيدا می كرد. گفتند كه درس خارج اصول پدرتان را 
من داشتم. اين نمونه است و پدرم چنين موقعيتی داشت. وقتی ]به ايران[ آمد، ايشان 
را به اينجا ]=بابل[ آوردند، چون در اينجا سابقه داش��ت. وقتی به اينجا آمد سيوطی1 و 

معالم2 درس می داد. 
15خرداد: حاج آقا چه شد که پدرتان از نجف به ايران آمدند؟

آيت اهلل فاضل: خدمت به مردم، خدمت به جامعه. بله، برای احيای مردم آمدند و اين 
وضعيت ايشان بود. عرض كنم خدمت شما. ايشان كه منبری نبود و مثًا در مجالس و 
خانه ها منبر نمی رفت. واعظ بود. منبرهای مهم می رفت. مثًا ماه رمضان و عاش��ورا در 
مسجد منبر می رفت. چه منبری! »مسجد كاظم بيك« بابل را نمی دانم كه ديده ايد يا نه، 
روزهای ماه رمضان در حياط جا نبود، بيرون در بازار روز )كه گوجه فرنگی، س��ير و پياز 
می فروختند( جانماز می انداختند و می نشستند. مردم در كل شبستان و در حياط آن 
می نشستند و پر می شد و در بيرون فضای سبزی بود و بازار روز بود كه مردم می نشستند. 
از چند تا روس��تا مردم تا بابل پياده می رفتند و دهه عاش��ورا به نوكنده می رفت. خيلی 
منبر خوبی بود و خيلی مطالعه می كردند. خيلی جدی بود و خيلی ها را تربيت كرد. نه 
فقط تعليم كه تربيت هم می كرد. جوان های دبيرستانی آن روز را. سال 26 آمد و تقريباً 
دهه 30 دوران گرم توده ای ها و مصدق و اينها بود. بچه ها را به مسجد می آورد و بچه های 
دبيرستانی را خيلی خوب بار آورد. االن هستند. همه را نمازخوان بار آورد. خيلی ها را نماز 
جماعت خوان بار آورد، خيلی ها را تربيت كرد. هر پنج نماز را در مسجد می خواند. زن ها 
را معلم بار می آورد. زن ها را مسئله گو بار می آورد. چند نفر تربيت كرد و می فرستاد برای 
زن ها مسئله بگويند و تعليم بدهند.3 خيلی جدی بود. اين كار خيلی مهم و زيربنايی بود. 

پدرم در سال 50 فوت كردند. اين از ناحيه پدر! 

1. شرح الفيه ابن مالك به قلم جال الدين س��يوطی )البهجه المرضيه علی الفيه ابن مالك(، كتابی در آموزش 
ادبيات عرب.

2. عالم االصول. 
3. آيت اهلل فاضل در توضيح اين بخش از فعاليت پدرش��ان چنين گفته اند: خب مس��ئله گفتن برای زن ها يك 
مقداری سخت بود. هنر نش��ان می داد با ذوق بود. زنی كه می خواست مس��ئله ای ياد بگيرد اگر دختر سه، چهار 
ساله ای داشت آن زن را صيغه خودش می كرد و نتيجه چه می شد اين خانم محرم او می شد و آن وقت آستين باال 
می زد و می گفت كه اين طور وضو بگير، اين طور تيمم بكن. تا اين اندازه افراد متعبدی بارآورد. چند تا مسئله گوی 
خيلی خوبی بار آورد. طبيعی است كه بايد چند نفرشان هنوز باشند. احتماالً. خانم بيكايی بود. خانم موسوی بود.
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15خرداد: اگر ممكن است از مادر مكرمه تان هم برايمان بگوييد.
آيت اهلل فاضل: مادر خيلی زرنگی داشتم. روس��تايی، بی سواد اما پر كار و پر صبر. امور 
اقتصادی خانه پدرم را در نجف ايش��ان اداره می كردند. مادرم خياطی می كرد. شاگرد 
داشت. ايش��ان بی سواد بود. روس��تايی زاده بودند. هم پدرم روس��تايی زاده بودند و هم 
مادرم روستايی زاده بودند. مادرم فارسی بلد نبودند حرف بزنند. به صورت كلی خياطی 
می كردند و به صورت كلی از نجف جنس به كربا و بغداد و كاظمين می فرستادند. مادرم 
در سال 30 )20 سال پيش از پدر( فوت كردند. زنی با صبر، پركار و شجاع، اهل عبادت 

بودند. 
15خرداد: شما فرموديد که در نجف به دنيا آمديد، محيط و محل زندگی شما در آن 

ايام کودکی در نجف به چه صورت بوده است؟ 
آيت اهلل فاضل: سطح زندگی ما خيلی پايين بود. اصًا فضا و محيط نجف و سطح فرهنگ 
در نجف خيلی پايين بود. نماز جماعت ها كم بود. ولی درس رونق داشت. علمای خوبی 
داش��ت ]اما[ فضای محيط خوب نبود؛ نظافت و زبان و اخاق خ��وب نبود. اينها خيلی 

ضعيف بود. 
15خرداد: فضای خود منزلتان به چه صورتی بود؟ 

آيت اهلل فاضل: خيلی ساده بود. خواهر من تعريف می كرد كه پدرم می خواسته تا سه روز 
به اعتكاف برود، يك پول مختصری مثًا خيلی كم سكه 5 تومانی نقره، ده تومانی نقره، 
االن سكه های 5 تومانی يا 10 تومانی هس��تند، در آن زمان اينها ارزش داشت، در خانه 
گذاشت و به مادرم گفت كه خرج كنيد. خب مادرم خدا بيامرز سه روز تمام به ما نان و 
ماست داد و آن سكه را به پدرم برگرداند! يخچال كه نبود. از زيرزمين ماست می آورد و آن 
را دوغ می كرد و نان مانده خشك را هم در آن می ريخت و ما دو سه نفر می خورديم. شب 
هم همينطور و سه روز به اين شكل گذرانديم. ما متوسط بوديم. خيلی متوسط بوديم. 
من از مادرم صبرش را ]خيلی به ياد دارم[. يك بار حرف تندی ]از مادرم[ نشنيدم. ]اينكه 
مثًا[ تشر زده باشد و يا دعوايی كرده باشد. باور كنيد كه نشنيدم. از خواهرم هم پرسيدم 
ايشان هم گفت نه نديدم. با بچه ها هم همينطور، بچه ها را بزند يا دعوا كند، مطلقاً- من 
يك برادر دارم و يك خواهر- يادش به خير! يادم هست كه يك روز وقتی كوچك بودم، 
برادرم ازدواج كرده بود، يك حرف تندی به زن��ش زد!1 برادرم به زنش در خانه ما پيش 
مادرم يك حرف تندی زد. من تعجب كردم سكوت نكرد كه تأييد حرف پسر بشود و زنش 

