امامخمینی(ره)فضایفکرینجفرامتحولکرد
مصاحبه اختصاصی (منتشر نشده) فصلنامه 15خرداد با
حضرت آیتاهلل محمدفاضل استرآبادی
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مقدمه
ضبط و تدوی��ن «روای��ت رویدادهای تاری��خ معاصر» ،یک��ی از کارویژهه��ای بنیاد
تاریخپژوهی و دانش��نامه انقالب اسالمیاست که بخش��ی از این تالشها در فصلنامه
تخصصی 15خرداد انع��کاس مییاب��د .در این میان ،آن��ان که به واس��طه موقعیت و
شخصیتش��ان ،به کانون ش��کلگیری اتفاقات ی��ا به مختصات محیط��ی عرصههای
تصمیمس��ازی نزدیکتر بودهاند ،روایتش��ان مهمت��ر و قابل توجهتر اس��ت .انقالب
شکوهمند اسالمی ،از ابعاد گستردهای برخوردار است و تحریر تاریخ این نهضت اسالمی
نیز ضرورتاً میبایس��ت در میدان وس��یع و پرگس��ترهای صورت پذیرد .در این میانه،
مجموعه مشاهدات شخصیتهای روحانی که بخشی از عمرشان به مصاحبت با رهبری
نهضت اسالمی مردم ایران گذشته است ،بسیار قیمتی و ارجمند است.

امام خمینی(ره) فضای فکری نجف را متحول کرد

مصاحبه و تدوین:
سید محمدامین نورانی
سهراب مقدمیشهیدانی
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آنچه در پی میآید خاطراتی منتشرنش��ده از مرحوم آیتاهلل محمدفاضل استرآبادی
(مازندرانی) است که در تاریخ  94/1/3و  94/1/4در شهر بابل ضبط شده است .بخش
نخست مصاحبه به زندگانی این روحانی خدوم اختصاص یافته و در بخش دوم مجموعه
مشاهدات و دیدگاههای ایشان در مورد نهضت امام خمینی مورد بحث قرار گرفته است.
آنچه روایت مرحوم فاضل را خواندنی میسازد ،دقت فوقالعاده در نقل واقعیتهای تلخ و
شیرین تاریخی است .در این مصاحبه هیچگونه تالشی برای پردهپوشی یا مالحظهکاری
در روایت رویدادها با محوریت راوی صورت نپذیرفته است که این مهم ،ریشه در تقوای
واالی آیتاهلل استرآبادی دارد و سخنان ایشان را برای محافل تاریخی ،قابل اتکا و استناد
میسازد.
مرحوم محمد فاضل پس از بازگش��ت از حوزه مقدسه نجف در س��ال  1354تا زمان
رحلت در سوم آذرماه  ،1395وجهه همت خود را خدمت به ترویج معارف اهل بیت(ع)
و تقویت حوزههای علمیه و تربی��ت طالب فاضل و فرهیخته و مهذب نمود .تأس��یس
مدرس��ه علمیه فیضیه در ش��هر بابل یکی از مهمترین خدمات این عال��م گرانقدر بود.
ایش��ان به عنوان ش��خصیتی وجیه و اثرگذار در میان تودههای مردم خطه مازندران،
همواره به عنوان حامیو همراه انقالب اسالمیش��ناخته میشد و اکنون تعداد زیادی
از تربیتیافتگان مکتب علمیو تربیتی ایشان در سطوح مختلف نظام اسالمی مشغول
خدمترسانی به مردم متدین و انقالبی ایران هستند.
این مصاحبه به مناسبت رحلت این عالم ربانی و خدمتگذار منتشر میگردد و مسلماً
گرچه همه خدمات و مشاهدات آیتاهلل فاضل اس��ترآبادی را نمیتوان در قالب همین
متن ،بازشناخت اما امیدواریم متن حاضر زمینه و مقدمهای برای پژوهشها و تالشهای
تاریخی بیشتر پیرامون این شخصیت بزرگوار گردد.
15خرداد :در ابتدا از فرصتی که در این شرایط ویژه تعطیالت نوروز در اختیار بنیاد
تاریخپژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی قرار دادید ،کمال تشکر را داریم .اگر صالح
بدانید سرآغاز بحث با حضرتعالی باشد تا بعد ما سؤاالت را بپرسیم.

آیتاهلل فاضل :با تش��کر از حس��ن نیت و زحمتی که تقبل کردید .بس��م اهلل الرحمن
الرحیم الحمدهلل و الصاله علی رسولاهلل و آله االطهار السیما الحجه بن حسن المهدی،
ارواحنا و ارواح العالمین فداه و با سالم مؤدبانه به رهبر معظم انقالب مرجع اعظم جهان
اسالم ،حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای روحی فداه.
15خ�رداد :اگر امکانش هس�ت قبل از ورود ب�ه بحث تاریخ انقالب اسلامی ،یک

زندگینامه کلی از خودتان به ما ارائه بدهید.
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 .1شهر مقدس قم در دورانهای تاریخی مختلف ،همواره مرکز تعلیم علوم اسالمی و ترویج معارف اهل بیت(ع)
بوده اس��ت و به طور خاص در دوران مرحوم میرزای قمی ،این حوزه رونق خاصی یافت و بعدتر بنا به دالیلی افول
کرد .پیش از آمدن مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری به قم ،و تأسیس حوزه علمیه به شکل کنونیاش ،برخی
حوزههای علمیه مهم در این شهر وجود داشت که مدرسه مبارکه رضویه(س) یکی از آنهاست .مضافاً مراجع عظام
تقلید نیز پیش از ورود مرحوم مؤسس به قم ،حضور داشتند که مراجع ثالث آقایان صدر ،سید محمدتقی خوانساری
و حجت کوهکمرهای در صدر روحانیان حوزه علمیه قم قرار داشتند که زمینه تقویت مرجعیت حاج شیخ و تأسیس
حوزه علمیه مقتدر قم توسط شیخ را ایجاد کردند( .مقدمی شهیدانی)

