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  الرحمن الرحیم اهللابسم

َماِء تُْؤِيت ُأُلكَهَا َمًة َطيَِّبًة َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة أَْصلُهَا اَثِبٌت َوفَْرُعهَا ِيف السَّ ُ َمثًَال َلكِ َب اهللَّ  ُلكَّ  َرضَ
َا   )25و  26(ابراهیم:  ِحٍني ِبِإْذِن َرهبِّ

 
  مقدمه دبیر كنگره

  

و » اهللا«است كه با ایمان واثق به  و مجاهدانی پایداري خود، مرهون عالمانیانقالب اسالمی ایران در پدیداري و 
از اسالم ناب محمدي در پی آن بودند تا در وهله نخست، حیات  جانبههمه، و شناخت »طاغوت«عمیق به  كفر

  نمایند. يزیرهیپاامعه طیبه قرآنی را در وجود خویش و سپس در متن ج

ذشت برجسته از این مردان الهی است كه پس از گ يانمونه )تعالى علیه اهللارضوانمدنى (شهید سید اسداهللا  اهللاتیآ
و در سپهر شهداي انقالب اسالمی ایران خوش  دهدیماي پر فروغ، راه نشان ه ، اكنون نیز همچون ستارهچند دهه

  .درخشدیم

كه در فقاهت، مجتهدي برجسته، در اخالق، بندهاي  گذردیمچهل سال از عروج عالمى علوى و عاشورایی 
 يگزارخدمتو در میان مردم،  باكیبوارسته، در هوشمندي، عالمی زمانه شناس، در مبارزه، عنصري 

 قم و نجفمقدس علمیه  يهاحوزهدر  مردبزرگآن  يآموزعلمت ذهن و ذات تالشگر و سوابق حد داشت بود.چشمبی
همچون آیات عظام سید محمدتقی خوانساري، سید محمد حجت كوه  يابرجستهو زانو زدن در محضر عالمان  اشرف

تعالى علیهم اجمعین)، از او  اهللارضوانكمري، سید محسن حكیم، سید ابوالقاسم خویی و در رأس همه، امام خمینی (
  ساخته بود. همتفقّ یشناساسالمع و مجتهدي متضلّ

بود كه به حد  يرینظكم يهاچهرهاز ) «اهللا علیهرحمتمدنی در چشم و دل امام خمینی ( اهللاتیآشهید محراب 
جز خدمت به اسالم و مسلمانان «و » وافر از علم و عمل و تقوا و تعهد و زهد و خودسازي برخوردار بود

 عروج این عالم محب صادرجمله ماندگار و قدسی امام خمینی در توصیف گوهر شهادت، به بهانه .» دیشیاندینم
  »خط سرخ شهادت، خط آل محمد و على است.«شد؛ آنجا كه فرمود: 

گره برگزاري كن«،  طلیعه گام دوم انقالب اسالمی ایران ، و در شهادت ایشان  اكنون پس از گذشت چهل سال از 
عهد با  فرزانه و تجدید فرصتی براي بازشناسی، معرفی و تجلیل از این عالم» مدنی اهللاتیآملی شهید محراب 

   ، عمل به احكام اسالم عزیز و تحقق جامعه مؤمنانه است.اشعصارهآرمان بزرگ اوست؛ آرمانی كه 



 - که به اذعان خود در قم و نجف نگاشته بوده - ، تقریرات دروس فقه و اصول آن عالم ربانیباید گفت سوگمندانه
مکرر از میان رفته است و تنها آنچه از آن جناب باقی مانده، مواعظ اخالقی و  يهاهجرتدر حوادث روزگار و 

جمعه و دیگر جاها بیان شده، و نیز خاطرات نابی که در ذهن و دل دوستان  يهاخطبهاست که در  ییهایسخنران
اي کنگره ملی و همراهان و مردم کوچه و بازار در نجف و همدان و تبریز برجاي مانده است. یکی از رهاورده

ست که ا تدوین و نگارش این آثار و مآثر ارزشمند در قالب چندین مجلد کتابعالوه بر  مدنی،  اهللاتیآشهید 
 هايفعالیت و شخصیت زندگانی، شفاهی تاریخ در خصوص جامع اثرينوشتار حاضر از جمله آنهاست.این نوشتار 

 صاحبهم پنجاه و دویست ازانجام بیش  با سال دو مدتاست که در طول  مدنی اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید
 ایشان اننزدیک تبعید، دوران در ایشان یاران اصولی، و فقهی دروس تفسیر، اخالق، جلسات در ایشان شاگردان از
همچنین با   و تبریز و همدان در ایشان مریدان آباد،خرم و اشرف نجف در فعالیت دوران نظیر هجرت زمان در

 اي،رسانه تولیدات نامه،پایان کتاب، نامه،ویژه روزنامه، قالب در مدنی شهید پیرامون آثار موجود نگاهی به
 مرتبط یدین و سیاسی هايشخصیت خاطرات ادواري، نشریات مدنی، شهید نزدیکان و یاران نشده منتشر خاطرات

  پژوهشگران و عالقه مندان این شهید باشد.گردآوري شده است تا  مورد استفاده خیل  ایشان با

فاخر و معنوي یاري  تدوین و انتشار این مجموعهدر پایان از همه کسانی که با اخالص و صمیمیت، ما را در 
بویژه از محقق گرامی جناب آقاي محمد جواد قربی و اعضاي محترم کمیته علمی کنگره و ریاست  ،نمودند
ز ، کمال سپاس و امتنان را داشته، ا وزارت فرهنگ  و ارشاد اسالمی و کشور ایثارگران امور و شهید بنیادمحترم 

  .میینمایمو آشنایی نسل جوان با راه و رسم شهیدان را مسألت  مردبزرگخداوند بزرگ تأسی به سیره آن 
  

  موسسه شهید محراب آیت اهللا مدنی همدان                               
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ْحَیاٌء ﴿**
َ
ْمَواًتا َبْل أ

َ
ِه أ ِذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل الَلّ ِھْم ُیْرَزُقوَن عِ َوَال َتْحَسَبَنّ اَلّ ِبّ  **﴾ْنَد َر

 )169(آل عمران/

 مقدمه نویسنده
 در آنان از ياریبس. هستند سازسرنوشت و مؤثر هاملت و جوامع یخیتار سرنوشت تحول و رییتغ در بزرگ يهاانسان

 را ياجامعه ای ملت فرهنگ و سنن و عادات وخو،خلق ه،یروح اندتوانسته ،یخاک کره يرو بر تیبشر خیتار سرتاسر
 بر هینظر نیا. دهند سوق تریعال یتمدن يسوبه را آنها يبشر جوامع در یدگرگون جادیا با و کنند تحول دستخوش

 فرازوفرود دچار یگاه هرچند هستند رشد به رو و یتکامل ریس يدارا کل، در یانسان جوامع که شودیم انیب اساس نیا
 جوامع، آن مردم یآگاه و شناخت نوع رینظ يمتعدد علل معلول تواندیم يبشر جوامع شرفتیپ و تکامل. گردندیم

 تحول و شرفتیپ مهم عوامل از یکی ان،یم نیا در. باشد آنها بزرگ رهبران و هاانسان نگرش نوع و مکتب رفتار، نوع
 زین را جامعه خود وجود در تحول جادیا با که هستند نوابغ و قهرمانان يگرید ریتعب به ای بزرگ يهاانسان جامعه،
 ۀمنزلبه که را یمنحط و پَست عادات و اخالق که شوندیم دایپ یبزرگ مردان یگاهدیگر،  انیب به. سازندیم متحول

 و کشندیم رونیب مردم آن روح از کرده، فیضع و ماریب را آنها و هست ردمم يهارگ در که است یفیکث خون
 و امبرانیپ قهرمانان، و نوابغ نیا انیم در. کنندیم روحشان وارد »یمتعال عادات و اخالق« پاكِ خون آن، يجابه
 خود حرکت آنها رایز دارند؛ ییواال گاهیجا تیهدا و حق راه دانیشه و یاجتماع و یاسیس مصلحان ،ینید انیشوایپ
 آنها انیب. ندیگویم سخن قتیحق و حق براساس و کنندیم میتنظ جامعه یواقع يازهاین و مصالح جهت در را جامعه و
 و فرهنگ عصر آنکه با هم ما دوران در. »الْأَرْضِ  فِی فَیَمْکُثُ النَّاسَ یَنْفَعُ ما أَمَّا وَ جُفاءً  فَیَذْهَبُ الزَّبَدُ فَأَمَّا« که است نیا

 جوامع يرو بر را حرکت و تحول راه که ییهاانسان گاهیجا و تیاهم همچنان است، یعلم میعظ تحوالت و ارتباطات
 گونهنیا ریتأث تیاهم از تنهانه که گفت توانیم جرئت به یحت و است مطرح و محفوظ خود يجا در اند،گشوده
 و یعلم میعظ تحوالت و دیجد دوران حاصل یاجتماع و يفرد يهانبحرا به توجه با بلکه نشده، کاسته هاتیشخص
 يهاانسان یزندگان ابعاد در قیتحق زین امروزه نیبنابرا. است شده افزوده رشانیتأث و آنها ارزش و تیاهم بر یارتباط

 گونهنیااد تعد که ابدییم يشتریب تیاهم یزمان ژهیوبه موضوع نیا. شودیم محسوب يبشر جامعه یاساس ازین ،بزرگ
 ییراهنما برتر، يهایژگیو و نبوغ برعالوه که ییهاانسان. است اندك گذشته چونهم زین معاصر دوارن در هاانسان
 بوده قتیحق و حق روش آنها، روش نیز مسئله نیا در و داده قرار خود یاصل هدف رسالت، کی عنوانبه را تیبشر

مشعل چونان افراد گونهنیا اساس، نیهم بر. اندکرده مبادرت عمل در آن تحقق و شهیاند طرح به عدالت براساس و
 لذا و هستند گوناگون يهانسل انیم در بشر به یرسانضیف استوار محور که شوندیم یتلق روشنگر و فروزان ییها
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د.گردیم محسوب اتیضرور از یاجتماعو  یاسیس بُعد شان،یزندگان بُعد نیترتیبااهم ژهیوبه آنها یزندگان یبررس
و يفکر یمکتب يدارا و دیجد دوران در یمعرفت و یعلم ی،نید یمبان میتحک در میعظ ینقش يداراها این شخصیت

و فطرت ریمس در او تیهدا و معاصر انسان تحول يبرا جانبههمه و یجهان و یانسان ینگرش و اسالم جهان در یعلم
یاساس فهیوظ اسالم بخشییرها مکتب به توجه با و معاصر جهان حیصح ادراك با این افراد .ی هستندقیحق تکامل

رو،وند. ازاینشمی یعدالتیب و ستم با مبارزه انیجر وارد عمالً  زین خود راه نیا در و دنکشمی دوش بر را مردم تیهدا
تأثیرگذار در جهان هايآیند. شخصیتمی لینا شهادت مقام به تیمعنو و قتیحق ،عدالت تحقق راه در برخی از آنها

ارائه و آن يهابحران و خود زمان جامعه یبررس به تنهانه ،ينگرواقع و ینیبروشن ،ينگرژرف ،نظردقت بااسالم 
و عدالت ،تیانسان يایاح راه در حتی و هکرد مردم وقف را خود یزندگان بلکه زند،پردامی آن درد يبرا درمان
الگو و کتاب نیبهتر یاله مردان ارزشمند نامهیزندگبه همین دلیل،   1بند.ایمی دست »شدن یقربان« اصلبه  تیمعنو

خود یاسالم شهیاند از حراست يبرا امن یپناهگاه دنبال به که است، مسلمان جوان طلبقتیحق و خداجو نسل يبرا
محو يبرا نحطاطا و ابتذال گسترش و بسط و سو کی از هافرهنگ جنگ و يدئولوژیا ینف که يعصر در. دارند

ست؛ا راهگشا نیبهتر دین بزرگان يهايفداکار و سرگذشت به مراجعه شکیب شده، آغاز گرید يسو از تیهو
شودیم مشاهده انقالب يهاتیشخص و معاصر رجال یبرخ یانقالب و یاسیس کارنامه و سرگذشت مطالعه با چراکه

يهاآرمان تحقق راه در را خود عمر تمام و صرف نیمسلم و اسالم به خدمت راه در را خود یزندگ و وجود آنان که
میرژ خفقان و اختناق ،حوادث طوفان انیم در و اندکرده تحمل را ياریبس يهایسخت ؛اندکرده يسپر یاسالم انقالب

اما اند؛هشد دیتبع و ریتحق و زندان و اندکرده دفاع میکر قرآن حرم و میحر از و داده سر یخواهاسالم يندا ،يپهلو
یاسیس برجسته يهاچهره انیم در. نکرد وارد آنها ریناپذشکست استقامت و آنها بلند روح در یخلل هرگز دیشدا نیا
دیس حاج اهللاتیآ دیشه زاهد عالم و نستوه مجاهد واصل، عارف بزرگ، تیشخص نامهیزندگ یاسالم انقالب ینید و

پرداخته یدرست به او رهیس و تیشخص نیا به چنانچه اگر. است برجسته و درخشان اریبس ی دهخوارقانیمدن اسداهللا
 2.بود خواهدهاي آینده نسل يبرا یعمل يالگو از یزدن مثال يانمونه شود،

واصل، عارف چون يممتاز تیشخص نامهیزندگ ،ینید و یاسیس برجسته يچهره صدها انیم در« به تعبیري دیگر،
يو يرهیس یدرست به اگر که دینمایم درخشنده چنان یمدن اسداهللا دیس حاج اهللاتیآ دیشه نستوه، مجاهد زاهد، عالم

نمونه ،بپردازند اشیاسیس و یاجتماع ،يمعنو ،یعلم يهایژگیو میتنظ و نیتدو به ارانشی و شاگردان و شود نگاشته
معاصر خیتار برجسته رجالدنی از جمله اهللا مآیت  3».شد خواهد مطرح جوان نسل يبرا یعمل يالگوها از یزدنمثال

، تهران، انتشارات پژوهشکده امامرانیا یاسالم انقالب بر يرگذاریثأت بر هیتک با صدر محمدباقر دیس دیشه یاسیس یزندگان. محمدحسین جمشیدي، 1
.1-3، صص1389خمینی(ره) و انقالب اسالمی، چاپ اول، 

شماره »یمدناسداهللادیسدیشهمبارزاتویزندگبريمرور:اخالقمعلمامام،اری«ی،چراتییرضاداود. 2 حضور، صص 1391، پاییز 82، فصلنامه ،115-114.
اهللا سید اسداهللا مدنی، تهران، انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، چاپاریخی، یاران امام به روایت اسناد: شهید آیت. مرکز بررسی اسناد ت3

).7، بخش مقدمه ص هفت (1377اول، 



 17     مقدمه

شهید. ددا قرار آفاق ریس در و کشاند میاقال يسو آن به را کارشان سترگ، همت و بزرگ يهازهیانگ کهاست  ایران
يدیتوح مبارزات يصفا و یسع را، عهیش میاقال در حضور ییگو و است رجال گونهنیا زمره در یمدناهللا محراب آیت

طلوع آذرشهر يهاهیقر از یکی در او. رساند انجام به را خود ییایانب ورثۀ رسالت گونهمیابراه تا بود داده قرار خود
تابش از و دیتاب یکین به و حتی بوئین زهرا مهاباد ،گنبد کنگان، فارس، همدان، ز،یتبر تهران، قم، نجف، در اما کرد
1.ساخت بارور را یاسالم انقالب يهانهال شیخو عمل و علم انوار

اهللا مدنی در نهضت اسالمی مردم ایران، نیاز مبرمی وجودبعد از توضیحات فوق در اهمیت نقش و جایگاه آیت
اهللاهللا مدنی تدوین شود. بررسی آثار مربوط به زندگانی و عملکرد آیتداشته است تا اثري جامع در خصوص آیت

هادت این بزرگوار، همچنان کتاب و اثر پژوهشیشل از دهد که با وجود گذشت نزدیک به چهل سامدنی نشان می
ده که بیشترجامع و کاملی در خصوص ایشان منتشر نشده است بلکه تعداد محدودي کتاب در مورد ایشان نگاشته ش

تهران،ها و مراسم یادبود ایشان در نقاط مختلف کشور نظیر همدان، تبریز، نامه براي همایشبر خاطرات یا تولید ویژه
اند، متکی است.و شهرهایی که ایشان در آنها به فعالیت پرداختهآباد خرم

اند از: گذشت زمان و فاصله گرفتن ازبراي انجام این پژوهش، برخی موانع جدي وجود داشت، این موانع عبارت
صیت، اقدامات،آوري خاطرات در مورد شخاهللا مدنی منجر شده است تا جمعآیتشهید محراب ها و اقدامات فعالیت

عملکرد و گفتارهاي ایشان سخت شود. از جمله تبعات منفی گذشت زمان، وفات نزدیکان و یاران شهید محراب
آباد، نورآبادباشد. خیل عظیمی از نزدیکان و یاران ایشان در شهرهاي همدان، تبریز، آذرشهر، نجف اشرف، خرممی

اند یا حلقه جوانان نزدیک به ایشان در روندم و ... رحلت کردهممسنی، گنبد کاووس، مهاباد، شال، دانسفهان، ق
هاياند. نکته بعدي این است که با توجه به فعالیتانقالب اسالمی و دفاع مقدس به مقام واالي شهادت دست یافته

صورتو بهشمسی، افرادي که از ایشان خاطراتی دارند، با مشکالت حافظه مواجهه هستند  60الی  30ایشان طی دهه 
آورند. یکی دیگر از مسائل اساسی دراهللا مدنی را به یاد نمیکامل زمان و علت وقایع مرتبط با شهید محراب آیت

اهللا مدنی، فقدان اسناد و منابع الزم از عملکرد و خاطرات شهید محرابتولید اثر پژوهشی در خصوص زندگینامه آیت
در خصوص گنبد کاووس، مهاباد، نورآباد ممسنی و بندر کنگان اطالعاتعنوان مثال، در شهرهاي تبعیدي است. به

اي وجود دارد و نهادهاي پژوهشی در حوزه انقالب اسالمیسندي و آرشیوي اندکی در مراکز پژوهشی و کتابخانه
ن مسئلهدهد که از ایاند و بررسی اسناد و آرشیوهاي صوتی، تصویري و مکتوب نشان میتر به آنها توجه کردهکم

اهللا مدنی در دوران تبعیدنامه آیتغفلت به عمل آمده است و همین مسئله باعث شده است که در خصوص زیست
تاکنون هیچ اثري منتشر نشود. در خصوص ابعاد تربیتی و علمی شهید مدنی، شاگردان دروس فقهی، اخالقی و تفسیر

اندخاطرات خود از ایشان را به صورت مکتوب منتشر نکردههاي درس ایشان نپرداختند و حتی ایشان به تقریر کالس
اند و همین کوتاهی در نقل خاطرات منجر شده است تا وجوههاي کوتاه مطبوعاتی داشتهبلکه بسیار محدود مصاحبه

.34، ص 1382، مهر 13، ماهنامه زمانه، شماره »یمدن اسداهللا دیس مبارزات و یزندگ به ینگاه ؛آزادگان وسعت از«. رحیم نیکبخت، 1
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ی بر جاي تر مورد اشاره قرار بگیرد. با توجه به اینکه آثار مکتوب از شهید مدنعلمی، تدریس و ابعاد تربیتی ایشان کم
نمانده است و ایشان بیشتر بر جلسات شفاهی و تدریس تمرکز داشتند، فقدان خاطرات و آثار شاگردان ایشان در 

هاي علمی، بینشی، عبادي، فقهی و اخالقی ایشان منجر شده است تا این بعد از حیات شهید مدنی خصوص ویژگی
زش و تحلیل پژوهشگران و نویسندگان محقق دانشگاهی نسبت به عملکرد سیاسی و اجتماعی ایشان کمتر مورد پردا

حال، بخش مهمی از حیات و سیره علمی شهید مدنی مربوط به دوران حضور ایشان در نجف قرار بگیرد. در عین 
باشد و تاکنون هیچ اقدام پژوهشی در این خصوص انجام نشده است و به دلیل مهاجرت، وفات و فراموشی اشرف می

ان ایشان در نجف اشرف، تولید محتوا در خصوص سیره علمی، تربیتی و سیاسی ایشان در دوران برخی از شاگرد
هاي بندي شده پیرامون فعالیتحال، فقدان اسناد دستهعین  فعالیت در کشور عراق بسیار سخت گشته است. در

شی سپرده شده است و به دلیل اي از اقدامات ایشان به فراموبخش عمده 30اجتماعی و خدماتی شهید مدنی در دهه 
، رویدادهاي مربوط به قبل از تأسیس این نهاد اطالعاتی و امنیتی، ثبت و ضبط 30تأسیس نهاد ساواك از نیمه دوم دهه 

آوري خاطرات ایشان به اند و از آنجایی که در اوایل این دهه، شهید محراب اقدامات فراوانی داشتند، جمعنشده
عنوان نمونه، بعد از تأسیس ساواك، خیلی از مناطق ن ایشان بسیار سخت بوده است. بهصورت شفاهی از نزدیکا

دورافتاده فاقد اداره اطالعات و امنیت بودند و از جمله این شهرها، مناطق مختلف بوئین زهرا در استان قزوین است 
علمی و اجتماعی فراوانی  -تربیتیهاي فرهنگی، در آنجا به فعالیت 40و اوایل دهه  30اهللا مدنی در دهه که آیت

پذیر است؛ اما گذشت زمان منجر به هاي مربوط به این دوران صرفاً از طریق مصاحبه امکانپرداختند و استخراج داده
 شود. هاي خالف واقع در این زمینه میفراموشی، حذف خاطرات و یا ارائه داده

معنا که هاي ترکیبی بهره گرفته شده است. به این ز شیوهبا وجود مشکالت فوق، براي تدوین این اثر پژوهشی ا
اهللا مدنی که بخش مهمی از آنها در جلد چهارم کتاب یاران امام به روایت اسناد ضمن استفاده از اسناد مربوط به آیت

ده شده است. و آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی وجود دارد، از مصاحبه یاران، شاگردان و خانواده شهید مدنی استفا
هاي مصاحبه هماهنگی در این مسیر نگارنده طی مدت دو سال با بیش از هزار نفر براي استخراج داده و شناسایی سوژه

انجام داده است که در این میان بیش از دویست و پنجاه مصاحبه از شاگردان ایشان در جلسات اخالق، تفسیر، دروس 
بعید، نزدیکان ایشان در زمان هجرت نظیر دوران فعالیت در نجف اشرف و فقهی و اصولی، یاران ایشان در دوران ت

هاي مختلف آباد، مریدان ایشان در همدان و تبریز و... گرفته شده است تا از این طریق خاطرات ایشان در حوزهخرم
خ شفاهی، براي تدوین بر آرشیو اسنادي و مصاحبه تاریتربیتی، علمی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی ارائه شوند. عالوه

اي، خاطرات نامه، تولیدات رسانهنامه، کتاب، پایاناین اثر از آثار تولید شده پیرامون شهید مدنی در قالب روزنامه، ویژه
هاي سیاسی و دینی مرتبط با ایشان بهره منتشر نشده یاران و نزدیکان شهید مدنی، نشریات ادواري، خاطرات شخصیت

اهللا مدنی بسیار سخت بوده چون بخش نهایت اینکه، نگارش کتاب در خصوص زندگینامه آیتگرفته شده است. در 
رسانی مثال، کمکعنوان شده است. بههاي اخالقی و خیرخواهانه ایشان به صورت مخفی انجام میاي از فعالیتعمده
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کنندگان، تربیت اخالقی دگی مراجعهشبانه ایشان به محرومان، رتق و فتق امور نیازمندان، رسیدگی به مشکالت خانوا
و اعتقادي افراد گمراه و دورافتاده از اسالم ناب محمدي(ص) در شهرهاي مختلف هنگام تبعید، پرورش نیروهاي 

تر مورد توجه قرار گرفته است و صرفاً در مکتبی و انقالبی از طریق اخالق حسنه و جلسات مذهبی و اخالقی و ... کم
ان در همدان و تبریز بازتاب داشته ولی به دلیل هجرت و تبعیدهاي مکرر، این اقدامات در خاطرات نزدیکان ایش

دهد که ایشان در طول حیات پر ثمر ها نشان میهاي نگارنده از طریق مصاحبهشد که یافتهشهرهاي مختلف انجام می
اند، توجه در آنجا حضور داشته خویش، همواره به امور اجتماعی، خدماتی، عبادي، اخالقی و سیاسی شهرهایی که

اند. اند اما تاکنون بازتاب مناسبی در تولیدات مکتوب نداشتهکردند و منشأ خیر و برکات زیاد فردي و جمعی بودهمی
هاي اهللا مدنی در حوزهدر نهایت، نگارنده در حد توان و بضاعت خویش تالش داشته است تا زندگی و شخصیت آیت

ها در قالب این کتاب به خوانندگان اعی، اقتصادي و سیاسی را مورد مداقه قرار دهد و بازتاب یافتهفردي، اخالقی، اجتم
 شود.عرضه می

 
 

 جواد قربیسید محمد
 پژوهشگر تاریخ انقالب و اندیشه متفکران مسلمان

 1400تابستان 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





اول فصل
بشهداي محرا





فصل اول: شهداي محراب

. مقدمه1
و استقرار مرحله و يزیرهیپا و سیسأت مرحله است؛ مرحله دو از عبور ازمندین ینهضت هر مانند ران،یا یاسالم انقالب

اهداف نشستن ثمر به راه در ياریبس دانیشه س،یسأت دوران در هم که است آن در اسالمی انقالب یژگیو. يداریپا
لیدل. شد ختهیر خالصانه يادیز يهاخون ،یاسالم نظام استقرار مرحله در هم و گذاشتند هیما خود جان از آن يواال

طاغوت میرژ یفرهنگ یدگرگون درصدد آن، رهبر و بود ینید و یفرهنگ ینهضت یاسالم انقالب که است آن امر نیا
هنیم هب ینظام تهاجم انداختن راه به با یخارج دشمنان است یهیبد اساس، نیا بر. بود یاسالم نظام به آن لیتبد و

از که یاسیس و ینید مهم يهاتیشخص ترور با داخل در هیفروما منافقان و آنان سرسپرده عوامل و سوکی از یاسالم
يهاهیپا که دیام نیا به ند؛یبرآمدار سیاسی دین نظام شکست و مبارزه درصدد سو، گرید از بودند، انقالب بازوان
ش،یخو مقدس شهیاند و خون با که ستوند اخدا مردان یشگیهم يآرزو شهادت، آنکه از غافل براندازند، را انقالب

تا بودند کرده ییشناسا یدرست به را آن منافقان، که یمهم مراکز از یک. یسازندیم بارورتر را انقالب نهال
بانقال از بعد که يسنگر. است جمعه نماز مقدس سنگر برسانند، شهادت به آنجا در را رگذاریثأت يهاتیشخص

منافقان. دارد و داشته یالمللنیب و یداخل تحوالت از جامعه افراد کردن آگاه در يثرؤم اریبس نقش و شد ایاحاسالمی 
شهادت به جمعه نماز سنگر در را امام قیصد ارانی و یمردم دل،روشن مجتهد، عالمان از تن چهار ر،یمس نیا در

استحکام که ستا هاشهادت نیهم اثر بر که بدانند دیبا یول ساختند، سوگوار آنان فراق در را یاسالم امت و رساندند
 2این شهداي محراب داراي اخالص، علم و ایمان وافر بودند.  1.شودیم شتریب یاسالم انقالب يرینفوذناپذ و

اختهسالمی پرددر ادبیات سیاسی انقالب ا و زندگانی شهداي محراب شهید محراب در این فصل، به مسئله شهادت،
شود.می

. شهادت و نهضت اسالمی ایران2
»دیشه« وجود در همه وجود دارد کمال طیشرا عنوانبه که آنچه. است یانسان کمال اکمل مصداق و بارز نمونه ،دیشه

با او. کند جادیا گرانید يبرا را يسازانسان و بهتر يایدن تا گسلدیم ایدن از را خود یوابستگ شهید. اندافتهی وحدت
يقدر به رسالت نیا انجام در دیشه. اندشده مبعوث آن سیتأس يبرا ایانب که دهدیم شهادت را ییایدن خود خون

.3-4، صص 1388 چاپ اول، ،اسالمی هايپژوهش . سید حسین اسحاقی و همکاران، شهیدان محراب، قم، دفتر عقل و مرکز1
.33-45، صص 1389 چاپ دوم اردهال، ریسف ، نشرتهران، دانیشه نماز و نماز دانیشه: محراب ادیفري، علو یمصطف دیسي و آبادیحاج رضا. 2
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.نهدیم قدم راه نیا در تمام اخالص با و سازدیم آزاد را خود يویدن تعلقات و لذات همه از که است متعهد و مصمم
او. کندیم دایپ کامل جلوه حق راه یقربان در صفت نیا و است یرالهیغ يهاشیگرا از شدن خالص اخالص، اوج
یهست برابر در تیمسئول حس که است گسترده يقدر به او يوجود رهیدا. ندیبیم لئومس اسالم امت مقابل در را خود

د،خورنیم را کانینزد و گانیهمسا غم یبعض دانند،یم مسئول خود خانواده برابر در را خود یبعض. است افتهیدر را
یمل يهاشارز به يتعداد ند،ینمایم تیمسئول احساس کنندیم یزندگ که ییروستا و شهر حد تا هاانسان از یبرخ

یمعرف رفتن قابل و مناسب راه هاانسان يبرا را خدا راه تنها و داندیم اصل را یاله يهاارزش دیشه یول شند،یاندیم
.داندیم مسئول ،دارد ییهمسو بشر فطرت با که یاله -یانسان لیاص يهاارزش گسترش يبرا را خود او یعنی ؛کندیم

هر که است عالم ةقاعد نیا البته .کندیم محسوب رسالت صاحب ،یهست برابر در را خود است افتهی که یکمال اثر در
به و کندیم هیتغذ نیزم از که دیریبگ نظر در را يادانه. گذاردیم يشتریب ریتأث خود طیمح بر ابدی کمال که يزیچ

سازدیم فراهم را اتیح طیشرا انسان جمله از یهست موجودات يبرا هم. شودیم لیتبد یسنبل به و کندیم رشد جیتدر
زانیم که دید میخواه میکن یتأمل عالم موجودات در اگر. گرددیبازم است شده هیتغذ آن از که ینیزم به هم و

یدهکمال در زین او اثر تر،کامل موجود قدر هر یعنی ؛دارد ییهمسو موجودات الکم حدّ با یهست در آنها یاثربخش
میتقو احسن با و است برخوردار يترکامل وجود از موجودات انیم در که انساناست.  شتریب گرید موجودات به

در را خود اندازه نهما به کند، دایپ يشتریب کمال هرقدر. دارد عالم در یعیوس گستره زین او کمال افته،ی خلقت
غم گرانید از شیب) ع(اطهار ائمه و عظام يایانب چرا. داندیم متعهدتر یانسان جامعه مخصوصاً یهست به یاثربخش

ترك را يماد يایدن شهادت با آنان اکثر چرا نمودند؟یم تالش يدیتوح جامعه استقرار يبرا و خورندیم را گرانید
تحمل ،دینمایم خارج فطرت ریمس از را هاانسان که را ینامطلوب وضع توانستندینم آنان که بود آن علت اند؟نموده
و تعهد که است ياافتهی کمال انسان دیشه نیبنابرا .ببخشند تیحاکم را هاارزش تا بودند رسالت پا تا سر آنان. کنند
1.است کرده احاطه را او وجود یانسان جامعه و انسان يبرا تیمسئول

نیترمهم. است شده یمعرف جهان یاسیس خیتار در ستمیب قرن انقالب نیآخر عنوانبه ران،یا یاسالم انقالب
برخالف چراکه ؛است آن کیدئولوژیا وجه شکیب کندیم زیمتما هاانقالب ریسا از را آن که انقالب نیا صهیخص

-برالیل یستیاومان کامالً يهايدئولوژیا رب که هیروس اکتبر انقالب و فرانسه ریکب انقالب چون یبزرگ يهاانقالب
در. است بوده برخوردار) یاله(ي فرابشر کیدئولوژیا مشرب از رانیا انقالب ،بودند یمبتن سمیمارکس و یدموکراس

متکثر وجه لذا داشتند؛ حضور رانیا جامعه از ياریبس طبقات و قشرها یاسالم انقالب يروزیپ و نیتکو ،يریگشکل
حضور یاجتماع طبقات و قشرها همه رانیا یاسالم انقالب در. ستا هاتفاوت گرید از زین رانیا انقالب) کیتیپلورال(

انقالب نیا يبرا را یدهقان ای يکارگر يبورژواز مثل ینیعناو اندنتوانسته انقالب يهانیسیتئور لذا اند،داشته ریچشمگ

نشر و میتنظ مؤسسه، تهران، عاشورا فرهنگ و ینیخم امام یالمللنیب کنگره مقاالت مجموعه، در »ی(ره)نیخم امام میتعال در شهادت گاهیجا«ی، ملک حسن. 1
.214، ص 1375، چاپ اول، عروج نشر و چاپ ۀمؤسس، )س(ینیخم امام آثار
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در و افتهی روظه يهانهیزم و عوال اثر بر و مدت دراز يارهدو اساس بر هاانقالب همه که است واضح. برند کار به
برهم و يکتاتورید يهامیرژ اسقاط با سرانجام و کندیم دیتشد را یاجتماع واکنش نیا کنندهعیتسر یعوامل ادامه
،یاسالم انقالب از قبل در و شیخو یخیتار بستر در رانیا جامعه. نهندیم انیبن را يدیجد دوره موجود، وضع زدن

ارج ضمن لکن است؛ کرده تجربه را نفت شدن یمل جنبش و یخواهمشروطه نهضت چون يگرید یمبارزات سوابق
خود بر را قیعم ییهارنج نیسرزم نیا استقالل و يآزاد چون يبلند يهاآرمان يبرا که یزنان و مردان همه به نهادن
و واحد يرهبر کی فقدان جمله از چند، یلیدال به متأسفانه تگف دیبا .باشند ندهیآ يرو فرا یچراغ تا کردند هموار
از يبارکوله با گذشته با متفاوت یاسالم انقالب اما بودند، ناکام یرانیا يجامعه يهاآرمان همه به لین از قاطع،
.دیرس يروزیپ به و رفت شیپ به) ره(ینیخم امام حضرت چون يبزرگمرد يرهبر تحت ن،یشیپ يهاحرکت اتیتجرب
دست به را انقالب يرهبر برافراشت، قامت یروحان نفوذيذ طبقه انهیم از و رانیا جامعه بطن از) ره( ینیخم امام

یهیبد. رساند يروزیپ ساحل به تالطم پر و یطوالن يامبارزه در را انقالب یکشت وافر، تیدرا و يخردورز با و گرفت
توانیم که بود مندبهره خود چون یمقاوم ارانی یهمراه و يهمکار از مهم نیا به لین در) ره(ینیخم امام که است

،یاصفهان یاشرف اهللاتیآ ،یصدوق اهللاتیآ ،یمدن اهللاتیآ ،يمطهر اهللاتیآ ،یبهشت اهللاتیآ چون ییهاتیشخص به
کنند:مینی(ره) بیان میه امام خالبته باید توجه داشت ک  1.نمود اشاره... و ییطباطبا یقاض اهللاتیآ ب،یدستغ اهللاتیآ

که تیروحان و هاحوزه گمنام يشهدا رقم ناًیقی ستند،ین رانیا در جنگ و مبارزه يشهدا به منحصر تیروحان يشهدا
و نهضت هر در. است ادیز ،اندباخته جان بانهیغر نامردمان، و مزدوران دست به یاله احکام و معارف نشر ریمس در

2.است بسته نقش شهادت و خون شاننیجب تارك بر که اندبوده یکسان نیاول اسالم يعلما ،یمردم و یاله انقالب

و علما جانبههمه تیحما و) ره(ینیخم امام يرهبر به اسالم یاسیس شهیاند پشتوانه با اسالمی انقالب نیابنابراین، 
رانیا مختلف نقاط در اسالم يلماع گرید جانبههمه تیحما دیترد بدون. شد روزیپ رانیا مختلف يشهرها انیروحان

و مؤثر اریبس هاتیحما نیا گفت توانیم که يحد تا نبود ریتأثیب یاسالم انقالب يروزیپ روند در جهان یحت و
تواندیم شهر هر در و شایسته هیفق عالم کی حضور که مطلب نیا درك با) ره(ینیخم امام ،رونیهم از. بود ثمربخش

برجسته يعلما از یبرخ دهد، قرار یاسالم انقالب از تیحما يبرا مستحکم گاهیپا کی عنوانبه را مختلف يشهرها
ندهینما عنوانبه و جمعه امام کسوت در انقالب يروزیپ از بعد را یاسالم انقالب و اسالم یاسیس شهیاند به متعهد و

صورت به را کشور مختلف يشهرها تتوانس مسئله نیا به امام توجه و دقت. ندداشت لیگس مختلف يشهرها به خود
گرلیتحل هر که يطوربه دهد قرار یاسالم انقالب خدمت در امام ندگانینما تیهدا و يرهبر يلوا در و کپارچهی
.کند حس رانیا مختلف نقاط در را هاوزنه نیا ینیسنگ توانستیم یراحت به کشور عیوقا رصد با زمان آن در یاسیس

، صص1385شهید سید اسداهللا مدنی، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول،  اهللاپور، زندگی و مبارزات آیت. رضا بسطامی و داود قاسم1
12-11.

، جلد1389 ،)ره(ینیخم امام نشرآثار و میتنظ مؤسسه تهران، ،)هانامه و یشرع اجازات احکام، ها،مصاحبه ها،امیپ انات،یب( . امام خمینی(ره)، صحیفه امام2
.275، ص 21
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 سخنان که بودند ییعلما داشتند، حضور جمعه امام کسوت در که مختلف بالد يعلما گفت انتویم گرید عبارتبه
 و سخنان براساس کردندیم یسع شهیهم و کردندیم حیتشر و نییتب مردم يبرا را) ره(ینیخم امام يهاشهیاند و

 مسئله نیا. دارند نگه آماده انقالب و اسالم حفظ يبرا را خود يشهرها مردم ،شانیا يرهبر تحت و شانیا يهاگفته
 با یوقت یجهان استکبار گرید عبارتبه و انقالب و اسالم یخارج دشمنان .کرد مشاهده یمختلف امور در توانیم را

 قرار دیتهد مورد منطقه در را آنها منافع تمام که شدند مواجه رویداد انقالب اسالمی و صدور آن در کشورهاي دیگر
 آنها يهاتالش از یکی. کنند تمام خود نفع به ای کنند سرکوب را انقالب نیا که کردند را خود تالش تمام بود، داده
) ره(امام ندگانینما و جمعه امامان. بود یاسالم انقالب يروزیپ از بعد سال دو و 1359 سال در یلیتحم جنگ آغاز

 جنگ در خودشان اینکه برعالوه آنها. بودند رگذاریتأث اریبس گرید موارد مانند زین مورد نیا در مختلف يهاشهر در
 پرداختندیم انقالب و اسالم از دفاع وجوب مسئله حیتشر به جمعه نماز يهاخطبه در هفته هر کردند،یم دایپ حضور

 هايو دفاع از انقالب اسالمی در برابر نیروهاي منافق و جریان هاجبهه در حضور يبرا را متعهد و مؤمن مردم همواره و
اهللا آیت: عظام اتیآ همچون امام ندگانینما نیا مؤثر و مستمر يهاتیفعال دیترد بدون. کردندیم قیتشو انحرافی

 ترور به اقدام متعدد دفعات که داشت آن بر را منافقان و دشمنان که بود یاصفهان یاشرف و یصدوق ب،یدستغ ،یمدن
 يابرجسته يهاتیشخص نیچن وجود از را انقالب و ردمم خرهباأل و کنند یاسیس و ینید بزرگ يهاتیشخص نیا

 یاسالم انقالب و مردم به کمک و اسالم وقف را خود یزندگ تمام که يافراد نیچن شهادت شکیب. کنند محروم
 که يطوربه بود، کنندهناراحت و سخت اریبس شانیا يبرا آمدند،یم شمار به) ره(امام کینزد ارانی از و بودند کرده

 مشهود ند، کامالً بود داده بزرگان نیا از هرکدام شهادت يبرا (ره)امام که ییهایهاطالع تمام در حزن و یناراحت نیا
 1.است

 دارند یبزرگ و میعظ سهم شهدا آن، تداوم و یاسالم انقالب يروزیپ دربعد از توضیحات فوق باید اشاره شود 
 انقالب که هستند یمرصوص انیبن کردند، میتقد راه نیا در ار شیخو جان خالصانه که آنان و شهدا دیترد بدون و

، دیگر عبارتیاین رویکرد برگرفته از فرهنگ عاشورایی است. به  2.افتی خواهد تداوم و استوار آن بر یاسالم
 يهاحرکت و ونیانقالب بخشالهام همواره اشيزیستستم و یطلباصالح ،یخواهاسالم تیماه لیدل به عاشورا نهضت
 نیا. گرفت الهام عاشورا يمحتوا از و شد رابیس سرچشمه، آن از زین رانیا یاسالم انقالب. است بوده یاصالح

                                                                                                                                                                                   
ن ي بهرامی، شهداي محراب و دفاع مقدس: طرح پژوهشی پیرامون حضور و نقش شهداي محراب در جریان دفاع مقدس، تهران، انتشارات سپاه پاسدارا. مهد1

 .20-21، صص 1397چاپ اول،  مقدس دفاع قاتیتحق و اسناد مرکزانقالب اسالمی، 
 کنگره مقاالت ، در چکیده»عاشورا فرهنگ و) س( ینیخم امام لیالملنیب کنگره نیدوم، »یاسالم انقالب در شهادت يهااسوه و الگو«، یمرتج دیجمش.2
 .318، ص 1375، چاپ اول، عروج نشر و چاپ ۀمؤسس، )س(ینیخم امام آثار نشر و میتنظ مؤسسه، تهران، عاشورا فرهنگ و ینیخم امام یالمللنیب



  27     فصل اول: شهداي محراب
 

 ینید رتیغ و حماسه روح عاشورا، از الهام با امت امام. مردم هیناح از هم و بود انقالب رهبر يازسو هم ،يریگالهام
 رو؛ازاین  1.خواند فرا یقرآن يهاارزش تیحاکم و یاسالم حکومت به را آنها و دیدم مردم کالبد در را

 سازانسان و یغن فرهنگ پشتوانه و ینید ،یاسیس میعظ نهیگنج عاشورا فرهنگ) ره(ینیخم امام يفکر منظومه در«
 بیترت نیا به. داد قرار خود امیق اساس را ینیحس حماسه ،ییعاشورا يهاآموزه از يریگبهره با شانیا. بود عیتش

 شانیا همفکران و) ره(ینیخم امام دعوت سرلوحه عاشورا امیق از يآموزدرس و کربال حادثه به یاسیس نگرش
 میرژ ضد بر مردم جیبس محور به بلکه نبود، صرف یخیتار حادثه کی گرید عاشورا پس آن از. گرفت قرار

 نیترمهم عنوانبه) ع(نیحس امام يعزادار يهامهیخ و هاهینیحس ا،یتکا مساجد، دوران نیا در. شد لیتبد طاغوت
 و ییمایراهپ يبرا آنان یسازمانده و يپهلو حکومت مفاسد از مردم يداریب و انقالب يروهاین تیفعال رکن

 هیروح عاشورا، نهضت ریتأث تحت زین مردم و شدیم محسوب یاسالم انقالب يهاتیفعال و تظاهرات
 2».کردند تکرار مجدداً  را ارانشی و) ع(نیحس امام ثاریا و یطلبشهادت

دینی  رهبران و انیانقالب يهاهیانیب ها،یسخنران شعارها، ،یاسالم انقالب روند در جیرا یاسیس اتیادب یبررس
یی، باطباط یقاض یمحمدعل دیسی، مدن اسداهللا دیساسالمی ملت ایران نظیر شهیداي محراب حضرات آیات:  نهضت

 عاشورا هنگفر ،یمذهب عناصر انیم از که دهدیم نشانی اصفهان یاشرف ی وصدوق محمد، بیدستغ نیعبدالحس دیس
 شیدایپ بر راعاشو فرهنگ ياثرگذار. است کرده فایا ییبسزا نقش نهیزم نیا در السالمهیعل نیحس امام نهضت و

 ی به شرح زیر است:اسالم انقالب
 

 انقالبنیروهاي  زهیانگ و اهداف بر ياثرگذار) الف
 و یاله عدل حکومت ییبرپا و یجهان استکبار و استبداد ستم، ينابود ،یاسالم انقالب از رانیا ردمم زهیانگ و هدف
 همان هانیا. بود منکر عنوانبه گانگانیب و اجانب به یوابستگ از يریجلوگ و معروف عنوانبه اسالم احکام ياجرا
 خاندان داشت، فجور و فسق به تجاهر ه،یمعاو بن دیزی اگر. بود عاشورا امیق از السالم هیعل نیحس امام هدف و زهیانگ

 3 .کردند عمل گونههمان زین يپهلو
 

 انقالب يرهبر بر ياثرگذار) ب
 شیدایپ در عاشورا نهضت يهاياثرگذار نیترمهم از یکی(ره) ینیخم امام همچون گونهنیحس يرهبر وجود

 السالمهیعل نیحس امام یحماس روح و ،يریناپذازشس ت،یقاطع شجاعت، صالبت، ران،یا مردم. بود یاسالم انقالب
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 یاسالم جامعه حاکم و رهبر يبرا(ع)  ینحس امام که را یطیشرا و دندیدیم یمتجل ه)ری(نیخم امام تیشخص در را
 1.تاس امر نیا نیّمب ،»ینیحس وارث تو ،ینیخم ،ینیخم« شعار. افتندی او در کرد،یم فیتوص

 
 ارزهمب وهیش بر ياثرگذار) ج
 هیروح عاشورا، نهضت ریتأث تحت رانیا مردم یول برود، درفش با نبرد به مشت دینبا يماد يهامکتب فرهنگ در

 مبارزه تیفیک«: دیفرمایمی(ره) نیخم امام. کردند تکرار هاخاطره در را اصحابش و )ع(نیحس امام یطلبشهادت
-باشد چطور دیبا محدود عده کی با دارد، دست در را جاهمه که ريقلد حکومت کی مقابل در امیق نکهیا -کردن

 اهللا رحمه ینیخم امام انیب در بایز چنانآن عاشورا در مبارزه فرهنگ ریتأث ».است آموخته ملت به دالشهدایس حضرت
  2 ».است روزیپ ریشمش بر خون«: فرمود تمام شکوه با که کرد جلوه

 
 يادارعز يهامکان و هازمان قیطر از ياثرگذار) د

 ،(ع)نیحس امام يعزادار يهامهیخ و ایتکا مساجد، لیقب از يعزادار يهامکان و (ع)نیحس امام يعزادار يهازمان
 یدهسازمان و يپهلو حکومت مفاسد از مردم يداریب و انقالب يروهاین تیفعال يبرا هامکان و هازمان نیترمهم
 تاسوعا در ،یاسالم انقالب يریگاوج يهاسال در اساساً. آمدیم مارش به یانقالب يهاتیفعال و ییمایراهپ يبرا آنان

 3.دیلرزیم یشاهستم میرژ یاساس يهاهیپا یکل به ،ینیحس يعاشورا و
 و يادیبن صورت به ینید اصالح ریمس تداوم درطور که در باال تشریح شد، همان یاسالم انقالب گفتمان

 رییتغ و نید از يحداکثر قرائت با گفتمان نیا. رساند خود اوج به را استبداد و استعمار با تقابل ،يترافتهیتکامل
  4.شد یمنته استعمار و استبداد با تیضد و اسالم تیمحور با یاسیس نظام جادیا به انقالب، به اصالح از نگرش

 ابمحر اىهدشالبته این رویکرد مبتنی بر مضامین عاشورایی بود و با تبعیت از نهضت حسینی انجام شد. 
 هندز در آن نقش و مسالا در دتشها و ریثاا فرهنگ تشریح به هاي نماز جمعهخطبه در اهللا مدنیخصوص آیتبه

 و نددکرمی رهشاا مسالا یند شتندانگاه  هندز در )عحسین( مماا رىمحو نقش به ختند وداپرمی مسالا شتندانگه
 5دانستند.می سالمىا بنقالا ىلگوا را راعاشو مقیا

 اند از:هاي آن عبارت) بوده است و شاخصهع(نیحس امام امیق از یالهام ی نیزاسالم انقالبجرم، ال
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 نید به نسبت مردم نگرش رییتغ و ینید شهیاند اصالحالف. 
 در یاسالم جامعه که آنجا از. شودیم مربوط جامعه آن در ینید شهیاند فساد و صالح به جامعه هر فساد و صالح
 امیق با يمحمد اسالم مظهر عنوانبه ایشان بود، شده نید به نسبت یسطح نگرش ینوع دچار (ع)نیسح امام زمان
 منکر از ینه و معروف به امر وهیش از و دنکشب بطالن خط ن،ید از جیرا يهابرداشت و رهایتفس بر ندخواستیم خود

 از حیصح فهم بر یمبتن که یهنگام منکر از ینه و معروف به امر ندداشت نیقی رایز بپردازد؛ جدش نید اصالح به
 ییستایا و سکون حالت از را جامعه رد،یبگ سرچشمه اسالم خالص يارهایمع یعنی ي،علو و ينبو رهیس از و باشد نید

 را ینید يهاشهیاند اصالح السالم، هیعل دالشهدایس یآرمان مکتب از يرویپ به ی(ره)نیخم امام. سازدیم خارج
 را نید از جیرا و غلط يهابرداشت است،یس از نید ییجدا مسئله رد با و بود داده قرار یماسال نهضت سرلوحه

 یمتجل ياقتصاد و یاجتماع ،یاسیس گوناگون يهاعرصه در دیبا که ندکرد یمعرف یاجتماع نید را اسالم و ندزدود
 1 .گردد

 
 جور حکومت با سازش ینفب. 

 شتریب هرچه ثبات و شدن نهینهاد به جامعه، موجود وضع به نسبت ییاعتنایب و باطل حکومت مقابل در سکوت
 که یهنگام. بخشدیم یاسیس و یاجتماع تیمشروع جابر، يهاقدرت به و انجامدیم ینیضدد يهاارزش و ارهایمع

 خواست، عتیب دیزی فرزندش ینیجانش و هیامیبن خاندان یموروث خالفت يبرا امام از اللّه رسول رهیس برخالف هیمعاو
 بر و دهد تن یذلت نیچن به است، يمحمد ناب اسالم اسوه که یتیشخص است محال ؛شد روروبه شانیا مخالفت با

 را هابتیمص همه جور، حکومت مقابل در (ع)نیحس امام از يرویپ بای(ره) نیخم امام. نهد دییتأ مهر ،یتقلب اسالم
 2.برد سؤال ریز را یشاهنشاه نظام یاسیس و یاجتماع تیوعمشر خود، يریناپذسازش و یستادگیا با و کرد تحمل

 
 مردم نقش به دادن تیاهمپ. 

 امام از کوفه مردم دعوت. بود قائل ياژهیو تیاهم یاسالم امیق در آنها مشارکت و مردم يبرا السالمهیعل نیحس امام
 امام. داشت ریتأث امیق تیئه و شکل در و شد یناش امام امیق از که دانست یاجتماع يادهیپد توانیم را(ع) نیحس
 .باشد گفته پاسخ بودند، دهیطلب ياری به را شانیا که مردم يندا به تا کرد حرکت شهر آن طرف به حجت اتمام يبرا
 از الهام با ی(ره)نیخم امام. داشت ياکنندهنییتع نقش مردم مشارکت زین يپهلو حکومت هیعل رانیا یخیتار امیق در

 3 د.ستایا طاغوت برابر در مردم پشتوانه با و گذاشته قدم جامعه اصالح راه در مردم، آگاهانه پشتوانه با و ینیحس انقالب
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 یاسالم حکومت لیتشکت. 
. ستین ممکن حکومت لیتشک بدون آن یفرهنگ و ياقتصاد ،یاجتماع اصول ياجرا و است یجامع نید اسالم،

 حکومت جادیا ام،یق نیا انجام از (ع)نیحس امام زهیانگ نیترمهم که ندهست دهیعق نیا بر اسالم يعلما از یبرخ
 نیترمهم از را حق حکومت نشدن لیتشک ،)ع(نیحس امام رهیس از يرویپ با زین ه)ری(نیخم امام ت.اس بوده یاسالم

 يهاتوده که دبو نیا شانیا نظر از جامعه حیتصح راه نیبهتر و دانستیم یاسالم جامعه يهابیآس نیدارترشهیر و
 1.دهند لیتشک یاسالم حکومت و کنند امیق شده، متشکل یاسالم دارنید و شناسفهیوظ آگاه

 
 یاسالم يهاارزش يایاح و نییتبث. 
 گردندیم متحول درون از جامعه ياعضا آنها، اشاعه صورت در که است ییهنجارها و هاارزش دربردارنده اسالم،

 امام به اقتدا باه) رم(اما. کنندیم دایپ ياژهیو يهاوهیش و خاص یمعان آنها، یتماعاج و يفرد اعمال از کی هر و
 به مانیا: از نداعبارت هاارزش نیا از یبرخ. بپردازد یاسالم جامعه در هاارزش نیا يایاح به توانست) ع(نیحس

 مقاومت ،»...قتلوا نیالذ التحسبن و« یطلبشهادت هیروح يایاح، مبارزه و مجاهده هیروح يایاح و اهللا لیسب یف جهاد
 و شجاعت ،»الذلۀ منا هاتیه« يریناپذذلت و یآزادگ هیروح يایاح ،»امرت کما فاستقم« مبارزه در يداریپا و

 از ینه و معروف به امر يایحي، ابرابر و يبرادر هیروح يایاحی، طلبراحت و یشیاندمصلحت از زیپره و شهامت
 2ار.ثیا و مروت ی نظیراخالق يهاجنبه يایاح، دعا و روزه نماز، مثل يعباد امور گرید و منکر

کند و در یکی از بیانات خود، شهادت را غایت امت اسالمی توصیف می 1359اهللا مدنی در  نهم خرداد آیت
اسالمی  هاي فرهنگ حسینی در نظاماعتقاد دارند مبارزه مستمر با استکبار و جریان استبداد جهانی یکی از مؤلفه

 است. در بخشی از بیانات ایشان آمده است: 
 اعالم نماز از بعد همیشه ما که بدانند باید آنها است، مسلمانان یینها آرزوي شهادت که یدیبگو دشمنان به«

 تا ما بدانند، باید و!! شدیممی شهید تو با و بودیم کربال در هم ما کاش السالم علیه علی بن حسین اي که کنیممی
 3».کنیممی مبارزه نکنیم کنریشه اسالمی بالد تمام از را استعمار که مانیز
دانند که مبتنی بر قواعد اسالمی باشد و براساس تجربه اهللا مدنی حکومت مطلوب اسالمی را حکومتی میآیت

می است؛ زیرا تاریخ اسالم، حکومتی که امام حسین(ع) مترصد دستیابی به آن بود، الگوي مطلوب براي جامعه اسال
 4توانمندي مطلوبی در اصالح جامعه دارد.

                                                                                                                                                                                   
 .113-119. پیشین، صص 1
 .111-121ی، پیشین، صص اسالم انقالب و عاشوران، . مجموعه نویسندگا2
 و زندگینامه ضمیمه به اسالمی نظام کارگزاران و مدیران ویژه علمیه حوزه اساتید اخالق هايدرس سلسله از برگرفته: کارگزاران اخالق، همکاران و گلزاده . صادق3

 1382، ص 15.)، اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات( قم کتاب بوستان مؤسسه، قم، مدنی شهید اهللاآیت اخالق هايدیدگاه
 .50کارگزاران، پیشین، ص  اخالق، همکاران و گلزاده . صادق4



  31     فصل اول: شهداي محراب
 

 . شهید محراب در ادبیات سیاسی انقالب اسالمی3
 به دوره این در جمعه نماز اولین. یافت رونق دوباره ایران در جمعه نماز يبرگزار ،یاسالم انقالب يپیروز از پس

 در 1358 مرداد 5 در بود کرده انتخاب سمت این به را يو ی(ره)خمین امام که یطالقان محمود سید اهللاآیت امامت
 يتقاضا شهرها این در مردم و شد مطرح ایران يشهرها دیگر در جمعه نماز اقامه همچنین. شد برگزار تهران دانشگاه

 آن در که ياخامنه اهللاآیت پیشنهاد به ،ره)ی(خمین امام ،ایران در جمعه نماز اقامه گسترش با. کردند جمعه امام تعیین
 در و سپرد قم در يمرکز به را جمعه نماز به مربوط مسائل يپیگیر و یسامانده مسئولیت بود، جمهور رئیس زمان

 نام به ،نروحانیا از تن نه عضویت با یشورای ،یاسالم يجمهور رهبر مقام در ياخامنه اهللاآیت حکم با ،ش 1371
 تن چند ،ش1361 تا 1358 يهاسال فاصله در. گرفت برعهده را کار این مسئولیت ،جمعه ائمه يسیاستگذار يشورا

 شهادت( یطباطبای یقاض یمحمدعل سید جمله از رسیدند، شهادت به ،یتروریست اقدامات اثر بر جمعه مشهور امامان از
 در شهادت( يشیراز دستغیب عبدالحسین سید تبریز، در) ش 1360 در شهادت( یمدن اسداللّه سید ،)ش 1358 در

 1361 در شهادت( یاصفهان یاشرف عطاءاللّه و یزد در) ش 1361 در شهادت( یصدوق محمد شیراز، در) ش 1360
 1.کرمانشاه در) ش

 در ثاریا و شهادت   3مفهوم الهی صیانت کرد. و باید از این  2شهادت در طریق اهللا منزلتی عظیم در اسالم دارد
 قرآن فرهنگِ حوزه در اصوالًاست.  اتیح اتیتجل میمفاه نیتریعالی از اله اتیآ فرهنگِو  ینید يباورها طهیح

 154 مهیکر هیآ در متعال خداوند. خوردیم چشم به خدا راه در ثاریا و شهادت لتیفض درباره يمتعدد اتیآ م،یکر
 قتیحق نیا شما اما است، دیجاو ةزند او که د،یمپندار مرده شد کشته خدا راه در که را یکس« :دیفرمایم قرهب سوره

 آثار یوقت رایز است؛ يماد اتیح قطع و شدن باطل يمعنا به متعارف اصطالح در مرگ ».افتی دینخواه در را
 تیواقع اما است، افتهی انیپا اتیح که رسدیم نظر به نشود، دهید –است بدن تیفعال و حرکت که– یزندگ محسوس

 از با یآدم اتیح نیز قرآن دگاهید از بلکه کرد، ادراك يظاهر حسّ نیا با توانینم را مرگ و اتیح که است آن
 یخاک کالبد از شدن رها از بعد شانیا یزندگ و ابد،یینم انیپا يماد کریپ رفتن نیب از و یجسمان يهااندام افتادن کار
    4.برخوردارند يبرتر و واال اتیح از که شهدا ژهیوبه و ابدییم ادامه برزخ عالم در

                                                                                                                                                                                   
، 1399ی، چاپ اول، اسالم عارفالمرهیدا ادیبن، در دانشنامه جهان اسالم، تهران، انتشارات دانشنامه جهان اسالم، »نماز جمعه«، ستایشرحمان محمدکاظم. 1

 .10جلد 
 . 5تا، ص جا، منظمه الموتمر االسالمی، بی. محی هالل السرحان و احمد حسونی جاسم، الشهید فی االسالم، بی2

 .13، ص 1424لبنان، مرکز االمام الخمینی الثقافی،  -اي، الشهید و الشهاده، بیروت. سید علی خامنه3
 مؤسسه، تهران، عاشورا فرهنگ و ی(ره)نیخم امام یالمللنیب کنگره مقاالت مجموعه، در »ینید فرهنگ حوزه در ثاریا و ادتشه«. محمد رسول دریایی، 4

 .124، ص 1375، چاپ اول، عروج نشر و چاپ ۀمؤسس، )س(ینیخم امام آثار نشر و میتنظ
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 برابر در یجانفشان و مبارزه يآماده دیبا طیشرا همه در یانقالب مؤمن يروهاینفرهنگ راهبردي اسالم تأکید دارد 
 در دیشهرو، . ازایناست نبرد يهاجبهه يهمه در دشمن يبازدارنده عوامل از ه،یّروح نیا وجود اصل و باشند دشمن

 1.است شده ذکر او يبرا یمیعظ درجات و هاثواب و است برخوردار ياژهیو گاهیجا و ارج از اسالمسیاسی  فرهنگ
 نظام در شگرفی تغییرات انقالب، گفتمانی ماهیت به عنایت با. دارد فرهنگی و دینی ماهیت ایران اسالمی انقالب

 تاریخ در طلبیشهادت و ایثار فرهنگ. گذاشت خود پیرامونی کشورهاي بر تأثیراتی و آورده پدید ارزشی و سیاسی
 خود اوج به وطنی و ملی سطح در و یافت گسترش تحمیلی جنگ برهه در شد؛ آغاز) ره(خمینی امام نهضت با معاصر
 و مقاومت محور در بلکه نشد، فراموش طلبیشهادت فرهنگ تنهانه ساله هشت تحمیلی جنگ پایان از پس. رسید
این روحیه در روحانیت و ائمه جمعه هم نهادینه شده بود تا جایی که در نماز جمعه و  2.یافت گسترش آن از فراتر

هاي خود بر مفهوم شهادت تأکیدات فراوانی داشتند. این مفهوم در فرایند انقالب اسالمی توسعه معنوي سخنرانی
هاي خود فراوان به مسئله شهادت نی هم ضمن عالقه شخصی به مسئله شهادت، در خطبهاهللا مدفراوانی یافت. آیت

 اشاره کرده بودند.
 -شهداي محراب بعد از پیروزي انقالب اسالمی مشابه ایشان در محراب  3اولین شهید محراب، امام علی(ره) است.

» هاي انقالب اسالمیفرهنگ واژه«در کتاب  طور کههمان  4به شهادت رسیدند. -یا در مراجعت یا برگشتن از محراب
 آمده است: 

السالم اختصاص داشت شهید محراب لقبی است که پیش از پیروزي انقالب اسالمی به موالي متقیان علی علیه«
اللهی این لقب را به پنج عالم ربانی و زاهد پرهیزگار و امام جمعه و پس از انقالب اسالمی، مردم انقالبی و حزب

ب خود دادند. دو تن از ایشان در محراب نماز جمعه به دست منافقان به فیض شهادت نائل آمدند، سومی محبو
اي در راه خانه به محراب نماز جمعه و دو تن در راه بازگشت از محراب به خانه شهید شدند. کشتن امام جمعه

د، در پی یک سلسله ترور کور و بدون اي مردم بودنکه از مشاهیر علماي مبارز و انقالبی و از رهبران منطقه
شناسایی قبلی از سوي منافقان انجام گرفت که در همه آنها، هدف روحانیون بودند. منافقان دو رشته عملیات 
تروریستی را شروع کردند که یکی متوجه هر روحانی مشهور در کوچه و بازار بود و دیگري، متوجه 

 5»و انقالبی.حانیت مبارز اي از روهاي برجستهشخصیت

                                                                                                                                                                                   
، بخش مقدمه 1399ی، تهران، انتشارات انقالب اسالمی، چاپ سوم، اسالم قالبان معظّم رهبر کالم در شهادت و دیشه: تاجرانه مرگي، طاهر محمدرضا. 1

 ز).-(و
، دوره اسالم جهان سیاسی مطالعات، فصلنامه »المللبین عرصه و اسالم جهان در ایران اسالمی انقالب طلبیشهادت فرهنگ ثیرأت ارزیابی«. بهزاد قاسمی، 2

 .91، ص 1397، زمستان 28هفتم، شماره 
 .1423، انتشارات المکتبه الحیدریه، الطبعه االولی، المحرابیال الکعبۀمن السالمهیعل یعل االمامیل کربالیی، . جل3
 .1393. مهناز عابدینی، شهداي محراب، تهران، انتشارات نظري، چاپ اول، 4
 . 541، ص 1374ارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ اول، هاي انقالب اسالمی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزالدین فارسی، فرهنگ واژه. جالل5
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 محراب در که شودیم گفته یکس به ،یرانیا مسلمانان عرف در محراب، دیشه«در جایی دیگر ذکر شده است: 
 به رانیا در اصطالح نیا. شودیم ادی محراب دیشه نینخست عنوانبه) ع(یعل حضرت از. است دهیرس شهادت به نماز
 ترور یاسالم يجمهور مخالف يهاستیترور دست به جمعه نماز يبرگزار انیجر در که شد اطالق ياجمعه ائمه

 یاشرف هللاعطاءا و بیدستغ نیعبدالحس دیس ،یصدوق محمد ،یمدن هللاسدا دیس ،ییطباطبا یقاض یمحمدعل دیس. شدند
 1».هستند یاسالم يجمهور دوره در محراب دیشه پنج یاصفهان
 و نکات بردارنده در تیوال امر به يارادتمند در یسایس تیفعال و یعمل ی،علم جهاد در شهداي محراب رهیس
 علم، یمدع افراد از ياریبس تواندیم شانیتبع آثار و جینتا و آنها در تعمق که است ياسازنده و آموزنده يهادرس
 دانیشه. بخشد ییرها ،است يرهبریب سالک هر يروشِیپ که یگوناگون يهادام در شدن ریاس از را مانیا و سابقه

جزء  یفقه و یعلم مدارج داشتن آن، کثرت مبارزه، سابقه لحاظ به که هستند یکسان ،در انقالب اسالمی محراب
 منتج گاهچیه لذا شودیم کنترل و انتیص یاسالم اخالق و مانیا قدرت با آنها مقامات نیا چون اما ندهست هانیبرتر

 یفرمانده به انقالب بزرگ سپاه انیم در کوچک يسرباز را ودخ آنان همه که ییجا تا شودینم نیمع مدار از خروج به
 -یاسیسی و علم رتبه ياعتال و ءارتقا انیم  2 د.کردنیم افتخار شیخو تیموقع نیا به ند ودانستمی ی(ره)نیخم امام

 افزوده تبهر آن بر هرچه. داشت وجود پرمعنا يارابطه مردم برابر در خضوع و امر یول از اطاعت با شانیا یاجتماع
بیان » جلوه اخالق و فضیلت«طور که در کتاب همان  3.شودیم افزوده آنان خضوع و يریپذاطاعت وزن بر ،شودیم

  شده است؛

ها، گشانیده راهی نو در ذهن نسل ها و جانبخش اندیشهشهیدان محراب و شهداي حوزه و روحانیت، طهارت«
مدینه ایمان، زبان گویاي اسالم و تشیع، آموزگار اخالق و وارستگی،  انقالبی، مسلمان، سنگردار انقالب، مردان

اهللا قاضی دار عزت و سربلندي ما هستند. عزت آیتنگاهبان حریم تشیع خونین، مظهر صداقت و صفا و پرچم
هللا ااهللا دستغیب، استواري آیتاهللا مدنی، تزیکه آیتاهللا صدوقی، اخالق و عرفان آیتطباطبایی، صداقت آیت

اشرفی اصفهانی نشان از شکوه و عظمت شهیدان محراب و فرزانگان شهید حوزه و روحانیت دارد. قامت استوار 
شهیدان محراب در خون نشست تا قامت اسالم، انقالب و والیت استوار بماند. محراب محل حرب است و سنگر 

) و آل علی(ع) است. محراب و خون پیوند جهاد و خطر مرزبانی از اسالم و انقالب. خون و محراب یادگار علی(ع
 4»عیق صفا، وفا، عشق، ایمان، جهاد، شهادت، صداقت، عزت و سعادت است.

 ریمس در را سرشت پاك يهاانسان و جامعه ،آن پربار فرهنگ و شهادتاساس گفتمان سیاسی انقالب اسالمی،  بر
. برهاند يویدن و يفرد تعلقات و داتیمق ریزنج و بند از را خود انسان که سازدیم فراهم را يبستر و دهدیم قرار یتعال

                                                                                                                                                                                   
 . 5، ص 1399، بیستم آذر 3921. روزنامه همدان پیام، شماره 1
 .7، ص 1385، بیست و دوم شهریور 5961، رسالت، شماره »مدارتیوال سرداران«. خلیل اسفندیاري، 2
 .7. پیشین، ص 3
ایش اخالق و فضیلت به مناسبت بیست و دومین سالیاد شهادت شهید محراب، قم، انتشارات بوستان صادق گلزاده، شهید اخالق و فضیلت: یادنامه هم. 4

 .24-25صص ، 1382کتاب، 
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 انیجر در. نهدیم ژرف يریتأث یادب ی وفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس از اعم جامعه بر حاکم يهاعرصه یتمام بر مهم نیا
 ينثارجان و ثاریا و یمردم پرشور حضور صحنه نیترناب ،مقدس دفاع دوران در خاصه یاسالم شکوهمند انقالب

 و نیمضام نیتربرجسته قابل مشاهده است. به همین دلیل، جان يپا تا دنیجنگ و باعزت یزندگ به یابیدست يبرا
 1بهره گرفته است. شهادت و دیشه مفهوم از یاسالم انقالبادبیات سیاسی  در گرفته شکل يهاهیمابن

 . شهداي شاخص محراب در جمهوري اسالمی4
. اندکرده فایا يمؤثر نقش مختلف مراحل و سطوح در عهیش يعلما یاسالم انقالب يروزیپ و يریگشکل انیجر در
. گرددیم آشکار یخوب به عهیش يعلما گاهیجا و نقش آن، یجدانشدن صفت و رانیا مردم انقالب عنوان در دقت با
 بودند، يامر رمصد ياهیناح در کیهر که شانیا یمیقد شاگردان امام، حضرت يرهبر به یاسالم نهضت شروع با

 ییگوپاسخ و رفع محل که بودند هم يالقدرلیجل يعلما بزرگ يشهرها در. کردند يرهبر خود منطقه در را نهضت
 قاضی سید محمدعلی اهللاید آیتشه: عظام اتیآ به توانیم علما نیا جمله از. بودند منطقه مردم مشکالت و مسائل به

 عبدالحسین اهللاشهید آیت ،و تبریز همدان در ی دهخوارقانیمدناسداهللا  سید دیشه اهللا، آیت2زیتبر در طباطبایی
 هاده و زدی در صدوقی محمد اهللاآیت دیشه کرمانشاه، دراصفهانی  اشرفی عطاءاهللا اهللاآیت دیشهدستغیب در شیراز، 

انقالب اسالمی  در ادامه به شهداي شاخص محراب که نقش مهمی در توسعه و استقرار  3.کرد اشاره گرید نفر
 شود.داشتند، پرداخته می

                                                                                                                                                                                   
، 25، رهیافت انقالب اسالمی، شماره »یاسالم انقالب روزگار شاعران زبان و ذهن زیرستاخ در شهادت و دیشه«، انیمیرح افسانهو  زادهرانیا اهللانعمت. 1

 .147، ص 1392زمستان، 
 اهللاتیآ مرحوم فارس استان در و زدندیم جانیآذربا استان در را اول حرف یمدن اهللاتیآ مرحوم. بودند خود شهر برجسته يهاتیشخص از محراب يشهدا. 2

اهللا در باب آیت .بودند نیچن زین زدی تاناس در یصدوق اهللاتیآ مرحوم و کرمانشاه در یاصفهان یاشرف عطااهللا اهللاتیآ مرحوم. زدندیم را اول حرف بیدستغ
 سمت به مسجد از که یحال در هفته وسط در چون ستند؛ین محراب يشهدا جزء اما بودند، دیشه جمعه امامایشان  یی ذکر این نکته الزم است کهطباطبا یقاض
 نکهیا علت و بودند کشور برجسته يهاتیشخص و ممتاز يعلما از و بزرگ اریبس يمرد یقاض اهللایتآ. شدند ترور فرقان گروه لهیوس به گشتند،یم بر منزل

 یسخنران یمدن دیشه و ییطباطبا یقاض دیشه درباره و رفته زیتبر به یرفسنجان یهاشم مرحوم یزمان که است نیا آوردند، محراب يشهدا جزء را شانیا
 يشهدا جزء شدند، ترور و بودند زیتبر جمعه امام نیاول که را ییطباطبا یقاض يآقا شما اچر که بودند گفته شانیا به اعتراض عنوانبه زیتبرمردم . بودند کرده

 مثل یعالم که بود نیا نظرشان یرفسنجان یهاشم که اعتبار نیا به. شود قلمداد محراب يشهدا جزء هم شانیا که دارد یاشکال چه و دیانگذاشته محراب
 ارانی از و انقالب يهاستون از یهمگ و بودند جمعه امام هانیا همه هرحال بهی. قاض يآقا محراب دیشه نیاول ندگفت نشود، فراموش ییطباطبا یقاض اهللاتیآ

 در مردم حضور و بودند برخوردار ییباال تیموقع از انقالب لیاوا در هاتیشخص که است یعیطب. شدندمحسوب می کشور برجسته يهاتیشخص از و امام
، بیست و سوم مهر 3841، روزنامه شرق، شماره »یاصفهان یاشرف محمد االسالمحجتمصاحبه با «علی شاملو،  .آمدندیم زهیانگ با و بود هدفمند هاجمعه نماز

 .3، ص 1399
انتشارات مرکز  ، تهران،خاطرات و اسناد تیروا به بیدستغ نیعبدالحس دیس دیشه اهللاتیآ مبارزات و یزندگی، اراک ییچغا محمد و یشهانق دگریسف دیحم. 3

 .11، ص 1392اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، 
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 یاهللا سید محمدعلی قاضی طباطبای. آیت4-1
در باب خاندان ایشان   1سید محمدعلی قاضی طباطبایی و خاندان وي از روحانیون و فقهاي اعالم آذربایجان بودند.

 خاندان ،نمودند مهاجرت ایران نیسرزم به که علوى سادات از فهیطا نیترمىیقد و نیتربزرگ ازباید اشاره شود که 
 در بزرگ خاندانو  برومند تبار نیا شهیرو مؤسس . ندهست مشهور »هیّالوهاب عبد« سادات به که است عبدالوهاب ریام

 قاضى نام دو به عبدالوهاب خاندانیی است. طباطبا عبدالغفار ریام االسالمخیش متبحّر هیفق و ربّانى عالم، جانیآذربا
 عالمان از عظمت با دودمان نیا مردان اکثر که است نیا لشیدل .اندبوده معروف و مشهور االسالمى خیش و ىیطباطبا

. داشتند اشتغال مردمى و اجتماعى امور فصل و حلّ و قضاوت امر به درازى انیسال و بودند استیس و نید بزرگان و
 باىیز و کوین نام مانیا با مادر و پدر متولد شد که پسرى. ق 1331 سال االولجمادى ششم کشنبهاز این خاندان روز ی

 به مشهور باقر دیس حاج محمدعلى، دیس بزرگوار پدر. نمودند انتخاب افتهی تولد تازه نوزاد براى را» محمدعلى«
  2.بود تقوا و علم به مشهور و بزرگ عالمان از کىی »باقر رزایم«

 حاج خود برادر ارجمند و محمدحسین میرزا به را او تربیت و یمنوجوانی تعل در محمدعلی سید پدربعد از اینکه، 
 محضر از تا شد مشرف قم به شهر قم علمیه حوزه در تحصیل جهت ش.ه1319 سال در سپرد، وي قاضی اسداهللا میرزا

ر رشته د و بود قم علمیه حوزه اساتید ترینبرجسته از موقع آن در نماید. امام خمینی(ره) استفاده حوزه آن اساتید
 ناپذیريوصف و شوق شور با طباطبایی محمدعلی سید. کردمی تدریس را اسفار و منظومه شرح مهم کتاب دو فلسفه

 انقالب کبیر و رهبر ایشان بین عمیقی پیوند و نزدیک زمان رابطه همان از و جست شرکت درس امام دو این در
 به دستیابی کوشش جهت و تالش به استادش بلند افکار از جوییبهره با علمی، هايضمن استفاده وي. شد برقرار
 بود، شده شروع ش.ه 1319سال  از که قم مقدس شهر ایشان در اقامت. پرداخت اسالمی مقدس انقالب هايآرمان

 به عزیمت از قبل وي .عزیمت کرد نجف علمیه حوزه بهشمسی  1328 سال در. انجامید طول سال به ده مدت به
 جهت هرچه منظمی و دقیق برنامه و آورد دستهب کافی اطالعات آن سامان علمیه هايحوزه سدر وضع از عراق،
 علمیه حوزه از معنوي و علمی هاياستفاده و نجف اقامت در. نمود تنظیم گرانبها هايفرصت از نمودن استفاده بیشتر

 با ایام، آن در چراکه آورد؛ به حساب یطباطبای قاضی اهللاآیت عمر روزگاران ترینشاداب و بهترین توان ازمی را

                                                                                                                                                                                   
 .92 ص ،1380 اسالمی، انقالب اسناد مرکز ، انتشاراتتهران. طباطبایی قاضی اهللاآیت شهید مبارزات و زندگی زاده،اسماعیلو صمد  رحیم نیکبخت. 1
 غاتیتبل سازمان، قمي، رهبر معظم مقام تا يزیتبر یآقاملک رزاجوادیم از عمل و علم يهااسوه یزندگ از ياخالصه: ابرار گلشن. جمعی از نویسندگان، 2

 ،یالماس یغاتلبت انازمس ،رانهت، ثاریا و شجاعت قله یی:طباطبا یقاض، نژادمیابراه محمد؛ 820-830، صص2، جلد1393 ،)ع(باقرالعلوم پژوهشکده ،یاسالم
 .1373 ر،شن و اپچ زرکم
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 مثل بزرگی مراجع و از  1رسید اجتهاد و فقاهت عالی درجات به و پرداخت خود فکري تحکیم مبانی به شوق و شور
  2آمد. نایل اجتهاد اجازه اخذ به دیگران و کاشف الغطاء العظمی اهللاآیت و حکیم العظمی اهللاآیت

 و دانش تا شود تبریز رهسپار و ترك کرده را نجف شد ناگزیر عللی به نجف، رد اقامت از سه سال بعد ایشان
 الغطاء کاشف العظمی اهللاببندد. آیت کار به خود زادگاه در اسالم بخشحیات اعتالي دین جهت در را خود معرفت

 از ما ...واالمقام نشمنددا اي و بزرگوار سید اي«نویسد: می چنین قاضی اهللابه آیت خطاب خود، هاينامه از یکی در
 و شوندمی مندشما بهره ارشادات و هاراهنمایی از خصوصاً تبریز اهالی و عموماً مردم آذربایجان که بینیمحاال می

 و یاري در و باشد ملموس و محسوس باطل بردن بین از و نصرت حق در شما ارزنده خدمات تأثیر است زود چه
 3»است؟ شما زا ترمقدم و بهتر چه حق کمک از

 کوشا نیز اجتماعی و سیاسی عرصه در فرهنگی، و آموزشی تبلیغی، گسترده هايفعالیت با زمانهم اسداهللا مدنی
 نیز تبریز عالمان و مردم گرفت، شکل خرداد مپانزده شکوهمند قیام که خورشیدي 1342 سال در. بود اثرگذار و

 هاياجتماع برپایی و بازارها تعطیلی ها،افشاگري ها،اهپیماییر برگزاري در مردم رهبري. داشتند درخشانی حضور
 و روشنگري. بود قاضی شهید عهدهرب شهر، بزرگان خانه و بازرگانی اتاق شهربانی، استانداري، برابر در بزرگ

 سال از وي. کردند زندانی و دستگیر را او بار سه خورشیدي 1343 و 1342 هايسال درباعث شد  وي مبارزات
 فقیه والیت بحث ایام، همین در و بدانند خود تقلید مرجع را (ره)خمینی امام خواستمی مردم از خورشیدي 1343

 را وي ساواك رو،ازاین. کرد حمایت (ره)خمینی امام از آشکارا مزدورانش، و شاه از انتقاد با وي. کردمی بیان را
 هاينامه و انقالبی، تند هايمقاله با قاضی اهللاآیت. کرد یدتبع کرمان استان شهرهاي از بافت، به ماه شش مدت براي

                                                                                                                                                                                   
 ازسوي که اجازاتی. است شهید این روایتی و اجتهاد اجازات است، ایشان نفس صیانت و علمی عظمت نمایانگر که ییطباطبا قاضی شهید افتخارات از. 1

 »الکالمیهی حثالمبا فی يااللهیه اللوامع« کتاب مقدمه در ییطباطبا قاضی اهللاآیت. اندگردیده صادر اسالمی علمی هايحوزه فظیلت با و اندیشمند علماي
 اهللاآیت از روایت اجازه طهرانی، بزرگ آقا شیخ به مشهور محسن محمد اهللاآیت بزرگ محقق از روایت اجازه: است آورده شرح بدین را بزرگان این اسامی
 سید اهللاآیت از اجتهاد اجازه اشمیه،ه علویه بانو از روایت اجازه ی،یطباطبا قاضی محمدباقر میرزا حاج گرامیش پدر از اجازه چهرگانی، مرتضی شیخ حاج

 سید عالمه از روایت اجازه طهرانی، محمد میرزا اهللاآیت از روایت اجازه موسوي، صدر صدرالدین سید اهللاآیت از روایت اجازه کمري،کوه حجت محمدباقر
 سید اهللاآیت از روایت اجازه حکیم، ییطباطبا محسن سید اهللاتآی از روایت اجازه عاملی، الدینشرف عبدالحسین از روایت اجازه الغطاء، کاشف محمدحسین
 حاج اهللاآیت از روایت اجازه بجنوردي، حسن اهللاآیت از روایت اجازه الخمینی، الموسوي اهللاروح سید اهللاآیت از روایت اجازه تبریزي، ییطباطبا محمدجواد

 محمود سید اهللاآیت از روایت اجازه نجفی، مرعشی اهللاآیت از روایت اجازه گلپایگانی، محمدرضا سید حاج اهللاآیت از روایت اجازه خوئی، ابوالقاسم سید
 و اندیشه نک: قاسم تبریزي، سرآمد ).ره(ییطباطبا محمدحسین سید عالمه از روایت اجازه عراقی، عبدالنبی شیخ اهللاآیت از روایت اجازه شاهرودي، حسینی
 .8-7، پیشین، صص جهاد

 و نبود تردید قابل اجتهادشان علمی نظر از. بودند مسلم مجتهد قاضی اهللاآیت«در این زمینه بیان داشتند:  آقازاده نجف میرزا حاج والمسلمین االسالمحجت. 2
 که جزایري اهللانعمت سید »یهالنعمان انوار« بر ایشان پاورقی کنیم، درك را ایشان علمی پایه بخواهیم اگر حال عین در. بودند نظر صاحب گوناگون مسائل در
 کسانی جزو قطعاً داشتندمی مرجعیت ادعاي اگر و بودند کامل مجتهد ابعاد تمام در انصافاً.. .دهدمی نشان را علمی قدرت این کامالً هست، جلد چهار در

، »ییطباطبا قاضی اهللاآیت شهید سیاسی سلوك و علمی انتمک«، آقازاده نجف میرزا. بودند باال بسیار کالمی و فقهی و علمی نظر از. بودند مطرح که بودند
 .32، ص 1388، بهمن 51شاهد یاران، شماره 

، آبان 16اجتماعی مشکات، شماره  -اهللا سید محمدعلی قاضی طباطبایی، نشریه فرهنگینامه شهادت آیت. مجموعه نویسندگان، خمینی آذربایجان؛ ویژه3
 .2-3، صص 1399
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 قائل ارزش افراد حقوق براي و داشتند نظر در را پهلوي رژیم مصلحت که کردمی انتقاد هاییدادگاه از افشاگرانه
 تیرماه تمهف در. دهند پاسخ قاضی به رژیم عوامل شد سبب آمیزاعتراض هاينامه فرستادن در وي پافشاري. نبودند
 1.شود زنجان راهی باید گفتند وي به 1348
هاي فراوان و اقدام براي نهضت اسالمی ملت ایران در تبریز به به دلیل مبارزه ییطباطبا یقاض یمحمدعل دیس

 تأثیرگذار و فعال حضوري تبریز علماي ،(ره)خمینی امام نهضت در اگرچه  2معروف شد.» خمینی آذربایجان«
 الهام با را انقالب درست راه که است کسی او و بود شهید آن عهده به آذربایجان قلمرو در رهبري یتمسئول داشتند،

 و جانبههمه همت و هاتالش که پهلوي رژیم. بود پیگیر خطّه آن در اسالمی، انقالب کبیر رهبر رهنمودهاي از
 سپس و کرد اقدام ایشان تبعید و دستگیري به نخست کند، تحمل توانستنمی اسالمی قیامی مسیر در را او استواري

 مجاهد آن متأسفانه که بست کار به را هایینقشه ایشان، مبارز و مردمی محبوب، شخصیت ساختن مخدوش براي
 3.داد قرار مظلومیت محاق در را نستوه

 جهت را یتاقداما ساواك سیاسی ایشان، هايو فعالیت و رشد اقدامات زیتبر به اهللا قاضیآیت ورود از پس
 در ییهانامه یمشخص افراد توسط مرتب طوربه و گرفت شیپ در يو کردنيمنزو و اهللاتیآ تیمحبوب از کاستن
 بیتخر باعث که یعمل هر از دیترد بدون ساواك. شدیم فرستاده نجف و قم مراجع به یقاض اهللاتیآ بیتخر جهت

 با همچنان شانیا اما داشت ادامه یقاضاهللا آیت به حمالت هرچند. کردیم تیحما شد،یم جانیآذربا ینیخم
 ينوارها ساواك، يهاگزارش براساس. دادیم ادامه مبارزه به گرید یمذهب مراسم و روضه مراسم مداوم يبرگزار

 یاسیس يهابحث و امام طرفداران اجتماع محل يو خانه و آمدیم یقاض اهللاتیآ منزل به اول زیتبر در ینیخم امام
 از یمال تیحما اسالمی، انقالب به یمنته يهاسال در یقاض دیشه يهاتیفعال يهاجنبه نیترمهم از یکی .بود

 زیتبر در ونیانقالب از ياریبس يریدستگ شاهد یمردم نهضت يریگاوج و انقالب به یمنته يهاسال در. بود ونیانقالب
 بود انیزندان يهاخانواده به کمک درصدد بود کرده افتیدر ماما از که ییهااجازه با یقاض اهللاتیآ بارنیا که میبود
 صندوق جادیا به اقدام زیتبر انیبازار از يتعداد يهمکار باایشان  .کردندیم مبارزه یستمشاه میرژ هیعل که

 نشر و چاپ از اعم میرژ ضد يهاحرکت یمال هیتغذ هدفش واقع در که کرد "اسالم نیمجاهد" الحسنهقرض
 خود کاشانه و خانه ترك به مجبور که بود یفعاالن به مساعدت و یاسیس انیزندان يهاخانواده به کمک ،هاهیاعالم

 یاسیس میمستق تیفعال امکان که دوره نیا در واقع در .شود داده آنان به یمال يهاکمک قیطر نیا از تا شدندیم
 مخالفت در خود فهیوظ انجام در یسع یبانیپشت و یتدارکات اقدامات در شرکت با يو نداشت وجود یقاض اهللاتیآ

                                                                                                                                                                                   
 چاپ اول، عقل دفترنشر  و سیما و صدا اسالمی هايپژوهش مرکز، قم، )ره(طباطبایی قاضی محمدعلی سید اهللاآیت شهید نامهزندگی، ارهزوگلی غالمرضا. 1

 1388، صص13-15.
 .1382. مهین نیکبخت، خمینی آذربایجان، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، 2
 چاپ اول، عقل دفترنشر  و سیما و صدا اسالمی هايپژوهش مرکز، قم، )ره(طباطبایی قاضی محمدعلی سید اهللاآیت شهید نامهزندگی، زوارهگلی غالمرضا. 3

  1388، صص 3-4.
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 هاتیحما نیا دامنه آنکه جالب. دادیم انجام را خود فیوظا مبارزان از یمال تیحما با و کردیم یستمشاه نظام با
. دیرسیم آنها دست به و يآورجمع ینیفلسط يهاکیچر به کمک جهت یمبالغ و دیرسیم ینیفلسط مبارزان به
 يو .نمود میرژ هیعل خود يهاتیفعال گسترش به شروع فضاي باز سیاسیس، تیموقع از استفاده با زین یضقا اهللاتیآ

  1.کردیم منتقل طرفدارانش به را یاسیس يهاامیپ ،شدیم برگزار مرتب طوربه که یخوانروضه مراسم در
 30 خیتار به یگزارش در اواكس که بود يقدر به انقالب به یمنته يهاسال در یقاض اهللاتیآ پررنگ نقش

 در اما يعتمداریشر ندهینما ظاهر در: دینمایم عنوان و کندیم یمعرف زیتبر عیوقا هیکل ولئمس را یقاض 1357 رماهیت
 2.شودیم انجام يو یهماهنگ با زیتبر عیوقا یتمام و است ینیخم طرفدار باطن
شاخصه اصلی ایشان  داشتندبیان  طباطبایی قاضی اهللایتآ مبارزات و جایگاه دربارهاستاد سید هادي خسروشاهی  

 دنبال به کسی دوران، آن در«در مبارزات سیاسی و تالش براي پیروزي انقالب اسالمی، اخالص در عمل بوده است: 
 يپیگیر دنبال به همه و همه فرهیختگان، و عادي مردم و علما و مراجع از اعم ،همه و نبود خواهیسهم یا یابینقش

 اهللاآیت. بود نهفته عمل در اخالص و نیت خلوص همین در هم اهداف پیشرفت راز و بودند امور پیشبرد و هدف
 خاص نقش تبریز، در هااعالمیه نشر و خود مساجد در مکرر هايسخنرانی با مردم، سازيآماده در طباطبایی قاضی
 ها،ییمایراهپ ها،هیاعالم ریتکث ها،اعتراض ها،خالفتم شتریبدهند هاي ساواك نشان میگزارش  3».داشتند را خود
 4بوده و ایشان نقش مؤثري داشتند.مرتبط  یقاض اهللاتیآبا  زیتبر در اعتصاباتو  بازار یلیتعط

 نماید که ایشانتأکید می ییطباطبا قاضی اهللاآیتدر خصوص سیره مبارزاتی  فضلبنی مرتضی شیخ حاج اهللاآیت
 مختلفی عناوین به ایشان هم 42 سال از جلوتر البته. بودند اول درجه آذربایجان در طاغوت علیه مبارزاتشان در«

 مرحوم با ایشان شد، شروع امام حضرت نهضت که طرف این به 42 و 41 سال از اما داشتند، طاغوت علیه مبارزاتی
 اهللاآیت مرحوم مشهد از ایران، جاي ره از و نجف از حتی. بودند پیشرو و اول درجه در انگجی، حسن سید اهللاآیت

 و ییطباطبا قاضی اهللاآیت به آذربایجان در توجهشان عمده امام حضرت خصوصبه علماء آقایان قم از میالنی،
 کرد،می کار روز و شب ایشان که بود این داشت اقرانش بر ایشان که امتیازي. بود انگجی حسن سید اهللاآیت

 کلمه نفوذ دارايشهید قاضی   5».داشت العادگیفوق ایشان، مقدس نهضت در مام،ا حضرت خط درباره خصوصاً
 براي. کردمی حرکت جلوتر هم قدم چند که بود همقدم و همراه تنهانه انقالبیون با. بود همه قبول مورد و وسیع
 6.دادمی انگیزه و بود محرك عنصري و سرمشق انقالبیون دیگر

                                                                                                                                                                                   
اسناد تاریخی وزارت اطالعات، یی، تهران، انتشارات مرکز بررسی طباطبا یقاض یمحمدعل دیس اهللاتیآ دیشه: محراب جلوه. مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1

 ، ص بخش مقدمه.1378چاپ اول، 
 یی، پیشین، ص بخش مقدمه.طباطبا یقاض یمحمدعل دیس اهللاتیآ دیشه: محراب جلوه. مرکز بررسی اسناد تاریخی، 2
 .84-85، صص1397اول،  ، قم، نشر کلبه شروق، چاپمحراب و حرب شهداي: درباره خسروشاهی استاد مستند خاطرات. سید هادي خسروشاهی، 3
 .442ص ،1383 چاپ اول، عروج، نشر و چاپ سسهؤم ،ی(ره)نیخم امام آثار نشر و میتنظ سسهؤمانتشارات  تهران، انقالب، در زیتبر ،يبهبود اهللاتیهدا. 4
 .12-13، صص 1388، بهمن 51هد یاران، شماره ، شا»قاضی اهللاآیت مبارزاتی و سیاسی حیات در جستارهایی: آذربایجان عالم مبارزترین«، فضلبنی مرتضی. 5
 .1361 آبان، »ییطباطبا یقاض دیشه ادوارهی« ،یاسالم يجمهور روزنامه . 6
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توسعه فرهنگ و اندیشه امام خمینی(ره) و نهضت انقالب در اهللا قاضی نقش آیتاهللا شبستري در تبیین آیت
 هايدودمان از و آذربایجان اصیل هايخانواده از علیه اهللارضوان ییطباطبا قاضی اهللاآیت شهید«اسالمی بیان داشتند: 

 تبریز مبارزو  دمجاه علماي از و علمی مفاخر از فضیلت، و عرفان هاياستوانه از اخالق، معلم اصیل، و شریف بسیار
 نظر از تقلید مراجع موقع آن که دارید توجه البد. داشتند آذربایجان انقالب در فرديمنحصربه سهم ایشان .بودند

 وضع هایشانرهبري و هااعالمیه و بودند جلوتر همه از امام. نبودند سطح یک در انقالب در پیشتازي و پیشروي
 مندهعالق بسیار ایشان به هم امام و داشتند فراوانی ارتباط امام با ایشان. نبودند طورآن دیگر عمراج ولی داشت، خاصی
. بودند دیگر مراجع مقلد و نبودند امام مقلد همه آذربایجان در. داشت خاصی شرایط روزها آن در تبریز. بودند
 ایشان. نبودند موافق امام رهبري با عمل در ولی هستند، شریک نهضت در که کردندمی تظاهر آنکه با هم ايعده
 بنابراین بود، گرفته عهده به آذربایجان و تبریز در را انقالب رهبري و کردمی پیروي امام از که بود فردي تنها

 که انقالبیونی گرفتند، فاصله بعد و بودند انقالبی اوایل در اینکه نه ماندند، طور همین هم آخر تا که اصیل انقالبیون
 پشتیبانی امام از اول از. بود قاضی شهید مرحوم با هااین رهبري ماندند، انقالبی هم آخر تا و بودند نهضت آغاز زا

 امتیاز تبریز، مقیم آذربایجان علماي بین در ایشان براي همین. بود امام مسیر و امام خط در هم آخر به تا و داشت
 در قاضی شهید هايگیريموضع. بودند شده واقع مظلوم و شدمی ییهامخالفت ایشان با دلیل همین به و بود خاصی

 حمله شاه به مستقیماً امام دادند،می قرار انتقاد مورد را دولت دیگر مراجع اگر. بود امام الگوي مطابق مسائل، برابر
 ایشان مکرراً  رژیم ذال و داشتند را روحیه همین هم قاضی آقاي. است سلطنتی دربار الفساد،ام گفتندمی و کردندمی
 ؛بودند آگاهزمان ایشان فقاهت، برعالوه .بودند مسلم فقیه قاضی شهید. کرد زندانی و تبعید شهر آن به شهر این از را

 هاصحبت در و بودند آگاه داشتند، ایشان از قبل علماي که مبارزاتی به کامالً  و دانستندمی خوب را جهان اوضاع یعنی
 رهبري ایشان خود و بود انقالبیون پایگاه قاضی آقاي منزل .کردندمی اشاره نکات این به غالباً هایشانسخنرانی و

 علمی آثار عرضه براي کافی فرصت ایشان که شدمی موجب امر همین و داشتند عهده به آذربایجان در را نهضت
 1»د.نکنن پیدا بیشتر

 اولین ایشان و بود بزرگوار شهید این برعهده همه اسیسی جریانات رهبري انقالب، پیروزي از قبل هايماه در
 خطوط مقابل در مستحکمی سد همیشه قاضی شهید اهللاآیت. بود قم شهداي چهلم در 56 بهمن 29 اعالمیه کنندهامضا

 خلق نظیر وابسته و منحرف جریانات علیه اسالمی انقالب پیروزي اوان از و بود انقالبی ضد جریانات در انحرافی
 مرحوم. کردندنمی پیدا وجود ابراز تئجر و قدرت ایشان وجود با منحرفان و نمودمی را الزم هايافشاگري لمانمس

 اولین و شدند منصوب تبریز جمعه امام سمت به امام طرف از انقالب پیروزي از بعد بالفاصله طباطبایی قاضی شهید
 را غربی و شرقی آذربایجان اسالمی انقالب هايکمیته ینهمچن ایشان. کردند برپا بزرگ شهر این در را جمعه نماز

                                                                                                                                                                                   
، 51، شاهد یاران، شماره »شبستري مجتهد محسن اهللاآیت با گفتگو در ییطباطبا قاضی اهللاآیت شهید علمی جایگاه: مسلّم فقیه«، شبستري مجتهد محسن. 1

 .14، ص 1388بهمن 
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 قاضی مرحوم. نمودند ایفا استان ادارات و هافرمانداري ها،استانداري اندازيراه در زیادي نقش و دادند تشکیل
 1.شدند متحمل در تبریز مستضعفین و محرومان به رسیدگی براي زیادي زحمات همچنین
 وحدت پرچمداران توان ایشان را ازوحدت در جهان اسالم بود. در این زمینه می اهللا قاضی مترصد تقویتآیت
 حکیمانه رفتار با مناسب هايفرصت در و داشت تأکید اسالمی جوامع وحدت بر همواره او. محسوب کرد اسالمی

 و نبود جبهه کی در تنهاشهید قاضی  جهاد  2.کوشیدمی جهان مسلمانان وحدت به بیشتر هرچه بخشیدن تحقق براي
 تاریخ، فلسفه، کالم، رجال، از اعم اسالمی مختلف هايشاخه در که شماريبی کتب و شهید علمی گسترده خدمات

 ساواك، دائمی هايکارشکنی رغمبه و است فراوان ملأت و توجه درخور یک هر درآورده، تحریر رشته به...و تفسیر
  3.بود هساخت دینی علوم عرصه در شاخص ايچهره وي از

 معارف کسب براي تالش سال سی از بیش ثمرهاهللا قاضی باید اشاره شود در باب رهاورد علمی و تحقیقاتی آیت
 محراب شهید. است گرفته صورت بزرگ عالم این سوي از که است ژرفی تحقیقات و آثار انتشار اسالمی، علوم و

 تحقیقات توانست خالصانه نیتی و گسترده تالشی با رعم طول در که بود پرکاري عالمان جمله از ییطباطبا قاضی
 ایشان کامل تسلط. بدارد عرضه اسالمی فرهنگ وسیع جهان به استوار نثري و شیوا قلمی و رسا بیانی با را خود ارزنده

 زبان به را خود مقاالت و تحقیقات و قلمی آثار از برخی بتواند که بود کرده وي نصیب را توفیق این عرب ادبیات به
 حاج اهللاآیت حضرت که رفت پیش جابدان تا راستا این در ایشان. دهد قرار تحقیق اهل اختیار در و کند تهیه عربی
 توصیف برانگیزتعجب و آورشگفت را قاضی استادانه شیوه ایشان، هاينوشته از تجلیل ضمن میالنی محمدهادي سید

  4.کردند
 :از نداتعبار  5،است مانده یادگار به مکتوب صورتبه هک ییطباطبا قاضی شهید فکري رهاوردهاي

 ،)خطی عربی،( التقلید و االجتهاد )1(
 ،)تاریخی فقهی،( الفوائد )2(

 ،)خطی فارسی،( عبدالوهاب خاندان )3(
 ،)خطی عربی،( الکالم علم فی کتاب )4(
 ،)خطی عربی،( الکتاب اهل تحقیق فی الخطابفصل )5(

                                                                                                                                                                                   
 .19، ص 1386، دهم آبان 6282، روزنامه رسالت، شماره »محراب دیشه نیاول ییطباطبا یقاض اهللاتیآ«روزنامه رسالت،  . تحریریه1
 حضرت اربعین اول درباره طباطبایی، تحقیققاضی  ؛ محمدعلی34، جلد 1381هاي اسالمی صدا و سیما، قم، مرکز پژوهش معرفت، کاوه، گلبرگ امیر . سعید2

 .1390 ، چاپ سوم،انتشارات و چاپ سازمان ،اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ، تهران،)ع( سیدالشهداء
 .1، ص 1388، بهمن 51، شاهد یاران، شماره »جهاد و اندیشه شهید«یار، عباس خامه .3
، 51، شاهد یاران، شماره »ییطباطبا قاضی محمدعلی سید اهللایتآ شهید مجاهد عالم عملی و علمی حیات بر مروري: جهاد و اندیشه سرآمد«. قاسم تبریزي، 4

 .7-3، صص 1388بهمن 
ی، چاپ پنجم، آموزش يزیربرنامه و پژوهش سازمانی، آموزش کمک انتشارات دفتر یکارشناس يشورایی، تهران، طباطبا یقاض دیشه. نک: رضا رسولی، 5

 .45-48، صص 1391
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 ،)طیخ عربی،( الزیاره علی االهتمام فی السعاده )6(
 ،)خطی فارسی،( الواهیه الشبهات اجوبه )7(
 ،)خطی عربی،( زمان کل فی »ع« االمام وجود اثبات فی رساله )8(

 ،)خطی فارسی،( بافت سفرنامه )9(
 ،)خطی عربی،( االصولیه المباحث )10(
 ،انصاري شیخ رسائل کتاب بر حاشیه )11(

 ،انصاري شیخ مکاسب کتاب بر حاشیه )12(
 ،یخراسان آخوند االصول کفایه کتاب بر حاشیه )13(
 ،کمريکوه حجت اهللاآیت اصول تقریرات )14(

 ،اسالم در قضا تاریخ )15(
 ،السالم علیهم طاهره صدیقه و امیرالمؤمنین صدقات )16(
 ،الصالحین حدیقه )17(

 ،السالمعلیهم بیت اهل بر تطهیر آیه داللت در رساله )18(
 ،نماز اوقات در رساله )19(
 ،مباهله در رساله )20(
 ،الترتب مسئله فی رساله )21(

 ،جمعه نماز در رساله )22(
 ،)عمطبو عربی،( الغطاء کاشف محمدحسین شیخ عالمه، االعلی الفردوس کتاب بر یقاتعلت )23(
 ،)مطبوعات فارسی،( )ع(الشهداء سید اربعین درباره تحقیق )24(

 ،)فارسی عربی،( جزایري اهللانعمت سید تألیف نعمانیه انوار کتاب بر تعلیقات )25(
 ،)مطبوع عربی،(طبرسی الجامع جوامع تفسیر بر تعلیق و مقدمه )26(
 ،)مطبوع فارسی،( مستقیم صراط اسالم کتاب بر تعلیقات )27(

 ،)خطی عربی،( کنزالعرفان کتاب بر تعلیقات )28(
 ،)مطبوع عربی،(الغطاءکاشف االبرار صحائف کتاب بر مقدمه )29(
 ،)مطبوع فارسی،( حکیم العظمی هللاآیت تاریخی آثار )30(

 ،آقا میرزا حاج مرحوم االصول تنقیح بر مقدمه )31(
 ،الصلوه تمرآ کتاب بر مقدمه )32(
 ،ییطباطبا عالمه امام علم بر پیشگفتار )33(
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 ،آن طیشرا و معجزه کتاب بر مقدمه )34(
 ،)مطبوع عربی،(الغطاء کاشف اثر المأوي جنه کتاب بر مقدمه )35(
 السیوري االسدي داهللاعب بن مقداد الدینجمال اثر الکالمیه المباحثفی االلهیه اللوامع کتاب تعلیقات بر پاورقی )36(

 ،)وعمطب عربی،( الحلی
 ،)مطبوع فارسی،( نراقی الموحدین انیس بر مقدمه )37(
 ،)مطبوع فارسی،( شوهر ییدارا از زن ارث در تحقیق )38(

 ،)مطبوع فارسی،( السالم علیه امام علم )39(
 ،)مطبوع عربی،( النصرانیه الدیانه فی الوثنیه العقائد بر مقدمه )40(
 ،الغطاء کاشف اثر عربی به فارسی از قندهاریه مسائل ترجمه )41(
 ،)خطی عربی،( بلخی الثلج ابی ابن تاریخ بر مقدمه )42(

 1.عربی مجالت در شده چاپ متعدد مقاالت )43(
 بودن برتر و یانسان نأش به شانیا. داشت تیانسان و انسان مورد در یخاص دگاهید شهیهم محراب دیشهاولین  

 ،گذاشتندیم احترام امعهج افراد همه به و گذاردندیم وقع -یشق و ناپاك يهاانسان یحت -وانیح به نسبت انسان
 تمام با ارتباط و نیسنگ تیمسئول داشتن با که بود سبب نیهم به. دشمن ای باشند دوست بد، ای باشند خوب نکهیا چه

 مهمان که یوقت تا شدیم وارد او بر هرکس و آنها از برتر نه و نددیدیم مردم انیم در را خود شهیهم جامعه افراد
 نیهمچن و بود ختهیفره و برجسته يفرد یعلم و یاجتماع نظر از یقاض اهللاتیآ. ندداشتیم نگه ار او احترام بود شانیا

 مردم و داشتیم نگه جامعه يعاد افراد حد در را خود و ستیزیم ساده شهیهم کنیل داشت ییباال توان یمال نظر از
 با و کردندینم یکوچک و حقارت حساسا مشکالتشان و مسائل نمودن مطرح و شانیا با ارتباط و برخورد از زین

ایشان   مجتهد شبستري در خصوص اخالقاهللاآیت  2.کردیم نید جذب را همه داشت که ياحسنه يوخوخلق
 مقاوم و صبور بسیار. داشتند برخورد حسن همان با و بودند خلیقی و مؤدب انسان بسیار قاضی شهید«فرمایند: می

 صراحت و شجاعت. نیاورد پدید ایشان رفتار در تغییري ناسزاها و هاتهمت پس آن از و هازندان و تبعیدها و بودند
 قالوا الجاهلون خاطبهم اذا و« کامل مصداق. نداشتند ابا حقیقتی هیچ بیان از هاسخنرانی در و نداشت نظیر ایشان لهجه
 3».بودند» سالما

                                                                                                                                                                                   
 .8-7، پیشین، صص جهاد و اندیشه . قاسم تبریزي، سرآمد1
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 .5، ص 1358، دهم آبان 5999رسالت، شماره 
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 بیدستغ نیعبدالحس اهللاتیآ. 4-2
 چند در یخانوادگ یبرجستگ و تشخص قدمتِ با که است افرادي جمله از زین  1بیدستغ نیعبدالحس اهللاتیآ دیشه

 مقام برعالوه بیدستغ دیشه اهللاتیآ. بودند یاسالم سامان نیا یفقه و یعلم يهاکانون از یکی راز،یش در گذشته قرن
 امام شگامیپ شاگردان از یاسالم نهضت انیجر در یاخالق ژهیوبه متعدد، يهاکتاب فیتأل و یعرفان ،یفقه ،یعلم
. افتاد زندان به راه نیا در و کرد آغاز يپهلو حکومت هیعل را یامانیب مبارزات که بود فارس استان در) ره(ینیخم

 يپهلو حکومت با مبارزه کنار در بیدستغ اهللاتیآ. داشت قرار ساواك مأموران کنترل و مراقبت تحت شهیهم يو تیب
 آثار رفت،یم شماربه اخالق معلم و توانا یواعظ منبر در چنانکههم ؛بود شگامیپ هم یفرهنگ و یاجتماع يکارها در
 يفکر تحوالت در یمهم نقش انقالب از قبل يهاسال در که است گذاشته ادگاری به خود از هم يادیز فاتیتأل و

 اسالم خیتار از يابرهه در که بود یاسالم بانقال و نید عرصه بزرگمردان از بیدستغ اهللاتیآ دیشهعبارتی، به .داشت
 جنوب در یاسالم انقالب خیتار یبررس کهي طوربه کرد؛ فایا را ياژهیو نقش مبارزاتش و هاتالش تفکرات، با رانیا و

 پرچمدار ب،یدستغ شهید. شد خواهد مواجه فراوان يهایکاست با شانیا مبارزات و هاتیفعال کردن لحاظ بدون کشور،
 از الهام با يو. بود کشور جنوب در رانیا پرتالطم خیتار سال پنجاه یط ها،يپهلو حکومت ینید ضدّ اعمال با بارزهم

) ره( امام نیرید ارانی زمره در و داد ادامه مبارزه به راسخ يااراده و روشن یهدف با ،)ره( ینیخم امام يهاشهیاند
  2.درآمد
 یشمس 1292 يعاشورا شب در محراب دیشه نیسوم و يرهبر خبرگان جلسم ندهینما بیدستغ نیعبدالحس دیس

. بود فارس بزرگ مرجع اهللاتیهدا رزایم فرزند یمحمدتق دیس پدرش. شد متولد یروحان ياخانواده در راز،یش در
 دو و هرخوا سه مادر، یسرپرست خیتار همان از و شد محروم پدر داشتن نعمت از یسالگ دوازده در بیدستغ اهللاتیآ

 امامت سطح، دروس اتمام از پس و خواند را یمقدمات دروس یکودک يهاسال در. گرفت برعهده را خود برادر
 يبرا 1314 سال ،يماد دیشد فقر و مشقت و رنج هاسال گذراندن از پس و شد دارعهده را باقرخان مسجد جماعت

 نیاءالدیض آقا عظام اتیآ از اجتهاد درجه کسب هب موفق که داشت سالبیست و چهار . رفت نجف به لیتحص ادامه
 از پس. بود اجتهاد اجازههشت  صاحب يو نیهمچن. شد یاصفهان ابوالحسن دیس و يرازیش کاظم خیش ،یعراق

 و علم يریفراگ و لیتحص ،یعموم افکار ریتنو و قیعت جامع مسجد در جماعت نماز اقامه ضمن نجف، از بازگشت
 از يریگبهره با و دیرس یهمدان يانصار محمدجواد خیش حاج اهللاتیآ ینام عارف و هیفق دمتخ و داد ادامه را دانش
 حسن خیش اهللاتیآ حضرت با رفاقت و ینیهمنش خرهباأل و کرد یط عرفان در را ياهیعال مدارج بزرگوار، آن مراحم

 وصال و پروردگار مقدس ذات به تقرب جز ییآرزو و دیگرد طبع عالم ودیق از يآزاد موجب یجملگ نجابت یعل
 ارادت. کردیم زیپره تجمالت هرگونه از و بردیم بسر را یزندگ ساده و محقر ياخانه در بیدستغ اهللاتیآ. نداشت او

                                                                                                                                                                                   
 ایشان سیاسی و اجتماعی علمی، اخالقی، فردي، حیات به مبسوط پرداختن دلیل به که هستند مدنی اهللاآیت نیز محراب شهید دومین قاضی، اهللاآیت از . بعد1

 .پرداخت خواهیم دیگر محراب شهید چهار بررسی به قسمت این در بعدي، فصول در
 .11-13، پیشین، صص خاطرات و اسناد تیروا به بیدستغ نیعبدالحس دیس دیشه اهللاتیآ مبارزات و یزندگی، اراک ییچغا محمد و یشهانق دگریسف دیحم. 2
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 ایشان بارز صفات از قلم و انیب قدرت حسنه، اخالق صبر، زهد، ،يتقو السالم، همیعل طهارت و عصمت تیب اهل به
 1.رفتیم شماربه

 زمان از را سیاسی مبارزات دستغیب اهللاآیتاسالمی باید اشاره شود که  انقالب از قبلوي  سیاسی مبارزاتاب در ب
 حجاب به مربوط احکام بیان و هاسخنرانی با حجاب کشف مسئله در ایشان   2.کردند شروع رضاخان آمدن کار روي

 زمان در. بود مبارزات اوّل صف در فارس استان در روحانیان با رضاخان مخالفت ماجراي در و کرد شروع را مبارزه
 دشمن فرهنگی تهاجمات و استعماري هاينقشه با مبارزه به وجود تمام با شاه، نظام اسالمی ضد هايبرنامه اجراي

. شد مشغول صهیونیزم خطر مورد در روشنگري و افشاگري به ایران در اسرائیل عوامل حضور هنگام و پرداختمی
 و (ره)امام از وجود تمام با دستغیب اهللاآیت ساخت، علنی را شاه با مبارزه 1341 سال در (ره)خمینی امام که آنگاه

 شیراز هنر جشن ماجراي در. رفت زندان به (ره)امام نهضت از جدّي پشتیبانی سبب به بارها و کرد پشتیبانی اهدافش
 تغییر درباره و برخاست مخالفت به ،شدمی اجرا وقیح اربسی صورتبه و هنگفت بسیار ايبودجه با دربار سوي از که

 شاهنشاهی تاریخ« :کرد اعالم مردم نفر هزار ده از بیش حضور در و کامل صراحت با شاهنشاهی، به هجري تاریخ
 ريگیاوج با و افتاد زندان به شهریور 17 ماجراي در نظام جنایات به اعتراض دلیل به ».است حرام و غیراسالمی تاریخ

 3.شد آزاد زندان از ایران مسلمان ملت اسالمی مبارزات
 ،مینی(ره)خ امامبود.  والیتی و ایالتی هايانجمن الیحه با مخالفتاز جمله اقدامات سیاسی ایشان در دهه چهل، 

 اختیار در ستدرب و کامالً«: کرد اعالم صراحت با نیز ایشان ند وفراخواند مبارزه این در همکاري به را دستغیب اهللاآیت
 چند جز به را آنان و پرداخت شیراز بزرگان با رایزنی به ،(ره)امام حرکت با هماهنگ آغاز، همان از وي ».هستم اسالم

 جامع مسجد در جمعه هايشب که مجلسی در خویش افشاگرانه هايسخنرانی با همچنین. کرد بسیج مبارزه براي نفر
 4.ندفراخواند زهمبار به را مردم شد،می برگزار شیراز

 امام يوجود عظمت چنان بیدستغ اهللاتیآدر زمینه ارتباط ایشان با بنیانگذار جمهوري اسالمی باید اشاره شود 
 یچیسرپ و سبحان خداوند از اطاعت همان را شانیا از اطاعت که بود افتهیدر را یوح أمبد به شانیا اتصال و ی(ره)نیخم
 داشت، یتول يرهبر و امامت مقام به نسبت که قدرهمان شانیا 5.دانستیم یتعال يخدا رام از ینافرمان را امام فرمان از
 مجلس در که یهنگام«: گفتیم خود چنانکه. دیورزیم يتبر شدت به بود، امام خالف جهت در که يعنصر هر از

                                                                                                                                                                                   
ی خیتار اسناد یبررس مرکزتهران،  ب،یدستغ نیلحسعبدا دیس اهللاتیآ دیشه ساواك اسناد تیروا به امام اران: یمطمئنه نفس. مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1

 ، بخش مقدمه.1378 اول، چاپ ،وزارت اطالعات
-42، صص 1392، چاپ سوم، المللنیب نشر و چاپ شرکت ر،یرکبیام انتشارات سسهؤم، تهران، محراب الله بیدستغ دیشهي، نورمحمد محمدجواد. نک: 2

36. 
 .1381، زمستان 36، شماره معرفت گلبرگ، » دستغیباهللاشهادت آیت«، سیدنژاد میرصادق. 3
 .109-110پیشین، صص ، اصفهانی اشرفی و صدوقی، دستغیب، مدنی آیات حضرات محراب شهداي نامهویژه: محراب شهیدان، نویسندگان از . گروهی4
 ریتفاس و آثار در) ع(نیمعصوم و) ع(یعل امام ،)ص(امبریپ یزندگان از ییهادرس و یدنیشن يهایتحکا: یقرآن ،یاخالق يهاداستاني، راشد فیلط. نک: 5

 .15، ص 1 جلد، 1386چاپ دوم،  ،الکتاب دارنشر  ،قم، )ره(بیدستغ اهللایتآ محراب دیشه
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 هایهتاک آن است، یماسال يجمهور یاله نظام اساس که هیفق تیوال مورد در صدریبن دمید یاساس قانون خبرگان
 1».مینما انیب مجلس ونیترب از را یمطالب و زمیبرخ هیفق تیوال از دفاع به دانستم واجب خود بر نمود، را

 اهللاتیآ دیشه ران،یا به عراق تجاوز شروع باآفرینی ایشان در دفاع مقدس باید توجه داشت خصوص نقش در
 به آنان اعزام و یمردم يروهاین جیبس در و کرد هاجبهه در شرکت به قیتشو را هاجوان رسا اریبس اناتیب با بیدستغ
 يو جمعه، نماز يهاخطبه از یکی در. داشت ریگیپ و مستمر تالش رزمندگان يبرا تدارکات و امکانات نیمأت و جبهه
 يبرا يالهیوس را رانیا هیعل عراق بعث میرژ یلیتحم جنگ و نمود ذکر اسالم صدر يهاجنگ نمونه را نبرد يهاجنبه

 ياهیاطالع انتشار با حج موسم دنیرس فرا با. دینام هاآن شهامت و يبردبار و تحمل و صبر و افراد تیانسان شدن آشکار
 آنان از کشور، به عراق تجاوز و حساس وضع در حج به رفتن از کردن نظرصرف يبرا فارس مردم دعوت ضمن

 2.کنندارائه  رانیا یاسالم يجمهور ارتش به را الزم يهاکمک مبارزه، هصحن در خود کپارچهی حضور با تا خواست
 یارتباط جوانان با بیدستغ اهللاتیآدر سیره شهید دستغیب به خوبی نمایان است.  انیدانشجو و جوانان به جهتو

 نمونه و الگو دیبا شما«: گفتیم آنان به همواره و نمودیم قیتشو اخالق بیتهذ به را آنان همواره و داشت کینزد
 ،یروحان و دانشجو وحدت بر یمبن ی(ره)نیخم امام حضرت دیتأک از پس شانیا ».دیباش اجتماع در یاسالم اخالق
 3.آورد وجود به را وحدت نیا يهانهیزم بتواند تا نمود قشر دو نیا به شدن کینزد يبرا يشتریب تالش

 قدم راسخ و مردانه خدمت، و مبارزه عمل، و علم در که بود ي نفسانیهواها بند از دهیره یانسان بیدستغشهید 
 کوران در نه بود، نستوه يمبارز و نظرصاحب یهیفق توانمند، یبیخط سالک، یعارف گرچه او. داشت بایز یسلوک
 هم نمود، جهاد هم. نکرد غیدر اشجامعه يبرا یانسان و یفرهنگ خدمت از یروح فیلط حاالت اوج در نه و مبارزه

 از یآدابآورده شده است:  او مکتوب يهاشهیاند نام لیذ در که زد دست یفراوان کتب فیلأت به هم داشت، سیرتد
 بهشت، قرآن و امتیق، معراجن، قرآ از یقیحقا، قرآن قلب، قرآن و ییرازگون، قرآ از یمعارف گر،ید يسرا، قرآن
، الشهداء دیس، قرآن از يانهیگنج، رهیکب گناهان، مانیا ،نشیآفر راز یبندگ، نیالخاشع صلوة، الکتاب فاتحهن، دایجاو

 هیکفا شرحي، انصار خیش فوائداالصول شرح، استعاذه، میسل قلب ،السالم هیعل زهرا فاطمه يکبر قهیصد یزندگان
، )نجف مراجع از( رازیش محمدکاظم خیش یالعظم اهللاتیآ اصول و فقه درس راتیتقری، خراسان آخوند االصول

 4.رسدیم اثر 56 به که آن ریغ و حضرت آن یفقه نظرات مطابق المسائلحیتوض رساله، شگفت يهانداستا
هایی بود که به ابعاد مختلف شهید دستغیب از جمله شخصیت باید اشاره شود کهدر بعد اندیشه و افکار سیاسی 

د، الگوي مطلوب حکومت شناسی وضعیت موجوهاي خود ضمن آسیبحکومت اسالمی توجه داشت و در سخنرانی

                                                                                                                                                                                   
 مقدمه.پیشین، بخش  ب،یدستغ نیعبدالحس دیس اهللاتیآ دیشه ساواك اسناد تیروا به امام اران: یمطمئنه نفس. مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1
 . پیشین، بخش مقدمه.2
 .80، ص 1383، آذر 57، ماهنامه گلبرگ، شماره »)بیدستغ دیشه از يادی(محراب مسافر نیسوم«، منشيهاد ابوالفضل.3
 مقام تا يزیتبر یآقاملک رزاجوادیم از عمل و علم يهااسوه یزندگ از ياخالصه: ابرار گلشن، در »شهید سید عبدالحسین دستغیب«ي، نورمحمد محمدجواد. 4

 .874-883، صص 2، جلد1393 ،)ع(باقرالعلوم پژوهشکده ،یاسالم غاتیتبل سازمان، قمي، رهبر معظم
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به همین دلیل،   2به اعتقاد شهید دستغیب، اصل و حقیقت دین، والیت است.  1.کردهاي نماز جمعه ارائه میرا در خطبه
کنند: دانند و در خصوص آن چنین بیان میترین فرامین اسالمی میترین و بزرگایشان مسئله والیت را یکی از مهم

 را عادل فقیه والیت که کسی. خداست رسول والیت او، والیت و است الحسن بنحجت والیت عادل، فقیه والیت«
 رسول والیت نپذیرد، را فقیه والیت هرکس و است پذیرفته را فیالشر فرجه یتعال اهللاعج زمان امام والیت پذیرفته،

 3»است نپذیرفته را آلهوعلیه اهللاصلی خدا
 هیذر و اسالم فرزندان يبرا شهادت« دستغیب پیام زیر را صادر کردند: اهللامام خمینی(ره) بعد از شهادت آیت

 اسالم و هدف راه در هیعل اهللاسالم نیحس ادگارانی و السالم همیعل فاطمه اوالد و وآلههیعل اهللایصل الشأنمیعظ امبریپ
 يصحرا تا کوفه مسجد حرابم از اسالم بزرگ ملت. ستین رمعهودیغ يادهیپد و يرعادیغ يزیچ میکر قرآن و زیعز

 و نموده میتقد اهللا لیسب یف و زیعز اسالم به ارزشمند یانیقربان عیتش سرخ پرارزش خیتار طول در و کربال زیافتخارآم
 دانیشه نیا از پر چشمش و گوش یاسالم انقالب و ست،ین نیمستث سعادتمند دهیپد نیا از هم طلبشهادت رانیا

 الشأن، میعظ يایاول و امبرانیپ و بزرگ يخدا مقدس شگاهیپ در يسرافراز با  روز در ام زیعز ملت. است گونهنیحس
 فداکاران تا جماعت و جمعه ائمه و اعالم يعلما از دارد؛یم عرضه حق از دفاع راه در دانیشه از یطوالن يهاصف

 کند،یم مباهات سقط، به یحت گرید مام بر که اسالم بزرگ امبریپ. اسالم مقدس میحر از دفاع يهاجبهه در سربازان و
 داخل در و جماعات صف در و منبر و محراب دانیشه نیا و جبهه پشت و جبهه زانیعز نیا يفداکار به میهست مطمئن

 بر طاهره هیذر و اسالم فرزندان نیا شهادت با که گواراتر و بهتر چه و. دیفرمایم مباهات هامارستانیب و مسجدها
 غرب و جنوب يهاجبهه در ما چشمان نور و زانیعز. مییفزایب شتریب هرچه اعمال عرض روز در گواربزر آن افتخارات

 عظمت و يسربلند اسالم يبرا طان،یش جنود فرستادن جهنم به و راندن عقب و ییکایامر اشرار یسرکوب با روز هر
 و نموده سلب، منحرف و منافق داخل، و رجخا انِییکایامر از را هايروزیپ نیا تحمل تاب که يطور ند،ینمایم خلق

 دیشه مثل گرید يشهدا د،یبدان گناهکار را یبهشت دیشه فرضاً  شما. است افزوده آنان يهايگریوحش و جنون بر
 به شما. دیکنیم دیشه زهیانگ چه با اند،نداشته یگناه مردم تیهدا و محرومان تیترب جز که ب،یدستغ دیشه و یمدن

 اطفال دیدانیم قتل مستحق مظلومان و محرومان از يطرفدار و اسالم به يوفادار جرم به را نانیا اگر خود گمان
 مخالف که هستند یمسلمانان اطفال آنکه جز دارند؛ یگناه چه اندنکرده باز زبان و دارند يجا گهواره در که یمعصوم
 شخص کی انییکایامر تکاریجنا دست عبادت، و نماز و جمعه روز امروز! باشند؟یم مالشان و جان به کایامر سلطه

 فارس محترم یاهال و رانیا ملت دست از بود، اسالم به تعهد فقط گناهش که عامل، یعالم و بزرگ یمرب که ارزشمند
 نیعبدالحس دیس حاج دیشه نیوالمسلم االسالمحجت. نشاند سوگ به را رانیا یاهال و هیعلم يهاحوزه و گرفت
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 شهادت به همراهانش از یجمع با بود یاسالم يجمهور و اسالم به متعهد و نفوس مهذّب و اخالق لممع که را بیدستغ
 بیآس رانیا رزمنده ملت به آنکه گمان به کردند، فایا زمان تکاریابرجنا و ابرقدرت به را خود خدمت و رساندند
 متعهد ملت یتیجنا هر در و یشهادت هر در هک نندیبینم کوردالن نیا. بکشند یسست به هدف راه در را آنان و رسانند

 عیفج يهاعامقتل و غرب و جنوب در شهرها بمباران از پس نانیا حاضرترند؟ صحنه در و ترمصمم کشور و اسالم به
 رایپذ باز آغوش با خداوند راه در را شهادت وفادار، ملت که انددهینشن را »يروزیپ تا جنگ جنگ« ادیفر پناه،یب مردم
 رانیا رزمندگان يروزیپ از اربابانشان و دوستان جان به که یآتش و را کفر لشکر يهاشکست خواهندیم ای ند؟هست

 و هاشرارت نیا در لیتحل ارباب و نظر اصحاب است سزاوار نکیا نشانند؟ فرو خدا مردان نیا خون با است افتاده
 نیا از بزرگ تیجنا کی ییکایامر بعث حزب شکست هر دنبال و يروزیپ هر در آنکه زهیانگ که کنند فکر هاتیجنا

 فتح دنبال و واقع، یتیجنا آبادان يروزیپ دنبال که باشد شودینم اتفاق باب از. ستیچ شودیم واقع منحرفان و منافقان
 شد واقع بزرگ تیجنا نیا اسالم، دشمنان مفتضحانه شکست و غرب در میعظ فتح دنبال به امروز و یتیجنا باز بستان،

 ارزشمند معلمان و علما بزرگان، نیا ما ایآ شود؟یم عمل شده کتهید ای شده حساب ای است اتفاق بابمن هم هانیا ایآ
 نیا بر خداوند رحمت م؟یدهیم دست از هاجبهه در ییکایامر صدام و منطقه در کایامر شکست جبران يبرا را

 و تکاریجنا يکایامر بر نفرت و ننگ و کندیم مهیب را اسالم يروزیپ شهادتشان که الشأن میعظ مجاهدان
 ملت و فداه ارواحنا يمهد حضرت بر را اسفناك فاجعه و بزرگ عهیضا نیا نجانبن. ایآ هواداران و نشاندگاندست
 نیا اسالم امبریپ مقدس شگاهیپ به و دهمیم تیتسل دیشه آن خانواده و فارس استان معظّم یاهال و رانیا شجاع
 پر دیشه نیا خاندان يبرا و کنم،یم عرض کیتبر را رانیا مختلف يقشرها مجاهدات و اسالم ملت يهايفداکار
 بر درود و اسالم، بزرگوار مجاهدان بر سالم. مینمایم طلب سالمت و يبردبار و صبر قیتوف یتعال خداوند از افتخار

 یتعال خداوند از. غرب جبهه در نیآفر يزرویپ یمردم و ینظام يروهاین بر تیتهن و جنوب، و غرب رزمندگان
 1 ».مینمایم لتئمس یطانیش يهاقدرت بر را اسالم لشکر یینها يروزیپ

 اشرفی اصفهانی عطاءاهللا اهللاتیآ. 4-3
 شهری در شمس 1281 سال درایشان   2متولد اصفهان و از علماء برجسته این استان است. اصفهانی اشرفی عطاءاهللا

 رزایم مرحوم انپدرش  3پرورش یافت. عالم و یروحان ياخانواده درچشم به جهان گشود و  »شهرینیخم« ای »سده«
 ،يردامادیم یمحمدتق دیس مرحوم فرزند »نجمه« بانو مادرش و ساده یزندگ با زاهد يمرد و نید يعلما از اسداهللا

 دوازده در خانه،مکتب دوره گذراندن از پس و ینوجواندر . بود فداکار و صبور ،پاکدامن موقر، و مانیباا یزن
 پشتکار و مانیا ،اخالص با را حوزه دروس و شودیم اصفهان عازم شهرینیخم از عالمش، پدر هیتوص به یسالگ
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 محضر در را اصول و فقه سطح ،مقدمات يهادوره اصفهان، هیعلم حوزه در سکونت سال ده یط .کندیم آغاز
 یعال دوره و رفت قم به سپس. برد انیپا به يآبادنجف محمد دیس و يادرچه يددمهیس اهللاتیآ چون يدیاسات

 دیس ،يخوانسار یمحمدتق دیس حاج ،يحائر میعبدالکر خیش مانند یبزرگان محضر در را اصول و فقه اجتهاد
 1.گرفت فرا ی(ره)نیخم امام از را فلسفه و يبروجرد اهللاتیآ و حجت محمد دیس صدر، نیصدرالد

 ،یاجتماع و یعلم تیموقع نظر از یاصفهانیاشرف که چرا ؛بودند خود زمان مجتهدان از یکی دیترد بدون انشیا
 چهل در یاصفهانی اشرف دیشه. بودند صدر و تحج ،يخوانسار عظام: اتیآ همچون قم مراجع و علما دییتأ مورد
 یمحمدتق دیس اهللاتیآ مرحوم از را اجتهاد مهنااجازه نیاول قم، هیعلم حوزه در و دندیرس اجتهاد درجه به یسالگ

 اجازه يبروجرد و یاصفهان ابوالحسن دیس قمی، ضیف ،ياکمرهکوهاهللا خوانساري گرفتند و پس از آن نیز از آیت
 در مخصوصاً خود یزندگ طول در فراوان یاجتماع و یاسیس يهاتیفعال وجود با شانیا. کردند افتیدر اجتهاد

 علوم مورد در انیالب کتاب به توانیم شانیا از دهیرس چاپ به آثار جمله از. کردند ریتقر را ییبهاگران آثار کرمانشاه
 انددرآورده نگارش به قرآن ریتفس مورد در یکتاب نیهمچن شانیا. کرد اشاره است،شده فیتأل یفارس زبان به که قرآن

 برکت پر اتیح طول در یاشرف دیشه. است) ع(نرالمؤمنایام حضرت مبارك وجود دربارهآن  یاصل تمرکز که
 احمد اهللاتیآ مانند ینید علوم طالب تیترب. گذاشت ادگاری به خود از ياارزنده يهاتیفعال و خدمات ش،یخو
 از ... و مستمندان از گسترده تیحما زدگان،جنگ به رساندني اری مساجد، مدارس، ساختن ،یبهشت دیشه و یجنت

 عمر و ختیآم درهم را یاسالم و یاله عمل و شهیاند بزرگ، و وارسته عالم نیا. بود شانیا سنگانگر اقدامات جمله
 سیتأس ،)س(الزهراء مکتب ساختمان سیتأس. گذراند یاسالم يهاارزش حفظو  ت مسلمانمل به خدمت در را خود

 امام هیعلم حوزه سیستأ ،شهرینیخم در) ع(نیحس امام مسجد سیتأس ،شهرینیخم در) عج(عصریول مسجد
 جمله از کرمانشاه در يبروجرد اهللاتیآ مسجد توسعه و کرمانشاه در یالنب مسجد ساختمان ،کرمانشاه در) ره(ینیخم

 2.ندیآیم شماربه شانیا مهم و ژهیو هايتیفعال و اقدامات
 سلحشور مردم کرد، آغاز ه)(رخمینی امام رهبري به را خویش اسالمی قیام ایران ملت که 1342 خرداد پانزدهم از
 پیوستند اسالمی جنبش این به امام، خط پیرو روحانیان دیگر و اشرفی اهللاآیت از پیروي به کرمانشاه، استان ویژهبه غرب

. کردمی فراهم را مردم عمومی قیام زمینه سخنرانی، نوار یا اعالمیه نشر اشرفی شهید. گرفتند قرار انقالب مسیر در و
 تصمیم بود، تهران در هنگام آن در که اشرفی شهید برجسته، عالمان گرفتن قرار نظر زیر و امام یريدستگ از پس

 از یکی همراه به ابتدا ایشان. کند وگوگفت و دیدار مشهد و قم تقلید مراجع با ایشان دستگیري و امام درباره گرفت
 از سخنرانی، ایراد و اعالمیه انتشار با کندمی رخواستد ایشان از و رودمی گلپایگانی اهللاآیت دیدار به بزرگ علماي

 مرعشی اهللاآیت حضرت نزد آن از پس. سازند آگاه خویش انقالبی و شرعی وظایف از را مردم و کنند حمایت امام
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 به خود، ضد بر مردم احساسات شدن برانگیخته بیم از پهلوي رژیم. کندمی مطرح را خواسته همان و رودمی نجفی
 دیگر همراه به امام، بازگشت از آگاهی محض به مردم و فرستاد قم به را ایشان هنگام شب امام، کردن زندانی سبب
 (ره)خمینی مصطفی شهید حضور در امام که بود ایام همین در. شدند ایشان منزل راهی خویش مراد مالقات براي علما،

 االختیارتام نماینده ایشان پس، آن از و داد مطلق جازها و وکالت حکم اشرفی شهید به کتبی، سپس و شفاهی طوربه
 حکیم، العظمی اهللاآیت مرحوم بزرگ، مجتهد حیات زمان از اشرفی شهید .شد کرمانشاه استان در (ره)امام حضرت

 به را (ره)امام مرید و معروف سخنرانان منظور، بدین و ساختمی فراهم کرمانشاه در را امام مطلقه مرجعیت زمینه
 با را آنها اسالمی، مسائل از مردم کردنآگاه کنار در صفر، و محرم ،رمضان هايماه در تا کردمی دعوت کرمانشاه