1. آيت اهلل فاضل: برادرم فوت كرده است ولی خانم ايشان هنوز هستند. 
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بگويد كه نشست و شنيد كه پس��رش به من توهين كرد، يك حرف تند و زشتی هم به 
پسر نگفت مثل نفهم يا نادان نگفت. اين آدم بی سواد و روستايی خيلی حرف عاقانه ای 
زد به او گفت كه مرد به زنش اين طور حرف نمی زند. خيلی معنا دارد. جدی می گويم. 
هم پسرش را تنبيه كرد و هم از عروس خودش حمايت كرد. توهين آميز هم نبود. نگفت 
كه نفهم و نادان اين چه حرفی بود كه زدی!؟ اين يك هنر است. يك روستايی بی سواد 
كه هيچ خاطره ای از ايشان نمانده است. يك روز به من سفره ای داد و گفت برويد و نان 
بگيريد. من سفره را گرفتم و به جای اينكه بروم و نان بياورم، سفره را گم كردم. و به خانه 
برگشتم زرنگی ما اين بود ديگر! در آن موقع 7، 8 سالم بود و جالب برای من اين است كه 
معموالً در اين مواقع مادر می گويد: بی عرضه!! برای نياوردن سفره چيزی می گويد ولی 
خدايی ايشان چيزی نگفتند. و بر سر صندوق رفتند و يك قبايی آورد و آستر آن قبا از 
جنس همان سفره ای بود كه من گم كردم. اين يك پارچه ای بود كه يك مقدارش آستر 
قبا شده بود و مادرم آن را سفره كرده بود. گفت بيا اين عوض آن سفره ای كه گم كردی بيا 
و بپوش! با اين طور توبيخ كردن به من جايزه داد. تنبيه كرد! گفتم كه خيلی به اعصابش 

مسلط بود. با صبر، مقاوم و آرام. 
15خرداد: شما فرموديد که در سال 1326 پدرتان به ايران برگشتند. خب پس شما 
بايد موقع بازگشت به ايران در حدود 12 سال داشته باشيد. تا آن زمان سير علمی تان 

چگونه پيش رفته بود و بعد از ورود به ايران به چه کار مشغول شديد؟ 
آيت اهلل فاضل: قبل از ورود به حوزه، به مكتب خانه رفتيم. مدرس��ه و اين چيزها نبود. 
يك خانه ای بود به نام »مكتب خانه ام ناصر«، خدا بيامرزد ايشان را، زن با معرفتی بود كه 
ما می رفتيم و قرآن را پيش ايشان می خوانديم. بعد رفتيم پيش يك شيخی به نام شيخ 

علی اكبر كه 50، 60 نفر شاگرد بوديم و به مكتب می رفتيم. 
بعد از اينكه قرآن را به طور كامل پيش اين خانم ياد گرفتم رفتيم به مكتب و در آنجا 
خط و درس هايی مثل گلستان س��عدی و تمرين خط فارسی را در آنجا بودم. بعد پيش 
يك شيخی به نام شيخ موس��ی كه در يكی از حجرات صحن نجف بودند و 20 تا شاگرد 
داشتند خط ياد می دادند و تابلو می نوش��تند و بعد برای تمرين خط پيش يك خطاط 
مشهور، خوش خط و قوی به نام شيخ عبداهلل می رفتم. اينها همه برای نجف و برای قبل از 
ايران است. خطاط بود. خيلی خوش خط بود و در مدرسه عالی خراسانی درس حوزوی را 
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پيش ايشان می رفتيم. او مكا بود؛1 ولی هم خطاط بود و هم اينكه درس حوزوی می داد. 
درس حوزوی را پيش او شروع كرديم. ايشان خودش متأهل نبود و در مدرسه بود. زن 

نداشت و مجرد بود و تمرين خط به ما می داد. 
15خرداد: چه چيزی مشوق شما شد که وارد حوزه علميه بشويد؟ 

آيت اهلل فاضل: در آن زمان مشوق نمی خواست غير از اين جايی نبود كه برويم. دبستان 
و دبيرس��تان كه نبود. دانش��گاه هم كه نبود. بايد به بازار می رفتيم. مثًا بايد مغازه دار 
می شديم! يادم می آيد كه پدرم می گفتند اگر درس نخوانيد بايد برويد در صنعت مثًا 
شاگرد آهنگر می شديم. مثل االن نبود كه جاذبه داشته باشد دانشگاهی باشد يا كاری 
باشد. آيت اهلل حاج سيد جعفر كريمی  )برای روستای اميركا بود(،2 می گفت اگر حوزه 
نمی بودم بايد خركچی بشوم! جايی نبوده است در آن زمان. 80 سال پيش جايی نبود و 

خوشحاليم كه به حوزه رفتيم. 
15خرداد: داشتيد سير تعليمات  را می فرموديد. خب بعد از ورود به ايران مشغول 

چه فعاليتی شديد؟ 
آيت اهلل فاضل: همين كه به ايران آمديم، دوس��تان س��ابق مرحوم پدرمان مرا به بابل 
آوردند. مدرسه رايج آن روز، مدرسه صدر )خاتم االنبياء)ص( امروز( بود. به ايران آمديم 
و حدود يك سال در بابل در مدرسه خاتم االنبياء درس مقدماتی مشغول شديم. ]اداره[ 
اين مدرسه در آن زمان جمعی و هيئت امنايی بود. علمايی مثل مرحوم آقای طبرستانی، 
آقای محقق، مرحوم آقا روحانی، عرض كنم كه 5، 6 نفری آن را اداره می كردند. روزهای 
دوشنبه جلسه داشتند می آمدند و در مورد ثبت نام و تدريس و اينها صحبت می كردند 
و زير نظر آنها بود. ولی مرحوم آقای روحانی وقت بيشتری می گذاشت و قسمت عمده 

مديريت با ايشان بود. 
من پايه اول از انموذج و عوامل و... را همين جا مشغول شدم. در نجف صرف را شروع 
كرده بودم و نحو را در اينجا خواندم. سيوطی را هم در اينجا خواندم. بعد برای مطول به 
كوهستان رفتم چون حوزه گرم و رايج ]در آن زمان[ كوهس��تان بود، لذا به آنجا رفتم. 
مطول را آنجا خواندم و لمعه را هم در آنجا شروع كردم و كًا 15 ماه در كوهستان بودم. 