امام خمینی(ره) فضای فکری نجف را متحول کرد

آیتاهلل فاضل :چش��م ،عرض کنم که [اینجانب] محمدفاضل ،فرزند مرحوم آیتاهلل
شیخ نجفعلی فاضل استرآبادی ،مکان تولد در عراق و نجف اشرف .زمان تولد قمری ،اول
صفر  ،1353شمسی شناسنامهای  ،1314شمس��ی به اصطالح قرآنی ثبت یادداشتی
25اردیبهشت  .1313خب پدرم روحانی بوده است و روحانی برجستهای هم بودند.
15خرداد :از ویژگیهای شخصیتی پدر بزرگوارتان بیشتر توضیح بفرمایید.
آیتاهلل فاضل :ایشان انصافاً روحانی برجستهای بود .این شعار نیست .در درس خواندن
موفق بودند و در درس گفتن [هم] موفق بودند .در نوشتن کتاب و آثار درسی ،در عبادت،
در تدریس و شاگردپروری ،موفق بودند .ایشان  26س��ال پشت سر هم در نجف درس
دادند .پدرم متولد حدود  1285شمسی بودند .در روستای نوکنده گلستان .ابتدا شروع
درس ،ایش��ان در حوزه علمیه گرگان درس خواندند .بعد از گرگان به مشهد رفتند7 .
سال در مدرسه خیراتخان مش��هد درس خواند .در آنجا فارغالتحصیل شد .به لحاظ
شرایط اساتید و اینها تصمیم به رفتن به نجف گرفت .حدود سال  1300بود و چون جنگ
بینالمللی اول بود و راهشان نمیدادند ،نتوانست به نجف برود لذا به مرکز علمیحوزه
شمال ایران ،یعنی شهر بابل آمد .در شمال ایران از آذربایجان تا بجنورد و تا خراسان و...
تنها مرکز علمی ،بابل بود .ایشان بعد از مشهد به بابل آمد و چهار سال درس خارج را در
مکان مدرسه عالمه گذراند که االن به آن «مسجد والیت» میگویند[ .االن دیگر مدرسه
نیست] دیگر طلبهای ندارد ،مدرسهای بود که مسجد داشت .مدرسه مرحوم عالمه برادر
بزرگ شیخ صالح ،عالمه حائری ،سمنانی مازندرانیاالصل .پدرم درس خارج فقه و اصول
را چهار سال در بابل خواندند تا سال  1300به نجف رفتند .در آن زمان قم ،هنوز حوزه
1
علمیه [چندان پر رونق] نبود.
15خرداد :یعنی در واقع نجف به نوعی مرکزیت حوزههای علمیه در آن زمان بوده
است؟
آیتاهلل فاضل :بله .در برخی ش��هرهای ایران ،مثل مش��هد ،اصفهان و ش��مال ایران
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(بابل) ،حوزه علمیه بود .در بابل س��عیدالعلما از نجف به آنجا آمده بود .حجتاالس�لام
اشرفی بهش��هری اینجا (بابل) بود ،مالنصیر ،حاج ش��یخ کبیر معروف قزوینی و ...مثل
ال [افرادی] از گلپایگان ،از خمین ،از سیستان و مازندران و از همه جا
االن که در قم مث ً
در آنجا جمع هستند ،در آن زمان در بابل هم همین بود .چهار سال در آنجا درس خواند
و فارغالتحصیل شد و راهها هم باز ش��د و از آنجا که هنوز در قم حوزه علمیه نبود؛ چون
مؤس��س حوزه علمیه مرحوم حاج ش��یخ عبدالکریم یزدی (معروف به شیخ مؤسس)
بودند و ایشان بعد از سال  300به قم آمدند و لذا پدرم ناچار بودند که به نجف بروند .در
نجف مرحوم نائینی ،آقا ضیاء عراقی ،آشیخ محمدحسین اصفهانی ،آقا سید ابوالحسن
اصفهانی ،حضور داشتند .پدر سال  300به نجف رفتند و در سال  326به ایران برگشتند.
15خرداد :دوباره به ایران و بابل برگشتند؟
آیتاهلل فاضل :بله ،چون چهار سال در بابل سابقه آشنایی اجتماعی داشتند ،خوشبیان
و باسواد بودند ،این نام فامیلی (فاضل) انتخابی نیس��ت ،جعلی است و شهرت است! از
بس میگفتند که ایشان فاضل است ،استاد ایش��ان اسم ایشان را فاضل گذاشت .چون
درس میداد ،در اجتماع مردم رفت و آمد داشت و خوشبیان و خوشبرخورد و خوشرو
بود .خودش به من میگفت که نمیگذاشتند شبها من در مدرسه باشم؛ افراد مذهبی،
بازاریهای مذهب��ی (آن موقع فرهنگی نبود) ش��بها به خانه میآمدند و در جلس��ه
مینشستند و از ایشان استفاده میکردند .این اسم روی ایشان به اصطالح «علم بالغلبه»
ال این «دروازه آمل» ما ،این گذاشتنی نیست.
ماند؛ از بس که [در زبانها تکرار میشد] مث ً
«س��بزه میدان» ،مبنای اسمگذاری نیست همین روس��تای «رمنت» ،نزدیک ماست،
«سلطان محمدطاهر» .این اسم روی این محل ماند به عنوان مثال «سبزهمیدان» اسمی
شد که بالغلبه استعمال شد.
15خرداد :ماجرای انتخاب فامیلیتان چه بود؟
آیتاهلل فاضل :در آن وقت که فامیلی نبود .از زمان پهلوی به بعد به فاضل معروف شد.
این از درس خواندن ایش��ان ،قریب به  20جلد یا  18تا کتاب کوچک و بزرگ از درس
اساتید خود را نوشته بودند .به حساب پایاننامه ،االن هم هست به خط خودش و خوانا
و مطالب آن هم قابل استفاده است .البته چاپ نکردهایم.
پدرم زی��اد تدریس میکرد؛ ایش��ان در نجف تدری��س خارج میکرد ،فق��ه و اصول،
جداگانه .افرادی میآمدند شاید اسم آقای آیتاهلل سید عبدالکریم کشمیری را شنیده
باشید .آیتاهلل کشمیری خودشان به من گفتند که حیف شد پدر شما به ایران آمدند،
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 .1شرح الفیه ابن مالک به قلم جاللالدین س��یوطی (البهجه المرضیه علی الفیه ابن مالک) ،کتابی در آموزش
ادبیات عرب.
 .2عالماالصول.
 .3آیتاهلل فاضل در توضیح این بخش از فعالیت پدرش��ان چنین گفتهاند :خب مس��ئله گفتن برای زنها یک
مقداری سخت بود .هنر نش��ان میداد با ذوق بود .زنی که میخواست مس��ئلهای یاد بگیرد اگر دختر سه ،چهار
سالهای داشت آن زن را صیغه خودش میکرد و نتیجه چه میشد این خانم محرم او میشد و آن وقت آستین باال
میزد و میگفت که اینطور وضو بگیر ،این طور تیمم بکن .تا این اندازه افراد متعبدی بارآورد .چند تا مسئلهگوی
خیلی خوبی بار آورد .طبیعی است که باید چند نفرشان هنوز باشند .احتماالً .خانم بیکایی بود .خانم موسوی بود.

امام خمینی(ره) فضای فکری نجف را متحول کرد

آینده خوبی در نجف داشتند .میگفت مستقبل خوبی داشت ،عرب بود .میگفت یک
دوره درس خارج پدرتان را من نوش��تم .من درس پدرم را یادم میآمد .ایشان [مرحوم
کش��میری] در درس پدرم حضور پیدا میکرد .گفتند که درس خارج اصول پدرتان را
من داشتم .این نمونه است و پدرم چنین موقعیتی داشت .وقتی [به ایران] آمد ،ایشان
را به اینجا [=بابل] آوردند ،چون در اینجا سابقه داش��ت .وقتی به اینجا آمد سیوطی 1و
معالم 2درس میداد.
15خرداد :حاج آقا چه شد که پدرتان از نجف به ایران آمدند؟
آیتاهلل فاضل :خدمت به مردم ،خدمت به جامعه .بله ،برای احیای مردم آمدند و این
ال در مجالس و
وضعیت ایشان بود .عرض کنم خدمت شما .ایشان که منبری نبود و مث ً
ال ماه رمضان و عاش��ورا در
خانهها منبر نمیرفت .واعظ بود .منبرهای مهم میرفت .مث ً
مسجد منبر میرفت .چه منبری! «مسجد کاظمبیک» بابل را نمیدانم که دیدهاید یا نه،
روزهای ماه رمضان در حیاط جا نبود ،بیرون در بازار روز (که گوجهفرنگی ،س��یر و پیاز
میفروختند) جانماز میانداختند و مینشستند .مردم در کل شبستان و در حیاط آن
مینشستند و پر میشد و در بیرون فضای سبزی بود و بازار روز بود که مردم مینشستند.
از چند تا روس��تا مردم تا بابل پیاده میرفتند و دهه عاش��ورا به نوکنده میرفت .خیلی
منبر خوبی بود و خیلی مطالعه میکردند .خیلی جدی بود و خیلیها را تربیت کرد .نه
فقط تعلیم که تربیت هم میکرد .جوانهای دبیرستانی آن روز را .سال  26آمد و تقریباً
دهه  30دوران گرم تودهایها و مصدق و اینها بود .بچهها را به مسجد میآورد و بچههای
دبیرستانی را خیلی خوب بار آورد .االن هستند .همه را نمازخوان بار آورد .خیلیها را نماز
جماعتخوان بار آورد ،خیلیها را تربیت کرد .هر پنج نماز را در مسجد میخواند .زنها
را معلم بار میآورد .زنها را مسئلهگو بار میآورد .چند نفر تربیت کرد و میفرستاد برای
زنها مسئله بگویند و تعلیم بدهند 3.خیلی جدی بود .این کار خیلی مهم و زیربنایی بود.
پدرم در سال  50فوت کردند .این از ناحیه پدر!