 یزدي محمد خزعلی، ابوالقاسم آیات حضرات به توانمی سخنرانان این جمله از؛ سازند آشنا نیز امام مرجعیت مسئله
 امام که کرد اعالم صراحت با علما، دیگر با گامهم نیز اشرفی اهللاآیت. کرد اشاره نژادهاشمی عبدالکریم سید شهید و
 تهدید حتی و مسئله این با او عوامل و شاه رژیم شدید مخالفت وجود با. داندمی واجب را ایشان از تقلید و اعلم را

 1.نداشت بر ستد بود، گرفته پیش در که درستی راه گیريپی از هیچگاه او شهر، از اخراج به اشرفی اهللاآیت
 آرامی تظاهرات کرمانشاه مردم عراق، بعثی نظام فشارهاي دلیل به کویت به نجف از امام حضرت انتقال با زمانهم

. شدند مجروح و شهید تعدادي ساواك، مأموران و نظامی دژخیمان هجوم با که کردند برگزار 1357 مهریازدهم  در
 دستگیر را ایشان صبح، اذان از پیش ساواك عوامل شب، همان. دید آسیب حدي تا نیز اشرفی اهللاآیت جریان، این در
 شد، زندانی تهران شهربانی کمیته زندان در تاریک و تنگ سلولی در انقالبی مجاهد این. کردند منتقل تهران به و
 روز چند از سپ سرانجام. پرسیدمی زندانبان از را نماز وقت حتی و نبود روز و شب گذشت متوجه که ايگونهبه

 آزاد را ایشان مردم، آشوب و فوت از ترس نیز و علما و مراجع برخی اعتراض و ایشان بیماري دلیل به بازداشت،
 پیاده راهپیمایی مقصد پایان تا اوقات بیشتر و کردمی حرکت مردم پیشاپیش هاراهپیمایی تمام در اشرفی شهید. کردند

 2.رفتمی
 یسخنران آنها شهیاند و منافقان نقش نییتب در همواره بود، روروبه منافقان بحران با کشور که یزمان در شانیا

 را مردم همواره یاشرف اهللاتیآ. کند آشنا گروهک نیا شوم ياهشهیاند با را کرمانشاه مردم کردیم یسع و کردیم
 آنها ییشناسا مقام در و آنها نیکم رد مردم که دنبدان هانیا اگر بود معتقد و کردیم دعوت گروه نیا با مبارزه به

 بود یبزرگ انیروحان جزء همواره شانیا که بود اعتقاد نیهم براساس. کشندیم خود کار از دست دیترد بدون هستند،
  3.کردیم موضع اعالن و دادیم هیاطالع کفر و نفاق خطوط کردن محکوم جهت در که

 که خواستند (ره)نىیخم امام انقالب ریکب رهبر از طومارى، نوشتن با کرمانشاه علماى انقالب، روزىیپ لیاوا در
 داشت، اشرفى اهللاتیآ از قبل سال هاده از که شناختى با زین امام. ندینما نییتع شهر آن جمعه امامت به را اشرفى اهللاتیآ
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 منصوب کرمانشاه جمعه مامتا به را شانیا حکمى، صدور با. ق 1399 سال قعدهیذ 14 در و ندکرد قبول را آنان خواسته
 برعالوه شانیا. بود مؤثر العادهفوق مقدس، دفاع و لىیتحم جنگ ادامه و انقالب شبردیپ در شانیا هاىخطبه. کرد
. بود مجاهد و مدافع عمالً زین خود ها،جبهه به کمک براى مردم دعوت و دفاع، هاىجبهه به متیعز به جوانان قیتشو

 جمعه نماز سنگر در ،1361مهرماه 23جمعه ظهر درسرانجام  ند.شد حاضر نبرد هاىجبهه در ارچندب سن کهولت رغمبه
 اصفهانى اشرفى عطاءاهللا خیش اهللاتیآ اسالم، راه ریپ مجاهد و ساله هشتاد جمعه امام نارنجکى، کردن منفجر با کرمانشاه

 پس و شد داده انتقال اصفهان به کرمانشاه مردم کوهباش عییتش از پس نیخون الله نیا مطهر کریپ. رساندند شهادت به را
 وفادار اری که (ره)نىیخم امام. شد سپرده خاك به اصفهان فوالد تخت شهداى گلستان در گرىید باشکوه مراسم از
ند: نوشت محراب، دیشه نیا شهادت مناسبت به مهمى امیپ در بود، شده داغدار و داده دست از را اسالم راه مجاهد و
 که مىیعظ ضیف به فانى عمر آخر در و بگذرانند نیمسلم و اسالم به خدمت در را عمرى که آنان سعادتمندند چه«

 نجانبیا که بود ىیهاتیشخص آن از ما جمعه نیا محراب زیعز دیشه ...ندیآ لینا کنند،مى آرزو لقاءاهللا به دلباختگان
. شناختممى است سال شصت بیقر را متعهد پربرکت وجود نیا. هستم و بوده واالمقام شخص نیا ارادتمندان از کىی

 روح آرامش و نفس صفاى به طوالنى مدت نیا در را اشرفى عطاءاهللا نیوالمسلم االسالمحجت بزرگوار دیشه مرحوم
 و شناسممى صالح عمل و دیمف علم جامع و موال امر عیمط و هوى تارك و نفسانى هواهاى از خالى و قلب نانیاطم و

 خود نینفر و لعنت و دهد قرار کربال شهداى زمره در را او خداوند...بود النّفس قوى و متعهد و مجاهد حال نیع در
 1»...دیفرما نثار مردانى نیچن قاتالن بر را

 یصدوق محمد اهللاتیآ. 4-4
 پدر. شد خانه اهل ىروشنچشم هیما که آمد ایدن به ابوطالب رزایم خانه در فرزندى قمرى 1327 صفر ماه هشتم روز
 هفت در صدوقى محمد. نمود تبرك اسالم گرامى رسول مبارك نام به را وجودش و گذاشت »محمد« را او نام

 دست از را خود اوری دو اتیح مراحل نیاول در ساننیبد و را مادر سالگى نه در و داد دست از را پدرش سالگى
 از را لیتحص وي. گرفت عهدهرب را او سرپرستى کرمانشاهى محمد رزایم شیپسرعمو ،پدر دادن دست از با. داد

 سالگىسیزده  سن در .بود همگان اعجاب موجب سرشارش هوش ابتدا همان از و کرد آغاز میقد هاىخانهمکتب
 دیشه( لمعه تا را اسالمى علوم مقدمات. درآمد انیروحان و علم اهل کسوت به و شد زدی خان میعبدالرح مدرسه وارد
 چهار صادق امام نىید علوم مدرسه در و رفته اصفهان به آن از پس ،گرفت فرا) قمى رزاىیم( االصول نیقوان و )اول
 قم شهر روانه 1349 سال در. نمود ازدواج کرمانشاهى محمد رزایم دختر با که بود 1348 سال حدود شد ساکن باغ
 خیش اهللاتیآ و گرفت قرار بزرگان توجه مورد او امانتدارى و دانش قم حوزه در. دهد ادامه را لیتحص تا شد

 خیش حاج هیشهر میتقس او کارهاى از کىی. گرفت کمک او از کارها از قسمتى در زدىی حائرى میعبدالکر

                                                                                                                                                                                   
 يزیتبر یآقاملک رزاجوادیم از عمل و علم يهااسوه یزندگ از ياخالصه: ابرار گلشن، در »اصفهانى اشرفى اهللاتیآ دیشهچشمه ایثار: «. جمعی از نویسندگان، 1
 .648-646، صص 2، جلد1393 ،)ع(باقرالعلوم پژوهشکده ،یاسالم غاتیتبل سازمان، قمي، رهبر معظم مقام تا
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 امام؛ است گرفته بهره زیر استادان از شیخو علمى برکت پر اتیح امیا در صدوقى اهللاآیت. بود میعبدالکر
و  خوانسارى محمدتقى دیس اهللاتیآ، صدر نیصدرالد دیس اهللاتیآ، زدىی میعبدالکر خیش اهللاتیآ، )(رهنىیخم

 است برده بهره محضرشان از که زدی در صدوقى دیشه استادان جمله از. اىکمرهکوه حجت محمد دیس اهللاتیآ
 هاىتالش بروهعال صدوقى دیشه. کرد ادی خراسانىهیفق غالمرضاى خیش و کازرونى محمدعلى دیس: از توانمى

 و بود داده قرار خودش زندگى تیاولو در را اسالمى علوم سیتدر و لیتحص دادمى انجام حوزه در که ارزشمندى
 1.کرد تیترب را فراوانى شاگردانو  آمدمى حساببه حوزه ارزشمند و برجسته استادان از سیتدر مسند در

 2را سازماندهی کردند بازدارنده و یفرهنگ اقداماتاي از ی مجموعهعلن مبارزاتضمن  انقالبفرایند  درایشان  
  3.و با رهبر نهضت اسالمی امام خمینی(ره) در ارتباط بودند

 مجلس پیوسته پهلوي، دولت به اعتراض نشانه به و السالمعلیهم بیت اهل به خاص ارادت دلیل به صدوقی شهید
 .است بوده انقالبی و سیاسی فعالیت باالترین شرایطی، چنین در مجالس برپایی. کردمی برپا تعزیه و خوانیروضه

 در و کوشیدمی آنها تقویت در کرد،می پشتیبانی پهلوي رژیم با مخالف اسالمی-انقالبی هايجنبش از صدوقی
ایشان به    4.کرد اشاره اسالم یانیفدا جنبش از ایشان پشتیبانی به توانمی نمونه براي. بود آنان پناهگاه دشوار، شرایط

، حمله به فیضیه قم 1342در سال  ، پرداختند.بود اسالمی قوانین خالفبر که والیتی و ایالتی هايانجمنمخالفت با 
  5.را محکوم کردند

 مقابله به زن حقوق از تیحما اسم به که 1346 رماهیت چهاروستیب خیتار در خانواده از تیحما قانون بیتصو 
 شدتبه آن با زین یصدوق اهللاتیآ و داشت ینید عالمان نیب در ياگسترده بازتاب بود پرداخته اسالم نیقوان با

 هیعلم حوزه به دادن سروسامان ضمن و کرد آغاز میرژ هیعل را یمنف يامبارزه دوران، نیا در يو. کرد مخالفت
 و مجالس در ونیروحان رکتش مانع شدتبه شانیا. کرد آشکار میرژ ارکان با را خود مخالفت یفرصت هر در زد،ی

 شروع با. کردیم طرد و افشا کردند،یم شرکت مجالس و مراسم نیا در که را یکسان و شدیم شاهانه مراسم

                                                                                                                                                                                   
 یآقاملک رزاجوادیم از عمل و علم يهااسوه یزندگ از ياخالصه: ابرار گلشن، در »مهتاب کویر: شهید صدوقی«، نورمحمدى محمدجواد و خسروى محمود. 1

ی، صدوق دیشهي، بهبود اهللاتیهدا؛ 620-622، صص 2، جلد1393 ،)ع(باقرالعلوم پژوهشکده ،یاسالم غاتیتبل سازمان، قمي، رهبر معظم مقام تا يزیتبر
؛ و 11-55، صص 1391ی (نشر مدرسه)، چاپ ششم، آموزش يزیربرنامه و پژوهش سازمانی آموزشکمک انتشارات دفتر یکارشناس يشوراران، انتشارات ته

 .606، ص 2جلد، 1383 چاپ دوم، ،الرسول حانهیر یپژوهش و یفرهنگ ادیبن ،زد، یزدی ریمشاه دانشنامهی، نیکاظم محمد و رهبران محمود نک:
  .1381 چاپ اول، ،انتشارات و چاپ سازمان ،یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارتی، تهران، اسالم انقالب و) ره(یصدوق دیشه، فرداخوان محمد .2
 فرزند و یصدوق اهللاتیآ حضرت محراب دیشه نیسوم یزندگ به ینگاه: متعهد خدمتگزار ی،طحان احمدي و زدیکوچک محمدجوادیی، ابرقو نیحس .3

 .20، ص1395، چاپ اول، نونهاالنی، یزد، نشر صدوق یمحمدعل خیش مرحوم اشیگرام
 .181-182پیشین، صص ، اصفهانی اشرفی و صدوقی، دستغیب، مدنی آیات حضرات محراب شهداي نامهویژه: محراب شهیدان، نویسندگان از . گروهی4
 .45-48، صص 1383 شاهد، نشر ،غاتیتبل و پژوهش معاونت ،یاسالم انقالب دیشه ادیبن ،تهران، شهادت و یصدوق دیشه، سرچشمهيکالنتر محمدرضانک:  .5
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هاي انتقادي انجام سخنرانی ،حدوحسابیب يهایولخرج و میرژ گسترده غاتیتبل و یشاهنشاه ساله 2500 يهاجشن
  1.دادند

 اهللاتیآ ،ی(ره)نیخم امام نهضت يریگاوج و 1356 سال آبان اول در ینیخم یمصطف اآق حاج اهللاتیآ شهادت با 
 زد،ی استان در شانیا يبرا باشکوه میترح مجالس ییبرپا ضمن و کرد آغاز را خود مبارزه از يدیجد فصل یصدوق

 در علما و ونیروحان از يادیز تعداد که سال نیهم در. زد دست کشور از یعیوس بخش در مبارزات دادن سازمان به
 ییهايدیتبع همه دنید به یطوالن يهاراه مودنیپ با تا برآمد درصدد ارانشی از ياعده با يو بردند،یم سر به دیتبع
 اثرگذار اریبس هايدیتبع خانواده به یسرکش و شانیا اقدام نیا که بود یعیطب. برود بودند، مختلف يشهرها در که
 فیتکل کسب يبرا حوزه مراجع با دارید و قم به سفر ،1356 يد 19 يشهدا مراسم ياربرگز در نیهمچن يو. بود

 2.داشت ییسزاب نقش جماعت ينمازها لیتعط و يد 19 کشتار به اعتراض و یعموم لیتعط جهت در آنان عیتشج و
 .گردید نصوبم یزد جمعه امامت به) ره(خمینی امام سوياز اسالمی، انقالب پیروزي از پس صدوقی هللاآیت

 در تحمیلی جنگ شروع با. ندیافت راه اساسی قانون تدوین خبرگان مجلس به یزد مردم سوياز نمایندگی به همچنین
 آنان ایمان و روحیه تقویت موجب و ندشتافتمی رزمندگان یاري به مختلف موارد در و داشت فعال حضوري هاجبهه

 مناطق از برخی و یزد در ايارزنده آثار و بود پیشتاز نیز اجتماعی خدمات و خیریه امور انجام در وي. گردیدمی
 3.گذاشت یادگار به خویش از کشور

 تعمیر و بنا در او. است تقدیر شایان و ارزشمند بسیار سیرتنیک آن عمرانی و مذهبی اجتماعی، فراوان خدمات
 بیمارستان و خیریه هايسازمان و گردید یدین علوم مدرسه نوزده تعمیر و تأسیس به موفق و شد شریک مسجد هجده

 تأسیس را الزهراءمکتبه خواهران اسالمی علوم تحصیل براي. گذاشت یادگار به خود از فراوانی اجتماعی خدمات و
 4.نمودمی اداره و آورد وجود به متعهد روحانیان از ايعده با همراه را علوي فرهنگ گروه جوانان تربیت براي و کرد

 5ترور شدند. مالاسماعیل مسجد در ،1361یرمورخ یازدهم ت رمضان ماه هايجمعه از یکی در صدوقی اهللاآیت
. ددادن قرار کار دستور در را صدوقى اهللاتیآ ترور ،نظام نخبگان بردن نیب از دیپل هدف راستاى در نیمنافق سازمان

 6.دادند قرار قصدسوء مورد را یشانا بار نیچند آنها

                                                                                                                                                                                   
 اسناد تیروا به امام اران؛ و مرکز بررسی اسناد تاریخی، ی14، ص 1393ی، تهران، نشر آینور، چاپ اول، صدوق محمد اهللاتیآ دیشهي، هرومحمدزاده میمر .1

 ، بخش مقدمه.1377 اول، چاپ ،ی وزارت اطالعاتخیتار اسناد یبررس مرکزتهران، انتشارات  ،یصدوق محمد خیش حاج اهللاتیآ دیشه ساواك
 تهران، پیشین، بخش مقدمه. ،یصدوق محمد خیش حاج اهللاتیآ دیشه ساواك اسناد تیروا به امام اران. مرکز بررسی اسناد تاریخی، ی2
یزد،  ،)دینی عالمان ویژه( یزد مفاخر مصلی، محمدکاظم مدرسی؛ 59-69، پیشین، صص هادیدگاه ،مبارزات ،عملکرد: صدوقی شهید بختیاري، شهال . نک:3

 .1382)، چاپ اول، س(الرسول ریحانه پژوهشی و فرهنگی بنیاد
، ىنورمحمد محمدجواد و خسروى محمود؛ 142-143، صص 1381، خرداد 30، ماهنامه گلبرگ، شماره »صدوقی الّلهآیت شهادت«، نظري عبداللطیف. 4

 .626، ص 2مهتاب کویر: شهید صدوقی، پیشین، جلد
 .11/04/1363. روزنامه جمهوري اسالمی، 5
 .627-628، صص 2، مهتاب کویر: شهید صدوقی، پیشین، جلدنورمحمدى محمدجواد و خسروى محمود. 6
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ت به میان آمد، هار شهید محراب که در باال مختصري در باب سیره فردي، اجتماعی و سیاسی آنها صحببر چعالوه
هاي شود و در فصلاهللا مدنی دومین شهید محراب است که در این بخش صرفاً به شهادت ایشان پرداخته میآیت

 صورت مبسوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت.بعدي به

 اسداهللا مدنی اهللا سید. شهادت آیت5
 از یعنی 60 سال در. بود 1362الی  1360 يهاسال اسالمی، انقالبپیروزي  از پس يهاسال نیترهولناك از یکی

 مورد کصدی از شیب روزها از یبرخ در و هاده روزانه خته،یگر جسته زین بعدها و 62 سال تا بعد به سال نیا خرداد
چهار  از شیب که شودیم گفته. بودند خلق نیمجاهد به موسوم نیمنافق آن عامل که گرفتیم صورت رانیا در ترور
 بر نیمجاهد سازمان را آنها ترور تیولئمس که افتی توانیم هاسال آن مجاهد هینشر در مشخص طوربه را اسمهزار 
هاي مختلفی گروهاین گروه، اقشار و   1.است رفته در آنها دست از که است يموارد جز به هانیا. است گرفته عهده

هاي برجسته دینی و سیاسی نظام جمهوري اسالمی را ترور کردند. این گروه آموز گرفته تا شخصیتاز کارگر و دانش
سویی هاي مختلف، خیانت به جامعه ایران و همشمار، دسیسههاي بیمنافق که تظاهر به اسالم داشتند، با ارتکاب جنایت

  2هاي زیادي به انقالب اسالمی وارد آوردند.آمریکا آسیب با جریان نفاق جهانی به رهبري
 يبرا و ندیدرس شهادت بهمنافقین  ناجوانمردانه يترورها با ی نیزاسالم يجمهور ينوپا دولت مسئوالن از ياریبس

) ره(ینیخم امام که ییجا تا  ،3کردندینم یکوتاه آمدیم بر دستشان از که یتیجنا هر و نداشت وجود يحدومرز آنها
 کفار از نیمنافق«: فرمودند اعالم تکارانیجنا نیا درباره یخیتار یسخن زمان همان در یاسالم يجمهور ریکب انگذاریبن

 عنوانبه را زیتبر جمعه امام خارج، و داخل استثمارگران و دارانهیسرما تیحما با یداخل ارتجاعرو، ازاین   4».بدترند
 صورتبه آنها دیپل تیماه يافشا يبراایشان  رایز ،ندبود دهیبرگز خود یبانقال ضد حرکت و غاتیتبل یقربان

                                                                                                                                                                                   
 .1397تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ دوم،  ،خلق نیمجاهد سازمان یستیترور کارنامه و خچهیتار بر يمرور؛ ترور تبار. محمدصادق کوشکی، 1
 کالم ، انتشاراتتهران، نیمنافق اتیجنا از معتبر سند صد انضمام به 60 دهه یستیترور حوادث بر يگذر: اهیس کارنامه، ساالروند ریام و انیقاسم یعل. 2

 .7، ص 1396چاپ اول،  ماندگار،
 دیشه ،یبهشت دیشه شهادت و وریشهر هشتم و ریت هفتم فاجعۀ موجب زین یانحراف انیجر نیا رهبران ینیبگخودبزر تفکر و نیمنافق یخواهسهم تفکر. 3

 بیدستغ دیشه ،یصدوق دیشه ،یمدن دیشه ،یقاض دیشه: محراب گرانقدر يشهدا شهادت زین آن از پس و. شد گرید بزرگ دیشه هاده و ییرجا دیشه باهنر،
 ،یاسالم انقالب در که دانستندیم چون شیرفقا و يرجو. شدند نیمنافق يخودمحور یقربان متعهد، زنان و یانقالب مردان از تن هاده و یاصفهان یاشرف دیشه و

 خواستندیم نداشتند، یاسالم انقالب در يریتأث نیترکم شانیشعارها و ادعاها همۀ با نیمجاهد و زندیم را آخر و اول حرف) ره(ینیخم امام حضرت يرهبر
 شهیاند نیا که آنجا از. کنند یخواهسهم سپس و میاداشته نقش انقالب در هم ما ندیبگو بعدها و کنند یسخنران و ابندی حضور ییمایراهپ دو یکی در اقلحد
 يطلبکار اظهار و کردند یمعرف شاه هیعل مدرن مبارزة انگذاریبن را خود و کردند مطرح میرژ توسط را خود يهاکشته نقش یخواهسهم يبرا بعدها نشد، یعمل

 یماندگعقب ضیحض در را... و کشاورز کارگر، ،يبازار دانشجو، ،یروحان از اعم جامعه اقشار یتمام و دندیدیم عرش اوج در را خودشان آنها. نمودند
محمد بشارتی، همگام با انقالب اسالمی؛ علی .کردند ترور را محراب يشهدا رینظ يثرؤم يهاتیشخص که بود ياگمراهانه تفکر نیچن يراستا در و دانستندیم

 .189، جلد اول، ص 1397نگاهی به وقوع انقالب اسالمی و حوادث سال اول آن، تهران، نشر مجتمع فرهنگی عاشورا، چاپ اول، 
بیستم  ،22559 شماره ، روزنامه کیهان،»ستیترور نیمنافق کارنامه ارعاب و تروری: اسالم يجمهور مسئوالن و مردم شهادت در نیمنافق نقش«. ایرج نظافتی، 4

 . 5ص ،1399 وریشهر
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 ضد استیس ياجرا چهارچوب در که بود یکسان از یمدن اهللاتیآ، گرید عبارتبه. کردیم تیفعال يریناپذیخستگ
 یت،محبوب ،نفوذ به توجه با که ياچهره. دیرس شهادت به ،یاسالم انقالب صحنه از »لیاص يهاچهره حذف« یانقالب

  1.نبود ریپذتحمل یانحراف اناتیجر يبرا وجودش گرامستضعف شهیاند و تفکر داشتن
 گرانتحلیل«در دور اول مجلس شوراي اسالمی بیان کرد:  1361ودوم آذر مهاجرانی طی سخنرانی روز بیست

 و صدوقى شهید دستغیب، شهید دنى،م شهید مثل بزرگوارى جمعه ائمه شهادت و ترور با که گفتندمى منافق و غربى
 دولتى مدیریت به ما که وقتى بودگفته منافقین رهبر.اندافکنده پا از را انقالب هاىستون درواقع آنها اشرفى، شهید
 حکومت در انحا از نحوى به که دیگرى کس هر یا وکیل وزیر،. باشد پذیرجبران زودىبه است ممکن زنیم،مى ضربه

 آنها و باشند ناپذیرجبران که برداریم راه سر از را کسانى باید ما شوند،مى جبران راحتىبه دارد، نقش دولت معناى به
 2»دادند. انجام تحلیل این بر و اساس این بر بردم، نام که را بزرگوارانى شهادت

 و منیتا ،نظم دنز برهم ،سیاسی منظا دنکرآینده ، مجاهدین خلق در راستاي بی1360الجرم، در بیستم شهریور 
کاهش  ایران وسالمی ا ريجمهو منظا لترناتیوآ انعنوبه دخو معرفیمجاهدین،  نمازسا نظامی تثبیت ،سیاسی تثبا

و سریعاً پس از ترور ایشان، سازمان مجاهدین با افتخار مسئولیت این   3را ترور کردندمدنی  هللایتآنفوذ ائمه جمعه 
  4ترور را برعهده گرفت.

 دیشه نیا که است آن دهندهنشان شهادت از شیپ یمدن دیشه يهاخطبه بر يمروردر حالی بود که این مسئله 
 اول خطبه در یمدن اهللاتیآ .نشد خسته نیمنافق از برائت اعالم و نیمنحرف تیهدا از شهادت لحظه تا یحت بزرگوار

 قتل در کلمه کی و جمله کی با ندانسته ای و دانسته یگاه انسان«: دیگویم و کرده اتقو به دعوت را مردم جمعه نماز
 را هاوانهید آن استقامت به مردم دعوت کلمه کی با بدبخت صدریبن که يطورآن شود،یم کیشر نفر هزاران

  5».شوندیم و شدند مرتکب اتیجنا چقدر که میدید و کرد تروانهید
 مراسم و رساند اتمام به را نماز يهاخطبه یدنم اهللاتیآ آنکه از س، پجمعه روز قهیدقوپنج یک و چهل ساعت

 عازم که یشهربان نیمورأم يبرا که خواست اجازه اهللاتیآ از زیتبر یمدن دادگاه سیرئ گرفت، انیپا جمعه نماز
 خود گاهیجا در یمدن اهللاتیآ هنگام نیا در. کند انیب را یمطالب يارشاد طوربه بودند باطل هیعل حق نبرد يهاجبهه

 یمدن دیشه به را خود تیجمع انیم از کوین دیمج نام به یمنافق که بود کرده آغاز را نماز رکعت دو يانفراد طوربه

                                                                                                                                                                                   
 .6، ص 1385ویکم شهریور ، بیست23724، شماره »محراب دیشه نیدوم ادوارهی«.روزنامه اطالعات، 1
مذاکرات،  تدوین اداره اسالمی، شوراي اول، تهران، مجلساسالمى دوره  شوراى مجلس مذاکرات اسالمی، مشروح شوراي مجلس مذاکرات تدوین اداره .2

 . 7182 ، ص1361آذر 
، به کوشش حمیدرضا اسماعیلی، تهران،مؤسسه مطالعات و سالمی)ا بنقالا از پسر (مطالعه موردي معاص انیرا در یسمورتر. رضا سلیمانی و همکاران، 3

 .108ص  ،1390هاي سیاسی، چاپ اول، پژوهش
، پاییز 7، شهر قانون، شماره »هانیاول يسو به هاگلوله ران؛یا هیعل غرب و کایآمر تیحما مورد يهاستیترور تیجنا از مستند یگزارش«. هلیا شکیب، 4

 .28، ص 1392
 .3، ص 1396، بیستم شهریور 21719. روزنامه کیهان، شماره 5
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 شود کینزد آقا به که داشت اصرار او یول رندیبگ را او يجلو خواستند بودند شده نیظن يو به که نیمورأم. رساند
 يرو مردم موقع نیا در .کرد قطع را آقا نماز و گرفت را یمدن دیشه يبازو ،گشت مواجه نیمورأم ممانعت با چون و

 یمدن اهللاتیآ از را او خواستندیم مردم که یهنگام و گرفت آغوش در را یمدن دیشه مهاجم و ختندیر مذکور جوان
 فجاران نیا اثر بر ؛شد منفجر نارنجک و دیکش بود کرده یمخف لباسش در او که را ینارنجک ضامن ناگهان سازند جدا

  1.دندیرس شهادت به شانیا انیاطراف از نفر چند و یمدن اهللاتیآ
 ترور يریگیپ خواستار و ارسال يانامه سپاه فرمانده به) ره(ینیخم امام ،یمدن اهللاتیآ محراب دیشه ترور از بعد

 يهاهیسرما« از را محراب دیشه ،)ره(امام حضرت. شدند یاسیس و ینید برجسته يهاتیشخص ریسا و یمدن دیشه
 این نکته را یادآور شدند کهو کرده خطاب »)ع( نیمنؤرالمیام یجسمان و یروحان فرزند« ،»یاسالم يجمهور بزرگ

  2.دیرس ثبت به منافقان و منحرفان تیجنا سند ترور نیا با
 سنگر در شتال تا یستمشاه میرژ هیعل مبارزه از شانیا یتیشخص بارز يهایژگیو و یمدن اهللاتیآ دیشه درباره

 پرداختن که آنچه یول نوشت توانیم اریبس یخارج دشمن و یداخل انقالب ضد هیعل يافشاگر يبرا خطابه و خطبه
 از يبرا آن از هاگروهک و هاگروه که است »ترور« و »چماق« زبان رسد،یم نظر به يضرور دیشه نیابراي  آن به
 آنها از استفاده با یگروه تا شوندیم چماق یگاه از هر واژگان. دانکرده استفاده خود نیمنتقد کردن در به دانیم

 تروریستی يهاگروه از است پر یاسالم انقالب از پس رانیا خیتار ؛شوند دارانیم خود و کرده خارج صحنه از را بیرق
 کنار را زبان چماق شدمی ایمه شانیبرا فضا که گرید یزمان و نواختندیم را خود نیمخالف زبان هیکنا با یگاه که

 یحام يهاگروهک و جمهور سیرئ نینخست صدریبن ابوالحسن. ساختندمی آن نیگزیجا را تفنگ و گلوله و گذاشته
 بردندیم بهره »يچماقدار« و »چماق« واژه از اریبس انقالب يروزیپ ییابتدا يهاسال و هاماه در نیز نیمنافق جمله از او
 3د.دادنیم قرار حمله مورد و منتسب وانعن نیا به را خود نیمنتقد و

 گفته و خوانده چماقدار را خود نیمنتقد 1359 اسفند چهاردهم تاریخ هخود ب یسخنران در صدریبن ،نمونه عنوانبه
 4»د!برو انیم از کشور نیا در يچماقدار رسم بلکه بشوم کشته تبهکار چماقداران دست به امروز دهمیم حیترج« :بود

 گفته »چماقدار« عنوان تکرار با او بود، کرده زین سخت برخورد به دیتهد را خود نیمنتقد یسخنران نیا رد صدریبن
 که یدستان به چماق وجود از را خودتان اجتماعات شهیهم يبرا بارکی که خواست خواهم مردم شما از«: بود

 در وقت جمهورسیرئ» .دیکن هیتنب را آنان و کرده پاك ندیاالیب خودشان وجود لجن به را يجمهور خواهندیم
 آنها از يافراد شد گفته که یانقالب ينهادها یبرخ از دیکش طول ساعتدو  حدود که خود اسفندچهاردهم  یسخنران
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 البته  1د.بر نام يچماقدار منابع عنوانبه بودند آمده دانشگاه به بلندگو يهاشبکه قطع و یسخنران در اخالل يبرا
 أمنش درباره يگرید نظر زیتبر در و 1359 بهشتیارد 27 در يگرید سخنان یط یسخنران نیا از شیپ صدریبن

 ملت کی خواست و حرف شما اگر«: بود گفته انقالب ضد به خطاب یسخنران نیا در يو بود، داشته ابراز يچماقدار
 با میبده اجازه و میکن تکرار را ذشتهگ يهادرس میندار بنا ما که میوگیم شما به را آن نانیاطم با من دیادهیشن را

 تیقاطع با تا است کرده انتخاب را ما ملت .فتدیب خطر به ما انقالب تیموجود راست و چپ چماقداران از استفاده
  2»یم.باش مردم يهايآزاد و استقالل پاسداران و رانیا یارض تیتمام پاسداران .میباش يجمهور نیا پاسداران تمام
 نفاق گروهک و صدریبن يهایزناتهام به 1359 اسفندچهاردهم  غائله از پس یمدن اهللاتیآ ،وصافا نیا همه با 

 شانیا 1360یور شهربیستم  در که یچماقداران .کنندیم افشار را چماقداران یقیحق تیماه و ندیگویم پاسخ ییبایز به
 دیشه 1359 اسفند 25. رساندند ثبت به را خود تیاجن سند امت امام فرموده به و رسانده شهادت به نماز محراب در را
 دارچماق«: گفتند و کرده افشا را چماقداران یقیحق تیماه یسخنان یط زیتبر جمعه امام و امام ندهینما یمدن اهللاتیآ

 اندهخو زننده اریبس را 1359 اسفند 14 غائله سخنانایشان  ».دارد یاسالم جامعه کی ریمس از ریغ يریمس که است یکس
 دانست دیبا چماقدار مورد در یول بشناسند را چماقدار تا گذارمیم ملت خود عهدهبه را قضاوت«: کردند حیتصر و

 کی دارد يشعار کی یاسالم مجتمع مثالً دارد،یم بر گام یاسالم مجتمع کی برخالف که است یکس چماقدار
 چماقدار او کند مطرح را يابرنامه و شعار و دیایب امهبرن و شعار نیا خالف بر که هرکس وقتآن و دارد يابرنامه
 کی و مجتمع ریمس از ریغ يریمس که است یکس چماقدار م،یگفت جمعه نماز در چنانچه«: دادند ادامه شانیا» .است

 چماقدار نام به بود مخالفشان که را یکس هر و داشتند قدرت که طاغوت زمان مثالً دارد، یاسالم و یانقالب جامعه
 یهدف ،هدف و برنامه نیا برخالف بخواهد که یکس هر و دارند یهدف و يابرنامه هامسلمان گرفتند،یم و زدندیم
 یبعض امروز«: بودند گفته نیهمچن یمدن اهللاتیآ دیشه» .است يچماقدار و چماقدار نیا کند، لیتحم مردم به را گرید
 مقدسات به یحرمتیب اجازه ملت نیا که دانست دیبا یول ندیگویم خواهدیم دلشان هرچه هاگروهک و اشخاص از

 3».است منکر از ینه نیا ستین يچماقدار گرید نیا. دیکوب خواهد هانیا دهان به محکم و داد نخواهد را خود
 مجلس يازسو يو یاسیس تیکفا عدم بیتصو دنبال به يجمهور استیر از صدریبن ابوالحسن يبرکنار از پس

 دیجد فاز وارد مسلحانه امیق اعالم با و گذاشته ییسو به را قلم و زبان چماق نیز نفاق گروهک ی،اسالم يشورا
 که بود داده هشدار هیامجد نگیتیم در 1359 خرداد ودومنیز بیست یستیترور گروهک نیا سرکرده. شد يچماقدار

 یستیترور يهاجوخه ها،يچماقدار نیا يبعد قدم« :بود کرده اعالم روز نیا در يرجو .دیرس خواهد فرا يروز نیچن
 کرد، انکار شودینم اما م،یستین سمیترور خواستار ما. کرد خواهد رشد سمیترور نباشد، ثرؤم چماق یوقت. است
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 نه و گذاشت خواهد دولت يبرا یقدرت نه لبنان، نیع صورت، آن در که دارد يریناپذاجتناب يهاواکنش سمیترور
 از او انیحام و صدریبن که یزمان ،شد محقق 1360 خرداد یانیپا يروزها در يرجو مسعود ینیبشیپ» .مجلس يبرا

 برداشته اسلحه که بود گونهنیا و ستین کارساز زبان و قلم چماق گرید که دندیرس جهینت نیا به نفاق گروهک جمله
 و یصدوق تا یمدن از باهنر، و ییرجا ات یبهشت اهللا تیآ از رساندند، شهادت به يگرید از پس یکی را انقالب ارانی و

 خود ینبات ستیز به غرب پناه در امروز که دندیرس شهادت به ییهاستیترور دست به همه و همه ،یاصفهان یاشرف
 1.دارد ازین هاملت یخواهيآزاد و استقالل ادیفر کردنخفه يبرا هاستیترور به غرب دهند،یم ادامه

 جمعه روز در کوین دیمج«اهللا مدنی در تبریز ذکر شده است: ر خصوص ترور آیتد مجاهد هینشر 206در شماره 
 با همراه را همدان و جانیآذربا در ینیخم ندهینما ،یمدن آخوند! ینیحس ییفدا عمل به اقدام با ،1360 ورماهیشهر 20
 که ردکیم تربزرگ ذهن در را الؤس نیا لحظه هر که گذشتندیم ايپردلهره لحظاتد... رسان...به پاسداران از تن17

 انفجار ویغر ناگهان و کردیم دنبال را شیتمورأم يآورشگفت سماجت با دیمج اما شوند؟ینم منفجر هانارنجک چرا
 2»...شدند پرتاب هوا به که دمید را پاسدار نیچند بودم، ستادهیا من که آنجا از و برخاست هانارنجک

اهللا مدنی در آن بود را که رژیم بعثی عراق، نشریه منافقین که خبر ترور آیت اهمیت این ترور به حدي بوده است
در کتاب  پورینیحس ناصر هاي خود بین اسرا براي تضعیف روحیه آنها پخش و توزیع کرد. در خاطراتدر زندان

 یمدن اهللاتیآ دیشه ترور عامل کو،ین دیمج عکس مجاهد هینشر صفحات از یکی در«آمده است: » ماند جا که ییپا«
 او از کوین دیمج ترور سوابق و مشخصات نامه،یزندگ از یکامل شرح آوردن با نیمنافق گروهک. بود شده چاپ

  3»...بود کرده ادی بخشيآزاد ارتش قهرمان و دیشه عنوانبه
دم ایران منفور کرد. رفسنجانی این اقدام منافقین را عاملی دانستند که مجاهدین را بیشتر از قبل در نزد مرهاشمی

 ساعت. بودم خانه در جمعه، صبح«است: آمده  1360مربوط به بیستم شهریور در بخشی از خاطرات روزانه ایشان 
 اطیاحت. دارد یسوئ قصد ز،یتبر حادثه به هیشب یکس بودم، افتهی اطالع. رفتم جمعه نماز اقامه يبرا دانشگاه، به میونده
 البته آمد، من شیپ ،یشرع وجوه دادن عنوانبه ،یمعمم ناشناس. پوشمیم ضدگلوله معهج نماز در معموالً  کردم؛یم
 در .دیآ شیپ آمد، شیپ زیتبر در آنچه هیشب بود، ممکن و بود اطیاحت خالف کار، یول نداشت، یسوئ قصد شانیا

 شانیا به و شودیم کیزدن نماز دو نیب یمدن اهللایتآ به بوده، بسته خود به نارنجک که یشخص زیتبر جمعه نماز
 نیا. شوندیم یزخم ياعده و دیشه مردم از نفر شش و یمدن اهللایتآ و کشته خودش نارنجک، انفجار با و چسبدیم

 آقا، احمدد...دار انقالب ضد شدن منفورتر در قیعم يریتأث و است یبزرگ تیجنا. بوده خلق نیمجاهد از شخص
 هیروح با ،ینیمشک يآقا. اندگرفته نظر در زیتبر جمعه نماز يبرا موقتاً را ینیشکمی عل اهللایتآ که داد اطالع یتلفن

                                                                                                                                                                                   
 .3، پیشین، ص )ع(نیرالمومنیام یجسمان و یروحان فرزند یمدن اهللاتیآ دیشه: محراب دیشه نیاول يرثا دري، آبادنیام اهللادروحیس.1
 .6، ص 1377 وریشهرودوم بیست ،206 شماره ، »باد خاطره تابناك شهید مقدس مجاهد قهرمان مجید نیکوگرامی«، مجاهد هیشر. ن2
 .1391 چهاردهم، چاپ مهر، سوره انتشارات شرکت تهران، عراق، یمخف يهازندان از ورپینیحس ناصر دیس روزانه يهاادداشتی: ماند جا که ییپا پور،ینیحس ناصر. 3
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 هم آقا احمد. میداشت یمشورت جلسه سپس... میداشت دفاع یعال يشورا جلسه مجلس، در عصر. اندرفتهیپذ يفداکار
 1».بود توبه رشیپذ و سمیترور با مبارزه تیفیک درباره بحث. داشت شرکت جلسه دو هر در

 در من«: دیوگیم باره نیا در ،بود صحنه ترور شهید مدنی شاهد که یچهرگان یابنزا نیوالمسلم االسالمحجت
 نماز استحبابات شهیهم جمعه ينمازها اتمام از پس شانیا داشتم، فاصله یمدن اهللاتیآ با قدم هدَ دیشا. بودم جمعه نماز
 دادن قصد ظاهر به که افراد از یکی ناگهان کنند، نماز به شروع ندخواستیم که یوقت. خواندندیم هم را عصر و ظهر

 به را یمدن هللاتیآ خود انفجار با لحظه کی در و شد کینزد شانیا به داشت، را یمدن اهللاتیآ به هیشرع وجوهات
  2».دیرسان شهادت

 ساعت مقارن«: کرد ارشگز گونهنیا را یمدن اهللاتیآ شهادت 1360 وریشهر 21 در یاسالم يجمهور وزنامهر
 –آقازاده نجف رزایم االسالمحجت و بود ستادهیا جمعه نماز اتمام از بعد یمدن اهللاتیآ که یهنگام بعدازظهر، 1:40

 در رفته، یمدن اهللاتیآ طرف به پرسش منظور به ناشناس شخص که بود یسخنران مشغول -زیتبر ونیروحان از یکی
 انفجار دو لحظه، نیا در ینیع شاهدان گفته به بنا. کندیم ترور را يو کندیم شانیا گرفتنآغوش به تظاهر کهی حال

 زین ضارب. شوندیم مجروح هم نفر نیچند و افتدیم نیزم يرو یمدن دیشه آن متعاقب که دهدیم يرو هم یمتوال
 3».شدند منتقل زیتبر يهامارستانیب به که شدند مجروح نفر 30 یال 20 حدود حادثه نیا در. شودیم یمتالش

 هیعل مذهب نفاق، انیجر«به اعتقاد ناصر برپور از محافظان شهید مدنی که در زمان ترور شهید مدنی حاضر بود، 
 شد،یم برگزار آنجا در جمعه نماز که آهنراه دانیم در را محراب آورد، شیپ زیتبر در را تیقوم انیجر و مذهب
 را مردم و باشد آماده شهر يجا همه در اتوبوس که نبود حال مثل و افتادندیم زحمت به یلیخ هم مردم. زدند آتش
 آهنراه به و شدندیم بلند خودشان یشخص لیوسا با ای ادهیپ ای شهر نقاط تمام از مردم .ببرد جمعه نماز به و کند جمع

 به را نماز يبرگزار محل ود،ب طورنیا چون .داشت زحمت یلیخ .رفتندیم بود، شهر يلومتریک 14،15 فاصله در که
 آن در ما .هست نماز دانیم نام به جاهمان االن که آوردند کوچه راسته و یعتیشر یراه سه ،یاسالم يجمهور ابانیخ

 آمد بود، نشسته عقب يهاصف در که يفرد که میدید م،یبود نشسته همه. میبود آقا سر پشت دوم، صف در انیجر
 با و شد بلند جا از نفر کی نکهیا یول بودند، دهید دوستان یول دم،یند را صحنه نیا من .نشست زیخمین اول صف

 .میدیدو آنها طرف هب و میشد بلند جا از همه و میدید گرفت، بغل در را شانیا محکم و رفت آقا طرف به سرعت
 نکرد رها را آقا او یول زد، ملعون آن سر يتو بار چند بود، هم نیسنگ که را یمیقد يهامیسیب آقا، حفاظت مسئول

 آقا يرو انفجارها نیا اول. افتادند نیزم به منافق فرد آن و آقا .آمد انفجار سه يصدا هم، سر پشت و بالفاصله و

                                                                                                                                                                                   
 .278، ص 1378ی، تهران، دفتر نشر معارف انقالب، چاپ اول، رفسنجان یهاشم 1360 خاطرات و کارنامه: بحران از عبور. یاسر هاشمی، 1
 .209-210د سید اسداهللا مدنی، پیشین، صص اهللا شهیپور، زندگی و مبارزات آیت. رضا بسطامی و داود قاسم2
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  59     فصل اول: شهداي محراب
 

 از تکه کی دوستان، از یکی  1.دیبار ما سر يرو بدنشان گوشت و قبا و عبا يهاتکه که میدید ما و گرفت صورت
 او دست توانستند آمپول با و زور به پزشکان و رفت کما حال به و شد خودیب خود از و برداشت را آقا بدن گوشت

 بود يبد و تلخ اریبس صحنه. کنند ملحق شانیا بدن يهاپاره تکه هیبق به دفن يبرا را آقا بدن از تکه آن و کنند باز را
  2».ندارم یتلخ نیا به ياخاطره چیه امام، ارتحال از ریغ انقالب، طول در و عمرم طول در و

در خصوص رویداد » آپاراتچی«یکی از خبرنگاران و تصویربردار نماز جمعه تبریز در کتاب خاطرات خود با عنوان 
. پیچید نماز میدان فضاي در مهیبی انفجار صداي که بود نگذشته ضبط شروع از دقایقی«تروریستی نقل کرده است: 

 هايتکه چرخید، انفجار صحنه طرف به چشمم که لحظه یک. رفت انآسم به غلیظی دود بالفاصله،. بود وحشتناك
 با. بودم هاخانم طرف من. گرفت را هاصحنه این و بود روشن دوربینم. است معلق دود، و آتش بین که دیدم را لباس

 پاي و دست زیر دوربینم بود نزدیک. گذاشتند فرار به پا سراسیمه و شدند هراسان هاخانم انفجار، صداي بلندشدن
 ورآن و وراین گریان، و سراسیمه داشتند مردم. ایستادم ايگوشه آمدم و برداشتمش زحمت به که شود داغون جمعیت

 تلخی روز آذربایجان همه براي. بود کرده ترور نارنجک، با را مدنی اهللاآیت گمراه، منافق. زدندمی سر به و دویدندمی
 3».بود کرده ضبط را انفجار صحنه ناخواسته روز، آن دوربین من. تداش جا همه دل در مدنی آقاي. بود

 اهللاتیآ شهادت خبر اعالم ضمن ییویراد یامیپ در ظهر بعداز 3 ساعت در ز،یتبر وقت استاندار يطاهر مهندس
 بارزانم و دانیسفشیر از چند یتن خونخوار نیمنافق گرید بار«: نمود دیتأک و کرد دعوت آرامش به را مردم ی،مدن
 خواهند ادامه خود پرخون راه به يترراسخ عزم با ما مردم هاشهادت نیا با نکهیا از غافل. رساندند شهادت به را ما

 کریپ عییتش مراسم در 1360وریشهر 21در و متیعز زیتبر به صدورحکم از پس بالفاصله هم ینیمشک اهللاتیآ  4».داد
 نسبت اگر پدر،«: گفت یسخنان در شهر آن نماز دانیم در زیتبر مردم یونیلیم اجتماع در او. کرد شرکت یمدن اهللاتیآ
 از را تاننید. دهد لیتحو را برادر برادر. دهد لیتحو را او دیبا است مقدم فرزندش از نشید باشد، نیظن فرزندش به

شهیر یزمان اندك در دیباش نمطمئ د،یکرد عمل را امام امر نیا اگر و دیباش گریکدی چشم همه و دیبدان ترمحترم همه
 در را شما که کردمینم تصور وقت چیه من .رفت خواهد رونیب شما انیم از هاطاغوت و افراد نیا يهاتفاله و ها
 و ببوسم را او شیر و رمیبگ آغوش در را یمدن اهللاتیآ زمیعز برادر که بود نیا من يآرزو. کنم ارتیز يوّجَ نیچن

 آن از پس  5»م.بخوان نماز زمیعز برادر يجنازه به ورودم اول که است نیسنگ من بر. نمیبب انخند حال با را شما همه
 با که کنندیم تصور اسالم دشمنان اگر«: نمود دیتأک و کرد یسخنران )کشور وقت ریزو( کروشین نیالدکمال يآقا
 تمام اکنونهم که بدانند دیبا کنند منحرف خود یاصل راه از را انقالب نیا توانندیم امام زیعز ارانی بردن نیب از

                                                                                                                                                                                   
هاي مختلف بدن ایشان پراکنده هستند و بدن ایشان در سردخانه تبریز به باشد که تکهاهللا مدنی گواهی بر این مدعا می. برخی از تصاویر از جسم مطهر آیت1

 شکل خیلی دردناکی نشان از جراحات شدید ایشان دارد.   
 .78، ص 1389، مرداد 57، ماهنامه شاهد یاران، شماره »برپور ناصر با وشنودگفت در بحرانها تیریمد و یمدن دیشه رافت عامل موفقیت ایشان بود:«. ناصر برپور، 2
 .54ص ،1399راهیار،  انتشارات تهران، طائفی، اسدي جلیل شفاهی خاطرات آپاراتچی: رشیدي، اهللا. روح3
 .209-211اهللا شهید سید اسداهللا مدنی، پیشین، صص پور، زندگی و مبارزات آیتو داود قاسم . رضا بسطامی4
 .210-212. پیشین، صص 5
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 از را مسلمان یرانیا ونیلیم 36 توانندیم اگر بدانند دیبا آنها. پرورانندیم سر در را انقالب نیا شور ،یاسالم ممالک
 تیوص طبق  1».بگذرانند راحت یشب بتوانند تا برده نیب از یاسالم ممالک در را مسلمان ونیلیم نیچند دیبا ،ببرند نیب
 هاونیلیم ،1360وریشهرویکم بیست بعدازظهر .شدیم منتقل قم مقدس شهر به ستیبایم او کریپ یمدن اهللاتیآ
 يدراز انیسال که کردندیم عییتش خود يهادست بر را يمرد انیگر یچشمان و چاك يانهیس با یجانیآذربا پوشاهیس

 مردم. بود دهیرس شیآرزو نیا به او نکیا و »مقتول انت یبن ای« :بود دهیشن) ع(نیحس امام جدش از ایرؤ عالم در بود
 کا،یآمر« ،»امروز شهداست شیپ ما ۀجمع امام امروز، عزاست روز امروز، عزاست عزا« :چون ییشعارها کهی حال در

 از گذشتن از پس. دادندیم سر» ما رهبر نگهدار ایخدا ا،یخدا« ،»رمیپذینم سازش رم،یگیم وضو خون با کایآمر
 –ینیمشک اهللاتیآ اناتیب به گوش و پرداختند يعزادار به و کردند اجتماع شهر آن نماز دانیم در زیتبر يهاابانیخ

 هاونیلیم اندوه و حزن انیم در یمدن اهللاتیآ پاك کریپ ،کشور ریوز سخنان از پسو  سپردند -زیتبر وقت جمعه امام
 منتقل قم به) س(معصومه حضرت مطهر حرم در يخاکسپار جهت آنجا از و تقلمن فرودگاه به جانیآذربا مردم از نفر
  2.شد

اي تاریخی توسط مردم در مراسم تشییع پیکر شهید مدنی در تبریز، حضور مردم وصف نشدنی بود و بدرقه
 آذربایجان رقم خورد.

 اهللا مدنی پیرامون شهادت. شهادت به روایت شهید؛ دیدگاه آیت5-1
 يحضور شانیا دوشادوش مبارزه دوران نیاول از (ره)امام حضرت بارز شاگردان از یکی عنوانبه هک یمدن دیشه

 از یکی شهادت، و جهاد ،جبهه مسئله. است بوده شیخو امر یول با مطابق یدگاهید يدارا داشت، اثرگذار و فعال
 واجب خود بر شانیا. زندیم موج نآ در (ره)امام حضرت دگاهید با مطابق البته و حیصر یدگاهید که است يموارد

 شیافزا شهادت و جهاد امر به راجع را یمردم رتیبص و دهیبخش یآگاه یمبان و لئمسا نیا از را مردم دانستیم
 یگاهیجا و مضاعف یسعادتخصوصاً در مکتب شیعه،  اسالم، نید در شهادت که بودند معتقد شهید مدنی .دهد

 أَحیاءٌ  بَل أَمواتًا اللَّهِ سَبیلِ فی قُتِلوا الَّذینَ تَحسَبَنَّ وَال« مت این مقام فرمودند:عظ در حق حضرت چنانکه. است عیرف
 پروردگارشان نزد که اندزنده بلکه مپندار، مرده اند،شده کشته خدا راه در که را یکسان هرگز و؛ یُرزَقونَ رَبِّهِم عِندَ
 توکل، شجاعت، مانند رزمنده کی يبرا ازین مورد صفات که است یاله اصل نیا به يبندیپا  3».شوندیم داده يروز

 به عزیزان، شما به من لکن«: فرمودیم امام خمینی(ره). آوردیم ارمغان به را یاله يقضا به رضا و ینیبخوش صبر،
 شماست، با وزيپیر که دهممی نوید سرتاسر، ملت، شما به ها،ژاندارمري شما به پاسداران، سپاه شما به ارتشیان، شما

 جنگ میدان در که شما. پیروزیم بکشیم چه و بشویم کشته چه ما که امگفته را این کراراً  من. است حقّ  با پیروزي

                                                                                                                                                                                   
 .210-212. پیشین، صص 1
 .209-212اهللا شهید سید اسداهللا مدنی، پیشین، صص پور، زندگی و مبارزات آیت. رضا بسطامی و داود قاسم2
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. هستید پیروز اسالم نظر در شما. پیروزید شما شما، براي متأثرم من و هستید من منظر در اآلن و شدید معلول و رفتید
 اعتقاد و سخن نیهم يمبنا بر زین یمدن دیشه  1».هستید پیروزمندي لشکرهاي تعالی و تبارك خداي نظر در شما

 فرموده خود اخالق دروس از یکی در شانیا. مهراسیینم شدن کشته و شهادت از ما که بود کرده اعالم بارها راسخ،
 ند؟یگویم چه ستنده شهرنیخون در که ییهامسلمان ند؟یگویم چه هستند نیریش قصر در که ییهامسلمان«: بودند

 ».افتدیم عقب به يالحظه نه و رسدیم زودتر موقعش از نه مرگ«: فرمودند رالمؤمنانیام آقا م؟یترسیم مردن از ما ایآ
 د،یرس خواهد موقعش در من مرگ که حاال. کندیم شجاعت کپارچهی. کندیم آتش کپارچهی را مسلمان دهیعق نیا
. بفرستم جهنم به را کفار و کنم حمله که دارد مانع چه شد، نخواهد مؤخر قهیقد کی. شد نخواهد مقدم قهیدق کی

 2»است. اهللا لیسب یف قتل و شهادت که شودیم من بینص موت نیبهتر باشد، دهیرس اجلم اگر منتها

ان در اي برآمده از نیروي ایماهللا مدنی مقولهبه یک معنا، شهادت در اندیشه و افکار متعالی شهید محراب آیت
ملت بوده و مبتنی بر سالح قرآن در برابر نیروهاي تجاوزگر به حریم اسالم است. شهید محراب در این خصوص 

روند ملت قهرمان ایران تنها با اتکا به نیروي ایمان و سالح قرآن جلوي توپ و تانک تجاوزگران می«کند: بیان می
  3».شوندو شهید می

ده و ایمان باشد و اگر ند که دفاع و جهاد از سرزمین اسالمی باید مبتنی بر عقیکنایشان در جایی دیگر بیان می
، مقام شهید براي شخص محسوب گرایانه باشدهاي ملیکشته شدن در جنگ براساس هوي و هوس یا اندیشه

ز اسالم باشد. هاي پروردگار و صیانت اشود بلکه جانفشانی در جنگ باید در راستاي تقواي الهی، ایمان به وعدهنمی
 نمایند:در این خصوص اشاره می

 خداوند با ما رابطه نکرده خداي اگر و سازیم حاکم وجودمان در را عقل و ببریم بین از را هوس و هوي اگر«
 سعادت نیز دشمن دست در شدن کشته حتی نسازیم خود پیشه را تقوي و نباشد اصولی و درست تعالیباري

 عبارتهب .باشد اللَّه طریقه در و سلوك در که بود خواهد سعادت وقتی دشمن دست رد شدن کشته و بود نخواهد
 4».نیست شهید هرگز شود کشته کفر با اسالم جنگ در اگر ییگراملی عقیده با گراملی شخص دیگر

 هادتش مقام تکامل و اصل عامل را تقوا خود اتیح مدت در شانیا ،یاله و ینید اصل و مبنا نیهم به توجه با
 تقوا واسطهبه تا کند آشنا تقوا با را ما همه یتعال و تبارك اهللا که دوارمیام«: ندفرمودیم باره نیا در شانیا. نددانستیم

 يآرزو طلبکمال و خداجو انسان است یهیبد وصف نیا با» .میکن درك شتریب را اهللالقاء لذت یعنی را شهادت لذت
                                                                                                                                                                                   

 .441، ص 13. صحیفه امام خمینی(ره)، جلد 1
سداران . مهدي بهرامی، شهداي محراب و دفاع مقدس: طرح پژوهشی پیرامون حضور و نقش شهداي محراب در جریان دفاع مقدس، تهران، انتشارات سپاه پا2

 .69-70، صص 1397چاپ اول،  مقدس دفاع قاتیتحق و اسناد مرکزانقالب اسالمی، 
 .42کارگزاران، پیشین، ص  اخالق، همکاران و گلزاده . صادق3
 .44. پیشین، ص 4
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 و طلب درباره شانیا  1».باشد خواستار را شهادت مقام خداوند از السالم همیعل تیب اهل همچون و داشته شهادت
 به تیعنا با شانیا نیهمچن. است شهادت يآرزو اسالم میتعال نیترمهم از یکی که بود معتقد شهادت مقام يآرزو
را  جزا روز در هداش يواال گاهیجا آخرت، در دیشه مقام درباره اسالم نظر و یاسالم یمبان بر تسلط و شهدا مقام
  کنار در بهشت اهل نیممتاز از دسته کی فقط امتیق روز در که است آمده تیروا در«: کردیم فیتوص نیچن

 زین شهادت مقام که است توجه قابل اما  2 ».هستند شهدا هانیا و دهندیم گوش) ع(نیحس امام سخنان به عرش،
 بودن يخداداد باب در شانیا. گرددیم محسوب یاله ژهیو يهاتیعنا از یکی اصل در که است یعوامل به وابسته

 جانی هر ایآ. است مسلمان جان داریخر متعالی خداوند: انفسهم المؤمنین من اشتري اهللا إن«: فرمودیم شهادت مقام
 شود بینص اگر شهادت دارد؟ را اهللا لیسب فی شهادت اقتیل انسان هر مگر شود هیهد الهی شگاهیپ که است قابل
 بر ثیاحاد و قرآن منطق. است دیشه اهداف نییتب شهادت در گرید مسئله ».دیآیم شمار به انسان افتخار نیترمهم

 پا نبرد دانیم به آگاهانه که یکس یعنی ؛است سپرده جان خداوند راه در که ندیگو یکس به دیشه که است نیا
 ادآوريی«: فرمودیم رزمندگان و شهدا یاله تین فیوصت در یمدن دیشه. ندارد سر در خداوند جز یهدف گذاردیم
 نینچنیا اشنامهتیوص در شد، لئنا هم شهادت مقام به تینها در و بود نوشته را نامهتیوص که ديیشه کنمیم
 درجه 60و  50نائل شوم، آري در حراب  لقاءاهللا به خواهمیم. ستین رفتن بهشت شهادت، از من هدف: سدینویم

 انجام را کار نیا چنانکههم کند تارومار را دشمن است منتظر و شده مستقر هاجبهه سنگر در آفتاب مايگر آن در
 3».گشت خواهند لئنا یینها روزيیپ به زودي به اهللاشاءان و دهندیم

 زمان در که طورهمان و اندزنده اسالم منطق در شهدا .است دیشه خون ثمره يداریباز دیدگاه شهید مدنی، 
 یکی. است ثمربخش اسالم يبرا زین شانیا نام و خاطره و ادی اند،بوده اسالم يبرا یبرکات و ثمرات منشأ خود یزندگ

 ارانی و یبهشت دیشه شهادت و ریت هفتم حادثه انیجر در یمدن دیشه. است نیمسلم يداریب ثمرات، نیا نیترمهم از
خ یتار«: فرمودند و کرده یتلق منافقان فیکث چهره شدن فاش و مردم يداریب را ریت هفتم يشهدا خون ثمره شانیا

 در هم ما. شد روزيیپ و فتح مقدمه و داد دیشه نفرحد رسول اکرم(ص) هفتاد ا جنگ در که طوريبه دیکن نگاه را
 را نیمنافق مردم شد باعث و شد مردم داريیب مقدمه نیا و میداد دیشه نفر چند و هفتاد روز کی در جنگ نیا

 هستند، سلمانم نه م،یبشناس را آنها کنند،یم ییگرایمل اظهار که ییآنها کردند،یم اسالم اظهار که ییآنها ناسند؛بش
 داشتن نگاه زنده اندفرموده خود سخنان در بارها يرهبر معظم مقام ».هستند خبریب خدا از کفار بلکه هستند رانییا نه
 رايب يادیز اریبس دیفوا و ثمرات مسلماً آنان ادی و شهدا از یقدردان.  ستین شهادت از کمترشهدا  خاطره و ادی

 رکاب و راه در ماندن بر يداریپا شهدا، مقام و ادی از یقدردان ثمرات از ی دیگرکی .داشت خواهد نیمسلم جامعه
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 مسلمانان و شده یمنته اسالم یقطع يروزیپ به تینها در که یراه. است دانیشه يواال و ارزشمند راه ادامه و شانیا
 مردم خود، حال زبان انیب با مشفق، ياستاد و بیخط عنوانبه یمدن دیشه. دیرسان خواهد ظهور ییطال دوران به را
! زیعز شهداي اي«: فرمودندیم باره نیا در شانیا. نمودیم تیهدا و قیتشو شهدا خاطره و ادی داشتن نگاه زنده به را
 راه در که ییشهدا همه دان،یشه روان بر درود. است جوانان اتیعمل شاهدش و کرد مینخواه فراموش را شما ما

 تا هستند شما سر پشت کرده، گره يهامشت با اشک پر چشم با خواهرها و مادران نیهم شهدا، اي. هستند خدا
 1»یی یعنی پیروزي اسالم و مسلمین را به دست بیاورد.نها هدف

 . شوق وصال و آرزوي شهادت 5-2
ایشان در زمان تبعید، مروج مقام شهادت بودند و   2کرد.اهللا مدنی آرزوي شهادت داشت و همواره به شهادت فکر میآیت
هاي کند، ایشان مقام شهادت در راه اسالم را نسبت به تعبید و سختیاالسالم هادي غفاري بیان میطور که حجتهمان

گفتم آقا «و حسرت شهادت را داشتند. در خاطرات ایشان آمده است: دانستند کردند، بسیار شامخ میدیگري که تحمل می
 3»برید. ایشان گفت: باشد، ولی شهدا از ما جلوتر بودند.شما خودتان سردمدار نهضت هستید، در تبعید به سر می

 ،وندخدا از گداز و سوز با نمازهایش، قنوت در همواره و داشت چشم الهی فیض درگاه به حالی هر در ایشان
 السالم علیه حسین موالیش دست از را شهادت جام رؤیا عالم در که او. طلبیدمی را انقالب و اسالم راه در شهادت

 کردم، شک خودم به نسبت موضوع دو در من«: دنگویمی ایشان خود. کشیدمی را روز آن انتظار صبرانهبی بود، گرفته
 که دارم را آن لیاقت من آیا اینکه دیگر و هستم؟ پیامبر اوالد از من قعاًوا آیا. اسداهللا سید: یدیگومی من به اینکه یکی

 که خواستم امام از زاري و ناله با آنجا در و رفتم السالم علیه حسین امام حرم به روزي نه؟ یا بشوم شهید خدا راه در
 سرم به دستی و آمد سرم باالي که دیدم خواب در را السالم علیه حسین امام شب، یک مدتی از پس. بدهد را جوابم
. بود آن در من سؤال دو جواب که. شويمی کشته! فرزندم اي یعنی ؛»مَقتُول اَنْتَ بُنَی یا«: فرمود را جمله این و کشید

به تعبیر  مدنی اهللاآیت» .شوممی شهید من که داد بشارت من به دیگر و هستم سید من یعنی ؛»!فرزندم«: فرمود امام
 همراه بهاهللا مدنی آیت نیز 1359 سال ».سوختمی شهادت به عشق آتش در قرار،بی ايپروانه چونهم«شان، همراهان ای

 نماز رکعت دو کدام هر مطهر، ضریح وشويشست از پس مقدس، مشهد در نژادهاشمی و صدوقی دستغیب، انشهید
 4.شد اجابت دعایشان که بخواهد را آنها هادتش خدا از خواستند السالم علیه الرضاموسی بنعلی آقا از و خواندند

 طلبی در سیره نظري و عملی شهید محراب بیان داشتند: در خصوص شهادت هاشمآل یمحمدتق اهللاتیآ
 لهجه صراحت از همواره منافقان که ايگونهبه بود، یفراوان شجاعت يدارا محراب دیشه نیدوم عنوانبه یمدن دیشه«
 یخاص یناامن نظام با معاند يهاگروه که گرفت عهدهبه را زیتبر جمعه امامت یزمان در یمدن اهللاتیآ. داشتند واهمه شانیا

                                                                                                                                                                                   
 .72-73. مهدي بهرامی، شهداي محراب و دفاع مقدس، پیشین، صص 1
 .1399 خرداد 26 ،همدان، نایفاضل رضا دیس اهللاتیآمصاحبه نگارنده با . 2
 .253، ص 1374ي، تهران، انتشارات سوره مهر، دفتر ادبیات انقالب اسالمی، چاپ اول، غفار يهاد نیالمسلم و االسالمحجت خاطرات. دفتر ادبیات انقالب اسالمی، 3
 .1368 وریشهر بیستم هان،یک روزنامه؛ 39. سید حسین اسحاقی و همکاران، شهیدان محراب، پیشین، ص 4
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 یمدن دیشه يآرزو نیتربزرگ شهادت. بودند کرده دیتهد شهادت به بارنیچند را شانیا یحت و کرده جادیا شهر در
 خدا درگاه به متضرعانه جمعه نماز يهاخطبه از پس هچگون بزرگوار دیس نیا که دارند ادی به یخوب به زیتبر مردم بود،

  1».دیرس خود بزرگ يآرزو نیا به زین عاقبت و گرداند يو بینص را شهادت که نمودیم استغاثه
 است: اهللا مدنی آمدهدر شعري ماندگار از استاد شهریار به مناسبت شهادت آیت

 /ما از هم یمدن اهللاتیآ
 /ابینا رشینظ بود يگوهر

 /بیمش رغمیعل و هفتاد ریپ
 /شباب سرمشق و ییکوشا ریش

 /کنیل یشهاب درخشنده چون
 /سحاب زیگالو که یشهاب چه
 /صبح کوکب از تردرخشنده او
 /عقاب پر از تررهیت یشب در

 /شد غائب و زد برق یشفق
 /سحاب درخشنده که یشتاب به

 /زد پر عبادت محراب به سر
 /خضاب کرده خون به عرش طائر
 /نینگ نقش) ع(شیعل موال سجع

 /محراب دیشه اسداهللا
 /بود العرشمملک با یخلوت

 /خواب در دانیشه احوال جستم
 :گفت که بود) یمدن( يصدا خود
 2.ماب حسن ولهم ارایشهر

 

                                                                                                                                                                                   
 هاشم.اهللا محمدتقی آل. خاطره از آیت1
، 3340، روزنامه اعتماد، شماره »تولد سال یکصدمین در شهادت سالگرد مناسبت به: کبریایى جمال از ايجلوه مدنی اهللاآیت شهید«اصغر شعردوست، . علی2

 ؛ 7، ص 1394ویکم شهریور بیست
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 . آخرین خطبه نماز جمعه در محراب شهادت5-3
شان در محراب شد، مباحث مهمی مطرح در آخرین اقامه نماز جمعه در تبریز که منجر به شهادت ای یمدن اهللاتیآ

 شود.کردند؛ در ادامه این دو خطبه ماندگار ارائه می

 اول خطبه. 5-3-1
 الرحیم الرحمن اهللابسم

 هفته خطبه از را مطالبی. نداریم خدا غیر به نجاتی راه که خدا تقواي به کنممی سفارش را خودم و را شما! برادران
 اهل و مسلمان »الصواب منطقهم«: فرمود که کنممی یادآوري) ع(امیرالمؤمنین اآق متقین خطبه خصوص در گذشته

 .کنید توجه درست. باشد صحیح گفتارش باید تقوا
 آیه. است انسان خود درد اول، درد. کند دوا را دردهایمان الرحمن شاءاهللان که است روزي جمعه روزن! عزیزا

 را حسابش باید فردا شد، خواهد نوشته درآید، انسان زبان از کلمه یک. »رقیب االلدیه قول من یلفظ ما«: است قرآن
 اگر زنی،می که حرفی هر. شودمی نوشته ثواب کارهاي دیگري در و گناهان یکی در نیست بیشتر صحیفه دو. بدهیم

 مانعی ست،ا حالل کسب براي اگر اقالً است، مسلمانان بر نصیحت است، انقالب مصلحت به است، اسالم مصلحت به
 صحیفه اما شود،نمی نوشته ثواب کارهاي صحیفه در نباشد، هااین خاطربه زنیمی که حرفی اگر بدان را این اما ندارد،

 .بکند حساب را حرفش که است الزم مسلمان براي اول پس است؛ حاضر آنجا در گناه
 اعتقاد ما. کنید دقت شده، وارد) س( صمتع بیت اهل از که ايکنندهزنده و زنده مطالب به! خواهران !برادران

 خون که توست سهم این گویندمی و پاشندمی کسی روي خون لیوان یک آنجا. باشیم حاضر باید قیامت در داریم
 یک تو گویندمی. نکشتم آدم که من نکردم، شرکت قتل در که من! خدایا: گویدمی. ریختی ناحق به را کس فالن
 اندازه به که شد این اشنتیجه کرد، پیدا برگ و شاخ رسید، دیگر جاي به و شد بزرگ حرف آن زدي، حرف کلمه
. بکند شرکت خون در حرفش با انسان یک که باشد تواندمی چطور. کنی شرکت مسلمان یک خون در حرف این
 هاجنایت جوانمردانهنا چقدر کرد، تردیوانه را هادیوانه و کرد استقامت به دعوت کلمه یک با که فراري بدبخت آن

 حرف کسی سر پشت وقت یک هم تو داشت؟ گناهی چه شدمی رد مجلس مقابل از که پیرزن بیچاره آن. کردند
 اصل همین روي. شد ریخته هاخون که بینیمی وقت یک نکرده خداي شود،می دعوا شود،یم بزرگ زنیمی
 گفتارشان هستند مواظب پس. الصواب منطقهم. هست زبانش برد،می جهنم به را انسان عمده که چیزي گویندمی

 .مجتمع یک به شودمی داده حیات کالم یک با چنانچه باشد، خوب گفتار
 رسول که بدانید را این چیست؟ نقشش تواضع چیست؟ یتمنّ ضرر. شودنمی متکبر شود،می متواضع مسلمان انسان

 اسالم پیشرفت جلوي که آنها به کند لعنت خدا. شود گیرمعال اسالم که شد سبب اشحسنه اخالق و تواضع) ص(اکرم
 اگر. رفتمی پیش کرد، تعقیب) ع(امیرالمؤمنین و بنیانگذاري) ص(اکرم رسول که کیفیت آن با اگر. انداختند سنگ

. تاس کرده بینیممی کهنچنا رد،کمی جلب را دنیا هااین اخالق نداشت، فعالیت دشمن پنجم ستون داخلی، منافقین
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 فعالیت قدرت نحو هیچ به عادي، انسان یک مثل بود، بیگانگان دست در حکومت آنها زمان در که) ع(اطهار ائمه
 اخالق جهت به مختلفه ملل از چقدر که بینیممی همه این با ولی بود، محدود هم هااین از کردن الؤس حتی. نداشتند

 توجه درست آیه به. کرد خاکسترنشین را هایشانملت و خودشان ها،آن امثال و ابوجهل تکبر اما اند،شده مسلمان ایشان
 آیه به. است آن مقابل تکبر اند،کرده اخذ را تواضع) ع(امیرالمؤمنین قول به که هامتقی و مسلمانان تواضع مقابل. کنید
 قرآن اکبر اهللا اکبر، اهللا» نالمفسدی عاقبۀ کان کیف فانظر علوا و ظلما انفسهم استیقنتها و بها وحجدوا«: یدیفرما توجه
 نبوت کردند، انکار را الهی آیات که اندبوده گروه یک هااین. است عجیب آیات از این و است اعجاز آیاتش تمام

 نرفتند، بار زیر ،»انفسهم استفلتها و« کردند؛ انکار خودشان زمان در را) ع(انبیاء نبوت کردند، انکار را) ص(اکرم رسول
 دانیدمی چنانچه. شناختمی بهتر ما و شما از را) ص(اکرم پیامبر ابوجهل، بدانید. داشتند یقین ایشانهنفس در اما

 .داشتند یقین که حالی در را الهی آیات کردند انکار »بها حجدوا« و شناخت،می بهتر ما از و شما از را امام صدربنی
 انکار هم باز الهی آیات به یقین از بعد. گذاردمی یشپا زیر را خودش انسانیت حتی برسد، حد این به انسان اگر

 بهتر من و تو از را) ص(اکرم رسول ابوجهل گفتیم.است خودبینی همان »علوا و ظلما« آن منشأ چیست؟ این أمنش. کند
 چیز وطلبیعل و منیت از غیر هااین نرفتن بار زیر آیا. شناختمی بهتر تو و من از را انقالب رهبر صدر،بنی. شناختمی

 پایش زیر را انسانیتش حقیقتاً انسان که است جستن زیاده و تکبر و خودبینی و علوطلبی نتیجه این بود؟ دیگري
 کجا به کارهایشان عاقبت هااین ببین کن نگاه. »المفسدین عاقبه کان کیف فانظر« شود؟می چه اشنتیجه اما گذارد،می

 رسید؟
 کرد، معصیتی هر کسی هر نموده واجب خودش براي خدا کانه. فرمایندمی توجه زیادتر کمی! خواهران و برادران

 عمداً  که کسی بکنید دقت بکنید، نگاه یک مثالً . سازد مبتال معصیت آن نظیر بالي به دنیا در آخرت، عذاب برعالوه
 بخورد نتواند هم چیزي و شود گرسنه قدري به میرد،می گرسنگی از مردن موقع و شودمی مبتال بخورد، را اشروزه

 زیر و بگوید من منیت روي از که آدمی یک! یدیفرما توجه شاهد محل این به. برود دنیا از خدا عداوت با نعوذباهللا و
 از منفور معدوم محمدرضاي کنید نگاه هم دنیا همین در. شودمی مبتال ذاللت به که است این اشنتیجه نرود، حق بار

 که بود کرده اقرار مجلس در وقتی یک حتی. شناختمی را انقالب کبیر رهبر کامالً هم وا. بود چگونه منیت جهت
 به شود پناهنده و کند فرار که شد این اشنتیجه و نداد گوش نصیحتش به منیت جهت از او. باشد خمینی باید مرجع

 از باالتر ذلت. شود سپرده خاك به فرعون پاي زیر آخر در و است اسرائیل و آمریکا گوش به حلقه نوکر که سادات
 مسعود ابن وقتی که رسید جایی به کارش دهد، جواب مسعود ابن سالم به نبود حاضر که ابوجهل شود؟می چه این
 . شود دیده بلندتر کمی سرها میان در سرم تا ببر امسینه از کمی مرا سر گویدمی بفرستد، جهنم به را او خواهدمی

 کندمی کاري کند؟می کار چه مسعود ابن وقت آن. هستند بدتر ابوجهل از کارترها صدرها،بنی بدانید! هامسلمان
 پرستانبیگانه این گول باشید آگاه. باشد ترکوتاه کمی یک سرها میان در و باشد گردنش روي هم سرش از کمی که
 . نخورید را
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 داريهسرمای مقابل را شما و است ربغ خونخوار دشمن گفتمی شما به که نبود) رجوي-صدربنی( شخص همین
 آن شد چطور. خواهیممی را شما خیر ما و هستید ما عزیزان شما! جوانان اي واهللا، کرد؟می دعوت مبارزه به غربی

 اینکه اول ؟شد پناهنده صهیونیست میتران به و رفت زد،می اشسینه به را غرب با مبارزه سنگ همه این که رجوي
 هایشانحرف تمام. بودند بازنیرنگ بودند، خیانتکار هااین که شویدیم متوجه اینکه دوم است، یبدبخت منیت نتیجه
 پناهنده دشمنش به چرا دیگر بمیرد، اشعقیده خاطر به دشمی حاضر بود، عقیده روي اگر اال و بود، خودشان براي

 شود؟
 یک این به قطف را ما تک تک تعالی و تبارك وندخدا شاءاهللان امیدوارم و اینهاست اشنتیجه خودبینی باالخره

 اخالق. است اسالمی اخالق مقابلش در کنید نگاه. است کفر هامن همه. دارد موفق بدهم، تذکر خواهممی که کلمه
 در ایشان. کنندمی حفظ را اسالم عظمت انقالب نأالشعظیم رهبر. بدهم خاتمه و بگویم را نفر دو. است این اسالمی

 در اما نشود، وارد ایران هب اصالً که فرمایندمی قبالً و کنندنمی قبول را آمریکا نماینده اما است، متواضع مسلمانان میان
 آن من رهبر«: فرمایندمی و» .یدیبگو رهبر که است آن از بهتر یدیبگو خدمتگزار من به اگر«: فرمایندمی حال عین

: نوشتند اشهدممق در هم شهریور هفدهم شهداي اطالعیه در» .بنددمی کمر به نارنجک که است ايسالهسیزده  نوجوان
 ».شدمی کشته شما میان خمینی کاش«

 روز آن. فتر آمریکا قلب در ملل سازمان به بکند، عالی را درجاتش خدا ی،یرجا مرحوم امام، شده تربیت اما
 صف در بود، انپوستسیاه مال که کوچکی مسجد در اما کند، مالقات کارتر با نشد حاضر او. بود جمهوررئیس کارتر

 چیست؟ بریممی ثمر ما که چیزي آن وقت آن. هستند هااین اسالمی اخالق نتیجه. ایستاد نماز به آنها
 به بودن تابع در باهنر مرحوم و علیهم اهللارضوان بهشتی مرحوم و ییرجا مرحوم و انقالب رهبر که ببینیم کنیم نگاه

 مبتال ییهابیچارگی چه به امام مقابل در ییخودنما در) رجوي و صدربنی( آنها و رسیدند مقامی چه به عتواض و امام
 1.بگیرد عبرت دیگران افعال از باید مسلمان. شدند

 دوم خطبه. 5-3-2
 الرحیم الرحمن اهللابسم

 اینجا در. رسیدند تشهاد به تکارانجنای و دزدان دست به تبریز در پاسدارانمان از تن چند! عزیزان. سالم و درود با
! آگاهی مسئولین !شهربانی مسئولین. نمایند رفتار ترآگاهانه کمی شهربانی اطالعات و سپاه اطالعات که خواهیممی

 امر یک اگر ون،ملع پهلوي ایام در چرا سکوت؟ همه این چرا. خوریدمی حرام خورید،می آنچه العظیم واهللا. ببینید
 میان در مردم با را مطالب آینده هفته مجبوریم ما اال و بکشید، خجالت. نداشتید روز و شب شما افتاد،یم اتفاق جزئی

 .بگذاریم

                                                                                                                                                                                   
 .90-94، صص اهللا مدنی، پیشینرگزیده همایش بزرگداشت شهید محراب آیتگروهی از نویسندگان، جلوه معرفت: مقاالت ب. 1
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 اقالً  که مردي. شوندمی دارجریحه هاقلب بزرگوار آن یاد با که است طالقانی اهللاآیت مرحوم سالگرد دیگر مطلب
 هایشجرم. شد محکوم زندان سال ده به اشدفعه یک فقط که ذراندگ استعمار با مبارزه در را خودش عمر از سال چهل

 بوده تو خانه در صفوي نواب مرحوم چرا که بود این شمردمی او براي طاغوت دستگاه که ییهاجرم جمله از بود؟ چه
 حال ره به. انگلیس چشم در بلکه و خائن محمدرضاي چشم در بود خاري علیه اهللارضوان صفوي نواب مرحوم است؟

 دردش کردیم،می صحبت که گاهی. کرد مخالفت استعمار با عمرش لحظه آخرین تا که بود باعظمتی مرد چنین یک
 گلوي شد،می مسلمانان میان تفرقه از صحبت وقتی گاهی که دادمی رنج را ایشان قدري به تفرقه این. دیدیممی را

 .است نکرده مبالغه شدند، مرگ غصه ایشان بگوید کسی اگر که است این بر من عقیده. شدمی فشرده ایشان
 ایشان مبارزه جهت از. کنیممی تجلیل را ایشان جهت چه از باشیم متوجه باید بزرگوار این سالگرد در ما حال هر به

 تکیه اینکه براي باشد، وابسته نباید مسلمان باشد، وابسته نباید اسالم«: فرمودمی ایشان. شرق و غرب استعمارگران با
 » .اهللا قدرت از است عبارت آن و هاقدرت تمام فوق است قدرتی بر مسلمان
 دانندمی ولی بینند،می) طالقانی مرحوم به( وابسته را خودشان که ییآنها به کنم نصیحت که دارد جا اینجا هم باز

 یدیگومی که شما آخر. نکنند ذیتا این از بیش را بزرگوار آن روح و نگویند طالقانی پدر قدراین. نیستند وابسته که
 که صورتی در کنید،می قبول رهبري به) گویممی را رجوي( شده غرب به پناهنده که را بدبختی آن طالقانی، پدر

 به نزدیک خون به هایشدست نیز اکنون حتی که ايفرانسه بود، استعمارگران و فرانسه خونی دشمن طالقانی مرحوم
 جرم به الجزایري میلیون دو به نزدیک که باش آگاه جوان اي !اکبر اهللا. است آغشته یريالجزا مسلمان میلیون دو

 إِنْ«. شودمی پناهنده جالدانی چنین به بدبخت آن و رسیدند شهادت به فرانسه جالدان توسط استقالل طلب و اسالم
 یک آخر. باشید آزاده اقالً ندارید، دین اگر: »اکُمْیدُنْ یفِ  حْراراًأَ فَکُونُوا الْمَعادَ، تَخافُونَ ال وَکُنْتُمْ نٌ،ید لَکُمْ کُنْیَ لَمْ

 باز اسالم آغوش به چرا. است ننگ واهللا کردن قبول رهبري به شودمی پناهنده جالدانی چنین به که را بدبختی
 رَحْمَۀِ  مِنْ تَقْنَطُوا لَا أَنْفُسِهِمْ عَلَى أَسْرَفُوا الَّذِینَ عِبَادِيَ ایَ« :کندمی خطاب که اسالم محبت و مهر پر آغوش گردید؟نمی
 قرآن آغوش چرا ».قرآن طرف به گردید باز و نشوید مأیوس اید،کرده معصیت و اسراف که اهللا بندگان آن اي ؛اللَّهِ

 شوید؟می پناهنده منافقی چنین به و گذاریدمی را) ص(پیامبر و
 و بشنوند را سخن این آنها خصوصبه مندید،هعالق مرحوم آن به واقعاً اگر مردم اي هم باز که دیگري مطلب اما

 ایشان. آورندنمی زبان به را طالقانی مرحوم اسم یا و گردندمی باز اسالم آغوش به یا باشند انسان اگر این از بعد
 بود تبریز. بود متباشها تبریز. دارد ادامه راهتان شهریور هفده شهداي اي که گفت خویش عمل با )طالقانی اهللاآیت(

 در و شدند صداهم دیگر جاهاي اینکه تا نکرد، مضایقه دادن شهید از و داد شهید و داشت گرامی را آنها چهلم که
 گرفتند دستش از را پهلوي دودمان تانک و توپ که هاجمعیت این. سپردند تاریخ اندزباله به را پهلوي دودمان نتیجه

 .ترسندنمی شما ترقه تا چند از کردند، جهنم را دنیا هم بعضی به و دندفرستا جهنم به هم را خودشان و
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 اختالف اگر«: فرمود کیست، او که باره این در مطهري مرحوم شهادت دوم روز سخنرانی در طالقانی اهللاآیت
 مسلط عماراست ترور نتیجه در. نیست انسان کار ،ترور. آوردمی وحشت ،ترور. نیست ترور آن حلراه هست، عقیده

 سالح با چرا پس آمریکاست، ما دشمن دییگومی دروغ به که شما. هستند استعمار مخالف گویندمی هااین شود،می
 »کشید؟می را خودتان مسلمان برادران ییآمریکا

 روز در که ایران غیور و مسلمان مردم بدانید را این. نکنید ناراحت قدراین را مرحوم آن مقدس روح بنابراین
 نفر پنج مقابل در گاههیچ رفتند، هاتانک مقابل اکبراهللا با فقط و خالی دست با و دادند شهید هزاران شهریور هفدهم

 اندفرموده امام چون هستند، منتظر مردم ببینید. گویممی شما به که است جمله آخرین این. کرد نخواهند خضوع دزد
 را هااین همه تا بدهید اجازه که گویندمی ما به و آیندمی مکرر هامسلمان زتبری این در. ساکتند نمایند، اقدام مقامات

 جوانان باشید خزیده که موشی سوراخ هر در روز یک در شود، داده اجازه تبریز اهل به اگر. کنیم داغون و درب
 .فرستندمی جهنم به را شما تبریز باغیرت
 عمل این از یعنی غنایا علی الحمداهللا عنوانبه لکن و ژاندارمري از کنم تشکر بینممی الزم هم شما جانب از البته

 در خواستندمی که را اتوبوسی یک که فهمیدید پیش هفته در. نیستیم قانع تنها این به ولی کنم، تشکر ژاندارمري
 کرده شهید را پاسدار نفردو  چون ولی کردند، فرار دزدان. شد مانع و رسید راه پلیس نمایند، تاراج تبریز شبلی گردنه
 هايسالح چون شدند، دستگیر بودند، نفر پنج که دزدان اسالمی، انقالب کمیته همکاري و ژاندارمري همت به بودند،

 دادگاه تحویل و است ثابت جرمشان قانون روي نتیجه در. بودند کرده شهید را ما برادران که بود ییهاسالح همان آنها
 به هم را آنها خود و کند ییشناسا را آنها دوستان زود خیلی هم انقالب دادگاه شاءاهللانا مامیدوار و اندشده انقالب

 بنماید اقدام افتد،می اتفاق شهر در که جنایاتی به نسبت هم آگاهی اداره شاءاهللان که امیدوارم. بفرستند جهنم به و جزا
 .بکنیم مردم به را هایمانگله ما که نگذارد و

 به. نیستند حاضر را ظهر نماز حتی که اندنکرده خضوع اسالم به قدري به ادارات از بعضی گویندیم دیگر مطلب
 مجبور را ما و ننمایند معطل را مردم تشریفات، همه این با و نمایند عمل خود اسالمی وظایف به باید که برسانید آنها

می مسلمین المالبیت از آنها. کنند خدمت خلق به که تاس این به ادارات افتخار. بزنیم جهاد اقدام به دست که نکنند
 بعضی اسم ما که نگذارند و نکنند معطل را مردم و نکنند تشریفات قدراین. کنند خدمت هامسلمان به باید پس خورند،

 همان با دند،کرمی نگاه آنها به پهلوي زمان در که چشمی همان با خلق تا بشماریم را هایشانجرم و ببریم را ادارات از
 .کنند نگاه چشم

 اگر. شوند حاضر جماعت نماز در روز هر تا کنند دعوت اخالق به را هااین موظفند نیز ادارات اسالمی هايانجمن
 حق خوانندنمی نماز هانمسلما با که ییآنها فرموده) ص(اکرم رسول نکنند، شرکت و بیاورند بهانه جماعت نماز براي

 شد موظف وقتی مسلمان که بدان را این! اداري کارمند اي نتیجتاً شوند؛ مجلس هم و خوراك هم هامسلمان با ندارند
 این. بگیري حقوق اداره آن از و مانده اسالمی اداره در تو گذاریمنمی وقتهیچ ما نتیجه در نشود خوراك هم تو با
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 اداري یک این از بعد اگر و است ابالغ این و دکن استفاده ادارات نقلیه وسایل از ندارد حق کسهیچ که بدانند هم را
 و برکنار باشد که شغلی هر و مقام هر در و شده دستگیر فوراً کند،می شخصی استفاده اداره وسیله از که شود دیده

 1.شد خواهد زندان تحویل

 اهللا مدنیبه مناسبت شهادت آیت ها. پیام5-4
هایی هاي سیاسی و نهادهاي مختلف پیاملف کشوري و لشکري، گروههاي مختاهللا مدنی، شخصیتبعد از شهادت آیت

 2کنیم.به مناسبت شهادت ایشان صادر کردند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می

 ها. افراد و شخصیت5-4-1

 . امام خمینی(ره)5-4-1-1
. راجعون هیإل إنا و هللا إنا. میالرح الرحمن اهللابسم«اهللا مدنی آمده است: در پیام امام خمینی(ره) به مناسبت شهادت آیت

 تیجنا سند نیرالمؤمنیام بزرگ دیشه یجسمان و یروحان اوالد و اهللارسول هیذر از گرید تن کی نمودن دیشه با
 و االسالمحجت ات،یمعنو و اخالق معلم و قدریعال عادل عالم و بزرگوار دیس. دیرس ثبت به منافقان و منحرفان

 عبادت محراب در بزرگوارش جد همچون هیعل اهللارضوانی مدن اسداللَّه دیس حاج مرحوم الشأن،میعظ دیشه ن،یالمسلم
 شدند، نابود مسلمانان و محو اسالم انیمتق يموال دنیرس شهادت به با اگر. دیرس شهادت به یشق یمنافق دست به

 شهادت از بختاهیس خوارج اگر. کرد خواهد هبرآورد را منافقان يآرزو هم یمدن دیشه زشیعز فرزند امثال شهادت
 حکومت سقوط که خود، ثیخب آمال به زین خائن يهاگروهک نیا دند،یرس حکومت به و بستند یطرف عظماأل اهللایول

 عذاب نانیا و خود، يبرا را يابد ننگ و رسول و خدا لعنت آنان. رسندیم است، ییکایامر حکومت يبرقرار و اسالم
. آوردند بار به ش،یخو خونخوار اربابان و مانانیپهم و خود يبرا را اسالم امت و متعال قادر لعنت و نفرت و خدا يابد

 سردار ،فتدیب يسردار يتوانا دست از یپرچم هر که اندستادهیا مرصوص یصف چون معظم ونیروحان و بزرگ ملت
 شهادت با یمدن دیشه. زدیبرخ کوشش به یاسالم رچمپ حفظ در شتریب قدرت با و دیآ دانیم به و برداشته را آن يگرید

 بیتهذ در را يعمر یاسالم ینوران چهره نیا. کرد يمنزو یکلهب را اسالم ضد نیمنافق و انقالب ضد خود مظلومانه
 که بود يرینظکم يهاچهره از و ؛گذراند باطل هیعل حق راه در مجاهده و مسلمانان تیترب و اسالم به خدمت و نفس

 تمام به یتیشخص نیچن رساندن شهادت به. بود برخوردار يخودساز و زهد و تعهد و تقوا و عمل و علم از وافر حد به
 حضور در و جمعه نماز عادگاهیم در یاسالم انقالب يباوفا ارانی و اسالم فرزندان از چند یتن با همراه یاسالم معنا

. ندارد یهیتوج نیمسلم جماعت و جمعه لیتعط و عتیشر آثار محو به بستن کمر و اسالم با عناد جز نیمسلم جماعت
 جز که یمتق عالم نیا شهادت در دند،یتراشیم ياهیپایب يهابهانه خود يهاتشرار و هاتیجنا يبرا امروز تا اگر

                                                                                                                                                                                   
 .97-94، صص اهللا مدنی، پیشینگروهی از نویسندگان، جلوه معرفت: مقاالت برگزیده همایش بزرگداشت شهید محراب آیت. 1
مدنی،  سید اسداهللا اهللاآیت حضرت محراب شهید دومین یادنامه، عرفان و اخالق صادق گلزاده، آینهها برگرفته از دو منبع زیر هستند: ها و تلگرافاین پیام. 2

 .230-256اهللا شهید سید اسداهللا مدنی، پیشین، صص پور، زندگی و مبارزات آیترضا بسطامی و داود قاسم؛ 264-277، صص 1381قم، بوستان کتاب، 
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 از انتقام. اشندبتر توانندینم فیشر ملت و اسالم از انتقام جز يابهانه دیشیاندینم مسلمانان و اسالم به خدمت درباره
 از و نندیبیم منطقه در آن از پس و رانیا در هاابرقدرت شکست و جبار يهادستگاه سقوط اساس را آن که اسالم،

 ابد تا صحنه از را آنان یتمام و دهیکوب درهم را آنان يآرزو و آمال يهاکاخ و نموده آنان بر پشت که قدرتمند ملت
 عالم و متعهد یروحان نیچن که جانیآذربا رتمندیغ مردم خصوص و رانیا رزمنده ممرد. رندیگیم است، رانده رونیب

 انتقام ریناپذخلل يهااراده و جزم یعزم با شناسندیم را خود خورده شکست فیحر و اندداده دست از را يقدریعال
 نش،یطاهر اجداد شگاهیپ به را شیباوفا ارانی و میعظ زیعز مجاهد نیا شهادت نجانبیا. رندیگیم آنان از را خود

 و هیعلم يهاحوزه به و جانیآذربا شجاع و وریغ یاهال و رانیا مجاهد ملت به و الفداء له ارواحنا اهللاۀیبق خصوصاً
 افتخار نیا و. است یعل و محمد آل خط شهادت، سرخ خط. میگویم تیتسل و کیتبر دانیشه نیا محترم خاندان

 سالم و خداوند درود. است دهیرس ارث به آنان خط روانیپ به و بزرگواران آن بهیط هیرذ به تیوال و نبوت خاندان از
 و افتخار و خیتار طول در خط نیا دانیشه بر یتعال حق انیپایب رحمت و. شهادت سرخ خط نیا بر یاسالم امت

 روانیپ و وابستگان بر يابد نتلع و نفرت و ننگ و. آن راه يشهدا و اسالم نیآفريروزیپ توان پر فرزندان بر يسرفراز
 گمان خود خوردهشکست یطانیش يهانقشه با که تکاریجنا يکایامر بزرگ، طانیش خصوصاً غرب، و شرق نیاطیش

 هايبازدغل نیا با نموده میتقد معلول و دیشه هزاران و نموده امیق بزرگ اسالم و متعال خداوند يبرا که را یملت کرده
 ماهه شش طفل از میکرقرآن و اسالم راه در که دانندیشه دیس روانیپ نانیا. برد در به دانیم از ای و کند سست تواندیم
 ریسا و جیبس و سپاه و ارتش. نمود زنده و ياریآب خود پاك خون با را زیعز اسالم و کرد قربان را ساله هشتاد رمردیپ تا

 و نموده فدا دهیعق و هدف راه در را خود زیچهمه که دهستن ییایاول رویپ ما یمردم و یانتظام و ینظام مسلح يقوا
 يبرا رحمت و نیمسلم و اسالم عظمت یتعال خداوند ازد. دنیآفر افتخار و شرف آن معظم روانیپ و اسالم يبرا
 و حادثه، نیا نیمجروح يبرا کامل سالمت و معظم، یمدن زیعز دیشه باألخص و رمان،یاخ يشهدا خصوصاً  دان،یشه

 بر درود و سالم. خواهانم دان،یشه بازماندگان و زیعز يهایجانیآذربا خصوصاً بزرگ، ملت يبرا تقامتاس و صبر
 1»ی.نیالخم يالموسو اهللاروح. نیالصالح اهللا عباد یعل السالم و. همگان

 خاتمی  اهللاروح دیساهللا . آیت5-4-1-2
ی. تعال بسمه«ی به قرار زیر است: مدن اهللاتیآ ادتشه سالگرد مناسبت به زدوقت ی جمعه امام یخاتم اهللاتیآ امیپ

 هنیم در یالعالمدظله ینیخم امام اهللاتیآ حضرت امت، امام يرهبر به که یاسالم میعظ انقالب یژگیو نیتربارز
 به و هست و بوده جهان سراسر در نفاق و شرك کفر، مظاهر تمام با کاملتضاد  رمظه وست،یپ وقوع به رانیا یاسالم

 يهاابرقدرت مینیبیم امروز اگر و د؛ید توانینم گرام يایاول و عظام يایانب يهاامتیق در جز را یژگیو نیا نیقی
 یاسالم انقالب هیعل صف کی در یهمگ یخارج و یداخل انقالب ضد و نیمنافق الملل،نیب سمیونیصه غرب، و شرق
 انقالب هیعل امروز کهی اقدام هر شک، بدون و رساندیم ثبوت به را انقالب تیحقان همان نیا اند،شده عمل وارد

                                                                                                                                                                                   
 .225-227، صص 15صحیفه امام، جلد . 1
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 گرددیم انجام فرقه ای گروه کدام توسط که ستین یفرق نیا در و است یجهان استعمار طرح شود،یم انجام یاسالم
 ترور آن و گرفتند برعهده یاسالم انقالب با مقابله در را تیمأمور نیترمهم نیمنافق گفت دیبا رابطه نیا در و
 دست به رابطه نیهم در زین محراب يشهدا و بود بازار و کوچه اهللاحزب مردم و امت امام ارانی و انقالب يهاتوانهاس

 اهللاتیآ حضرت ،يخداجو عارف و وارسته مجاهد و یمتق عالم شهادت از نیمنافق. وستندیپ اعال لکوتم به نیمنافق
 را اهللاحزب امت از جمعه نماز يسنگرها نمودن یخال ،فوق هدف از گذشته محراب يشهدا گرید و سره قدس یمدن
 زعمبه گرید یمردان که دندیچیپ هم در را خود یزندگ نیننگ طومار ات،یجنا نیا با تنها نه لیکن نمودند؛یم بیتعق

 ترکوهشبا شهدا نیا مقدس خون برکت به امروز هاجمعه نماز و گرفته دوش بر را نأالشمیعظ ياهدا نیا تیمسئول آنها
 حضرت ،یاسالم انقالب محراب یدشه نیا شهادت سالروز در نجانبیا. شودیم برگزار کشور سراسر در شه،یهم از
 مرد،بزرگ آن يبرا ران،یا يصحنه در شهیهم امت و امت امام به تیتسل و کیبرت ضمن ،سره قدس یمدن اهللاتیآ

 يروزیپ ،نبرد يهاجبهه در اسالم سلحشوران يبرا ،لکام صحت و عمر طول نأالشمیعظ امام يبرا و یعال تدرجا
 1»اهللا خاتمیرا مسئلت دارم. روح یینها

 اهللا حسینعلی منتظري. آیت5-4-1-3
 گرید بار. جانیآذربا آگاه و قهرمان یاهال خدمتی. تعال بسمه«اهللا منتظري به قرار زیر است: متن پیام آیت

 حضرت لتیفض و اتقو يهااستوانه از یکی و زدند بزرگ یتیجنا به دست کایآمر خط در و منحرف يهاگروهک
 فضال و طالب بیتهذ و تیترب در عراق و رانیا هیعلم يهاحوزه در را پربارش و فیشر عمر که را یمدن اهللاتیآ

ند. فتگر ما از ،داشتند ییبسزا نقش انقالب يرهبر میعظ مقام میتحک و یاسالم بزرگ انقالب شبردیپ در و گذراندند
 بازگرداندن يبرا یراه هرگز رانیا یانقالب جامعه در کور، سمیترور دأییت و گسترش با داندینم تکاریجنا يکایآمر

 به وابسته مزدوران میتسل گاهچیه نموده دایپ را خود راه که ما آگاه و مسلمان ملت و ندارد خود ياستعمار سلطه
 و جمعه نماز سنگر در زیعز نمازگزاران از تن دچن اتفاق به که فداکار و یمتق عالم نیا خون. شد نخواهد هاابرقدرت
 و یورشکستگ سند نیبهتر گرچه ؛نمود عزادار و نگران را یملت و شد ختهیر کایآمر يادیا دست به عبادت محراب
 ضعف انگرنش و کشور یتیامن و یانتظام نیمسئول به است يگرید هشدار یول بود خواهد رانیا در کایآمر خط سقوط
 با زودتر هرچه دیبا نیمسئول امت، خواست و امام مکرر دیکأت و هیتوص رویپ. موجود یتیامن ستمیس در ریچشمگ
 و کرده هاتیشخص و تیامن حفظ مسئول را يدیجد التیتشک متعهد و قیال افراد و یانقالب ياهارگان يهمفکر

 ژهیوهب و یگروه يهارسانه قیطر از آن با مبارزه و سمیورتر شناخت يهاوهیش با را صحنه در شهیهم و قهرمان مردم
 به را تیمعنو و اتقو بزرگ تیشخص نیا پرافتخار شهادت نجانبیا .سازد آشنا رانیا یاسالم يجمهور يمایصداوس
 یاهال و رانیا قهرمان امت و مدظلهی نیخم امام حضرت انقالب بزرگ يرهبر به و فداه ارواحنا عصر یول حضرت

 يبرا را یتعال حق رضوان و غفران ،گفته تیتسل و کیتبر شانیا محترم بازماندگان تمام و جانیآذربا داریب و فیشر
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 ینعلیحس. برکاته و اهللا رحمه و کمیعل والسالم .دارم تمسئل بزرگ يخدا از آنان يبرا را میعظ اجر و صبر و شانیا
 1 »يمنتظر

 اهللا محمدباقر حکیم. آیت5-4-1-4
 اهللاسمب« اهللا مدنی به قرار زیر است:ی(ره) به مناسبت شهادت آیتنیخم امام مبارك محضر به میحک اهللاتیآ تلگرام

. برکاته و اهللارحمت و کیعل السالم .ظله دام ینیخم يآقا امت، امام ،یالعظم اهللاتیآ مقدس حضور .الرحیم الرحمن
 یعال حضرت و) عج(زمان امام خدمت را یمدن اسداهللا دیس اهللاتیآ ر،یناپذیخستگ مجاهد شهادت ارادت، عرض با

 و مملکت نیمسئول تمام و بزرگوار آن مبارك وجود که خواستارم متعال يخدا از و نموده عرض تیتسل و کیتبر
. دارد محفوظ غرب و شرق شوم يهانقشه و نیمسلم و اسالم دشمنان گزند از خود پناه در را رانیا یاسالم يجمهور

 2»حکیم محمدباقر. والسالم علیم، رقدی انه

 اهللا اکبر هاشمی رفسنجانی . آیت5-4-1-5
ی بود، پیام تسلیتی به شرح ماسال يشورا مجلس سیرئاهللا مدنی اهللا اکبر هاشمی رفسنجانی که در زمان ترور آیتآیت

 زیر صادر کردند: 
امام امت و  به را زیتبر قیصد و مسلمان زاراننمازگ از تن شش و یمدن اهللاتیآ شهادت .الرحیم الرحمن اهللابسم«

 به دست و شده جنون دچار خود کورحرکت  در انقالب ضد. میگویم کیتبر و تیتسل رانیا مسلمان ملت عموم
 به و ستین هیتوج و عرضه قابل استعمارگر، انیحام و محدود هواداران انیم در حتى وجه،چیه به که زندیم یتیجنا
 سراسر که محبوب و بزرگوار یتیشخص کشتن. زندیم سرباز هم، خود شوم اعمال تیمسئول لقبو از جهت نیهم

 ارج از اسالم جهان سراسر در و بوده محرومان و امام خدمت در مردم انیم در مساجد وی نید علوم مدارس در عمرش
. باشد داشته تواندیم تیجنا عامالن يبرا نفرت جادیا جز ياجهینت چه است، برخوردار یخاص تیقدس و عظمت و

 موال شهادت يخاطره انقالب مردم يبرا که محراب در درخشان سوابق همه آن با ياجمعه امام مقدس بدن انفجار
 يانزوا و یمدن اهللاتیآ اهداف و راه میتحک لهیوس تواندیم فقط کند،یم زنده را يمراد ملجمابن دست به نیرالمؤمنیام

 راه به که باتریز نیا از چه) ع(یعل امام صالح خلف و ستهیشا فرزند يبرا. باشد محارب افقانمن و نفاق شتریب منفور
 محرومان و رانیا قهرمان ملت. ندآی گرفتار ملجمابن و نهروان خوارج سرنوشت به قاتالنش و دشمنان و برود پدرش
نده یآ به و ترمطمئن خود راه به و بشناسند ربهت هولناك تیجنا نیا سایه در را انقالب ضد تیماه ران،یا انقالب عاشق

 3»یرفسنجان یهاشم اکبري. الهد اتبع من یعل والسالم .گردند دوارتریام شیخو
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 کنیاهللا محمدرضا مهدوي. آیت5-4-1-6
بودند پیامی صادر کردند  رانیا یاسالم يجمهور ریوزنخستاهللا مهدوي کنی که در زمان ترور شهید محراب، آیت

 ۥنَحْبَهُ  قَضَى مَّن فَمِنْهُم عَلَیْهِ للَّهَٱ هَدُواْ عَ  مَا صَدَقُواْ رِجَالٌ لْمُؤْمِنِینَٱ منَ . الرحیم الرحمن اهللابسم«ادامه آمده است: که در 
چهرهاز  یکی و زد هولناك یتیجنا به دست گانهیب به وابسته انقالب ضد گر،ید بار. تَبْدِیلًا بَدَّلُواْ  وَمَا یَنتَظِرُ مَّن وَمِنْهُم

 و تقیم عالم ،یمدن اهللاسد دیس اهللاتیآ حضرت. رساند شهادت به را یاسالم انقالب و اسالم پاك و تابناك يها
 دست به نماز محراب در بزرگوارش امام مانند برد، سر به دیتبع و مجاهدت در را يعمر که لتیفض مرد و مبارز

) ص(امبریپ فرزندان چگونه که باش شاهد تو خداوندا .وستیپ یعلا ملکوت به و دینوش شهادت شربت اسالم دشمنان
 خون و خاك به یاسالم عدالت ياجرا يبرا امیق و اسالم از تیحما جرم به تنها و تنها شاننیطاهر اجداد مانند را
 الشریف جهفر یتعال اهللاعج عصریول به را شانیا شهادت ما، سرخ تیمظلوم بر باش شاهد خود! پروردگارا. کشندیم
 خذالن و نیمسلم و اسالم يروزیپ گفته، کیتبر و تیتسل رانیا ملت و یاسالم امت و ینیخم امام بزرگوارش بینا و

 1 ».یکنيمهدو محمدرضا. مینمایم مسئلت متعال پروردگار درگاه از را نیمنافق و کفار

 اهللا محمد صدوقی. آیت5-4-1-7
 دنی توسطم اسداهللاسید  اهللاتیآ حضرت نستوه مجاهد و یربان عالم زادجانگ شهادتی به مناسبت تیتسل تلگرام

  که به قرار زیر است: شد مخابره زیتبر تقمو جمعه امام ینیمشک اهللاتیآ به یصدوق اهللاتیآ حضرت
 با که ياارزنده انسان و تیشخص آن ،یمدن اسداهللا دیس حاجخبر شهادت  تأسف و تأثر کمال بای. تعال بسمه«
 نیا شهادت خاطره ساخت، عزادار و داغدار را مسلمان ملت عموم و کشور سرتاسر بلکه جان،یآذربا تنهانه دتششها

 یالعظم اهللاتیآ حضرت بزرگوارش بینا و فداه ارواحنا عصریول حضرت مقدس شگاهیپ به را اسالم جهان مردبزرگ
 نموده، عرض تیتسل و کیتبر دیسع دیشه آن فیشر تیب و جانیآذربا وریغ و قهرمان مردم و یجنابعال و ینیخم امام
 هم، اکنون همگان يبرا بود، اسوه که یمدن اهللاتیآ درخشان و ینوران سوابق و هامجاهدت و تقدس دارم نانیاطم

 ملت یانقالب محبوب و یملکوت چهره نیا شهادت. است اسالم و اهللا راه مشتاقان جان بخشالهام مقدسش و پاك خون
 کوردل دشمن. سازدیم استوارتر و محکم خود یاسالم انقالب تداوم و حق راه يادامه راه در را مسلمان

 ياریآب هایمدن امثال خون با دیبا شده يگذارهیپا اهعلى خون با که یمکتب که بدانند هاابرقدرت خوردگانبیفر
 زانیعز نیا خون از يپاسدار راه در را ردمم و ترتوفنده را انقالب خروشان لیس که ماست بزرگان خون جوشش. شود

 شیپ به آسابرق را اسالم و دهدیم پرورش را یمدن صدها یمدن اهللاتیآ مرحوم خون يقطره هر. سازدیم ترمصمم
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 ترزشت و رسوا را دارند، قرار ترورها نیا سر پشت در که غرب و شرق جهانخواران تکاریجنا و هیکر چهره و بردیم
 1 ».سازدیم

 ران،یا یاسالم انقالب ریکب رهبر مبارك محضر ی.تعال بسمه«ایشان در پیامی به امام خمینی(ره) اعالم کردند: 
 حضرت ناپذیریخستگ مجاهد گرانقدر، دانشمند و یربان عالم جانگذار شهادت. ظله دام ینیخم اهللاتیآ حضرت

 حضرت آن حضور به و فیالشرفرجه یتعال اهللاعجل حضرت مقدس ساحت به را یمدن اسداهللا دیس حاج يآقا اهللاتیآ
 عرض تیتسل، تبریک و دیسع دیشه آن فیشر تیب و جانیآذربا قهرمان و وریغ یاهال خاصه، ور ایراندپریشه ملت و
 2»یصدوق محمد. مینمایم

 اصفهانیاشرفی  اهللاعطاء اهللا. آیت5-4-1-8
(ره) مورخ ینیخم امام حضور به یمدن اهللاتیآ شهادتبراي  یناصفها یاشرف اهللاتیآ حضرت تیتسل و کیتبر امیپ

 به قرار زیر است:  1360شهریور  21
 ياهدای. العال مدظلهی نیخم امام یالعظم اهللاتیآ حضرت ،یاسالم انقالب ریکب رهبر مقدسی. محضر تعالبسمه«
 از یکی که سره قدس یمدن اهللاداس اهللا سیدآیت حضرت نستوه، و بزرگوار عالم شهادت خالصانه، ارادت و سالم
 سیتدر و بیتهذ و تیترب و قرآن و اسالم به خدمت راه در را خود فیشر عمر تمام که تقوا و علم يهاچهره نیبهتر

 خبریب خدا از نیمنافق دست به نموده صرف مبارزه و مجاهدت و زیتبر و همدان و اشرف نجف مقدسه حوزه طالب
 و بزرگوار رهبر آن و عصریول مقدس ساحت به را بزرگ بتیمص نیا. دینوش شهادت تشرب کا،یآمر يهاتفاله و

 مسلمان و وریغ مردم ژه،یوبه رانیا مسلمان ملت ،کشور سراسر جمعه يائمه و هیعلم يهاحوزه و دیتقل مراجع
 ضمن. مینمایم عرض تیتسل و کیتبر باختران دپروریشه مردم و مبارز تیروحان يجامعه و خود طرف از جانیآذربا

 مردان نیترپاك خون به دستشان که خبریب خدا از تکارانیجنا و خودفروخته نیمنافق نیننگ اعمال نمودن محکوم
 عناصر نیا قبال در را مسلمان مردم يفهیوظ و قرآن حیصر حکم شودیم استدعا مقدس مقام آن از فرورفته، خدا
 و شده افکنده خیتار دانزباله به ییکایآمر يهاتفاله رانیا ملت يتوفنده خشم راببر در تا دییفرما اعالن اًصریح فیکث
 مسئلت خداوند از را اسالم دشمنان ایادي قطع و حضرت آن باعزت عمر دوام و گردد پاك آنان وجود لوث از نزمی

 3»یاصفهان یاشرف عطاءاهللا. دارم
 گرید بار. راجعون الیه انا و هللا انا ی.تعالبسمه«اعالم داشتند:  عنوان امام جمعه باخترانایشان در پیامی جداگانه به

 مجاهد تقوا، و علم درخشان يهاچهره از یکی یرون آمد وب خلق ضد منافقین کثیف ینآست از کایامر تکاریجنا دست
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 امت و  گرفت رانیا دپروریشه و مسلمان ملت از را زیتبر جمعه امام و امام ندهینما دنیم اهللاتیآ حضرت نستوه،
 به را بزرگ بتیمص نیا ،خبریب خدا از نیمنافق و مزدوران نیننگ اعمال نمودن محکوم ضمن. نمود داغدار را مسلمان
 دیتقل بزرگ مراجع و ینیخم امام ،یاسالم انقالب ریکب رهبر و فرجه یتعال اهللاعجل عصریول حضرت مقدس ساحت

 شنبه امروز ،نموده عرض تیتسل و کیتبر رانیا مسلمان ملت و شورک سراسر جمعه يمهئا و هیعلم يهاحوزه و
 مجلس بزرگوار، دیشه و عالم نیا شامخ مقام از لیتجل منظور به. مینمایم اعالم یعموم يعزا را وریشهر کمیوستیب

 عموم از. گرددیم منعقد یمدن اهللاتیآ مرحوم مسجد در شنبه، بعدازظهر شش یال مین و سه ساعت از یبزرگداشت
 عالمت با خود کار محل لیتعط با شودیم تقاضا محترم انیبازار و اصناف و طبقات هیکل و متعهد خواهران و برادران

 1 »ی.اصفهان یاشرف اهللاعطاءیند. نماکت شر مذکور مجلس در عزا

 دستغیب شیرازي سید عبدالحسین اهللا. آیت5-4-1-9
 اهللا مدنی به قرار زیر است: درباره شهادت آیت امت امام حضرم به بیدستغ اهللاتیآ حضرت تیتسل فتلگرا
 اهللاتیآ جهان شیعیان دیتقل مرجع ران،یا یاسالم يجمهور انگذاریبن و انقالب رهبر مبارك ری. محضتعالبسمه«
 جد مانند که یمدن اسداهللا دیس اهللاتیآ ،یربان عالم مخلص، مجاهدی. شهادت العال مدظلهی نیخم امام یالعظم
 دیشه اسالم از تیحما جرم به و الماس دشمنان دست به عبادت محراب در) ع(یعل نیرالمؤمنیام حضرت وارشبزرگ
 تیتسل و کیتبر اسالم ملت عموم و یحضرتعال و فداء ارواحنا هللا بقیه حضرت حضور به وست،یپ لقاءاهللا به و شد

 2»يرازیش بیدستغ نیعبدالحس دیس. مینمایم عرض

 مشکینی اهللاآیت .5-4-1-10
 اهللابسم«اهللا مدنی آمده است: ی بعد از شهادت آیتنیخم امام حضور به ینیمشک اهللاتیآ تیتسل تلگرامدر ادامه، 

 مبارز عالم شهادت سالم، ياهدا ضمنی. العالمدظله ینیخم امام یالعظم اهللاتیآ انقالب، ریکب رهبر .الرحیم الرحمن
 ارواحنا عصریول حضرت شگاهیپ به را -زیتبر جمعه امام -یمدن اهللاتیآ دیشه مرحوم ،یملکوت انسان مجاهد، و زاهد و

 نیا رحلت از که یاحساسات ابراز نیهمچن کنم؛یم عرض کیتبر و تیتسل جهان مستضعفان و امت دیام آن به و فداه
 انیپایب عشق و یقلب مانیا زا تیحکا وضوح، به شود،یم مشاهده سامان نیا منؤم و وریغ اهالی روح در میعظ مرد
 اصول به شانقیعم توجه روشنگر آنها يزنده يشعارها. دارد یانقالب اسالم از آنان یآگاه و یاسالم انقالب به آنها

 نیا قتیحق و باشدیم است، آن دوام کنندهمهیب و بقا ضامن و گرید روح که هیفق تیوال اصل ژه،یوبه و یاساس قانون
 اسالم تر،روشن ریتعب به ای و تیروحان مقام به نسبت جانیآذربا فیشر ملت دیشد يعالقه و جمع احساسات که است
 ياانهیوحش يهاتیجنا گرچه بزرگ طاغوت يرهبر به اسالم دشمنان خاص، جو نیا در. است ریناپذوقفه نیراست

 نیا و سازدیم یحتم را آنها ينابود ق،باتال در زدن پا و دست مانند آنها يهاحرکت دیتردیب لکن دهند،یم انجام
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 پا ریز را خود وجدان قضاوت ای و یاله دستورات خود شوم يهاهوس يارضا راه در که است یانسان هر عمل یعیطب
 يهاعمل و زندیریم طرح و دهیخز خود يهاالنه در نیاطیش همانند انقالب و اسالم دشمنان کرد؟ دیبا چه. بگذارد

 يروزیپ تا شدندیم مبارزه دانیم وارد ،علناً نانیا کاش يا. هنددیم انجام ،است یناتوان و ضعف زا یناش که نیننگ
 حوادث نیا امثال در دهیدداغ ملت چشم از که ییهااشک میهست مطمئن ما. دیگردیم روشن همگان بر باطل بر حق

 نیا عندالفرصه آنکه جز و دادیب و یمیت ياهخانه و فساد يهانهال کردن رانیو يبرا بود خواهد یلیس است، روان
 1».دیده توجه و دییفرما موعظه نور، از نافذتر روح، از ترصاف یمنطق و یملکوت انیب با را ان،یطغ وردگانخبیفر

 هاها و سازمانها، جناح. گروه5-4-2

 . حزب جمهوري اسالمی5-4-2-1
 ی به قرار زیر است: مدن اهللاتیآ حرابم دیشه شهادت مناسبت به یاسالم يجمهور حزب هیانیب

 در ما یاسالم انقالب. الْجَنَّۀَ لَهُمُ بِأَنَّ وَأَمْوَالَهُمْ أَنْفُسَهُمْ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ  اشْتَرَى اللَّهَ إِنَّ .نیقیالصد و الشهداء رب بسم«
 داده قرار خود ندگانیپو راه سر بر که ییهاگذرگاه از گذر در و شیهايبلند و فرازها با شیخو ریناپذوقفه حرکت
 و میصادق خود مانیا يمدعا بر یراستهب ایآ که میده نشان تا ماست امت فردفرد شیآزما يبرا یگاهدانیم است،

 همچون ما زبان بر مانیا ای میدار اریاخت در شیخو نام و جان و شیآسا و مال از که آنچه هر از گذشت و ثاریا يایمه
 چه و ندیآیم رونیب سرافراز شیآزما بوته نیا از که آنان هستند یمنانؤم کوین چه و است معنایب و محتوایب گفتار

 در با و دارندیم پاس را یاسالم انقالب مستحکم يسنگرها جان يپا تا کهآنان هستند ملت نیا از یفرزندان ارزشمند
 رسالت بار و ردیگیم دست در را انقالب نیخون پرچم گرید یمنؤم ،شاهد دانیشه نیا از کی هر کریپ دنیغلط خون

 و نفاق و است کفر آنچه هر برابر در تیقاطع و مقاومت و مانیا اسطوره نیا یمدن اهللاتیآ دیشه. کشدیم دوش بر را
 هستند ینانیبهتکو چه. شتافت خدا رضوان به و دیرس شهادت ضیف به ناپاك کوردالن دست به ر،یتزو و سالوس

 از را ما توانندیم امت فرزندان نیگرانبهاتر و نیزتریعز نیا چون ياستوار يهاقامت افکندن با کنندیم ورتص کهآنان
 يهابقل و هاگوش و هاچشم بر خدا. دارند باز ،است جهان در ستم و ظلم و کفر هرچه محو يبرا شیخو حرکت

 خواهد مقاومتان و يداریپا و صبر خداوند رندیگیم ما از آنچه يازا در که فهمندینم چنانکهآن است زده مهر آنان
 اهللاتیآ شهادت یاسالم يجمهور حزب )المشرکون کره ولو(. شد خواهد روزیپ ما یاسالم انقالب و ما اسالم و افزود

 یگرام را او ادی و دیگویم تیتسل و کیتبر دپرورمانیشه امت و انقالب ریکب رهبر ی،نیخم امام حضور به را یمدن
 2».داد خواهد ادامه را او راه خدا ياری به و داردیم
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 . بیانیه شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی5-4-2-2
  ت:ی به قرار زیر اسمدن اهللاتیآ شهادت سالروز مناسبت به یاسالم غاتیتبل یهماهنگ يشورا هیانیب

 ستمیب. کرد يمنزو یکلبه را ماسال ضد نیمنافق و انقالب ضد خود مظلومانه شهادت با یمدن دیشهی. تعال بسمه«
 راه در را شیخو پربار اتیح دوران سراسر که است تقیم یعالم و مقام واال یعارف خفتن خون به سالروز ور،یشهر

 .دیگرد یمنته نماز محراب در اهللاسبیل فی شهادت به مبارکش عمر انیپا و نمود يسپر نیمسلم و اسالم به خدمت
 سبب علیه اهللارضوان یمدن اهللایتآ حضرت القدر، لیجل دیس عالم، اوالد امجد و لتیفض و تقوا سمبل نیا شهادت

 شتریب هرچه نداشتند، طاغوت نظام بازگرداندن و اسالم با مبارزه زج یهدف که خبریب خدا از نیمنافق تیماه که شد
 يااستوانه که يبزرگوار دیشه ،یمدن اهللاتیآ. ببرد یپ شتریب آنها ییدورو و نفاق به رانیا مسلمان امت و شود آشکار

 ايپشتوانه و متعهد یعالم و یاسالم انقالب يبرا گرانبها يعنصر و وریغ جانیآذربا ايبر تیافک با و قدرتمند
 اسالم مقدس احکام ياجرا و یماسال انقالب دنیرس ثمر به راه در را يعمر بود، هیعلم يهاحوزه يبرا مستحکم

 يموال بزرگوارش، جد تبع به نماز، محراب در ،یربوب حضرت اکباختهپ نقاعاش عادگاهیم در سرانجام و نمود تالش
 عشق، محراب در شهادت قح به و گشت لینا شهادت میعظ زوف به و کیلب را حق دعوت) ع(لیع حضرت انیمتق
 1»یاسالم اتیغتبل یهماهنگ يشورا. است یاله درگاه ماندخا بندهیز

  قم هیعلم حوزه نیمدرس جامعه هیاطالع. 5-4-2-3
 یر است: زی صادر شد، به قرار مدن اهللاتیآ سالگرد مناسبت بهکه  قم هیعلم يحوزه نیمدرس جامعه هیاطالع
 یمدن اهللاآیت فقیه، عارف و بزرگوار عالم جانگداز شهادت نیخون ور، صحنهیشهر ستمیب. الرحیمالرحمناهللابسم«

 که او امت، امام کنار نستوه در ياری وفیضیه  از يفرزند و نید ينهیمد از يمرد ینمد کند.ها زنده میهخاطر در را
 یسن صداقت بر گواه مانشیا و اخالق و تقوا يداریپا و صالبت نشانگر انقالب، راه در را دردش و رنج از پر یزندگ

 به خدمت و نفس بیتهذ در را يعمر نورانی، چهره نیا«: فرمودند که دیشه آن يرثا در ما شکنبت امام انیب و او
 رسواگر يسند د،یشه نیا پارهپاره بدن ،يآر. باشدیم نأالشمیعظ دیشه آن یبزرگ و عظمت نشانه ،»گذرانده اسالم

د ب خفاشان نیا. داشتند را سمیالیامپر هیعل مبارزه يادعا که است خبریب خدا از و کوردل نیمنافق هیعل در،پرده و
 شهرت و بزرگوار آن مجاهدت و تقوا و عمل و علم که کردند قطعهقطعه عبادت محراب رد را یتیشخص سیرت،
 که رانیا در اجانب نوکران تیحاکم و یستمشاه زمان در چه بود، روشن همگان بر غرب و شرق علیه او مبارزه
 از پس چه و بودند اربزرگو آن دیتبع شاهد ،یممسن نورآباد آباد،خرم گنبد، يشهرها جمله از رانیا کشور سراسر
 محراب در و یلیتحم جنگ يهادانیم در ن،یمسلم و اسالم از تیحما سنگر در و نیمستضعف از دفاع راه در انقالب
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 بخش .بود عارف ریپ آن ياستوار و صالبت و رشادت و یبزرگ و عظمت گواه همه و همه... و جماعت و جمعه
 1 ».قم هیعلم حوزه نیمدرس جامعه یاسیس

 قم هیعلم حوزه یاسالم غاتیتبل دفتر هیاطالع. 5-4-2-4
 اهللا مدنی به قرار زیر است: قم به مناسبت شهادت آیت هیعلم حوزه یاسالم غاتیتبل دفتر هیاطالع
 يفاجعه نیا از و بشناسد را او که است یکس چه باد، یگرام یمدن اهللاتیآ محراب دیشه سالگردی. تعال بسمه«

 راه در و بود شده خالصه یمدن اهللاتیآ وجود در اروق و شهادت و اخالق و اخالص و ثاریا و تقوا. نسوزد دلخراش
 خلق، نام به که شودیم نینچنیا شوند رسوا گروهی بناست که یوقت نداشت، آرامش يالحظه افعض و فقرا به خدمت

. رسانندیم شهادت به صورت، نیترنهناجوانمردا با ت،حاال نیترمقدس در چهره، نیترمحبوب در را انسان نیتریخلق
 اگر که بودند یکسان او قاتلین که کرد خواهد باور یقین به باشد بزرگوار دیشه نیا یزندگ شاهد کینزد از که هر
 نیا در را شقاوت و کینه آن نه و را عطوفت و صفا آن نه. دیلرزینم کشتنش در د،یرسیم زین) ع(یعل به شانستد

 و همدان و جانیآذربا اً،مخصوص دیرش امت و بزرگوار امام محضر به را شهادتش سالگرد. تاس سخن يجا مختصر،
 2 ».قم هیعلم حوزه یاسالم اتیغتبل دفتر. مییگویم تیتسل آبادخرم

 . شهربانی جمهوري اسالمی ایران5-4-2-5
 ر زیر است: قرا اهللا مدنی بهبه مناسبت شهادت آیت رانیا یاسالم يجمهور یشهربان تیتسل امیپ

 به یجهان استکبار تکاریجنا دست گرید و. رَاجِعُونَ إِلَیْهِ  وَإِنَّا لِلَّهِ إِنَّا قَالُوا مُّصِیبَۀٌ أَصَابَتْهُم إِذَا الَّذِینَ. یتعالبسمه«
 یدنم اهللاتیآ متعهد، و مبارز یروحان. دیکش نخو و خاك به را اسالم به نیادمخ از یکی خود یداخل يادیا يلهیوس

 زندان و دیتبع رنج هاسال اهللا، حکومت تحقق و یاسالم انقالب يروزیپ خاطر به که زیتبر جمعه امام و امام يباوفا رای
. وستیپ رانیا یاسالم انقالب کفنگلگون يشهدا میعظ لیخ به نارنجک انفجار اثر بر بود، نموده هموار خود بر را

 اهللاعج عصریول حضرت مقدس ساحت به را تقوا با و مبارز یروحان نیا شهادت ران،یا یاسالم يجمهور یشهربان
 قهرمان و مسلمان مردم خصباأل رانیا مسلمان امت و ی(ره)نیخم امام حضرت آن حق بر بینا و الشریف فرجه یتعال

 رانیا صحنه در شهیهم مردم شما ياریهم و کمک با که است دواریام و نموده عرض تیتسل و کیتبر جانیآذربا
 3»رانیا یاسالم يجمهور یشهربان. میبردار يثرؤم يهاقدم یداخل تیامن و نظم يبرقرار در میبتوان

 . کمیته مرکزي انقالب اسالمی5-4-2-6
 ی به مناسبت شهید محراب به شرح زیر است:اسالم انقالب يمرکز تهیکم هیانیب
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 باو در حال نیایش  پرستانخدا عجم در داگونهخ یانسان که است شکوهمند چقدر یراست. الرحیمالرحمناهللابسم« 
 در یپرعظمت يهاصحنه نیچن که یملت يبرا است يارختفا و دبشتایم شیخدا دارید به خدا دشمنان دست به و خدا
 انقالب با مقابله امروز ندارد آرام يالحظه رانیا یاسالم انقالب از که تکاریجنا يکایآمر. شودیمتکرار  انقالبش خیتار
 مانیاسالم انقالب عظمت اوج بر است یصادق گواه ینا و کندیم دنبال عواملش و خود شدن نابود متیق به یحت ا،ر
 خیتار تکرار بارز تحم جمعه، نماز در یمدن اهللاتیآ الشأن،عظیم مجاهد گونه،یعل شهادت. دشمن وحشت تینها و

 نیا و است خیتار روزیپ يچهره یعل که است داده اننش خیتار و است نیمنافق و جباران با هاملت واریعل مبارزه
 بهامام  توان رپُ اری و القدرلیجل عالم نیا شهادت مناسبت به تیتسل و کیتبر . با عرضشد خواهد نیچن زین انقالب

 يهاانسان رشد تنها و تنها ییهاشهادت نینچ جهینت که میدهیم نانیاطم جان،یآذربا قهرمان مردم ژهیوبه و زیعز ملت
 یعموم روابط. بود خواهد انقالب دشمنان شکست و یاسالم انقالب يروزیپ و ابوذرمنش و صفتمالک، گونهیعل

 1 »ی.اسالم انقالب هیتکم يمرکز ستاد

 . روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی5-4-2-7
 رار زیر است: قاهللا مدنی به ی به مناسبت شهادت آیتاسالم يشورا مجلس یعموم روابط تیتسل امیپ

 انقالب ينوپا نهال و اسالم درخت گرید بار .الْجَنَّۀَ لَهُمُ بِأَنَّ وَأَمْوَالَهُمْ أَنْفُسَهُمْ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ  اشْتَرَى اللَّهَ  إِنَّی. تعالبسمه«
 دیشه. نمود ترهموار را انقالب راه و دیگرد ياریآب امت گرانقدر و زیعز فرزندان از یکی خون با یاسالم خونبار

 کفر برابر در تیقاطع و مقاومت و مانیا درخشان يالگو نیا امام يندهینما و زیتبر جمعه امام ،یمدن اهللاتیآ گواربزر
 يشورا مجلس یعموم روابط. شتافت شیخدا دارید به و دیرس شهادت فیض به خلق، و خدا دشمنان دست به نفاق و

 کیتبر دیشه آن يخانواده و دپروریشه امت و امام به را ریناپذیخستگ شگرتال و مبارز یروحان نیا شهادت یاسالم
 2 »ی.اسالم يشورا مجلس یعموم روابط. دیگویم تیتسل و

 . بنیاد شهید انقالب اسالمی5-4-2-8
  ی به شرح زیر است:اسالم انقالب دیشه ادیبن تیتسل امیپ

 دست به شیموال و مقتدا هم رمؤمنانیام به اقتدا و امبریپ خسر خط از يرویپ در یمدن اهللاتیآ دیشهی. تعالبسمه«
. دیگرد محشور بزرگوارش اجداد ارواح با بلندپروازش روح رب شهادت به نیمنافق یعنی روزگار، افراد نیتریشق

 زهینگا و کرد يمنزو را رسوا نیمنافق و انقالب ضد ات،یمعنو و اخالق پرچمدار و عالم و ینوران يچهره نیا شهادت
 در همراهانش و بزرگوار دیس نیا شهادت ،یاسالم انقالب دیشه ادیبن. نمود تیتقو ملت انیم در را یاسالم مقصود و
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 مسئلت متعال خداوند از را یصدام کفر يقوا بر رزمندگان یینها يروزیپ و داشته یگرام را جمعه نماز مقدم صف
 1 »ی.اسالم انقالب دیشه ادیبن. دارد

 اه پاسداران انقالب اسالمی. سپ5-4-2-9
 و هللا انا .الرحیم الرحمن اهللابسم«اهللا مدنی اعالم داشت: سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پیامی به مناسب شهادت آیت

 بر یمدن اهللاتیآحضرت  ریناپذیخستگ عالم و نستوه مجاهد اسالم، فرزندان از گرید یکی سرخ ن. خوراجعون الیه انا
 يگونه یعل شهادت. گشت افروخته یاسالم انقالب باشکوه و پرصالبت راه در يگرید فروزان چراغ و ختیر نیزم
 جانیآذربا ورپرقهرمان خطه در و جماعت و جمعه نماز کوبدشمن گاهیپا در عبادت حرابم در بزرگوار مجاهد نیا
 جان يپا تا را کایآمر يمزدور هک يمزدور و اسالم ضد منافقان اهیس شهیهم یشانیپ بر است يگرید باطل هرمُ

 گونهنیا امامت و هاجمعه نماز نیا ییبرپا در ار -کایآمر-شانارباب و خود محتوم مرگ قت،یحق در. اندرفتهیپذ
 سپاه. روندینم و نرفتند یعل و امبریپ اسالم بر جز که یزانیعز نیا راه تیحقان بر است يگرید نشان و اندافتهی عالمان

 امت و -ینیخم امام -او برحق بینا و) عج(زمان امام شگاهیپ به را مردبزرگ نیا شهادت یاسالم نقالبا پاسداران
 يبرا را شاهد دیشه نیا راه یانقالب يادامه قیتوف گفته، تیتسل و کیتبر جان،یذرباآ مردم خصوصبه دپروریشه

 2 »ی.اسالم انقالب پاسداران سپاهد. کنیم زوآر نفاق و کفر کامل يبرانداز در مردم يهمه و یجانیآذربا برادران

 . جامعه مدرسین حوزه علمیه قم5-4-2-10
 اهللا مدنی به قرار زیر است: به مناسبت شهادت آیت قم هیعلم حوزه نیمدرس جامعه هیاطالع
 یگل روز هر آن، یداخل کثیف عمال و کایآمر) (ره)ینیخم امام( ».شودیم دارتریب ما ملت را ما دیبکش« ی.تعالبسمه«

 شوم فاهدا به تا ازدی دست رانیا مستضعف مردم استثمار به گرید بار نکهیا الیخ به کندپر میرپ را اهللاآل گلستان از
 مبارز و نستوه ةرزمند بزرگوار، و مجاهد، هیفق ،یمدن اسداهللا دیس اهللاتیآ جمعه، روز در. ابدی دست خود

 بزرگوارش جد همچون نداد، يخوار و ذلت به تن و برد سر به طاغوت رژیم زندان در هاسال که يریناپذیخستگ
 حضرت به را یعظم بتیمص نیا اما. وستیپ نشیطاهر اجداد به و دیرس شهادت به نماز محراب در) ع(یعل حضرت

 مییگویم تیتسل و کیتبر رانیا دپروریشه امت و ینیخم امام نشأالشمیعظ بینا و فداه ارواحنا زمان امام عصر،یول
 هیعلم حوزه نیمدرس جامعه. میدار مسئلت متعال خداوند از را رانیا یاسالم يجمهور به نیخائن ينابود و هالکت و