مطول و معالم با هم و بعد هم لمعه.

1. اصطاحی است در مقابل »معمم«؛ به افرادی كه ملبس به لباس روحانيت نيستند اطاق می شود. )مقدمی 
شهيدانی(

2. ايشان از اعضای بيت امام و عضو شورای اس��تفتائات امام در نجف و ايران بوده اند و در حال حاضر ساكن قم 
مقدسه هستند.
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15خرداد: از اساتيدتان برايمان بفرماييد. اسم آنها يادتان هست؟
آيت اهلل فاضل: من حدوداً 40 استاد داشتم. عرض كنم كه اولين استاد من نامرد بود! 
ماناصر، خانمی  بود با معرفت، اصفهانی و بچه های خوبی هم داشت و بعد شيخ علی اكبر، 
شيخ عبداهلل تهرانی كه اينها در نجف بودند. بعد در ايران )بابل( آقای طبرستانی، آقای 
محقق بهشتی، در كوهستان، بعد شيخ هادی،1 س��يد احمد حسينی، مرحوم آقا شيخ 
حمزه ربانی در نوكنده، كه پيش ايشان علوم جفر می خواندم و استاد خط من هم بودند. 
پيش ايش��ان تمرين خط ديدم خيلی خوش خط بودند. سرمش��ق های ايشان شايد در 
كاغذهای خطی من باشد. از آنجا كه به روستای پدری )نوكنده( رفت و آمد می كرديم 
و پدر من در س��ال 3، 4 ماه به آنجا می رفت، من و پدر با هم می رفتيم و در آن مدت من 
پيش مرحوم آقا شيخ حمزه ربانی در نوكنده كاس خط می رفتم. جفر را هم پيش ايشان 
خواندم. پيش پدرم هم خيلی ش��اگردی كردم؛ بله، خيلی. صرف و سيوطی و لمعه و... 
در آن مقداری كه بابل بودم. اينها اساتيدم در ايران بود و بعد هم كه به نجف رفتيم. من 
شرح لمعه می خواندم كه به نجف رفتم. اينجا ديگر استاد خوبی نداشت و جواب نمی داد. 
اين بود كه خودم تنها به نجف رفتم. حدود 17، 18 سال داشتم كه رفتم. حدوداً در سال 
1330 يا 1331 رفتم چون يك سال و چند ماهی در كوهستان بودم و لمعه را در آنجا 

شروع كردم و بعد به نجف رفتم و در آنجا ادامه دادم.
15خرداد: هنگام مهاجرت به نجف مجرد بوديد يا متأهل؟ 

آيت اهلل فاضل: آن زمان مجرد بودم. پدرم خيلی اصرار داش��ت ]كه ازدواج كنم[ ولی 
من حاضر نبودم و قبول نمی كردم. در نوكنده يك شخصی بود خيلی مقتدر و مسلمان 
و متمكن به نام حاج عبدالكريم اسامی، اين يك روز به من گفت كه آقا فردا صبح برای 
صبحانه بياييد من با ش��ما كار دارم. فردا صبح پيش او رفت��م و خاصه به من گفت كه 
ازدواج كنيد و خواهر خانم خوبی هم داشت و گفت با او ازدواج كنيد. من هم گفتم اصًا 

زن نمی خواهم و مجرد به نجف رفتم. 
15خرداد: اگر ممكن است ماجرای ازدواج تان را شرح دهيد.

آيت اهلل فاضل: حاال يكی دو تا خاطره هم به همين مناسبت بگويم، خنده دار است منتها 
نخنديد. عرض كنم كه پدر من شخصيت علمی  معروفی بودند و به نجف رفته بودند و اين 
مستند هست، خيلی اصرار داشت، چون من نجف بودم تنها بودم و در شهر غربت و كشور 
غريب دلواپس بود و خيلی اصرار داش��ت كه من ازدواج كنم. مقدماتی را برای اين كار 

1. فاميلی ايشان در خاطر آيت اهلل فاضل نبود. 
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چيدند. عرض كنم كه شرايط برای اين كار فراهم بود منتها اقدام نمی شد. پدرم تعبيرات 
ويژه ای برای من داشت عرض كردم با آن موقعيت علمی  خودش. مثًا يك تعبير او اين 
بود كه می گفت محمد مثل يك دختر خوشگل خواستگار دارد! جدی می گويم در ايران 
و در عراق. از عراق كسی رفت ساكن كربا بود مرحوم حاج محمدی گفت آقا شما فقط 
اجازه بدهيد من به شيخ محمد زن می دهم، خرجش را هم می دهم و خانه هم برای او 
می گيرم. زندگی او خوب بود و متمكن بود. به پدرم پيغ��ام داد و گفتم كه نمی خواهم. 
جدی گفتم. نمی خواستم و جاهای ديگر هم همين طور. يك آقايی را خدا بيامرزد به نام 
سيد ابراهيم خادمی  از بستگان نزديك نوكنده ما بود. به زيارت كربا آمد و پدرمان پيغام 
داد كه برويد به محمد بگوييد كه جريان ازدواج ما اينطور بود. برای زيارت به كربا آمد و 
من او را ديدم و سابقه آشنايی داشتم و گفت خبر تازه! گفتم چيست؟! گفت پدرت برای 
تو جايی را در نظر گرفته است گفتم نمی خواهم. يادم هست گفت اين نمی خواهم با آن 
نمی خواهم های س��ابق فرق دارد. گفت اين را نمی توانيد بگوييد كه نمی خواهم. گفتم 
مگر چه شده است چه خبر است. عبارت اين اس��ت دو نفر از بزرگان استان با همديگر 
توافق كردند و قول و قرار گذاش��تند و قرار ازدواج شما را تمام كردند. گفتم چه كسی با 
چه كسی؟! گفت پدرتان با خانواده مرحوم كوهستانی. من ديگر به ناچاری قبول كردم. 
ديگر نتوانستم كه رد كنم. وقتی كار به اينجا كشيد، ديگر بله به ايران آمدم و مراسم عقد 
و 3، 4 ماهی شد و ديگر با حاج خانم به نجف رفتيم. بله اينطوری شد. جدی آماده نبودم 