15خرداد :اگر ممکن است از مادر مکرمهتان هم برایمان بگویید.

آیتاهلل فاضل :مادر خیلی زرنگی داشتم .روس��تایی ،بیسواد اما پر کار و پر صبر .امور
اقتصادی خانه پدرم را در نجف ایش��ان اداره میکردند .مادرم خیاطی میکرد .شاگرد
داشت .ایش��ان بیسواد بود .روس��تاییزاده بودند .هم پدرم روس��تاییزاده بودند و هم
مادرم روستاییزاده بودند .مادرم فارسی بلد نبودند حرف بزنند .به صورت کلی خیاطی
میکردند و به صورت کلی از نجف جنس به کربال و بغداد و کاظمین میفرستادند .مادرم
در سال  20( 30سال پیش از پدر) فوت کردند .زنی با صبر ،پرکار و شجاع ،اهل عبادت
بودند.
15خرداد :شما فرمودید که در نجف به دنیا آمدید ،محیط و محل زندگی شما در آن
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ایام کودکی در نجف به چه صورت بوده است؟

ال فضا و محیط نجف و سطح فرهنگ
آیتاهلل فاضل :سطح زندگی ما خیلی پایین بود .اص ً
در نجف خیلی پایین بود .نماز جماعتها کم بود .ولی درس رونق داشت .علمای خوبی
داش��ت [اما] فضای محیط خوب نبود؛ نظافت و زبان و اخالق خ��وب نبود .اینها خیلی
ضعیف بود.
15خرداد :فضای خود منزلتان به چه صورتی بود؟
آیتاهلل فاضل :خیلی ساده بود .خواهر من تعریف میکرد که پدرم میخواسته تا سه روز
ال خیلی کم سکه  5تومانی نقره ،ده تومانی نقره،
به اعتکاف برود ،یک پول مختصری مث ً
االن سکههای  5تومانی یا  10تومانی هس��تند ،در آن زمان اینها ارزش داشت ،در خانه
گذاشت و به مادرم گفت که خرج کنید .خب مادرم خدا بیامرز سه روز تمام به ما نان و
ماست داد و آن سکه را به پدرم برگرداند! یخچال که نبود .از زیرزمین ماست میآورد و آن
را دوغ میکرد و نان مانده خشک را هم در آن میریخت و ما دو سه نفر میخوردیم .شب
هم همینطور و سه روز به این شکل گذراندیم .ما متوسط بودیم .خیلی متوسط بودیم.
من از مادرم صبرش را [خیلی به یاد دارم] .یک بار حرف تندی [از مادرم] نشنیدم[ .اینکه
مثالً] تشر زده باشد و یا دعوایی کرده باشد .باور کنید که نشنیدم .از خواهرم هم پرسیدم
ایشان هم گفت نه ندیدم .با بچهها هم همینطور ،بچهها را بزند یا دعوا کند ،مطلقاً -من
یک برادر دارم و یک خواهر -یادش به خیر! یادم هست که یک روز وقتی کوچک بودم،
برادرم ازدواج کرده بود ،یک حرف تندی به زن��ش زد! 1برادرم به زنش در خانه ما پیش
مادرم یک حرف تندی زد .من تعجب کردم سکوت نکرد که تأیید حرف پسر بشود و زنش
 .1آیتاهلل فاضل :برادرم فوت کرده است ولی خانم ایشان هنوز هستند.
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بگوید که نشست و شنید که پس��رش به من توهین کرد ،یک حرف تند و زشتی هم به
پسر نگفت مثل نفهم یا نادان نگفت .این آدم بیسواد و روستایی خیلی حرف عاقالنهای
زد به او گفت که مرد به زنش این طور حرف نمیزند .خیلی معنا دارد .جدی میگویم.
هم پسرش را تنبیه کرد و هم از عروس خودش حمایت کرد .توهینآمیز هم نبود .نگفت
که نفهم و نادان این چه حرفی بود که زدی!؟ این یک هنر است .یک روستایی بیسواد
که هیچ خاطرهای از ایشان نمانده است .یک روز به من سفرهای داد و گفت بروید و نان
بگیرید .من سفره را گرفتم و به جای اینکه بروم و نان بیاورم ،سفره را گم کردم .و به خانه
برگشتم زرنگی ما این بود دیگر! در آن موقع  8 ،7سالم بود و جالب برای من این است که
معموالً در این مواقع مادر میگوید :بیعرضه!! برای نیاوردن سفره چیزی میگوید ولی
خدایی ایشان چیزی نگفتند .و بر سر صندوق رفتند و یک قبایی آورد و آستر آن قبا از
جنس همان سفرهای بود که من گم کردم .این یک پارچهای بود که یک مقدارش آستر
قبا شده بود و مادرم آن را سفره کرده بود .گفت بیا این عوض آن سفرهای که گم کردی بیا
و بپوش! با این طور توبیخ کردن به من جایزه داد .تنبیه کرد! گفتم که خیلی به اعصابش
مسلط بود .با صبر ،مقاوم و آرام.
15خرداد :شما فرمودید که در سال  1326پدرتان به ایران برگشتند .خب پس شما
باید موقع بازگشت به ایران در حدود  12سال داشته باشید .تا آن زمان سیر علمیتان
چگونه پیش رفته بود و بعد از ورود به ایران به چه کار مشغول شدید؟
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آیتاهلل فاضل :قبل از ورود به حوزه ،به مکتب خانه رفتیم .مدرس��ه و این چیزها نبود.
یک خانهای بود به نام «مکتبخانه ام ناصر» ،خدا بیامرزد ایشان را ،زن با معرفتی بود که
ما میرفتیم و قرآن را پیش ایشان میخواندیم .بعد رفتیم پیش یک شیخی به نام شیخ
علیاکبر که  60 ،50نفر شاگرد بودیم و به مکتب میرفتیم.
بعد از اینکه قرآن را به طور کامل پیش این خانم یاد گرفتم رفتیم به مکتب و در آنجا
خط و درسهایی مثل گلستان س��عدی و تمرین خط فارسی را در آنجا بودم .بعد پیش
یک شیخی به نام شیخ موس��ی که در یکی از حجرات صحن نجف بودند و  20تا شاگرد
داشتند خط یاد میدادند و تابلو مینوش��تند و بعد برای تمرین خط پیش یک خطاط
مشهور ،خوشخط و قوی به نام شیخ عبداهلل میرفتم .اینها همه برای نجف و برای قبل از
ایران است .خطاط بود .خیلی خوشخط بود و در مدرسه عالی خراسانی درس حوزوی را