 3 ».قم

 . فقهاي شوراي نگهبان5-4-2-11
  به قرار زیر است: صادر شد که نگهبان يشورا يفقها ی توسطتیتسل امیپاهللا مدنی، به مناسبت شهادت آیت
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 و یمتق یعالم رساندن شهادت به. لْحَمِیدِٱ لْعَزِیزِٱ للَّهِٱبِ  یُؤْمِنُواْ أَن إِلَّآ مِنْهُمْ  نَقَمُواْ وَمَا .الرحیمالرحمناهللابسم«
 يهیذر با خصومت و قرآن و اسالم با یدشمن جز درخشان، سوابق آنبا  یمدن اهللاتیآ مرحوم همچون خدمتگزار،

 يهامکتب تیهو بروز و شرقو  غرب استعمار سبعیت و خشم ظهور جز و علیهم اهللاتصلوا اطهار يائمه و اکرم غمبریپ
 اما شد؛ ملحق شیگرام اجداد به و دیرس شهادت رفیع درجه به نیمد اهللاتیآ ؛ندارد یهیتوج گونهچیه آنها به وابسته
 ثلمه نیا نگهبان يشورا. آموخت مقاومت و استقامت مسلمانان به و کرد ياریآب را اسالم بهیط شجره پاکش خون

 و مدظلهی نیخم امام حضرت انقالب، معظم رهبر به و -هداف ارواحنا اهللاهیبق حضرت مقدس مقام به را ریناپذجبران
 مشحون اسالم از دفاع در شانمجاهدات خیتار که جانیآذربا متعهد و رتمندیغ مردم و هیعلم يهاحوزه و اعالم يعلما

 از را اسالم مسلح يقوا و رزمندگان يروزیپ و شهدا درجات وعل نموده، عرض تیتسل و کیتبر است، افتخارات از
 1»نگهبان يشورا. دینمایم مسئلت متعال خداوند

 جمهوري. شوراي موقت ریاست5-4-2-12
-هللابسم«اهللا مدنی به این شرح است: به مناسبت شهادت آیت رانیا یاسالم يجمهور استیر موقت يشورا تیتسل امیپ

 و یربان عالم شهادت تألم و تأسف. با نهایت رَاجِعُونَ إِلَیْهِ وَإِنَّا لِلَّهِ إِنَّا قَالُوا مُصِیبَۀٌ أَصَابَتْهُمْ إِذَا الَّذِینَ  .الرحیمالرحمن
 و قهرمان مردم شما به و ینیخم امام بزرگوارش بینا و االعظم اهللاهیبق شگاهیپ به را یمدن اهللاتیآ حضرت مجاهد،

 يبرا هاوهیش نیدتریپل يریکارگبه با یاسالم انقالب ناجوانمرد و ددمنش دشمنان. مییگویم کیتبر و تیتسل مبارز
 سنگر در یمدن اهللاتیآ حضرت. کنندینم فروگذار یتیجنا چیه از بزرگ ملت نیا سرنوشت بر گانگانیب افتنی دست
. وستیپ لقاءاهللا به و دیرس شهادت به) ع(یعل امام همچون خداجو يهاانسان کرانیب امواج انیم در جمعه، نماز

 راهشان. دیبفرما تیعنا را اهدافشان و هاآرمان تحقق توفیق و صبر ما به بزرگان نیا فقدان برابر در خداوند میدواریام
 2»يجمهور استیر موقت يشورا. باشد یگرام ادشانی و مستدام

 یاهللا مدننامه شهید محراب آیت. وصیت5-5
اهللا مدنی شامل برخی نکات است؛ توجه به وحدانیت خدا، پذیرش والیت امیرالمؤمنین، توصیه نامه آیتوصیت

ها و مسائل بفرزندان براي توجه به نظارت خداوند بر اعمال، رسیدگی به اموال در نجف اشرف و قم، وضعیت کتا
این  وصی و خانوادگی ایشان است که درخانوادگی و شخصی. قسمت پایانی وصیت ایشان مربوط به مسائل خص

 قسمت از ذکر آنها پرهیز شده است. 
نگارش  1396األول جمادي 13نامه شهید محراب که در ایام تبعید در نورآباد ممسنی در تاریخ بخشی از وصیت

 اند به شرح زیر است:کرده
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 ائهیاوص و محمد خلقه یلع اهللا یصل و اءیاالش اءفن بعد واالخر االنشاء قبل االول الحمدهللا. میالرحالرحمناهللابسم«
 زئفا جالله جل اهللاقاءل به دهینوش را شربت نیا زود ای رید نبوده چاره مرگ از را یانسان چیه چون بعد اما .اءیاالتق

 لهذا باشد داشته يگرفتار بسا يا باشد، کرده یکوتاه تیوص در اگر و کوتاه ایدن از دستش وقت آن .شد خواهد
 و توانا يخدا والً ا ثراه،طاب یمدن آقایعل ریم يمشهد مبرور مرحوم فرزند یدهخوارقان یمدن اسداهللا ریم نجانبیا

 و داشته، جالله لج توانا يخدا به مانیا که طلبمیم شهادت به را نیمؤمن و نیمقرب مالئکه و نیمرسل و ایانب عیجم
 رسالت به معترف نیهمچن و است نییالمب الحق اهللا اال الاله يایگو مقالم و حال ده،یند او کیشر را يموجود و ياحد

 آن که ار آنچه عیجم و بوده آله و هیعل اهللایصل اهللاعبد محمدبن حضرت یگرام رسول مقدس وجود تیحاکم و
 نیرالمؤمنیما حضرت یالموالیمول مقدس وجود داشته، اعتراف و قیتصد آورده تیاحد پروردگار جانب از بزرگوار

 بر امامان يگرید از بعد یکی را فرزندش ازدهی و الطاعه واجب امام و بالفصل یوص را السالمهیعل طالبیاب بنیعل
 يزود به مدواریام و داشته، را فرجه اهللاعجل يالعسکر الحسنبنتحج حضرت فیشر مقدم انتظار و دانم،یم حق

 و زانیم و امتیق روز در بعثت و رجعت و برزخ عالم و قبر سؤال و مرگ. شود روشن مبارکش جمال به چشممان
 به را عمالما نامه ،حشر روز در که دارم یاله واسعه رحمت به دیام و دهید حق را کتب و جهنم و بهشت و صراط
 .بدهد راستم دست
 حال بر رناظ ار او شهیهم و نکرده فراموش را خدا که کنمیم سفارش را خودم دختران و وراث عیجم تم،یوص اما
 .نباشند غافل من مثل و دهید خود

 را همدان نزلم ]نیهمچن[ کذلک امنکرده تملک ابداً و هیته مبارك سهم از خودم را نجف منزل اموالم، به راجع
 و نموده هیهت مبارك سهم از سره قدس میحک اهللاتیآ حضرت االستاد دنایس مبرور مرحوم هیامر با یهمدان دوستان

 بوده فرجه یتعال اهللاعجل الحسن ابنتحج حضرت مقدس وجوه به راجع منزل دو هر پس. اندگذاشته من اریاخت در
 تملک را منزل دو از کدام چیه ابداً  بنده و دیرس خواهد مهم مصرف به ظلهمد ینیخم اهللاتیآ حضرت دستور به و

 .امکرده یتصرف است، مبارك سهم نکهیا عنوانبه و نکرده
 دیبا و ودهب مبارك سهم] از[ قم و نجف در موجود يهاکتاب تمام امنموده حیتصح یقبل نامهتیوص در چنانچه

 به امنموده لیحصت رانیا در راًیاخ که ییهاکتاب. شود داده قرار قم ای نجف یعموم ینید يهاکتابخانه از یکی در
 .است نحو نیهم

 بوده دارقرض) عج( اهللاهیبق حضرت مقدس وجود به قم و تهران منزل پول بابت تومان هزار ستیب و ستیدو مبلغ
 1396 ولاأل يجماد ء... ادا بدون ورثه يبرا و هستم دارقرض مقدار نیا وگرنه بشوم ادا به موفق اتمیح در دوارمیام و

 1»ی.مدن اسداهللا ي.قمر يهجر
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 اجتماعی شهداي محراب -هاي سیاسی . شاخص6
عنوان الگو و اسوه مطلوب در جامعه مطرح تواند بههایی بودند که مییژگیها و وشهداي محراب داراي خصلت

 ها به قرار زیر است:شوند. برخی از این ویژگی

 داري. مردم6-1
اند بلکه تمام تالش آنها در همنشینی و همراهی با مردم و هیچگاه از مردم جدا نبوده دار بودهشهداي محراب مردم

س عمومی، رسیدگی به مسائل مردم، تالش براي رسیدگی به امور اجتماعی و مسائلی از بوده است. حضور در مجال
توانستند با آنها مالقات داشته باشند و راحتی میداري شهداي محراب است. مردم بهدهنده مردماین دست نشان

تند و یا براي دیدار به دفاتر یافمشکالت خود را رودررو به آنها منتقل نمایند. خیلی از مردم در بیت آنها حضور می
 رفتند و کمترین مشکل براي حضور با آنها وجود داشت. آنها می

 . خدمات اجتماعی6-2
دهد که آنها اند. سیره عملی و نظري آنها نشان میرسانی به مردم بودهپنج شهید محراب همواره مترصد خدمت

رفت مردم از مشکالت هاي خود براي برونظرفیت دانستند و در این مسیر، از تمامیخویش را خادم ملت می
اند. ساخت مساجد، تعمیر اجتماعی از طریق تأسیس و تقویت نهادهاي مالی، بهداشتی، علمی و تربیتی بهره گرفته

هاي علمیه و احداث مراکز نوین حوزوي در نقاط مختلف کشور، توسعه مدارس اسالمی در مناطق دوردست، حوزه
هاي مالی گیري صندوقالحسنه و کمک به شکلگیري مراکز درمانی، ترویج فرهنگ قرضمساعدت براي شکل

 گر روحیه خدمت در شهداي محراب است.الحسنه با مشارکت خیرّین و ... همگی نشانقرض

 . والیتمداري6-3
به درجات  هاي سیره سیاسی شهداي محراب، تبعیت از ولی فقیه است. پنج شهید محراب با توجهیکی از ویژگی

دانستند. آنها ضمن تبعیت از امام باالي علمی و فقاهت، خویش را تابع ولی فقیه و رهبري امام خمینی(ره) می
خمینی(ره)، به تبیین نظري اندیشه والیت فقیه در قبل و بعد از انقالب پرداختند و حتی با تدوین برخی آثار مکتوب 

 نهضت اسالمی و وجوب آن در حکومت اسالمی را تبیین کردند. هاي علمی، مقام والیت فقیه در یا سخنرانی

 . اسوه اخالق6-4
سیره عملی شهداي محراب گواهی بر این مسئله است که آنها الگوهاي مناسب اخالقی براي جامعه بودند. به تعبیر 

هاي برجسته تزیستی، بخشندگی، صبر و استقامت و خصلامام خمینی(ره) شهداي محراب داراي تهذیب نفس، ساده
اخالقی دیگر بودند و همین امر باعث گردید تا در زمان حیاتشان و حتی بعد از آن، اسوه اخالق براي نسل جوان 

 باشند.
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 . ارتباط با همه اقشار جامعه6-5
توانست به دیدار شهداي محراب برود و آنها با روي گشاده پیر و جوان، زن و مرد با هر گرایش سیاسی و فکري می

یرا بودند و هیچ گروه و نسلی وجود نداشت که نتواند با آنها ارتباط برقرار نماید. اگر نوجوانی سؤالی مطرح پذ
شد با استدالل منطقی پاسخ آنها را هاي فکري مطرح میسوي جریاناي ازکرد پاسخگوي او بودند، اگر شبههمی
 کردند مشکالت آنها را برطرف کنند. ا تالش میدادند، اگر فردي از جامعه مشکلی داشت، ضمن توجه به آنهمی

در خاطرات یاران شهداي محراب به وفور ذکر شده است که آنها پذیراي افرادي بودند که ظاهر، فکر و رفتارشان 
هاي آنها بودند و با گرایش اسالمی مخالفت داشت ولی آنها ضمن پذیرفتن آنها در بیت و دفترشان، پذیراي نکته

 عبارتی، جاذبه آنها نسبت به دافعه بیشتر بود. گماردند. بهق حسنه خود به جذب آنها همت میحتی با اخال

 یانقالب و یمکتب شاگردان پرورش. 6-6
 روندهاي اي از آنها دردهنده نیروهاي متفکر و متخصص انقالبی بودند که بخش عمدهشهداي محراب پرورش

ند و حتی در فرایند انقالب اسالمی و دفاع مقدس به مقام شهادت هاي مؤثري داشتنهضت انقالب اسالمی فعالیت
اي شدند که مترصد پاسخگویی به نیازهاي فکري و عقیدتی جامعه دست یافتند. بخشی از آنها متفکران برجسته

الحسنه، کمک به بودند. برخی از شاگردان اخالق و تفسیر شهداي محراب از نیروهاي بازار بودند که فرهنگ قرض
ایتام و امدادرسانی شبانه به فقرا را از شهداي محراب آموختند و با این عملکرد خود بین بازار، اخالق و عرفان تعامل 

 ایجاد کردند. 
رسانی و خدمت به نظام مقدس جمهوري برخی از شاگردان شهداي محراب در زندگی عادي خویش، کمک

یافتگان مکتب شهداي محراب، افرادي بودند که در راستاي شرو، پرورازاینالمی را سرلوحه خویش قرار دادند.اس
 .متعالی ساختن افراد و زدودن مفاسد اخالقی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي از جامعه تالش داشتند

 یاسالم مطلوب نظام يهاشاخص گرنییتب. 6-7
هاي دهنده شاخصگر و ارائهیینها و تألیفاتی بوده است که تبها، خطبههاي شهداي محراب سخنرانییکی از ویژگی

هاي اسالمی خود در باب باشند. شهداي محراب در هر فرصتی به تبیین و ارائه اندیشهنظام مطلوب اسالمی می
فقیه، رهبر دینی، عدالت توان مسائلی نظیر ولی الي مباحث آنها میپرداختند و در البهحکومت و نظام سیاسی می
 را مشاهده کرد. سیاسی، انفاق، حقوق انسانی، کرامت و ... اجتماعی، آزادي، استقالل 

  انحرافات برابر در یاسالم يهاانیجر از تیحما. 6-8
گرفتند و با روشنگري خود به افشاي ماهیت هاي اسالمی بهره میشهداي محراب از هر روشی براي تقویت جریان

هایی ، افشاي چهره صهیونیسم، مقابله با انجمن حجتیه و گروهپرداختند. مقابله با جریان بهائیتهاي انحرافی میجریان
 نظیر آنها در سیره شهداي محراب در دهه چهل و پنجاه به خوبی نمایان است.
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 فصل دوم
 اهللا مدنینامه آیتزیست



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 اهللا مدنینامه آیتفصل دوم: زیست

 . مقدمه1
آنها در هاي زندگی هاي مهم و برجسته، دوران کودکی و ویژگیز زندگانی و حیات شخصیتیک بخش مهم ا

زیرا شرایط خانوادگی، محیط پرورش و مقتضیات زمانه آنها در درك و فهم  دوران طفولیت و زادگاهشان است؛
کند که ینه بیان میمحمدجواد باهنر در این زمشهید کند. بهتر بینش، افکار، عملکرد و اقدامات آنها کمک می

ها نقش بسیار هاي انسانشرایط طبیعی و شرایط محیطی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی براي شکل دادن به خصلت«
کند... محیط انسان را ها نقش بسیار مهمی را ایفا میزشاساسی دارد و حتی براي برداشت و نوع قضاوت درباره ار

البته این بدان معنا نیست   1»کند.ها را به شخص تلقین میآورد و آند میهایی را به وجوسازد و اصول و ارزشمی
شان بر رشد شخصیتاهللا مدنی کامالً از محیط شکل گرفته است بلکه حیات فردي ایشان که عملکرد و اندیشه آیت

 یبستگ انانس شقاوت و سعادت که است شهوت و عقل بخش دو از متشکل انسان تیشخص چبوده است. تأثیرگذار 
 ،)است تیترب و وراثت شامل( خانواده عامل سه تیشخص جادیا در مؤثر عوامل. دارد بخش دو نیا از استفاده نوع به

 بر اقتضا صورتبه کدام هر عامل سه نیا. است اراده و) ییایجغراف طیمح و یاجتماع طیمح همساالن،( طیمح
 و نینخست. شوندینم محسوب تیشخص رشد يبرا ايتامه علت کدامچیه و دارند ریتأث فرد تیشخص یچگونگ

 شاکله ساماندهى به خانواده ابتدا گذارد؛یم تیشخص بر است، مادر و پدر از متشکل که خانواده را ریتأث نیشتریب
 و دوام يبرا و است یشگیهم آن تیاهم و است سنن و ادب تمدن، فرهنگ، انتقال عامل. پردازدمى انسان تىیترب
 یتیترب و) هاژن قیطر از( یوراثت صورتبه راتیتأث نیا. ندارد وجود آن جز یراه فرهنگ، و تمدن و هجامع يبقا

 در فرد خود اریاخت و اراده هم را ریتأث نیترمهم. شوندیم اعمال) فرد بالقوه هاياستعداد کردن شکوفا قیطر از(
 از منظور. است هاانسان مشروع يآزاد ی،انسان کرامت هايمؤلفه نتریمهم از یکی رایز ؛دارد او تیشخص لیتشک
 زانیم و عوامل نیا شناخت .باشد داشته را خود سرنوشت اریاخت و اراده یآدم که است نای یشخص يآزاد

 بروز از يریجلوگ در یخودشناس نوع نیا. کرد محسوب یخودشناس ینوع توانیم را کدام هر يرگذاریتأث
ثیر خانواده و تربیت اهللا مدنی تحت تأرو، شخصیت آیتنایاز   2.کندمی ینایشا کمک یتیشخص هايینابسامان

حال، اراده راستین منجر به قرار گرفتن ایشان در مسیر اصیل اسالم ناب محمدي(ص)  اصیل آنها بوده است و در عین

                                                                                                                                                                                   
 .103-104صص ،1387اسالمی، چاپ اول،  فرهنگ نشر دفتر تهران، خودسازي، و انسان باهنر، محمدجواد. 1
 ،دوم دورهالبالغه، ، پژوهشنامه نهج»)ع(یعل امام منظر از انسان تیشخص يریگشکل در اراده و طیمح خانواده، ریثأت«ي، ساالر نبیز ی ورحمانییعال فاطمه. 2

 .83 ص، 1393 بهار، 5 شماره
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ت، زادگاه و شود حیات فردي سید اسداهللا مدنی نظیر مشخصات والداست. الجرم، در این بخش تالش میشده 
خانواده ایشان مورد بررسی قرار بگیرد تا قبل از ورود به مبحث سیره اخالقی، علمی و اجتماعی ایشان، آشنایی 

 اهللا مدنی فراهم شود.نی فردي آیتابتدایی با زندگا

 اي. مشخصات شناسنامه2
 تیامن و اطالعات سازمان و کشور کل یشهربان از خصوصبه موجود مدارك و اسناد اساس بر شانیا کامل نام

 اسم و اندبرده نام هم »ریم« عنوان با شانیا از یگاه اسناد در. است »یدهخوارقان یمدن اسداهللا دیس«) ساواك( کشور
 که ینام یول ؛اندداده يو به هم را رزایم لقب یگاه یحت و دیق یدهخوارقان یمدن اسداهللا دیس ریم را شانیا کامل

ذکر  »یدهخوارقان یمدن« موارد شتریبدر  هم شانیا یخانوادگنام. است اسداهللا دیس اندبوده رهشه آن به شتریب شانیا
 لیدل ةدربار. اندکرده ادی هم »يزیتبر یمدن« عنوان با شانیا از اظهارات و هاگزارش از یبعض در یول ،شده است

 يو شد باعث) ع(یعل امام به بزرگوارشان پدر هالعادفوق ارادت که ندیگویم) اسداهللا( نام نیا به شانیا يگذارنام
 يموال به یالوصف دیزا عالقه بود دهخوارقان نامخوش سادات از که -اسداهللا پدر – یرعلیم آقا. ردیگ نام اسداهللا

 اسداهللا دیس دیشه. دیبرگز ارشدش فرزند اسم عنوانبه را -همام امام آن لقب - اسداهللا لذا داشت؛) ع(یعل انیمتق
 دهخوارقان در ش.ه 1293 سال در انشیاطراف زین و ساواك و یشهربان مدارك و اسناد اساس بر یدهخوارقان یمدن
 دیق 395 اسناد یبعض در شانیا شناسنامه شماره .شد ثبت خود زادگاه در 295 شماره با شانای شناسنامه و  1آمد ایدن به

 دوره در شناسنامه گرفتن که گفت هم را نکته نیا دیبا بتهال باشد؛می صحیح 295 اشتباه بوده و شماره که است شده
 درج یاشتباه صورتبه ای جاجابه اشخاص تولد يهاخیتار شتریب شد، معمول شناسنامه یوقت و شد معمول رضاشاه

 دتول خیتار يدیخورش. ه 1293 سال همان انیاطراف گرید و خودشان اقرار به توجه با یمدن دیشه درباره یول شد،یم
 2.است شانیا یواقع

 
 
 

                                                                                                                                                                                   
 .73-74، صص1393خواهی مردم آذربایجان، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ اول، . نک: حسین صدیقی، آذربایجان بیدار؛ اسالم و ایران1
 .17-18اهللا شهید سید اسداهللا مدنی، پیشین، صص پور، زندگی و مبارزات آیت. رضا بسطامی و داود قاسم2
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 اهللا مدنیتصویر شناسنامه آیت

 . زادگاه3
و براساس برخی منابع، ایشان در محله قدیم چهارسوق آذرشهر پرورش   1لد سید اسداهللا مدنی، آذرشهر استمحل تو

م این شهر حتی نا  3.است اول این شهر، دهخوارقان اسماهللا مدنی باید اشاره شود که در باب زادگاه آیت 2یافتند.
 4است.» مدنی دهخوارقانی«اسداهللا مدنی درج شده است و فامیل کامل ایشان سید عنوان پسوند فامیلی در شناسنامه به

 وزارت بیتصو و رانیا فرهنگستان شنهادیپ به یول بوده، »دهخوارقان« یشمس يهجر 1316 سال تا آذرشهر نام
 در ،یشمس 1325 اسفند در »دهخوارقان« به نام رییتغ بارکی از پس. افتی رییتغ آذرشهر به آن نام وقت، معارف

 آذرشهر به -است جانیآذربا يشهرها از یکی که-شهر نیا نام رییتغ. شد متداول آذرشهر نامبه  مجدداً بعد يهاسال
 ی نیزسالما يهاسده نینخست در شهر نیا. است بوده ریدا ياآتشکده آنجا در اسالم از شیپ که علت است نیابه 

 یبرخ و زیتبر راه سر بر ییروستا عنوانبه آن از مورخان یبرخ. شدیم خوانده خارقان هید و الخرقان ده داخرقان،
 یساسان دارخزانه »رجانینخ« به منسوب را آن و کرده ادی خرقان و نرجاینخ ده رجان،یدهنخ يهانام با و شهر عنوانبه

 هفده و زیتبر یغرب جنوب يلومتریک پنجاه و چهار در آذرشهر شهرستان ،ییایجغراف تیموقع لحاظ به. انددانسته
 یغرب يروستاها در واقع مراغه -زیتبر آهن راه ستگاهیا تا شهر مرکز از و دارد قرار هیاروم اچهیدر شرق يلومتریک

 ممقان، شهر به شمال از و است آذرشهر توابع از هستانهفت د و بخشسه  ،شهر سه. است فاصله لومتریک دوازده -آن
 به. است مربع لومتریک 840 آن وسعت. شودیم محدود) گاوگان( گوگان شهر به غرب از و لویناد شهر به جنوب از

                                                                                                                                                                                   
 .307 ص ،1375 ساالر، ، نشرتهران ،شیعه مشاهیر از تن چهل نامۀزندگی :راحل نامداران کریم جوانشیر،. 1
 . 19ص ، 1390اهللا سید اسداهللا مدنی، تهران، چاپ چهارم، زهرا حیدري، گزارش سفر: روایتی داستانی از زندگی شهید آیت. 2
 .1382، چاپ اول، هماذر نشر)، تبریز، دهخوارقان( آذرشهر: یشناسجانیآذربا ي،صبر دیحم. 3
 اهللا سید اسداهللا مدنی دهخوارقانی. . نک: تصویر شناسنامه آیت4
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 کینزد گرید يسو از و سهند کوه رشته یکینزد در سوکی از آنکه لیدل به شهر نیا گفت، دیبا ییهوا و آب لحاظ
 گرفته، قرار آن شرق و جنوب در که یمرتفع يهاکوه. است معتدل ییهوا و آب يدارا گرفته، قرار هیاروم اچهیدر
 مطبوع و میمال آن تابستان. ستین یطوالن و زودرس ز،یتبر برخالف آذرشهر زمستان. است ریگبرف و سرد اریبس

. شودیم نیمأت متعدد يهاقنات و رود يچا شکهیا دهخوارقان، رود از شهر نیا آب. ندارد دیشد يگرما و است
 هیاروم اچهیدر به آن اطراف يهاباغ نمودن رابیس از پس و گذردیم آن جنوب از) آذرشهر( دهخوارقان رود

 1.است لومتریک 40 به کینزد رود نیا طول. زدیریم

 . پدر و مادر4
 صفاي با خانه در) ق1323( شمسی 1292 سال روزهاي از یکی«آمده است:  »شهید مدنی و جلوه اخالص«در کتاب 

 و اسالم به گرانقدري خدمات بعدها که گذاشت زندگی عرصه به پا کودکی ،آذرشهر محترم سادات از میرعلی آقا
 آن القاب از یکی فرزندش براي تا داشت آن بر را او) ع(علی مؤمنان امیر به پدرش ارادت و عشق. کرد مسلمین
 دامان در و پدر کنار در و داد دست از را خود مادر گیسال چهار در اسداهللا. بگذارد نام را) اسداهللا( یعنی حضرت
 قد روزروزبه پدر جوار در او و شد، سپري شاکودکی حساس و سخت روزهاي بود هرچه. یافت پرورش نامادري

 مغازه) آذرشهر( بزازان بازارچه در میرعلی آقا روزها آن در. گذاشت نوجوانی دنیاي به پا اسالمی تربیتی با و کشید
 خود نارک در و گرفتمی را نوجوان این دست گاه هرچند او. کردمی معاش امرار آن راه از که داشت کیکوچ
 سپري اسداهللا سید عمر از بهار شانزده هنوز. گفتمی هاحکایت گذشته روزگار درد و رنج از او براي و نشاندمی

 لبخند و ماند تنها مشکالت دریاي متالطم امواج میان در او و گرایید خاموشی به نیز پدر زندگی چراغ که بود نشده
 نامادري زندگی اداره ولیتئمس ناچار نوجوانی سنین آن در اسداهللا سید بربست، رخت اشچهره از هامدت شادي،

 براي و کردمی سپري پدر مغازه در را خود اوقات از بسیاري پس، آن از او .گرفت عهدهبه را یتیم کودك سه و
  2».افزودمی اشروزيشبانه تالش بر زندگی گذران

 از يویدن يهالذت به ندادن دل«ی بعد از وفات پدر بزرگوارشان اشاره شده است: مدن اهللاتیآ ییپارسا درباره
 که بود يحد به یزندگ در شانیا یشیآالیب و یسادگ. بود اهللا مدنیشهید محراب آیت برجسته اتیخصوص گرید

 توجه با. دیرس شانیا به پدر يبزاز مغازه اداره شدند فوت پدرشان که یزمان در. دادیم قرار خود ریتأث تحت را همه
 ،ینید علوم يریفراگ به شوق جهت به یمدن اهللاتیآ یول بود، یمکف درآمد با شغل زمان، آن در شغل نیا کهنیا به
 3».آمد قم به علوم لیحصت يبرا و کرد هموار خود بر را سفر رنج و دیکش دست تنعم و رفاه نیا از

                                                                                                                                                                                   
، داوود آل یعل دیس؛ 5ص  ،1385 بهمنونهم بیست ،6087 شماره، روزنامه رسالت، »اسالم از پس دوران در جانیآذربا شهر نیدوم آذرشهر؛«. ثریا قدوسی، 1

 .1، جلد 1383ی، چاپ اول، اسالم بزرگ المعارف دائره مرکز انتشاراتتهران،  ی،اسالم بزرگ المعارف هدائر، در »آذرشهر«
 .25-26صص ، 1380زاده، دیدار با ابرار: شهید مدنی جلوه اخالص، قم، انتشارات نورالسجاد، چاپ دوم، سعید عباس. 2
 .40اهللا شهید سید اسداهللا مدنی، پیشین، ص پور، زندگی و مبارزات آیتو داود قاسم . رضا بسطامی3
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 وضعو  ،کردیم يبزاز آذرشهر بازار ری دمدن اهللاآیت پدر شغل به توجه باطور که در باال توضیح داده شد، همان
 در معاش امرار لحاظ از. بود نامخوش و درستکار ار،نتداما یرعلیم. است بودهن چندان ضعیف شانخانواده ياقتصاد

 گاهیجا زین و زیتبر به آذرشهر یکینزد به توجه با که بود یاتفاقات با مقارن یمدن دیهش یکودک دوران. نبود قهیمض
 متحدالشکل. نباشد متأثر آنها از توانستینم هم یمدن دیشه ،نیعهدنشیول عنوانبه قاجار دوره تحوالت در زیتبر

 اسداهللا دیس بر که است یادثحو جمله از گرفت،یم دربر را کشور کل آنکه یگستردگ به توجه با هالباس کردن
 زیتبر هیطالب مدرسه درکید و سفارش پدر با تأ امیا آن در يو نکهیا خصوصبه ؛گذاشت یشگرف راتیتأث جوان

 بود خاطر نیا به هم دیشا و بود گذاشته ریتأث یمدن دیشه هیروح در اتفاقات نیا قطعاً .بود ینید علوم لیتحص مشغول
 قرار يو اعتراض مورد که يموارد از یکی بازگشت آذرشهر به 1331 سال در السدو وبیست از پس یوقت که

 1.بود زنان حجاب نوع و يپهلو کاله رواج ،گرفت
عاش و کمک به معیشت خانواده، به امر مد، براي امرار که ملبس به لباس روحانیت شواهللا مدنی قبل از اینآیت

یدا کرده بود. حتی در به این امر، در این زمینه تجربه و مهارت پتجارت پارچه هم مشغول بود که به علت اشتغال پ
آبادي در این زمینه کرد. در خاطرات یکی از نوجوانان خرمبراي تجارت پارچه به شهرهاي اطراف مسافرت می

 کار خود فرمودند: وآمده است که ایشان در خصوص کسب
مودند در ایام جوانی که هنوز لباس مقدس روحانیت به ایشان در سخنرانی خود روي منبر مسجد جواداالئمه فر«

 2»کار تجارت پارچه به شهرهاي اطراف با اسب جهت خرید و فروش در سفر بودیم. ]براي[تن نکرده بودم، 
د ولی به داهاي اجتماعی و دینی انجام میمیرعلی، انسان متدینی بود و در اوج خفقان رضاشاهی، برخی فعالیت

 3د.یی که در اجتماع داشت، بازداشت و دستگیر نشهال فعالیتدلی
ند تا ک، میرعلی همسر دیگري اختیار میمعصومه خانوم، مادر گرامی شهید مدنی بودند که بعد از وفات ایشان

و ثمره ازدواج  فرزند داشتفرزند کوچکشان سید اسداهللا با مشکل مواجه نشود. میرعلی از همسر اول، فقط یک 
شوند که میرعلی مدنی، اسداهللا بوده و از ازدواج دومشان، صاحب دو فرزند پسر و یک دختر میمعصومه خانوم و 

کردند ارتباط خوبی با اسداهللا صدا می» آبا«ها وي را اسداهللا ارتباط خوبی با آنها داشت. همسر دوم میرعلی که بچه
گذاشت و به اسداهللا احترام زیادي می داشت و از اموال خود براي رشد و نمو چهار کودك استفاده کرد. ایشان

 4تالش خود را براي تربیت و تحصیل وي انجام داد.

                                                                                                                                                                                   
 .23-24پیشین، صص  .1
 .1، ص 1399تیر  13،  »اي بسیار پند آموز از زبان شهید محرابخاطره«پناه براي نگارنده، خاطرات مکتوب صادق علی .2
 .1399تیر  12مصاحبه نگارنده با قاسم تبریزي، تهران، . 3

  .1399تیر ماه  17اهللا مدنی، قم مقدس، مصاحبه نگارنده با سیده بتول مدنی دختر شهید محراب آیت. 4
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 . خواهر و برادران 5
فور و حسن غشود که اسم فرزندان ذکور، ذکر اسداهللا مدنی باید اهللا سید آیتدر خصوص برادران و خواهران ناتنی 

در خصوص این افراد در اسناد موجود از ساواك و   1.بودمشهور » علویه خانم«ن به بوده است و خواهر ناتنی ایشا
موران پهلوي وجود دارد هاي مأدر خصوص میرغفور در گزارش ژاندارمري اطالعاتی وجود ندارد. صرفاً یک سند

 میراسداهللا«کار یدي (عملگی) بوده است: شمسی   30که اشاره شده است وي مدتی در زندان بوده و شغل وي در دهه 
 مرحوم قتل اتهامه ب هم او که میرغفور نام به دارد برادرى نامبرده. است رفته اشرف نجف به تحصیل هتج مدنى

 اشرف نجف ساکن حالیه نیز مدنى آقاى .است عمله او شغل فعالً .بوده زندانى نیم و سال دو تقریباً  2قاسمى حسنعلى
 ساکن میرغفور برادرش منزل در و وارد آذرشهر به الىاه استقبال بین در الحرام محرم ماه اول 1331 سال در و است
 3»...شده

در همان آذرشهر  ودر باب شغل و منصب برادران اسداهللا باید اشاره شود که میرغفور به کار آهنگري مشغول بود 
وزه نجف اشرف برادر دیگر، سید حسن مدتی براي یادگیري علوم حوزوي وارد ح کرد.میامرار معاش و زندگی 

ده بتول مدنی ند ولی بعدها طلبگی و دروس حوزوي را رها کردند و به امر تجارت مشغول شدند. در خاطرات سیشد
 آمده است:

 یمدت کی و نجف آمدند حسن دیسقا آ یول ندداشت يآهنگر آذرشهر ناهم در بودند، آهنگر غفور دیسقا آ«
 یزندگ تهران آمدند .تهران در دندکریم کار تجارت در بعدش یول ی بودندسال چند و یک شدند طلبه

 4».کردندیم

 . ازدواج6
اهللا مادرم فاطمه فیض«کنند: دختر بزرگوار شهید محراب نقل می  5شود.ازدواج شهید مدنی در نجف اشرف انجام می

نجا بودند، اصالتاً شوشتري بودند ولی در کربال به دنیا آمده و بزرگ شده بودند. پدرم هم که براي تحصیل به آ
  6»کردند، واسطه شده و معرفی کردند و این ازدواج انجام شد.روند، یکی از آشنایان که در کربال زندگی میمی

                                                                                                                                                                                   
  .1399تیر ماه  17اهللا مدنی، قم مقدس، مصاحبه نگارنده با سیده بتول مدنی دختر شهید محراب آیت. 1
 نکهیا .بود حبس در میونسال دو آن خاطر به و است کشته را یقاسم یحسنعل نام به يفرد غفور ریم سدینویم خود گزارش در آذرشهر یشهربان سیرئ .2

پور، رضا بسطامی و داود قاسم .است بوده یحکومت مقامات از يو که دیآیم بر گزارش مفاد از یول ستین دست در یاطالع ،بوده یکس چه یقاسم یحسنعل
 .23شین، ص اهللا شهید سید اسداهللا مدنی، پیزندگی و مبارزات آیت

اهللا سید اسداهللا مدنی، تهران، انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، چاپ مرکز بررسی اسناد تاریخی، یاران امام به روایت اسناد: شهید آیت. 3
 .7، ص 1377اول، 

  .1399ماه تیر  17اهللا مدنی، قم مقدس، مصاحبه نگارنده با سیده بتول مدنی دختر شهید محراب آیت. 4
 .1399تیر  11. مصاحبه نگارنده با مهدي بنکدار، قم مقدس، 5
 پیشین.. 6
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ولی  هاي زندگی مشترك را تدارك دیده بودندهاهللا مدنی هزیندر خصوص نحوه ازدواج باید اشاره شود که آیت
دهد تا از آن در راستاي واج را به نواب صفوي تحویل میانداز خود براي امر ازدبعد از ماجراي کسروي، ایشان پس

شود. دختر ایشان در این زمینه توضیح خیر در ازدواج ایشان میفاده نماید و همین امر منجر به تأدفاع از اسالم است
 از بعد مپدر ایگو. میبود دهیشن مادرم و خودش زبان از را آن بارها که دارد ییبایز داستان پدرم ازدواج«دهد: می

 نواب انیجر که کنند اقدام ازدواج يبرا بتوانند تا کنندیم اندازپس يمختصر پول يحوزو درس سال چند خواندن
 قرار ایگو که م؛یخواهیم پول و میدار يکار به میتصم ما که ندیگویم شانیا به پدرم دوستان و دیآیم شیپ يصفو
 فروش پول همراه به بودند گذاشته کنار ازدواج يبرا که را يصرمخت پول هم پدرم. کنند ترور را آرارزم بوده

 پنج پدرم ازدواج امر ن،یهم خاطر به. ستین ياعجله من ازدواج يبرا که ندیگویم و دهندیم آنها به شانیهاکتاب
. کنندیم اقدام ازدواج يبرا که بودند ساله وهفتستیب اً حدود پدرم میادهیشن ما که طورآن و افتدیم ریتأخ به سال
 که را مادرم و شوندیم واسطه شانیا که گرفت صورت ریالغد کتاب صاحب ،ینیام اهللاتیآ طرف از اقدام نیا البته
 اهل و یرانیا مادرم البته. کنندیم يخواستگار پدرم يبرا را او و کنندیم یمعرف کردند،یم یزندگ کربال در موقع آن

 مادرم گفته به و روندیم نجف به کنندیم ازدواج پدرم با یوقت که کردندیم یدگزن کربال در اما بودند، شوشتر
 است، دهیرسینم مردم دست به یراحتبه ییغذا مواد و بوده یقحط زمان آن در چون کنندیم شروع را یسخت یزندگ

 1».کنندیم سفر همدان به هم یمدت از بعد و شوندیم اوالد صاحب خدا لطف به هم ازدواج از بعد
 زىیرپى شىیآالیب و پاك ،ساده شالوده روى بر داد، تکان را ایدن بعدها  2صفوي توسط نواب که مقدسى مبارزه

اهللا مدنی نقش مهمی در این جریان داشت. که اقدام مادي و معنوي آیت   3است آمده وجودبه منزه طىیشرا در و شده
اهللا مدنی در خاطرات شاگردان و یاران ایشان در نجف ازدواج آیت انداز مربوط به مراسمکردن پسدر باب هزینه

 اشرف نجف در يصفو نواب که یهنگام. ندبود ارتباط دري صفو نواب مرحوم با یمدن هللاتاشرف آمده است که آی
 نهیهز يصفو نواب که شودیم مطلع بود، نجف حوزه دیاسات از که یمدن هللاتیآ افتاد، يگريکسرو با مبارزه فکر به
 که ياگونهبه گذارد،یم نواب اریاخت در را پولش و فروشدیم را خود يهاکتاب لیدل نیهم به. ندارد را مبارزه نیا

» .بود فروخته یمدن هللاتیآ دیشه که بود ییهاکتاب پول با بود، کرده هیته نواب که يااسلحه«: ندیگویم دوستانش
                                                                                                                                                                                   

 دهیس خانم و یمدن زهره دهیس خانم با ییگووگفت ی:مدن اهللاتیآ محراب دیشه شهادت سال نیکمی و ستیب در مانیا و عشق اسطوره«. نفیسه محمدي، 1
 .41ص  ،1382، مهر 139، مجله پیام زن، شماره »یمدن بتول

اي با مجله دانستند و در مصاحبهاهللا مدنی میاي بارز از غیرت باالي دینی آیتاهللا مدنی از اقدام نواب صفوي را نشانهآبادي نیز حمایت آیتاهللا شاه. آیت2
 اواخر نیا هرچند ؛بود الغر و کیبار یلیخ که هازمان آن خصوصبه آمد،ینم اشافهیق به دیشا گرچه. بود يوریغ آدم یمدن دیشه«پگاه حوزه بیان کردند: 

 نواب مرحوم یحت. باشد وریغ ینید نظر از نقدریا مرد نیا که خوردینم هم اشافهیق به اصالً موقع آن یول بود، شده چاق معالجه از بعد و بود آمده حال سر
 و حافظ کتب و یآسمان کتب سوزاندن قصد يکسرو که دیرس نجف به برخ یوقت. آمد تهران به يکسرو با مقابله يبرا شانیا غیتبل و کیتحر به) ره(يصفو
 و کرد غیتبل و کیتحر را او و گرفت را شور پر سر نیا) ره(یمدن يآقا. داشت يسرپرشور که بودند ياطلبه يصفو نواب مرحوم دارد، را هیادع و حیمفات
 و يندارید هنر«آبادي، نصراهللا شاه» .داد حرکت تهران يسوبه را نواب دیشه تا دکر هماهنگ را هابرنامه همه و شد ذهابش و ابیا مخارج متکفل یحت

 .6، ص 1382دوم شهریور و، بیست103، پگاه حوزه، شماره »یمدن دیشه یاجتماع و یاسیس رفتار در يدارمردم
 .37-38، صص 1393پ سوم، ، تهران، نشر اطالعات، چاشهیاند عملکرد، خ،یتار: اسالم انییفدا. سید هادي خسروشاهی، 3



 انی(ره)دهخوارق مدنی اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید هايفعالیت و شخصیت زندگانی، شفاهی تاریخ :االعالم العلماء سید   96
 

  

 شدند، رانیا عازم يصفو نواب يآقا که یهنگام«: دیگویم باره نیا در يصفو نواب ارانی از يواحد محمد دیس
 حواله نواب به نارید سیزده منظور نیبد. بپردازند را شانیا سفر خرج که شدند داوطلب نجف یمتق يفضال از یکی

 شانیا و ودندب نموده فراهم خود ازدواج مقدمات هیته يبرا را ناریدسیزده  ،یمتق فاضل آن که شد معلوم بعدها. دادند
  1 ».بودند یمدن هللاسد دیس حاج يآقا ابنج محترم، دانشمند

 گفته باره نیا در یمدن دیشه«: دیگویم يو. است کرده دییتأ را گفته نیا خود خاطرات در هم يزدی خاتم هللاتیآ
 2».بردارد انیم زا را يکسرو دیایب که دادم نواب به و دمیخر مسلسل کی ازدواجم مراسم يبرگزار پول با من: بود

 همسر شهید محراب ،اهللا (مدنی). فاطمه فیض7
و به همراه خانواده در کشور  بودند که اصالتاً اهل شوشتر بودهاهللا اهللا مدنی خانم فاطمه فیضهمسر گرامی آیت

امه شناسن عراق بزرگ شده بودند. ایشان به زبان فارسی تسلط داشتند ولی به دلیل حضور در عراق، در ایران
  3فامیلی مدنی را براي خود در ایران برگزیدند. روایننداشتند؛ از

ترام زیادي اهللا مدنی داراي اخالق حسنه و نیکو بود. ایشان احهمسر گرامی شهید محراب آیت ،فاطمه مدنی
ه اعضاي احترامی نسبت بترین بیو نسبت به فرزندان، رئوف و مهربان بودند. ایشان کم براي سادات قائل بوده

  4خانواده نداشتند. رفتار ایشان با دختران بسیار متواضعانه بود.
 کنند:ن بیان میهاي اخالقی مادرشان چنیها و خصلتی در خصوص ویژگیمدن ربابه دهیس

دانستند. ما را می -پدر -یک خانم صبور، با گذشت، قدر واقعاً یه همچین شخصیتی -فاطمه مدنی -مادر ما«
کردند. اعتقاد زیاد به احترام به سادات وقت صداي ایشان بلند بشود، خیلی محترمانه رفتار می دیدیم یکنمی

مادر با پدر  رابطهوقت صدایشان بلند نشد؛ با اینکه سوادي نداشتند اما خیلی اعتقاداتشون قوي بود. داشتند، هیچ
رفت تو هم. منتها اهل دعوا اخمشون می ترین اذیتی کردیم خیلیفهمیدند کوچکمی ایشان اگر خیلی خوب بود.

آباد بودند دوران تبعیدشان، من آنجا پیششون و کتک نبودند...، مادر یک سفري رفته بودند تبریز، پدر خرم
ن رو صدا گفتند رئیس. اسمشاخواهم براي مادرتان یک چیزي بگیرم، میآباد بودم، گفتند که میخرم
گفتند رئیس بیا، رئیس برو. یک انگشتر عقیق پنج تن براي ایشان گرفتند میکردند و کردند، رئیس صدا مینمی

که حاال رفتند مسافرت. گذشت و ایثار زیادي داشتند. زندگی سختی رو گذرانده بودند دوره قحطی و تبعید و 
ها نسبت چهها خیلی مقید بودند، از نظر اعتقادي خیلی مقید بودند که بغیره. مادر نسبت به حجاب و پوشش بچه
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 .56، ص 1399ي، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ دوم، زدی خاتم اهللاتیآ
 .1399 ریت 10 مقدس، قم ،یمدن اهللامحراب آیت دیشه گرامی دختر یمدن ربابه دهیسنگارنده با  . مصاحبه3
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با زبان و با عمل، خودشان ها، فقط ها، هیچی نبود اینبه حجابشون مواظب باشند؛ نه اینکه با تهدید و دعوا و این
وقت اهل صحبت اضافی نبودند یا شخصی را بکند. هیچ کردند. ندیدم یک دفعه غیبت یا شکایتی ازعمل می

وصیه کردند حواست به شوهر سیدّت باشد. خیلی اعتقاداتشان حتی این داماد آخر سید بود، آخر کار به خواهرم ت
  1»قوي بود.

هاي همسر گرامی شهید مدنی، فعالیت در راستاي انقالب اسالمی بود. ایشان با توجه به اینکه از دیگر خصلت
 2کردند.می شد نیز مشارکتهاي علیه رژیم پهلوي که در قم برگزار میحرف بودند ولی در تظاهرات و راهپیماییکم

 . فرزندان8
یک فرزند پسر به و   3هاي سیده بتول، سیده ربابه، سیده طاهره و سیده زهرهاهللا مدنی چهار فرزند دختر به نامآیت

 . داشتند اسم سید مهدي 
 گذاشتند و آنها را صبور، محجبهاهللا مدنی ضمن اینکه رابطه خوبی با خانواده داشتند، بین دختران فرقی نمیآیت

 گذاشتند.ان و خانواده احترام میبراساس مشاهدات اطرافیان، شهید مدنی خیلی به فرزند  4و انقالبی پرورش دادند.
ها صحبت کرده و پذیراي آنها بودند هایی که شهید مدنی وقت داشتند با بچهاند زمانخانم محترم فرهنگ بیان کرده
 متواضع اریبس اریبس برخواست و نشست نظر از و برخورد نظر از و تواضع نظر از«کردند: و متواضعانه با آنها برخورد می

 آغوش ،زدندیم حرف راحت یلیخ چندساله یحت هابچه افراد، نیترکوچک با که نقدرآ بودند متواضع اریبس. بودند
 و ندیبش و برود شانسراغ آدم که کردیم دایپ شوق حاال داشت شانیا با آدم که دارید کی واقعاً شان،یبرا داشتند باز
 5».بپرسد یالؤس

ا روحانیت ازدواج کید پدر، همگی در زمان حیات ایشان بسنین جوانی ازدواج کردند و با تأ دختران شهید مدنی در
شان بیان فرزند ازدواج يبرااهللا مدنی آیت شرطداماد شهید مدنی در خصوص تنها  ،االسالم بروجرديکردند. حجت

 داشتند: 

 شرط لهئمس باشد، نافع و دیمف اهلش يبرا دیشا و دارم خاطربه شانیا از که آموزنده و یاخالق اتنک از یکی«
 يرو نوعاً عقد هنگام در شروط و شرط که همه معمول برخالف بود، دخترشان ازدواج عقد هنگام در شانیا

 هکذا و باشد چگونه و جاک شیزندگ و خانه باشد، چطور درآمدش و حقوق نکهیا مثل زندیم دور يماد مسائل
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 .116-117، صص 1399تهران، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول، 

 .1399 ریت 10 مقدس، قم ،یمدن اهللامحراب آیت دیشه گرامی دختر یمدن ربابه دهیس. مصاحبه نگارنده با 2
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1399. 
 .1399 ریت 7دوست، قم مقدس، مصاحبه نگارنده با خانم زینت اسالم. 4
 .1399 بهشتیارد 16مصاحبه نگارنده با خانم محترم فرهنگ، . 5
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 کردند نجانبیا با که یشرط تنها و باشند یمتّق ظاهره ب و خواندرس طلبه شانیدامادها که بودند دیمق شانیا یول
 1».بدهم درس امخانواده به را المسائلحیتوض رساله دوره کی که بود نیا

کید داشتند دخترانشان با وجود أیشان تکند که ااهللا مدنی نقل میمنش داماد آخر آیتاالسالم صالحیحجت
خواستگارهاي فراوان که وضعیت مالی خوبی هم داشتند، با روحانیت وصلت نمایند و حتی در جریان خواستگاري 

 با مأتو یزندگ و نباش يویدن یزندگ و ایدن دنبال به مدختر«دختر آخر خود به ایشان و دخترشان نصیحت کردند: 
 2».باشد خدا هب خدمت در ماش یگزند و دیباشداشته  تقوا

که چند روز قبل از  1360اهللا مدنی در عقدنانه دختر آخرشان مورخ چهارم شهریور خط آیتدر بخشی از دست
و دوري از بل شهادت ایشان بوده است، ایشان بر زندگی مشترك مبتنی بر اصل تقوا، خدمت به اهللا، تکریم متقا

 ست.اخط ایشان آمده ادامه تصویر دستاند. در کید داشتهدنیاگرایی تأ
 

 
 

 1360اهللا مدنی در عقدنامه دخترشان در شهریور خط توصیه آیتتصویر دست

 
                                                                                                                                                                                   

 .40شین، صبروجردي، حیات طیبه، پی .1
 .1399خرداد  15منش، قم مقدس، االسالم محمد صالحیمصاحبه نگارنده با حجت .2
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 تدریس فصل سوم: تحصیل، آموزش،

 . مقدمه1
 مقدّس شهر به و گفت ترك را شیخو زادگاه کمال، و علم کسب يبرا یجوان آغاز در یمدن اهللاتیآ محراب دیشه
 لیتحص به اریبس پشتکار با یرضاخان استبداد و پدر فوت از یناش فراوان مشکالت وجود با يو. نمود متیعز قم

 و شد حاضر يخوانسار یمحمدتق دیس اهللاتیآ و يکمرکوه اهللاتیآ مرحوم درس يپا یمدت. پرداخت ینید علوم
 نجف به یمدت از پس يو. دیگرد مندبهره اخالق و عرفان فلسفه، دروس از ی(ره)نیخم امام محضر در زین سال چهار

 را مختلف سطوح در سیتدر ،یعال التیتحص لیتکم کنار در اشرف، نجف هیعلم حوزه در و کرد هجرت اشرف
 در و گرفت بهعهده را هیکفا و مکاسب رسائل، لمعه، سیتدر یکرس م،یحک اهللاتیآ مرحوم دستور به و شروع
 در میحک اهللاتیآ جمله از یبزرگ مراجع از و دیگرد اشرف نجف هیعلم حوزه معروف دیاسات ءجز زمان، اندك
  1.کرد افتیدر اجتهاد اجازه يخوانسار اهللاتیآ و قم، در يکمرکوهحجت اهللاتیآ و نجف

هاي علمی شهید مدنی بودند، اعتقاد ر نجف شاهد فعالیتکه د بنابی باقري عبدالحمید والمسلمین االسالمحجت
 مخلصی و معنوي محترم، بسیار شخص نجف مراجع و علما نزد در. بود معنویت و اخالق ممتاز معلم ایشان«دارند: 
 توانستنمی شیرازي عبدالهادي سید اهللاآیت مرحوم بزرگ مرجع وقت هر. داشت واالیی حرمت و شدمی شناخته

 اهللاآیت بعدها. کند اقامه جماعت نماز ایشان جايبه مدنی آقاي بود کرده سفارش شود، حاضر جماعت نماز در
 جماعت نماز به ما. بود نجف در مدنی شهید براي ممتازي و مهم بسیار موقعیت این. کردمی گونهاین هم خویی
 آقاي اطراف که گرفتندمی را ایشان طرافا قدرآن هاطلبه گاهی. آمدمی هم مدنی آقاي رفتیم،می خویی اهللاآیت

 باز دکان خویی آقاي برابر در شما! آقا: گفتم مدنی اهللاآیت به شوخی به روز یک! شدمی خلوت و خالی خویی
 اهللاآیت برعالوه. زد لبخند هم ایشان. است خویی اهللاآیت هايمشتري از بیشتر شما مشتري ماشاءاهللا. ایدکرده

 مراجع علما، همه و بودند قائل خاصی احترام مدنی شهید براي هم مراجع سایر خویی اهللاآیت و زيشیرا عبدالهادي
 حوزه در مدنی آقاي سال و سن هم آذربایجان علماي اینکه با داشتند،می دوست را او نجف علمیه حوزه طالب و

 و توجه اعتماد، مورد مدنی رحومم ولی داشتند، باالیی موقعیت و شهرت علمی، نظر از برخی و نبودند کم نجف
 امام نزد مدنی شهید دیدم خود چشم به اسالمی انقالب از بعد. بود القلوب محبوب و بزرگ علماي همه احترام
 کسی ترکم براي موقعیتی چنین. داشت نجف مراجع نزد قبالً که دارد را عزت و احترام موقعیت، همان هم خمینی
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هاي در ادامه، به بررسی تحصیالت، فعالیت  1».بود اخالص و تقوا اهل خدا، مرد واقعاً مدنی شهید. آیدمی پیش
 علمی، نبوغ و عملکرد ایشان در حوزه آموزش و پرورش خواهیم پرداخت.

 . تحصیالت و کسب علم2
 طرف از ق.ه1328 سال در آذرشهر در) دبستان( مدرسه نیاول آمده است که جانیآذربا فرهنگ خیتار کتاب در
 يروستا در بلکه نبود، آذرشهر شهر خود در اوردین دوام شتریب سال چهار که مدرسه نیا. شد سیتأس یتیوال جمنان

 دستبه یقیتوف هم آنجا در یول شد، منتقل آذرشهر شهر خود به یمدت از بعد اگرچه .بود شده بنا آذرشهر گوگان
 با و کردینم اقتضا ایشان سن چون ست؛ین یشک دینما لیصتح مدارس نیا در توانستهینم یمدن اهللاتیآ نکهیا. اوردین

 یول باشند، کرده لیتحص نینو مدارس در شانیا که داد احتمال توانینم شهر، نیا در گرید يامدرسه نبود به توجه
. آمدند زیتبر هیطالب مدرسه به لیتحص يبرا و گرفتند فرا خود زادگاه در میقد سبک به را نوشتن و خواندن ایگو

 خان، طالب حاج توسط ق.ه 1087 سال در باشد،یم زیتبر ینید علوم مدارس نیتریمیقد از که زیتبر هیطالب مدرسه
 مدرسه نیا. شد وقف ینید علوم طالب سکونت يبرا یمنازل و هاحجره آن کنار در و ساخته يزیتبر اسحق حاج پسر

 مدرسه نیا سال آن در نکهیا تا شدیم اداره خان طالب جحا اعقاب دست به و یقبل منوال همان به ق.ه 1367 سال تا
 اکنونهم و شد ریتعم زیتبر شهر معروف بازرگانان از یچکلکته ییخو نیالعابدنیز حاج پسر محمدباقر حاج توسط

 زیتبر يماعل اکثر باًیتقرتوان اذعان کرد می و بود جانیآذربا در ینید ماتیتعل مرکز مدرسه نیا. است ریدا بنا همان با
 مدرسه نیا وارد ینوجوان دوران در هم یمدن اهللاتیآ. بودند مدرسه نیا آموختهدانش و لیالتحصفارغ جانیآذربا و

 شیخو زادگاه به و رها را مدرسه در لیتحص پدر فوت علت به یول ؛برد سود مدرسه نیا استادان محضر از و شد
 2.بازگشت

 فراگیري به خود همساالن از زودتر و بود نمایان اسداهللا مدنی سید در ستعدادا و نبوغ آثار، کودکی دوران همان از
 در ابتدایی حد در را نوشتن و خواندن، پدر حیات زمان در هرچند. گیري داشتچشم پیشرفت و داده نشان عالقه علم

 استادانی از، آذرشهر علماي نزد ار مقدماتی علوم و نداشت باز راه ادامۀ از را او، پدر مرگ اما، گرفت فرا طالبیه مدرسه
 قم علمیه حوزه عازم تحصیالت ادامۀ براي سپس و آموخته میرغفاري محسن میرزا و منطقی محمدحسن میرزا چون
 3شد.

هاي این مدرسه در اهللا مدنی در مدرسه طالبیه بوده، قطعاً ویژگیکه تحصیالت ابتدایی حوزوي آیتاز آنجایی
 واقعاً ...،ندبود هیطالب در یمدن دیشه که وقت آن«ثر بوده است؛ زیرا اخالقی ایشان مؤشخصیت علمی و  گیريشکل

 چون که بود ياحوزه کی نکهیا اوالً. بود يقو یلیخ ،بایز یلیخ. لیاص حوزه یلیخ. بود زیتبر در لیاص حوزه کی
                                                                                                                                                                                   

، بنابی باقري عبدالحمید والمسلمین االسالمحجت با وشنودگفت در حکیم محسن سید العظمیاهللاآیت سیاسی و فرهنگی منش از هاییجلوه، توحیدي شاهد. 1
 پیشین.

 .25-26اسداهللا مدنی، پیشین، صص  اهللا شهید سیدپور، زندگی و مبارزات آیت. رضا بسطامی و داود قاسم2
 .16اهللا سید اسداهللا مدنی، پیشین، ص هاي اخالقی شهید محراب آیت. سید محمدجواد قربی، اندیشه و جلوه3
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 رهیغ و علوم شرح دندیرسیم مثالً  خواندندیم درس مقدار کی که یوقت بود اتیادب سطح يهادرس ها،درس شتریب
 هم را آنها بود، هم معالم. خواندندیم را هیحاش بود، هم منطق. بود هاعلوم شرح اما. قم رفتندیم هاطلبه معموالً

 در شدندیم مجتهد واقعاً که بود يقو حوزه نیا در اتیادب قدرآن. بود اتیادب متمرکز. بود اتیادب شتریب. خواندندیم
 نیا .شدیم يقو هیپا اتیادب نظر از آنجا ماندیم و ه،یطالب هیعلم حوزه در ماندیم را دوره نیا اگر هم کسهر. اتیادب
 افراد، از یلیخ اتیادب در هم واقعاً خواندندیم که آنجا اصالً . بود يقو یلیخ اتشیادب که بود نیا تشیخصوص کی

 1».دندیرسیم اجتهاد به واقعاً هاطلبه از یلیخ

 هاي علمی و کسب درجه اجتهادهجرت. 2-1
 که داشت سر در علم به عشق يااندازه بهایشان «ی به کسب علم نقل شده است؛ اهللا مدندر باب ذوق و شوق آیت

 بزرگ دیاسات کنار در قم در یمدن دیشه. رفت زمان آن قم به و نشده اشباع اما فراگرفت آذرشهر در را یمقدمات علوم
 نجف به لیتحص ادامه يبرا یمدن دیشه نشد، اشباع هم باز اما کرد آغاز را خود لیتحص يروجردب اهللاتیآ جمله از

 هجرتدر ادامه به بررسی کسب علم و   2».بود قم هیعلم حوزه از ترفعال زمان آن نجف هیعلم حوزه چراکه ؛رفت
 آذرشهر تا نجف اشرف خواهیم پرداخت. شهید مدنی از زادگاه خویش

 ذرشهر به قم مقدس براي کسب علوم دینی. از آ2-1-1
 را اسالم يعلما تیفعال شدت به رضاخان سو،کی از که گرفت هجرت به میتصم يموزآعلم يبرا یزمان یمدن دیشه

 شانیا. بود خود اوج در گانه،یب فرهنگ به سرسپرده و گراغرب روشنفکران ظهور گر،ید يسو از و بود ساخته محدود
 غیتبل و تیفعال علما گذاردینم رضاخان که چرا ست؛ین سفر نیا وقت اکنون: ندیگویم او به که دوستانش پاسخ در

 کرد هجرت قم شهر به یمدن دیشه که شد گونهنیا. »شومیم واعظ و مال خودم يبرا حداقل«: دیگویم باشند، داشته
 استفاده هیعلم حوزه زمان نآ بزرگ لمانعا محضر از السالم، هیعل معصومه فاطمه یملکوت بارگاه جوار در هاسال و

 4پرداخت. فلسفه و اصول فقه، دانشایشان در زمان حضور در قم به کسب    3.کرد

سید اسداهللا مدنی با وجود شرایط سخت خانوادگی و مقتضیات زمانه بیان شده اهللا آیتدر باب تحصیل علم توسط 
 علوم کسب به) سالگی شانزده جوانی نیز (در سن دوران زا خانوادگی مشکالت رغمعلی علم کسب عرصۀ در«است: 
 دوران نابسامان اوضاع. داد قرار خود زندگی برنامه ءجز را اسالمی کتب مطالعۀ، کار و درس کنار در. پرداخت دینی

                                                                                                                                                                                   
 .1399تیر  8اهللا هاشم نیازي، جلسه اول، قم، به نگارنده با آیت. مصاح1
 .1396شهریور  20اهللا مدنی، مورخ ي در سالگرد شهادت آیتجواد محمد االسالمحجت. خاطره از 2
 اهللایتآ محراب دیشه ارهادوی ،يرازیش یعل ؛159ص  ،1382 وریشهر ،42، شماره گلبرگ مجله، »اهللا مدنیجلوه اخالص: شهادت آیت«ی، وسفی نبیز. 3

 .27زاده، دیدار با ابرار: شهید مدنی و جلوه اخالص، پیشین، ص ؛ سعید عباس32، ص 1363 روح، نشر قم، ،یمدن
 مقام تا يزیتبر یآقاملک جواد رزایم از عمل و علم يهااسوه یزندگ از ياخالصه: ابرار گلشن، در »مدنى اهللاتیآ دیشهجلوه اخالص: «، زادهعباس دیسع. 4

 .561، ص 2، جلد1393 ،)ع(باقرالعلوم پژوهشکده ،یاسالم غاتیتبل سازمان، قمي، رهبر معظم
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 و زندان دستگیري، علمیه، هايحوزه بسیاري از تعطیلی ،)ع(حسین امام عزاداري ممنوعیت ستیزي،اسالم رضاخان،
، از عالقۀ وي به تحصیل علوم دینی نکاست. شدمیمحسوب  گراییاستانب و تجددگرایی آنچه گسترش ،علما تبعید

 محضر اساتید بزرگی مانند از فشارها، رغمعلی. رساند قم به را خودبعد  و گذراند تبریز در را تحصیالت مقدماتی
 حجت سیدمحمد خوانساري، سیدمحمدتقی ایگانی،گلپ سیدمحمدرضا نجفی، مرعشی الدینشهاب سید: عظام آیات
سال تلمذ  چهارخمینی(ره) در طی  امام حضرت محضر از را اخالق و عرفان، همچنین، فلسفه. کمري، بهره بردکوه
 علم مقام در استاد این که دریافت ؛گشود او زندگی در ايتازه فصل خمینی(ره)، امام با مدنی اهللاآیت آشنایی. کرد

 و جهت کند پیدا امام به نسبت اندازهبی عشق دل در که شد سبب این و است استادي هر از برتر و باالتر عمل، و
 1تغییر یابد. اشزندگی

 . هجرت به نجف اشرف2-1-2
و حضور  قم از سفر اسداهللا مدنی به بعد«اهللا مدنی به حوزه نجف توضیح داده است: قاسم تبریزي در باب هجرت آیت

و تالش داشتند  ندبود نجف مشتاق زیچ هر از شیب، ءعلما از یبعض دروس و خمینی(ره) امام اخالق يهاکالس در
 مراجع با ایشان در حوزه نجف ارتباط. پیگیري کنند را اندروسشبتوانند ادامه  نجف درتا  دنشو اتیعال و عتباتراهی 

 اهللاتیآ خصوصبه و ییخو اهللاتیآ م،یحک محسن دیس اهللاتیآ ،یاصفهان ابوالحسن دیس اهللاتیآنظیر  موقع آن دیتقل
 2».بوده است مهمخوب و  و کینزدبسیار  یقم نیحس دیس

 مراسم اتمام از پس و شد مشرف خدا خانه ارتیز به) سالگى چهل( ق1363 سال در مدنى اهللاتیآحال،  به هر
 علمى بحث و درس بساط ه،یعلم زهحو به ورودش اوان همان از و گشت روانه اشرف نجف سوى به درنگبى حجّ،

 اهللاتیآ چون بزرگى دیاسات و بود اسالم بزرگ گاهیپا دوران آن در نجف. نمود رشد زمانى اندك در و گسترد را
 گونههمان و شد ماندگار نجف رونق پر حوزه در درازى انیسال مدنى اهللاتیآ. داشتند حضور آن در میحک محسن دیس

 شکستن و روح شیپاال به شب و روز و نهاد نیزم بر ادب زانوى )السالم هیعل( على امام ىقدس بارگاه مقابل در که
 3 .بود ریناپذخستگى تالشگرى زین هیعلم حوزه تیّمعنو از آکنده فضاى در گماشت، همت نفس بت

 اصفهانى الحسنابود یس م،یحک اهللاتیآ چونهم بزرگانى معارف و دانش از که طور که در باال ذکر شد، ایشانهمان
 تیشخص درخشش بر روزروزبه و نهاد،مى سرپشتِ سرعتبه را علمى مدارج و بردمى بهره رازىیش عبدالهادى دیس و

. کرد کسب تیمعنو و عرفان عیرف قله فتح با همراه را اجتهاد مقام سرانجام ،شدمى افزوده زین انشي ایمعنو و علمى

                                                                                                                                                                                   
اهللا سید اسداهللا مدنی، گرداورنده سید محمدجواد نامه شهید محراب آیتاهللا: ویژه، در مهاجر فی سبیل»اهللا سید اسداهللا مدنیحیات فردي و سیاسی آیت«قاسم تبریزي، . 1

 .25-24، صص1386محمدعلی آقا میرزایی، شهید مدنی، تهران، انتشارات مدرسه، ؛6، ص 1399تهران، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول، قربی، 

 .1399تیر  12مصاحبه نگارنده با قاسم تبریزي، تهران، . 2

 .562، ص 2، پیشین، جلدمدنى اهللاتیآ دیشه، زادهعباس دیسع. 3
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 توأم زنده هاىدرس جمله از شانیا درس و داشت اشتغال سیتدر به نجف هیلمع حوزه در سال نیچند مدنى اهللاتیآ
 1.بود تیّعضو با

 . کسب مقام اجتهاد2-2
مقام و . مدّرس عالیداشت و زبانی شیوا و رسا استعدادي فراوانعلمی وافر، ذهنی باز، هوشی قوي، «اهللا مدنی آیت

 2»رفت.شمار میهاي علمیه بهمجتهدي واال مرتبه و مردي اسوه و نمونه در حوزه
 عهیش اصول و فقه ساله هزار گاهیپا اشرف، نجف به بود، برده قم حوزه از که یفراوان يهابهره با یمدن اسداهللا دیس
 عظام اتیوآ دیاسات توجه مورد ممکن زمان ینترکم در یذات فراوان ياستعدادها و يفرد اتیخصوص لحاظ به و رفت

 رسائل، لمعه، سیتدر یکرس جمله از دروس سیتدر به یمحک محسن دیس اهللاتیآ دستور به نشایا. شد واقع شهر آن
. آمد شمار به اشرف نجف هیعلم حوزه معروف دیاسات ءجز یکوتاه زمان مدت از پس و پرداخت هیکفا و مکاسب

 اوان همان از. شد شهر نآ بزرگان ءجز و کرد افتیدر اجتهاد اجازه يخوانسار اهللاتیآ جمله از بزرگ مراجع از يو
. داشت يریچشمگ شرفتیپ و رشد یزمان اندك در و گسترد را یعلم بحث و درس بساط ه،یعلم حوزه به ورودش

. داشتند حضور آن در میحک محسن دیس اهللاتیآ چون یبزرگ دیاسات و بود اسالم بزرگ گاهیپا دوران آن در نجف
هاي علمی فراوانی در این دوره و مجاهدت شد ماندگار اشرف نجف نقرو رپُ حوزه در يدراز انیسال یمدن اهللاتیآ

 دیس اهللاتیآ و یاصفهان ابوالحسن دیس اهللاتیآ م،یحک اهللاتیآ چون یبزرگان معارف و دانش از که یشاناداشتند. 
 یعلم تیصشخ درخشش بر روزروزبه هاد،نیم سر پشت سرعت به را یعلم مدارج و بردیم بهره يرازیش يعبدالهاد

در همین . کرد کسب تیمعنو و عرفان عیرف قله فتح با همراه را اجتهاد مقام سرانجام و شدیم افزوده زین شیمعنو و
 يهادرس جمله از شانیا درس و داشت اشتغال سیتدر به نجف هیعلم حوزه در سال نیچند یمدن اهللاتیآدوره، 

 اسداهللا دیس اهللاتیآ بینص يادیز يمعنو يهابهره) ع(یعل حضرت رگاهبا کنار در. بود اریبس يهاطلبه تیعضو با پربار
 اهللاتیآ يو به که دوستانش خطاب مقابل در که ياگونهبه ساخت یمتق مجتهدي و وارسته یعالم او از و شد یمدن

 3»د؟ییگویم اهللاتیآ من به که دیدار یحجت چه شما«: فرمودندیم گفتند،یم
دهنده مقام علمی، هاي علمیه شبیه یک مدرك علمی معتبر است که مطالب مندرج آن، نشانهدر حوز اجتهاد اجازه

 ازجمله یبزرگ مراجع ازاهللا مدنی شود. آیتید مینامه تأیاست که توسط صاحب اجازه گیرندهاخالقی و معنوي اجازه
 اهللاتیآي، کمرکوه حجتمد سید مح اهللاتیآحسینی شاهرودي، سید محمود اهللا آیت ،میحکمحسن  اهللاتیآ

اهللا حجت درباره مقام علمی آیت .کرد افتیدر اجتهاد اجازةخویی  ابوالقاسم سیداهللا ي و آیتخوانسار سیدمحمدتقی

                                                                                                                                                                                   
 .562، ص 2. پیشین، جلد1
 .78صادق گلزاده، شهید اخالق و فضیلت، ص  .2
 .116-117ی، پیشین، صص مدن اسداهللا دیس دیشه مبارزات و یزندگ بر يمرور: اخالق معلم امام، اری، یچرات ییرضا داود. 3
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حوزه علمیه نجف نیز از ایشان  در» ایشان در منقول (فقه) و در معقول (اصول و فلسفه) مجتهدند.«شهید مدنی فرمودند: 
  1کردند.اراي دقت نظر و سرعت انتقال مفاهیم علمی یاد میعنوان مجتهد دبه

العظمی حسینی شاهرودي صادر شده، آمده است:  اهللاهللا مدنی که توسط آیتدر بخشی از اجازه اجتهاد آیت
 اسداهللا دیس حاج يآقا البارع الورع المهذب العالم العاملین، العلماء نیز االسالم، ثقۀ األعالم، هعمد مستطاب جناب«...
 زحمات بردن کار و هیعلم یمبان حیتنق در کوشش و یسع و هینید علوم و لیتحص در اجتهاد و جهد اثر در. یمدن
 در... بوده مشرف »تَعَالیَ وَ تَبارَكَ  اللّهُ  یُرِیدُ  مَنْ  قَلْبِ  فِی یَقَعُ  نُورٌ  لْعِلْمُا« وریز به منقول و معقول و احکام فروع و انیشا

 اجتهاد از يادرجه به و نموده درك را هیاسالم علوم از هیعال مراتب ریضم طهارت و نفس قداست و تین حسن پرتو
 مهیمستق قهیسل و برداشته در يتقو و ورع لباس و بوده جانبنیا نانیاطم و وثوق مورد شانیا جناب چون و. گشته نائل

: اندنوشته يخوانسار یمحمدتق دیس یالعظم اهللاتیآ ،اجتهاد اجازه نیا لیذ در» ...باشدیم دارا را یاله پاك نفس و
اهللا العظمی حکیم در آیت» محل خود واقع است.ه و ب صادر اهلش از اندفرموده مرقوم آنچه: الرحیم الرحمن اهللا بسم«

فخر االعالم، زین العالم المفاضل، ثقه االسالم، «نماید: اهللا مدنی، ایشان را چنین معرفی مینامه اجتهادشان به آیتاجازه
ها و ها و اخذ معقولها و فروعها و تهذیب اصولالمله...ممن جد و اجتهد فی تحصیل العلوم الدینیه، و تنقیح مبانی

 2 »ها...منقول
مجتهد در معقول و «، »هاجامع فضیلت«اهللا مدنی داده شده است، ایشان را دارنده هایی که به آیتنامهدر اجازه

راجع بلندپایه در نجف مالقاب فوق که توسط  اند.دهو... ذکر کر» زینت دانشمندان عالم«، »شمند مهذبدان«، »منقول
 دهد.یمبه ایشان داده شده است، جامعیت علمی و فقهی شهید مدنی و مقام واالي اجتهادي ایشان را نشان 

ایشان در فقه، اصول و اخالق اشاره  اهللا مدنی و وسعت علمزاده هریسی در باب مقام اجتهاد آیتاهللا هاشمآیت
 حوزه بزرگ يفقها و علمانفر از  نیچند از نکهیا اوالً که هست نیا ،یمدن يآقا علم يهانشانه و هاهیآ«اند: کرده
 نیچند نفر، دو نفر، کی از نه هم آن. داشت اجتهاد نامه شانیا ،دهندینماجتهاد  نامه یکس هر يبرا که نجف هیعلم
 رتبهیعال مدرس کی شانیا نکهیا دوم. است نجف حوزه انبزرگ و علما شهادت. است شهادت کی خودش نیا نفر،

 يآقا نکهیا سوم نشانه. گرید نشانه کی هم نیا. دیبگو تواندینم درسدر نجف  که کسهمه. بود نجف هیعلم حوزه
 خودش موطن همان خود در کرده وعشر را درس یسالگ هفت شش مثالً ،بوده شناخته را یکودک که وقتآن از یمدن

 یبزرگ حوزه تا دو ده،ید را نجف هیعلم حوزه رفته بعد ده،ید را قم هیعلم حوزه قم، هیعلم حوزه آمده بعد آذرشهر،
 با. پرداخته درس به فقط است تمرسم که سال چهل. است تمرسم سال چهل. کرده استفاده آنجا دیاسات از و ده،ید را

 درس آدم سال چهل داشته، که یقدرت آن با داشته، که ینظم آن با داشته، که یتیجد با ته،داش که ياستعداد آن
 ما یعنی دهدیم نشان خودش نیا. شودیم چه نیا خب. بخواند درس فقط هم آن و مهم، حوزه دو در هم آن بخواند

                                                                                                                                                                                   
 .32زاده، دیدار با ابرار: شهید مدنی و جلوه اخالص، پیشین، ص سعید عباس. 1
 .231-232صص  ودومین سالیاد شهادت شهید محراب، پیشین،فضیلت: یادنامه همایش اخالق و فضیلت به مناسبت بیست صادق گلزاده، شهید اخالق و. 2
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 در کنم عرض اصول در فقه، در. دنبو یفقه علم کی تنها علمش هم آن. شودیم معلوم یلیخ مییبگو را ارهایمع نیا
 1».داشت اجتهاد فقه در داشت، اجتهاد گرید مختلف علوم در اخالق، و تیترب در ،يخودساز در مخصوصاً عرفان،

 
 اهللا مدنیاهللا العظمی حکیم به آیتتصویر متن اجازه اجتهاد آیت

                                                                                                                                                                                   
 .1399تیر  8اهللا هاشم نیازي، جلسه اول، قم، . مصاحبه نگارنده با آیت1
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 اهللا مدنیاهللا حسینی شاهرودي به آیتتصویر متن اجازه اجتهاد آیت
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 . رساله عملیه2-3
جاي نگذاشتند. برخی  با وجود مقام علمی و توانایی نگارش رساله توسط شهید مدنی، ایشان رساله مدونی از خود بر

از نزدیکان و شاگردان ایشان، بارها خواستار تدوین رساله توسط این شهید بزرگوار شدند اما ایشان با این مسئله 
 که سمیبنو رساله خواستند من از ياعده بودم، نجف در یوقت«چنین بیان کردند:  مخالفت کردند و در جواب به آنها

 1».میکردیم دیتقل شانیا از همه دیبا که داشت وجود ینیخم اهللاتیآ چون یمرجع نکهیا يبرا کردم مخالفت
مدنی را کردند،  اهللاآباد شاگردي آیتي از افرادي که در مدرسه کمالیه خرمطاهر نیالدتاج دیس االسالمحجت

خط اي خطی از رساله داشتند که به دستکنند که ایشان نسخهاهللا مدنی بیان میدر خصوص رساله شهید محراب آیت
خودشان بود و ما از ایشان خواستار چاپ آن شدیم که ایشان ممانعت کردند و بیان کردند تا زمانی که رساله امام 

 2نباید این رساله منتشر شود. خمینی(ره) و مرجعیت ایشان وجود دارد،

 . اساتید2-4
ي نقش واساتیدي است که در پرورش و ارتقا سطح علمی سید اسداهللا مدنی رشد و نمو علمی خویش را مدیون 

 گیرند:ترین اساتید ایشان در ادامه مورد بررسی قرار میثري داشتند. برخی از مهممؤ

 کمريمحمد حجت کوه اهللا سید. آیت2-4-1
 يفقها از یکی و يحائر یالعظم اهللایتآ برجسته شاگردان از یکي یکمرکوه حجت محمد دیس حاج یالعظم اهللایتآ

 به خود از قم حوزه ينگهدار و حفظ در یاساس نقش فترت، دوران در که باشندیم يهجر چهاردهم قرن نامدار
 شمندیاند و متقن یاسالم ستیوگرافیب و شناسهیدرا متبحر، مجتهد وارسته، هیفق حجت اهللایتآ. است ادگارگذاشتهی

 هیعلم حوزه مؤسس گرانقدرش استاد خاص تیعنا مورد ورع و يتقو مراتب نظر از و اصول و فقه در يواست.  آگاه
 را خود جماعت نماز محل که يحد به بودند، قرارگرفته تیعنا و محبت مورد شانیا طرف از بارها و داشت قرار قم
 انجام که دادند قرار خود یشرع یوص دو از یکی را او و نمودند واگذار او به )س( معصومه تحضر مطهر صحن در

 یکوتاه مدت به یظلمان و کیتار امیا و یبحران طیشرا در يو .باشد آنان اریاخت در حوزه يهاتیمسئول و فیوظا
 روش با و یعلم خاص سبک با و داشت اریاخت در خود ارانی همراه را حوزه زعامت حوزه، مؤسس فوت از پس
راي ادامه که ب سید اسداهللا مدنی زمانی  3.ساختیم آشنا یاسالم هیاول منابع با را یاسالم معارف تشنگان ژه،یو سیتدر

 4از درس ایشان استفاده کردند. تحصیل به قم هجرت کرد،
  

                                                                                                                                                                                   
 .117ی، پیشین، ص دنم اسداهللا دیس دیشه مبارزات و یزندگ بر يمرورداود رضایی چراتی، یار امام، معلم اخالق: . 1
 .1399آباد، سوم تیر الدین طاهري، خرماالسالم سید تاجمصاحبه نگارنده با حجت .2
 .1376 چاپ سوم، ،اسالم دینو نشر دفتر ،قم، عهیش نامدار يفقهای، شیبخشای قیعق میعبدالرح .3
 .27زاده، دیدار با ابرار: شهید مدنی جلوه اخالص، پیشین، ص سعید عباس .4
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 اهللا سید محمدتقی خوانساري. آیت2-4-2
هاي اسالمی جهاد علمی، سیاسی، فرهنگی، اعتالي اسالم و صیانت از سرزمینراه ي عمر خویش را در اهللا خوانسارآیت

 سیتدر بهایشان در حوزه علمیه   1ثیرگذار بود.ها و نسل جوان تأروحیه استعمارستیزانه ایشان بر طلبه صرف کرد و
 اىبرجسته نقش هایکیزدن نیا پى در وىقرار داشت.  حائرى اهللاتیآو مورد توجه  پرداختمی حکمت و اصول فقه،
 در قم حوزه ش 1315 سال در .بود قم به حائرى اهللاتیآ هجرت در مشوقى و کرد فایا قم هیعلم حوزه رىیگشکل در

 نیهمچن و حجت اهللاتیآ ،صدر اهللاتیآ ریخط تیموقع آن در .نشست سوگ به انگذارشیبن دادن دست از ماتم
 و حوزه تیولئمس تصدى براى بودند، حائرى اهللاتیآ برجسته ارانی و نشاگردا از تن سه که خوانسارى اهللاتیآ

 اخالقى فراوان هاىستگىیشا با خوانسارى اهللاتیآ انیم نیا در .گرفتند قرار توجه مورد مردم نىید رهبرى دارىعهده
 رىیپاگ در شاندوستان از چند تنى و عراقى مجتبى خیش و صدوقى محمد خیش اما نگشت، شگامیپ داشت که علمى و

اهللا آیت استادش درس ادامه شد قرار و دیگرد تدارك شانیا براى خارج درسو  دندیورز تالش شانیا تیمرجع
 مسائل در رجوع جواز طرح با و گرفت قرار رانىیا جامعه اقبال مورد برجسته تیشخص نیا رفتهرفته .دینبگو را حائرى

ایشان به  همه نیا با اما افتی گسترش او تیمرجع دامنه اصفهانى الحسنابو دیس اهللاتیآ طرف از شانیا به اطىیاحت
 اهللاتیآ تفرقه، هاىشائبه زدودن و مردم نىید رهبرى وحدت نمودن حاکم براى حجت اهللاتیآ و صدر اهللاتیآ همراه

 2 .نشاندند مسند نیا بر را او ادیز اصرار با و خواندند قم به را بروجردى
 او ضلاف آموختگان از ادىیز جمع گشت، آغاز نجف حوزه از که خوانسارى اهللاتیآ سیدرت طوالنى هاىسال

 ستگانىیشا تنها که شدمى طرح دقت و عمق با چنان او خارج درس هم سیتدر آخر هاىسال در .داشت همراه را
 4ر ایشان کسب فیض کردندکه از محض اهللا مدنی بوداین شاگردان، آیتیکی از   3.افتندی را آن در حضور اراىی چند

بعد از رسیدن به مقامات و درجات باالي اهللا مدنی آیت  5و دروسی نظیر اخالق و عرفان را از ایشان آموزش دیدند.
 6ید کردند.ان، مقام اجتهاد شهید مدنی را تأیاهللا خوانساري مورد عنایت قرار گرفتند و حتی ایشفقه، توسط آیت

                                                                                                                                                                                   
، رانیا معاصر خیتار مطالعات سسهؤمي، تهران، انتشارات خوانسار یمحمدتق دیس حاج یالعظماهللاتیآ یاجتماع و یاسیس یزندگ، مبرهن ياسد شکراهللا .1

 .8، ص 1391چاپ اول، 
 مقام تا يزیتبر یآقاملک جواد رزایم از عمل و معل يهااسوه یزندگ از ياخالصه: ابرار گلشندر ، »خوانسارى محمدتقى دیس العظمى اهللاتیآ«، درمیا حسن .2

 .232، ص 2، جلد1393 ،)ع(باقرالعلوم پژوهشکده ،یاسالم غاتیتبل سازمان، قمي، رهبر معظم
 .232، ص 2جلدپیشین،  .3
 .26اهللا شهید سید اسداهللا مدنی، پیشین، ص رضا بسطامی و داود قاسم پور، زندگی و مبارزات آیت .4
اهللا اهللا مدنی، تبریز، ستاد بزرگداشت آیت، در آیت حق؛ یادمان ربع قرن شهادت آیت»جامعه روحانیت، مرزبانان راستین«الدینی، ا میرتاج. سید محمدرض5

 .26ص  ،1385مدنی، چاپ اول، 
 .32زاده، دیدار با ابرار: شهید مدنی و جلوه اخالص، پیشین، ص سعید عباس. 6
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 . امام خمینی(ره)2-4-3
 امام محضر در سال چهار مدتثیرگذار بر اسداهللا مدنی، امام خمینی(ره) بود. شهید مدنی در قم، به مله اساتید تأازج
زمانی که ساواك شهید   1.دیگرد مندبهره شانیا اخالق و عرفان ،فلسفه دروس از و ندافتی حضور سره قدس ینیخم

هاي اهمیت و جایگاه کالس صشود، در خصوال مین سؤبت به شخصیت امام(ره) از ایشامدنی را احضار کرده و نس
کند که از افتخارات علمی ایشان، شرکت و حضور در جلسات هفتگی اخالق اخالق امام خمینی(ره) در قم تشریح می

کند که فرمایشات ایشان به رئیس ساواك نیز به حضرت امام(ره) بوده است. داماد ایشان به نقل از شهید مدنی بیان می
 کماالت و یعلم هیعال مدارج از ریغ کامل، و آراسته یمعن تمام به يفرد -امام خمینی(ره) -شانیا«ح زیر بوده است: شر

 در هینید علوم طالب و فضال يبرا بارکی ياهفته یوقت که بودند برخوردار یروح تفوّق و عظمت کی از ینفسان
 حرکات و گفتار تمام پنجشنبه روز بعد هفته تا میکردیم شرکت ما و فرمودندیم اخالق درس هیضیف مبارکه مدرسه

 2».هستم شانیا شاگردان از یکی که مفتخرم من و داشت، قرار ما مقابل در نهیآ مانند شانیا
دنی در جلسات اهللا مکه در نجف اشرف، با توجه به موقعیت امام خمینی(ره)، آیتحسینی نقل کرده  رکنیاهللا آیت

  3.داشتند حضور نیز فقیهدر جلسات والیت د؛شدنایشان حاضر می
 امام يهادرس در یمدن اهللاتیآ مداوم حضوري پیرامون موسو يهاد دیس نیوالمسلم االسالمحجت خاطراتدر 

. بود نجف حوزه بزرگ دیاسات از یکی یمدن اهللاتیآ دیشه روزگار آن در«خمینی(ره) در نجف اشرف آمده است: 
. شدندیم حاضر  نفر 100-150 حدود شانیا درس در یول کردندیم شرکت نفر 10- 30گرید کسان سدر در اگر

 انیآقا از یبعض که بود نیا. کردندیم شرکت منظم طوربه امام درس در اما بودند، یمستغن یعلم نظر از هینکا با شانیا
 دیکنینم شرکت آقا فالن درس در چرا! دیبرو درس ماش بناست اگر که گفتندیم هاآن شدند؛ ریدلگ یمدن اهللاتیآ از
 به دیتهد را او زین ياعده  و کردند ریتکف صراحت به را یمدن يآقا باالخره هاآن. دیرویم ینیخم يآقا درس به و

 4».کرد حفظ امام به نسبت را خود يوفادار آخر تا متانت و صبر با بزرگوار دیس آن اما ؛نمودند قتل

 اهللا سید عبدالهادي شیرازي. آیت2-4-4
 یشاخص و برجسته تیشخص خود زمان در یادب و یعلم بعد نظر از گرانقدر هیفق نیا ،يرازیش يعبدالهاد دیس اهللایتآ

 دانشمندان و بزرگان که است يفرد و فقه استوار يهااستوانه از او: سدینویم اشدرباره بزرگ آقا خیش چنانکه ؛بود
 و عالمانه يهابحث و درس خاطر به را او دانش، و فضل اهل و داشته اعتراف يو کماالت و فضل و دانش هب نسبت

 منطق، لغت، علم در او. باشدیم نظرصاحب و قیتحق انیشوایپ از و زمان نیا عالمان زمره در يو. شناسندیم پربارش
 يفرد م،یبرشمرد که ییهادانش یتمام در يو. دیگرد متخصص اصول و فقه ث،یحد رجال، ر،یتفس حکمت، خ،یتار

                                                                                                                                                                                   
 .77ص فضیلت، پیشین، . صادق گلزاده، شهید اخالق و 1
 .38. بروجردي، حیات طیبه، پیشین، ص 2
 .144، پیشین، ص ش 1353ـ1344 يهاسال انیم نجف در یطلبگ یزندگ از ياتجربه. رسول جعفریان، 3
 .177ص ، 2، جلد 1392چاپ دوم، ، عروج نشر و چاپ، تهران، نجف يهاسال خاطراتی(ره)، نیخم امام آثار نشر و میتنظ مؤسسه. 4
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معتقد است  »عهیالذر« صاحب. سرودیم یخوب به یعرب و یفارس زبان دو به را شعر. بود غیبل و ذوق خوش ق،یعم ،يقو
 و متبحر يفرد به فضال و طالب انیم در و بود دهیرس یعلم سطح نیباالتر به اصول و فقه دانش بر تسلط در ایشان
 خرمن از و کردندیم شرکت نجف حوزه بزرگان و طالب از يادیز گروه درسش محضر در. بود معروف محقق
 يو. باشندیم او درس حوزه پرورده دست نجف، حوزه بزرگان از يشمار که ياگونهبه. جستندیم بهره يو دانش

 ،عجم و عرب از کسچیه داشت، قرار نجف مشهور مدرسان شمار در و نمود سیتدر شیخو عمر از سال یس از شیب
 که يگرید یژگیو. باشد دهینشن را او يتقوا و دانش بلند آوازه که ستین گرید يجا و رانیا در چه و عراق در چه

 یخداترس بُعد گرفت، قرار يامرتبه بلند گاهیجا در لحاظ نیبد و بود آراسته بدان يرازیش يالهاد عبداهللا دیس اهللایتآ
 و آباء از که یورع و یپاک و تقوا شد،یم شناخته بدان یجوان اوان همان از که ییتقوا. دبو يو يتقوا و روح یپاک و

 اخالص و یفروتن جهت به و لحاظ نیبد که است یخداترس شگانیپرواپ زمره در يو. بود برده ارث به شیخو اجداد
 و عابد صالح، بندگان از او. ندهست المثلضرب ایدن وریز و زر از یگردانيرو و ییاعتنایب و تکبر و ایر از يدور و

 نفس ایشان. است نداشته خود نیبازپس روز وکتابحساب غم جز یغم و نداشته يدرد ن،ید درد جز که است يزاهد
 جاودان سعادت و يرستگار به و نموده جمع باهم را عمل و علم راسته،یپ يماد جهان يهایآلودگ ها ويدیپل از را

 که ییتقوا و نیتد و یعلم شامخ مقام به نظر و است نفس بیتهذ و اخالق در بلندمرتبه یعالم يو. است دهیرس
 و زیعز جان، و دل در را او و آوردیم يرو بدو مردم يهادل و بود احترام مورد و یگرام اریبس مردم نظر در ،داشت
 1 .شمردندیم محترم

 نماز بود، تقوا و فضل اهل از بزرگان تجمع محل که نجف در يانصار خیش مسجد در يعبدالهاد دیس اهللایتآ 
 يزدیا رحمت به یاصفهان ابوالحسن دیس اهللایتآ انیعیش دیتقل مرجع. ق.ه1365 سال در چون و کردیم اقامه جماعت

 نجف، حوزه يعلما خواص از یبرخ د،یگرد دارعهدهی قم نیحس آقاحاج اهللایتآ را يو از پس تیمرجع و وستیپ
 مهم و ینید منصب نیا خواستند،یم شانیا از و دانسته ترستهیشا امر نیا يتصد جهت را يرازیش يدالهادعب اهللایتآ
 شانه يریخط تیمسئول نیچن گرفتن دوش به از و نموده يخوددار آن رفتنیپذ از همواره يو لکن. رندیبگ عهدهبه را

 نیا اکراه، با يو گر،ید يجاها و رانیا و اقعر مردم و علما مکرر يهادرخواست با سرانجام یول کردیم یخال
اهللا مدنی هم آیت  2.شد گسترده او تیمرجع رهیدا کم کم و ؛دیگرد منتشر شانیا رساله و رفتیپذ را بزرگ تیمسئول

هاي درس خارج فقه و اصول ایشان در نجف کالسدر از علم، دانش و اخالق این شهید بزرگوار بهره گرفتند و 
 3ند.اشرف شرکت کرد

                                                                                                                                                                                   
 .436-445، صص 4، جلد 1384 چاپ اول، ،)ع(باقرالعلوم پژوهشکده ،یاسالم غاتیتبل سازمان، قم، ابرار گلشن،  در »سید عبدالهادي شیرازي«. علی غالمی، 1
 .436-445، صص 4. پیشین، جلد 2
 .18دنی، پیشین، ص اهللا سید اسداهللا مهاي اخالقی شهید محراب آیت. سید محمدجواد قربی، اندیشه و جلوه3
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 اهللا محسن حکیم. آیت2-4-5
 1306 فطر دیع در یشانا. است چهاردهم قرن در انیعیش دیتقل مرجع و یعراق مجاهد هیفق م،یحک محسن دیس اهللاتیآ

 ییطباطبا صالح بن يمهد پدرش،. آمد ایدن به داشتند، فراوان شهرت عراق در که یخاندان وندر اشرف و نجف در
 بزرگش، برادر و داد دست از را پدرش یسالگ شش در محسن دیس. بود ینید عالم م،یحک يمهد دیس به مشهور ،ینجف

 یسالگ نُه از و نوشتن و خواندن و قرآن قرائت یسالگ هفت از میحک .گرفت برعهده را او یسرپرست محمود، دیس
 نیقوان مانند( فقه اصول ونمت یبرخ و منطق و عرب اتیادب مانند ،یمقدمات يهادرس. کرد آغاز را ینید علوم لیتحص

 افراد نزد را باالتر مقاطع دروس و محمود، دیس برادرش، نزد را) لمعه و عیشرا مانند( یفقه متون یبرخ زین و) معالم و
 آغاز را) خارج دوره( حوزه یعال دروس يریفراگ ،1327 در. خواند یبهبهان صادق و يجواهر صادق چون يگرید

 درگذشت از پس و کردند رجوع میحک به او مقلدان یبرخی، نینائ درگذشت از پس .دیرس اجتهاد درجه به و کرد
 ،)ش1340( يبروجرد نیحس آقاحاج درگذشتِ از پس و شد تیتثب او تیمرجع) ش1325( یاصفهان ابوالحسن دیس

 با منسجم يادنه تحول، جادیا با ت،یمسئول نیا درست يفایا يبرا او م،یحک محمدباقر گفته به. افتی عام تیمرجع
 يجهاد و یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ ،يفکر ،یمذهب گوناگون مؤسسات نهاد، نیا لیذ و داد سامان منظم یالتیتشک
 کار به اهداف نیا خدمت در را ياریبس عالمان و کرد سیتأس یفراوان يهاکتابخانه و یعلم مدارس و داد لیتشک

 مسجد، هاده مرمت و يبازساز ای احداث: از اندعبارت میحک اهللاتیآ اقدامات از يشمارت. ساخ هماهنگ و گرفت
 جادیا ج،یتدربه و العامۀ میالحک اهللایتآ مکتبۀ نام به نجف در یعموم ياکتابخانه سیتأس ؛یفرهنگ يبنا و هینیحس

 لبنان، ه،یورس پاکستان، ن،یبحر ران،یا ،ياندونز چون ییکشورها در زین و عراق يشهرها یبرخ در آن از ییهاشعبه
 و ۀیاالسالم الثقافۀ مان،یاال النجف، االسالم، رسالۀ االضواء، مانند یاتینشر از يمعنو و يمادّ یبانیپشت هند؛ و مصر

 بانیاد بان،یخط سندگان،ینو از تیحما زین و آنها سندگانینو و »النجف يهُدَ مِنْ« عنوان با ییهاجزوه و هاکتاب سلسله
 1.کردندیم مقابله یانحراف ای یستیکمون و يالحاد يهاشهیاند با و دادندیم گسترش را یسالما فرهنگ که یشاعران و

 توجه ،یمذهب و يافرقه منازعات رفع و مسلمانان یاسیس و یاجتماع مسائل حل در تیمرجع يمحور نقشِ  به او
 مسائل شمندانهیاند حل درصدد و نمودیم يریگموضع ،کردیم جابیا مسلمانان مصلحت که جاآن و داشت ياژهیو

 مسلمانان عامقتل به اعتراض در يریگموضع ار،ید آن عالمان انیم اختالف رفع يبرا هند به یئتیه فرستادن. آمدیبرم
 مصر نیالمسلماخوان درباره يریگموضع و لبنان در یاالعل یعیالش یاالسالم المجلس سیتأس از یبانیپشت پاکستان،

 حوزه ژهیوبه عه،یش یعلم يهاحوزه او کوشش با و میحک اهللاتیآ زعامت دوره در .بودند او قداماتا از ییهانمونه
 2 .افتی يبهتر نظم هاآن يادار امور و افتندی دست يریچشمگ یفیک و یکمّ شرفتیپ به نجف،

                                                                                                                                                                                   
 .807-810، صص13، جلد 1388ی، چاپ اول، اسالم المعارفدائره ادیبن، در دانشنامه جهان اسالم، تهران، انتشارات »محسن دیس م،یحک«، فرانى عتىیشر دیسع. 1
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 او دنیرس درتق به و عراق در قاسم میعبدالکر يکودتا از پس. بود سمیکمون سرسخت معارض میحک اهللاتیآ 
 احوال قانون جمله از ،یفقه احکام با ناسازگار نیقوان بیتصو و یستیکمون افکار جیترو يبرا ،1958 /ش1337 در

 و کرد اعتراض قانون نیا بیتصو به رسماً میحک. شد فراهم یمناسب نهیزم ،)1959/ش1338 مصوب( عراق هیشخص
 در یخیتار يفتوا دو صدور با نیهمچن او. فراخواند آن ینید ضدّ تیماه از مردم کردن آگاه به را بانیخط و عالمان
 یپ در. دانست الحاد و کفر جیترو ای الحاد و کفر حکم در و رمجازیغ شرعاً  را ستیکمون حزب به وستنیپ ش،1338

اهللا آیت. ندواداشت یعذرخواه به را قاسم میعبدالکر سرانجام و دادند مشابه يفتواها زین نجف عالمان گرید فتوا، نیا
 مردم مشکالت کاهش و هاآن اصالح به اگر را، امور نیا در دخالت بلکه کردینم يدور یاسیس امور از تنهانه میحک

 النجف یف العلماء جماعت تیتثب و سیتأس در . ایشاندانستیم ینید فهیوظ کرد،یم کمک آنان ترشیب شیآسا و
. کردیم تیحما یطیشرا با یاسالم احزاب لیتشک از و داشت یاساس نقش بود، يحوزو -یاسیس یتشکل که االشرف،

  1.شمردیم الزم را آن عملکرد اصالح يبرا تالش و دولت به اعتراض او ،یداخل مسائل در
اهللا حکیم شاگردان زیادي پرورش دادند و اسداهللا اهللا مدنی هم ازجمله شاگردان برجسته ایشان بودند البته آیتآیت

اهللا حکیم و بر دروس حوزوي، ارتباط نزدیکی بین آیتعالوه  2شود.ها محسوب میهاي آناز برجسته مدنی یکی
سیس تدریس در نجف را کردند و براي تأ اهللا مدنی درخواستان از آیتید مدنی وجود داشت تا جایی که ایششه

مقابل، شهید مدنی ضمن شرکت منظم مدرسه علمیه خویش، مطالبه تدریس تفسیر قرآن از ایشان کردند و در نقطه 
هاي رژیم عراق کردند و در برابر توهیناهللا حکیم، از مرجعیت ایشان حمایت و دفاع میهاي درس آیتدر کالس

 3اندازي کردند.اهللا حکیم، دفاع محکمی از ایشان کردند و حتی راهپیمایی در عراق راهنسبت به مقام آیت
ثیرگذار دنی تأاهللا حکیم در شهید میتو اجتماعی آ رسد منش و رفتار سیاسیمیبر مباحث علمی، به نظر عالوه

و نهادهاي علمی و خیریه  سیس مراکزهایی براي تأامات اجتماعی و حرکتبوده است و هر دوي این بزرگواران اقد
 ثیرگذارياین، این رابطه تأگرفت. بنابرر اجتماعی عراق بهره میانجام دادند و حتی استاد از مشاوره شهید مدنی در امو

 اند.هاي خدماتی و نهادسازي را داشتهاهللا مدنی در ایران تجربه فعالیتآیت ازیر رفه بوده است؛دو ط

 خوییسید ابوالقاسم اهللا . آیت2-4-6
 يارآث يدارا و معاصر نامصاحب یرجال و مبرِّز یاصول و هیفق ان،یعیش دیتقل مرجعخویی  ابوالقاسم سیداهللا آیت

 در او افکار که نجف بوده هانیفق نیتربرجسته از یکیایشان   4ی بودند.قرآن علوم و رجال اصول، فقه، در برجسته
 محافل در رو،نیازا. استقرار گرفته  ینیدفکر  پژوهشگران و پژوهاننید توجهمورد  اریبس ینید علوم يهاعرصه

                                                                                                                                                                                   
 .807-810، صص13. پیشین، جلد 1
 .65، ص 1366 يد ،4، شماره علم نور، مجله »میحک اهللایتآ مرحوم یزندگ: امت نجوم«ي، دهندیب يباقر ناصر. 2
 .20-21مدنی، پیشین، صص  اهللاآیت مبارزاتی . تحریریه مباحثات، سلوك3
 .16جلد  ،1390 اول، چاپ ،یاسالم المعارفدائره ادیبن انتشارات تهران، اسالم، جهان دانشنامه در، »ییابوالقاسم خو«، زادهسیرئ محمد. 4
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 هاىتالش حاصل  1.ردیگیم قرار خاص توجه مورد يو از مانده يجا بر آثار ه،یعلم يهاحوزه ژهیوبه یعلم
 عه،یش فقاهتِ و علم مرکز نیترمهم در. ق.ه1413 الی 1350هاىسال فاصله در که عهیش مرجع بزرگ نیا روزىشبانه

 و رانیا بزرگ علماى از مىیعظ قشر است؛ مجتهد صدها پرداخت، اصول و فقه سیتدر به ىیتوانا و قدرت تمام با
 که از جمله آنها سید اسداهللا مدنی دهندمى لیتشک اسالم عالم مرجع بزرگ آن شاگردان را اسالمى کشورهاى ریسا

 کردندیم شرکت ییخو یعظم اهللاتیآ درس در یمدن اهللاتیآ ،اشرف نجفبه خمینی(ره) امامهجرت  از قبل  2.است
  3.خواندندیم ییخو يآقاسر  پشتا ر جماعت نماز و

دهنده جایگاه رفیع علمی شهید د دریافت کردند؛ این مسئله نشانل، شهید مدنی از ایشان اجازه اجتهاحا در عین
 4.است محراب

 . مطالعات جامع و مستمر در علوم دینی3
هاي مختلف علوم دینی بود و علت این امر، مطالعه کتب اهللا مدنی، تسلط بر حوزههاي علمی آیتیکی از خصلت

هاي فارسی، عربی و ترکی همچون سایر علماء و اهللا مدنی با تسلط به زبانآیت«باید اذعان داشت، بوده است. متنوع 
مراجع بلندمرتبه به مطالعه مباحث فلسفی، بیان، کالم، نجوم، حکمت، منطق، اصول، شعر و ادبیات، تاریخ، دین و... 

  5»پرداخت.می
بر سبک که ایشان عالوهکنند در نجف اشرف اشاره میاالسالم قربانی قوچانی از شاگردان شهید مدنی حجت

هاي علمیه تحصیل کردند حوزهایشان در آغاز در «هاي روز هم احاطه داشتند: تدریسی نوین در حوزه نجف، به دانش
عنوان عالم موفق و استاد برجسته دروس عالی حوزه وارد نجف اشرف شد و در آنجا نیز از محضر بزرگانی چون و به

اهللا هاي آیتگونه که قبالً تقریر درسهاي او را به عربی نوشته است، همانکرد و تقریر درساهللا حکیم استفاده میآیت

                                                                                                                                                                                   
 .1387 ، مهر68، شماره شهروندمجله  ، »خویی در یک کتاب«ي، راحمدیم منصور. 1
 ،یاسالم غاتیتبل سازمان، قم، عمل و علم يهااسوه یزندگ از ياخالصه: ابرار گلشندر ، »ىیخو ابوالقاسم دیس اهللاتیآآفتاب فقاهت: «، اینپاك میعبدالکر. 2

 .427-438، صص 3، جلد 1385چاپ دوم،  ،)ع(باقرالعلوم پژوهشکده
اهللا سید اسداهللا مدنی، نامه شهید محراب آیتاهللا: ویژهدر مهاجر فی سبیل ،»کربال رويادهیپ تا میحک اهللاتیآ از تیحما يبرا کفن دنیپوش از«ي، نماز یعبدالنب. 3

 .120، ص 1399گرداورنده سید محمدجواد قربی، تهران، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول، 
: آیدکه در ادامه می است کرده نقل سوم تیهدا کتاب در ییخو اهللاتیآ و یمدن دیشه از ياخاطره ،یممسن نورآباد در یمدن اهللاتیآ همراهان از ياسد جعفر سردار. 4
 بعدها. ییخو اهللاتیآ خاص شاگردان از شودیم و نجف رودیم هم آنجا از و قم به هم بعد و دیآیم زیتبر به آذرشهر از ییابتدا التیتحص از بعد میدیفهم لیاوا همان«

 و شودیم او جذب داشت، که یپاک ریضم آن با یمدن اهللاتیآ شود،یم دیتبع نجف به) ره(ینیخم امام یوقت. دمید ییخو اهللاتیآ خطدست با را اجتهادش حکم خودم
 ییخو يآقا! د؟یکنینم یاعتراض ،یحرکت شانیا مثل چرا پس است، ینیخم اهللاتیآ از باالتر نجف در ماش گاهیجا که کندیم هیگال ییخو اهللاتیآ استادش، به بارکی

 یراض یمدن يآقا که گر،ید مسائل و میکن حفظ یاسیس يهابیآس و گزند از را حوزه اصل دیبا ما و است يگرید زیچ من کار که کندیم یهاتیتوج و آوردیم یلیدال
 و شودیم قطع ییخو يآقا يسو از یمدن يآقا یطلبگ هیشهر که رسدیم ییجا به کار. شود باز یلیخ ندارم دوست که است یتلخ خاطره. ردیگیم باال بحث و شودینم
 تیهدا منش،يسجاد دیحم دیس ».کند آشنا او نظرات و امام خط با را مردم تا گرددیبرم رانیا به امام يهاآرمان با یهمراه يبرا فهیوظ احساس ای اجبار، سر از ای شانیا

 .59-60 صص ن،یشیپ مقدس، دفاع و یاسالم انقالب از ياسد محمدجعفر سردار خاطرات: سوم
 .225، ص1389جا، انتشارات شرکت کتاب، چاپ اول، . م. بی شتاب، سیمرغ و صیاد (در پاسخ به براهین رضا براهنی)، بی5
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وري پرنشاط و مستمر داشتند. شهید مدنی قم نوشته بودند و در درس امام حضاي را در کمرهمحمد حجت کوه سید
عنوان شخصیتی مبارز، شجاع، دانشمند و پرکار حکیم بود و بهاهللا ن ازجمله آیتدر نجف مورد محبت و توجه بزرگا

نیز کامالً مسلط  هاي روز مثل ریاضیات جدیدز دانششدند. گذشته از تبحر در علوم حوزوي، به برخی اقلمداد می
اي داشتند، اولین کسی بودند که در آن تاریخ، تخته سیاه را وارد بودند. سبک تدریس خیلی روان و آموزنده

روي  بندي شده، برصورتی فشرده و دستهند. مباحث پیچیده ارث و... را بههاي حوزه نجف کردها و کالسآموزشگاه
پرداختند. در دادند. سپس به قرائت متن و آنگاه به تفسیر و تبیین متون دشوار فقهی مینوشتند و توضیح میتابلو می

 1 »رو، شاگردان فراوانی داشتند. نایروش سبکی تازه و کارآمد بود، از آن ایام، این
هاي متوالی را به امر تدریس مشغول بودند، اما از باقی زمان که ساعتزمانی که در نجف بودند، ضمن این ایشان

کردند شدت مطالعه ایشان به میزانی کردند تا جایی که همسر ایشان نقل میخود براي مطالعه کتب دینی استفاده می
کنند: مینه اشاره میزاالسالم بهاءالدینی در این رفتند. حجتها در حین مطالعه به خواب میشب بوده است که ایشان

فاطمه  -خانم بعداً .بودند مطالعه مشغول شب، آخر آمدندیم هم نهاخ در که یوقت نآ معموالً که گفتندیم ناشیا«
ي رو بود افتاده کتاب و بود برده خوابش ناشیا داشتم،یبرم ناشیا ۀنیس از رو کتاب من که کردندیم نقل -مدنی

 2»ایشان.

 هاي فقهی مجتهدیناط و تسلط بر دیدگاهب. قدرت استن4
ممتاز حوزه علمیه نجف و از  هاي علمیاسداهللا مدنی از شخصیتسید«اند: عبداهللا شیرازي بیان کردهاهللا سید آیت
اهللا ي، شهید محراب آیتنماز یعبدالنباهللا به اعتقاد آیت  3»هاي پرافتخار روحانیت و مثال تقوا و فضیلت بودند.چهره

اهللا علی اسالمی از شاگردان شهید محراب در نجف اشرف بودند. در همین راستا، آیت 4»عیارفقیهی تمام«مدنی 
 د:و توانمندي علمی و تحقیقی ایشان در علوم دینی بسیار زیاد بو بوده» مجتهد مطلق«کنند که ایشان اشاره می
 نیا يروز کی شانیا ییخو يآقا مرحوم درس در. دیترد بدون و شک بدون ،بودند المطلق مجتهد یمدن يآقا«

 رمیگ به يزیچ يانکته کی بگذرد روز سه دو دیشا م،یآیم درس که يروز شش پنج من: فرمود ما به رامطلب 
 5».بودند محقق قدرنآ. بود مال انشیا قدرنآ. یعلم مواضع به بود طیمح شانیا اندازه نیا یعنی .دیایب

 و یفقه گاهیجا نظر ازاهللا مدنی آیت« :کنندچهرگانی از قول پدرشان بیان می انزابی محمدحسیناهللا فرزند آیت
 و بود شده يسپر نجف در شانیا یعلم یزندگ و التیتحص عمده بخش. داشتند قرار ییباال اریبس سطح در یعلم
 ییباال اریبس یعلم سطح از شانیا یفقهها و افکار دیدگاه. بودند يممتاز تیشخص تیمرجع و اجتهاد فقاهت، نظر از

                                                                                                                                                                                   
 .19، ص 1394 مهر ،یخوارزم دانشگاه تهران،اهللا مدنی، نامه بزرگداشت شهید محراب آیت، در ویژه»انی قوچانیاالسالم قربوگو با حجتگفت«. علی مختاري، 1
 .1399تیر  19ی، قم، نیبهاءالد ابوالفضل دیس نیوالمسلم االسالمحجتمصاحبه نگارنده با . 2
 .22، ص 1382ودوم، شهریور ی، سال بیستمعارف اسالم، »فقیه وارسته و عارف ناشناخته«. محمدباقر شریعتی سبزواري، 3
 .22ص ،1390اول، چاپ محتشم، نشر کاشان، م،یکر قرآن یس جزء: يهد ریتفس ،ينماز یعبدالنب .4
 .1399تیر  24اهللا علی اسالمی، قم، مصاحبه نگارنده با آیت. 5
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شود که شهید نمونه، به دیدگاه ایشان در باب امر به معروف و نهی از منکر اشاره می عنوانبه  1»بود. برخوردار
شتند و استدالل فقهی ایشان منجر هاي رایج زمانه دااهللا مدنی دیدگاه خاص خویش را برخالف دیدگاهمحراب آیت

 به تجویز مبارزه عملی با ظلم شد. 
 معروف به امر بر همواره خود یغیتبل يهابحث در یمدن اهللاتدر باب این مسئله الزم است توضیح داده شود آی

 و جامعه افراد تمام فهیوظ را نآ و کندیم مطرح یاله ضهیفر دو نیا با رابطه نیا در را یمفصل بحث منکر از ینه و
 کتاب در ینراق يمهد مال. دانندینم زیجا را ضهیفر دو نیا در تساهل و مسامحه هرگونه شانیا. داندیم مسلمانان
: دیگویم و دانسته یانسان طمع و نفس ضعف از یناش را ضهیفر دو نیا در تساهل و مسامحه السعادات جامع ارزشمند

 یمال به طمع لیدل به ای و نفس حقارت و ضعف از ؛شودیم یناش زیچ چند از منکر از ینه و معروف به امر در تسامح
 ن،ید در بدعت رینظ میعظ منکرات از یبرخ شمردن با ینراق يمهد مال .است گرفته قرار مصامحه مورد فرد يسو از

 معروف به امر ان،گرید و خود اصالح جهت که نددایم واجب یمسلمان فرد هر بر... و ياعتقاد فروع و اصول به جهل
 کال، المنکرات عنده ریغی ان نید لمومن امکن لو« ت؛اس دقت و ملأت قابل شانیا کالم از یبخش. کند منکر از ینه و
 يدارنید مومن اگر پسو...،  میالتعل و یللنه الخروج به جبی بل... تهیب یف قصدی ان له سیفل باالحتساب بعضا او

 يبرا که است واجب او بر بلکه ندیبنش خانه در دینبا. دینما منع و دفع را منکرات نیا از یبعض ای همه که باشد ممکن
 کی به را خواننده وجدان و ذهن شانیا سخنان از بخش نیا. دآی رونیب خانه از مردم کردن شناآ و میتعل و بازداشتن

 هیعل شورش ینوع به را وریغ ياهانسان و سازدیم متوجه ،دارد وجود جامعه در که منکرات به نسبت یقیتطب دید
 زیست و عدالت به را هاانسان شکاراآ زین السعادات جامع در عدالت و ظلم مباحث مطالعه. دینمایم دعوت منکرات

 در را شهیاند صدور ینوع ینراق مباحث نیا درواقع و کندیم دعوت زمان، نآ عیشا یعدالتیب و استبداد و ظلم هیعل
 اهتمام مورد که هستند يامور از منکر از ینه و معروف به امر: بودند معتقد یفقه نظر از یمدن اهللاتآی .دارد یپ

و  سینوام حفظ ها،مسلمان جان حفظ مانند کند دایپ تحقق منکر نیا دینبا یطیشرا چیه در یعنی است، اقدس شارع
 محو را خدا خانه ،ببرد نیب از را اسالم رئشعا ،ببرد نیب از را هانیا همه دیایب بخواهد یکس اگر حاال اسالم، حفظ
 نچهآ به نسبت ما جان ،میبرس میخواهیم چه به میکنیم يگذارهیسرما ما که. کرد را تیاهم مالحظه دیبا کند،

 باالتر نآ ارزش دیبا. منکر از ینه و معروف به امر در دآییم دستهب نچهآ نه؟ ای دارد ارزش اآی میورآیم دستهب
 به امر فیتکل يضرر هر جاهمه بکنند دیبا را يفداکار نیا ،بکشند بتیمص و رنج تحمل و زندان ياعده که باشد

 حضرت نآ و میکنیم یسأت) ع(نیحس امام به ما: دیفرمایم یمدن اهللاتآی .کندینم ساقط را منکر از ینه و معروف
 بر ما عظام يفقها همه .است کرده انیب نیچن بانقال از قبل زمان در یهیفق ترکم .است کرده روشن را ما فیتکل

 عالمه. است ساقط فیتکل ضرر صورت در که گرفت نظر در دیبا را يضرر شرط که دادند فتوا اتیروا نیا اساس
 به لئقا فقها از یلیخ و السعادات جامع در اول ینراق دهیالفا مجمع کتاب در یلیاردب مقدس ،یمنته کتاب در یحل

                                                                                                                                                                                   
 .9ص  ی، پیشین،انزاب نیحس با شنود و گفت در یمدن اسداهللا دیس اهللاتیآ دیشه یاجتماع و یاسیس منش از ییهاناگفتهی، فراهان ياحمد یعل .1
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 اگر: نداهفرمود ده،یالفا مجمع در یلیاردب مقدس مسالک، در یثان دیشه دروس، در اول دیشه یحت .بودند شرط نیا
 و مطالب نیا .ستین هم زیجا بلکه ستین واجب تنهانه .است حرام ،باشد خطر مستلزم منکر از ینه و معروف به امر
 عتقدم اهللا مدنی کهندیشمندانی همچون آیتمتفکران و ا یول کندیم روشن نهیزم نیا در را یکل يفضا فقها يفتوا

 مقابل در سنت اهل اما. نددانیم واجب را جابر سلطان و طاغوت با مبارزه ،هستند السالم همیعل مهئا مکتب تیتبع به
 یسأت) ع(نیحس امام به ما«: دیفرمایم یمدن اهللاتآی .است واجب نهاآ از اطاعت و هستند االمر یاول نهاآ: ندیگویم
 لَکُمْ «: فرمود) ع(نیحس امام خود .است کرده معلوم را ما فیتکل کرده، روشن را ما فیتکل حضرت نآ و میکنیم
 همه يبرا را باب نیا یمدن اهللاتآی. کردند انیب را یعموم فیتکل حضرت ،»...جائِراً سُلْطاناً  رَأى مَنْ«و  »أُسْوَةٌ یفِ

 امام انیجر یمدن اهللاتآی. »است يجار هازمان همه درو  ودهنب یاختصاص حرکت نیا«: فرمودند و گشودند
 پرچم عمالً  و گرفت قرار احتجاج مورد و ساخت فقه وارد ی(ره)نیخم امام هیعلم حوزه میزع تبعبه را (ع)نیحس

 نشده ودمسد باب نیا رایز ؛کرد باز عمالً و علماً را راه یسأت با و مدآ مبارزه دانیم به و گرفت دستهب را اسالم
 1».بود

کردند و جهاد را ضروري میدعوت که ایشان به مبارزه علنی علیه فساد پهلوي  در باب همین مسئله بود
 اسداهللا 31/2/54 مورخه 21:30 ساعت در«آمده است:  1354دانستند. در یکی از اسناد ساواك مربوط به سال می

 عذاب را آنها خداوند تا بجنگید کفار با داشته اظهار جلسه رد حاضرین به خطاب و رفته منبر آبادشاه مسجد در مدنى
 د،دهمى ذلت و ظلمت آنهاه ب خداوند کند جهاد ترك مسلمان چنانچه صورت این غیر در کند خوارشان و دهد

 هدنخوا خبرى اوالد از ،افتدمی دیگران دستهب زیرزمینى ریذخا ،کندمى غلبه استعمار و شودمى استعمارى فرهنگتان
 شکنجه و زندانى را هاجوان ،شد خواهد دور انصاف و ضایع حق و شودمى ایجاد گوناگون هاىپرده هاىدل در ،بود

 دشمن که آنها با و دهید انجام ،آیدمی شما دست از هرچه ندارند انسانیت و پیمان و عهد که حاال .کنندمى تبعید و
 باشید جنگ حال در کفار با و باشید داشته شهامت و هستید مجریه قوه اجراکننده شما .کنید جهاد جنگ ،هستند دین

 بمباران را پادگان فالن یا کندمى کمک لبنان به کافر فالن یا و کنندمى متوارى کاشانه و النه از را مسلمانان چون
 در جهاد. کندىم کارزار آنان به خدا نکرد کارزار که کسی و شودمى دور شما از غصه کردید جنگ اگر .کنندمى
 خوشحال مؤمن ،کردند کار یانیفدا ایران در مثالً  کنید تن به را ىیخدا زره آن .کندمى باز را بهشت از درى خدا راه
  2».ناراحت منافقین ولى شودمى

االسالم بهاءالدینی، شهید مدنی در مباحث اصولی داراي استدالل و مباحث نوینی بودند که در از دیدگاه حجت
نمایند ولی این در حالی بود که ایشان منتسب اتید خویش هاي مطرح شده را به اسگاهثه علمی، سعی داشتند دیدمباح

                                                                                                                                                                                   
 .44، ص 1382، شهریور 261ودوم، شماره ، ماهنامه پاسدار اسالم، سال بیست»یمدن اهللایتآ حضرت یاسیس اخالق اصول«. تحریریه پاسدار اسالم، 1
 .4-5، صص 1382م، شهریور ودو، معارف اسالمی، سال بیست»عارفی دلسوخته«محمدباقر شریعت سبزواري،  .2
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ها و آراء اصولی خاص خویش را داشتند و در برخی مواقع، با احترام به نقد برخی مباحث مطرح اصولی توسط نظریه
  محمدرضا طاهري نقل کرده است:  1پرداختند.بزرگان حوزه می

گفتند خیلی بیان فصیح کردند) همه میهاي ایشان هم واقعاً از نظر بیان (شاگردها و علمایی که نقل میدرس«
باط و استنتاج ایشان در مسائل فقهی و نداشتند، خیلی بر نظرات علما و مجتهدین تسلط داشتند. آن قدرت است

 2»یلی دقیق و منظم و مدیر بودند.تر خکردند و از همه مهمشرعی خیلی قوي بود و همه تعریف می

 از اخالق نظري تا اخالق عملی . معلم اخالق،5
اخالقی  خوب صفات که را آنچه از ،ينظر هر از و جهت هر ازخداوند   3؛اهللا مدنی معلم اخالق و معنویت بودندآیت
 و فرمودندیم اخالق يهادرس نهمدا درشهید مدنی «اند: اهللا فاضلیان نقل کردهآیت  4.ندکرد تیعنا شانیا به بود
 5 ».داشت يادیز اثر و بودند کین اخالق يدارا ،داشت اثر یلیخ

 و باورها در یمهم ریتأث که است اخالق ،انسان يوجود مهم ابعاد از یکدر تبیین این مسئله باید اشاره شود ی
 بخش و دارد یفراوان دیتأک انسان یتیترب و یاخالق بعد بر جامع نید کی عنوانبه زیعز اسالم .دارد يو يرفتارها
 دانسته هیتزک را بعثت اهداف از یکی میکر قرآن در متعال خداوند ؛است اخالق باب در اسالم يهاآموزه از ياعمده

 مکارم ألتمم بعثت انما« :دیفرمایم و داندیم اخالق مکارم رساندن کمال به را خود بعثت هدف) ص(اعظم امبریپ و
 ،يو اخالق پرورش و رشد بدون مسلمان انسان منزلهبه انسان تیترب و انسان کی منزلهبه انسان تیربت و »االخالق

 و جان فروغ راه، نور قت،یحق شهیر لت،یفض اساس ات،یح يربنایز تیترب و بود خواهد انباریز بسا چه و ناقص یتیترب
 منبع روان، يصفا دل، نور آن، محکم واعدق و تیترب. است یزندگ شئون ۀهم در سعادت يسوبه انسان يراهنما

 علت ،یزندگ شیآسا ات،یح هیما بشر، هیسرما انسان، وقار موجب اصالت، و شرافت شهیر و قتیحق ظرف برکت،
 یگمراه از هاآن نجات و هاانسان ياعتال در تیترب عیرف گاهیجا. است آخرت سعادت و ایدن ریخ ،یبندگ راه ،یندگیپا
 تقدم نیا اگر و است برخوردار ياژهیو منزلت از اسالم یغن فرهنگ در نور يسو به ریس و نار زا خروج و ضاللت و

 اسالم. شدیم واقع دیترد و الؤس مورد کائنات عالم در یآدم لتیفض و يبرتر داشت،ینم اصالت گرید امور بر یرتب
 اقدس ذات به مانیا و اعتقاد هیپا بر را دخو اخالق تیترب یمبان و اساس يبعد چند و جانبههمه نید کی عنوانبه

. است برشمرده امبرانیپ اهداف نیترمهم از را یاخالق مفاسد با مبارزه و هاانسان یاخالق اصالح و داده قرار يخداوند
 هر یروان آرامش و سالمت و است تأمل و توجه قابل يامر یاجتماع و يفرد بعد در هاانسان یزندگ در اخالق ریتأث
 به آرامش در خود هم دارد دهیپسند يوخوخلق که یانسان چون مربوط است؛ او يوخوخلق به يادیز حد تا یانانس
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 آرامش و نظم و طیمح تیامن و سالمت سرانجام و شد خواهند مندبهره آرامش نیا از او انیاطراف هم و بردیم سر
 حاصل است، جامعه افراد یاجتماع خالقا و سلوك حسن ،مطلوب معاشرت تیفیک از یناش که یانسان عااجتم

 به بودن مؤدب و تیترب و اخالق مسئلهد. ریگ قرار یتیترب يهابرنامه سرلوحه دیبا یاخالق تیترب ،روایناز. گرددیم
 یخال مهم تیواقع نیا به توجه از را يعصر و روزگار و بوده داردالنیب توجه مورد ربازید از ،یاسالم یانسان آداب

  1.دید توانینم
مدار و پرورش اند که تربیت انسان اخالقهاي بیدار و هوشیار در این زمینه بودهشهید مدنی هم یکی از شخصیت

اهللا ی از شاگردان آیتنیحس یرکن محمدجوادت دینی را مورد توجه قرار داده بودند. یروي انسانی با ایمان و اهل بصیرن
ماي کلی از جایگاه علمی، اخالقی و کرامات ایشان در زمان فعالیت مدنی در نجف اشرف، در خاطرات خویش یک ن

 دیشه يآقا«دهد که جایگاه علمی و عملی ایشان با یکدیگر درهم تنیده شده بود: علمی در نجف اشرف ارائه می
 اهللاتیآ همدرس در رمضان ماه. داشت اخالق درس هم چهارشنبه روز. بود الکلمه معنا تمام به عامل عالم شانیا ،یمدن

 مسجد نیهم در هم امام. رفتیم منبر بود، هاترك مسجد به معروف که يانصار خیش مسجد در هاشب و يبروجرد
 از بعد یمدن يآقا و خواند،یم نماز يبروجرد بزرگ مدرسه رمضان در ظهرها اوائل امام البته. خواندیم نماز ظهرها

 آقا شنهادیپ با امام بعدها. نشستیم یمدن يآقا منبر يپا رمضان یکموبیست روز امام. کردیم یسخنران شانیا نماز
. بود جذاب اریبس یمدن يآقا يمنبرها. کرد منتقل يانصار خیش مسجد ظهرها به را نمازش بحرالعلوم یمحمدتق دیس

 درس از بعد طلبه. ختندیریم اشک کسرهی که هاطلبه هم بعد و کردیم هیگر خودش اول کرد،یم موعظه یوقت
 لیالتحصفارغ باًیتقر آمد، شانیا درس به امام احترام به یمدن يآقا. کندیم پرواز یروح لحاظ از که کردیم احساس

 معروف به امر در. بود یانقالب یلیخ. بود کرده شرکت را ییخو يآقا درس هم بعد و ابوالحسن دیس دوره اواخر از. بود
 آنها. بود کرده ینه يخوارروزه از را الواط يهاجوان رمضان ماه در رباکی. داشت ییطوال دی منکر از ینه و

 میباش مراقب ندارد، اشکال گفت شانیا. شدند ناراحت یلیخ هاطلبه. بودند زده شانیا صورت به را يجو يوالگل
 يآقا یضیمر انیرج در شانیا. بود میحک يآقا دیمر و امام شاگرد یمدن يآقا. ستین مهم ظاهر ،نباشد آلوده باطنمان

 آنجا را توسل يدعا و میرفتیم سهله مسجد به شانیا خدمت در هم یگاه. خواندیم دعا حرم در مرتب بود، میحک
 م،یبده دست از را میحک يآقا اگر که میهست یتیموقع در االن گفتیم شانیا. خواندیم میحک يآقا يشفا يبرا

 2».بود درست نیا. رودیم دست از حوزه
 که یامیپ در (ره)امام. است شده گفته شانیا ةدربارخمینی(ره)  امام حضرت زبان از که است يریتعب اخالق معلم

نحوه » .اتیمعنو و اخالق معلم و قدریعال عادل عالم بزرگوار، دیس«: ندیفرمایم فرستندیم شانیا شهادت مناسبت به
 اخالق، معلم ریتعب و بود بزرگوار آن شناخت اساس بر اتریتعب نیا که دهدنشان می یمدن دیشه با) ره(امام ارتباط

                                                                                                                                                                                   
 .1-2، صص 1399ی، تبریز، نشر مهد آزادي، چاپ اول، اسالم جامعه در تیترب و اخالق میشم، هاشمآل یمحمدعل دیس. 1
، صص 1397، فروردین 5، فصلنامه مقاالت و رساالت تاریخی، شماره »1353ـ1344 يهاسال انیم نجف در یطلبگ یندگز از ياتجربه«. رسول جعفریان، 2

148-147. 
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 درس ،بودند اشرف نجف در شانیا که یوقت. دارد شانیا یاخالق يواال گاهیجا از نشان و بود شناخت با موأت ریتعب
 نیا از حد چه تا که دهدیم نشان اشرف نجف چون ياهیعلم حوزه در درس نیا سیتدر ؛کردندیم سیتدر اخالق

 یفقاهت رتبه لحاظ از که دیتقل مراجع یگاه که بود يحد به ياستاد و تبحر نیا. بودند شده رفتهیپذ ياستاد به نظر
 برعالوه اشرف، نجف در شانیا اخالق درس جلسات در. کردندیم شرکت هادرس نیا در بودند یمدن دیشه از باالتر
 خدمت هفته در روز کی نجف انیبازار. کردندیم شرکت هم انیبازار جمله از اصناف گرید ی،نید علوم نیمحصل

 از که اشرف نجف هیعلم حوزه دیاسات از یکی. کردندیم شرکت شانیا اخالق درس در و دندیرسیم بزرگوار دیشه
 و شانیا سلوك از گردد، منتفع شانیا اخالق بحث جلسات از آنکه از شتریب انسان« :دیگویم ،بود بزرگوار نیا ارانی

 شانیا يواال اخالق بارز نمود کردارها و رفتارها نیا و بردیم سود خانواده و اجتماع ،یزندگ در شانیا یعمل یمش
  1».بود
 وادار محضرشان در عجز اظهار به را آنان داشتند که ییکوین رتیس با خودشان مخالفان با مواجهه در شانیا

 باز آذرشهر زادگاهشان به مردم ارشاد جهت هاتابستان یبعض بودند اشرف نجف در شانیا که ییهاسال در. کردندیم
 انداخته راه به او هیعل یعاتیشا آنجا در افراد از یکی که شدند متوجه داشتند يقصد نیچن بارکی یوقت. گشتندیم

 است رفتن در صالح که کردم فکر خودم شیپ«: دیگویم یمدن دیشه. کند يریجلوگ آذرشهر به آمدنشان از تا است
 به ناروا يهانسبت که هم مخالف فرد آن و است ارشاد و غیتبل و خدمت من قصد که دمیرس جهینت نیا به نرفتن؟ ای

 من از را شر نیا که کردم دعا و رفتم) ع(نیرالمؤمنیام حرم به. ندارد من به یربط و است خودش کار ولئمس داده من
 يطور د،ینما رفع را شر نیا که خواستم) ع(رضا امام شگاهیپ از و رفتم مقدس مشهد به و شدم رانیا عازم. گرداند رفع
 طوربه مردم. داد رخ ،بودم کرده ینیبشیپ که را هیقض آن عکس رفتم آذرشهر به یوقت. نشوم گناه مرتکب که

 مسجد به هم فرد آن. بردند مساجد از یکی به مرا و آمدند من استقبال به گوسفند و گاو يادیز تعداد با ياسابقهیب
 نکردم؛ یپرسش چیه بپرسم، يو يهاییبدگو درباره حاضران از توانستمیم که یحال در رفتم منبر يباال یوقت. آمد

 یسخن هرگونه رادیا از لذا .دیگرد خواهند نیبدب او به مردم و شد خواهد خراب فرد آن صورت آن در دانستمیم چون
 تیموقع یوقت که بودند دهیرس یاخالق مرتبه از هیپا چه به شانیا که دهدیم نشان امر نای ».کردم يخوددار فرد آن هیعل

 2.نکردند استفاده تیموقع نیا از کنند یمعرف مردم به داشتند نیقی او عناد و یدشمن به که را یدشمن تا بود یمناسب
و حتی   3ار عمومی بودنداي مترصد تخریب چهره ایشان در بین افکآباد هم پیش آمد و عدهاي در خرمچنین مسئله

کردند که حتی براساس شواهد موجود، ساواك هم در این زمینه مداخله آباد توزیع میهایی علیه ایشان در خرمنامه
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در مقابل این جریان، شهید مدنی با اخالق مناسب با آنها برخورد کردند و از هرگونه توهین و ناسزا   1داشته است.
فتار متواضعانه ایشان اهللا مدنی را به دلیل رآباد، آیتمهدي روشن از مبارزین انقالبی خرم االسالمپرهیز کردند. حجت

اهللا مدنی به میزانی جایگاه و مقام اخالقی آیت  2کردند.توصیف می» اسوه اخالق«عنوان نمونه بارز آباد، بهدر شهر خرم
 اخالق درس از مخصوصاً که آمدندمی همدان به قم انقالبی طالب«، گویانحق علیغالمهاي بود که براساس گفته

  3».بودند حوزه مسلم و مبرّز استاد ایشان چون کنند، استفاده مدنی آقاي
 در مدنی شهید«طور که بیان شد: اخالق در گفتار، کردار و حتی نگاه ایشان به افراد نمود عینی داشت. همان

 اخالق. کردندنمی منتسب کسهیچ به شد،نمی ثابت ایشان ايبر چیزي تا و کردندمی احتیاط خیلی کردن صحبت
. کردندمی را عدالت رعایت هم رجوع ارباب به کردن نگاه در من نظر به حتی و کردندمی رعایت شدیداً را اسالمی

 4».بودند بزرگواري بسیار مرد انصافاً کنند، صحبت او با و نگاه یکی به ايجلسه در که نبود طوراین
 تواضع خصوص در شانیا قاخال حسن و سلوك از دیتمج ضمن ياخاطره در اشرف نجف حوزه استادان از یکی
 با (ع)نیحس امام حرم ارتیز جهت هاتابستان در اشرف نجف هیعلم حوزه طالب«: دیگویم شانیواال اخالق با توأم

 سرما یوگاه گرفتیم صورت سال دسر فصول در هاوقت یبعض هامسافرت نیا. شدندیم کربال عازم ادهیپ يپا
 عازم سال سرد يروزها از یکی در یوقت بارکی. کنند توتهیب راه نیب يهااقامتگاه و هاخانه در زائران تا شدیم باعث
 کوچک ریپذمهمان آن در. میکن توتهیب بود شده بافته خرما ریحص از که يریپذمهمان در میشد ناچار میبود کربال
 جهت به شب آن در بودند، دیاسات از و کاروان نیا يکبرا از نکهیا با یمدن دیشه. میدیخواب نفر هلد سی الی چحدو

 يورود درِ  کنارِ  در ،تواضع جهت به زین و شود زائران آزار باعث شب يهامهین در شانیا تهجد و شب نماز مبادا نکهیا
 نیا خالل در ینید علوم طالب» .کردند تحمل ار رونیب يسرما خود و دادند من به را شیخو گاهیجا و دندیخواب

 آنان يبرا یفرصت سفرها نیا در حضور و بردندیم هابهره یمدن دیشه يکوین یاخالق يهارتیس و معارف از سفرها
 حاضر اعراب شان،یا همسفر طالب برعالوه که بود ياگونهبه شانیا رتیس. گردند مندبهره بزرگوار نیا از تا بود
 5.گرفتندیم قرار شانیا يکوین سلوك واخالقی  حینصا ریتأث تحت مه یعراق
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 . جایگاه رفیع جلسات اخالق شهید مدنی در نجف اشرف6
 بود برخوردار اشرف نجف يهاطلبه نیب در یخاص تیمقبول و تیمحبوب کی از یمدن دیشه« ی،منؤم اهللاتیآبه اعتقاد 

  1».بود معروف باال کلمه نفوذ به جهت نیا از و گرفتهیم قرار مراجعه مورد، مرجع عنوانهب آنجا در و
 یاخالق درس شنبه يهاشب و طالب ژهیو اخالق درس جمعه يهاشب هفته هر) ره(یمدن اهللاتیآ محراب دیشه

 اخالص و تقوا زهد، اسوه قتاًیحق شانیا .کردندیم برگزار يزدی کاظم دیس مرحوم مدرسه در کسبه و اصناف يبرا
 و علما ریسا و یفاطم نیحس دیس اهللاتیآ ،یمدن اهللاتیآ ،ینیقزو اهللاتیآ یمجتب خیش از اعم اخالق دیاسات .بودند

 رمز که داشتند دیکأت همواره بزرگان نیا. بودند قیشف و دلسوز اریبس طالب به نسبت و فروتن ،متواضع اریبس بزرگان
 يزدی اهللاتیآ مدرسه در یمدن اهللاتیآ محراب دیشه. تسا ایدن حب از يدور و خدا يبرا کار و اخالص ت،یموفق
 2.دیباش داشته زیپره يویدن امور به نسبت یافراط اشتغال و تجمالت از که کردندیم سفارش طالب به اشرف نجف در

اهللا سیستانی هم در محافل و در عظمت جلسات اخالقی شهید مدنی در نجف اشرف بیان شده است که آیت
اهللا مدنی جلسات اخالقی آیت«کنند: االسالم بهاءالدینی نقل میکردند. حجتالق ایشان شرکت میجلسات درس اخ

. مردم تیهدا يبرا بود اتیآ و اتیروا از ايمجموعهدر نجف اشرف بسیار مشهور و پر مخاطب بود. مباحث ایشان 
 اعتماد او به مردم دیبا ،دبزن حرف مردم يبرا خواهدیم که یکس بود؛ کالس صاحب ها،کالس یژگیودر مورد 

 به طالب و مردم که یاقبال نیا است. عامل خودش ،ویدگیم راست دزنیم حرف ددار که آقا نیا که باشند داشته
فرمودند: یم یستانیس اهللاتیآ یحت و هاي اخالقیحرف به بود ناشیا خودِ بودن عامل شسِرّ  داشتند یمدن يآقا مرحوم

 3»کردم.یم شرکت ار-شهید مدنی-ناشیا ايهاخالق درس خودم من

 لیف و تقریرات. تأ7
هایی داشتند که در زمان حضورشان در نجف اشرف کتابت کرده بودند ولی بعد از ماجراي نوشتهاهللا مدنی دستآیت

کتابخانه  ها ونوشتهو شخصی که این دست  4ها و تقریرات در عراق ماندنداخراج طالب ایرانی از عراق، این یادداشت
اهللا مدنی برساند و بعداً خانه ایشان به یکی از ست آیتها را به داهللا مدنی در اختیار او بود نتوانست این امانتآیت

  5هاي ایشان در نجف مفقود شدند.رو، مجموعه یادداشتاینبه رژیم بعثی عراق منتقل شد. از افراد وابسته
کنند که ایشان اشعاري هم داشتند مدنی اشاره میاهللا محراب آیت هیدآثار علمی ش االسالم بنکدار دربارةحجت

ها و بیرون کردن ما، کتابخانه ایشان را سفانه به جهت یورش بعثیمتأ«خط خودشان نگارش کرده بودند: که با دست
به کتابخانه  ها با کتابخانه کاري ندارند و بعداً متوجه شدیم که چه شده. گاهی که منترك کردیم و گفتیم این

                                                                                                                                                                                   
 .1393همدان، نوزدهم شهریور  هیمهد مسجد در یمدن اهللاتیآ شهادت سالگرد نیوسومیس ادوارهی مراسماهللا سید حسین مؤمنی در . خاطره از آیت1
 ی.قوچان مقدم یدعلیس نیوالمسلم االسالمحجت. خاطره از 2
 .1399تیر  19ی، قم مقدس، نیبهاءالد ابوالفضل دیس نیوالمسلم االسالمحجتنگارنده با  مصاحبه. 3
 .1399تیر  19ی، قم مقدس، نیبهاءالد ابوالفضل دیس نیوالمسلم االسالمحجتمصاحبه نگارنده با . 4
 .1399خرداد  15منش، قم مقدس، االسالم محمد صالحیمصاحبه نگارنده با حجت .5
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آقا شعر دیدم که با خط خودشان نوشته بودند. گفتم حاجهاي ایشان، اشعاري هم میالي کتابهرفتم، البایشان می
ها را ید؟ فرمودند: اي، هر وقت آدم یک حالی دارد. ایشان خط خوبی داشت. بعدها که سراغ کتابگویمیهم 

 1»اند.اند و معلوم نشد که چه بر سر آنها آوردهشیخ نصراهللا خلخالی برده ها را به خانهها کتابگرفتیم، گفتند که بعثی
هاي فراوان به در حوزه نشر کتاب و تدوین آثار علمی براي طالب باید اشاره شود که ایشان به علت مشغولیت

نجف، پرورش  وهاي اجتماعی در ایران هاي مکرر، کسالت و مریضی، فعالیتدلیل مبارزه با رژیم پهلوي و تبعید
شرف، احضور در نجف شاگردان و تربیت طالب علوم دینی، فرصت اندکی براي نگارش داشتند و حتی در زمان 

ی براي نگارش ، فرصت اندکرسیدمیهاي طوالنی که گاهاً به بیش از دوازده درس در یک روز به دلیل تدریس
زرگ یست بلکه مراجع بنمبود اطالعات و دانش اندك ایشان لیفی به معناي کی داشتند. البته این فقدان اثر تأآثار علم

بوده  د مدرسین حوزهیشان مورد تأییقی، فقهی و اصولی ااند و مباحث اخالید کردهنجف از نظر علمی ایشان را تأی
 ریخطی دوران تا دارند. یک نکته را باید در نظر داشت، تأکید بر جامعیت علمی ایشانو خیلی از شاگردان ایشان 

م باال به شوند: توانایی سخنوري بسیار خوب و انتقال مفهوهاي علمیه، علما و مدرسین به چند دسته تقسیم میحوزه
وانمند و فقدان آثار درس تسخنران و م فراوان تألیفی،توانایی سخنوري متوسط و تولید آثار  همراه تولید آثار دینی،

اهللا هاي مختلف. آیتوزهحال نویسنده قهار و توانمند در ح م و در عینمدرسین با توانایی اندك انتقال مفاهی تألیفی،
ضمن اینکه خطیبی  وتند مدنی ازجمله آن دسته از علمایی بودند که قدرت انتقال مفاهیم به شاگردان را به خوبی داش

 ند.فعالیتی نداشت -لمیآثار ع- لیف و نشر کتابگذار بودند ولی در حوزه تأثیرتوانا و تأ
ی اهللا مدنکه توسط آیت »و بیوگرافی روحانیون برگه تعرفه«هاي خوداظهاري ساواك با عنوان یکی از برگه در

اند که صرفاً بخشی از دروس دو تن از مراجع عظام لیفات چنین ذکر کردهتکمیل شده است، ایشان در بخش تأ
 اند: نجف را تقریر نموده

 2».امنوشته را مدظله حکیم هللاآیت و تحج اهللاآیت رحومم درس تقریرات فقط ،نموده نجف در تحصیل«
مدنی در جلسه ائمه  اهللاهاي آیتبعد از پیروزي انقالب اسالمی، حزب جمهوري اسالمی یکی از سخنرانی

منتشر شد و  3»اخالق اسالمی«اي مختصر و موجز منتشر کردند. این جزوه با عنوان صورت جزوهجماعات را به
در تیراژ ده هزار نسخه توزیع گردید. محل این  1360ماه ی در دياسالم يجمهور حزب 40 شماره هیرنش عنوانبه

ه وزصورت جبود که دستاورد این سخنرانی به 1359در تاریخ اول دي  قم هیضیف مدرسهسخنرانی شهید مدنی در 
شاگردان و همراهان  ی بود.ماسال يجمهور حزب يمرکز دفترآن  پخش مرکزکوتاه از شهید مدنی منتشر گردید و 

آباد براي تشویق نوجوانان و نونهاالن به قرآن، جزواتی تهیه کنند ایشان در خرمآباد نقل میاهللا مدنی در خرمآیت

                                                                                                                                                                                   
اهللا مدنی، همدان، اداره کل فرهنگ و ، یادنامه دومین شهید محراب آیت»المسلمین حسینعلی بنکدارو االسالمگفت و شنودي با حجت«یري، . میرهاشم م1

 .52، ص 1381ارشاد اسالمی استان همدان،
 .1اهللا مدنی، پیشین، ص مرکز بررسی اسناد تاریخی، یاران امام به روایت اسناد ساواك شهید آیت .2
  .1360 اسالمی، جمهوري حزب مرکزي دفتر تهران، اسالمی، اخالق مدنی، سید اسداهللا .3
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کرده بودند که تفسیري کوتاه از یک سوره قرآن کریم بود که حجم این جزوات بسیار اندك بوده که بیش از چهار 
آباد، این جزوات خرمالقرآن انصارالحجه هاي برخی از اعضاي مکتباست. براساس گفتهشده الی پنج صفحه نمی

عنوان هدیه فرهنگی به آنها شد و بهها توزیع میشان بین بچهاهللا مدنی بوده که توسط خودخط آیتکوچک با دست
 کردند.تقدیم می

 
 تصویر جلد جزوه اخالق اسالمی 

 شهید عامل مجاهد عالم اخالق پدر از: درسهایی«اهللا مدنی در کتاب آیت هاياز بیانات و سخنرانی یبخش
. گردآوري شده استاسالمی  انقالب شهید بنیاد فرهنگی به همت واحد 1»مدنی ]اسداهللا[اسداله سید اهللاآیت حضرت

اهللا مدنی پیرامون ائمه هاي آیت، سخنرانیباشد و در آنمی» صفات اولیاء اهللا«این کتاب داراي عنوان دومی با عنوان 
 از دیدگاه ایشان آمده است. الهی و معصومین(ع) سازماندهی شده و صفات اولیاء

 البالغه. تفسیر و قرائت سیاسی از نهج8
ها و هاي سیاسی نوین از خطبهالبالغه و ارائه قرائتاهللا مدنی، پرداختن به تفسیر نهجهاي علمی آیتیکی از خصلت

هاي آن را عامل بیداري امت اسالمی البالغه و آموزهبه نیاز روز بوده است. ایشان نهجالغه با توجه البهاي نهجحکمت
دارد. هاي گرانسنگی در حوزه سیاست به جامعه اسالمی ارزانی میدانند و معتقدند این کتاب ارزشمند درسمی

                                                                                                                                                                                   
اسالمی،  انقالب شهید بنیاد فرهنگی انتشارات واحد: ، قم(صفات اولیاء اهللا) مدنی اسداهللاشهید  مجاهد عامل عالم اخالق پدر از: سید اسداهللا مدنی، درسهایی .1

 .1366 چاپ اول، 
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شوند تا از این هاي علوي در جامعه میندیشههمین نکته عاملی است که برخی از سیاستمداران مانع ترویج افکار و ا
ه استعمارزدایی و ایستادگی در برابر استبداد که در این کتاب به آنها اشارات فراوانی یشطریق بتوانند مانع توسعه اند

البالغه آمده در خصوص تأکید شهید مدنی بر نهج 11/03/1354ه مورخ 1184/15شده است نیز بشوند. در سند 
 است: 

 از پس و رفته منبر بختىشاه خیابانر د واقع خویش منزل در مدنى هللاسدا 04/03/54 مورخه 19:00 ساعت در«
 شوند بیدار خواهندمى که استعمارزده کشورهاى از بعضى در داشته اظهار البالغهنهج از اىخطبه قرائت

 از بعضى و بردمى بیگانه را معادنشان و ریذخا که فهماندمى آنان به البالغهنهج چون شودمى ممنوع البالغهنهج
 تعظیم و سجده ظالم فالن به باید ما که گویندمى یعنى کنند حفظ دنیا وسیلههب را خود دین که خواهندمى مردم
 جز سجده و تعظیم چون اشتباهند در عده این ولى بیاوریم بجا را خود عبادت آسایش کمال در بتوانیم تا کنیم
 1».نیست جایز بشر افراد از احدى براى خدا براى

دادند و کردند، مورد عنایت قرار میالبالغه را حفظ میهایی از نهجکه بخش را ایشان در نجف اشرف، طالبی
 االسالمحجتگرفتند. ها میالبالغه از طلبههجهایی در خصوص نکردند و حتی آزمونهدایایی براي آنها تهیه می

 این خصوص بیان کردند: در مدرس برقعی رضا سید
 براي و کردند بیشتر امام حضرت به را طالب توجه که بود این نجف در مدنی اهللاشهیدآیت کارهاي از یکی«

 البالغه،نهج از. دادندمی جایزه و گرفتندمی امتحان تحریرالوسیله و البالغهنهج از بکنند، را کار این بتوانند اینکه
 قصیده که کسی هر طورهمین. گرفتمی ایشان از خوبی بسیار جایزه کرد،می ظحف را همام خطبه که کسی هر

 2».گرفتمی خوبی جایزه کرد،می حفظ بود) ع(علی حضرت درباره که را هندي حامد سید کوثریه
ا هالبالغه داشتند. گاهاً این کالسآباد، تفسیر نهجوزشی، علمی و تبلیغی خویش در خرمهاي آمایشان طی فعالیت

بر طالب، براي البالغه عالوهات نهججلس  3شد.البالغه بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار میو جلسات مربوط به نهج
 زمان آن در و بودند آبادخرم در یمدن اهللاتیآ که یزمان«شد. در این زمینه نقل شده است: عامه مردم هم برگزار می

 ،کردیم ریتفس و ترجمه را البالغهنهج از جمله چند منبر سر بر یوقت د،بودن هم آبادخرم هیکمال هیعلم حوزه سیرئ
 یسخنران ادامه از را اهللاتیآ آن اًگاه هیگر و بغض و ستیگریم يهايها منبر، يباال در حضرت آن کالم عظمت از
 4».داشتیم باز

 
                                                                                                                                                                                   

اهللا سید اسداهللا مدنی، تهران، انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، چاپ اسناد تاریخی، یاران امام به روایت اسناد: شهید آیتمرکز بررسی . 1
 .322، ص 1377اول، 

 االسالمحجت با وشنودگفت در انپاکست در) ره(خمینی امام مکتب مروج منش از هاییجلوه: رفت امام اندیشه با رفت نجف از وقتی«، کائینی محمدرضا. 2
 .9، ص 1395ویکم مرداد ، بیست4552، روزنامه جوان، شماره »مدرس برقعی رضا سید والمسلمین

 .1399خرداد  28آباد، االسالم مهدي روشن، خرممصاحبه نگارنده با حجت. 3
 .1399نا، هفدهم مرداد جا، بی، بی)ع(یعل حضرت محضر در. احمد لطفی، 4
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 کید بر قرائت قرآن در برنامه طالب علوم دینی. تدریس قرآن و تأ9
دانند، ها را چندان الزم نمیهاي علمیه که آموزش قرآن در حوزهرویکرد برخی از اساتید و طالب حوزهبرخالف 

روزهاي تعطیل در نجف، شهید مدنی به تدریس قرآن   1قرآن داشتند. شهید مدنی اهتمام جدي به مسئله آموزشِ
مدنی، بین قرآن و سایر دروس ایشان تفکیک کنند که در سیره نظري شهید اهللا اسالمی اشاره میآیت 2مشغول بودند.

