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باردیگر، شــاهد گذرایام و رسیدن سالی نو می باشیم، 
نوروزی پر نور در حال آمدن است و شاید به همین جهت 
است که نوروز، زمان مناسب تری برای انتظار فرج است. 

ِذي  امام صادق به معلی بن خنیس فرمود: »ُهَو اْلَیْوُم الَّ
ُه  ْمــِر َو ُیْظِفُرُه اللَّ

َ
ْهَل اْلَبْیــِت َو ُوَلَة اْل

َ
ِفیِه َیْظَهــُر َقاِئُمَنا أ

اِل- َفَیْصِلُبُه َعَلی ُکَناَسِة اْلُكوَفِة- َو َما ِمْن َیْوِم َنْیُروٍز  جَّ ِبالدَّ
ُع ِفیِه اْلَفَرج...« . )وســائل الشــیعة ؛ ج 8 ؛  ِإلَّ َو َنْحُن َنَتَوقَّ

ص173(
ترجمه: نوروز، آن روزی اســت که قائم )عجل الله تعالی 
فرجه الشــریف( و یارانش از پرده غیبت خارج می شوند 
و روزی اســت که آن حضرت بــر دّجال ظفر می یابد و آن 
ملعون را در کناســه )که محّله ای اســت در کوفه( از گلو 
می کشد و هیچ نوروزی نیست که ما توّقع خالصی از غم 

نداشته باشیم.
به این بهانه، مناسب است کمی درباره نوروز بیندیشیم 
تــا حیاتی مــادی و معنوی نصیبمــان گــردد و همراه با 
گردگیــری و غبار روبی از خانه هایمان، دل ها و فكرهای 
خویش را آب وجارو کنیــم، که جان ودل، موجب حیات 

جاودانی و همیشگی مان می گردد.
با بررسی احادیث وارد شده درباره نوروز و فتوای برخی از 
فقهای امامیه در استحباب روزه آن روز، مشخص می گردد 
که اســالم نگاه، صفر و صدی به نــوروز ندارد بلكه مانند 
برخی مفاهیم دیگر در این موضوع نیز ســنت پالیش را 
در پیش گرفته است و نوروزی که محصول این پالیشگاه 
دینی باشد مورد امضا و قبول شارع مقدس نیز قرار گرفته 

است.
پس ابتــدا نوروزپالیش می شــود، خرافــات آن به دور 
افكنده می شود و ســپس می توانیم از جهات انسانی و 

اسالمی آن بحث کنیم.
 دو مسأله ای که در این نوشتار به آن می پردازیم عبارت 
اند از: 1- چیستی نوروزپالیش شده. 2- نوروز جرقه ای 

برای پالیش سنت ها.
مسأله اول: چیستی نوروزپاالیش شده

نوروز پالیش شــده، نوروزی است که در بعد اعتقادی از 
مظاهر خرافه و شــرک به دور اســت و سراسر آن نگاهی 
توحیدی و رحمت بی حد و مرز الهی در سرسبزی زمین و 

جان یافتن طبیعت می باشد.
و در بعــد عملی از تجمل و تفاخر، حســد، کینه ورزی، 
دور گشــته است و انسان دوستی، جان دیگری در کالبد 

زمستان زده ی آدمیان، یافته است.
بعد از پالیش و تصفیه نوروز در دستگاه معرفت و اندیشه، 
دیگر می توان آن را به عنوان یک سنت دینی معرفی کرد 
که مانند سنت های دیگر هم روزه مخصوص به خود دارد 

و هم نماز و اذکار مرسوم درآن روا می باشد. 
»و مثل غســل یوم النیروز، نیروز الفرس و مستنده روایة 
المعلی بن الخنیس، و ذکره الشیخ فی مختصر المصباح، 
و یســتحب فیه الصیــام و صالة أربع رکعــات بعد صالة 
الظهرین، و یسجد بعدها و یدعو بالمرسوم، یغفر له ذنوب 

خمس ســنین«. )المهــذب البارع فی شــرح المختصر 
النافع؛ ج 1، ص: 191(

ترجمه: نوروز دارای غسل مستحب است به دلیل روایت 
معلی بن خنیس از امام صادق )ع( و دارای روزه مستحب 
و چهاررکعت نمازبعد از نماز ظهروعصرونیز مستحب است 
بعد از نماز به سجده رفتن وخواندن دعا های مرسوم ، که 

در این صورت گناهان پنج سال او بخشیده می شود.
نوروزی که نماد و تجلی پیوند با خویشــان )صله رحم(، 
تغییرو ترفیع ســطح زندگی در جهت رفاه خانــواده ) از 
مستحبات موکد(، احوال پرسی از هم نوعان و رسیدگی 
به وضع فقرا باشــد و با نمازو روزه وذکرالهی قرین گردد، 
سنتی محبوب در دل شریعت و در قلب انسان ها می باشد 

و دلیلی بر مذمت و ناپسند بودن آن نمی توان پیدا کرد.
البته ذکرنكته ای در خالل مباحث، ضروری به نظر می 
رسد و آن اضافه کردن چاشنی نشاط وشادی مضاعف به 
نوروز است نباید بحث های گذشته به نحوی تداعی کند 
که جنبه شادی و طراوت را از نوروز بستاند، بلكه هم شادی 
درونی و هم شادی بیرونی از مقومات این سنت می باشد 
وجامعــه فرو رفته در باتالق گریه و ناله، مناســب اجتماع 
قرآنی و اسالمی نمی باشد و اصال در ادبیات دینی، طراوت 
و شادی از سپاهیان عقل شمرده شده است و کسالت و غم 

در سپاه جهل و نادانی قرار داده شده است.
ِه )ع( اْعِرُفوا اْلَعْقــَل َو ُجْنَدُه َو اْلَجْهَل َو  ُبو َعْبِد اللَّ

َ
»قــال أ

ُجْنَدُه َتْهَتُدوا...... 
ْلَفُة َو 

ُ
ُه اْلَحَزَن َو اْل ُه اْلَكَســَل َو اْلَفَرُح َو ِضدَّ َشاُط َو ِضدَّ النَّ

ُه اْلُبْخــَل َفاَل َتْجَتِمُع َهِذِه  ــَخاُء َو ِضدَّ َها اْلُفْرَقَة َو السَّ ِضدَّ
ْو َوِصيِّ َنِبيٍّ 

َ
ْجَناِد اْلَعْقــِل ِإلَّ ِفي َنِبيٍّ أ

َ
َها ِمْن أ اْلِخَصاُل ُکلُّ

یَمــاِن«. )الكافي، ط -  ُه َقْلَبُه ِلْلِ ْو ُمْؤِمٍن َقــِد اْمَتَحَن اللَّ
َ
أ

اإلسالمیة ؛ ج 1 ؛ ص23(
ترجمــه: امام صادق )ع( فرمودند: عقل و ســپاهیانش 
را بشناسید و همینطور نادانی و سپاهیانش را تا هدایت 

شوید....
نشاط، شادی، همبستگی، بخشش از سپاهیان عقل و 
کسالت، غم، جدایی و بخل از سپاهیان جهل می باشد که 
این صفات عقل، جمع  نمی شوند مگردر پیامبری یا وصی 

او یا مومنی که از امتحان الهی سرافراز بیرون آمده است.
مسأله دوم: نوروز جرقه ای برای

 پاالیش سنت ها
نوروز دست توانای خداوند را بر طبیعت نمایان می سازد 
زیرا زمانی که زمین مرده و درختان بخیل و طبیعت رنگین 
بــه خواب رفته اســت، بار دیگر خداونــد اراده می کند و 
جــان و روحی تازه به طبیعت می بخشــد و بهاربه مثابه 
پالیشــگاهی، ناخالصی ها را دور و کهنه ها را فراموش و 

زیبایی ها را نمایان می سازد.
ْرَض َبْعَد َمْوِتها 

َ
ِه َکْیَف ُیْحِي اْل »َفاْنُظْر ِإلی  آثاِر َرْحَمِت اللَّ

ِإنَّ ذِلَك َلُمْحِي اْلَمْوتی  َو ُهَو َعلی  ُکلِّ َشْي ٍء َقدیٌر« )سوره 
روم، آیه 50(

ترجمه: پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را 

پس از مرگش زنده می گرداند. در حقیقت، هم اوست که 
قطعًا زنده کننده مردگان است، و اوست که بر هر چیزی 

تواناست.
جا دارد به این مناسبت، نوروز جان دیگری به افكارمرده 
و پوســیده ما ببخشــد و جرقــه ای برای شــروع پالیش 
اعتقادات و افكاری باشد که مانند غل و زنجیر از حرکت و 

تعالی انسانی، جلوگیری می کند.
شاید این صدای خداوند است که هرساله با آمدن نوروز 
از تمام انســان ها می خواهد که افكارخود را در دستگاه 
پالیشــگاه الهی )وحی( بازنگری کنند، ناخالصی ها را 

دورسازند و دست از خرافه و رسوم غلط بردارند.
به این مناسبت به سنتی غلط در اجتماع و عرف خودمان 
اشاره می شود تا شاید بتوانیم در خانه تكانی وجود، این 
اعتقاد کهنه وبیهوده را ازمنزل افكارمان دور سازیم و نوروز 

پر نور را در افكارمان به وجود آوریم.
معمول ما عادت داریم که وقتی خانه مان را عوض می کنیم 
و می خواهیم به خانه جدید برویم یا اگر چشمه ای جاری 

می کنیم، کار نویی می کنیم، یک گوسفند می کشیم.  
در روایات، بابی داریم به عنوان اموری که پیامبر ممنوع 
کرده است که یكی از آن امور ذبائح الجن نام گرفته است.

پیغمبر اکرم )ص( از ذبایح جن نهی کرد:
اَر  ُجُل الدَّ ْن َیْشَتِرَي الرَّ

َ
»َقاَل: َو َنَهی َعْن َذَباِئِح  اْلِجِن  َو ُهَو أ

َیَرِة  ْشَبَه َذِلَك َفَیْذَبَح َلُه َذِبیَحًة ِللطِّ
َ
ْو َیْسَتْخِرَج اْلَعْیَن َو َما أ

َ
أ

ْبَطَل َذِلَك 
َ
ْن ُیِصیَبُه َشْي ٌء ِمَن اْلِجنِّ َفأ

َ
َمَخاَفَة ِإْن َلْم َیْفَعْل أ

ِبيُّ ص َو َنَهی َعْنُه«. )وسائل الشیعة ؛ ج 11 ؛ ص507( النَّ
ترجمــه: پیامبر از قربانی برای جنیــان نهی فرمودند و 
معنای این مطلب آن است که شخصی خانه ای می خرد 
یا از چاهی آب استخراج می کند یا هر کار مهم دیگری که 
انجام می دهد برای اینكه از نگاه بد، فال بد یا نحوست در 
امان باشد قربانی می کند و می ترسد که اگر قربانی نكند 
اجنه به او آسیب می رسانند. پس پیامبر این کار را باطل 

اعالم کرد واز آن نهی فرمود.
مالحظه فرمودید این روایت، خط قرمزی می کشــد بر 
ســنتی غلط و خرافه کــه در دوره و زمان ما نیز کم وبیش 
رایج اســت، یعنی قربانی به جهــت اموری که یا واقعیت 
ندارنــد یا تأثیر در واقعیت ندارند و ترس بی جهت از آنان 
)البتــه قربانی کردن بــه جهت صدقه امــری مطلوب و 
پسندیده است( که خاله خرسه های مقدس نما، هم سهم 

فوق العاده ای در ترویج این سنت ها دارند. 
و پیامبر که آینه توحید و رحمت الهی است، این رسم را 
ناپسند می شمرد و از آن نهی می کند و در روایات دیگری 
،توکل و صدقه دادن جایگزیــن، قربانی کردن برای این 

امور شده است.
این بود دســتور پیامبر و این هم وضع جامعه ما از لحاظ 

مراجعات فروان به فال گیر، دعا نویس، رمال وغیره...
امیدوارم بــا توجه به فرارســیدن نوروز بار دیگــر، نوروز 
افكارمان را نیز جشن بگیریم و موتورپالیشگاه افكارمان را 

به حرکت در آوریم.

نوروز پاالیشگاه سنت ها
 

)حسینعلیخانی(
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مقدمه
و  جسم  روبی  غبار  سرآغاز  بهار،  آغاز  در  نوروز 
جان است که هرساله با شكوفایی طبیعت هم سو 
می شود. شاید بزرگان دین و مذهب نیز با این نگاه 
جشن نوروز را تأیید کرده و اعمال و ویژگی هایی را 

برای آن توصیه کرده اند. از آن میان: 
و  کینه ها  آشتی،  به  را  قهرها  که  رحم  صلۀ   .1
دوستی  به  دل  خانه  غبارگیری  با  را  دشمنی ها 
برمی گرداند. در کنارش، دیدار سال مندان و بزرگان 
بستگان یادآور خاطرات و سپاس از زحماتی است 

که آنها بر دوش کشیده اند.
2. نظافت و پاکیزگی از دیگر ویژگی جشن نوروز 
است که هم خانه ها و هم کوچه و خیابان، شهر و بازار 

همه پاکیزه می شوند.
3. انقالب اسالمی و نوروز؛ پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، شماری از متحجران و افراطیون مذهبی 
به نام حفظ ارزش های دینی و مذهبی می خواستند 
اعتبار ساقط  از  و  رانده  به حاشیه  را  نوروز  جشن 
کنند؛ اما شدنی نبود، چراکه هم رویدادهای مهم 
تاریخ انقالب به گونه ای با نوروز گره خورده بود که 
امكان جدایی نداشت و هم رهبر و پایه گذار نظام و 
انقالب خود پشتیبان و مشوق برگزاری آن بود. نوروز 
یادآور رخ دادهای تلخ و شیریِن تاریخ انقالب اسالمی 
امام خمینی در  ایران است. تصمیم هوشمندانۀ 
آستانۀ نوروز 1342 و اعالم عزای عمومی به منظور 
اعتراض به ظلم ستمشاهی )صحیفه امام؛ ج 1، 
ص 157(، برگزاری رفراندم جمهوری اسالمی در 
12 فروردین 1358 )صحیفه امام؛ ج 6، ص 431( 
و رهنمودهای که ایشان بعد از حلول سال جدید 
سال 1368  در  که  پیام  آخرین  تا  سال 1357  از 
فرمودند، همه بیانگر توجه ایشان به استفاده مفید 

از این روزهای خجسته است. ایشان در پیام های 
سخن  مردم  با  روز  حوادث  با  متناسب  نوروزشان 
می گفتند و همگان را به پرهیز از هواهای نفس و 
تبعیت از سیرۀ انبیاء و ائمۀ معصومین)ع( دعوت 
می کردند. )صحیفه امام؛ ج 21، ص 324( در اینجا 

به یک نمونه از آن اشاره می کنم.
نگاه اخالقی امام به نوروز

نگاه حضرت امام خمینی به جشن نوروز با دیگر 
نگاه های هم سلک های خود تفاوت داشت. برداشت 
او نیز بسیار مهم و با آنچه دیگران در این باره پنداشته 
و می پندارند، تفاوت بسیار دارد. این نوع نگاه و این 
اختالف در برداشت از آنجا ناشی می شود که امام 
خمینی در عین حال که اسالم را خوب و به دور از 
تحجر و دگم اندیشی شناخته بود و نظرًا و عماًل در 
آن ذوب شده بود، از دیگر سو فرهنگ ملی مردم و 
ملیت کشور را در تضاد با دین و مذهب نمی دید. 
هر دو را در کنار و پیوند هم تلقی می کرد. به همین 
دلیل اندیشه هایش از سطح عبور می کرد و به عمِق 

دِل مردم راه می یافت.
در نگاه امام خمینی عید واقعی با تغییر و تحول در 
جان ها تحقق می یابد و با طی مراتب عالی معنویت 
الهی امكان پذیر  به درگاه  و درجات والی تقرب 
می شود. با همین نگاه بود که همۀ عیدهای نوروز 
پس انقالب در پیام های شفاهی و کتبی خود بر 
و  داشت  تأکید  الحال  الحسن  الی  حال  تحویل 
تغییرات  ما  نو  سال  این  در  ان شاءالله  می فرمود: 
برایمان حاصل  واقعًا تحول  یعنی  روحی بدهیم، 

بشود.
سال  نوروز  خمینی،  امام  مهم  پیام های  از  یكی 
1365 بود که پر از مفاهیم اخالقی است. این پیام 
که با دعا آغاز می شود، می فرماید: خدایا! ما را در 

این حالی که داریم عوض کن. ما  از  نو  این سال 
گرفتار هواهای نفسانی هستیم و تو می دانی، و تو 

می توانی ما را نجات بدهی.
در اینجا اگر دعوت به عمل صالح شده است، اگر 
دعوت به تهذیب نفس شده است، اگر دعوت به 
معارف شده است، تمام برگشتش به این است که 
آن نقطه اصلی را که در فطرت همه انسان ها هست، 
او  و  او،  به  برسد  انسان  تا  بردارند  ازش  را  حجاب 

معرفت حق است، مقصد عالی همین است.
در ادامه می فرماید: انبیا نمی خواستند که جنگی 
باشد و نمی خواستند که دعوتی باشد به غیر از این 
اینها،  دعوت، دعوت به گرفتن کشور و دعوت به 

هیچ وقت در آنها نبوده است.
ما اگر چنانچه از آن راهی که انبیا دارند منحرف 
پیروز  و ما  بر ما مبارک است  نو  این سال  نشدیم، 
یک  اسباب  اینها  نخواسته،  خدای  اگر  و  هستیم 
غروری شد، اسباب یک دل بستگی به دنیا شد، ما هم 
بخواهیم یک توسعه ای در کشورمان حاصل بشود، 
حكومتی بكنیم بر مردم، ما هم با سایر ابرقدرت ها 

فرقی نداریم، بلكه ما عقب تر از آنها هستیم.
آنها به صراحت حرف های خودشان را می زنند که 
ما می خواهیم دنیا را بگیریم. این را می گویند که ما 
همه باید چیزهایی که منافع ماست محفوظ باشد 
ولو به لگدمال شدن همه کشورها. ما که این طور 
نمی گوییم، ما که خودمان را تابع اسالم می دانیم، 
اگر خدای نخواسته، در قلب ما این معنا باشد که 
ما هم یک قدرت زیادتری پیدا بكنیم، ما هم برای 
خودمان یک شخصیت بیشتری پیدا بكنیم، یک 
حكومتی بكنیم، توسعه ای در ِملک خودمان حاصل 
کنیم، ما از آنها حالمان بدتر است، برای اینكه مساله 

ریا هم در کار می آید.

امام خمینی و جشن باستانی نوروز

بادنوروزوزیدهاستبهکوهوصحرا
جامهعیدبپوشند،چهشاهوچهگدا)دیوانامام(

عیدنوروزیکیازگستردهترینوتاریخیترینجشنهای
بهویژهدر ایرانزمین، جهاناستکهدرحوزۀتمدنی
پیش دیرینۀ سنت یک میشود. برگزار ایران کشور
ائمۀ دیگر و اسالم)ص( پیامبر تأیید به که اسالم از
معصومان)ع(رسیدهاست.امامخمینینیزیکنگاه
مثبتیبهاینجشنملیومذهبیداشتهواشعاریدر

اینزمینهسرودهاست.

 
محمدرجائینژاد
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گزیده ای از پیام های نوروزی حضرت امام خمینی

نوروز 1359
من امیدوارم که در این سال جدید ملت ما همان طور که پیروزی پیدا 
کردند و بحمد الله قریب یک سال از انقالب گذشته، همه نهادهای 
انقالبی به طور شایســته تحقق پیدا کرد و آرامشــی که در انتخابات 
مجلس شورای اســالمی دیده شــد- و به من اطالع دادند- آرامش 
چشمگیری بود. و باید عرض کنم که همان طور که سال تجدید می 
شــود باید یک تجدیدی هم در اشــخاص، یک تحولی هم در ارواح و 

اشخاص پیدا بشود ...
لكن باید همه متذکر این معنا باشند که این پیروزی انقالب ما پیروزی 
]ای[ بود که به برکت اســالم و گرایش به اسالم و با فریاد »الله اکبر« 
این پیروزی به دست آمد. کسی گمان نكند که اشخاصی یا گروههایی 
پیروزی را برای ما تحصیل کردند. خیر، این خدای متعال بود که وقتی 

که دید مردم در راه او قیام کرده اند با آنها همراهی کرد...
مجلس تنها َمْلجئیی اســت که برای یک ملت اســت. مجلس قوه 
مجتمع یک ملت است در یک گروه. تمام قوای یک ملت در یک گروه 
مجتمع اســت. و مجلس از همه مقاماتی که در یک کشوری هست 
بالتر است. بنا بر این یک همچو مقامی را نشكنید این طور؛ و لو نمی 
توانید لكن اصل گفتنش، اصل ذکرش، کار قبیحی است و بر خالف 

مصلحت است و بر خالف مسلک اسالم است.
من از خدای تبارک و تعالی در این ســال نو عظمت اسالم، عظمت 
مسلمین، عظمت ملت شریف اسالم را خواهان هستم. و امیدوارم که 
این سال نو یک سال فرح و انبساطی برای ملت ما باشد؛ همه چیزها 
نو بشود: اخالق نو بشود، اعمال نو بشود، همه چیزشان نو بشود. و یک 
نوسازی از ایران بكنند و همه با هم دست به هم بدهند و این مملكت 
را بسازند. و چیز دیگری که می خواهم به ملت عرض کنم این است 
که توجه داشته باشند که در این ایام سال نو بسیاری از مستمندان، 
بسیاری از مستضعفین هستند که برای سال نوِیشان مثاًل نتوانسته 
اند آن چیزهایی را که می خواسته اند، بچه هایشان می خواستند، 
تهیه کنند. آنهایی که دارند به اینها کمک بكنند. و این جمعیت¬هایی 
که هستند از ایتام، از فقرا، از مستمندان، از مستضعفین، از اینها، به 
اینها رســیدگی بكنند تا ان شاء الله خداوند سال نو را بر همه ما و بر 
همه مسلمین و بر همه امت اسالمی مبارک کند. خداوند به همه شما 

تأیید عنایت کند. )صحیفه امام، ج 12، ص: 201-197(

نوروز 1360
من این سال نو را به همه مسلمین جهان و ملت های مظلوم تحت فشار ابرقدرت ها و ملت شریف رزمنده 
ایران تبریک عرض می کنم. مبارک باد بر شما ملت بپاخاسته و بیدار که تمام توان خودتان را در مقابل 
قدرت های بزرگ، که همه بسیج شده اند بر ضد شما، به میدان آوردید؛ و همان طور که در اول نهضت 
با هم همدست و متحد بودید، امروز هم در این سال جدید هم با هم هستید. و من امیدوارم که بیشتر از 

پیش با هم برادر و همفكر و هم رزمنده باشید.
آن روز مبارک است بر ما که سلطه جهانخواران بر ملت مظلوم ما و بر سایر ملت های مستضعف شكسته 
شود؛ و تمام ملت ها سرنوشت خودشان را به دست خودشان بگیرند؛ و دولت ها بیدار بشوند و ببینند که با 
داشتن آن همه ابزار و آن همه انسان و قوای انسانی و آن همه اراضی وسیع و ذخایر زیرزمینی، برای اینكه 
ما توجه نكردیم به دستورات اسالم که بین همه مسلمانها عقد اخوت بسته است و همه را دعوت به اعتصام 
به حبل الله و پیروی از خط اسالم می فرماید نكردیم. و من امیدوارم که در این سال جدید هم ملت ما و 
دولت ما و همه آنهایی که در اداره کشور دخالت دارند، از لشكری ها و کشوری ها، همه با هم برادر باشند. 
و این نعمت بزرگی که در قرآن کریم او را نعمت »اخوت« ذکر می فرماید، و همین نعمت اخوت را موجب 
این می داند که ما از همه گرفتاری ها نجات پیدا کنیم، من در این سال جدید امیدوارم که همه با هم برادر 
باشند؛ و همه با هم در مصالح این کشور پیش بروند؛ و دست قدرت ها را از کشور خودشان کوتاه کنند؛ 
و همه مسلمین جهان توجه بكنند به این آیاتی که در قرآن کریم برای وحدت مسلمین نازل شده است و 
مسلمین را دعوت به وحدت و اعتصام به حبل الله، که همان اسالم است، فرموده است، همه توجه کنند؛ 
و این سال نو را با مبارکی و میمنت در زیر پرچم پر افتخار اسالم و دستورات نورانی خدای تبارک و تعالی 
مجتمع بشوند؛ و دست قدرت های بزرگ را که هیچ فكر نمی کنند اّل برای مصالح خودشان و چپاول 
کردن ذخایر ملت های ضعیف، با هم باشند همه تا این دست های چپاولگر قطع بشود. و ملت ها و دولت 

های اسالمی همه با هم مجتمع باشند؛ همه با هم برادر باشند؛ برابر باشند ...
و من امیدوارم که خداوند این سال را سال رحمت، سال برکت، سال صفا، سال برادری، سال برابری، 
قرار بدهد؛ و تمام ملت و دولت و دست اندرکارها تمامًا مجتمع باشند و با هم این کشور را به سالمتی و 
ســعادت، همه چیزهایی که احتیاج دارد تهیه کنند و کارسازی کنند و از کارهای ناشایستی هم که در 
کشور واقع می شود، و این لزمه یک انقالب است، جلوگیری کنند؛ و مملكت ما در سال آینده و در این 
سال، در همین سالی که هستیم، مملكتی باشد که قانون فقط حكم کند. هیچ کس غیر قانون حكم 
نكند و تمام مجری قانون باشند؛ و کسی در حدود غیر قانونی عمل نكند، و همه در حدود خودشان عمل 
کنند. و ان شاء الله سعادت و سالمت برای تمام مسلمین و برای خصوص کشور ما و کشور عراق باشد؛ 
که این جرثومه فساد کنار برود و مسلمین عراق و ایران آزاد باشند. و امیدوارم که سعادت و سالمت برای 

همه باشد.
و ان شاء الله فلسطین آزاد بشود و بیت المقدس، آنكه مسجد همه مسلمین است به حال اول برگردد. و 
آنهایی که به مسلمین ظلم و ستم می کنند ان شاء الله خداوند دفع شّر آنها را بكند. )صحیفه امام، ج 14، 