پیش ایشان میرفتیم .او مکال بود؛ 1ولی هم خطاط بود و هم اینکه درس حوزوی میداد.
درس حوزوی را پیش او شروع کردیم .ایشان خودش متأهل نبود و در مدرسه بود .زن
نداشت و مجرد بود و تمرین خط به ما میداد.
15خرداد :چه چیزی مشوق شما شد که وارد حوزه علمیه بشوید؟
آیتاهلل فاضل :در آن زمان مشوق نمیخواست غیر از این جایی نبود که برویم .دبستان
ال باید مغازهدار
و دبیرس��تان که نبود .دانش��گاه هم که نبود .باید به بازار میرفتیم .مث ً
ال
میشدیم! یادم میآید که پدرم میگفتند اگر درس نخوانید باید بروید در صنعت مث ً
شاگرد آهنگر میشدیم .مثل االن نبود که جاذبه داشته باشد دانشگاهی باشد یا کاری
باشد .آیتاهلل حاج سید جعفر کریمی (برای روستای امیرکال بود) 2،میگفت اگر حوزه
نمیبودم باید خرکچی بشوم! جایی نبوده است در آن زمان 80 .سال پیش جایی نبود و
خوشحالیم که به حوزه رفتیم.
15خرداد :داشتید سیر تعلیمات را میفرمودید .خب بعد از ورود به ایران مشغول
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چه فعالیتی شدید؟

آیتاهلل فاضل :همین که به ایران آمدیم ،دوس��تان س��ابق مرحوم پدرمان مرا به بابل
آوردند .مدرسه رایج آن روز ،مدرسه صدر (خاتماالنبیاء(ص) امروز) بود .به ایران آمدیم
و حدود یک سال در بابل در مدرسه خاتماالنبیاء درس مقدماتی مشغول شدیم[ .اداره]
این مدرسه در آن زمان جمعی و هیئت امنایی بود .علمایی مثل مرحوم آقای طبرستانی،
آقای محقق ،مرحوم آقا روحانی ،عرض کنم که  6 ،5نفری آن را اداره میکردند .روزهای
دوشنبه جلسه داشتند میآمدند و در مورد ثبت نام و تدریس و اینها صحبت میکردند
و زیر نظر آنها بود .ولی مرحوم آقای روحانی وقت بیشتری میگذاشت و قسمت عمده
مدیریت با ایشان بود.
من پایه اول از انموذج و عوامل و ...را همین جا مشغول شدم .در نجف صرف را شروع
کرده بودم و نحو را در اینجا خواندم .سیوطی را هم در اینجا خواندم .بعد برای مطول به
کوهستان رفتم چون حوزه گرم و رایج [در آن زمان] کوهس��تان بود ،لذا به آنجا رفتم.
کال  15ماه در کوهستان بودم.
مطول را آنجا خواندم و لمعه را هم در آنجا شروع کردم و ً
مطول و معالم با هم و بعد هم لمعه.
 .1اصطالحی است در مقابل «معمم»؛ به افرادی که ملبس به لباس روحانیت نیستند اطالق میشود( .مقدمی
شهیدانی)
 .2ایشان از اعضای بیت امام و عضو شورای اس��تفتائات امام در نجف و ایران بودهاند و در حال حاضر ساکن قم
مقدسه هستند.

15خرداد :از اساتیدتان برایمان بفرمایید .اسم آنها یادتان هست؟
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آیتاهلل فاضل :من حدودا ً  40استاد داشتم .عرض کنم که اولین استاد من نامرد بود!
ی بود با معرفت ،اصفهانی و بچههای خوبی هم داشت و بعد شیخ علیاکبر،
مالناصر ،خانم 
شیخ عبداهلل تهرانی که اینها در نجف بودند .بعد در ایران (بابل) آقای طبرستانی ،آقای
محقق بهشتی ،در کوهستان ،بعد شیخ هادی 1،س��ید احمد حسینی ،مرحوم آقا شیخ
حمزه ربانی در نوکنده ،که پیش ایشان علوم جفر میخواندم و استاد خط من هم بودند.
پیش ایش��ان تمرین خط دیدم خیلی خوشخط بودند .سرمش��قهای ایشان شاید در
کاغذهای خطی من باشد .از آنجا که به روستای پدری (نوکنده) رفت و آمد میکردیم
و پدر من در س��ال  4 ،3ماه به آنجا میرفت ،من و پدر با هم میرفتیم و در آن مدت من
پیش مرحوم آقا شیخ حمزه ربانی در نوکنده کالس خط میرفتم .جفر را هم پیش ایشان
خواندم .پیش پدرم هم خیلی ش��اگردی کردم؛ بله ،خیلی .صرف و سیوطی و لمعه و...
در آن مقداری که بابل بودم .اینها اساتیدم در ایران بود و بعد هم که به نجف رفتیم .من
شرح لمعه میخواندم که به نجف رفتم .اینجا دیگر استاد خوبی نداشت و جواب نمیداد.
این بود که خودم تنها به نجف رفتم .حدود  18 ،17سال داشتم که رفتم .حدودا ً در سال
 1330یا  1331رفتم چون یک سال و چند ماهی در کوهستان بودم و لمعه را در آنجا
شروع کردم و بعد به نجف رفتم و در آنجا ادامه دادم.
15خرداد :هنگام مهاجرت به نجف مجرد بودید یا متأهل؟
آیتاهلل فاضل :آن زمان مجرد بودم .پدرم خیلی اصرار داش��ت [که ازدواج کنم] ولی
من حاضر نبودم و قبول نمیکردم .در نوکنده یک شخصی بود خیلی مقتدر و مسلمان
و متمکن به نام حاج عبدالکریم اسالمی ،این یک روز به من گفت که آقا فردا صبح برای
صبحانه بیایید من با ش��ما کار دارم .فردا صبح پیش او رفت��م و خالصه به من گفت که
ال
ازدواج کنید و خواهر خانم خوبی هم داشت و گفت با او ازدواج کنید .من هم گفتم اص ً
زن نمیخواهم و مجرد به نجف رفتم.
15خرداد :اگر ممکن است ماجرای ازدواجتان را شرح دهید.
آیتاهلل فاضل :حاال یکی دو تا خاطره هم به همین مناسبت بگویم ،خندهدار است منتها
ی معروفی بودند و به نجف رفته بودند و این
نخندید .عرض کنم که پدر من شخصیت علم 
مستند هست ،خیلی اصرار داشت ،چون من نجف بودم تنها بودم و در شهر غربت و کشور
غریب دلواپس بود و خیلی اصرار داش��ت که من ازدواج کنم .مقدماتی را برای این کار
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چیدند .عرض کنم که شرایط برای این کار فراهم بود منتها اقدام نمیشد .پدرم تعبیرات
ال یک تعبیر او این
ویژهای برای من داشت عرض کردم با آن موقعیت علمیخودش .مث ً
بود که میگفت محمد مثل یک دختر خوشگل خواستگار دارد! جدی میگویم در ایران
و در عراق .از عراق کسی رفت ساکن کربال بود مرحوم حاجمحمدی گفت آقا شما فقط
اجازه بدهید من به شیخ محمد زن میدهم ،خرجش را هم میدهم و خانه هم برای او
میگیرم .زندگی او خوب بود و متمکن بود .به پدرم پیغ��ام داد و گفتم که نمیخواهم.
جدی گفتم .نمیخواستم و جاهای دیگر هم همین طور .یک آقایی را خدا بیامرزد به نام
سید ابراهیم خادمیاز بستگان نزدیک نوکنده ما بود .به زیارت کربال آمد و پدرمان پیغام
داد که بروید به محمد بگویید که جریان ازدواج ما اینطور بود .برای زیارت به کربال آمد و
من او را دیدم و سابقه آشنایی داشتم و گفت خبر تازه! گفتم چیست؟! گفت پدرت برای
تو جایی را در نظر گرفته است گفتم نمیخواهم .یادم هست گفت این نمیخواهم با آن
نمیخواهمهای س��ابق فرق دارد .گفت این را نمیتوانید بگویید که نمیخواهم .گفتم
مگر چه شده است چه خبر است .عبارت این اس��ت دو نفر از بزرگان استان با همدیگر
توافق کردند و قول و قرار گذاش��تند و قرار ازدواج شما را تمام کردند .گفتم چه کسی با
چه کسی؟! گفت پدرتان با خانواده مرحوم کوهستانی .من دیگر به ناچاری قبول کردم.
دیگر نتوانستم که رد کنم .وقتی کار به اینجا کشید ،دیگر بله به ایران آمدم و مراسم عقد
و  4 ،3ماهی شد و دیگر با حاج خانم به نجف رفتیم .بله اینطوری شد .جدی آماده نبودم
و مصمم نبودم.
یک تعبیر دیگری هم پدرم راجع به من دارد حاال عرض کردم تعبیرات ظریفی است
به من میگفت که اگر نبوت ختم نمیشد تو با این صبرت پیغمبر میشدی! دو چیز به
من گفت انجام بده و من نکردم .یکی خانهای که در نجف خریدم .در نجف خانه خریدم
البته از پول زمینی که از فروش زمین مرحوم مادرم یک خانه مختصر بود .میگفت پسر
تو با این خانه خریدنت آبروی مرا بردی .چرا چون خانه قابل سکونت نبود .یعنی که اتاق
مهمانی آن خیلی کوچک بود .من خریدم چ��ون جای آن خوب بود و خیلی جای امنی
بود .میگفت خانه را بفروشید بقیه پول با من در جای بهتر بخرید .من نخریدم .میگفت
تو با این خانه خریدن��ت آبروی مرا بردهای! این یکجا ب��ود و یک جای دیگر هم عرض
کردم که جریان ما این است .حاال به مناسبت همین که درباره ازدواج گفتید خب دختر
مرحوم آقای کوهستانی یک سال و چند ماهی اس��ت که فوت کردند .خیلی صبر کرد
خیلی سازش کرد و با زندگی سخت من ،انصافاً با زندگی سخت من .دوستان مرا مسخره
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میکردند خدا بیامرزد آیتاهلل طاهری گرگان را ش��اید شنیده باشید نماینده خبرگان
بود و فوت کردند ،خیلی سر به سر من میگذاشت یکی از شوخیهایی که با من میکرد
این بود که میگفت که آقای فاضل صد گرم کمتر با واحد وزن هفتاد و پنج گرم گوشت
میخرد و آبگوشت درست میکند ،آب آن را روز میخورد و نخود و لوبیا را میگذارد شب
میخورد .حاال در مورد لباسهای من سر به سر میگذاشتند .مرحوم آقای کوهستانی
به س��ادات عالقمند بود .خیلی احترام میکرد حاال جزئیات خاطرات خوبی هست اما
نمیگویم .دامادهای ایشان سید بودند من به حاج خانم گفتم که چطور شد که پدرت
به غیر سید دختر نمیدادند و قبول نمیکرد چطور شد که به من دختر دادند؟! چطور
شد مگر من مثل سیدها هستم .ایشان خیلی حاضر جواب بودند میگفت به تو زن نداد
به پدرتان زن داد! پدرت استاد ایشان بود و نخواس��ت تا حرف ایشان را زمین بیندازد.
سؤال خوبی و جواب خوبتر .گفتم خوب شد که چنین پدری داشتیم و اال باید بیزن
میماندیم! حاال خاطرههای پدرم را میگویم به مناسبت.
15خرداد :اگر خاطرات جالبی از مرحوم پدر دارید ،بفرمایید.
آیتاهلل فاضل :یکی دو تا خاطره از پدرم بگوی��م .میگویند که گیرم پدر تو بود فاضل
دیگر چه؟! از فضل پدر تو را چه حاصل .من خیلی حاصل داشتم .نجف رفتم مجرد بودم.
در سال  30اتاق خواستم در مدرسه یا جایی ،رفتم بهترین مدارس معروف در آن وقت
نجف .مثل فیضیه که در قم مدرسه خوشنامیاس��ت و خیلیها آرزو دارند که در آنجا
باشند .به آنجا رفتم و به مدیرش گفتم که آقا من تازه از ایران آمدهام و حجره میخواهم.
خودم را هم معرفی کردم و گفتم پسر آقای فاضل هستم .گفت یک هفته فرصت بدهید.
یکی از دوستان هست به من گفت که برای حجره چه میکنید؟ کدام مدرسه میروید؟
گفتم رفتم مدرسه مرحوم سید کاظم یزدی .گفت بروید و فکر حجره باشید که در آنجا
حجره به شما نمیدهند .راست میگفت آنجا حجره به کسی نمیدادند .گفت فکر آنجا را
نکنید و به جای دیگر بروید .بعد از یک هفته و سر موعد رفتم و دیدم که کلید اتاقی را به
من داد و گفت به تو نمیدهم ولی به پدرت میدهم! این هم قصه دوم .چرا؟ چون مدرسه
ال فرد مجرد
مرغوب بود ،معروف بود و موقعیت خوبی داشت و مدرسه استثنایی بود و مث ً
بود میآمدند و وقتی متأهل میشدند کم به مدرسه میآمدند و کلید را هم نمیدادند
اتاق دربسته میماند و از دیگران هم محروم بود .حریف هم نمیشدند.