کید زیادي بر قرآن کریم داشتند کردند و تأت و روایات استفاده مینبود بلکه ایشان براي ارائه معارف اسالمی از آیا
یکی از  کردند.ارزشمند تفسیري ارائه می و حتی درس تفسیر قرآن کریم در نجف اشرف داشتند و نکات

کردند و دیدگاه نی، حافظه قوي ایشان بود و خاطرات مختلفی از اساتید خویش نقل میهاي شهید مدبرجستگی
  3کردند.ها نقل میهاي جالب از قرآن کریم را به طلبهاساتید برجسته حوزه در باب قرآن و ارائه قرائت

به طالب علوم دینی  حتیدانستند و اهللا مدنی براي تعالی حوزه علمیه، تدریس قرآن را الزم میرو، آیتایناز
در خاطرات مربوط به ایشان در حوزه علمیه   4که به قرائت روزانه قرآن مشغول شوند.کردند میکید توصیه و تأ

 کمالیه آمده است: 
بود؛ هر روزي ده صفحه  در صبح خواندن قرآن ،اي که گذاشتندهاي حسنهآباد یکی از سنتشهید مدنی در خرم«

رآن فرمودند من راضی نیستم کسی شهریه بگیرد و ده صفحه قرآن نخواند و لذا خواندن قیها. مقرآن براي طلبه
قرآن بخوانند.  نمجبور بودند به خاطر رضایت ایشا صورت اختیاري اجباري کرده بود؛را بین طالب تقریباً به

 5»قرآن اول صبح بحمداهللا ترك نشد تا زمان ایشان بعد از ایشان دیگه سنت شد.
عنوان نمونه، ایشان در زمان کردند. بههاي سیاسی از آیات ارائه میایشان در زمان تدریس قرآن، برداشت البته

دشان در بندر کنگان، روزها در مدرسه علمیه کنگان به تدریس قرآن مشغول گردید و ظهرها در مسجد جامع یتبع
داخت. پر واضح است که تدریس قرآن ایشان گري شهر به اقامه نماز جماعت پرها نیز در مسجد کوزهبندر و شب

 6از ماهیتی سیاسی برخوردار بود.

                                                                                                                                                                                   
 .1399خرداد  15منش، قم مقدس، االسالم محمد صالحیمصاحبه نگارنده با حجت .1
 .46ص جا،یب نا،یب ،من شیرین و تلخ سرگذشت یا زندگى خاطرات گلستانى، امینى محمد .2
 .1399تیر  24اهللا علی اسالمی، قم، مصاحبه نگارنده با آیت. 3
 .1399خرداد  28آباد، رماالسالم مهدي روشن، خمصاحبه نگارنده با حجت .4
 .1399خرداد  28آباد، االسالم مهدي روشن، خرم. مصاحبه نگارنده با حجت5
 .317، ص 1387رسانی در نهضت امام خمینی(ره)، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، آباد، شبکه پیامبخش اهللا. رحیم روح6
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اهللا مدنی در حال قرائت قرآن کریمتصویر آیت

االسالماهللا مدنی در زمان حضورشان در نجف اشرف اهتمام به قرآن و تفسیر داشتند. حجتشهید محراب آیت
اهللاتیآ مرحوم«نمایند: ی اشاره میهمدان لمحص یتقمحمد دیسمنش در این خصوص براساس خاطرات صالحی

ایشان عموماً در هفته  1».داشتند شانیا هم »ریتفس سیتدر« و »ریتفس غیتبل«...، دادندیم درس را زانیالم ریتفس یمدن
دادند و در روزهاي تعطیل، براي طالب حوزه به تدریس و آموزش قرآنیک روز را به تدریس قرآن اختصاص می

2هتمام داشتند.ا

اهللا حکیم از ایشان درخواست کردند تااهللا مدنی به میزانی بود که مرحوم آیتجایگاه علمی و اجتهاد آیت
 3سیس و آن را مدیریت نمایند.شناسی و تفسیر در نجف تأآن، حدیثمرکزي براي تدریس قر

. اهتمام به برگزاري منظم جلسات درس در نجف10
ارياي به برگزشد و ایشان اهتمام ویژهصورت منظم برگزار میاهللا مدنی بهاي درس آیته، کالسدر نجف اشرف
کردند که بدون دلیل، از رفتن بهصورت مرتب و بدون وقفه داشتند و حتی به طالب توصیه میجلسات درس به

آباديشاه اهللا نصراهللاهاي درس غفلت نکنند؛ چون براي آنها خسران به همراه خواهد داشت. در خاطرت آیتکالس
هاي درس در نجف اشرففرزند استاد اخالق و عرفان امام خمینی(ره) پیرامون جدّیت شهید مدنی به برگزاري کالس

.1399خرداد  15منش، قم مقدس، محمد صالحی االسالممصاحبه نگارنده با حجت .1
.22پیشین، ص  م،یکر قرآن یس جزء: يهد ریتفس ،ينماز یعبدالنب .2
.173-174ص ص ،1391 ،یاسالم انقالب اتیادب دفتر مهر، سوره انتشارات تهران، ،يمنصور جواد خاطرات قرار؛یب يهاسال ،یکاظم محسن .3
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از نظر درسی و علمی مال و دانشمند و مجد بود و تدریس ایشان هم مرتب بود و شاگردان متعددي تحویل «آمده است: 
گران کم نداشت و البته چون وجهه تقوایی ایشان بر علمش غالب شده بود، این وجهه جامعه داد. از نظر علمی از دی

اي بر روي علمیت ایشان افکنده بود، و اال هم از نظر تقوا بسیار مرد متقی و هم از نظر علمی مال و استاد ایشان پرده
اي موجب تعطیلی هیچ بهانه .بود در جنبه علمی از دیگران کم نداشت و مجد هم حقیقتاً. دیده و درس خوانده بود

کرد که مبادا وقتتان را تلف کنید. هاي پنجشنبه جلسات اخالقی داشت و نصیحت میشد. شبدرس و بحثش نمی
طور هم هاي مختلف درس نروید، درس را تعطیل کنید، یا درس را سرسري بگیرید. ایننکند عمر تلف شود، به بهانه

داد و جدیت داشت به درس گفتن و حضور در باشد. خودش انجام می» ال تفعلون لم تقولون ما«نبود که مصداق 
اهللا آیت ،کننداهللا علی اسالمی اشاره میآیت  1»ی.مجلس درس اهتمام داشت و تعطیلی بیخود نداشت، مگر مریض

ته خودشان، ها حاضر نشوند و به گفآمد که در کالسمدنی در دوران حضورشان در نجف اشرف به ندرت پیش می
 2غیبت ایشان در کالس اساتید و جلسات درسی خودشان بسیار اندك بوده است.

 . تدریس دروس متنوع براي تربیت طالب در نجف اشرف11
اهللا طبسی آیت  3شد.اهللا مدنی در نجف بسیار پرشور بوده و با جمعیت باال برگزار میجلسات درس و بحث آیت

 شانیا کالس در یخاص عالقه و عشق با شانیا يشاگردها که فرمودندیم فضال از یبعض قول به« ،کننداشاره می
 4».کردندیم شرکت

مدنی در نجف اشرف، برخالف امور مرسوم حوزه، ساعات متوالی تدریس و دروس مختلفی را  اهللاشهید آیت
عه در شبانگاه اختصاص ي، ساعات زیادي را به مطالند و براي ارائه مطلوب دروس حوزوکردبه طالب ارائه می

برخی براساس خاطرات   6کردند.الی سیزده درس در روز ارائه می 5دادند. در خاطرات آمده است ایشان دوازدهمی
 االسالمحجتدانستند. شاگردان ایشان در نجف اشرف، تعداد دروس ایشان را هفده الی هجده درس در روز می

 بوده فعال و برجسته دیاسات از یکی نجف هیعلم حوزه در انقالب از بلق شانیا«: ستا کرده نقل يجابر وسفی دیس
 درس هفده شانزده هاکتاب در بعضاً و گفتارها در شاگردانش از نقل به فرمودندیم سیتدر که هیعال سطوح در

 7».فرمودندیم سیتدر و داشتند

                                                                                                                                                                                   
 . 6، ص 1382دوم شهریور و، بیست103، پگاه حوزه، شماره »یمدن دیشه یاجتماع و یاسیس رفتار در يدارمردم و يارندید هنر«آبادي، نصراهللا شاه .1
 .1399تیر  24اهللا علی اسالمی، قم، مصاحبه نگارنده با آیت. 2
 .12، ص 1396، بیستم شهریور 3802، شماره»زیتبر تا زیتبر از ؛یمدن اسداهللا دیس«روزنامه ابتکار، . 3
 .1399 ریت 5، قمی، طبس نیالدنجماهللا مصاحبه نگارنده با آیت .4
کرد جلسه درس از کتب کفایه، رسائل، مکاسب و لمعه را براي شاگردان خویش تدریس می 14الی  13روزانه «صادق گلزاده نقل کرده است که شهید مدنی . 5

 .78ه، شهید اخالق و فضیلت، ص نک: صادق گلزاد» ساخت.مند میو آنان را از علم وجودش بهره
 .1399تیر  19ی، قم، نیبهاءالد ابوالفضل دیس نیوالمسلم االسالمحجتمصاحبه نگارنده با . 6
 .1399 ریت 16ي، بناب، جابر وسفی دیس االسالمحجتمصاحبه نگارنده با . 7



 قانی(ره)دهخوار مدنی اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید هايفعالیت و شخصیت زندگانی، شفاهی تاریخ :االعالم العلماء سید   130
 

  

س و مدنی در حوزه تدریاهللا تآیهاي شهید خصوص فعالیتداماد شهید مدنی، در  ،االسالم بروجرديحجت
 با ما بزرگوار دیشه«کنند: ها بیان میسطح علمی طلبهآموزي، شاگردپروري و ارتقا وقفه ایشان براي علمتالش بی

 حوزه در) 50 سال از قبل تا( بودند اشرف نجف در که یزمان تا ذلکمع بود دهیرس علم از هیعال مراحل به نکهیا
 کنم،ینم چندان يااستفاده رفتن درس از من: فرمودند من هب شب کی نکهیا با شدندیم حاضر مراجع یبعض یدرس
 دیمف گرید جهات از رایز دهم ادامه را آن نمیبیم الزم خود بر ذلکمع یول دیایب دستمهب دیشا مطلب سه دو ياهفته

 عمل مرد حقاً و کردیم عمل نآ به خودش که دیبگو مردم به را يزیچ داشت یسع آنکه خالصه .است فهیوظ و
 و فراوان یگرم و اقیاشت با اشرف نجف در سیتدر مقام در نیهمچن و. بود عمل با توأم گفتارش شهیهم بود،

 اوقات و فرمودیم سیتدر) هیکفا و مکاسب( هیعال سطوح تا گرفته) لمعه شرح( متوسطه سطوح دروس از متواضعانه
 صحن از شانیا منزل يدور و اشرف نجف کنندهناراحت و گرم يهوا آن با .کردیم پر جهت نیا از را خود روز

 و صبح ذلکمع) هینید علوم طالب درس يهاکالس و مراکز( مدارس و مساجد ریسا و) ع(نیرالمؤمنیام مطهر
 نشایا به من که گفتیم شانیا دوستان از یکی که آنجا تا داشت اشتغال بحث و درس به هاشب یحت و بعدازظهر
 زحمت به را خود نقدریا شما چرا احوال ضیمر و کسل مزاج و راه يدور و گرم يهوا نیا با که کردم اعتراض
 فقط آورندینم ایدن به دوبار که را ما دادند جواب شانیا د؟یکنیم بحث و درس صرف را خود وقت تمام و انداخته

  1».نمود را عمر از استفاده کمال دیبا است بارکی نیهم
 از يو. شدیم محسوب نجف هیعلم حوزه لتیفض و علم يهااستوانه از یمدن دیشه«گفته موسوي تبریزي،  به

 همه قبول مورد و ممتاز واقعاً  نجف در هم تیقدس و لتیفض جهت از و بود هیکفا و مکاسب مدرس یعلم نظر
  2».بود

هاي ی در نجف اشرف داشتند و از نزدیک شاهد فعالیتی ارتباط نزدیکی با شهید مدنکاشانیراست نیحس اهللاتیآ
کنند: ها اشاره میاهللا مدنی براي طلبههاي آیتعلمی و جایگاه ایشان در حوزه نجف بودند. ایشان در تبیین درس

 بودند، مختلف دروس سیتدر مشغول و کرده یط را اجتهاد مراحل م،یبود دهیرس خدمتشان ما که موقع آن«
 شانیا درس در يادیز تیجمع و کردندیم مختلف سطوح در متعدد يهادرس صرف را وقتشان تمام که ياگونهبه

و  عشق با شانیا ذیتالم و بود ترتیپرجمع هادرس همه از شانیا درس نجف، در که يطور نمودند،یم شرکت
 یاخالق جهات از و ندشدیم مندبهره شانیا یدرس حوزه از و کردندیم شرکت شانیا درس در خاص ياعالقه

 اصالً  بلکه کردند،یم استفاده ینید طالب ریغ اًانیاح و طالب انیآقا و داشتند اخالق بحث جلسات فقط نه شانیا
 بودند، تماس در شانیا با که يافراد و بود آموزنده بحث جلسات در و اجتماع خانه، ،یزندگ در شانیا یعمل یمش

 اخالق یعمل یمرب کی نجف هیعلم حوزه در یمدن اهللاتیآ دیشه که گفت دیاب قتیحق در ؛کردیم تیترب را آنها
                                                                                                                                                                                   

 .36، ص 1382هریور ، ش261ودوم، شماره ، ماهنامه پاسدار اسالم، سال بیست»حیات طیبه«. بروجردي، 1
، 1387 عروج، نشر و چاپ مؤسسه ،)ره(ینیخم امام آثار نشر و میتنظ مؤسسه ،تهراني، زیتبر يموسو نیحس دیس اهللاتیآ خاطرات. حسین موسوي تبریزي، 2

 .254، ص 1جلد چاپ دوم، 



  131     فصل سوم: تحصیل،آموزش، تدریس
 

 مقام یعلم جهات از یحت که یکسان یگاه اناًیاح و مختلف سطوح در علم، اهل انیآقا شان،یا جلسات در. بودند
 را یئلمسا هم شانیا و کردند یم شرکت شانیا بحث جلسات در هم مراجع یبعض یگاه یحت و داشتند یعال اریبس
 که يافراد همه و دادند یم تذکر نباشد، بندهیز و دیایب شیپ طلبه کی يبرا ست ممکن که یعوارض با مناسب که
 دو در ،یمهم اریبس نقش هیعلم يهاحوزه در شانیا. شدندیم مندبهره شانیا اناتیب از کردند، یم شرکت جلسه در

 يهادرس یعلم جهت از. داشتند هینید علوم نیمحصل و بطال انیآقا و افراد تیترب به نسبت عمل، و علم جهت
 از حد آن در که یکسان نوع گفتند،یم شانیا که ییهادرس که گفت بتوان دیشا و داشته مختلف سطح در يمتعدد
 و مطالب يالقا نحوه و مطالب اصل از و کنند شرکت شانیا درس در کردند،یم یسع المقدوریحت بودند، هادرس

 یزندگ مشکالت کردند،یم یسع و بوده دلسوز اریبس طالب به نسبت و کنند استفاده شاگردان با رخوردب یچگونگ
 در شانیا. ندینما شروع ياتازه درس تا آمدندیم خدمتشان به یجمع و داشتند وقت که آنجا تا ند،ینما رفع را آنها
 درس تا هشت روز در دیشا که بودند شده ادیز شانیا درس يااندازه به که ياگونهبه کردند،ینم قهیمضا توان حد

 کامالً  آمد،یم دیپد طالب يبرا یاشکال اگر و داشتند تیجد کمال طالب نندراپرو به نسبت کامالً  و فرمودندیم
 کامالً يفرد که جهت آن از شانیا که گونهنیهم هم یعمل جهات از. دادیم آنها به یکاف جواب و کردیم گوش
 انیآقا اتیروح و اتیمعنو در ياسازنده نقش اریبس داشتند، که یاخالق جلسات از ریغ در لذا و بود شده ساخته
 و کردیم ییراهنما و ارشاد و دادیم تذکر دائماً نمود،یم افراد با که ییهامعاشرت و هاتماس در داشت، طالب
 تیهدا کنند، تیرعا دیبا کمال راه در یحانرو کی که یجهات آن در اهتمام و هیتزک و بیتهذ هیناح از را افراد

 1».کردیم تیترب روشش و رفتار با و نمودیم

 
 در استان همدان اهللا مدنی در یکی از جلسات ایشانتصویر آیت

                                                                                                                                                                                   
 .3-4،  صص 1382ودوم شهریور یست، ب103، مجله پگاه حوزه، شماره »هاساز حوزهانسان«ی، کاشان یراست نیحس اهللاتیآ .1
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 اهللا مدنیهاي تدریسی آیت. دروس و کتاب12
ها و دروس تدریسی ی از کتاببرخ  1کردند.بر سطح در شهرهاي مختلف، خارج هم تدریس میاهللا مدنی عالوهآیت
 اهللا مدنی به شرح زیر است:آیت

 . جامع السعادات نراقی12-1
 زدهمیس و دوازدهم سدة يفقها و حکما از ینراق يمحمدمهد مال فیتأل یعربزبان  به اخالق در یکتاب السعادات جامع
 و فاتیتأل علوم نیا عیجم در و بود نظرصاحب اخالق علم درو  فقه اصولِ فقه، ،یشرع علوم در ینراق محقق است.
 يامروز يمعنا به علم، به اخالق اما شده نوشته اخالق دربارة ییهاکتاب یاسالم دورة در اگرچه. آورد دیپد يآثار

 یاخالق میتعال وجود با ینید عالمان رسدیم نظر به. بود نگرفته قرار یاسالم علوم ریسا شمار در و نشده لیتبد کلمه
 به اتکا با مسلمانان که بودند معتقد رایز ؛انددهیدیم ازینیب اخالق باب در مستقل یفیتأل از را خود ات،یروا و قرآن
 برخالف اخالق، باب در يفکر روش نیا. افتی خواهند دست یراست و یکین به آن، يدستورها بستن کاربه با و قرآن
 است شده استناد اتیروا و اتیآ به اسالم جهان یاخالق ارآث سراسر در رونیازا. است یونانی شمندانیاند يفکر روش

 رممکنیغ را دهیعق و مانیا به اتکا بدون و یعمل عقل بر یمبتن صرفاً و معقول اخالق نیتدو ،ینید عالمان احتماالً و
. ندارد یگاهیجا ،یاخالق قتیحق به مانیا و دهیعق بدون اخالق دَرّاز، عبداللّه محمد نظر به چنانکه اند،دانستهیم

 ریسا دربارة و ردیگیم بر در را) اخالق یعنی( میقد یعمل حکمت از بخش کی مؤلف حیتصر به السعاداتجامع
 یچگونگ در بحث تنها آن فیتأل از يو غرض رایز ؛دیگوینم سخن) مُدُن استیس و منزل ریتدب یعنی( هابخش

 آن در که مقدمات در اول باب: است باب سه بر تملمش السعاداتجامع. است بوده اخالق بیتهذ و نفس اصالح
 نقش اخالق، بر یآدم عتیطب ریتأث نفس، يبقا و تجرد لیقب از ؛است شده مطرح اخالق علم یمبان و یکل مباحث

 نکهیا و متقابل جهات از انسان قتیحق بیترک تش،یغا و موضوع شرافت سبب به اخالق علم شرف ،اخالق در تیترب
 بحث رذائل، و فضائل اجناس چونهم یمباحث شامل اخالق اقسام در دوم باب است؛ مبدأ به شبهت سعادت، تیغا

 کنندةادراك ينظر عقل نکهیا عدالت، قتیحق در ،)عفت و شجاعت عدالت، حکمت،( چهارگانه فضائل دربارة
 ده،یپسند اخالق ربارةد سوم باب اخالق؛ در) طیتفر و افراط( آن اطراف و )اعتدال( حدوسط است، رذائل و فضائل
 ژةیو درمان و نفس يماریب یکل درمان فضائل، اعتدال ينگهدار راه از مقدمه در. مقام چهار و مقدمه کی شامل

 پژوهش شهوت، قوة فضائل و رذائل غضب، قوة به متعلق امور عاقله، قوة از نیز مقامات در و شودیم بحث نفس يماریب
 يعلما. دیآیم انیم به سخن آنهاست، از قوه دو به متعلق ای گانهسه يقوا نیا به مربوط که یفضائل و رذائل باب در

 فیتأل صرف و دادهیم اخالق درس گرانید به شیخو کردار و عمل با نوشتن، و گفتن از شیب سلوك، اهل و اخالق
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 نیتمر با بلکه د،یآینم دستبه یاخالق يهاکتاب قرائتِ و تعلم با اخالق رایز ؛انددانستهینم مؤثر اخالق بیتهذ در را
 اگر ن،یبنابرا. شودیم حاصل ،اموزدیب خواندن یآدم آنکه از قبل و یکودک امیا در ژهیوبه مستمر تیترب و مداوم

 اریبس ارزش یاخالق کتب ستیبایم سوکی از کرد،یم تیکفا آن رشد و لتیفض جادیا يبرا کتاب خواندن
 نیا از شتریب السعاداتجامع کتاب تیاهم. کردیم ازینیب را بشر جامع، یاخالق تابک کی گرید يسو از و داشتندیم
 به اقبال سرّ و است بوده صالح عمل اهل و داشته مانیا از سرشار ياهیروح و برجسته یاتیخُلق مؤلف که است ثیح

نی با توجه به اهمیت این کتاب اهللا مدآیت  1.گرددیم دایهو آن قرائت از که است یمانیا روح در السعاداتجامع
صورت و حتی برخی از شاگردان ایشان، بهگرفتند اخالقی، در جلسات اخالق خویش در نجف از این کتاب بهره می

 ،یرفاه لیعبدالخل نیوالمسلم مالالسحجتعنوان مثال، گرفتند. بهالسعادات را نزد ایشان درس میخصوصی، جامع
رود که در خاطرات خود اشاره کرده است که در یم شماربه انگلستان در عیتش نیجروّم از و اصفهان يخطبا از یکی

 2.آموخت یمدن اسداهللا دیس دیشه از را ینراق السعاداتجامعدوران طلبگی در نجف اشرف، 

 یخراسان آخوند االصول ۀیکفا. 2-12
 چهاردهم قرن یامام انیاصول و دیتقل مراجع از یخراسان آخوند به معروف ،)ق1329-1255(یخراسان محمدکاظم مال
 یخراسان آخوند اشتغال وجود با. بود رانیا مشروطه نهضت یاصل انیحام از و االصول ۀیکفا مهم کتاب مؤلف ،يقمر
 یخراسان آثار. است مانده يبرجا او از يارزشمند آثار مشروطه، عیوقا ژهیوبه و تیمرجع کار به عمر یانیپا يهاسال در
 االصول ۀیکفا نیز هاآن نیتررمشهو و نیتربزرگان. شي ایهادرس راتیتقر و ییفتوا ،یاستدالل یفیتأل: ستا گونهسه

 مباحث محور زین و یعال سطوح یدرس متن نیترمهم تاکنون، فیتأل زمان از و شده فیتأل سال دو ظرف در که است
 نوشته آن بر ياریبس يهاهیحاش و هاشرح و بوده ینید علوم يهاحوزه در اصول) خارج( یعال دوره يهادرس شتریب

 لقب نیا خود، ای شدند مشهور ییکفا به فرزندانش و افتی شهرت زین هیکفا صاحب به پس آن از یخراسان. است شده
  3.دندیبرگز را

 کفایۀخصوص در نجف اشرف از کتاب ارزشمند هاهللا مدنی براي تدریس در شهرهاي مختلف ایران و بآیت
اهللا مدنی در نجف ی از شاگردان آیتقوچانمقدم نیوالمسلم االسالمحجتکردند. استفاده می براي تدریس ولاالص

 هیکفا کتاب اول جلد« کنند:بیان می ،اهللا مدنی مطالعه کردندهایی که نزد آیتاشرف در خصوص دروس و کتاب
همچنین   4».کردم استفاده یمدن اسداهللا دیس اهللاتیآ اخالق، بزرگ معلم و بزرگوار استاد محضر از را یخراسان آخوند
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 ،کردهاي ایشان شرکت میکالسمدنی در نجف اشرف که در اهللا اهللا علی اسالمی یکی دیگر از شاگردان آیتآیت
 1».خواندم شانیا شیپ تماماً را هیکفا دوم جلد« اند:نقل کرده

 (صمدیه) ۀیّالصمد الفوائد. 3-12
 عرب اتیادب در او یعیبد و ينحو آثار .است نظرصاحب یدانزبان و دسترهیچ يشاعر زین یعرب دری یبها خیش

 برادرش نام به که است هیّصمد به معروف ۀیّالصمد الفوائد نحو، در او اثر نیترقیدق و نیترمهم. دارد ياژهیو گاهیجا
 جاز،یا رغمیعل هیّصمد. است هیّعلم يهاحوزه در نحو علم متوسط مرحلۀ در یدرس کتب ءجز و نگاشته عبدالصمد

 استفاده اریبس یثیحد و یقرآن شواهد از آن در که است نحو کتب نیاول از و دارد انینحو يآرا بر یتوجه قابل مطالب
با توجه به مقام بلندپایه علمی   2.است شده نوشته يمتعدّد شروحنیز  آن جازیا و عمق علت به کتاب، نیا بر. است شده

اهللا مدنی در کردند. یکی از شاگردان آیتاهللا مدنی، ایشان براي طالب جوان نیز صمدیه را تدریس میقی آیتو اخال
تازه وارد حوزه هایی که ایشان در مدرسه علمیه منتظریه براي طلبه ،کنددوران تبعید ایشان در گنبد کاووس نقل می

اهللا آیتکردند. سین آنجا، صمدیه تدریس میجمعی از مدرحوزوي باالیی نداشتند، به درخواست  شده بودند و سواد
آشنایی بنده به این صورت بود که ایشان قبل از انقالب به گنبد تبعید شدند. در «کنند: فر اشاره میعبدالهادي ابراهیمی

ء کسانی آمدند، بنده هم جزبود، درس تفسیر گذاشتند. مردم میتأسیس کرده  مدرسۀ علمیه آنجا که مرحوم ابوي
وآمدهاي خانوادگی که ما بود. رفت کردم. آن نقطه اول آشناییبودم که حتماً در درس تفسیر ایشان شرکت می

آمدند. بعد از رفتم و ایشان هم در مدرسه براي درس تفسیر میبا ایشان داشتند و بنده هم همراه ایشان می مرحوم ابوي
درسه علمیه منتظریه گنبد کاووس. در این مدرسه ایشان تشریف مدتی مدرسه به جاي دیگري نقل مکان کرد. م

اي که مرحوم والد با آمدهاي خانوادگی اولیهوکردند، بنده حشر و نشرم هم در رفتآوردند تفسیر تدریس میمی
درسی را نجا مستقر بودند، تقاضا داشتیم که تفسیر بود. بعد از اینکه ایشان آایشان داشتند و هم در آن جلسات درس 

منتهی چون مدرسه آن سال تازه تأسیس شده بود، یکی دو سال بیشتر از عمر مدرسه  ،هاي مدرسه شروع کنندبراي طلبه
هاي مبتدي آن زمان بودم که صمدیه و سلوکی را ها هم مبتدي بودند، بنده خودم هم جزء طلبهگذشت، طلبهنمی

طور درس سلوکی. ود و همیندر این مدرسه نبود، درس صمدیه بخدمت آن بزرگوار تلمذ کردیم. یعنی درس باالتري 
منتهی نظر ایشان این بود که دوستان طلبه به منزل ایشان بروند براي درس و بحث.  ؛تا درس را ایشان قبول کردنداین دو

شد مدونظر بود و هم آوآمدهاي ایشان تحتگرفت. رفتساواك به ایشان سخت میمشکل بود، هم نیز براي ایشان 
ها به منزل ایشان بروند؛ البته براي ایشان با نبود امکانات در آن زمان سخت بود. بنابراین ایشان نظرشان این بود که طلبه
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توانستند از درس ایشان استفاده کنند، بنده هم جزء همان کسانی بودم که خدمت دو سه نفر بیشتر نبودند کسانی که می
 1»کردیم.لوکی، صمدیه و منطق کبري و... در خدمت ایشان تلمذ میشدم؛ درس سیاب میایشان شرف

 . شرح لمعه12-4
 از کتاب این .است حوزه در هیامام فقه یدرس کتاب نیاول کتاب نیا. است یثان دیشه اثری معروف کتاب ،لمعه شرح

 اول جلد. دارد دربر را میّهاما فقه استداللى نیمه ةدور یک که است اول شهید تألیف الدمشقیۀ اللمعۀ شروح بهترین
شهید مدنی در مدارس   2.شودمى ختم دیات باب به و شروع اجاره باب از دوم جلد و مساقات تا طهارت باب شامل

کردند. مرحوم کافی هم نقل کرده است ها تدریس میو به طلبه  3دهدح لمعه را مورد توجه قرار میعلمیه عراق، شر
 االسالمحجتدر خاطرات پیرامون همین مسئله،   4اهللا مدنی گذرانده است.ف نزد آیتکه شرح لمعه را در نجف اشر

 از شاگردان شهید مدنی در نجف آمده است:  بنابی باقري مصطفی شیخ حاج نیوالمسلم
 شانای لمعه يهاکالس در من گفتند،یم لمعه یمدن يآقام. کردیم شرکت شانیا یفقه يهاکالس در من«

 5».دمکریم شرکت
ریزي درسی اهللا مدنی در برنامهحضور داشتند، ادامه داشت و آیت نیز آبادکه در خرم تدریس شرح لمعه زمانی

 حوزه«کند: براي حوزه علمیه کمالیه، شرح لمعه را در لیست دروس گنجانده بودند. شیخ مهدي روشن بیان می
 شروع لمعه شرح از و بود دارعهده را حوزه دروس یمدن دیشه. گرفت قرار یمدن دیشه اریاخت در یکل طوربه هیعلم
  6».بود دروس در رندهیگمیتصم یمدن دیشه خب. گفتیم خارج درس گفت،یم هعمل شرح .باال به گفتن به ندکرد

کنند که اشاره می »تفسیر هدي«اهللا مدنی در کتاب خاطرات خود از تدریس آیت دراهللا عبدالنبی نمازي آیت
تدریس شرح لمعه در نجف   7کردند.در حوزه نجف شرح لمعه تدریس می 1346الی  1345هاي ی سالایشان ط

اهللا مدنی در ی از شاگردان آیتنیحس یرکن محمدجواداهللا آیت  8شد.صورت مستمر طی روزهاي هفته انجام میبه
 9».رسائل از یقسمت و لمعه شرح. خواندم یمدن اهللاتیآ نزد را سطح شتریب نم«کنند: نجف اشرف بیان می
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 عشر يحاد باب شرح. 12-5
 به یحلّ عالمه که المصباح مختصر یف الصّالح منهاج از ازدهمی باب و یعیش معروف یکالم کتاب عَشْر، يحاد باب

 خالصه ،است عبادات و هیادع در که را یطوس خیش المُتَهَجِّد مصباح آن در و نوشته يقوهد محمد ریوز خواهش
 معبود شناخت فرعِ دعا، و عبادت شناخت آنکه جهت از سپس و نجانیدهگ باب ده در را خود صیتلخ يو. تاس کرده

 در ،)عشر يالحاد الباب( ازدهمی باب نام به یباب ،دارد مانیا و اعتقاد صحت به یبستگ عبادت صحت و است مدعو و
 هر بر علما اجماعِ به را آنچه نید اصول از م،ازدهی بابِ نیا در یحلّ عالمه. است افزوده آن به نید اصول شناخت
 ممتنع او از و حیصح او بر آنچه و او هیسلب و هیثبوت صفات و خدا شناخت: شماردیبرم نیچن ،است واجب یمسلمان
 شد؛ واقع علم اهل توجه مورد تیّجامع و اختصار جهت از عشر يحاد باب. معاد و امامت و نبوت شناخت و است،

 عَۀیالذر مؤلف. نگاشتند برآن را یفراوان قاتیتعل و شروح و شد طبع و نیتدو و نسخ گرید باب ده زا جدا کهنچنا
 ومی النافع نام به مقداد فاضل شرح عشر يحاد باب شروح انیم از. است کرده ادی آن يبرا شرح ستیب از متجاوز
 گرفته قرار هاحوزه و مدارس در سیرتد و علم اهل توجه مورد گرید شروح از شیب عشر يحاد باب شرح یف الحشر

گرفت. در خاطرات اهللا مدنی از این کتاب براي تربیت طالب علوم دینی بهره میآیت  1.است شده نشر و طبع بارها و
یاب ایشان شرف بنده هم جزء همان کسانی بودم که خدمت«شاگرد ایشان در مدرسه علمیه منتظریه آمده است: 

عنوان یک ماده درسی ترجیح دادند که این بهعشر یک بحث کالمی متقنی هست، ایشان ادي شدم؛ شرح باب حمی
 2»کردیم.تدریس بشود و در خدمت ایشان تلمذ می )ها در گنبد کاووسبراي طلبه(در آن زمان 

 . مکاسب شیخ انصاري12-6
مدنی در نجف اشرف اشاره اهللا یکی از شاگردان آیت  3.اهللا مدنی بودمکاسب از جمله دروس مورد توجه آیت

ي زدی يناصر محمدرضا خیش اهللاتیآ  4آموزش دیده است. اهللا مدنینزد آیت را يانصار خیش مکاسبکند که می
گذاشتند. و همه به شخصیت ایشان احترام می وآمد داشتآقاي مدنی با همۀ علما ارتباط داشت، رفت«کنند: اشاره می
کار گفتند. همۀ آقایان با ایشان سرودادند، مکاسب و لمعه درس میطح درس میاي بود. در ساً وارستهمرد واقع
اهللا مدنی در مدرسه علمیه کمالیه ن نزدیک آیتهااالسالم مهدي روشن از شاگردان و همراحجت   5»داشتند.

                                                                                                                                                                                   
 .1 جلد، 1375 ی، چاپ اول،اسالم بزرگ المعارف هدائر ادیبنتهران، ، اسالم جهان دانشنامه، دانشنامه جهان اسالم، »عشر يحاد باب«، محقق يمهد. 1
  .1399 نیفرورد 31 ، قم،فریمیابراه يعبدالهاد اهللاتیآمصاحبه نگارنده با . 2
ی، قم، نیبهاءالد ابوالفضل دیس نیوالمسلم االسالمحجتمصاحبه نگارنده با ؛ 1399 ریت اول قم، ،يآبادخرم يطاهر یمجتب دیس اهللاتیآ با نگارنده مصاحبه .3

 .1399تیر  19
 ی.قوچان مقدم نیوالمسلم االسالمحجتخاطره از . 4
 .1399 بهشتیارد 14 زد،ي، یزدی يناصر محمدرضا خیشاهللا مصاحبه نگارنده با آیت. 5
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 یدروس سیتدر و هیکمال حوزه اداره شدند؛ دعوت آبادخرم به یمدن اهللاتیآ که یهنگام«کنند: آباد اشاره میخرم
 1 ».داشتند برعهده را فقه خارج درس کی و مکاسب مانند

  نیقوان. 12-7
 ياسابقهیب و ارزنده فاتیتصن و فاتیلأت انیب و یمعان علم و کالم ،اصول ،فقه چون یاسالم علوم اکثر در یقم يرزایم
ایشان است.  قهیسل حسن و افزون یعلم اطهاح و يفکر نبوغ انگریب آنها از کی هر که است گذاشته ادگاری به خود از

 سال در لفؤم و شده نوشته یعرب زبان به که ي قمی استرزایم فیتصن نیمشهورتر و نیترمهم االصول نیقوانکتاب 
 الفاظ مباحث شامل آن اول جلد که است اصول علم کامل دوره کی کتاب نیا. است افتهی فراغت آن فیلأت از 1205

 ،اهللا مدنی در نجف اشرفاند که آیتاالسالم بهاءالدینی بیان داشتهحجت  2.است یعقل مباحث يحاو آن دوم جلد و
 3کردند.قوانین را هم تدریس می

 . رسائل12-8
 بدیع اثرىاست که سیزدهم  قرن در شیعى نامور اصولى و فقیه انصارى مرتضى شیخ االصول نوشته فرائد ای الرسائل

اهللا آیت   5کرد که از جمله آنها رسائل بود.شهید مدنی کتب مختلفی را تدریس می  4.است فقه اصول در تأثیرگذار و
علمی و پرورش شاگردان، به رسائل رجوع  نماید که شهید محراب در دوران فعالیتآبادي اشاره میطاهري خرم

 نیوالمسلم االسالمحجت اطراتخبراساس   6.اهللا مدنی به آن توجه داشتندکردند و از جمله دروسی بود که آیتمی
اهللا علی اسالمی آیت   7جمله کتب درسی بود که شهید مدنی در نجف تدریس کردند.از لئرسا کتابی، قوچان مقدم

 پنج چهار«کنند: نقل می ،چهار سال در خدمت ایشان بودند بیش از که مدت در نجف اهللا مدنیاز شاگردان آیت
 8».خواندم شانیا خدمت را رسائل ي ازادیز مقدار م،یبود شانیا اخالق درس در سال

                                                                                                                                                                                   
االسالم والمسلمین روشن ؛ رمضان تیموري، خاطرات روشن: خاطراتی از حجت112ص ، پیشین، دآباخرم در االعالم دالعلماءیسشن، محمدمهدي رو .1

 .50پیرامون انقالب، شهدا، علما و حج، پیشین، ص 
-310، صص 1، چاپ سوم، جلد1385وف، نشر معر، قم، عمل و علم يهااسوه یزندگ از ياخالصه: ابرار گلشن، »میرزاي قمی«محمدحسین عرفانی، . 2

305. 
 .1399تیر  19ی، قم، نیبهاءالد ابوالفضل دیس نیوالمسلم االسالمحجتمصاحبه نگارنده با  .3
 .747 -743 ص، ص19جلد  ،1393 ،یاسالم المعارف رهیدا ادیبن تهران، اسالم، جهان دانشنامه ،»االصول فرائد ای الرسائل« ،ین قافیحس .4
، »نگاهی گذرا به زندگی شهید مدنی«سید محمدرضا حسینی، ؛ و 1399تیر  19ی، قم، نیبهاءالد ابوالفضل دیس نیوالمسلم االسالمحجتنگارنده با مصاحبه  .5

 .7، ص 1382ودوم، شهریور معارف اسالمی، سال بیست
 يهاسال انیم نجف در یطلبگ یزندگ از ياتجربهل جعفریان، ؛ و رسو1399 ریت اول قم، ،يآبادخرم يطاهر یمجتب دیس اهللاتیآ با نگارنده مصاحبه .6

 .146، پیشین، ص »ش 1353ـ1344
 ی.قوچان مقدم نیوالمسلم االسالمحجتخاطره از . 7
 .1399تیر  24اهللا علی اسالمی، قم، مصاحبه نگارنده با آیت. 8
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 . سایر دروس12-9
دیگر را در برنامه درسی  بر دروس و کتب تدریسی فوق، دروسیعلمیه منتظریه گنبد کاووس، عالوهدر حوزه 

رس سلوکی کنند که ایشان دفر از شاگردان ایشان در حوزه علمیه منتظریه اشاره میاهللا ابراهیمیخویش داشتند. آیت
ایشان در نجف اشرف، درس درایه هم در   1دادند.هاي مدرسه علمیه منتظریه ارائه میو کبري در منطق را به طلبه

  2هاي درسی خویش داشتند.لیست برنامه
 بندر در شانیا کانینزد از و اشرف نجف در یمدن اهللاتیآ شاگردان از ینگانکیبحران یموس االسالمحجت

 جورنیا -اهللا مدنیآیت-شانیا ،اشرفدر نجف «اند، اشاره دارد: دروسی که نزد ایشان مطالعه کرده پیرامون کنگان
 خدمترا  حج کتاب و ةصال کتاب بنده داد،یم درس لمعه کتاب کی شانیا...گفتندیم درس جا چند که بوده

 3».خواندم شهید مدنی
تدریس سطح و دروس  برآباد، عالوهمالیه خرمکعلمیه و حوزه  حوزه نجفدر  شهید محرابحال،  در عین

آباد اشاره اهللا مدنی در خرمآیتنسب از شاگردان االسالم ایمانیکردند. حجتتدریس می مقدماتی، درس خارج نیز
 میرفتیم ما خواندند،یم ریتفس بارکی ياهفته و دادندیم هانیا مانند و هیکفا يهادرس و خارج يهادرس«د: کنمی
 4».میکردیم استفاده دمتشانخ

 دارالحکمه و تدریس حکیماهللا با آیت. همکاري علمی 13
 سپس و بغداد يشهرها در ژهیوبه عراق، در یاسالم انهیم قرون در که است یمهم یدرس روش وارث نجف، حوزه
 تفکر چهارچوب در شتریب که گرفت صورت حوزه نیا در یراتییتغ سال، هزار نیا یط. بود گرفته شکل نجف خود

 از فارغ عراق یعلم حوزه یادب و یفلسف ،یفقه سنت ،یدرس لحاظ به حال نیا با بود؛ آن عالقه مورد متون و عهیش
 يقدر که بعد به هشتم قرن از نجف حوزه بر حاکم یعیش چهارچوب نیا. بود شده حفظ مرکز نیا در تسنن و عیتش

 ثیحد گذاشتن کنار اجتهاد، اصل بر یفقه مباحث رواج لیدل به شتریب ود،ب چهارم قرن بغداد یعلم مدارس از متفاوت
 شده شناخته ،یمذهب و یغیتبل مسائل از یبرخ زین و منطق و یکالم متون و فلسفه رواج ،یدرس یرسم يهابحث از

 ادب گاهیجا بود، سو نیا به يصفو دوره از عمدتاً که حوزه نیا در انیرانیا یجیتدر رسوخ زمان از حال، نیع در. بود
 حوزه یعرب بخش تیتقو با زمانهم یحت چهاردهم، و زدهمیس قرن در جیتدربه که ینزول افت،ی تنزل یاندک یعرب

 نظام در که یراتییتغ همه وجود با. داد يجا خود در را يابرجسته بانیاد نجف و گذاشت صعود به رو دوباره نجف،
 حوزه يعاد روال افت،ی استقرار االزهر در که یراتییتغ وجود با یحت و آمد، دیپد رانیا و یعثمان در یرسم آموزش

 و شد زده نجف در یینوگرا يهاجرقه جیتدربه آنکه تا بود حاکم قرن چهار يبرا هیرو نیا. ماند ثابت نجف، هیعلم
                                                                                                                                                                                   

  .1399 نیفرورد 31 ، قم،فریمیابراه يعبدالهاد اهللاتیآمصاحبه نگارنده با . 1
 .31اهللا شهید مدنی، پیشین، ص . حسن اردشیري، رجعت سرخ: نگاهی به زندگی و سیره آیت2
 .1399 بهشتیارد 7ی، کنگانیبحران یموس االسالمحجت. مصاحبه نگارنده با 3
 .1399 خرداد 1آباد، نسب، خرمحسن ایمانی االسالمحجت. مصاحبه نگارنده با 4
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 النجف جامعۀ« که بود آن از پس. آمد دیپد »الفقه ۀیکل و النشر يمنتد« عنوان با یپژوهش ،یآموزش مهم مرکز نینخست
در این میان، به دلیل شاگردي شهید مدنی نزد   1.دیگرد سیتأس »نیالد اصول ۀیکل« سپس و »دارالحکمۀ« ،»ۀینیالد

 فرزند یلنکران عبداهللاکردند. دروسی را به طالب عرضه میاهللا حکیم، ایشان با دارالحکمه ارتباط برقرار کردند و آیت
فعالیت این ، به نقل از ایشان در خصوص اساتید و داشت را دارالحکمه دوره تیریمد که یرانلنکی مجتب اهللایتآ

 :اندهگفت سسهمؤ
 دوره کی شد قرار. بروند غیبلت به هایرانیا مثل توانندیم یعراق عرب يهاطلبه دکر احساس میحک اهللایتآ يآقا« 

 من و داشت تیولئمس میحک محمدباقرسید  .داشت یمتفاوت هدف و بود النجفجامعۀ از بعد نیا. بگذارند یآموزش
 عیتوز من توسط آنجا هیشهر و بودم آنجا تیریمد در اول از من. میکردیم اداره را آنجا میحک عالء دیس يآقا و
 (ص) الرسول شارع آخر آن محل. آمدندیمد بو شهر آن در که یعالم یگواه به يشهر هر از یعراق يهاطلبه .شدیم

 از بعد و نبودند خواب شب ،یآموزش دوره نیا طالب. شدیم برگزار آنجا در هاکالس که بزرگ شقه کی. بود
 اما شد،یم سیتدر مکاسب تا مقدمات از دوره نیا. رفتندیم خود منازل ای گرید مدارس در خود يهاحجره به درس
 دیس و ياشکور ينور دیس. گفتیم رسائل میحک محمدباقر دیس. بود حوزه در آن یرسم شکل از مختصرتر يقدر

 هر يمقتد پدر صدر محمد دیس. گفتیم لمعه شرح م،یحک دیمج دیس دیشه. دادندیم درس هم يشاهرود محمود
 و اقتصادنا از ییهابخش. داشت درس هم میحک عالء دیس. کردیم سیتدر (ع)زمان امام درباره ساعت کی هفته

 یموس امام روز کی. رفتندیم گرید نقاط و بصره به و شدند مبلغ دوره، نیا يهاطلبه. دادندیم درس هم را فلسفتنا
 فکر در و گذاشته نیزم را یرسم یدرس يهاکتاب چگونه که داد شرح را خود تیوضع و کرد یسخنران آمد، صدر

 در دارالحکمه بعد یمدت. شد واقع مؤثر یلیخ که گفت هاطلبه يبرا را خود روش او. است افتاده اسالم روز يازهاین
 خیش ،یلنکران مرحوم پدرم و داشت هم مَدْرس. داشت حجره 250 و بود طالب اسکان يبرا که شد افتتاح طبقه سه

 مدرسه آن در ییجا هر از طلبه. گرفتندیم تحانام آنجا در سکونت يبرا افراد از یافغان مدرس و يجواهر یمحمدتق
 مکاسب هم یمدن اهللایتآ مرحوم. بود یاعل مشرف و دادیم درس مدرسه نیا مدرس در میحک محمدرضا دیس. بود

 2»ت.گفیم ریتفس و محرمه

فسیر قرآن در مدرسه اندازي و تدریس تاهللا حکیم در راهاهللا مدنی در مورد همکاري علمی با آیتآیتشهید  
درست کنیم مخصوص  اي رادر نجف بحث داشتیم که یک دانشکدهما «کنند: علمیه نوین به یکی از انقالبیون اشاره می

اهللا حکیم هم خیلی تأکید داشتند و نظر داشتند که این کار انجام بشود منتهی متأسفانه قرآن و حدیث، و مرحوم آیت
   3»خوانند.روند قرآن میها که عربی بلد هستند خودشان میند که طلبهحوزه خیلی استقبال نکرد، گفت

                                                                                                                                                                                   
-272 ، صص1393 بهار ،2ی، شماره خیتار رساالت و مقاالت، فصلنامه »نجف حوزه یآموزش نظام اصالح در نو یحرکت النجف؛ جامعۀ«. رسول جعفریان، 1

271.  
 .282-283، پیشین، صص نجف حوزه یآموزش نظام اصالح در نو یحرکت النجف؛ جامعۀ. رسول جعفریان، 2
 .1399ردیبهشت ا 8. مصاحبه نگارنده با دکتر محمدجواد منصوري، تهران، 3
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اران ایشان موانع داهللا حکیم و دوستبا مشکالتی مواجه بود که با اقدامات آیت دارالحکمهسیسی رو، حرکت تأازاین
اشتند تا تفسیر را اهللا حکیم از شهید مدنی درخواست دآیت برداشته شد و تدریس براي طالب علوم دینی آغاز شد.

 ند: کاین زمینه اشاره می الدینی داماد شهید محراب دراالسالم بهاءدر این مدرسه علمیه تدریس نمایند. حجت
 یمیتعلی و تیترب مؤسسه کی میحک يآقا ن،اشیا خدمت رفتم و خواستند ار من میحک اهللاتیآشهید مدنی گفتند «

 دارالحکمه ریتفس فرمودند من به ایشان .دارالحکمه نام به ردندک سیتأس نجف يکوشا و خواندرس طالب يبرا
 ،میحک اهللاتیآ دستور به را دارالحکمه ریتفسبنابراین  .دارالحکمه رفتم من نجایا از و دیویبگ شما خواهمیم ار

 1».ندتگفیم اهللا مدنیآیت

 گیري از طالب حوزهاهللا بروجردي در آزمون. مشارکت با آیت14
اهللا درخواست آیت ،دهداهللا مدنی در حوزه نجف را نشان میسائلی که جایگاه و منزلت علمی آیتیکی از م

اهللا ها بود. آیتبروجردي از شهید مدنی براي همکاري با ایشان در برگزاري امتحان از محصلین علوم دینی و طلبه
ها بگیرند گرفتند تا امتحانی را از طلبه بروجردي براي تعیین سطح طالب در راستاي اختصاص شهریه به آنها تصمیم

این مسئله با وجود  اهللا مدنی بود؛مون گرفتند، آیتو یکی از افرادي که به درخواست ایشان از طالب حوزه آز
مدرسین توانا در حوزه نجف، نشانی از اهمیت و جایگاه شهید مدنی در بین علماي طراز نجف داشت. البته شگرد و 

هاي هایی داشت و ایشان ضمن همراهی با طلبهگیري از طالب هم با سایر اساتید حوزه تفاوتمونمنش ایشان در آز
کردند که باعث ناراحتی آنها نشود و با اي آزمون را از افراد طلب میگونهجوان و حفظ شأن و کرامت آنها، به

 کاشانی در این ارتباط نقل اهللازدند. آیتهاي خاص خویش، سطح علمی طالب را تخمین میگو و شیوهوگفت
 یالعظم هللاتیآ که شد بنا یوقت که است نیا کنم،ینم فراموش را آن من که شانیا اتیخصوص ازجمله«اند: کرده

 و شود گرفته یامتحان که بود نیا بر میتصم بدهند، ياهیشهر نجف هیعلم حوزه طالب انیآقا به) ره(يبروجرد
 نیع در و شدینم ناراحت امتحان از کسچیه که بود ياگونهبه شانیا امتحان تیفیک ؛دبو نیممتحن از یمدن اهللاتیآ

 به بودند لیما طبع، حسب به که يافراد که ياگونهبه شد،یم مشخص افراد یلیتحص و یعلم وضع تیخصوص حال
 از و گرفتیم تماس آنها به یموقع و یمناسبت هر به بود، مشکل شانیبرا مقدار کی که یکسان و آمدندیم و امتحان

 بحث عنوانبه را یعلم مسئله کی بعد و رفتیم منزلشان به دنید عنوانبه مثالً گشت،یم مطلع آنها یدرس تیوضع
 هم افراد حال تیرعا کامالً و شود مشخص فرد یلیتحص و یعلم تیموقع مطالب نیا ضمن در که دیکشیم شیپ
 2».آورد دستبه گونهنیهم به ار فضال از ياریبس یعلم وزن و شدیم

 

                                                                                                                                                                                   
 .1399تیر  19ی، قم، نیبهاءالد ابوالفضل دیس نیوالمسلم االسالمحجتمصاحبه نگارنده با . 1
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 . انتقاد از مکاتب مادي و بشري15
اهللا مدنی مخالف مکاتب التقاطی و مادي بودند و همواره در جلسات مختلف درس، تفسیر و اخالق خود نسبت آیت

باد حضور داشتند آاهللا مدنی در خرمه در جلسات آیتگرایان انتقاد داشتند. یکی از جوانانی کبه اندیشه و افکار مادي
در این زمینه «کند که از دیدگاه ایشان، مکاتب مادي در تقابل با مکتب توحیدي قرار دارند: در این خصوص بیان می

ها جایگاهی در اسالم ندارند. آن ها مردود هستند و اینگفتند اینکوبیدند و میایشان مرتب مکاتب مادي را می
خواهند در اسالم هست، منهاي آن چیزي که ها میکردند که آنچه که اینموقع خیلی روي این مسئله تأکید می

زنند همه را اسالم گفته، همه را اسالم دارد هایی که آنها میخدایی است، وگرنه حرفخواهند که آن بیها میآن
بارزه جدي با تفکر م به دهد ایشانسیره علمی و عملی ایشان نشان  می  1»ولی در محور خداشناسی، در محور توحید.

خالفت جدي با مارکسیست مارکسیستی و منکرات اعتقاد داشتند و در زمان حکومت عبدالکریم قاسم در عراق، به م
 ، جهادي علیه تفکرات مارکسیستی بهدانستند و به همین دلیلتی را علیه اسالم میساندیشه مارکسی پرداختند. ایشان

  2اهللا حکیم انجام دادند.همراهی آیت
هاي شدند و در سخنرانیگرا را متذکر میهاي التقاطی و ماديهاي مختلف، انحرافات گروهایشان در مناسبت

زمانی که ایشان در گنبد کاووس تبعید  دادند.مارکسیست از دین هشدار میروشنگرانه خویش نسبت به بري بودن 
اي چپ و منافقین مواضع خویش ها، افکار تودهکسیستنسبت به مارهاي سیاسی التقاطی فراوانی گروه بودند، به دلیل

در خاطرات سردار شهید همدانی مندرج در کتاب مهتاب خیّن آمده است که شهید مدنی با مبانی  3داشتند.را بیان می
اهللا مدنی به صراحت علیه مبانی عقیدتی مجاهدین خلق و آیت«کردند: فکري مارکسیستی در همدان مقابله می

 4»گرفت.اي افراطی مارکسیستی این سازمان موضع میهگرایش

تی بسیار خوب بود و سهاي مارکسیهاي فکري و اندیشهمدنی نسبت به نحله سیداسداهللا اهللاآگاهی و دانش آیت
 ستی و مسائل مربوط به افکارهاي مختلف مارکسیها و شاخههاي التقاطی آنها، گروهنسبت به مواضع فکري، اندیشه

 1358 سال بهشتیارد«کند: اهللا انزابی چهرگانی نقل میطور که فرزند آیتهمان ایانه آگاهی خوبی داشتند؛گرمادي
 دانستمیم و داشتم ییهاتیمأمور یغرب جانیآذربا در من. بود نگذشته انقالب يروزیپ از يادیز زمان مدت و بود
 میرفت شعبان مسجد به هم با و گفتم پدرم به را انیجر و آمدم زیتبر به. اندکرده شروع را یتحرکات ماکو در هایچپ
 به مرا پدرم. داشتند فیتشر هم یمدن اهللاتیآ دیشه و یقاض اهللاتیآ دیشه. بود شده برگزار یمراسم آنجا در که
 تندگف دند،یشن را میهاحرف یوقت یمدن اهللاتیآ. بدهم شانیا به را خبر خواست من از و کرد یمعرف یقاض اهللاتیآ
. بود رینظکم یاسیس گوناگون افراد و اناتیجر از شانیا اطالعات و یآگاه و یسنجنکته! هستند ستیمائوئ هانیا

                                                                                                                                                                                   
 .1399 خرداد 26 آباد،مصاحبه نگارنده با سید محمدرضا طاهري، خرم .1
 .28. محمدباقر شریعتی سبزواري، فقیه وارسته و عارف ناشناخته، پیشین، ص 2
  .1399 نیفرورد 31 ، قم،فریمیابراه يعبدالهاد اهللاتیآمصاحبه نگارنده با . 3
 .29ص  . حسین بهزاد، مهتاب خین: روایت فرمانده بسیجی حسین همدانی از انقالب، کردستان و دفاع مقدس، پیشین،4
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 و یچپ حرکتشان يمبنا که هایبعث مورد در م،یحک یالعظم اهللاتیآ چون یبزرگ مراجع کنار در عراق در شانیا
 اهللاتیآ یاسیس تیشخص شدن ساخته در عراق، یاسیس عاوضا و بود کرده کسب را یجالب اطالعات ،بود یکیبلشو
 1».داشت ییسزاب ریتأث یمدن

 . تشویق جوانان به مطالعه16
کردند. سید محمدرضا طاهري اهمیت زیادي براي مطالعه قائل بودند و جوانان را تشویق به مطالعه کتب دینی میایشان 

هاي دکتر یک وقتی که ایشان تشریف آوردند، من کتاب من یادم است«کند: در بخشی از خاطرات خویش اشاره می
؟ گفتم من کتاب خوانیایشان گفت: چی میکردم. طالعه میکردم، کتاب شهادت را داشتم مشریعتی را مطالعه می

خواهم بگویم تشویق یعنی من می خوانم، گفت: خوبه، مطالعه کن، مطالعه کن.میبه شهادت را دکتر شریعتی راجع
اي بود خیلی مؤثر بود در روحیه ما و مثل ماهایی که در آن سنین جوانی بودند. آقاي مدنی واقعاً یک گمشدهایشان 

  2»که اینجا پیدا شد، معنی پیدا کرد.
هاي انحرافی است و به اعتقاد شهید هاي اسالمی الزمه مبارزه فرهنگی علیه اندیشه، افکار و گروهمطالعه کتاب

یر استقرار نظام اسالمی به دانش اسالمی نیاز دارند و به همین دلیل، براي دفاع از نظام اسالمی محراب، جوانان در مس
هاي اسالم ناب محمدي(ص) باید مطالعه کافی و مناسب داشته باشند. در همین راستا، توصیه ایشان، مطالعه و ارزش

هاي مرجع اهللا مدنی به مطالعه کتابآیت به تشویق )حیدري( دلگرم محمدعلیهاي اصیل و مرجع اسالمی بود. کتاب
 توانستمی و بود بصیر«اند: در خاطراتشان بیان کرده پرداختند و اسالمی نظیر اصول کافی، بحاراالنوار و سایر کتب

 در ازجمله کرد؟ برخورد باید چگونه و گفت باید وقت چه را حرفی چه دانستمی و بدهد تشخیص دقیق را مسائل
 راه همدان در تظاهرات. داشتند ايوجهه مجاهدین هنوز که بود انقالب از قبل. افتاد اتفاقی ما براي افقینمن با ارتباط
 رهبران عنوانبه که کسانی دیدیم. خواندیممی نماز جامع مسجد در و رفتیممی مدنی آقاي سر پشت ما و بود افتاده

 را پرچممان تظاهرات در فردا! آقا: پرسیدند مدنی قايآ از و آمدند بودند، کسی خودشان براي همدان در مجاهدین
 خواستیممی و بودیم جوانم. گویمی شما به شد، که وقتش. است زود حاال! نه: گفت مدنی شهید بیاوریم؟ بیرون

 داس عالمتشان دانیممی که ما! آقا«: گفتم و بودم ایستاده مدنی آقاي سر پشت نماز اول صف در. بدهیم نشان خودي
 چه این. باش داشته عقل! باالم: گفت و کرد من به نگاهی کنیم؟ داغونشان بزنیم برویم دهیدمی اجازه. است چکش و

 کتابی؟ چه: پرسیدم. بخوان کتاب برو. کن مبارزه خب: گفت. کنم مبارزه خواهممی: گفتم زنی؟می است حرفی
 خواهی مبارزه هااین با خود به خود بعد بشناس، را ماسال برو اول خواندي؟ بحاراالنوار خواندي؟ کافی اصول: پرسید
 صرف را وقتش و عمر همه ایشان !امنرسیده مطلب عمق به هنوز و خوانممی دارم است هنوز که هنوز من. کرد

 این. نشدیم جریانات این وارد ابتدا همان از ما راهنمایی، این با. بود فرهنگی بیشتر هم مبارزاتش و کرد سازيفرهنگ

                                                                                                                                                                                   
 .9، ص ی، پیشینانزاب نیحس با شنود و گفت در یمدن اسداهللا دیس اهللاتیآ دیشه یاجتماع و یاسیس منش از ییهاناگفتهی، فراهان ياحمد یعل .1
 .1399 خرداد 26 آباد،مصاحبه نگارنده با سید محمدرضا طاهري، خرم .2
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 طورهمان گفت،می ساعتش و وقت ترینمناسب در را حرفی هر که بود ایشان بصیرت و هوشمندي درایت، نهایت
 کشیده انحراف به نشدند، مندبهره ایشان هايراهنمایی از که همدان خوب هايجوان از خیلی. فرمود من به روز آن که

 1».شدند

 
 اناناهللا مدنی در همراهی با جوتصویر مطالعه آیت

 االت شرعی. پاسخ قاطع به سؤ17
در مسائل فقهی، علمی و «در خصوص اهتمام شهید مدنی به مسائل شرعی و کسب پاسخ برخی از مسائل آمده است: 

دادند، بعضی اوقات در بعضی مسائل، به تبادل نظر و بحث و بررسی اسالمی بسیار دقیق بودند و دقت به خرج می -الهی
  2خواست.نمیجاي بر ساختند ازشست و تا یکدیگر را قانع نمینبا مراجع تقلید می

در همین راستا،   3شود.هاي شهید مدنی به خوبی مشاهده میها و خطبهاستواري در مواضع، سخنرانی و قاطعیت
گر در خصوص و ابودند االت شرعی مردم ه درصدد پاسخگویی به شبهات و سؤاهللا مدنی هموارشهید محراب آیت

 کید داشتند که حتماً پاسخی مناسب به افراد بدهند. علی آقامحمدي از شاگردانشد، تأدینی و احکام سؤال می مسائل
یاسی یا اجتماعی بود؛ مثالً گذاشت، اما اگر مسئله ساالت شرعی را بالتکلیف نمیسؤ«: انداهللا مدنی نقل کردهآیت

                                                                                                                                                                                   
، روزنامه »دانستمی مبارزه اصلی شرط را آگاهی: )حیدري( دلگرم محمدعلی با جوان وگويگفت در مدنی اهللاآیت شهید فرهنگی منش«، توحیدي شاهد .1

 .1390بیستم شهریور جوان، 
 .78صادق گلزاده، شهید اخالق و فضیلت، ص  .2
-اهللا مدنی(ره) (تبریزآیت جلوه معرفت؛ مقاالت برگزیده همایش بزرگداشت شهید محراب، »انسان، علم و عمل، و مردان قوي«عراقی، . غالمرضا فدایی3

 .74ص  ،1381اهللا مدنی(ره)، تهران، مؤسسه انتشارات الهدي، چاپ اول، بنیاد فرهنگی شهید محراب آیتبه اهتمام )، 1380
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دند. به مبانی مسلط بودند و برخالف بعضی که با احتیاط عمل کربه موسیقی یا هنر بود، ایشان تعیین تکلیف میراجع
گذاشت یک جوان، مبهم زندگی کند و نداند راهش دادند. به هر حال، نمیکردند، ایشان خیلی قاطع نظر میمی

  1»چیست و در اضطراب باشد.
ور که بیان شده است: طی، سیاسی و حتی شبهات نداشتند و همانایشان هیچ هراسی از پاسخ به سؤاالت عقیدت

 يالهئمس چیه از دادن جواب از ترس یمدن يآقا و )کنند مطرح شانیا با داشتند، یدتیعق و یاسیس شبهات کهیوقت(«
 2»تند.نداش

 . شهید مدنی مصداق روحانی کامل و ناطق18
 از اىبرجسته ۀوننم مدنى شهید مرحوم«کنند: اي در خصوص وجوه شخصیتی شهید محراب بیان میاهللا خامنهآیت
 در که دیگرى هاىحیثیت و مشاغل برخالف را روحانیت چون. تندسه گوناگون جهات حائز و فعّال روحانى یک

 امر به مربوط علوم فقط که کسى یعنى روحانى بگوییم مثالً کرد؛ خالصه بُعد یک در شودنمی دارد وجود جامعه
 در فقط که کسى آن یعنى روحانى یا است، دین تبلیغ مشغول طفق که کسى آن یعنى روحانى یا است، وارد را دین

 توجّه خیلى هااین مانند و خودسازى و روحى مسائل و دینى امور به که کسى یعنى روحانى یا است، مردم با ارتباط
 کی و. است جوانب این ۀهم داراى روحانیت نیست؛ مطلوب روحانى معناى تنهایى به هااین از کدام هر. کندمی

 یک او در بتواند انسان جوانب، این ةعمد یا جوانب این ۀهم در که است ىسک آن واقعى، روحانى خوب، روحانى
 3».بودند کامل روحانى از بارزى مصداق یک حقیقتاً ایشان. کند مشاهده فعّالیتى و حرکتى

 و دلیري اول درجه در«: حسین مسچی از انقالبیون و افراد نزدیک به شهید مدنی در استان همدان معتقد است
 مردمی و کردنشان صحبت دلیل و منطق روي دوم درجه در .شد افراد جذب باعث ایشان بیان و نطق و شجاعت
 هیفق ونیروحان از یمدن اهللاتآی«کنند: یی اشاره میاجرا نیمحمدحس االسالمحجت در همین زمینه،  4».بود بودنشان

 از و بود ياوارسته عالم معقول مسائل در و اصول فقه، در .داشت هیعال التیتحص نجف و قم در که بود ییمال و
 گرم جوانان با و کند برقرار ارتباط جوان نسل با توانستیم که بود بزرگوار آن نطق يو دهیبرگز وجه نیدوم یطرف

 5».بود یمیصم و
 روخوش بسیار مردم اگفتن بدر سخن . بودند معروف تقوا و زهد اسالمی، حسنه اخالق به تخلق شهید مدنی 

 و حرفکم بسیار«ایشان . داشتند خوبی محبوبیت مردم بینو حسن خلق در گفتار،  مراودهه دلیل همین ب و بودند

                                                                                                                                                                                   
 .84، ص 1382ودوم، شهریور ، ماهنامه معارف اسالمی، سال بیست»اهللا شهید مدنیاي از خاطرات آیتشمه«. علی آقامحمدي، 1
 .1399تیر  3ه نگارنده با اصغر مکارم، کازرون، . مصاحب2
اهللا آیت بیاناتبخش مقدمه؛  2، ص 1389 ،ینب اسی ، نشرزیتبری، مدن اسداهللا دیس اهللاتیآ دیشه عارفانه سلوك از یتیروا: صادقه يایرو. زهرا موالیی، 3

 .12/06/1380 در تاریخ مدنى اهللاآیت شهید بزرگداشت کنگره اعضاى با دیدار در ايخامنه
 .104، ص 1389، مرداد 57، شاهد یاران، شماره »اجتماعی خدمات در مشارکت و مدنی شهید«. حسین مسچی، 4
 یی.اجرا نیمحمدحس االسالمحجت. خاطره از 5
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 بزرگداشت کنگره اعضاى با دیدار دراي اهللا خامنهآیت  1».کردندمی صحبت عارفانه و حکیمانه بسیار و بودند متفکر
توصیف کردند. در بیانات ایشان » روحانی ناطق«ایشان را با عنوان  ،1380دوازدهم شهریور در  مدنى اهللاآیت شهید

 آمده است: 
 و بودند کرده معقول همچنین اصول، و فقه عالیه تحصیالت نجف و قم در. بود فقیه بود، عالم بود، مالّ ایشان«

 انسان در علم خاصیت. کردمی اقدام کرد،می کار کرد،می عمل معرفت روى از و آگاهانه. بود عالمى مرد
 روحانى ،ثانیاً .بود ایشان در خصوصیت این است؛ منطقى است، عالمانه او سکنات و او حرکات که است همین
 ایشان مختلف؛ قشرهاى] بین[ در بود تبیین و بیان اهل »لِعِلمِه مُستَعمِلٍ نَاطِقٍ  بِعَالِمٍ« :داریم روایات در. بود ناطق

 2».کند برقرار ارتباط جوان مخاطب با کامالً توانستمی هاجوان میان در

 اهللا مدنیهاي آیت. سخنرانی19
 شود:اهللا مدنی گردآوري شده است که در ادامه به آنها اشاره میهاي آیتدر این بخش، برخی از سخنرانی

 
 الف. مسائل انقالب اسالمی در باب اصالح نفس و راهبري جامعه

اهللا مدنی در خصوص انقالب اسالمی به مسائلی نظیر اصالح نفس، شکر نعمت انقالب هاي آیتنرانیدر یکی از سخ
متن این  ست؛عیت از ولی فقیه اشاره شده ااسالمی در جامعه، اهمیت نقش رهبري در جامعه و نظام اسالمی و تب

 سخنرانی در ادامه آمده است: 
لکن  .واهد رسیدخانقالبمان را به پیروزي نهایی خواهیم رساند و  شاءاهللان .ارزش پیروزي به اصالح نفس است«

شود، پیروزي به هر باید بدانیم این پیروزي وقتی ارزش دارد که خودمان را اصالح کرده باشیم. اگر نفسمان اصالح ن
م عدل چها، لذت زندگی زیر پرهاي پاك شده از آالیشچاره دردهاي ما را نخواهد کرد. انسان ،حد که برسد

 . فهمندحکومت اسالمی را می
ین ار اا باید شکرگزمست که داده انی به ما اوافرهاي نعمتتعالی رك و ند تبااوخدان، ادربران و هراخون، نامسلما

ز انقالب اسالمی] ا[قبل پیش ل سا چهاریا  پنج، شکر خدا واجب است و نباید از آن غفلت کرد. شما به ها باشیمنعمت
ند. دبر ما مسلط بو کافران گررستعما، ایمدبه هیچ چیز مالک نبوو شتیم انداي ارادههیچ ها لسادر آن  ما؛ فکر کنید

ین اچگونه به  ،یمدوبه شدو آن ین است دلت آماها که ، شتیماتسلطی ندد اراده و خواز شما فکر کنید ببینید ماها که 
 . سیدیمازي رفراسرت و عز

تکیه ن یمانمااما به د، و نموار بیدن دراز سالیااب خورا از ما رگ، بزي هبررسمانی اي آبا صدرك هللا تباآري، ا
یم بلکه تمامی دکرون طن بیردور را از ومزه تنها شانهو یم دادتکبیر سر اي ند، یمدکره گرن را یماهامشتده، کر
ان و کافرو ما ن شمناي دابیگانه که بلندگوهي یوهاو رادجی رخاي هانامهروزین ابستیم. را جانب اسلطه هاي راه

                                                                                                                                                                                   
 .10، پیشین، ص »هاشمآل محمدتقی اهللاآیت با وشنودگفت در مبارز عارف یک قامت در مدنی اسداهللا سید اهللاآیت شهید«. محمدرضا کائینی، 1
 .12/06/1380در تاریخ  مدنى اهللاآیت شهید بزرگداشت کنگره اعضاى با دیدار در اياهللا خامنهآیت بیانات. 2
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، کنندا نند پیداشما نمیتون یمارت انه تحلیلی بر قدوگچن هیچوو  ت هستندحیردر شما ي هاونیراز  ،شیاطین میباشند
 وار.نهایوت دنمیفهمند میگویند حرکان چو

ده مت بوم اماهاي ايرگارثر بیددر اتنها و این ند اشتهت وادابه حیرها را آنعزیز ما ن مندگاو رزما ن نااجو ،بلی
، ستاعج) ن(مام زمااقا ر آظهواي براي هللا مقدمهشاءاو انساخته ب منکوها را رتقدبراکه عظیم ما وي ین نیراست. ا

 .ستیی انهاوزي تا پیراري پایدو مت ومقا ،ین نعمتاشکر و هد اشکر میخو
ن مسلماناص عالم بالخصوم تما، و ستا هعالم ثابت شدم به تمان عزیزمااي پیشوم و ماافقاهت و شجاعت ، هبریتر

ست که تابع کسی باید باشیم که ازي افراسرت و عزراه ین ، اباشندار گورین بزامفتخرند که تحت تعلیم و مستضعفین 
م مقاآن به م ماامقابل در ضع اتوم و مااز اثر تبعیت در ابهشتی و باهنر و جایی ، ریشه گرفتهآن رقرم و سالاز اسخنانش 

 .نستنددامیم سالانمونه عینی م را ماا ایر، زدندسیرال وا
رهبرانی هستند  »اوَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّۀً یَهْدُونَ بِأَمْرِن« ستهدیک د دارد؛ جووهبر ع رنوآن دو قرت یاده از آستفابر طبق ا

ست که گل امر خدابه شان ییهنماو رایت امیکنند. هدرا ادا آن ند دارلهی که و اسمانی آظیفه که تابع امر خدایند، و
تمامی و  ءنبیام اتماور سرو ست که سید م(ص) اکرل اسوس رمقدد جو، وسبدبلکه گل سرها و اینسبد تمامی سر

ت عوو دتبلیغ و یت اهد». وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوي إِنْ هُوَ إِالَّ وَحْیٌ یُوحی: «ندزنمیف حردش خواز پیامبر . است تمخلوقا
 است.ر گاوردمر پراي اواجراي ابرا و خدي سواز فقط و فقط 

به ن جمعیتشاد و میکنند که خوت عودتش جهنم ي آسوبهها آنباطل هستند که ان هبررسته دیک ، مقابلدر 
 ،کس با من باشدهر، ستامن حق راه ست. احق ن هشاارند دارعا اً ادظاهران هبروه رگردو فت. هر رهند اجهنم خو

، هبررین ایا آکه داده و ببینند تشخیص ده و کردرست دقت .ستهاننسااظیفه ، وظیفهینجا ودر اپس  .ستت اهل نجاا
شوند. میا زده صدن هبرشارسم ابه ص شخا، اقیامتروز  ؟جهنمو ضاللت و هبر کفر رست یا الهی و اسمانی آهبر ر

راه نیا دین در اما هر کسی که د اشومین داده ستشاراست دبه ن عمالشاا ،سمانی باشندآستین راهبر راکسانی که تابع 
ست ر اهم کوت خر، در آباشدر نیا کودین و در اهبر باطل تشخیص ندهد را از رهبر حق و رتشخیص ندهد ه را چاو 
هستند تعالی ريباف طرب از منصوم لسالاعلیهم ر طهاائمه البته ، اهبراز رین ب است. خواجهنم ش مسیرر گناهکاو 

ل به حاها را ننساائمه ما ایا آغیبت م یادر اما انفر هستند دوازده ما ن مامااند. اهپیامبر معین شد سطهوابه ا جانب خدو از 
را ین معنا ا نداشتهاگذد خول به حاییم گر بگو؟ اشته باشیمداهبر و و رغیبت هم باید پیشرم یادر اند یا ااردهگذد خو

م مفهوي چنین چیزد؛ منحصر شور طهاائمه ر احضوهاي لسابه فقط م کرل اسوت رنبود و شوج مروجکه عالم هردارد 
؟ هبر باطل بشناسیمرا از رحق ي هبررین اهی راچه از هبر شویم رهیم تابع اما میخواي قعهواچنین در حاال ب خوارد. ند

ر شیعه هستند هي علمااز یی که هاد؟ آنچگونه بورش فتاع) رمنین(ؤلمامیرس امقدد جووست. ببینیم اشن روخیلی 
ع) لعابدین(اینم زماابه عمل دق(ع)، جعفر صام ماابه عمل (ع)، امیرالمؤمنینتطبیق کند به عمل د یان زعملشاار مقد
و خالفت ان عنوکوفه شدند بهوارد قتی ع) ومنین(ؤلمامیراقا آ کنیدنگاه . کنیمب نتخاي اهبراي رما باید برها را آن
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شما ن میااز قتی وست. امن دارایی ین دم اکه مررا داد یش هاداراییریز که د بوه نشدده سبش پیاز از احکومت هنو
 من خائن هستم.  ،ین بیشتر باشدام از اداراییگر روم امی

بیشتر ار هر مقد ،دشنا میشوب آنقالاهبر عظیم رین ابا ار هر مقدن نساکه است این اقع وا ،لحان ماآییم در زمی
محقرترین امروز ما ؛ انمدانمید، چه بوش محقرترین فرروز بیند. آن میر طهاائمه [را با] ابیشتر شباهت  ،دشوشنا میآ
ه گیرندملهال اکمات صفام تماع) در منین(لمؤامیراکند. کتفا میاهبر ما به موکت ربینیم که ما میاست. موکت ش فر

، گفتنین منم نمیمؤلمامیروقت اهیچکنم: میض عرت حضردن ضع بوامتواي در که جملهد بوم(ص) کرل اسواز ر
به فضل ؛ گویدهمیشه می، گویدقت «من» نمیوهبر ما هیچرحاال میبینم د. ف میبرتشریدش خون گاربه خانه بیچا

 1».اخد
 

 الگوي مطلوب امت اسالمی ،ب. سیره نبوي
د تبیین و و همواره مترص  2عنوان الگوي مطلوب جامعه اسالمی داشتنددنی تأکید زیادي بر سیره نبوي بهاهللا مآیت

سوره احزاب از سیره نبوي  21کید بر آیه هاي خود، با تأنرانیدر یکی از سخ سیره پیامبر گرامی اسالم بودند. تشریح
 فرمایند: عنوان اسوه حسنه یاد کرده و میبه

 أَعْدائِهِمْ  یلَ عَ اللَّهِ لَعْنَۀُ و الطَّاهِرِین آلِهِ وَ حَمَّدٍمُ عَلَى اهللاُصَلَّى وَ الْعالَمینَرَبِّ  الْحَمْدُلِلَّهِ .الرَّحیم الرَّحْمنِ  اهللاِ بِسْمِ«
 جماعت و سنت اهل هم و شیعه هم. است بسیار از یکاند کردم عرض که آنچه و است زیاد کریمه اخالق. نیأَجْمَعِ

 به متصف اهللاسولر هک را صفت هر و کنیم بررسی را اهللارسول قالاخ که شد بنا ما و اندنوشته کتبی اخالق، باب در
 از منتها اندوشتهن اخالق هم رانگدی. است اهللارسول صفت همان پسندیده صفات باالترین که شود بیان و ذکر بود، آن

 که را ايسلیقه حسن و است خوبی اخالق و است ايپسندیده صفت اینکه باب از است،) ص(پیامبر صفت اینکه باب
 علماي زرگانب از که الطبرسی الفضلابننصرالحسنابی الدینرضی مرحوم - کند رحمتش خدا - کتاب این صاحب

 .است نموده بیان کتابش در را خدا رسول هاياخالق که است این ؛است برده کاربه ،است ششم قرن
 ذکر را تواضع چرا خودمان حساب روي حاال. است تواضع است، نموده بیان رسول حضرت از که را خلقی ناولی
 خیلی پسندیده صفات و خوب اخالق سایر پذیرش نباشد، کار در تواضع اگر که باشد این سرّش شاید است؟ کرده

 بعداً  که را ايحسنه اخالق ندارد، فروتنی و است استکبار داراي که کسی است ممکن چگونه. است دشوار و سخت
 شخص. است مردم با برخورد ده،پسندی تصفا از یکی نماید، ادا را حقش بتواند دیگري از پس یکی کنیم،می ذکر

 استعال و درشتی کمال با باشد داشته مردم با برخوردي اگر او باشد؟ داشته نیک برخورد مردم با که شودمی مستکبر،

                                                                                                                                                                                   
، 1399 ، خرداد400، کیهان فرهنگی، شماره »است نفس اصالح به يروزیپ ارزش ؛یمدن اسداهللا دیس اهللاتیآ محراب دیشه از يگفتار«سید اسداهللا مدنی،  .1

 .76ص 
) 55وپنج (اهللا سید اسداهللا مدنی، شماره پنجاهاي شاهد، دومین شهید محراب آیتافزار چندرسانههاي این بخش برگرفته از این منبع هستند: نرمسخنرانی .2

 ها.، بخش سخنرانی1389تهران، نشر الکترونیک شاهد، 
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 آدم داخل را مردم کند، خودفروشی مردم با که کسی. دارند انزجار و نفرت اخالق این از مردم. است خودخواهی و
 بکند، احسان وقتی یک هم اگر باشد؟ داشته مردم با خوب برخورد شود،می چطور نیاورد حساب به و نکند فرض
 کذا آقاي این سراغ به کاش اي گویدمی که شودمی ناراحت و کوچک قدري بهطوري  و کندمی احسان طوري

 .بودم نرفته
 کمال با ولی داد او به انگلیسی لیره یک محترمین، آن از یکی ؛رفت محترمین از نفر دو نزد فقیري یک که شد نقل

 او به درهم یک و بود کرده کوچکی و تواضع قدراین آقا آن بود رفته دیگري خدمت که بعداً زشت، اخالق و تندي
 کمک لیره یک او نکهآ حال و کن اضافه آقا آن عمر به و بردار او عمر از خدایا که بود کرده دعا فقیر آن. بود دهدا

 اظهار و لخیت اوقات و درشتی با آقا آن که بود گونهاین برخورد ولی بود کرده کمک درهم یک نای و بود کرده
 از و بود دهکر مراعات را طرف عزت فروتنی، کمال با بزرگ، مرد این ولی بود کرده را کمکی یک نفرت و انزجار
 .کند برخورد طورياین هرکس ،تاس همین هم اشقاعده. بود داده او به هم مختصري مبلغ بود خواسته عذر طرف
 حساببه مردم زیردست و ترپست مردم سایر از را خودش بلکه بیاورد مردم سایر ردیف در را خود انسان باید لذا
 ولی ود،ب نظرم در داشته، خاطر به باب این در جعفري ابی حضرت که را حدیثی آن از ايگوشه کاش اي و آورد

 از که خیرها همه از ترپایین دید، خود از که را خیري کار هر انسان، زندگی در یدبا که است این مختصرش مضمون
 از من بگوید خودش پیش ،کند توجیه آن براي بیند،می مردم از که زشتی کارهاي تمام و بداند شود،می صادر مردم

 کوچک مردم ايبر قدري به وا نظر در خودش خیر کار. کند تشریع مردم براي را خودش خیر کار اینکه نه برترم او
 مردم از که شتیز کارهاي و باشد کرده کوچکی این به کار که نیست گونهاین من مانند به فردي هیچ بگوید که باشد
 .ستا خوبی کار بگوییم بتوانیم که است این قابل کار این بگوید و نماید توجیه و کند ویلأت ،بیندمی

 علو اگر اما و باشد یک نمره تواندمی پسندیده صفات همه در داشت وتنیفر و تواضع شخص که شد گونهاین اگر
 که است مهلکات و  1موبقات از یکی است، خودخواهی و علو همین چیزها بدترین که بود شخص در استکبار و

 و عذاب معنی به هالکت ؛نیست مرگ معنی به هالکت که کنم عرض هم را این و رساندمی هالکت به را شخص
 از .بود شده گرفتار الیم عذاب به یعنی ؛بود شده هالك ،بود شده فالن اگر که گوییممی که وقتی .است بعقا

 .نیست شدن نفله و مردن ،هالکت پس .شودمی اراده دردناك عذاب ،هالکت
 اعجاب« آنها از یکی که نشاندمی عذاب به را شخص و است مهلکات از که است چیز سه »الموبقات من ثالثۀ«
 سراغ که تسا پیدا آمد خوشش خودش از اگر. بیاید خوشش خودش، از آدمیزاد که به این معنا ؛است »بنفسه المرء

. آوردمی حساببه مردم بین در خوب مرد اول و عالم شخص اول را خودش نکهآ براي ود،رمی  2وبالی و وزر هر
 کاش اي که گویندمی کنند، توبیخ کرده، که شتیز عمل به را کسی خواهندمی وقتی هاآدم از بعضی گاهی دیدید
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 او از زشتی اخالق یک وقتی که باشد اخالقش این که کسی. نکنید را هاگیريخرده این شما بودند، ما مثل مردم همه
 است).(ظار انت چه شخص این از. بودند ما مثل مردم همه کاش اي بگوید و بداند همه از برتر باز را خود دیدند

 جهات در اینکه براي چرا؟ حاال. است (ص)خدا رسول در اعالیش مرتبه که اعال مرتبه ؛دارد مراتبی روتنیف حاال
 اول و ولیا هم عالیه صفات در است اول وقتی است، اول شخص خدا، شناسایی و خدا با ارتباط در معنویت دیگر
 امام از مردم که آنچه .است روحانی مردم نفر یک زا که انتظاري به برسانید تا بیاورید پایین را مراتب طورهمین. است
 عظمتش هرکس ؛اشدب باال هم فروتنی ،ستا باال مقام که اندازه همان .ندارند راانتظ عادي شخص یک از دارند انتظار

 .باشد واالتر و برتر مردم بین در هم اخالقش که بایستی باشد، بیشتر مردم بین در مقامش و
 امان در که: تگف کن، نقل ما براي السالم علیه علی اوصاف از :گفت معاویه ،آمد اویهمع پیش ضرار، که وقتی

 ولی بودیم علی اباصح از ما معاویه اي گفت. کرد نقل معاویه براي را علی اخالق هم او .امانی در بله :گفت .هستم
 از بعد. دادنمی نشان خود از برتري هیچ انمنؤم امیر بود، ما از یکی هم او اینکه مثل گرفتیممی تماس علی با که وقتی

 وقتی که بود هداد عظمت او به خداوند قدري به گفت و کرد ذکر بود منانؤم امیر در که عظمتی آن کرد بنا هم آن
 این ولی ود،ب داده علی به خدا که حشمتی آن جهت از نبود، میسور ما براي بکنی، علی چشمان به نگاه خواستیمی
 ههم آن با معاویه. نبود لقائ خود براي امتیازي هیچ و بود ما افراد از فردي مثل ،بود ما بین در وقتی که ودب رفتارش هم

 علی ینکها به سرسخت دشمن. باشد گونهاین باید علی گفت و کرد ریختن اشک به شروع و افتاد گریه به شقاوت
 . کرد اعتراف است، اول و اولی جهت این در السالمعلیه

 صفت این اگر که است این. بدانی برتر مردم بر را خودت و بشماري خدا بندگان از را خودت خواهیمی چطور
 و است شده مرتکب را گناه ترینبزرگ ،بشمارد زبون و خوار را مردم و بداند اولرا  خودش شخص و نباشد تواضع

 . ردک نخواهد او به توجهی هم متعال خداي هیچ، افتدمی که مردم انظار از
 من« خوریممی بر حدیث این به. است شده ذکر تواضع بهراجع که گوییممی پیغمبر کریمه اخالق از شرحی حال

 خدا رسول به بود بد و فحاش که زنی که بود نشسته پیغمبر »بذیۀ امراةهللا ا برسول سرّ یقول هللاعبدا ابی عن النبوة کتاب
 کُلِّ  عَلَى الْجَنَّۀَ حَرَّمَ اللَّهَ إِنَّ): ص(اللَّهِ رَسُولِ قال« که است خورده نآقایا گوش به البد هم حدیث این که کرد گذر

 کرده حرام ايبدگوینده و دهندهفحش هر بر را بهشت خدا ؛فِیه قِیلَ مَا لَا وَ قَالَ بِمَا یُبَالِی لَا الْحَیَاءِ قَلِیلِ بَذِيٍّ فَحَّاشٍ
 متعال خداي بدان، چه و خوبان به نسبت چه بشود، شناخته فحاش و هدبد دشنام مردم به نسبت که شخصی ».است

 خواهدمی هرچه ندارد باك که است آمده سرش پشت ؟چه یعنی بذي فحاش و است کرده حرام او بر را بهشتش
 یکسان او براي کنی تعارفش یا بدهی فحشش. بدهد گوش هم و کند  1اصفاء گفت، اشدرباره هرچه هرکس و بگوید
 امرأه«. است بدي صفت خیلی فحش صفت حال هر به …ندارد دیگري چیز بدگویی جز مردم براي هم او و است
 تَجْلِسُ  وَ الْعَبْدِ أَکْلَ لَتَأْکُلُ إِنَّکَ مُحَمَّدُ یَا فَقَالَتْ« .بود نشسته هم پیامبر »جالس هو و« .گذشت خدا رسول بر »ايبذیه
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 مانند خوردنش و بندگان نشستن مانند نشستمی طوري که بود این گفتیم قبالً که پیغمبر اخالق از یکی چون »جُلُوسَهُ
 موالیش برابر در زرخرید که گونههمان خورد،می هم پیامبر ،خوردمی غذا  1زرخرید که روطهمان ؛بود بندگان

 تجلس و العبد الک کللتا انک محمد یا« که زندمی طعن پیامبر به دارد او حاال. نشستمی هم پیامبر ،نشستمی
 »مِنِّی أَعْبَدُ عَبْدٍ أَيُّ  وَ وَیْحَکِ ص اللَّهِ رَسُولُ لَهَا فََقالَ« ،است تواضع کمال در که ببینید را پیامبر جواب الح »جلوسه
 بندگی »منی عبد« از منظور. است من از تربنده بندگان از ايبنده چه خورم،می و نشینممی بردگان مانند من گفتی

 و بشود تلخ اوقاتش و ناراحت خدا رسول حال ،داد فحش خدا رسول به که فحاشی زن یک پاسخ در .خداست
 تربنده ايبنده وقتی و نیست من از ترهدنب ايبنده که دهدمی جواب نیست، طورياین کند عوض را خودش صورت

 که ايگونهآن و باشد گونهاین نشستنم دبای هم من نشینند،می خاك روي بندگان که طوريهمین پس نباشد من از
 الَّتِی إِلَّا اللَّهِ  وَ«: گفت دیرگمی و کندمی خواهش پیغمبر از وقتی. باشد گونههمان باید هم من خوراك خورند،می آنها
 أَصَابَتْ  فَمَا) ع( اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ« خورد و دادند او به »فَأَکَلَتْهَا فَنَاوَلَهَا فِیهِ  مِنْ لُقْمَۀً ص اللَّهِ رَسُولُ فَأَخْرَجَ قَالَ فِیکَ فِی

 درباره حدیث یک هم این. رفت دنیا دار از که وقتی تا نشد مبتال رنجی و دردي به زن این ».الدُّنْیَا فَارَقَتِ حَتَّى بِدَاءٍ 
 این در و بودم پیغمبر خدمتگزار من تمام، سال نه »سنین تسع النبی خدمت مالک بن انس عن« باز. بود پیغمبر تواضع
 اینکار چرا و کردي اینکار چرا که نفرمود من به گاههیچ »کذا و کذا فعلت هال و قط لی قال اعلمه فما« سال نه مدت

 داشتن جز. ستدیگري چیز فروتنی جز این. نکند اعتراض او به دفعه یک و باشد داشته نوکر تمام سال نه آدم. نکردي
 ؟هست دیگري چیز نداند، برتر کسی بر را خود که صفت این

 الْمُنَافِقُ  وَ أَهْلِهِ بِشَهْوَةِ یَأْکُلُ الْمُؤْمِنُ) ص(اللَّهِ رَسُولُ قَالَ« :هست هم منؤم و منافق فرق که هست باب این در حدیثی
 میل چیز چه به آنها که است این عتاب هست، عیالش و اهل میل به خوردمی که چیز هر منؤم مرد »بِشَهْوَتِهِ أَهْلُهُ  یَأْکُلُ
 باید هم آنها دارد، میل او آنچه و باشند او تابع عیالش و اهل باید منافق شخص ولی خواهندمی را غذایی چه و دارند
 هر ».قَط ئاًیْشَ یَ عَلَ عَابَ لَا وَ ا؟کَذَ وَ  کَذَا فَعَلْتَ هَلَّا: قَطُّ یلِ قَالَ انه أَعْلَمُ  فَمَا نَیسِنِ تِسْعَ) ص(یَّالنَّبِ خَدَمُْت«. کنند تبعیت
 از باز. دارد فرق هم با خیلی هاسلیقه دانیدمی آنکه حال و نیاورد در عیب من کار آن به پیغمبر کردم من که کاري
 که الس ده در گذاشته پا بود کرده تمام را سالش نه هم شاید سال، ده دارد اینجا ،سال نه داشت آنجا مالک ابنانس
 بر پیامبر به که نشد گاههیچ. رسیدمی مشام به پیغمبر از عطر بوي خوریمبرمی پیامبر به وقت هر .بود پیامبر متخد

 پیغمبر بوي از بهتر و ترخوش را بویی هیچ »نکهۀ من اطیب نکهۀ اشم فم« ،نرسد مشام به پیغمبر از عطر بوي و بخورم
 از یکی اگر »معه کان اصحابه من احداد القاه از وکان« باز. کنندمی یرتعب هم دهان بوي را »نکهه« بعضی حال. نیافتیم

 مفارقت به ابتداي پیغمبر. شود جدا او تا شدنمی جدا خودش صحابه آن از پیغمبر خورد،می بر پیغمبر به پیامبر اصحاب
 راه از هم پیغمبر ،شدندمی اجد آنها وقتی شد،نمی جدا پیامبر از صحابه آن و پیغمبر رفیق آن که زمانی تا کردنمی
 و کرد السالمعلیه علی حضرت مصاحبت شخصی یک. رفتندمی داشتند، که کاري سراغ به و گشتندمی بر شاندخو
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 راه باید هم علی حضرت و بروي راهی یک باید همراهی آن رسیدند، راهی دو سر بودند، هم همراه هاراه از یکی در
 که قدمی چند رفتن، او همراه کرد بنا حضرت برود که گرفت را راهش منینؤمیرالما همراهی آن وقتی. برود دیگري

 یک با که کسی فرمودند حضرت. است طرف آن شما راه نیست، طرف این که شما راه علی یا کرد عرض رفتند
 براي باید من لیو است من راه از غیر تو راه که است درست. شود جدا رفیقش از زود نباید بودند همراه راه در رفیقی
 نظر صرف خودش راه از است همراهش راه در هک رفیقی احترام براي علی. بیایم همراهت گامی چند تو احترام

 .رودمی او همراه مقداري و کندمی
 مگر شدنمی جدا او از پیغمبر ،بودند هم با و کردمی برخورد که اصحابش زا یک هر با پیامبر گویدمی هم اینجا

 ینصرف هوالذي الرجل یکون حتی یتصرف فلم معه کان اصحابه من احد القاه از کان و« :بشود جدا پیغمبر از او اینکه
 :کردنمی جدایی به ابتداي هرگز او. بشود جدا ،کرده برخورد پیغمبر به که مردي آن اینکه مگر شدنمی جدا او »عنه

 به کسی یک »عنه ینزع هوالذي الرحل یکون حتی عنه ینزع مفل ایاه ولها نا بیده فتناول اصحابه من احد القاه اذ و«
 از را خودش دست پیامبر ولی فشردمی و گرفتمی را دستش پیغمبر داد،می پیغمبر به دست و کردمی برخورد پیغمبر
 فطر تا بود دستش در پیغمبر دست طورهمین اال و فبها، کشیدمی بیرون را دستش فرط اگر کشید،نمی بیرون طرف

 ،بود داده محبت دست پیغمبر به که کسی دست از دست کشیدن بیرون به خدا رسول ابتدا. بکشد بیرون را دستش
 بودند، نشسته هم پهلوي اگر »قَطُّ لَهُ َجلِیسٍ یَدَيْ بَیْنَ رُکْبَتَیْهِ«. است فروتنی و تواضع کمال هم این و نشد دیده هرگز
 خدا رسول براي که بردمی عقب را زانو او بود، پیغمبر جلوي که کسی زانوي از آمدنمی جلو وقت هیچ پیغمبر زانوي

 پیغمبر که نشستنمی پیغمبر پهلوي کسهیچ »یقوم حتی فقام قط رجل هللارسول الی قعد ما و« نباشد امتیازي) ص(
 .کردنمی برخاستن و یامق به ابتداي خدا رسول ،بود پیامبر پهلوي کسی که مادام ؛شود بلند او اینکه مگر شود بلند

 أَدْرَکَهُ  آلِهِ وَ عَلَیْهِ  اَللَّهُ صَلَّى اَلنَّبِیَّ إِنَّ: قَالَ مَالِکٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ  وَ« مالک بن انس از باز شد ذکر چیز چهار اینجا پس
 االعراب فی فقال«. تاس شهرنشین عرب ولی است نشینبیابان اعرابی. است فرق عرب و اعرابی بین »فَأَخَذَ أَعْرَابِیٌّ

 و کرد برخورد پیامبر به اخالقی بد نشینبیابان یعنی اعرابی یک هم اینجا بیابان، یعنی داریم شریفه آیه آن در که »آمنا
 گرفت را پیغمبر عباي محکم و سفت قدراین. گذاشت اثر پیامبر گردن بر که طوريبه کشید و گرفت را پیامبر عباي

 اعرابی شخص این که زشتی عمل این اثر در .نکرد رشتُ مبارك روي اصل ،نیاورد ابرو به خم خدا رسول کشید، و
 نظرفت حتی« سخت خیلی کشیدن یا کشید »شدیده جذبۀ فجذبه برادائه فأخذ اعرابی ادرکه« :نمود خدا رسول به نسبت

 کشیدن، این دیدم کردم، حضرت مبارك گردن به نگاه وقتی که کشید چنان »بها اثرت قد و هللا رسول عنق صفحۀ الی
 .بود گذاشته اثر پیامبر گردن به ردا گوشه ،بود کشیده که را ردا این »الرداء حاشیۀ بها اثرت قد و« است گذاشته اثر

 به است تو پیش که هاییپول آن از »عندك هللا مال من مرلی محمد یا له قال ثم« .کشیدن شدت از »جذته شدة من«
 بده، هم من به است تو پیش که الهی مال آن دارد درخواست او از هم حاال کرد پیغمبر اذیت کسی طوراین بده من

 که هاحرف این نیست، کار در شاهی یک دیگر شوگم برو بگوید و ؟دبشو تلخ اوقاتش کارها این از بعد پیغمبر حال
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 که کسی آن به همراهیانش به کرد امر »اءبعط وامرله« خندید و کرد او به نگاه »فضحک هللا رسول الیه فالتفت« .ودشب
 »بعطائ فامرله« دارد اینجا کردند، معین را چیزي یک یا بدهد او به خواهدمی دلت هرچه که بود پیغمبر دارصندوق

 .پیغمبر تواضع نهایت هم این بکنید، او به عطایی یک که کردند امر
 عن«. کنیمی تمام را پیغمبر تواضع جهت این و شویممی رد و خوانیممی اختصار نحو به ما که دارد حدیث تا دو

 او از چیزي کسهیچ که بود حیا با پیامبر يقدر به »اعطاء اال شی یسئل ال حییاً هللا روسل کان یقول خدري سعید ابی
 أصْحَابِی مِنْ دٌأَحَ یُبَلِّغْنِی ال« مسعود ابن از آخر حدیث. کردمی عنایت او به خدا رسول اینکه مگر کردنمی درخواست

 بودن الصدر سلیم و دارم سالمی سینه که هستم آدمی من »الصَّدْرِ سَلیمُ وأنَا إِلَیْکُمْ أخْرُجَ أنْ أُحِبُّ فإنِّی شَیْئاً، أَحَدٍ عَنْ
 1».است عالیه خیلی صفات از یکی

 
 پ. سیره نبوي و ترویج اخالق اسالمی

یج معارف و اخالق اسالمی در جامعه است و در این پیامبر گرامی اسالم، ترواهللا مدنی رسالت انبیاء و از دیدگاه آیت
وانی انجام دادند. مسیر، برنامه مشخصی داشتند که در راستاي زدودن جامعه از مفاسد اخالقی و فرهنگی اقدامات فرا

 ي آمده است:هاي شهید مدنی در باب سیره نبودر یکی از سخنرانی
اهللا علی خیر االنبیاء و خیر االولیاء و افضل االصفیاء و اعلی العالمین و صلیاهللا رب. الحمداهللا الرحمن الرحیمبسم«

اسم محمد و صلی اهللا علیه الزکیاء النبی االمی العربی الهاشمی التهامی البدري االحدي الخنیفی سیدنا و موالنا ابی الق
بن الحسن العسکري اهللا فی االرضین الحجهوال سیما بقیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین

جمعین بعثت التمم مکارم روحی و ارواح العالمین له الفداء و اللعن الدائم االبد علی اعدائهم و مخالفیم و معاندیهم ا
 االخالق.

د رسول خو به مناسبت بعثت رسول گرامی به محض نشستن در اینجا، فکر کردم، چه عنوان کنم این حدیث از
چه مبعوث شدم. از  ياکرم (ص) به خاطرم افتاد و چه وفاق خوبی، فردا روز اولین بعثت و خود پیغمبر بفرماید که برا

اهللا شود که همه در یک جهت و یک خط هستند از اولی که خدا آدم صفیاین جمله هدف بعثت انبیاء هم معلوم می
ق رنامه تهذیب االخالبداشتند و آن ما باشد همه یک برنامه ه غمبر گرامی برا به رسالت فرستاد تا آخرین رسولش که پی
 هاي داخلی و معنوي بود.و پاك کردن روحیه مردم از لوث کثافت

فهمد که کس از این جمله میرا، به اکمال و اتمام برسانم، هرمن مبعوث شدم براي اینکه اخالق کریمه مردم 
ها را شاداب کنند، آمدند. حیهنکه روشدند، براي پاکسازي آمدند، براي آمبعوث  پیغمبران دیگر نیز براي همین جهت

وسیعی است هم از جهت مکانی و هم از جهت زمانی  بنایی را فرض کنید منتها این بنا خیلی بنایک  ،عنوان مثالبه
تر از روح چیز بزرگفلذا هیچ آن را به پایان برسانندباید خیلی مکان وسیع باشد تا بشود در دوران چندین هزار سال 

چه در آن بریزي، پذیرش دارد، اگر در دنیا و مافیها، تمام عوالم علوي قدري وسیع است که حساب ندارد هرنیست؛ به
                                                                                                                                                                                   

 سید اسداهللا مدنی در باب سیره نبوي. اهللا. سخنرانی شهید محراب آیت1
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میسور است و باز هم براي او جا هست که اگر کسی وراي پیغمبران  ،و سفلی را بخواهی ظرفش را روح قرار دهی
تواند ذکر و بیان کند می ،اندسازي بکند چیزي وراي پیغمبران خدا که در باب اخالق گفتهبتواند در این ظرف یک پاک

 جا بدهد. 
 هزار پیامبر آمده است که این بناها صد و بیست و چهار در بین این سال .چندین هزار سال بود طول مدت این بنا

همه این استادان هم در یک ردیف نبودند که کارشان  را توانستند بسازند و اي از این بنا. هرکدام یک گوشهرا بسازند
هم مانند هم باشد. پیغمبري که براي یک محله هست، پیغمبري که براي یک شهر هست، پیغمبري که براي استانی 

شود با هم مقایسه ها عملیاتشان و کردارشان مانند هم نیست، هرگز نمیهست تا پیغمبري که پیغمبر جهانی باشد. این
ریزي کرده است تا آنجایی را او پایه ا با کارکرد شیث فرزند آدم. او مؤسس بوده است و این بناکارکرد آدم ر کرد،

 هم که در توان داشته، کار خود را کرده است.
هیچ پیغمبري هم نبوده است که وقتی از دار دنیا رفت آنچه را که موظف بوده، انجام نداده باشد. یک اشکالی را 

 ،کردند که حضرت موسی فرموده است من از الف تا یاء آنچه را که بوده، گفتم و از آنجاقه ضاله مییک وقتی فر
گوید من از الف تا یاء را بیان کردم دیگر بعد گفتند که خوب موسی میمی ،سازي خیلی قوي هستندها در شبههاین

 از موسی (ع) پیغمبر برا چه بیاید؟
خواهید بکنید، کند، شما چه غلطی میوب این حرف که دارد خودتان را نفی میاول که از آنها پرسیده شود. خ

خواهید بزنید، اول داعیه مهدویت بعد هم داعیه نبوت، بعد هم داعیه الوهیت پس به این حرفتان دارید چه حرفی می
پس  ،ید بگوید، گفتکشید یعنی موسی(ع) آنچه را که باید بیاورد، آورد و آنچه را که باخط بطالن دور خود می
هر پیغمبري که  ،طور هستندیم تمام انبیاء هم همینرها به اقرار خودتان قرار دارید. از این بگذشما هم در ردیف باطل

آمده از الف تا یاء را گفته و فروگذار نکرده است، یعنی آنچه موظف بوده بگوید، به آخر رسانده است در وسط 
 در آخر فساد و تباهی در کارش نبوده است. ،اول چیزي را خراب نگذاشته استچیزي را از بین نبرده است از 

از اول بعثت هر پیغمبري تا زمان پایان پیغمبریش و سپري شدن دورانش وظیفه خود را انجام داده است. حاال یکی 
 ري بودند.طوکند تا برسد. پیغمبران هم اینمعمار بزرگ است و یکی زیردست و پهلوي معمار بزرگ کار می

خواهید بفهمید پیغمبران چگونه بودند، صد و بیست و چهار هزار پیغمبر تا هزار و چهارصد سال قبل چطور اگر می
هایشان را باز کردند اسرائیل، هفتاد پیغمبر را سر بریدند و صبح هم در مغازهالطلوعین بنیآمدند به ردیف نبود، یک بین

 ا هیچ جنایتی هم نکردند.و نشستند و مشغول کار شدند و گوی
ها پیغمبرانی هستند که رسالت لوط پیغمبر با ابراهیم در یک زمانند، شعیب پیغمبر با موسی در یک زمان هستند، این

شود، در عالم بیداري که وحی بر او بشود، در مور نمیرسول فرق است. نبی از جانب خدا مأدارند، چون بین نبی و 
کند، ولی رسول از ناحیه براي مردم هم بیان می ،کنند، خواب نبی هم حجت استم میخواب یک چیزي به او الها
گونه نیست که آن کسی که رسول است آنچه را نبی داشته، دهد و اینآید و دستوري میخدا، مَلک به سراغ او می
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آنچه در خواب به او  جت بود وآن پیغمبر که رسالت نداشت خوابش حگونه که نداشته باشد. به این معنا، همان
 رسول هم گاهی همین سمت را داشت. ،کردگفتند عمل میمی

شاهدش ابراهیم است مگر قضیه ذبح فرزندان در خواب به او امر و دستور داده نشد در عالم خواب، به او دستور 
کنم و در راه خدا یا دیدم که تو را ذبح میعالم رؤمن در » تَرَى مَاذَا فَانْظُرْ  أَذْبَحُکَ  أَنِّی الْمَنَامِ فِی أَرَى إِنِّی«دادند: 

چه » الصَّابِرِینَ مِنَ  اللَّهُ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِی تُؤْمَرُ مَا افْعَلْ  أَبَتِ یَا قَالَ«نمایم، نظر تو چیست؟ تسلیمی یا ناراحتی: قربانی می
شود هیچ ککش داند که کشته میصد میدربینید. صدن هم الحمدهللا دارید میفرزند و اوالد خوبی بود. نمونه ای

خواهم در وادي ایحال نمیگزد، ناراحت هم نیست. بلکه شوق و شعف دارد، به این معنی مسارعت دارد. علینمی
 بیند به خواب خودش هم باید اثر بدهد.دیگر وارد بشوم، رسول هم گاهی خواب می

اند، آلوده اگر منی به آن جهتی که بعضی آلوده من هم عرض بکنم که جزء از فتاد جزء نبوت است.خواب مؤ
اند؛ یک خوابی هست که نباشد، خوابش چیزي از هفتاد جزء نبوت است، چون بزرگان خواب را به سه دسته کرده

پرخوري  ،است، یک مزاج نامنظمی دارد خوابی است که از جهت اختالط مزاج گویند بقیه الخیال است، یکمی
هایی ر چیزهاي سرد هم خورده باشد و زاید هم خورده باشد، به پشت هم بخوابد، خوابخصوصاً اگ ،کرده است

د رخوکند، زدوهاي در عالم رؤیا است، دفاع میالم است، پراکندگیشود، اضغاث احبیند که دیگر ناراحت میمی
و اکنافش را زنبور گرفته  بیند که اطرافشود. گاهی خواب میکند، از کوه پرت میبا حیوانات برخورد می ،کندمی

کننده است، بله این یک قسم ت که ناراحتها چیزهایی اساست و جاي اینکه بتواند بنشیند ندارد در عالم خواب، این
خوابد آن را از خواب است. یک قسم از خواب هم بقیعه الخیال است، آدم در یک خیالی هست وقتی هم که می

، گه لف خورددانه گهی لفشتر در خواب بیند پنبه «گوید: یم شمال که مییک شعري هست از نس .بیندخواب می
رسید. کما اینکه رسد اگرچه در عالم بیداري به او نمیبیند در عالم خواب به پیه میگربه، خواب پیه می ،بله» دانهدانه

شوند همان آش و همان می شوند ولی وقتی که بیدارهاي خیلی عالی نائل میخیلی اشخاص در عالم خواب به مقام
 همان پالس و همان بدبختی است. ،کاسه است

گفت من از جانب خدا پیغمبرم، جمعی هم دور او گرویدند، گفتند: معجزه شما چیست؟  ،شخصی داعیه نبوت کرد
بینی همان خواب را خواهد دید، دست به دست گفت: معجزه من این است که به هر کسی بگویم تو فالن خواب می

گفت: امتحان کن، تجربه کن، گفت: من که شاهنشاه  ؟اي استاو را تا پیش شاه بردند، شاه زمان گفت این چه داعیه
بیند که یک دیگ لبو روي روند و خواب میقبله عالم امشب خواب می هک بینم؟ گفتهستم، امشب چه خوابی می

زرنگی این مرد و این مدعی نوبت بگویم، او را در  زنند گرم و داغ است. حاال ازسرشان هست و دارند جار لبو می
ن سلطنت طان است. چیزي گفت که منافی با شأدشت و صحرا نینداخت یا قصري و کاخی که الزمه زندگی یک سل

افتد من سلطان و لبو فروشی، به محضی داشته باشد، مقام سلطنت کجا و لبوفروشی کجا. این است که آدم به فکر می
سد و لنگی بر کمر و پاي برهنه و دارد آلوده شد، دید که بله دیگ لبو برن گذاشت و چشمش به خواب که سر به زمی
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اندازد ، به فکر میاندازدزند. بعد به او فهماندند خودش هم فهمید که این پیغمبر دروغی مردم را به خیال میجار لبو می
قسمش و قسم د. این دو نیبکند و در عالم خواب میپیدا میکند، نضج شود، رشد میکم بزرگ میو این فکر کم

 بینند. در عالم بیداري می ،ی بعضی عین آنچه را که در خواب دیدندسوم هم دارد که جزئ
اي دارد تا آن کسی که مال شهر باشد، تا آن کسی که چه بهره ي که پیغمبر محله هست از این بناحاال آن پیغمبر

ه پیغمبر عالم باشد آن هم از زمان نبوتش تا پایان دنیا. پیغمبري آنها منتها داشت، شروع مال استان باشد، تا آن کسی ک
گویند به این اعتباري که تا زمان باقی شد و ختم شد. تنها کسی که تا ابد، نبوتش باقی است و پیغمبر آخرالزمانش می

باشد هرچه هم داري مییک تعلیمات دامنه ،یغمبراو هم هست و تعلیمات این پ ،است و تا دنیا، دنیا و عالم برقرار است
گردند از برکت روح بزرگ و تربیت این مرد شوند و تربیت میحاال زیر نظر بعضی از بزرگان و دانشمندان تعلیم می

» وَالْحِکْمَۀَ الْکِتَابَ وَیُعَلِّمُهُمُ  وَیُزَکِّیهِمْ«جهانی است که عبارت باشد از پیغمبر آخرالزمان رسول مکارم اخالق است. 
هاي باطنی است که از حساب خارج قدر هم آلودگیحی و پاك کردن روح بشر است و اینآن تزکیه همان تزکیه رو

 باشد.می
بعد از اینکه از مکارم اخالق گذشتیم، بحثی از تساوي اخالق هم بشود، اخالق خوب داریم، اخالق بد هم داریم. 

هاي بزرگ، اخالق خوب هاي کوچک، بعضی در کتابختصار، بعضی در کتاببزرگان بعضی به تفصیل، بعضی به ا
لکن مکارم اخالق که  تواند از آن استفاده بکند وکس بخواهد میاند و در دست مردم هست و هرکردهو بد را ذکر 

 کند.اخالق کریمه رسول گرامی را بیان می ،در دست ماست و از طبرسی است
اي را که شاید مکرر هم از را گفتم بد نیست یک جمله »االخالق مَکارِمَ لِاُتَمّمَ بُعِثتُ«بر بعد از اینکه فرمایش پیغم

من شنیده باشید به عرض شما برادران و خواهران فاظله در مجلس برسانم. در پایان سفارشاتی که پیغمبر درباره 
علیک «فرماید: ین خصال را حفظ کن، میفرماید یا علی اکند و میالسالم میهاي نیکو به حضرت علی علیهخصلت

نم کدر پایان سفارشاتم یا علی به تو این توصیه را می» بمحاغسن االخالق فارکبها و علیک بمساوي االخالق فاجتبها
چه تو کردي اخالق کریمه، بر اخالق کریمه سوار باش، حال چرا تعبیر فارکبها کرده و این دو سفارش را دارم که هر

هایی قبل از خلقت این مراکب چه مرکبمرکب تمام اختیارش در دست ماست (گونه که اینکه هماناست، براي 
گونه بر محاسن اخالق مسلط باش مانند اینکه مکارم اخالق یک مرکبی هاي بعد از آن)، تو هم آنجدید و چه مرکب

ن فرمان بده که نتواند از زیر دست چناانده اخالق باش، اخالق خوب را آناست و تو بر آن مرکب سوار هستی و فرم
تو فرار کند و خارج بشود. بر اخالق نیک و مکارمش مسلط باش. یا علی بر تو باد که دوري کنی از مساوي اخالق و 

گونه نباشد الخالق دوري کن. آنشود. یا علی از تمام مساوياخالق سیئه و آنچه ناپسند و صفات زشت شمرده می
ها حدیث و عصاره فرمایش بزرگان چه همه اینخوانم، گردا یک دو تا حدیث هم میوفیق خی حال به تکه یک جزئ

فرماید یا علی محاسن اخالق را مالزم باش و بعد از اینکه می -خیلی باید توجه داشته باشید  -آخر این دو جمله  ،بود
» نَفْسَکَ إِالَّ تَلُومَنَّ فَالَ تَفْعَلْ لَمْ«ماید یا علی فرسوار بر مکارم اخالق باش و بر تو باد که از اخالق سیئه دوري کنی، می
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جا رایت شمردم عمل نکنی و بهاي را که بهاي حسنهاگر آنچه را گفتم به کار نبندي و عمل ننمایی و این خصلت
ی براي اینکه نیاوري و یک نامالیماتی در اینجا و در آنجا براي تو پیدا شود، احدي را نباید غیر از خودت مالمت کن

آید اخالق سیئه تو را واجد باشد. تو خودت براي خودت اخالق حسنه را مرتب کردي، تو خودت کسی دیگر نمی
نباید جز خودت  ،اخالق برخوردار شدياخالق سیئه را دوري کردي و اگر از حسن اخالق برکنار شدي و اگر از سوء

 ي مقدمی دو تا روایت مختصر هم هست.هاکسی دیگر را مالمت کنی. حاال بعد از این صحبت
طوري که بر همه عالم برتري دارد در صفات و اخالق هم بر همه خود پیغمبر همان» عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى جُودِهِ فِی«

چیست » السّخاء یحبّ سخیّ الجمال یحبّ جمیل تعالى هاللّ إنّ«برتري دارد و یکی از صفات حسنه، جود و سخا است: 
 بِالقَلِیلِ، الکَثیرَ یُعْطِی مَنْ یا شَرٍّ، کُلِّ عِنْدَ سَخَطَهُ وَآمَنُ خَیْرٍ لِکُلِّ أَرْجُوهُ مَنْ یا«خوانید ه هر روز ماه رجب میدعایی ک

 -شناسد(خدا به کسی هم که او را نمی »رَحْمَۀً وَ مِنْهُ تَحَنُّنا یَعْرِفْهُ  لَمْ مَنْ وَ یَسأَلْهُ لَمْ مَنْ یُعْطِی مَنْ  یا سَأَلَهُ، مَنْ یُعْطِی مَنْ یا
طی یا من یع«فرماید: شناسد) عطا میشناسی، گفت خدا تو را میگفت که من را می -شناسدخدا که همه را خوب می

پس سخنان خدا » و من لم یعرفه تحنناً منه و رحمۀ«دهد کند، خدا به او میال نمیاز خدا پرسش و سؤ» من لم یسئله
کنم) ض میباب ضیق خناق است اگر یک چیزي عر حاال تعبیر منهم تعبیر خوبی نیست دیگر من(اولویت دارد 

دهد و هرچه هم که صالح بداند خواهد به او میکسی هم که از او نمی گونه سخاوت که آنخداوند سخی است. آن
ر در این جهت جود پیغمب خورند، خوب این جود خداست، حاالدهد. کفار دارند سر سفره خدا روزي میبه او می

) السالمعلیه( طالبأبی بنعلی أمیرالمؤمنینعن «السالم است. یت هم از امیرالمؤمنین علی علیهروا اولی و اول است.
که مردم را مورد اکرام و لطف خود پیغمبر از جهت این» کفاً الناس أجود) وسلموآلهعلیه اهللاصلى( اهللارسول کان: قال

رسد و این را هم بدانید وقتی که شما چیزي را به کس به پایه خود پیغمبر نمیاز همه باالتر بود و هیچ ،دادقرار می
دست باال بهتر از دست پایین است. همیشه » ویدالعلیا خیر من یدالسفی« ؛دهید دست شما باالي دست او استکسی می

ه باشید که زیر دست باشید، مردم از شما بهره ببرند، خودتان را در مرحله دست باال قرار دهید. همیشه در این مرحل
 گیرنده است. این هم مضمون حدیث است که عرض کردم.دهنده فوق دستمردم از شما مغتنم شوند، دست

اي ترین مردم و جوادترین آنها بود. باز تتمهرسول خدا سخی» و یدالعلیا خیر من یدالسفلی یا افضل من یدالسفی«
این مربوط به جود پیغمبر نیست. عشرت پیغمبر و برخورد پیغمبر، » واکرمه العشرة« ،اش را هم عرض کنمهم دارد، تتمه

قدر خوب بود که اطفال خردسال به جوري بود که اینشدن با اشخاص با صغیر و کبیر با زن و مرد و حتی مواجه
 گرفت. قرار می ،بالفاصله محبت پیغمبر در شخصی که با رسول خدا عشرتی پیدا کرده بود

شناخت، کرد و پیغمبر را میکس با پیغمبر خلطه و آمیزش پیدا میهر» لعشرة من خالطه فعرنه و احبهواکرمه ا«
شود و بیان اخالق حسنه پیغمبر و اینکه هایی که میشد و این صحبتمحبت پیغمبر در دل او جایگزین و برقرار می

کار بست یعنی به هر خلق و حسن پیغمبر که برخورد ن نیست باید به، فقط براي شنیدحق رسول خدا چگونه بود
منین ست که شما هم اي مسلمانان و اي مؤمنان و سایر ائمه بیان کردند براي این انمایی و امیرمؤکنی و یادداشت میمی
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کس که هر ري باشیدباشید، شما هم جو» اکرمهم عشرة«باشید. شما هم » اجودالناس کفا«و اي خواهران و برادران هم 
با شما خلطه و آمیزش پیدا کرد و شناسایی با شما پیدا نمود، محبت شما در دلش قرار گیرد. والسالم علیکم و رحمۀ 

 1اهللا و برکاته.
 