و مصمم نبودم. 
يك تعبير ديگری هم پدرم راجع به من دارد حاال عرض كردم تعبيرات ظريفی است 
به من می گفت كه اگر نبوت ختم نمی شد تو با اين صبرت پيغمبر می شدی! دو چيز به 
من گفت انجام بده و من نكردم. يكی خانه ای كه در نجف خريدم. در نجف خانه خريدم 
البته از پول زمينی كه از فروش زمين مرحوم مادرم يك خانه مختصر بود. می گفت پسر 
تو با اين خانه خريدنت آبروی مرا بردی. چرا چون خانه قابل سكونت نبود. يعنی كه اتاق 
مهمانی آن خيلی كوچك بود. من خريدم چ��ون جای آن خوب بود و خيلی جای امنی 
بود. می گفت خانه را بفروشيد بقيه پول با من در جای بهتر بخريد. من نخريدم. می گفت 
تو با اين خانه خريدن��ت آبروی مرا برده ای! اين يك جا ب��ود و يك جای ديگر هم عرض 
كردم كه جريان ما اين است. حاال به مناسبت همين كه درباره ازدواج گفتيد خب دختر 
مرحوم آقای كوهستانی يك سال و چند ماهی اس��ت كه فوت كردند. خيلی صبر كرد 
خيلی سازش كرد و با زندگی سخت من، انصافاً با زندگی سخت من. دوستان مرا مسخره 
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می كردند خدا بيامرزد آيت اهلل طاهری گرگان را ش��ايد شنيده باشيد نماينده خبرگان 
بود و فوت كردند، خيلی سر به سر من می گذاشت يكی از شوخی هايی كه با من می كرد 
اين بود كه می گفت كه آقای فاضل صد گرم كمتر با واحد وزن هفتاد و پنج گرم گوشت 
می خرد و آبگوشت درست می كند، آب آن را روز می خورد و نخود و لوبيا را می گذارد شب 
می خورد. حاال در مورد لباس های من سر به سر می گذاشتند. مرحوم آقای كوهستانی 
به س��ادات عاقمند بود. خيلی احترام می كرد حاال جزئيات خاطرات خوبی هست اما 
نمی گويم. دامادهای ايشان سيد بودند من به حاج خانم گفتم كه چطور شد كه پدرت 
به غير سيد دختر نمی دادند و قبول نمی كرد چطور شد كه به من دختر دادند؟! چطور 
شد مگر من مثل سيدها هستم. ايشان خيلی حاضر جواب بودند می گفت به تو زن نداد 
به پدرتان زن داد! پدرت استاد ايشان بود و نخواس��ت تا حرف ايشان را زمين بيندازد. 
سؤال خوبی و جواب خوب تر. گفتم خوب شد كه چنين پدری داشتيم و اال بايد بی زن 

می مانديم! حاال خاطره های پدرم را می گويم به مناسبت. 
15خرداد: اگر خاطرات جالبی از مرحوم پدر داريد، بفرماييد.

آيت اهلل فاضل: يكی دو تا خاطره از پدرم بگوي��م. می گويند كه گيرم پدر تو بود فاضل 
ديگر چه؟! از فضل پدر تو را چه حاصل. من خيلی حاصل داشتم. نجف رفتم مجرد بودم. 
در سال 30 اتاق خواستم در مدرسه يا جايی، رفتم بهترين مدارس معروف در آن وقت 
نجف. مثل فيضيه كه در قم مدرسه خوشنامی  اس��ت و خيلی ها آرزو دارند كه در آنجا 
باشند. به آنجا رفتم و به مديرش گفتم كه آقا من تازه از ايران آمده ام و حجره می خواهم. 
خودم را هم معرفی كردم و گفتم پسر آقای فاضل هستم. گفت يك هفته فرصت بدهيد. 
يكی از دوستان هست به من گفت كه برای حجره چه می كنيد؟ كدام مدرسه می رويد؟ 
گفتم رفتم مدرسه مرحوم سيد كاظم يزدی. گفت برويد و فكر حجره باشيد كه در آنجا 
حجره به شما نمی دهند. راست می گفت آنجا حجره به كسی نمی دادند. گفت فكر آنجا را 
نكنيد و به جای ديگر برويد. بعد از يك هفته و سر موعد رفتم و ديدم كه كليد اتاقی را به 
من داد و گفت به تو نمی دهم ولی به پدرت می دهم! اين هم قصه دوم. چرا؟ چون مدرسه 
مرغوب بود، معروف بود و موقعيت خوبی داشت و مدرسه استثنايی بود و مثًا فرد مجرد 
بود می آمدند و وقتی متأهل می شدند كم به مدرسه می آمدند و كليد را هم نمی دادند 

اتاق دربسته می ماند و از ديگران هم محروم بود. حريف هم نمی شدند.
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حرف های نگفته من زياد دارم. از اين راست و دروغ ها زياد دارم اما باور كنيد!1 می گفت 
كه به پدرت اتاق می دهيم. تقريبا چنين چيزی... چرا؟ گفت پدرت هم وقتی اول رفت 
مجرد رفت و بعد مادر مرحوم من به ايشان ملحق شدند. گفت مجرد بود به ايشان اتاق 
دادم و وقتی متأهل شد و احتياج ايشان به حجره كم شد، كليد را به من داد و گفت آقا 
االن من متأهل هستم و احتياج من به حجره كم است. گفت اين كليد من است هر وقت 
كسی را سراغ داريد و احتياج داريد من هستم. گفت روی آن حساب پدرت به تو حجره 

داد. ماجرای سوم هم جريان ساواك بود. ]كه در ادامه شرح آن خواهد آمد[.
15خرداد: از اس�اتيدتان در نجف اش�رف برايمان بفرماييد. آنجا پيش چه کسانی 