حرفهای نگفته من زیاد دارم .از این راست و دروغها زیاد دارم اما باور کنید! 1میگفت
که به پدرت اتاق میدهیم .تقریبا چنین چیزی ...چرا؟ گفت پدرت هم وقتی اول رفت
مجرد رفت و بعد مادر مرحوم من به ایشان ملحق شدند .گفت مجرد بود به ایشان اتاق
دادم و وقتی متأهل شد و احتیاج ایشان به حجره کم شد ،کلید را به من داد و گفت آقا
االن من متأهل هستم و احتیاج من به حجره کم است .گفت این کلید من است هر وقت
کسی را سراغ دارید و احتیاج دارید من هستم .گفت روی آن حساب پدرت به تو حجره
داد .ماجرای سوم هم جریان ساواک بود[ .که در ادامه شرح آن خواهد آمد].
15خرداد :از اس�اتیدتان در نجف اش�رف برایمان بفرمایید .آنجا پیش چه کسانی
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شاگردی کردید؟

آیتاهلل فاضل :وقتی لمعه میخواندم به نجف رفتم و اولین استاد من به معرفی مرحوم
میرزا هاشم آملی به یکی از شاگردانش سفارش داد که به من درس لمعه بدهد .ایشان
بعدها به حاج میرزا حسن صافی اصفهانی معروف شد .لمعه را پیش ایشان خواندم .بعد
باز هم با معرفی شاگرد دیگرش��ان حاج ش��یخ غالمرضای اصفهانی که رفتند و ساکن
مشهد شدند و پیش ایشان باز هم لمعه خواندم .پیش شیخ کاظم تبریزی معالم خواندم.
مرحوم مدرس افغانی که ش��اگرد پدرم بود و استاد من ،س��ید مرتضی خلخالی شهید،
شیخ محمدتقی آلیاسین ،رسایل را [نزد ایشان] خواندم .پیش مرحوم شیخ محمدعلی
سرابی تفسیر میخواندم .اخالق را پیش سید احمد اشکوری ،و نزد شیخ صدرای قفقازی
(بادکوبهای) اسفار را خواندم .منظومه را نزد میرزا محسن سرابی ملکوتی خواندم و نزد
مرحوم آقا سیدعالء سبزواری 2و نزد سید نصراهلل مستنبط چند جلسه خصوصی درس
خواندم 3.سید نصراهلل مستنبط همسایه کوچه ما بود و داماد آقای خویی بود .در درس
آقای [آیتاهلل العظمیسید محمود] شاهرودی کمیرفتم .در درس میرزا هاشم آملی
خیلی کم و مختصر ،شاید یک هفته رفتم .مرحوم میرزا باقر زنجانی فقه و اصول و خارج
و مکاس��ب خیلی [حضور یافتم] .در درس آقای [آیتاهلل العظمیسید محسن] حکیم
حج را شرکت کردم .در درس مرحوم امام هم در قم و هم در نجف رفتهام .در قم خیلی
مختصر خدمت امام بودم .در درس شیخ عباسعلی شکوهی و درس حاج احمد گلپایگانی
هم رفتم .درس س��ید محمد محقق داماد شرکت کردم .نزد اس��تادهای زیادی رفتم و
 .1آیتاهلل فاضل شخصیتی ملیح و شوخطبع داشتند که جذبه خاصی در میان طالب و شاگردان ایجاد کرده بود.
این سنخ سخنان در مراودات ایشان کم نبود( .مقدمی شهیدانی)
 .2احتماالً مراد آیتاهلل سید عبداالعلی سبزواری است.
 .3مراد درس خارج است .ایشان چند باری تأکید کردند که حدود  7 ،6جلسه نزد ایشان درس خواندند.