 ت. اسوه حسنه
 در اسالم،اهللا مدنی، اسوه حسنه به اعتقاد آیت ي جامعه دینی است.ي از الگوهاي متعالی الزمه وجودتبعیت و پیرو

اي با مضمون خنرانیي از سیره آنها راه نجات و تعالی مادي و معنوي خواهد بود. ایشان در سمعصومین هستند که پیرو
 اند:اسوه حسنه بیان داشته

 اعدائهم علی اهللا لعنۀ و نالطاهری آله و محمد خلقه خیر علی اهللاصلی و العالمین رب الحمدهللا. الرحیمالرحمناهللابسم«
 النیینخاتم تحضر خود، گرامی رسول از کنیم پیروي باید ما جهت هر از .حسنه اسوة اهللا رسول فی لکم و اجمعین

 اذل و نیست) ص(کرما رسول از برتر و باالتر ايرتبه و ايمرتبه هیچ در کسی خلقت پایان تا خلقت اول از اینکه براي
 رسول حضرت مسعود میالد به تعلق چون باشد، المیاس وحدت هفته که باشد ايهفته والدت، هفته که پیشنهاد این

 نیستند اينحله و همل اهل که کسانی بگویم بلکه جهان، مسلمین اینکه براي است، بوده پیشنهاد بهترین دارد ص)(اکرم
 . بود اکرم سولر برکت به شد حاصل آنها براي دنیوي مراحل از که اي،مرتبه هر ندارند قبول آیینی و دینی هیچ و

 بودند اينحله و مله هلا که آنها بینیدمی کنید، مطالعه وقتی را پیامبر والدت از بعد و پیغمبر والدت از قبل تاریخ
 قبل سال دویست و هزار گفتمی منبر اهل بزرگان از یکی. بودند بیابانی و وحشی که آنهایی به رسد چه ،بودند چه

 قورباغه که آنجا تا نداشت حساب که بودند بیابانی و وحشی قدريبه و بود قورباغه خوراکشان بریتانیا، جزیره مردم
 و گذاشتندمی هاند رد زنده را قورباغه بخورند، و کنند بریان و بکشند را قورباغه که رسیدنمی عقلشان گرفتند،می را

 هرچه پس .بودند ورد تمدن از و حقایق از و معارف از قدراین .زدمی را آنها زبان هم قورباغه و قورباغه روي دندان
 که کوشید والدت ههفت این عظمت در باید قدري به و نمود تمجید و کرد تجلیل را هفته این باید خیلی پس...، دارند
 . باشد تاریخ طول در جهان اهل مردم براي اينمونه
 در، اخرویش و معنوي اعمال و اشرویه و رفتار ببینیم و کنیم سیأت و یمیجو توسل پیامبر این به باید زندگی در ما

 داد، شانن جهانیان به را خودش شایسته پیشوایی) ص( اکرم رسول که اموري کلیه در ،داریشمملکت هايسیاست
 چه زندگانیش دوران در پیامبر اخالق که دید باید کنیم، پیروي رفتار و اخالق در بخواهیم ما اگر و است بوده چگونه
 چگونه صبرش بوده؟ چه گذشتش بوده؟ چه مردم با اخالقش بوده؟ چه ایثارش است؟ کردهمی رفتار نحو چه و بوده؟
 آن تابع و پیامبر یروپ که مبگویی بتوانیم و کرده پیروي ناایش از شاءاهللان هم ما تا بوده؟ چگونه داریشمردم بوده؟

 .است حضرت آن از ام اسالم و هستیم حضرت آن دین به متدین ما اینکه از نظر قطع .هستیم حضرت

                                                                                                                                                                                   
 ی در باب سیره نبوي.سید اسداهللا مدن اهللا. سخنرانی شهید محراب آیت1
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 آن از تا فرموده چه و بوده چه ببینیم باید باشیم معتقد آن به باید که چیزي آن از دین، حقایق از دین، معانی از
 آن از هم ما تا است، بوده چگونه اکرم رسول رفتار و حضرت آن اخالق که ببینیم باید هم اخالق در. کنیم پیروي
 .بدهیم) ص(پیامبر اخالق و رویه همان به زینت را دخو و باشیم داشته برداشتی اخالق
 از اعم هم مسلمین اند،هنوشت اخالق باب در هم غیرمسلمانان حتی است نوشته چیزي یک کسی هر اخالق باب در
 به نداریم نیازي فعالً ما ولی است پرکرده را دنیا اخالق، کتب گفت شودمی و اندنوشته اخالق کتب. سنی و شیعه
 .اخالق کتب سراغ برویم اینکه
 را رفتار آن هم ما تا است، بوده چگونه خدا رسول اخالق ببینیم بکنیم، خدا رسول اخالق در بررسی بیاییم، باید ما
 دستبه نحوه و کرد متصف صفت آن به را خود باید چگونه و است چگونه صفت فالن اینکه به نیازي و باشیم داشته

 اخالق یافتن از بعد و شد پیامبر اخالق در ايمطالعه یک آنکه از بعد اگر نباشد ت،چیس دنیا در خوب اخالق آوردن
 ذکر که را ايحمیده اخالق و پسندیده صفات سایر و رویممی افتاده، اتفاق دیگري جهت به نیازي پیامبر کریمه
 تواضع باب در که نقلی. است هبود تواضع پیامبر رفتار و اخالق از یکی. کنیممی استفاده دیگران کتب از اندکرده
 گردیده، بیان سلمهام از خصوصبه پیغمبر زوجات از است شده السالمعلیه علی از خاصه انگرامیش اصحاب از پیامبر
 رعیت افراد از فردي او امت و او به منتسب را خود ما که داریم را رفتار و رویه همان قدرت آیا که ببینیم تا کنیم بیان

 بشماریم؟ او
 یک به مناسبت این به اینجا نیست بد و بود) ص(پیامبر خدمتگزار تمام سال نه است، پیامبر دربان ،مالک بنا انس

 خدا رسول براي از است؟ بوده چگونه حدیثش مالک بنا انس همین کنیم، اشاره هست بحثمان از خارج که جهتی
 ،افتاد بریان مرغ آن به مبارکشان نظر وقتی خدا رسول ریان،ب مرغ یک از بود عبارت آن و آمد ايمائده غیب عالم از

 ترینمحبوب و داري عالقه آنها به تو که اشخاصی و خود افراد ترینمحبوب خدایا گفتند و کرد بلند آسمان به سر
 داشت، بکرابی اول خلیفه با طراوتی انس، این. کنند شرکت بریان مرغ این در من با تا آیندمی شماربه تو نزد در افراد
 شرکت پیامبر با مائده این در و آمدمی بکرابی ،شدمی بکرابی نصیب موهبت، این کاش اي گفتم دلم در گویدمی
 را خلقت ترینمحبوب خدا است، واالیی کالم کالم، خیلی شود، گرامی رسول کالم از جمله این مشمول تا کردمی

 ترینمحبوب )وسلم وآله علیه اهللاصل( خدا رسول فرمایش این مصداق به کرد شرکت پیامبر با آمد هرکس ،برسان
 نصیب نعمت، این که بهتر چه ؛دارد شایستگی جهت هر از باشد، خدا خلق ترینبمحبو که کسی و خداست خلق

 مصداق او که نخواستم است، طالب ابی بنعلی دیدند کردند، باز را در رفتند شد، بلند خانه در صداي شود، اول خلیفه
 وارد خدا رسول بر السالمعلیه علی که نگذاشتم است، مشغول کاري به اکنون پیامبر علی یا گفتم شود پیامبر دعاي این

 پیامبر به را جمله این گویا و دقیقه چند برگشتم و بستم را در. برسد بکرابی و بشود خواهد،می دلم که آنچه بلکه شود،
 این راوي انس، این صورت هر در برسد دیگري یا برسد بکرابی شاید که بود این در تأملم من که بود کرده عرض
 حدیث خیلی مشوي طیر حدیث این و هست هم يشوِمَ یرطَ راوي این خوانممی شما براي حاال و است والیت
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 مانممی باز مقصد از کنم صحبت شما براي فعالً  مشوي طیر حدیث اطراف در بخواهم اگر من و .است ايهالعادفوق
 .کنیم بیان کردیم، عنوان که را حضرت آن تواضع خصوصاً خصائص از بعضی که ناچاریم و

 و یعودالمریض سلم و آله و علیه اهللا رسول کان قال« که است این روایت چیست؟ رسیده انس از که روایتی حاال
 اگر دیگر که امکان عالم اول شخص پیغمبر از است تواضع کمال دیگر این »المسلوك دعوة یجب و الجنازه یتبع

 هاجنازه پیامبر، دمخا انس، اعتراف به پیامبر گذري،نمی پیامبر از ،دهی نشان را امکان عالم فرد ترینبزرگ بخواهی
 .کردمی اجابت را هاغالم و ملوك دعوت کرد،می عیادت را مریضی هر کرد،می تشییع را

 نشستندمی المغ صاحبان و دادندمی غالمان دست به شمشیر که بود این ودب جاهلیت دوران در که کارهایی از یکی
 از یکی که داشت تماشا خیلی اآنه براي وقت آن و نمودندمی تماشا را آنها افتادن هم جان به و آنها شمشیربازي و

 عاقالنه ملع یک ،غالم با عمل این. بریزد را او خون سبببی و جهتبی و درآورد پاي از را خودش حریف دو این
 کردند،می ملع گونهاین غالمشان با آنها که کردنمی عمل کسی گونهاین حیوان با شاید نبود، انسانی عمل یک و
 از عضیب و بدهد انجام توانستنمی کاري هیچ نداشت، توانی هیچ نداشت، قدرتی هیچ »شی علی یقدر ال« د،بع

 فقه در ،باشد هایشنمونه از بعضی شاید هم حاال و بود ملوك به نسبت اسالم از پیش و اسالم صدر در که کارهایی
 فروش و خرید حق خودش، مالک اجازه بدون ،کند فروشی کند، خریدي بخواهد دبع اگر مثالً که هست هم اسالم
 با امبرپی ولی تاس بیچاره و حقیر خیلی ،مقصود .اسالم فقه در تجارت باب در دارد عنوانی یک دبع یک بیع. ندارد

 جابتا را دعوتش و منزلش بردندمی تشریف خدا رسول کرد،می دعوت او از ملوکی اگر عظمت و جالل همه آن
 که است فیکا ما براي پیغمبر عضتوا جهت یک همین خوردند،می غذا و نشستندمی سفره یک سر غالم با کردند،می

 .نکنیم خودفروشی جهتبی و نشویم قائل خود براي عظمت و کنیم کوچک مردم برابر در را خود خیلی
 این ايدوره بود، خرسواري همین بعضی صفت و کنندمی خرسواري که همه خوب، بگویید »الحمار ویرکب«

 قریش،  1صنادید از یک هیچ که بود افتادهعقب و زشت کارهاي از یکی خرسواري که شده ذکر پیغمبر براي موضوع
 حمار، بر که بود این دوره آن در شصخصای از یکی پیغمبر وقت آن ؛بشود سوار االغ و کند خرسواري نبود حاضر
 قریظهبنی با که قریظه روز و هاخیبري با جنگ روز( قریظه روز و خیبر روز که کنندمی نقل طورياین و بشود سوار

 مورد سه اینجا که شده چه حال .بودند یهودي هم آنها و درافتاد آنها با پیامبر که نظیربنی همچنین و) بودند یهود که
 .داشته اثر معنا این بیشتر یهود، در که باشد جهتی یک کنممی خیال بوده، یهود با جنگ هم مورد سه هر و شده یاد

 در هم پیغمبر و کردندمی نگاه او به حقارت نظر به آنها و نبود خوش خیلی آنها نظر در شدمی االغ سوار کسی هرگاه
 شده سوار االغی، یک بر ،کند را آنها ریشه و درافتاد آنها با که قریظهبنی روز در هم و نظیربنی روز رد هم ،خیبر روز
 در بندهایی یک و را غاال دماغ کردندمی سوراخ چون بودند بسته ذاییک بندهاي آن با را دماغش هم االغ آن که بود
 مختوم« دماغ کسی که را رام االغ وگرنه اندبوده سرکش هک هاییاالغ آن به البد داشته ارتباط این و کردندمی آن

                                                                                                                                                                                   
 .اشرافو   بزرگان .1
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 دیگر »لیف من عکاف تحته من لیف من« بسیار بودند کرده بند و سوراخ خرما لیف با را دماغش که »لیف من بحبل
 و هقریظ روز در و خیبر روز در .شدمی سوار آن بر پیغمبر که خرما لیف از بود پاالنی یک پیغمبر االغ روي باالترش

 حتی و بود اهمیت با خیلی برایشان سوارياسب که کسانی. بود پیغمبر تواضع کمال این و شد سوار نظیریبن روز در
 برتري خواهدمی که روزي است، خودش عظمت روز که روزهایی ینهمچ در بیاید پیغمبر حال شدند،نمی سوار قاطر

 خرما لیف اصطالح به مهارش که االغی بر پیغمبر ذلکمع کند، بتثا نظیربنی و قریظهبنی بر و هاخیبري بر را خودش
 صلی اهللا رسول کان قال مالک ابن انس عن« :خوانممی دوباره را حدیث. بشود سوار ،باشد خرما لیف هم پاالنش و

 قریظه یوم و رخیب یوم کان و الحبار یرکب و المللوك دعوه یحیب و الجنازه تیبع و یعودالمریض سلم و آله و علیه اهللا
 بدهید اجازه اگر و خوانممی دیگر روایت یک »لیف من عکاف تحته لیف من بحبل مختوم حمار علی نظیر یوم و

 .کنیم ختمش
 شد، داده عباس ابن به پیامبر دوران در لقب این. است دانشمند یعنی است »امت حبر« و پیغمبر عم پسر عباسابن
 ،شده استعمال خیلی قرآن تاآی در .است احبار هم جمعش و تاس دانشمند عنیم به حبر. است بزرگی لقب هم خیلی

 ،است حبر عباسنبا و است شده تعبیر احبار به یهود دانشمندان از شودمی یهود دانشمندان ذکر کهجایی خصوصاً
 حاج اهللاتآی مرحوم که عاشورا دهه یک در دارم خاطر به آنچه و است گرامی خیلی و باالست خیلی هم مقامش

 را شب ده آن رفتمی منبر مفاتیح، صاحب عباس شیخ حاج مرحوم و فیضیه در دداشتن روضه عبدالکریم، شیخ
 از بعد و دارد مقام عباسابن خیلی رسیده، عباس بن عبداهللا واالي مقام و مکرمت در که ريااخب به داد اختصاص

 به هم او صحبت و کرده مغلوب بحث، از را او کرده مابحثه و مصاحبت و کرده برخورد که هرکس با خدا رسول
 قرآن، تفسیر در که است عباسابن همین و نداشت کند، بحث او با بتواند اینکه یاراي را کسهیچ که بود صورتی

 راوي اوست و آموخت، السالمعلیه علی از و شدد وار قرآن تفسیر علم در که کسی اولین و است یننمؤامیرالم دشاگر
 الکتاب فاتحۀ سوره الرحیمالرحمناهللابسم درباره سخنش السالمعلیه علی صبح به تا شب یک گفت که روایت این
 نشستهمی زمین روي بر است نشستهمی پیغمبر وقتی که است بوده گونهاین همیشه گویا پیغمبر از هم روایت او. بود

 بر پیغمبر که بود هنگامی آوردند،می را پیغمبر غذاي و مائده که هم وقتی »االرض علی یأکل و االرض علی یجلس«
. بستمی پیغمبر خود ببندد خواستمی وقتی هم را گوسفندش »التشاط یعتقل و« .خوردمی غذا و نشسته زمین روي
 د،کننمی خانه در مردها برخی که عملی همان کردنمی را، بهاحص آن را صحابه این را، غالم آن را غالم این بزند صدا

 مهمان که هم وقتی و کردن پهن لحاف و کردن جمع لحاف کردن، پهن فرش و کردن جمع فرش زندگی، به کمک
 را خود حاال اینکه داشت، خود خانه در پیغمبر را هاعمل همان ،شدن دارعهده کالً را مهمان کارهاي شودمی وارد
 یاکل و« اینکه آخر جمله و نبود چیزي چنین است، دور یغمبرپ و نبی نأش از کارها این و امور این بگوید و بداند پیامبر
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 اجابت هم را غالمان و ملوك دعوت »المللوك دعوة یحب و« گویدمی دوباره و »الشاط یعتقل و االرض علی
 1.فرمودمی
 

 ث. والیت فقیه
که در سیره ضمن این شان، ولی فقیه و حکومت والیی است. ایاهللا مدنییکی از مسائل مهم در اندیشه سیاسی آیت

در یکی  پرداختند؛ع مسئله والیت فقیه میعملی خویش تابع والیت بودند، در بعد نظري هم در شرایط مناسب به تشری
 هاي ایشان در باب والیت فقیه آمده است:از سخنرانی

 بِالْمُؤْمِنِینَ  أَوْلَى النَّبِیُّ «والیت فقیه که از زمان غیبت صغري تا به حال برقرار است به این معنا، (نه این است) که «
 وَلِیُّ  اللَّهُ«پیغمبر تمام اختیارات را از جان مردم و مال مردم داشت. والیت، اوالً و بالذات مال خداست » ...أَنْفُسِهِمْ مِنْ

درباره را هم گونه اختیاري (چون) آفریدگار و خالق ماست. پس کسی که ما را آفریده و خلق کرده همه» آمَنوا الَّذینَ
ي را که خداوند متعال نسبت به بشر دارد و نسبت به عبادتش تفویض شده است به پیغمبرش: اما دارد. و اختیار تامه

 مِنْ  الْخِیَرَةُ لَهُمُ یَکُونَ أَنْ أَمْراً رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قَضَی إِذا مُؤْمِنَۀٍ ال وَ  لِمُؤْمِنٍ کانَ ما وَ«و » أَنْفُسِهِمْ مِنْ  بِالْمُؤْمِنِینَ أَوْلَى النَّبِیُّ«
 لَا ثُمَّ  بَیْنَهُمْ  شَجَرَ فِیمَا یُحَکِّمُوكَ حَتَّى یُؤْمِنُونَ  لَا وَرَبِّکَ فَلَا«و   2»مُبیناً ضَالالً  ضَلَّ  فَقَدْ  رَسُولَهُ وَ اللَّهَ  یَعْصِ  مَنْ وَ أَمْرِهِمْ 
  3».تَسْلِیمًا وَیُسَلِّمُوا قَضَیْتَ مِمَّا حَرَجًا أَنْفُسِهِمْ  فِی یَجِدُوا

برش، حتی اگر به فردي در برابر پیامبر، تمام امت باید تسلیم باشد. و این والیت را خداي متعال داده است به پیام
امبر بدهد باید هر دستوري که پی ؛اش این است که جدا شودفهات جدا شو، وظیبگوید از مالت خارج شو، از زن و بچه

ه وسیله رسول خدا بود، به امر رسول خدا بود. غزوه، سریه که براي رسول خدا ب شدها که میجنگعمل بکنند!! این 
کرد، بعداً جنگید، (با) والیتی بود که خدا به او داده بود، والیتش را اعمال میپیدا شد. (و) پیغمبر با کفار و قریش می

هدي هم وقتی م، حضرت (عج)رسیده به زمان حضرت مهديهم این والیت را داده به جانشینانش. به علی (ع) و... تا 
اش فرمود دیگر جانشین براي خود معین نکن غیبت کبري شروع شده به وسیله توقیع شریفش، که به آخرین نماینده

 .»لَیْهِمْعَ  اللَّهِ حُجَّۀُ أَنَا وَ عَلَیْکُمْ یحُجَّتِ فَإِنَّهُمْ احَدِیثِنَ رُوَاةِ إِلَى فِیهَا فَارْجِعُوا الْوَاقِعَۀُ الْحَوَادِثُ  أَمَّا وَ«و فرمود: 
عصر هم از جانب پیغمبر است و پیغمبر از جانب خداست، پس این عصر است، ولیفقیه از جانب ولی پس والیت

مال بشود. گذاشتند که همه این قدرت اعوالیت را خدا داده به فقیه. منتها در دوران قدرت طواغیت و شاهنشاهی نمی
به وسیله و گرفتند، ولی باز هم تمام کارهاي مسلمین به وسیله فقهاء و جلو این قدرت را می راه این قدرت بودند سد

دادند به اشخاصی که گردند، اجازات دیگري میگرفت. نصب قیم، براي صغیر میمراجع بزرگ بود که انجام می
                                                                                                                                                                                   

 سید اسداهللا مدنی در باب اسوه حسنه. اهللا. سخنرانی شهید محراب آیت1
 و ندارند ارىیاخت کارشان در مؤمنى زن و مرد چیه کردند، صادر فرمانى مؤمنان امور از امرى درباره رسولش و خدا که هنگامى و سوره احزاب: 36. آیه 2

 .است گشته گمراه آشکار اىگونهبه قطعاً کند نافرمانى را او رسول و خدا هرکس و. نندیبرگز ،خواندمى خود آنچه که نرسد را آنان
 و کنند حَکَم را تو تنها نزاعشان و خصومت در آنکه مگر شوندینم مانیا اهل) قتیحق به( نانیا که تو يخدا به قسم است، نیچن نهسوره نساء:  65. آیه 3

 .باشند) تو فرمان( میتسل) جان و دل از( کامالً نداشته، اعتراض یکن که یحکم هر به گاهآن
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ها را داشتند، منتها دادند، اینو قُصّر نصب قیم دستور میدادند، براي غُیّاب صالحیت داشتند. اجازه امور حسبیه می
 گذاشتند که فقیه اجرا کند.هایی که در دست داشتند، نمیواسطه قدرتوقت بههاي کارهاي کلی را دولت

ام زمان هم به س است به امر امام زمان، امت مردم مسلمان است، فقیه هم در رأولی حاال که دیگر قدرت در دس
اشند! این یک امري مبر، و پیامبر هم به امر خداست. پس والیت فقیه یک امري نیست که مردم به فقیه داده بامر پیا

یست. تمام امور ناست الهی که خدا به او داده، و اگر هم مسلمان، مسلمان باشد بدون والیت فقیه اصل کارش درست 
 کانَ  مَنْ یإِلَ نْظُرَانِی«همین حدیثی که خواندم و حدیث » لیاءبحاري االمور بیدالع«الشرایط است در دست فقیه جامع

 حَاکماً  کمْیعَلَ جَعَلْتُه قَدْ  یفَإِنِّ حَکماً بِه رْضَوْایفَلْ کامَنَاأَحْ عَرَفَ و حَرَامِنَا و حَلَالِنَا یفِ نَظَرَ و ثَنَایحَدِ  يرَوَ  قَدْ مِمَّنْ مِنْکمْ
 الشِّرْك حَدِّ یعَلَ  هُوَ و اللَّه یعَلَ  الرَّادُّ نَایعَلَ الرَّادُّ و رَدَّ نَایلَعَ  و اللَّه بِحُکمِ اسْتَخَفَّ فَإِنَّمَا مِنْه هقْبَلْی فَلَمْ  بِحُکمِنَا حَکمَ فَإِذَا
فرماید که او حجت است از جانب من به شما، (آنکه عارف به حق ماست، من هم حجت بر او امام عصر می» بِاللَّه

شرك  ،الشرایط رد کند مثل اینکه ما را رد کرده است و کسی که ما را رد کندفقیه جامع هستم). کسی که نسبت به
 به خداست.

پس یک امر به اصطالح فعلی نیست که نشسته باشند در مجلسین یا در قانون اساسی تفویض کرده باشند به فقیه، 
بار والیت فقیه نباشد،  اگر هم کسی زیر اند. واند، و تثبیتش کردهامري است که خدایی است، او را تقریرش کرده

خواهد باشد، اگر والیت فقیه را من، هر مقامی میشود گفت مؤ، نمیشود گفت مسلمانبار اسالم هم نیست، نمی زیر
من نیست، مسلمان نیست... و گوییم مؤشک، بلکه میقبول ندارد ما در اسالمش شک داریم و در ایمانش به خدا، نه 

کنید، امام هست، و صالحیت دارد بعد قدر بحث میشد که حاال که والیت فقیه را اینن هم گفته در مجلس خبرگا
کند، شما کارتان، این فضولی نباشد، والیت هایی که دادم، گفتم زمان تربیت میکنید؟ بنده یکی از جوابچه می

و بعد از کند. فقیهش را هم تربیت می شود، خدایی که فقیه را والیت داده،فقیه از جانب خداست، حال بعد چه می
الشرایط باشد، همیشه یک اشخاصی که صالحیت و لیاقت شاءاهللا کار در دست فقیه جامعاین هم که چون بناست ان

 1»اي پیدا خواهند شد.داشته باشند در هر دوره زمانه
 

 ج. تزکیه نفسانی
له بودند، عامل به تزکیه نفسانی که عالم به این مسئضمن اینحائز اهمیت بود. ایشان  اهللا مدنیسلوك تربیتی براي آیت
هایی با مضامین مرتبط یل، سخنرانیبه همین دل در جامعه داشتند؛ نفسانی سازي مقوله تزکیهبودند و سعی در فرهنگ

 هاي ایشان آمده است:دادند که در یکی از سخنرانیبا تزکیه نفسانی براي عموم و شاگردان انجام می
 أَعْدائِهِمْ  یعَلَ  اللَّهِ لَعْنَۀُ و الطَّاهِرِین آلِهِ  وَ  مُحَمَّدٍ عَلَى اهللاُصَلَّى وَ الْعالَمینَرَبِّ  الْحَمْدُلِلَّهِ .الرَّحیم الرَّحْمنِ اهللاِسْمِ بِ«
 و آقایان نوعاً چون و خواندم نیز جمعه نماز هايخطبه از یکی در باشید داشته خاطر به اگر را حدیثی ».نیأَجْمَعِ
 چیزهاي و پرمحتواست و مختصر خیلی حدیث این چون و هستید تعلم و تعلیم با رابطه در دارید تشریف که هاییخانم

                                                                                                                                                                                   
 سید اسداهللا مدنی در باب والیت فقیه. اهللا. سخنرانی شهید محراب آیت1
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 براي هم دستور است،) ع(منینؤامیرالم کالم هم، کالم. است الزم برایش نفس بر تلقین کند،می تکرار را ارزشمند
 مختصر هم خیلی و) ع(منینؤامیرالم از بحار در حدیث و مردم تربیت و متعلی براي را خود کنندمی منصوب که کسانی

 خودش که کسی »غَیْرِهِ تَعْلِیمِ قَبْلَ  نَفْسِهِ بِتَعْلِیمِ  فَلْیَبْدَأْ  إِمَاماً لِلنَّاسِ نَفْسَهُ نَصَبَ  مَنْ«: که است این حضرت فرمایش و است
 منصوب را خودش و داندمی خانواري یا محل سسه،ؤم رئیس یا داندمی مدیر یا معلم ،داندمی جمعیتی و قوم پیشواي را

 که کندمی معرفی سمت این به را خودش که کسی باشد، داشته را کشور محله، شهر، خانه، مدیریت سمت که کرده
 تربیت و تعلیم به کند شروع خودش آنکه از پیش هستم، اسالم فرزندان کنندهتربیت و نونهالن معلم مردم، معلم من

 به تواندنمی ندارد، چیزي که کسی. نشود شی معطی شی فاقد که دهد تعلیم را خود اول دیگران، دادن یاد و مردم
) ع(منینؤالمامیر. کند مو آن از شودنمی ندارد، مو که دستی کف گویندمی که معروف است مثالی. کند اعطا غیري

 .باشد اسالمی و انسانی تعلیم داراي خودش باید که است این مقصودش
 تَأْدِیبُهُ  لْیَکُنْ«. کند تربیت را دیگري یا تعلیم را دیگري بتواند تا باشد داشته اخالق جهات از اصطالح به دیبأت

 زبانش با بعد کند درست را خودش اخالق و رفتار رویه، و کند دیبأت را خودش سیرت اول »بِلِسَانِهِ تَأْدِیبِهِ  قَبْلَ بِسِیرَتِهِ
 نَفْسِهِ  مُعَلِّمُ وَ«: فرمایدمی را جمله این آخرش و کند تربیت و تعلیم را مردم کند، دیبأت و خوب را مردم باشد خواسته

 ترراسزاو دهد،می تعلیم را خودش و بکند دیبأت را خودش که کسی »مُؤَدِّبِهِمْ  وَ النَّاسِ مُعَلِّمِ مِنْ بِالْإِجْلَالِ أَحَقُّ ُمؤَدِّبُهَا، وَ
 را خود که کسی یعنی. است مردم دبؤم و معلم که کسی آن تا کنند قدرشناسی او از و کنند اجاللش اینکه هب است

 روز که امروز) ع(یننمؤامیرالم فرمایش از جمله همین امیدوارم و بسازد را غیري که کسی آن بر است مقدم بسازد،
 نسبت را خودمان وظیفه بتوانیم مفصلی وقت در شاءاهللان بعداً و باشد کافی دیگر هفته تا ما براي هست ما بحث افتتاح

 إماما للنّاسِ نَفسَهُ نَصَبَ مَن )ع(منینؤامیرالم قال« . در بحار آمده است:ببینید را حدیث آن حاال دهیم، انجام آقایان به
 مُعَلِّمِ  من باإلجاللِ أحَقُّ  مُؤدِّبُها و نَفسِهِ مُعَلِّمُ  و بلِسانِهِ، دیبِهِتأ قَبلَ  بسِیرَتِهِ تأدیبُهُ  لیَکُن و غَیرِهِ، تَعلیمِ  قَبلَ نَفسِهِ  بتَعلیمِ  فلیَبدأ
 مسلمین و اسالم براي را شما همه خداوند .بپذیرید مرا عذر هم امروز باشید یدؤم و موفق امیدوارم  1».مُؤدِّبِهِم و النّاسِ

 به را اسالم رزمندگان. بدارد محفوظ گزندي رگونهه از را امت امام. بدارد یدؤم و موفق انقالب تداوم به خدمت و
 بردارد روزگار صفحه از را کودتاگران و گرانتوطئه و اسالم دشمنان و کشور دشمنان. برساند قریب پیروزي و فتح

 کلیه و دهیم انجام را خود وظایف بتوانیم و باشیم داشته بتوانیم اسالمی صددرصد و آرام کشوري یک ما شاءاهللان و
 کسانی و صدام و آمریکا قبیل از ما دشمنان و گرداند نابودشان و زائل شاءاهللان خداوند هستند راه سر که خارهایی

 ارواحنا عصرولی حضرت نور پر جمال نور به را ما چشم .بدارد نابودشان و محو خدا ،کنندمی گروه این به کمک که
 2.بیامرزد را ما مادر و پدر. کند روشن فداء

 

                                                                                                                                                                                   
 زیرا دهد، تعلیم کردار با کند، تربیت فتارگ به آنکه از پیش و بسازد، را خود پردازد،ب دیگران تعلیم به آنکه از پیش باید داد، قرار مردم رهبر را خود که کسى. 1

 .بیاموزد ادب و دهد تعلیم را دیگرى که آن از است تعظیم به سزاوارتر کند ادب و دهد تعلیم را خود که کس آن
 سید اسداهللا مدنی در باب تزکیه نفسانی. اهللا. سخنرانی شهید محراب آیت2
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 اخالق حسنه و سیئه چ.
هاي مختلف به بحث اخالق خوب و بد اشاره ایشان در سخنرانی و نیکو مورد توجه شهید محراب بود؛اخالق حسنه 

 هاي ایشان در این خصوص آمده است:داشتند. در یکی از سخنرانی
 أَعْدائِهِمْ  یعَلَ اللَّهِ لَعْنَۀُ و الطَّاهِرِین آلِهِ وَ  مُحَمَّدٍ عَلَى اهللاُصَلَّى وَ الْعالَمینَرَبِّ  الْحَمْدُلِلَّهِ .الرَّحیم الرَّحْمنِ اهللاِبِسْمِ «
خواهند بگویند که . چیزي که کسی انکار آن را ندارد و پیش همه مردم جهان مورد قبول است، وقتی که مینیأَجْمَعِ

کنند. وقتی هام انکاري نفی تسویه میبین این صفت و بین آن صفت تساوي نیست به اصطالح اهل علم و ادب، با استف
هل یستوي الذین یعلمون و الذین «فرماید: گونه تعبیر میخواهد بفرماید که بین علم و جهل مساوي نیست اینخدا می

تسویه بکند با این  خواهد نفیکس انکار ندارد وقتی هم که میکه منکر این معنا باشد، چون هیچ کیست» ال یعلمون
ند) آیا کسی هست که این اندازه ا(آیا ظلمت و نور مساوي» هل یستوي الظلمات و النور«کند سویه میکید نفی تتأ

ا باالتر خرد باشد و بگوید ظلمت بهتر از نور است یا برابر نور است و فرقی بین نور و ظلمت نیست. اجازه بدهید پا ربی
بدون موجد و بدون خالق باشد. » ما یري و ما ال یري«م از شود این عوالفریننده هست و نمیبگذاریم که جهان داراي آ

 دختربچه هفت هشت ،خود گذاشت و قلم در مرکب زد يعالمی خواست، اثبات صانع بنویسد، قلم و دواتی جلو
 خواهم اثبات صانع کنم.خواهی بنویسی گفت: میاي در کنار او نشسته بود، گفت: پدر چه میساله

خواهی خدا را اثبات کنی، مگر در خدا شک است که تو می :دختربچه صغیر گفت» شکافی اهللا «دختر گفت: 
اند، صانع را قبول ندارند و به شما نگاه بکنید ببینید که در دنیا چه قدر هستند که منکر خدایند و زیربار صانع نرفته

دانند وقتی که خوب ا مسلمان میها که خودشان رکنند، ببینید، در بین خود مسلمانصراحت، آفریدگار را نفی می
ها مبدأ و معاد و خدا را در متن فهمید که شاید صدي بیست یا صدي سی از این مسلمانکنید میکاوش و تفتیش می

هایی که در رابطه شود با صحبتها میها برخورد شده که وقتی مصاحبت با اینبه خیلی از این ،واقع قبول نداشته باشند
ها خدایی را قبول ندارند. حاال اگر نفی خدا بالصراحه به اینکه این گرددبینیم که بر میکنیم و مییآنها مبا دین است با 

شود و عوالم دیگري بعد از این گویند اگر انسان مرد، فانی میکنند که نتیجه نبودن خدا باشد. مینکند طوري نفی می
 عالم نیست.

اهل علم که در قم به اتفاق امام امت بودیم پس از اینکه بعضی از مرگ و رود در تشییع جنازه یکی از یادم نمی
گویند مات است ترس پس از مرگ صحبت کردند، امام فرمودند: ترس از مرگ براي مردم از آن جهت است که می

 است و رسیدن رود و اگر کسی قائل باشد به اینکه پس از مرگ لقاءاهللاشود و از بین میوفات، وقتی انسان مرد تمام می
 رَبِّهِ  لِقَاءَ یَرْجُو کَانَ فَمَنْ«به آن چیزي که انتظارش را دارد که باالترین چیزي را که بنده خواستار اوست لقاءاهللا است: 

ز اینکه از این دنیا رفتیم، اگر این جمله را ما معتقد باشیم و بدانیم پس ا» أَحَدًا رَبِّهِ  بِعِبَادَةِ یُشْرِكْ  وَلَا صَالِحًا عَمَلًا فَلْیَعْمَلْ
هایی که در این دنیا ها و مشقتها و ناراحتیشویم و هستی براي ماست و چه هستی کاملی که از تمام رنجنابود می

هست برکناریم، چرا از مرگ بیم داشته باشیم، چرا از مرگ بترسیم، اگر به کسی بگویند تو را از گلخنی به گلشنی 
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یابیم. ه ما داریم از یک جاي پلید کثیف به یک مرکز طیب طاهر خوب سراپا خوشی، انتقال میبرند ناراحت بشود کمی
توانیم خداي متعال می» و فی کل شی«قدر آثارش طاهر است که این تطبیق این بود. خدایی که اینمختصراً منظورم از 

منکرند و کسی که بگوید ما در دنیا، تابع  سف خیلی از مردم خدا رااألآفریدگار را درك کنیم. لکن معرا ببینیم و 
این همان معنایی است  ،آید که بتوانیم از آن لذت ببریم و سراغ آن باید رفتلذات هستیم و هرچه براي ما پیش می

شود انسان عاقل، انسان فهمیده، کسی که درك کرده که در درندگان و در گزندگان و در حیوانات است ولی آیا می
من، خواه وتی نیست؟ خواه ظالم باشد خواه مؤبدي را، بگوید که بین اخالق حسنه و اخالق سیئه تفا باشد خوبی و

داراي سوء خلق باشد یا لین االریکه و یک شخص خوش برخوردي باشد. یک چنین چیزي در بین عقالي از مردم 
 کم است.

که از او برکنار بود  اخالق بد و از چیزهایی منتها این هم هست که باید امتیاز داده شود صفات حسنه، اخالق سیئه،
نها اثبات آو استنکار آن را داشت. خوب خیلی از صفات و اخالق بر همه روشن و ثابت است و نباید کسی براي 

قدري بدي آن بر مردم روشن است که نیاز به استدالل و بحث در خوبی آن خلق را بکند و بعضی از صفات بد هم به
باشد. بعضی از صفات هستند که شاید در بین گروهی و امتی جزء صفات صفت خوبی نیست، نمی اینکه این صفت،

این اگر خوب باشد و بعضی از صفات خوب است که شاید در نظر بعضی از مردم جزء صفات مذمومه باشد. بنابر
ي با اهللا دارند و یک پیوند بخواهیم امتیاز بدهیم تمام صفات خوب را از تمام صفات بد، باید برویم سراغ کسانی که

واهیم برویم و با خداي متعال مرتبط هستند تا آنها براي ما تشریح کنند که چه خوب و چه بد است و وقتی که بخ
ول عالم امکان، بهترین صفات حمیده و بدترین صفات ذمیمه را پیدا کنیم بهتر این است که اول برویم سراغ شخص ا

ه صفت ببینیم به چ ین محمدبن عبداهللا و یک سیر اجمالی در زندگی پیغمبر بکنیم،النبیرسول گرامی حضرت خاتم
 کرد. خوبی، متصف بود و چگونه روسل خدا، خود را از صفات ذمیمه برکنار می

و در این باب، اخبار و روایاتی است که از اهل بیت عصمت و طهارت رسیده است و یا از نزدیکان خود پیغمبر 
ضی از اصحاب پیغمبر مشرف بودند به خدمت رسول خدا (ص)، آنان که نعمت خدمت پیامبر را خدا هم که نباشد بع

مالک و کسانی که مالزمت با رسول خدا را در طول چندین سال داشتند، به آنها ارزانی داشته بود از قبیل انس ابن
امبر، از کردار رسول خدا، تا آنچه را رسول خدا کنند از اخالق پیامبر، از گفتار پیسراغ آنها برویم و ببینیم چه نقل می

به آن متجلی بود ما به آن صفت خود را بیاراییم و از چه چیزهایی پیامبر اکرم از آن دوري داشته تا ما هم از آن برکنار 
ق نیک و اي باشد براي گفتار درباره اخالامروز به همین مقدار که یک طلیعهباشیم و به سراغ آن اخالق نرویم و اگر 

بد و به همین اندازه قناعت بکنیم و نماز اول وقت از دستمان نرود، گویا بهتر باشد. امیدوارم که خدا یک چنین توفیقی 
جزییات ی از (ص) از آن برخوردار بودند به جزئ اي که پیامبر اکرمبه همه ما عنایت کند و بتوانیم که صفات حمیده

 1»آن، ما هم خود را برسانیم.
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 وحانیت در نهضت اسالمیح. ر
اهللا مدنی در خصوص نقش روحانیت در نهضت اسالمی، به جایگاه روحانیت در قبل و هاي آیتدر یکی از سخنرانی

 شود:بعد از انقالب اسالمی اشاراتی شده که در ادامه آورده می
 دانیدمی. هست و بوده عهدمت روحانیت دست به امور تمام و الفداء، له ارواحنا مهدي حضرت کبري غیبت از بعد«
 حضرت آن از اشخاصی صغري، غیبت در .کبري غیبت یک و صغري غیبت یکی داشتند، غیبت دو هللابقیه حضرت که

 نوشتند آخري نایب به حضرت آن شد، شروع کبریا غیبت که وقتی و بودند تماس در مردم با و داشتند خاصه نیابت
 سرگردان و حیران هم را مردم و رسیده، فرا کبري غیبت زمان و نکن ینمع خود براي نایب این از بعد دیگر که

 رْضَوْایفَلْ أَحْکامَنَا عَرَفَ و حَرَامِنَا و حَلَالِنَا یفِ نَظَرَ و ثَنَایحَدِ يرَوَ قَدْ مِمَّنْ مِنْکمْ کانَ مَنْ یإِلَ نْظُرَانِی« گذاشت نخواهیم
 نَایعَلَ الرَّادُّ و رَدَّ نَایعَلَ و اللَّه بِحُکمِ اسْتَخَفَّ َفإِنَّمَا مِنْه قْبَلْهی فَلَمْ بِحُکمِنَا حَکمَ فَإِذَا حَاکماً مْ کیعَلَ جَعَلْتُه قَدْ یفَإِنِّ حَکماً بِه

 کرده روایت را ما حدیث که است کسی چه .ببینند و کنند نظر باید شیعیان. »بِاللَّه الشِّرْك حَدِّ یعَلَ  هُوَ و اللَّه یعَلَ الرَّادُّ
 عنوانبه را او باید پس. است شناخته را ما قوانین و احکام و شده، نظرصاحب و نموده مطالعه ما حرام و حالل در و

 که هنگامی پس .امداده قرار حاکم شما بر را او) الهی حجت و معصوم امام یعنی( من که زیرا بپذیرند،) شرع( حاکم
 رد و ند،اشمرده کوچک را خدا حکم که نیست این جز نپذیرند، او زا چنانچه نمود، حکمی ما، حکم به شخص این
 حاال. عامه نیابت گویندمی را این  ؛خداست به شرك حد در این و خداست، هردکنند ما، ردکننده که اند،نموده ما بر

 یعنی غرب، یا شرق به وابسته که نیست این منظورم( غربی یا باشد شرقی سفید، یا باشد سیاه خواهدمی شخص این
. بوده هم طورهمین اینکه کما... و دزفولی یا باشد اصفهانی شیرازي، یا باشد، یزدي) مغرب یا باشد مشرق اهل اینکه
 اهل هم شیرازي میرزاي و دزفول اهل انصاري شیخ. بوده عرب بود، ما مرجع هامدت که جواهرب صاح مثال، براي
 خمین اهل که خمینی آقاي و بوده، عرب حکیم آقاي...  و یزد اهل زديی کاظم محمد سید مرحوم بعد و است شیراز

 مرجع و زمان امام نایب شودمی او فرمودند، بیان زمان امام که باشد شرایطی و صفات آن واجد که کسی .باشدمی
 انجام تقلید، جعمر و الشرایطجامع مجتهد تواناي دست به باید مردم شرعی کارهاي تمام کبري، غیبت از بعد و. تقلید
 نشده انقالب که هم وقتی آن. انقالب از بعد چه و قبل چه باشند، صراط این در علمیه، هايوزهح که بایستی و. بگیرد
 را خودشان که بود این هدفشان خواندند،می درسی علمیه، هايحوزه در که هم آنهایی بودند، علما مردم مرجع بود،

 قبل منتها. باشند ،دارند مرجعیت تیصالح که کسانی همیشه و نباشد، خالی زمینه وقتچهی تا برسانند، اجتهاد مقام به
 موجود را شرایطش یا دیدند،نمی صالحیت خودشان در یا یعنی ؛نداشت کسی را دولت با درگیري انقالب، از

 یک ایشان اگر که بود سخت اوضاع قدريهب عبدالکریم، آشیخ مرحوم زمان در اینکه مثل. نبود زمینه یا و دانستندنمی
 ،پسر و پدر پهلوي، هايجنایت. شد پیدا زمینه کمکم ولی کردندمی متالشی را علمیه حوزه زد،می حرف کلمه

 همراهی هم مردم و کرد تینه ایشان. شد پیدا خمینی آقاي نهضت براي زمینه و آورد تنگ به را مردم که بود قدريهب
 مبانی و عقاید اصول و احکام حفظ علمیه، هايحوزه نقش روحانیت، نقش پس. شد زپیرو انقالب الحمدهللا کردند،
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 زمان تا برساند دستبهدست رسیده، مردم دسته ب هدي ائمه و خدا پیامبر طرف از که احکامی این کهت، اس اسالم
 اقاي دست به که ستا يرما یک انقالب، این و. هست و بوده هعلمی هايحوزه وظیفه این ،هللابقیه حضرت ظهور

 دیدندمی را هاییزمینه اینکه یا و نبود موجود شرایط یا اینکه جهت از. نیافتند را توفیقی چنین دیگران و شد، خمینی
 این روحانیت از بیشتر استفاده راه و ندردا روحی ضعف مقدار یک هایشانبعضی یا. نبود کردن اقدام تیصالح که

 حکمی هر یعنی ؛ببرند دینی هايبهره زمان، امام راه در و خدا راه در صددرصد و هدمتع روحانیت از مردم، که است
 که قدمی هر چون. باشند معتقد آن به شود،می بیان که را عقایدي اصول و بدانند؛ خدا حکم شد، بیان احکام از که را
 دستور تابع باید...  و هامسافرت در چه و تجارت در چه و کسب در چه دهید،می انجام که کاري هر و داریدمی بر

 .مکروه یا و است حرام. مستحب یا است واجب. خیر یا است جایز کنیدمی که حرکاتی این آیا که ببینید و. باشید الهی
 عالوهبه و. دریابید دینی علماي از را احکامشان و مسائل که بایستی شما و هستند، دین علماي ،مسائل این به آگاه
 بزرگ مراجع به باید بفهمد، را حکمش تواندنمی انسان و ،آیدمی پیش که حوادثی و افتدمی اتفاق که کارهایی

 1.نماید پرسش آنها از و کنند همراجع
 

 خ. سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ند و اعتقاد کردها دفاع میدادند و از آنها در برابر هجمهاهللا مدنی به نیروهاي پاسدار انقالب اسالمی اهمیت میآیت

سپاه پاسداران، یک جمعیت و ارگانی است که نظیرش تاکنون «داشتند که حراست از انقالب اسالمی به آنها نیاز دارد: 
از همان اول، از کسانی متشکل شد که صددرصد اسالمی و فداکار و عاشق به  تتر دیده شده است. این جمعیکم

حرف گزافی » اگر سپاه نبود، کشور هم نبود« اي را که امام فرمود:شهادت و خدمتگزار به کشور بودند. این جمله
کرد، دشمن کار نبود، به جهت اینکه بعد از انقالب، وضع ما به قدري بد بود که اگر سپاه از این انقالب حمایت نمی

هاي آقاي یدشمن دشمن نتواند رخنه پیدا کند. هللاخودش را کرده بود، و فداکاري این جمعیت باعث شد که بحمدا
ها یک جمعیتی خدایی و متعهد و صددرصد اسالمی دید اینبازرگان هم نسبت به سپاه، به منظور این بود که می

بود، انجام  بستگی به آمریکا و جاهاي دیگروازرگان، مقصود خودش را که اهستند، و نخواهند گذاشت که جناب ب
 بدین خاطر بود که مسلمانان آنجا را از بین ببرد و نابود کند. ت حسن نیت به کردستان فرستاد،ئبدهد.  لذا وقتی هی

سپاه پاسداران، جمعیتی است که از اول متعهد بوده و هست و خواهد بود، و باید هم باشد، و در مجلس خبرگان هم 
هربانی بعد از آنکه ش -در مجلس خبرگان -گفتم که ما از این جمعیت، دست بردار نیستیم. یکی از نمایندگان گفت

نداریم. گفتم که از یک جمعیت  -سپاه پاسداران -ها و ژاندارمري و ارتش را مرتب و منظم کنیم، دیگر نیازي به این
متعهد ایمانی بالفعل، دست برداریم، به انتظار اینکه پس از چند سال دیگر، شهربانی مسلمان و متعهد بشود یا نه. 

از این جمعیت، جز خوبی و صالح مملکت و جز رنج و زحمت برایشان  خالصه ما طور.ژاندارمري و ارتش هم همین
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هاي جنوب و غرب شده، صدي نود آنها را، مرهون زحمات و خدمات آقایان ندیدیم، و تمام فتوحاتی که در جبهه
 1»رفته بودیم. ور نداشتند، شکست خورده و از بینها نبودند و حضم. و اگر در این جبههینداسپاهیان می

 هاي آن. شهید و ویژگید
هاي در یکی از سخنرانی ند؛وجوه مختلف شهادت اشاره داشتاهللا مدنی به آیت شهادت امري مقدس در اسالم است.

 ایشان آمده است:
کر ذز باشد، اکنون بعد ااز جانب خداوند تبارك و تعالی براي شهید هفت خصلت و ویژگی و خصوصیت می«

ماند تا پیر شود، از بشهادت در راه خدا باید آرزو شود؟ خیر؟ انسان در این دنیاي فانی این هفت خصلت باید دید آیا 
ل کند که تمام حرکت بیفتد توانایی و قدرت بر اینکه حتی غذا بخورد نداشته باشد، در بستر بیماري آن قدر معط

اي برده و دفن هو او را در گوشخویشاوندان وي ناراحت شده و امید مرگ او را داشته باشند و پس از مدتی بمیرد 
نسان به درجه واالي حال اگر ا. باید نیک باشد تا پس از مردن گرفتار نشود هللاشاءنمایند؟ انسان است و اعمالش، ان

هایی براي او اختصاص خداوند متعال چه خصلت ،شهادت رسید و شهید شد اگر در این راه به فیض شهادت نائل شد
 خواهد داد.

سان در بستر بمیرد از گناهانی که مرتکب اگر ان. ذَنْبٍ کُلُّ لَهُ مَغْفُورٌ دَمِهِ مِنْ قَطْرَةٍ أَوَّلَلین خصلت شهید: اوالف. 
فرماید، بعضی (ع) میگونه که علیگردیده باید جوابگو باشد. باید کیفر شود، هر گناه کیفري دارد، عذابی دارد، همان

ن شهید گردید اولین رسد مگر بعد آنکه در جهنم بسوزند. حال اگر انسابه آنها نمیاز شیعیان ما هستند که شفاعت ما 
از او  ،شودیماي از خون شهید که بر روي زمین ریخته شود تمام گناهانش آمرزیده اش آن است که اول قطرهنتیجه

شتی را انجام ه فالن عمل زجا چه عملی انجام دادي؟ و فالن مصیبت چه بود؟ چرا خداي نکردشود فالنپرسیده نمی
ین قطره خونش شود. پس اولین خصلت شهید این است که با ریختن اولها همه طومارش پیچیده و بسته میدادي؟ این

 .آمرزدبر روي زمین گناهانش را خداي تعالی می
 مَرْحَباً  لَانِتَقُو وَجْهِهِ عَنْ  الْغُبَارَ تَمْسَحَانِ وَ الْعِینِ  الْحُورِ مِنَ زَوْجَتَیْهِ حَجْرِ فِی رَأْسُهُ  یَقَعُ الثَّانِیَۀُدومین خصلت شهید: ب. 

غلطد در کنار دو حورالعین که شهید در میدان جنگ روي زمین در می یبه محض. لَهُمَا ذَلِکَ  مِثْلَ هُوَ یَقُولُ وَ بِکَ
نمایند ا را پاك میشسته است، آن غبارههایی که بر صورتش نرکنند؟ این دو غبااین دو حورالعین چه می .گیردقرار می

او هم  گوید؟ه میاو (شهید) چ -حالت اي شهید خوشا به» مرحبابک«گویند دهند، میو اولین بشارتی که به وي می
 ،گیرندر میراستی خوشا به حالشان، یک همچون شهیدي را در اختیاگوید، خوشا به حال شما دوتا...در جواب می

 این دور حورالعین گردیده، چرا مرحبا نداشته باشد؟ همچون جوانی، نصیب
هاي بهشتی حال جامه شوند.هاي بهشتی پوشیده میید: یکسی من کشوة الجنه، از جامهسومین خصلت شهپ. 

چگونه است؟ اگر فرصت پیدا کردید، بروید و شرح حال اهل بهشت را ببینید، صفاي اهل بهشت، نشاط اهل بهشت 
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هشت را ببینید، اجازه دهید یکی از آنها را بگویم. آن کسی که از همه جمعیت دنیا و از همه مردم نشینان اهل بو هم
خدا  هللاشاءهاي بهشت هم که انباشد و لباسطول و عرض بهشت او می ،تري است، آسمان و زمینداراي بهشت کم

پوشانند) در اینجا ر کسی جامعه بهشتی نمیبه ه ،هللاشاءاان دت پوشیدن هم داشته باشیینصیب کند بپوشید (ولی صالح
د حساب دارد ولی شود، باید گفت لباس جنت را اگر دیگران داشته باشنهاي بهشتی پوشانیده میفرماید این لباسمی

دیگران) باید عمل (کار خیر) داشته (ولی آنها  شودچون شهید شده لباس بهشت به او پوشانده می ؛شهید حساب ندارد
ه مردم خدمت کرده باشند، رنج برده باشند، نمازهاي شب خوانده باشند، به مردم خدمت کرده باشند، صلوات باشند، ب

بر محمد(ص) و آل محمد(ص) فرستاده باشند. بهشت دیگران در برابر عمل و کار است و در اینجا در برابر شهادت 
در این (موقعیت) جنگ  اگر بگویند... سد.شود هرکس به فیض شهادت براست، ولی کار خیلی بزرگی است، مگر می

زند، ولی جان برکف وقتی در راه اسالم هست نیم ساعت آبت یا غذایت دیر شود دو دستی توي سرش می بنا
گوید اقاي دکتر: هستند کسانی که زخمشان رود تا پانسمان نماید به دکتر میشود و بعد به دکتر میانگشتانش قطع می

چه زودتر به آنها برسید، اول بروید سراغ آنها، سپس بیایید سراغ من، تر است و شما باید هررگتر و بزمن خراب زا
 هک که سه چهار انگشتم قطع شده است. شنیده بودید که در صدر اسالم وقتی آب بردند براي یک سرباز اسالم گفت

اغ هفتمی شهید شده بود، برگشتند آمدند تر است، اول آب را ببرید و به او بدهید، وقتی رفتند سرفالن از من تشنه
ها را سراغ ششمی شهید شده بود. پنجمی شهید شده بود، وقتی سراغ اولی رفتند دیدند او هم شهید شده است، این

فهمید که جوانش و اگر در صدر اسالم زنی از پیامبر می بینید.شنیده بودیم ولی حاال دارید خودتان به چشم خود می
خدا شاهد است غباري که بر صورت شما نشسته  اهللاگفت: یا رسولدرش شهید شده است در پاسخ میشوهرش یا برا

کردیم، ولی اکنون ببینید این مادرها چگونه تر است از شهادت شوهر و برادر و فرزندم، ما باور نمیاست براي من تلخ
کند مادري که وقتی نگاه می چشمانشان. کنند در شهادت فرزندانشان و نورشور و شعف دارند و چگونه شادي می

میرد، دیده شده است که مادري نگاه کرده، خواهد مشرف به افتادن شود، از شدت غصه میاش از باال میبیند بچهمی
اش در حال افتادن است، چنان هول و هراس او را فراگرفته است که جان به جان آفرین تسلیم کرده است، دیده بچه

وقتی  ،بیندرود سر بالین فرزندش و او را در کفن میفهمد که جوانش شهید شده است یا فالن پدري میحال وقتی می
بینم بهتر است براي من گوید: من تو را که دارم در این کفن میکند میاندازد و این واقعه را تماشا مینگاهش را می

کرد، گفت در ماشینی من که از تهران آمده بود برایم نقل می انکباز یکی از نزدی. تا اینکه تو را در لباس دامادي ببینم
کردند از جوانان که در غرب و جنوب غربی ها داشتند صحبت میکه بودم، پنج سرباز و یک پاسدار بودند، این

کند تا با دشمن بجنگد، توپ و هاي پاسدار حرکت میشده) که یکی از جواناند (در آنجا نقل میمشغول مبارزه
کند که چرا به سالمت برگشتم و چرا شهید نشدم، گردد، زار زار گریه میمیکند و وقتی برانک دشمن را تصرف میت

دهند پنج ساعت تمام را به قرائت قران و نماز شب و دعا و ورد براي شب هم که شش ساعت براي او استراحت می
خصوص ماي گرانفروش، ماي محتکر که در به -دارد او (آن مجاهد) با ما خیلی فرق گذراند.سالمتی امام امت می
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کند که ) گریه میاهللاتر شود او هم (مجاهد فی سبیلاین فکر باشیم که چه چیز احتکار کنیم که در این جنگ گران
 .چرا که شهید نشده و به سالمت بازگشته است

گردد، وقتی انسان شهید می. مَعَهُ  یَأْخُذُهُ  أَیُّهُمْ بَۀٍطَیِّ رِیحٍ بِکُلِّ  الْجَنَّۀِ خَزَنَۀُ یَبْتَدِرُهُ الرَّابِعَۀُچهارمین خصلت شهید: ت. 
 خَزَنَۀُ  یَبْتَدِرُهُآیند، یداران بهشت به استقبالش مدر این هنگام خزینه ،رودو الی (به سوي) روح و ریحان و جنۀ نعیم می

کنند و می الآورند و او را استقببوي خوشی که در آنجاست با خود میداري بهشت، هر ، خزینهطَیِّبَۀٍ رِیحٍ بِکُلِّ الْجَنَّۀِ
 کنند.آنگاه به شهید عنایت می .گیردیند و او هم تمام بوي خوش بهشت را میآبه سراغ شهید می

نقش  ،خورده به مغزش میفتد، تا اینکه گلولاتا شهید بر روي زمین می .مَنْزِلَهُ یُرَى أَنْپنجمین خصلت شهید: ث. 
ها قول پیامبر است بیند، البته اینگردد، مکان خویش را در بهشت میهاي شهادت نزدیک میگردد و لحظهبر زمین می

ثیف دنیا راحت بیند، با شوق و شعف از این خانه و النه و زندگی کو فضیلت براي شهید است، جایگاه خودش را می
لوده دنیا آبیند از این زندگی کثیف و که ناراحت بشود وقتی میرود کیست شود، و به همچو جایی (بهشت) میمی

 شود؟به همچون زندگانی که سعادت سراپایش را گرفته مستقل می
قطه از آن این بهشت و این هم شهید، هر ن. والسادس یقال له اسرفی الجنۀ حیث شئت :ششمین خصلت شهیدج. 

 نشیند.خواهد میه میاي ککند، هر نقطهرود و تماشا میکه بخواهد می
 وَال صَالِحًا عَمَال فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ  لِقَاءَ یَرْجُوا کَانَافتد به تا نگاهش میه. اللَّ وَجْهِ یفِ نْظُرَی انْخصلت هفتم شهید: چ. 
 ،بیندیند، وجه خدا را میبدهد، لطف خود را میهید به واسطه اینکه خونش را در راه خدا میش. أَحَدًا رَبِّهِ  بِعِبَادَةِ یُشْرِكْ

، یعنی دٍیشَه وَ یٍنَب لِکلِّ راحَۀٌ انَّهُنماید و سپس و دهد مشاهده میبیند، پاداشی را که خدا به او میعنایت خدا را می
حق را ببیند و مشمول الطاف  تر از این نیست که وجه خدا را ببیند، لطف خدا و عنایتچیز براي نبی و شهید خوشهیچ
 1»شود.ب الهی

 
 2جمعه ائمه ناریسمذ. سخنرانی در 
یون از نیروهاي انقالبی مانده است و از رادیو و تلویز ياهللا مدنی که در خاطر بسیارهاي معروف آیتاز جمله سخنرانی

امعه داشت. متن در سمینار ائمه جمعه بود که بازتاب زیادي در ج 1359ماه پخش گردید، سخنرانی ایشان در دي هم
 خنرانی به قرار زیر است: این س
 بنده يبرا خودش نیا. نیالطاهر آله و محمد دنایس یعل اهللا صل و نیالعالم رب الحمدهللا م،یالرح الرحمن اهللابسم«

 لکن و نمیبیم محتاج همه از شتریب موعظه به را خودم و کنم موعظه که شود داده دستور نیا که است خجالت اسباب
 علم اهللا ان«: اندفرموده غیاث بن حفص به که هیعلاهللاسالم صادق حضرت از یثیحد. خوانمیم یثیحد اجابت عنوانبه

                                                                                                                                                                                   
 هاي آن.سید اسداهللا مدنی در باب شهید و ویژگی اهللا. سخنرانی شهید محراب آیت1
 شده برگزار 01/10/1359 یخ تار به قم هیضیف مدرسه در جمعه ائمه ناریسم در نیمد اسداهللا دیس اهللاتیآ حضرت یربان عالم محراب دیشه یسخنران متن. 2

 .بود
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 بعد. »الفوت خافی ال ممن الطلب حسن غرنکی فال ئۀیالس اعمالهم عند عنهم فهلم سائر هیعل هم ما و عامل لعباد ما
 میشو مغرور ما هستند مانخطابه يپا و سرمان پشت ياعده مینیبیم یوقت بسا يا ماست به راجع آنچه فرمودند یمطالب

 بنا امام. شومینم عادل که من بنده، یواقع عدالت به مردم اعتقاد با. شناسدیم بهتر را خودش هرکس که یصورت در
 »فَسادًا وَال رضِ األَ  فِی عُلُوًّا یُریدونَ  ال لِلَّذینَ  نَجعَلُها اآلخِرَةُ الدّارُ  تِلکَ «: خواندیم را هیآ نیا کردن، هیگر کرد

 انسان. »یاالمان تقطع ۀیاآل هذه عند واهللا«: فرمودیم و ختیریم اشک و فرمودیم تکرار را هیآ نیا )83 هیآ/قصص(
 امثال و اندشده آگاه من واسطهبه یتیجمع کنندیم من حرف به گوش یتیجمع هستم، جمعه امام من کند،یم ییفکرها

 رفع يامفسده یجنابعال انیب کی واسطهبه. بوده درست خودش يجا در اهحرف نیا از امکد هر بسا يا لکن و. هانیا
 دیبا اما شدند آشنا خدا با شما و ما واسطهبه يافراد آمدند، راست راه به يادیز افراد ،شده رفع مفسده هزاران شده،

 هم ،یاالمان تقطع ۀیاآل هذه عند واهللا ؟است چقدر توانا يخدا با مانییآشنا خودمان ما مینیبب و میکن حساب را نیا
 يبرا هانیا یراستراست اما …و شدم جورآن شدم جورنیا من فرضاً  که بکند یاالتیخ انسان بسا يا است نیا شیمعنا
 واسطهبه ایآ شده، رفع من واسطهبه شد، رفع استان نیا شهر، نیا مشکالت مثالً شد که يآمدشیپ نیا ،بوده خدا

 واسطهبه داشتم لیم اگر باشد؟ من واسطهبه داشتم لیم نه ای داشتم؟ را یخوشحال نیا شد؟یم رفع هم يرگید شخص
 که بنده کندینم تعارف هایعلاهللاسالم صادق حضرت آقا مقدس وجود است قیدق مطلب نیا م.بدان دیبا باشد من

 خاصان به ت،ییایکبر به ،جاللت به ،تتعز به ایخدا را، خدا دهمیم قسم رسمیم خودم حساب به یگاه خودم
 در اما میخواهینم يگرید زیچ ما و کن حساب را ما ظواهر همان! رینگ قیدق حساب ما از میدهیم قسمت درگاهت

 درد چه به باشد یاله ریغ يبرا تین اگر است تین واسطهبه عمل ارزش است نیا اعتقادمان میدانیم که یصورت
 فقط که ياستمداریس فالن به يازیامت گرید من کند؟یم یفرق چه گرانید خواسته با بود منظور اهللا ریغ اگر خورد؟یم
 نکهیا جهت به شومیم بدتر و باالتر بلکه باالتر، بلکه کنمینم یفرق ندارد نید با يکار و است استیس راه در فقط و

 کدامشچیه شیکارها همه او، کردن دایپ مقام او، خوردن) ستین خوردن لقمه کالیاست از منظور و( او کالیاست
 نسبت فقط که یصورت در چطور من اما شده روزیپ حاال و کردهیم تیفعال که بوده ياستمداریس نبوده، اسالم عنوانبه
 و شیزهایچ یلیخ که ندیبب و کند فکر خودش انسان اگر )224 هیآ بقره،(» مانکیال عرضه اهللا تجعلوا وال« قسم به
 که بود نوشته يزیچ برادران از یکی! کرده خدا اسم به را کار) بوده يهو تابع نکرده يخدا که( شیهافهد از یلیخ

 يزیچ خودشان اگر ندهند، قرار حربه خودشان يبرا را امام انیآقا از میخواهشمند که بود نوشته ؛کرد ثرأمت مرا
 نیترمهم نیا ه...ک است نیا واقعش خوب امام، میکنیم را کار نیا ما فرموده امام چون که نبندند امام به خواهندیم

 العادهفوق و يعاد بشر کی امام که یصورت در ،کنم ادهیپ امام اسم به را خودم یشخص يهاهدف من که است مسئله
 قرار خودمان حربه را اکرم رسول اگر چطور؟ میبده قرار خودمان حربه را زمان امام اگر اما ستین که معصوم اما است
 و حمد از يریتفس که همان( هیعلاهللارضوان یاصفهان نیمحمدحس خیش آقا مرحوم ؟است نیا بهترش چطور؟ میبده

 و توجه مورد یلیخ شدند اصفهان وارد یوقت که دمید من شانیا حال ترجمه در) است نوشته بقره سوره از يمقدار
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 دیرسیم شیهاحساب به کردند،یم خلوت نماز از قبل اعتس مین رفتندیم نماز یوقت شانیا. گرفتند قرار مردم استقبال
 برعالوه جمعه يروزها است خوب هم ما کنم؟یم را مردم بار تحمل نحوه چه جماعت؟ نماز به رودیم نحوه چه که

 که میکن کرف مقدار کی میهست خودمان که خودمان بر انفس اعز به نسبت »عَلَیْکُمْ االنْفُسِ اَعَزِّ « شد داده که یتذکرات
 که است ياجمعه نماز نکرده يخدا ای کندیم کینزد خدا به را ما ایآ میزنیم که ییهاحرف میرویم جمعه نیا

 شما و ما يبرا خطر. دهمیم خاتمه را ضمیعرا سلمهام جناب از ثیحد کی با معذرت کمال با !اندخوانده هایلیخ
 شتریب شما يبرا خطر یول) کنم حساب علم اهل انیآقا فیرد در را خودم که هستم آن از ترنییپا یلیخ نه، که بنده(

 خاتمه را آن که یثیحد اما» .واحِدٌ ذَنبٌ  لِلعالِمِ یُغفَرَ أن قَبلَ ذَنبا سَبعونَ  لِلجاهِلِ  یُغفَرُ إنَّهُ«: فرمودند ثیحد آن در. است
 وقت کی داشتند فیتشر من حجره در اکرم ولرس که یشب فرمودند سلمهام یعنی مخدره نیا دهم،یم قرار ضمیعرا

 کی در شدم متوجه دمیشن ياناله يصدا و جووجست يبرا شدم بلند. ستندین بسترشان در اکرم رسول دمید شدم داریب
 یَّ علَ  به أنعَمتَ ما صالِحَ یتَسلُبن ال یإله« کنندیم عرض. کندیم هیگر شدت به سجده به افتاده اکرم رسول ياگوشه

 سُوءٍ  فِی تَرُدَّنِی ال وَ  اللَّهُمَّ «د! بشو سلب ما از نعمت نیا کفران واسطهبه نکرده يخدا اگر داده ما به خدا آنچه »اًأبد
 ماننجات آنها از میبود دشمن گرفتار ،میبود طاغوت گرفتار میکنیم الیخ ما که ییهايبد آن» .أَبَداً مِنْهُ اسْتَنْقَذْتَنِی

 فکر دیبا م،یبود يهو طاغوت گرفتار وقت کی اگر م،یبود نفس طاغوت گرفتار وقت کی نکرده يخدا اگر اما. داد
 عرض خودم به نسبت جمله کی بنده برادران نه؟ ای میکرد دایپ نجات هم نیا از چطور؟ طاغوت نیا از مینیبب میکن
 هایلیخ بکند امامت قصد دیبا امام هجمع نماز در که میاکرده گمان چون است يجورنیا نفس. دیامنزه شماها ،کنمیم
 کنم چه من ایخدا که رومیم ور خودم با يادیز مقدار کشدیم طول مثالً تمین. دارم وسوسه من که کنندیم الیخ

 به ییهاوعده دیشا کنم؟ جمعه نماز در امامت قصد چطور اهیس نامه نیا با من دینکن عفو اگر م؟یهاگذشته به نسبت
-اهللارضوان ینیام اهللاتیآ مرحوم از یشیفرما آورمیم خاطر به یگاه یول شد خواهم درست نیا از عدب که بدهم خودم

 که بدهم خاتمه را ثیحد حال هر به» .االجابۀ یف ئایش ابطأ و الوعد یف ئایش اسرع نفس«: فرمودندیم شانیا که را هیعل
 یإله«، »أبداً منه یإستَنقَذتَن سُوءٍ  یف یتَرُدّن ال یإله« :دکریم عرض و کردیم هیگر شدت به که دمیشن فرمود سلمهام
 جناب. کردیم هیگر شدت به و »أبداً نٍ یعَ طَرفَۀ ینَفس یإل یتَکِلن ال یإله«و » أبداً یَّ علَ به أنعَمتَ ما صالِحَ  یتَسلُبن ال
 ؟یکنیم هیگر چرا فرمود کرما رسول دمید وقت کی. گرفت هیگر مرا دمید که را اکرم رسول حال فرمود سلمهام

 که دیهست شما. أبداً یَّعلَ  به أنعَمتَ ما صالِحَ یالتَسلُبن یإله: دییوگیم طورنیا که دیهست شما اهللارسول ای کردم عرض
 یإل یتَکِلن ال یإله: دییگویم عظمتتان نیا با که دیهست شما. أبداً منه یإستَنقَذتَن سُوءٍ یف یتَرُدّن ال یإله: دییگویم

 گذاشته وا خود حال به دنزهم به چشم کی یمت ابنونسی م؟ینگو چرا فرمود کرد؛ هیگر شتریب أبداً؟ نٍیعَ طَرفَۀ ینَفس
 يخدا از. خواهمیم معذرت یلیخ نداشت یربط ضمیعرا اگر من. شد مبتال آنچه به شد مبتال. شد که آنچه شد و شد
 واسطهبه و نموده شروع خودمان از اهللاشاءان اول و داده قرار ریخ مقدمه را ناریسم نیا که میخواهیم عظمته جلت توانا
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 اسالم حتماً م،یکن ادهیپ را یاسالم احکام ما جاًیتدر اگر یراستبه که را یاسالم یقیحق اتیترق آن یاسالم مجتمع ما
 1».برکاته و اهللا رحمۀ و کمیعل والسالم.اهللاشاءان م،یبرس هدف نیا به شد، خواهد ریگعالم

 اهللا مدنیهاي آیتها و سخنرانی. ویژگی خطبه20
 دادندیم انجام جنگ و جبهه وی اجتماع و یاسیس اناتیجر با ارتباط در مردم که یعمل و شوق و شور به توجه با
هاي ی از ویژگیدر ادامه به برخ 2بود.» بخش براي مردمالهام«اهللا مدنی یتآسخنان و اعمال  که گفت توانیمی راحتبه

 شود.هاي ایشان اشاره میها و سخنرانیخطبه

 جز. کوتاه و مؤ20-1
 بر شد، کوتاه و مؤجز بود.انجام می خصوصیاهللا مدنی که در دیدارهاي عمومی و آیتشهید هاي سخنرانی عمده

انعت از خستگی وقت و مم براي جلوگیري از اتالف کردشاهدان، شهید محراب سعی می یاران و اساس خاطرات
فیروزي محمود سردار  ند.صورت مفید و مؤجز ارائه کرده و مطالب را بههاي خویش را کوتاه کمستمعین، سخنرانی

 تسلط یترک و یعرب ی،فارس زبان سه به که بود نیا یمدن دیشه يهایژگیو از یکی«اند: هدر خاطراتشان نقل کرد
 که یشهامت و شجاعت خصوصبه بود خطرناك یلیخ میرژ يبرا زین نیا .کردیم یسخنران یخوب به و داشت کامل
  3».آوردیم را امام نام خود خاص شجاعت با و راحت یلیخ یشاهنشاه خفقان يهاسال آن در و داشت

 گیري از آیات و روایات. بهره20-2
که  ايحث سیاسی و اجتماعیحتی مبا مدنی مبتنی بر آیات و روایات بود؛اهللا هاي آیتها و سخنرانیتمامی خطبه

مسائل  و تشریح تبیین عبارتی، ایشان براياس مضامین قرآنی و روایی بود. بهبراس ،کردندارائه می خود براي مخاطبین
. مصاحبه با شاگردان و نزدیکان ایشان در پرداختندمیبه ارائه تفسیر قرآن  از کالم الهی استفاده کرده و مختلف

استفاده از مضامین قرآنی و روایی در جلسات  روي اي برکید ویژهاده است که ایشان تأمختلف نشان د شهرهاي
توان تبیین کاربردي احکام اخالقی قرآن و روایات هاي اخالق ایشان را هم میاند و کالسخصوصی و عمومی داشته

که ایشان همواره از آیات  کندمدنی در نجف اشرف ذکر میاهللا محراب آیتیکی از شاگردان شهید  در نظر گرفت.
ها همواره به روایت هاي علمی و سخنرانیدانستند و در بحثگرفتند و تفکیکی بین آنها نمیو روایات بهره می

 4داشتند.رجوع معصومین(ع) و آیات قرآن کریم 

                                                                                                                                                                                   
سید ؛ 1360ی، اسالم يجمهور حزب يمرکز دفتری، تهران، نشر اسالم يجمهور حزب 40 شماره هینشر. سیداسداهللا مدنی دهخوارقانی، اخالق اسالمی، 1

 .12، ص 1382ودوم شهریور ، بیست103، پگاه حوزه، شماره »کشور جمعه ائمه جمع در دیشه یسخنراندو خطابه اخالقی: «اسداهللا مدنی، 
 حرابم دیشه نیدوم شهادت سالگرد نیمایس نامهژهیو نامه قانلی محراب،نیا، ویژهوگو از حسین رضایی، گفت»شهادتش عامل وحدت شد«. طاهره احمدي، 2
 .17ی، ص شرق جانیآذربا یاسالم انقالب یفرهنگ جبهه مطالعات فتری، تبریز، دمدن اسداهللا دیس اهللاتیآ
 .1، ص 1392 وریشهرنوزدهم  ،237 شمارهنامه شهر سبز، وگوي محمدمهدي اسدزاده، هفته، گفت»ینشدن فراموش يعطاها با يسفر«. محمود فیروزي، 3
 .1399تیر  24هللا علی اسالمی، قم، امصاحبه نگارنده با آیت. 4
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 کید بر اخالق عملی. تأ20-3
ما ایشان صرفاً به اخالق نظري توجه نداشتند ا  1اهللا مدنی داراي مضامین اخالقی بودهاي آیتبخش عمده سخنرانی

هاي اخالقی دعوت بلکه ضمن رعایت مباحث اخالقی در سیره عملی خویش، مستمعین را به رعایت اصول و ارزش
هاي اخالقی و توصیه مضاعف به رعایت اخالق در زندگانی فردي و جمعی از جمله سازي ارزشکردند. کاربرديمی

هاي خصوصی و محافل عمومی بوده است. مصطفی یادگاري یکی از جوانانی  مدنی در جمعاهللاویژگی بیانات آیت
 کند: اهللا مدنی بودند، نقل میآباد در خدمت آیتکه در مسجد جواداالئمه خرم

 من .کردیم عمل شتریب آن به خودش ،کردیم یسخنران و داشت که آنچه یعن؛ یکردیم عمل شتریب یمدن اهللاتیآ«
 که نان ذره کی مثالً دیخریم شانیا يبرا نان مثالً ترمکوچک ياخو مثالً  ،کند اسراف بارکی شانیا که دمیند

 بود باالتر یلیخ ما از سنش نکهیا با خب عمالً کامل و فتدیب که گذاشتینم، شودیم خشک لواش نان ،بود افتاده
 دقت وپاشختیر يرو نقدریا ،کردیم جمع را آن دافتایم اگر دانه کی اگر میدیخریم که شانیا يبرا که نان و

 و بکند مردم يبرا یسخنران کی که نبود طورنیا یمدن اهللاتیآ رفتار یعنی دادنشان هیهد ای خوردنشان غذا .داشت
 اگر .کردیم عمل خانه در هم را همان نیع زدیم که یحرف همان نیع و باشد يگرید جور کی خانه در خودش

 محب نیاول ،کردیم صحبت محبت مورد در اگر و بود شانیا بخشنده نیاول ،کردیم صحبت بخشش مورد در
 2».کند بتیغ شانیا يجلو نداشت تئجر یکس نکند بتیغ خواستیم اگر .بود شانیا

هاي خود در ابتداي امر بر اخالق و سخنرانی شهر تبریز نیز طیکند شهید مدنی در حاج جواد غفاري اشاره می
 بحث کالً لشیاوا ش،یهاحرف از یلیخد...آمیم صحبت و نماز يبرا یشکل مسجدشهید مدنی «کردند: شاره میتقوا ا

 3».بود تقوا و رفتار و اخالق

 گیري از سیره اولیاء الهی براي تبیین مسائل. بهره20-4
اسالمی، استعانت از سیره  اهللا مدنی در قبل و بعد از پیروزي انقالبهاي آیتو سخنرانی هاي خطبهیکی از خصلت

. ایشان سیره نبوي و علوي را الگوي مطلوب رفتاري براي امت اسالمی و جهان ء الهی براي تبیین مسائل بوداولیا
 4کردند.الهی را به مردم گوشزد می رفتار، منش و الگوهاي حیات فردي و جمعی اولیاء همواره و دانستندبشریت می

براي مسائل مختلف، از سیره  تبیین مسائل و ارائه چارچوب دقیقکند شهید مدنی براي اهللا اسالمی اشاره میآیت

                                                                                                                                                                                   
 .1360 اسالمی، جمهوري حزب مرکزي دفتر تهران، اسالمی، اخالق مدنی، . نک: سید اسداهللا1
 .1399تیر  4. مصاحبه نگارنده با مصطفی یادگاري، تهران، 2
 .1399 مرداد 21. مصاحبه نگارنده با جواد غفاري، تبریز، 3
 ص سیره نبوي.اهللا مدنی در خصو. سخنرانی آیت4
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کردند. در راستاي تفهیم مطالب به گرفتند و با ذوق خویش، مباحث را به مخاطب ارائه میمعصومین(ع) بهره می
 1کردند.نقل می هایی از سیره اولیاء الهیه مثالها هموارطلبه

 قصص قرآنیگیري از . بهره20-5
تفهیم مطالب به مخاطب گیري از قصص قرآنی بود. ایشان جهت اهللا مدنی بهرههاي آیتسخنرانی از نکات جذاب

عنوان نمونه، ایشان در خبرگان قانون اساسی در نطقی گرفتند؛ بهکتاب مقدس قرآن بهره می هاي مندرج دراز داستان
خا در قرآن براي هشدار نسبت به رفتار مسئوالن نظام اسالمی بهره که براي خبرگان داشتند از داستان یوسف و زلی

ت موسی(ع) در قرآن درد به داستان قارون و حکومدر جایی دیگر براي مقابله با زراندوزان و مرفهان بی  2گرفتند.
 را زراندوزان با مبارزه دیبا ببخشد تیحاکم نیزم در را خدا نید بخواهد اگر انقالب شانیا منظر از« کنند:اشاره می

 حکومت در قارون که طورهمان صورت نیا ریغ در. دهد قرار خود کار يمبنا یاسیس مبارزه گرید اصول همراه به
 همواره دردیب نیمرفه ،بزرگوار امام ریتعب به ثروت متکاثران و زراندوزان خطر ،کرد باز خود يبرا یحساب) ع(یموس

 3».کندیم دیتهد را یاسالم جامعه و انقالب

 . سفارش موکّد بر تقواي فردي و اجتماعی20-6
هاي نماز جمعه، در باب و خطبه هااست. ایشان در سخنرانی اهللا مدنیتقوا از اصول مهم در سیره نظري و عملی آیت

به اعتقاد بهزاد پروین قدس،   4کردند.میتوصیه تقوا صحبت کرده و همگان را به تقواي فردي، اجتماعی و سیاسی 
 هم ما کاش. بود تقوا شیهاصحبت و یمدن دیشه شاخصهداشت...  حضور جا همه در یآگاه و تقوا با یمدن دیشه«

  5 ».بود تقوا شیهاصحبت شاخصه استثنا بدون. را تقوا بحث نیا میکردیم درك

 ها). توجه ویژه به مشکالت جامعه (کاربردي بودن سخنرانی و خطبه20-7
یاسی، اخالقی، س تمشکال رفت جامعه ازاهللا مدنی در راستاي برونآیت رات و ارشادهايرهنمودها، نصایح، دستو
ن مردم داشتند، همواره سعی و با شناختی که از مشکالت جامعه به دلیل حضور فعال در بی اجتماعی و اعتقادي بود

از جامعه را مرتفع سازد.  شکلیهاي نماز جمعه خویش، مسائلی را مطرح کنند که مدر سخنرانی و خطبه کردندمی

                                                                                                                                                                                   
 .1399تیر  24اهللا علی اسالمی، قم، مصاحبه نگارنده با آیت. 1
، 423؛ مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی، جلسه 6، ص1397، بیستم شهریور 2709 شماره ،نودوسوم سال، »دومین شهید محراب«. روزنامه اطالعات، 2

 .21، ص 1395وهفتم اردیبهشت بیست
 .46ص ، 1382، شهریور 261ودوم، شماره ، ماهنامه پاسدار اسالم، سال بیست»یمدن اهللایتآ حضرت یاسیس اخالق اصول«م، تحریریه پاسدار اسال .3
 ».آثار مهم تقوا در زندگی ما«اهللا مدنی در خصوص . سخنرانی آیت4
 دیشه نیدوم شهادت سالگرد نیمایس نامهژهیو ی محراب،نامه قانل، تنظیم مهدي خرمی، ویژه»آن روز شهر حالت عاشورایی داشت«بهزاد پروین قدس، . 5

 .21ی، ص شرق جانیآذربا یاسالم انقالب یفرهنگ جبهه مطالعات فتری، تبریز، دمدن اسداهللا دیس اهللاتیآ محراب
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از مشکالت در  خیر براي جامعه بود و توجه به آنها، طیف وسیعی هاي ایشان کاربردي و منشأخنرانیرو، سایناز
 ه یک معنا؛کرد. بهاي مختلف را برطرف میحوزه

 را میعظ فرصت نیا نیبنابرا است؛ یاسالم انقالب کانون جمعه نماز که بود افتهیدر یخوببه ،مدنی اهللاتیآ«
 خطبه. آمدینم یمصل به جهت هر به يبار و دانستیم قدر را بزرگ مراسم نیا. دادینم دست از یراحتبه
 1».بود یگره ندهیگشا و یهدف به معطوف اش،خطبه هر! باشد خوانده خطبه که خواندینم

اخالقی و عرفانی، مسائل اجتماعی و و منابر، ضمن توجه به امور معنوي،  هاي خود در مساجدایشان در سخنرانی
اي بودند که به وجوه مختلف حیات فردي و اجتماعی دادند و از این حیث، شخصیت برجستهسیاسی را بازتاب می

شهید کند که دولتشاه در این باب اشاره مینگریستند. اصغر بعدي به امور نمیها توجه داشتند و تکدر سخنرانی
داالئمه، به مسائل آباد و سخنرانی در مساجد و مجامع عمومی نظیر مدرسه کمالیه و یا جواخرمزمان حضور در مدنی 

 مختلف توجه داشتند که از جمله آنها، امور مدنی بوده است: 

 و رأس در نکهیا ضمن بود حساس واقعاً  یاجتماع مسائل به نسبت یمدن اهللاتیآ مرحوم هم یاجتماع مسائل در«
 2».کردیم مطرح هم یاجتماع و یاسیس مسائل کرد،یم موعظه و یعرفان و يمعنو مسائل ،خطابه و منبر

 . قابل فهم بودن و دوري از تکلف (بیان شیوا و رسا)20-8
ها ه در سخنرانیهموارلومات دینی اما ح باالي معبا توجه به سط رفیع علمی و اخالقی داشتند. اهللا مدنی جایگاهآیت

نه، در جلسات عنوان نموکردند که براي همگان قابل فهم باشد. بهشیوایی مطرح میسادگی و  مطالب خویش را به
ف و قابل استفاده حضور داشتند و ایشان براي دوري از تکل طالب، مسئوالن شهري و ...اخالق ایشان از بازاریان، 

توان تکلف و ایشان نمیکردند و در ادبیات سادگی مطرح می اي همگان، همواره مطالب خود را بهبودن مطالب بر
توان در سخنرانی ایشان در جلسه ائمه جماعت در دشواري را مشاهده کرد. مصداق بارز این شیوایی و رسایی را می

هاي کوتاه، دقیق، کاربردي و شهر قم مشاهده کرد که مطالب مهم اخالقی و عبادي را در قالب جمالت و عبارت
یون با استقبال پخش سخنرانی ایشان از تلویز م متوجه مطالب ایشان شدند.عادي هقابل فهم بیان کردند که مردم 

 عمومی مواجه شد.

                                                                                                                                                                                   
 .4اهللا رشیدي، او امامِ جمعه نبود!، پیشین، ص روح .1
 .1399 دخردا 31آباد، مصاحبه نگارنده با اصغر دولتشاه، خرم .2
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ویژگی سخنرانی ها و خطبه هاي 
شهید آیت اهللا مدنی

مؤجز و کوتاه بودن

کاربردي بودن

توجه به مسائل اجتماعی

تأکید بر تقواي فردي و جمعی

قابل فهم بودن براي همگان

بهره  گیري از قصص قرآن

)ع(استعانت از سیره معصومین

بهره گیري از آیات و روایات

توصیه به اخالق عملی

شیوا و رسا بودن





فصل چهارم
مدنی اهللاآیت اخالقی و عبادي سیره





 

 
 

 

 

 اهللا مدنیفصل چهارم: سیره عبادي و اخالقی آیت

 . مقدمه1
. دهدمی انجام را کاري سانیٱ به شود، متصف آنها به نفس اگر که نفسانی هايهیئت و ملکات از است عبارت اخالق
 هم رذیله و فاضله ملکات صاحبان دهند،می انجام را خود کار آسانی، به هاحرفه و هاصنعت صاحبان که گونههمان

 شودمی باعث که روحی هايهیئت و نفسانی ملکات از است عبارت اخالق پس. کنندمی بد یا خوب کار سادگی، به
رو، جامعه به تربیت اخالقی نیاز این. ازبگیرند نشئت خاص، اخالق به متخلق نفس از آسانی به زیبا یا زشتنیز  کارها

 تقویت سازي،شکوفا براي هاییشیوه کارگیريبه و سازيزمینه فرآیند اخالقی تربیتدارد. در این باب باید اشاره کرد 
 تردید،بی. است انسان در غیراخالقی آداب و رفتارها بردنبین از و اصالح و اخالقی، رفتارهاي و صفات جادای و

و  اخالقی تربیت. دارد سزاییب نقش انسان اخروي و دنیوي و اجتماعی، و فردي سعادت در نفس تهذیب و اصالح
 و موانع سایر برابر در مصونیت و کمال سويبه را اسالمی جامعۀ اجتماعی، و فردي وظایف تحقق جهت در عبادي

 انگیزشگفت نقشاست.  تربیت رساند،می کمال این به را انسان که آنچه. دسازمی رهنمون هاناهنجاري و مشکالت
 تردید آن ضرورت در هم تاکنون و نیست پوشیده خردمندي هیچ بر حیوان، حتی و انسان زندگی در تربیت و تعلیم
 سقوط به را وي افتد، غلط اگر و برساند هاارزش اوج به را فرد تواندمی درست تربیت و تعلیم چراکه است؛ نشده

 و مستقیم تربیت و تعلیم با تدریجبه و است کمال و تربیت و ادراك، و علم فاقد والدتش آغاز در آدمی زیرا کشاند؛
 خداوند و« :فرمایدمی مجید قرآن کهچنان یابند؛می تکامل و رشد و رسندمی فعلیت به او بالقوه استعدادهاي غیرمستقیم،

 تا داد قرار هادل و دیدگان و گوش شما براي و دانستیدنمی هیچ که حالی در آورد، بیرون مادرانتان شکم از را شما
 ايدستوره زندگی مقاطع و مراحل تمام در تربیت براي اسالم مکتب روازاینسوره نحل)  78آیه ( ».باشید شکرگزار

 تربیت و تعلیم محیط، فرهنگ و معلم والدین، آغوش در و خانواده کانون در کودکی از انسان تا است داده ايویژه
 شکوفایی اساس، این بر. یابد پرورش و شود آماده انسانی زندگی ترعالی مراحل براي و ببیند را الزم و مناسب

 همه نهایی، کمال به رسیدنش و انسان شدنانسان و است استوار تتربی و تعلیم بر انسانی واالي هايارزش و استعدادها
 تعلیم با آخرتش و دنیا و ،سیرت و سیما که است ايگونهبه انسان آفرینش آري،. است درست تربیت و تعلیم مرهون

 و نشناسد ار خویشتن انسان تا زیرا رسد؛می خود حال شایستۀ وجودي کمال به و شودمی پرداخته و ساخته تربیت و
 حرکت در مقصد کدامین سويبه و کجاست در و آمده کجا از که نداند و نیابد خالق و خلق جهان، با را خود رابطۀ
 پرتو در تنها موهبت این و داشت نخواهد انسانی هویتی و هدف هرگز کند، دنبال باید را راهی و برنامه چه و است،
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تأثیر و طبیعت در او تصرف و خاکی کرة روي بر بشر زندگی آغاز از بیتتر و تعلیم. آیدمی دستبه تربیت و تعلیم
تعلیم طریق از آنها ارضاي روش و انسان معنوي و مادي نیازهاي شناسایی همواره و است داشته وجود جامعه در وي

فناوري و دانش و رشد به شناخت این دامنۀ رفتهرفته تا است شدهمی منتقل بعد نسل به و آمدهمی دستبه تربیت و
اخالقی، رشد در تواندمی تنهانه) غیرعمدي و عمدي غیررسمی، و رسمی از اعم(تربیت و تعلیم .است رسیده امروز

نظامی سیاسی، اقتصادي،(حقیقی نیازهاي رفع براي ايوسیله بلکه باشد، مؤثر فرد جسمانی تربیت و رفتاري عقالنی،
معنوي و مادي زندگی به بخشیدن عینیت در تنهانه تربیت و تعلیم نقش یعنی ید؛آمی شمار به اجتماعی مصالح و...) و

جامعه اساسی تحول و رشد عامل و گیرددربرمی را او اجتماعی شئون تمام بلکه شود،نمی محدود و متوقف فرد
موقعیت داشتن تنها یافته،رشد و سالم جامعۀ یک مشخصۀ: گفت توانمی اطمینان با که است رهگذر این از. گرددمی

آزاده، هاییانسان که است مترقی و زنده تربیتی و تعلیم نظام بلکه نیست، مالی منابع و متنوع معادن و خوب جغرافیایی
ماندگیعقب از... و سیاست اقتصاد، صنایع، علوم، هايزمینه در را جامعه تا سازدمی تالشگر و مبتکر خالق، مستقل،
سالم و صالح او وقتی و گیردمی انجام انسان تالش و اندیشه وسیلۀبه ها،فعالیت و اصالحات همۀ زیرا دهند؛ نجات

1.شودمی ساخته خوبیبه چیزهمه یافت، پرورش

هاي نیکوها اسوهدر این راستا، بررسی سیره اخالقی بزرگان دین در عرصه تربیت دینی حائز اهمیت است زیرا آن 
رفتار و تبعیت از منش، بادي الگو بگیردهاي مختلف اخالقی و عتواند از آنها در حوزهمیاي هستند که جامعه و حسنه

اهللاقی و عبادي آیتاخالقی و عبادي آنها یکی از راهکارهاي تربیت دینی و اخالقی در جامعه اسالمی است. سیره اخال
ابهمثمعه حائز اهمیت باشد و بهبراي جاد توان، میگرا داشتهشاگردان متعهد و اخالقمدنی که نقش مهمی در پرورش 
هاي علمیه، در سطح جامعه مطرح شود. به همین دلیل، در ادامه به بررسیبر حوزهیک الگوي تربیت اخالقی عالوه

شود.سیره اخالقی و عبادي ایشان پرداخته می

. سیره عبادي2

. اهتمام به نماز اول وقت2-1
آن بر نماز موقع در را يکارچیه و بود وقت اول نماز به دیمق السالم همیعل نیمعصوم به یتأس با یمدن دیشه اهللاتیآ

شد.یم یاله مجذوب سراپا نماز، گزاردن هنگام به و کردیم قیتشو وقت اول نماز به زین را گرانید و دادینم حیترج
.داشتند یخاص حالت کی شانیهاعبادت در شانیا«: دگوییم دیشه يهاعبادت خصوص در یکاشانیراست اهللاتیآ

به که است آمده وقت اول نماز به قیتشو خصوص در» بردند.یم لذت دند،دییم را شانیا يعباد حالت که یکسان
را او رود،یم او دارید به هاصبح روز، چهل ایشان. زدخیمیبر خواب از رید هاصبح ايطلبه دادند اطالع یمدن دیشه

شماره اول، سال، فصلنامه معرفت اخالقی، »یاجتماع و يفرد وظایف تحقق جهت در) ص(اعظم پیامبر دیدگاه از یاخالق تربیت نقش یبررس«. زهرا بیات، 1
.97-111صص،1389 بهاردوم،
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ردیبگ او از را ناپسند عادت تا د،فرماییم لیم صبحانه و خواند،یم قرآن خواند،یم نماز او با د،کنیم داریب خواب از
يراستا در زین را گرانید یغیتبل و یعمل رفتار با هم و بود اخالق نیا به نیّ مز خود هم ق،یطر نیبدشود. یم هم موفق و

 1داد.یم ياری وقت اول نماز ثواب به دنیرس و درك
پیرامون این نصب کردند و در خاطرات شهید علی سیفیمدنی نماز را همراه با تضرع و طمئنینه قرائت می شهید

یتیحکا جواب در شانیا که. بخوان تندتر رو نماز گفتند و کردند اعتراض یعل به هابچه روز کی«مسئله آمده است: 
م،یخواندیم نماز یمدن دیشه سر  ِپشت زیتبر عهجم نماز اول صفدر  که داشت اظهار و گفت یمدن محراب دیشه از
نماز اقامه حال در یمدن دیشه و بود نماز اول صف در یشخص. بود اشک و نهیطمئن با مأتو شینمازها هم دیشه نیا

اشک قطرات که یحال در و برگشت قامت تمام یمدن دیشه دمید کدفعهی. بخوان تند را نماز آقا دیگویم دیشن که بود
2»؟یبزن حرف یک با یخواهیم یدونیم جان قارداش: فرمود بود ریسراز محاسنش از و پرکرده را شصورت

ایشان تالش داشتند همواره نماز را به جماعت برگزار کنند و مسائل مختلف مانع برگزاري نماز جماعت و اول
معه تبریز را به آتش کشیدند، ایشانعنوان نمونه، زمانی که حزب خلق مسلمان محراب نماز جشد. بهوقت ایشان نمی

کردند نمازنماز جمعه را تعطیل نکرد و در همان محراب سوخته به اقامه نماز و خطبه مشغول شدند و همواره سعی می
هشترود سپاه فرمانده من«کند: خاطراتی در این خصوص بیان می شکارپنجه احدجماعت اول وقت را ترویج نمایند. 

کنترل را شهر اینکه براي ما. کردندمی هااذیت مسلمان خلق منحله حزب و بود نامساعد تبریز جو. زتبری آمدم بودم،
ما به کردیم، را کارها این که اول شب همان. کردیم اندازيراه را شهر هايگشت و بنديتقسیم و بندياکیپ کنیم،
رسیدند وقتی. فرستادیم آنجا به را گشت اکیپ یناول. اندزده آتش را جمعه نماز محراب و جایگاه که دادند اطالع
خواهمیم.. .گیردنمی عهده به را مسئولیتش کسی و نیست کسهیچ دیدم و رفتم من خود. شده تمام و سوخته گفتند

با آقا اما شد، زیادي هايجسارت آقا به مسلمان خلق منحله حزب طرف از مقطع آن در که بگویم آقا مظلومیت از
به خواستمی و کردمی دعوت آرامش به را آنها همیشه آقا. نزد حرفی هیچ و کرد تحمل بسیار و کرد تاررف متانت

نکرد، رفتار زور با آنها با هرگز. اشتباهند در آنها که دانستمی. بیابید را حقیقت گفتمی همیشه. بدهد بصیرت آنها
آزادش داد دستور بود، کرده دستگیرش دادگاه، و هکرد جسارت خیلی که هم را فردي آن حتی. کرد نصیحتشان فقط
.کند اضافه افراد بصیرت به کردمی سعی همواره و بود مهربان و شکیبا جور این. نکردند او با هم برخوردي هیچ. کنند

تعطیل را جمعه نماز وقتهیچ طیشرا آن در د.کرنمی برخورد چماقی. کند آگاه را ناآگاه مردم که بود این تالشش
.است سوخته جایگاه که نیاورد خودش روي به ابداً. خواند خطبه سوخته، جایگاه در و آمد و پوشید کفن بلکه نکرد،
را نمازگزاران مسلمان، خلق اوباش از تعدادي بازگشت هنگام. بود مردم به دادن آگاهی و نصیحت از پر هایشخطبه

اشتباهشان متوجه آقا رهنمودهاي و نصایح با هااین از تعدادي. ددادن آزار آمد، دستشان به که هرچه و چماق و قمه با

.40-41اهللا شهید مدنی، پیشین، صص . حسن اردشیري، رجعت سرخ: نگاهی به زندگی و سیره آیت1
.73ص ،1395 ،يهاد میابراه دیشه انتشارات تهران، نصب، یفیس یعل دیشه یروحان خاطرات و نامهیزندگ: مشهد ایب ،يهاد میابراه دیشه یفرهنگ گروه .2



قانی(ره)دهخوار مدنی اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید هايفعالیت و شخصیت زندگانی، شفاهی تاریخ :االعالم العلماء سید   184

اهللاآیت مسجد بازار، داخل تا پیاده پاي با اما بود، وقت جمعه امام. بود جماعت با همیشه آقا یومیه نمازهاي... شدند،
.خواندمی جماعت نماز بود، منزلش نزدیک که شکلی مسجد در هم هاشب. خواندمی ظهر نماز و آمدمی خسروشاهی

1».کردنمی تعطیل را نمازها این اصالً

اهللا مدنی در این شهر ارتباط خانوادگی با شهیدهمسر یکی از شهداي نورآباد ممسنی که در ایام حضور آیت
اهللا مدنیرفتیم تا آیتهاي خارج شهر میکند که گاهی به همراه خانواده با ایشان به باغمحراب داشتند، نقل می

اهللا مدنی در همین سفرها هم تالش داشتند نماز را اولمقداري استراحت و از هواي خوب منطقه استفاده کنند. آیت
اهمیت به نماز اول وقت و جماعت به حدي بوده  2جا بیاورند و حتی در مسجد اقامه نماز جماعت داشته باشند.وقت به

دادند. در خاطرات سیدکید قرار میته و نماز جماعت را مورد تأسنت رفاست که ایشان حتی در مهاباد به مساجد اهل 
به اسالمی انقالب از بعد که بود حسینی عزالدین شیخ مهاباد، جمعه امام زمان آن«هادي خسروشاهی نقل شده است: 

ربسیا تشیع مکتب از حراست و )ع(بیت اهل والیت در که مدنی شهید اینکه جالب! پیوست انقالب مخالفان صف
.شدمی اقامه حسینی عزالدین توسط که رفتمی سنت اهل جمعه نماز به مهاباد در ایام آن در بود، متعصب و مشهور

3».دادمی اهمیت مسلمانان حاد موضوعات به چقدر مدنی اهللاآیت که دهدمی نشان لهئمس این

. مناجات شبانه2-2
بزرگانی همچون شهید است. عبادت به زیاد توجه مدنی،اهللا بزرگ نظیر شهید محراب آیت يعلما خصایص از یکی
همواره زندگیشان، در سلوك و سیر بلکه نیست، زبانشان لقلقه تنها تقوا و کنندنمی را ترك نوافل االمکانحتی مدنی

الصالة راسرا کتاب در ملکی جواد میرزا آقا مرحوم. نیستند غافل خدا نام ذکر از ايلحظه آنها دارد؛ ايویژه جایگاه
را کسی دارانزنده شب و متهجّدین از من که گیرممی شاهد را خدا نکن؛ انکار را روایات این« گوید:می آنها دربارة

این به شخص آن و کندمی خطاب آقا لفظ به را او و کندمی بیدار را او ايفرشته صداي سحر به هنگام که شناسممی
اشاره اهللا مدنیمحراب آیت شهیدِ به توانمی فراوان، هاينمونه بین از» ایستد.می شب نماز به و شودمی بیدار خطاب

.بود درآمیخته خدا با زندگی ایشان کالم یک در و سکنات و کردار و گفتاراهتمام داشتند.  شب نمازبه اقامه کرد که 
4.نیست او قالب در روح کردیممی خیال دیدیم،می را ایشان حاالت ما وقتی گویند،می اطرافیانش

ماز شب اهتمامن اقامهاهمیت زیادي قائل بوده و براساس اظهارات اعضاي خانواده، به  شب نماز براي یمدن دیشه
:دگوییم خاطراتش در) شانیا داماد( ینیبهاءالد يآقا. داشتند

در یتابستان روز کی شبمهین در .میبود گرنظاره شبشان مهین يهامناجات در را شانیا يباصفا و ینوران حالت ما«
آقا دمید شدم، بلند که رختخواب از. دآییم ناله يصدا باغ يهادرخت انیم از دمید من همدان، کینزد یمحل

.96، پیشین، ص سپاه مخلص حامیشکار، احد پنجه .1
.1399اردیبهشت  3. مصاحبه نگارنده با معصومه بوشهري، نورآباد ممسنی، 2
.175، ص 1397، قم، نشر کلبه شروق، چاپ اول، محراب و حرب شهداي: درباره خسروشاهی استاد مستند خاطراتهادي خسروشاهی، . سید 3
.63-64صص ، 1399اسداهللا مدنی، تهران، انتشارات فرهیختگان،  هاي اخالقی شهید محراب آیت اهللا سیدمحمدجواد قربی، اندیشه و جلوه سید. 4
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 ینده جواب من به تو اگر. آمدم من! ایخدا: دگوییم و کندیم هیگر درختان انیم در رفته و ستین) یمدن اهللاتیآ(
  1».خترییم اشک و گفتیم را هانیا! ابدیدر مرا که ستیک ،يساز میرها و
 که بود مشهود چنان گفتارش راتیتأث گشودیم سخن به لب هروقت بود، یاله اخالق به متخلق اهللا مدنیآیت
کردند، وانان را به اقامه نماز شب نیز دعوت میجایشان،    2آوردند.تحت تأثیر ایشان، به نماز اول وقت روي می جوانان
اي جالب در این خصوص نقل شده خاطره از اینکه دیگران را توصیه نمایند، خود به اقامه آن اهتمام داشتند.اما قبل 

است که ایشان در خصوص توصیه به نماز شب، چند مدتی خودشان اهتمام جدي به نماز شب داشتند و بعد از آن، 
 3»جلسه اخالق و توصیه براي جوانان در فضیلت نماز شب برگزار کردند.

با شهید  آباد، مدتی قبل از ورود اعضاي خانواده ایشانشیخ مهدي روشن در زمان حضور شهید مدنی در خرم
مدتی «کنند: پیرامون این مسئله بیان می اهللا مدنی بودند. ایشاناجات شبانه آیتاتاق بودند و شاهد نماز و منمحراب هم

گذشت رسید و از نیمه که میشب که فرا می . مدنی باشماهللامحدود فرصتی پیش آمد شب را در محضر مرحوم آیت
شد و گاه دعوت به اش شروع میرفت، ایشان بیدار و راز و نیازهاي شبانهها در خواب فرو میدر آن ساعاتی که چشم

 لَکُمُ  تَبَیَّنَیَ حتَّى«کرد. این راز و نیاز به زبان عربی، ترکی و گاهی فارسی و با اشک و آه ادامه داشت. بیداریم می
رسید نافله صبح و شد و وقت نماز صبح فرا میهمین که هوا روشن می   4»الْفَجْرِ. مِنَ الْأَسْوَدِ الْخَیْطِ مِنَ  الْأَبْیَضُ  الْخَیْطُ

کرد و تعقیبات و دعاهاي صحیفه سجادیه شد و تا طلوع آفتاب معموالً از جاي خود حرکت نمینماز صبح خوانده می
 5 »ریختند.کردند و اشک میئت میرا قرا

دیدم که نصف «کنند؛ هاي ایشان در گنبد کاووس اشاره میشب و مناجاتذوالفقار نوروزي پیرامون نمازهاي نیمه
گفت و شب شهید مدنی بلند شده بود براي نماز شب. با اینکه یکسري جمالت را فارسی و عربی و ترکی می

کرد در آن نیمه شب. یکی از خاطراتی بود که در من تغییر کرد، به شدت هم گریه میهمینجوري با خدا راز و نیاز می
ژرفی به وجود آورد. آن شب یادم هست زیرشان یک قالی بود. آن قالی را برگردانده بودند و زیر قالی یک نوع 

(یک مقداري ترکی بلد زد و حتی بعضی از جمالتش را خواندند و ضجه میحصیر مانند پهن بود و روي اون نماز می

                                                                                                                                                                                   
 .39، ص 1384، شهریور و مهر 70، ماهنامه مبلغان، شماره »اهللا شهید مدنیرجعت سرخ: نگاهی به زندگی و سیره آیت«. حسن اردشیري، 1
محمدجواد قربی،  اسداهللا مدنی، گرداورنده سید اهللا سیدنامه شهید محراب آیتاهللا: ویژه، در مهاجر فی سبیل»سفیر انقالب در بندر کنگان«. اکبر اندایشگر، 2

 .99، ص 1399، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول، تهران
، شیراز، 1363تا  1353هاي گیري انقالب اسالمی حوادث سالاصغر دریاب، خاطراتی ناب از انقالب در چهارمین قیام؛ به انضمام تحلیلی بر شکل. علی3

 .110-111، صص 1396المللی نوید شیراز، چاپ اول، انتشارات بین
 .187ارکه بقره، آیه . سوره مب4
االسالم والمسلمین روشن پیرامون انقالب، شهدا، علما و حج، قم، انتشارات آیین احمد، چاپ اول، . رمضان تیموري، خاطرات روشن: خاطراتی از حجت5

اهللا سید اسداهللا مدنی، گرداورنده سید اب آیتنامه شهید محراهللا: ویژهدر مهاجر فی سبیل، »دآباخرم در االعالم العلماء دیس«محمدمهدي روشن، ؛ 39، ص1394
 .114، ص 1399محمدجواد قربی، تهران، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول، 
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گفت که مسئولیت سنگینی به عهدة ما گذاشتی؛ مسئولیتکرد و میشدم که با خدا راز و نیاز میمی بودم) متوجه
1»ارشاد دیگران را؛ در صورتی که ما خودمان را نتوانستیم ارشاد کنیم.

. قرائت مستمر قرآن2-3
کند که ایشان بعددر خصوص برنامه قرآنی شهید مدنی بیان میاهللا مدنی منش داماد آیتاالسالم محمد صالحیحجت

دادند:از نماز، حدود یک ساعت را به قرآن اختصاص می
به نماز از بعد شب آن ما و بود قرآن با رابطه در شانیا برنامه یکی بود، ملموس شتریب شانیا در که یاتیخصوص«

و دارند يابرنامه کی نماز از بعد شانیا نکهیا لیدل به و شودینم نماز از بعد فوراً که گفتند و میرفت شانیا خدمت
افتی علما در شده يزیربرنامه ارتباط نیا و هستند قرآن محضر در ساعت کی حدود و ورندآیم فیتشر

2».شودیم

همیشه ایشان«کند: یکی از پاسداران بیت شهید مدنی در تبریز درباره اهتمام ایشان به قرائت قرآن کریم بیان می
برایش فرصتی تا یعنی بودند، قرآن مطالعه مشغول اوقات اکثر مخصوصاً. کردندمی اسالمی اخالق به دعوت را همه
اکثر و انداختمی که داشتند هم گوسفند پوست یک و بود شیبداري کوچک میز که داشتند ايجعبه آمد،می پیش
3».کنممی سیر دیگري دنیاي در کردممی احساس د،خواندنمی قرآن حال با خیلی و نشستندمی مواقع

ریم در بین نمازگزارانکاهللا مدنی در حال قرائت قرآن تصویر آیت

.1399 اردیبهشت 29. مصاحبه نگارنده با ذوالفقار نوروزي، تهران، 1
.1399خرداد  15منش، قم مقدس، االسالم محمد صالحیمصاحبه نگارنده با حجت .2
،1389، مرداد 57، شاهد یاران، شماره »)یاسالم انقالب پاسداران و سپاه با تعامل و یمدن دیشه( بود هابحران رفع عامل او تیقاطع«حمدعلی ذبیحیان، م .3

.98ص 
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رآنی، ایشانی با مضامین قشهید مدنی در زندگی شخصی اهتمام زیادي به قرآن داشتند و به دلیل اهمیت زندگ
مالیه قرار دادند. شیخکقرآن روزانه را در برنامه حوزه علمیه  آباد بودند، براي تربیت طالب، قرائتزمانی که در خرم

کند؛روشن در این زمینه اشاره می
آباد دعوت شدند؛ اداره حوزه کمالیه و تدریس دروسی مانند مکاسب و یکاهللا مدنی به خرمهنگامی که آیت«

فا نکرد؛ بلکه توجه به اخالق و رویکرداهللا مدنی به تدریس صِرف اکتدرس خارج فقه را برعهده داشتند. اما آیت
آیه قرآن 50اي به همه طالب قرائت روزانه صورت بخشنامهاي که بهگونهطالب را در اولویت قرار داد. به عملی

و مباحثه دروس و برخورد خوش با مردم و... را اعالم کرد. در این دوران حوزه حال و هواي دیگري پیدا کرده
1»بود.

ن و معارف اسالمیدر خاطراتشان به فعالیت شهید مدنی در ترویج قرآ ی از فعاالن قرآنی دانسفهانمعال یشعبانعل
کنند که ایشان براي رشد فرهنگ قرآنی، به نوجوانان براي قرائت و حفظ قرآن هدایایی رادر استان قزوین اشاره می

کردند. در خاطرات ایشان آمده است:تقدیم آنها می
هاي شیخ هاشم قزوینی را در آناسداهللا مدنی بشود که روش ته است که یادي از مرحوم شهید سیدبسیار شایس«

دیار (دانسفهان) و جاهاي دیگر احیا ساخت و در روش اخالقی و تبلیغی شبیه شیخ بود. به هر شهر و روستا قدم
ر ما نوجوانان روستا را تشویقن روزگاداد... این شهید درآنهاد تغییرات بزرگی در فکر و عمران آنجا صورت میمی
کرد که اگر سوره هل اتی قرآن را به حفظ در مسجد بخوانید؛ کت، شلوار، پیراهن جایزه دریافت خواهیدمی

2»داشت و ثمره این روش، هزاران طلبه و مسلمان با دیانت شد که امروز نیز اثربخش باشند.

دادند و شاگردانی داشتند که روزهاي تعطیل به خدمت ایشانیایشان حتی در نجف اشرف، تفسیر قرآن انجام م
3اهللا مدنی بودند.رسیدند و تفسیر قرآن را در خدمت آیتمی

اهللا مدنی، احترام ویژه به خود مجلد قرآن بود و بر اساس خاطرات نزدیکان ایشان درهاي آیتیکی از ویژگی
احترامی نسبت به آن صورت نگیرد. ناصر برپورند که بیتبریز، حتی نسبت به خود کتاب مقدس نیز حساس بود

کند:اهللا مدنی به کتاب قرآن مجید ذکر میاي از حساسیت آیتخاطره
گذاشتندیم آن يرو را مردم يهانامه و کتاب چند و قرآن که داشتند یکوچک زیم شانیا. بودم شانیا دفتر در من«
مطلبش بود آمده و بود دستش يانامه یکس کی روز کی. کردیم یگدیرس مشکالت به میمستق خودشان عموالًم و
نبود، متوجه فرد آن. طرف آن گذاشتیم و داشتیبرم را نامه آقا .قرآن يرو گذاشت را نامه و دیبگو آقا به را

.112ص ، پیشین، دآباخرم در االعالم العلماء دیسمحمدمهدي روشن،  .1
.404، ص 2، جلد1370کتاب)، چاپ اول، تابستان نشر و دائمی ؤلف (طلوع: نمایشگاهجا، نشر م. شعبانعلی المعی، حکایات برگزیده، بی2
.1399 بهشتیارد 15 کاشان، ،اهللا عبدالنبی نمازيمصاحبه نگارنده با آیت .3
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 نکهیا منظور. شد تکرار اتفاق نیا بارنیچند قرآن، يرو گذاشتیم دوباره و دادیم حیتوض داشت،یبرم را نامه
 1».داشتند توجه هم زیر نکات نیا به یحت آقا

 روي کربال. پیاده2-4
 اباعبداهللا حرم زیارت و کربال رويپیاده مراسم همیشگی عاشقان مدنی از سید اسداهللا اهللاآیت محراب شهید

ت قواي باطنی ن سیره عبادي و فرهنگی ایشان جهت تقویای  2.بود اربعین روز در خصوصبه یارانش، و) ع(الحسین
 مسیر این در و 4داشتند برهنه پاي با رويپیاده به عادت در این خصوص توجه به برخی نکات الزم است. ایشان  3.بود

که ایشان سردي و گرمی، نامناسب بودن مکان  در خاطرات آمده است. شدندمی متحمل را زیادي هايسختی
 5کردند.استراحت و سایر مصائب را تحمل می

 اهللاآیت« کند؛می اشاره توسط شهید مدنی کربال رويپیاده هايسختی تحمل خصوص در نیز یزدي خاتم هللاآیت
 وصف این با. بزند تاول ایشان پاي تا شدمی باعث رويپیاده این. رفتندمی کربال به نجف از پیاده پاي با معموالً مدنی
 و رکعت نشستمی ،نبود مقدور ایستادن و اگر خواندمی تادهایس داشت توان که مقداري به را شبش نماز ایشان ،حال
 6 ».خواندمی نشسته حالت به را دوم
 دیرباز از اربعین، روز در کربال رويپیاده مدنی باید اشاره کرد مراسم شهید قبل از توضیح در خصوص کاروان 
 حسینی شیفتگان ترغیب و هدایت در اجع نیزعلما و مر داشته بسزایی اهمیت) ع(بیت اهل دوستداران و شیعیان میان در
. کردندمی شرکت مراسم این در نیز خود رهنمود، ارائۀ ضمن و اندداشته اساسی نقش اربعین، زیارت و رويپیاده این به

 نجف حوزه. کربالست به نجف روزة سه راه مسیر، ترینشلوغ که شودمی انجام گوناگون مسیرهاي از رويپیاده این
 هم تعدادي و بودند ثابت عضو نفر پنجاه تا چهل حدود ها،قافله این در .بود بزرگ و معروف رسمی قافله چند داراي

                                                                                                                                                                                   
، 1389، مرداد 57هد یاران، شماره ، ماهنامه شا»برپور ناصر با وشنودگفت در هابحران تیریمد و یمدن دیشه رأفت عامل موفقیت ایشان بود:«. ناصر برپور، 1

 .78ص 
 .1399 ریت 5، قمی، طبس نیالدنجماهللا مصاحبه نگارنده با آیت .2
 مدنی، اهللاآیت محراب شهید مؤسسه ؛141ص ،1381 اسالمی، انقالب اسناد مرکز تهران، یزدي، خاتم اهللاآیت خاطرات اسالمی، انقالب اسناد مرکزنک:  .3

 ،1393یازهراء، انتشارات تهران، مدنی، اسداهللا سید شهید از خاطراتی: سید اسداهللا اکبري، علی؛ 34ص ،1392نازلی، نشر همدان، نی،مد شهید چون جامعیتی
 .39 ص

. میداشت کربال هب گریهمد با يادیز يسفرها ما«: کنندیم انیب کربال يروادهیپ در یمدن اهللاتیآ همراه افراد از یبرخ خصوص در يسجاد محمد دیس اهللاتیآ .4
 دوستان از گرید یگروه و یرضوان هللاتیآ ،یمدن دیشه خاتم، ،يریقد يآقا مرحوم جمله از. داشتند حضور زین علما و رفتندیم کربال به ادهیپ که بود ياقافله
، »بود هاییبایز از يامجموعه یمصطف قاآ حاج: يسجاد اهللاتیآ«محسن طهماسبی،  ».رفتیم کربال به ادهیپ -ینیخم یمصطف آقا حاج -شانیا همراه که

 .1398مباحثات، اول آبان 

 بسطامی رضا؛ 1398سوم مهر و، سایت مرکز اسناد انقالب اسالمی، بیست»نیاربع امیا در یمدن اهللاتیآ هیمشا کاروان از ییهاتیروا«سید محمدجواد قربی، . 5
 .33ص پیشین، مدنی، هللاسید اسدا اهللاآیت مبارزات و زندگی پور،قاسم داود و
 در اخالق معلم«؛ و سید محمدجواد قربی، 141ص ،1381 اسالمی، انقالب اسناد مرکز تهران، یزدي، خاتم اهللا آیت خاطرات اسالمی، انقالب اسناد . مرکز6

محمدجواد قربی، تهران، انتشارات فرهیختگان دانشگاه،  اهللا سید اسداهللا مدنی، گرداورنده سیدنامه شهید محراب آیتاهللا: ویژه، در مهاجر فی سبیل»کربال ریمس
 .108-110، صص1399چاپ اول، 
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مثل بود؛ نجف مدارس یا مراجع بیوت به مربوط و مخصوص هاکاروان از برخی. شدندمی اضافه آنان به مرتبه هر در
نداشت؛ وجود غریبه فرد معموالً هاییکاروان چنین در که هاقزوینی مدرسه کاروان یا شاهرودي اهللاآیت بیت کاروان

محراب، شهید به منسوب قافله یکی: کردندمی سفر آنها با اغلب مند،عالقه طالب که بودند معتبر قافله دو یکی ولی
یسع وارسته طالب از بسیاري وي، اخالقی خصوصیات و عارفانه روحیات به توجه با که بود مدنی اهللاآیت حضرت

اهللاآیت مرحوم مدرسه از که کاشانی حلیمی محمدعلی شیخ آقاي قافلۀ دیگري و باشند، او محضر در کردندمی
عالمان .ندشدمی مشرف کربال به قافله این با خمینی مصطفی آقاحاج شهید اهللاآیت مرحوم ؛کردمی حرکت بروجردي

 1.دارند معنوي با شکوه مراسم این در رگ،بز شهید این از خوشی خاطرات نجف، علمیه حوزه استادان و
روي کربال باید اشاره شود که رژیم بعثی مشکالت زیادي براي زوار امامدر خصوص اهتمام شهید مدنی به پیاده

هاي گسترده، آزار و اذیتروي، ممانعت از راهپیماییآورد. با وجود تبلیغات منفی علیه پیادهحسین(ع) به وجود می
راي زائرین کربال و...، ولی علمايکننده به زوار، تخریب و فاسد کردن غذا و آب تهیه شده بسیدگیهاي رموکب

.کردندرا اجرا می این فریضهند و با شاگردان و همراهان خود الخصوص شهید مدنی به این امر اهتمام داشتبزرگ علی
ع) و تحمل مسائلنسبت به زوار امام حسین( هاي رژیم فاسد بعثیرحمیالدین طبسی در خصوص بیدر خاطرات نجم

هايکوزه، متدین مردم آن زمان در اینکه حاکمیت هايمزاحمت دیگر از«دینی آمده است؛  مختلف توسط علماي
ها راآب هابعثی. کنند استفاده آنها از گرم آن هواي در زوار تا گذاشتندمی زوار مسیر در آب پر از سفالی و بزرگ
امام ماجراي تا ریختندسم می آن درون هابعثی، کردندمی درست مسیر غذا در متدین مردم. ریختندمی زمین روي

و امام حسین(ع) خدایی ماجراي اگر و دیدم خود چشم با ها راصحنه این. نداشت اينتیجه ولی ؛خاموش بماند حسین
تمام و آمد ابر سیاهی نجف سمت از رويپیاده مسیر در دارم یاد به .شدمی سپرده دست فراموشی به نبود، دارریشه
همه که گفتم خود با و بودم ندیده طول عمرم در که گرفت بارانی آن از بعد و آمد طوفان شن و فراگرفت را منطقه

پناهنده، حضور داشتند آن در نفر 300 که چادري به ما. هم نیامد نفر یک بینی از خون ولی؛ روندمی میان زوار از
متوقف طوفان تا کردند تحمل و صبر زوار اما ؛ببرد آسمان به را چادر خواستمی که شدید بود آنقدر طوفان .شدیم

قطعاً ، نداشت پشتوانۀ مذهبی و نبود دارریشه حسین(ع) امام اگر ماجراي؛ دادند ادامه خود حرکت به دوباره و شد
مرحوم طوفانی شب آن در. نبود کارساز حرکت زوار فتوق در چیزهیچ... و تهدید، گرما سرما و. شدنمی طوراین

و شد آنها میزبان سجاد(ع) هیئت امام نام به ما هیئت اتفاقاً و آمدندمی خود پیاده دوستان همراه به مدنی شهید اهللاآیت
2».عبادت بودند و شب نماز مشغول هیئت این در تا سحر را شب آن

اهللا سید اسداهللا مدنی، گرداورنده سید محمدجوادنامه شهید محراب آیتاهللا: ویژه، در مهاجر فی سبیل»کربال ریمس در اخالق معلم«. سید محمدجواد قربی، 1
،»بزرگان سخن و سیره در حسینی اربعین رويپیاده« اباذرى، عبدالرحیم؛ 108-110، صص1399شگاه، چاپ اول، قربی، تهران، انتشارات فرهیختگان دان

.149-155صص،1392زمستان ،20 و 19 شمارهزیارت،فرهنگفصلنامه
،»ترین راهپیمایی در طول تاریخین، بزرگروي اربعپیاده«طبسی،  الدیننجم؛  109-111، پیشین، صص کربال ریمس در اخالق معلمسید محمدجواد قربی،  .2

شماره خیمه، صص1393، آذر 110ماهنامه ،82-81.
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سفرها این در و رفتمی کربال به پیاده بار چند سالی« مدنی شهید ان،ایش همراهان از موجود هاينقل اساس بر
ایام در. کردمی منقلب را دوستانش السالم، علیهم بیت اهل به پاك احساسات ابراز با راه بین در او. بود ساالر قافله

حسین امام نام شنیدن محض به و زدمی خویش سینه و سر به و افتادمی راه به زنیسینه هايدسته پیشاپیش نیز محرم
تعزیه مجالس اشخانه در امامان، دیگر شهادت ایام در همچنین،. شدمی خیس اشک از مبارکش چهرة السالمعلیه
به نجف از پیاده و شدندمی متوسل سیدالشهداء حضرتبه  همواره ایشان که کندمی نقل خاتمی علی ».کردمی برپا

در لذا شدم؛ متوسل سیدالشهداء، حضرت به کردم نیت« کنند؛می اشاره محراب شهید قول از ایشان. رفتندمی کربال
:فرمودند و آمد خوابم به) ع(حسین امام شب یک کربال در. افتادم راه کربال به نجف از پیاده حضرت، زیارتی ایام

1».شويمی کشته تو فرمود: هم بعد و کرد صدا پسرم یعنی ولدي، مرا ایشان »مقتول انت! ولدي«

خصوصیات از یکی« کند؛می نقل خود خاطرات کتاب در استرآبادي فاضل محمد شیخ المسلمینو االسالمحجت
رسیدممی ایشان خدمت مکرراً هم بنده. دادمی انجام را کار این مکرراً که بود کربال سمت به رويپیاده مدنی اهللاآیت

مدنی شهید مرحوم باریک. داشتند خاصی لطف بنده به مه ایشان. کردممی شرکت جلسات این در خصوصهب و
در بیمارستانی به درمان جهت را ایشان نداشت، مجهزي بیمارستان نجف در چون. گرفت سختی بیماري و شد مریض
بیمارستان آن در را مدنی شهید. االوسط الفرات مستشفی نام به بودند ساخته بیمارستانی کوفه در. کردند منتقل کوفه

2».کردند ستريب

گوید؛می سفرها این از یکی در شهید محراب همراهان از یکی دشتی، عبدالخالق شیخ المسلمینو االسالمحجت
شدیم کربال عازم نجف از مدنی اهللاآیت شهید همراه بود، سردي بسیار زمستان با مصادف حجهذي ماه که سال یک«
شیخ مرحوم و کرمانی حجتی علی شیخ مرحوم سفر این در. شویم مشرف) ع(حسین امام زیارت به عرفه، روز در تا

عشایرنشین روستاهاي از یکی به کهاین تا رفتیم فرسخی چند ما. کردندمی همراهی را مدنی آقاي نیز کافی احمد
به را همراهان و وي و گذاشت احترام او به و کرد مدنی استقبال اهللاآیت از و آمد جلو عربی شخص سپس. رسیدیم
برایش زیادي احترام و شناختندمی خوبی به را او عشایر، شیوخ و سران ویژهبه همه چون کرد؛ دعوت خود مضیف

20 در طویرج شهر به کهاین تا دادیم؛ ادامه خود راه به صبح فردا و کردیم استراحت جا همان را شب ما. بودند قائل
حدیث چند مدنی آقاي کردیم،می توقف استراحت براي که هرجا مسیر، طول رسیدیم. در کربال اطراف کیلومتري

عجیبی روحی وضع او طویرج، در. کردمی مطرح علمی بحث یک گاهی و گفتمی اخالقی نکاتی و خواندمی
و آمال کعبه به را امام حرم و گفت سخنی) ع(حسین امام زیارت فضیلت در نخست. کرد صحبت به شروع و داشت

او کهاین با. بدهیم ادامه کنانهروله و پابرهنه صورتبه است خوب را حرم تا اینجا از: فرمود بعد و کرد تشبیه آرزوها
سعی میان حج مراسم در که را }اهللا شعائر من و المروة الصّفا إنّ{ آیه و افتاد جلو خودش اما داشت، کسالت و پا درد

صص 1 اسداهللاکبري،علی؛109-111. پیشین، .39ص،1393یازهراء، انتشاراتتهران،مدنی،اسداهللاسیدشهیدازخاطراتی:سید
؛87ص ،1387زمستان اول، چاپ اسالمی، انقالب اسناد مرکز تهران، استرآبادي، ضلفا محمد شیخ والمسلمین االسالمحجت خاطرات احمدي، محمدرضا. 2

.109-111به نقل از: پیشین، صص 
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شهر کربال وارد وقتی .دادیممی جواب دنبالش نیز به ما و رفتمی جلو و خواندمی کنانهروله شود،می خوانده صفا و
با و افتاد جلو خودش باز و شویم مشرف حرم به زده آبله پاي و خسته حال همین با باید فرمود: مدنی شهید شدیم و

یحسین حرم وارد حال، همین با و کردیممی حرکت دنبالش به نیز ما و کرد حرکت ،»حسین یا« فریاد و گریه حالت
فیض به را همه جانگداز، خوانینوحه و اشعار با و گرفت برعهده کافی مرحوم را زیارت مراسم حال این در. شدیم

1»رساند.