ص: 230-226(

نوروز 1361
ان شاء الله این عید سعید و این سال نو بر همه مسلمین و بر ملت شریف ایران، بر خواهران، بر برادران مبارک و مسعود باشد. مبارک باشد عید بر تمام کسانی که در 
این ساِل در راه- در ساِل جلو- تمام توان خودشان را َصرف برای پیشرفت اسالم کردند. و امیدوارم که این دعایی که در اول سال و در حال تحویل خوانده می شود: یا 
ْل حاَلنا الی  اْحَسِن اْلحاْل برای ملت ما در آن سال تحقق پیدا کرده است و برای این سال بالتر  َل اْلَحْوِل َو اْلْحواْل َحوِّ هاْر یا ُمَحوِّ ْیِل َو النَّ َر اللَّ َب اْلُقُلوِب َو اْلْبصاْر یا ُمَدبِّ ُمَقلِّ
از آن تحقق پیدا کند. تمام قلوب و تمام ابصار و بصیرت ها در دست خدای تبارک تعالی و ید قدرت اوست. اوست که تدبیر می کند جهان را، لیل و نهار را، و اوست که 
قلوب را متحول می کند، و بصیرت ها را روشن می کند، و اوست که حالت انسان را متحول می کند، و ما آن را در ملت عزیز خودمان، در زن و مرد، در کوچک و بزرگ 
یافتیم. این تقلیب قلوب که قلب ها از آمال دنیوی و از چیزهایی که در طبیعت است بریده بشود و به حق تعالی پیوسته بشود، و بصیرت ها روشن بشود و صالح و فساد 
خودشان را به وسیله بصیرت بفهمند، در ملت ما بحمد الله تا حدود چشمگیری حاصل شده است. و من امیدوارم که در این سال جدید به اعال مرتبه خودش برسد...
... مبارک باشد این روز جدید و این سال نو بر همه کسانی که قدرت ایمانشان به رشد رسیده است، و امید است به حد اعالی رشد برسد، و نثار کردن خون پیش آنها 
با شجاعت و با تصمیم عزم، یک چیز تازه ای است و یک چیزی است که تحقق پیدا کرده است. ایثار در این ملت به حد رشد رسیده است و ان شاء الله در آتیه خواهد 
رسید. و من امیدوارم که این سال مثل سال سابق و مثل همیشه سالی باشد که هم مبارک باشد، و هم تمام ارگان های دولتی بر طبق قوانین اسالمی عمل کنند، و 

مشكالت را به قدرت ایمان و پشتیبانی ملت یكی را بعد از دیگری از بین ببرند....
و امیدواریم که این انقالب یک انقالب جهانی بشود، و مقدمه برای ظهور حضرت بقیة الله- ارواحنا له الفداء- باشد. من تبریک می گویم بر همه مؤمنین، بر همه 
مستضعفین جهان، بر همه مسلمین جهان و از همه مسلمین می خواهم که با قدرت و قّوت در راه اسالم قدم بردارند، و اسالم را پشتیبانی کنند تا اینكه ان شاء الله 

دشمنان اسالم، آنهایی که نمی توانند اسالم را ببینند مقصور بشوند و منزوی. و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته. )صحیفه امام، ج 16، ص: 131-129(
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نوروز 1364
حلول سال جدید را به همه مسلمین جهان خصوصًا ملت قهرمان ایران و قشرهای مختلف ملتمان، و آن 
کسانی که در جبهه ها دارند برای اسالم خدمت می کنند، کسانی که در پشت جبهه ها خدمت می کنند 
و خانواده شهدا و خود معلولین و وابستگانشان و به همه تبریک عرض می کنم. ان شاء الله این سال، سال 
مبارکی باشد برای مسلمین جهان و خدای تبارک و تعالی مقدر بفرماید که دست این ابرقدرت ها و کسانی 

که به آنها مرتبط هستند قطع بشود و مردم دنیا با آرامش زندگی کنند ...
و ان شــاء الله امیدواریم که این سال جدید برای ما یک سال خوبی باشد. و تذکر این معنا را من لزم می 
دانم که ما هم هیچ میل نداریم که حتی آنهایی که با ما دشمنند صدمه ببینند. اگر در مقابل ما نایستند، اگر 

با اسالم مخالفت نكنند، مْسلم باشند، با اسالم مخالفت نكنند، ما هیچ صدمه ای نمی خواهیم ببینند ...
ان شاء الله اسرای ما و مفقودین ما هم به وطن خودشان برگردند و ملت ما هم با قدرت و قّوت پیش برود و 
هیچ از این نوع چیزها باک نداشته باشد ... و امیدوارم که قویتر بشوند و شادمان بشوند در این سال جدید 
و خدای تبارک و تعالی به همه قدرت عنایت کند و سالمت عنایت کند و همه ما را بیدار کند و در استقامت 

به ما کمک کند، ان شاء الله. )صحیفه امام، ج 19، ص: 200-194(

نوروز 1362
از خداوند تعالی مســألت می کنم که این ســال 
جدید را به همه مســلمین جهان و مســلمانهای 
ایران و خصوصًا قشــرهای مجاهــد، بازماندگان 
شهدا، بازماندگان خود معلولین و متعلقین آنها و 
بسیجی ها و همه قوای مسلح ارتش و غیر ارتشی، 
سپاه پاسداران و همه این ها مبارک کند. و بر ملت 
ایران ان شــاء الله این ســال مبارک باشد و سالی 
باشــد که پیروزی دنبالش باشد. ان شــاء الله در 
این ســال پیروزی برای ملت های مظلوم جهان و 
مسلمانان جهان مقدر شود، و برای ما و برای ملت 

عزیز ایران ...
نكته ای که می خواستم عرض کنم این است که 
در اعیادی که اســالم به ما عنایت فرموده اســت، 
در همه آن اعیاد آنچه که انسان مالحظه می کند 
همه اش مســئله ذکر و دعاست، نماز است، روزه 
اســت، ذکر است، دعاســت. و در این عید هم که 
عید ملی است و اســالمی نیست لكن اسالم هم 
مخالفتــی با آن ندارد باز می بینیــم که در روایتی 
که وارد شــده، از آداب امروز روزه گرفتن است؛ از 
آداب امروز دعا کردن است؛ نماز خواندن است؛ و 
این به ما می فهماند اگر ملتی بخواهد به راه راست 
برود و بخواهد استقالل خودش را، آزادی خودش 
را بخواهد حفظ کند باید در عیدش و غیر عیدش 
تذکر داشته باشد؛ ذکر خدا بكند، یاد خدا باشد، 
برای خدا باشــد. حتــی در عیدش دســتور روزه 
است، دستور اســتحبابی، روزه ای که باید انسان 
منقطع بشود از شهوات خودش و متوجه به  خدای 
تبارک و تعالی شود. و این دلیل بر این است که ما 
باید هر قدمی که برای پیروزی پیش می رویم، هر 
قدمی که برای ساختن کشورمان پیش می رویم، 
چند قدمی برای ساختن خودمان، برای پیروزی 
بر نفس خودمان، برای پیروزی بر شیطان باطنی 
خودمان قدم برداریم. من از خدای تبارک و تعالی 
خواســتارم که خداوند این ملت را و این جوانهای 
عزیز ما را و این شهدای ما را و تمام معلولین ما را، 
همه را غرق رحمت خودش کند، و ما را به هدایت 
خودش به راه راســت هدایــت بفرماید. )صحیفه 

امام، ج17، ص370-368(

نوروز 1363
از خدای تبارک و تعالی خواســتارم که به برکت حضرت ولی امر- سالم الله علیه- که این کشور، کشور 
اوســت، این سال جدید را بر همه مســلمین جهان خصوصًا بر ملت عزیز ما مبارک کند. مبارک باد این 
پیروزی بزرگ اسالم بر کفر، و مبارک باد این جهاد بزرگ مجاهدین ما در راه اسالم. ان شاء الله این روز عید 
مبارک باشد بر همه. و امید است که خدای تبارک و تعالی با عنایات خاص خودشان این ملت را، همان 
طوری که تا کنون به پیروزی رسیده است به پیروزی بیشتر برساند. و امیدوارم که خدای تبارک و تعالی 
شهدایی که در این پیروزی جان خودشان را از دست دادند، به رحمت خودش واصل کند و به همه ملت ما، 
خصوصًا به بازماندگان شهدا و به مجروحین و معلولین ما و به مفقودین و به خانواده های همه اینها، به همه 
مجاهدین از هر طریقی که هستند، از هر قشری که هستند ان شاء الله این عید مبارک باشد. و در سایه 
عنایات حق تعالی و در سایه عنایات حضرت ولی امر- سالم الله علیه- روحی فداه، این ملت آن چیزی را 
که خدای تبارک و تعالی از او خواسته است به او برساند و دست ستمكاران را از این کشور کوتاه کند. این 
عید و این روز جدید طلیعه ای است ان شاء الله بر اینكه این ملت به آن خواستی که دارد، به آن خواستی 
که آن خواست، خواست خدای تبارک و تعالی است به زودی برسد و همان طوری که تا کنون با قدرت به 
پیش رفته است و دست ستمكاران را از این کشور کوتاه کرده است، باز هم با همین قدرت به پیش برود و 
کشور خودش را نگه دارد. و امیدوارم که اسالم پرچم خودش را بر سر همه مسلمین جهان افراشته کند و 
دست ستمكاران را از کشورهای اسالمی کوتاه کند، و این ملت را توفیق بدهد که در راه رضای او صرف 

بشود، و در راه رضای او عمل کند ...
و من امیدوارم که به یمن برکات حضرت صاحب- سالم الله علیه و روحی فداه- این کشور، کشور پیشرفته 
ای بشود از حیث اخالق، از حیث دیانت، از حیث معنویات و از حیث همه چیزها، مادیات و همه چیز. و 
بحمد الله ما هر روزی را که می گذرانیم از روز سابق برای ما بهتر است. و من امیدوارم که این سال بهتر از 
همه سال ها باشد و خداوند همه را توفیق بدهد که قدر نعمت های خدا را بدانند و بدانند که همه چیز از 

اوست. ...
و امیدوارم که این ســال باز مبارک باشــد بر همه قشرهای ملت و همه کسانی که در زیر سایه جمهوری 

اسالمی هستند و بر همه ملتهای ضعیف. )صحیفه امام، ج 18، ص: 397-394(

نوروز 1365
ْحَسِن اْلحال«.

َ
ْل حاَلنا الی  أ ْحواِل، َحوِّ

َ
َل اْلَحْوِل َو اْل هاِر، یا ُمَحوِّ یِل َو النَّ َر اللَّ بصاِر، یا ُمَدبِّ

َ
َب الُقُلوِب َو اْل »یا ُمَقلِّ

خدایا! ما را در این سال نو از این حالی که داریم عوض کن. ما گرفتار هواهای نفسانی هستیم و تو می دانی، و تو می توانی ما را نجات بدهی. خداوندا! این پیروزیهای 
چشمگیری که برای ما و ملت ما و برای اسالم حاصل شده است، طوری کن که در قلوب ما تأثیر سوء نگذارد و ما را مغرور نكند. ما را از آن راهی که انبیا- علیهم السالم- 
داشتند منحرف نكند. من امیدوارم که این سال نو، به همه ملت های اسالمی و خصوصًا ملت تحت ستم ایران که سالهای طولنی در گرفتاری بودند، مبارک کند، و همان 
طوری که این رزمندگان عزیز ما، اینها در جبهه ها حاضر هستند و ان شاء الله بیشتر هم حاضر خواهند شد و آن طور آن روح آنها را تبدیل کردی، روح ما را هم متحول کن 

به یک روحی که مورد رضایت تو باشد ...
خداوندا! اینها را پیروز کن. ما را در جهاد نفس پیروز کن. همه را در جهاد نفس پیروز کن. ما را به تكالیف خودمان آشنا کن. ما را به وظایفی که با این ملت داریم آشنا کن. 
خدمت ما را پیش خودت که خدمت به اینها خدمت به تو است، این را بپذیر. دین و دنیای ما را حفظ کن. این سال را مبارک کن بر همه قشرهای ملت ما. خدایا! دلهای 
اینهایی که مخالف با این جمهوری هستند، این دلهای اینها را برگردان، تو مقلب القلوب هستی. اینها را برگردان که آدم بشوند. توجه داشته باشند اینهایی که کنار نشستند 
و جوانها این طور پرپر می شوند، و آنها یا شادی می کنند یا بی تفاوت هستند، دلهای اینها را برگردان به یک دلهای سالمی، و این حجابها را از پیش چشم همه ما بردار. و 
ما را موفق کن که در تعقیب مسائل الهی ُکندی نكنیم، قلب ما به نور معرفت تو روشن بشود. قلب همه ملت ما به نور معرفت تو روشن بشود. خدایا! »اِرِنی اْلْشیاَء َکما هی 

«. )صحیفه امام، ج 20، ص: 19-16(
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نوروز 1366
نوروز امســال یک خصوصیاتی دارد که برای ما خصوصیات مبارک اســت. و من به 
مالحظه آن خصوصیات به تمام مسلمین جهان و مظلومین جهان و ملت مجاهد و 
عزیز خودمان تبریک عرض می کنم. بعض از آن خصوصیات این است که بحمد الله ما 
سالی را تجدید می کنیم که قبلش پیروزی های چشمگیری بود که همه می دانند ...
و از خصوصیاتی که کمتر اتفاق می افتد این اســت که امســال، این سال نو بین دو 
عید بزرگ واقع شــده است؛ بین سیزدهم رجب و مبعث. مبعث که مال بعثت ولی 

الله اعظم، ولی الله مطلق بالصاله است، و مولود که باز عید ولی الله بالتبع است ...
و به این لحاظ این عید، این روز بزرگ به واسطه محفوف بودنش به این دو عید بزرگ، 
این عید ملی هم مبارک است. و دنبال این مطلب این معنا را باید عرض  کنم که ما 
واقع شدیم در بین این دو عید که یكی عید ولدت حضرت امیر و یكی عید بعثت که 
بزرگترین اعیاد اسالمی است. و این دو بزرگوار همان طوری که در عالم غیب و غیِب 
غیب با هم بودند و متحد بودند، در عاَلم هم که آمدند، در این دنیا هم که آمدند اینها 

اخوت داشتند، برادری داشتند و یک بودند.
و این برای ما باید عبرت باشــد که مایی که اآلن در این عیــد، در این روز نوروز واقع 
شدیم، بین دو عیدی واقع شدیم که صاحبان آن دو عید در همه نشئات با هم بودند و 
در این نشئه هم برادر بودند، ما باید از این عبرت بگیریم که ما هم برادری خودمان را 
حفظ کنیم. تمام کسانی که در این کشور متصدی امور هستند، باید برادری خودشان 
را حفظ کنند ... و چنانچه اخوت خودمان را حفظ کنیم، و همین طور ارتش و سپاه و 
بسیج و سایر قوای مسلحه از عشایری و غیره، اینها هم اخوت خودشان را حفظ کنند، 

تبعیت کردیم از مولهای خودمان و به سعادت ان شاء الله می رسیم.
و چنانچه یک¬وقت خدای نخواسته هواهای نفسانی در کار بیاید و انسان تبعیت از 
هوای خودش بكند و بخواهد در مقابل هم جبهه گیری بكند، خدای نخواسته اگر یک  
همچو امری واقع بشود، بدانید که ما مخذول دنیا و آخرت خواهیم بود. و لهذا در این 
عید، در این مقطع از زمان، در این چیزی که برای ما اآلن پیش آمده است و آن روزی 
که روز نو اســت، سال نو است و محفوف به دو عید بزرگ است، ما باید از آنها تبعیت 

کنیم و اخوت خودمان را در همه جا حفظ کنیم.
و من از خدای تبارک و تعالی خواســتارم که ایــن اخوت را بین همه ارگان ها، بین 
مجلسی ها و بین دولت، قوه قضایی و سایر مردم، بین همه قشرهای ملت حفظ کند 

...
و من از خدای تبارک و تعالی خواستارم که موفق کند این مسلمین را. موفق کند این 
سردمداران مسلمین را به اینكه توجه بكنند کارهایی که می کنند از روی هوای نفس 
نباشد. و خصوصًا در این ملت ما که بحمد الله تا کنون به این وضع رسیده اند و این 
پیروزیها را پیدا کردند و البته شهید دادند، البته معلول دادند، مفقود دادند و جوانهای 
خودشان را از دست دادند لكن در عین حال با هم بودند و پشتیبان هم بودند، از این به 
بعد هم پشتیبان هم باشند و برادر باشند با هم. و من امیدوارم این روز نو به همه مبارک 
باشد. به همه قشرهای ملت، به هر طایفه ای از طوایف ملت. و امیدوارم که کسانی 
که تا کنون با این جمهوری اسالمی، از کسانی که مال خود ایران بودند و با جمهوری 
اسالمی به توهماتی مخالفت می کردند، از این به بعد از مخالفتشان دست بردارند. 

و آن طوری که رضای خداست به جا بیاورند.  )صحیفه امام، ج20، ص235-232(

نوروز 1368
تحویل حال الی احسن الحال این است که ان شاء الله در این سال نو ما تغییرات روحی بدهیم، یعنی واقعًا تحول بر ایمان حاصل بشود. و او به این است که همان طوری 

که سیره انبیا از اول تا آخر بوده است که جنگ و صلحشان برای خدا بوده است، هیچ پیغمبری جنگ نكرد اّل برای خدا و صلح نكرد اّل برای خدا.
و امسال نوروز ما بین دو عید واقع شده است: یكی عید سعید ولدت حضرت امام حسین- سالم الله علیه- که احیاکننده دین اسالم بود از صدر اسالم تا آخر الزمان، و 
یكی هم عید 15 شعبان ولی عصر- ارواحنا له الفداء- که او تا ازل احیا می کند دین خدای تبارک و تعالی را. و ما امیدواریم که ملت ما در این سال نو به طوری عمل بكند 
که سیره انبیا بوده است. به طوری عمل بكند که سیره اولیا بوده است. و عمده این است که هواهای نفس از بین برود. انسان در طول عمر مبتالی به این هوای نفس 
است که محتاج به ریاضت است. و من که گوینده ام موفق نشدم به این عمل. و من امیدوارم که ملت ایران و همه مسلمانان دنیا یک تحولی پیدا کنند در این سال نو که 
برای خدا کار کنند. برای سلطه خودشان نباشد. برای پیروزی خودشان نباشد. برای هواهای نفسانی نباشد. و خداوند ان شاء الله همه را توفیق بدهد که در راه خدای 
تبارک و تعالی مجاهدت کنند. و ان شاء الله این روز بر همه مبارک باشد، و خداوند همه مسلمین را با هم متفق کند در مقابل کفر جهانی. )صحیفه امام، ج 21، ص 324( 

نوروز 1367
خداوند این ســال جدید را بر همه مســلمانها، بر ملت ما، بر همه 
مستضعفین جهان مبارک کند. و این سال یک خصوصیاتی دارد که 
کم اتفاق می افتد. نوروز در آستانه ولدت حضرت سید الشهدا، که 
ما باید انگیزه قیام ایشان را ببینیم چی بود و مقصد ایشان چی بود و 
وضع زندگی ایشان و همه ائمه- علیهم السالم- چی بود، خصوصًا در 

ماه شعبان چه وضعی داشتند.
ســید الشــهدا- ســالم الله علیه- از همان روز اول که قیام کردند 
برای این امر، انگیزه شان اقامه عدل بود. فرمودند که، می بینید که 
معروف، عمل بهش نمی شود و منكر، بهش عمل می شود. انگیزه 
این اســت که معروف را اقامه کند و منكــر را از بین ببرد، ... و ما که 
تابع حضرت سید الشهدا هستیم باید ببینیم که ایشان چه وضعی در 
زندگی داشت، قیامش، انگیزه اش نهی از منكر بود که هر منكری 
باید از بین برود. ِمن جمله قضیه حكومت عدل، جور، حكومت جور 

باید از بین برود ...
اآلن عید نوروز ما در آســتانه ولدت حضرت ســید الشهدا است و 
دنبــال او ولدت حضرت مهدی- علیه الســالم- کــه آن هم در 15 
شعبان واقع شده است. بنا بر این تقریبًا باید ما بگوییم که یک حجتی 
اســت بر ما این دو ولدت و این واقع شــدن این روز شریف و این روز 
نوروز در یک همچو آســتانه ای که این دو بزرگــوار که هر دو- اقامه 
عدل- برای اقامه عدل هســتند؛ سید الشهدا- سالم الله علیه- که 
همه عمرش را و همه زندگــی اش را برای رفع منكر و جلوگیری از 
حكومت ظلم و جلوگیری از مفاسدی که حكومت ها در دنیا ایجاد 
کردند، تمام عمرش را صرف این کرد و تمام زندگی اش را صرف این 
کرد که این حكومت، حكومت جور بسته بشود و از بین برود؛ معروف 
در کار باشد، منكرات از بین  بروند. حضرت صاحب- سالم الله علیه- 
و ارواحنا فداه- هم که تشریف می آورند برای همین معناست. تمام 
انبیا که قیام کرده اند ... وقتی زندگی اینها را می بینیم از اول مقابله 
با طاغوت بوده است. بنا بر این معنا بوده و این باید سرمشق بشود از 
برای مسلمانها، کسانی که واقعًا مسلمان هستند و واقعًا عالقه مند به 
اهل بیت عصمت هستند و به پیغمبر اسالم هستند و از هر مذهبی 
که هســتند، عالقه مند به آن مذهبشان هســتند، باید ببینند که 
صاحب مذهب چه کرده است؛ موسی بن عمران چه کرد، در زندگی 
اش چه کرد، حضرت ابراهیم در زندگی اش چه کرد، تمام اینها قیام 
کردند در مقابل جور، در مقابل ظلم، همه، قیامشان این معنا بود ...

خداوند ان شاء الله این ملت ما را بیدار کند و بیدارتر. خداوند ان شاء 
الله مردم ما را به سالمت، عزت برساند، به مقاصد خودشان، که آن 
مقصد، مقصد اسالم است و کوتاه کردن دست تمام کسانی که ظالم 
هستند. ان شاء الله خداوند این عید را بر همه ما، بر همه مسلمین، بر 

همه مستضعفین مبارک کند. )صحیفه امام، ج27، ص6-1(
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در واپسین روزهای سال 1341 که شهر قم در آستانۀ 
سال نو، وضعی غیرعادی داشت. رژیم با دو ترفند در 
صدد چاره جویی برآمد. از یک ســو، با اعزام کامیون  
های نظامی به شهر قم و مانور دادن، به ارعاب مردم 
پرداخت و از سوی دیگر با صدور شب نامه  های جعلی، 
مقامات روحانی و به ویژه شخص امام را مورد اتهاماتی 
ناروا قرار داد. اما مردم نسبت به گذشته، آگاه تر شده و 

جسارت بیشتری یافته بودند. 
با نزدیک شــدن عید نــوروز 1342 فرصت دیگری 
برای امام پیش آمد که به روشنگری و افشاگری دست 
بزند و افكار مردم مسلمان را علیه رژیم شاه تحریک 
کند و ضربۀ مؤثری بر پیكر »انقالب سفید« و توطئه  
ـ امریكا علیه اسالم و ایران وارد آورد.  های خائنانۀ شاه 
از این  رو، در نشستی که با مقامات روحانی قم داشت، 
پیشــنهاد کرد که عید نوروز از طرف همۀ علمای قم 
و دیگر حوزه  های علمیه و نیز علمای شهرستان  ها، 
عزا اعالم شــود و بدین  وســیله افكار ملت اسالم به 
خطرهایی که از ناحیۀ رژیم شاه متوجه اسالم و ایران 

است، کشیده شود. 
حضرت امــام در پیامی خطاب به علمــا فرمودند: 
»دستگاه حاکمه می  خواهد با تمام کوشش به َهدِم 
احكام ضروریۀ اســالم قیام؛ و بــه دنبال آن مطالبی 
اســت که اســالم را به خطر می  اندازد. لذا اینجانب 
عیــد نوروز را به عنوان عزا و تســلیت بــه امام عصرـ  
ـ جلوس می کنــم و به مردم  عجل الّله  تعالــی فرجه 
اعــالم خطر می  نمایم.« همچنین در پیامی کوبنده 
که با عنوان »روحانیت امســال عید ندارد« منتشــر 
گردید، امام هشــدار دادند: »دستگاه جابره در نظر 
دارد... دخترهای هجده ســاله را بــه نظام اجباری 
ببرد و به ســربازخانه  ها بكشــد، یعنی با زور سرنیزه 
دخترهای جوان عفیف مسلمانان را به مراکز فحشا 
ببرد... من این عید را برای جامعۀ مسلمین عزا اعالم 
می  کنــم... و اگر زنده ماندم تكلیف بعدی خود را به 
خواست خداوند ادا خواهم کرد.«)صحیفه امام؛ ج1، 

ص156(
علی  رغم تالش  های بی  امان رژیم شاه و سمپاشی 
 ها و کارشكنی  های شبانه  روزی دستگاه جاسوسی 
»ســاواک« به منظور بی  اثر ســاختن اعالمیه امام، 
ملت ایران یكدل و یک زبان به ندای او پاســخ مثبت 
داد و از برگزاری مراســم عید رسمًا خودداری ورزید. 
بسیاری از علما، روحانیان و طبقات مختلف به پیروی 

از امام، طی اعالمیه  ها و تراکت  هایی، رســمًا اعالم 
عزا کردند و نگرانی  خود را از توطئه  های شــاه علیه 
اسالم و اســتقالل ایران اظهار داشتند. سید محمد 
هادی میالنی از مشهد و سید کاظم شریعتمداری از 
قم همگام با امام، عید نوروز را عزا اعالم کردند. سید 
محمد بهبهانی، محمدرضا تنكابنی، محمدتقی آملی 
از تهران، نیز شــماری از علمای تهران طی اعالمیه  
هایی اعالم عزا کردند  و از مردم خواستند که به علت 
ضربه  هایی که از ناحیه رژیم شاه بر اسالم وارد شده 
است، از برگزاری مراسم عید نوروز خودداری ورزند. 
مردم نیز به این ندای امام و دیگر علمای وارستۀ اسالم 

پاسخ مثبت داده، در ایام نوروز به سوگ نشستند.
ســال 1341 خورشــیدی همراه با یــک دنیا رنج و 
مصیبت برای ملت ستمدیده و محروم ایران و هتک 
و اهانت نســبت به علما و روحانیان، تجاوز به اسالم، 
قانون شــكنی  ها، بیدادگری  ها و هــزاران جنایت و 
خیانت از طرف رژیم شاه و ... پایان پذیرفت و بهار 42 
همراه با نسیم روح بخش انقالب اسالمی که به دست 

توانای امام خمینی پی  ریزی شده بود آغاز شد.
مــردم مســلمان ایــران، برخالف همه  ســاله که با 
شــادی و شعف به اســتقبال عید نوروز می  رفتند، با 
قلبی اندوهگین، دلی آزرده، چشمی گریان، روحی 
خشمگین و عصیان  بار، سال نو را آغاز کردند. عیدی 
نداشــتند تا از آن اســتقبال کنند. خودکامگی  ها، 
بیدادگری  ها، قانون شــكنی  ها و تجاوزات پی  در پی 
رژیم شــاه، شادی، شعف و آســایش را از مردم سلب 
کرده بود و با احســاس خطر برای اسالم و استقالل 
وطن، دیگر دل شاد و خرمی نبود تا به استقبال عید 
برود. مردم مســلمان، علما و روحانیان در برخورد و 
مالقات، به جای عرض تبریک و شادباش، به یكدیگر 
تسلیت می  گفتند و آیۀ شریفۀ انالّله  و انا الیه راجعون 
را می خواندند. کارت  هایی به چاپ رســیده بود که 
برادران مســلمان را به علت ضایعاتی که بر اســالم 
و جامعۀ اســالمی وارد آمده اســت تسلیت می  داد. 
مــردم از آن کارت  ها خریداری کرده، برای یكدیگرـ  
ـ می  فرستادند. در بسیاری  به جای کارت تبریک عید 
از مساجد، حسینیه  ها و منازل علما، مجالس عزا برپا 
بود و سخنگویان مذهبی در بالی منابر، ضرباتی را که 
از طرف هیأت حاکمۀ ایران بر اسالم، روحانیت و ملت 
ایــران وارد آمده بود بازگو می  کردند و خطراتی را که 
متوجه اســالم و استقالل ایران بود یادآور می  شدند. 