درس زیادی خواندم و در آخر [االن] یک دهاتی گمنام هستم.
15خرداد :در آن زمانی که ش�ما نجف بودید و قبل از بازگش�ت خان�واده به ایران،
دیدگاه مردم آن زمان نسبت به شاه و نظام سلطنتی چگونه بود؟

ال در آن زمان از این حرفها نبود .در س��ال  26 ،25تازه
آیتاهلل فاضل :هیچچی! اص ً
رضاخان مرده بود و  6 ،5سالی بود که محمدرضا آمده بود و همه چیزها عادی بود و چیز
معروف و مشهوری سر زبانها نقل نبود.
15خرداد :شما آیتاهلل بروجردی را دیده بودید؟ اگر داستانی در مورد ایشان دارید

بفرمایید.
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امام خمینی(ره) فضای فکری نجف را متحول کرد

ال به دیدن پدرم در قم آمده بود .وقتی با مرحوم پدرم از نجف که
آیتاهلل فاضل :بله .اص ً
آمدیم ،ایشان به دیدن پدرم آمدند .علمای زیادی آمدند ،مرحوم حجت بود ،آقای صدر
بود و آقای خوانس��اری بود .علمای نجف میآمدند و با دیدن ایشان احترام میکردند.
حتی درخواست اقامت قم را هم کردند.
15خرداد :شما از چه زمانی با مرحوم امام آشنا شدید؟
آیتاهلل فاضل :عرض کنم آش��نایی فکری از همان زمانی که [ایشان نهضت را] شروع
کرد .اولین اطالعیهها ،اول و دوم فروردین خبرهای آن میرسید .پیگیر انقالب بودم .در
نجف بودم و خبرها به ما میرسید .آش��نایی فکری و فرهنگی از آغاز اولین حرکتهای
[مبارزاتی] امام ،به وجود آمد .آشنایی ش��خصی هم که من در قم این سه ،چهار ماهی
که ساکن بودم درس ایشان را میرفتم .بعد هم وقتی که ایشان به نجف آمد دیگر نماز
و درس ایشان را کم میرفتم ،چون درس داشتم و در حوزه نجف درس رسمیداشتم و
چون تغییر آن مشکل بود لذا گاهی میرفتم .یک درس میداد که میرفتم ،نماز بیشتر
میرفتم .خانهاش میرفتم .یک چنین چیزی .در [ماجرای] فوت پدرم ایشان آمد و مرا
تسلی میدادند .مجالس مشورتی و صحبتی با ایشان کم داشتم ،خیلی کم .چون خیلی
مشغول بودم کمتر میرسیدم .آن زمان به طور جدی مشغول تدریس بودم .یک نشانه
تدریس من این است که سه حجره داشتم که همحجرهای من حجرهاش را عوض کرد
گفتم چرا؟ گفت از دست تو!! یعنی آرام نداشت یک طرفش من بودم طرف دیگرش یک
آقای دیگر بود میگفت من زندگی ندارم! ساعت یک بعد از ظهر درس میدادم .نماز و
بعد میآمدند در حجره و درس میگفتم .میگفتند ش��ما آسایش را از ما سلب کردید.
این طوری بود میآمدم و میرفتم .خیلی پر کار بودم .آن کتابخانه از دست من عاجز بود.
کتابخانه بسته را باز میکردم[ ،زمان ساعت] کتابخانه که تمام میشد من میماندم .یادم

هست آدرس من در کتابخانه بود! جدی میگویم!
15خرداد :آیا شما اجازهنامه اجتهاد یا سایر اجازات هم از اساتید و بزرگان دریافت
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کردهاید یا خیر؟

آیتاهلل فاضل :نه! هیچ کدام! نخواستم ،بعضی از مراجع فرستادند ولی من نگرفتم! فقط
یک اجازه روایت از مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی گرفتم که خیلی پیش ایشان میرفتم.
اجازه اجتهاد خواستند بدهند ،دادند ،نگرفتم .قبول نکردم.
15خرداد :دیدگاه شما راجع به انقالب اسالمی و نهضت امام خمینی(ره) چیست؟
آیتاهلل فاضل :سؤال خوبی است ،هنری که امام راحل داشت قبل از هر چیز و مهمتر از
هر چیز انقالب فکری بود .در مراکز علمیو فکری سختتر است .بر روی افراد صاحبنظر
نفوذ کردن نسبتاً کار سختی اس��ت .در قم و نجف ،من از نجف میگویم چون در نجف
بودم .انقالب آن شیوهای که امام در نظر داشت ،در نجف ممنوع بود ،محکوم بود ،حرام
بود و گناه کبیره بود! خونریزی بود .چون ما در اسالم باالتر از حفظ خون و جان شیرین
ال اطالعیه دادن و حرف زدن ،حرفی که باعث زندانی ش��دن و کشته
که نداریم .لذا اص ً
شدن میشد به صورت جدی ممنوع بود .فرهنگ این بود[ .امام خمینی] اولین کاری که
خوب کرد و زود کرد ،همین تحول فکری بود .فضای نجف را عوض کرد .یکی خود من!
در آن زمان درس خارج میرفتم .حرف حقی است ،درست هم هست و من یادم هست
که من خودم از خودم میگویم و از امثال خودم ،باالتر و پایینتر[ .امام به همه ما] باوراند
که [مبارزه] نه فقط حرام نیست بلکه جایز هس��ت ،بلکه واجب هم هست .شاید واجب
عینی هم باشد ،باالتر از واجب کفایی .جدی میگویم .استشهاد کرد و بهترین نمونه آن
قیام امام حسین(ع).
خودمان شاهدیم که امامان و انبیاء همه در معرض خطر بودند ،چون دین مهمتر است.
قرآن مهمتر است .خدا مهمتر است ،بله باید هم باشد لذا جا انداخت ،جدی باور کردیم،
با هم ،و بر اثر همین تحول فکری نجف بود که من در سال  54به بابل آمدم .در مسجدی
که من نماز میخواندم (مسجد کاظمبیک) ،وسط ش��هر است ،پر رفت و آمدترین بود،
بزرگترین مسجد و با سابقه بود و آنجا مرکز انقالب شده بود .مساجد دیگر اگر هم بود
کم و بیش ،ولی این مرکزیت را نداشت .یعنی اگر میگفتند که فردی آمده تا در رابطه
ال آن وقتها ش��یخ هادی غفاری میگفتند که آمده بابل تا
با انقالب سخنرانی کند مث ً
س��خنرانی کند ،به مس��جد جامع میآمدند .یا اگر میگفتند که حملهای ،هجومی یا
تعرضی از شهرداری یا شهربانی میشود ،به مس��جد کاظمبیک میآمدند .یک چنین
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چیزی ،جوانها و انقالبیها [در مسجد ما بودند] .مساجد دیگر یا چنین چیزی نبود یا
کم بود .الحمدهلل کار خودش را کرد .خوب هم کرد .مفید و مؤثر هم بود.
15خرداد :آیا شما هنگام ورود امام به نجف را یادتان هست؟
آیتاهلل فاضل :بله ،وقتی امام در سال  44به نجف تشریف آوردند ،من بودم و به استقبال
ایش��ان رفتم .فکر میکنم به خاطر همان اس��تقبال بود که وقتی یکبار به ایران آمدم
ممنوعالخروج ش��دم .یعنی ویزا به من نمیدادند که بروم .تا با افراد ش��ناخته شده و با
آش��نایانی که در دربار و ...بودند ،توانس��تم خروجی بگیرم و برگردم .از همان وقتی که
امام آمدند من درس ایشان را بیشتر میرفتم .درس کمتر و نماز بیشتر میرفتم .عالقه
داشتیم و به ایشان احترام میکردیم.
15خرداد :آیا در نجف فعالیت انقالبی هم داشتید؟
آیتاهلل فاضل :در آنجا فعالیتی نداش��تیم ،چون فعالیتها در آنجا محدود بود .کاری
نمیشد کرد .چون عراق که کاری نداشت .نه زبانی ،نه بهانهای .توجه کردید .در رابطه با
ایران هیچ کاری نمیشد کرد .آن زمان تلفنی و چیزی نبود و فعالیت آنچنانی نمیشد
کرد.
15خرداد :نگاه شما به نهضت ملی شدن صنعت نفت و خود آیتاهلل کاشانی چطور
بود؟
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آیتاهلل فاضل :مثبت است .اصل آن که الزم بود .ضروری بود و میبایست که روحانیت
دخالت بکند .چون مردم به روحانیت اعتماد داش��تند .باور میکردن��د .در آن زمان به
ملیگراها و جبهه ملی و مصدقها و دیگران مردم اعتماد نداشتند .اگر هم سالم و صادق
بودند ،مردم خبر نداشتند و اعتماد نمیکردند .در مورد دکتر مصدق امام میگفت که
مسلم نیست! مسلمان نیست .میگفتند که نماز هم نمیخواند .خب چطور میتوانست
بدون پشتوانه کاش��انی و ملت[ ،این نهضت را پیش ببرد .این نهضت] کار بسیار الزم و
مهم و شدنی و وقت آن هم بود .خدمت خوبی هم کرد و ما هم در مورد خودش اگر حرفی
ال
داشته باشیم ،خیانتی از ایشان سراغ نداریم .از نظر فرهنگ ایمانی و اسالمی ایشان ،مث ً
میگویند که نماز نمیخواند اما راجع به انقالب و خدمت به ملت ،با سواد بود و خدمت
کرد و متأسفانه تا زمانی که احتیاج به مرحوم آیتاهلل کاشانی داشت استفاده کرد و وقتی
1
که به اصطالح به خر مرادش رسید آقای کاشانی را رها کرد.