خاطراتکردند. در روي با وجود کهولت سن، دردهاي فیزیکی ناشی از مسیر راه را تحمل میایشان در پیاده
یکی در«روي کربال آمده است: مدنی در مسیر پیادهمشکالت جسمی شهید  خصوص در رحمت محمدرضا اهللاتیآ
سمت به فردا تا میماند همانجا شب م،یدیرس جیریطُو نام به یکوچک شهر به کربال يلومتریک ستیب در یوقت سفرها از

شده خراب یلیخ آقا يپاها ایب یفالن: گفتند و آمدند یمدن اهللاتیآ کاروان برادران از نفر چند. میکن حرکت کربال
را پانسمان لیوسا ).يپرستار و يدکتر هم و کردمیم يآشپز هم چون داشتم را فرانسه آچار حکم بنده البته( است

صورت هر در. بود کرده آلوده را هاآن خاك ود بو شده پاره شیپاها تاول. دمیرس یمدن اهللاتیآ خدمت و برداشتم
.نگفت آخ بزرگوار آن دادمیم شووشست پرمنگنات با را هاتاول نیا یوقت است خراب یلیخ پاها وضع کردم مشاهده

2».بود شده پاره يو يپا يهاتاول

. طلب رضایت الهی2-5
رضایت الهی مالك انجام امور در سیره شهید مدنی بود. ایشان در گفتار، کردار و حتی اندیشه خود به مسئله خشنودي

با را یمدن دیشه تییشخص مختلف هايهبنج اگر یکی از«خاطرات مربوطه آمده است:  پروردگار توجه داشت. در
نکهیا ضمن ؛بودند (ره)امام تیشخص به کینزد افراد ءجز شانیا میبزن محک اسالمی جمهوري انگذاریبن نگاه

خلوص .تسنشمی هادل بر الجرم و آمدبرمی دل از سخنش بود، رینظکم شجاعت و اخالص در بود خبره شناسیاسالم
شنونده وجود هايسلول تمام انگار بردمی را طالبیاب ابن علی مبارك نام وقتی و بود هیددرنورد را وجودش سراسر

چه و کردمی ییاجرا اسالم اهداف تحقق براي و زيیربرنامه تمام شجاعت با که ريینظبی مرد. ردیگمی اریاخت در را
3».خواستنمی خودش براي وندخدا رضاي طلب جز زیچچیه او که است باور ابلق بود، شیمقتدا فرمان به گوش

امام خمینی(ره) اعتقاد داشتند عالم محضر خداوند متعال است و امور باید مبتنی بر رضایت الهی و با نیت خالص
آن. دیاگرفته دست قلم ،خدا محضر در که دیبدان دیریگیم دست به قلم که یوقت آن«اند: باشد. ایشان بیان داشته

محضر عالم. خداست محضر در شما گوش شما، چشم شما، قلب شما، زبان که دیبدان دیکن تکلم دیخواهیم کهیوقت
دیبکن کار خدا يبرا. یفان و باطل امور سرِ دینکن دعوا هم با خدا محضر در. دینکن تیمعص خدا محضر در. خداست

.158ص، پیشین، بزرگان سخن و سیره در حسینی اربعین رويپیاده اباذرى، عبدالرحیم. 1
.177، ص 2، پیشین، جلد نجف يهاسال خاطراتی(ره)، نیخم امام آثار نشر و میتنظ مؤسسه. 2
، ص1394، نوزدهم شهریور 23، ماهنامه سخن شهروند، سال چهارم، شماره »دمید هاهمدانی کالبد در را استکبارستیزي روحشهید مدنی «. حسین صادقیان، 3

9.
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حاصل مقاصدش تمام برود، شیپ به اکرم غمبریپ يرضا يبرا و خدا يبرا ما ملت اگر. دیروب شیپ به خدا يبرا و
یکی از مصادیق بارز این رویکرد، در شاگرد ایشان شهید مدنی وجود داشت. ایشان در انجام امور  1».شد خواهد

االسالمحجتگرفتند. نظر میاهللا و عمل صالح براي خدمت به مردم، همواره خویش را در محضر خداوند در خلق
به. داشتند تضرع یاله درگاه به همه از شیب یاله يایانب و ایاول«کنند: ی در این زمینه اشاره میملک دیحم نیوالمسلم

با ارتباط و نماز از که یکسان حال به بدا نداشتند؛ را خدا با ارتباط عالقه بودند، دورتر خدا از که یکسان نسبت، نیهم
اهللاتیآ دیشه عالم نیا که یوقت. است شده شتریب خدا به محبتشان و مهر که یکسان حال هب خوشا و برندینم لذت خدا
و بود زمان اشتر مالک نیجهادتر با و نیترپرتالش و شدیم دهید او چهره در بودن الحضور دائم م،یدیدیم ی رامدن
2».دادیم انجام خدا محضر در را هانیا همه اام کردیم مردم به که یخدمت و صالح عمل همه کنار در

. عامل حقیقی به احکام دین و قرآن2-6
ها واین شهید محراب صرفاً ناطق نبودند بلکه به حرف 3اهللا مدنی از عالمان آگاه و بیدار انقالب اسالمی بود.آیت

4.نمودکردند، عمل میختلف بیان میها، مراسم دینی و مجالس مارشادهاي دین مبین اسالم که براي مردم در خطبه

او معتقد بود یک عالم دین«اهللا حسینی بوشهري، عبارتی، یک روحانی عامل به احکام اسالم بودند. به تعبیر آیتبه
کند:دختر بزرگوار ایشان نقل می   5»هایش عمل کند.ها و قولنباید فقط بر کرسی خطابه بنشیند و باید به حرف

دیبا که گفتندیم ما به هم اوقات اکثر و زدن حرف تا بودند عمل اهل شتریب و قرآن و نید به یقیحق عامل شانیا«
نیهم به ما و آموختندیم را زهایچ یلیخ ما به که بود ینید دستورات به کردن عمل قیطر از فقط و دیباش عمل اهل
شاناعمال فقط. بدهند حیتوض ما به يکار مورد در يو که نبود اجیاحت یعنی م؛یگرفتیم درس شانیا از بیترت
 6 ».میکن دایپ را درست راه ما تا کردیم تیکفا
شهید مدنی به فرامین اسالمی و اهللا مدنی پیرامون عامل بودنآقامحمدي از شاگردان و همراهان آیتعلی دکتر 

قدر رفتار دینی درستی داشت که شما بهاهللا مدنی آنشهید آیت«کنند: ثیر این رفتار معلم اخالق بر مردم بیان میتأ
7»بردید.درستی دین از عمل ایشان پی می

.461، ص 13. صحیفه امام، جلد 1
.1399اردیبهشت  29، مورخ مایس قرآن شبکهی در همدل يهاشب برنامه ژهیو. حمید ملکی، 2
.3، ص1360ها، تهران، انتشارات حزب جمهوري اسالمی ایران،ها و جمعهاکبر هاشمی رفسنجانی، خطبه. علی3
.1399مرداد  11هاشم، تبریز، اهللا سید محمد تقی آل. مصاحبه نگارنده با آیت4
اهللا هاشمخاطرات آیت«؛ سید هاشم حسینی بوشهري، 1399یور اهللا سید هاشم حسینی بوشهري (آرشیو دانشگاه هنر اسالمی تبریز)، شهر. مصاحبه با آیت5

.9، ص 1399اهللا مدنی، تبریز، امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر اسالمی تبریز، نامه شهید محراب آیت، ویژه»حسینی بوشهري
.40-45، پیشین، صصمانیا و عشق اسطوره. نفیسه محمدي، 6
.1399دانشگاه هنر اسالمی تبریز)، شهریور  . مصاحبه با علی آقامحمدي (آرشیو7
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یافت، میابق حقیقت و دستور اسالم دررا مطکردند و اگر امري در مسیر تعالی دین اسالم، ایشان هرگز کوتاهی نمی
س درواقع، خدمت به دین در رأ کرد.یثار میان و مال اکرد و براي تحقق آن از جبه هر طریق و راهی از آن دفاع می

 : قرار داشت اهللا مدنیاهداف آیت
 امام بود، گونهنیا انقالب با رابطه در ؛نداشت قهیمضا مال و جان از گرید داد،یم صیتشخ حق را یراه اگر«

 بدون شانیا .کرد منصوب زیتبر جمعه امام سمت به را شانیا هیعل اهللارحمت یقاض مرحوم از پس ی(ره)نیخم
 او هدف. نبود ذلک امثال و زعامت است،یر دنبال به و بود یقتیحق با اریبس فرد شانیا. رفتیپذ دیترد نیترکم

 ؛نداشت قهیمضا اصالً نید به خدمت در و باشد سوریم که یراه هر از کند، خدمت نید به بتواند که بود نیا
 یول زدند، کتک اریبس منکر از ینه و معروف هب امر يبرا را اسداهللا آقاحاج مرحوم خورد، کتک نجف در بارها

 کنند،یم نیتوه من به اگر شده، که نحو هر به کنم، حفظ را خود نید دیبا من گفتیم چون. برنداشت دست
 گرید خوردند،یم کتک اگر هاجوان یحت. نبود یکس هر کار استقامت، نیا! ندیبگو ند،یگویم راهیب و بد و بکنند
 ادامه اشبرنامه به او یول دادند، فحش و زدند بازار در یسالگ پنجاه سن در را مرد نیا اما. دندآمینم کار دنبال

  1»د.دا
ید ایشان بر عنصر دین و کام دینی این بود که پیگیري و تأیاهللا مدنی در مسئله احیک نکته مهم در سیره آیت

توجه باشند. هاي مادي بینان و کشور در حوزهو پیشرفت جوا شد که نسبت به توسعه، آبادانیمعنویت باعث نمی
توان به تعالی طرفه برقرار است و میوایشان اعتقاد داشتند بین دین و اجتماع، دین و سیاست، دین و پیشرفت ارتباطی د

 فر نگرشاهللا ابراهیمیمادي و معنوي دست یافت اما نباید براي تحصیل پیشرفت مادي، احکام الهی را طرد کرد. آیت
شهید مدنی «کند: اهللا مدنی نسبت به پایبندي ایشان به مقوله دین در کنار توجه به پیشرفت ملی را چنین تشریح میآیت

اي تعطیل شود داشت حکم خدا در هیچ زمینهگیر بود؛ به این معنا که دوست نمیهم نسبت به احکام دینی واقعاً سخت
روز بودند. با اینکه سن و سالی از ایشان گذشته بود رفته و مترقی و بهل یک انسان پیشحا رنگ بشود و در عینیا کم

کرد و هم روز هم فکر میها مانند خودشان بهجواندیدند، فکر ایشان جوان بود و با ها او را از خودشان میولی جوان
با درایت بود، مسائل را تفکیک روز و سنجیده بود. ایشان واقعاً با حکمت بود، کرد. رفتار ایشان کامالً بهر میرفتا
ها را داد و حساب آنشد، آنها را کامالً تشخیص میکرد، آنچه به ترقی و تعالی و پیشرفت جامعه و نظام منتهی میمی

کرد در جا سستی نداشت و سعی نمیکرد ولی از آن طرف نسبت به التزام و پایبندي به احکام دین هم هیچجدا می
رنگ شود. ولی خواهند یک مقداري مسائل دینی در جامعه کمی کند با مردم یا با کسانی که میها کوتاهاین زمینه

بینانه به دین کرد تا ترقی و تعالی و پیشرفت و و باید نگاه واقع این دین مترقی و دین پیشرفت است )اعتقاد داشتند(
 2»طور بود.ده کند و ایشان همینهاي پیشرفت را انسان در دین ببیند و آنها را در جامعه پیاانگیزه

                                                                                                                                                                                   
 .7ی، پیشین، ص مدن دیشه یاجتماع و یاسیس رفتار در يدارمردم و يندارید هنرآبادي، نصراهللا شاه .1
  .1399 نیفرورد 31 ، قم مقدس،فریمیابراه يعبدالهاد اهللاتیآمصاحبه نگارنده با . 2
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. اهل بکاء و تضرع2-7
عوامل همان آن باطن و است کیولوژیزیف يامر آن، ظاهر ؛دارد یباطن و ظاهر که است یانسان احوال جمله از بکاء
بکاء يبرا اسالممورد اشاره قرار گرفته و  اتیروا و قرآن در بکاء. باشدمی یآدم روح به مربوط یعاطف و یدرون

و ثواب شوق به بکاء عذاب، خوف از بکاء: است یاصل قِسم سه ممدوح بکاء. است شده قائل یخاصّ  تیّاهم ممدوح
اهللا مدنی اهل بکاء بودند و هر زمان اسمآیت  1.خود صغارت و حقارت زین و یاله ییایکبر و عظمت مقابل در بکاء

هاي نماز جمعه تبریزشد. ایشان در خطبهحانی جاري میشد، اشک از چشمان این عالم روائمه(ع) بر زبان جاري می
هاياي از خطبهکردند و بخش عمدهگریه می ،کردنداز ائمه و گاهاً از حضرت امام خمینی(ره) یاد می که زمانی

نمایند:اهللا عبدالنبی نمازي در این خصوص بیان میآیت  2ایشان همراه با اشک و تضرع بود.
خواستندشد. منبر که میهایش جاري میکردند، خودشان اشکودند؛ موقعی که صحبت میایشان اهل بکاء ب«

آوردند قبل از اینکهروضه بخوانند، وقتی اسم اهل بیت، ائمه، حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین(ع) رو که می
3»شد. خصوصیت ایشان بود.هایش جاري میمستمعین گریه کنند خود ایشان اشک

ها، کالساهللا مدنی در حوزه نجف اشرف که در سخنرانیحسینی از شاگردان آیت محمدجواد رکنی اهللا سیدآیت
ثیر اینبودن شهید محراب و تأاخالق و دروس سطح حوزه در خدمت شهید مدنی بودند، پیرامون ویژگی اهل بکاء 

رد، در پاي منبر با ایشان آشنا شدم ومن در اولین برخو«اند: ها بیان داشتهخصلت عرفانی و عبادي ایشان بر طلبه
کرد، بعد طالب راشان گریه میشخصیتی یافتم عالمِ عاملِ به تمام معنی کلمه، یعنی ایشان براي موعظه اول خود

آبادياهللا نصراهللا شاهآیت 4»گذاشت.ها میداد که خودش عمل کرده و لذا تأثیر عجیبی روي طلبهگریاند و نشان میمی
کند:ت خود مربوط به نجف اشرف بیان میدر خاطرا

نرم را هادل. کردینم رها را او کرد،ینم هیگر مستمع تا نجف، يمنبرها خصوصبه و جمعه نماز يهاخطبه در«
5 ».کردیم هیگر همه از شتریب هم خودش و آوردیم در را همه اشک کرد،یم

ثیر زیادياهللا مدنی در مدرسه بروجردي تأیتهاي اخالقی آکند سخنرانیدر همین زمینه، موسوي تبریزي اشاره می
یول بود علما و علم مرکز نجف نکهیا با«کردند: هاي شهید مدنی، حضار گریه میبر مستمعین داشت و عموماً با حرف

يجا بر علما نیب در يادیز ریتأث زین یاخالق نظر از و دیبخش آنجا یعلم محافل به يگرید جلوه نجف در امام حضور
.بود یمدن اهللاتیآ بزرگوار دیشه شد،یم محسوب ونینجف از اصطالح به مقطع آن در که یکسان از یکی. گذاشت

دهیبخش یخاص ازیامت او به آنچه یول داشت اشتغال هیکفا و مکاسب سیتدر به که بود نجف ینام نیمدرس از شانیا

منیر،»اتیرواوقرآنمنظرازوحممدبکاء«،پورعباسمحدثهویاشرفعباس. 1 سراج فصلنامه ص 1393 زمستان،17 شماره،5 دوره، ،7.
.1399فروردین  31. مصاحبه نگارنده با خانم صدیقه صارمی، تبریز، 2
.1399 بهشتیارد 15 کاشان، ،اهللا عبدالنبی نمازي. مصاحبه نگارنده با آیت3
.1399 بهشتیارد 11ی، بندر لنگه، نیحس یرکن ادمحمدجو دیساهللا . مصاحبه نگارنده با آیت4
.7ی، پیشین، ص مدن دیشه یاجتماع و یاسیس رفتار در يدارمردم و يندارید هنرآبادي، نصراهللا شاه .5



 195     فصل چهارم: سیره عبادي  و اخالقی آیت اله مدنی

مجمع و رگذاریتأث و مهم اخالق دروس از نجف در شانیا اخالق درس محفل .بود شیباال تیمعنو و تقوا تقدس، بود
آن در رمضان مبارك ماه امیا در خصوصهب نجف ونیروحان از يادیز جمع. رفتیم شماربه بزرگ يعلما و فضال

به لب شانیا که یموقع و شدیم تیجمع از مملو يبروجرد يآقا مدرسه اطیح که يطوربه کردندیم شرکت مجلس
1».کردندیم هیگر و شده متأثر حضار ۀهم باًیتقر گشودیم سخن

در دوران دفاع صمد شیرپز از محافظان شهید مدنی خاطراتی در خصوص بکاء ایشان در جمع رزمندگان اسالم
آمدند تا با آقاي مدنیم میگشتند، مستقیپس از هر عملیات که رزمندگان به تبریز باز می«نقل کرده است:  مقدس،

کردند. با گریه آقاي مدنی، همهدیدار کنند. در اکثر این دیدارها، آقاي مدنی با شنیدن خاطرات شهیدان گریه می
2»کردند.رزمندگان هم گریه می

. سیره اخالقی3

. جدیّت در مبارزه با نفس امّاره3-1
شهید مدنی در ارتباط با مردم و کوچک شمردن هايویژگی یکی از همراهان شهید مدنی در بندر کنگان در خصوص

شهید مدنی بزرگ شدة حوزه و انسانی با تهذیب نفس بود و از آن طرف جزء شاگردان برجسته«کند: نفس بیان می
د،آمدنخو و خوش اخالق بود. هر وقت افراد به دیدار آقاي مدنی میامام(ره) در حوزه اخالق بود. بسیار متواضع، نرم

3»دار بود.گرفت و لبخند ملیحی بر لب داشت. خیلی کوچک نفس و مردمشد و دست افراد را میاز جا بلند می

:دیگویم بارهنیا در فضلیبن اهللاتیآ
برخورد ياگونهبه ،یاجتماع تیموقع و یعلم لحاظ از خودش از ترکوچک به یحت گران،ید به تواضع و احترام در«
 4».است نگذاشته امّاره نفس او در متعال خداوند کردمیم کرف من که کردیم

نفس يرو یلیخ شانیا«کند؛ نفس اماره اشاره می مبارزه با دختر شهید مدنی در خصوص توجه ویژه پدرشان به
وسه یلیخ گفت مادرم به و آمد خانه به پدرم که دارم خاطر به بارک. یبودند مبارزه حال در مدام و قیدق امّاره

عالقه مورد يغذا پختن مشغول هم مادرم. داشت دوست یلیخ را غذا نیا پدرم چون است، کرده يسبز تخورش
ياساده يغذا با و نزد غذا آن به لب پدرم میدید تعجب کمال با مینشست همه و شد پهن سفره که یزمان. شد پدرم

با داشتم دوست که داد جواب پدرم و ينخورد غذا چرا که دیپرس بود، کرده تعجب که مادرم. کرد ریس را خودش
نیا و شد، نخواهد روزیپ او که بفهمانم اماماره نفس به تا باشد چشمانم يجلو غذا که دمید بهتر کنم، مبارزه نفسم

.167، ص 1جلد ي، پیشین، زیتبر يموسو نیحس دیس اهللاتیآ خاطرات. حسین موسوي تبریزي، 1
اهللا مدنی)، اداره کل فرهنگ ونامه یادواره گرامیداشت شهید محراب آیت، از محراب تا ملکوت (ویژه»اران محرابشهید محراب از زبان ی«. صمد شیرپز، 2

.10، ص 1380هاي فرهنگی و هنري مساجد آذربایجان شرقی، ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی، دبیرخانه هیئت هماهنگی و نظارت بر کانون
.1، ص 1399مرداد  28اي نگارنده، . خاطرات مکتوب اکبر اندایشگر بر3
.42، ص 1380زاده، دیدار با ابرار: شهید مدنی و جلوه اخالص، قم، انتشارت نورالسجاد، چاپ دوم، . سعید عباس4
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انجام مشغول و میبود کار محل در گفتندیم شانیا همکاران هم بارک...، یماند روشن مانذهن در شهیهم خاطره
یلیخ گفتند شانیا خورند،یم چه هاران که میدیپرس یمدن يآقا از. میبخور کار محل در را هاران شد قرار هک فه،یوظ

دست همچنان آقا يغذا که میدید یساعت از بعد اما کردند، هیته را غذا همان هم هابچه. امکرده چلوکباب هوس
دیگویم او است، نخورده را غذا چرا که پرسندیم پدرم زا یوقت آنان. اندنزده غذا به لب شانیا و مانده یباق نخورده

  1».باشم صبور شتریب من تا باشد، چشمم يجلو غذا که بود بهتر و کنم مبارزه میهاهوس با که خواستیم دلم
شهادت از پس تازه لهمعظم انقالب، لیاوا«کردند: ی نقل کرده است ایشان غذاي ساده تناول میشیبخشا یقیعق

جمع. میشتافت شانیا دارید به دوستان از یجمع با ظهر، يهایکینزد يروز. بود افتهی استقرار زیتبر در ،یقاض اهللاتیآ
از بود عبارت ییرایپذ. کردند پهن اتاق يسرسرا در را سفره. داشتند حضور هم پاسدار و یجیبس برادران از يریکث
مواظب جمع، آن انیم از من. نمک با توأم و خرما عدد چند و گرم 200 حد در ینیزمبیس عدد کی با نان قرص کی

کی نیهم از اق،یاشت کمال با پاسدار، و یجیبس برادران مانند هم شانیا که دمید خودم چشم دو با. بودم دیس يغذا
يدربرا و مساوات يفضا آن در ینیزمبیس يغذا. ندینمایم تناول ،بود ینیزمبیس و نان آن اعظم رکن که غذا نوع

2».شدیم تناول که بود ییغذا نیگواراتر و نیتردلچسب ،ییپارسا و مانیا ثار،یا روح از آکنده

. تقوا و پرهیزگاري3-2
االسالم سیدتقوا و پرهیزگاري شهید محراب برآمده از امور نفسانی و کرامات معنوي ایشان است و به تعبیر حجت

ادی به را انسان و ساخت انینما بشر يبرا را خدا از ياجلوه که بود یربان ینانسا یمدن اهللاتیآ دیشه«ابراهیم رئیسی، 
اتیح دو يدارا شد، لینا زین شهادت عیرف مقام به و بود یربان یعالم یمدن اهللاتیآ دیشه که آنجا از. انداختیم خدا

راه نیا به را انسان و شده، لینا سنف کرامت مقام به که بود یانسان یمدن دیشه. است خداوند نزد در جاودانه و بهیط
 3».کردیم تیهدا ستاده،یا نفس کرامت قله در که فرزانه يرهبر چون

که است نیا اهللاءشاان گذاردیم ما وجود در تقوا که ياثر اول«کنند: در خصوص تقوا اشاره میشهید مدنی 
رفته نیب از هانیا ۀهم تکبرها غرورها، ها،ینیخودب .شدهپاك یکلهب لهیرذ صفات و شده فیضع ما وجود در اتیماد
خاطر چنین روحیه، منش و افکاري بودههمین اندیشه در سیره عملی ایشان وجود داشت و ب  4».مینیبیم را خدا فقط و

5آوردند.شمار میدر نجف اشرف به»ار و پاکدامنگپرهیز يفضال«که ایشان را یکی از 

.نکرد فراموش را یستیزساده و ییپارسا ش،یخو عمر طول در هرگز که بود زاهد و وارسته یانسان ،یمدنشهید 
را خود یزندگ مردم نیرتریفق همچون. بود یربان عالم آن بارز يهایژگیو از فات،یتشرفاقد  و تکلفیب یزندگ

.40-45، پیشین، صصمانیا و عشق اسطوره. نفیسه محمدي، 1
.2128، ص 4، جلد 1378نوید اسالم، چاپ اول، عقیقی بخشایشی، مفاخر آذربایجان (شهیدان و نیکوکاران)، قم، دفتر نشر  .2
.9، ص 1392پنجم شهریور و، بیست20592، روزنامه کیهان، شماره »برانداخت نفاق چهره از پرده یمدن اهللاتیآ دیشه خون«ی، سیرئ میابراه دیس. 3
».آثار مهم تقوا در زندگی ما«اهللا مدنی در خصوص . سخنرانی آیت4
.37، ص 1393، تهران، نشر اطالعات، چاپ سوم، شهیاند عملکرد، خ،یتار: اسالم انییفدای، . سید هادي خسروشاه5
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کی از شتریب اگر و دباش نیرنگ دینبا سفره که ندکردیم شرط ابتدا ،ندشدیم دعوت که هایمهمان به. دیگذرانیم
یاشراف یزندگ با و نمودیم تیرعا یمعن تمام به را یطلبگيز. ندکردیم اعتراض آوردند،یم سفره سر تخورش
شدینم غافل خدا ذکر از زبانش و ذهن هرگز اما کرد،یم یزندگ آنان همانند و مردم انیم در. ایشان کردیم مبارزه

اشیزندگ محکم يربنایز و یعمل ةریس بلکه نبود، زبانش لقلقه تقوا،. داشتینم باز بمحبو ادی از را او ایدن تعلقات و
1».بخشدیم الهام را حق و آوردیم ینیبروشن و يآزاد که است تقوا نیا«ند: گفتیم شهیهم و شدیم محسوب

هیتوص که یکل بحث« کند:حسین انزابی در خصوص سیره نظري و عملی شهید مدنی نسبت به مقوله تقوا اشاره می
اقامه یکل دستور و چهارچوب نیا. کند تقوا به دعوت و هیتوص را مردم دیبا جمعه امام اول، خطبه در که بود تقوا به

کنم،یم دعوت یاله يتقوا به را خودم و را شما گفتندیم که نیهم یعنی بود، تقوا سراسر شانیا تیشخص. است نماز
جداً  و است یمخلص شخص یمدن اهللاتیآ که دانستندیم همه چون داشت، ریتأث همه در هک بود ياگونهبه شانیا لحن

نماز شد،یم جادیا جمعه نماز يهاخطبه اول در که يمعنو يفضا نیا. کنمیم هیتوص تقوا به را خودم و شما دیگویم
يبرا را خودشان قتاًیحق بودند، اآنج که یکسان و کردیم بااخالص و باصداقت و پاك معنا تمام به را شانیا جمعه
2».کردندیم آماده یاله جمعه نماز کی اقامه

. دوري از غیبت و تهمت به دیگران3-3
یکى از صفات ثبوتیه حق تعالى، صادق است؛ یعنى آنچه را اخبار فرموده، راست و درست و مطابق با واقع است؛ زیرا

، و ساحت ربوبى منزه و مقدس از کلیه قبایح و نقایص باشد. بنابراین،خبر دادن خالف واقع، قبیح و نقص یعنى دروغ
قرار دارد. شهید مدنی منشأ خیلی دروغ، تهمت و افترا امري باطل است. در مقابل دروغ نیز صداقت، امانت و معنویت

و جمعی باید پرهیزگاريکند که براي تعالی فردي داند و تأکید میها و مشکالت در جامعه دینی را دروغ میاز تفرقه
هااختالف منشأ، ببرند بین از را خود اختالفات باید مسلمانان«را پیشه کرد و از تهمت، دروغ و افتراء دوري کرد؛ 

 3».کرد اجتناب آن از پرهیزکاري با باید که است دروغ
. ایشان اعتقاد راسخشدنداین کار میمنین بودند و مانع زدن به مؤمخالف غیبت و تهمتشدت اهللا مدنی بهآیت
خواهد نوشته درآید، انسان زبان از ايکلمه هر معتقدیم ما«داشتند و براساس افکار ایشان،  اعمال بر مواظبتنسبت به 

باشد نصیحتی باشد، انقالب و اسالم نفع به باید زنیم،می که حرفی هر پس. دهد بازپس را حسابش باید فردا و شد
باشید مواظب. شود مسلمانی خون ریختن باعث ما حرف نکند .حالل کسب جهت در سخنی لحداق یا مسلمین براي

نقل شده است:   4»!باشد خوبی گفتار گفتارتان،

،1380، پاییز3، ماهنامه مربیان، سال اول، شماره»اهللا سید اسداهللا مدنیشوي! نگاهی به سیره عملی شهید آیتها: فرزندم تو شهید میاسوه«اهللا یوسفیان، نعمت. 1
.111 ص

.64زده شدند، پیشین، ص گران از مقاومت شهید بهت: فتنهمسلمان خلق غائله و یمدن دیشه. حسین انزابی، 2
.114اهللا مدنی، پیشین، ص. گروهی از نویسندگان، جلوه معرفت: مقاالت برگزیده همایش بزرگداشت شهید محراب آیت3
.37. سید حسین اسحاقی و همکاران، شهیدان محراب، پیشین، ص 4
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حضورشان در که یکس به هم و کردینم بتیغ یکس از خود هم که بود نیا ما محراب دیشه يهایژگیو از یکی«
دشمن شانیا کردمیم الیخ من گفتیم فضالء از یکی که آنجا تا بکند ار افراد بتیغ و ییبدگو دادینم اجازه بود

1».بکنند یکس از ییبدگو دمیند بارکی شدمیم ابیشرف محضرشان به وقت هر رایز ستندین بد یکس با و ندارند

در گفتار و اعمال ، صداقت»مَعَ الصَّادِقِینَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا«سورة مبارکه توبه  119بر اساس آیه 
براي هر فرد از آداب معاشرت و مورد سفارش خداوند به مؤمنان است. الجرم، صداقت و تقوا در گفتار، امري الزم

کردند، افراد باید در گفتار خود مراقبت کنند تا توهین، تهمت وطور که شهید مدنی تأکید میمسلمانی است و همان
یک و جمله یک با ندانسته یا و دانسته گاهی انسان«فرمایند؛  غی به مؤمن نسبت ندهند. ایشان در این زمینه میدرو

را حسابش باید فردا شد، خواهد نوشته درآید، انسان زبان از که ايکلمه هر .شودمی شریک نفر هزاران قتل در کلمه
کنند؛داري در کالم اشاره میات سخن گفتن بدون تقوا و امانتایشان در جایی دیگر در خصوص بازتاب و تبع» .بدهیم

ریخته به ناحق کسی فالن خون از که توست سهم این: گویندمی و پاشندمی کسی روي خون لیوان یک، قیامت در«
و شد بزرگ حرف آن، زدي حرف کلمه یک تو: گویندمی، نکردم شرکت قتل در که من خدایا، گویدمی!، شده
2»!باشی سهیم مسلمان خون ریختن در شد موجب نتیجه در، کرد پیدا برگ و شاخ

. احترام به ائمه و معصومین(ع)3-4
صالح عمل و کند اصالح را خود مانیا اول درجه در نکهیا مگر ؛است انیز در انسان که دیفرمایم قرآن در خداوند

تیباهل از یسأت با یمدن اهللاتیآ مانند ییشهدا که است تیواقع نیا. بود یمدن دیشه ه،یآ نیا به عمل نمونه ؛دهد انجام
 3.داشتند بودنییخدا و صالح عمل انجام و مانیا اصالح بر یسع) ع(

ها مراسمی راها و شهادتاهللا مدنی براي ائمه و معصومین احترام زیادي قائل بودند و به مناسبت والدتآیت
شخصاً از مهمانان حاضر در مجالس دینی در منزل خویش پذیرایی هابتکه حتی در برخی از مناس دیدندتدارك می

دیدند و در باب مقام شامخ انبیاء و اولیاء الهیکردند. ایشان در ایام مناسبتی مختلف، سخنرانی مذهبی تدارك میمی
به عشق ،السالم علیهم ائمه هب عشقایشان معتقد بودند   4دادند.بیاناتی را براي مستمعین خود از هر قشر و سنی ارائه می

فرجام و انسانی هايویژگی از دوري ،الهی خاندان از دورياست و در نقطه مقابل،  رستگاري خدا؛ به عشق و خدا
5.است ذلت و پستی آن،

کردندزنی شرکت میهاي سینهروي اربعین، در ایام محرم در دستهدر راستاي این مسئله، ایشان ضمن اهتمام به پیاده
يمختار نیحس حاج سرداراي از در خاطرهشد. شد، از اشک صورتشان خیس میو هرگاه نام امام حسین(ع) آورده می

.40، ص 1382، شهریور 261ودوم، شماره ، ماهنامه پاسدار اسالم، سال بیست»حیات طیبه«. بروجردي، 1
.99-101اهللا سید اسداهللا مدنی، پیشین، صص هاي اخالقی شهید محراب آیت. سید محمدجواد قربی، اندیشه و جلوه2
.1397ی، نوزدهم شهریور مدن دیشه مسجد در محراب دیشه نیمدو شهادت سالگرد نیوهشتمیس بزرگداشت مراسم دراالسالم بنکدار سخنرانی حجت. 3
.1399 خرداد 31 ،آبادخرم ي،صفر محمود. مصاحبه نگارنده با 4
.17، ص 1388 چاپ اول، ،اسالمی هايپژوهش . سید حسین اسحاقی و همکاران، شهیدان محراب، قم، نشر دفتر عقل و مرکز5
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اهللا حائري آمده است:خصوص ارادت شهید مدنی به امام حسین(ع) از دیدگاه آیت در کازرون ریشه ونیقالبنا از
شبید فرمودند. شانیا محضر میرفت کازرون از. دبو عاشورا عصر ،بودم -اهللا مدنیآیت-شانیا محضر یوقت کی«
من؟ شیپ آمده است شده بلند نیا عاشورا شب چرا کردم، تصور خود شیپ. آمد دنمید به يحائر نیصدرالد هللاتیآ

محضر به کنم ادب چگونه عاشورا شب دمید گفت ؟یچ که جاینا ياآمده ياشده بلند رازیش از عاشورا شب آقا گفتم
به. دارد هللاباعبدا به یوابستگ نسباً و سبباً عقالً، علماً، که یکس شیپ بروم که است نیا نشیبهتر دمید ،هللاعبداابا آقا

میکردیم حس میکردیم اقتدا میستادیایم شانیا سر پشت که ينماز در ...شما ارتیز امآمده هللاباعبدا ارتیز تین
هیگر که نبود یکس ستاد،یایم نماز به شانیا سر پشت که یتیجمع از. است يگرید آدم است، يگرید يهوا و حال که

1».شدیم ریسراز همه اشک و بود طورنیا خودبهخود صفا، و حال. بود هیگر نماز آخر تا. نکند

. ارتباط نیکو با مردم3-5
و احترام به حقوقحسن روابط اجتماعى به دو چیز است: عدالت و محبت. عدالت یعنى قناعت به حقوق و حدود خود 

یکى شدن روحى با دیگران، درد و رنج او را درد و رنج خود احساس کردن و لذت و خوشى یعنى دیگران؛ محبت
برابري و محبت و مهر لواي، اسالم لواي«براساس اندیشۀ شهید مدنی، او را لذت و خوشى خود احساس کردن. 

2».است

مردم با که شودمی ،مستکبر شخص. است مردم با برخورد، پسندیده صفات از یکی«اهللا مدنی تأکید دارد؛ آیت
از مردم. است خودخواهی و استعال و درشتی کمال با باشد داشته مردم با برخوردي اگر او؟ باشد داشته نیک برخورد

نیاورد سابح به و نکند فرض آدم داخل را مردم، کند خودفروشی مردم با که کسی. دارند انزجار و نفرت اخالق این
به طرف و کندمی احسان طوري، بکند احسان وقتی یک هم اگر؟ باشد داشته مردم با خوب برخورد، شودمی چطور
یک که شد نقل، بودم نرفته کذا سخی آقاي این سراغ به کاش اي گویدمی که شودمی ناراحت و کوچک قدري
اخالق و تندي کمال با ولی داد او به انگلیسی لیره کی، محترمین آن از یکی رفت، محترمین از نفر دو نزد فقیري
آن. بود داده او به درهم یک و بود کرده کوچکی و تواضع قدراین آقا آن بود رفته دیگري خدمت که بعداً، زشت
و بود کرده کمک لیره یک او آنکه حال و کن اضافه آقا آن عمر به و بردار او عمر از خدایا که بود کرده دعا فقیر
نفرت و انزجار اظهار و تلخی اوقات و درشتی با آقا آن که بود گونهاین برخورد ولی بود کرده کمک درهم یک این

عذر طرف از و بود کرده مراعات را طرف عزت، فروتنی کمال با، بزرگ مرد این ولی بود کرده را کمکی یک
انسان باید کند. لذا برخورد طورياین هرکس است، همین هم اشقاعده. بود داده او به هم مختصري مبلغ بود، خواسته

در باید... آورد حساببه مردم زیردست و ترپست مردم سایر از را خودش بلکه بیاورد مردم سایر ردیف در را خود

، بیستم192 شماره ،سبز شهر نامههفتهوگو از محمدمهدي اسدزاده، ، گفت»یممسن نورآباد در یمدن دیشه دیتبع از یخاطراتعامل به علم: «. حسین مختاري، 1
.1391 وریشهر

.48. صادق گلزاده و همکاران، اخالق کارگزاران، پیشین، ص2



 قانی(ره)دهخوار مدنی اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید هايفعالیت و شخصیت زندگانی، شفاهی تاریخ :االعالم العلماء سید   200
 

  

 ايکاره تمام و بداند، شودمی صادر مردم از که خیرها همه از ترپایین، دید خود از که را خیري کار هر، انسان زندگی
 براي را خودش خیر کار اینکه نه برترم او از من بگوید خودش پیش کند، توجیه آن براي، بیندمی مردم از که زشتی
 من مانند به فردي هیچ بگوید که باشد کوچک مردم براي قدري به او نظر در خودش خیر کار. کند تشریع مردم
 و نماید توجیه و کند تأویل بیند،می مردم از که زشتی کارهاي و باشد کرده کوچکی این به کار که نیست گونهاین

 1»است. خوبی کار بگوییم بتوانیم که است این قابل کار این بگوید

 . جاذبه و دافعه علوي در تعامالت اجتماعی3-6
 هاخاطر ترکم باشد، رتریحق تیشخص که نسبت هر به و ستین کسانی هاجان و هاروح بر ریتأث نظر از افراد تیشخص

 و زتریانگخاطره باشد، روترین پر و ترمیعظ هرچه و کندیم جادیا موج و جانیه هادل در و داردیم مشغول خود به را
 برجسته، ی نیزروح عظمت کالم، کی در و شهیاند يژرفا ها،مجاهدت ها،یفشانجان ان،یم نیا در. است اثرگذارتر

 السالمهیعل نیرالمؤمنیام بارز یتیشخص يهایژگیو از یکی دیتردیب. است گذارریتأث یخیتار تحوالت ریس در و قیعم
 از پس و هنوز خود، مخالف و موافق گروه دو به افراد میتقس با که است بوده حضرت آن رینظیب دافعه و جاذبه

 انیجر دو نیا توسط اسالم، يایدن در یخیتار و یاجتماع يهاحرکت ریس حضرت، آن ییایدن اتیح از هاقرن گذشت
 توانستیم آن، مدرن ریتعب به و بود آگاه مخالفان، با برخورد تبعات به حضرت آن که ستین یشک. شودیم گرفته یپ
 تن يتفکر نیچن رشیپذ به يالحظه تنهانه حضرت آن اما کند؛ مدارا آنها با ،یستیپلورال هیروح کی از يبرخوردار با

 يبرا ياریمع به رفتار نیا که يطوربه شد؛ ظاهر حق، مخالف و موافق انیجر دو ربراب در ،يقو ياشهیاند با بلکه نداد،
 نشیآفر نظام سرتاسر بر حاکم یعموم قانون دافعه، و جاذبه. شد لیتبد یاسیس و یاجتماع يهاانیجر يبندگروه
 دو هر دافعه، و جاذبه پس ؛است سازدشمن زین تنها دافعه و شودیم یمنته منافقانه عمل و سازش به تنها، جاذبه. است

 یعل دافعه و جاذبه يرومندین به يادافعه و جاذبه اعصار، و قرون تمام در. باشند داشته وجود دیبا یانسان عمل در
 افتخارات از یکی ن،یا و بود سازیناراض و سازدشمن يمرد السالم،هیعل یعل امام .است نکرده دایپ وجود السالمهیعل
 شیخو مقدس يهاهدف ساختن یعمل یپ در که یانقالب و مبارز هدفدار، انسان هر رایز اوست؛ گبزر يهایگژیو و

 زمان، آن از بعد چه و حضرت آن خود زمان در چه السالمهیعل یعل حضرت دشمنان ن،یبنابرا. است سازدشمن است،
 به اگر و نداشت مالحظه یکس از خدا راه در م،السالهیعل یعل امام. اندنبوده هم ترکم اند،نبوده شتریب دوستانش از اگر
 پرطمع يهاروح و است سازدشمن حالت نیا قهراً. بود خدا خاطربه کرد،یم مالحظه یکس از و دیورزیم توجه یکس

 مالك: است دیمف زین ریز نکات به توجه دافعه و جاذبه شناخت در. آوردیم درد به و کندیم دهیرنج را آرزو پر و
. است يروانهیم و اعتدال تیرعا و طیتفر و افراط از زیپره ،ینید احکام و یاله نیقوان به يبندیپا دافعه و جاذبه

 قرار السالمهیعل یعل حضرت غضب و خشم مورد مردم، حقوق به تجاوز و یاله حقوق ترك خاطر به جز کسچیه
 يبرا يالهیوس بلکه هدف، کی نه دافعه، نیا. ستا ینید يباورها جهینت و يفکر نظام از یجزئ دافعه و جاذبه. نگرفت

                                                                                                                                                                                   
 .113-114پیشین، صص  اهللا سید اسداهللا مدنی،هاي اخالقی شهید محراب آیت. سید محمدجواد قربی، اندیشه و جلوه1
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ضعف، نقطه نیترکوچک مشاهده با که بود مراقب حضرت آن. ستا یاله يباورها از ياجهینت و یانسان اهداف تحقق
يبرا یراه اما کرد؛یم رفتار خطاکار با مالحظهیب اشتباه، يرفتارها با مواجهه در گرچه و نراند خود از را افراد

حضرت آن دافعه و کردیم رفتار منصفانه خود، مخالفان با السالمهیعل نیرالمؤمنیام. گذاشتیم یباق زین او گشتباز
به را آنها شدند،ینم حکومت با یعلن تقابل وارد آنها که یزمان تا و شدینم آنها با یاله نیقوان از خارج يرفتار باعث
افراد ریسا همچون آنها به و کردینم قطع المال،تیب از را آنان هیسهم یحت و زدینم شالق و انداختینم زندان

 1.ستینگریم
توان سیره عملی ایشانشود و میاهللا مدنی به وفور یافت میچنین رفتار، منش و اخالقی در سیره شهید محراب آیت

؛که کنندیم نقلرا براساس جاذبه و دافعه علوي تبیین و تشریح کرد. 
عطوف و بودن میرح اوج در مردم برابر در بودن نترس و بودنه مبارز اوج در یعنی ؛داشت هم با را هاتضاد شانیا«

2».بود خاضع اریبس منانؤم مقابل در اما نداشت متیمال و انعطاف دشمنان مقابل در. داشت قرار بودن

اَشِدَّاءُ و  نَهُمیبَ رُحَماءُ«مبارك فتح یعنی سوره  29دکتر انزابی رفتار ایشان را منطبق با اصل راهبردي مندرج در آیه 
نمایند:اهللا مدنی در تبریز تبیین میدانند و براساس مشاهدات خود از سیره عملی آیتمی» الکفَّار یعَل

طیشرا که هرجا و مسجد و کوچه در نیمنافق و هایچپ درباره لحن، نیهم با و داشتند ینیدلنش و میمال لحن شانیا«
اوقات همان در یحت اما کرد،یم دایپ شدت شانیا عمل و گفتار موقعش به البته. دادندیم هشدار کرد،یم اقتضا

اَشِدَّاءُ « بر شان،یا وجود در »نَهُمیبَ  رُحَماءُ « همواره. زدیم موج شانیا رفتار و کالم سراسر در شفقت و يدلسوز هم
بلوا و آشوب که یکسان و نیمنافق به نسبت شانیهايریسختگ بر دوستان به شانیا یدوست. داشت یشیپ »الکفَّار یعَل
لطف سراپا. دیچربیم خشونت بر شانیا وجود در يدلسوز و خلق حسن و لطف اساساً. داشت غلبه کردند،یم پا به

3».یمهربان و بود

آنکه با«اهللا سجادي، بیر آیت، جاذبه مبتنی بر تواضع بود. به تعشانیا یاخالق هايیژگیو نیترمهمبنابراین، یکی از 
شد،یم حوزه وارد تازه که ياطلبه کی با اما بودند، مراجع و علما طالب، همه قبول مورد و باال اریبس یعلم سطح در
که داشت طالب به نسبت یبیعج محبت و کردیم برخورد او با برادر، کی و مهربان دوست کی مثل و شدیم قیرف
را شانیا جاذبه مسئله نیا. باشد متواضع شاگردانش و طالب به نسبت گونهنیا یشخص که میرندا سراغ علما در دیشا
ياریبس که دمیشن من یحت آمد، شیپ زیتبر در که یحوادث در. بودند طورنیا جوانان یتمام به نسبت البته. کردیم ادیز

به را آنها زحمات دیبا. کردیم تحمل و صبر خدا يرضا يبرا او یول داشتند، شانیا به نسبت يبد يهااهانت آنجا در
اگر است، پاك همه فطرت. شوندیم جذب هم امروز جوانان شود، میتفه جوانان يبرا اگر .میکن منعکس جوان نسل

.1393نامه امیر راز)، مهر ، مجله پرسمان (ویژه»جاذبه و دافعه علوي«ي، مهتد يمحمدمهد .1
.7، پیشین، ص مقاومت و صبر اسوهي، زیتبر يموسو نیحس دیس. 2
هابار خود، اخالق با اوی: انزاب نیحس با شنود و فتگ در یمدن اسداهللا دیس اهللاتیآ دیشه یاجتماع و یاسیس منش از ییهاناگفته«ی، فراهان ياحمد یعل .3

.9، ص 1397ودوم شهریور ، بیست5467، روزنامه جوان، شماره »کرد شرمنده را یمسلمان خلق هتاکان
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چیه. است ينبو خلق ،خلقش چون ؛شوندیم جمع يو گرد جوانان تمام شود، دانشگاه وارد یمدن دیشه هم االن
جمع موجب شانیا اخالق و علم حلم، نیا کرد،یم جمع و جذب را همه که بود نیا نبود، نشایا وجود در یخشونت
1».شدیم جوانان شدن

صراحت انقالب دشمنان با مقابله در ایشان. است بزرگواري و تقوا شجاعت، مهربانی، اسطوره مدنی اهللاآیت شهید
با ستمگران و گردنکشان برابر در و فروتن ،اضعخ مظلوم و ضعیف مردم برابر در و داشتند نظیريکم شجاعت و

کردندنمی دریغ کوششی هیچ از اسالمی معارف و احکام از پاسداري راه در وکردند برخورد می محکم و یتقاطع
2.بود مردم و دین به خدمت وقف شانزندگی همهالجرم،  و قاطعیت داشتند.

هايکنندگی گروهاهللا مدنی قدرت جذبید محراب آیتآبادي نقل شده است که شهاهللا شاهدر خاطرات آیت
شد.دین میبیهاي انسانخوبی در اختیار داشتند و عملکرد ایشان منجر به جذب حداکثري افراد حتی مختلف را به

مراجعه ياگونهبه هانیدیب با یول بود، متعصب اریبس یآدم نید در آنکه با. بود یاجتماع اریبس يفرد شانیا«عبارتی، به
عالقه اظهار شما به اریبس کسفالن که گفتم شانیا به يروز نجف در. کردیم جذب را آنها که کردیم معامله و
گرچه. دهدیم گوش من حرف به االن که کردم رفتار نرم او با قدرنیا فرمود. بود شرور اریبس که بود یقصاب کند،یم

خوش و ینرم به مردم با ن،ید به افراد جذب يبرا اما شد،یم ثرأتم د،یدیم یخالف کی اگر و داشت ینید تعصب
هم زیتبر در. بودند او ییفدا همه همدان در. داشت برنامه یمدت همدان گیمرادب دره در. کردیم صحبت یاخالق

ناراحت یتق و حسن و من دست از. داشت دوست را امام یرانقالبیغ و یانقالب ؛بود طورنیا هم امام شخص. طورنیهم
ینیریش اخالق، مت،یمال با مردم با رفتیم هرکجا. بود يطورنیا هم اسداهللا آقاحاج. نداشت یناراحت امام با یول بود،

راست دیبا را یکجک نیا گفتیم. میکن کارش چه دیبا و است یکجک یفالن گفتینم. کردیم برخورد باز يرو و
که آنچه به کرد،یم جذب یوقت و کرد،یم جذب خود طرف به را مردم خود اخالق و برخورد با واقعاً. کرد

طرف که داشت یخوب برخورد چنان بودند، گرفتار و آمدندیم او شیپ که يافراد. پوشاندیم عمل جامه خواستیم
انجام هم اگر و بود نوسأم شد،یم انجام کارش اگر .است دلسوزتر خودش از مسئله نیا در او کردیم احساس

.است شده بسته خدا بندگان يرو به هاخانه در انقالب، از پس که است نیا ما يهنرها از یبعض. بود متشکر شد،ینم
کند، رحمت را یصدوق يآقا مرحوم خداوند. بود باز خدا بندگان يرو به اشخانه در ؛نبود گونهنیا آقاي مدنی اما

یوقت آن. کردیم جذب را مردم باز، خانه در و رفتار و القاخ با یمدن دیشه .بود طورنیهم هم یصدوق دیشه مرحوم
.کندیم حل را مشکل شاءاهللان خدا :کنمیم دعا پس هستم، بلد دعا که من گفتیم بکند، يکار توانستینم که هم

.بود گونهنیا اجتماع در برخوردش بود، انقالب ضد طرف اگرچه کرد،یم نرم را طرف دل معنا، و لفظ نیهم اصالً

، مجله پگاه حوزه،»يسجاد اهللاتیآ با گووگفت در یمدن اهللاتیآ دیشه یمبارزات و یعلم سوابق: تیروحان عالم در اکبر جهاد«اهللا سید محمد سجادي، . آیت1
.11، ص 1382ودوم شهریور ، بیست103شماره 

را آقا خانه حیاط هامسلمانی خلق: جودمنبع حمید با شنودوگفت در محراب شهید چهارمین اخالقی و سیاسی منش از هاییجلوه«صدري،  احمدرضا. 2
.10، ص 1393ریور ، بیست و دوم شه4341، روزنامه جوان، شماره »کردند سنگباران
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دیکشیم خجالت طرف وقت کی. بخوان را فالن نماز که کردیم قیتشو را طرف ابتدا. کردیم رفتار نیمواز اساس بر
آن بخوان را نیا تو اور،ین خودت يرو به نه که دیخندیم آقاحاج و! خوانمینم مرتب را میاصل نماز من: گفتیم و
بودن باز دل و دست و خوب اخالق و آمد و رفت نیهم با آوردیم راه به را او و شود،یم درست کارها بخوان، هم را
د،یریبگ ادی شما :گفتند امور يزعما از یکی بهد. کریم تیهدا انقالب و امام يسوبه را مردم بودن باز خانه در و

اشدافعه ما کن، فتارر را اشجاذبه شما: گفت شخص آن و باشند، دیبا هم جاذبه قوه. کند کار دافعه قوه دینبا شهیهم
.شودیم قبول کنم، رفتار محبت با و است ریشمش دستم من. دارد ارزش اشجاذبه دارد، دافعه قدرت که یکس اما! را
جمع را جاذبه و دافعه قوه دو نیا توانندیم هاانسان چگونه(. کنم رفتار محبت با خواهمیم و است بسته من دست اما

همه او حال رفاه يبرا د،یکنیم تالش و د،یدار دوست را فرزندتان شما است، مردم شتندا دوست اول عامل، )کنند
شود،یم سبب که یاول عامل نیبنابرا. دیکنیم بیتعق را راه نیهم باشد، خدا خلق به نسبت محبت نیا اگر. دیبکن کار

إِنْ  قُلْ«: است فهیشر هیآ مفاد گرید عامل اما. آنهاست به محبت کند، خدمت و دهد نشان ینرم مردم به نسبت انسان
تَرْضَوْنَهَا وَمَسَاکِنُ کَسَادَهَا تَخْشَوْنَ  وَتِجَارَةٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ وَعَشِیرَتُکُمْ وَأَزْوَاجُکُمْ وَإِخْوَانُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ آبَاؤُکُمْ کَانَ

دیبا را نمید باشم، داشته دوست را امبچه من هرچه خداست، نید و خدا گرید طرف ،»...وَرَسُولِهِ اللَّهِ مِنَ إِلَیْکُمْ أَحَبَّ
نسبت هم و کندیم محبت مردم به نسبت هم شد، جمع یشخص در یوقت عامل دو نیا. باشم داشته دوست آن از شتریب

قابل یاله يهارنامهب شود، محقق یوقت ن،ید به محبت و مردم به محبت عامل دو نیا. کندیم عداوت نید دشمن به
1».مودندیپ را راه نیا رمؤمنانیام موال و اسالم امبریپ ،ءایانب. است تحقق

کیددانند و تأروحیه والیی ایشان می اهللا مدنی را ناشی ازکاظم صدیقی، قدرت جذب و پذیرش افکار و رفتار آیت
راي جذب جوانان برخوردار بودند که ثمره ایندارند ایشان به دلیل ارتباط نزدیک با خداوند از توانایی باالیی ب

هانسل همه يبرا برتر يالگوها ءجز خود، نوع در یمدن اهللاتیآ«ایشان براي نسل جوان بود:  گو شدنویژگی، ال
لیتبد جوانان و مردم جذب جهت الگو نیبرتر به تواندیم باشد، تیوال و خدا عاشق که یکس رایز ؛شودیم محسوب

از یکی .دادیم اتصال أمبد به را شده قطع يهادل و داشت یاله یدم و بود هادل اکنندهیاح بزرگوار دیشه. آن شود
کاووس گنبد و همدان شهرهاي درو  دیتبع دوران در که يطوربه بود يو يدارمردم ،یمدن دیشه بارز اتیخصوص

2».رساندیم انجام به یاسالم يورجمه مقدس نظام به نسبت را شیخو رسالت مردم، جذب با ز،یتبر در زین و

محراب گرانقدر شهید هايویژگی از یکی«کنند؛ نقل می ایشانداماد شهید مدنی در خصوص جاذبه و دافعه 
شهید در است، ضروري و الزم روحانی عالم هر براي که موضوع این بود. ایشان جاذبۀ و قدرت ،)ره(مدنی اللّهآیت

و مجذوب و برسد ایشان خدمت جلسه سه دو که بود کسی ترکم کهطوري به اشتد وجود آن اعالي حدّ مدنی در
زیرزمینی و چشمگیر هايفعالیت طاغوت زمان در که همدانی برادران از نگردد. یکی وي معنویات و اخالق شیفتۀ

.7ی، پیشین، ص مدن دیشه یاجتماع و یاسیس رفتار در يدارمردم و يندارید هنرآبادي، نصراهللا شاه .1
.13، ص 1390دوم شهریور و، بیست20022، روزنامه کیهان، شماره »بود هادل اکنندهیاح یمدن دیشه«. کاظم صدیقی، 2
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بودند، کرده ایجاد قم حتی و همدان در پهلوي منفور رژیم دژخیمان و هاساواکی دل در وحشتی و رعب و داشت
رسیده خدمتشان سیاسی مسئله یک پرسیدن براي کهروزي  از، شدم ایشان پیغمبرگونه اخالق بیچارة، من که گفتمی

و گذاشت من شانه روي را خود دست آرام و نشانید خود پهلوي و پذیرفت مرا مهربانی و مالطفت دنیا یک با بودم
1».دادمی) باالم( کلمه شروع اب را سؤالم جواب و زد من شانه پشت به آهسته

کند حتیآباد در خصوص قدرت جذب باالي شهید مدنی بیان میحسن بهرامی یکی دیگر از فعاالن انقالبی خرم
شدند:وبوي دینی نداشتند و عملکردشان با مشکالتی مواجه بود، جذب اخالق، رفتار و منش ایشان میافرادي که رنگ

شد. دایجا یمذهب جانیه و شور کی شانیا آمدن با گرید نجایا خالصه و آبادخرم ندآوردفیتشر یمدن اهللاتیآ«
جانیه و شور و یمذهب جذب آمد شانیا یوقت فساد، و فحشا همه آن و طاغوت زمان آن در دیکن حساب حاال

ها،الوات. شدندیم جذب آمدندیم خوارهاشراب یحت سته ادمی من که ییجا تا یحت مردم نیب در ینید
2 ».کرد جادیا را یانقالب کی خالصه و ،یمدن اهللاتیآ دوروبر آمدندیم هاچاقوکش

سیاسی نماز جمعه -ین عبادي. اهمیت به آی3-7
و قلبی اعتقاد با مسلمانان که است جمعه نماز سیاسی -عبادي ینیآ احیاي اسالمی، انقالب دستاوردهاي از یکی

.سازندمی ناامید آمیزش خیانت هايطرح کردن عملی از را دشمن و کنندمی تشرک آن در دینی ايفریضه عنوانبه
در. ساختمی آماده بعد روز براي را خود معبود، با نیاز و راز و شب نماز و کمیل دعاي با جمعه شب از مدنی، شهید
همیشه ایشان جمعه نماز. پرداختمی هاخطبه تنظیم و تهیه به آرام فکري با سپس و کردمی جمعه غسل جمعه، روز
را هااندیشه کوشیدمی همواره و بود همراه انسانیت و تقوا به دعوت و ناله و گریه با و داشت ايویژه حال و شور

طالبابی ابنعلی جدش گویا که گفتمی سخن حرارت با چنان هاخطبه در او. کند هدایت یکتا ایزد سويبه و متعالی
این. بود خدایی ایشان در نماز جمعه نیز گرفتن دست بر سالح هایش حتیحرکت همه. گویدمی سخن السالمعلیه

هاي. در خطبهدارد جاودانه پیامی آینده ايهنسل براي بود، برخاسته دوراندیش و شجاع عارفیدرون  از که هاخطبه
روزي جمعه روز. نداریم تقوا جز نجاتی راه زیرا کنم؛می سفارش خدا تقواي به را خودم و شما«ایشان آمده است: 

روح اگر برسد، کمال به انسان اندازه هر چون است؛ انسان خود انسانی، هر درد و کنیم دوا را دردهایمان باید که است
3».ندارد ايفایده برایش کمال باشد، مریض او

، پاسدار»حیات طیبه«االسالم بروجردي، ؛ حجت57-58اهللا سید اسداهللا مدنی، پیشین، صص هاي شهید محراب آیتها و جلوه. سید محمدجواد قربی، اندیشه1
.39 ص ،1382، شهریور261 اسالم، شماره

 .1399 ریت 9آباد، . مصاحبه نگارنده با حسن بهرامی، خرم2

.37. سید حسین اسحاقی و همکاران، شهیدان محراب، پیشین، ص 3
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1359تصویر نماز جمعه تبریز در سال 
ه در ستاد نماز جمعه گاهاً با شهید محراب همکاري داشتند، نقلانقالبی تبریز کفعاالن صدیقه صارمی یکی از 

1د.کردنرا تعطیل نمی، نماز جمعه از جمله اغتشاشات خلق مسلمانترین شرایط تبریز اند ایشان حتی در سختکرده

2»کردند.آقاي مدنی همیشه با غسل و کفن در نماز جمعه حضور پیدا می«در ضمن، اشاره شده است 

ترام به اعضاي خانواده. اح3-8
کردند وایشان همواره با احترام با همسرشان صحبت می خانواده بسیار گرم و دلنشین بود.رفتار شهید مدنی با اعضاي 

داشتند و به قول فرزندانشان، همواره با کالم دلنشین از همسرشان یاددر مجامع، همواره احترام همسرشان را نگاه می
 3شدند.کرد، ناراحت میعضاي خانواده کسی ایشان را اذیت میکردند و اگر از امی

به هم پدرم«د؛ کنمدنی در خصوص اخالق نیکو و پسندیده پدر نسبت به اعضاي خانواده اشاره می سیده زهره
بتمح او به بسیار و کردندمی صدا رئیس را مادرم طبعی شوخ روي از اوقات بیشتر و گذاشتندمی احترام بسیار مادرم

را ما بارها. کردندمی رفتار با محبت بسیار پدرم، بود حاکم زمان آن در که جوي و مشکالت تمام رغمعلی. داشتند
االسالم بنکدار (داماد شهید مدنی) در خصوص اخالق و رفتار شهیدحجت» .کردندمی نوازش و گرفتندمی آغوش در

وقت ندیدیم که خانمن در منزل بسیار مؤدب بودند. هیچایشا«د؛ کنمحراب با خاندان، وابستگان و نزدیکان اشاره می

.1399فروردین  31ه نگارنده با خانم صدیقه صارمی، تبریز، . مصاحب1
.2، ص 1399مرداد  26. خاطرات مکتوب خانم صدیقه صارمی براي نگارنده، تبریز، 2
تول مدنی؛ مصاحبه نگارنده با سیده ب70-71صص اهللا سید اسداهللا مدنی، پیشین، هاي اخالقی شهید محراب آیتسید محمدجواد قربی، اندیشه و جلوه. 3

تیر 10اهللا مدنی، قم مقدس، ؛ مصاحبه نگارنده با سیده ربابه مدنی دختر شهید محراب آیت1399تیر ماه  17اهللا مدنی، قم مقدس، دختر شهید محراب آیت
1399.
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پرسیدند: رئیس امروز چی داریم؟ و... این کلمه براي همه ماگفتند: رئیس و مثالً میرا به اسم صدا کنند. همیشه می
ها را برايخواستند بچهمی گفتیم.... ایشان بسیار مهربان بودند. اغلب کهجا افتاده بود و ما هم از قول ایشان همین را می

شدند،ها بیدار نمیها نماز، اگر هم گاهی بچهگفتند: بچهزدند پشت در و میکردند، مینماز بیدار کنند، صدا نمی
ها ازها بود و در مدارس بعثیهاي رسمی عراق خیلی مورد تأیید ایشان نبود و دست بعثیکردند. مدرسهاصرار نمی

هاي ملّا و مدرسبردند و براي تحصیل به خانمها را به مکتب میخبري نبود. بنابراین بچهحجاب و عفاف چندان 
1 »دروس مذهبی سپردند.

ها داشته ورفتاري مناسب با نوهها داشتند. عالقه زیادي به نوه کند که ایشانمهدي بنکدار نوه شهید مدنی بیان می
2کردند.می نیز بازي با آنها شوخی وگذاشتند؛ به آنها احترام می

. اهمیت دادن به مهمانان3-9
که بود نیا شانیا يهایژگیو از نبود؛ مهمان بدون وقتچیه اشسفره«کند: فامیل روحانی نقل میاکبر آقاي علی

با. آمدیم رید مهمانشان که بود ییروزها شانیا يبرا روزها نیبدتر. باشد مهمان اشسفره سر شهیهم داشت دوست
ریسا با... و بودند مال يدارا ای بودند، تیموقع يدارا که یکسان نیب يزیتما رفتار در و نشستیم یراحت به انانمهم

آنان به نداشتند، ظاهر حسب بر جامعه در یتیموقع هرچند داشتند، ییتقوا و یمانیا یعال درجات که ییآنها. نبود افراد
 3».ردکیم يشتریب توجه آنان به و گذاشتیم احترام

مدنی به مهمانان اشارهاهللا آیتهید نواز بودن و احترام ویژه شباب مهمان کازرون در از انقالبیون اصغر دریابعلی
اي به مهمانان داشتند و سعی ایشان بر این بود که خودشان امور مهمانان نظیر پذیرایی راد که ایشان توجه ویژهکنمی

اهللا مدنی در جمع برادران کازرونییک روز آیت«مکتوب ایشان آمده است:  در بخشی از خاطرات  4انجام بدهند.
ریخت. وقتی به همه مهمانان چاي رسید و همگی مشغول نوشیدننشسته بود و طبق عادت شخصاً براي مهمانان چاي می

ضران بهشدند، براي خودش هم یک استکان آب گرم ریخت و فقط چند قطره چاي به آن اضافه کرد. یکی از حا
گذاري؟ وخوري اصالً نامش چاي نیست. چرا منت سر چاي میشوخی گفت: قربان جدت بروم، این که شما می

خورم ولی براي همراهیرویی و تبسم گفت: اهالً آقا اهالً بله من چاي نمیایشان هم با همان اخالق خوب و با خوش
حضرت آقاي مدنی با اینکه پیرمردي هماهنگی کرده باشم.با شما خواستم این آب گرم، رنگ چاي بگیرد تا با شما 

رسید مقید بودشصت و چند ساله بودند و نشستن و برخاستن برایشان کمی سخت بود، ولی وقتی مهمان برایش می
داد کسی کار کند. یک روز که من به اتفاقتر اجازه میکه خودش براي مهمانان سفره انداخته و غذا تهیه کند و کم

گلزاده، شهید اخالق و فضیلت: یادنامه؛ صادق 71، پیشین، ص هاي اخالقی شهید محراب آیت اهللا سید اسداهللا مدنیسید محمدجواد قربی، اندیشه و جلوه. 1
.216-217، صص1382ودومین سالیاد شهادت شهید محراب، قم، انتشارات بوستان کتاب،همایش اخالق و فضیلت به مناسبت بیست

.1399تیر  11. مصاحبه نگارنده با مهدي بنکدار، قم مقدس، 2
.1399تم شهریور ی، خبرگزاري حوزه، بیسروحان لیفام اکبریعل دیس. خاطرات 3
.1399اصغر دریاب، کازرون، سوم تیر . مصاحبه نگارنده با علی4
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ها رامرغد نفر از دوستان خدمت ایشان رسیدیم و موقع شام شد، خودش شخصاً براي تهیه شام برخاست و تخمچن
ها فاسد باشد، همه ظرف آلوده نشود و سپس داخل ظرف اصلیشکست تا اگر یکی از آننعلبکی میجدا جدا در یک 

ما این کار را انجام بدهیم گفت: خیر شماآقا اجازه بدهید و هرچه من اصرار کردم که حاج ریختروي اجاق می
1»مهمان هستید و وظیفه من است که از مهمانان خودم پذیرایی کنم.

سفره بودن شهید مدنی با مهمانانتصویري از هم

طورشدند و اعتقاد داشتند هماناحترام قائل می ،کردندمیدعوت به مهمانی  ایشان رااهللا مدنی براي افرادي که آیت
هم براساس همانه میزبان باید به بهترین نحو از مهمان خویش پذیرایی نماید و اخالق نیکو با مهمانان داشته باشد، مک

هاي الهی، از خدمت میزبان تشکر مناسبو ضمن شکر نعمت داشتهروایت اسالمی الزم است احترام میزبان را نگه 
. در خاطرات سردار جعفرایی نیکو از آداب مهمان استپذیر نماید. شکر نعمت الهی و قدردانی از میزبان به دلیل

کنگان بندر«اسدي در خصوص احترام شهید مدنی به سفره فردي که قصد پذیرایی از ایشان را داشت بیان کردند: 
کنگان میدیرس زود صبح. میرفت يروزیف محمود و یموس حاج با. زد يسر آقا به شدیم و نبود دور نورآباد از یلیخ
،بوشهر از یدوراهک نام به يفرد ازجمله بودند آمده هم يگرید افراد. میبود آنجا ظهر تا شانیا خدمت یمرفت میمستق و

، شیراز،1363تا  1353هاي گیري انقالب اسالمی حوادث سالاصغر دریاب، خاطراتی ناب از انقالب در چهارمین قیام؛ به انضمام تحلیلی بر شکل. علی1
.110، ص 1396المللی نوید شیراز، چاپ اول، انتشارات بین
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صفحه شماره و موضوع و کتاب اسم ذکر با هابحث در و بود خوانده را یعتیشر دکتر يهاکتاب همه دیرسیم نظر به
کرده تعجب اشحافظه و ذهن حضور از. میکردیم نگاه هم به یموس و محمود و من. کردیم استناد دکتر آثار به

فاصله ما با میکردیم حس. بود يمطهر استاد آثار به شتریب میبود یمدن اهللاتیآ شاگرد که ما استناد اگرچه. میبود
.دادیم وندیپ هم به را ما نیا و شدیم محسوب یانقالب ،داشت عالقه یعتیشر دکتر يهاکتاب به که نیهم یول دارد
که هم یمهمانان از نفر بیست اندازه به گفته و کرده ماندعوت ناهار يبرا یکس که گفت آقا جماعت نماز از بعد ظهر

زبانیم خانه به میبود نفر بیست از ترکم که مهمانان گرید و آقا همراه به. کندیم درست ناهار ،اندآمده ما خانه به
بود انداخته را سفره و کرده روشن يگاز کولر تا دو اتاقش در زبانیم. بود گرما و یشرج اوج در کنگان يهوا. میرفت
هم را يسبز خورشت و برنج ما ورود محض به. بود گذاشته هم را نان و ماست و نوشابه و ساالد و یترش و يسبز و

آورد را سرش. بود من دست لبغ یدوراهک يآقا. نشستند بیترت به هم هیبق و سفره يباال نشست آقا. آوردند داغداغ
يگاز کولر تا دو نجایا. ندارند هم یسقف پنکه کی نجایا مردم. دیایب هایمهمان نیا به دینبا آقا که گوشم کینزد

گفتم هرچه .ستین یانقالب واالمقام یروحان کی نأش در و است نیرنگ یلیخ که کرد اشاره سفره به بعد. است روشن
و پرزرق يهایمهمان و گفت اسالم صدر از. نداشت دهیفا ،است زبانیم مال ،ندارد ریتقص ،تسین شانیا مال که هانیا

را هاحرف نیا که کردم فهیوظ احساس. بود رفته م،لغب ریز هندوانه هايامروز قول به... و بودند مخالف ائمه که یبرق
که گفت آرام یلیخ. زدم او به را یدوراهک يهاحرف آهسته و رساندم آقا کینزد را خودم يابهانه به. برسانم آقا به

که يطور یدوراهک. خورشت و برنج يمقدار و دندیکش ساالد يمقدار هم بعد .دهمیم حیتوض اًبعد. کنندیم اشتباه
نیا و ماست کیکوچ کاسه هی نیهم من. ممنون یلیخ، نه گفت زبانیم به بلند يصدا با بار دویکی شوند متوجه هیبق
سفره سر و کرد تشکر مفصلش سفره و غذا خوب طعم و خانه صاحب از آقا شد تمام که غذا .خورمیم رو نون ذره هی

يبرا اسالم در که داد حیتوض شانخانه در آقا. آقا منزل میبرگشت و شد جمع سفره. گفتند نیآم هیبق و کرد دعا چند
اهل یبدان نکهیا مگر. يریبپذ است مستحب ،ردک دعوت را شما یمنؤم اگر که است دستورالعمل مهمان و زبانیم

اشاخذهؤم یشهربان ای ساواك فردا دیشا داندیم ما از دعوت با شانیا. است خالف کار و يبردارکاله و يرباخوار
يریگیپ من عالوهبه کرده ینیبشیپ خودش يبرا را یسخت دعوت از قبل ،ياکرده دعوت را يدیتبع کی چرا که کند

شده سفارش هم زبانیم به اسالم در گذشته آن از ،هست هم یانقالب مسلمان کی کهبل ستین منحرف تنهانه. امکرده
.کند تشکر و بخورد دیبا اندآورده شیبرا هرچه هم مهمان. کن یخوب ییرایپذ مهمانت از هست توانت حد در اگر

1»...و مینشو ایدن به وابسته یول میکن استفاده ایدن يهانعمت از دیبا ما

. تقید به سالم کردن با خُلق کریمانه3-10
قدرآن شانیا ؛بود متواضع اریبس یمدن دیشه. اوست تواضع یکمال صاحب انسان هر یاخالق لیفضا نیتریعال از

سالم زین آنها به شدندیم روهروب هابچه با اگر یحت گرفت؛یم یشیپ گرانید بر کردن سالم در که بود متواضع

.66-66، پیشین، صص مقدس دفاع و یاسالم انقالب از ياسد محمدجعفر سردار خاطرات: سوم تیهدامنش، . سید حمید سجادي1
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 1.داشتیم وا تعجب به را دوستانش یگاه که کردیم عمل تواضع با شیبرخوردها در چنان بزرگوار دیشه .دکردنیم
اهللا مدنی بوده است و تقید ایشان به ز تجلیات اخالق در سیره عملی آیتدر واقع، اهتمام به سالم کردن یکی ا

طور که دکتر انزابی در این زمینه توضیح همان اخالق حسنه و کریمانه ایشان است.پرسی با همگان گواهی بر احوال
 همدان از یمدن اهللاتیآ که یاساس یقانون نیتدو خبرگان مجلس یندگینما تا همدان و قم تا نجف از«دهند: می

. شودیم ختم شانیا یاخالق فضائل و اخالق به شانیا درباره هاصحبت همه آمدند، زیتبر به هم بعد و شدند انتخاب
 خداوند اگر. است لیاص يهاارزش ءجز ست،ین ینسب امر کی مناسبت، و اصل کی اسالم، نظر از اخالق که میدانیم

 مَکَارِمَ  لِأُتَمِّمَ بُعِثْتُ« :دیفرمایم شانیا تیمأمور درباره و دارد را حسنه اخالق فیتوص اسالم، امبریپ يبرا متعال
 نیعج يهاکرامت بروز انسان، یاله سرشت و استعداد بروز ،یقاخال يهامکرمت که است نیا اشهیقض ،»الْأَخْلَاقِ 

 انسان در یاله هحسن يواال صفات یتجل انسان، تایغ .است اصل ی،آدم يبرا تکامل ریمس در انسان، فطرت در شده
 شده یمتجل از ییهاجلوه به یعنی ،یاله اخالق به را خودش انسان اگر. است اهللا بخلق تخلقوا بحث همان نیا. است
 صفات مجموعه کرامت. است بوده کین خلق صاحب و اتیاخالق و صفات نیا یمتجل ،یمدن اهللاتیآ دیشه. است

 و بودند ادتیس نیا و بودند سادات شجره از شانیا. دارد را هاییبایز یتجل که یانسان یعنی میکر انسان. است کین
 قدر با ،یروحان بزرگوار دیس نیا. کردیم زنده را) ع(طهارت و عصمت تیب اهل ادی ،يدیس بحث و ادتیس نیا

 برخوردها، نیاول در. کند استقبال سالم، با که داشت یسع شوند، ترکینزد او به مردم خواستیم که برافراشته
 شانیا به و کردندیم یدستشیپ یمدن اهللاتیآ به یکسان اگر. بود ییالگو و درس مردم يبرا و کردیم رفتار گونهنیا

 کامالً  دند،یدیم را مفصل پاسخ نیا که هم یهنگام و دادندیم پاسخ باتریز و ترمفصل و ترگرم شانیا دادند،یم مسال
 ایآ داده، سالم که یکس نیا ایآ که کردندیم مکث و داشتند تبسم و کردندیم یپرساحوال شدند،یم رهیخ طرف به

 اهللاتیآ دیشه با که کردیم آماده را خود طرف، و داشتند فطر به یخاص توجه یعنی ؛دارد يامسئله و درخواست
 شانیا کرد،یم صحبت یمدن اهللاتیآ با یکس اگر. بکند را شیهاصحبت و بزند را شیهاحرف و شود دررورو مدنی

  2».دادیم گوش وجود تمام با
سالم کردن را تقید «دند: اهللا مدنی بیان کرشیخ روشن در خصوص اهمیت سالم کردن به همگان در سیره آیت

دیدم داشتند، خیلی مقید بودند به سالم. حتی یک وقتی من در محضرشان از خانه یه روزهایی در مسیر افرادي رو می
شناختم، یک کسی که سینمادار بود کارهاي سینما بود در آبادم اشخاص رو تا یک حدودي میکه خب من اهل خرم

گرفت، آقا با توجه به اینکه سرشان پایین در مسیر آقا قرار می ،قا بودزدیک خانۀ آگاهی خانه ایشان که ن آباد،خرم
باد هستند (سینماي قبل از آکردم که آقا ایشان سینمادار خرمکرد. یک روز عرض هم ترك نمیرا بود سالم بر او 

شاید خدا او را هدایت کند. این دهم ام را انجام میانقالب هم که مستحضرید به چه شکلی بوده) فرمود که من وظیفه

                                                                                                                                                                                   
 .30تحریریه پاسدار اسالم، سجاده خونین، پیشین، ص  .1
 .62-63صص  ،1389 مرداد ،57 شماره اران،ی اهدش، »زده شدندگران از مقاومت شهید بهت: فتنهمسلمان خلق غائله و یمدن دیشه«. حسین انزابی، 2
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اي بود که پیش از آقاها در سالم کردن یک مسابقهکردند بر بزرگ و کوچک و خیلیتعبیر رو داشتند لذا سالم می
1»شدند به آقا زودتر سالم کنند.تر موفق میسالم کنند ولی معموالً کم

نواده ایشاندیدار داشتند و خاباد ممسنی با شهید مدنی مدنی در نورآاهللا خاتون بوشهري که در زمان تبعید آیترقیه
دستیها و پیشدر خصوص احترام شهید مدنی به بچه ،کردندهمراهی میشهید محراب با  هاي مختلفدر مناسبت

ییبتداا پنجم و بود کم یلیخ سنم من نکهیا با .بود تواضع با ادیز اریبس اریبس ناشیا«کند: ایشان در سالم کردن اشاره می
که ناشهشت ای ساعت باًیتقر صبح بعد. بود مهربان اریبس و کردیم سالم ناشیا کنم، سالم من نکهیا از قبل یول بودم

ثبت نجاآ ار ناخودش حضور و کردندیم امضا ،بود ما مدرسه کنار که يکالنتر رفتندیم و شدندیم خارج منزل از
2».دکریم سالم من به ناشیا ،کنم برخورد ه ایشانب من نکهیا از قبل ردم،خویمبر ایشان ریمس به معموالً کردند،یم

.1399خرداد  28آباد، االسالم مهدي روشن، خرم. مصاحبه نگارنده با حجت1
.1399اردیبهشت  3خاتون بوشهري، نورآباد ممسنی، . مصاحبه نگارنده با رقیه2
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اهللا مدنیفصل پنجم: سیره سیاسی و اجتماعی آیت

. مقدمه1
مصالحفع اسالم و اقدامات زیادي انجام دادند که در راستاي منا یو اجتماع اي سیاسیه مدنی در عرصهاهللاآیت

اهللا مدنی مبتنی بر سیره نظري و عملی نبوي واز آنجایی که کنش و عملکرد آیت جمعی امت اسالمی بوده است.
براي مسئوالن مناسبیاند الگوي توعلوي بوده است، بررسی اقدامات ایشان در مسائل کالن سیاست و اجتماع می

به مردم اعی راحال، روش مناسب برخورد با مسائل سیاسی و اجتم در عین نظام جمهوري اسالمی ایران باشد؛
.است اهللا مدنی در عرصه کالن جامعه حائز اهمیترو، توجه به منش شهید محراب آیتایندهد. ازآموزش می

. سیره سیاسی2

ولی فقیهمداري و تبعیت از . والیت2-1
یام به کار،قرب، دوست، یاور، ق ؛والیت در زبان عربی از ماده ولی گرفته شده و براي آن معانی متعددي از قبیل

د. درکنسلطنت و رهبري را نیز بیان میبر آنها معناي شده است. براي واژه والیت، افزونیان ب و اختیاردار سرپرست
م کرد: قرابت یا نزدیکی، محبت یا دوستی،یتوان به چهار دسته تقسرا میبندي کلی، معانی متعدد مزبور یک تقسیم

نصرت یا یاري، و حکومت یا تصدي امر. آنچه از این واژه اراده شده است با مفهوم چهارم، یعنی حکومت یا تصدي
ت و اداره کشور وگونه که امام خمینی(ره) در این باره معتقدند؛ والیت یعنی حکومکند. همانامر ارتباط پیدا می

حکومت و ، 1اهللا مدنیمداري و تبعیت در سیره عملی آیتاجراي قوانین شرع مقدس. بنابراین، مراد از واژه والیت
صراحت به آن اشاره شده است. دراست که در کالم برخی فقها نیز بهزمامداري در امور مربوط به جامعه سیاسی 

پیشرفت. نیاز دارد اجازه و اذن به او ملک در تصرّف و است هستی المع مالک و خالق خداوند، اسالمی اندیشه
در که هیاال ولیّ . است مالک اجازه و اذن به مشروط نیز تصرف این و بوده تشریع عالم در تصرّف مستلزم سیاسی
خداوند سوي از که است کسی تنها، گرددمی متجلی کفایت با و عادل فقیه در، غیبت عصر در و) ع(ائمه)، ص(پیامبر

،اسالمی سیاسی پیشرفت، روازاین. نماید تصرّف عالم این در، خلقت هدف راستاي در تا بوده مأمور و مأذون

اعتقاد فقیه والیت به کسی اگر گیرد،می سرچشمه معصومین والیت از فقیه یتوال چون :خواندم ایشان قول از جایی در«کنند: هاشم نقل میاهللا آل. آیت1
ارادت اظهار ایشان به و داشتند عالقه امام به بسیار ایشان» .است) ص(محمد آل والیت متمم فقیه والیت. ندارد عالقه هم) ع(بیت اهل به باشد، نداشته

، روزنامه جوان، شماره»هاشمآل محمدتقی اهللاآیت با وشنودگفت در مبارز عارف یک قامت در مدنی داهللاس سید اهللاآیت شهید«محمدرضا کائینی،  .کردندمی
.10، ص 1395، بیستم شهریور 4907



قانی(ره)دهخوار مدنی اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید هايفعالیت و شخصیت زندگانی، شفاهی تاریخ :االعالم العلماء سید   214

سعادت جهت در، امر ولیّ سوي از ذونمأ افرادِ توسط که ،سیاسی صالح عمل انجام نتیجۀ در که است فرایندي
تحقق. گرددمی محور کمال تمدن پویایی موجب و یافته تحقّق ،طیبه حیات به یابیدست و عدالت برپایی براي انسانی

پذیرش مستلزم مداري،والیت. است آخرت سراي در زندگی به باور و شناسیفرجام و هیاال عبودیت بر مبتنی امر این
مدنی، در اندیشه سیاسی شهید .است فقیه والیت نظریه قبول نهایت، در و )ع(ائمه و پیامبران خداوند، طولی والیت

ذیل والیت ایشان قرار دارند. والیت حقیقی متعلق به خداوند است که پیامبر گرامی اسالمی و سایر معصومین در
امامحضرت ایند و در ادامه والیت آنها، بر والیت نمیید مییت پیامبر و جانشینان ایشان را تأرو، حقانیت والایناز

عنوان یک مرجعتقلید کرد و به دستورات ایشان بهه باید از ایشان ند و اعتقاد دارند کگذارصحه می (ره)خمینی
ایمان در ریشه (ره)مداري و تبعیت از والیت امام خمینیدر والیتشهید محراب  عالیقدر گوش فرا داد. شجاعت

 1.بود بزرگوار مرد این بارز خصوصیات از و داشت راستینش
تلفن ایشان به شناسنا فرد یک صورتبه ساواك رئیس بودند دتبعی کهزمانی گنبد شهرستان در طور مثال،به
پروابی و صراحت با وي کرد؟ تقلید باید کسی چه از امروز شما نظر به که کندمی السؤ او از تقلید مسئله در و زدند
اساس بر» .بود خورده یکه ساواك رئیس کرد، تقلید ایشان از باید که است معلوم خمینی اهللاآیت وجود با«: گویدمی

جمهوري اسالمی ایران در گرو تبعیتافت که رشد و تعالی جامعه اسالمی و پیشرفت توان دریسیره عملی ایشان می
. ایشان با وجود داشتن مقام شامخ علمی و مقبولیتاست فقیه و اجراي فرامین ایشان در سطوح مختلف جامعه از ولی

هايفعالیت به علت دانستند. حتی ایشاناز فرامین امام خمینی(ره) میتبعیت اجتماعی، خود را موظف و مکلف به 
رحلت از پس، هامحدودیت این رغمعلی. گردید المنبرممنوع 1346 سال از، خمینی(ره) امام از طرفداري به تبلیغی
وي داد گزارش ساواك که طوريبه؛ کرد مطرح همدان در را (ره)خمینی امام مرجعیت، حکیم محسن سید اهللاآیت
اسالم ذوب وجودش تمام با مدنی اسداهللا سید شهید اهللا. آیتاست کرده امام مقلد را همدان اهالی سومیک از بیش

 2بود. فقیه والیت مجذوب و
:کندگونه تشریح میاهللا مدنی را اینداري آیتمسئله والیتم  3محمدکاظم حجازي دکتر سید

که آنجا از و کردیم مردم ارشاد و تقوا ادب، علم، جیترو و آموختن صرف را خود وقت ،یمدن اهللاتیآ دیشه«
یبرخ. دانستیم تیموضوع يدارا تیوال گاهیجا وجود با تنها را نید لذا بود، دهید آموزش تیوال محضر در
یمواقع در یعنی کنند،ینم لحاظ خود امور در را يریپذتیوال اما دارند، تیمسئول نظام کالن يهاعرصه در

، نوزدهم23، ماهنامه سخن شهروند، سال چهارم، شماره »)ره(ینیخم امام تیوال از يرویپ پرتو در یمدن اهللاتیآ زيیاستکبارست«. سید محمدجواد قربی، 1
صص 1394شهریور  ،11-10.

.10-11، پیشین، صص )ره(ینیخم امام تیوال از يرویپ پرتو در یمدن اهللاتیآ زيیاستکبارست. سید محمدجواد قربی، 2
ان در هشتمین. دکتر سید محمدکاظم حجازي متولد همدان و از فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این استان است که ضمن تجربه نمایندگی مردم همد3

هايباشند و در راستاي بزرگداشت مقام شهید مدنی فعالیتهمدان می )ره(مدنی اهللاآیت محراب شهید فرهنگی موسسه دوره مجلس شوراي اسالمی، مدیرعامل
از آثار پژوهشی مکتوب در حوزه شهیدهاي سالیانه براي شهید محراب، حمایت اي داشتند که برخی از این اقدامات به قرار زیر است: برگزاري همایشارزنده

هاي فرهنگی، تربیتی و آموزشی شهید مدنی در استان همدان و غیره.هاي مربوط به ایشان، تداوم فعالیتمدنی، تولید ویژه نامه
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اوامر از فرار دنبال به گرید يجا در یول دهندیم هم اندرز و پند ییجا در و کرده هیتوص را يرهبر از تیتبع
1».دانست معتقد انقالب اصول به توانینم را افراد نیا که هستند شانیا

رفتار قدرلیعا بزرگوار یک خدمتِ در فرزندي مانند ایشان محضر در« و داشتند عالقه بسیار امام به شهید مدنی
 2 ».بودند طورهمین هم آخر تا. شمردندمی کوچک بسیار امام نزد را خود و کردندمی

سیار حساس بودند تا جایی که تمامی کلمات اعالمیه امامبامام خمینی (ره) هاي اهللا مدنی نسبت به اعالمیهآیت
یمحمدعل باشد. وکاستهاي حضرت امام بدون کممیهوجه دقیق داشتند که توزیع و انتشار اعالدانستند و ترا مهم می

کند:در این خصوص اشاره می نژادیک
ماه بود مثالً آخرین اعالمیه امام بود، ما رفتیم منزلکنم، بهمنقبل از انقالب فکر می آقاي مدنی ذوب امام بودند،«

خواندند، آقاي بهاءالدینی داشتنددند، از پاریس داشتند اعالمیه میآقاي بهاءالدینی بواهللا مدنی، داماد ایشان آیت
شد. آقاينوشتند. کاغذ روي فرش بود و مطالب بعد از انتقال از طریق گوشی تلفن توسط داماد ایشان نوشته میمی

لمه به کلمهکردند کتند نگاه مینوشت، چشمشان روي آن کلمه بود. آقاي مدنی داشاي که ایشان میمدنی هر کلمه
 3»(تا اشتباهی صورت نگیرد)نویسد می که آن خودکار چی دارد

ب اسالمی امام خمینی(ره)اهللا مدنی در بیت رهبر انقالتصویر حضور آیت

امام خط که بدانید«دارند: بیان می ایشان اي بود کهگونهشهید مدنی با امام خمینی(ره) به درآمیختگی
مساجد از و بوده اسلوبی فقط اسالم از گذشته در. است) ص( اکرم پیامبر و قرآن هايویژگی همان هایشگیویژ

.13، ص 1390ودوم شهریور ، بیست20022. روزنامه کیهان، شماره 1
.10، پیشین، ص »هاشمآل محمدتقی اهللاآیت با وشنودگفت در مبارز عارف یک قامت در مدنی اسداهللا سید اهللاآیت شهید«. محمدرضا کائینی، 2
.1399اردیبهشت  29، تهران، نژادیک یمحمدعل دکترصاحبه نگارنده با . م3
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 امام. است اسالم مظهر خمینی(ره) آقاي امروز. کند پیاده خواهدمی را راستین اسالم حقیقت در امام .هاییصورت
در ادامه می افزایند: » .باشد جانمان ضرر به اگر حتی کنیم اطاعت را آن چرا و چون بدون باید بدهند فرمانی هر

 باید گویدمی من به دینم وقتی .دارد ما همه گردن بر معنوي حیات حقّ، ظاهري حیات برعالوه، شخص این واللّه«
 هب و بیاید باال قدم یک تا بگذاري خمینی(ره) امام یعنی مرد این پاي زیر را خود و کنی فراموش را خودت امروز
 1 ».کنی حرکت ایشان دنبال
 در که جایی تا داشتند ايویژه عالقهشهید مدنی  به متقابالً نیزایشان  ،امام به اهللا مدنیخاص آیت عالقهدر مقابل  

 خود راست دست را ایشان هستید و  »االعالم العلماء سید شما«: نویسندمی ایشان به امام حضرت، همدان جریانات
 که حقیقی تکامل به رسیدن براي اسالمی جامعه دهد کهمی اهللا مدنی نشانسیره عملی آیت آورند.می حساببه

 برافزون اسالمی جامعۀ منظور، بدین. باشد بصیرت و بینش سیاسی با رفتارش باید است، خواهانعدالت همۀ آرمان
 اخالقی عقیدتی، هايسالمی و دانستها هاياندیشه مبانی در نگريژرف و اسالم مبین دین از عمیق شناخت به یابیدست

 و هاگرایش جامعه که است ضروري حال، عین در باشد. داشته قلبی باور و قوي ایمان باید اسالم دین شرعی و
 ویژگی، سه این کنار در بصیرت، خواهان جامعۀ. باشد الهی تقواي جویاي و کند مهار را خود منفی هايخواسته
 کند، نظر دقت کمال با هاجریان و هامصداق بر عملی، و اعتقادي و شناختی هايداده تطبیق در که است سزاوار
 درست را حق مصداق تا باشد دور به د،اندازمی گمراهی پرتگاه در را انسان که هاییلغزش از و نشود اشتباه دچار

 چراکه است؛ دشوار بسیار امري اسالمی، جامعۀ عموم براي شرایط این تحقق که داشت توجه باید البته دهد. تشخیص
 ايعده تنها و نیست فراهم اسالمی جامعۀ عموم براي شده، بیان شرایط با دینی امور در کارشناسی براي کافی ظرفیت

 براي میان، این باشند. در موفق) حق مصداق تشخیص و تقوا ایمان، شناخت،( مؤلفه چهار این تحقق در توانندمی
 شرع، و عقل دیدگاه بنابر مردم عموم در یابیبصیرت شکل. گیردمی شکل دیگر ايهگونبه بصیرت مردم عموم

 جامعه خواص به چشم اجتماعی، گونفتنه هايجریان در اسالمی جامعۀ عموم. است خبره و کارشناس به مراجعه
 بنابراین،. باشند داشته تبابصیر رفتاري تا کنند یاري حق تشخیص در را آنها دلسوزانه، هايراهنمایی با که دوزندمی

 باشند بصیرت کسب درصدد باید جامعه خواص و است مهمی نقش گونه،بصیرت رفتار دادن انجام در خواص نقش
اساس خودسازي و کسب اهللا مدنی برشوند. آیت مردم عموم راه چراغ گون،فتنه هايجریان در بصیرت، پرتو در تا

افته بودند و ثمره این آگاهی و معرفت در سیره اجتماعی و سیاسی ایشان معرفت به درجات باالیی از بصیرت دست ی
رامین ایشان بود. میزان که یکی از مصادیق بارز آن، تبعیت از رهبري امام خمینی(ره) و اطاعت از فکرد نمود پیدا 

ایشان، بیان  گاهی سیاسی این بزرگوار به حدي بوده که امام خمینی(ره) در پیامی به مناسبت رحلتبصیرت و آ
 2گاهی و تدبیر سیاسی در امور جامعه اسالمی برخوردار بودند.دارند که شهید مدنی از کیاست، آیم
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 توانیم«ودند: فرم دانست و در این خصوصی، شهید مدنی را فدایی رهبر نظام اسالمی میکاشان یراست اهللاتیآ
 و بودند امام اعتماد مورد اریبس شانیا گر،ید ییسو از. بود ماما در یفان و ییفدا ،یمدن اهللاتیآ دیشه که کرد ریتعب

 دیشه داماد( يبروجرد االسالمتحج نظر ازهمچنین   1»رد.کیم واگذار شانیا به امام آمد،یم شیپ که یحساس امور
 دربست و عیمط کامالً راحل، امام مقابل در ،یشخص اقتیل و تیکفا و یعلم جاللت نیا با یمدن دیشه« ؛)محراب

 نقل اقوام از یکی د،یورزیم عشق او به تینهایب و بود زیعز امام در یفان گفت توانیم بلکه. بود شانیا اریاخت در
 در) ره(امام حضرت ریتصو نکهیا محض به کردند؛ روشن را ونیزیتلو یمدن دیشه م،یبود نشسته روز کی کرد،یم

  2».دندیبوس را امام مبارك ریصوت و شدند خم اریاختیب شد، ظاهر ونیزیتلو صفحه
یاد کردن امام(ره) توسط شهید مدنی با  توان در نحوةبه امام را می اهللا مدنی نسبتاین ارادت و تواضع آیت

 االسالم غفاري بیان داشته است: حجت عنوان نمونه،تعبیرهاي زیبا مشاهده کرد. به ها وعبارت
دادند و بسیار با احترام و قاي مدنی نسبت به امام بسیار تواضع نشان میآقاي مدنی به امام بسیار نزدیک بود. آ«

اهللا العظمی استاد ساختند: حضرت آیتگونه بر زبان جاري میکردند؛ مثالً نام امام را اینکریمانه از ایشان یاد می
 3»ما امام خمینی.

 تمام به او نکهیا آن و شودیم خالصه کلمه کی در امام به نسبت یمدن دیشه دید«: ندیگویم زین یملکوت اهللاتیآ
 نظر در را امام مراحل تمام در و دیدینم امام نظر بر مقدم را خودش نظر گاهچیه که ينحوبه بود؛ امام در یفان یمعن

 مرد نیا يرپایز را خود و یکن فراموش را خودت امروز دیبا دیگویم من به نمید: فرمود بارها یمدن دیشه. داشت
 م،یکن اطاعت را آن چرا و چون بدون دیبا بدهد یفرمان یزمان هر امام: فرمودیم نیهمچني. بگذار) ینیخم ماما(

 کارها تمام دیرسیم شانیا دست به امام امیپ نکهیا محض به شدیم دهید بارها و باشد هم جانمان ضرر به اگر یحت
 و واجب را امام اوامر از اطاعت که يطوربه کردیم کتحر ،فرمودیم امام که يزیچ آن دنبال و کردیم لیتعط را

  4 »است. بوده شانیا راسخ مانیا و قیعم تواضع نشانگر خود نیا و دانستندیم الزم
 ،یفرمان صدور با) ره(ینیخم امام فرقان، گروهک توسط ییطباطبا یقاض دیشه اهللاتیآ دنیرس شهادت به از پس

 نقل یمدن دیشه کانینزد. ندینمایم منصوب زیتبر جمعه امام و خود اریاالختتام ندهینما عنوانبه را یمدن دیشه
 د،یبرو زیتبر به که اندکرده صادر مضمون نیا به یفرمان (ره)امام حضرت دادند اطالع شانیا به که یزمان کنندیم
: فرمودند ما به خطاب د،یینما حرکت صبح حداقل که میکرد اصرار شانیا به هرچه و کردند حرکت شبانه شانیا

 5»بدهم؟ چه امتیق يفردا در را خدا جواب نمانم زنده صبح تا اگر

                                                                                                                                                                                   
 .28، ص1382، شهریور 261ودوم، شماره ، ماهنامه پاسدار اسالم، سال بیست»سجاده خونین«. تحریریه پاسدار اسالم، 1
 .28. پیشین، ص2
 .252ي، پیشین، ص غفار يهاد نیوالمسلم االسالمحجت خاطرات. دفتر ادبیات انقالب اسالمی، 3
 .28-29ده خونین، پیشین، صص . تحریریه پاسدار اسالم، سجا4
 . پیشین.5
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رابطه مرید و مراد توصیف  بهاهللا مدنی و امام خمینی(ره) را م بروجردي رابطه شهید محراب آیتاالسالحجت
نهادینه شده بود. مدنی شهید فراوانی نسبت به حضرت امام(ره) در وجود  ده و اشاره داشتند که خشوع و خضوعکر

هاي گروهی هم نمایان بود. این روند تا جایی بود که احترام وافر ایشان نسبت به تصویر و صداي امام(ره) از رسانه
 اقتیل و تیکفا ی،علم جاللت نیا با معظم دیشه که ستا نجایا توجه جالب کتهن«در خاطرات ایشان آمده است: 

 کی از ترکم فیالشر سرّه قدّس ینیخم امام یاسالم انقالب میعظ رهبر مقابل در که گفت بتوان دیشا یول یشخص
 خود من که يانمونه هاده از یک... یبود، داده قرار شانیا حضرت اریاخت در دربست را خود و عیمط سوادیب و عوام

 شانیا بود، تابستان) شوند دیتبع نکهیا از قبل( طاغوت اختناق و خفقان شدت آن در 54 سال در نکهیا دارم خاطرهب
 بودند، رفته همدان کینزد توابع از گیمرادب درّه يروستا و همدان به یهمدان دوستان با دارید و هوا یگرم يبرا
 انیدانشجو از ياعده و نجف و قم يفضال و طلّاب از ياعدّه ،بود نشسته روستا همان در یباغ در عصر روز کی

 از صحبت بعد ،بود مطرح روز آن یاسیس مسائل بودند، آمده مهندس و دکتر فرن دو یکی همراه تهران از زیعز
 ییهامثال و گذاشتند ییهافرق رهبر و دیتقل مرجع نیب آنکه از بعد ما قدریعال دیشه .آمد شیپ زعامت و تیمرجع
 امام حضرت يهایژگیو به يااشاره بعد باشد نفر کی دیبا حتماً رهبر یول باشند متعدد مراجع است ممکن که زدند
 و علم از يامرتبه هر در و مقام و پست هر درایشان بیان داشتند افراد  .کردند له معظم يهایبرجستگ و ی(ره)نیخم

 1».رندیگب ادی را امام از يرویپ دیبا هستند تخصص و دانش
شود (ره) مربوط به زمانی میاهللا مدنی و احترام خاص ایشان به امامیکی از نکات جالب توجه در والیتمداري آیت

که ایشان در تبریز مشغول به انجام وظایف محوله از سوي امام براي رفع مشکالت تبریز بودند. برخی از علماي تبریز 
رفتند که مخلص امام بودند کردند ولی ایشان صرفاً به دیدار علما و روحانیتی میوآمد میبه منزل و دفتر ایشان رفت

در بخشی از خاطرات مربوط به سیره   2.کردندشرکت نمی ،دي که مخالف دیدگاه ولی فقیه بودندو در جلسات افرا
 ایشان ورود ابتداي. بودند نظام پشتیبان همواره و داشتند عالقه امام به العادهفوق«شهید مدنی در تبریز نقل شده است: 

 به که رفتندمی کسانی منزل به فقط و رفتندنمی آنها همه خانه به ایشان ولی آمدند، دیدارشان به موجه و معمر افراد
 گفته خانهصاحب. داشتند سکونت شتربان محله در مدنی اهللاآیت. داشتند عالقه امام به و بودند نزدیک انقالب و امام
. دارم خانه دآباخرم و همدان در. ندارم نیازي :بودند گفته هم ایشان. زنممی مدنی اهللاآیت اسم به را خانه این بود

 نمایندگی امام طرف از کسی اگر :بودند گفته هم بعد. برگردانند المالبیت به و بفروشند را خانه این کنممی وصیت
  3».خواهمنمی را خانه این. کند سکونت خانه این در بماند، تبریز در است مایل و دارد

اهللا مداري آیتاي جالب در خصوص والیتخاطرهیز، جود یکی از همراهان شهید مدنی در تبرمنبعآقاي حبیب 
 کند:مدنی نقل می
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 .10. پیشین، ص 3



  219     اهللا مدنیفصل پنجم: سیره سیاسی و اجتماعی آیت
 

 اجازه) ره(ینیخم امام از و زده زنگ شهر از خارج يسفرها يبرا یحت که بود يمدارتیوال شانیا تیخصوص«
 که شوندینم متوجه که امام گفتم شانیا به بارکی من .رومینم ییجا امام اجازه بدون که گفتندیم و گرفتندیم

 من یول دارم اجتهاد اجازه نجف يعلما از تن چند از من گفتند من جواب در شانیا .دیاشده خارج شهر از شما
 و دانمیم) عج(زمان امام نائب را شانیا من .امکرده انتیخ ،کنم اجرا را خودم نظر اگر و معتقدم هیفق تیوال به

 1».شومیم طساق تیوال از دهم انجام شانیا اجازه بدون را يکار اگر
در نقطه  ند.دانستیکی از پاسداران نزدیک به شهید مدنی در تبریز، ارادت ایشان به امام(ره) را وصف نشدنی می

ها و مقابل، رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمینی(ره) هم براي ایشان احترام زیادي قائل بودند تا جایی که نامه
گونه شرح داده است: اي را اینشکار چنین مسئلهکردند. احد پنجهمی هاي شهید مدنی را سریعاً اجابتدرخواست

 که داري ییآرزو! حسین: گفتم او به من. کردیممی صحبت هم با روز یک. شده شهید که داشتم سپاه در رفیقی«
 من و داشت خواهان خیلی شهادت موقع آن. امام با دیدار بله،: گفت کند، تأمل اینکه بدون او باشد؟ نشده برآورده

 به چیزي من. بدهم توضیح شما براي را امام حضرت با آقا ارتباط خواهممی. شهادت گفت خواهد کردممی فکر
 و مدنی آقاي بیت رفتم و شدم بلند. بهروزیه حسین شهید: بود سپاه موقت شوراي عضو هم او البته. نگفتم حسین
. امام با دیدار مگر ندارد، دنیا در ییآرزو هیچ گفت کردم، تیصحب چنین او با هست، ما برادران از یکی! آقا: گفتم

 به یادداشتی. نفریم دو! آقا گفتم بنویسد، چه خواهدمی فهمیدم فوراً من. بنویسد که برداشت را کاغذي فوراً آقا
. بگیر بیا گفتم حسین به و برگشتم. نوشته توسلی اهللاآیت به خطاب دیدم. من به داد و نوشت دست کف اندازه

 خواهیممی نکنی، خیس را نامه: گفتم و گرفتم دستش از را نامه. گریه زیر زد گرفت، من دست از که را یادداشت
 سالمی و صحیح جوانان پیکان. االن همین: گفت حسین برویم؟ کی: پرسیدیم بعد. امام حضرت خدمت برویم این با

 صبح اذان هنوز. رفتیم سپاه لباس همان با و کردیمن عوض هم لباس حتی. شدیم جماران راهی روز همان. داشت
 کردیم رد را هابازرسی ایست. راندمی ماشین شوقی چه با حسین که رودنمی یادم. رسیدیم جماران به که بود نشده

 سلیتو مرحوم. گردندبرمی دارند ايعده که دیدم. توسلی اهللاآیت مرحوم به دادم را نامه .امام بیت در به رسیدیم تا
 نام که شناختممی را آنها از خیلی من. گردندبرمی دارند هم آقایان این و دهندنمی مالقات امام حضرت: گفت
. ایستادیم ولی شدیم، ناامید ما. بکنم توانممی کار چه ببینم تا باشید حاال ولی دهند،نمی مالقات آقا: گفت. برمنمی
 امام حضرت .داخل رفتیم ما. بیایند مدنی آقاي فرستادگان: گفت و در دم آمد صانعی حسن اهللاآیت بعد دقیقه چند

 جوريچه را هاپله دانمنمی. بودیم ما فقط نبود، هم کسهیچ. بودند نشسته یلندص روي ایوان در راحتی لباس با
 چیزي توانستیمینم. رساندند سالم خدمتتان مدنی آقاي بگویم توانستم فقط من گریه، و شور آن میان در. باال رفتیم
 آقا. بود هایمانلباس جوابمان که هم ما .هستید که هم پاسدار: فرمودند و کشیدند ما سر به دستی امام. یمیبگو

 کوچک، یادداشت یک با که بود شکل این به امام با آقا ارتباط اینکه منظور. برسانید سالم مدنی آقاي به: فرمودند
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 آقاي. بود امام نزد آقا احترام این. دادندنمی راه را بزرگ هايشخصیت وزاجازه ورود دادند درصورتی که آن ر
  1».بود چیزهمه ایشان براي امام و دانستمی خود پدر از باالتر را امام هم مدنی

کنند ایشان همواره ذکر نام امام خمینی(ره) در میبیان صدیقه صارمی در خاطرات مربوط به شهید مدنی در تبریز 
 اگر«د: کردني نماز جمعه را مدنظر داشتند و همواره به فرامین، اقدامات و مواضع حضرت امام(ره) توجه میهاخطبه
 يکارها از یکی یا جمله کی نداشت امکان گفتندیم یاسیس مسائل که دوم خطبه در ید،رفتیم جمعه نماز کی شما
   2»ند.نکن بازگو مردم يبرا را خمینی(ره) امام

هاي محول شده ریتمورهبري و تالش وافر براي اجراي مأ نی به امام(ره)، تبعیت ایشان از فرامینارادت شهید مد
ند و بعد از شهادت گیراز سوي امام(ره) به ایشان باعث گردید تا امام خمینی(ره) براي ایشان جایگاهی واال در نظر ب

تواند جاي ایشان را بگیرد. داشتند کسی نمی که بسیار ناراحت شدند به دادستان کل انقالب اظهارایشان، ضمن این
 در خاطرات موسوي تبریزي پیرامون این مسئله آمده است: 

 شان،یا شهادت از بعد. بود امام توجه مورد اریبس و داشت يادیز ارادت یمدن اهللاتیآ به زین) ره(امام حضرت«
 شده انقالب کل دادستان زمان آن که من دندبو نوشته نامه امام حضرت به زیتبر بزرگ هانیفق و علما از ياعده
 يانامه نیچن که فرمودند و کرده احضار را بنده امام. شوم جمعه امام یمدن اهللاتیآ يجا به و برگردم زیتبر به بودم

 اوضاع حاضر حال در و است کشور همه يبرا کل دادستان رایز دیبرو زیتبر به شما ستمین یراض من اما شده نوشته
 انتخاب جمعه امام عنوانبه را یکی که دیکن یمعرف را نفر سه دو اما دیبمان تهران در شما که کندیم اقتضا کشور

 رفتار و یعلم ،یسن طیشرا نظر از که را یملکوت اهللاتیآ جمله از کردم یمعرف را بزرگان از نفر چند من. میکن
 و دهیکش یآه سفأت با) ره(امام .شناختندیم را آنها همه امام حضرت البته. گرفتیم را یمدن اهللاتیآ يجا

 اخالق با رابطه در امام نظر قطعاً. رندیبگ را یمدن اهللاتیآ يجا توانندینم اما هستند خوب هانیا همه که فرمودند
 3».بود کرده انقالب وقف را خود شانیا نکهیا و بود یمدن اهللاتیآ یفروتن و تواضع و

 هاي انحرافیدر برابر جریان. دفاع از اسالم ناب 2-2
 همواره آنان حیات که برد پی نکته این به توانمی اسالمی انقالب تاریخ درخشان هايچهره زندگی در تأمل اندکی با

 خویش جان بذل از حتی مقصود، این به نیل راه در و است بوده الهی احکام اجراي و اصیل اسالم احیاي جهت در
 سرمایه تنها که زمان آن و جوانی روزگار از که است مدنی شهید نستوه، مبارزان این ملهج از. اندنکرده دریغ نیز

 حیات، دم واپسین تا بایستد، کسروي منحرف جریان برابر در تا داد قرار صفوي نواب شهید اختیار در را خویش
 در چه ،هدهند آزار بیماري وجود با و نکشیدعلیه جریان استبداد و انحراف  روشنگري و مبارزه از دست ايلحظه

                                                                                                                                                                                   
 .97، پیشین، ص سپاه مخلص حامیشکار، احد پنجه .1
 . 1399فروردین  31. مصاحبه نگارنده با خانم صدیقه صارمی، تبریز، 2
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 1.آورد وارد گونهجریانات فرهنگی و سیاسی انحرافی و نفاق پیکر بر را سهمگینی هايضربه تبعید، در چه و زندان
 تالشگر) جاسوسی النه تسخیر( دوم و) پهلوي حکومت سرنگونی( اول انقالب در چنانکههم مدنی اهللاآیتعبارتی، به

 نقش نیز) صدربنی چون گراهاملی و هالیبرال توطئه ساختن خنثی( سوم انقالب در ،دبو هاصحنه ناپذیرخستگی
 هااستان دیگر در امام نمایندگان با بود دریافته را خزنده حرکت این خطر ابتدا از که وي. کرد ایفا را خود اساسی

 توطئه این مقابل درو  داده اتحاد دست) سایرین و صدوقی اهللاآیت ،دستغیب اهللاآیت اصفهانی، اشرفی اهللاآیت(
 2.گرفتند پیش سختی موضع

برخورد فیزیکی با مجاهدین عنوان مثال، ایشان به جاي کید بر مبارزه فرهنگی داشتند. بهایشان در دفاع از اسالم، تأ
دفاع ایشان در رو، اینبه شبهات آنها پاسخ داده شود. ازکید داشتند که باید از طریق مطالعه آثار اسالمی، خلق، تأ

برابر جریانات فکري و سیاسی منحرف نیز به جاي خشونت و درگیري، دفاع نرمِ فرهنگی مبتنی بر پاسخ به شبهات 
هاي هاي اسالمی داشته باشند. براساس گفتهو ردّ ادعاهاي واهی آنها بود تا از این طریق بتوانند دفاع مناسبی از آموزه

 شرکت تظاهرات در خودشان پالکاردهاي و آرم با داشتند عالقه همیشه لقخ مجاهدین«، دلگرم محمدعلیآقاي 
 تا شما! باالم: گفتمی و زدمی لبخندي مدنی شهید. بکشیم بزنیم را هااین گفتیممی ما. دادنمی اجازه ایشان و کنند

 بتوانیم که بخوانیم را ییهاکتاب چه یدیبگو پس :گفتیممی بکشی؟ را هااین خواهیمی که کشتی را نفر چند حال به
 و نداري هااین ضاله هايکتاب خواندن به نیازي بخوان، کافی اصول و استبصار شما :گفتمی بدهیم؟ را جوابشان

 3».بدهی را همه جواب توانیمی خودخودبه

 ستیزي. اخالق سیاسی مبتنی بر ظلم2-3
 آن، از هدف است دهیگرد میتنظ انسان و جهان به يماد نگرش يمبنا بر که امروز جهان در موجود یاسیس معادالت

 یهمخوان جهان برابر در هاانسان یخواهنید و نید روزافزون توسعه با که است تیبشر بر مدارانهروز یتیحاکم
 دقانونمن و ساختن مندهقاعد به گرید زمان هر از شیب نیبنابرا. دهد ستهیشا یپاسخ نتوانسته را آنان يازهاین و نداشته،
 عنوانبه اسالم نید. رسدیم نظر به يضرور و اصول ارزشی ینید اخالق ،نید هیپا بر یاسیس معادالت نیا کردن
 مورد ياهاستیس و نیقوان میتنظ به ظهورش زمان از بشر يجار امور اداره در نظام نیتوانمندتر و نید نیترکامل

 اصول اساس بر و گرفته خود به تکامل شکل اعصار و قرون یط در نیقوان نیا کهاست  پرداخته مختلف ابعاد در ازین
 هیتوج را لهیوس هدف -یاسیس اخالق بر نید تیحاکمی، نید اخالق تیحاکم، استیس از نید ییجدا عدم نیقوان و
 تیحما و مردم به خدمت مؤمنان، و مسلمانان اقتدار و عزت حفظ منکر، از ینه و معروف هب امر ضرورت ،-کندینم
 یحرکت نیچن شتازانیپ از یمدن دیشه اهللاتیآ. شود يریگیپ اخالق و نید محور بر یاسیس توسعه دیبا... و حرومانم از
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 انبوه با تا نهادند عمر آن گسترش و فهم در که است ییگرانبها راثیم و فرهنگاین رویکرد سیاسی ایشان . است
 یآرام به را يبشر شهیاند کاروان و بشناساند مردم به را) ع(تیب اهل يهاآرمان و ناب اسالم فرسا،طاقت مشکالت

  1.برد شیپ به
 يادا به همراه خدا نید تیحاکم و يخداباور ي،زیکفرست :از نداعبارت یمدن اهللاتیآ یاسیس اخالق شاخصه

 تیحاکم بر تالش و فیتکل يادا مبارزه محور دیبا که مسئله بودند نیا اثبات و نییتبمترصد  یمدن اهللاتیآ .فیتکل
بود.  یمتجلشهید محراب  يهادگاهید و یزندگ يایزوا همه در مبارزه و یزندگ به نگرش نحوه نیا .باشد خدا نید

عمل  یاله يهاارزش و اتیاخالقمدنی باید در راستاي  رو، مسئوالن، حاکمان و سیاستمداران از دیدگاه شهیدازاین
 و کندینم هیتوج را لهیوس هدفشخص شود مروري است تا امري ض عملکرد بر بودن اخالق حاکمنمایند و 
عنوان به  2.ندکینمپیدا  غلبه یاجتماعمنافع  بر يفرد الیامالجرم،  .گرددینم ینیبقتیحق نیگزیجا یشیاندمصلحت

 در حیات سیاسی شهید مدنی دانست. ایشان» ماما به عشق« توانرا می استیس عالم در اخالص از ياجلوه نمونه،
 باب در دانستند.مترصد بودند تا در راستاي تقویت جایگاه ولی فقیه، خود را فراموش کنند و این را رسالتی دینی می

 آن و میکنیم یتأس) ع(نیحس امام به ما«: دیفرمایم یمدن دیشه نیز طاغوت با مبارزه و فیتکل انجام ضرورت
تفاوت نبودند بلکه مصداق اهللا مدنی نسبت به سیاست بیآیتبنابراین،   3».است کرده روشن را ما فیتکل حضرت

 4.بودند »مسلمان سیاسی«بارز یک 
اخالق سیاسی شهید مدنی پیوند سیاست با امور اخالقی نظیر اصالح  هايطور که مشخص شد، ویژگیهمان

د سیاسی مندرج در قرآن هاي اسالمی در امور مدنی، توجه به فرامین ولی فقیه، احترام به قواعنفس، توجه به آموزه
کریم، خداباوري، اهتمام به امر جهاد، اصل امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با ظلم مبتنی بر قاعده نفی سبیل 

 5است.
 و ظلم با مبارزه ،است ینیحس مکتب افتهیتیترب که در عرصه سیاست یمدن اهللاتیآ بارز يهایژگیو از یکی

اسداهللا مدنی اهللا سید آیتمسئله در دوران مختلف حیات ایشان قابل مشاهده است.  این. است ظالم بر دنیخروش
 به خود تیفعال نیاول در. کرد آغاز امیق و شهادت شهر در لیتحص دوران از را خود یاجتماع و یاسیس مبارزات

 کنار در اشرف نجف رکهمبا حوزه در .پرداخت آذرشهر منطقه در انحراف و تفرقه ابزار عنوانهب تیبهائ با زیست
 طاغوت هیعل مبارزات و یاسیس مسائل در همواره. نبود غافل یاسیس يهاتیفعال از يالحظه ی نیزعلم يهاتیفعال

                                                                                                                                                                                   
 .42-43، صص 1382، شهریور 261ودوم، شماره ، ماهنامه پاسدار اسالم، سال بیست»یمدن اهللایتآ حضرت یاسیس اخالق اصول«. تحریریه پاسدار اسالم، 1
 .42-43. پیشین، صص 2
 .42-43. پیشین، صص 3
 یالهامان ماشاءاهللا میتنظ و هیته ،یمدن اسداهللا دیس اهللاتیآ محراب دیشه بزرگداشت ادنامهی در، »اهللا مدنی مسلمانی سیاسیآیت«فر، . عبدالرحمن حسنی4

 .142-154، صص 1384چاپ اول،  آباد،خرم ریرکبیام انتشارات آباد،خرم بهاروند،
 .44-43ی، پیشین، صص مدن اهللایتآ حضرت یاسیس اخالق اصول. تحریریه پاسدار اسالم، 5
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 يفضال و علما از یتئیه رأس درتصمیم داشتند  عبدالناصر جمال يزمامدار دوران در. ایشان بود شتازیپ و شگامیپ
  1نمایند. سفر مصر به رانیا یطاغوت میرژ افشا يبرا اشرف نجف

 حرکت دیبا ند کهگفت و ندکرد جمع را طالب ،شده مسلط عربستان بر سعود آل میرژ شد گفته یوقتهمچنین 
. زد دست یکیچر مبارزه به حجاز در دیبا که بود فکر نیا در یمدن اهللاتیآ. میکن مبارزه سعود آل با میبرو و میکن

 میعبدالکر زمان در .افتاد يماریب بستر در و گشت مبتال نهیس و گلو يزیخونر به اد،یز تیفعال و کار علّت به لکن
 میتوانینم اگر بود معتقد که مقصود نیبد ،رفت مردم انیم به و دیپوش کفن یمدن اهللاتیآ عراق، وقت حاکم قاسم،
 چون. میبشو حرکت کی علت تا میریبم مرگ لباس دنیپوش با پس ،میده حرکت را نجف و بغداد ن،یکاظم

 به نجف در که بود یکس نینخست اود. نمویم غیتبل اسالم هیعل یستیمارکس يهاشهیاند گسترش با عراق حکومت
 .داشتبر گام يپهلو سفاك میرژ دیپل چهره يافشا در خود يهاکالس کردن لیتعط با و گفته کیلب امام يندا

ي روشنگر و غیتبل به مختلف هايشهر در و بود راستا نیهم در رانیا به حوزه یلیتعط امیا در شانیا یغیتبل يسفرها
آرمان از یکی طاغوت مظاهر و یاجتماع مفاسد با مبارزه .پرداختیم علیه مفاسد سیاسی و فرهنگی رژیم پهلوي

جعت ایشان بعد از مرا  2.بود شانیا حرکت و هاتیفعال سرلوحه مبارزه نیا. بود ارهاید به سفر در شانیا یاصل يها
 را سرلوحه خویش قرار داد.   3»استبداد و استعمار هیعل مبارزه«از نجف اشرف به ایران، 

 کید بر آمادگی دفاعی و نظامی در برابر کفار. تأ2-4
مندي ی و جهادي تقویت نماید و با بهرهاهللا مدنی اعتقاد داشتند که امت اسالمی باید خود را از حیث توانایی دفاعآیت

ین دفاعی، به مقابله با دشمنان اسالم و کفار بپردازد. ایشان در پاسخ به افرادي که مترصد این بودند که از ابزار نو
شان در شرایط دهه پنجاه چیست، بر آمادگی براي دفاع از نظام اسالمی از طریق تحصیل ادوات نظامی بدانند وظیفه

مین اسلحه مسئله آمده است که ایشان مترصد تأه این داشتند. در خاطراتی مربوط بتأکید هاي دفاعی و تقویت جنبه
 پیدا خاصی وضع تبریز و کردندمی ایراد پرشوري سخنان مسجد در ایشان«نقل شده است:   4براي امر جهاد بودند.

                                                                                                                                                                                   
 بودن منکر از ینه و معروف به امر هیروح ینید شجاعت و رتیغ نیا عبدالناصر، يزمامدار انیجر در«کنند: ري در این زمینه نقل میاهللا مجتهد شبست. آیت1
 با تا رودیم و کندیم حرکت و جمع را نجف يفضال از یجمع شانیا مصر، در یعنی شود،یم انینما باز بود، اناتشیب در که یشجاعت و بزرگوار دیشه نیا

، جلوه »اهللا مجتهد شبستريسخنرانی آیت«محسن مجتهد شبستري، » .کند داریب را عبدالناصر و يافشاگر را یستمشاه نظام اتیجنا و صحبت عبدالناصر
 .30، ص 1381اهللا مدنی، تهران، انتشارات الهدي، معرفت: مقاالت برگزیده همایش بزرگداشت شهید محراب آیت

 .44-43ی، پیشین، صص مدن اهللایتآ حضرت یاسیس اخالق صولا. تحریریه پاسدار اسالم، 2
 .147، پیشین، ص شهیاند عملکرد، خ،یتار: اسالم انییفدا. سید هادي خسروشاهی، 3
د که سربازان سعی اهللا مدنی تأکید داشتن. تأمین سالح براي مبارزه علیه ظلم و استبداد امري الزم است و به همین دلیل، در روزهاي پایانی رژیم پهلوي، آیت4

 خواهممی که ايخاطره«اند: بیان کرده زادهشفیع حسن شهید مادر لرمشک کوچه فاطمههاي رژیم، اسلحه خود را هم خارج کنند. نمایند ضمن خروج از پادگان
 آمدنش. رفت بیرون خانه از و پوشید یشخص لباس عصر موقع روز آن. بود آمده مرخصی به سربازي خدمت از حسن که است روزي اولین از بگویم برایتان

 پیش: گفت! ببینیم بیشتر را تو که مرخصی آمدي مثالً شوم؟می نگرانت نگفتی بودي، کجا جان حسن: پرسیدم برگشت، وقتی. شدم نگران. کشید طول شب تا
 هاپادگان سربازها داده دستور خمینی امام: گفت موضوعی؟ چه: پرسیدم. شد راحت خیالم حدي تا. کنم تکلیف کسب موضوعی در تا بودم رفته مدنی اهللاآیت
 مأموران حین همان: داد ادامه هیجان با پسرم بعد. داریم احتیاج شما وجود به ما. است بهتر کنید فرار اسلحه با بتوانید اگر گفتند مدنی اهللاآیت. کنند ترك را
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. پرسیدندمی ایشان از را زیادي سؤاالت مردم سخنرانی، از بعد و شدمی جمعیت از پر مسجد داخل و بیرون. کرد
 پرسیدندمی مردم ».کنیم مقابله آنها با و بایستیم کفار برابر در بتوانیم تا کنیم تهیه اسلحه باید«: که گفتندمی هم ایشان
 جنگیدند،می) ع(امیرالمؤمنین و) ص(رسول حضرت که زمانی: فرمودندمی مدنی شهید داریم؟ ايوظیفه چه ما امروز
 1».کنیم متالشی را هااین و کنیم پیدا فنگت باید. است تفنگ حاال بود، شمشیر شاناسلحه

 . دفاع از مقام مرجعیت2-5
 عنوانبه را کسی ،(ره)خمینی امام جز مدنی شهید اما بودند، معتقد قم یا نجف در مرجع چند به ونروحانی از برخی
 از را جامعه ایران هباالخر که کسی تنها ندبود معتقد و دانستمی کشور منجی تنها را ایشان و کردنمی معرفی مرجع
جز امام  دیگري فرد از پیروي مدنی،اهللا آیت. است (ره)امام داد، خواهد نجات سفاك و ستمگر رژیم دست

 امام ازشهید مدنی «کنند: الدین طبسی در این خصوص بیان میاهللا نجمآیت  2.دانستندنمی مصلحت راخمینی(ره) 
 از دست. برنداشتند امام تیحما از دست یول کردند تحمل را شکالتم و دهایتبع انقالب از قبل و کردند تیحما
 3».بردندیم امام از ینام. کردندیم امام از يادی رفتندیم هرجا. برنداشتند امام دیتقل

نسبت به مقام واالي مرجعیت بسیار حساس بودند و همواره نسبت به  حمایت از مرجعیت امام(ره)،ایشان ضمن 
و چه در  دادند و در مسیر دفاع از جایگاه مرجعیت چه در ایراننقش مرجعیت واکنش نشان میتوهین و یا کاهش 

عنوان نمونه، بهاست.   4»دفاع از حریم مرجعیت شیعه«سیره عملی ایشان به وضوح نشانگر  کشور عراق فعال بودند.
 مرجع م،یحک اهللاتآی ها،روزنامه رد زیمآنیتوه مقاالت درج با هایبعث ،حضور داشتند نجف در شانیا که یهنگام

 هم میحک اهللاتآی. سازند مخدوش را تیمرجع مقام خواستندیم درواقع و کرده ریتحق را عراق زمان نآ دیتقل
 مقابل در که بود یکسان نیاول از ان،یجر نیا در یمدن اهللاتآی. شد ماندگار نجاآ در و رفت کوفه به اعتراض عنوانبه
 یبانیپشت يبرا نانآ همراه و دیپوش کفن طالب شیشاپیپ و از مقام مرجعیت دفاع کردند. ایشان فتهگر موضع هایبعث
 5.برگرداند نجف به تمام عزت با را میحک اهللاتآی و کرد ییمایراهپ مسلمانان دیتقل مرجع از

                                                                                                                                                                                   
 و خانواده زبان از زادهشفیع حسن شهید اخالص و ایمان سردار از یادکردي«، بیضایی فاطمه» !ردمک فرار من اما. بردند خودشان با را مدنی اهللاآیت ریختند

 .1397اردیبهشت   ، روزنامه جوان،»همرزمانش
 .10، پیشین، ص »جودمنبع حمید با شنودوگفت در محراب شهید چهارمین اخالقی و سیاسی منش از هاییجلوه«صدري،  احمدرضا. 1
 .93، ص 1389، مرداد 57، شاهد یاران، شماره »همدان روحانیت و مدنی شهید«، حسنی محمد سید .2
 .1399 ریت 5مقدس،  قمی، طبس نیالدنجماهللا مصاحبه نگارنده با آیت .3
 .222 ص ،1جلد ،1377 معروف، نشر قم، ابرار، رهیس در منکر با کاریپ ،يعابد محمد و زادهمیابراه حسن .4
 کاریپ ،يعابد محمد و زادهمیابراه حسن؛ 159-167صص  ،1382 وریشهر ،42، شماره گلبرگ مجله، »اهللا مدنیجلوه اخالص: شهادت آیت«ی، وسفی نبیز. 5
 .222 ص ،1جلدپیشین،  ابرار، رهیس در منکر با
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نیستی عراق، شروع اهللا حکیم و اعالم آمادگی براي جهاد علیه نظام کمواهللا مدنی از مرجعیت آیتدفاع آیت
بسیج عمومی علیه نظام سیاسی استبدادي در عراق بود و ایشان نقش مهمی در تزریق روحیه شجاعت و ایستادگی 

 1هاي حوزه در برابر نظام جور در عراق داشتند.طلبه
از مقام  اهللا مدنی در حمایتاشاره داشتند که شهید محراب آیت بنابیباقري عبدالحمید والمسلمین االسالمحجت

مرجعیت، حتی اعالم جهاد کردند و خودشان با وجود مشکالت جسمی و مریضی، طالب را علیه رژیم کمونیستی 
 مورد و مشهور فضالي از مدنی اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید«بسیج کردند. در خاطرات ایشان آمده است: 

 علت به روزها آن در. داشت تام ارادت حکیم اهللاتآی به و بود نجف علمیه حوزه مدرسان از و مراجع همه اعتماد
 حکیم اهللاآیت از دفاع به که بود کسی نخستین او هست یادم. بود شده الغر و ضعیف خیلی طوالنی بیماري یک

 کوفه در حکیم اهللاآیت محضر به جمعیدسته صورتبه باید ما: گفت و کرد جمع خود دور را طالب برخاست،
 ضعیف و نحیف بدن با خود من: گفت بعد! هستیم هاکمونیست با تنبهتن نبرد و مبارزه آماده نیمک اعالم و برویم
 به طالب با خالصه. بود شجاع مجاهدي و مخلص مردي مدنی آقاي انصافاً! بکشم را هاکمونیست از نفر دو امآماده
 طالب ما: کرد اعالم انقالبی و پرهیجان بسیار سخنرانی یک ایراد ضمن ایشان نزد در و رفت حکیم اهللاآیت دیدن
 با علما از دیگر یکی روز آن فرداي شد موجب مدنی شهید شجاعانه و مخلصانه پرشور، اقدام این. جهادیم آماده
 بعد هفته طایفه، فالن رئیس فردایشپس. کرد آمادگی اعالم جهاد براي و رفت حکیم اهللاآیت محضر به ايعده

 کوفه به روز هر تسنن اهل و کشور شمال از حتی عراق شهرهاي تمام از مردم گونهبدین. ..و قبیله فالن بزرگ
 روزها از بعضی. کردندمی آمادگی اعالم هاکمونیست با مقابله براي و بیعت حکیم اهللاآیت مرحوم با و ریختندمی
. کردندمی بیعت مردم و آمدمی کوفه به عراق هايترکمن و اکراد اعراب، حامل ماشین پنجاهودویست ماشین، صد
 عراق کمونیست حاکمان به خطاب پیماآسمان فریادهاي با حکیم اهللاآیت با دیدار در نفري هزاران هايدسته این

 خدا به سوگند کنیم،می عزلت کنیم،می عزلت ؛!بک السید یأمرنا لو عزلک، واهللا عزلک، عزلک،«: کردندمی اعالم
 عراق در کمونیسم جریان رکود و انزوا موجب فتوا همین »!بدهد فرمان) حکیم اهللاآیت( آقا اگر کنیم،می عزلت

 تا کردند سرکوب را عراق مردمی انتفاضه و اعتراض و شدند مسلط کشور امور بر تدریجبه هابعثی بعدها البته. شد
 اهللاآیت مرحوم آنان. شد وي معاون هم حسین صدام و آمد کار روي البکر حسن و شد حاکم بعث حزب اینکه

 عراق در هابعثی و هاکمونیست برابر در مقاومت رهبري. کردند محدود و منزوي کامالً عمرش اواخر در را حکیم
 کشور آن در را مردمی هايتوده شوراندن و عمومی افکار بسیج باراولین براي مدنی شهید ولی بود، حکیم اهللاآیت با

 اسالمی و مردمی مقاومت تاریخ در او نقش از نباید جهت این از. زد ایشان نیز را میمرد انقالب جرقه و کرد آغاز
 2».ورزید غفلت آن انتفاضه هايریشه و عراق

                                                                                                                                                                                   
 باقري عبدالحمید والمسلمین االسالمحجت با وشنودگفت در حکیم محسن سید العظمیاهللاآیت سیاسی و فرهنگی منش از هاییجلوه«، توحیدي شاهد. 1

 .1393، روزنامه جوان، خرداد »کرد گیرزمین عراق در را کمونیسم حکیم اهللاآیت مبارزات: بنابی
 ، پیشین.حکیم محسن سید العظمیاهللاآیت سیاسی و فرهنگی منش از هاییجلوه، توحیدي شاهد. 2
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ایشان احترام به مرجعیت شود. افت میی اهللا مدنی به وفوردر سیره آیت اسالم يعلما و مراجع العادهفوق میتکر
و علماء واالمقام حوزه بهره  به همین دلیل، از هر فرصتی براي تکریم مراجع دانستند ورا نوعی تکلیف و وظیفه می

 گرفتند. در یکی از خاطرات آمده است: می
 حاضر یکس بردن باال يبرا هرگز و داشت را خضوع و تواضع کمال بزرگان تمام به نسبت محراب زیعز دیشه«

 حفظ زین را همه يظاهر احترام کردیم یسع عمالً  بلکه کند دیتنق گرانید از زدن هیکنا و گوشه طورهب ولو نبود
ي شاهرود اهللاتیآ مرحوم دندید السالمهیعل یعل نیرالمؤمنیام مطهر صحن به شدن وارد هنگام شب کی کند،

 متواضعانه ،رفته جلو قدریعال دیشه نیا ،شوندیم خارج مطهر صحن در از بود بزرگ مراجع از که) سرّه قدّس(
 اداء از پس یوقت .کردند ادب اظهار و دندیبوس انظار همه يجلو را يشاهرود اهللاتیآ مرحوم دست و شدند خم

 نماز و رومیم ییخو اهللاتیآ درس به احتراماً هاشب چون بود نیا کارم نیا علت فرمودند شدند جدا احترامات
 فکر اآلن یول دارم لهمعظم از را میظتع و لیتجل کمال و لزوم، مواقع در و رفته ی(ره)نیخم امام منزل و جماعت

 شانیا به احترام و ادب عرض) همه انظار يجلو در دست دنیبوس( کار نیا با که است یمناسب فرصت کردم
 1».نکنم عمل خود فهیوظ به کوچک عمل کی با چرا .میبنما) سرّه قدّس يشاهرود اهللاتیآ(

 . توجه به مسائل جهان اسالم2-6
 ونیروحان انیم در محراب دیشهبودند.  شهادت تا یجواندوران  از ینید يورزاستیس از يادنماهللا مدنی آیت

 از نجف، یاسیرسیغ نسبتاً طیمح در یطوالن لیتحص و حضور رغمبه او. دارد ژهیو یمکانت حاضر، عصر ورزاستیس
 دانیم وارد شجاعانه خود ،يردموا در و دادیم نشان تیحساس ران،یا و عراق یاسیس ماوقع به نسبت ،یجوان دوران
  2.شدیم مبارزه

بر جامعه هللا مدنی عالوهاشهید محراب آیتراستا،  در همین؛ بود یاسیس نشیب داراي و مبارزه اهل یعالم شانیا
و در مالقات با نیروهاي انقالبی نسبت به مسائل مختلف    3حساس بودند »یاسالم يکشورها یتوضع«ایران، نسبت به 

دهد که ایشان نسبت به مسائل جهان اسالم کردند. سیره شهید مدنی نشان میگو و تبادل نظر میواسالم گفتجهان 
ري هاي ضد بشهاي حکومتهوشیار بودند و همواره با مواضع انقالبی خویش، از امت اسالمی در برابر جنایت

سازي ایشان سخنرانی شهید مدنی و آگاهعنوان نمونه، در یکی از سندهاي ساواك در خصوص کردند. بهحمایت می
 جلسه 30/06/54 مورخه 20:30 ساعت در«آمده است:  یلیپین و ...نسبت به مسائل کشورهاي اسالمی نظیر لبنان، ف

 را حاضرین، تفسیر و سخنرانى ضمن مدنى اسداهللا و تشکیل نفر 300 تعداد حضور با آبادشاه مسجد در قرآن تفسیر
 امیده ب و بنشیند ساکت نباید انسان .ندارد دوست را ساکت منؤم خداوند، داشته اظهار و تدعو حرکت و جنبش به

                                                                                                                                                                                   
 .40. بروجردي، حیات طیبه، پیشین، ص 1
 مسلمان خلق غائله رفع يبرا اوی: مدن اسداهللا دیس اهللاتیآ دیشه یاسیس و یاخالق رهیس از انقالب معظم رهبر خاطرات یلیتحل خوانش«رضا صدري، . احمد2

 .9، ص 1399دوم شهریور و، بیست6022، روزنامه جوان، شماره »انداخت خطر به را جانش
 .1399اردیبهشت  8ران، . مصاحبه نگارنده با دکتر محمدجواد منصوري، ته3
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 خداوند اینکه امیده ب بگذارد دست روى دست انسان که نیست درست این .کند درست را کارهایش خدا اینکه
 را مسلمانان لبنان و فیلیپین در دهدمى شکنجه و کشندمى را مسلمانان جنایتکاران .دهدمى عذاب را کافران

  1»...کشندمى
تا سطح آگاهی مردم از مسائل جهان  کردنداسالمی، از هر فرصتی استفاده می ایشان حتی بعد از پیروزي انقالب

هاي گروهی و مطبوعات در خصوص بازتاب اخبار جهان اسالم اسالم افزایش یابد و کمبودهاي موجود نظیر رسانه
خصوص هزمان اقامت در تبریز و قرائت خطبه دوم نماز جمعه، مسائل سیاسی جهان اسالم برا پوشش دهند. ایشان در 

 یاسیس مسائل به هم نماز جمعه دوم خطبه در«کردند. در خاطرات حسین انزابی آمده است: فلسطین را مطرح می
 و کشور مسائل درباره مدو خطبه در ...است نماز اقامه یکل دستور و چهارچوب نیا. شودیم پرداخته اسالم جهان

 به مردم. کردندیم مطرح را يدیجد و بکر مسائل شهیهم شانیا. بود نیفلسط مسئله جمله از ،یجهان مسائل یگاه
 تازه هم ویراد و ونیزیتلو. نبودند مردم دست در فراوان امروز مثل هم هاروزنامه و نبودند آشنا یاسیس يهالیتحل
. گرفتندمی منابر از را خود اطالعات و هایآگاه مردم لذا و بودند کرده عادت علما و نبرم با هم مردم ،بود افتاده راه

 يبرا یدرون انقالب و داشت یبیعج ریتأث مردم بر لذا و یمدن دیشه هیگر و حال و شور با بود همراه هاخطبه هم غالباً
  2».کردیم جادیا مردم

جهان اسالم، هدیه دادن به نوجوانانی بود که ص مسائل الب توجه شهید مدنی در خصویکی از خصوصیات ج
همچنین سیره   3دادند.کشورهاي اسالمی نظیر فلسطین را در شعر و کارهاي هنري خود مورد اشاره قرار می لئامس

. در این راستا، نقل شده است است دهنده اهتمام ایشان به تبلیغ صحیح اسالم در بین امت اسالمیعملی ایشان نشان
گرفتند. عبادي حج ابراهیمی بهره می -یشان از هر فرصتی براي تبلیغ دین و رسیدگی به امور اسالم در فریضه سیاسیا

 در یسال من: گفت درس در یوقت کی بودم، شاگردش من که یمدن اهللاتیآ« :ی بیان کردندنیحس یکناهللا رآیت
 زبان سه به و رفتم ياگوشه در من گفت یمدن يآقا. است آزاد مذهب غیتبل نجایا که گفتند ما به بودم، مشرف حج
 4».کردم صحبت یعرب و یفارس ی،ترک

 در برابر ساواك . قاطعیت و شجاعت2-7
و مبارزه علنی با شاه نداشتند، با قاطعیت،  کرده بودنداي از روحانیت که اصل تقیه پیشه اهللا مدنی برخالف عدهآیت

و منابر  واك مبارزه کرد. شجاعت ایشان به میزانی بود که حتی در سخنرانیناپذیر با ساصراحت و مجاهدت خستگی
 1165/15خویش، فتواي جنگ با شاه و ایادي ستمگر آن نظیر ساواك را صادر کردند که سند ساواك به شماره 

                                                                                                                                                                                   
 .366اهللا سید اسداهللا مدنی، پیشین، ص . مرکز بررسی اسناد تاریخی، یاران امام به روایت اسناد: شهید آیت1
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بندي به اصول ایشان ضمن پای  1نشان از قاطعیت ایشان در مقابله با شاه و نیروهاي امنیتی دارد. 10/03/1354مورخ 
 2و هراسی از بیان مطالب در منابر خویش نداشتند. بودند شجاع و نترسبسیار در بیان مواضع اخالقی، 
عالم خواهانه ساواك، قاطعیت داشتند و مواضع خود را اهاي نامشروع و زیادهاهللا مدنی در برابر خواستهآیت

 امام خمینی(ره)براي تبریز بودند، با وجود فشارهاي ساواك، در  57عنوان نمونه، زمانی که ایشان سال کردند. بهمی
این اقدامات ایشان عامل  کردند؛هاي امام(ره) میعه پیامحتی نیروهاي ساواك را تشویق به مطال کردندمی تبلیغ

اهللا مدنی در برابر ساواك آمده تعجب نیروهاي ساواك شده بود. در بخشی از خاطرات مربوط به شجاعت آیت
 کردم باز را در و رفتم من. زدند را حیاط درِ که کردندمی مطالعه را امام اعالمیه داشتند مدنی شهید شب یک«ت: اس
 پرسیاحوال و سالم آنها با آقا شدند، وارد وقتی. داخل آمدند و کردم تعارف. هستند شهربانی افسر چند دیدم و

 شهید». !رویممی و زنیممی داریم حرفی! خیر«: گفتند ریتغی یکم با آنها. بنشینید بفرمایید: گفتند و کردند گرمی
 این خمینی آقاي هستید، ملت سربازان شما چیست؟ هاحرف این«: گفتند خود لطیف و مهربان لحن همان با مدنی
 امریکا نوکر را شما لعنتی پهلوي این باشید، امریکا نوکر شما خواهندنمی زنند،می شما شدن آقا براي را هاحرف
 نشسته مبهوت و مات آنها! خواندند برایشان را امام اعالمیه و زدند حرف برایشان ساعتی نیم آقا و نشستند آنها» !کرده
 از آمیزيالتماس لحن با رفتند،می داشتند وقتی. بکنند تعرضی و تهدید نداشتند جرئت و دادندمی گوش و بودند
 قرآن و البالغهنهج از گفتم؟ چه من مگر: گفتند ایشان. کنند صحبت ترممالی کمی یک که خواستندمی مدنی شهید
 در ترس ايذره ».کردیم شانموعظه کمی شد، خوب الحمداهللا،«: گفتند مدنی شهید و رفتند آنها حال هر به. گفتم
. بود اسالم ياعتال و خدا رضاي براي کردند،می که کاري هر ایشان که بود این هم علتش. نداشت وجود ایشان
 آقا پیش که بود من نوبت بعد، روز سه دو،. کردند ایراد رژیم علیه را تندي سخنرانی و رفتند منبر آقا هم شب یک
 این که دانستممی من. زدند را خانه در که بود شب دوازده ساعت. بودند کرده اعالم نظامی حکومت تبریز در. بمانم
. دادند اجازه ایشان و کنم باز را در که گرفتم اجازه آقا از. هستند ساواك ورانمأم هااین و کندمی فرق اوضاع دفعه

 کاري تواندمی شما اجازه بدون سرباز: گفتم کنی؟نمی باز را در چرا: که زد داد من سر که بود بیدآبادي سرهنگ
 شاه: که کردند نصیحتشان اآق و رفتند مدنی شهید پیش آنها! بکنم کاري توانمنمی آقا اجازه بدون هم من بکند؟
. نکنند ،است نابودي حال در که رژیمی قربانی را خود بیهوده و بپیوندند ملت به است بهتر هم آنها و است رفتنی
 توانمنمی«: گویندمی مدنی شهید. ببرند را ایشان که آیندمی مأموران و بماند آقا پیش بود برادرم نوبت هم شب یک

 در بیایم، خود پاي به اگر. باشم داشته حجت کار این براي و باشد میان در جان حفظ پاي نکهای مگر بیایم، شما با
 است، طوراین بینندمی که هم آنها ».ندارم جوابی کشیدي؟ دست مبارزه از چرا که خدا سؤال به پاسخ در قیامت روز

 و هستند همانم اینجا در که گفتند اآق! گردیدبرنمی چون کنید جمع را وسایلتان: گویندمی و کشندمی اسلحه

                                                                                                                                                                                   
 .4-5، صص 1382ودوم، شهریور ، معارف اسالمی، سال بیست»عارفی دلسوخته«محمدباقر شریعیت سبزواري،  .1
 .1399تیر  4آباد، مصاحبه نگارنده با محمدحسین حجاریان، خرم .2



  229     اهللا مدنیفصل پنجم: سیره سیاسی و اجتماعی آیت
 

 ماشین سوار هم بعد! آیممی دوستان ماشین با و شومنمی طاغوت ماشین سوار من که گفتند هم بعد. ندارند ايوسیله
 باید بمانید، قم در خواهیدمی اگر: گفتند بعد. بودند آنجا هم آقا خانواده. قم بردند را ایشان .شدند نژادحسین آقاي
 اگر. بگیرم یادداشتی که شناسمنمی را کسی امام از غیر من: گفتند مدنی شهید. بدهد یادداشت ریعتمداريش آقاي
 1».روممی اینجا از ندهید اجازه اگر و مانممی قم در بدهید اجازه

ی ال 1351هاي هاي تبلیغی، مذهبی و مدیریت حوزه علمیه طی سالآباد براي فعالیتایشان زمانی که در خرم
کردند و به تعبیر شیخ مهدي هاي خویش را بیان میحضور داشتند، بدون هیچ هراسی از ساواك، دیدگاه 1354

 ایشان بود.  2»نظیرشجاعت بی«دهنده روشن، اقدامات سیاسی ایشان در مقابل ساواك، نشان
را توضیح  کشور کلّ ساواك سیرئ با برخورد در یمدن دیشه اقتداراي، االسالم بروجردي در خاطرهحجت

 يحدّ  به مرض و شوندیم دیشد سل مرض به مبتال بودند اشرف نجف در که یامیا یمدن زیعز دیشه«دهند: می
 وسیمأ شانیا از دوستان از یلیخ کهيطورهب کردندیم استفراغ خون کاسه کاسه یگاه که کندیم دایپ شدّت

 معالج دکتر یمرخص هنگام و کرده مرحمت تیعاف خداوند انمارستیب در شدن يبستر از پس بحمداللّه یول شوندیم
 به هاتابستان که بودند ناچار شانیا حساب نیا يرو کندیم منع شانیا يبرا را اشرف نجف گرم يهوا در ماندن

 با و گرفتندیم قرار رانیا ساواك آزار و کشمکش در اشرف نجف به بازگشت هنگام معموالً یول کنند سفر رانیا
 پنج حدود عراق به مراجعت هنگام را شانیا 49 ای 48 سال در نکهیا تا دادندیم خروج اجازه ادیز یناراحت و یلمعطّ
 کار رِیگ و ریتأخ علت و مراجعه گذرنامه اداره به یوقت مدت نیا از پس تا کنندیم سرگردان و معطل تهران در ماه

 آدرس نیا به دیبا خود گذرنامه وضع شدنروشن يبرا که دشویم داده شانیا به یآدرس جواب در پرسندیم را خود
 سیرئ کار محل و يمرکز اداره که دمید رفتم آدرس طبق یوقت فرمودندیم ما بزرگوار دیشه نجایا در د،یکن مراجعه
 آن يروهروب که یبقال باألخره .دندیترسیم آدرس دادن نشان و ییراهنما از گرانید که است کشور کل ساواك

 پس .دادم نشان من که نفهمند تا دیبزن زنگ و دیبرگرد و باال دیبرو شما یول روستهروب منزل نیهم گفت بود رهادا
 بود نشسته کشور کل ساواك سیرئ شدم، ییراهنما یاطاق به سالن و اطاق چند گذشتن از بعد ،شدن وارد از

 کرده قطع را حرفش من ،میداد زحمت را اشم که کند یعذرخواه خواست ابتدا نشستم من و کرد احترام ،برخاست
 یمانع اگر آورندیم در يباز عراق به ما بازگشت و رفتن يبرا سال هر چرا نمیبب و میایب نجایا خواستمیم من گفتم و

 و معطل چرا پس ستین يرادیا اگر و مینمان سرگردان هم ما یهست الخروجممنوع ندیبگو مرتبهکی است کار در
 رهبر مورد در ینظرخواه آنها عمده که دیبده جواب شما است سؤال چند داد جواب ساواك سیرئ .کنندیم تیاذ
 ارادت و شناسمیم یطلبگ دوران از را) امام( شانیا من دادم جواب من بود، ه)ر(ی نیخم امام یاسالم انقالب ریکب

 تفوّق و عظمت کی از ینفسان کماالت و یعلم هیعال مدارج از ریغ کامل، و آراسته یمعن تمام به يفرد شانیا دارم،
                                                                                                                                                                                   

 .10، پیشین، ص جودمنبع حمید با شنودوگفت در محراب شهید چهارمین اخالقی و سیاسی منش از هاییجلوهصدري،  احمدرضا. 1
، 1394یخ مهدي روشن، تهران، انتشارات سوره مهر، چاپ اول، االسالم والمسلمین حاج شنامه و خاطرات حجت. رمضان تیموري، روزهاي روشن: زندگی2
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 شانیا شما گفتم ساواك سیرئ به آنگاه هستم، شانیا شاگردان از یکی که مفتخرم من و... بودند برخوردار یروح
 مردم زهین سر زور به دیخواهیم د؟یبکن دیخواهیم چکار د،یکنیم برخورد گونهنیا شانیا دوستان با و کرده دیتبع را
 با و ستین یشدن کار نیا ؟باشند نداشته دوست را شانیا و بردارند دست شانیا يرویپ و دیتقل از که دیکن وادار را

 1».شد مسلط و کرد دایپ راه مردم دل به توانینم زهین سر

 هاي سیاسیکید بر استراتژي صبر و بردباري در برابر فتنه. تأ2-8
هاي سیاسی، اجتماعی، اعتقادي و اخالقی سرگردان تنهاهللا مدنی این بود که در فهاي سیاسی آیتاز شاخص

ها که شماري از عالمان دینی در فتنهکردند. در صورتیدادند و اقدام میشدند و زود حقیقت را تشخیص مینمی
به   2کردند.ایشان براي ازدیاد بصیرت و فهم مردم اقدام می ،گرفتندمتوقف شده و راه احتیاط و انزوا در پیش می

به  )(عمسئله صبر و بردباري را براساس سیره معصومین شهید مدنیدر نجف اشرف،  ایشانعبیر یکی از شاگردان ت
 3خوبی تبیین، تئوریزه و کاربردي کرده بودند.