در شهر قم، بالی درب بعضی از مدارس دینی پرچم 
سیاهی دیده می شد که روی آن با خط درشت نوشته  
شده بود: »امسال مسلمین عید ندارند«. در مدرسۀ 
فیضیه نیز پــالکاردی که عزادار بــودن ملت ایران و 
تجاوزات رژیم شــاه به اسالم، قانون اساسی و حقوق 
مــردم را بیان می  کرد نصب شــده بود. بســیاری از 
روحانیان و محصلین حوزۀ علمیۀ قم نوار سیاهرنگی 
که سوگ و اندوه را نمایان می کرد، بر سینه زده بودند.
هنگام تحویل سال نو، صحن مطهر حضرت معصومه 
)ع( از انبوه جمعیتی که برای گذراندن ســاعت اول 
سال در کنار آن آستانۀ مقدسه راهی قم شده بودند، 
موج می  زد. هزاران نفر در صحن مطهر، داخل حرم، 
مسجد بالسر و مسجد اعظم که مجاور حرم بود گرد 

آمده، در انتظار تحویل سال بودند.
بــه محض آنكه چــراغ  های حرم مطهــر به عالمت 
تحویل ســال، برای لحظــه  ای خاموش شــد، موج 
اعالمیه  ها و تراکت  هایی که بازگوکنندۀ جنایات رژیم 
و عید نداشتن ملت ایران بود، فضای صحن و حرم را 

سفید کرد و میان مردم ریخته شد.
این رهروان راســتین راه خمینی و محصلین حوزۀ 
قم بودند که برای نخســتین  بار از تاریخ تأســیس آن 
حوزه، به چنین کار انقالبی دســت می  زدند و طبق 
قرار قبلی ده  ها نفر با انبوهی اعالمیه و تراکت، پیش 
از تحویل ســال، وارد صحن و حرم شده، در لبه  لی 
انبــوه جمعیت، هریک در جای معینــی که از پیش 
مشخص شده بود قرار گرفتند و هنگام تحویل سال نو 
یكباره اعالمیه  ها و تراکت  ها را به هوا ریختند و شور و 
هیجانی در میان مردم ایجاد کردند. در میان اعالمیه 
 ها، اعالمیۀ امام، با عنوان درشت »روحانیت امسال 
عید ندارد« جلب  نظر می  کرد. محصلین حوزۀ قم با 
آنكه برای اولین  بار بود که به اینگونه مبارزه دست می 
 زدند و مهارت و ورزیدگی کافی نداشــتند و از طرفی 
قوای جهنمی »ساواک« با تمام نیرو بسیج شده بود و 
همه  جا را تحت  نظر و در کنترل خود داشت، توانستند 
با موفقیت کامل، بدون باقی گذاشتن کوچكترین اثر و 
ردپایی از خود، برنامه را به انجام برسانند و به سالمت 

از صحنه بیرون روند.
منبع:
کوثر،جلداّول،ص57-50
نهضتامامخمینی،ج1،ص342و356و
364و365

عید نوروز 1342
بازخوانی یک رویداد تاریخی
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جّد اعالی امام خمینی، دین علی شاه )کلمۀ شاه در اینجا 
به معنی سّید می باشد( نام داشت که در کشمیر هندوستان 
زندگی     می کرد و از علمای شیعی مذهب آن منطقه بود و در آنجا 
به شهادت رسید.  در مورد     ایشان و زوایای شخصیت و تفكرشان، 
اطالع بیشتری در دسترس نیست. سید احمد،     معروف به سید 
هندی فرزند دین علی شاه در بین سالهای 1240 تا 1250 ه . 
ق. از کشمیر     راهی سفر عتبات عالیه می شود و در مدت اقامت 
در آنجا با شخصی از اهالی خمین به     نام یوسف خان فرفهانی  
از  )فرفهان روستایی در دو کیلومتری شمال خمین است(، 
اعیان توابع خمین، آشنا می شود.  پس از تعمیق این     آشنایی، 
شخص یاد شده از سید احمد دعوت می کند که به خمین بیاید. 
ایشان نیز این     دعوت را پذیرفته، در سال 1254 ه . ق. )1217( 
به منظور ارشاد اهالی خمین به     آن سامان می رود و در هفدهم 
رمضان سال 1257 ه . ق. )آبان 1220( با دختر     محمدحسین 
بیگ که خواهر یوسف خان است، ازدواج می کند. سید احمد 
در اواخر سال     1285 تا 1286 ه . ق درگذشت و پیكرش به 

کربال منتقل شد و در آنجا دفن    گردید.   
  حاصل ازدواج سید احمد، سه دختر به نامهای: سلطان خانم، 
صاحبه خانم و آغابانو     خانم و یک پسر به نام سید مصطفی بود. 
تاریخ ولدت سید مصطفی 29 رجب     1278 ه . ق. )29 بهمن 
در    اولیه  تحصیالت  فراگیری  از  پس  وی  باشد.  می   )1241
  مكتبخانه های خمین و فراگیری زبان عربی نزد آقا میرزا احمد، 
برای ادامه تحصیل ابتدا     به اصفهان و سپس عازم نجف اشرف 
گردید. در نجف اشرف و سامرا که عهد میرزای     شیرازی بود، 
تحصیالت خود را دنبال کرد و در زمرۀ علما و مجتهدین عصر 

خود قرار     گرفت.
  سید مصطفی تا سال 1312 ه . ق. )1273شمسی( در نجف 

توقف نمود و در این سال     به خمین بازگشت.
زعامت میرزای شیرازی، تأثیر زیادی در افكار و اندیشه های 
وی     برجای گذاشته بود؛ بنابراین پس از بازگشت به خمین، 
زعامت و رهبری مردم منطقۀ     خمین را بر عهده گرفت و ضمن 
هدایت معنوی، مذهبی و دینی مردم، با ظلم و ستم     خوانین و 
متنفذین محلی بر مردم آن منطقه، به مقابله و مبارزه پرداخت.  
آقا مصطفی     اجازۀ اجتهاد داشت و ملقب به   فخرالمجتهدین   

بود.   
خانم،  آغا  هاجر  با  نجف  به  رفتن  از  قبل  مصطفی،  سید     
دختر میرزا احمد مجتهد     ازدواج کرده بود و در سفر به نجف، 

همسرش نیز همراه او بود.
حاصل این ازدواج سه     دختر و سه پسر به نامهای مولودآغا، 
فاطمه، سیدمرتضی، سیدنورالدین، آغازاده خانم،     و سیدروح 

الله بود.   
 خاندان امام خمینی در طول حیات آقا مصطفی، به جایگاه و 
منزلت بالیی در     خمین دست یافت. ایشان با سعی در جلوگیری 
از تعدّیات و مظالم خوانین و مأموران   دولتی نسبت به مردم در 
عمل مقابل آنها قرار گرفت و آنها، سید مصطفی را سّد راه خود   

  برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود دیدند. یكبار در جریان 
برخورد و ایستادگی در     مقابل یكی از خوانین با نفوذ و قدرتمند 
خمین به نام حشمت الدوله )شاهزاده عبدالله میرزا معروف به 
حشمت الدوله از سوی ناصرالدین شاه فرمان حكومت کمره 
را داشت. به دهات اطراف خمین که شامل چهار بخش بود، 
مجموعًا کمره می گفتند( توسط وی زندانی     شد و مدتی بعد 
آزاد گردید. بالخره در سال 1320 ه . ق. )1281 شمسی( که 
تعدّیات     خوانین بر مردم فزونی یافته بود، سید مصطفی تصمیم 
گرفت که این وضعیت را به اطالع     والی عراق )اراک کنونی( که 

شخصی به نام عضدالسلطان بود، برساند.
شایان ذکر است     که در این زمان، نایب الحكومۀ خمین زیر 
فرمان والی اراک بود. جعفرقلی خان و     میرزاقلی سلطان که 
بیش از سایر خوانین از پیامدهای این گزارش بیمناک بودند، 
درصدد     برآمدند که آقا مصطفی را از جلوی راهشان بردارند؛ 
بنابراین آن دو در میانۀ راه خمین به     عراق )اراک( به آقا مصطفی 
حمله کرده، با شلیک گلوله ای بر قلب وی، ایشان را به     شهادت 
رساندند.  این رویداد در تاریخ دوازدهم ذیقعده 1320 ه . ق. 
)21 بهمن 1281(     اتفاق افتاد.   پیكر آقا مصطفی ابتدا به اراک 
منتقل شد و در سرقبرآقا به امانت گذاشته     شد و سپس به نجف 

اشرف انتقال یافت و در آنجا دفن گردید.   
  جریان قتل آقا مصطفی را فرزندان ایشان پیگیری کردند و در 
نهایت موجب     دستگیری و قصاص قاتالن وی در چهارم ربیع 
الول 1323 ه . ق. )28 بهمن 1284(، در     میدان بهارستان 

تهران شد.   
  ام خمینی در بیستم جمادی الثانی 1320 ه . ق. )اّول مهر 
1281( در خمین دیده به     جهان گشود. وی در زمان شهادت 
پدر، تنها چهار ماه و بیست و دو روز سن داشت.     بنابراین، تحت 
سرپرستی عمه اش )صاحبه خانم( و مادرش )هاجر خانم( 

پرورش یافت.    
  همچنین به مدت دو سال نیز دایه ای به نام خاور در پرستاری و 

نگهداری ایشان نقش     داشت.   
در  و  گذراند  خمین  در  را  کودکی  دوران  خمینی    امام 
مكتب¬خانۀ آخوند     ماّلابوالقاسم به تحصیل پرداخت. در این 
دوره، روزی نیم جزء قرآن یاد می دادند و پایان     این دوره نیز ختم 
قرآن بود. ایشان پس از ختم قرآن که به هفت سالگی رسیده 
بود، برای     فراگیری دروس ادبیات و عربی نزد شیخ جعفر رفت 
و بعد از آن پیش میرزامحمود     افتخارالعلما دروس ابتدایی را 
ـ که دایی     ایشان بود  آموخت. سپس مقدمات را نزد میرزامهدی 
ـ شروع کرد و سپس نزد میرزا رضا نجفی منطق را آغاز نمود. 
در ادامه،     تحصیالت قابل فراگیری در این مرحله چون: منطق، 
مطّول و سیوطی را نزد آیت الله      مرتضی پسندیده )برادرش( 

فراگرفت. 
 در سال 1339 ه . ق. )1300 شمسی( از خمین به سلطان آباد 
)اراک( رفت و نزد شیخ     محمد گلپایگانی منطق و نزد آقاعباس 

اراکی شرح لمعه را تحصیل نمود. 

چند ماهی از ورود ایشان به حوزۀ علمیۀ اراک نگذشته بود 
که در ماه رجب     1340 ه . ق )فروردین 1301 ش( آیت الله 
شیخ عبدالكریم حائری، به درخواست     روحانیون قم به آن شهر 
مهاجرت کرد و حوزۀ علمیۀ قم را تأسیس نمود. حدود چهار ماه   
  بعد از مهاجرت آیت الله حائری، آقا روح الله نیز به قم هجرت 
نمود و در حجره ای از     مدرسۀ دارالشفا سكونت اختیار نمود و به 

ادامۀ تحصیل مشغول گردید.  
 در حوزۀ علمیۀ قم، تتمۀ   مطّول   را نزد آقا میرزا محمدعلی 
محمدتقی  سید  نزد  را  و     سطح    تهرانی  ادیب  به  معروف 
خوانساری و میرزا سید علی یثربی کاشانی فرا گرفت و     سپس 
به حلقۀ درس خارج آیت الله عبدالكریم حائری وارد شد و عمال 
تحصیالت خارج     را در محضر ایشان گذرانید. همچنین فلسفه 
را نزد حاج سیدابوالحسن قزوینی؛ عروض و     قوافی، فلسفۀ 
غرب و فلسفۀ تكاملی داروین را در محضر شیخ محمدرضا 
اصفهانی     مسجدشاهی؛ ریاضیات و هیئت را نزد وی و میرزا 
علی اکبر یزدی و عرفان را نیز از    محضر آیت الله محمدعلی شاه 

آبادی فرا گرفت. 
انتخاب اسم فامیلی )شهرت(   در سال 1304 شمسی  که 
برای ایرانیان الزامی شد،     برای آقا روح الله نیز نام خانوادگی 
مصطفوی، انتخاب شد. آیت الله پسندیده در مورد     انتخاب نام 
خانوادگی مذکور برای امام خمینی و نامهای خانوادگی متفاوت 
برای خود و     برادر دیگرشان سید نورالدین هندی، در خاطرات 

خود چنین می گوید:  
  در سال 1304 هجری شمسی از طرف ادارۀ آمار و ثبت احوال 
به خانۀ ما آمدند و قرار شد     نام و فامیل برای ما انتخاب بشود. 
رئیس آمار حسینعلی بنی آدم که از اشخاص بسیار     فهمیده و 
متدین و خوش سابقه بود به من گفت: »بایستی نام و فامیلی 
باشد؛ چون ممنوع  نگرفته  ایران کسی  انتخاب کنی که     در 
است«. ما خواستیم بر مبنای نام پدرمان،     فامیلی مصطفوی را 
انتخاب کنیم. گفتند: نمی شود. بنابراین من هندی را انتخاب 
را  لقب  نیز همین  نورالدین  ما سید  اخوی کوچكتر  کردم     و 
پذیرفت. بعد چون فامیل هندی     شبهۀ وابستگی به انگلیسی 
ها را پیش می آورد، گفتند که این فامیلی را عوض کنید. من   
  هم با این کار موافقت کردم. ما فامیل احمدی )فامیل دایی 
مان( را پیشنهاد کردیم،     گفتند: نمی شود. همچنین عربی هم 
نباشد. من پنج یا شش اسم فارسی نوشتم و به     تهران فرستادم. 
در تهران از بین آنها، نام پسندیده را انتخاب کردند؛ بنابراین نام 
فامیل     ما شد پسندیده؛ ولی نام فامیل برادر دیگرمان، همان 
هندی ماند و نام امام هم که از     اول مصطفوی بود. ما سه برادر، 

سه فامیل متفاوت پیدا کردیم.   
  آقا روح الله در سال 1308 شمسی با خدیجه خانم، دختر 
این  حاصل  کرد.  ازدواج  محمد     ثقفی  میرزا  السالم  حجت 
وصلت، دو پسر به نامهای سید مصطفی و سید احمد و سه   
  دختر به نامهای صدیقه، فریده و فهیمه بود. و البته دو دختر 

دیگر به نامهای لطیفه و سعیده   که در خردسالی   فوت کردند.

   خاندان امام خمینی
سه برادر، سه فامیلی متفاوت
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همسر مكرمه حضرت امام خمینی)س( سرکار خانم 
خدیجه ثقفــی در ســال 1229 ه.ش. در تهران، در 
خانواده علم و ادب دیده به جهان گشــود. پدر ایشان 
مرحوم آیت الله میرزا محمد ثقفی صاحب تفسیر روان 
جاوید، از علمای متجدد تهران و از شاگردان مرحوم 
آیت... العظمی حائری یزدی بود. جد ایشــان میرزا 
ابوالفضل تهرانی صاحب کتاب مشهور شفاء الصدور 
در شــرح زیارت عاشورا از نوابغ دوره خود بوده است. 
پدر میرزا ابوالفضل تهرانی، مرحوم میرزا ابوالقاســم 
کالنتر صاحب تقریرات شیخ انصاری و از فقهای تهران 
بوده اند. خانم ثقفــی از ناحیه مادری با خانواده های 
متجدد قاجار مرتبط بوده و به همین دلیل دو ویژگی 

دینداری و تجدد در ایشان یكجا جمع گردیده بود. 
  ایشان از نعمت هوش و اســتعداد ذاتی، حافظه ای 
فوق العاده، پشتكار و عالقه وافری به تحصیل دانش 
برخوردار بودند و تحصیالت کالســیک علوم جدید 
را در دبیرســتان های تازه تأسیس در آن دوره، کسب 
کرده بودند. زبان فرانسه را به خوبی در مدرسه آموخته 
بودند و زبان عربــی را نزد حضرت امام آموخته و بعد 
از تبعیــد به عــراق، ادامه داده بودند. بر شــعر و ادب 
فارسی، مانند غزلیات حافظ و سعدی یا کتاب بوستان 
و گلســتان ســعدی و کلیله و دمنه و دیگر کتب ادبی 
تســلط داشتند و تا اواخر عمر نیز بســیاری از اشعار 
ایشــان را در خزانه حافظه خویش داشــتند. پس از 
ازدواج نیــز دروس حــوزوی را به مدت 15 ســال نزد 
حضرت امام فرا گرفتند و همیشه تحصیل ایشان مورد 
تشــویق، و استعداد و کمال فهم ایشان مورد اعتراف 

امام بوده است. 
  در ســال 1308 ه.ش. با خواســتگاری های مكرر، 

ازدواجــی پر برکت میــان آن دو شــخصیت ویژه که 
حقیقتا کفــو و همتراز یكدیگر بودنــد درماه مبارک 
رمضان، در شاه عبدالعظیم منعقد  گردید که حاصل 
آن 8 فرزند؛ 3 پســر و 5 دختر بوده اســت. سه فرزند 
ایشان در دوران کودکی از دنیا رفتند و 5 فرزند از ایشان 
به کمال رســیدند: شهید آیت الله   حاج آقا مصطفی 
)همسر سرکار خانم معصومه حائری(، سرکار علّـیه 
صدیقه مصطفوی )همســر مرحوم آیت¬الله شهاب 
الدین اشراقی(، سرکار دکتر فریده مصطفوی )همسر 
جناب آقای محمد حســن اعرابی فرد( سرکار دکتر 
زهرا مصطفوی )همسر آقای دکتر محمود بروجردی( 
و مرحوم حجت السالم و المسلمین حاج احمد آقا 

)همسر سرکار دکتر فاطمه طباطبایی(. 
  این کــه فرزندان حضــرت امام، در طــول زندگی پر 
برکت ایشان، مرید فداکار بوده و خالصانه در خدمت 
امام و هدف امام بودند، حاصل تربیت مدبرانه، صحیح 
و اخالقی همسر گرامی امام است که توانستند طی 
ســالیان متمادی، جایگاه ممتاز امــام را در محیطی 
سالم و پاک، به گونه ای که در شأن حضرت امام بود، 

در جان و دل فرزندان خویش حفظ کنند. 
  حضــرت امام نیز متقابال به گونــه ای رفتار کردند تا 
فرزندان خود را نسبت به احترام کامل و محبت همسر 
محبوب خود، تربیت شایسته کنند و این خصوصیت 
موجــب گردید تا فرزنــدان و همه خانــواده، خود را 
موظف بدانند همــواره در خدمت گزاری نســبت به 

ایشان حاضر و پیشقدم باشند. 
  همســر مكرم امام، عالوه بر آنكه مــورد تكریم امام 
بودند، به شــدت مورد عالقه ایشان بوده و امام عالقه 
خود را به همسر محبوب خود بارها ابراز می داشتند و 

این نكته به وضوح در میان خانواده و آشنایان مشخص 
و مورد توجه بوده است. 

  همســر امام، متدین واقعی و به دور از هر نوع تظاهر 
به دین داری بودند. هیچ جمله خالف واقعی از ایشان 
شــنیده نمی شــد. گویی غیبت، تهمت و بدگویی با 
طینت ایشــان بیگانه بود. اهل انجام مســتحبات از 
قبیــل روزه، قرائت قرآن، زیــارت، نماز جعفر طیار و 
زیارت عاشــورا بودند. به رعایت حفظ آبروی دیگران 
مقید بودند. کمک به دیگــران را با رعایت حدود آن، 

دوست داشتند. 
  بانوی انقالب، شخصیتی هوشمند و صبور داشتند. 
اگر بــه جلوه های صبر ایشــان توجه شــود روشــن 
می گردد که صبور بودن ایشان همراه با هوشمندی 
اســت؛ به این معنی که صبر و اســتقامت ایشان در 
تحمل سختی ها بر آمده از درک بالی ایشان نسبت 

به  وضعیت پیش آمده بوده است. 
  ایشــان اگرچه در خانه ای روحانی چشــم به جهان 
گشــودند امــا دوران طفولیت و نوجوانی خــود را در 
منزل اشــرافی مادر بزرگ خویــش و در رفاه کامل به 
ســر برده بودند. پــس از ازدواج با حضرت امام، خود 
را آماده زندگی ســاده طلبگی و رعایت همه شــئون 
روحانیت نمودند و در طول حیات خویش نســبت به 
این نكته حساسیت داشتند و در تمام مراحل زندگی 
اجتماعی امام؛ از دوران طلبگی تا زمانی که مدرس 
تراز اول حوزه علمیه قم بودند و در دوران مرجعیت و 
تبعید، دوران رهبری و پس از پیروزی انقالب اسالمی 
برخود لزم می دانســتند تا متناســب با آنچه شرائط 
زمان و مردم از زندگی امام انتظار دارند، رفتار کرده، 
بیت حضرت امام را از نظر وســائل منزل، یا خوراک و 

  نگاهی به زندگینامه همسر مکرمه امام خمینی

یارآفتاب
اولفروردینسالگرددرگذشتبانوخدیجهثقفیهمسرامامخمینی

پنجشنبه 1فروردین ماه 1398| سال هفتم | شماره 363 - 362    



11

پوشاک، در ســادگی کامل و در کمال نظم و 
سلیقه حفظ کنند. 