شاگردی کرديد؟
آيت اهلل فاضل: وقتی لمعه می خواندم به نجف رفتم و اولين استاد من به معرفی مرحوم 
ميرزا هاشم آملی به يكی از شاگردانش سفارش داد كه به من درس لمعه بدهد. ايشان 
بعدها به حاج ميرزا حسن صافی اصفهانی معروف شد. لمعه را پيش ايشان خواندم. بعد 
باز هم با معرفی شاگرد ديگرش��ان حاج ش��يخ غامرضای اصفهانی كه رفتند و ساكن 
مشهد شدند و پيش ايشان باز هم لمعه خواندم. پيش شيخ كاظم تبريزی معالم خواندم. 
مرحوم مدرس افغانی كه ش��اگرد پدرم بود و استاد من، س��يد مرتضی خلخالی شهيد، 
شيخ محمدتقی آل ياسين، رسايل را ]نزد ايشان[ خواندم. پيش مرحوم شيخ محمدعلی 
سرابی تفسير می خواندم. اخاق را پيش سيد احمد اشكوری، و نزد شيخ صدرای قفقازی 
)بادكوبه ای( اسفار را خواندم. منظومه را نزد ميرزا محسن سرابی ملكوتی خواندم و نزد 
مرحوم آقا سيدعاء سبزواری2 و نزد سيد نصراهلل مستنبط چند جلسه خصوصی درس 
خواندم.3 سيد نصراهلل مستنبط همسايه كوچه ما بود و داماد آقای خويی بود. در درس 
آقای ]آيت اهلل العظمی  سيد محمود[ شاهرودی كمی  رفتم. در درس ميرزا هاشم آملی 
خيلی كم و مختصر، شايد يك هفته رفتم. مرحوم ميرزا باقر زنجانی فقه و اصول و خارج 
و مكاس��ب خيلی ]حضور يافتم[. در درس آقای ]آيت اهلل العظمی  سيد محسن[ حكيم 
حج را شركت كردم. در درس مرحوم امام هم در قم و هم در نجف رفته ام. در قم خيلی 
مختصر خدمت امام بودم. در درس شيخ عباسعلی شكوهی و درس حاج احمد گلپايگانی 
هم رفتم. درس س��يد محمد محقق داماد شركت كردم. نزد اس��تادهای زيادی رفتم و 

1. آيت اهلل فاضل شخصيتی مليح و شوخ طبع داشتند كه جذبه خاصی در ميان طاب و شاگردان ايجاد كرده بود. 
اين سنخ سخنان در مراودات ايشان كم نبود. )مقدمی شهيدانی(

2. احتماالً مراد آيت اهلل سيد عبداالعلی سبزواری است.
3. مراد درس خارج است. ايشان چند باری تأكيد كردند كه حدود 6، 7 جلسه نزد ايشان درس خواندند.
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درس زيادی خواندم و در آخر ]االن[ يك دهاتی گمنام هستم. 
15خرداد: در آن زمانی که ش�ما نجف بوديد و قبل از بازگش�ت خان�واده به ايران، 

ديدگاه مردم آن زمان نسبت به شاه و نظام سلطنتی چگونه بود؟
آيت اهلل فاضل: هيچ  چی! اصًا در آن زمان از اين حرف ها نبود. در س��ال 25، 26 تازه 
رضاخان مرده بود و 5، 6 سالی بود كه محمدرضا آمده بود و همه چيزها عادی بود و چيز 

معروف و مشهوری سر زبان ها نقل نبود.
15خرداد: شما آيت اهلل بروجردی را ديده بوديد؟ اگر داستانی در مورد ايشان داريد 

بفرماييد.
آيت اهلل فاضل: بله. اصًا به ديدن پدرم در قم آمده بود. وقتی با مرحوم پدرم از نجف كه 
آمديم، ايشان به ديدن پدرم آمدند. علمای زيادی آمدند، مرحوم حجت بود، آقای صدر 
بود و آقای خوانس��اری بود. علمای نجف می آمدند و با ديدن ايشان احترام می كردند. 

حتی درخواست اقامت قم را هم كردند. 
15خرداد: شما از چه زمانی با مرحوم امام آشنا شديد؟ 

آيت اهلل فاضل: عرض كنم آش��نايی فكری از همان زمانی كه ]ايشان نهضت را[ شروع 
كرد. اولين اطاعيه ها، اول و دوم فروردين خبرهای آن می رسيد. پيگير انقاب بودم. در 
نجف بودم و خبرها به ما می رسيد. آش��نايی فكری و فرهنگی از آغاز اولين حركت های 
]مبارزاتی[ امام، به وجود آمد. آشنايی ش��خصی هم كه من در قم اين سه، چهار ماهی 
كه ساكن بودم درس ايشان را می رفتم. بعد هم وقتی كه ايشان به نجف آمد ديگر نماز 
و درس ايشان را كم می رفتم، چون درس داشتم و در حوزه نجف درس رسمی  داشتم و 
چون تغيير آن مشكل بود لذا گاهی می رفتم. يك درس می داد كه می رفتم، نماز بيشتر 
می رفتم. خانه اش می رفتم. يك چنين چيزی. در ]ماجرای[ فوت پدرم ايشان آمد و مرا 
تسلی می دادند. مجالس مشورتی و صحبتی با ايشان كم داشتم، خيلی كم. چون خيلی 
مشغول بودم كمتر می رسيدم. آن زمان به طور جدی مشغول تدريس بودم. يك نشانه 
تدريس من اين است كه سه حجره داشتم كه هم حجره ای من حجره اش را عوض كرد 
گفتم چرا؟ گفت از دست تو!! يعنی آرام نداشت يك طرفش من بودم طرف ديگرش يك 
آقای ديگر بود می گفت من زندگی ندارم! ساعت يك بعد از ظهر درس می دادم. نماز و 
بعد می آمدند در حجره و درس می گفتم. می گفتند ش��ما آسايش را از ما سلب كرديد. 
اين طوری بود می آمدم و می رفتم. خيلی پر كار بودم. آن كتابخانه از دست من عاجز بود. 
كتابخانه بسته را باز می كردم، ]زمان ساعت[ كتابخانه كه تمام می شد من می ماندم. يادم 
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هست آدرس من در كتابخانه بود! جدی می گويم! 
15خرداد: آيا شما اجازه نامه اجتهاد يا ساير اجازات هم از اساتيد و بزرگان دريافت 

کرده ايد يا خير؟
آيت اهلل فاضل: نه! هيچ كدام! نخواستم، بعضی از مراجع فرستادند ولی من نگرفتم! فقط 
يك اجازه روايت از مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی گرفتم كه خيلی پيش ايشان می رفتم. 