15خرداد :جایگاه خود آیتاهلل کاشانی در نگاه طالب جوان آن زمان چگونه بود؟

آیتاهلل فاضل :خوب بود ،منتها چون سیاس��ت در آنجا رایج نبود و شرایط برای ورود
مراجع به امور سیاس��ی مناس��ب نبود لذا از آن جهت که ممکن بود بگویند که آقا کار
او نیس��ت و یک چنین چیزی! وگرنه از نظر احترام و اعتماد و صداق��ت و امانت و علم
ال میگفتن��د که چرا با ای��ن مصدق بینماز
و ...خیلی به ایش��ان اعتماد داش��تند و مث ً
ریشتراشیده همکاری میکنید .اینها تأثیر کرد و همینها [همین اعتمادها به آیتاهلل
کاشانی و نقش ایش��ان در حمایت از مصدق بود که نهضت را] حفظ کرد و پیش برد و
موفق کرد .کار مصدق از همین تشویق راه افتاد و جا افتاد.
15خرداد :به نظر شما جریان فداییان اسالم و شهید نواب صفوی در آن موقع چقدر
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تأثیر داشته است؟

آیتاهلل فاضل :خیلی تأثیر داشت .رعب بزرگی در میان طاغوت انداخت و خیلی مهم
بود.
15خرداد :در خود نجف هم اثر اقدامات مرحوم نواب و فدائیان نمایان بود؟
آیتاهلل فاضل :بله[ .نواب] اجازه هم داش��ت و مفید و مؤثر هم بود .من یادم هست که
وقتی از نجف به تهران میآمدم پیغامی راجع به نواب صفوی آوردم مرحوم آیتاهلل حاج
سید محمد روحانی که از مدرسین درس خارج در نجف بود ،گفت برای پدرم یک پیغامی
دارم .پیغام این بود که من رفتم به نزد پدرش��ان و از مراجع تقلید قم بود و وقتی بود که
ال
نواب صفوی و همراهانش محکوم به اعدام شدند .به پدرش گفت که اگر کار ایشان مث ًٌ
اشتباه هم باشد مستحق قتل و اعدام نیستند و شما تا میتوانید توان خود را به کار ببرید
و در دربار نفوذ کنید و حکم اعدام را تخفیف بگیرید تا از اعدام صرفنظر بشود .یک چنین
چیزی[ .شهید نواب فردی] محترم بود ،آبرومند بود ،صادق بود ،مخلص بود و شجاع بود
و کار ایشان خداپسندانه بود و برای خدا بود.
15خرداد :پس از آغاز نهضت امام ،با وجود اینکه در نجف حضور داش�تید ،چگونه
ال چ�ه وقت از تبعید امام ب�ه ترکیه مطلع
اخبار تحوالت به گوشتان میرس�ید .مث ً
شدید؟

آیتاهلل فاض��ل :خبرها دیر ی��ا زود ،کم و زیاد و یا دس��ت و پا شکس��ته میرس��ید.
میپرسیدیم و خبر میگرفتیم ،منتها افراد کم بودند و چون این اخبار تقریباً محرمانه
ال پذیرا نبود[ ،لذا دست و پا شکسته مطلع میشدیم] .امام به نجف
بود و فضای نجف اص ً
آمد و تحولی فکری ایجاد کرد[ .قبل از ورود امام] فضای نجف برای گزارش این حرفها و

این طور حرکتها آماده نبود و اعتراض داشتند .به نظرم آقای حکیم بود که به امام که در
نجف حضور داشتند ،گفتند که حضرت امام حسن(ع) قیام نکرد ،امام گفتند که شرایط،
شرایط امام حسین(ع) است نه شرایط امام حسن(ع)! مثل امام حسین باید قیام بشود،
1
ال با  72نفر ،خیلی عالمانه و با احترام یک چنین چیزی را جا انداخت.
مث ً
15خرداد :روز ورود امام به نجف اشرف را یادتان هست؟
آیتاهلل فاضل :بله ،به استقبال ایشان رفته بودیم .استقبال عمومیبود.
15خرداد :در مدتی که در مازندران سکونت داشتید ،با توجه به موقعیت مسجدتان
آیا دستگاه امنیتی رژیم شاه برای شما مزاحمتی ایجاد میکرد؟
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 .1اشاره به گفتوگوی حضرت آیتاهلل العظمی حکیم با امام خمینی در بدو ورود ایشان به نجف اشرف .مشروح
این گفتوگوی تاریخی که توسط مأموران ساواک ضبط و بعدا ً پیاده شده است ،در کتاب نهضت امام خمینی ،دفتر
دوم ،به قلم حجتاالسالم والمسلمین سید حمید روحانی آمده است.