  در دوران آغــاز نهضــت از ســال 41 همواره 
شــجاعانه محیــط خانــه را محــل آرامش و 
طمأنینه نگه می داشــتند و موجب دلگرمی 

امام بودند. 
  در جریان دستگیری  و زندانی شدن حضرت 
امام در سال 42 و با احتمال صدور حكم اعدام 
برای امام، ایشان شجاعانه این مرحله را پشت 
سر گذاشتند و منزل ایشان محل رفت و آمد 
و اظهار پشتیبانی همه مردمی بود که نگران 

حال و وضعیت امام بودند. 
  پــس از آزادی امام از زندان و حصر ایشــان 
در منطقه قیطریــه، دوران جدیدی از آزمون 
صبر و تحمل همسر محترم امام آغاز گردید. 
مهاجرت به تهران، برای حضور آرامش بخش 
در کنار امام و تحمل حصر خانگی برای مدت 

نامعلوم، در حفظ و تقویت امام مؤثر افتاد. 
  آزادی کامــل حضرت امام و انتقــال به قم، 
منزل ایشــان را محل هجوم ســیل عاشقان 
و دلســوختگان امام قرار داد و حفظ شــئون 
بیت امــام در پذیرایی از زنانی که برای عرض 
ارادت تشــریف می بردنــد و رعایــت آداب و 
احترام برای عموم مــردم و نیز خانواده های 
علما و محترمین، نیازمند ظرافت و دقتی بود 
که با مدیریت همســر امــام، مورد توجه همه 

مراجعین قرار می گرفت. 
  ســخنرانی مشــهور حضرت امــام پیرامون 
کاپیتولسیون و هجوم ناگهانی شبانه نیرو های 
نظامی برای دستگیری و تبعید حضرت امام، 
دوران بی اطالعی از وضعیت امام، دستگیری 
و تبعیــد حاج آقا مصطفــی از جمله حوادث 
سال 43 بود که تحمل آن برای بانوی انقالب، 
تنها به واســطه شــجاعت و روحیــه صبور و 

هوشمندانه ایشان ممكن بود. 
  پــس از انتقال امام بــه عراق، همســر امام 
همه عالئــق خــود را در ایران رهــا کردند و 
برای همراهی امــام و حضور در کنار امام، به 
دور از فرزنــدان، نزدیكان و دوســتان، راهی 
نجف گردیدند و طعم تلخ غربت را بدور از هر 
شِـکوه، شكیبانه گذراندند و همدل و همراه با 
امام صبر پیشه کردند. ایشان در همان دوران 
تبعید نیز توانســتند با ایجاد رابطه محترمانه 
با بیوت مراجع و علمــای نجف از قبیل بیت 
آیات عظام خوئی، شهید صدر و ..... و حتی 
خانواده فضال و طالب نجف اشرف، در حفظ 
حرمت بیت حضرت امام در میان حوزه نجف، 

نقش مهمی را ایفا کنند. 
  شــهادت فرزنــد عزیز و دانشــمند ایشــان 
مرحوم شــهید حاج آقا مصطفــی در غربت، 
جانگدازترین داغی بود که بر قلب مادر انقالب 
آتش زد و تا آخر یاد و خاطره تلخ آن با ایشــان 
همراه بود. تحمل شهادت حاج آقا مصطفی 
از یک ســو، مشــاهده دوران شیرین پیروزی 
انقالب اسالمی بدون حضور او از سوی دیگر، 

بر غم ایشــان می افزود. و از همه مهمتر آنكه 
حضرت امــام به احترام ملت غیــور و فداکار 
ایران اجازه نمی دادند تا نامی از فرزند ایشان 
در رســانه های گروهــی جمهوری اســالمی 
برده شود تا تبعیضی نسبت به فرزند خویش 
در برابر شــهدای مردم شــهید پرور به وجود 
نیاید، با آنكه همه ســاله برای همه شــهدای 
انقــالب و روحانیــت و مســئولین جلســات 
بزرگداشت برگزار می گردید، و همسر مكرمه 
امام هوشمندانه این خواست امام را در جهت 
اهداف و آرمان های ایشان تحمل می کردند 
و فقــط با یک جمله ناراحتی خود را به آرامی 
ابراز می فرمودند: »امسال هم گذشت و از این 
بچه حرفی زده نشد« و تنها دلخوشی ایشان 
آن بــود که حضرت امام، حاج آقا مصطفی را 
در همه مســتحبات خویش شریک قرار داده 

بودند. 
  پس از اوج گرفتن انقالب اســالمی بار دیگر 
همسر فداکار امام نگرانی های حاصل از حصر 
خانگی توســط نیروهای امنیتی عراق برای 
امام و خانواده ایشان، هجرت به پاریس  و خطر 
پرواز انقالب به ایران و روزهای پر حادثه دهه 
فجر انقالب را پشت ســر گذاشتند و فضای 

آرامی را در بیت امام فراهم آوردند. 
  پس از پیروزی انقالب اسالمی، رعایت آداب 
متناسب با بیت امام در برخورد با مردم مشتاق، 
حفظ احترام لزم برای دوســتان و نزدیكان، 
حمایت از انقالب و امام در رفتار و گفتار، حفظ 
سادگی زندگی و بیت امام متناسب با شئون 
رهبری و فراهم کردن سفره ای ساده و مطبوع 
برای حفظ سالمت جسمی امام نیازمند دقت، 
وســواس و سعه صدری بود که همسر محترم 
امام بر اســاس تیزهوشی و موقعیت شناسی 
خاص خویش، مدیریت آن را بر عهده داشتند. 
  ایشان با کمال دقت از عموم مردم مشتاقی 
کــه به صورت گروهــی برای دیــدار خانواده 
حضرت امام تشــریف می بردند تا از نزدیک، 
به ایشان ابراز محبت کنند، همانند دوستان 
و آشنایان خصوصی خود پذیرایی می کردند 
و تكریــم میهمان را از وظایف خدشــه ناپذیر 
خویش می دانســتند. مهمان نوازی ایشان از 
قدیم الیــام در قم، نجف و تهران زبانزد همه 

آشنایان و نزدیكان ایشان بود. 
  ایشــان روابــط بســیار نزدیكی بــا خانواده 
مسئولین نظام داشتند و روابط خود را به دور از 
بحث ها و جناح بندی های سیاسی که در طول 
دوران سی ساله انقالب تغییر می کرد حفظ 
کرده بودنــد. خانواده همه مســئولین نظام 
همانند دیگر آشنایان ایشان، در مناسبت ها 
یا به تناوب به بیت امام رفت و آمد داشــتند و 
همسر امام نیز به تناسب و مكرر بر خود لزم 
می دانستند تا پاســخ محبت آنها را بدهند و 
وظیفــه بازدید از منازل آنها را در برنامه روزانه 

خود قرار داده بودند.  
  با ارتحال حضرت امام، اگرچه ایشان همدمی 

شــصت ســاله و پشــتیبانی عزیز را از دست 
دادند، اما به دلیل شخصیت و روحیه محكم 
و مســتقلی که داشــتند و به دلیــل فرزندان 
دلســوزی که هرگز مادر را در هیچ مرحله ای 
تنها نمی گذاشتند و همیشه در خدمت ایشان 
حاضر و پرتالش بودند، صبر پیشــه کردند و 
موقعیت ممتاز ایشان با عزت و احترام حفظ 

گردید. 
  پــس از رحلــت حضــرت امام، همه ســاله 
مسئولین نظام؛ مقام معظم رهبری، رؤسای 
 جمهور، رؤسای قوای مقننه و قضائیه و دیگر 
مســئولین کشــور به طور مكرر، بــرای ابراز 
محبت و احترام در بیت امام حاضر می شدند و 
با ایشان مالقات داشتند و ایشان با هوشمندی 
و متانت خاص خود، به تكریم، حمایت و گاه 
انتقادات ســازنده ای می پرداختند و معتقد 
بودند که هر کسی در نظام جمهوری اسالمی 
که نتیجه زحمات بی شــائبه حضــرت امام و 
مردم شهید پرور ایران است، دارای مسئولیت 
باشد، باید مورد حمایت و تكریم بیت امام قرار 

داشته باشد. 
  رحلت نابهنگام حاج احمد آقا که از محبوبیت 
خاصی در میان خانواده برخوردار بود و خود 
از ارکان اصلــی اجتمــاع خانــواده امام بود، 
لطمه جبــران ناپذیری بر دل بانــوی داغدار 
انقالب وارد ســاخت. گویــی خداوند متعال 
مقدر فرموده بــود تا بانوی انقالب را با صبر و 
شكیبایی بیازماید و غم از دست دادن عزیزان، 
یكی از موارد امتحــان الهی بود به طوری که 
پس از شــهادت اولین فرزند و بعد از پیروزی 
انقالب که ظاهــرا دوره آرامش و پایان یافتن 
بســیاری از مشــكالت و نگرانی های ایشان 
بوده اســت، ده نفر از نزدیک ترین های خود 
را از دســت دادند؛ پدر، مادر، همسر، فرزند، 

خواهران، برادر و داماد. 
  جایگاه ویژه بانوی انقالب در میان خانواده و 
فرزندان چنان بود که تا اواخر عمر شریفشان 
که توان خروج از منزل برای ایشان فراهم بود، 
کامال مشخص بود که برنامه ریزی برای سفر، 
پذیرش میهمان و دیدار آشنایان، توسط ایشان 
انجام می گردید و دیگران مطیع و تابع برنامه 
ایشــان بودند و همه برنامه های زندگی خود 
را با ایشان تنظیم می کردند، برخالف عموم 
خانواده ها که پدران و مادران در ســنین بال، 
تحت نظارت و اداره فرزندان زندگی می کنند. 

  دوره کســالت ایشــان که بیش از هفت ماه 
طول کشــید، یكی دیگر از مراحل شكیبایی 
ایشان بود که در بستر بیماری بدون شكایت از 
وضعیت به وجود آمده، ناراحتی های حاصل 
از انــواع بیماری ها را تحمل فرمودند و در اول 
فروردین 1388 دار فانی را وداع گفتند. پیكر 
ایشان در کنار مرقد مطهر امام به خاک سپرده 

شد. روحشان با امام راحل قرین باد.  
منبع:کتابقدسایران،بانویبزرگ
انقالب

جایگاهویژه
بانویانقالبدر
میانخانوادهو
فرزندانچنان
بودکهتااواخر
عمرشریفشان
کهتوانخروج
ازمنزلبرای

ایشانفراهمبود،
کامالمشخص
بودکهبرنامه

ریزیبرایسفر،
پذیرشمیهمان
ودیدارآشنایان،
توسطایشان
انجاممیگردید
ودیگرانمطیعو
تابعبرنامهایشان
بودندوهمه

برنامههایزندگی
خودراباایشان
تنظیممیکردند،
برخالفعموم
خانوادههاکه
پدرانومادران
درسنینباال،
تحتنظارتو
ادارهفرزندان
زندگیمیکنند
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مادرجانسالمعلیکم.امیدوارممراببخشید،
میخواســتماگرموافقتمیفرماییدمختصریاز
زندگیمشــترکتانباحضرتاماموقبلازازدواج
خودواینکــهدرچهخانــوادهایمتولدشــدهایدو
خانوادهتانازنظــرعلمیواقتصادیچگونهبودند

برایماتوضیحبفرمایید.
سال م علیكم. بسم ا... اگر بخواهم از وضعیت خانوادگی 
خود بگویم باید از چند نســل قبل شــروع کنــم. پدرم 
حاج میرزا محمد ثقفی از علمای تهران بود که از ایشان، 
آن طور که من اطالع دارم، تفسیر نوین در چند جلد مانده 
است و بیشتر مشغول تألیف کتاب بودند و کمتر به امور 
آخوندی مثل گرفتن وجوهات شرعیه و ارتباط با بازاریان 
و امثال آن اشتغال داشتند، البته نماز جماعت داشتند و 
پیش نماز بودند و ضمنًا چون »خانم جان« من هم متمول 
بود احتیاج نداشــت. پدر ایشان میرزاابوالفضل تهرانی 
از نوابغ زمان خود بود که در جوانی، حدود چهل و چند 
ســالگی، فوت کرد. میــرزا ابوالفضل هم صاحب کتاب 
»شفاءالصدور« است که شرحی بر زیارت عاشوراست. آقا 
  ]  امام  [    می گفتند که میرزا ابوالفضل از بزرگان بوده اند و از 

ایشان کتاب شعری هم به زبان عربی چاپ شده است. 
ظاهرًاایشانکتابخانهمفصلیداشتهاندکهوقف

است؟
  بله ایشــان کتابخانه مفصلی داشــته اند و مــن از پدرم 
شــنیدم که آن را به مدرسه سپهســالر قدیم که شهید 

مطهری فعلی اســت داده اند. ایشان در آن مدرسه، هم 
نماز می خواندند و هم مجلس درس داشتند. 

  پدر او حاج میرزا ابوالقاسم ثقفی که معروف بوده است به 
»حاج میرزاابوالقاسم کالنتر« از مجتهدین زمان خود بود 
که یكی از کتاب  های ایشان تقریرات درس مرحوم شیخ 
انصاری از علمای خیلی بزرگ است و تقریرات ایشان در 
دسترس همه بود. اینكه به او »کالنتر« می گفتند ظاهرًا 
به دلیل آن بود که پدرش حاج میرزامحمود از رجال زمان 
ناصرالدین شاه بوده وگویا وقتی ناصرالدین شاه به کربال 
رفته است اینطور شنیده ام که او را حاکم و کالنتر تهران 

کرده است. 
مادرجاندربــارهوضعیتخانوادگیخودتاناز

طرفمادریهمتوضیحبفرمایید.
پدر مادرم حاج میرزا غالمحسین، خزانه دار و مستوفی 
خزانــه بــود کــه بــه او خازن الممالک می گفتنــد. پدر 
مادربزرگــم حاج میــرزا هدایت بود کــه در تاریخ دوران 
قاجاریه او »ناظم خلوت« یعنی وزیر دربار بود و بعدها در 
زمان رضاخان که نام فامیل باب شد، فامیل خود را ناظم 
خلوتی گذاشــتند و مادربزرگم که بــه رحمت خدا رفته 

است فامیل ناظم خلوتی داشت. 
دراینصورتوضعیتاقتصادیخانوادهشــما

خوببودهاست؟
بلی، مادر خانم جانم از پدرش ارث داشــت و شوهرش 
هم خازن الممالک بود و تمول داشــت. آن زمان پدرش 

ماهــی 30 تومان پول تــوی جیبی به خانمــم می داد. 
البته آقا خانم طلبه بود و مالیه ای نداشت ولی پدرش در 
کوچه صدراعظم ساکن بود که خانه های آن مال اتابک 
بود. اتابک شــوهر عمــه خانمم بــود و در آن زمان علما 
پیش دستگاه دولتی خیلی اهمیت داشتند چون همه 
امور مملكت زیر نظر علما بــود. پدر آقا جانم حاج میرزا 
ابوالفضل، هم مورد احتــرام اتابک بود و هم چون قوم و 

خویش بود ارتباط زیادی با اتابک داشت. 
ظاهرًاپدرتانآقایثقفــی،مدتیدرقمزندگی

کردهاند؟
حاج شیخ عبدالكریم در سال 40 قمری به قم آمد و حوزه 
ـ من متولد  قم تأسیس شد یعنی من تقریبًا 7 ساله بودم 
ـ و پدرم که 29 یا 30 ساله بود به فكر  33 قمری هســتم 
افتاد که برای ادامه تحصیل به قم برود و وقتی من تقریبًا 
9 ساله بودم پدر و مادرم به قم رفتند و 5 سال آقاجانم در 
قم ماندگار شــد و من نزد مادربزرگم ماندم و اصاًل با آنها 
نرفتم و آنها هم انتظار نداشتند با آنها بروم چون من از اول 

نزد مادربزرگم مانده بودم و با او زندگی می کردم. 
مادر،شــماکهاوالداولپدرومادرتانهستید،
چندخواهروبــرادرداریدوچرانــزدمادربزرگتان

زندگیمیکردید؟
من اولد اول پدر ومادرم بودم و وقتی آنها به قم می رفتند 
دو خواهر داشتم که یكی از آنها فوت کرده است و دو برادر؛ 
یكی آقارضا و دومی محسن بود و مادرم یكدانه اولد بود. 

     پای صحبت ها و خاطرات همسر امام خمینی در گفت وگوی دختر با مادر 

بانو خدیجه ثقفی: 

امام کم نصیحت می کردند

تابهحالدرگفتههاونوشتههایبسیاری،ویژگیهاو
خصوصیاتامامراحلاززوایایمختلفتشــریحشده
اســت،اماُبعدرفتارخانوادگیآنعزیزونگاهونگرش
ویبهزنوزندگی،کمترویاهیچموردبررسیوتحلیل
واقعنشدهکهاینخودقابلتأملاست.مرحومهمسر
حضــرتامامبانــوخدیجهثقفــیدرایــنگفتوگواز
آشــناییوازدواجشباامامخمینی)س(،نحوهازدواج،
تربیــتبچهها،رفتارامامدرمنــزل،ونگاهامامبهزنو
زندگیگفتهاند.همســرامامخمینیتابهحالحاضر
بهگفتوگوباهیچنشــریهورســانهاینشدهبودنداما
اینگفتوگوبازحمتفراوانســرکارخانمدکترزهرا
مصطفویدختربزرگوارایشــانانجامشدهکهسالیان
پیشدرنشریه»ندا«چاپشد.مشروحاینگفتوگورا

درزیرمیخوانید:

اولفروردینسالگرددرگذشتبانوخدیجهثقفیهمسرامامخمینی

پنج بار به خواستگاری امام جواب رد دادم
مهریه ام هزار تومان بود

درماه رمضان عروسی کردیم چون درس  ها تعطیل بود
حاضر نبودم به قم بروم

تذکر می دادند که مواظب اخالق و سیرت 
     خود باشید. خودتان را نگیرید و تکبر نکنید
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پدرش زود فوت کرده بود و مادرش شــوهر نكرده بود و 
یک اولد دختر و یک پسر داشت که آن پسر هم در سال 
وبائی فوت کرده بود و فقط یک دختر برایش مانده بود. 
مادرم بعد حامله شد و مادربزرگم به مادرم گفت: »حال 
که تو حامله ای، من دخترت را می برم« قدیم هم اعیان 
چند دایه داشتند و مدتی که می گذشت اعیان بچه ها را 
می دادنــد منزل دایه و خرج دایه را می  دادند مثل مادرم 
که دایه داشت و او تا زمانی که  احمد به دنیا آمد و تو چهار 

ساله بودی، زنده بود، محیاخانم. 
بلهیادممیآیدیکخانمصورتگردباروسری

سفیدکهزیرگلوسنجاقمیکرد.
من از 6 ماهگــی رفتم پیش مادربزرگــم و با او زندگی 
کردم. نام او خانم مخصــوص بود و ما به او خانم مامانی 
می گفتیم. وقتی آقاجانم به قم رفت، ما با مادربزرگم دو 
سال یكمرتبه به قم می رفتیم. آن زمان ماشین نبود فقط 
دلیجان و کالسكه بود و ما همیشه با کالسكه می رفتیم. 
دو شب هم در راه می خوابیدیم، علی آباد و جای دیگر. آقا 
جانم یک خانه آبرومند در قم در کوچه آسیداسماعیل در 
بازار اجاره کرده بود. خانه بزرگی بود. اندرونی و بیرونی 
داشــت و حیاط خوب و صاحبخانه هم شــخص تاجر و 
معتبری بود. آنجــا را اجاره کردند و یک نوکر داشــتیم 
بــه نام ذبیح اللــه و دو کلفت و اشــخاصی هم می آمدند 
برای کارهای متفرقه. خانمم ماهی 30 تومان داشــت 
و ما را به مدرسه گذاشــت. آن زمان مدرسه ای که درس 
جدید بدهد دارای کالســی بود که 20 شاگرد داشت و 
کسانی که می توانستند ماهی 5 ریال بدهند خیلی کم 
بودند، دختران دکترها، تاجرها یا مجتهدین به مدرسه 
می رفتند. ما سه خواهر بودیم که به مدرسه می رفتیم و 
تا کالس هشــتم درس خواندیم. خواهرهایم آنجا درس 
می خواندند و من در تهران، تا کالس هشتم که صحبت 

ازدواج مطرح شد. 
پسحــاالکهصحبتبــهاینجارســیدلطفًااز
ازدواجتانبگوییدواینکهچطورشــدکهآقاشمارا

پیداکردند؟
آقاجانم که 5 ســال در قــم بودند و ما چند بار قم رفتیم 
یكبار ده ساله بودم، یكبار 13 ساله و یكبار هم 14 ساله 
بودم. پــدرم از مادربزرگم خواهش کــرد که من بمانم. 
مادربزرگم می خواست 15 روز بماند و برگردد چون عید 
بود. آقاجانم خواهش و تمنا کرد که من »قدسی جان را 
سیر ندیدم بگذارید دو ماهی پیش من بماند. ما تابستان 
بــه تهران می آییم و او را می آوریــم.« بالخره مادربزرگم 
راضی شدند. ما هم راضی نبودیم ولی چند ماهی ماندیم. 
تصدیق کالس شــش را گرفته بودم آقاجانم می گفت: 
»دبیرستان نرو« چون روحیه اش متجددانه نبود. آن وقت 
دبیرستان برای دخترها کم بود و او می گفت: »چون در 
دبیرستان معلم مرد است نرو. فراش مرد است و بازرس 
مرد اســت«. ایراد می گرفت و مــا هم نرفتیم. یک چند 

ماهی ماندم و بعد با خانمم آمدیم تهران. 
در  این مدت 5 سال آقاجانم در قم دوستان و رفقایی پیدا 
کرده بود. یكی از آنها آقا روح الله بود که در آنجا رفیق شده 
بودند. هنوز حاجی نشده بود. مرد متدین، نجیب، باسواد 
و زرنگی بود. او را پسندیده بود که با من 12 سال تفاوت 
سنی داشــت و با آقاجانم 7 سال. یكی از دوستان دیگر 
آقاجانم آقای آسیدمحمد صادق لواسانی بود که او هم از 
دوستان آقا روح الله بود. آن زمانی که آقاجانم می خواست 
به تهران بیاید، آقای لواســانی بــه آقا روح الله  گفته بود 
که چرا ازدواج نمی کنی؟ 27ـ26 ساله بود. او هم گفته 
بود: »من تاکنون کسی را برای ازدواج نپسندیده ام و از 
خمین هم نمی خواهم زن بگیرم. به نظرم کسی نیامده 
اســت.« آقای لواســانی گفته بود »آقای ثقفی دو دختر 

دارد و خانم داداشــم می گوید خوب هســتند« اینها را 
بعدًا آقا برایم تعریف کردند که وقتی آقای لواسانی گفت 
آقای ثقفــی دو دختر دارد و از آنها تعریف می کنند مثل 
اینكه قلب من اینجا کوبیده شد. در هرحال آقاجانم هم 
خوشــگل و شیک و اعیان و خوش لباس بود. مثاًل در آن 
زمان پوستین های اســالمبولی می پوشید و می رفت و 
همه طلبه ها تعجب می کردند؛ هم عالم بود، دانشمند و 
اهل علم بود. اهل ایمان و متدین بود و هم شــیک بود. 
مثاًل نمی گذاشت ما مدرسه برویم باید چاقچور بپوشیم، 
کفش هایمان مشكی ساده باشد. آستین لباسمان بلند 
باشد. اصاًل روحًا تجمل را دوست نداشت و خیلی اهل 
علم و مال بود. آقا   ]  حضرت امام  [   همیشه می گفت: »پدر 
شما خیلی مالســت، خیلی با فضل و با علم است ولی 

حیف که رشته مالیی به دستش نیست.« 
ایشــانکهاهلعلموفضلیتبودهاندمســلمًا

دارایتألیفاتهمبودهاند؟
من فقط یک تفســیر از ایشــان می دانــم، کتاب های 
دیگــرش را نمی دانم. شــما اگر بخواهیــد از اخوی ها، 
علی آقا و حسن آقا بپرسید هر دو می دانند. کتابخانه اش 
را با اینكه عــده ای از او کتاب گرفته بودند و مجانی هم 
کتابخانه را به دانشــگاه داده بود باز هم یک اتاق کتاب 
داشــت که هنوز هم هســت از پایین تا زیر سقف است. 
کتاب های خودش، کتاب های پدرش و آنهایی که تهیه 

کرده بود. 
مــادرازخواســتگاریبفرمایید،خواســتگاری

چگونهانجامشد؟
این باعث شد که آســیداحمد آمد خواستگاری. برای 
قبول خواســتگاری حــدود 10 ماه طول کشــید چون 
من حاضر نبودم به قم بــروم. آن زمان هم که خانه پدرم 
می رفتم، بعد از 15ـ10 روز از مادربزرگم می خواستم که 
برگردیم. چون قم مثل امروز نبود. زمین خیابان، تا لب 
دیوار صحن قبرستان بود، کوچه های باریک و...، زیاد در 
قم نمی ماندم. بــه این خاطر بود که زود از قم می آمدم و 
آن دو ماهی که آقام مرا به زور نگهداشت، خیلی ناراحت 

بودم. 
  مراحل خواستگاری شــروع شد آقاجانم می گفت: »از 
طرف من ایرادی نیســت و قبول دارم. اگر تو را به غربت 
می برد، آدمی اســت که نمی گذارد به قدســی جان بد 
بگذرد.« روی رفاقت چند ســاله اش روی آقا شــناخت 
داشــت. من می گفتم که اصاًل قم نمی روم و جهاتی بود 

که میل نداشتم به قم بروم. 
پسچطورشــدکهبهقمرفتیــد؟ظاهرًاخواب

دیدیداگریادتانهستبفرمایید.
خواب های متبــرک دیدم، چند خــواب، خواب هایی 
دیدیــم که فهمیدیم این ازدواج مقدر اســت. آن خوابی 
که دفعه آخری دیدم که کار تمام شــد حضرت رســولـ  
امیرالمومنین و امام حسن را در یک حیاط کوچكی دیدم 

که همان حیاطی بود که برای عروسی اجاره کردند. 
یعنیشــمادرخوابخانهایرادیدید،وبعداز
مدتیخانهایکهبرایعروســیشمااجارهکردند،

همانبودکهشماقباًلدرخوابدیدهبودید؟
بله، همان اتاق ها با همان شكل و شمایل که در خواب 
دیده بــودم. حتی پرده هایــی که بعدًا برایــم خریدند، 
همــان بود کــه در خواب دیــده بــودم. آن طرف حیاط 
کــه اتــاق مردانه بــود پیامبــر)ص( و امام حســن)ع( و 
امیرالمومنین)ع( نشسته بودند و در این طرف حیاط که 
اتاق عروس شد من بودم و پیرزنی با یک چادر که شبیه 
چادر شب بود و نقطه های ریزی داشت و به آن چادر َلكی 
می گفتند. پیرزن ریزنقشــی بود که او را نمی شناختم و 
با من پشت در اتاق نشسته بود. در اتاق شیشه داشت و 

من آن طرف را نگاه می کردم. از او می پرسیدم اینها چه 
کسانی هستند؟ پیرزن که کنار من نشسته بود گفت آن 
روبرویی که عمامه مشكی دارد پیامبر)ص( است. آن مرد 
هم که مولوی ســبز دارد و یک کاله قرمز که شال بند به 
ـ و آن زمان مرسوم بود در نجف هم خدام  آن بســته شده 
ـ امیرالمومنین است. اینطرف هم  به ســر می گذاشتند 
جوانی بود که عمامه مشــكی داشت و پیرزن گفت که: 
این امام حسن است. من گفتم ای وای این پیامبر است 
و این امیرالمومنین است و شــروع کردم به خوشحالی 
کــردن، پیرزن گفت:»تویی که از اینهــا بدت می آید!!« 
من گفتم:»نــه، من که از اینها بدم نمی آید؟ من اینها را 
دوســت دارم.« آنوقت گفتم:»من همه اینها را دوســت 
دارم، اینها پیامبر من هستند، امام من هستند. آن امام 
دوم من اســت، آن امام اول من اســت« پیرزن گفت: تو 
که از اینها بــدت می آید!« اینها را گفتم و از خواب بیدار 
شــدم. ناراحت شــدم که چرا زود از خواب بیدار شدم. 
صبح برای مادربزرگم تعریف کردم که من دیشب چنین 
خوابی دیدم. مادربزرگم گفت:»مادر! معلوم می شود که 
این سید حقیقی است و پیامبر و ائمه از تو رنجشی پیدا 

کرده اند. چاره ای نیست این تقدیر توست.« 
قراربودچهموقعجواببدهید؟

هرچه آقا جانــم می گفت، من می گفتم نه. جواب آخر 
معلوم نبود آسید احمد لواسانی از جانب داماد هر شب 
می آمد خواستگاری و می پرسید چی شد؟ آسید احمد 
هــم باز دوباره می آمد آنجــا و آقا جانم هم می گفت زنها 
هنوز راضی نشــده اند. چون آسیداحمد با پدرم دوست 
بود با گاری و دلیجان می آمد و دو ســه روز خانه آقاجانم 

می ماند و برمی گشت. 
  یک چند وقتی گذشــت، تا دفعه پنجمی که در عرض 
دو ماه آمد، گفت: بالخره چی شــد؟ آقام می خواست 
حسابی رد کند و بگوید:»من نمی توانم دخترم را بدهم. 
اختیارش دســت خودش و مادربزرگش است و ما برای 
مادربزرگش احترام زیادی قائلیــم«. مادربزرگم راضی 
نبود، چون شریک ملک های مادربزرگم هم خواستگاری 

کرده بود. 
پدرتانخیلیروشنبودهاندومقیدبودهاندکه
خودتــانومادربزرگتانراضیباشــید.درحالیکه
خیلیازپدرهادرآنزمانبهخواستهدخترچندان

توجهنمیکردند.
بله. بله. من سر صبحانه خواب را برای مادربزرگم تعریف 
کردم و بالفاصله وقتی اسباب صبحانه جمع شد آقاجانم 
وارد شدند. زمستان بود و کرسی بود و همه اینها برحسب 

اتفاق بود. 
ـمشــورتمادربزرگوورود یعنیخوابشــما

آقاجاناتفاقیبود؟
بلــه، آقاجانــم آمدنــد و نشســتند و من چــای آوردم. 
گفتند:»آسید، احمد آمده. دفعه پنجمش است و حرفی 
به من زد که اصاًل قدرت گفتن ندارم.« حرف، این بود که 
آسید احمد وقتی دیده که آقام گفته نه، نمی شود یعنی 
زنها راضی نیستند آسیداحمد هم به طور محكم گفته: 
»با رفاه بزرگ شــده و با وضع طلبگی نمی تواند زندگی 
کنــد و این حرف هایی اســت که کســانی که مخالفند 
می زنند.« همه مخالف بودند اول خودم. بعد مادربزرگم، 
مادرم، فامیل ها. آقام هم می گفت میل خودتان اســت 
ولی من به ایشــان عقیده دارم که مرد خوب و باســواد و 
متدینی است و دیانتش باعث می شود که به قدسی جان 

بد نگذرد. 
  آقام گفت:»اگر ازدواج نكنی من دیگر کاری به ازدواجت 
ندارم.« من دختر 15 ساله ای بودم و خیلی هم مقام پدرم 
را حفظ می کردم. حتی بی چادر جلوی پدرم نمی رفتم. 
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حتی وقتــی صدایمان می کرد بایــد چادر روی 
ســرمان بیندازیــم ولو چادر خواهر باشــد یا هر 
کس دیگر. من هم ســكوت کــردم. خانم بزرگ 
رفت به عنوان تشریفات برای ایشان گز آورد، از 
گز خوردند و گفتند:»پس من به عنوان رضایت 
قدســی ایران گــز می خــورم.« گفتنــد و گز را 
خوردنــد و من هم هیچی نگفتــم، چون ابهت 
خوابی که دیده بودم، من را گرفته بود. ســكوت 
کــردم. آقام گز را خوردند و رفتند. به فاصله یک 
هفته آسید محمدصادق لواسانی و داماد با یک 
نوکر به نام مســیب بر آقا جانم وارد شدند برای 
خواســتگاری و همه با هم رفیق بودند جز آقای 
هندی. آقام هم مرا خبر کرد. ذبیح الله خادم آقام 
آمد منزل مادربزرگم گفت:»خانم، میهمان دارند. 
گفته اند قدســی ایران بیاید آنجــا.« مادربزرگم 
گفت:»میهمانش کیست؟« به او سفارش کرده 
بودند که نگوید داماد آمده اســت. واهمه از این 
داشتند که باز بگویم نه. من هم رفتم خانه مادرم. 