اجازه اجتهاد خواستند بدهند، دادند، نگرفتم. قبول نكردم. 
15خرداد: ديدگاه شما راجع به انقالب اسالمی و نهضت امام خمينی)ره( چيست؟ 

آيت اهلل فاضل: سؤال خوبی است، هنری كه امام راحل داشت قبل از هر چيز و مهم تر از 
هر چيز انقاب فكری بود. در مراكز علمی  و فكری سخت تر است. بر روی افراد صاحب نظر 
نفوذ كردن نسبتاً كار سختی اس��ت. در قم و  نجف، من از نجف می گويم چون در نجف 
بودم. انقاب آن شيوه ای كه امام در نظر داشت، در نجف ممنوع بود، محكوم بود، حرام 
بود و گناه كبيره بود! خونريزی بود. چون ما در اسام باالتر از حفظ خون و جان شيرين 
كه نداريم. لذا اصًا اطاعيه دادن و حرف زدن، حرفی كه باعث زندانی ش��دن و كشته 
شدن می شد به صورت جدی ممنوع بود. فرهنگ اين بود. ]امام خمينی[ اولين كاری كه 
خوب كرد و زود كرد، همين تحول فكری بود. فضای نجف را عوض كرد. يكی خود من! 
در آن زمان درس خارج می رفتم. حرف حقی است، درست هم هست و من يادم هست 
كه من خودم از خودم می گويم و از امثال خودم، باالتر و پايين تر. ]امام به همه ما[ باوراند 
كه ]مبارزه[ نه فقط حرام نيست بلكه جايز هس��ت، بلكه واجب هم هست. شايد واجب 
عينی هم باشد، باالتر از واجب كفايی. جدی می گويم. استشهاد كرد و بهترين نمونه آن 

قيام امام حسين)ع(. 
خودمان شاهديم كه امامان و انبياء همه در معرض خطر بودند، چون دين مهم تر است. 
قرآن مهم تر است. خدا مهم تر است، بله بايد هم باشد لذا جا انداخت، جدی باور كرديم، 
با هم، و بر اثر همين تحول فكری نجف بود كه من در سال 54 به بابل آمدم. در مسجدی 
كه من نماز می خواندم )مسجد كاظم بيك(، وسط ش��هر است، پر رفت و آمدترين بود، 
بزرگ ترين مسجد و با سابقه بود و آنجا مركز انقاب شده بود. مساجد ديگر اگر هم بود 
كم و بيش، ولی اين مركزيت را نداشت. يعنی اگر می گفتند كه فردی آمده تا در رابطه 
با انقاب سخنرانی كند مثًا آن وقت ها ش��يخ هادی غفاری می گفتند كه آمده بابل تا 
س��خنرانی كند، به مس��جد جامع می آمدند. يا اگر می گفتند كه حمله ای، هجومی  يا 
تعرضی از شهرداری يا شهربانی می شود، به مس��جد كاظم بيك می آمدند. يك چنين 
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چيزی، جوان ها و انقابی ها ]در مسجد ما بودند[. مساجد ديگر يا چنين چيزی نبود يا 
كم بود. الحمدهلل كار خودش را كرد. خوب هم كرد. مفيد و مؤثر هم بود. 

15خرداد: آيا شما هنگام ورود امام به نجف را يادتان هست؟ 
آيت اهلل فاضل: بله، وقتی امام در سال 44 به نجف تشريف آوردند، من بودم و به استقبال 
ايش��ان رفتم. فكر می كنم به خاطر همان اس��تقبال بود كه وقتی يك بار به ايران آمدم 
ممنوع الخروج ش��دم. يعنی ويزا به من نمی دادند كه بروم. تا با افراد ش��ناخته شده و با 
آش��نايانی كه در دربار و... بودند، توانس��تم خروجی بگيرم و برگردم. از همان وقتی كه 
امام آمدند من درس ايشان را بيشتر می رفتم. درس كمتر و نماز بيشتر می رفتم. عاقه 

داشتيم و به ايشان احترام می كرديم. 
15خرداد: آيا در نجف فعاليت انقالبی هم داشتيد؟ 

آيت اهلل فاضل: در آنجا فعاليتی نداش��تيم، چون فعاليت ها در آنجا محدود بود. كاری 
نمی شد كرد. چون عراق كه كاری نداشت. نه زبانی، نه بهانه ای. توجه كرديد. در رابطه با 
ايران هيچ كاری نمی شد كرد. آن زمان تلفنی و چيزی نبود و فعاليت آنچنانی نمی شد 

كرد. 
15خرداد: نگاه شما به نهضت ملی شدن صنعت نفت و خود آيت اهلل کاشانی چطور 

بود؟ 
آيت اهلل فاضل: مثبت است. اصل آن كه الزم بود. ضروری بود و می بايست كه روحانيت 
دخالت بكند. چون مردم به روحانيت اعتماد داش��تند. باور می كردن��د. در آن زمان به 
ملی گراها و جبهه ملی و مصدق ها و ديگران مردم اعتماد نداشتند. اگر هم سالم و صادق 
بودند، مردم خبر نداشتند و اعتماد نمی كردند. در مورد دكتر مصدق امام می گفت كه 
مسلم نيست! مسلمان نيست. می گفتند كه نماز هم نمی خواند. خب چطور می توانست 
بدون پشتوانه كاش��انی و ملت، ]اين نهضت را پيش ببرد. اين نهضت[ كار بسيار الزم و 
مهم و شدنی و وقت آن هم بود. خدمت خوبی هم كرد و ما هم در مورد خودش اگر حرفی 
داشته باشيم، خيانتی از ايشان سراغ نداريم. از نظر فرهنگ ايمانی و اسامی ايشان، مثًا 
می گويند كه نماز نمی خواند اما راجع به انقاب و خدمت به ملت، با سواد بود و خدمت 
كرد و متأسفانه تا زمانی كه احتياج به مرحوم آيت اهلل كاشانی داشت استفاده كرد و وقتی 