امام خمینی(ره) فضای فکری نجف را متحول کرد

آیتاهلل فاضل :س��اواک خیلی برای من در بابل پیغام فرس��تاد که بیایید .نرفته بودم.
این گفت ،آن گفت ،خیلی پیغام دادند و گفتم من نمیروم .از دوستان محترم بابل که
تعبیرات ظریفی داشتند و گفتند بروید و من گفتم نمیروم .اگر با من کار دارند بیایند و
مرا ببرند .من چرا من بروم .چون بردن از جلوی خانه یا مسجد طبیعی بود که برای ایشان
سنگین بود .یک روزی دوست پدر مرحوم من ،در ماه رمضان بود برای مطالعه معموالً در
جاهای پنهان میرفت .خانه همسایه که مزاحم مطالعه او نباشند و در شب و در روز منبر
داشت و خیلی وقتها به آرامگاه میرفت .در آنجا یک اتاقی بود و میرفت در آنجا مطالعه
میکرد کسی هم خبر نداشت .من هم در ماه رمضان چنین کاری میکردم .خلوت بود
و من کتابم را آنجا میبردم و مطالعه میکردم .ساواک از طرف شهربانی به دنبال من به
خانه آمدند .گفتند نیست و گفتند کجاست؟ گفتند که در آرامگاه معموالً برای مطالعه
میرود .آمدند و من در آنجا نشسته بودم و همینطور به قبر تکیه کرده و بیتوجه ،گفتند
که رئیس میگوید که تو به مس��جد نرو! مس��جد کاظمبیک خیلی پر رفت و آمد بود و
ال یک چنین چیزی در اواخر و نزدیکی انقالب .گفتند به
شلوغ میشد در سال  56بود .مث ً
مسجد نرو ،شلوغ میشود و سر و صدا میشود و شما نروید .گفتم من میروم .مگر من با
اجازه و مشورت شما رفتم که االن با اجازه و مشورت شما نروم .من میروم شما هر کاری
میخواهید بکنید .به رئیس بگویید که درب مسجد را ببندد .اما درب مسجد را بستن به
ضرر شماست .مردم میآیند و میبینند که درب مسجد بسته است و تظاهرات میکنند،
شیشه بانک و[ ...را میشکنند] ،ساواکیها رفتند .در آن روز در آرامگاه نشستم و گفت
که تو از حکومت اس�لامی صحبت میکنید گفتم بله صحبت میکنم مگر حکومت ما

االن اسالمی نیست .مگر از حکومت اس�لامی تعریف کنم و تشویق کنم بد است .گفتم
ال این آقا رئیس ساواک قم بود.
که ماه رمضان است میوه چرا؟ گفتند مهمان میآید و قب ً
یک همسایهای داشتیم ما که فرهنگی بود و خیلی نزدیک و وابسته بود .عرض کنم که
محمدجعفر کاظمبیکی .از نوههای مؤسس مس��جد کاظمبیک بود .از جهات دیگر هم
نزدیک بود .این هم رئیس آموزش و پرورش قم بود و گروه خونشان به هم میخورد و از
بابل به من میگفت که من تعریف پدرتان را خیلی شنیدم رئیس ساواک بابل ،چه چیزی
بود یا چه چیزی نبود لذا بفرمایید بروید .این هم جای دیگر از برکت اسم پدر!
15خرداد :آیا در کوران مبارزات اسالمی مردم ایران ،دستگیر هم شدهاید؟
آیتاهلل فاضل :نه ،همان روزی که مرا بردند البته نگه داش��تند ،حاال یکی ،دو ساعت
نگه داش��تند و گفتند همین جا در یک اتاق خالی بنش��ینید .ماه رمضان بود و به نماز
ظهر نزدیک شد که دیگر مناسب نبود و اگر نگه میداشتند ،خبر میرسید که چرا امام
جماعت نیامد و البد ساواک برده است و یک مقدار سر و صدا میشد و از این جهت آنها
هم شرایط خودشان را در نظر گرفتند.
15خرداد :با توجه به آنکه حضرتعالی در سالهای نزدیک به پیروزی انقالب اسالمی
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به ایران برگشتید ،به نظرتان در آن زمان چه گروههایی به مخالفت با انقالب اسالمی
پرداخته بودند یا فاصله واضح داشتند؟

آیتاهلل فاضل :کسی هم اگر مخالف بود نمیتوانس��ت اظهار مخالفت کند ،محکوم و
مطرود میشد و از جامعه خارج میشد .حتی از روحانی و غیر روحانی! در بابل ما داشتیم
که «مرگ بر ش��اه» در بعضی از مس��اجد ممنوع بود ،جدی میگویم! لذا بعضی جاها
مینوشتند :بعد از نماز عشا ،صد بار مرگ بر شاه! میگذاشتند زیر فرش .یک آقایی به من
ال زیر فرش میگذارند و اگر
گفت و اعتراض کرد که اینها مینویسند «مرگ بر شاه» و مث ً
زرنگ هستند چرا نمیآیند بلندتر و علنی بگویند .گفتم که آقایان این مسئولیت شما
است ،شما به آنها اجازه بدهید ،شما راهشان بدهید .مانعشان نشوید حاال چرا مساجد
دیگر میگویند .یک چنین چیزی .در ش��هر کم و زیادی بود و یک گروههای خاصی و
غیر مذهبی.
15خرداد :دلیل مخالفت ایشان چه بود؟
آیتاهلل فاضل :هیچ چی؛ درک نمیکردند؛ میگفتند شدنی نیست و خونریزی است و
فالن .هر وقت شد ،شکست خوردند!

15خرداد :در ماجرای شهادت آیتاهلل سید مصطفی خمینی ،چه اتفاقی رقم خورد و
اصوالً بازتاب عروج ایشان را در عرصه مبارزات اسالمی چگونه ارزیابی میفرمایید؟
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 .1مرحوم آقا مصطفی خمینی در نجف سالها خارج اصول فقه تدریس میکردند.

امام خمینی(ره) فضای فکری نجف را متحول کرد

آیتاهلل فاضل :مرحوم امام پسرشان امید بود ،امید انقالب بود .شب سالم خوابید ،صبح
سر صبحانه بعد از نماز صبح به طور مشکوک فوت کرد .جوانی بود که استاد دوره خارج
بود 1هم مؤلف ،هم محقق جوانی ب��ود[ .امام در ماجرای رحل��ت فرزندش] خم به ابرو
نیاورد .گفت از الطاف خفیه اس��ت و از همان روز میخواست برود و درس بگوید .همان
روز که نگذاشتند ،گفتند که آقا درست نیس��ت به زور نگذاشتند .یکی ،دو روز تعطیل
کردند .گفت از الطاف خفیه خداست .نمیفهمیدیم .معلوم شد مرگ شهادتگونه حاج
آقا مصطفی خمینی اگر نبود شاید انقالب نمیشد ،چرا؟! با آنکه تا آن زمان اسم امام را
بردن در ایران خطرناک بود ،اما به مناسبت مرگ شهادتگونه حاج آقا مصطفی مجلس
گرفتند .نمیتوانستند مجلس نگیرند .عالمیفوت کرده و مجلس فاتحه میگیرند ،مگر
میشود مجلس فاتحه برای پسر امام گرفته شود و اس��م امام را نیاورند؟! بسم اهلل[ ،نام
امام در این ماجرا] جا افتاد و معروف شد .امام گفت از الطاف خفیه هست اگر آن شهادت
نبود لطف خدا پنهان میماند و اینطور اسم امام راه نمیافتاد ،جا نمیافتاد و کار به جایی
رسید که دیگر شاه فرار کرد.
15خرداد :تشکر از فرصتی که در اختیار قرار دادید.
آیتاهلل فاضل :س�لام بر همراهان و همکارانت و با تش��کر جدی از زحمات خالصانه و
صادقانه شما که در راه انقالب و حفظ آثار انقالب تحمل میکنید .خیلی متشکرم.