عنوان فقیه بود. به هاي سیاسی، صبر و بردباري به همراه تبعیت از فرامین ولیاهللا مدنی در برابر فتنهآیت راهبرد
خاطرات یکی از شهروندان میانه در طور که مطیع امام خمینی(ره) بودند و همان ،صدرایشان در جریان بنی نمونه،

آفرین از شدن حقایق، امور مشکلکردند تا ضمن روشنآمده است، ایشان جامعه را به صبر و بردباري تشویق می
 میبود کرده دعوت شانیا از. بودم خدمتشان رد را دارید نیآخر 60 سال بهشتیاردسوم «طریق قانون پیگیري شود: 

 اختالفات يریگاوج زمان. کنند ارشاد را شهر مردم انهیم جامع مسجد در زیتبر به تهران از متیعز هنگام که
 شیپ اوضاع به نسبت بود ما يروشنگر اهللاتیآ حضرت از ما يتقاضا و بود نظام مقامات ریسا با وقت جمهورسئیر

 من از فرمودند و شدند ادآوری را وحدت لزوم ،یاسالم اخالق و تقوا به هیتوص ضمن خود یسخنران در شانیا. آمده
 يبرا نفره سه یتئیه امام حضرت که ییآنجا از یول کنم صحبت آمده شیپ اوضاع خصوص در که شده خواسته

 تئیه تا نزنم یحرف و مکن اطاعت امام از که است واجب و فرض من بر اندفرموده نییتع والنئمس اختالفات حل
 دیباش داشته صبر کنمیم هیتوص هم شما به و بپردازد اختالفات وفصلحل به بتواند آرامش کمال در نفره سه محترم

 4».است نیصابر با خدا که
ز هاي سیاسی و اعتقادي به صبر، بردباري، استقامت و پرهیرفت از فتنهاهللا مدنی اعتقاد داشتند برونبنابراین، آیت

رو، در ماجراي فتنه خلق اینکند. ازن شدن ماهیت فتنه کمک میاز منازعات نیاز دارد و تحمل کردن مسائل به روش
مسلمان، دائماً تالش داشتند از برخورد بین نیروهاي امنیتی و انتظامی شهر با افراد حامی خلق مسلمان جلوگیري 

 فتنه آمد، شیپ زیتبر در مسلمان خلق حزب يسو از که یبحران«دهند: طور که ناصر برپور توضیح مینمایند و همان
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 يریگیپ را هیقض نیا يرهبر یمذهب يهاتیشخص و بودند داده یمذهب رنگ ت،یقوم بحث به آن در که بود یبزرگ
 هب را محراب شب، جمعه که رساندند ییجا به را کار هانیا و شدیم برگزار آهنراه دانیم در جمعه نماز .کردندیم

 را آنها و کردندیم یزخم چماق، و دشنه و قمه با گشتندیبرم جمعه نماز از که را ییمردها و زن دند،یکش آتش
 شجاعت و رتیبص و صبر از ما فتنه، صحنه آن در .کردیم دعوت صبر به را همه آقاحاج یول کردند،یم سنگباران

 یفروشتیبل دکه کی بازار، ،یاسالم يجمهور ابانیخ در د،یرس اوج به که هیقض هست ادمی .میفترگ درس قاآحاج
 است شاهد خدا. کردند حبس دکه آن در را آقاحاج باالجبار تاًینها و کنند جسارت آقا به خواستندیم اشرار نیا .بود
 و تیحما انیجر نیا از دیبا شما که بود نیا حرفشان. انداختندیم دهان آب یمدن اهللاتیآ يرو به و آمدندیم که

! پسرم :دادیم پاسخ ادیز نهیطمأن با و متانت اب هم آقاحاج. دیکن محکوم کنند،یم برخورد انیجر نیا با که را یکسان
 رونیب ما .میبود شانیا محافظ چون م،یکن سکوت که بود دشوار ارسیب ما يارب .ستیچ هیقض نیا شهیر دیدانینم شما
 بود يطور اوضاع روزها آن .کشندیم عذاب دارند هابچه که دیدیم شانیا .بود آقا همراه برادرها از یکی .میبود
 عذاب میدار که بود متوجه شانیا .میکردیم شهادت غسل یهمگ م،یآمدیم رونیب منزل از آقاحاجا ب یوقت که

 از ياهعد م،یآوردیم ای میبردیم ییجا را آقا وقت هر .بشود يبرخورد مبادا که کردیم دیتأک مکرر و میکشیم
 قبول فتنه سران حرف که اورندیب فشار آقاحاج به مثالً که فرستادندیم شانیا راه سر قمه و چماق و چوب با را اشرار
 شهیهم .بود درس ما يبرا شجاعتش و رتیبص و کردیم مقاومت یفاطم صبر با ،يعلو صبر با شانیا یول شود،

 گونهآن جمعه نماز يهاخطبه در که يبزرگمرد آن .دیایب شیپ يبرخورد و میبشو یاحساسات مبادا هک بود ما متوجه
 خلق و نیمنافق اهانت مقابل در نداشت، رینظ شجاعتش و دیغریم انقالب و نید دشمنان و نیمنافق استکبار، بر

 داشته صبر دیبا شما« :گفتیم همواره و مینرو در کوره از ما که بود مراقب و کردیم تحمل طورنیا هایمسلمان
 جیتدربه مردم تا دینکن برخورد .دارد ادیز موانع و انندشم نیا از اسالم .میهست راه اول هنوز ما .دیکن تحمل و دیباش

 جمع مردم آمدند،یم رونیب خانه از یمدن اهللاتیآ یوقت که دیرس ییجا به کار باالخره تا ».شوند متوجه خودشان
 تحمل و صبر شد، داده زیتبر در بارنیاول شعار نیا .»بماند تنها یعل م،یستین کوفه لاه ما« :دادندیم شعار و شدندیم
 یبزرگ درس ،یطیشرا چیه در نکردن ینینشعقب و حق از جانانه دفاع و شجاعت و هابحران در شانیا يداریپا و

 تیریمد«خلق مسلمان مبتنی بر به اعتقاد بهزاد پروین قدس، این روحیه شهید مدنی در مهار فتنه   1».بود ما يبرا
 بود.  2»یمدن دیشه دلسوزانه و مانهیحک

 . مبارزه با انحرافات انجمن حجتیه2-9
 يهاشهرستان عازم را خود يهافرستاده و مورانأم ،يابرنامه میتنظ باحجتیه  انجمن افراد 40دهه یانیپا يهاسال در

 انجمن به اًمجدد را آنها و رسانده سمع به بودند، وردهگردآ که يافراد جمع در را یینوارها و کردند مختلف

                                                                                                                                                                                   
 .79، پیشین، ص برپور ناصر با وشنودگفت در هابحران تیریمد و یمدن دیشه . ناصر برپور، رأفت، عامل موفقیت ایشان بود:1
 .20ص بهزاد پروین قدس، آن روز شهر حالت عاشورایی داشت، پیشین، . 2
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. گرددیم سازمشکل انجمن يبرا که افتدیم اتفاق ییماجرا ،یغیتبل يهااعزام نیا از یکی انیجر در. بازگرداندند
 انیجر ،داشتند سکونت شهر آن در یمدن اهللاتیآ دیشه مرحوم که 1349 سال در همدان، به انجمن یاعزام مورأم

 و کندیم ارتیز را عصر امام خواب در یخانم« که کندیم انیب گونهنیا نوار لهیوس به ياعده حضور در را یخواب
 و کنندیم را حجاج تیسقا آنجا که بدهد یکسان به حج سفر در شانیا که دهندیم خانم نیا به سکه يریمقاد امام

 به را انیجر شود،یم داریب خواب از خانم نیا نکهیا از بعد. دید خواهم آنجا در را تو که شودیم گفته خانم نیا به
 شب در که داشت تن به را لباس همان که یحال در سفر نیا در و شودیم مشرف حج به نکهیا تا سپارد،یم یفراموش

 را خواب آن انیجر و کرده دارید را خانم نیا عصر،یول حضرت مکه در بود، دهیپوش خواب در امام ارتیز
 عمل دستور، به و کندیم دایپ خود بیج از را هاپول آن کرده، خود لباس در دست خانم آن و کنندیم يادآوری
 يداریخر يو يبرا یراهنیپ و رفته بازار به شانیا با و گذاشته نهیمد در را يقرار خانم با زمان امام سپس .دینمایم
 نیا خاتمه در. کنندیم ارتیز و کرده دایپ را زهرا حضرت مطهر قبر و روندیم عیبق قبرستان به هم با بعد. کنندیم
 تو که بگو او به و برسان) است بوده ارتش افسر خانم آن پسر( پسرت به را من سالم که ندیفرمایم خانم به دارید

 بعد و دکنن نیچن که بکن هیتوص هم گرانید به و بدان را آن قدر یهست که یالتیتشک آن در و یهست ما ارانی ءجز
 شانیا از را سؤاالت نیا و برو مشهد در یالنیم اهللاتیآ نزد که ندیگویم و دنکنیم مطرح زن يبرا سؤال يتعداد
 کس همان دیگویم شانیا. رودیم یالنیم اهللاتیآ نزد و رفته مشهد به حج سفر از مراجعت از پس خانم آن. بپرس

 دیشه مرحوم اقدام نیا متعاقب...، و است داده قرار امر انیجر در هم را من کرده طرح شما يبرا را سؤاالت آن که
 اما. کنندیم یمخف را آن کرده، يآورجمع را نوار سرعت به آنها. خواهدیم را نوار و شده مطلع موضوع از یمدن
 وجود از نانیاطم زا پس شانیا. بدهند شانیا به را آن از يانسخه که شوندیم مجبور آنها ،یمدن يآقا اصرار برابر در
 خواهدیم او از و گرفته تماس بوده، دیتبع مشهد در که خود وثوق مورد افراد و کانینزد از یکی با یاظهارات نیچن
 موضوع اصل شانیا که پرسدیم را موضوع و رفته یالنیم يآقا نزد او .دینما استعالم یالنیم اهللاتیآ از را موضوع که
 مرحوم نیب یغاتیتبل لحاظ از يتند يبرخوردها که شودیم موجب نیهم و دینمایم بیتکذ را یزن نیچن مراجعه و

 را هاآن يهاجشن يبرگزار یمدن دیشه یحت و دیآ وجود به گرید يسو از هیحجت انجمن افراد و سوکی از یمدن
 شهرستان عازم نجمن،ا يمعنو رهبر که یزمان ؛ همچنینکنندیم اعالم ممنوع همدان هیمهد محل در شعبان مهین در

 داشت دیکأت زین اسالمی انقالب از پساهللا مدنی ید. آیتنمایم اعالم حرام را او از استقبال شانیا شود،یم کازرون
  1شود.ب استفاده براي امور کشور هیحجت انجمنبه دلیل جریان خطرناك آنها، نباید از اعضاي  که

می هم از وضعیت انجمن حجتیه در همدان و ماهیت آن در کشور ثر نهضت اسالدوستان شهید مدنی و نیروهاي مؤ
کردند و براي نیروهاي انقالب ها شرکت نمیهاي ایشان در جلسات انجمنیآگاه بودند و به دلیل مواضع و روشنگري

عنوان مثال، شیخ حسین انصاریان در کتاب د. بهجمن، با ساواك همکاري متقابل دارهویدا شده بود که این ان
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 انجمن شود، برپا سروري و جشن سال، آن شعبان نیمه براي بود کرده منع امام که آن با«کند: خاطرات خود نقل می
 امام مشیخط از هاآن جدایی از خوبی به مسئله این و بود انداخته راه به مفصلی جشن بزرگی، باغ در همدان حجتیه

 بود، آن از قبل سال دو یکی به مربوط قضیه .داشتم خبر ساواك با هاآن ارتباط از کامالً خودم من. کردمی حکایت
 مجلس شهر، مهم سراهايکاروان از یکی در همدان، حجتیه انجمن زمانهم. داشتم منبر همدان در روز ده من که

 و دمبو امام خط انقالبیون همراه و امام پیرو که من. کنم ایراد آنجا در سخنرانی یک تا کردند دعوت من از. داشت
 هاآن براي ییديأت من کار این خواستمنمی من .نپذیرفتم را دعوت آن رفتم،می منبر کالنتري مورانأم محاصره در

 نکردن شرکت طرفی از. بود هاآن براي خوبی ییدأت و پشتوانه هاآن جلسات در ما امثال حضور چون گردد، محسوب
 با سریع ،آمد پیش ايمسئله اگر: گفتندیم شنیدم خود وشگ با .شدمی هاآن شأن کسر باعث شان،جلسه در من

 را هاآن دعوت چرا: کرد الؤس کرد،می زندگی همدان زمان آن در که مدنی اهللاآیت. بگذاریم میان در ساواك
 برقرار جلسه بودند آمده هااین که حیدریه تربت و بندرعباس جمله از شهر، چند در من: کردم عرض کنی؟نمی قبول

 میان در ساواك با سریع ،آمد پیش ايمسئله اگر گفتند،می یکدیگر به افرادشان که شنیدم خود گوش با نند،ک
 مطلع تعجب کمال با شد؛ ثابت زودي به من حرف. کنند حل را ما مشکل تا بخواهیم کمک هاآن از و بگذاریم

 افکار اینجا در تا آمده انصاریان آقاي که بودند گفته هاآن .اندکرده شکایت ما از و رفته شهربانی به هاآن شدیم
 امام به وابستگی و داريیند مدعیان این چگونه که بود تعجب جاي واقعاً. دهد اشاعه را او باند و خمینی اهللاآیت
 او. داشتم اقامت مقدسیان ابراهیم حاج منزل در من !اندکرده شکایت ما از طاغوت رژیم شهربانی پیش ،)عج(زمان

 ارادتمندان از و امام مقلد و بزرگوار بسیار مردي او کرد،می دعوت همدان به مرا ساله هر که بود تهران بزرگ تجار از
 مقدسیان آقاي و من و آمدند شهربانی طرف از صبح ده ساعت. بود شب نماز و عبادت و ذکر اهل و مدنی اهللاآیت

 اهل اصالتاً که نراقی آقاي نام به افسري .بردند جانآ به ه،کرد دستگیر بود، ندیده را شهربانی خود عمر در که را
 که تو گفتم او به بود، نراقی احمد مال سلسله از او. داشت برعهده را همدان شهربانی اطالعات معاونت بود، کاشان

 کار ارهدرب اخذاتؤم و تذکرات از پس...کنی؟می خدمت شاه به و ايپوشیده را لباس این چگونه اي،ریشه آن از
 قبول را انجمن منبر که خواست من از -مالیم و نرم سپس جدي، و تند ابتدا -جدیت با نراقی آقاي خودم، فعالیت و

 اگر کنممی الیؤس: گفتم او به نداشت، حضور کسی مقدسیان آقاي و او من، از غیر و شد خلوت اتاق وقتی .کنم
: گفت کنید؟ دستگیر را ما تا کرده شکایت ما از کسی هچ نده، جواب نخواستی هم اگر بده، جواب خواست دلت

 باالخره بروم، توانمنمی و دارم برنامه دارم، کار اندکرده دعوتم منبر براي که ساعتی آن: گفتم همدان، حجتیه انجمن
 شرکت هاآن مجلس در وجههیچ به و مخالفیم انجمن با که گفتممی صراحت با اگر. برگشتیم و کردیم قانع را او

 1».کردندمی تعطیل همدان در را ما مجلس بسا چه کرد، نخواهیم

                                                                                                                                                                                   
، تهران، انتشارات مرکز اسناد انیانصار نیحس خیش حاج نیوالمسلم االسالمحجت خاطراتي، اشکذریدهقان محمدرضا و پوریکرم دیحم بخت،کین میرح. 1

 .1382انقالب اسالمی، چاپ اول، 
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اهللا اي که مربوط به چندین سال قبل از پیروزي انقالب اسالمی است، شهید ضرغامی بیان کردند آیتدر خاطره
بیه کافرین ها را شنشین شیطان توصیف کردند و باطن آنمدنی نسبت به انجمن حجتیه اعتمادي نداشتند و آنها را هم

 دانستند. در این زمینه آمده است: می
 از حرف. بود آبادخرم اهل ایشان. بودیم نشسته دشمن کمین براي سردشت هايجبهه در ضرغامی شهید با روز یک«

 حجتیه انجمن از سخن بودیم، ایشان خدمت که روز یک. دارم جالب خاطره یک من گفت و آمد پیش مدنی شهید
 داده آنها به نان اگر. باشید مواظب. کنندمی عمل سگ مثل هااین« :فرمودند حجتیه انجمن رد ضمن ایشان. آمد پیش
 حرف این :پرسیدم ».کنندمی زندگی شیطان با و است کافر به وابستگی شاندرونی خصلت ولی جنبانند،می دم شود،

 و احکام و بود حجتیه انجمن مذهبی، هگرو تنها کشور در که زمانی. انقالب از قبل سال هفت گفت زدند؟ کی را
1».دانستیمینم ما یا نبود امروز مثل شانفکري انحراف و آموختمی جوانان به حدیث  

 . غیرت انقالبی و تالش براي حفظ نظام2-10
 از تمام ظرفیت دهد که ایشاننشان مینقالب اسالمی بعد از پیروزي ااهللا مدنی در دوران حیات ایشان عملکرد آیت

هاي سیاسی و ماجراجویی و در فتنه جمهوري اسالمی و پایداري آن بهره گرفته و توانایی خویش براي حفظ نظام
هاي موجود از گرفتند و براي برطرف کردن ناامنیینظر م طلب، همواره مصلحت نظام اسالمی را درافراد فرصت

رف نداشته المی، با هیچ شخص یا گروهی تعاجان خویش مایه گذاشتند. ایشان در راستاي حفظ نظام جمهوري اس
المی ملت ایران و همواره خط قرمز ایشان، حفظ نظام جمهوري اسالمی بود؛ زیرا این نظام را برآمده از نهضت اس

 می مترادف با حفظ اسالم خواهد بود. و حفظ جمهوري اسالاست دانستند که هدف غایی آن، متعالی می
ها و بیانات ایشان در راستاي حفظ انقالب و نظام بوده دانستند و حرفتکلیف میشهید مدنی، حفظ نظام را یک 

 دختر بزرگوار شهید مدنی اعتقاد دارند:  2است.
  3»ود.بش حفظ نظام این بود که اصل بودند، (ره)امام حضرت و نید فقط اصل ،نبود مهم ني ایشابرا يزیچ«

ید مدنی داراي غیرت انقالبی بودن و تالش زیادي براي حفظ فضل معتقدند شهاهللا بنیدر همین ارتباط، آیت
اهللا من از نزدیک که با آیت«نظام و جلوگیري از آسیب رسیدن به آن داشت. در بخشی از خاطرات ایشان آمده است: 

 در کتاب خاطرات ایشان آمده است:  4»دیدم.ن را انسانی غیور و جسور میمدنی معاشرت داشتم، ایشا
 امام به نسبت. بود نظیر کم واقعاً ،داشت که باالیی سن به توجه با مدنی اسداهللا سید اهللاآیت فداکاري و اخالص«
 یکی در شهادتش، از قبل هفته دو یکی. داد نشان هم عمل در را این. بگذرد چیزشهمه از بود حاضر انقالب و
 بود، گرفته آسمان سويبه را هایشدست که حالی در چشم اشک با و روزه زبان با که جمعه نماز هايخطبه از

                                                                                                                                                                                   
 .121، ص 1389، مرداد57، شاهد یاران، شماره»رابدار محطالیه«. محمدعلی حیدري،  1
 .1399مرداد  12. مصاحبه نگارنده با ابراهیم مخبر، تبریز، 2
 .1399 ریت 10 مقدس، قم ،یمدن اهللامحراب آیت دیشه گرامی دختر یمدن ربابه دهیس. مصاحبه نگارنده با 3
 .42، ص 1384، شهریور و مهر 70، ماهنامه مبلغان، شماره »شهید مدنیاهللا رجعت سرخ: نگاهی به زندگی و سیره آیت«. حسن اردشیري، 4
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 و نظام این براي اگر: گویممی دلم ته از است، دلم حرف زنممی که حرفی این شاهدي تو خداوندا: گویدمی
 انقالب بر اما کن وارد من جان بر را آفت این. خرممی جانم به را آفت آن من ،هست بالیی و آفتی یک انقالب

 1».کرد امام و انقالب بالي سپر را خودش ییعن ؛نشود وارد ايلطمه
ایشان براي صیانت از انقالب اسالمی، مبارزه علیه استکبار و جریان نفاق و حمایت از امامِ امت و نظام اسالمی را 

الخصوص هاي خارجی علیاهللا الزمه مقابله با قدرتدانستند و به اعتقاد ایشان، جهاد فی سبیلاز هر طریقی الزم می
  2یکا است.آمر

 ونیسمیهبرابر استکبار جهانی آمریکا و ص گیري قاطع در. موضع2-11

ون اهللا مدنی، قاطعیت و صراحت در برابر آمریکا و اسرائیل بوده است. ایشان بدهاي سیره مبارزاتی آیتیکی از ویژگی
هاي بشري را ناشی از عملکرد تدادند و جنایب قرار میالمللی را خطاونیست بینیههیچ هراسی، استکبار جهانی و ص

هاي مطبوعاتی، جلسات درس، جلسات اداري و هاي نماز جمعه، مصاحبهها، خطبهدانستند. در سخنرانیها میاین رژیم
 داشتند.صوص آمریکا و اسرائیل را بیان میخههاي استکباري جهان بانزجار خود از رژیم ،شدهر موقعیتی که ایجاد می

ایشان کامالً در برابر آمریکا و در برابر صهیونیست موضع داشتند و آشکارا بیان «ات آمده است: در یکی از خاطر
کردند؛ یعنی آن مکتب امام در وجود ایشان تجلی داشت، در صحبت ایشان انعکاس داشت، یعنی نبود که ایشان بداند می

هاي ایشان، چه در جلسات خصوصی و اشارات تولی اظهار نکند راجع به آمریکا، اسرائیل و صهیونیسم جهانی در صحب
ها هم کردند، ایشان صحبت داشتند و همین صحبتطور رسمی حضور پیدا مییشان و چه در محافلی که جمعیت بها

موجب شده بود که ایشان را تبعید کردند به گنبد، که شعاع اثرگذاري ایشان را محدود بکنند وگرنه ممکن بود در مراکز 
  3»افتاده.محدود کردند به یک شهر مرزي دور ن آثار بیشتري داشته باشد، فعالیت بیشتري داشته باشد، ایشان رااستان ایشا

کند: خصوص دیدگاه شهید مدنی نسبت به آمریکا در کتاب هدایت سوم نقل می در محمدجعفر اسديسردار 
 داریب که هاستجوان به حواسش شتریب. ندارد یترس رزنیپ و رمردیپ شدن داریب از برود ياخانه به يدزد اگر گفتیم«

 داریب را هاجوان دیبا ،بردیم دارد را ما تیثیح و عزت و شرف و اموال کایآمر. است دزد ما خانه در هم حاال .نشوند
  4».میکن

 کند پیدا هادام باید حد بدان مبارزه این«اشاره کرده است:  1359هاي خود در خرداد شهید مدنی در یکی از سخنرانی
 در را شهادت ما و است آنان گلوله سپر ما هايسینه بردارند، طمع دست سرزمین این از) او عوامل و آمریکا( آنان که

                                                                                                                                                                                   
 .224ص  ،1386 اول، چاپ ،یاسالم انقالب اسناد مرکز تهران، فضل،یبن یمرتض خیش اهللاتیآ خاطرات ،ياباذر میعبدالرح .1
 .59دار، اخالق کارگزاران، پیشین، ص صادق گلزاده، جواد خالقی و ابوالفضل طریقه. 2
  .1399 نیفرورد 31 ، قم مقدس،فریمیابراه يعبدالهاد اهللاتیآمصاحبه نگارنده با . 3
 .62، ص 1392، تهران، انتشارات سوره مهر، مقدس دفاع و یاسالم انقالب از ياسد محمدجعفر سردار خاطرات: سوم تیهدامنش، . سید حمید سجادي4
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 1».پذیریممی دشمنانمان با مبارزه
. در این خصوص باید شودمربوط می از جمله اقدامات شهید مدنی علیه رژیم غاصب اسرائیل به نیمه دوم دهه چهل

 میتنظ که ياجلسهصورت در همدان کل يفرماندار ،شد رانیا وارد 1346 سال لیاوا در یمدن دیشه یوقتشود  اشاره
 جادیا و یقبل لیدال به لیذ مشروحه ونیروحان يجار سال در«: دکردیکأت صفر و محرم ماه دنیرس فرا به اشاره با کرد

 با یانتظام يواحدها و بود خواهند محروم قراء و شهرها زا اعم یاستحفاظ ةحوز تمام در رفتن منبر از کیتحر و تشنج
 ساواك به پرونده میتنظ با بالفاصله نمودند استفاده منبر ازمذبور  اشخاص چنانچه. نمود خواهند مراقبت کامل نظارت
 یمدن دیشه» ی.مدن اسداهللا دیس ي واهراوه محمود دیس ،2یدامغان یعالم یمحمدتق، پناهنیحس ابوالقاسم: شوند اعزام

 انتشار ي،و مهم اقدامات از یکی و داد تداوم را خود یاسیس يهاتیفعال کشور به ورود محضبه تیممنوع نیا رغمیعل
 مناسبت به که ی(ره)نیخم امام داللحنیشد هیاعالم. بود اعراب روزه شش يهاجنگ نهیزم در) ره(ینیخم امام ۀیاعالم

 و ریتکث ،آورده رانیا به یمدن دیشه توسط ،بود شده صادر) اردن و هیسور صر،م( اعراب هیعل لیاسرائ روزه شش جنگ
 به همدان یشهربان سرپرست که يانامه در. داشت هیقض نیا به نسبت مردم کردنآگاه در يادیز نقش که شد منتشر
 ونیروحان از و ینیخم يادیا از که یدهخوارقان یمدن اسداهللا دیس را مذکور هیاعالم«: کندیم دیق ،کرد ارسال کل یشهربان

  3».است آورده همدان به ،دارد اقامت همدان در و کرده مراجعت رانیا به نجف از راًیاخ و است ناراحت
 4کردند.شهید مدنی در نماز جمعه تبریز، مواضع صریح خود را نسبت به اسرائیل و فلسطین اعالم میبر این، عالوه

ونیسم برخورد یهاز خط سیاسی امام(ره) با مسئله صست که شهید مدنی با تبعیت ي آمده اردر خاطرات مهدي اسکند
) ره(ینیخم امامی مشخط اساس بر یاجتماع و یمذهب ،یاسیس ابعاد هیکل در یمدن دیشه مرحوم«قاطع و جدي داشتند: 

 موضوع با تريجد راتبم به و داشتند تیحساس ژهیو طورهب یلیاسرائ ضد يهاتیفعال خصوص درو  اندداشته تیفعال
 5».کردندیم برخورد لیاسرائ و هودی

ان، کنندگایی نشان داده شده است که اعتراضتصویر زیر، حضور شهید مدنی در تظاهرات ضدّ آمریک در
 جمهور وقت آمریکا یعنی کارتر را در دست دارند. پالکاردهایی علیه رئیس

                                                                                                                                                                                   
 .59خالق کارگزاران، پیشین، ص دار، اصادق گلزاده، جواد خالقی و ابوالفضل طریقه. 1
 عازم ش 1329 سال در و کسب همدان در را اسالمی علوم شد. مقدمات متولد همدان در ش 1308 سال در شیخعلی حاج دامغانی فرزند عالمی . محمدتقی2

 به معروف مسجد در و مهاجرت همدان به آن از شد. پس مند بهره) ره( خمینی امام و گلپایگانی بروجردي، عظام آیات دروس از سال 15 حدود شد. در قم
 .رفت دارد قرار بازار کنار در که) ص(پیغمبر مسجد به اهالی درخواست به بنا مدتی از پس پرداخت دین تبلیغ به) دراز خانه(
 .82اهللا سید اسداهللا مدنی، پیشین، ص پور، زندگی و مبارزات آیترضا بسطامی و داود قاسم. 3
 .1399 مرداد 15جاوید، تبریز، با اصغر آسایش  صاحبه نگارنده. م4
 نیدوم شهادت سالگرد نیمایس نامهژهیو نامه قانلی محراب،وگو از مهدي خرمی، ویژه، گفت»همدان، یاد تبعیدي غریبی را به یادگار دارد«مهدي اسکندري، . 5

 .19ی، ص شرق جانیآذربا یاسالم انقالب یگفرهن جبهه مطالعات فتری، تبریز، دمدن اسداهللا دیس اهللاتیآ محراب دیشه
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 در تبریز کاییاهللا مدنی در راهپیمایی ضدّ آمریتصویر آیت

 کید بر حکومت عادالنه اسالمی به جاي نظام پادشاهی مطلقه. تأ2-12
ها و در برخی مجامع به مصداقگرفتن نهضت اسالمی ملت ایران، شهید مدنی به فکر حکومت اسالمی بودند قبل از شتاب

ه مطلوب حکومت، از نظام کردند و در راستاي ترسیم چهروب در نظام اسالمی اشاره میهاي حکومت مطللفهو مؤ
نگرانه نسبت به فرجام رژیم پادشاهی پهلوي اي بود که نگرشی آیندهگونهه بیان ایشان بهکردند. نحوعادالنه علوي یاد می

 . است نظام جایگزین پادشاهی در ایران ،داشتند. از دیدگاه ایشان، حکومت اسالمی
 نیهمبه عراج ي آقاي مدنیهاصحبت اصل کالم، اصل«د: کنی تشریح میکنگانیبحران یموس االسالمحجت
 تمام شانیا. کردیم صحبت شتریب مورد نیا دربود.  شاه میرژ یاخالق يهافساد اصطالح به و يعلو عدل حکومت
 -حکومت عدل علوي -شانیا کالم بلُ و مغز و شانیا کالم هیتک شان،یا صحبت تمام. گرید بود مورد نیا در تالششان

ها برگزار گري در جلساتی که صبحدر مسجد کوزه هاي امام(ره)، ضمن ترویج اندیشهدر بندر کنگانشهید مدنی  1».بود
 2کردند.حکومت عادالنه و اهمیت آن در برابر ظلم و فساد را تبیین می ،شدمی

شهرستان با ایشان  اهللا مدنی در اینحاج محمد صفایی یکی از جوانان انقالبی گنبد کاووس که در زمان تبعید آیت
هایی که داشتیم بیشتر از عدل امام با آقاي مدنی در ارتباط«کند: خصوص بیان می دیدارهاي مکرري داشتند، در این

کردند. ایشان در اصل دنبال تشکیل حکومت اسالمی بود؛ علی(ع)، آیات قرآن و گاهی از حضرت امام(ره) صحبت می
دفعه آقاي مهندس شاهرودي (رئیس سازمان آب بود، آبِ شهرداري، می بود. یکت که دنبال حکومت اسالپروایی نداش

آن زمان شهرداري متولی آب بود) به آقاي مدنی گفت: اگر الزم است ما برویم از شغل دولتی استعفا بدهیم. آقاي مدنی 
بدهیم، شما تجربۀ کاري خواهیم تشکیل حکومت اسالمی نه، ما شما رو الزم داریم، ما می«خیلی قاطع جواب دادند: 
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انگار حکومت اسالمی را  -اهللا مدنیآیت-حکومت اسالمی براي من یک چیز تصوري بود ولی براي ایشان» دارید.
توانند این نظام را سرنگون کنند. این نظام پهلوي را فقط یک قدرت الهی الیقین بود برایشان که میمثل عین ،دیدمی
ها خیلی فراتر بودند، قدرتش خیلی ها، آنها و این حرفها و لیبرالتیست مردم، کمونتوانست سرنگون کند، از قدرمی

زیاد بود. اعتقاد و ایمان آقاي مدنی نسبت به واژگونی نظام شاهنشاهی و ایجاد تشکیالنی به نام حکومت اسالمی وجود 
 1»کم انقالب شد.داشت تا اینکه کم
نشینی، فاصله طبقاتی و سوءاستفاده از قدرت و مناصب ی مخالف کاخاهللا مدنی، حکومت اسالمبه اعتقاد آیت

هاي موجود براي ازدیاد قدرت و نظام طاغوتی همواره دولتمردان از فرصتدر حکومتی است و این درحالی است که 
 رو، حرکت کردن مسئوالن و کارگزاران حکومت اسالمی در مسیراینگیرند. ازهاي قدرت بهره میکاخ برپایی

 ظام اسالمی است. ننشینی یک تهدید جدي براي بقاي تجمالت و کاخ
 يهاسال در هم آن د،داشتن ملّت خبرگان جمع در که ینطق در یمدن اهللاتیآ دیشهدر این زمینه باید توجه داشت 

 درك شتریب را آن عمق امروز که دادند زمان آن ونیانقالب و مطرح يهاتیشخص به يادهندهتکان هشدار ،انقالب اول
 خایزل یوقت که کرد اشاره داستان قسمت آن به میحک قرآن در »خایزل و وسفی« يماجرا به اشاره با یمدن دیشه. میکنیم

 یمهمان انیم در و داد یترنج و کارد آنان دست به و کرد دعوت یافتیض به را آنان ،شد باخبر مصر زنان يریگبیع از
. همان بودند خایزل گرتممال که یزنان دست شدن دهیبر و همان وسفی آمدن شود، فتایض وارد که داد دستور وسفی به

) يپهلو( محمدرضا امتیق و محشر در نکند! انیآقا«: داد ادامه بونیتر پشت در دردناك هیگر با یمدن اهللاتیآ دیشه
 یطاغوت و نینشکاخ من مثل و دیدیبر را دستتان دادند ترنج دستتان یوقت هم شما دیدید دیبگو و ردیبگ را ما يجلو
 2»!د؟یشد

ثر در ترویج اندیشه حکومت اسالمی به رهبري امام دارند شهید مدنی یکی از عناصر مؤ صدیقی اعتقاد کاظماهللا آیت
 نجف، نامطلوب و نیسنگ جو در که بود يمبارز يهاتیشخص جمله از یمدن دیشه«خمینی(ره) بودند. به باور ایشان؛ 

 شهیاند همان که) ره(ینیخم امام دیجد افکار رشیپذ يبرا را جامعه و کرد باز) ره(امام یانقالب يهاتیفعال يبرا را فضا
 عصر اول طراز يفقها از هم و یواقع يمعنا به زاهد هم یمدن دیشه. کرد آماده بود، ینید حکومت يبرقرار و یقرآن ناب
 که آنچه به شدیم باعث شانیا شجاعت حال نیع در و کردیم دخو ییدانا و فقاهت مقهور و مجذوب را همه که بود
 3»د.کن عمل ياواهمه نیترکوچک بدون دارد باور

ایشان در جلساتی که با جوانان  بود.» حکومت عدل علوي«هللا مدنی، انمونه عینی حکومت مطلوب شهید محراب آیت
آوردند و نظام موجود در زمان علی(ع) صحبت به میان می و نیروهاي انقالبی داشتند، همواره از عدالت در حکومت امام

                                                                                                                                                                                   
 .1399 بهشتیارد 9. مصاحبه نگارنده با حاج محمد صفایی، گرگان، 1
، 423؛ مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی، جلسه 6، ص1397، بیستم شهریور 2709 شماره ،نودوسوم سال، »ومین شهید محرابد«. روزنامه اطالعات، 2

 .21، ص 1395وهفتم اردیبهشت بیست
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عدالتی کردند. از دیدگاه ایشان، نظام پادشاهی همراه با بیمیمعرفی پهلوي را مصداق بارز ضدّیت با حکومت عادالنه 
هاي اخصاز ش طلوب به حکومتی جایگزین نیاز دارد که مبتنی بر اسالم باشد؛و فساد است و رهایی از این شرایط نام

 ند: کگلستان در این زمینه اشاره می . یکی از فرهنگیان استاناست راهبردي نظام جایگزین نیز عدالت و رفع فساد
هایشان بیشتر صرفاً در مورد عدل علی، عدالت علی و شخصیت علی بحثش بود و حکومت عدل علی. البته سخن«
 1»کرد یعنی موضوع این شکلی بود.ن پهلوي هم اصابت میعدالتی و فساد دورااي بود که دقیقاً به بیگونهبه

کید دارد که ایشان در اوایل دهه پنجاه شمسی داراي فکر جایگزینی نظام سیاسی اهللا مدنی تأیکی از شاگردان آیت
 هايتالي صحبهبودند که حکومت اسالمی از دیدگاه ایشان نظامی مناسب به جاي الگوي فاسد پادشاهی بود و در الب

ایشان کامالً دربارة حکومت اسالمی هم «شد: کید بر نظام منبعث از دین اسالم مشاهده میایشان، نقد رژیم پهلوي و تأ
کردند شود را بیان میهایشان همان مباحث والیت فقیه و آنچه که در نظام والیت مبتنی میتوجه داشتند و هم در صحبت

شاءاهللا امام وارد کشور کردند که به زودي انمسائل را مطرح می و در جلسات خصوصی و سر درس ما کامالً این
شاهی که کردند علیه شاه و نظام ستمشود و همیشه نفرین میشاءاهللا حکومت اسالمی برگزار میشوند، به زودي انمی

شاهی در نظام ستم ها را خدا بکند. کامالً فکر جایگزین در اندیشه شهید مدنی وجود داشت و جایگزینمثالً ریشه این
نظر ایشان حکومت اسالمی بود با همان قرائتی که امام خمینی(ره) از نظام سیاسی اسالم که نظام والیت باشد، داشتند. 

 2»شاهی داشتند.کامالً براي ایشان این مسائل واضح بود، از همان زمان تأکید بر جایگزینی حکومت اسالمی براي نظام ستم

 از هنر متعهد دینی و انقالبی . تشویق و حمایت2-13
ئمه نشان عملکرد ایشان در مسجد جواداال بودند. موافق هایی با مضامین دینیتئاتر و نمایش با اهللا مدنیآیتشهید 

کید ایشان و نمایشی بودند که ماهیت مورد تأ هاي هنريکننده جوانان در خصوص فعالیتدهد که ایشان تشویقمی
کنند خصوص اشاره می علی آقامحمدي از نزدیکان شهید مدنی در این  3ضامین اسالمی بود.ها، مبراي این برنامه

کردند. در بخشی از خاطرات شدت از هنرهاي داراي دغدغه و مبتنی بر مسائل دینی و انقالبی حمایت میکه ایشان به
 ایشان آمده است: 

داد؛ یعنی حتماً یک کت و شلوار یا چیز سنگینی میگفتند، ایشان حتماً صله ها مثالً شعر میگاهی بعضی جوان«
کرد. ایشان بهترین امکاناتی را که داشتند براي تشویق را که آن زمان قیمت قابل توجهی داشت، براي آنها تهیه می

ویژه شد، بهدادند. اگر شعري در مورد فلسطین یا در مورد جریانات اسالمی و یا در مورد ائمه خوانده میمی
 4»یی که مضامین انقالبی داشت در حقیقت تغییر اجتماعی را هم در متن شعر داشت، عالقه ایشان باال بود.آنها
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 تئاتر، مانند يهنر مختلف يهاعرصه دالورمردان ،یلیتحم جنگ و اسالمی انقالب گرانقدر يشهدا از يتعداد
 در یمدن اهللاتیآ دیشه. افتندی دست ،است شهادت همان که برتر هنر به که اندبوده یدست عیصنا و یقیموس ،ینقاش
 لیتشک »شینما گروه« ارید نیا هنرمند و یمذهب يهابچه حضور بادر مسجد جواداالئمه  آبادحضور در خرم زمان
اهللا مدنی در تبیین این مسئله باید اشاره کرد آیت  1.بودند گروه نیهم ياعضا از ينماز دیشه و باروزه دیشهند که داد

هاي فرهنگی از طریق ت به فعالیتبساي داشت و برخالف برخی از علماي دین، نر فرهنگی توجه ویژهبه امو
تفاوت نبود بلکه از هر ابزار و روش صحیحی براي تبلیغ و ترویج دین، اخالق و امور معنوي بهره هاي نوین بیشیوه
هاي آباد، حمایت از فعالیتالق عملی در خرمهاي شهید مدنی براي ترویج معارف اسالمی و اخبرد. یکی از شیوهمی

هاي مذهبی که با هنر تئاتر آشنایی فرهنگی نظیر نمایش و تئاتر با رویکرد دینی و مذهبی بود. ایشان با شخصیت
شدند و در مساجد ضمن انجام کارهاي تبلیغی هایی تشکیل میداشتند، مراودات داشته و تحت نظارت ایشان، گروه

. در این خصوص پرداختندمی (ص) ، به امر تولید محتواي فرهنگی در راستاي تقویت اسالم ناب محمديو اقامه نماز
آباد در روند انقالب شهید مدنی با حسین کرم قشقایی ارتباط داشت. شهید قشقایی یکی از فرزندان برومند خرم

اهللا مدنی را درك کرده و بیشتر آیت آباد، محضر شهید محرابست که در مدت کوتاه اقامت در خرماسالمی بوده ا
آباد نقش هاي هنري خرمقشقایی در بارورسازي روح و تواناییبرد. شهید سر میاالئمه بهجواداوقات در مسجد 

کرد و به همین منظور با آنان هاي اخالقی و مذهبی دعوت میثري داشت. وي هنرمندان تئاتر را به کار در زمینهمؤ
گویی تک«داشت. وي نمایشنامه کرد و بعضی از اوقات در محل تمرین، نماز جماعت به پا میجلساتی برگزار می

نوشته شهید دکتر علی شریعتی را با بازي حسین شیدایی آماده اجرا کرده بود و ضمن مشورت با شهید مدنی  »ابوذر
موریتش د که به خاطر اتمام مأنه ببرآباد به صحآباد آمده بود، قصد داشت آن را در مساجد خرمکه آن زمان به خرم

هاي دیگري همکاري کردند و چندین آباد، شهید مدنی با گروهبعد از رفتن ایشان از خرم  2موفق به این کار نشد.
نمایش با نظارت و مشورت ایشان در مسجد اجرا شد. در خصوص نقش شهید مدنی در گروه تئاتر مسجد جواداالئمه 

، تشکیل گروه 1355آباد در سال از رویدادهاي مهم تئاتر خرم«ست؛ اشاره شده ا »تاننمایش در لرس«در کتاب 
اهللا مدنی فعالیت خود را آغاز کرد، چند نمایش کتابخانه مسجد جواد االئمه(ع) است. این گروه زیر نظر شهید آیت

نگذشته بود که ساواك االئمه(ع) به نمایش گذارد ولی چندي از تشکیل این گروه را در مسجد جواد  3نمایش
 4»شود.بندد و لذا گروه مذکور نیز منحل میکتابخانه مسجد یاد شده را می

                                                                                                                                                                                   
 .1390مهر  22)، عشاق جرگه در برنامهژهیو نیدوم، (مصاحبه ایشان در خصوص اینینعمت رزادیش. خاطره از 1
 .100، ص1379آباد، انتشارات پیغام، چاپ نخست، )، خرم1370. سیامک موسوي، نمایش در لرستان (از آئین تا سال 2
است که نویسنده و کارگردان آن محمدکاظم » دنکور استقالل طلب«وسط مسجد جواداالئمه به روي صحنه رفت ها که در این دوران ت. یکی از این نمایش3

آبدري، عالفی بود. این نمایش توسط گروه نمایش کتابخانه مسجد جواداالئمه تدارك دیده شده بود و برخی بازیگران آن شهید علیرضا حیدري، احسان 
 قل از کتاب نمایش در لرستان.ساسان امیرپور و... بودند. به ن

 .124)، پیشین، ص1370.  سیامک موسوي، نمایش در لرستان (از آیین تا سال 4
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اد فعالیت آباالئمه خرمهاي فرهنگی و هنري مسجد جوادلیتدکتر سیامک موسوي از نوجوانانی که در فعا 
ند: کآباد اشاره میماهللا مدنی در پرورش فرهنگ جهاد و شهادت در خرثیر آیتداشت، در خصوص نقش و تأ

هاي داالئمه یکی از حوزهتحت تعلیمات شهید مدنی اتفاقات بسیار بزرگی در مسجد جواداالئمه افتاد. مسجد جوا«
، بسیار مؤثر هایی که حاال شهید شدندآباد است که در پرورش شخصیتفرهنگی خرم -تأثیرگذار مذهبی فرهنگی

شهید  اهللا سعیدي.پورزادي و شهید نعمت ري داشتند مانند شهید هاشمن در مسجد همکابود از کسانی که با ایشا
مهجور مانده  اهللا سعیدي یکی از افتخارات دفاع مقدس لرستان است که البته نامش در بین فرماندهان شهیدنعمت
جور ها مه. هاشم پورزادي یکی از فرماندهان شهید سپاه است که در اوایل جنگ به شهادت رسید اما ایناست
هاي بزرگی هستند. ها ناماند. اینزاده یکی از این شهداي سپاه است که مهجور ماندهاند. شهید توکل مصطفیمانده
طور شبانه آباد بههایی که به مردم خرمکمکها تحت تعلیمات آقاي مدنی قرار داشتند، همکار ایشان بودند، این

اهللا سعیدي دست راست آقاي مدنی بودند ین جوانان بود. شهید نعمتآباد از طریق همشد به مستمندان خرمانجام می
کردند. از جانب دیگر کتابخانۀ بسیار مفصلی اقالم را توزیع می زاده و شهید پورزادي اینو شهید توکل مصطفی

رضا گرفت، شهداي بسیار برجسته در حوزة فرهنگ دارند. شهید علیهاي فرهنگی صورت میاینجا داشت و فعالیت
داد. ایشان از هاي فرهنگی رو هم آنجا انجام مینگار و خبرنگار بود البته در جوانی، فعالیتحیدري که روزنامه

کردند، این شخصیت در آن مرکز فرهنگی شکل گرفت. شهید بردار بودند، خبر تهیه میکسانی بودند که فیلم
ایی بود که آنجا شکل گرفت و قوام پیدا کرد. شهید ههست، ایشان ارتشی بود، یکی از شخصیت  1محمدرضا باروزه
   2»کارشناس تئاتر بود.داد و شهید حسین قشقایی، انجام میباروزه کار تئاتر 

 . سیره اجتماعی3

 . کمک به فقرا و نیازمندان3-1
 یعنی لمهک اعم يمعنا به مستضعفان و محرومان از تیحما یمدن اهللاتیآ یاسیسو سیره  شهیاند برجسته نکات از

 و نخوت ی،نیببزرگ استکبار، يخو که یکسان همه یعبارتبه و ياقتصاد ژهیوهب ،یاسیس ،یفرهنگ مستضعفان
 مستضعفان به منحصر یمدن اهللاتیآ منظر و قاموس در محرومان و مستضعفان از تیحما. ، استندارند ییجويبرتر
   3.اندگرفته قرار استضعاف مورد ينحو به یخاک رهک نیا در که است ییهاانسان همه شامل بلکه ستین یداخل

                                                                                                                                                                                   
اي کامالً نامهنامه ایشان نمایان است. این شهید بزرگوار وصیتاهللا مدنی و تأثیر ایشان بر محمدرضا باروزه به خوبی در وصیتهاي اخالقی آیت. آموزه1

 میکن دایپ را راه و میایب خود به باشد تذکر یستیبا باشد درس یستیبا هارفتن و آمدن نیا زانیعز يا«...اند. بخشی از آن به قرار زیر است: اخالفی تدوین کرده
 را آن به عمل تقدر و شناخت شما همه به خداوند دوارمیام .میروینم او دنبال به اما جلو در يرهرو و میروینم راه به اما روشن و داستیپ راه اصوالً
 دیکن یسست مبادا و دیده انجام ،است خودتان توشه و خدا يرضا يبرا فقط که را عبادتتان دیباش آخرت فکر به و دیبدان است زودگذر ایدن...دیبفرما تیعنا

 ».دیده انجام شما که است يکار هر از بهتر من يبرا هانیا که دیکن حفظ زیعز اسالم به احترام خاطر به را حجاب و ظاهر وضع
 .1399 خرداد 27 خیتار آباد،، خرماسدزاده يموسو امکیس دیس دکتر با مصاحبه. 2
 .46ی، پیشین، ص مدن اهللایتآ حضرت یاسیس اخالق اصول. تحریریه پاسدار اسالم، 3
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کردند. در باب این خصلت باید در راستاي بهبود وضعیت داخلی، خودشان مستقیماً براي رفع مشکالت اقدام می
 دست با و آناً  را خیري کار هر خواستمی دلش و بود عمل مرد ،مدنی اهللاآیت حضرت محراب شهید«اشاره کرد: 

شد افراد داري ایشان باعث میشان به روي همگان باز بود و مردممنزل ای براي خدمت به مردم، درِ  1».بدهد انجام خودش
. داشت صداقت. بود صادق. بود یمردم واقعاً انسان کی یمدن دیشه اصالً«مختلف بتوانند با ایشان مالقات داشته باشند: 

 ،باشد ریفق و ساده مردم چه. بود باز همه يرو به درش. ردکیم قبول را همه که بود یشخص که کنم عرض طورنیهم
 2».بود دارمردم. باشد یغن چه

در کنار  ، در راستاي کمک و امدادرسانی به مردم،هاي درمانی و خدماتینقش شهید مدنی در ایجاد مراکز و بنگاه
ی کارآمد یاي ماندگار و الگوچهره انیشی، از ایر عرصه کارهاي اجراها و مدیریت درخشان وي دایجاد مساجد و مهدیه

کردند، به تحسین ها همکاري میهمه کسانی را که با او در این عرصهو  بود ساختهدر خدمت به مستضعفان و نیازمندان 
اهللا مدنی از لحاظ آیت«به همین دلیل است که یکی از همراهان شهید مدنی در همدان بیان داشتند:   3شت.دامی وا

ار آدم کاریزمایی بود. در عین حال که دل بسیار صاف، پاك و رئوفی داشتند، فکر و ذهنشان به محرومین شخصیتی بسی
 4»و مستضعفین بود.

هاي مسجد در اختیار نیازمندان واقعی ل مورد نیاز فقرا را از طریق بچهآباد بودند، وسایهید مدنی در خرمزمانی که ش
تا از این طریق بتوانند   6مین منابع مالی الزم بودهاي تشکیالتی هم مترصد تأفعالیت شهید مدنی از طریق  5دادند.قرار می

 7آباد را به خوبی انجام دهند.توزیع مواد غذایی و کاالهاي اساسی براي فقرا در خرم
جود ه دلیل جریانات سیاسی و مسائل جنگ وزیاد در تبریز و مشکالت فراوانی که ب اهللا مدنی با وجود مشغلهآیت
صورت دند که بهیازمندان تدارك دیده بوو گروهی را براي کمک به فقرا و ن از وضعیت محرومین غافل نبودند داشت،

 آمده است:  شکارپنجه احد. در خاطرات کنند گمنام به وضعیت آنها رسیدگی
 پشت و بردندمی را مندانمست ضروریات و ییغذا مواد و رفتندمی شبانه که داشتندهایی مدنی گروه اهللاآیت شهید«

  8».است آمده کسی چه طرف از این دانستنمی هم کسهیچ. گذاشتندمی آنها منزل درِ
 و گوشت«: ندکردتمندان و نیازهاي آنها رسیدگی میاند ایشان در تبریز همواره به امور مسبرخی دیگر نقل کرده

                                                                                                                                                                                   
 .104، ص 1389، مرداد 57، شاهد یاران، شماره »اجتماعی خدمات در مشارکت و مدنی شهید«. حسین مسچی، 1
 .1399 ریت 18پور، تبریز، . مصاحبه نگارنده با حسین جباري2
 .104، پیشین، ص اجتماعی خدمات در مشارکت و مدنی شهید. حسین مسچی، 3
 .1399 بهشتیارد 30 تهران، ئی،طها دیحم دیس. مصاحبه نگارنده با 4
پور، چاپ پور، تهران، انتشارات شهید ابراهیم هاديعباس حسنهید علی. مجموعه نویسندگان، مسافر ملکوت: زندگینامه و خاطرات طلبه و دانشجوي ش5

 .17، ص 1394اول، 
 .1353آباد، منتشر نشده، . نک: دفتر اندیکاتور انجمن انصار خرم6
 .1399 ریت 3 آباد،اهللا عباسعلی صادقی قهاره، خرم. مصاحبه نگارنده با آیت7
، مرداد 57، شاهد یاران، شماره »شکارپنجه احد با گووگفت در اسالمی انقالب پاسداران و سپاه با تعامل و مدنی شهید؛ سپاه مخلص حامی«شکار، احد پنجه .8

 .95، ص 1389
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 روي را عبا مدنی شهید خود. بود فقیرنشین که بردیممی اییجاه به. گذاشتیممی ماشین در را چیزها جور این و برنج
 حال این با نوشت،می نامه اداره آن به شهید داشتند، مشکل مردم وقتی. کردمی پخش مردم بین را آنها و کشیدمی سرش

 وقتی. اختاندمی راه را مردم کار و رفتمی اداره آن به خودش شد،نمی رسیدگی اگر. شدمی مسئله پیگیر هم باز
 همه. نیاوردند یا نرسید دستم به نگوید، طرف آن بعد که دادمی بردمی خودش کند، کمک مستحق یک به خواستمی

. کردمی دعا را آنها آقا. آوردمی را هاکمک آقا خود چرا که کشیدندمی خجالت رسیدمی آنها به مدنی شهید که کسانی
 کنار. رفتمی آنها خانه مثالً. بودند آقا شرمنده هاکمک و هامحبت این رخاط به آنها همه. کردمی محبت آنها به

 شرمنده و مدیون آنها کرد،می را کارها این شخصاً خودش مدنی آقاي چون. دادمی گوش دلشان درد به. نشستمی
 1».بود عاطفی آنها با مدنی شهید رابطه. شدندمی آقا حاج

 ر فرهنگ اسالمی. ترویج ازدواج آسان و مبتنی ب3-2
و به دور از تشریفات عقد  اهللا مدنی بود و خیلی از اطرافیان خود را با هزینه اندكازدواج آسان مورد توجه آیت

کردند توصیه می در نماز جمعه تبریز، همچنین  2شدند.حتی براي سهولت عقد جوانان، در منزل آنها حاضر می کردند،
 پیگیر ازدواج جوانان و برطرف کردن مشکالت آنها بگیرند. گاهی شخصاً جوانان را آسان ازدواج هاخانواده

  3.شدندمی
کردند بسترهاي ازدواج زودهنگام جوانان را فراهم آورند و آباد بانی چند ازدواج بودند و تالش میایشان در خرم

قدامات ایشان، پیش قدم شدن تا حد امکان، نیازهاي مالی آنها را در صورت وجود مشکالت برطرف نمایند. ازجمله ا
آباد بودند و خودشان عنوان نمونه، ایشان واسطه ازدواج شهید رستمی در خرمبراي ازدواج نیروهاي مذهبی بود. به

 4خواستگاري را انجام دادند.

                                                                                                                                                                                   
 .84ص  ،1389 مرداد ،57 شماره اران،ی شاهد ،»آقامالی محمدتقی با گفتگو در مدنی شهید مردمی سلوك از ییهاجلوه: قلوب محبوب« ،یآقامال یمحمدتق .1
 .1399 مرداد 23، تبریز، آقاباالیی محمدحسین با نگارنده مصاحبه .2

 .1399 مرداد 23، تبریز، آقاباالیی مجید با نگارنده . مصاحبه3

 .1399تیر  18خانم مرضیه اسماعیلی،  با نگارنده . مصاحبه4
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 تصویر حضور شهید مدنی در منزل یکی از جوانان تبریزي براي قرائت خطبه عقد ازدواج

 
از ترویج فرهنگ غربی در امر ازدواج که مبتنی بر و هاي فراوان بود ازدواج با هزینه اهللا مدنی مخالفآیت

هاي هنگفت و مفاسد مختلف بود، ناراحت بودند و توصیه به مهریه سبک و اندك، ازدواج بر اساس اصول هزینه
تبریز که خطبه عقد ایشان را اهللا مدنی در اسالمی و دوري از تشریفات داشتند. در خاطرات یکی از افراد محافظ آیت

 از شتریب باشد، سکهپنج  اچهار ی حداکثر تانهیمهر دیبا که کردیم شرط قبالً شانیا«هم خوانده بودند، بیان شده است: 
 موعظه هاخانواده به و خواندندیم را عقد خطبه و آمدندیم خودشان .بهتر باشد نیا از ترکم هرچه .میآینم ،باشد نیا
 يهاارزش و فرهنگ م،یاشده راحت طاغوت شر از تازه و شده روزیپ انقالب که داشتند نیا بر دیتأک و دکردنیم
 محقق خودمان جامعه در را یاسالم يهاارزش و فرهنگ که میدار بنا و میهست مستضعف اکثراً کرده، رییتغ قبل ظامن

 هاازدواج و دیریبگ سبک را هاهیمهر دیکن یسع .استم یزندگ در فرهنگ نیا شروع واقع در عقدها نیا نیبنابرا م،یکن
 .کردندیم تیرعا را مسائل نیا هم برادرها اکثر انصافاً و داشتند دیتأک نکات نیا يرو یلیخ .نباشند یفاتیتشر

 1».داشت ریتأث یلیخ داشتند حضور که یکسان يرو آقاحاج يهاحرف

                                                                                                                                                                                   
 .81، پیشین، ص برپور ناصر با ودوشنگفت در هابحران تیریمد و یمدن دیشه . ناصر برپور، رأفت عامل موفقیت ایشان بود:1
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 ز منکر. غیرت دینی مبتنی بر امر به معروف و نهی ا3-3
 از ینه و معروف به امر عرصه در ،یعلم و يحوزو مجامع در باال تیمقبول و یعلم مکانت برعالوه محراب دیشه

 اهللاتیآ دیشه یاسیس و یفرهنگ مبارزات نهیشیپ درباره یخسروشاه يهاد دیس. است بوده فعال تیغا به زین منکر
 معروف به امر و مردم ارشاد راه در شهیهم خود، یاجتماع یندگز آغاز از یمدن دیشه اهللاتیآ«: دیگویم نیچن یمدن

 را اسالم یاساس اصل نیا شد،یم دیتبع ای رفتیم ای کردیم سفر که يامنطقه هر به و بود شگامیپ منکر از ینه و
  1».کردینم اکتفا حتینص و موعظه به فقط و نمودیم ییاجرا

 مقابل دري اژهیو ارادت و عجز با ختهیفره عالم نیا«آمده است: منی مؤ سیدحسین اهللادر خاطرات آیت
 فراموش وقتچیه یبندگی، روحان عالم نیا یعمل رهیس در. بود شده دهید راًاکر) ع(یعل امام حرم يهايورود

 ،داشت نظ حسن که بس نیمداهللا سیداسداهللا آیت دیشه .بود برخوردار ییباال اقبال از که یزمان در یحت و دیردگن
 در محکم ،یهراس گونهچیه بدون اقتدار، نیح در و سپردیم خود خالق دست به را یشیاندمصلحت و ریتقد یتمام

 که یکسان همهد. کریم اتخاذ موضع قاطع، و عیسر صورتهب آنان مقابل در و ستادیایم انقالب ضد و نیمنافق مقابل
 واجبات انجام به نسبت دیتق شانیا غمّ و همّ یتمام. دندیند  2یاول ترك و حرام فعل کی يو از شناختندیم را شانیا
 يمجاهد و دهیرس کمال و رشد قله و عیرف گاهیجا به و کرده یط را سلوك ریمس نیا شانیا و بود محرمات ترك و

 3»بود. میمستق صراط سالک و ریناپذیخستگ
اهللا در زمانه آیت. داردیم نگاه استوار يمدارنید محور بر را یمذهب جوامع که است یمحکم ستون ینید رتیغ

 رنگکم ای و ينابود درصدد یافته و یآگاه یاسالم نیقوان مجموعه در يگوهر نیچن وجود  از استعمار مدنی نیز
 رت،یغ محو با ياجامعه هر در گرانغارت و نبود مسلمان يکشورها به منحصر هرچند توطئه نیا. برآمد آن کردن

 یول پرداختند، يماد و یفرهنگ تاراج و غارت به ساخته، حاکم را ینسب یتیهویب یمل و یمذهب يرهاباو و تعصب
 بر. افتی يبارز نمود یاسیس و یفرهنگ ،یاجتماع لئمسا با ینید دیشد يهایوابستگ لیدل به یاسالم جوامع نیب در

 تیمورأم نیا یاسالم يکشورها زمامداران. رفتیم نیب از ینید رتیغ يهاجلوه و آثار دیبا ياستعمار فرهنگ طبق
 نیننگ سلطنت بقا راه تنها داشتند، فاصله هافرسنگ يدارنید و نید از خود که آنان. گرفتند برعهده را اربانتیخ

 خائنان خدمت در ابزارها تمام. دندیدیم شد،یم منجر صالحان حکومت به تینها در که يمحورنید حذف را خود
 يهايآزد مخالف و یجهان جامعه با یهماهنگ عدم توسعه،با  یت دینضدّ  به انیروشنفکرنما. گرفت قرار نید به

 همچون يندارید يهاجلوه بروز و کردند دیکأت گوناگون، يهاروش به يمتماد يهاسال یط در ن،ید بودن يفرد
 آثار نشانگر را یاعاجتم يهاعرصه در د،یآیم شماربه حجاب يالگو نیبرتر که چادر مخصوصاً حجاب

                                                                                                                                                                                   
ی، خسروشاه يهاد دیس اهللاتیآ با وشنودگفت در یمدن اسداهللا دیس اهللاتیآ دیشه یاسیس و یاجتماع منش از ییهاخاطره و هاناگفتهی، کائین محمدرضا. 1

 .10پیشین، ص 
 .مباح نه و مکروه نه و است گناه نه یاول ترك نیبنابرا. تاس مؤکّد حبِّتمس کردن رها و يعاد مستحبِّ  دادن انجام يمعنا به یاول ترك. 2
 اهللا سید حسین مؤمنی.. خاطره از آیت3
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 يهافرهنگ به ینید يهاسنت لیتبد در را مظاهر نیا از جامعه ییرهاو  دانسته، یاجتماع و یفرهنگ یماندگعقب
 یخیتار یمبان نگار،خیتار يهامهره. دانستند متمدن جوامع با مدارا و تسامح فرهنگ جیترو و گسترش و یغرب

 را ینید و یعلم يهاهیپا مکتب، از انیفرار و انینماعالم یبرخ و ردندب سؤال ریز را یمذهب تعصب و ینید فرهنگ
 رتیغ محو يبرا را يهنر يابزارها نیز  دستاه ب هنر شد، آماده یغیتبل يهاقدرت يبرا نهیزم که آنگاه. کردند سست

 و دهند رواج یاسالم جامعه در را یغرب رسوم و آداب کردندیم یسع خود توان تمام با آنان. گرفتند کار به ینید
 استیس از را نید دست يزیگرنید فرهنگ تیتقو با زین استمدارانیس نیب نیا در. کنند یغرب تمدن فتهیش را مردم
 شرفتیپ در یاصل عامل که گمان نیا به زد دست یمذهب و یاجتماع سخت اصالحاتبه  رضاخان. کردند قطع
 1.است بوده ینید و یمذهب دشوار رسوم و آداب از زیگر آنان، جوامع یشاداب و انییاروپا
 جووجست ضیمر زدگانغرب و روشنفکران يهالیتحل در دیبا را نگرش گونهنیا یاساس عامل قتیحق به البته
 حجاب کشف اعالم ،يپهلو رضاخان که یهنگام .ساختند همسو خود يهالیتحل با را قدرت يهاارکان که کرد
 کنار و گوشه در مردم، و علماء. دندیدریم و دندیکشیم را بانوان يروسر و چادر اجبار، با او نیمورأم و کرد،

 ياجبار فرهنگ دینی دست به اقداماتی نظیررضاخان در راستاي مقابله با  .کردند اعتراض مختلف يهاوهیش با کشور،
 و مدارس دختر نیحصلم يبرا حجاب منع، البسه نمودن متحدالشکل قانون صدور و شاپو کاله از استفاده بودن
 شدن موظف، مراسم در خود حجاب بدون همسران با حضور يبرا یحکومت کارگزاران شدن موظف، زن نیمعلم

 آن به نفوذ صاحب افراد و تجار و ونیروحان از دعوت و متعدد مراسم انعقاد به بخشداران و فرمانداران و استانداران
، حجاب کشف جهت هیقهر قوه به توسل يبرا یشهربان يروهاین به دستور، خود حجاب بدون زنان همراه به مراسم
 و مساجد و یارتیز اماکن در باحجاب زنان حضور از يریجلوگی، مسافرت لیوسا در باحجاب زنان نکردن سوار

وان عن مدنی بود. بهاهللادینی بودند که از جمله آنها، آیتدر مقابل این جریان، روحانیت داراي غیرت  ی.عموم مراکز
 کندیم احساس بود همدان گیمرادب دره يروستا در یمدناهللا معلم اخالق آیت که یامیا آن در کنندیم نقلنمونه، 

 يو. است گرفته قرار حجابیب زنان و خوارشراب افراد توجه مورد خوش يوهواآب داشتن لیدل به روستا نیا که
 و خوارشراب افراد ورود«: کنندیم زانیآو را يانوشته نیچننیا روستا دروازه به و نموده جیبس آنها هیعل را یاهال

  2.نمودیم جیترو را فساد خود حکومت، که بود یزمان نیا و» است ممنوع روستا نیا به حجابیب زنان
دادند. وي در یکی از حجاب تذکر میحجابی و زنان بیهاي خود به بیاهللا مدنی همیشه در سخنرانیآیت

طرفداران  اگر ساکت بنشینند، جزء«گفتند که  حجابی، به مردم هشدار داده واي خود، ضمن حمله به بیهسخنرانی
البته امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب و پوشش را با زبان نَرم، محبت، تبسم و مهربانی    3»معاویه هستند.

 کند: اهللا مدنی بیان مییتقولی از شهید محراب آقلدادند. صدیقه صارمی در نانجام می
                                                                                                                                                                                   

 .82-87، صص 1376، اسفند 12، بخش اول، مجله فرهنگ کوثر، شماره »يپهلو عصر در ینید رتیغ حافظان«. محمد عابدي، 1
 .82-87ي، پیشین، صص پهلو عصر در ینید رتیغ حافظان. محمد عابدي، 2
 .86، ص1385. ساسان طهماسبی کهیانی، نقش زنان در نهضت امام خمینی(ره)، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، تابستان3
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کرد. مردي با شخصیتی خاص بود. هرگز ندیدم با صداي بلند حرف بزند. با خشونت بیگانه برایمان صحبت می«
واهید کسی خکه اسالم دین محبت است. اگر می کرد: یادتان باشدبود و همیشه تبسم داشت. به ما هم توصیه می

  1»ا مهربانی و تشویق باشد نه جنگ و دعوا.را به رعایت حجاب دعوت کنید، باید ب
کند: غفار رستمی در خصوص اهتمام شهید مدنی به امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب بیان می

 را حجابش که دیدمی را خانمی اگر. داشت اهتمام و بود حساس بسیار منکر از نهی و معروف به امر به آقاحاج«
 مثل آقاحاج براي منکر از نهی و معروف به امر. دادندمی تذکر و دارنگه گفتمی راننده هب کند،نمی رعایت درست

  2».نداشت گذشت منکرات مقابل در بود، مهربان و رئوف بسیار که حال عین در. هست هم واجب که بود واجب نماز
 يهایژگیو برعالوهیداسداهللا مدنی اهللا سآیت محراب دیشه«د؛ کنشبستري اشاره میاهللا مجتهد طور که آیتهمان

 اهللاتیآ دیشه. بود ینید رتیغ آن و داشت هم يگرید بارز یژگیو کی تقوا، و زهد ،یعرفان ،یعلم ی،تیشخص
 3».رفتیم شماربه رتمندیغ یروحان و یانقالب تیشخص کی نیهمچن یمدن

 . تالش براي استقرار وحدت عمومی و اجتماعی3-4
عد از بعنوان نمونه، به  4کید داشتند.هید مدنی بر اتحاد جمعی و وحدت تأاعی و سیاسی، شاجتم در عرصه مسائل

آذربایجان استان وحدت نقش بسیار مؤثري در که  یکی از افراديی، یقاضی طباطبا سید محمدعلی اهللاشهادت آیت
داد و وحدت را در تبریز امان میمدیریت و تدبیر و معنویت خودش همه را سروس ایشان بااهللا مدنی بود. ، آیتداشت

داد و به وحدت ، همه را سازمان میندو مدیریتی که داشت انسلیقه ویژه خودش بود، با یآن زمان که به شدت بحران
  5ند.کرددعوت می

اهللا محمدتقی پورمحمدي، شهید مدنی در تبریز از هرگونه اقدامی که به اختالف بین مردم یا علما به اعتقاد آیت
ایشان در زمان وجود برخی از اختالفات در تبریز، همگان را به وحدت تشویق  6کردند.شد، جلوگیري میجر میمن

 8»نماز وحدت«اهللا مدنی در تبریز، مشهور به این نماز آیت 7کردند و حتی نماز وحدت در دانشگاه تبریز اقامه کردند.

                                                                                                                                                                                   
 .63ص ی، پیشین، صارم قهیصد خاطرات: زیتبر دختر. هدي مهدیزاد، 1
، ماهنامه »رستمی غفار با گفتگو در اسالمی انقالب پاسداران و سپاه با تعامل و مدنی شهید: )ره(یمدن دیشه همت رهین سوسنگرد، نجات«. غفار رستمی، 2

 .101، ص 1389، مرداد 57شاهد یاران، شماره 
 .8ص  ،1385 وریشهروسوم بیست، 23726 شماره، روزنامه اطالعات، »زیتبر در یمدن اهللاتیآ دیشه داشتیگرام«ي، شبستر مجتهد اهللاتیآ .3
و مهدي قیصري، شقابق در  53، ص1394اهللا مدنی، همدان: نشر روزاندیش، راغ بندگی: سیري در سیره عالم مجاهد شهید آیتمحمدي، چلچ. حسین جان4

 .139، ص1390اهللا مدنی)، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی،محراب (حیات و سیره دومین شهید محراب آیت
، پیشین، »رستمی غفار با گووگفت در اسالمی انقالب پاسداران و سپاه با تعامل و مدنی شهید: )ره(یمدن دیشه همت رهین سوسنگرد، نجات«. غفار رستمی، 5

 .100ص 
 .1399مرداد  14ي، مراغه، پورمحمد یمحمدتقاهللا . مصاحبه نگارنده با آیت6
 .1399 ریت 16اصغر حیدري، تبریز،  با نگارنده . مصاحبه7
 .1399 مرداد 22، تبریز، برپور ناصر با نگارنده . مصاحبه8
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اهللا مدنی بین نیروهاي مختلف جامعه است. البته آیتحفظ وحدت کیدي بر اهمیت گردید. این رویکرد ایشان، تأ
 1و یکی از نمازهاي ایشان به نماز وحدت مشهور شد.نیز انجام دادند آباد وحدت از طریق نماز را در خرم

 وحدت به یلیخ ،ندبود یا تبعید کردههجرت  يمتعدد يشهرها ی به علت اینکه بهمدن اهللاتیآبر این مسائل، عالوه
تأکید کرده  ییگرااسالم بر ،داشتند زیتبر جمعه امام عنوانبه که ییهاصحبت و هایسخنران در. بودند دیّمق مذاهب

شدند هایی که در مناطقی از کشور حاضر میایشان زمان  2و از این طریق خواستار وحدت مذهبی در جامعه بودند.
کردند. درواقع تالش ایشان، شیعه و سنی تأکید می که جمعیت غالب آنجا از برادران اهل سنت بودند، بر وحدت بین

 3ها بود.اي و دینی بین اقوام و اقلیتوحدت دینی و دوري از نزاع فرقه

 با اسراف  جدي جویی و مخالفتزیستی، صرفه. ساده3-5
 او. بود ناینما یمدن اهللاتیآ یزندگ در است، یاسالم دهیپسند اوصاف از که یزندگ امور در ییجوصرفه و قناعت

 مستمندان به کمک يبرا را نهیزم بلکه بود، کرده حفظ را خود یروح عظمت و عزّت تنهانه یاسالم هیتوص نیا پرتو در
 در و نکرد استفاده آن از ،اندمواجه نفت کمبود با مردم دید یوقت انعراق علیه ایر جنگ لیاوا در. نمودیم فراهم
 که کردیم دقت چنان امور نیتریجزئ در یمدن دیشه. گذراند را اشیزندگ ن،یپوست دنیپوش با زیتبر سوزان يسرما

 کند:نقل میدختر شهید مدنی   4.ختیانگیبرم را انشیاطراف تعجب
 مورد در نداشتند دوست شانیا. بود اسراف مسئله کردندیم گوشزد ما به یلیخ را آن پدرم که ايمسئله«

 است ستیناشا کار کی اسراف که بفهمانند ما به کردندیم یسع و ندبود مراقب شهیهم و شود اسراف يزیچ
 5».کردندیم دعوت يصبور به را ما همه و

 با اوقات یبرخ دیتبع دوران در«کند: مهدي مدنی در خصوص اهتمام ایشان به دوري از اسراف و تبذیر اشاره می
 نیزم در که ییهاخرده نان کرد،یم يسپر مهاباد در ار دیتبع دوره يو که ،1357 سال رمضان مبارك ماه در م،یبود او
 اسراف خدا برکت ختنیر دور: گفتیم دمیپرسیم را کارش نیا لیدل که یزمان و کردیم جمع ياسهیک در دیدیم
 زگاریهپر اریبس او بود، قیدق و دادیم تیاهم المالتیب موضوع به نیهمچن خورم،یم افطار از بعد را هانیا است، گناه و

 هم را خصلتش نیا و کردیم خاطر آزرده را او دروغ. دادیم قرار خود سرلوحه را تین خلوص شیکارها در و بود

                                                                                                                                                                                   
 . 1399تیر  8اهللا هاشم نیازي، جلسه اول، قم مقدس، . مصاحبه نگارنده با آیت1
 .1399مرداد  1. مصاحبه نگارنده با دکتر احمدحسین انزابی، جلسه اول، تبریز، 2
 .120اهللا شهید سید اسداهللا مدنی، پیشین، ص پور، زندگی و مبارزات آیت. رضا بسطامی و داود قاسم3
 .1381، شهریور 33، مجله گلبرگ، شماره »یمدن اهللاتیآ شهادت«ي، نظر فیطلعبدال. 4
 بتول دهیس خانم و یمدن زهره دهیس خانم با ییگفتگو ی:مدن اهللاتیآ محراب دیشه شهادت سال نیکمیوستیب در مانیا و عشق اسطوره«. نفیسه محمدي، 5

 .40-45صص ، 1382، مهر 139، مجله پیام زن، شماره »یمدن
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اموال دنیوي اشاره آوري زیستی و دوري از جمعسید حسین موسوي تبریزي در خصوص ساده 1».بود داده انتقال ما به
 ند:کمی

 و سال دو حدود. نداشت زیتبر در يزیچ شیهالباس از ریغ دیرس ادتشه به زیتبر در یمدن اهللاتیآ که یزمان«
 بانک در یپول چیه نداشت، زیتبر در زیچچیه اما بود امام حضرت ندهینما و جمعه امام زیتبر در سال سه م،ین

 همان. ودب کرده کمک نیمستضعف به ای داده جبهه به ای بود، کرده مصرف جاهب و موقعبه را بود هرچه رایز نداشت
 دست با رفت، قم به یخال دست با درواقع. بود شده هیته او يبرا ابتدا از که یلیوسا همان و بود يااجاره خانه
 کفن کی با و بود رفته زیتبر به که یلباس همان با. نداشت یمال مسائل ای استفاده نیترکوچک و برگشت زین یخال
 2 ».شد دفن قم در و برگشت اشخانواده به

شود که ایشان در رفت، متذکر میکی از افرادي که در زمان تبعید شهید مدنی در نورآباد به مالقات ایشان میی 
هاي رنگین و کید داشتند. سفرهزیستی و دوري از اسراف تأبر سادهها مخالف تجمالت بودند و همواره مهمانی

دانستند و بر لزوم برپایی هاي اسالم میآموزه جمعی را مخالفهاي دستهذاهاي مختلف در پذیراییاستفاده از غ
بر رعایت این شیوه زیست در حوزه فردي، این روش هاي موجود تأکید داشتند و عالوهالس مهمانی با حداقلمج

براي خرید و تهیه مایحتاج «کردند. در این زمینه آمده است: مطلوب و سبک زندگی اسالمی را به دیگران توصیه می
کرد و در تهیه و طبخ غذاي منزل رفت و جنس مورد نظر را انتخاب میاغلب خودش به بازار می زندگی شخصی

شد. اما در میدست به کار تهیه غذا براي ان کم بود خودش کرد و در مواقعی که تعداد مهمانیهم شخصاً دخالت م
از رنگین کردن سفره و طبخ آورد و کرد و همیشه یک نوع خورشت یا غذا سر سفره میتهیه غذا اسراف نمی

 3»کرد.غذاهاي متعدد بیزار بود و به اطرافیان هم سفارش می
کید داشتند که صرفاً از یک ، ایشان تأهای و دورهمیوپاش در مراسم مهماندر ارتباط با پرهیز از اسراف و ریخت

اهللا جویی است. آیتروحیه صرفه زیستی واستفاده بیش از حد مواد غذایی مخالف ساده شود زیرا هنوع غذا استفاد
 درست تبریزي کوفته خوب شما، خانواده :گفتند من به روز یک«د: کناي در این زمینه بیان میاطرههاشم خآل
 همراه ایشان و کردم دعوتشان تبریزي کوفته صرف براي و شماست خانه ،ما خانه: گفتم! دارم دوست خیلی. کنندمی

 گالیه من از بعداً  مدنی شهید. بود کرده درست هم آش و کته بنده خانم. آوردند تشریف جودمنبع حمید حاج
 مرغتخم یک ناهار، براي اغلب خودشان کردید؟ تهیه بیشتري غذاي چرا. بودم خواسته تبریزي کوفته فقط :کردند

 یا برنج آنها براي. باشند نداشته دوست کوفته هابعضی شاید کردم عرض. خوردندمی آش یا زمینیسیب کمی یا
  4»د.بودن کرده درست آش
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ه در شرایط مختلف تنها در منزل، بلکزیستی شهید مدنی نهکند که سادهمی یکی از نزدیکان ایشان در تبریز اشاره
رعایت زیستی را هاي مختلف، سادهها در شهرها و استانموریتر مسافرت و مأ. ایشان حتی دقابل مشاهده بود

 این. نبود پنهان کسهیچ نگاه از نکته این. است کشور مسئولین زدنزبا مدنی آقايحاج زیستیساده«: کردندمی
 من. بودیم خدمتشان در هامأموریت و هامسافرت اغلب در ما. بود جاهمه در که خودشان بیت در تنهانه زیستیساده
 که هم اکیپی و بودم ایشان خدمت در استان از خارج هايمأموریت همه در و بودم سپاه عملیات فرمانده موقع آن
 هامسافرت در. بود ما افتخار باعث این و بردندمی خودشان همراه را ما و بود من مسئولیت تحت داشتیم، ایشان بیت در
 یکی. بودیم ایشان خدمت در همدان شهرستان در. کردندمی رعایت را زیستیساده ایشان که کردیممی مشاهده هم
 شرطی به گفتند آقاحاج. بیاورید تشریف ما منزل به ناهار براي! آقا که کردند تقاضا و آمدند ایشان قدیمی ارانی از
 دادستان منزل به خوي شهرستان در....نباشد دیگري غذاي و کنید درست آش ناهار براي که آیممی شما خانه به

 از مهمان چه خودش، خانه در زیستیساده. بود کماح زیستیساده همان جاهمه در و رفتیم سپاه به ارومیه در و آنجا
. کردنمی باز بیشتر سفره یک خودش منزل در. کردنمی فرقی هیچ کشور، خارج از چه تهران، از چه بیاید، شهرستان
  1».نداشت دومی سفره نشستیم،می ما که نشستندمی ايسفره همان دور ،آمدندمی کشور اول رده مسئولین

 المالاحتیاط در بیت. 3-6
 در یستزیساده اما بود، یمدن دیشه اریاخت در يادیز اموال هرچند .کردینم استفاده وجوهات از گاهچیه یمدن دیشه

 زیتبر در او یشخص اموال تومان 9360 مبلغ ،شانیا شهادت از پس اندگفته چنانکه بود؛ مشهود او یزندگ سراسر
 قرار ینیمشک اهللاتیآ حضرت امام، ندهینما اریاخت در که بود یشرع وجوه از تومان نویلیم 14 حدود هیبق و ماند یباق

 شانیا يدامادها از یکی. نداشت یتفاوت شیبرا به،یغر و آشنا و دوست که بود يحد به شانیا اطیاحت شدت. گرفت
. بودم قرض گرفتار شدتبه منزل دنیخر يبرا«: دگوییم بود، المالتیب مصرف در او اطیاحت شاهد کینزد از که

 من اریاخت در قرض صورتبه را یمبلغ د،توانییم شما اگر: گفتم و گذاشتم انیم در شانیا با را موضوع روز کی
 منظور» .ستمین عثمان من: میبگو قدر نیهم«: فرمودند جواب در. بپردازم را مهاییبده از يمقدار بتوانم تا دیبگذار

 را آنها عثمان مانند توانمینم من و است المالتیب از هست، هرچه و ندارم يزیچ یصشخ مال از که بود نیا شانیا
  2».کنم بخشش و بذل

اهللا مدنی خودي و غیرخودي کند که براي آیتنقل می المالر خصوص حراست ایشان از بیتجود دحمید منبع
ت به افراد خیلی دقت الزم وجوها دیدند و در پرداختمفهومی نداشت و همگان را در دریافت کمک یکسان می

 اي داشتند: و موشکافانه

                                                                                                                                                                                   
 .96، پیشین، ص سپاه مخلص حامیشکار، احد پنجه .1
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 از کمی امآمده: گفت و آمد آذرشهر از ایشان برادر شب یکداشت.  المال حساسیتبیت به نسبت مدنی شهید«
 و شد ناراحت آقا برادر. است امام سهم همه بینیمی که هااین ندارم، پولی من: فرمودند آقا. کنم قرض پول شما

 صد به روزي که ما آمده، هم راه همه این خواهد،نمی هم زیادي پول خدا بنده! آقا: گفتم من. رفت دیگر اتاق به
 گیريمی عهده به خودت اگر: فرمودند آقا. بیندازیم راه هم را خدا بنده این کار بدهید اجازه کنیم،می کمک نفر
 روز من. بدهیم که نداریم بالعوض پول وگرنه نبک را کار این برو گیريمی سفته بابتش و دهیمی قرض و

 برایش آشنا و غریبه و بود آدمی اینجور آقا. دادم برادرم به را المالبیت پول چرا که بدهم ندارم جواب قیامت
 که مانممی متحیر واقعاً کنم،می فکر هابعضی هايرفتار به که گاهی من. ماند طورهمین هم آخر تا. کردنمی فرق
 هااین و گرفتندمی سخت خودشان به چقدر و بودند چیزها این مراقب چقدر و کردندمی زندگی چطور آقا لامثا
 یک حتی و بود ي مدنیآقا دست پول تومان هامیلیون روزها آن در! کنندمی خواهندمی که کاري هر راحت چه

 1».کردنمی اشخانواده و خودش خرج هم ریالش

 یانستایی و زراعت روستای. حمایت از تولید رو3-7
 رسیدن مقدمه تولید، و است اقتصادي عرصه جمله از هاعرصه تمامی در مسلمین اقتدار و عزت خواهان اسالم،دین 

 به را خود پیروان و مسلمانان و است قائل ايویژه اهمیت تولید براي اسالم ،روازاین. است بزرگ هدف این به
 در هابخش این تولیدات تجارت نیز و صنعتی دامداري، کشاورزي، تولیدات همچون تولیدي مختلف هايفعالیت
 نیازيبی و مسلمین خودکفایی و تولید رشد به رسیدن اینکه به توجه با. ندکمی دعوت بخش سه این توزیع راستاي
 در هاولویتا رعایت آنها جمله از که طلبدمی را نقصی و عیببی راهکارهاي و هاروش کفر، کشورهاي از جستن
اهللا در همین راستا، آیت  2ثر باشد.مؤ مسلمین اقتصادي اقتدار و رشد به رسیدن راستاي درتواند که می است تولید

براي و  کردحمایت مییان از زراعت و تولید روستایهاي خود همواره مدنی مخالف نابودي زراعت بود و در برنامه
تالش داشتند تا احترام  بر این ایشانکردند. عالوهتالش می آمد،پیش می روستا و امر تولیدبراي مشکالتی که حل 

ی شد. اید مانع فعالیت تولیدگران روستایکید داشتند نبر جامعه نهادینه کنند و همواره تأی را دتولید روستایبه امر 
د که نباید وضعیت بر این باور بودنبا آگاهی از وضعیت سیاست اصالحات ارضی در دوران پهلوي، شهید مدنی 

 شود. کشاورزي و روستاییان مشابه آن دوران 
 نیزم يواگذار يهاتئیه فعاالن همراه به 59 سال ماهبهمن دوم«ی آمده است: فائق دیسع مهندسدر خاطرات 

 توسط که تئیه ياعضا از یکی ریتعز درخصوص و میبود دهیرس خدمتشان تئیه نیا عملکرد حیتشر بحث و استان
 آن جیرا گفتمان. میبدار عرضه خدمتشان بود قرار که میداشت ياهییشکوا ،بود گرفته صورت زیتبر انقالب دادستان

 به هم ما. بود... و ستیالیامپر م،یدژخ صفت، زالو مانند ییهاکلمه از استفاده روستاها، نیمالک مورد در مثالً روزها
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 که میکرد اظهار خود تیشکا طرح در الفاظ نیا از استفاده ضمن گزارش شروع در روزها آن جیرا فرهنگ تبع
 اقدام... هاتیاذ و آزار به نسبت و دهیگرد همدست منطقه نیخوان زالوصفت يادیا با زیتبر انقالب دادستان سفانهأمت

 به میدار تقاضا زالوصفت خواراننیزم با انقالب دادستان نامقدس اتحاد نیا کردنمحکوم ضمن ما که است کرده
 آنگاه ،دادند گوش ما يهاحرف به دقت و حوصله با یمدن اهللاتیآ حضرت. دییفرما یدگیرس ما حق بر ستهخوا

 که دیکن يکار دیبا اول. دیبردار گام کشاورزان يتوانمندساز جهت در است قرار زانیعز شما که فرمودند
 و دیتول يارتقا در را یمهم نقش نیمالک .کند دایپ ارتقا دهقانان هیبن آرامآرام و کند رشد کشاورزان يهاتیقابل
 يبرا يزیربرنامه کشت، نوع کار، میتقس. کنندیم فایا را گذارهیسرما نقش و دارند ییروستا دیتول يدارسازیپا

 کار در که را یمختلف ونئش هیبق و محصول هر زانیم ن،یمع کشت هر يبرا مناسب نیزم صیتخص و کشت
 زالوصفت و دینامیم ستیالیامپر يادیا را آنها که شما برخورد طرز نیا با و دهندیم انجام ،است الزم یجمعدسته

 ها،قنات احداث مانند یمسائل باشد ادتانی. اندجامعه نیا ياعضا هم آنها. میکاریم روستاها در را نهیک ما دیخوانیم
 زمان یارض اصالحات تجربه از. است بوده نیمالک برعهده امثالهم و مساجد ها،حمام ها،مدرسه ها،پل ها،راه ساختن
 ینید برادران مثل هم آنها به. کند دایپ کاهش ییروستا دیتول دوران آن مثال که دینکن يکار و دیریبگ درس گذشته

 محکمه دست به را یخاط افراد دیبا وقتآن دیکن مشاهده نیّب فساد و آشکار ظلم که يموارد در مگر دیکن نگاه خود
 کشاورز طبقه به دادناصالت دنبال به نیزم يواگذار یعنی عمل نیا با ما باشد ادتانی. دیکن برخورد یقانون و دیبسپار

 موضوع خصوص در اما و باشد مالک بتواند هم کشاورز که میهست طبقه رییتغ دنبال به بلکه میستین مالک مقابل در
 يکار نیچن حق او. کرد خواهم یدگیرس حتماً شده واقع نیتوه مورد دادستان توسط همکارتان که شما درخواست

 يتوانمندساز و يکشاورز دیتول هیبن بر ارتقا. داشتند ياژهیو ياعتنا تیمالک حقوق به در واقع ایشان...نداشته را
 مورد در که یزمان هم خبرگان مجلس مذاکرات در. است مدنی اهللاتیآ حضرت ياتوسعه نشیب انگریب کشاورزان

 در مردم شدند متذکر و مینکن فراموش را انیکارفرما فرمودند اشاره اهللاتیآ حضرت شدیم بحث رانکارگ حقوق
 1».برخوردارند يمساو حقوق از همه. هستند يمساو قانون تیحما

اهللا مدنی آمده است که ایشان در حمایت از دهقانان و جلوگیري از شورش در یکی از خاطرات مربوط به آیت
 جلوگیرى براى مدنى اهللاآیتدهند که در این زمینه توضیح می 2صادق حجازيسید اي صادر کردند. در همدان نامه

 را آنان و کرد صادر 1358 اسفندماه 18 در روستاییان و دهقانان به خطاب اىاعالمیه ناآرامى، و اغتشاش هرگونه از
 نویسنده که حجازى صادق سید. کرد دعوت خود حق احقاق براى حکومت به امور سپردن و آرامش حفظ به

                                                                                                                                                                                   
 . 7ص  ،1394 وریشهریکم وبیست ،3340 شماره ، روزنامه اعتماد،»نید ز دینجو کس یراست جز به«. سعید فائقی، 1
 ،1341 سال در همدان به مدنى اهللاآیت ورود تعلیم و تربیت، با . سید صادق حجازي از مبارزان فعال انقالبی استان همدان بودند که که ضمن فعالیت در امر2

 وجود متعددى هاىگزارش ساواك اسناد در. داشتند عهده بر را او میزبانى نقش واقع در و بودند ایشان کنار در مبارزه هاىصحنه تمام و جا همه در و همواره
برگرفته از پرونده سید صادق حجازي مندرج در بخش استاد  .دارد حکایت مدنى اهللاآیت با ایشان نگتنگات رابطه و پهلوي رژیم علیه وى مبارزات از که دارد

 مرکز اسناد انقالب اسالمی.
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 داشتند اختالف خود روستاى مالک با که رعایا از اىعده«: گویدمى اعالمیه این صدور چگونگى درباره بود، اعالمیه
 موضوع بیان از پس و رسیدند مدنى اهللاآیت خدمت ستاد، در کردند،مى را مالک مکانیزه اراضى تقسیم ادعاى و

 روز آن فرداى. بماند مالک اختیار در هکتار ده و رعایا به هکتار بیست مکانیزه، زمین تارهک سى از که شد قرار
 متصرف را مابقى نیز دیگر رعایاى بشود، کارى چنین اگر که داد توضیح را جریان و آمد بنده پیش مذکور مالک

 دیگر طرف از. بگیرد تصمیم وردم این در مدنى اهللاآیت خود باید که گفتم من. کنندمى تخریب را آب هاىچاه و
 ناراحت ابتدا همان در وى رفتیم؛ مدنى اهللاآیت پیش نفرى دو دلیل، همین به. است حسابى هازمین مالک حرف دیدم
 دیروز خدا بنده آن آقاحاج گفتم بود، ما منزل مدنى آقاى که روز آن فرداى اما نداد؛ را بحث ادامه اجازه و شد

 رعیت به را هکتار بیست آن اگر ما که بود این منظورش او نکردید؛ توجه شما بزند، تخواسمى درستى حرف
. شودنمى کشت دیگر و شکنندمى را موتورها کنند،مى سنگ از پر را آب هاىچاه ریزندمى ده در دیگر بدهیم،

 نوشتم اىاعالمیه یک من. شد قضیه متوجه نیز ایشان داریم؛ احتیاج گندم ما بشود، غله کشت داده دستور امام االن
 1».گردید توزیع روستاها در مالکین و ما خود توسط اعالمیه سپس و کرد امضا را آن خواندن، از پس ایشان و

 . اهتمام به زندگی همسطح اعضاي خانواده با اقشار ضعیف3-8
شرایط اقتصادي خاصی داشت، در اوایل انقالب که کشور  زیست بود.علم اخالق، بسیار سادهعنوان مشهید مدنی به

 کند: بتول مدنی در این خصوص نقل می  2.بود مقایسهقابل زندگی ایشان با طبقات پایین جامعه 
 .میکن یزندگ جامعه نییپا طبقه مثل ما که داشت یسع یلیخ پدرم که است نیا رسدیم ذهنم به که يگرید نکته«

 مردم همه هنوز که دادیم حیتوض ما يبرا م،یخواستیم يزیچ اگر اما مینداشت یمال مشکل دیشا نکهیا رغمیعل
 3 ».میکن صبر دیبا هم ما پس کنند، هیته را آن توانندینم

شدند و براساس خاطرات نیروهاي انقالبی کردند متوجه زندگی محقرانه ایشان میافرادي که با ایشان دیدار می
و وجه به مسائل دنیوي ندگی ساده و محقرانه بود و به هیچایشان زویژگی بارز «آمد داشتند، وکه به بیت ایشان رفت
 4»پرداخت.طور کل، به مطاع دنیوي نمیداد و بهاموال دنیا اهمیت نمی

 . توجه ویژه به جوانان3-9
 با سازنده و یمیصم ارتباط جادیا در وفقم يهانماد و هاالگو از یمدن اسداهللا دیس اهللاتیآ دیشه اسناد، شهادت به

 یعموم تیحما و رانیا و عراق در يو یاسیس مبارزات و ینید غیتبل کارنامه. رودیم شماربه جوان نسل ژهیوبه مردم،
 5.است مهم نیا انگرینما ،يو از

                                                                                                                                                                                   
 .1396. مصاحبه آرشیو با سید صادق حجازي، آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، 1
 .1399 چیان (آرشیو دانشگاه هنر اسالمی تبریز)، شهریور. مصاحبه با حمید چیت2
 .40-45، پیشین، صصمانیا و عشق اسطوره. نفیسه محمدي، 3
 .1399شهریور  نژاد سارخانی (آرشیو دانشگاه هنر اسالمی تبریز)،. مصاحبه با محمد علی4
 .9ص  ی، پیشین،مدن اسداهللا دیس اهللاتیآ دیشه یاسیس و یاخالق رهیس از انقالب معظم رهبر خاطرات یلیتحل خوانش. احمدرضا صدري، 5
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علت این امر  1.بود مکتب و نید به مندهعالق جوانان جذب کانون آنجا داشت، حضور یمدن دیشه که هرکجا در
اي اهللا خامنهآیت .دانست  3»هاي فکريوفت و مهربانی با همه گروهعط«و  2»زیاد ایشان به جوانان احترام«ا باید در ر

 دارند: در خصوص توانمندي شهید مدنی در ارتباط مؤثر با جوانان و عامه مردم بیان می
 جمعه امامت طساوا یا اوایل در من. کند برقرار ارتباط جوان مخاطب با کامالً  توانستمی هاجوان میان در ایشان«

 است صمیمى و گرم ساله ویکبیست ساله، بیست سال،کم هاىجوان با آنچنان ایشان دیدم و رفتم تبریز به ایشان
 با ایشان رابطه در علمى ۀهیمن آن! زنندمی حرف بزرگشان برادر با زنند،می حرف پدرشان با اینکه مثل واقعاً که

 قشرهاى و مردم عامّه با .بود جورىاین هاجوان با کرد؛می برقرار رابطه واقعاً عنىی نبود، محسوس اصالً هاجوان
 4 ».بود جورهمین باز هم مردم عمومى خیلى

 

 
 اهللا مدنی با جواناننشینی آیتتصویري از هم

 
، منجر به حضور نمونه، عالقه و احترام ایشان به جوانان بندر کنگان در زمان تبعید ایشان به آن شهر عنوانبه

وقتی شهید مدنی به «کند: چشمگیر جوانان در حلقه اطراف ایشان شد. اکبر اندایشگر در خاطرات خویش نقل می
کنگان تبعید گردید، مردم منطقه متوجه نبودند ولی حضور انقالبیون از مرکز استان، استان فارس و خوزستان در 

عنوان یک چهرة مبارز سیاسی معرفی گردید. بعد از این مدنی به شهرهاي دیّر و کنگان و روستاي بردستان، شهید
جوانان در تالش افتادند که به شکلی با آقاي مدنی ارتباط برقرار کنند. جالب این است که در دیدار روزانه ایشان 

                                                                                                                                                                                   
 .8ص  ،1385 وریشهروسوم بیست، 23726 شماره، روزنامه اطالعات، »زیتبر در یمدن اهللاتیآ دیشه داشتیگرام«. سید احمد خاتمی، 1
 .1399اردیبهشت  29. مصاحبه نگارنده با ذوالفقار نوروزي، تهران، 2
 .1399اردیبهشت  3ی، خاتون بوشهري و معصومه بوشهري، نورآباد ممسن. مصاحبه نگارنده با رقیه3
 .12/06/1380در تاریخ  مدنى اهللاآیت شهید بزرگداشت کنگره اعضاى با دیدار دراي اهللا خامنهآیت بیانات. 4
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مطمئن باشید « فرمودند:کردند و میاز جوانان استقبال میاکثریت جمعیت، جوانان بودند. لذا با خنده و تفقد ویژه 
حقاً هم جوانان خوب استقبال  »آینده از آن شماست، شما فرزندان امام هستید، امام از شما جوانان خیلی انتظار دارند.

ها خیلی از جوانان شهرهاي دیّر، کنگان، و افراد ناشناس دیگر اطراف حوزه علمیۀ کنگان و حمایت کردند. شب
  1»ند.دادبراي حفاظت از ایشان نگهبانی می

ز ایشان پیرامون وجود داشت. در نورآباد ممسنی خاطراتی ا ،همین مسئله نیز در سایر مناطقی که حضور داشتند
 و جوانان آمده است:  هایی به نوجواناناخالق نیکو با جوانان و اهداي مشوق

خاص اغلب کلمه ردن با اشصحبت ک بسیار متواضع و مهربان بود، هنگامشهید مدنی اخالقش نیکو و ظاهرش «
طوري که همه را مجذوب جوشید. بههمانان خصوصاً جوانان بسیار صمیمی بود و میبرد و با مکار میاهالً به
با تهیه  خصوص اعیاد و ...ههاي شادي بشدند. در مناسبتهمانان از مالقات با او سیر نمیکرده بود و م خودش

کرد. گاهی با جمعی داد و از آنها تفقد و دلجویی میان میهدایاي مناسب، شخصاً به دست نوجوانان و کودک
رفت و در جلسه شادي آنها وهواي اطراف میدوستان جهت تمدد اعصاب و استراحت به روستاهاي خوش آب

  2 »ثر بود.هایی داشت که بسیار مؤنیز مالقاتکرد و با اهالی آن منطقه شرکت می
ان گنبد کاووس در زمان تبعید شهید مدنی در شهرستان گنبد، نقل ذوالفقار نوروزي یکی از جوانان شهرست

شهید محراب همواره ایشان  ي با خانواده ایشان داشتند.اکند که شهید مدنی بعد از تبعید به این شهر، ارتباط ویژهمی
د. البته ایشان اهللا مدنی شزدند و همین امر منجر به جذب و عالقه شدید وي به آیتصدا می  3»اسم کوچک«را با 

کردند، این فرصت هاي جدید و مطابق مد روز هم استفاده میوات یا لباساکنند که حتی جوانانی که از کرنقل می
را داشتند که به دیدار و مالقات ایشان بروند و همین ارتباط تنگاتنگ شهید مدنی با جوانان مختلف منجر به عالقه 

  4.شدطیف وسیعی از جوانان به ایشان می
 دیتبع از قبل که دارم خاطر به«االسالم بروجردي داماد شهید مدنی آمده است: اي در خاطرات حجتچنین مسئله

 چون که کردند اعالم مسجد در عشاء و مغرب نماز از بعد شب کی 54یا  53 سال آباد،خرم از یمدن اهللاتیآ
 باشند، داشته یسؤاالت و ندیایب ما منزل بخواهند اگر ارند،د يشتریب فراغت زیعز جوانان و دهیرس فرا یتابستان التیتعط
 به کردندیم سفارش و ،است باز همگان يرو به منزل درب غروب، تا بعدازظهرچهار  ساعت از عصرها روز هر

                                                                                                                                                                                   
 .4، ص 1399مرداد  28. خاطرات مکتوب اکبر اندایشگر براي نگارنده، 1
 .3، ص 1399اصغر دریاب براي نگارنده، اول شهریور . خاطرات مکتوب علی2
عنوان نمونه، شد. بهزدند و همین امر منجر به جذب آنها میدر خاطرات مختلفی از شهید مدنی آمده است که ایشان نوجوانان را با اسم کوچک صدا می. 3

. نداشتیم هم آدرسی نبد،گ رفتیم پدرم مرحوم با باریک هست یادم. شدندمی اششیفته همه هاجوان«کند: اي از گنبد کاووس نقل میخاطره گویانحق علیغالم
 جوان این» .خدمتم در من بله، بله،«:گفت »بلدید؟ گنبد، آمده که را مدنی آقاي نشانی«: پرسیدیم جوانی از داشتیم، نگه که ییجا اولین. بودم خودم ماشین با من

 رفیق مدنی آقاي با ایشان دیدیم و ایشان منزل هايکوچه در و رفتیم و نشویم سرگردان که کرد ییراهنما را ما و نشست ماشین در آمد عالقه تمام با ناآشنا
، »انقالب مبارزات در آفرینینقش و مدنی شهیدبراي جوانان همانند پدر بود: «، گویانحق علیغالم» .زندمی صدا کوچک اسم به را او مدنی آقاي و است

 .102، ص 1389، مرداد 57شاهد یاران، شماره 
 .1399اردیبهشت  29ذوالفقار نوروزي، تهران، . مصاحبه نگارنده با 4
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 و رفتندیم شانیا منزل به آباد،خرم مانیباا و پرشور جوانان عصر روز هر لذا د؛یده خبر زین خود انیآشنا و دوستان
 حضور به بود، درآورده هایپیه شکل به را خود روزها آن که یجوان روز ک. یرفتپذییم را آنها باز آغوش با زین او

 بزرگوار دیشه نیا یول ،ندشو صحبت هم او باند نبود حاضر جوانان که بود زشت يحد به اشافهیق. دیرس آقا
 فتهیفر کامالً جوان آن که شد صحبت مشغول او با بکشد، رخش به را او يظاهر افهیق نکهیا بدون و یگرم با چنانآن
 اثر زین اشخانواده در یحت و داد رییتغ را خود افهیق و کردیم شرکت مرتباً زین بعد يروزها و شد او مجذوب و

 1 ».شد باحجاب زین او و کرد حتینص آمد،یم رونیب ايزننده وضع با و بود حجابیب که را خواهرش و گذاشت
 مانند لیدل نیهم بهو  است جوانان دست در کشور شرفتیپ و تحول که بودند معتقد اهللا مدنیمعلم اخالق آیت

 دیشه. داشتند جوانان نیب در يخودباور و ینیدآفریام نشاط، جادیا در یسع خود، گفتار و رفتار با دلسوز، يردپ
 و حق ریمس از آنان که داشتند یسع همواره ،یینماراه و لطف و محبت با اما نداشتند توقع جوانان به نسبت یمدن
 شانیا يهاگفته تابع و شوند تیشخص نیا فتهیش جوانان بود شده باعث یمدن دیشه رفتار نیهم ؛نشوند ادج یطلبحق

 2.باشند
 رفتار«کند: اهللا مدنی در جذب جوانان اشاره میکاظم حجازي در خصوص توانمندي و عملکرد آیتمحمد سید

 نیشتریب که اقشاري جمله از کردند، دایپ ورود که اريید و شهر هر در که است، جذبه داراي قدرآن مدنی دیشه
 جوانان ،بودند شانیا هايشهیاند و هاهبرنام اجراي متولی که کسانی و بودند جوانان ،داشتند مدنی دیشه با را همراهی

 و ایر بدون و روحی طراوت کی از جوان. است دهبو شانیا شناسیمخاطب از گرفته تئنش موضوع نیا. بودند
 است، مشهود آن در الهی اهداف و آمال در شدن ذوب و ستین خود طرح دنبال به که است برخوردار وغشغل

 را هاژگییو نیا که کند کسی فتهیش را جوان که شودمی باعث هانیا و هست او مطالبات در شدنذوب که رفتاري
 ،دیکن قیتحق داشتند انس شانیا با که گرانیید چه و بستگان از مدنی، دیشه اتیح دوران تمام در شما و باشد داشته

 به قائل بعضی نجف به امام ورود زمان در که بزرگواري تیشخص. دیکننمی مشاهده شانیا رفتار در تیمن ايذره
. کنندیم دایپ تمسک امام به شانیا دوستان تمامی که دهندمی قرار امام دیمر را خود آنچنان اما بودند، شانیا تیمرجع

 تییشخص کی که است ارزشمند لییخ نیا جوان براي و شودمی ترمحسوس انقالب ريیگشکل از بعد رفتار نیا
 است مهم شیبرا امام انقالب و ماام فقط و فقط اش،یاجتماع جذبه آن در علمی، ییتوانا آن در ،سال و سن آن در
 شانیا چشمان در اشکی و شودمی مشاهده شانیا در روحی انقالب اگر و ستین مطرح شانیا از خودي جاچیه و

                                                                                                                                                                                   
 . 38-39اهللا شهید مدنی، پیشین، صص . حسن اردشیري، رجعت سرخ: نگاهی به زندگی و سیره آیت1
وزدهم ، ن23، ماهنامه سخن شهروند، سال چهارم، شماره »دانستندمی استکبارستیزي بر ايمقدمه را دعا مجلس در حضور مدنی شهید«. علی آقامحمدي، 2

 .18، ص 1394شهریور 
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 همه و همه ،نندیب می را انقالبی مسائل در جلوداري  ای و است شانیا اتیادب در که بتییه و بینه ای است جاري
 1».است شانیا اعتقاد آن در شهیر هانیا

نشینی و عینی براي دیدار با جوانان در نظر گرفته بودند و با آنها هماهللا مدنی در طول روز و هفته، زمان مآیت
آقاي بهاءالدینی در خصوص توجه ویژه ایشان به جوانان در جلسات مختلف  ،داماد شهید مدنی  2کردند.مالقات می

ا به سمت دشمنان کید داشت با مهربانی و جذب جوانان باید مانع از این شد که آنهاهللا مدنی تأکنند، آیتبیان می
 دین اسالم و نظام منبعث از آن سوق بیابند. در خاطرات ایشان آمده است: 

 را او و شدیم بلند شیپا يجلو دیس ،شدیم وارد در از که یجوان هر و دیورزیم عشق جوانان به یمدن اهللاتیآ«
 کانینزد از یکی الؤس به پاسخ درد. ادیم اختصاص جوانان به را ینیمع يهاوقت و دیبوسیم و چسباندیم نهیس به

 د؟یندار یخوب یجسمان وضع که یحال در دیگذاریم هابچه نیا يبرا وقت قدرنیا چرا آقاحاج بود دهیپرس که
 هانیا که هست ياکنندهنگران شده باز يهاآغوش نکنم باز جوانان و هابچه يبرا را آغوشم من اگر: بودند گفته

 گوشزد طلبانفرصت غاتیتبل مقابل در فرزندان از مراقبت به خود يهایسخنران در ارهاب و ابدییم در را
 3».کردندیم

را به الگویی  بوشهري آمده است که حسن اخالق شهید مدنی ایشان حسینی هاشم سیداهللا در خاطرات آیت
آنها  ترامی که برايو به دلیل اح انان بودهمواره مترصد تربیت جوشهید مدنی  مطلوب براي جوانان تبدیل کرده بود.

 گذاشت: یر میتأثهاي ایشان در کردار و گفتار جوانان ، توصیهقائل بود
نشست و با سعه صدر و با سینه اهللا مدنی به نسل جوان عالقه بسیار خاصی داشت و پاي درد و دل جوانان میآیت«

بار با ایشان انس کرد. هرکس یکگذاري میمایهسرکرد و هم روي تربیت جوانان فراخ هم از مردم استقبال می
گفت من تابع دینی هستم که چنین کسی در این مکتب رشد کرده و شد و میگرفت شیفته اخالق او میمی

 4»پرورش یافته است. یعنی الگویی براي پذیرش دین و مکتب براي مردم بود.
آنها، بر ورزش و سالمتی جوانان و فرهنگی  اهللا مدنی ضمن جذب جوانان به مساجد و پرورش اعتقاديآیت

عنوان نمونه، ایشان در منابر خود در آذرشهر به ترغیب کردند. بهن را به ورزش توصیه میجواناتأکید داشتند. ایشان 
، 1361پرداختند. به گزارش راه مجاهد مورخ اول شهریور هاي مختلف میجوانان براي فعالیت مستمر در ورزش

 منبر دوم پله در خود خفتن و شام نماز از بعد شهیهم بودند آذرشهر در کهتی مد) یمدن اهللاتیآ دیشه( شانیا«
 در کار نیا که بودند داده یبیترت و کردندیم بیترغ …سالح …و یکشت و کاراته آموزش به را هاجوان و نشستندیم
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 ای گارد و نشستندیم مسجد در اشتندد مردم نیب یخاص قداست و اعتبار شاندخو چون و گرفتیم انجام مسجد
 همب را شهر مردم ،شدیم ینیتوه شانیا به اگر رایز نداشت را مسجد به شدن کینزد تئجر یشهربان و ساواك

 1».ختندیریم

 . اهمیت به مشاوره در انجام امور اجتماعی3-10
 و يخودمحور استبداد، از يریجلوگ يبرا امر نیا. است شده اریبس يهاهیتوص مشورت به یاسالم میتعال و متون در

 ملکه از يبرخوردار وجود با) ص(اعظم امبریپد. شویم یتلق دیمف و مؤثر برتر، و ناب يهاشهیاند و افکار به یابیدست
 مشورت ي ازردامو حضرت، آن یعمل رهیس در. کردیم یزنیرا شیخو اصحاب با مشورت، از يازینیب و عصمت

 مشورت به ملزم را) ص(اعظم امبریپ ماًیمستق یقرآن اتیآ از هیآ دو. است دهیرس ثبت به یعموم و یاجتماع امور در
 یاساس طوربه مشورت. بنابراین، است شده وارد مشورت و شورا ضرورت باب در زین ياریبس اتیروا و کندیم

 مهم يهايریگمیتصم رد مطلوب اهداف و جینتا نیبهتر به دنیرسدست یافتن و  يبرا که است یعرف و یعقل يامر
 فَتَوَکّلْ  عَزَمْتَ فَإِذا اْألَمْرِ یفِ  شاوِرْهُمْ وَ«ت: اس شده فراوان يهاسفارش مشورت به یاسالم فرهنگ درالزم است. 

 ند،خداو به اتکال با ،یگرفت میتصم که گاهآن پس. کن مشورت آنان با کارها ؛ درنَیالْمُتَوَکِّل حِبّیُ اهللاَإِنّ  اللّهِ عَلَى
این ویژگی در شهید مدنی وجود داشت و ایشان  2».داردیم دوست را کنندگانتوکل خداوند که بده انجام را آن

 کردند.براي پیشبرد امور سیاسی و اجتماعی با افراد مختلف مشورت می
ل مشورت در خصوص مسائاهللا مدنی به خصوص اهتمام آیت ي درزیتبر يموسو نیحس دیسدر یکی از خاطرات 

 دیبا که یاقدامات با رابطه در اعضا گرید با شانیا یهماهنگ ،ایشان یژگیو«راهبردي مردم و شهر بیان شده است: 
 يکار مشورت بدون ،یئجز مسائل در هم آن مورد دو یکی در جز و بود مشورت اهل شانیا. بود گرفت،یم انجام

 کردمیم تیفعال زیتبر در ندهینما ای شرع یقاض عنوانبه زین من بود زیتبر جمعه امام شانیا که یزمان. دادینم انجام را
 به رایز ؛کردینم اقدام مشورت بدون زیتبر یانقالب و یاسیس ،یاجتماع مسائل با رابطه در گاهچیه که بودم شاهد و

 شهادت به شانیا از شیپ روز شش یقدوس اهللاتیآ مرحوم هست خاطرم. کردیم دیکأت آن بر و بوده بندیپا آن
 یمدن اهللاتیآ. آمدمیم تهران به دیبا و بودم شده منصوب انقالب کل دادستان عنوانبه من لیدل نیهم به ،بود دهیرس
 روز. کردم عمل شانیا خواسته به زین من و بمانم زیتبر در روز سه دو کارها به دادن بیترت يبرا تا خواستند من از

 شما خدمت در هم باز من گفتم شانیا به میایب تهران به تا کردمیم یخداحافظ شانیا با که يآخر روز یعنی پنجشنبه
 گفتند شانیا. میایب زیتبر به بارکی یماه حداقل دیبا نیبنابرا ،بزنم سر شما به اندخواسته من از) ره(امام و بود خواهم
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 را هیرو نیا و هستم معتقد مشورت به رایز کرد نخواهم يکار چیه شما مشورت بدون هم من باشد جمع خاطرتان
 1».دینباش نگران نیبنابرا ،داد خواهم ادامه زین

 هاي مختلف. قدرت جذب مخاطب از گروه3-11
 ،گزینندنشینی را بر میاهللا مدنی فردي اجتماعی بود و برخالف برخی از عرفا و روحانیت که گوشهشهید محراب آیت

درت جذب افراد ر فعال بودند. ایشان به دلیل روحیات خاص خویش، قایشان همواره در اجتماع حضور داشته و بسیا
 شد نقش تربیتی خود را به خوبی ایفا نماید. مختلف را داشتند و همین مسئله باعث می

 عبادت اهل با بود، جوان هاجوان با. نبود بعدي یک. بود اجتماعی خیلی مدنی آقاي«در این زمینه نقل شده است: 
 توجه قابل خیلی مدنی آقاي مرحوم روحیات. شدنمی مدنی آقاي که بود این از غیر. بود خودشان مثل روحانیون و

 را میدان که نبود ايروحانی مدنی آقاي. کردمی جذب خود به را همه که داشت لطافتی وجودش در ایشان. بود
 تفکراتش پذیرفتن زمان، آن در که حالی در بود، عام محبوبیتش. بود توجهی قابل ممتاز شخصیت ایشان. کند خالی
 بهترین به را راهکارش و کردمی درك زود را مسائل همه و نبود ايساده امر ایشان تیزبینی. نبود آسان برخی براي
. داشت بلیغ سعی افراد رشد و تربیت مورد در و کردمی تقویت را همه مثبت هايویژگی ایشان د.دامی ارائه وجه
. کردمی صحبت آنان با شبنیمه از ساعاتی تا و بود خوش هاجوان با. بود پرجوش و پرکار ربسیا. نبود بعدي یک
 اشلهجه و بود ترك خودش هرچند. کردنمی مضایقه خدمتی هیچ از و دانستمی جامعه و مردم وقف را خود

 کردنش صحبت رکیت. عرب یا لر یا ترك یا باشد افغانی مقابل طرف که کردنمی فرق برایش است، آن گویاي
. دادمی انجام را خود خدمت بود که هرجا. شدندمی جذب هاعرب کرد،می سخنرانی که عربی به و بود گیرا

 تحصیل ایشان محضر در هامدت که حسینی عزالدین شهید جمله از بودند، هم پاکستان و افغانستان در شاگردانش
. بود متهجد ،متهجد با بود، جوان ،هاجوان با ایشان .بود مسازد کافی مرحوم شاگردش با بیشتر مشهد در. بود کرده

غفار رستمی محافظ شهید   2».نبود نشینگوشه. داشت حضور مردم بین در و کردمی زندگی مردم با و بود اجتماعی
 کند: مدنی در تبریز ذکر می

 را همه خودشان زیباي نگاه آن با انایش .بودند دنیا تمام در ویژه هايانسان از یکی من نظر به مدنی آقاحاج«
 دیدار همان در کرد،می صحبت هرکس با. بود روزگار نادر هايانسان از مدنی شهید اهللاآیت .کردندمی جذب

 صحبت و نشستمی ایشان با مرتبه یک فقط هرکس. داشت چه وجودش در دانمنمی .کردمی مجذوبش اول
 از که طوري کرد، خودش دیوانه مرا ایشان اول، دیدار همان در که گویمب طوراین .شدمی ایشان ییفدا کرد،می
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 موفق هم باالخره. باشیم ایشان مرگپیش و کنیم محافظت ایشان از تا بفرستند ایشان بیت به مرا خواستم مسئولین
 1 ».رفتم ایشان بیت به و شدم

دهد: و جذب آنها چنین توضیح میتبریزي در خصوص ارتباط خوب شهید مدنی با جوانان موسوي سیدحسین
 به نجایا در من اما دارد وجود يادیز يهاحرف شان،یا خوب اریبس صفات و) ره(یمدن اهللاتیآ تیشخص درباره«

 مجتهد و بزرگوار عالم کی آنکه برعالوه یمدن اهللاتیآ تیشخص. گفت خواهم را هانیبارزتر زمان تیمحدود لیدل
 یمدن اهللاتیآ بارز صفت نینخست. شودیم فیتعر ،داشتند مردم برابر در که یخوب فاتص با رابطه در بودند، عادل

 در هم آن یانقالب جوانان با که یزمان و بودند متواضع اریبس جوانان برابر در ژهیوبه شانیا. بود شانیا خاص تواضع
 آنها جوار در يبزرگمرد کردندیمن احساس آنان از کیچیه که کردیم رفتار يطور شدیم نینشهم انقالب لیاوا

 شانیا با ینینشهم از ياواهمه و ترس نیبنابرا کنند، تیرعا را یخاص انضباط و کرده احترام او به دیبا که نشسته
 جوانان درد يدوا درواقع. شدیم آنها اسرار محرم و کردیم صحبت نشست،یم آنها با یراحت به که چرا ؛نداشتند

 یروان درمان را آنها ياگونهبه متخصص، و حاذق بیطب کی مثابهبه کردندیم مراجعه شانیا به که یزمان و بود
 به توجه با زیتبر در 58 سال یمدن اهللاتیآ حضور. شدندیم مرخص شانیا خدمت از آسوده یذهن با که کردیم

 و مردم با رابطه در توانستیم که بود ییهافرصت نیبهتر از یکی ،بود داده رخ انقالب لیاوا و 58 سال که یمسائل
 برخورد جوانان االتؤس و مردم مشکالت با یانسان کامل اخالق و حوصله و صبر با شانیا. دیایب وجود به جوانان

 2».آموختیم آنان به را بودن هم کنار در و کردیم
، توانایی جذب مخاطبان را داشتند شدندنشین میاهللا مدنی با هر گروهی همکید داشتند که آیتاي تأاهللا خامنهآیت

 طبقه با شانیا«کرد: جذب خویش می هاي سنی مختلف راگروه از دلیل قدرت بیان و صداقت در کالم، افراد و به
 یعنی طور؛نیهم نشستیم طلبه با کرد؛یم جذبشان نشست،یم عوام طبقه با کرد؛یم جذبشان نشست،یم روشنفکر

 در او، روح در او، وجود در علم و معرفت و نور از که را يارهیذخ آن توانستیم که ودب یکس ن،یمب و ناطق عالم
 یتیخصوص همه نیا. کند منتقل خودش مخاطب به یراحت به را آن توانستیم بود، شده جمع او ینوران و پاك دل
 3».داشت وجود شانیا در که بود
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 اهللا مدنیفصل ششم: خاطراتی ناب از آیت

 . مقدمه1
عنوي فراوانی آثار مادي و م دهد که ایشان منشأمدنی نشان می اهللابررسی خاطرات، یادگارها و اثرهاي معنوي آیت

اي همگان دهد که سیره نظري و عملی ایشان برو شاهدان نشان میمرور خاطرات یاران  اند. همچنیندر جامعه بوده
رو، عنوان الگوي رفتاري مطلوب یاد کرد. از اینتوان از این خاطرات بهایی که میتا ج داراي ارزش و اهمیت است

ن در شهرهاي در ادامه به برخی از خاطرات شهید مدنی از دیدگاه شاگردان، یاران در تبعید، محافظان و همراهان ایشا
 مختلف اشاره خواهد شد.

 پرسودترین تجارت ،. عبادت اول وقت2
به ذکر  اهللا مدنی بودند،خدمت آیت که در جلسات مسجد جواداالئمه در بادآخرمشهر از نوجوانان پناه صادق علی

ان مبارك حضرت واقعیت بسیار شیرینی از زب«اي از شهید مدنی پیرامون اهمیت نماز اول وقت پرداختند: خاطره
اسداهللا مدنی که در روي منبر فرمودند، در اوایل جوانی هنوز لباس مقدس روحانیت به  اهللا شهید محراب سیدآیت

در یکی  رفتم. اسب و قاطر جهت فروش می به شهرهاي مختلف با فروشیتن نکرده بودم که به کار تجارت و پارچه
سوز از طرف دیگر و مغرب هم بود و یک طرف و سرماي استخواناز روزهاي سرد و برفی زمستان که خستگی از 

اي به دست گرفت که تجدید وضو سرایی اتراق کرده بودیم و موقع نماز حضرت آقا آفتابهموقع نماز در کاروان
 نمایند و جهت نماز مغرب و عشا آماده شوند که یکی از همراهانش گفتند برادرم مقداري صبر نمایید تا آتشی تهیه
و خود را گرم و کمی جان بگیرید و بعد مشغول نماز شویم. حضرت آقا اعالم داشتند ثواب نماز اول وقت، اجر 

اهللا سودمند ارزش باالتري دارد. حضرت آیت يهاتجارت جا بیاوریم از همۀرا به موقع به اخروي دارد و شکر خدا
 کنند.اول وقت می شروع به انجام فریضه پرفیض نماز شهید مدنی پس از وضو و آماده شدن براي نماز مغرب و عشا و

سرا که . در آن کارواناست حال یار و مددکار یاران و دوستدارانش وتعالی در همهکه خداوند تباركاز آنجایی
آقا و جهت استراحت در کنار حجره حاج شخصی یهودي بود که او هم به کار تجارت مشغول بود ،اتراق کرده بودند

هاي انار پر از آتش با گرماي فراوان هاي درشت و قرمز همچون دانهکه شخص یهودي منقلی پر از آتش با دانه بودند
اهللا مدنی آوردند و حضرت آقا سجده شکر به جا آورده و به دوست و همکارش فرمودند که را به حجره شهید آیت

ا او را فراموش نکردیم و وقتی رفتند از آن همسایه که مچنانبرادر دیدي که خداوند بزرگ ما را فراموش نکرد و هم
ام و حضرت تشکر کنند از او پرسیدند که شما خسته و سرمازده بودید، شخص مذکور اعالم داشتند که من یهودي
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آقا از او پرسیدند پس چرا منقل پر از آتش خود را به حجره ما منتقل کردید؟ آن شخص گفتند چون شما صادقانه 
دانستم که من هم وظیفه انسانی خود می ،تان نمودیدتان پایبند بودید و به موقع شروع به مسائل دینیماننسبت به ای

نمودند که اي حجره شما را گرم نمایم. این سخنان گوهربار را در روي منبر و براي حاضرین در مسجد توصیه می
خداوند بزرگ هم شما را در هیچ شرایطی حتی  ،به خاطر خداوند عزّوجل باشد ما هم همه کارهایتانمردم اگر ش

 1»در دشوارترین کارها تنها نخواهد گذاشت. پس به فکر دین و دنیا و آخرت خود باشید.