كه به اصطاح به خر مرادش رسيد آقای كاشانی را رها كرد.1

1. برخورد دكتر مصدق با همه همراهانش تقريباً به همين منوال بود. چنان كه در دوران نخست وزيری اش نواب 
را نيز زندانی كرد و مورد اعتراض شديد مرحوم كاشانی قرار گرفت! )مقدمی شهيدانی( 
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15خرداد: جايگاه خود آيت اهلل کاشانی در نگاه طالب جوان آن زمان چگونه بود؟ 
آيت اهلل فاضل: خوب بود، منتها چون سياس��ت در آنجا رايج نبود و شرايط برای ورود 
مراجع به امور سياس��ی مناس��ب نبود لذا از آن جهت كه ممكن بود بگويند كه آقا كار 
او نيس��ت و يك چنين چيزی! وگرنه از نظر احترام و اعتماد و صداق��ت و امانت و علم 
و... خيلی به ايش��ان اعتماد داش��تند و مثًا می گفتن��د كه چرا با اي��ن مصدق بی نماز 
ريش تراشيده همكاری می كنيد. اينها تأثير كرد و همين ها ]همين اعتمادها به آيت اهلل 
كاشانی و نقش ايش��ان در حمايت از مصدق بود كه نهضت را[ حفظ كرد و پيش برد و 

موفق كرد. كار مصدق از همين تشويق راه افتاد و جا افتاد. 
15خرداد: به نظر شما جريان فداييان اسالم و شهيد نواب صفوی در آن موقع چقدر 

تأثير داشته است؟ 
آيت اهلل فاضل: خيلی تأثير داشت. رعب بزرگی در ميان طاغوت انداخت و خيلی مهم 

بود. 
15خرداد: در خود نجف هم اثر اقدامات مرحوم نواب و فدائيان نمايان بود؟ 

آيت اهلل فاضل: بله. ]نواب[ اجازه هم داش��ت و مفيد و مؤثر هم بود. من يادم هست كه 
وقتی از نجف به تهران می آمدم پيغامی راجع به نواب صفوی آوردم مرحوم آيت اهلل حاج 
سيد محمد روحانی كه از مدرسين درس خارج در نجف بود، گفت برای پدرم يك پيغامی  
دارم. پيغام اين بود كه من رفتم به نزد پدرش��ان و از مراجع تقليد قم بود و وقتی بود كه 
نواب صفوی و همراهانش محكوم به اعدام شدند. به پدرش گفت كه اگر كار ايشان مثًاٌ 
اشتباه هم باشد مستحق قتل و اعدام نيستند و شما تا می توانيد توان خود را به كار ببريد 
و در دربار نفوذ كنيد و حكم اعدام را تخفيف بگيريد تا از اعدام صرف نظر بشود. يك چنين 
چيزی. ]شهيد نواب فردی[ محترم بود، آبرومند بود، صادق بود، مخلص بود و شجاع بود 

و كار ايشان خداپسندانه بود و برای خدا بود. 
15خرداد: پس از آغاز نهضت امام، با وجود اينكه در نجف حضور داش�تيد، چگونه 
اخبار تحوالت به گوش تان می رس�يد. مثاًل چ�ه وقت از تبعيد امام ب�ه ترکيه مطلع 

شديد؟ 
آيت اهلل فاض��ل: خبرها دير ي��ا زود، كم و زياد و يا دس��ت و پا شكس��ته می رس��يد. 
می پرسيديم و خبر می گرفتيم، منتها افراد كم بودند و چون اين اخبار تقريباً محرمانه 
بود و فضای نجف اصًا پذيرا نبود، ]لذا دست و پا شكسته مطلع می شديم[. امام به نجف 
آمد و تحولی فكری ايجاد كرد. ]قبل از ورود امام[ فضای نجف برای گزارش اين حرف ها و 
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اين طور حركت ها آماده نبود و اعتراض داشتند. به نظرم آقای حكيم بود كه به امام كه در 
نجف حضور داشتند، گفتند كه حضرت امام حسن)ع( قيام نكرد، امام گفتند كه شرايط، 
شرايط امام حسين)ع( است نه شرايط امام حسن)ع(! مثل امام حسين بايد قيام بشود، 

مثًا با 72 نفر، خيلی عالمانه و با احترام يك چنين چيزی را جا انداخت.1
15خرداد: روز ورود امام به نجف اشرف را يادتان هست؟ 

آيت اهلل فاضل: بله، به استقبال ايشان رفته بوديم. استقبال عمومی  بود.
15خرداد: در مدتی که در مازندران سكونت داشتيد، با توجه به موقعيت مسجدتان 

آيا دستگاه امنيتی رژيم شاه برای شما مزاحمتی ايجاد می کرد؟ 
آيت اهلل فاضل: س��اواك خيلی برای من در بابل پيغام فرس��تاد كه بياييد. نرفته بودم. 
اين گفت، آن گفت، خيلی پيغام دادند و گفتم من نمی روم. از دوستان محترم بابل كه 
تعبيرات ظريفی داشتند و گفتند برويد و من گفتم نمی روم. اگر با من كار دارند بيايند و 
مرا ببرند. من چرا من بروم. چون بردن از جلوی خانه يا مسجد طبيعی بود كه برای ايشان 
سنگين بود. يك روزی دوست پدر مرحوم من، در ماه رمضان بود برای مطالعه معموالً در 
جاهای پنهان می رفت. خانه همسايه كه مزاحم مطالعه او نباشند و در شب و در روز منبر 
داشت و خيلی وقت ها به آرامگاه می رفت. در آنجا يك اتاقی بود و می رفت در آنجا مطالعه 
می كرد كسی هم خبر نداشت. من هم در ماه رمضان چنين كاری می كردم. خلوت بود 
و من كتابم را آنجا می بردم و مطالعه می كردم. ساواك از طرف شهربانی به دنبال من به 
خانه آمدند. گفتند نيست و گفتند كجاست؟ گفتند كه در آرامگاه معموالً برای مطالعه 
می رود. آمدند و من در آنجا نشسته بودم و همين طور به قبر تكيه كرده و بی توجه، گفتند 
كه رئيس می گويد كه تو به مس��جد نرو! مس��جد كاظم بيك خيلی پر رفت و آمد بود و 
شلوغ می شد در سال 56 بود. مثًا يك چنين چيزی در اواخر و نزديكی انقاب. گفتند به 
مسجد نرو، شلوغ می شود و سر و صدا می شود و شما نرويد. گفتم من می روم. مگر من با 
اجازه و مشورت شما رفتم كه االن با اجازه و مشورت شما نروم. من می روم شما هر كاری 
می خواهيد بكنيد. به رئيس بگوييد كه درب مسجد را ببندد. اما درب مسجد را بستن به 
ضرر شماست. مردم می آيند و می بينند كه درب مسجد بسته است و تظاهرات می كنند، 
شيشه بانك و... ]را می شكنند[، ساواكی ها رفتند. در آن روز در آرامگاه نشستم و گفت 
كه تو از حكومت اس��امی صحبت می كنيد گفتم بله صحبت می كنم مگر حكومت ما 