آنجا که رفتم موضوع را فهمیدم. 
  آن خواهــرم که یكســال ونیــم از من کوچكتر 
ـ دویــد و گفت:»داماد آمده!!  ـ شــمس آفاق  بود
داماد آمده!« من را بردند و داماد را از پشت اتاق 
ذبیح الله نشانم دادند. آنها توی اتاق دیگر نشسته 
بودند و من از پشــت در این اتاق ایشان را دیدم. 
آقا زردچهره بود،   موی کم زردی داشــت و اتفاقًا 
روبرو واقع شده بودند و زیر کرسی نشسته بودند. 
وقتی برگشتم خواهرانم و مادرم هم آمدند و داماد 

را دیدند، چون هیچ کدام داماد را ندیده بودند. 
دامادراپسندیدید؟

بدم نیامد، اما ســنی هم نداشــتم کــه بتوانم 
تشــخیص بدهم که چــكار باید بكنــم. ذاتًا هم 
آدم صاف و ســاده ای بودم. آقاجانم آهسته آمد 
و از خانم جانم پرسید:»قدســی ایران برگشت 
چه گفت؟« خانم جانم گفتند»هیچی نشســته 
اســت« بعدًا به من گفتند که »وقتی تو ســاکت 
نشســته بودی، به زمین افتاد و ســجده کرد.« 
چون او خودش پســندیده بود. همیشــه پدرم 
می گفت:»من دلم یک پسر اهل علم می خواهد 
و یک داماد اهل علم.« همین هم شــد. آقا اهل 
علم بود و یک پسرشان هم یعنی حسن آقا را اهل 

علم کرد یعنی پسر دوم خودش را. 
آیابعــدازازدواجهموضعزندگیشــما

مثلقبلبود؟
روز اول که می خواست آقا ازدواج کند و آقا جانم 
قرار بــود جواب مثبت به آســید احمد بدهد به 
ایشان گفت که خانم ها ایراد دارند. آسید احمد 
گفت ایرادشان چیست؟ گفت که یكی اینكه او 
را نمی شناسند و او مال خمین است و دختر در 
تهران بزرگ شــده اســت و در حالت رفاه بزرگ 
شده است و وضع مالی مادربزرگش خیلی خوب 
بوده و با وضع طلبگی مشكل است زندگی کند. 
داماد اصاًل چــی دارد؟ آیا چیزی دارد یا نه؟ اگر 
صرف حقوق شهریه حاج شیخ عبدالكریم است، 
راستی نمی تواند زندگی کند و اگر نه، از خودش 
آیا ســرمایه ای دارد یا نه؟ از آن گذشــته آیا داماد 
زن دارد یا نه؟ شــاید در خمین زن داشته باشد و 
شاید بچه داشته باشد. شاید صیغه می کردند تا 
تحصیالتشان تمام شود و سرمایه ای پیدا کنند و 

چه بسا از آن صیغه دو بچه پیدا می کردند. 
مادرشمامطمئنهستیدکهامامصیغه

نکردهبودند؟
ایشان اصاًل زن ندیده بودند، بعدًا خودشان به 
من گفتند. خود آســید احمد به آقا جانم گفته 
بود که خانم ها درست می گویند گفته بود به من 
اطمینان داری یا نه؟ اگر به من اطمینان داری 
مــن ایرادهای ایــن زنها را قبــول دارم و خودم 
می روم خمیــن و تحقیق  می کنم و می پرســم 
ببینم وضع زندگی اینها چگونه اســت؟ آسید 
احمد هم رفت خمین منزلشان دید. منزلشان 
مفصل و آبرومند اســت. دو تا حیــاط تو در تو و 
خیلی خوب خوش برخــورد و آقامنش بودند و 
قضیه را به آقای هندی برادر بزرگ آقا می گوید 
و می پرسد که حقوقش چقدر است و آیا ازدواج 
کرده یا نه؟ آنها می گویند کــه زن و بچه ندارد، 
حتی صیغه هم نكرده اســت و ما نشنیده ایم و 
بودجه او ماهی 30 تومان اســت که از ارث پدر 
دارد. وقتی آســیداحمد می آید و بــه آقا جانم 
می گوید خــوب اگر پنــج تومان کرایــه بدهد 
مسأله ای نیست و رضایت می دهد و بعد هم که 

من آن خواب را دیدم. 

مادرجانشــنیدمعروســیشمادرماه
مبارکرمضانبود،درحالیکهرسمنیست

درماهرمضانازدواجکنند.چرا؟
چون درس ها تعطیل بود.  

یعنیحضــرتامامتااینحــدبهدرس
مقیدبودندکهحتیبرایازدواجشانحاضر

بهتعطیلکردندرسنبودند؟
بله مقید بودند. گفتند چــون درس ها تعطیل 
اســت. من نزدیــک تولد حضــرت صاحب این 
خواب را دیدم و به آقا جانم رضایت من را گفتند. 

آنها هم اول ماه رمضان آمدند. 
عقدوعروســیتانچطــوربود؟مفصل

بود؟یاسادهبرگزارشد؟
عقد مفصل نبود. آقا جانم در اتاق بزرگ اندرون 
به نام تالر نشسته بود و گفت قدسی جان بیا. من 
تازه از مدرســه آمده بودم و چون بی چادر پیش 
ایشان نمی رفتیم چادر خواهر کوچكم را انداختم 
سرم و رفتم پیش آقا جانم. گفت آن طرف کرسی 
بنشین. خانواده داماد روز اول ماه رمضان آمده 
بودند و حال روز هشــتم ماه است. این چند روز 
در منزل آقا جانم بودند و خانم جانم هم خوب و 

مفصل پذیرایی کرده بود. 
  در پی خانه می گشتند که خانه ای اجاره کنند 
و عروس را ببرند. بنا بود در تهران عروسی کنند 
و بعد به قــم بروند و بعد از 8 روز خانه پیدا شــد 
که همان خانه ای بود که در خــواب دیده بودم. 
آقــا جانم گفت:»من را وکیل کن که من آســید 
احمد را وکیل کنــم بروند حضرت عبدالعظیم 
صیغه عقد را بخوانند.« آقا هــم برادرش، آقای 
پسندیده را وکیل می کند. من یک مكثی کردم 
و بعد گفتم:»قبــول دارم« و رفتند عقد کردند. 
بعــد از اینكه گفتند خانه مهیا شــد، آقام گفت 
که به اینها اثاث بدهید که می خواهند بروند آن 
خانه، اثــاث اولیه مثل فرش و لحاف کرســی و 
اسباب آشپزخانه و دیگر چیزها مثل چراغ نفتی 
را فرســتادند و یــک ننه خانم داشــتیم که دایه 
خانمم بود. او را با عذراخانم دخترش فرستادند 
آنجا برای پذیرایی و آشــپزی. شب 16 یا 15 ماه 
رمضان دوســتان و فامیل را دعوت کردند و یک 
لباس ســفید و شیكی که دخترعمه ام با سلیقه 
روی آن را با گل نقاشــی کرده بود دوختند و من 

پوشیدم. 
  مهرشماچقدربود؟وپیشنهادازطرف

شمابودیاآقا؟
   1000  تومــان بود. آنها گفتند اگر می خواهید 
خانه مهر کنید ولی آقام گفت من قیمت ملک و 
خانه هایشان را نمی دانستم چطور است؟ خمین 

چه قیمتی است. پول مهر کردم. 
آیاشمامهرتانرامطالبهکردید؟

نه، مطالبه نكردم. اما در آخر وصیت کردند که 
یک دانگ از خانه قم به عنوان مهر من باشد.  

بهطورکلیرفتارایشانباشماچگونهبود
یعنیدرخانهایشانهمازهماناحترامقبل،
برخــورداربودیدیانه؟وآیاایناحترامتاآخر

زندگیایشانبرقراربود؟
بله، به من خیلی احترام می گذاشتند و خیلی 
اهمیت می دادند، یعنی یک حرف بد یا زشــت 
به مــن نمی زدند، حتی یــک روز به دخترانش، 
ـ شــما آن موقع کوچک بودیدـ   صدیقه و فریده 

اوایلزندگیمان
هفتهاولیاماه
اول،یادمنیست
بهمنگفتمنبه
کارتوکاریندارمبه
هرصورتکهمیل
داریلباسبخرو
بپوش.اماآنچهازتو
میخواهمایناست
کهواجباتراانجام
بدهیومحرمات
راترکبکنی،یعنی
گناهنکنی.به

مستحباتخیلی
کارینداشتند،به
کارهایمنکاری
نداشتهرطوری
کهدوستداشتم
زندگیمیکردم.
بهرفتوآمدبا
دوستانمکاری

نداشتند،چهوقت
برومچهوقت
برگردم،ایشانبه
درسوتحصیل
مشغولبودندو
منهمسرمبهکار

خودمبود
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که از پشت بام رفته بودند منزل همسایه اعتراض 
داشتند و می گفتند در آن خانه نوکر بوده است و از 
این بابت نگران بودند ولی من می گفتم که کسی 
آنجا نبوده است. ایشان حتی در اوج عصبانیت، 
هرگــز بی احترامــی و اســائه ادب نمی کردند، 
همیشــه در اتــاق، جای خوب را بــه من تعارف 
می کردند. همیشــه تا من نمی آمدم سر سفره، 
خوردن غذا را شــروع نمی کردند، به بچه ها هم 
می گفتند صبر کنید تا خانم بیاید. اصاًل حرف بد 
نمی زدند. ولی اینكه من بگویم زندگی مرا به رفاه 
اداره می کردند، نه. طلبه بودند و نمی خواستند 
ـ همچنان که  دســت پیش این و آن دراز کننــد 
ـ دلشان می خواست با همان  پدرم نمی خواست 
بودجه کمی که داشتند زندگی کنند. ولی احترام 
مرا نگه می داشتند. حتی حاضر نبودند که من 
در خانه، کار بكنم. همیشــه بــه من می گفتند 
جارو نكن. اگر می خواســتم لب حوض روسری 
بچه را بشویم می آمدند و می گفتند:»بلند شو، 
تو نباید بشــویی.« من پشت ســر او اتاق را جارو 
می کردم، وقتی او نبود لباس بچه را می شستم. 
حتی یكســال که کسی که همیشه در منزلمان 
ـ آن موقع ما در امامزاده قاسم  کار می کرد، نبود 
بودیــم، همین اواخر بود که بچه ها بزرگ شــده 
ـ وقتی ناهار تمام شــد من  و شــوهر کرده بودند 
نشســتم لب حوض تا ظرف ها را بشویم، ایشان 
همین که دیدند من دارم ظرف ها را می شویم، از 
ـ گفتند:»فریده  بین دخترها، فریده منزل ما بود 
بدو، خانم دارد ظرف می شوید« فریده دوید و آمد 

ظرف ها را از من گرفت و شست و کنار گذاشت. 
مادرجــانایــنمطالبصریحوروشــن
شمانشاندهندهایناستکهحضرتامام،
جاروکردنوظرفشســتنوحتیشستن
یکروســریبچهخودتانراهموظیفهشما
نمیدانســتندوشــماهمکهبهجهتنیاز،
گاهــیبهاینکارهادســتمیزدیدناراحت
میشــدندوآنرابهحســابنوعیاجحاف
نسبتبهشمابهحسابمیآوردند.منهم
بهخوبییادمهستشماکهواردمیشدید
حتیبهشــمانمیگفتنددرراپشتسرتان
ببندید.شماکهمینشستیدخودشانبلند
میشــدندودررامیبستند.توجهواحترام
امامبهشمازبانزدبودوهست.شنیدهامشما
سالهانزداماممشغولبهتحصیلبودهاید،

لطفًادراینبارهتوضیحبدهید.
بعد از اینكه تصدیق ششم را گرفتم و یكسالی 
گذشت، رفتم دبیرستان بدریه و کالس هفتم را 
خواندم. کالس را که شروع کردم دو ماه گذشته 
بود و برای فرانسه معلم گرفتم و دو ماه هم پیش 
یک خانم کلیمی درس خواندم. ماهی 2 تومان 

می دادم.
  آقاجانم که از قم به تهران آمدند، جامع المقدمات 
را مدتی پیش ایشــان خواندم و وقتی که ازدواج 
کــردم، آقا به مــن تعلیم داد و چون بااســتعداد 
بــودم به من گفتند که احتیــاج به تعلیم ندارم و 
شــروع کردند به تدریس جامع المقدمات. همه 
درسهای جامع المقدمات را خواندم. البته سال 
اول، هیئت خواندم و بعد از آن، جامع المقدمات. 
دو بچه داشتم که سیوطی را شروع کردم و وقتی 
سیوطی تمام شد چهار بچه داشتم. بچه چهارم 

که فریده خانم اســت وقتی به دنیا آمد من دیگر 
وقت مطالعه و درس خواندن نداشتم ولی »شرح 
لمعه« را شروع کردم، مقداری شرح لمعه خواندم 
که دیدم عاجزم و هیچ نمی توانم بخوانم. مجموعًا 

هشت سال طول کشید.
بعدًا که در انقالب به عراق رفتیم شروع کردم به 
یادگیری زبان عربی و چون معاشر نداشتم زبان 
عربی را از روی کتب درســی آنها شــروع کردم. 
کتاب سوم ابتدایی را گرفتم و خواندم و بعد کتاب 
ششم و بعد کتاب نهم را از »حسین« گرفتم. چون 
بعضی لغت ها را نمی دانستم وقتی احمدجان به 
تهران آمد کتاب لغت عربی به فارسی برایم تهیه 
کرد. سپس به کتاب رمان و رمان های شیرین و 
قشــنگ و حكایت ها عالقه مند شــدم و چون از 
آنها خوشم می آمد، تشویق می شدم. دلیل آنكه 
تحصیل را در جوانی رها کردم این بود که مشوق 
نداشتم وگرنه در میان دوستانم خیلی به تحصیل 

عالقه مند بودم. 
همینکــهامامآمدندوبهتدریسشــما
مشغولشدندودرطول8سالاولزندگی
بــرایاینمســألهوقتگذاشــتندبهمعنی
تشــویقاســت،گذشــتهازآنشــماقبلاز
ازدواجتــانبهمدرســهرفتیــددرحالیکه
آنموقعهمهبهمکتبمیرفتندوحتیما
هــمبهمکتبرفتیم،اینهاهمه،خودنوعی

تشویقاست.
بله، اینكه خودشان قبول کردند و 8 سال طول 
کشــید تشویق بود. ولی اگر چهار نفر دیگر اهل 
درس بودند و با من مباحثه می کردند خیلی فرق 
داشــت. آدم در کالس می بیند که این دوستش 
درس می خواند و آن یكی هم درس می خواند و 
تشویق به تحصیل می شــود. من در عراق رمان 
می خواندم و بعد شــروع کردم به روزنامه و مجله 
خواندن و پیشــرفت کردم به طوری که در سال 
آخر اقامتمان در عراق، کتاب تمدن اسالم را به 

زبان عربی خواندم. 
مادرجــان،مــنکههمبهســطحعلمی
شماودانشجویاندانشــگاههاآّشناهستم
شــماراازنظــرعلمیهمســطح،ســطوح
باالیدانشــگاهیانمیبینمواینبهجهت
کوششخودشماوتشویقوتالشحضرت
اماماســت.امامسعیداشــتندکهشمارااز
نظرعلمیرشــددهند.آیااصواًلدرزندگی
خصوصیشمامثللباسپوشیدنیارفتو

آمدتاندخالتیمیکردند؟
نه، اوایــل زندگی مان هفته اول یا ماه اول، یادم 
نیســت به من گفت من به کار تو کاری ندارم به 
هر صورت کــه میل داری لباس بخــر و بپوش. 
اما آنچه از تو می خواهم این است که واجبات را 
انجام بدهی و محرمات را ترک بكنی، یعنی گناه 
نكنی. به مســتحبات خیلی کاری نداشتند، به 
کارهای من کاری نداشت هر طوری که دوست 
داشتم زندگی می کردم. به رفت و آمد با دوستانم 
کاری نداشتند، چه وقت بروم چه وقت برگردم، 
ایشان به درس و تحصیل مشغول بودند و من هم 

سرم به کار خودم بود. 
مادر،شــماشــانسآوردیدکهشــوهری
واقعًااسالمشــناسداشــتید،ومیدانست
کهاســالمچهمقداربهمرد،حقدخالتدر

زندگیهمســررادادهاستولذابهزندگی
خصوصیشمادخالتینمیکردندوتنهااز
شمامیخواستندکهحرامخداوندراانجام
ندهیدوواجبخداوندراانجامدهید.معنی
تسلیمدرمقابلخداوندواحکامباریتعالی
همیناســت.مادرجانحاالمقداریدرباره
مسایلسیاســیدرطولانقالبوقبلازآن
بفرمایید،آیاآقا)امام(باآقایکاشانیارتباط

داشتند؟
آقا به آقای کاشــانی ارادت داشت. ابتدا وقتی 
آقــا بــرای ازدواج آمدند تهــران و 8 روزی منزل 
آقاجانم اقامت کردند. آقای کاشانی هم آمده بود 
و همدیگر را دیده بودنــد برای اینكه خانه آقای 
کاشانی و آقا جانم در یک کوچه بود و با هم رفیق 
بودند. در همانجا آقای کاشانی به آقاجانم گفته 

بود:»این اعجوبه را از کجا پیدا کردی؟« 
  معلوممیشودکهازهماندیداولهوش
وذکاوتامامبرایآقایکاشــانیمشــخص
شدهبودهوآقایکاشــانیمتوجهشدندکه
حضرتامام)س(غیرازبقیهطالبهستند.

درمسألهنوابصفوی،امامچهکردند؟
نواب صفوی و برادران واحدی را می خواستند 

بكشند، من با مادر آنها دوست بودم.  
  آقــا رفتند پیــش آقای بروجــردی، کــه آقای 
بروجــردی در این کار دخالت کننــد ولی آقای 
بروجــردی گفتند که مــن در کار آنهــا دخالت 

نمی کنم و بعد آنها را کشتند. 
دربارهشــروعمبارزاتدرســال42چه

خاطراتیدارید؟
چــون زمین ها را به زور از مالک ها می گرفتند و 
می دادند به رعیت ها. همیشه این سؤال مطرح 
بــود که زراعتی که کشــاورزان می کردند حالل 
اســت یا نــه و نانی که نانواهــا می پختند حالل 
اســت یا خیر؟ بعد از مدتی مــن و آقامصطفی 
رفتیم نجف و کربال و در آنجا شــنیدیم که ایران 
شــلوغ شــده اســت. آقا مصطفی دلواپس شد 
و گفــت برگردیم ایران. وقتی آمدیــم خانه پر از 
جمعیت بود، ما رفتیم منزل برادرت. حیاط خانه 
آقامصطفی قهوه خانه شــده بود تــا بعد کم کم 
شــلوغی زیاد شد و آقا ســخنرانی عصر عاشورا 
را کردند داخل خانه و آن شــب صدای همهمه 
و تنفسشــان پیچیده بود. آنها لگــد زدند به در 
خانه. ما همه در حیاط خوابیده بودیم. آقا رفتند 
وگفتند؛ لگد نزنید آمدم. آقا، عبا و قبایشــان را 
پوشــیدند و آنها در را شكستند و ریختند داخل 
خانه و ایشان را بردند. دو سه روزی در یک منزل 
مسكونی بازداشت بودند و بعد ایشان را به زندان 
قصر منتقل کردند. 12ـ10 روزی در قصر بودند 
اما نمی گذاشتند برای ایشان غذا ببریم. ظاهرًا 
می رفتند ایشان را نصیحت می کردند. آقا، کتاب 
دعا و لباس خواسته بودند، برایشان دادیم. بعد 
ایشان را بردند عشــرت آباد و دو ماه آنجا بودند. 
نمی گذاشتند هیچ کس پیش ایشان برود و فقط 
اجازه غذا دادند. ما هم آمدیم تهران منزل خانم 
جانم و ناهار به ناهار برایشان غذا می دادیم. بعد از 
دو ماه آزاد شدند، ایشان را بردند به داوودیه منزل 
حاج عباس آقا نجاتی. من روز اول با دخترانم آنجا 
رفتم. ما بیشتر ماندیم و اتاق یک دفعه خلوت شد 
و همه رفتند. به ایشان گفتم اینجا خیلی سخت 

ایشانحتیدراوج
عصبانیت،هرگز
بیاحترامیواسائه
ادبنمیکردند،

همیشهدراتاق،جای
خوبرابهمنتعارف
میکردند.همیشه
تامننمیآمدمسر
سفره،خوردنغذارا
شروعنمیکردند،به
بچههاهممیگفتند
صبرکنیدتاخانم
بیاید.اصاًلحرفبد
نمیزدند.ولیاینکه
منبگویمزندگیمرا
بهرفاهادارهمیکردند،
نه.طلبهبودندو

نمیخواستنددست
پیشاینوآندراز
کنندـهمچنانکه
 پدرمنمیخواستـ
دلشانمیخواست
باهمانبودجهکمی
کهداشتندزندگی
کنند.ولیاحتراممرا
نگهمیداشتند.حتی
حاضرنبودندکهمن
درخانه،کاربکنم
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اســت؟! انگشتش را مالید به پشــت گردنش، پوست 
نازکی با انگشت لوله شد و آمد پایین، من هیچ نگفتم 

ولی خیلی ناراحت شدم. 
هنــوزهمکــهبــهیــادآنمیافتیــدناراحت
میشــوید.مادرمعــذرتمیخواهم.مــندراین
گفتوگــوچندینبــارشــمارابهگریــهانداختم
وخاطــراتتلخگذشــتهرازنــدهکــردمواقعًامرا

ببخشید.
نه اشكالی ندارد، بعد آقای روغنی پیشنهاد کرده بود 

که آقا به خانه ایشان بروند.
  جمعیت زیادی از ســاواکی ها در روبروی منزل آقای 
روغنی جا گرفتند و یک منزل هم نزدیک آنجا برای ما 
کرایه کردند. تقریبًا 30 ســاواکی آنجا بودند که رفت و 
آمد را محدود می کردند و فقط مادرم یا خواهرم را اجازه 
می دادند داخل شوند مدت 7 ماه در قیطریه منزل آقای 
روغنی بودند که رئیس ســاواک به نــام انصاری گفته 
بود هر وقت بخواهید به قم بروید برای شــما ماشــین 
می آوریــم. بعد رفتیم قم. همه خانه آقا را مردها گرفته 
بودنــد. یک خانه متصــل به منزل آقــا را اجاره کردند 
و دری بــاز کردند به آنجا و ما رفتیــم. از عید تا 13 آبان 
یعنی هشــت ماه آنجا بودیم که آقا سخنرانی دیگری 
کردند که همان کاپیتولسیون بود. یک شب دیدیم که 
ریختند پشت در خانه. من در ایوان بودم. با آنكه دیوار 
بلند بــود یكی بالی دیوار بود. آقــا طرف دیگر حیاط 
بودند من این طرف حیاط. دوباره دیدم یكی دیگر پرید. 
صدا کردم:»آقــا« و دیدم که درب بین خانه ما و بیرون 
را بــا لگد می زنند. آقا صدای مرا که شــنید بلند صدا 
زد:»در را شكستید، من دارم می آیم.« یک وقت دیدم 
که یكی دیگر هم پرید بال، من دیگر ترسیدم، نزدیک 
ســحر بود. آقا آمد بیرون و داد زد به آنها:»در شكست! 
بروید بیرون من می آیم.« همین که دیدند آقا از اتاق آمد 
بیرون به طرف من و من هم توی ایوان ایستاده بودم از 
دیوار به طرف بیرون پایین پریدند. آقا آمد ُمهر و کلید در 
قفسه اش را به من داد و گفت:»این پیش تو باشد تا خبر 
دهــم.« و از آن در رفت بیرون. من آن را قایم کردم و به 
هیچ کس نگفتم. چون توقع می کردند که کلید یا ُمهر را 
بگیرند. احمد بیدار شده بود، 18ـ17 ساله بود. احمد 
پرســید:»آقا کو؟!« گفتم:»از این در رفت، تو نرو« ولی 
رفت، بعد گفت:»چند قدم که رفتم یكی از ساواکی ها 
ـ یعنی اگر  هفت تیرش را رو به من کرد به صورت حمله 

ـ و من نرفتم.«  بیایی جلو می زنمت 
مادرناراحتنشویداگریادآوریآندورانشما
راتااینحدناراحتکندمنمجبورمیشومسوالی
نکنم.خواهشمیکنمشماهمیشهصبوربودید
یادمهســتکهوقتیمنرســیدمشــمالرزکرده
بودیــدودرجواباحوالپرســیمنخیلیمحکم
جــوابدادیدکهحالمخوباســتامــانمیدانم
چرامیلرزمومندرتماماینســالهاهروقتیاد
آنلحظهمیافتمازمظلومیتآنروزشمامنقلب
میشــوم.خوبمادرجاننفرمودیدُمهروکلیدرا

چهکردیدوچگونهآنرابهامامبرگرداندید؟
  قایم کردم تا زمانی که آقا رفتند عراق، از نجف نامه ای 
به من نوشتند که ُمهر مرا به یک آدم امینی بدهید برایم 
بیاورد و من با آقای اشــراقی در میان گذاشتم و ایشان 
گفتند آقای آشیخ  عبدالعلی قرهی گذرنامه دارد و مورد 
اطمینان است. من هم نامه ای نوشتم و ُمهر و کلید را به 

او دادم. او هم برد نجف و به آقا داد. 
اینکهحضرتامامُمهرخودرافقطبهدست
شمادادهبیانگراطمینانیاستکهایشانبهشما

داشــتهکهتاچهاندازهاســتوارورازدارهستیدو
اینکهشــمادرتماماینمدتباهیــچکسآنرادر
میاننگذاشتهاید،نشانهامانتداریشماست.واال
حضرتاماممیتوانستندبهشمابگویندکهُمهررا
بهکسدیگریتحویلدهید.لطفًابفرماییدکهآیا
حضرتامامازاقامتشاندرترکیهبرایشماتعریف

کردهاند؟
شهر »بورســا« محل اقامت آقا بوده، ظاهرًا خوش آب 
و هوا هم بوده اســت. یک مامور ایرانی به نام حسن آقا 
که ســاواکی و اهل ســاوه بود، همراه آقا به ترکیه رفته 
بــود و زن و بچه اش در ایران بودند، خیلی ناراحت بود 
و در واقــع او هم تبعیــدی بود. او به اتفــاق یک مامور 
ترک که نامش »علی بیک« بــود مراقب آقا بودند. بعد 
ـ خانم به زبان دخترانشــان  کــه داداش)آقا مصطفی 
بــه او، داداش هم می گفتند( را تبعید کردند، گاهی با 
هم بیرون می رفتند؛ ولی آقا بیشــتر در منزل بوده اند 
و مشــغول کار خود بودند و کتاب »تحریرالوســیله« را 

می نوشتند. 
رژیمشاهباداداشچهکرد؟

داداش هم بعد از بازداشــت آقــا، رفت منزل آیت الله 
مرعشــی نجفی و مردم هم دورش جمع شدند. رژیم 
چون دید وجود مؤثری است او را هم بازداشت کرد. دو 
ماه در قزل قلعه او را زندانی کردند و بعد ایشان را بردند 

ترکیه. 
شمابارفتنداداشموافقبودید؟

نه. 
منیادمهســتکهموقعرفتنآمدهبودخدمت
شماومندرپیچیدنعمامهاشبهاوکمکمیکردم.
شمابارفتناومخالفبودیدومیگفتید:»آقاکهمبارزه
میکندوباشــاهمخالفتکرده،ســنیازاوگذشته؛
امــاتو،جوانــی.زنوبچهداری.زنتوحاملهاســت،
مــنبازنتوچهکنــم»وداداشچونمجبوربهرفتن
بودمیخواســتشماراناراحتنکند.میگفتشما
اینجــاهمدورهمجمعهســتیداماآقــا،آنجاتنهای
تنهاست،منبایدپیشاوبروموباالخرههماورابردند
وچهروزتلخیوســختیبود،یادتانمیآید؟)همسر
امام»س«باگریهتاییدمیکنند(.معذرتمیخواهم،
اینیادآوریهابرایهمهدردناکاست.حاالبفرمایید
آقاچگونهبهعراقرفتندوچهاتفاقاتیدرراهترکیهبه
عراقافتادهاست.کمترکسیدراینبارهسخنگفته
است.شایدداداشیاآقابرایشماتعریفکردهباشند.
چــوناکثرآقایانبعدازرفتنآقابهعراقخدمتامام

رسیدهاندوخاطرهچندانیندارند.
بعد از آزادی، یعنی تمام شدن دوران تبعید آقا در ترکیه 
به او گفته اند به ایران می روی یا عراق؟ اما نگذاشــتند 
خودش تصمیم بگیــرد، گفته اند باید بــه عراق بروید 
ایشــان هم کــه وارد عراق می شــوند می گویند اول به 
زیارت کربال می روم، بعد می روم نجف، در مدت این سه 
چهار روز که در کاظمین بوده اند، سامره هم می روند. 
یک آقایی که در کربال خانه داشــته است و تابستان ها 
ییالق به کربال می رفته اســت آقا را به خانه خودش در 
کربال دعوت می کند و آقا سه روز هم در منزل او می ماند 
تا حاج شیخ نصرالله خلخالی که از دوستان آقا بود و از 
صرافان عراق، بلكه صراف نصف ممالک عربی دیگر هم 
بود برای آقا در نجف خانه ای تهیه می کند. در کربال هم، 
آقا به منزل آشیخ نصرالله وارد شدند و سه روز ماندند و او 
به طلبه ها و مردم گفته اســت که بروید برای امام خانه 
تهیه کنید و اثاث بخرید تا آقا منزل شخص دیگری وارد 
نشوند. اثاثی که خریده بودند: فرش کهنه، گلیم کهنه، 

سه چهار دست رختخواب، ســماور بزرگ، یک گونی 
شكر، یک صندوق چای، چهل استكان و نعلبكی جور 
واجور برای پذیرایی از جمعیت با چای، چهار سینی و 
چهار دســت ظرف غذاخوری. به آقایان هم اطالع داد 
که بیایند در همان حیاط که 5 متر در 6 متر بود بنشینند 
و آقا از کربال به منزل خودشان وارد شدند و در آنجا 14 
سال زندگی کردند. منزل خیلی کوچک بود. آشپزخانه 
به اندازه یک تشــک بود دیگ غذا را می گذاشــتیم در 
حیاط و غذا می کشیدیم، چون آشپزخانه جا نداشت. 
دو اتاق پایین داشت هر کدام 4×3 و دو اتاق بال داشت 
که یكی قابل اســتفاده نبود. یكــی از اتاق ها را فرش 
کردیم برای آقا و خانه پهلویی را هم اجاره کردند برای 

بیرونی آقا. اصوًل خانه کوچک و کهنه ای بود. 
  مادرجان،اگرچهازصحبتهایشمااستنباط
میشــودکهازنظراقتصادیدرزندگیباحضرت
امــامتحتفشــاربودهایــدولیباکمــالقناعتو
بردبــاریآنراتحملکردهایــد.امافکرنمیکنید
خودتانوهمینطورفرزندانتانازنظراعتقادیو

اخالقیمتأثرازامامهستید؟
  بله، روحیه آقا، حرکاتش و صحبت هایش، همه اینها 
در بچه ها اثر گذاشته بخصوص دیانت آقا.بچه های من 
خیلی متدین هستند، واقعًا متدین هستند و من از این 
بابت شاکر به درگاه خدایم، اینها همه اثر وجود آقاست. 

  ایناثررادرخودتانهماحساسمیکنید؟
اثر داشته. برخورد و رفتار، دیانت و تقوای ایشان در من 
نیز چون فرزندانم اثر داشــته است. اما از نظر اخالقی 
وخلقــی در بچه هایــم بیشــتر اثر گذاشــته؛ یعنی در 
بچه هایم هست ولی در خودم نه. در من از جهت اخالق 

تأثیر نكرده، من خودم همان هستم که بودم. 
  آیافکرمیکنیداگریکشوهربیایمانداشتید
ازنظرحسناخالقوایمانهمینطوریبودیدکه

االنهستید؟
  در دیانت ضعیف می شــدم همین طور که حال قوی 

شده ام. من در واقع در دیانت تقویت شدم. 
  ازنظــراخالقــی،صــرفنظــرازدیانــتمثاًل
نشنیدیدکهحضرتامامازشمابابچههابخواهند

کهمواظبرفتاریاگفتارتانباشید؟
  تذکر می دادند که مواظب اخالق و سیرت خود باشید. 
خودتان را نگیرید و تكبر نكنید. هیچ کدامشان حتی 
خود من که خانم امام هستم روی اعتبار احترام امام، 
تكبر ندارم. اصاًل یادمان نمی آید که این مسأله مطرح 
بوده باشــد کــه، خانواده امام هســتیم، یــا دخترانم 

خودشان را بگیرند نه، اصاًل این طور نیست. 
  درموردتذکراتاخالقیونکاتتربیتیچهبه

خاطردارید؟
  نه، یادم نیســت، کــم نصیحت می کردنــد. از هفت 
ســالگی در تربیت دینی دقت داشــت یعنی می گفت 
از هفت ســالگی نماز بخــوان. می گفت اینها)بچه ها( 
را وارد به نماز کن تا وقتی 9 ســاله شــدند عادت کرده 
باشند. من به ایشان می گفتم تربیت های دیگرشان با 
من، نمازشان با شما. شما بگو، من که می گویم گوش 
نمی کنند. خودشان مقید بودند و می پرسید، اما همین 
که می گفتند خوانــدم، قبول می کردنــد. کنجكاوی 

نمی کردند. 
  شــمامعتقدیدبیشــتریننقشــیکهامامدر
تربیتبچههاوخانوادهداشتندتحکیماعتقادات

مذهبیوایمانآنهابودهاست؟
  *بله، اخالق و ایمان را از ایشان دارید، اما سلیم بودن 

و سازگار بودن در زندگی با شوهرانتان را از من دارید. 
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سید علی اکبر محتشمی پور:

فضای امروز حوزه علمیه نجف با 
فضای چند سال پیش آن 
متفاوت است
حوزۀ نجف در آن موقع نسبت به امور سیاسی فضای سنگین 
و متصلبی داشت
امام را به نجف تعبید کردندکه ایشان را در نجف منزوی کنند
اساسًا دین بدون سیاست نمی تواند به حیات خود ادامه دهد
 اکثر احکام اسالم، احکام حکومتی است

مدرسهامامخمینیدرنجفدرگفتوگوبا
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آیاســاختمانمؤسســۀتنظیمونشــرآثار
حضرتامامخمینی)ره(برایهمینمنظوربنا

شدیاسابقًاکارکرددیگریداشت؟
اینجا بنــای مخروبه ای بــا متراژ 135 متــر بود که 
خریداری شد تا دفتر تنظیم و نشر آثار امام در نجف 
اشرف در آن قرار بگیرد. این ساختمان در ابتدا حتی 
منزل هم نبود؛ بلكه یک منزل فروریخته و مخروبه ای 
بود. صاحبــان این ملــک، پس از پیــروزی انقالب 
اسالمی از سوی حكومت عراق اخراج شدند و منزل 
همین طور متروکه باقی مانده بود؛ بنابراین این منزل 
برای دفتر مؤسســه خریداری شد و پس از یكسری 
تعمیرات به عنوان دفتر مؤسســۀ تنظیم و حفظ آثار 

حضرت امام افتتاح شد.
مشخصًااینمؤسسهدرنجفچهکارکردی
دارد؟بــرایمعرفــیشــخصیتحضــرتامام
خمینی)ره(وترویجاندیشه هایایشاندرنجف

چهاقدامیکردهاست؟
در حین ساخت و آماده سازی این مكان و هنگامی 
که می خواســت به بهره برداری برسد، از مسئولین 
مؤسسه در تهران سؤال کردم که این مكان مشخصًا 
چه کاربری در نجف برای مؤسســه مرکزی خواهد 
داشت؟ به من گفتند که بر اساس اساس نامۀ مؤسسه 
آنچه در دفاتر دیگر مؤسسه هست، در آنجا هم همان 
کاربری را خواهد داشت. طبق اساس نامۀ مؤسسه، 
یكسری وظایف بر عهدۀ مؤسسه گذاشته شده است 
که این وظایف بیشــتر در خود دفتر مرکزی مؤسسه 
شــكل می گیرند و بــه عناوین مختلــِف فرهنگی، 
بین المللی، پژوهشی و... مرتبط می شوند. طبیعتًا 
بودجــه ای هم برای آن در نظر گرفته شــده اســت؛ 
امــا در موارد مختلف از دفاتــر خمین، اصفهان، قم 
و نجــف اشــرف، از معاونــت پژوهشــی و فرهنگی 
کمــک می گیرند و اســتفاده می کنند. اخیــرًا این 
وظیفه بر عهدۀ دفتر نجف گذاشــته شد که از کلیۀ 
شــخصیت ها، مراجع، علما، فقها، اســاتید بزرگ 
نجف اشــرف که حضــرت امــام را در نجــف درک 
کردند، تحقیق و پژوهشــی صورت بگیرد. اینكه هر 
کدام از آنان از خط مشی و فعالیت ها و مبارزات امام 
و به طور کلی شــناختی که از امام در آن سالیان پیدا 
کردند و دیدگاهشــان نســبت به عملكرد ایشان در 
حوزۀ علمیۀ نجف را بیان کننــد تا در قالب یک کار 
پژوهشی گسترده در نجف اشرف تدوین بشود و در 
اختیار محققین قرار بگیرد. در قم هم مشابه همین 
کار در قالب مصاحبه  و کارهای پژوهشی انجام شده 
اســت. شاید در شهرهای مختلف مشابه همین کار 
نیز صورت گرفته و مؤسســه در ایــن زمینه ها فعال 
اســت. بودجۀ اصلی این کار در تهران می باشد و در 
شهرهای مختلف تقسیم کار می شود. هنوز در نجف، 
کار خاصی بر عهدۀ دفتر گذاشته نشده و قصد بر این 
است که از فضای موجود در نجف و بیت حضرت امام 

در آنجا بهره برداری بشود. معموًل زائران و مسافران 
و چه بســا محققانی کــه به عــراق می روند، طبیعتًا 
مایل هستند از منزل و پایگاه حضرت امام در نجف 
بازدید کنند. یک دفتر یادداشتی در منزل امام هست 
که بازدیدکننــدگان دیدگاه ها و حــس و حال های 
خودشــان را از دیدن منزل امام در آن می نویســند. 
تاکنون ده ها جلد از این دلنوشــته ها را به مؤسســۀ 
مرکزی ارسال کردیم. از خالل این دلنوشته ها انسان 
متوجه می شــود که همین فضای کوچک چه تأثیر 
عمیقی بر دل و جان بازدیدکنندگان گذاشته است. 
این فضا و بهره بــرداری از آن، یكــی از کارهای این 
مؤسسه اســت. توضیحاتی که روایت گرهای ما این 
منزل برای بازدیدکنندگان ارائه می دهند و پاسخ به 
ســؤالتی که صورت می گیرد، برای اقشار مختلف 
تأثیــرات خاص خــودش را دارد. عالوه بــر زائران و 
افراد معمولی، طبقۀ تحصیل کرده و دانشــجویان 
و اساتید دانشــگاه از منزل امام بازدید می کنند. هر 
هفته چندین کاروان از دانشگاه های مختلف ایران 
به منزل امام در نجف می آیند. همچنین از سراســر 
کشورهای اسالمی، مثل سوریه، لبنان، کشورهای 
خلیج فارس، کشــورهای اروپا و آمریــكا، افرادی به 
اینجا می آیند و از منزل امام در نجف بازدید می کنند. 
علی رغم محدودیت هایی که در برخی از کشــورها 
وجود دارد، افراد به خاطر ارادت قلبی که به حضرت 
امام و حرکت تاریخی ایشان، تمایل پیدا می کنند و به 
منزل ایشان در نجف اشرف می آیند. از دانشگاه های 
خود کشــور عراق هم کاروان دانشــجویی و اساتید 
زیادی به اینجا می آیند. معموًل بازدیدکنندگان از هر 
ملت و قومیتی که باشند، سؤالتی از ما دارند و ما باید 

پاسخگوی آنان باشیم.
همچنین برخی از فضــال تحقیقاتی برای تكمیل 
رساله های خودشان دارند که مسئولین ما باید آن ها 

را راهنمایی کنند.
معموًل کسانی که برای اقشار مختلف بازدیدکننده 
توضیحات لزم را ارائه می دهند، به زبان فارســی و 
عربی و انگلیسی مســلط هستند. یک مترجم اردو 
هم داریم که گاهی لزم می شــود و بــرای برخی از 
بازدیدکنندگان توضیحاتی را ارائه می دهد. چنین 
ظرفیتی در جاهای دیگر وجود ندارد. بازدیدهایی که 
از بیت امام در نجف و دفتر ایشــان صورت می گیرد، 
در قم و خمین که زادگاه امام است، به این وسعت و 

گستردگی نیست.
البته  بعضی از توریســت ها به خمیــن می روند و از 
منــزل حضرت امــام بازدید می کنند.  امــا اینكه از 
سراســر ایران از همه اقشــار بخواهند از منزل امام 
بازدید کنند این اتفاق بیشتر در نجف رخ می دهد تا 

در جای دیگر.
 برای کسانی که به دفتر مراجعه می کنند اگر تمایل 
داشته باشند گاهی برای آن ها مستندی از حضرت 

امــام پخــش می کنیم. البتــه نمی توانیــم از عموم 
بازدیدکنندگان از بیت حضرت امام در نجف بخواهیم 
که به دفتر بیایند تا مستند حضرت امام را مشاهده 
کنند چنین کاری معمول نیســت. در خود بیت هم 
فضا کوچک اســت و نمی توانیم برای مثال صندلی 
بچینیم تا بازدیدکنندگان عالوه بر دیدن بیت حضرت 

امام، بنشینند و مستند ایشان را هم مشاهده کنند!
از این رو پیشــنهاد دادیم که نشر آثار امام در نجف، 
به معنای نشر آثار علمی و حوزوی امام باشد. ما باید 
کاربری دفتر را در جهت تدریس علوم حوزوی طبق 
مبانی حضرت امام در فقه، اصول، تفسیر، فلسفه و 
عرفان قرار بدهیم. لــذا کاربری دفتر را از آن چیزی 
که در اساس نامه بود، تغییر دادیم و ساختار آن را در 
جهت حوزوی بودن درآوردیم. حدود یک سال است 
که کار جدید را آغاز کردیم. کتابخانه و مدرســۀ امام 
خمینی در نجف افتتاح شد و در طول مدت یک سال 
پیشرفت های بسیار زیادی را در این زمینه داشته ایم.
قبلازتأسیساینمدرسه،اندیشهومکتب
امــامخمینــی)ره(درحــوزۀعلمیــۀنجفچه

جایگاهیداشت؟
 قبل از شــروع کارمــان، غیر از بازدید گســترده از 
بیــت حضرت امــام، در حوزه نجف نامی از ایشــان 
وجود نداشت. معموًل طلبه ها در حوزه علمیه به دو 
صورت از علما و بزرگان نام و نشــانی پیدا می کنند: 
یكی در عرصۀ بحث و درس و مباحثات علمی که از 
شــخصیت های صاحب نظر نام برده می شود و دوم 
در عرصۀ معاش و معیشــت و اینكــه یكی از بزرگان 
به طلبه ها کمک مالی بدهد. در این صورت اســت 
کــه طلبه ها متوجه می شــوند چه بزرگانــی در این 
حوزه علمیه بــوده و تحصیل و تدریس کرده اند. ولو 
اینكه خود آن عالم در قید حیات نباشــد؛ اما آثارش 
در حوزۀ علمیه موجود اســت. برای مثال از علمای 
قم آیت الله مكارم شــیرازی در نجف شهریه می داد. 
همچنین مرحــوم آیت الله بهجت بــه طالب حوزه 
علمیه نجف شهریه می داد. در حال حاضر آیت الله 
وحید خراسانی به طالب نجف  شهریه می دهد. لذا 
حداقل ماهی یک بار نام ایشان در میان طالب برده 

می شود.
امــا الن که حضرت امام در قید حیات نیســت و از 
جانب ایشان به طالب شهریه داده نمی شود، طبیعتًا 
در این صــورت اثر وجــودی هم از ایشــان در میان 
طــالب نخواهد بود؛ مگر اینكه شــاگردان حضرت 
امام که در گذشته در نجف یا در قم نزد ایشان درس 
می خواندند، به حوزۀ علمیه نجف بیایند و در خالل 
تدریس نظریات حضرت امام راحل را تبیین کنند. 
بدین طریق مبانی علمی حضرت امام مطرح می شود 
و دانشــجویان علوم دینی از آثار حضرت امام مطلع 

بشوند.
 متأســفانه حوزۀ علمیه نجــف در دوران حكومت 

حجتاالسالموالمسلمینسیدعلیاکبرمحتشمیپورازشخصیتهایشناختهشدهایاستکهدورانطوالنیراباحضرتامامخمینی)ره(همراهبوده
اند.ایشانسالهادرنجفاشرفدرمحضرحضرتامامتلمذکردهوازاوانمبارزهازهمراهانوحلقههاینزدیکبهامامبودهاند.پسازانقالبنیزازابتدا
درمسئولیتهایمختلفازجملهسفارتجمهوریاسالمیایراندرسوریهوسپسوزارتکشوردولتمهندسمیرحسینموسویایفاینقشکردهاند.در
سالهایاخیرحجتاالسالموالمسلمینمحتشمیمجددادرنجفاشرفودرجوارحرمشریفامامعلی)ع(رحلاقامتافکندهوباراهاندازیمدرسهای
برایتدریسمبانیواندیشههایامامخمینیدرتالشبرایحفظمیراثوتاریخامامخمینی)ره(دراینشهرگامهایشاخصیبرداشتهاست.گفتوگوی

دکترعبدالوهابفراتیباایشانرادرادامهمیخوانید.
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صدام از هم پاشید. وقتی صدام بعد از حسن 
البكر بر ســر کار آمد تمام تالش خود را کرد 
که حوزۀ علمیه نجف را از بین ببرد. به همین 
خاطر بزرگان حوزۀ علمیه نجف را یا از عراق 
اخراج یا برخی از آنان را زندانی و اعدام کرد. 
خود بنده در زمان حكومت صدام دســتگیر 
شــدم و پس از بازجویی های متعــدد از من 
تعهــد گرفتند که به ایران بــروم و دیگر هیچ 
وقت به عراق باز نكردم. بسیاری از علما را به 
همین منوال از حوزۀ علمیۀ نجف دستگیر و 
آنان را از عراق اخراج می کردند. بعضی هم 
که مخفی شده بودند به مرور دستگیر و اعدام 
شدند. شاگردان بسیاری از مراجع تقلید، از 
جمله فرزندان آیت الله حكیم و آیت الله صدر 
را دستگیر و اعدام کردند. بعضی از شاگردان 
حضــرت امام را هم به شــهادت رســاندند. 
علمایی بودند که به دســت مأمــوران بعثی 
صدام دســتگیر شدند و تاکنون هیچ کس از 
سرنوشت آنان خبری در دست ندارد و حتی 

مشخص نیست که قبرشان در کجاست.
 بــر همین اســاس تعــداد بســیار کمی از 
شــاگردان آیــت اللــه العظمی خویــی آن 
هــم به صورت مخفیانــه باقی ماندنــد که از 
خانه هایشان هم بیرون نمی آمدند؛ از جمله 
حضــرت آیت الله سیســتانی. ایشــان تنها 
شاگرد آیت الله خویی بود که مخفی ماند و از 
خانه بیرون نیامد و در نجف باقی ماند. عماًل 
با محدودیت ها و ظلم های صدام حســین، 
حوزه علمیه نجف برای مدتی از هم پاشید و 
از بین رفت. پس از آن خود صدام یک حوزه 
بعثــی در نجف ایجاد کرد. بعضی از طلبه ها 
را خودش گزینش می کرد و به آنان شهریه و 
حقوق می داد و بدین وسیله حوزۀ بعثی به راه 

افتاد.
صدام به وســیله عوامل خودش یكســری 
طلبه ها را به حوزه نجف فرســتاد تا در حوزه 
درس بخوانند و به نفع حكومت بعثی صدام 
موضــع بگیرند. البتــه در همــان زمان هم 
آیت اللــه العظمی سیســتانی در منزل خود 
تدریس می کرد و تعداد معدودی از شاگرداِن 
ســابق خودش را حفظ کــرده بــود. کار به 
جایی رسید که حوزۀ علمیه تحت حكومت 
بعثی عراق، درس خارج را هم شروع کرد! از 
همین رو بعد از فوت آیت الله العظمی خویی، 
حضرت آیت الله سیستانی، درس خارج خود 
را به نشانۀ اعتراض تعطیل کرد. بعد از اینكه 
صدام سقوط کرد، حوزۀ بعثی او هم در نجف 
برچیده شــد. لذا حوزۀ علمیۀ نجف از صفر 
کار خــود را آغاز کرد. با این حال متأســفانه 
شاگردان حضرت امام در زمان صدام یا شهید 
شدند یا اینكه بسیاری از آنان پس از انقالب به 
ایران رفتند. عده ای از آنان هم فوت کردند؛ 
بنابراین در حــوزۀ علمیه فعلی نجف، هیچ 
یک از شاگردان حضرت امام حضور ندارند. 
ســختی های زندگی در نجف مانع بازگشت 
برخی از شاگردان امام شد؛ چون به هر حال 
بسیاری از آنان ایرانی بودند و نمی توانستند 

در حكومت جدید عراق اقامت دائم بگیرند. 
همچنیــن اینكــه برخــی از آنــان در ایران 
مســئولیت های حكومتی بر عهده گرفتند. 
همین مسئولیت ها مانع از آن می شد که آنان 
به نجف اشرف برگردند و درس و بحث خود را 

در اینجا ادامه بدهند. 
ازمیانشاگردانعراقیواصالتًاعرب
امامچطور؟کسیدرحوزۀعلمیۀنجف
باقینماندکهبتواندمکتبواندیشههاو
مبانیعلمیحضرتامامرادرآنجاترویج

بدهد؟
در حــوزۀ علمیۀ نجــف قدیم اکثــر علما و 
اساتید و بزرگان حوزه، ایرانی بودند. از میان 
اعراب، علمای بســیار کمی داشــتیم. اگر 
تاریخ علمای سابق نجف را بازخوانی کنیم، 
مشــاهده می کنیم بیش از نــود درصد آنان 
ایرانــی بودند. همچنین تعــداد کل طالب 
حوزه علمیۀ نجف، 3500 نفر بودند که بیش 
از 70 درصد آنان ایرانی بودند. غالب ساکنین 
مدارس نجف ایرانی بودند. در آن زمان واقعًا 
طلبۀ عرب زبان خیلی کم داشــتیم. از میان 
علما هم تعداد قلیلی از آنــان، اصالتًا عرب 
بودند؛ مثاًل شیخ حسین حلی که اهل حله 
بود. حتی آیت الله حكیم که بسیاری در نجف 
می گفتند ایشــان عرب است، اصالتًا ایرانی 
می باشد. معروف و مشهور است که می گویند 
شهید صدر اصالتًا عراقی است؛ در حالی که 
واقعًا این گونه نیست. با اینكه ایشان از جمله 
برجسته ترین علمای حوزۀ علمیۀ نجف بود، 
اما ایشان اصالتًا عراقی نبود. علمای بزرگ و 
سرشناسی از حوزۀ علمیۀ نجف می توانیم نام 
ببریم که این ها همگی ایرانی بودند؛ از جمله: 
آخوند خراسانی، شیخ اعظم انصاری، میرزا 
حبیب الله رشتی، میرزای شیرازی، میرزای 

نائینی، آیت الله خویی و... .
درحالحاضرچقدردرحوزۀعلمیۀ
نجــفتمایلیبهشــناختاندیشــههای

حضرتامامخمینیوجوددارد؟
چونبــههرحالاندیشــههایعلمیو
فقهیامامخواهناخواهبهامورسیاســی
مرتبطمیشوند.آیااینظرفیتدرمیان
نجفیهاوجودداردکهاندیشههایایشان
رابپذیــردودرعــراقترویجوگســترش
بدهد؟خودشمادرنجفهستید.اساسًا
چنیــنتمایلیدرمیــانطــالبوعلما
مشاهدهمی کنید؟یااینکهحوزۀعلمیۀ
نجفداردتعمــدًاخــودشراازاینایده
جدامیکند؟یعنیاگرچهبهشخصیت
اماماحتراممیگــذارد،اماگمانمیرود
کهدیگرعالقهایبهپذیرشاندیشههای
سیاســیومبانــیعلمیایشــانندارد.