1. اشاره به گفت وگوی حضرت آيت اهلل العظمی حكيم با امام خمينی در بدو ورود ايشان به نجف اشرف. مشروح 
اين گفت وگوی تاريخی كه توسط مأموران ساواك ضبط و بعداً پياده شده است، در كتاب نهضت امام خمينی، دفتر 

دوم، به قلم حجت االسام والمسلمين سيد حميد روحانی آمده است. 
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االن اسامی نيست. مگر از حكومت اس��امی تعريف كنم و تشويق كنم بد است. گفتم 
كه ماه رمضان است ميوه چرا؟ گفتند مهمان می آيد و قبًا اين آقا رئيس ساواك قم بود. 
يك همسايه ای داشتيم ما كه فرهنگی بود و خيلی نزديك و وابسته بود. عرض كنم كه 
محمدجعفر كاظم بيكی. از نوه های مؤسس مس��جد كاظم بيك بود. از جهات ديگر هم 
نزديك بود. اين هم رئيس آموزش و پرورش قم بود و گروه خونشان به هم می خورد و از 
بابل به من می گفت كه من تعريف پدرتان را خيلی شنيدم رئيس ساواك بابل، چه چيزی 

بود يا چه چيزی نبود لذا بفرماييد برويد. اين هم جای ديگر از بركت اسم پدر! 
15خرداد: آيا در کوران مبارزات اسالمی مردم ايران، دستگير هم شده ايد؟ 

آيت اهلل فاضل: نه، همان روزی كه مرا بردند البته نگه داش��تند، حاال يكی، دو ساعت 
نگه داش��تند و گفتند همين جا در يك اتاق خالی بنش��ينيد. ماه رمضان بود و به نماز 
ظهر نزديك شد كه ديگر مناسب نبود و اگر نگه می داشتند، خبر می رسيد كه چرا امام 
جماعت نيامد و البد ساواك برده است و يك مقدار سر و صدا می شد و از اين جهت آنها 

هم شرايط خودشان را در نظر گرفتند. 
15خرداد: با توجه به آنكه حضرتعالی در سال های نزديك به پيروزی انقالب اسالمی 
به ايران برگشتيد، به نظرتان در آن زمان چه گروه هايی به مخالفت با انقالب اسالمی 

پرداخته بودند يا فاصله واضح داشتند؟ 
آيت اهلل فاضل: كسی هم اگر مخالف بود نمی توانس��ت اظهار مخالفت كند، محكوم و 
مطرود می شد و از جامعه خارج می شد. حتی از روحانی و غير روحانی! در بابل ما داشتيم 
كه »مرگ بر ش��اه« در بعضی از مس��اجد ممنوع بود، جدی می گويم! لذا بعضی جاها 
می نوشتند: بعد از نماز عشا، صد بار مرگ بر شاه! می گذاشتند زير فرش. يك آقايی به من 
گفت و اعتراض كرد كه اينها می نويسند »مرگ بر شاه« و مثًا زير فرش می گذارند و اگر 
زرنگ هستند چرا نمی آيند بلندتر و علنی بگويند. گفتم كه آقايان اين مسئوليت شما 
است، شما به آنها اجازه بدهيد، شما راهشان بدهيد. مانعشان نشويد حاال چرا مساجد 
ديگر می گويند. يك چنين چيزی. در ش��هر كم و زيادی بود و يك گروه های خاصی و 

غير مذهبی. 
15خرداد: دليل مخالفت ايشان چه بود؟

آيت اهلل فاضل: هيچ چی؛ درك نمی كردند؛ می گفتند شدنی نيست و خونريزی است و 
فان. هر وقت شد، شكست خوردند! 
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15خرداد: در ماجرای شهادت آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، چه اتفاقی رقم خورد و 
اصوالً بازتاب عروج ايشان را در عرصه مبارزات اسالمی چگونه ارزيابی می فرماييد؟ 
آيت اهلل فاضل: مرحوم امام پسرشان اميد بود، اميد انقاب بود. شب سالم خوابيد، صبح 
سر صبحانه بعد از نماز صبح به طور مشكوك فوت كرد. جوانی بود كه استاد دوره خارج 
بود1 هم مؤلف، هم محقق جوانی ب��ود. ]امام در ماجرای رحل��ت فرزندش[ خم به ابرو 
نياورد. گفت از الطاف خفيه اس��ت و از همان روز می خواست برود و درس بگويد. همان 
روز كه نگذاشتند، گفتند كه آقا درست نيس��ت به زور نگذاشتند. يكی، دو روز تعطيل 
كردند. گفت از الطاف خفيه خداست. نمی فهميديم. معلوم شد مرگ شهادت گونه حاج 
آقا مصطفی خمينی اگر نبود شايد انقاب نمی شد، چرا؟! با آنكه تا آن زمان اسم امام را 
بردن در ايران خطرناك بود، اما به مناسبت مرگ شهادت گونه حاج آقا مصطفی مجلس 
گرفتند. نمی توانستند مجلس نگيرند. عالمی  فوت كرده و مجلس فاتحه می گيرند، مگر 
می شود مجلس فاتحه برای پسر امام گرفته شود و اس��م امام را نياورند؟! بسم اهلل، ]نام 
امام در اين ماجرا[ جا افتاد و معروف شد. امام گفت از الطاف خفيه هست اگر آن شهادت 
نبود لطف خدا پنهان می ماند و اينطور اسم امام راه نمی افتاد، جا نمی افتاد و كار به جايی 

رسيد كه ديگر شاه فرار كرد.
15خرداد: تشكر از فرصتی که در اختيار قرار داديد. 

آيت اهلل فاضل: س��ام بر همراهان و همكارانت و با تش��كر جدی از زحمات خالصانه و 
صادقانه شما كه در راه انقاب و حفظ آثار انقاب تحمل می كنيد. خيلی متشكرم. 

1. مرحوم آقا مصطفی خمينی در نجف سال ها خارج اصول فقه تدريس می كردند. 