چنینتلقیراچقدرصائبمیدانید؟
برای پاســخ به این ســؤال باید به تاریخچۀ 
حوزۀ علمیه قبل از انقالب اســالمی رجوع 
کنیم و ببینیم که آیا حوزۀ علمیۀ نجف چنین 
ظرفیت و گرایشی داشته یا خیر؛ بعد به تبع 

آن حوزۀ علمیۀ نجف فعلی را بررسی کنیم.

حــوزۀ علمیۀ نجف در انقــالب 1920 وارد 
فاز سیاسی شد و علمای حوزه علیه استعمار 
انگلیس حكــم جهاد دادند. قبــل از آن هم 
واقعۀ تحریم تنباکو را از سوی میرزای شیرازی 
تجربه کرده بود. در آن دوره اســتعمار غرب، 
به ویژه انگلســتان، خطر حوزه های علمیه و 
علما و مراجع شیعه را با تمام وجودش حس 
کرد. انگلیســی ها به راحتی به هند رفتند و 
بدون مانعی آنجا را اســتثمار کردند؛ گمان 
می کردند که در ممالک شیعه هم می توانند به 
راحتی هر کاری بخواهند انجام بدهند. البته 
در هند هم گاندی ظاهر شد و حرکتی علیه 
استعمار انگلیس شروع کرد؛ اما انگلیسی ها 
تا آن زمان حرکت استقالل طلبانه با محوریت 
دین و مذهب ندیده بودند. به هر حال اغلب 
علمای اهل ســنت تحت امر حكومت های 
خودشــان بودند و حتی فتوایشان درباری و 
حكومتی بود؛ اما در رابطه با ایران و عراق با 
پدیدۀ نوظهوری مواجه شدند. پدیده ای که 

تاکنون در جهان اسالم وجود نداشت.
در عراق حكومت دست نشانده انگلیسی ها و 
حكومت ایران هم طرف قرارداد غرب بود. با 
این حال انگلیسی ها مشاهده کردند علمای 
شیعه نسبت به این مسئله قیام کردند. حوزۀ 
علمیه وارد میدان شــد و فتــوای جهاد داد. 
حتی علما تفنگ در دست گرفتند تا شالوده 
استعمار را متالشی کنند. به همین خاطر بود 
که عده ای تالش کردند که دین را از سیاست 
جــدا کنند. می گفتنــد سیاســت را باید به 
سیاستمداران واگذار کرد و دین را به عالمان 
دین. حضرت امام خمینی با حرکت انقالبی 
خود به همه فهماند که دین ما عین سیاست 
ما است و سیاســت ما عین دیانت ما است. 
بعضی هــا قائل به این بودند کــه دین باید از 
سیاست جدا باشد. حضرت امام می فرمود: 
»ایــن افراد که چنین نظری دارند، نه دین را 
خوب شــناخته اند و نه سیاســت را.« کسی 
که اسالم ناب را درک کند می فهمد یكی از 
ارکان دیانت پرداختن به امور سیاسی است. 
اساسًا دین بدون سیاست نمی تواند به حیات 
خود ادامه بدهد. اکثر احكام اسالم، احكام 

حكومتی است.
قبل از انقالب اســالمی حوزۀ علمیۀ نجف 
تحت تأثیر تبلیغات گستردۀ عوامل بیگانه بود. 
برخی از بیوت هم ارتباط بســیار نزدیكی با 
سفارت ایران و رژیم پهلوی داشتند؛ لذا وقتی 
امام را به نجف تعبید کردند، به این خاطر بود 
که ایشان را در نجف منزوی کنند. این قضیه 
سابقه داشــت. عده ای در نجف کار سیاسی 
می کردند و کاماًل منزوی شدند؛ برای مثال 
مرحــوم شــیخ عبدالكریم زنجانــی یكی از 
علمای نجف بود. در راســتای جنگ 1968 
که بین چند کشــور عربی با اســرائیل بود و 
منجر به شكل گیری حكومت اسرائیل شد، 
کنفرانسی در ســوریه تشكیل شد و مرحوم 
شــیخ عبدالكریم زنجانــی در آن کنفرانس 
سخنرانی بســیار مهمی در مسجد اموی در 

حکومتپهلوی
تصمیمگرفتکهامام
رابهنجفتبعیدکند؛
چوناساسًامحیط
نجفوحوزۀآنجا،

اجازۀفعالیتسیاسی
بهعلمانمی داد.ازنظر
آن هاامامدرنجفدر
شرایطیقرارمی گیرد
کهبایدسکوتکند
وکارعلمیصرف

انجامبدهدوازطرفی
علمایقمدربرابر
علماینجفحرفی
برایگفتنندارند.
لذااگرامامبهنجف
برود،درسایشان
درآنجاچندانرونق
نمی گیرد.وقتیهم
درسایشانرونق

نگیرد،کارسیاسیهم
نمی تواندانجامبدهد.
چونفعالیتسیاسی
درجاییثمرهداردکه
گرایشیبهآنوجود

داشتهباشد
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حمایت از فلســطینی ها ارائه کــرد. از آن به 
بعد ایشان در نجف منزوی شد. حتی وقتی 
در بازار راه می رفت، کسی سالمش را پاسخ 
نمی داد. وقتــی هم نماز جماعت می خواند 
تعداد اندکی به ایشان اقتدا می کردند. این را 
عرض کردم تا یادآوری کنم حوزۀ نجف در آن 
موقع نسبت به امور سیاسی فضای سنگین 
و متصلبی داشت. به همین خاطر حكومت 
پهلوی تصمیم گرفت که امام را به نجف تبعید 
کند؛ چون اساسًا محیط نجف و حوزۀ آنجا، 
اجازۀ فعالیت سیاسی به علما نمی داد. از نظر 
آن ها امام در نجف در شرایطی قرار می گیرد 
که باید سكوت کند و کار علمی صرف انجام 
بدهــد و از طرفی علمای قم در برابر علمای 
نجف حرفی برای گفتن ندارند. لذا اگر امام 
به نجف برود، درس ایشــان در آنجا چندان 
رونق نمی گیرد. وقتی هم درس ایشان رونق 
نگیرد، کار سیاسی هم نمی تواند انجام بدهد. 
چون فعالیت سیاسی در جایی ثمره دارد که 
گرایشــی به آن وجود داشته باشد. اگر همه 
مخالف باشــند، طبیعتــًا نمی تواند فعالیت 
سیاسی داشته باشد. اگر هم فعالیت سیاسی 
کند، طبیعتًا منزوی خواهد شــد. بر اساس 
ایــن پیش فرض ها حضرت امــام را به نجف 
تبعید کردند؛ اما همۀ پیش بینی ها و معادلت 
آن ها شكســت خورد. چــون وقتی حضرت 
امام درس خود را شــروع کرد، شــاگردان و 
مجتهدان و فارغ التحصیل درس امام را دیدند 
و زمین گیر شدند. فضا و مباحث درس امام به 
نحوی بود که برای بسیاری از طالب و فضال 
از نظر علمی جایگاه ویژه ای داشت. بعضی از 
آن ها سر درس های خودشان گفته بودند ما 
گمان می کردیم که دیگر فارغ التحصیل و از 
درس بسیاری از علما مستغنی شده ایم؛ اما 
وقتی درس امام را دیدیم، متوجه شــدیم که 
ده سال دیگر هم باید بیاییم و درس ایشان را 

شرکت کنیم و بهره ببریم.
در رابطه با مســائل سیاســی، امــام با یک 
ویژگی متفاوتی مبارزات خودشــان را علیه 
رژیم شــاه آغاز کرد. بــا اعالمیه ها و بیانیه ها 
و نامه نگاری ها توانســت نهضــت انقالبی را 
هدایت کند. رژیم شــاه هم در برابر فعالیت 
سیاســی و مدبرانۀ امام شكســت خــورد و 
نتوانست به اهدافش دست پیدا کند. در عین 
حال حوزۀ نجف اگر هم کار سیاسی می کرد، 
در جهــت خالف حرکت امــام و به نفع رژیم 
شاه بود. در واقع همین که موضع می گیرد 
که کسی نباید با رژیم پهلوی مقابله کند، خود 
نوعی موضع گیری سیاسی است. برخی اما 
بر ایــن باور بودند که علمای نجــف، در امور 
سیاسی دخالتی نمی کنند. این فضایی بود 
کــه امام خمینی در نجف با آن مواجه بود. از 

قضا اغلب حوزویان نجف ایرانی بودند.
پس از ســقوط صدام بسیاری از طلبه های 
تحصیل کــردۀ نجــف کــه فرصــت را برای 
بازگشت خود مهیا دیدند، بازگشتند؛ اما بر 
دیدگاه سابق خود باقی ماندند. دیدگاهشان 

این بود که دین از سیاست جدا است. آن عده 
هم که با مواضع سیاسی امام موافق بودند و از 
آن حمایت می کردند، پس از پیروزی انقالب 
اســالمی به ایران رفتند و حسب تشخیص 
وظیفۀ خــود، مســئولیت هایی را عهده دار 
شدند. ناگفته نماند که عدۀ زیادی از آنان نیز 
برای دفاع از اسالم و نظام جمهوری اسالمی 
در جبهــه حضور پیــدا کردند و به شــهادت 
رسیدند یا جانباز شدند. علمایی هم در نجف 
بودند که اگر چه از شاگردان مراجع معروف 
نجف بودند، امــا در اوج مبارزات انقالبی به 
حلقۀ یاران امام درآمدند؛ مثل شهید آیت الله 
اسدالله مدنی. شهید آیت الله مدنی در نجف 
اشرف، قائم مقام آیت الله خویی بود و هر وقت 
آیت الله خویی در مســجد خضراء برای نماز 
تشریف نمی آورد، آیت الله مدنی جای ایشان 
نماز می خواند. از این قبیل علما زیاد بودند که 
تحت تأثیر درس و شخصیت حضرت امام در 

نجف اشرف قرار گرفتند.
بــرایمعرفــیوترویجاندیشــه های
علمــیومبانــیدرســیحضــرتامام
خمینی)ره(درنجف،راهیغیرازتأسیس

مدرسهبهنامایشانوجودنداشت؟
 متأسفانه در سال های اخیر وارد هر جلسۀ 
درســی در حــوزۀ علمیۀ نجف می شــدیم، 
می دیدیم مبانی درســی همۀ علما به غیر از 
مبانی درســی حضرت امام، گفته می شود. 
گویــی برخــی عنایــت دارند که اســمی از 
حضرت امام نبرند.  ما انتظار نداریم که مبانی 
حضرت امــام را برخی از آقایان تأیید کنند؛ 
اما بالخــره می تــوان دیدگاه های حضرت 
امــام را مانند علمای دیگــر به عنوان یكی از 
دیدگاه های علمای معاصر مطرح کنند؛ ولو 
به قصد نقد. ولی آقایان چندان مایل نیستند 
کــه مبانی حضــرت امــام در حــوزۀ علمیه 
مطرح بشود. آنان می دانند که مبانی ایشان 
به گونه ای است که واقعًا نمی توانند به راحتی 
آن را رد کنند. چون عموم دیدگاه های ایشان 

با پشتوانه های ادلی و منطقی است.
 بــه خاطــر مجموع ایــن شــرایط تصمیم 
گرفتیم که خودمان در نجف اشــرف با توجه 
بــه امكاناتی که داریم مبانی و اندیشــه های 
حضــرت امام را تبیین و ترویج کنیم و دیدیم 
که این امكان با تأسیس مدرسۀ حضرت امام 

در نجف میسر است.
تأســیسوادارۀایــنمدرســهچقدر
بودجهنیازداردوبودجۀآنازکجاتأمین

می شود؟
مدرسه فكری امام خمینی)ره( اگر بخواهد 
در چارچــوب خودش قرار بگیــرد، هم باید 
اســتاد داشــته باشــد و هم طلبــه. در حال 
حاضر مدارس حوزۀ علمیۀ نجف به گونه ای 
هستند که اساتید به وسیله مدیریت مدرسه 
تعیین می شوند و شــاگردان را هم گزینش 
می کنند. طبق نظام درسی که برای طالب 
تعیین کردند به آنان حجره ای برای سكونت 
و شــهریه ای بــرای گــذران امور معیشــت 

می دهند. طلبه از نظر امور معیشتی تأمین 
می شود و به تحصیل علوم دینی می پردازد. 
این کار نیاز به بودجه و هزینه بســیار بالیی 
دارد. در حال حاضر در این مدرسه حدود 24 
استاد درس های مختلفی از مقدمات تا خارج 
را تدریس می کنند. طبیعی است که هر کدام 
از این اساتید باید از نظر امور معیشتی تأمین 
بشوند. همچنین بیش از 250 طلبه در این 
مدرسه تحصیل می کنند که هر کدام نیاز به 
شهریه و امكانات اولیۀ زندگی دارند. طبیعتًا 
برای این منظور بودجــه و امكانات کافی در 
اختیار نداریم. لذا اگر بخواهیم اندیشه های 
حضرت امام را به حق در نجف اشرف تبیین 
و ترویج کنیم، باید بودجه کافی این کار را هم 

در اختیار داشته باشیم.
با توجه به آنچه عرض کردم به این جمع بندی 
رســیدیم کالس های آمادۀ درس و کتابخانۀ 
مدرسه را در اختیار اساتیدی قرار بدهیم که 
به صورت آزاد در نجف درس می دهند؛ یعنی 
کسانی که مقید به مدارس و تحت مدیریت 
خاصــی نیســتند. بنا گذاشــتیم این قبیل 
اساتید را گزینش کنیم تا بیایند و در مدرسۀ 
امام خمینی درس بدهند. تأثیر اولیۀ آن این 
است که اساتید می گویند که ما در مدرسۀ امام 
خمینی درس می دهیم. در تابلوی اعالنات در 
نجف اشرف ثبت می شود که فالن استاد در 
مدرسۀ امام خمینی تدریس می کند. طالب 
هم می گویند ما در مدرسۀ امام خمینی درس 
می خوانیم. طلبه ها هــم در طول یک هفته 
به این مدرســه می آیند و درس می خوانند. 
همین که نام امــام خمینی در ذهــن افراد 
شكل می گیرد، ممكن است برایشان سؤال 
ایجاد بشــود که این امام خمینی چه کسی 
است؟ ما هم برای آن دسته از طالب و اساتید 
که به این مدرسه می آیند، کتاب های درخور 
شأنشان در اختیارشــان قرار می دهیم. این 
افراد عالقه مند می شوند که دربارۀ شخصیت 
و دیدگاه هــای امام خمینی کتــاب بخواند. 
همین فضایی که اخیرًا در اختیار اســاتید و 
طالب در مدرســه امام خمینی قرار دادیم، 
باعث شــد که عالقه مندان به اندیشــه های 
حضرت امام خمینی روز به روز بیشتر بشوند.

یک زمانی در نجف کســانی را که فلســفه 
می خواندند، تكفیر می کردند. حتی ورود به 
مقدمات فلسفه را حرام می دانستند. مرحوم 
قاضــی طباطبایــی و بادکوبــه ای در نجف 
منزوی بودند و کسی جرئت نمی کرد به درس 
آنان برود. مرحوم قاضی طباطبایی مجموعًا 
هفت الی هشــت شاگرد داشــت که حاضر 
بودنــد از همۀ هســتی و زندگی خودشــان 
بگذرند و در محضر اســتاد عرفان خودشان 
زانو بزننــد؛ از جمله مرحوم آیت الله بهجت، 

مرحوم عالمه طباطبایی.
ما کارمان را در چنین فضایی شروع کردیم 
و این مدرســه را راه انداختیم. الن درس ها 
از ســاعت شش صبح تا هشــت شب در این 
مدرسه تشكیل می شوند و طالب همین طور 

درحالحاضردر
اینمدرسهحدود
24استاددرسهای
مختلفیازمقدمات
تاخارجراتدریس
میکنند.طبیعی
استکههرکدام
ازایناساتیدبایداز
نظرامورمعیشتی
تأمینبشوند.
همچنینبیشاز
250طلبهدراین
مدرسهتحصیل

میکنندکههرکدام
نیازبهشهریهو

امکاناتاولیۀزندگی
دارند.طبیعتًابرای
اینمنظوربودجه
وامکاناتکافیدر
اختیارنداریم
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دسته دسته به این مدرسه می آیند و با نام 
امام و اندیشــه های ایشان آشنا می شوند. 
بعضی از درس های حكمت و فلســفه در 
همین مدرسه گفته می شود. این درس ها 
ســابقًا در نجف اشرف ممنوع بود. معموًل 
کتاب هــای عرفانی و فلســفی امــام هم 
در همین مدرســه تدریس می شــوند. در 
بحث های فقهی، اساتید ما به مبانی علمی 
حضرت امام می پردازند. در این مدرسه از 
ادبیات و مقدمات تا دروس خارج تدریس 

می شود.
فضــای امروز حوزه علمیه نجف با فضای 
چند سال پیش آن متفاوت است. بنابراین 
تأثیری که مؤسســۀ تنظیم و نشر آثار امام 
در نجف داشــته، تأثیر کاماًل فوق العاده ای 
است. بنده از فعالیت های مؤسسه راضی 
هستم و امیدوارم که روح ملكوتی حضرت 
امام هم از ما مســئولین مؤسســه راضی 

باشد.
آمــدننوۀامــامخمینــیبهنجف
بهمنظورمدیریتهمینمدرسهاست؟

جناب حجت الســالم و المسلمین سید 
علی خمینی، نوۀ حضرت امام، خودشان 
تصمیم گرفتنــد که به نجف بیاینــد و در 
این مدرســه به درس و بحــث بپردازند. به 
هر حال نام خمینی در میان اســاتید این 
مدرسه در جهت تنویر افكار طالب بی تأثیر 
نیست. ایشان چند وقتی هست که تدریس 

در این مدرسه را آغاز کرده است.
البتهدرنجفغیرازاینمدرسۀتازه
تأسیسامامخمینی،مدرسۀدیگریبا

نامامامخمینیوجوددارد.
 بله مسئولین جامعة المصطفی العالمیه 

کــه مرکز اصلی آن در قم اســت، تصمیم 
گرفتنــد یک شــعبه ای در نجف اشــرف 
داشته باشند؛ اما اگر می خواستند تحت 
عناوین قم کار خودشــان را شروع کنند، 
شــاید فضای حاکــم بر نجــف موانعی را 
برایشان ایجاد می کرد. به همین خاطر این 
شــعبه را با نام امام خمینی دایر کردند. با 
برنامه های درســی و حوزوی این مدرسه 
آشــنایی چندانی ندارم. چند سال پیش، 
از آن مدرسه بازدید کردم و متوجه شدم که 
مدرسه، طالب ایرانی را پذیرش نمی کند 
و فقط از میــان طالب غیر ایرانی پذیرش 
دارد. امكانات این مدرســه زیاد است. به 
طالب مكانــی برای خواب و اســتراحت 
می دهند؛ شــهریه تعییــن می کنند؛ اما 
ما هیچ کــدام از ایــن امكانــات را نداریم 
و دســتمان در ایــن زمینه خالی اســت. 
متأسفانه در این اوضاع و شرایط اقتصادی 
حتی امــكان برگزاری چند روضه ســاده 
را هم نداریم. البتــه اخیرًا به مدیر جامعة 
المصطفی در نجف گفتم که زیبنده نیست 
شــما طالب ایرانی را پذیرش نمی کنید. 
ایشــان به من گفت که مــا از میان طالب 

ایرانی به صورت محدود پذیرش داریم.
ازمیانمراجعتقلیدنجف،موضع
کدامیکرابهاندیشــه هایسیاســی
نزدیک تــر خمینــی امــام حضــرت

می بینید؟
آیت الله ســید کاظــم حائــری، یكی از 
شاگردان ســید محمدباقر صدر، در حال 
حاضر مرجع تقلید است و رهبری حزب 
الدعــوه را بر عهــده دارد. آیت الله محمد 
یعقوبــی هم حزبــی به نام فضیلــت دارد 

که چندان جایــگاه خاصی ندارد. میراث 
آیت اللــه صــدر ثانی به پســرش مقتدی 
رسید. آیت الله صدر از شاگردان امام بود و 
تقریرات درس امام را می نوشت. همچنین 
درس های امام به فارسی را به زبان عربی 
ترجمه می کرد. یازده جلد کتاب تقریرات 
آیت الله سید محمد صدر از درس های امام 
نوشته شده است. او مأل و شاگرد امام بود و 
درس آیت الله خویی را هم شرکت می کرد. 
خط مشــی ایشــان قبل و بعــد از انقالب 
اسالمی، دفاع از محرومین و مستضعفین 
بود. زندگی فقیرانه ای هم داشت؛ یعنی 
بســیار متواضع و خاکی زندگی می کرد. 
بــا این حــال در عراق نفوذ بســیار زیادی 
داشــت. علت اینكه جوانــان عراق دنبال 
مكاتب کمونیســتی نرفتند، گســترش 
اندیشه های آیت الله سید محمد صدر در 
عراق بود. با جوانان تعاملی خاصی داشت 
و از محبوبیت خاصی هــم برخوردار بود. 
مقتــدی صدر هم در حال حاضــر دارد از 
میراث پدرش اســتفاده می کند و جوانان 
هم به تبع مرید او هســتند. آیت الله سید 
کاظم حائری هم شــاگرد خاص آیت الله 
ســید محمد صدر بــود. ایشــان قائل به 
ولیت فقیه است. اگر چه برخی از علمای 
نجف چندان خوش ندارند که اندیشه های 
آیت الله شهید صدر در حوزه ترویج بشود 
و بــا حزب الدعــوه رابطۀ چنــدان خوبی 
ندارند؛ اما در عمل می بینیم که در گوشه 
و کنار کتاب های فقه و اصول شهید صدر 
تدریس می شــود. در همین مدرسۀ امام 
خمینی هم درس های اصول شهید صدر 

تدریس می شود.

بعضیازدرس های
حکمتوفلسفهدر
همینمدرسهگفته
می شود.ایندرس ها
سابقًادرنجفاشرف
ممنوعبود.معمواًل
کتاب هایعرفانی
وفلسفیامامهم
درهمینمدرسه
تدریسمی شوند.
دربحث هایفقهی،
اساتیدمابهمبانی
علمیحضرتامام
می پردازند.دراین
مدرسهازادبیاتو
مقدماتتادروس
خارجتدریسمی شود
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اشاره
یكی از راه ها و کارهای خوب و مفید 
به  کمک  و  شناساندن  راستای  در 
پژوهشگران حوزۀ زندگی و اندیشه امام 
خمینی، معرفی آثار امام خمینی و منابع 
دربارۀ ایشان است. آثار و منابع جدیدی 
دسترس  در  کمتر  و  آمده  بازار  به  که 
همۀ  کردیم  تالش  همین  برای  است. 
آثار )کتاب و پایان نامه هایی( که در مدت 
سال جاری )1397( دربارۀ امام خمینی 
کتابخانۀ  در  و  شده  منتشر  و  نوشته 
»تخصصی امام خمینی قم« گردآوری 

شده را ارائه کنیم.
مختصری از کتابخانه

کتابخانه تخصصی امام خمینی )س( 
آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه  به  وابسته 
سال  از  قـم  دفتـر  خمینی )س(؛  امام 
1379 فعالیت خود را آغاز کرد. هدف از 
تشكیل کتابخانه، در گام اول گردآوری و 
آرشیو همۀ آثار امام خمینی )س( و منابع 
و  انقالب اسالمی  و  دربارۀ آن حضرت 
در گام دوم انتشار و ارائۀ منابع آرشیوی 
به پژوهشگران و عالقه مندان، به همراه 
و  آرشیوی  گوناگون  خدمات  دیگر 

کتابخانه ای بوده است.
این کتابخانه، تنها کتابخانه تخصصی 
در کشور با موضوع امام خمینی است 
که در طی سال، پاسخ گوی حضوری و 
غیرحضوری پژوهشگران و عالقه مندان 
به امام و انقالب از سراسر کشور و حتی 

خارج از کشور می باشد.
منابعکتابخانه شامل 27 هزار نسخه 
امام  محوری:  و  اصلی  موضوعات  در 
روحانیت،  اسالمی،  انقالب  خمینی، 
اسالمی،  حكومت  و  فقیه  ولیت 
امام  یاران  خاطرات  و  سرگذشت نامه 
دوم(،  )پهلوی  معاصر  تاریخ  علما،  و 
انقالب،  ادبیات  انقالبیون،  خاطرات 
دفاع مقدس، احزاب و گروه ها، مجموعه 
که  شده  رده بندی  و...  کنگره ها  آثار 
صورت  به  نسخه  تعداد، 5500  این  از 
مستقیم با موضوع »امام خمینی« است.

پایان نامه،  کتاب،  شامل:  منابع این
کنگره ها  آثار  مجموعه  مقاله،  نشریه، 
کاست،  فیلم،  علمی،  نشست های  و 
و  عكس   ،)DVD و   CD( افزار  نرم 
پوستر و... اعم از داخلـی و خارجی، به 
فارسی،  جمله:  از  گوناگون،  زبان های 
ه ن دی ،  ع رب ی ،  ک ری ل ،  انگلیسی، 
ب وس ن ی ای ی ، اس پ ان ی ائ ی ، ان گ ل ی س ی ، روس ی ، 
اس ت ان ب ول ی ،  ت رک ی   پ ش ت و،  ان دون زی ای ی ، 
آل م ان ی ،  ف ران س ه ،  ای ت ال ی ای ی ،  آذری ، 
گ رج ی ، اردو، ک ردی  )ک رم ان ج ی ( و ژاپ ن ی  

می باشد.
به مناسبت پایان سال 1397، تازه های 
تخصصی  کتابخانه  پایان نامه  و  کتاب 
ـ قم با موضوع اصلی »امام  امام خمینی 
به حضور عالقمندان تقدیم  خمینی« 

می گردد. 

تازه های کتاب
طب اطب ای ی؛  ف اطم ه   / عبادات  اسرار
سل یم انی،  اعظم  افشار،  اله ه  وی راس ت ار 
و  خ م ی ن ی  ام ام  پ ژوه ش ك ده  ت ه ران: 

ان ق الب اس الم ی،1396.
تحلیل و عرشیه:بررسی اسرار
تعلیقاتامامخمینی)س(برمصباح
االنس /ی اس ر ج ه ان ی پ ور. ت ه ران: م وس س ه 
خ م ی ن ی )س(،  ام ام  آث ار  ن ش ر  و  ت ن ظی م 

م وس س ه چ اپ و ن ش ر ع روج،1397.
اصالحاتواصالحطلبیانقالبیو
آمریکایی )ب ا اس ت ن اد و ت اک ی د ب ر دی دگ اه 
آیت  الله  و  )ره(  خ م ی ن ی  ام ام  ه ای 
ف ره ن گ ی  م وس س ه  ت ه ران:  خ ام ن ه ای(/ 

ه ن ری ق در ولی ت،1396.
امام)ره(درکالمشهدا/ ت ه ران: ب ن ی اد 

ش ه ی د و ام ور ای ث ارگ ران،1397.
امام نگاه در امیدآفرینی و امید
خمینی)س(/ م ح م د رج ائ ی ن ژاد، روح 
ال ل ه ص ب اغ ی. ت ه ران: س ت اد ب زرگ داش ت 
)س(،  خ م ی ن ی  ام ام  ح ض رت  ارت ح ال 

م ع اون ت ف ره ن گ ی،1397.
ج ه اد   :! مشکل چه شدن آدم
آث ار  و  ک الم  در  خ ودس ازی  و  ن ف س  ب ا 
ح ض رت ام ام خ م ی ن ی )ره(/ ب ه ک وش ش: 
س ی دح س ی ن ه وش ی س ادات. ت ه ران: ن ش ر 

ن ارگ ل،1394.
آیینانقالباسالمیازدیدگاهامام
خمینی)ره()گ زی ده ت ب ی ان آی ی ن ان ق الب 
اس الم ی، ان دی ش ه ه ا و آرای ام ام خ م ی ن ی 
)س( - دف ت ر ن ه م(/ ت ه ی ه و ت ن ظی م م رک ز 
ف ره ن گ ی دان ش ج وی ی ام ام، ولی ت ف ق ی ه و 
ان ق الب اس الم ی؛ گ زی ن ش گ ر م ح م ودت ق ی 
زاده ک وه ب ن ان ی. ت ه ران: م ع اون ت ف ره ن گ ی 
ب زرگ داش ت ح ض رت ام ام  س ت اد م رک زی 

خ م ی ن ی )س(،1397.
ت ه ران:   / برادری  منشور بازخوانی
م وس س ه ت ن ظی م و ن ش ر آث ار ام ام خ م ی ن ی 
)س(، م وس س ه چ اپ و ن ش ر ع روج،1396.
بررسیاخالقرهبریامامخمینی
و مخالفان با مواجهه در )ره(
 / اسالمی انقالب داخلی دشمنان
ت ال ی ف م ح م د ال ون دی. ت ه ران: دان ش گ اه 
ج ام ع ام ام ح س ی ن)ع(، م وس س ه چ اپ و 

ان ت ش ارات،1397.
بررسیمواضعنظامیامامخمینی
دیدگاه از عراق و ایران جنگ در
صاحبنظرانداخلی/ م ول ف ی ن رس ول 
ن اظر  زادگ ان،  م ح س ن  ام ی ر  اف ض ل ی، 
؛  اردس ت ان ی  ح س ی ن  وم ح ت وای ی  ع ل م ی 
ت ه ران:  م ه رج و.  ال ل ه  ح ب ی ب  وی راس ت ار 
ان ق الب اس الم ی، م رک ز  پ اس داران  س پ اه 

اس ن اد و ت ح ق ی ق ات دف اع م ق دس،1397.
انقالب لرزههای پس ریشتر: 57
مرزها/  سوی آن در ایران اسالمی
ت ه ی ه و ت ن ظی م م ج ل ه ال ك ت رون ی ك ی اخ وت. 

ق م: ش ه ی د ک اظم ی،1396.
ال ف ق ی ه  اب ح اث  ت ق ری ر  تحریراالصول: 
ال س ی د  ال ع ظم ی الم ام  ال ل ه  آی ه  ال م ج دد 

تازه های کتابخانه تخصصی 
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ج وادی  ع ب دال ل ه  ال خ م ی ن ی)س(/  م وس وی  ال ل ه  روح 
ال طب ری الم ل ی. ت ه ران: م وس س ه ت ن ظی م و ن ش ر ت راث الم ام 

ال خ م ی ن ی )س(، م وس س ه ال ع روج، 1397. 
تقریرالشریعهفیشرحتحریرالوسیله: ک ت اب ال ح ج 
/ ت ال ی ف ال س ی د ع ل ی ال م ح ق ق ال دام اد. ت ه ران: م وس س ه 
ت ن ظی م و ن ش ر آث ار ام ام خ م ی ن ی )س(، م وس س ه چ اپ ون ش ر 

ع روج، 1397.
تواضع/ ن وی س ن ده اک ب ر رض وی. ت ه ران: م وس س ه ت ن ظی م 
ن ش ر  و  چ اپ  م وس س ه  )س(،  خ م ی ن ی  ام ام  آث ار  ن ش ر  و 

ع روج،1397.
 / انقالب  و اجتماعی مهندسی جامعهشناسی،
م ح م درض ا طال ب ان؛ ت ه ران: پ ژوه ش ك ده ام ام خ م ی ن ی)ره( 

و ان ق الب اس الم ی، م ع اون ت پ ژوه ش ی،1397.
چهلاندرزاخالقی-تربیتیازامامخمینی)س(/ 
ح س ن پ وی ا. ت ه ران :س ت اد م رک زی ب زرگ داش ت ام ام خ م ی ن ی 

)س(، م ع اون ت ف ره ن گ ی، 1397.
چهلنکتهازوصیتنامهامامخمینی)س(/ م ح م د 
ام ام  ب زرگ داش ت  م رک زی  :س ت اد  ت ه ران  ت ق وی.  ک اظم 

خ م ی ن ی )س(، م ع اون ت ف ره ن گ ی، 1397.
ن گ ارن ده  )ره(/  خمینی امام اندیشه در زن حقوق

س ی ده زک ی ه م ی رم ه دی.-]ب ی ج ا: ب ی ن ا، ب ی ت ا[.
الخمینی،روحالله:سیرهذاتیه / ت ال ی ف ع ل ی ق ادری؛ 
ن ش ر  و  ت ن ظی م  ت ه ران: م وس س ه  م ن ی رم س ع ودی.-  ت ع ری ب 

ت راث الم ام ال خ م ی ن ی )س(، ال ش وون ال دول ی ه، 1379.
خوانشسیاسیمتونحکمتمتعالیه / ع ل ی رض ا 
ص درا ]ت ه ی ه [ پ ژوه ش ك ده ع ل وم و ان دی ش ه س ی اس ی. ق م: 

پ ژوه ش گ اه ع ل وم و ف ره ن گ اس الم ی، 1396.
م وس س ه  ت ه ران:  ن ژاد.  س ع ی دی  اک ب ر   / خودسازی 
ت ن ظی م و ن ش ر آث ار ام ام خ م ی ن ی )س(، م وس س ه چ اپ و ن ش ر 

ع روج،1397.
درآمدیبررهبریسیاسیامامخمینیباتاکید
برعملنهادی،مدیریتنخبگانورابطهمردمی/ 
س ی د رض ا ش اک ری. ت ه ران: م وس س ه ت ن ظی م و ن ش ر آث ارام ام 

خ م ی ن ی )س(، م وس س ه چ اپ و ن ش ر ع روج،1397.
دربارهامامخمینی)ره(- 15 خ رداد و م س ئ ل ه ان ق الب 
خ س روش اه ی  ه ادی  س ی د  م س ت ن داس ت اد  -خ اطرات 
خ م ی ن ی  ام ام  آث ار  ن ش ر  و  ت ن ظی م  م وس س ه  ت ه ران:   /

)س(،م وس س ه چ اپ و ن ش ر ع روج،1397.
درسسحر: ن ك ات ی چ ن د از ش رح دع ای س ح ر ح ض رت 
ام ام خ م ی ن ی )س(.  ت ه ران: س ت اد ب زرگ داش ت ح ض رت 

ام ام خ م ی ن ی )س(، 1397.
ام ام  ح ض رت  س رال ص اله  ب ازن گ اری  نماز:  رازهای
خ م ی ن ی رح م ه ال ل ه / رض اح ق پ ن اه. ت ه ران: ک ان ون ان دی ش ه 

ج وان،1395.
رخساقی)ب رگ رف ت ه از ب ی ان ات م ق ام م ع ظم ره ب ری(/ م ول ف 

م ج ی د ی ون س ی. ق م: ک ان ون ف ره ن گ ی راه ان ق الب،1394.
سره: قدس الخمینی لالمام الدفاعیه السیاسه
قبسمنسیرهاالمامامیرالمومنینعلیهالسالم 
/ ع ص ری ال ب ان ی. ت ه ران: م وس س ه ت ن ظی م و ن ش ر آث ارام ام 

خ م ی ن ی )س(، م وس س ه چ اپ و ن ش ر ع روج، 1392.
)ره( خمینی امام اراده و طلب رساله شرح
)پژوهشیدرتوحیدصفاتی،کالمالهی،ارادهالهی،
جبرواختیار،سعادتوشقاوتوسرشتانسان(/ 
م ح م دع ل ی اس م اع ی ل ی. ق م: م رک ز ب ی ن ال م ل ل ی ت رج م ه و 

ن ش ر ال م ص طف ی )ص(، 1396.
امام حمد سوره تفسیر عرفانی تحلیل و شرح
خمینی)س(/ ی اس ر ج ه ان ی پ ور. ت ه ران: م وس س ه ت ن ظی م 
ن ش ر  و  چ اپ  م وس س ه  )س(،  خ م ی ن ی  ام ام  آث ار  ن ش ر  و 

ع روج،1397.

اع داد  )قده(/  الخمینی االمام العملعند عقیده
ه ادی ق ب ی س ی. ب ی روت: دارال م وده ل ل ت رج م ه و ال ت ح ق ی ق و 

ال ن ش ر، 1436 ق.
م وس وی  ال ل ه  روح  ام ام  زن دگ ی ن ام ه  خمینی:  الم الف
خ م ی ن ی / ه دای ت ال ل ه ب ه ب ودی. ت ه ران: م وس س ه م طال ع ات 

و پ ژوه ش ه ای س ی اس ی،1396.
فاتحانقلهعشق / ع ل ی ع ب دال وه اب ؛ م ق دم ه ای از 
ن ش ر  ت ه ران:   .]2 ک اش ان ی.--]وی رای ش  )ص ف ا(  له وت ی 

ش ری ف،1377.
)نظره االیرانیه للثورهاالسالمیه الساطع القبس
السیاسی(/  تراثه و الخمینی االمام سیره الی
اع داد م ح م دح س ی ن ج م ش ی دی ؛ ت رج م ه ف ال ح ال رب ی ع ی. 
)س(،  خ م ی ن ی  ام ام  آث ار  ن ش ر  و  ت ن ظی م  ت ه ران:م وس س ه 

م وس س ه چ اپ و ن ش ر ع روج، 1432ق.=1390.
قطرهایازدریا)اندیشههایسیاسیامامخمینی
س ل طان  زه ره  )ع((/  علی امام سیره و سخن در

ال ك ت اب ی. ]ب ی ج ا: ب ی ن ا، ب ی ت ا[.
االمام سماحه حکم و مواعظ القصار: الکلمات
ت ه ران:   .] دوم  ]وی راس ت  سره(/   )قدس الخمینی
م وس س ه ت ن ظی م و ن ش ر ت راث الم ام ال خ م ی ن ی )س(، ال ش وون 

ال دول ی ه،1373.
گذرایامدرخاطراتخانمفریدهمصطفویدختر
ام ام  آث ار  ن ش ر  و  ت ن ظی م  م وس س ه  ت ه ران:  )ره(/  امام

خ م ی ن ی)س(، م وس س ه چ اپ و ن ش ر ع روج،1397.
گزیدهتبیاناسالمنابازدیدگاهامامخمینی)ره(/ 
گ زی ن ش گ ر م ح م ودت ق ی زاده ک وه ب ن ان ی ؛ ت ه ی ه و ت ن ظی م 
وان ق الب  ف ق ی ه  ولی ت  ام ام،  دان ش ج وی ی  ف ره ن گ ی  م رک ز 
اس الم ی. ت ه ران: س ت اد م رک زی ب زرگ داش ت ح ض رت ام ام 

خ م ی ن ی )س(،م ع اون ت ف ره ن گ ی،1397.
آزادی/  مساله و )ره( خمینی امام تبیان گزیده
ف ره ن گ ی  م رک ز   ] ]ب رای  زای ی  ل ک  ش ری ف  ن وی س ن ده 
اس الم ی.  ان ق الب  و  ف ق ی ه  ولی ت  ام ام،  دان ش ج وی ی 
ب زرگ داش ت  م رک زی  س ت اد  ف ره ن گ ی  ت ه ران:م ع اون ت 

ح ض رت ام ام خ م ی ن ی )س(،1397.
امام دیدگاه از اجتماعی تحوالت تبیان گزیده
خمینی)س(/ گ زی ن ش گ ر س ی دج واد طاه ای ی ؛ ت ه ی ه 
ف ق ی ه  ولی ت  ام ام،  دان ش ج وی ی  ف ره ن گ ی  م رک ز  ت ن ظی م  و 
ب زرگ داش ت  م رک زی  س ت اد  ت ه ران:  اس الم ی.  ان ق الب  و 

ح ض رت ام ام خ م ی ن ی )س(، م ع اون ت ف ره ن گ ی،1397.
گفتاراستقامتحسینیاستقامتخمینی: ت ل ف ی ق 
دو س خ ن ران ی از ح ض رت آی ت ال ل ه خ ام ن ه ای در ه ف ت م ی ن 
س ال گ رد ح ض رت ام ام خ م ی ن ی خ رداد م اه 1375/ ت ه ران: 

م وس س ه ف ره ن گ ی ه ن ری ای م ان ج ه ادی، 1395.
مبانیعنایتوهدایتالهیازمنظرصدرالمتالهین
ت ه ران:  امامخمینی)س(/س ی دم ح م د طب اطب ای ی.  و
ام ام خ م ی ن ی )س(،م وس س ه  آث ار  ن ش ر  و  ت ن ظی م  م وس س ه 

چ اپ و ن ش ر ع روج،1397.
)ره(  خمینی امام دیدگاه از شهری مدیریت
)ش ن اس ای ی ن ظام م ن د ش اخ ص ه ا وم ول ف ه ه ای م دی ری ت 
خ م ی ن ی(/  ام ام  ان دی ش ه  اس اس  ب ر  ک ش ور  در  ش ه ری 
ع ب دال ح س ی ن  م ح م د  آی ی ن ی،  م ح م د  م ح م دج ل ی ل ی، 
ان ق الب  و  )ره(  خ م ی ن ی  ام ام  :پ ژوه ش ك ده  ت ه ران  زاده. 

اس الم ی،1397.
 / ن وری  ن اطق  اح م د  آق ای  الله: خ اطرات  روح مقلد
)س(،  خ م ی ن ی  ام ام  ن ش رآث ار  و  ت ن ظی م  م وس س ه  ت ه ران: 

م وس س ه چ اپ و ن ش ر ع روج، 1397.
موسوعهاصطالحاتنقلیامامخمینی)س(/ س ی د 
ج الل ال دی ن ب خ ت ی اری، روح ال ل ه ره ب ری، اک ب ر راش دی 
ن ی ا. ق م: م وس س ه ت ن ظی م و ن ش ر آث ار ام ام خ م ی ن ی )س(، 

.]1387[
مهاجرماندگار:آی ت ال ل ه م ح م دت ق ی م رواری د، زن دگ ی 
ن ام ه و م ب ارزات / ت ه ران :م وس س ه ت ن ظی م و ن ش ر آث ار ام ام 

خ م ی ن ی )س(، م وس س ه چ اپ و ن ش ر ع روج،1396.
نهضتامامخمینی)س(ودولتاسداللهعلم / 
ف رزاد س ل ی م ان ی. ت ه ران: م وس س ه ت ن ظی م و ن ش ر آث ار ام ام 

خ م ی ن ی )س(، م وس س ه چ اپ و ن ش ر ع روج،1397.
ودوبارهخورشید: پ ژوه ش ی در خ اطرات آزادگ ان از 
م ع ظم  م ق ام  ان ت خ اب  و  خ م ی ن ی)ره(  ام ام  ارت ح ال  واق ع ه 
ره ب ری ) م دظل ه ال ع ال ی(/ ب ه ک وش ش ب ی ژن ک ی ان ی.ت ه ران: 

پ ی ام آزادگ ان،1397.
و االسالم حجت خاطرات غربت: دوران همراه
م ح م دح س ن  /ت دوی ن  برقعی  رضا سید المسلمین
ن ش ر  ت ن ظی م و  ت ه ران: م وس س ه  ن خ ب ه.  ع ب اس ی، ع ل ی رض ا 
آث ارام ام خ م ی ن ی )س(، م وس س ه چ اپ و ن ش ر ع روج،1396.
همراهصادق:خاطراتحجتاالسالموالمسلمین
م ص طف ی  س ی د  /ت دوی ن  اردستانی  صادقی احمد
آث ار  ن ش ر  و  ت ن ظی م  م وس س ه  ت ه ران:  ص ادق ی.  س ی د 

ام ام خ م ی ن ی )س(، م وس س ه چ اپ و ن ش ر ع روج،1396.
تازه های پایان نامه

تبیینچیستیومولفههایصلحجهانیازدیدگاه
امامخمینی)ره(. ق درت غ ل م ان ی.)ک ارش ن اس ی ارش د(

آران ی.  س ت وده  م ح م د  راه ن م ا:  اس ت اد   - س ی اس ی  ع ل وم 
اس ت ادم ش اور: ن ج ف ل ک زای ی. دان ش گ اه: ق م: دان ش گ اه ب اق ر 
ال ع ل وم)ع(، دان ش ك ده: دان ش ك ده ع ل وم س ی اس ی، اج ت م اع ی 

و ت اری خ،1396. 
جوادی الله آیت خمینی، امام دیدگاه تحلیل
رابطهجنسیت مورد وعالمهطباطباییدر آملی
)ک ارش ن اس ی  ن ژاد.  اخالقی. ح ك ی م ه رض ائ ی  تربیت و
ارش د( ت اری خ و ف ل س ف ه آم وزش و پ رورش )ت ع ل ی م و ت رب ی ت 
چ ن اری.دان ش گ اه:  م ه ی ن  راه ن م ا:  اس ت اد  اس الم ی(- 
ع ل وم  و  ادب ی ات  دان ش ك ده  ق م،دان ش ك ده:  دان ش گ اه  ق م: 

ان س ان ی،1396،ث، 132ص.
دینی معرفت منظر در اجتماعی تربیت
ارش د( ی وس ف ی.)ک ارش ن اس ی  ی ون س  امامخمینی)ره(. 

راه ن م ا: م ج ی د  اس ت اد   - ت رب ی ت  و  ت ع ل ی م  ف ل س ف ه  و  ت اری خ 
واح دی. اس ت اد م ش اور: ک ام ران ج ب اری. دان ش گ اه:خ وی: 

دان ش گ اه پ ی ام ن ور،1395.
مبانیفقهیانقالباسالمیمبتنیبراندیشهامام
خمینی)ره(. ن س ری ن اس دب ی گ ی.س طح س ه )ک ارش ن اس ی 
اس ت اد  ن وروزی.  م ح م دج واد  راه ن م ا:  اس ت اد  ارش د(- 
م ش اور:م ص طف ی رس ت م ی. دان ش گ اه: ق م: م رک ز م دی ری ت 

ح وزه ه ای ع ل م ی ه خ واه ران،1393.
مراتبنفسازمنظرفیضکاشانیوامامخمینی. 
ل ع ی ا ده پ رور. )ک ارش ن اس ی ارش د(ف ل س ف ه اس الم ی- اس ت اد 
راه ن م ا: اق دس ی زدی. اس ت اد م ش اور: م ع ص وم ه م وح دن ی ا.

دان ش گ اه: دان ش گ اه ق م،1395.
انقالب با آن نسبت و تجددگرایی مطبوعات،
اسالمی)موسسههایمطبوعاتیاطالعاتوکیهان
دهه1340 -1350ش(. ح س ی ن ع ل ی ق رب ان ی. )دک ت ری(
ت اری خ ان ق الب اس الم ی - اس ت اد راه ن م ا: ح س ن ح ض رت ی. 
ان ص اری.  م ن ص ور  ؛  م ن ش  اس ت اد م ش اور: ح م ی دب ص ی رت 
ان ق الب  و  خ م ی ن ی  ام ام  پ ژوه ش ك ده  ت ه ران:  دان ش گ اه: 

اس الم ی،1396.
جامعه فقهی مدیریت در ثانوی احکام نقش
اسالمیازدیدگاهامامخمینی)ره(.رح ی م ه س ی ف ی. 
س طح دو )ک ارش ن اس ی(- اس ت اد راه ن م ا: ع ب اس س ی ف ی. 
اس ت ادم ش اور:ک ری م ع ل ی م ح م دی.دان ش گ اه:م رن د: م درس ه 

ع ل م ی ه ف اطم ه ال زه را)س(،1396.
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بهارانه های
 امام خمینی 
عید نوروز در اشعار 
امام خمیني )ره(  

بادنوروزوزیدهاستبهکوهوصحرا
جامهعیدبپوشند،چهشاهوچهگدا

بلبلباغجنانرانبودراهبهدوست
نازمآنمطربمجلسکهبودقبلهنما

صوفیوعارفازاینبادیهدورافتادند
                جاممیگیرزمطرب،کهرویسویصفا

همهدرعیدبهصحراوگلستانبروند
منسرمستزمیخانهکنمروبهخدا

عیدنوروزمبارکبهغنیودرویش
یاردلدار!زبتخانهدریرابگشا

گرمرارهبهدرپیرخراباتدهی
بهسروجانبهسویشراهنوردمنهبهپا

سالهادرصفاربابعمائمبودم
تابهدلداررسیدم،نکنمبازخطا
دیوانشعرامامخمینیص39

آمدبهاروبوستانشداشکفردوسبرین
گلهاشکفتهدرچمن،چونروییارنازنین

گستردهبادجانفزا،فرشزمردبیشمر
افشاندهابرپرعطابیرونحد،درثمین

ازارغوانویاسمنطرفچمنشدپرنیان
وزاقحوانونسترنسطحدمندیبایچین

ازالدنومیمونرسد،هرلحظهبویجانفزا
وزسوریونعمانوزد،هردمشمیمعنبرین

ازسنبلونرگسجهان،باشدبهمانندجنان
وزسوسنونسرینزمین،چونروضهخلدبرین

ازفراللهبوستانگشتهبهازباغارم
وزفیضژالهگلستان،رشکنگارستانچین

ازقمریوکبکوهزارآیدنوایارغنون
وزسیرهوکوکووسار،آوازچنگراستین

تابادنوروزیوزد،هرسالهاندربوستان
تازابرآذاریدمدریحانوگلاندرزمین

بردشمناندولتتهرفصلباشدچونخزان
بردوستانتهرمهیباداچوماهفرودین

دیوانشعرامامخمینیص261و262

اینعیدسعیدعیداسعدباشد
ملتبهپناهلطفاحمدباشد
برپرچمجمهوریاسالمیما

تمثالمبارکمحمد)ص(باشد

دیوانشعرامامخمینیص206

اینعیدسعیدعیدحزباللهاست
دشمنزشکستخویشتنآگاهاست
چونپرچمجمهوریاسالمیما
جاویدبهاسماعظماللهاست
دیوانشعرامامخمینیص196

بهارشددرمیخانهبازبایدکرد
بهسویقبلهعاشقنمازبایدکرد

نسیمقدسبهعشاقباغمژدهدهد
کهدلزهردوجهانبینیازبایدکرد

کنونکهدستبهدامانسرومینرسد
بهبیدعاشقمجنون،نیازبایدکرد

غمیکهدردلمازعشقگلعذاراناست
دوابهجاممیچارهسازبایدکرد

کنونکهدستبهدامانبوستاننرسد
نظربهسروقدیسرفرازبایدکرد
دیوانشعرامامخمینیص80