 . توجه به مسئله فجر صادق 3
 فجر. شودمی گرجلوه آسمان در عمودي صورتبه که است شب تاریکی در خورشید نور سپیدي آن کاذب، فجر

 دم السرحان؛ ذنب« به زبانان عرب نزد وقت این. است شب پایانی لحظات است، کوتاه یاربس آن مدت که کاذب
 شودمی منتشر افقی صورتبه افق امتداد در که است خورشید نور و شفاف سپیدي صادق، فجر. است معروف »روباه

 لطیفی تعبیر با متعال وندخدا. شودمی ممنوع دارانروزه براي آشامیدن و خوردن زمان، این در. است صبح آغاز و
 کشیده شب سیاه رشته کنار در که کندمی تشبیه سفیدي نخ به را صادق فجرسوره بقره،  187در آیه  صادق فجر براي
 این در فراوانی هايروایتاست.  روزشبانه ايهلحظه ترینفضیلت با و ترینمهم از یکی الطلوعینبین .است شده
 فجر گشتن نمایان بین زمانی فاصله به اصطالح، در الطلوعینبین. است شده وارد السالممعلیه اطهار ائمه از زمینه

 سحر وقت نخست: است شکل این به اصطالح چند این زمانی ترتیب بنابراین، .شودمی گفته خورشید طلوع و صادق
 کاذب، فجر. است شب عمر پایانی هايلحظه که است کاذب فجر گاهآن. است شب آخر هايساعت همان که است
 فجر که شودمی دیده شفافی سفیدي افق، امتداد در دقیقه چند گذشت از پس. آیدمی شمار به سحر از جزئی خود

 از پس. رودمی نابودي و زوال به رو شب تاریکی و کندمی آغاز صادق فجر با را خود حیات صبح،. دارد نام صادق
 و صادق فجر طلوع بین زمانی فاصله به. کندمی طلوع رشیدخو مشرق، طرف از اندي، و ساعت یک گذشت

اهللا مدنی در زمان اقامت آیتاالسالم شیخ مهدي روشن در حجت  2.گویند الطلوعینبین اصطالح، در خورشید،
 یکی از خاطرات ناب ایشان در کردند.با ایشان زندگی می ايآباد، ماه اول را در خدمت ایشان بودند و در خانهخرم

پیرامون اهتمام ایشان به نماز شب و توجه به مسئله طلوع فجر براي شهید مدنی خصوص مناجات و شخصیت عبادي 
شب  ز طلوع فجر داشتند؛ یعنی از نیمهبزرگوار مدنی تقید به نماز شب قبل ا مرحوم شهید«است:  اقامه نماز صبح

آباد براي ایشان اجاره شد من اي که خرمر خانهگذشته و نزدیک صبح برنامه نماز شب داشتند. حدود یک ماهی د
شد یک ه گفته میشدند، اذان صبح کشدند و مشغول نماز شب میدیدم آن ساعت بلند میدر خدمتشان بودم و می

کردند. از ایشان سؤال کردم آقا صبرتان یک مقدار طوالنی هست و صبح کامالً پیداست، فرمودند مقدار هم صبر می

                                                                                                                                                                                   
،  »اي بسیار پندآموز از زبان شهید محرابخاطره«پناه براي نگارنده، خاطرات مکتوب صادق علی؛ و 1399تیر  10پناه، تهران، مصاحبه نگارنده با صادق علی .1

 .1، ص 1399تیر  13
 .11-12، صص 1384 چاپ اول، سیما، و صدا اسالمى هاىپژوهش مرکز، سحرخیزي، قم، انتشارات رحمانی زروندي حسین. 2
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براي ما رصد   1حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اینکه جریان صبح روشن باشد: که به خاطر 
شد و بعد از آن هم تا طلوع آفتاب مشغول فجر انجام می شود و لذا نماز صبح ایشان یک مقداري با تأخیر از طلوع

 2»هاي ایشان بود.تعقیبات بودند که قرآن و صحیفه سجادیه مخصوصاً جز برنامه

 . اهتمام به فصاحت قرائت نماز4
ام با وجود مق به زبان عربی تسلط کامل داشتند. ایشان اهللا مدنی براساس شواهد موجود و ادعاي شاگردان ایشانآیت

، اما اهتمام به قرائت صحیح نماز داشتند و بدون توجه به جایگاه خویش، امخ در حوزه علمیه و تدریس اخالقعلمی ش
االسالم محمودي اي در قرائت نمازشان نباشد. حجتتالش داشتند تا زبان عربی خود را فصیح نمایند تا شک و شبهه

استاد حوزه علمیه نجف بودند، معلوم است خودشان «د: کنینه یاد میاي در این زمخاطرهبه نقل یکی از شاگردان ایشان 
عهده بگیرد. در دند که کرسی درس اخالق نجف را برکراند که بزرگان نجف به ایشان اعتماد میمجسمه اخالق بوده
را فصیح گفتند، ایشان مدتی رفته بودند حجاز تا لحن قرائت نمازشان اهللا مدنی، یک بزرگی میخصوص نماز آیت

 اهللا مجتهد مسلم معموالً شأنش این نیست که پااند. یک آیتدادهاهتمام می -به قرائت نماز –قدر کند به عربی. آن
شود برود پیش یک عرب که بگوید لحن من عربی بشود، این نشانۀ اهتمام ایشان به امر نماز است. حاال گاهی ما به 

یم بیا قرائت نمازت را درست کن، دم مسجدي و بازاري اگر بهشان بگویآ طلبه عادي مثل بنده یا یک کارمند یا یک
خورد ولی ایشان با آن شأن علمی و رتبه علمی انقدر اهتمام مییست، تجویدت درست نیست، بهشان برلحنت صحیح ن

 3»دادند.می

 روي کربال. یادآوري قیامت و محاسبه اعمال در پیاده5
ي که در نماز یعبدالنب اهللاتیآداشتد.  ايویژه محاسبه اعمال توسط پروردگار توجهو  اهللا مدنی به مسئله قیامتآیت

کنند که در سفر زیارتی، ایشان به یاد مرگ، اي از ایشان بیان مینجف اشرف با ایشان مالقات داشتند، در خاطره
رفتیم به کربال. سه روز در راه میمن چند سفر توفیق داشتم که از نجف پیاده «قیامت و محاسبه اعمال خویش بودند: 

نام کردیم. مدیریت کاروان هم هاي جوان را ثبتاندازي کردیم، بیست الی سی نفر از طلبهبودیم. یک کاروانی را راه
روي مدرسۀ صدر نجف. براي اینکه دوستان تشویق بشوند به دست خود من بود، مدیر کاروان بودم. یک هیئت پیاده

اهللا مدنی رو آیت دنی را دعوت کردیم. من خودم شخصاًاهللا مراهپیمایی از نجف به کربال، آیت شرکت کنند در این
ها روز در راه بودیم. طلبهنجف تا کربال. نزدیک به سه شبانهدعوت کردم که با ما همراهی کردند و با ما پیاده آمدند از 

-کردند، به ایشان عشق میایشان مراجعه می کردند، بهایشان رو مثل یک شمعی در جمع خودشان نگهداري می
روي از نجف به کربال یک مواقفی بود، یک ورزیدند. بین نجف و کربال به اصطالح مواقفی بود، در مسیر پیاده

                                                                                                                                                                                   
 .187؛ سوره بقره آیه ا خط سفیدي روز از سیاهی شب در سپیده دم پدیدار گردد. ت 1
 .1399داد خر 28آباد، االسالم مهدي روشن، خرم. مصاحبه نگارنده با حجت2
 .1399خرداد  1ي، بندر کنگان، محمود محموداالسالم . مصاحبه نگارنده با حجت3
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اندازي خوابیدند یا بعضی جاها ظهر راهکردند. شب میرفتند بیتوته میها در آنجا میجایگاهی بود که ایام شب کاروان
-فتید طلبهداد که راه بیال کاروان هشدار میخواستند مسئوماندند. آن موقع وقتی مید، ناهار را یک جایی میکردنمی

افتادند. در یکی از آن روزها چون من مسئول کاروان کردند و راه میپیچاندند و جمع میهاي جوان وسایلشان را می
ها رفتند، من آمدم جا نماند. در یکی از این مواقف، همۀ جوان ایستادم تا آخرین نفر راه بیفتد که کسیبودم باید می

پیچید. به ایشان کرد و میپیچد، پاها را گرم میاهللا مدنی تنها نشسته و دارد پاهایش را میداخل مسجد دیدم آیت
ها به دنیا آمده، برادر، انسان تن« عرض کردم که آقا تنها ماندید شما، دوستان همه رفتند. ایشان یک آهی کشید، گفت:

این جملۀ ایشان من را تکان داد که در هر  »شود.شود و محاسبه میرود و تنها در محضر خدا حاضر میتنها از دنیا می
 1»لحظه ایشان به یاد قبر و قیامت بود.

 . خدمت به نهادهاي حکومت اسالمی یک تکلیف و رسالت دینی6
بر آموزش علوم حوزوي و مطالعات دینی، برخی از افراد متعهد و الوهنظام اسالمی، الزم است تا ع سیسدر زمان تأ

آید را مرتفع سازند. ی پیش میمتخصص به کمک نهادهاي حکومتی بروند و مسائل موجود که براي انقالب اسالم
هاي هاي مختلف حکومت نیاز دارد و حتی پذیرش مسئولیت نیز در بخشرو، نظام اسالمی به خادمین در بخشایناز

یکی از  حمید طهائی مثابه یک رسالت دینی باشد. سیدتواند بهشرایط زمانی و مکانی میمختلف اداري با توجه به 
ولی به سفارش  اهللا مدنی ارتباط داشت، با وجود دغدغه مطالعات دینیه با آیتک بی در همداننیروهاي جوان انقال

ن انقالبی ، الزم بود تا نسل جوازیرا با توجه به نیاز کشور پرداختهمدان  يشهید مدنی به فعالیت اجرایی در استاندار
اهللا مدنی حضور ایشان در این نهاد موجود در استانداري، آیت به نیاز سیس بیایند و با توجهبه کمک نهادهاي تازه تأ

به استان همدان  وطی مربدانستند. در بخشی از خاطرات طهائ دولتی را براي ایشان یک وظیفه دینی و تکلیف شرعی
بود که انقالب پیروز شد و شرایط یک مقدار عادي شد.  ه مستقیم با ایشان مواجه شدیم زمانیدفعه کیک«آمده است: 

که  58من قبل از آن دانشجو بودم، درس را تمام کرده بودم. رفتم قم، شروع کرده بودم به درس خواندن که تابستان 
رفتم حوزه علمیه همدان درس هم گرم بود، من آمدم شهر خودم همدان. میقم تعطیل شد و اساتید رفتند. هوا 

رفتیم خانه. گفتم بروم استانداري احوال دوستان رو بپرسیم. آقاي خواندم. یک روز از حوزه برگشتم و داشتم میمی
ید؟ رفتیم ویم شما هم بیایخواهیم برمدنی میاهللا استاندار و معاون از دوستان ما بودند؛ که گفتند ما ناهار خدمت آیت

اهللا مدنی نشستند و به ترکی صحبت نژاد استاندار بودند کنار آیتآنجا نماز را خواندیم و نشستیم براي ناهار. آقاي کی
گفتم من رفتم قم، االن قم تعطیل شده دارم  »شما کجاها هستید؟«اهللا مدنی فرمودند به من که دفعه آیتکردند و یک

شده و به هر حال کار کنی درس بخونی؟ گفتم االن انقالب اسالمی  خواهید چهوانم. فرمودند که میخاینجا درس می
عنوان یک دانشجوي دانشگاه، درس را تمام کردیم و برویم یک مقدار با ادبیات عرب آشنا بشویم و خواهیم ما بهمی

می نیاز است که ما بیشتر به کتب اسالمی مراجعه بتوانیم از متون اسالمی استفاده بکنیم. به هر حال، در انقالب اسال
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خواهی مثل من آخوند بشوي، الحمداهللا آخوند زیاد داریم، به شما احتیاج نیست، االن آخرش می«کنیم. فرمودند که 
آقا ما عرض کردم که حاج» استانداري سنگر اسالم هست، شما باید بیایی اینجا به آقاي دکتر، استاندار کمک کنید.

شش ماهه. اگر اجازه بدهید یکی دو سالی اینجا باشیم با ادبیات عربی آشنا بشویم بعد در زه شروع کردیم، پنج تا
ید به آقاي استاندار کمک کنی، اینجا سنگر ه شما این است که بیایو وظیف االن تکلیف«شما هستیم. فرمودند: خدمت 

اي داریم به نام آقاي دیباج. ما فرصت دفاع و ت دیگهمن بودم یک دوس» دانی.اسالم هست، دیگر حاال خودت می
 1»من رفتم استانداري و قرار شد که هم درس بخوانم و هم به استانداري کمک کنم. استدالل نداشتیم و نهایت از فردا

 . نظم و انضباط در تحصیل و آموزش7
اخالق ایشان به مدت چندین سال  هاياهللا علی اسالمی از شاگردان شهید مدنی در نجف اشرف که در کالسآیت

هاي درس براي طالب حضور داشتند پیرامون انضباط ایشان براي حضور در کالس درس اساتید یا برگزاري کالس
 کردم لیتعط دفعه چهار ای دفعه سه میطلبگ دوران تمام در: فرمودشهید مدنی «کنند: به نقل از خود شهید مدنی بیان می

 در بار چهار ای بار سه است، بیعج یلیخ نکته نیا. نکردم شرکت درس در من بار چهار ای ربا سه. نرفتم را درس و
 2».نکردم شرکت بار چهار ای بار یک فرمودیم کرده، شرکت هادرس در سال هاده که یشانیا ها،درس

 . تبعات اعتیاد در شکستن مقاومت افراد براي اهداف متعالی8
بودند و  ریّد شهرستان هیعلم مدرسه اداره مسئولاهللا مدنی در بندر کنگان، د آیتموسی محسنی که در زمان تبعی

کنند که به هر چیزي نقل می اعتیاداي از توصیه شهید مدنی پیرامون پرهیز از روزانه با ایشان مالقات داشتند خاطره
تواند ایستادگی، مقاومت چیزي می ایشان مخالف اعتیاد و وابستگی شدید به امور مادي بودند؛ زیرا وابستگی به هر

استفاده از اعتیاد و نیاز شما، شما سوءتوانند با رو، مخالفین میاینتعالی را با مشکل مواجه سازد. ازو پیگیري اهداف م
 وقتچیه شما که گفتندیم داشتند شهیهم هیتوص کی«: وادار کنند ندارد، خوانیمشی شما همکه با خطبه امري را 
 کی اگر زندان، در ییچا نیهمدر خصوص  شما است ممکن یزمان کی چون ؛دینکن دایپ ادیاعت هم ياچ به یحت

 ای ودشیم نیا باعث ییچا نیهم ،زندان در دویبر ود کنن انرتیدستگ )نیروهاي ساواك و رژیم پهلوي( يروز
 به ار ناخودت ای دهیبد لو رو خود دوستان که ودشیم باعث زندان داخل دویبر دینکش اگر ،دکشییم که يگاریس
 3».بود اخالق اسوه اصالً  آقا. دیبفروش گاریس کی

 ید امام خمینی(ره) با اقتدا به امام جماعتی ایشان در نجف اشرف. تأی9
معناي  این عمل ایشان به کردند.در نمازهاي ایشان شرکت میاهللا مدنی بعد از حضور امام خمینی(ره) در نجف، آیت

از زمانی که امام خمینی(ره) «د: کني در این خصوص بیان میاهللا نمازایشان بود. آیتو تبلیغ  امام(ره) يید مقام واالتأی
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کردند و شهید مدنی هم در تشریف آوردند نجف، امام ظهرها در مدرسۀ آقاي بروجردي ظهر و عصر نماز اقامه می
خواندند، بعد از نماز امام، نماز ظهر و عصر که میرفتند. کردند و هم روزهاي احیاء منبر مینماز جماعت شرکت می

اهللا مدنی رفتند. قبل از اینکه امام(ره) تشریف بیاوردند نجف، آیتاهللا مدنی در مدرسه آقاي بروجردي منبر میآیت
خواندند. از رفتند پشت سر آقاي خویی میکردند و نماز جماعت را میاهللا العظمی خویی شرکت میدر درس آیت

خواندند. این تأیید آمدند پشت سر امام میمی اهللا مدنی نمازشان راند نجف، آیتانی که امام(ره) تشریف آوردزم
 1»عجیبی بود در نجف، خیلی در معرفی شخصیت امام(ره) تأثیر داشت.

 مرزي براي افشاي ماهیت پهلويبرون . پیشنهاد تأسیس رادیو10
و فساد پهلوي، قصد داشتند در یک سفر به مصر، یی داشتند و در اوج ظلم اهللا مدنی با جمال عبدالناصر آشناآیت

ع، به نظر ند که بعد از افشاي این موضوي و خفقان رژیم پهلوي را فاش کنسیس نمایند تا ماهیت استبدادرادیویی را تأ
 ان قصد تأسیس هاءالدینی آمده است، ایشاالسالم بطور که در خاطرات حجت، کنسل شده است ولی همانرسدمی

یادم هست در ماشینی در همدان من «کند: نقل می د. داماد شهید مدنیمصر را داشتنکشور پهلوي در رژیم رادیو علیه 
خواستند آن آقا این اي رو به کسی گفته بودم که آقاي مدنی نمیرفتیم یک جایی، من مسئلهآقا بودم میخدمت حاج

د. بعد روایتی را اسرار رو به کسی نگوییاین مسئله رو گفتی؟ گفتم آره آقا، گفتند  مسئله را بداند، به من فرمودند شما
سِرّت را به کسی «شود که جلوي اقدامات رو بگیرند و بعد ایشان گفتند خواندند که بعضاً گفتن اسرار باعث این می

ان سِرّت را گفتی، آن هم کسی که بهش وثوق داري نگو، براي اینکه آن آقایی هم که مورد وثوق تو هست و تو بهش
بعد داستانی رو نقل کردند، داستان » طور سِر دیگر سِر نیست، چیز دیگري است.را دارد که به او وثوق دارد، همین

اي بود بین من و یکی از مراجع آن وقت و آقاي دیگري، این بود که بعد از قضایایی که در ایران اتفاق افتاد یک جلسه
ادم که ما یک رادیو در مصر (که جمال عبدالناصر در مصر بود) تأسیس کنیم و من جمال عبدالناصر که من پیشنهاد د

معلوم نیست). جمال عبدالناصر با من آشنا هست  ،را قبالً دیده بودم. (حاال جمال عبدالناصر رو چه زمانی دیده بودند
م که مظالم دستگاه را بگوید و بنا شد که این روم سراغ ایشان و یک رادیو در آنجا تأسیس کنیو من بالفاصله می

جلسه مخفی مخفی باشد، مستور مستور باشد، کسی از او خبر نشود و تصمیم بر این بود که من بروم براي لبنان و از 
فرمود من به دنبال مقدمات سفر بودم که یک مرتبه بعضی از ایشان می صر و جمال عبدالناصر را ببینم.آنجا بروم م

شاءاهللا شما کِی عازم هستید و بعد مسئله این شد که دستگاه خبر شد و بعد جلوي مسافرت ن من را دیدند گفتند انآقایا
 2»ما را گرفتند.
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 منتشر نشده به حرمت مرجعیت امام خمینی(ره) . رساله11
ی(ره) و در دفاع از مرجعیت ایشان به دلیل احترام به شخص امام خمین اي موجود نیست. درواقع،اهللا مدنی رسالهاز آیت

االسالم اي از حجتدادند. در خاطرهاي منتشر نکردند و همواره، مراجعین را به رساله ایشان رجوع میایشان، رساله
 رونیب یخطنویس و آقاي مدنی دست بردند یک کتابی رو دست«الدین طاهري در این خصوص آمده است: سید تاج

 به و اندنوشته یمدن هللاتآی ي است کهارساله دمید کردم نگاه نکهیا از بعد . منکن هنگا که گفتند من به و دوردنآ
که فهرست بعد از اي .رفتم شانیا خدمت شب کی و کردم مطالعه قیدق را نآ من است. خودشان مبارك خطدست

 هم ،میکن اپچ ار سالهر نیا ما که دییبفرمااجازه  قاآحاج که کردم عرضو عناوین را دیدم، رفتم پیش ایشان 
 يهارگ د وشدن بلنداز جایشان  بارهکی به شانیا. یمکن چاپ سبک جالبی در هم و یمکن قیتحق هم یم،کن يورآجمع

 ینیخم امام اقا حضرت تا .است یکی رسالهو گفتند؛  زد صدا را بنده است. دهیپر رنگشاندیدم  و کرد باد شانیا گردن
هاي دیگر یست. تا زمانی که ایشان هستند رسالهن يگرید رساله به يازینم است و یک رساله و یک مرجع الز است

 امام تا گفتند و ندادند راآن  چاپ اجازه شانیا که است بوده خودشان خطدستباید روي زمین بمانند. آن رساله با 
 نوشته یول ندارد رساله االن .بودند نداده چاپ اجازه اما بودند نوشته رساله شانیا. است یکی تیمرجع ،است ینیخم

 1».ندادند چاپ اجازه ینیخم امام حرمت به و بودند

 ها. اهمیت عامل بودن استاد اخالق به توصیه12

کرد، خودشان هم در زندگی خود نسبت به آن اهتمام که جوانان را به نماز شب دعوت میاهللا مدنی، ضمن اینآیت
یک «نقل شده است:  ،یکی از انقالبیون کازرون ،اصغر دریابط علیاي جالب در این خصوص توسرهداشتند. خاط

اهللا مدنی شب که به اتفاق جمعی از برادران انجمن از تبلیغ در روستاهاي نورآباد ممسنی برگشته و در محضر آیت
ایشان  آمدند، حضور داشتند (احتماالً جمعه شب بود)بودیم و جمع دیگري هم که اغلب اوقات به دیدن ایشان می

جمله گفت: یک وقت طالب و شاگردان علوم نجف صحبت کرد، از مقداري از سرگذشت خودش در حوزه علمیه
ها صحبت کنم و مبحثی درخصوص نماز شب داشته باشم اما من دینی از من خواستند تا پیرامون نماز شب براي آن

اعتنا از کردند، من توجهی نکرده و بییگیري میاي همچنان مسئله را پرغم اینکه عدهطفره رفتم و نپذیرفتم و علی
ماه گذشت و ظاهراً همه موضوع را فراموش کرده بودند اما من پس از جلسه درس کنار آن گذشتم. قریب شش

گفتم االن حاضرم که آن کالس درس و مبحث نماز شب را شروع کنم. طالب خیلی خوشحال شده و از آن استقبال 
طور کامل ا با این همه تأخیر؟ گفتم آخر من تا آن موقع خودم موفق به اجراي این فریضه بهکردند اما پرسیدند: چر
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 ،توانستم به امري که خود عامل آن نیستمخواندم؛ بنابراین نمیها نمیطور مرتب و در همۀ شبنبودم و این نماز را به
 1»عمل نباشم.ا عالم بیبپردازم. طی این مدت سعی کردم که این فریضه را هر شب انجام دهم ت

 ریمانه و متواضعانه با مأمومین در مساجد. ارتباط ک13
 دیک با نمازگزاران بود؛ این امرنماز و اهالی مسجد، ارتباط نزاهللا مدنی براي پیشهاي آموزنده آیتیکی از درس

ضمن رسیدگی به امور  شهید مدنیدهد. نسبت به جماعت مسجدي نشان میایشان را رفتار متواضعانه و کریمانه 
وضعیت  شدند نیز ارتباط صمیمی داشتند و ضمن آگاهی ازمساجد، با افرادي که براي اقامه نماز در مسجد حاضر می

ی ضمن مشاهده چنین رفتاري همدان ينور اهللاتیآ حضرت مرتفع سازند.نیز آنها را  آنها، تالش داشتند تا مشکالت
همواره نسبت به مسائل و مشکالت مأمومین اهتمام داشتند ند که ایشان کبیان می اهللا مدنید محراب آیتدر سیره شهی

 به مساجد امروز دشمنان توطئه با متأسفانه«کنند: در این زمینه نقل می کردند وو به مسائل خانوادگی آنها توجه می
 در. کنند تالش گاهیجا نیا يایاح يبرا دیبا یفرهنگ والنئمس خوانند؛یم نماز آن در صرفاً که ندشد لیتبد یمحل

 مقدرات ،يجهاد ،ییقضا امور. شدیم یسامانده مساجد در یاجتماع و یحکومت يکارها از ياریبس اسالم صدر
 ساخت کارشان نینخست نهیمد به ورود از پس (ص)امبریپ شد؛یم دنبال مساجد در یمختلف يهاآموزش و یفرهنگ

 یمکان به مسجد زمان مرور به. کرد کمک مسجد ساخت هب یمعمول کارگر کی مانند حضرت خود و بود جدمس
 ایاح را بود حاکم اسالم صدر در که یفرهنگ همان مساجد در دیبا شما. میخوانیم نماز آن در صرفاً که شد لیتبد
 گرانید يبرا را عرصه و برود کنار دیبا دیآینم بر آن عهده از یکس اگر و است حساس و مهم اریبس شما کار ؛دیکن
 بتواند که باشد یسطح در یاسیس معلومات و یعلم لحاظ به دیبا شودیم وارد عرصه نیا در که يفرد. گذارد باز

 و مانهیکر گرم، برخورد مردم با بتواند جماعت امام اندازه هر. باشد داشته دارگرانهیب نقش و کند ییراهنما را مردم
 نماز همدان مساجد از یکی در یسال چند یمدن دیشه اهللاتیآ. است مؤثرتر زانیم همان به باشد داشته متواضعانه

 امور انیجر در و شناختیم را شانیهاخانواده و آنها همه که بود يحد به نیمأموم با شانیا ارتباط و تعامل خواند؛یم
 2».داشتند اهتمام نیمأموم امور به چقدر و داشتند یخوب هظحاف چه شانیا که کردمیم تعجب من بود؛ آنها یزندگ

 . شجاعت در اعالم اشتباه شخصی14
بار در قرائت نماز دچار کردند، یکشهید مدنی در تبریز نماز جمعه برپا میصمد مغانی نقل کرده است زمانی که 

یاد عزیزان هست که وقتی نماز جمعه به امامت « اه شدند که شجاعانه اعالم داشتند. در این زمینه آمده است:اشتب
شد، به محض اینکه در قرائت نماز دچار اشتباه شدند و احساس آهن تبریز برگزار میاهللا مدنی در میدان راهآیت
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کردند، نمازشان باطل شد، به آرامی برگشتند و اعالم کردند: مردم! من در نماز اشتباه کردم و نماز باطل شد، باید 
 1»دوباره بخوانیم.

 اهدت علیه استکبارعامل روحیه معنوي و مج ،. عبادت15
که توانایی تزریق روحیه جهاد  دانستتقویت روحیه امت اسالمی می اهللا مدنی نماز را یک عامل معنوي مهم درآیت

وري براي تهاي دیکتاهاي فرهنگی رژیمو مقاومت علیه استکبار و عوامل ظلم را در جامعه دارد. به همین دلیل، برنامه
عبادت فردي و جمعی در راستاي کاهش نقش نماز در روحیه مجاهدت است. اضمحالل فرهنگ نماز، روزه و 

 محضر به یتمد از پس و شدم آزاد یشاهستم زندان از دهبن«کند: در این خصوص نقل می يسبزوار یعتیشر محمدباقر
. دمیرس شانیا تخدم زمان دو نیب در بود، جماعت نماز مشغول که یحال در دم.ش ابیشرف آبادخرم در یمدن اهللاتآی

 و هازندان وضع از حال همان در. داد قرار تفقد مورد و گرفت آغوش در را بنده و خواست پاهب اخالق معلم آن
 صدا به زندان يبلندگو يابرهه کی در که دمیرس نکته نیا به تا نمودم میتقد يمختصر گزارش. دندیپرس انیزندان

 نماز ندارند حق باشند سال یس ریز که یجوانان خیتار نیا از که شد پخش یامیپ یزمان سرهنگ يسو از و درآمد
 یوقت. زدند صدا اشاره با بودند نشسته جماعت نماز صفوف در که را یجوانان الفورفی! دندیشن را جمله نیا تا بخوانند؛

 به کرد رو نمودن، ازگوب از پس و کردم امتثال بنده. کن تکرار را ثیخب زندانبان امیپ: فرمود کردند، اجتماع یهمگ
 يبرا و شکندیم را استکبار يادیا و ستمگران کمر شما نماز نیا دیبدان. دیدیشن را امیپ نیا! زانیعز: فرمود و هاجوان
 به. بردیم باال را شما تمجاهد و يمعنو هیروح. کندیم جادیا مقاومت شما نماز دندید چون. است خطرناك آنان
 به زندان خارج در و هیقهر قوه به زندان در. کنند سلب هانوجوان و هاجوان از را نماز اهندخویم که است لیدل نیهم

یر تا با خیال راحت به جنایات خود ادامه دهند. عرایض مرا به سا شوندیم متوسل شده حساب يترفندها و هانقشه
 2»د. سپس به خواندن نماز عصر پرداختند.دوستان و خویشاوندانتان برسانی

 . وقف خویشتن براي خدمت به اسالم و نظام اسالمی 16
بعد از پیروزي انقالب اسالمی هم در مرکز  تنگنا از سوي رژیم پهلوي بودند. اهللا مدنی همواره در تبعید، هجرت وآیت
دمت ها قرار داشتند و به دلیل نیت و هدف واالیی که داشتند، تمام زمان و امکان خویش را در خها و بحرانفتنه

عبارتی، خویشتن را فراموش و راحتی خود در نظر نگرفتند. به ترین زمانی را براي آسایشاهداف الهی قرار دادند و کم
 قدرآن«کند: ی در این زمینه بیان میسیهر زادههاشماهللا هاشم د.آیترصد خدمت به اهللا و خلق اهللا بودنکرده و مت

 تیمحدود شانیا با کردنصحبت در مثالً آدم ای ردیبگ را خودش که دنبو قائل یتیشخص خودش يبرا بود، متواضع
 همه کردیم باز نیا که بود متواضع و یخودمانی لیخیلیخ نه .بشود بند زبانش مثالً ای بکشد خجالت ای باشد داشته

                                                                                                                                                                                   
-اهللا مدنی(ره) (تبریزآیتجلوه معرفت؛ مقاالت برگزیده همایش بزرگداشت شهید محراب ، »اهللا مدنیهایی از شهید محراب آیتناگفته«. صمد مغانی، 1

 .200ص  ،1381اهللا مدنی(ره)، تهران، مؤسسه انتشارات الهدي، چاپ اول، بنیاد فرهنگی شهید محراب آیتبه اهتمام )، 1380
 .22، ص 1382ودوم، شهریور معارف اسالمی، سال بیست، »فقیه وارسته و عارف ناشناخته«. محمدباقر شریعتی سبزواري، 2
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 یزندگ را، خودش اصالً نکهیا دوم ،دنیخند يبرا گفتن، يبرا کردن، مالقات يبرا کردن،صحبت يبرا را هاراه
 کرده فراموش را خودش نه کند، استراحت دیبا ،بخورد دیبا ،دارد يایزندگ کی که بود، کرده فراموش را خودش

 امام خدمتگزار را خودش که مخصوصاً انقالب يکارها در مخصوصاً خدا يکارها در و اسالم يکارها در و بود
 خودش. بود کرده فراموش را خودش .شود جلب او تیارض کردهیم تالش که دانستیم امام ندهینما ،دانستیم

 انتخاب خودش که يایزندگ اما. کردینم یزندگ اًواقع. نبود مطرح خودش يبرا یزندگ. نبود مطرح خودش يبرا
 همان از بود، خودش عالقه و عشق و عالقه فطرت و عتیطب اساس بر و آمدیم خوشش خودش چون و بود کرده
 کشور، آن در شهر، آن در فردا شهر، نیا در امروز نباشد، اشخانواده کنار در انسان که یندگز. بردیم لذت یزندگ

 کرده فراموش را خودش خالصه اما. نداشت مرتب يهاراه ...دوش، به خانه شهر، نیا در شهر، آن در کشور، نیا در
 رهایخ همه. آوردیم سرش پشت را هایکین همه ،کند فراموش خدا راه در را خودش آدم. خدا راه در و خدا يبرا بود

 دوم حد، از شیب تواضع ی وفروتن ؛بود شانیا خاص و شاخص صهیخص تا دو نیا. بود نینچنیا. آوردیم سرش پشت
 ی یاکوچک آدم از یمردم هر. مردم و مردم به کردن خدمت و خدا و اسالم برابر در خودش کردن فراموش نکهیا

 1».کردیم توجه او به رفتیم ششیپ يابچه

 هاي منطقیاللد. پاسخ به شبهات جوانان با آرامش و است17
 ایشان پرسیدند، راحتی از ایشان می وانان و جوانان شبهات خویش را بهاي بود که نوجگونهاهللا مدنی بهشخصیت آیت

هاي شیوا و جذاب به بیان دادند و با منطق، استدالل وها، شبهات و انتقادات دینی گوش میبا آرامش به حرفنیز 
ي در مختار امراهللا االسالمحجتپرداختند. در خاطرات شبهات پاسخ داده و به مسائل مورد شک و تردید مخاطب می

 حرف خوب انشای شیپ در که دادیم اجازه که بود نیا اتشیخصوص از یکی یمدن اهللاتیآ«این خصوص آمده است: 
 حرف نیا دارد، صداقت نیا است، من نیام نیا که داشت نانیاطم اول وهله در که بود يجور کی آدم. شود زده
 و یعتیشر یعل دکتر ریتأث تحت جلسه، نیاول میبود که شانیا خدمت ما خب است، ادمی من .ردیگیم گوش را من

 يتند لحن کی با و شانیا خدمت میرفت و میداشت انتقاد مثالً  یمجلس عالمه از یلیخ م،یبود بچه ،میبود شیهاکتاب
 ائمه به تهمت انگار که کندیم ذکر ییهاتیروا کی شیهاکتاب یبعض در یمجلس عالمه نیا که گفتم شانیا به بنده

 شانیا. بودم ناراحت یلیخ و بودم یرستانیدب بچه نبودم، طلبه موقع آن من چون. شودینم پاك اتیروا نیا چرا. است
 یرستانیدب بچه ،من شیپ دیکن باور شانیا و کشم،یم خجالت م،یبگو شودینم میرو که گفتم ات؟یروا کدام گفتند
 من سر پشت دیکش دست شانیا گرید یول بود، فیضع یلیخ یلیخ شانمبارك يصدا بود هم ضیمر شانیا و بودم،

 با يجور نیا شانیا بود، سالم هفده شانزده، موقع آن من کند،یم نوازش دارد را ساله ده مثالً بچه کی نکهیا مثل و
 نیا جانم زم،یعز. جانم زم،یعز گفتیم شهیهم و. دیکش دست داندیم خدا من سر پشت چندبار. کرد برخورد من
 نفس ضعف کنندهالؤس هست که يزیچ منتها هست امام به اتیروا نیا. است درست دییگویم شما که ییزهایچ
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 و است یجزئ که ییرهایگ حاال بکند معصوم امام از یساسا يهاالؤس دیایب نکهیا يجا به .بوده النفسفیضع داشته،
 دیبگو که ستین یمقام امامت مقامان فرمود یشا. میکرد صحبت ما مینشست بعد. بوده شیبرا الؤس ،است ینفسان ضد
 حالل ای است حرام ای خدا حکم حاال است، نیا خدا حکم دیبگو هالاؤس جواب در است مجبور آن. دانمینم من

 بوده، هانیا از یکی جوابش کرده کنندهالؤس که هم یالؤس نیا و. است مباح ای است مستحب ای است مکروه ای است
 کرد، صحبت ما با یمجلس عالمه به راجع قهیدق ده و کندیم صحبت یمنطق شانیا انقدر که میدیدیم ما که یموقع

. ندارد قبول اصالً ندارد، قبول هم یمجلس خود که سته ییهامتن هم ارحب در که داد، حیتوض ما يبرا را اراالنوارحب
. میشد جذب که يطوربه. میشد قانع خوب هم یلیخ م،یشد قانع... ما خب آورده، را اتیروا نیا لیدل نیا به بنا اما

 شد،یم روهروب شانیا منطق با که یموقع آمدیم که هرکس یعنی. آمدندیم يشتریب يروهاین که میشد جذب چنان
 1».شدیم بجذ

 هاي طوالنی براي امور مردمی بدون واسطهساعت. اختصاص 18
و  توانست نزد ایشان برودهرکس مشکل یا نیازي داشت به راحتی میدم بودند. اهللا مدنی همواره دلسوز مرآیت
در تبریز با ایشان در زمان حضور  شد.ها نمیهبانی هم مانع مالقاتمحافظ و نگ اي وجود نداشت؛گونه واسطههیچ

صورت مستمر فراوان روزانه، عموماً هر روز بهها، تهدیدات منافقین و خستگی کارهاي وجود مشکالت زیاد مسئولیت
 خاطرات کردند. دررسیدگی می به مشکالت مردمدادند و ساعاتی را در صبح و ظهر به مردم اختصاص می

 ما سن موقع آن جوان، قشر به مخصوصاً بود متواضع اریبس یمدن اهللاتیآ«آمده است:  زادهحسن وبیا االسالمحجت
 شد روزیپ که انقالب است ادمی من یحت. گذاشتیم يادیز وقت جوان قشر يبرا. داشتم سال دو و ستیب بود، کم

 شدت به سرش هم شانیا ،یمدن اهللاتیآ مرحوم خدمت رفتم من، دمید یانحراف دوتا یکی آنجا در انقالب دادگاه رفتم
 و آنجا بود نشسته ،بود گذاشته یتخت کی اطیح در خونسرد یلیخ شانیا و شان،خانه بودند ختهیر مردم بود، لوغش

 روز هر میبگو اگر زد،یم حرف مردم با گشاد چهره کی با هم شانیا و کردندیم مالقات یکییکی آمدندیم مردم
 بود مردم صبور سنگ داد،یم يدلدار مردم يبرا که بود نیهم کارش فقط ساعت چهار سه ظهر از بعد و ظهر از قبل

 گوش حرف و کردیم محول نیمسئول به را مردم مشکل اصطالح به اگر و کردیم محول ادارات به را مشکالتشان و
 شانیا شد تمام که کار آنجا، ستادمیا من بعد. بود يدیام کی مردم يبرا واقعاً. کردیم برخورد شدت به کردند،ینم
 هم يجد یلیخ شانیا و کردم مطرح را نکات نیا من بعد .زدند قدم اطیح همان طیمح در شدند بلند خسته یلیخ

 2».بود ریگیپ اصطالح به هم و کرد يدردهم
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 فقیه زمان . درنگ نکردن براي اجراي فرامین ولی19
از فرامین امام خمینی(ره) چون و چرا اهللا مدنی در عرصه سیاست و منش سیاسی ایشان، تبعیت بیخصلت مهم آیت

موریت محوله از سوي امام(ره) را اجرا کردند تا مأفقیه، سریعاً تالش میبود. ایشان در صورت فرمانی از سوي ولی
کردند. نمونه بارز این مسئله، تبعیت ترین زمان اقدام میکنند و هیچ مسامحه، کوتاهی و تعللی نداشتند بلکه در کوتاه

قبول حضور در تبریز براي مدیریت تحوالت آنجا بود. ایشان با شنیدن فرمان امام خمینی(ره) از  از امام(ره) براي
نگذاشتن  زمین«عبارتی، وجه، زمانی را از دست ندادند. بهفتند که به تبریز بروند و به هیچرادیو سریعاً تصمیم گر

بوشهري در خاطرات خود به این مسئله جالب  اهللاز خصوصیات ایشان بود. در این خصوص، آیت» فقیهفرامین ولی
 درنگ. کردیم اقدام ،دیرسیم فهیوظ کی به اگر عیسر. بود بودن تحرك پر شانیا گرید یژگیو«اند: اشاره کرده

 امام عنوانبه یمدن اهللاتیآ که شد پخش امام امیپ و،یراد از. بود همدان جمعه امام شانیا. است جالب یلیخ. کردینم
 همدان جمعه امام. شد پخش ویراد از فقط. بود دهینرس شانیا دست به امام از یخط دست. شدند منصوب زیبرت جمعه

 به میکن حرکت گفت بعدازظهر. زیعز دیشه آن شهادت از بعد. زیتبر جمعه امام عنوانبه شد منصوب شانیا که بود
 مردم، مسائل مردم، مشکالت. دیبمان الاقل روز کی. دیهست شهر نیا جمعه امام شما آقا: گفتند انیاطراف. زیتبر سمت

. است يخداباور اوج نیا! ياجمله چه. دیکن حرکت بعد و دیبکن کسرهی را کار باالخره دارند، مردم که یوجوهات
 دل در خدا با را شبش مهین يهاناله. کردینم عبادت به تظاهر. زدیم موج تیشخص نیا وجود در يخداباور لذا

 فردا تا من که دیدهیم نیتضم من به شما«: که بود جمله نیا بود گفته انشیاطراف نیا به که ياجمله. داشت شب
 یپاسخ چه بروم، زیتبر به و کنم اطاعت را میموال امر نتوانستم من و آمد شیپ من يبرا ياحادثه اگر. باشم زنده

 ز،یتبر يبرا شانیا جمعه امامت بود شده شپخ ویراد از ظهر ظاهراً که روز همان بعدازظهر لذا داشت؟ خواهم
 1».ستندین یکم هايمسئله هانیا. زیتبر سمت به کندیم حرکت
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 اهللا مدنی در دوران تبعیدفصل هفتم: آیت

 . مقدمه1
رژیم پهلوي  پهلوي باعث شد تا حمایت از قیام امام خمینی(ره) علیه ظلم و فساد اهللا مدنی دراقدامات قاطع آیت
شد تا ساواك ین امر موجب هاي خود ادامه داد؛ هماهللا مدنی حتی در تبعید نیز به فعالیتاما آیت ایشان را تبعید کند.

نماید. در این نتقل مل تا جنوب کشور احساس خطر نماید و دائماً ایشان را از تبعیدگاهی به تبعیدگاهی دیگر از شما
 .گیردمورد بررسی قرار میاهللا مدنی در دوران تبعید بخش خاطرات آیت

 اهللا مدنی. سیاست تبعید علیه کنش روشنگرانه و انقالبی آیت2
 رراتمق و نیقوان در هم موضوع نیا کرد؛ دایپ گسترش قاجار ةدور به نسبت يپهلو ةدور در دیتبع فریک از استفاده

 کنترل يبرا دوم يپهلو حکومت  1.است یمتجل هیهمسا يهادولت و رانیا نیب يهانامهموافقت در هم و یداخل
 دگاهیتبع انتخاب لذا اندازد؛یب انتفاع زِیح از ای و کند راهسربه را آنها تا کرد استفاده دیتبع مجازات از خود مخالفان
 بد مناطق در هادگاهیتبع نییتع حکومت یرسم استیس. کردیم کمک مقصودش به دنیرس در حکومت به مناسب

 آنچه با شدیم عمل آنچه لذا و بود نهیزم نیا در یچالش هادگاهیتبع مردم مخالفت اما بود؛ دورافتاده و وهواآب
 و واوهآب بد که کردیم نییتع دگاهیتبع عنوانبه را ییشهرها حکومتعبارتی، . بهبود متفاوت بود، شده مصوب

 نیا یاصل علت. باشد دورافتاده و وهواآب بد نقاط در دیبا حتماً دگاهیتبع که کردیم دیتأک اما نبودند مرکز از دور
 هرکدام. بود شهرشان بودن دگاهیتبع از هادگاهیتبع یمحل مقامات و مردم یتینارضا از یناش عمل، و قانون در تناقض

 دیتبع در حکومت استیس. کنند خارج هادگاهیتبع فهرست از را شهرشان ات بودند یعلت دنبال به هادگاهیتبع از
 ریسا خصوص در ياسناد یبررس اما شد،یم مراعات و بود کینزد هم به يحدود تا نظر و عمل حوزه در ونیروحان

 2.است شده عمل یکل استیس نیا خالف بارها و دهدینم نشان دوره نیا در را یکسانی هیرو انیدیتبع

ثر نبود. قبل از بعید ایشان گرفت ولی این اقدام مؤاهللا مدنی تصمیم به تثیر آیتم پهلوي براي مهار نفوذ و تأرژی
هاي انقالب بدون تردید از اهم ویژگیاهللا مدنی در دهه پنجاه، باید به نکات زیر توجه کرد. بررسی مسئله تبعید آیت

بوم مذهبی ایران و رویکرد نظر از زیست . صرفاست سیع کشورهاي آن در حوزه جغرافیایی وایران، گسترش آموزه
                                                                                                                                                                                   

 .20، ص 1396 زمستان، 4 شماره ،وهفتمبیست دوره، فصلنامه گنجینه اسناد، »اول يپهلو ةدور در دیتبع مجازات لیتحل«، سادات محمود دیس. 1
 شماره ،هفتم دوره، فصلنامه مطالعات تاریخ نظامی، »دوم يپهلو دورة يهادگاهیبعت رییتغ و انتخاب مالك ها،یژگیو یبررس«بیدگلی،  سادات محمود دیس. 2

 .87ص  ،1399 زمستان ،27
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هاي مؤمنین مذهبی از دستورات مراجع و علماي دینی داشت، بایسته دینی انقالب که نقش مهمی در پیروي توده
تبعید روحانیت و نیروهاي مخالف ها سخن گفت. ها در تبلیغ و گسترش این آموزهرسانی تبعیدياست از نقش پیام

ناگفته نماند که دستگاه امنیتی کشور در مقطع اول نهضت توجه چندانی ب شد. شدن انقالچند شهريژیم منجر به ر
. در این مقطع که از آغاز نهضت در جریان اعتراض مراجع و علما و طیفی کردامنیتی تبعید فعاالن سیاسی ن به راهکار

ش) شروع  1341هاي آبان و آذر هاي ایالتی و والیتی (ماهننامه الیحه انجمهاي مذهبی جامعه علیه تصویباز توده
عنوان معمار اصلی نهضت گردید. دستگاه به (ره)اوج گرفت، منجر به تبعید امام خمینی 1342خرداد  15شد و در قیام 

ر پیش نشیب قیام، راهکارهاي امنیتی متعددي د و فرازامنیتی در فاصله این دو سال از نهضت به اقتضاي شرایط و 
-ها، تصویب و اجراي تدریجی اصول ششنشینی در قبال افزایش اعتراضات عمومی علیه الیحه انجمنگرفت: عقب

ها تن از و ده (ره)خرداد، بازداشت امامپانزده گانه انقالب سفید، ایجاد فاجعه مدرسه فیضیه قم، سرکوب شدید قیام 
تهران، اعدام مبارزین از جمله طیب حاج رضایی و در نهایت تبعید علما و وعاظ، تعقیب و تبعید تنی چند از بازاریان 

ناکامی . ت حاکمه با فعاالن و مبارزان عرصه سیاست در این مقطع بودئشور از عمده راهکارهاي مقابله هیامام از ک
هداف تواند اجویی نمیقابلههاي مت حاکمه در متوقف ساختن حرکت نهضت در عمل ثابت کرد که این سیاستئهی

تدریج و غالباً طی کسب تجارب زیرا روحانیون نوگراي سیاسی به ؛ر دستگاه امنیتی را برآورده سازدنظمورد
فاجعه مدرسه فیضیه قم، اسباب آن شد  ،عنوان مثالکردند. بهامنیتی فوق را خنثی میمبارزاتی، برخی از راهکارهاي 

پناهی مدرسه فیضیه داد سخن مظلومیت طالب و بی که وعاظ طرفدار نهضت در منابر و مجالس سوگواري، در
هاي سودمندي در سلب مشروعیت از نظام حاکم مثابه روضه کربال در منابر، گامگویند و با خواندن روضه فیضیه بهب

نها چراغ تسان تبعید امام از کشور، نهه مبارزه سیاسی بردارند. به همینهاي مؤمنین مذهبی به عرصو جذب توده
فراهم کرد که ایشان در خارج از کشور با فراغ بال  را رسانی مساعديهاي پیامرا خاموش نکرد بلکه زمینه نهضت

هاي بعد در پی ماه. تنها به طرفداران خود در ایران بلکه به سمع جهانیان برساندهاي سیاسی انقالب را نهند آموزهبتوا
طبق تحلیل ساواك، هرگاه ساواك هر یک دادند.  سیاسی خود شدتاز تبعید امام، روحانیون و بازاریان به مبارزات 

. گیردآن فرد از منظر افکار عمومی مورد توجه ویژه قرار می ،نمایداز وعاظ طرفدار نهضت را دستگیر و بازداشت می
انیون کار تبعید روحیجه گرفت که دستگاه امنیتی سازوتوان نتچنین می پنجاه دههی از رویکرد امنیتی ساواك ط

مبارز را در دستور کار خود قرار داده است. شاید علت اصلی اتخاذ این راهکار از منظر ساواك این بود که با پراکنده 
خصوص مناطق دور از هم و محروم، مانع از هساختن پیشگامان و عامالن اصلی مبارزه در اقصی نقاط کشور و ب

منیتی در بتوان ادعا کرد که در برخی مقاطع زمانی، دستگاه ا تئم مبارزه گردد. هرچند شاید به جرتشکل و انسجا
له مهم غفلت ورزید و آن ئدر اتخاذ این سازوکار، از یک مس ولی ناگفته پیداست که ساواك این رویکرد موفق شد

 رسد بذرهاي سیاسیها بود. چنین به نظر میهاي نهضت در اقصی نقاط کشور توسط تبعیديرسانی آموزهنقش پیام
هاي بعد با حضور اهالی آن شهرها در عرصه مبارزه هاي خود پاشیدند، در سالها در تبعیدگاهو انقالبی که تبعیدي
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توان از چهار موج تبعیدي سخن گفت. به تعبیر دیگر بعد در مقطع دوم نهضت روحانیت، می. و انقالب به ثمر رسید
ها و مبارزات طرفداران نهضت در چند مقطع آمد ساختن فعالیت، دستگاه امنیتی کشور براي ناکار(ره)از تبعید امام

خاص و در ارتباط با برخی از وقایع، اقدام به دستگیري وسیع روحانیون مبارز و تبعید آنها به شهرها و مناطق دور از 
مدنی در اهللا عمده شد که روند تبعیدهاي آیتموج چهار  گیريرویداد تاریخی منجر به شکل چهارکه  مرکز نمود

 :ند ازاعبارتهاي تبعید این موج  1گیرد.موج چهارم قرار می
 .)1343ـ1345ها: گسترش دامنه اعتراضات به تبعید امام و ادامه نهضت (الف) موج اول تبعیدي
 .)1346ـ1350( اعالم مرجعیت ایشان وجف رسانی امام از نها: پیامب) موج دوم تبعیدي
 .)1351ـ1354یک پاسبان در قم توسط گروه ابوذر (ها: قتل ج) موج سوم تبعیدي

در  .)1355ـ 1357هاي چهلمین روز شهدا (دي قم و برگزاري سلسله مراسم 19ها: قیام د) موج چهارم تبعیدي
انتساب رحلت مشکوك حاج مصطفی  ،اهاي اربعین شهدا در شهرهقم و برگزاري سلسله مراسم 1356ماه دي 19قیام 

ایران، موجی از نفرت و انزجار از نظام و اعالم پشتیبانی از امام را به دنبال داشت. برگزاري خمینی به حکومت 
روحانیت را وارد فاز  مجالس گسترده ترحیم به این مناسبت و ذکر نام و یاد امام از سوي سخنرانان مجالس، نهضت

آمیز به اي توهیننام امام، اقدام به درج مقاله جویی با بزرگداشت یاد وزیرا کارگزاران نظام براي مقابله ؛انقالب کرد
ماه در روزنامه اطالعات کردند. این عمل با واکنش شدید عناصر و نیروهاي مبارز مواجه شد دي 17ن در تاریخ ایشا

 العمل رژیم باز هم نسنجیده بودساما عک ؛دي به آن اعتراض کردند دهمنوزو آنان طی برگزاري تظاهراتی در روز 
ماه قم رقم خورد و همین اقدام گسترش سریع اعتراضات دينوزدهم  ا با سرکوب شدید آن تظاهرات، قیام خونینزیر

برگزارکنندگان و سخنرانان مجالس ترحیم مورد شناسایی ساواك . و تظاهرات را در سرتاسر کشور در پی داشت
هاي مختلف نیز تکرار شد. سلسله در شهرستان قرار گرفته و غالب آنان دستگیر شده و تبعید گردیدند. همین برنامه

اي ها بهانههاي چهلمین روز شهدا به ترتیب بعد از قم در تبریز، سپس یزد، جهرم و... برپا گردید. این مراسممراسم
رسد که دستگاه امنیتی براي متوقف ساختن آمیز بود. چنین به نظر میبراي تداوم مبارزه و تشکیل اجتماعات اعتراض

ها را دستگیر و تبعید نمود. مین شیوه مبارزه، به سرعت دست به کار شده و متولیان و همچنین سخنرانان آن مراسا
ها بودند. هاي موج چهارم از شهرستانرو در یک بررسی کلی شاید بتوان ادعا نمود که بیش از نیمی از تبعیديازاین

اهللا شهید سید اسداهللا مدنی، تبعید . از جمله این افراد آیتاین امر بیانگر گسترش نهضت در اقصی نقاط کشور بود
هاي موج ، بندرکنگان و مهاباد بود که در مقایسه با سایر تبعیديکاووس هاي نورآباد، گنبدبه شهرد آباشده از خرم

ید اشاره شود اهللا مدنی در موج چهارم بادر باب تبعیدهاي آیت   2.ترین مدت تبعید را سپري نمودچهارم، طوالنی

                                                                                                                                                                                   
 .73-80، صص 1384، بهار 52، فصلنامه حضور، شماره »مبارز ونیروحان دیتبع يامدهایپ و علل یبررس :تیروحان نهضت يهايدیتبع«بخش، . رحیم روح1
 .73-93، پیشین، صص مبارز ونیروحان دیتبع يامدهایپ و علل یبررس :تیروحان نهضت يهايدیتبعبخش، . رحیم روح2
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هاي شدید نیروهاي امنیتی حیات ثمربخش ایشان در دهه پنجاه شمسی نیز در تبعید و مراقبت از ايکه بخش عمده
 رژیم پهلوي گذشت. به یک معنا؛

 بود یکسان جمله از یمدن دیشه اهللاتیآ نجف، در اقامت و عراق به هیترک از ی(ره)نیخم امامهجرت  از پس«
 نجف در چه یمدن اهللاتیآ. بود شانیا کنار در روزها نیترسخت در امام به اریبس ارادت و عشق موجب به که
 نیمؤمن فیوظا و رسالت و گفتیم سخن زین امام از کردیم سفر رانیا به غیتبل امر يبرا که ییروزها در چه و
 کشور وقت تیامن زمانسا جانب از 50-51ي هاسال در که بود نیا. کردیم گوشزد يپهلو میرژ مقابل در را
 یممسن نورآباد در یمدت. دیگرد دیتبع منطقه تیامن در اختالل جرم به و گرفت قرار مراقبت تحت) ساواك(
 از یمهم بخش. شد دیتبع ،مهاباد و جنوب گرم بنادر به سرانجام و) ماه 11( کاووس گنبد در یزمان ،)ماه 22(

 1 ».گشت يسپر هادگاهیتبع در بزرگوار دیس نیا یزندگ
 ،یکرمان میفه ،یتهران یعل خیش انیآقا ،یهمدان ينور اهللاتیآ«: کرده استحسین موسوي تبریزي اشاره  سید

 و بانه در یخلخال يآقا و بودند سقز در يموسو محسن دیس برادرم و یگرگانيطاهر ب،یدستغ محمدیعل دیس
 گووگفت و دارید از بود عبارت دیتبع در زانیعز نیا يهاتیفعال. بردیم سر به مهاباد در یمدن اهللاتیآ دیشه مرحوم

 ادامه يبرا قشانیتشو و آنها به دادن هیروح در که آمدندیم مالقات يبرا کینزد و دور يشهرها از که یکسان با
 دییتأ و امضا بودند، کرده درصا قم هیعلم حوزه نیمدرس و علما که را ییهاهیاعالم ضمناً هانیا. بود مؤثر مبارزه

 که بود جماعت نماز اقامه بزرگان نیا يکارها از گرید یکی .دادندیم هیاعالم مستقالً خودشان یگاه و کردندیم
 شرکت هم تسنن اهل یانقالب برادران از یجمع و گرید انیآقا و شدیم آن دارعهده انیآقا از یکی شب هر
  2».داشتند اتحاد و یهمدل با همراه شیآالیب و ساده یزندگ کی انیآقا نیا مجموع در... کردندیم

 میرژ دیپل چهره افشاي جهت در (ره)نییخم امامبا  همراهی شگامانیپ از مدنی دیشهنکته قابل توجه این است که 
 استان سراسر به جیتدربه و آغاز  3گیمرادب دره روستاي و همدان از را خود حرکت راستا نیا در و بود پهلوي

 استعمار، شوم هاينقشه طاغوت، دستگاه مفاسد رهادرب مدت نیا در و داد گسترش... و لرستان جان،یآذربا همدان،

                                                                                                                                                                                   
، فصلنامه »یمدن اسداهللا دیس دیشه مبارزات و یزندگ بر يمرور: اخالق معلم امام، اری«ی، چرات ییرضا داود؛ 18/06/1361. روزنامه جمهوري اسالمی، 1

 .115-116، صص 1391، پاییز 82حضور، شماره 
 .443-444، صص 1جلد ي، زیتبر يموسو نیحس دیس اهللاتیآ خاطراتسین موسوي تبریزي، . ح2
 هايکوه يدامنه در همدان مرکز از کیلومتري سه فاصله در و رودمی شمار به همدان دیدنی جاهاي از و الوند کوهستان دره ترینگبزر مرادبیگ دره . منطقه3

 و نامهگنج روستاي به غرب از تفریجان، ابرو روستاي به شرق از همدان، شهر به شمال از منطقه این. است شده عواق همدان استان غربی جنوب در الوند
 از و شده کشیده جنوبی-شمالی صورت به مرادبیگ دره منطقه. است هکتار هشتصد آن مساحت و شودمی محدود الوند کوهستان به جنوب از و شهرستانه

 و نامیده »هگمتانه« همدان که زمان همان از شهر، با جواريهم علت به خرم، و سبز دره است. این شده محدود ارتفاعات يوسیله به شرق و غرب سمت
 تا 700 حدود همدان شهر اندازچشم به اشراف با مرادبیگ دره سکونتگاه بنیاد آیدمی نظر به. گرفت قرار حاکمان توجه مورد احتماال شد، تشکیل ماد دولت
 هاينام به او برادر دو و مرادبیگ روستا، این ساکن نظرانصاحب و مسن افراد نظر به بنا. گرددبرمی مغول ایلخانان حکومت با مقارن یعنی پیش، سال 800

 پایدار توسعه در رديگ طبیعت نقش«نک: سمیه هاتفی شجاع،  .اندداشته رانیحکم و فعالیت همدان از ايگانهسه نقاط در مزبور دوران در بیگاله و نظربیگ
 .8، ص 1396 ،  تابستان2، فصلنامه روستا و توسعه، دوره بیستم، شماره »همدان مرادبیگ دره روستاي
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 عملی و غییتبل اقدامات اسییس انیزندان هايخانواده به کمک ه،یعلم حوزه مارستان،یب سیتأس ضعفا، به کمک
 و تیفعال از ريیجلوگ براي طاغوت میرژ باالخره و شودمی مردم جعهمرا محل و ملجأ و دهیبخش شدت را شیخو

 هراس به اهللاتیآ نفوذ از هم آنجا در. کندمی دیتبع فارس استان در ممسنی نورآباد به ابتدا را وي  مدنی، دیشه نفوذ
 کنگان بندر به را شانیا دوباره. ستین کار نیاپا نیا البته و دندهمی رییتغ کاووس گنبد به را شانیا دیتبع محل ند،افتاد

منتقل  گرید دگاهیتبع به دگاهییتبع از انقالب، روزيیپ شروع تا مدنی دیشه. ندنکمی دیتبع مهاباد به آخر در و
 منادي و رسانده انجام به احسن نحو به (ره)نییخم امام رهبري به را پهلوي میرژ با مبارزه رسالت هموارهشدند اما می

دت زمان طوالنی تبعیدهاي خود اهللا مدنی در مبه تعبیري، آیت  1.شودمی مردم داريیب آورامیپ و نیراست اسالم
هاي امام کننده افکار و اندیشهکردند و در شهرهاي مختلف منتقلرسان نهضت اسالمی عمل میعنوان شبکه پیامبه

مدیریت نفسانیت خویش، ا داشتند و به دلیل بر این، شجاعت در برخورد با رژیم پهلوي رعالوه  2خمینی(ره) بودند.
 اهللاتیآ یژگیو« گرفتند. در بخشی از خاطرات آمده است:ات قاطع و صحیحی در شرایط مختلف میهمواره تصمیم

 کرده يسپر دیتبع در انقالب يروزیپ تا شد رانیا وارد که یزمان 50 سال در. بود یاسیس نشیب و یطلبمبارزه یمدن
 بود یکسان جزء و داشت انیب در صراحت  و شجاع  ر،یخطرپذ یمدن اهللاتیآ دیشه .داشت ییطوال دی مبارزه در و

 کرده الفتوحفتح يمعنو نظر از يو .کردند تیحما)  ره(امام حضرت از و کرده ثابت هم نجف در را شجاعتشان که
 شتریب امروزه. بود گرفته دست در را خود نفس یمدن اهللاتیآ دیشه. بود شیهاحرف پشتوانه او اخالص و بود

 مختلف وجوه و بود ممتاز اریبس نهیزم نیا در یمدن اهللاتیآ که بوده هاآن نفس در ما ونیاسیس و مسئوالن يگرفتار
 ینفسان يهانهیزم در یمدن اهللاتیآ مرحوماست.  کرده لیتبد یزدنمثال ياچهره به را او بزرگوار آن یتیشخص
 داشت نظر در را متعال يخدا و تیمعنو رد،یبگ میتصم یراحت به توانستیم و دیفهمیم را قتیحق نداشت، یمشکل

 3».داشت شجاعت خود ماتیتصم ارائه در آن کنار در و
 به را افراد سن باال ایشان. بود کین اخالق يدارا و محبوب یتیشخص یمدن اهللاتیآدر زمان تبعیدهاي مکرر، 

 آشنا یزندگ حیصح روش با را هاآن داشت، جوانان نزد که یتیمحبوب و ذبهج با و کردیم دواریام یاله لطف
 کسچیه از را گناه ی در دوران تبعید خویش،مدن دیشه. دادیم خرج به یفراوان حوصله راه، نیا در و ساختیم

 اجازه بود، جمع انیم در یوقت او. نمودیم عمل منکر از ینه و معروف به امر به متانتْ و صبر با یول کرد،ینم تحمل
 دوران در یحت تْیرضا لبخندِ. کردینم ادی يبد به گرانید از گاهچیه زین خود و دادینم یکس به بتیغ و ییبدگو

 4.داشت خود یزندگ در یمنظم برنامه مکرر، يدهایتبع وجود با و گشتینم محو لبانش از دیتبع سخت

                                                                                                                                                                                   
 .12 ص ،1394 وریشهر نوزدهم ،23 شماره چهارم، سال شهروند، سخن ماهنامه ،»مبارز عارف هیفق« موسوي، صادق محمد دیس. 1
؛ و 312-318، صص1387رسانی در نهضت امام خمینی(ره)، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، مآباد، شبکه پیابخش اهللا. رحیم روح2

اهللا سید اسداهللا مدنی، نامه شهید محراب آیتاهللا: ویژهدر مهاجر فی سبیل، »اهللا سید اسداهللا مدنیهاي آیتمختصري پیرامون تبعیدگاه«بخش، رحیم روح
 .23-28صص ، 1399د محمدجواد قربی، تهران، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول، گرداورنده سی

 یی.اجرا نیمحمدحس االسالمحجت. خاطره از 3
 .160ص  ،1382 وریشهر ،42، شماره گلبرگ مجله، »اهللا مدنیجلوه اخالص: شهادت آیت«ی، وسفی نبیز. 4
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اهللا مدنی در مبارزه علیه رژیم و عدم هراس در ی آیتدر خصوص سیره سیاس مجتهد شبستري محسناهللا آیت
اهللا مدنی در هدف انقالبی خویش و حمایت از امام(ره) قاطعیت داشت و حتی کند که آیتدوران تبعید اشاره می

 یمدن اهللاتیآ«از تهدید به مرگ هم نهراسید و همواره با عمل و نظر خویش به مقابله با فساد و ظلم پهلوي پرداخت: 
 مطرح را امام يرهبر و دارد ياغهیص چه یاسالم انقالب و گذردیم چه رانیا در که کندیم بازگو و برمال را قیحقا

 دستش م،یحک اهللاتیآ خدمت کربال رفتم: که گفت خودم به دم،یرس که خدمتشان همدان در را نیا شانیا. کندیم
 تلگراف نیاول: کردم عرض شانیا به من کنم؟ چه: فرمود. است اسالم مظهر (ره)ینیخم امام امروز گفتم و دمیبوس را

 هم آن مبتکر. گرفت انجام کار نیا و شود منتشر رانیا در تا دیکن مخابره رانیا با نجف از شما را امام از تیحما
 لیتبد دهایتبع هم یگاه. میهست مستحضر که بود دیتبع حال در دائماً رانیا به آمدن از پس .بود یمدن دیشه اهللاتیآ
  1».اعدام از نه دارم هراس دیتبع از نه من :فرمودندیم. شدیم اعدام به دیتهد به

 پردازیم.می شهید مدنیهاي در ادامه به بررسی تبعیدگاه

 شهید مدنی يها. تبعیدگاه3

 نورآباد ممسنی. 3-1
هراس رژیم از این مسئله باعث شد که تبعید شدند، شتاب و   2ممسنی آباد به نورآبادد مدنی از خرمیزمانی که شه

حال شتاب آنها در تبعید  این کار را در ساعتی از تاریکی انجام دهند که با مقاومت مردم مواجه نشوند و در عین
ا ایشان د و بدون عمامه و عبناي بود که حتی به ایشان اجازه ندادند تا لباس خویش را بر تن نمایگونهاهللا مدنی بهآیت
 اممغازه در .بود مهر لیاوا ای وریشهر اواخر«: است فیروزي نقل کرده محمودطور که همان نورآباد فرستادند؛را به 

 دیس یروحان کی یشهربان يروهاین که گفت و شد مغازه وارد مهیسراس هایکازرون نیهم از یکی که بودم مشغول
 به و کردم رها را مغازه هم من. است يدیتبع دیس نیا گمانم. اندرفته و کرده رها مسجد در و  آورده را يرمردیپ

                                                                                                                                                                                   
اهللا مدنی، تهران، ، جلوه معرفت: مقاالت برگزیده همایش بزرگداشت شهید محراب آیت»شبسترياهللا مجتهد سخنرانی آیت«. محسن مجتهد شبستري، 1

 .31، ص 1381انتشارات الهدي، 
گویند. می سخن لري گویش با فارسی زبان به آن اهالی که است استان این شهرهاي از یکی نورآباد. است ایران جنوب در فصل چهار استان یک . فارس2

 بر منطقه این در کشاورزي مزارع و شده منطقه این در بهار اوایل و اسفند بهمن، هايماه در خصوص به سرسبزي موجب شهرستان این عتدلم هواي و آب
 920 ارتفاع در و جغرافیایی عرض دقیقه 7 و درجه 30 و جغرافیایی طول دقیقه 31 و درجه 51 در ممسنی شهرستان است. مرکز افزوده آن طبیعی زیبایی

 به خاوري جنوب از سپیدان، شهرستان به خاور از احمد، بویر و کهگیلویه استان به باختر و شمال از ممسنی شهرستان. است شده واقع دریا سطح از تريم
 بخش دو داراي است آباد نور آن مرکز که ممسنی شود. شهرستانمی محدود بوشهر استان به باختر جنوب از و کازرون شهرستان به جنوب از شیراز، شهرستان

 راه این است کیلومتر 120 طول به باختري شمال سوي به گنبدان دو – آباد نور راه شهرستان این ارتباطی است. مسیرهاي میالتی ماهور و حومه هاينام به
 کیلومتر 180 طول به خاوري جنوب سوي به ازشیر – آباد نور شود، راهمی متصل یاسوج به آباد نور شمال سوي به راه یک از آباد نور شمال کیلومتري 20 در
 ايعشیره و ايطایفه فرهنگ با بکش جاوید، رستم، زیاري،دشمن طایفه چهار از متشکل شهرستان است. این کیلومتر 245 طول به گناوه بندر -آباد نور راه و

 مردم فرهنگ و جغرافیا رضایی، تاریخ، در این زمینه بنگرید به: عزیزاله .است ساله هزار چند نیک سنن و رسوم و آداب با توام دینی و مذهبی عمیق اعتقادات
 .1371 شیراز، شیراز، نوید تاریخ، گذرگاه در ممسنی فهلیانی، ؛ و حسن حبیبی1388 کویر، نشر فریاد ممسنی،



  283     فصل هفتم: آیت اله مدنی در دوران تبعید
 

 دبع و رفتم جلو شد، تمام نمازش نکهیا از بعد. بود تنها يتنها مسجد در ،بود نماز حال در رمردیپ دیس .رفتم مسجد
 من :کرد یمعرف را خودش يو. کند یمعرف را خودش تا خواستم شانیا از خود یمعرف ضمن یپرساحوال و سالم از
 عبا نگذاشتند یحت و آمدند سراغم به دیتبع حکم با مورانأم که بودم شهر رونیب .يآذرشهر ،هستم یمدن اسداهللا دیس
 هم اماضافه لباس دست کی یحت االن من و. اوردیب را امعمامه و عبا تا فرستادم را نفر کی. بردارم را امعمامه و

 برگشتم و برداشتم را مترم و رفتم عیسر. اطمیخ خودم آقاحاج بله :گفتم؟ دیشناسیم یاطیخ شما ایآ .اماوردهین همراه
 به من خدمت سال دو سرآغاز نیا و .دوختم یلباس و شلوار شانیبرا شب همان و کردم متر را قامتش و قد. مسجد

 1».شد شانیا
ن امکانات برخوردار تریاي داشتند و محل زندگی ایشان از کماهللا مدنی در نورآباد زندگی ساده و محقرانهآیت

طبق اخبار محلی، ایشان اوایل در مسافرخانه مولوي در نورآباد سکونت داشت. در آنجا بعضی از اهالی همدان   2بود.
رو، آمدند. بدین ترتیب، متدینین شهرستان از مقام و منزلت ایشان مطلع شدند. ازاینن ایشان به نورآباد میدبراي دی

 3آمدند.ر کنار مسجد امام سجاد(ع) بود منتقل کردند و خانواده ایشان به نورآباد اي که دایشان را به خانه
اي بود که روحانیت منطقه به دلیل خفقان سیاسی، اقدامات عملی خاصی علیه گونهوضعیت سیاسی نورآباد به

چندان اهل مبارزه سیاسی  دادند و به تعبیري، اشتغال آنها به امور دینی و مذهبی مردم بود ورژیم پهلوي انجام نمی
اهللا مدنی به نورآباد تبعید شدند، فضاي سیاسی که آیت و زمانی  4رسمی و آشکار علیه استبداد شاهنشاهی نبودند

 با«نماید: ي در خصوص وضعیت روحانیت منطقه در این زمان اشاره میدریح ناصر حاجتغییر کرد.  يشهر مقدار
 مختلف لیدال به يچند از هر و میکرد دایپ ياهیتک ما و دانشجو دیشه یممسن آبادنور به یمدن اهللاتیآ دیشه دیتبع
 يعلما اکثر یول مینداشت يدربار آخوند کازرون در ما که است درست سفانهأمت. میشدیم مشرف شانیا حضور به

ی، فقه لئمسا در ادیز لمع داشتن با یولبودند  بزرگ يعلما از هاآن اکثر نکهیا با. بودند کرده شهیپ سکوت کازرون
 عرصه وارد یروحان تنها و. یاسیس مبارزاتبه  رسد چه ؛شدندینم وارد هم یدتیعق -یفرهنگ مبارزات باب در

 ببرد امام از ینام نداشت تئجر یکس ترس و اختناق جو آن در. مهاجر يآقا اواخر نیا و بود دانشجو دیشه مرحوم
  5».خواندندیم را امام احکام زنده مجتهد نام با مهاجر يآقا ای شوایپ اهللاتیآ همچون علما از یبعض و

                                                                                                                                                                                   
 .1، ص 1392 وریشهرنوزدهم  ،237 شمارهبز، نامه شهر سوگوي محمدمهدي اسدزاده، هفته، گفت»ینشدن فراموش يعطاها با يسفر«. محمود فیروزي، 1
 .1399اردیبهشت  3. مصاحبه نگارنده با رقیه خاتون بوشهري، نورآباد ممسنی، 2
، بهار 19هاي علوم انسانی، سال چهارم، شماره ، پژوهش»هاي انقالبی در بخش رستم ممسنینقل شفاهی از فعالیت«جو، . رهام انصاري و صالح دیانت3

 .179، ص1392
نامه کارشناسی ارشد تاریخ ، پایان)ش. ه1320-1357( دوم يپهلو دوره در یممسن یفرهنگ و ياقتصاد ،یاسیس تحوالت خیتارزردك، . نک: علیرضا مرادي4

 .80، ص 1396ایران دوره اسالمی، دانشگاه یاسوج، شهریور 
 .1389 بهمنهفدهم  نامه دهه فجر انقالب اسالمی)، (ویژه سبز شهر نامههفتهه، وگو از محمدمهدي اسدزاد، گفت»بودند بسته مسجدها همه«. ناصر حیدري، 5
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 به هر   1ثیر گذاشت و نیروهاي مذهبی به گرد ایشان جمع شدند.هللا مدنی بر روحانیون منطقه هم تأاحضور آیت
بیون استان اهللا مدنی با حضورشان در نورآباد و ارتباط با انقالروي، با وجود اختناق سیاسی حاکم بر منطقه، آیت

 یعل حاجخصوص کازرون و شیراز، رهبري معنوي مبارزات سیاسی را برعهده گرفتند. در این ارتباط، هفارس ب
 بدل مبارز و مسلمان جوانان ما يبرا ژهیوبه ياشهیاند و يمعنو رهبر کی به عمالً  ي مدنیآقا«کند: اشاره می اسدزاده

آمده است که اقدامات شهید مدنی در نورآباد، مردم را  »سلحشوران نیسرزم ،یممسن يمایس«در کتاب   2».بود شده
 3بیدار کرده و یک شور و هیجانی در آنها ایجاد شده بود.

ایشان به شدت تحت نظر ساواك و نیروهاي امنیتی بودند و روزانه براي اعالم حضور به ژاندارمري نورآباد 
وآمدهاي روزانه منجر همین حضور ایشان در ژاندارمري و رفت کردند.فتند و دفتر حضور و غیاب را امضا میرمی

 نورآباد که یزمان«ند: کپیرامون این مسئله اشاره می ياسد جعفر سردار  4شد.به حساسیت مردم نسبت به ایشان می
 مشکل و درد زانو وجود با. کردیم امضا را يژاندارمر دفتر و رفتیم را یمسافت ستیبایم روز هر شانیا م،یبود

 سمت به رفتیم و افتادیم راه قهیدق پنج و ازدهی ازده،ی ساعت عموماً. کردیم را کار نیا روز هر داشت، که يویر
 کردم اصرار او به چندبار. کردیم توقّف یلحظات و دادیم هیتک برق ستون به یگاه از هر راه، نیب در. يژاندارمر

 من«: گفت دادم، خرج به يادیز سماجت بارکی. کردینم قبول. سانمشبر يژاندارمر به نیماش با بدهد اجازه که
 که هست مدرسه تا چند روم،یم يژاندارمر به که يریمس در. رومیم ادهیپ و امکرده انتخاب را ساعت نیا عمد به

 که ستیک درمریپ نیا که شودیم الؤس جوانان و آموزاندانش يبرا کمکم. شوندیم لیتعط هاآن من، رفتن موقع
 شانیبرا. اندکرده دیتبع مرا که شوندیم متوجه ورآن و ورنیا از هاآن ،یمدت از بعد. کندیم یط را ریمس نیا روز هر
 ما. شوندیم آگاه مسائل نیا از شده، هیتوج جوانان نیا ب،یترت نیا به ام؛شده دیتبع من چرا که دیآیم شیپ الؤس
. ترسدینم رزنیپ آن و رمردیپ من از د،یآیم خانه به يدزد یوقت که طورهمان. میکن گاهآ و داریب را جوانان نیا دیبا
 آگاه را جوانان نیا دیبا ما و است خانه درون يهاجوان به حواسش همه او. ترسدینم هم گهواره يتو کودك از
 5».میکن

 حوزه تیتقو نورآباد، در یعموم حمام نیاول ياندازراه به توانیم در نورآباد یمدن اهللاتیآ خدمات جمله از«
 شهرستان در يادیز شاگردان نیهمچن. داشت یممسن در را الحسنه قرض يندازاراه برنامه شانیا. کرد اشاره... و هیعلم

 يواال مقام به زین یبرخ و وستندیپ ونیانقالب به هاتیشخص از ياریبس که کنندیم تیترب... و رازیش کازرون، ،یممسن
 مردم توجهات و شود ایمه نید غیتبل يبرا الزم يبسترها دیگرد موجب دیشه یروحان نیا حضور. دندیرس تشهاد

                                                                                                                                                                                   
 .178-179، پیشین، صص »هاي انقالبی در بخش رستم ممسنینقل شفاهی از فعالیت«جو، . رهام انصاري و صالح دیانت1
 .1398نامه شهر سبز، شهریور ده، هفتهوگو از محمدمهدي اسدزا، گفت»سالم من را به مردم کازرون برسانید«. علی اسدزاده، 2
 .72ص  ،1374 ،ينهاوند انتشارات قم، سلحشوران، نیسرزم یممسن يمایس ،ينورآباد یزارع محمد .3
 .1399اردیبهشت  3. مصاحبه نگارنده با رقیه خاتون بوشهري، نورآباد ممسنی، 4
، »میکن آگاه را هاجوان دیبا«؛ روزنامه کیهان، 56-57 سید اسداهللا مدنی، پیشین، صص اهللازهرا حیدري، گزارش سفر: روایتی داستانی از زندگی شهید آیت. 5

 .3، ص 1394، نوزدهم بهمن 21276شماره 
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 نیا؛ شود فراهم یممسن نورآباد هیعلم حوزه مجدد ياندازراه مقدمات و شود گسترده انقالب و یاسالم احکام به
 1».گذشتیم هیعلم حوزه نیا بیتخر و یلیتعط از هاسال که بود یحال در

شهید مدنی در دوران حضور در نورآباد، انتقادهاي فراوانی نسبت به حکومت انجام دادند و در جلساتی که با 
، حال، در سخنرانی در عین  2هاي کازرون و نورآباد داشتند نسبت به عملکرد پهلوي اشکاالت زیادي داشتند.گروه

توضیح  منفرد پرداخت. حکیمههاي امام خمینی(ره) میگیجلسات عمومی و حلقه جوانان پیرامون خود به تبیین ویژ
ص نظام سیاسی و اجتماعی نظیر دوري از ظلم، عدالت اجتماعی، مطرود بودن نظام دهند که ایشان حتی خصایمی

   3کردند.را براي جوانان مطرح می ...عایت پوشش اسالمی در جامعه دینی وها، لزوم رخان
هاي اخالقی تبلیغ امام خمینی(ره)، ترویج معارف انقالب اسالمی و رونق اندیشهدر خصوص   4یحیی صفوي سید

زمانی که ما در شیراز در حال گذراندن خدمت افسر وظیفه «ند: کسنی توسط شهید مدنی نقل میدر نورآباد مم
آقاي فضائلی بعضی از  برد. من به اتفاقاهللا مدنی در نورآباد ممسنی در تبعید به سر میبودیم، آگاه شدیم که آیت

شدیم، با همان ماشین ژیان که اسمش را شیر گذاشته بودیم، به نورآباد شنبه که از پادگان مرخص میروزهاي پنج
پذیرفت و را به گرمی میرسیدیم. منزل ایشان در کنار یک مسجد بود. وي ما رفتیم و خدمت ایشان میممسنی می

التی از او کردیم؛ در باب تفسیر قرآن سؤاه میي شب از معارف ایشان استفادهاهمان او بودیم و تا نیمهشام را م
چنان نکرد و در هنگام صحبت آمند میرهپرسیدیم و ایشان از آن دریاي علم و اخالق و معرفت خودش، ما را بهمی

نیت خاصی داشت؛ اهللا مدنی نوراشد. سیماي آیتگفت که انسان جذب کالم ایشان میبا متانت و وقار سخن می
ثیر عجیبی در من گذارده تأ هاي چشم ایشان شبیه حالت چشم امام(ره) بود. اخالق و روحیات شهید مدنیحالت

گفتن سرشان پایین بود و با آن لهجه آذري، ما را مجذوب خودشان کرده بودند. شهید بود. همواره در هنگام سخن
 تگفت. در آن دوران خدمت سربازي رژیم و در آن ظلمامدنی از شخصیت امام خمینی(ره) براي ما سخن می

د ایشان بودیم و را ندیده بودیم، اما مقل (ره)ینیارتش شاهنشاهی، سخت شیفته شخصیت امام شده بودیم. ما امام خم
اهللا شهید مدنی شده بودیم. شهید به خاطر عشقی که از وجود امام در قلب ما ایجاد شده بود، مجذوب کلمات آیت

گفت و محبت امام را عمیقاً در دل ما جا نی شاگرد امام(ره) بود و از اخالقیات و روحیات امام براي ما میمد
                                                                                                                                                                                   

 .فريشاکر نیحس االسالمحجتاطره از . خ1
 .1399اردیبهشت  3. مصاحبه نگارنده با معصومه بوشهري، نورآباد ممسنی، 2
 .1399 بهشتیارد 3 ی،ممسن نورآباد، منفرد مهیحک . مصاحبه نگارنده با خانم3
. میرفتیم یمدن اهللاتیآ دنید انیژ نیهم با و بود خوب 54-56 يهاسال تیوضع با ما يبرا«خط بیان داشتند: ي در برنامه تلویزیونی دستصفو ییحی دیس. 4
 شهر از که کنم امضا و بروم يژاندارمر دیبا روز هر گفتندیم. میبرو مارستانیب به میگفتیم و بود کرده چرك شانیا هیر. بودند دعیتب رازیش نورآباد در شانیا

. دیهست ترك مگر گفتندیم و بودند يآذر شانیاکردم. یم صحبت شانیا با هم يآذر با. انداخت ما دل در بزرگوار نیا را) ره( امام محبت و عشق. نشدم خارج
 گذاشتند؟یم دهان در غذا شانیا شودیم باورتان. داشتند پرنفوذ چشمان و بودند باهللا عارف انسان واقعاً. ستا خورده هاترك تنه به ما تنه میگفتیم هم ما
 یمدن اهللاتیآ اما میبود) ره( امام مقلد و میبود دهیند را) ره(امام. بود رگذاریثأت شانیا تیترب و اخالق. ختندیریم يچا خودشان اما بودند، مجتهد و اهللاتیآ

در  خطدست یونیزیتلو برنامه در يصفو میرح سردارر.ك: مصاحبه » .کرد نهینهاد یفضائل دکتر و ما دل در را اسالم معارف و را) ره( امام محبت و عشق
 .1395مهر  شبکه پنج سیما، مورخ اول
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 گفت: مگرآمد و میخیلی خوششان میکردم و آقاي مدنی ها با ایشان ترکی صحبت میانداخت. بعضی وقتمی
، اما چون چهار سال در دانشگاه تبریز درس گفتم خیر بنده اصفهانی هستمهستید؟ من در جواب ایشان می يشما آذر

کس شد، چون آنجا هیچیشان خوشحال میوآمد داشتم، ترکی را فرا گرفتم. اهاي تبریز رفتخواندم و با مردم و بچه
رفتیم، کرد. در طول این مدت که به دیدن آقاي مدنی به نورآباد میغیر از خانواده ایشان با وي ترکی صحبت نمی

گفتیم که بار (حتی با اصرار) به ایشان میکرد؛ ما چندهاي ناجوري میسرفه هاي آقا عفونت کرده بود ومدتی ریه
گفت: من هر روز صبح آقا بیایید برویم شیراز و تحت درمان قرار بگیرید و بهبودي حاصل کنید. اما ایشان میحاج

و ناراحتی که داشتند و با آن سن زیاد هر روز مجبور  باید به ژاندارمري بروم و خود را معرفی کنم.  با آن حال مریض
العاده و بودند که به پاسگاه ژاندارمري بروند و دفتر را امضا کند. خالصه آنکه در آن اوضاع و احوال، روحیه فوق

 1».کردیمثیر عجیبی گذارده بود و هرگز در کنار ایشان احساس خستگی نمیت و اخالق و رفتار ایشان در ما تأمعنوی
حتی  دادندهاي اخالقی انجام میرانیسخن ،کردندنماز جماعت نورآباد شرکت میدر شهید مدنی ضمن اینکه 

رفتند و هاي مختلفی به منزل ایشان میکردند. البته گروهو تفسیر را بیان می در برخی از جلسات، مباحثی از قرآن
در مسجد براي آموزش نوجوانان و   2کرد.نها گوشزد میهاي اخالقی و نکات قرآنی را به آاهللا مدنی توصیهآیت

  3کردند.وسال، قرائت قرآن هم میافراد کم سن
تدریج جمعیت حاضرین قرآن و تفسیر برگزار کردند که بهایشان از ماه دوم حضورشان در نورآباد، جلسات 

 نورآباد در -اهللا مدنیآیت-رشحضو دوم ماه از«آمده است:  »هدایت سوم«در بخشی از کتاب   4افزایش یافت.
 کنار خودش يااجاره خانه در عشا نماز از بعد و بود هفته در شب سه هاکالس. کرد برگزار  5قرآن ریتفس کالس
 نفر دو بعد جلسه يبرا مانکدام هر شد قرار و میبود نفر شش پنج اول جلسات. شدیم برگزار) ع(سجاد امام مسجد

 قهیدق کی یکس هر. بود رینظیب هاکالس بر حاکم مقررات و نظم. نبود جا اتاق در گرید اًبیتقر دوم هفته از. میببر
 سوره ریتفس به که چهارم ای سوم جلسه. شدیم بسته در درس شروع با چون ؛دیرسینم کالس به آمدیم رید هم

 یرسیم نظر به جنگجو یلیخ که دیخند یمدن يآقا«: گفت آنجا يهایبوم از يپرشور جوان. داشت اختصاص حمد
 در جهاد لحظاتش همه گرفت ادی خوب را یزندگ یکس اگر. است ستنیز چگونه کتاب قرآن! نکن عجله! جوان

                                                                                                                                                                                   
 .266-267، صص 2ونهم بهمن، پیشین، جلد . محمد زارعپور، شکوه بیست1
 .1399اردیبهشت  3ومه بوشهري، نورآباد ممسنی، . مصاحبه نگارنده با معص2
 .1399تیر  3. مصاحبه نگارنده با یداهللا مختاري، کازرون، 3
 . 1399تیر  7ي، تهران، جلسه اول، اسد محمدجعفر. مصاحبه نگارنده با سردار 4
گرفتند: ورآباد مورد تعقیب و آزار نیروهاي امنیتی رژیم قرار میاهللا مدنی در ن. در برخی از خاطرات آمده است که برخی از افراد حاضر در جلسات قرآن آیت5

 و عیوس نشیب با جوانان تا شد موجب رایز بود؛ یاله ياهیهد یانقالب جوانان يبرا نیا و بود کرده دیتبع یممسن نورآباد به یشاهنشاه میرژ را یمدن اهللاتیآ«
 که چرا نمانده؛ پنهان جاسوسان دید از یمدن اهللاتیآ یمخف يهاکالس که شد معلوم یمدت از پس...دکنن آگاه انقالب اهداف از را گرانید ،یمذهب اطالعات
مسافران آسمانی: شهید ضرغام «ماهنامه نورباران، » .قرارداد وشتمضرب و بیتعق مورد را آنان و رفت هاکالس آن در کنندگانشرکت سراغ به وقت يژاندارمر
 .3، ص 1393یبهشت ، سی ارد37، شماره »امیري
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 اگر گفت و کرد اشاره سقف از زانیآو المپ به شب کی. دیآیم ادمی به هنوز کالسش يهامثال. شودیم خدا راه
 برق مولد از المپ نور که یصورت در. دارد نور خودش از المپ نیا کندیم فکر باشد نداشته یاطالع برق از یکس

 رابطه. ندارد نور هم شمع کی اندازه به گرید شود قطع مولد با یسوزن سر المپ نیا ارتباط اگر که گونهآن است
 که یشب از و گفت نور گرفتن يبرا دعا ریثأت از بعد. داشت نخواهد ينور گرید شود قطع خدا با اگر هم انسان

 و خاك يرو انداخته را خودش ندیبیم و رودیم رونیب به و ستین بستر در) ص(امبریپ ندیبیم) س(يکبر جهیخد
 گاهیجا در امبریپ گفتیم یمدن اهللاتیآ. وامگذار خودم به هم زدن هم بر چشم کی اندازه به مرا ایخدا. زندیم ضجه
 از را خود نور همه بشر و است برق مولد با المپ فاصله همان ثلم خدا با انسان فاصله که داندیم خدا بنده نیبهتر
 هاجوان در را خودش ریثأت ،شد لیتعط حکومت يسو از زود یلیخ اگرچه قرآن ریتفس يهاکالس. ردیگیم خدا

 نیدمت مردم يسو از دائم هم نیهم يبرا. بود کرده باز جا هایلیخ دل در یمدن اهللاتیآ محبت و مهر و بود گذاشته
 که نیهم. کند تجسس کنندهدعوت یشخص یزندگ در یلیخ نداشت عادت. شدیم دعوت آنجا و نجایا به
 خودش وقت سر داشت اصرار شهیهم. دادیم مثبت پاسخ و کردیم اعتماد خداست و نید و مسجد اهل دانستیم

 زبانیم خانه در را نماز ای گفتیم بود دعوت يافطار که رمضان ماه يهاشب یبعض. یمهمان محل برساند را
 با یمدن اهللاتیآ ارتباطات دامنه. نماند معطل زبانیم تا میخوانینم را باتیتعق میخواند مسجد در اگر ای میخوانیم

 کردن ترتنگ يبرا را او که حکومت يبرا نیا و شدیم شتریب روزروزبه مردم دل در محبتش و بود شده ادیز مردم
  1».دیرسیم نظر به خطرناك ،بود ردهک دیتبع رشیثأت عرصه

شهرهاي  در خاطرات حاج علی اسدزاده درخصوص فعالیت قرآنی شهید مدنی در نورآباد و حضور انقالبیون
 دیگر در این جلسات هفتگی آمده است: 

 محل لیدل به بنده هرچند. داشت قرآن با ییآشنا يهاکالس یممسن مسجد در یهفتگ صورتبه ي مدنیآقا«
 از گفتندیم که دمیشنیم دوستان از اما ببرم هاکالس از يادیز بهره نتوانستم داشت يادیز فاصله که مکار

 2».آمدندیم یممسن به ي مدنیآقا ارتیز و دارید يبرا اطراف يشهرها و رازیش کازرون،
و اخالق را در  هاي قرآن، تفسیرالبته با وجود فشار ساواك و تعطیلی کالس قرآن شهید مدنی، ایشان کالس

منزل ادامه دادند و اقدامات فرهنگی ایشان باعث بیداري مردم و شور انقالبی در منطقه شد. همین مسئله باعث شد 
که شبهات اعتقادي و افرادي   3آمد کنند.وطور مرتب به منزل ایشان رفتکازرون، شیراز و شهرهاي اطراف بهاز 

 با صبر و شهید مدنی نیز  4پرسیدند؛میاالت خود را رسیدند و سؤایشان می از کازرون خدمت سیاسی داشتند

                                                                                                                                                                                   
-63، صص 1392، تهران، انتشارات سوره مهر، مقدس دفاع و یاسالم انقالب از ياسد محمدجعفر سردار خاطرات: سوم تیهدامنش، . سید حمید سجادي1

62 . 
 ، پیشین.»سالم من را به مردم کازرون برسانید«. علی اسدزاده، 2
 .179، پیشین، ص »هاي انقالبی در بخش رستم ممسنیفعالیت نقل شفاهی از«جو، . رهام انصاري و صالح دیانت3
 .1399تیر  3. مصاحبه نگارنده با مصطفی بخرد، شیراز، 4
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این  شانیا صبر صحه از«د: کنبیان می در این زمینه سالم امراهللا مختارياالحجتبردباري، پاسخگوي آنان بودند. 
 یمهربان و عطوفت با مأتو و برهان با و منطق باو ایشان  شدیم مطرح تند شبهات مثالً چقدر مقابلش در کهاست 
 1».دادیم جواب

ایشان به جوانان   2اهللا مدنی در نورآباد، مقابله با انجمن حجتیه و محمود حلبی بود.آیتشهید یکی از اقدامات 
 همه با یمدناهللا آیت دیشه«در خاطرات آمده است:   3ند.قطع کنگروه این کردند که ارتباط خود را با توصیه می

 نفر کی آمدن هم آن و شد ناراحت یلیخ که آوردند وجود هب شیبرا انجمن يهابچه یناراحت کی یول. بود خوب
 نشان خوش يرواما ما  میرفت که میبود دعوت هم ما. بود کازرون به هیحجت انجمن مسئول یحلب محمود خیش نام به

. بودند آمده نورآباد ینید امور انجمن از هم ياعده. میکرد اعتراض ما و شد بدل و رد هم ییهاصحبت. مینداد
 شانیا از و شانیا دنید رفتند ینید امور انجمن دوستان و کازرون آمده یحلب يآقا که یمدن دیشه به دیرس خبر شب

 کامل دیاخوانده کسر اگر را نمازتان دیبرو گفتند دوستان به و شدند ناراحت شدت به یمدن دیشه. کردند استقبال
 که دارم قطع من فرمودند بعد. شودینم کسر نماز تیمعص سفر در و است ودهب تیمعص سفر سفر، رایز دیکن قضا

 نیا گفتند شانیا. شانیبرا کردم فیتعر و دارم یکی هم من گفتم هم من. است کرده نیتوه امام به جا دو در شانیا
. دیکن خرج نجمنا يبرا امام سهم ثلث از که بود گفته یحلب يآقا که دمیشن من که بود نیا هیقض. گرید یکی هم

 مثالً؟ گفت. دیدار اجازه مراجع از گفتم. بله گفت. دیاگفته نیچن شما گفتم شانیا به. شانیا خانه درب قم رفتم
 به شروع بعد و دهم حواله نوکر به را کارم شودیم عارم من هستند زمان امام نوکر هانیا گفت. ینیخم يقاآ گفتم
 و يرازیش یربان دیشه خانه میرفت برگشت در. گفتم دوستان همه به را نیا و بهش زدم بینه که کرد امام به نیتوه
 خودش ستین الزم و است سیانگل مورأم نداند خودش چه و بداند خودش چه شانیا فرمود هم شانیا .میگفت را هیقض

  4».سوم مورد هم نیا فرمود یمدن يآقا گفتم که را نیا. بداند

                                                                                                                                                                                   
 .1399 ریت 3االسالم والمسلمین امراهللا مختاري، شیراز، . مصاحبه نگارنده با حجت1
 يافشا يراستا در یعامل شانیا يروشنگر و شدیم منطقه در یاسالم لیراصیغ تانایجر توسعه و یانحراف افکار جیترو مانع نورآباد در یمدن اهللاتیآ حضور. 2

 عنوانبه روزگار آن در ما که هیحجت انجمن گذارهیپا ،یحلب محمود خیش«: کندیم اشاره منطقه مبارز انیفرهنگ از اسدزاده یعل حاج. بود هیحجت انجمن تیماه
 به داشتند، یمستقل یانقالب و یمذهب يهاتیفعال که یممسن و کازرون ینید امور انجمن ياعضا ژهیوبه نانجوا دارید يبرا م،یشناختیم تییبها ضد انجمن
 دعوت یحلب با ینشست در دارید يبرا یممسن و کازرون در انجمن نیا ياعضا از یجمع. شد مهمان ان،یمعنو محمد حاج مرحوم منزل در و بود آمده کازرون
 که یکسان فرمودند شانیا و شد فیتکل کسب یمدن اهللاتیآ از باره نیا در که گفتیم دوستان از یکی. شد برگزار انیمعنو رحومم منزل در زین نشست. شدند
 را نیریسا فیتکل هم و هیحجت انجمن درباره را یمدن اسداهللا دیس يآقا موضع هم جمله نیا. بخوانند تمام را نمازشان روندیم جلسه و دارید نیا يبرا

 عدم باعث مردم کنار در النفسمیسل بزرگوار يعلما گونهنیا وجود و نبود روشن لئمسا از ياریبس دوران آن در که میبدان دیبا را نکته نیا. کرد صمشخ
 ، پیشین.»سالم من را به مردم کازرون برسانید«نک: علی اسدزاده،  ».شدیم انحراف

 .1399یر ت 3. مصاحبه نگارنده با ناصر دارنگی، کازرون، 3
 ، پیشین.»یممسن نورآباد در یمدن دیشه دیتبع از یخاطراتعامل به علم: «. حسین مختاري، 4
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آمده است که شهید مدنی سفر افراد براي دیدار با محمود حلبی را معصیت  نیز اصغر دریابدر خاطرات علی
 براي رژیم ،کشیدمی زبانه کشور نقاط اغلب در انقالب آتش که 50دهه  اوایل در«: کندایشان نقل می  1.دانستندمی
 تبعید جمله آن از که کرد تبعید دوردست نقاط به را آنها از ايعده انقالب کانون از مؤثر هايشخصیت کردن دور

 برادران استقبال مورد بالفاصله شجاع و مبارز روحانی این. بود ممسنی نورآباد به) مدنی شهید( مدنی اهللاآیت حضرت
 دیدار به منطقه انقالبیون ۀهم پس آن از. شد داده اسکان مسجد کنار منزلی در و گرفت قرار نورآباد ساکن کازرونی

 همین البته که داشتند او با بیشتري تماس اولی طریق به کازرونی برادران و بودند ارتباط در او با مرتباً و شتافته ایشان
 خدمت دوستان از جمعی اتفاق به ندهب که روزها از یکی در. کنند منتقل کنگان به را او مجدداً شد باعث هاتماس
 نفر یک( حجتیه انجمن رئیس از استقبال يبرا که انجمن پیشکسوتان و تربزرگ برادران از تعدادي بودیم، ایشان

 و کردند، بیان را خود مسافرت موضوع خوشحالی با و شده مجلس وارد بودند رفته شیراز به) حلَبی نام به روحانی
 عصبانیت با و کشید درهم چهره بالفاصله ایشان اما گیرند قرار مدنی اهللاآیت محبت و تفقّد مورد که داشتند انتظار

 از و مردم نهضت و) ره(امام حضرت مخالفین از ایدرفته او استقبال به شما که فالنی فرمود و کرد خطاب هاآن به
 2».کنید اعاده را خود نمازهاي باید و است معصیت سفر ،شما سفر بنابراین است، رژیم سرسپرده عوامل

هایی حتی در بخش شده بودند ، برخی از اهالی جذب حزب تودهنورآبادبه دلیل شرایط اقتصادي مناطق اطراف 
  3کردند.میتبلیغ اي را هاي تودههاي شخصیتاز ممسنی، برخی از فرهنگیان آثار کمونیستی و اندیشه

 نظارت داشت.به همین دلیل، شهید مدنی در دوران اقامت در نورآباد ممسنی، بر منابع مطالعاتی نیروهاي انقالبی 
هاي مختلف سیاسی، ایشان اي از آیات و روایات توسط گروهتفسیرهاي سلیقهبا توجه به رشد افکار مارکسیستی و 

هاي ها در توزیع کتابفروشیبرخی کتاب فعالیتکردند. معرفی می براي مطالعه به جوانانرا آثار مناسب دینی 
اهتمام  هایفروشغیراسالمی باعث شد تا ایشان نسبت به سیر مطالعات جوانان و اهمیت نظارت بر وضعیت کتاب

 ینف امام یمبارزات یمش که 54 سال در«ند: کدر این خصوص اشاره می بخرد یمصطف حاج اي داشته باشند.ویژه
 مسلمان يروهاین شد، اعالم کادر اعضا یستیکمون شاتیگرا لیدل هب خلق نیمجاهد سازمان نقد و مسلحانه مبارزه

 نشر و ترجمه به اقدام خود، افکار نشر يبرا قبل يهاسال از توده حزب. کردند انتخاب را ینید غاتیتبل یمش
 یفروشکتاب سیتأس به اقدام شهر، يهارستانیدب ریدب یحاتم حسن هم کازرون در. کردیم یستیکمون يهاکتاب

 اعالم ینید ياهشهیاند نشر جهت در یفروشکتاب ياندازراه يبرا را خود یآمادگ من. بود نموده راستا نیا در
 کردند قبول داشتند، را هاستیکمون یفروشکتاب با تقابل در خصوصهب دغدغه يدارا که دوستان از يتعداد. دمنمو
 و شد نوشته یمشارکت قرارداد. شد جمع تومان 16500 مبلغ که کنند کمک يارذگهیسرما يبرا یمبلغ کی هر که

 شهیاند نشر رسالت انجام و رقابت در یفروشکتاب نیا مرور به. کردم شروع را کار و دیگرد اجاره و رهن يامغازه
                                                                                                                                                                                   

 .109اصغر دریاب، خاطراتی ناب از انقالب در چهارمین قیام، پیشین، ص علیاصغر دریاب، خاطراتی ناب از . علی1
 .2 ص ،448 مارهش سلمان، نامههفته ،»کازرون در انقالب گیريشکل بر کوتاه مروري« دریاب، اصغرعلی. 2
 .80، پیشین، ص )ش. ه1320-1357( دوم يپهلو دوره در یممسن یفرهنگ و ياقتصاد ،یاسیس تحوالت خیتار. علیرضا مرادي زردك، 3
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 ابزار نیهم از هاگروه همه نکهیا لیدل هب مرور به یول. کند باز ینید فرهنگ نشر در را خود يجا توانست ینید
 سخت یالتقاط شهیاند از یاسالم حیصح شهیاند صیتشخ که بود کرده جادیا یمشکل مسئله نیا کردندیم استفاده

 به غیتبل يبرا که يابرنامه در. کرد دیتبع یممسن نورآباد به را یمدن هللاتیآ حضرت ساواك امیا نیهم در. بود
 یمناسب فرصت پربرکت حضور نیا. دیگرد فراهم شانیا با ییآشنا و مالقات نهیزم میرفتیم آنجا يروستاها و نورآباد

 شهر يهارستانیدب در عرصه نیا در نکهیا به جهتو با نیهمچن. نمود فراهم را مشکوك يهاکتاب شبهات رفع يبرا
 کرده رفع را یدرس شبهات هم تا رمیبگ شانیا از یهفتگ مالقات وقت که بود شده فراهم یفرصت کردمیم سیتدر

 یمرجع داشتند، که یاخالق و يمعنو ،یعلم تیشخص به توجه با. مینما عرضه شانیا به را مشکوك يهاکتاب هم و
 شرپرو و آموزش به که انیعمران يآقا دوره نیهم در. بودند مسئله حل و شبهه رفع و دارمسئله دافرا ارجاع يبرا

 به متعهد هم من و کردند اعالم یفروشکتاب گرید شعبه ياندازراه يبرا را خود یآمادگ بود، شده منتقل نورآباد
 منطقه در یمذهب يهاتیفعال بسط يبرا یاسبمن پشتوانه یمدن هللاتیآ يمعنو تیحما. شدم زین آنجا يهاکتاب نیمأت

  1».بود شده
 با وقت معلمان از یکی توسط یستیمارکس انیجر دوران آن در« ؛دهدخصوص توضیح می علی اسدزاده در این

 جوانان ذهن تا کردیم تالش یستیمارکس کتب ارائه با انیجر نیا. بود گرفته شکل خود، یفروشکتاب کردن پاتوق
 آمدند گردهم یانقالب و یمذهب دوستان از یبرخ هاتالش نیا با مقابله يبرا. برگرداند نید از را کازرون ننوجوانا و
 تیمسئول که گذاشتند؛ هیپا امام خط یانقالب و یمذهب ،ینید يهامبارزه دادن قرار محور با را »ردخِ یفروشکتاب« و

 و نیمنافق سازمان داستان از یآگاه. داشت برعهده زرونکا یمذهب و یانقالب يروهاین از بخرد یمصطف حاج را آن
 ییهاکتاب تا داشت آن بر را دوستان هاآن نفاق و ،یواقف فیشر و لباف هیصمد شهادت و هاآن یانحراف يهاشهیاند
 از زهیپاک و ناب اسالم یمبان با مطابق یحیصح و درست يهاکتاب ،شود عرضه خواهدیم یفروشکتاب نیا در که

 که شد روشن سپس که فرقان نام به ریتفس نهیزم در ییهاکتاب دوران نیهم در. باشد نفاق و یالتقاط يهاشهیندا
 یمعمول و یرسم چاپ هاکتاب نیا. شدیم زیعتو و ریتکث است، فرقان یانحراف و یالتقاط گروه همان به مربوط
 از یکی شک رفع يبرا که دیرس نظرم به و کردمیم نگاه آن صحت به دیترد و شک دید با لیدل نیهم به. نداشت

 که دادم آقا خدمت يسفر در را مؤمن سوره ریتفس کتاب. میببر یمدن اهللاتیآ خدمت نمونه يبرا را هاکتاب نیا
 که شد قرار و کردند دیأیت و نشود عیتوز هاکتاب نیا فرمودند آقا آن از پس هفته کی. کنند انیب را دگاهشانید
اهللا مدنی از عملکرد به هر صورت، آیت  2».بود صورت نیهم به هم گرید يهاکتاب. نشود عرضه وجهچیه به گرید

 3داشتند. ارتباط و با اعضاي آن فروشی بخرد آگاهی داشتهکتاب
                                                                                                                                                                                   

سال  ،سبز شهر نامههفتهدزاده، وگو از محمدمهدي اس، گفت»بخرد یمصطف حاج با گووگفت در یمدن دیشه تا نژاديباقر از مبارزه روند«. مصطفی بخرد، 1
 .1، ص 1394 وریشهروچهارم ، بیست336 شمارهسیزدهم، 

 ، پیشین.»سالم من را به مردم کازرون برسانید«. علی اسدزاده، 2
 .1399تیر  4. مصاحبه نگارنده با ناصر حیدري، 3
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هاي برخی از حمایت دادند؛هاي مالی انجام میو کمک شهید مدنی در نورآباد هم به فکر ضعفا و مستمندان بودند
مشکالت مالی شهروندان و افراد سسه مالی براي رفع حال مؤ در عین 1شد.ایشان توسط خادم مسجد انجام میمادي 

 2بضاعت ایجاد کردند.کم
 محراب دیشه دیتبعثیر داشت. در این راستا باید بیان کرد ر نورآباد، بر شهرهاي اطراف هم تأحضور شهید مدنی د

 به يدیجد يوهواحال رفت،یم شماربه یکازرون مبارزانی تیفعال يهاحوزه زا که یممسن نورآباد به یمدن اهللاتیآ
 ،یمدن اهللاتیآ دیتبع سال کی از ترکم طول در دیشه آن با مداوم جلسات و حضور و داد این شهر مسلمان ونیبالانق

 انیپا  3.آورد جودوبه رازیش یحت و اطراف يشهرها و کازرون یبالانق جوانان در يگرید نشاط و جانیه و شور
 يمعنو و یروحان منبع از سال، کی طول در که یجوانان. بود بالانق بهی منته يهاسال ،یممسن از یمدن دیشه دیتبع
 4.افزودندیم خود یبالانق يهاحرکت سرعت بر حاال بودند، شده هیتغذ یمدن دیشه

هید مدنی در نورآباد اسی و فرهنگی شارشادي، سی-بلیغیتدهد که اقدامات و عملکرد نشان می مطالب فوق 
 را رقم زد: اتفاقات زیر 

 الف. بیداري سیاسی مردم،
 ب. حضور انقالبیون در جلسات و محافل شهید مدنی، 

 پ. ایجاد انگیزه و شور انقالبی در منطقه، 
 ت. ایجاد تحول و حرکت در مردم،

 دات ایشان با انقالبیون شهرهاي اطراف،وث. افزایش سطح مرا
 مینی(ره) در مناطق اطراف نورآباد،رسانی نهضت امام خ. افزایش سطح اطالعج

 گرایانه، مارکسیستی و حزب توده،هاي ماديچ. مقابله با افکار و اندیشه
 ح. اصالح سیر مطالعاتی نیروهاي انقالبی و مسلمان،

 کید بر قرآن کریم در جوانان،خ. توسعه فرهنگ اسالمی با تأ
 د و اهتمام به رونق پایگاه دینی مسجد،د. آبادسازي مساج

 الحسنه، کید بر قرضرسانی با تأذ. ترویج فرهنگ کمک
 وزیع کتب ضاله و انحرافی.تهاي مارکسیستی در ر. مقابله با اقدامات جریان

                                                                                                                                                                                   
 .1399 بهشتیارد 3 ی،ممسن نورآباد، منفرد مهیحک . مصاحبه نگارنده با خانم1
 .1399اردیبهشت  5، یممسن . مصاحبه نگارنده با آقاي بوشهري، نورآباد2
 .5، ص 1394نامه شهر سبز، بهمن ، هفته»57نقش کازرون در تکمیل پازل انقالب اسالمی «. محمدمهدي اسدزاده، 3
 .11، ص 1396ویکم بهمن ت، بیس357، روزنامه شیراز نوین، سال دوم، شماره »57کازرون در انقالب «. گروه خبر شیراز نوین، 4
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 گنبد کاووس .3-2
 آغاز همان از که دهش باعث هایژگیو نیهم. هستند سنت اهل ،یمذهب نظر از و ترکمن غالباً  1کاووس گنبد یاهال
 میوندهه کی یط مبارز ونیروحان کرات به و ردیگ قرار یتیامن دستگاه توجه مورد اول، موج در مبارز ونیروحان دیتبع

 نخست هايماه همان در نهضت، هاييدیتبع نینخست از ،یگرام یمحمدعل اهللاتیآ. گردند دیتبع شهر نیا به نهضت،
 محکوم گنبد در دیتبع به امام، دیتبع به اعتراض اتهام به و ریدستگ مبارز ونیروحان از یجمع اتفاق به امام، دیتبع از بعد

ی ممسن نورآباد در یشانا یاسیس مبارزات و هاتیفعال ۀدامن شیافزا یپ در گنبد به یمدن اهللاتیآ دیتبع. دندیگرد
 2.گرفت صورت) نخست دگاهیتبع(

اي به ساواك طی نامه -رئیس اداره کل سوم ساواك کشور -ابتیدر این خصوص باید توضیح داده شود که ث
عمل آمد، مشخص گردید که اقامت نامبرده باال در  هایی که بهدر بررسی«نوشت:  56تیرماه سال  12لرستان در تاریخ 

و المی آوري وجوه جهت تأسیس بانک اسآن منطقه با توجه به اقداماتی که اخیراً در زمینه تشویق مردم به جمع
جتاً ی مقیم نورآباد ممسنی فراهم گردید، و نتیهاي بهایهاي او براي خانوادههایی که در اثر راهنماییهمچنین ناراحتی

باشد، هم خوردن نظم و آسایش ساکنین آن منطقه خواهد گردید، به مصلحت نمیاَعمال وي در آینده موجب به
مجدداً در کمیسیون امنیت اجتماعی مطرح و محل اقامت اجباري او خواهشمند است دستور فرمایید وضعیت یاد شده 

، کمیسیون امنیت اجتماعی 56تیرماه سال  29روز رو، ازاین  3»از نورآباد ممسنی به شهر گنبد کاووس تغییر داده شود.
نبد کاووس را آباد در محل فرمانداري تشکیل و تغییر محل تبعید شهید مدنی از نورآباد ممسنی به گشهرستان خرم

 وارد گنبد شد. 56مرداد سال  22مرداد به تبعیدگاه جدید اعزام گردید و روز  17دنبال آن در تاریخ  تصویب کرد و به
 ن تبعید نزدیک به یازده ماه به طول انجامید.ای

ین توضیح چنهمراهی کردند، این جریان را این سردار جعفر اسدي که شهید محراب را از نورآباد تا گنبد کاووس
 پروانه چون که ما يبرا خبر نیا. کاووس گنبد به بار نیا. کنند دیتبع دوباره را او که بود آمده باال از دستور«دهند: می

                                                                                                                                                                                   
اهللا مدنی، گنبد خزر است. البته در زمان تبعید آیت دریاي شرقی ضلع در واقع گلستان، استان جغرافیایی مرکز در شهري و شهرستان نام کاووس، . گنبد1

 است دهستان شش و بخش دو شهر، دو داراي ش،1384 در کشوري، تقسیمات در تغییرات آخرین برابر کاووس گنبد بخشی از استان مازندران بود. شهرستان
 شهرستان .دارد قرار شمال در ترکمنستان کشور و غرب در کالله و مینودشت جنوب، در آزادشهر و قال آق غرب، در ترکمن بندر هايشهرستان همسایگی در و

 هواي و آب که شده واقع دشتی در ،»برون اینچه« مرزي شهر ريکیلومت 90 و) گرگان( استان مرکز کیلومتري 90و تهران کیلومتري 470 فاصلۀ در گنبدکاووس
 گرفته زیاري وشمگیر بن قابوس نام از شهر این نام. ریزدمی خزر دریاي به و گذردمی شهر این از گرگان رود .است معتدل زمستان در و گرم تابستان در آن

 گنبد کنونی شهر. دارد قرار شهر مرکز در چهارم، قرن از مانده وبرجاي شهر تاریخی و مهم رآثا از یکی عنوان به »گنبدمیل« نام با او آرامگاه که است شده
(به نقل از دانشنامه ایران  .است شده ساخته شطرنجی و پهن هاییخیابان با شهرسازي، اصول با برابر و آلمانی کارشناسان طراحی با ش1316 در کاووس
 زمین)

 .25-26، پیشین، صص اهللا سید اسداهللا مدنیهاي آیتتبعیدگاه بخش، مختصري پیرامونح. رحیم رو2
 دیشه«؛ غالمرضا خارکوهی، 51ص ،3جلد ،1391، (ره)خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه، تهران اسالمی، انقالب در گلستان استان خارکوهی، غالمرضا. 3
اهللا سید اسداهللا مدنی، گرداورنده سید محمدجواد قربی، تهران، نامه شهید محراب آیت: ویژهاهللادر مهاجر فی سبیل، »کاووس گنبد در مدنی اسداهللا دیس اهللاتیآ

 .29-30، صص 1399انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول، 
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 اتوبوس با را او مورأم تا دو و میبزن دستبند او به دیبا گفتیم يژاندارمر. نبود یخوب خبر ،میگشتیم وجودش شمعِ  دور
 فرمانده به و میکرد جور يلندرور نیماش یموس حاج کمک به. بود سخت ما يبرا هم صورشت. ببرند کاووس گنبد به

 و سفر مخارج و خرج که یشرط به گفت فرمانده. میببر را آقا نیماش نیا با دیبده اجازه اگر میگفتیم يژاندارمر
 باال فرمانده و بود آمده آقا دیبعت يبرا يابودجه میدیفهم بعدها اگرچه. میکرد قبول ،باشد شما با هم ما يمورهاأم

 به آقا. میستادیا رازیش در ناهار و نماز يبرا ظهر. میافتاد راه صبح. مورأم دو و آقا و یموس حاج و بودم من. دهیکش
 ثواب سفر چون نفر دو شما که رضازاده و من به کرد رو و برگشت ریتکب از قبل. سرش پشت هم ما و ستادیا نماز

 کامل را شکسته نماز و دندینفهم را آقا منظور مورهاأم. دیبخوان شکسته دیتوانینم و است کامل اننمازت ،دیکنیم
) ع(رضا امام پابوس به دیبده اجازه میاآمده نجایا تا که حاال میکرد اصرار مورهاأم به کاووس گنبد کینزد. خواندند

 یزندان و محکوم ما فتدیب یاتفاق اگر ماست تیرموأم حوزه از خارج مشهد گفتندیم. کردندینم قبول. میبرو هم
 يهاقول و ما يادیز اطیاحت و گفت اشياخرو ثواب از یموس. ردیگینم را مانخانواده دست هم زیچچیه و میشویم

 گنبد به شیفردا و میبود دیمروار اهللاتیآ مهمان شب. مشهد میرفت و شدند یراض باالخره تا رتیغ رگ و مردانه
 در میتوانستیم ما واقع در. شدم جدا آقا از انیگر چشم با من و ماند آنجا اسکان يکارها يبرا یموس. میفتر سوکاو

 حس یخوب به آقا یخال يجا نورآباد در. میباش رفته ارتیز به آقا تیمع در میخواستیم اما میبرو مشهد به برگشت
 آقا تیوضع از حال نیع در. باشد آقا وجوه از وجه کی نمود مبارزه راه در کردیم یسع ینوع به یکس هر. شدیم

 حالش از شیوبکم و میکردیم حفظ آقا با... و نامه قاصد، ک،یپ تلفن، با شده اگر را مانارتباط. مینبود خبریب هم
 1»یم.بود مطلع

ن آقاي مدنی به قبل از رسید«گوید: می اهللا مدنیدر مورد تبعید آیت حاج محمد نوروزي یکی از انقالبیون گنبد
به من تلگراف زد که  -الدین حائري شیرازياهللا محیبرادر بزرگ آیت -اهللا صدرالدین حائري شیرازيگنبد، آیت

اهللا مدنی به گنبد رسید. ما هم شود. و چهل و هشت ساعت بعد دیدیم که آیتآقاي نوروزي! پیغمبري بر شما نازل می
» ن اجاره کردیم و با او ارتباطات نزدیکی برقرار و از محضر او استفاده کردیم.اهللا صالحی را برایشامنزل آقاي امان

] 56[ 1/6/36مورخ  1هـ1488/2اي به شماره طی نامه -رئیس سازمان اطالعات و امنیت استان مازندران -آقاي عمید
مدنی دهخوارقانی فرزند  اسداهللا درباره: سید«خطاب به رئیس ساواك گنبد کاووس ضمن اعالم خبر این تبعید نوشت: 

شمسی]  1354[ 2534باشد که در سال و طرفدار خمینی استان لرستان می 2میرعلی. نامبرده باال یکی از روحانیون افراطی
و جانبداري از خمینی طبق رأي کمیسیون امنیت  هم زدن نظم عمومیمردم به ایجاد بلوا و آشوب و بر به علت تحریک

ت اجباري در نورآباد ممسنی استان فارس محکوم گردیده است. یادشده پس از اعزام به محل اجتماعی به سه سال اقام
اقامت اجباري کماکان ارتباط خود را با عناصر ناراحت و متعصب مذهبی ادامه داده تا اینکه بنا بر رأي کمیسیون 
                                                                                                                                                                                   

-64، صص 1392، ، تهران، انتشارات سوره مهرمقدس دفاع و یاسالم انقالب از ياسد محمدجعفر سردار خاطرات: سوم تیهدامنش، . سید حمید سجادي1
63. 

 .112، ص 1389، مرداد57، شاهد یاران، شماره»والیتمدار فقیه و نستوه مجاهد«. نک: حسن دهقان، 2
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ي خود را که حدود پانزده ماه بایست بقیه محکومیت اقامت اجبارآباد یاد شده میامنیت اجتماعی شهرستان خرم
شود، در گنبد کاووس طی نماید. لذا دستور فرمایید چنانچه مشارالیه به آن منطقه وارد گردید از وي دقیقاً مراقبت می

باشد، تسهیالتی از جهت مراجعه وي به پزشک فراهم [شود] و با توجه به اینکه شخص موصوف به مرض سِل مبتال می
  1».رده با عناصر افراطی و ناراحت، کنترل و نتیجه به موقع به این سازمان اعالم [گردد.]و هرگونه تماس نامب

حتی افرادي که با ایشان ارتباط داشتند با رعایت   2اهللا مدنی در گنبد کاووس به شدت تحت مراقبت بودندآیت
رو، برخی از انقالبیون شهرستان در اینتا ساواك به آنها مشکوك نشود. ازکردند مسائل امنیتی با ایشان مالقات می

 زمان آن در که هست ادمی«کند: مکبر ایشان در گنبد کاووس نقل می  3رفتند.ساعات پایانی شب به منزل ایشان می
 شانیا سخنان از ناشناس افراد زین یسخنران جلسات در و کردندیم بیتعق منزل تا را شانیا يافراد نماز اتمام از بعد

 4».بودند ساواك ياعضا شد مشخص بعدها که کردندیم هیته را یگزارشات
ي از مالقات شهید مدنی در گنبد کاووس نقل شده است که غفار يهاد نیوالمسلم االسالمحجت خاطراتدر 

توانست منجر به دستگیري و برخورد سخت ساواك وآمد با ایشان مینظارت ساواك از ایشان بسیار سخت بود و رفت
نقل کرده است که حتی برگزاري نماز جماعت و سخنرانی مذهبی توسط ایشان و دوستانشان که به دیدار شود. ایشان 

به طرف گنبد رفتم. وارد شهر گنبد شدم. مرحوم شهید «سخت و داراي هزینه سیاسی بود: بسیار آمدند ایشان می
یکی از آشنایان به نام محمد نوروزي رفتم. او  اهللا مدنی در آن موقع در گنبد تبعید بودند. ابتدا به منزلبزرگوار آیت

خواهم به دیدن آقاي مدنی بروم. اهللا مدنی بود. چند روزي در منزل آقاي نوروزي بودم که گفتم میاز مریدان آیت
شود. گفتم مهم ایشان گفت آقاي غفاري رفتن به منزل آقاي مدنی سخت است. هرکس به آنجا برود دستگیر می

اش، نماز جماعت اهم به آنجا بروم. نزدیک ظهر بود که به منزل ایشان رفتم. مرحوم مدنی با تنها نوهخونیست من می
پرسی کردم. ایشان گفت: در شهر گنبد بمان و منبر برو. گفتم من فراري هستم. خواند. با آقاي مدنی سالم و احوالمی

 5»هستید در این شهر به منبر برویدگفتند شما مکلف 
طور که هاي ساواك، مردم گنبد با ایشان روابط دوستانه و مناسبی داشتند و همانها و نظارتهمه سختیبا وجود 

مردم گنبد در ایام تبعید شدن آقاي مدنی، بسیار به «ند: کی در کتاب خاطرات خود اشاره میاهللا مسعودي خمینآیت
و مرکزي جهت انتشار افکار انقالبی بود. مردم و جوانان  نیز پایگاهی مردمی شهید مدنیخانه   6»مند بودند.ایشان عالقه

هاي آمدند و از آموزهشهرهاي اطراف آن به دیدن ایشان میان و انقالبی از شهرهاي مختلف ایران مخصوصاً گرگ
                                                                                                                                                                                   

 .30-31پیشین، صص ، کاووس گنبد در مدنی اسداهللا دیس اهللاتیآ دیشه. غالمرضا خارکوهی، 1
 .1399 شتبهیارد 8 ی، مینودشت،نیحس نیحس دیس االسالم حجت. مصاحبه نگارنده با 2
 .1399 بهشتیارد 9. مصاحبه نگارنده با حاج محمد صفایی، گرگان، 3
 ی.عباس اصغریعل. خاطره از 4
، 1374ي، تهران، انتشارات سوره مهر، دفتر ادبیات انقالب اسالمی، چاپ اول، غفار يهاد نیوالمسلم االسالمحجت خاطرات. دفتر ادبیات انقالب اسالمی، 5

 .170ص 
 .360 ص، 1381اهللا مسعودي خمینی، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، ی، خاطرات آیت. جواد امام6
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هاي سیاسی خود در گنبد کاووس، ضمن انتقاد از اهللا مدنی طی فعالیتآیت  1.بُردنداخالقی و سیاسی وي بهره می
  2اساس الگوي حکومت علوي بود. عملکرد استبدادي و ظالمانه پهلوي، مترصد تبیین نظام سیاسی جایگزین بر

 دیشه حضور ،گلستان استان در یاسالم انقالب خیتار مهم یلیخ يفرازها از یکدر این باب باید اشاره شود که ی
 مبارزان دیتبع لیدل به گنبدکاووس در، یگرعبارتی دبه  3.ستا کاووس گنبد شهرستان در یمدن اهللامحراب آیت

 حضور. البته گرفتندیم قرار یاسیس حوادث و عیوقا انیجر در نوجوانان و جوانان ،یمدن اهللاتیآ همچون یاسیس
 را جماعت نماز اقامه و مساجد در مردم راحت حضور اجازه خفقان، يفضا جادیا و شهر سراسر در ساواك مورانأم

 زمان در یمدن اهللاتیآ همچون یبزرگان وجود نیا با. شود برگزار مساجد در هم یسخنران نکهیا به برسد چه داد،ینم
 تیوضع از جوانان یبخشیآگاه باعث کشور، بر حاکم انیجر يسازشفاف و یسخنران رادیا با شهر نیا در خود دیتبع

 و جماعت نماز ییبرپا به اقدام یانقالب جوانان ،یشاهنشاه میرژ یتیامن يروهاین دیشد کنترل وجود با .شدندیم جامعه
 ریدستگ و گرفته قرار وشتمضرب مورد آنان از یلیخ و کردندیم کاووس گنبد در یحکومت ضد يهاییمایراهپ

 4.شدندیم
آباد در خصوص خطراتی که شهید ] ساواك در مورد نظرات طالب حوزه علمیه خرم56[ 23/5/36گزارش مورخ 

آباد اي از طالب حوزه علمیه خرمعده 15/5/36صبح روز  10:00ساعت «کند، چنین است: د تهدید میمدنی را در گنب
در حیاط حوزه جمع و ضمن صحبت درباره افراد تبعیدي، سخن از تبعیدي میراسداهللا دهخوارقانی به میان آمده، 

خواهند اند؛ و اضافه کرده میض کردهگوید، محل تبعیدي مدنی را از نورآباد ممسنی فارس عواهللا زاهدي میامان
محمدصالح طاهري اظهار  گونه افراد را از بین ببرند یا اختالل حواس پیدا نمایند. بعد در دنباله سخنان زاهدي، سیداین
دارد، دولت افراد تبعیدي را در یک اطاق دربسته و خالی نگهداري و با تزریق آمپول آنان را به اختالل حواس می

گوید در کالبد گرداند. [او] اشاره به فوت دکتر شریعتی نموده و مینماید و یا به امراض گوناگون مبتال میدچار می
اند [به] وسیله تزریق، مغز شریعتی تکان خورده و ایشان را شکافی که [به] وسیله مجاهدین انجام گرفته تشخیص داده

گناه را به این نحو از بین را نداشته و اضافه کرده، افراد بیت اعتراض به دولت اند، و کسی جرئبه این وسیله کشته
ساواك در مورد ارتباط تلفنی آقاي باقر باقرنژادیان از کازرون با شهید مدنی در  2/11/56گزارش مورخ » برند.می

ه شوند هاي ساواك نتوانند از جزئیات مکالمه آگاکه خبرچینی است که، این مکالمه به خاطر آنگنبد کاووس حاک
باشد، به ممسنی هفته قبل باقر باقرنژادیان که آموزگار در شهرستان کازرون می«به صورت عربی انجام شده است: 

                                                                                                                                                                                   
 دیشه«؛ غالمرضا خارکوهی، 51ص ،3جلد ،1391، (ره)خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه، تهران اسالمی، انقالب در گلستان استان خارکوهی، غالمرضا. 1
اهللا سید اسداهللا مدنی، گرداورنده سید محمدجواد قربی، تهران، نامه شهید محراب آیتاهللا: ویژهدر مهاجر فی سبیل، »کاووس گنبد در دنیم اسداهللا دیس اهللاتیآ

 .29-30، صص 1399انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول، 
 .1399 بهشتیارد 6، گرگان، نیعالءالد کاظم. مصاحبه نگارنده با 2
 .1399 بهشتیارد 4غالمرضا خارکوهی، گرگان، ده با . مصاحبه نگارن3
 .بابارضا میعبدالکر. خاطره از 4
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دي] قم 19صورت مکالمات عربی در مورد حادثه اخیر [قیام اسداهللا مدنی به آمده و تلفنی از ممسنی با شیخ سید
 1»برد.عید شده بود که اخیراً در گنبد کاووس بسر مینموده است ...یادشده مدتی به شهرستان تبصحبت می

ی انقالبی گنبد کاووس یکی از اهال -در مورد حاج رحمت نجار 29/11/56ساواك در گزارش دیگري به تاریخ 
ابان گلشن کونت وي خیسنامبرده باال که محل «نویسد: اهللا مدنی میو از طرفداران امام خمینی(ره) و ارتباطش با آیت

داران باشد، یکی از طرفراه فردوسی، دست راست کوچه اول، داخل کوچه، دست راست، در سوم می، چهارغربی
ه منزل وي تردد به بعد جلساتی دارد و افراد ناشناخته ب 23:00ها از ساعت باشد که بعضی از شبمتعصب خمینی می

باشد. نظریه شنبه: تحقیقات مدنی دهخوارقانی می رود،شود یکی از کسانی که بعضاً به منزل او مینمایند. گفته میمی
کرد. نظریه یمنی طرفداري ادامه دارد. چند سال پیش مشارالیه واعظی را به مسجد سجادیّه آورده بود که از خمی

اید. بدیهی است ش نممحسوس مراقبت را ادامه داده و نتیجه تحقیقات خود را گزارطور غیر: شنبه توجیه شد. بهدوشنبه
 » رسد.عرض می موقع بهگونه اخبار مکتسبه بههر

آوردند تا عمل میاهللا مدنی در گنبد کاووس بهاي که مأموران امنیتی رژیم از آیتهاي گستردهبا وجود مراقبت
در  با او شوند، یکی از انقالبیون با ارسال نامه تهدیدآمیزي به شهربانی گنبد بومیو غیر ع هرگونه تماس مردم بومیمان

به مناسبت کنترلی که [به] وسیله شهربانی گنبد  22/11/2536روز «آنان را به وحشت انداخت:  56بهمن سال  22تاریخ 
کاووس درباره میراسداهللا مدنی دهخوارقانی فرزند میرعلی که محکوم به اقامت اجباري در شهرستان مذکور گردیده 

مه تهدیدآمیزي به شهربانی آن شهرستان رسیده که فتوکپی آن به شود. نانماید، اجرا میو مدت محکومیت را طی می
: اول، نتیجه اقدامات معموله در مورد نامه پیروي فوق مالحظات: خواهشمند است دستور فرمایندگردد. پیوست ایفا می

حث اقدام و نتایج را اعالم دارند. دوم، بنحو مقتضی با توجیه منابع و همکاران نسبت به شناسایی فرستنده نامه مورد ب
اهللا مدنی در تبعیدگاه گنبد ساواك در مورد شایعه فوت آیت 28/11/36گزارش مورخ » حاصله را اعالم دارند.
اسداهللا مدنی  الدین طاهري در حوزه علمیه اظهار داشته که شایع است آقاي سیدتاج سید«کاووس چنین است: 

دهد. در ثانی، دیشب وده، چون این شایعات را دولت انتشار میکه دروغ بوارقانی فوت نموده است. در صورتی دهخ
آقاي شیخ عباسعلی صادقی تلفنی با آقاي مدنی تماس گرفته و با وي صحبت نموده و خیلی سرحال بوده و اضافه 

کرد قرار است طوري که صحبت مینموده پنجشنبه گذشته من شخصاً در گنبد کاووس پیش آقاي مدنی بودم و به
گردد.  نظریه شنبه: خبر صحت دارد. نظریه یکشنبه: عنوان چنین آباد بازخاتمه تبعید به دستور خمینی به خرم پس از

رسد. مراقبت از مشارالیه ادامه دارد. الدین طاهري بعید به نظر نمیتاج مطالبی با توجه به صداقت شنبه از ناحیه سید
باد به گنبد کاووس تبعید گردیده است که سوابق امر در آن قسمت آاسداهللا مدنی به مدت سه سال از خرم ضمناً سید

اي از قم به گنبد کاووس، اخبار با ارسال نامه 17/1/57اهللا مدنی در تاریخ یکی از دوستان انقالبی آیت» موجود است.
آوریم: ن نامه را میسیاسی جدیدي از حوزه علمیه قم به اطالع او رساند. در اینجا ابتدا گزارش ساواك و در ادامه مت
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گردد. با تقدیم یک برگ فتوکپی نامه رسد، به پیوست تقدیم میبدین وسیله یک فقره نامه که مشکوك به نظر می«
فروشی بصیرتی) و الشه پاکت آن، نویسنده که از نام و شهرت خویش خودداري کرده و از آدرس واسطه (قم: کتاب

، روز پنجشنبه صبح و عصر مجلس بسیار باشکوهی در قم، مسجد اعظم برگزار استفاده نموده، براي گیرنده نوشته است
برداري خوبی گردید، دیروز هم در تشییع جنازه آقاي شیخ ابوالفضل زاهدي که با تظاهرات وسیعی با تعطیل شد، بهره
فیضیه را باز کرده، جنازه  هاي بیدار و دلیر قم [درب مدرسه]تمام شد، توأم بود. از فرصت استفاده کرده، جوانعمومی 

را داخل برده، از آب حوض روي جنازه ریختند و مدرسه تا غروب باز بود، فاتحه و نماز برقرار، ولی از طرف آیات 
امر به تخلیه شد تا خودشان رسماً تحویل بگیرند. در بین اشغالگران و طالب حوزه علمیه قم، شایع است که در چند 

و دارالشفاء را تحویل خواهند گرفت. خیالی بس واهی. عین نامه جهت گیرنده ارسال، الزم  روز آینده [مدرسه] فیضیه
مراقبت قرار گیرد:  اهللا مدنی در گنبد کاووس (گیرنده نامه) تحتاست از طریق سازمان مربوطه اَعمال و رفتار آیت

بسمه تعالی. ». «فروشی بصیرتیتابک-العالی. از قماهللا مدنی دام ظلهالمسلمین آیتاالسالم ومحضر مقدس حجت
شاءاهللا السالم علی المولی الوفی الجلیل و رحمه اهللا و برکاته. تقبلت یدیکم الکریمتین تحیه و احتراماً و دعاءً و سالماً، ان

د مزاج مبارك قرین صحّت و عافیت بوده، پیوسته به تأییدات و توفیقات ربوبی مؤید و موفق گردید. بیش از پیش مور
اهللا عجل فرجه قرار بگیرید. چنانچه جویاي حال باشید، بحمداهللا سالمتی حاصل الطاف و عنایات خاصه حضرت بقیه

برداري خوبی گردید، برگزار شد، بهره -مسجد اعظم -است. روز پنجشنبه صبح و عصر مجلس بسیار باشکوهی در قم
تمام شهر توأم بود، از  ظاهرات وسیعی با تعطیل عمومییع جنازه آقاي شیخ ابوالفضل زاهدي که با تیدیروز هم در تش

هاي بیدار و دلیر قم، فیضیه را باز کرده، جنازه را داخل برده از آب حوض روي جنازه فرصت استفاده کرده جوان
تخلیه ریختند و بعد بیرون آورده، دفن کردند. مدرسه تا غروب باز بود فاتحه و نماز برقرار، ولی از طرف آیات امر به 

به روي  هم شده است. خداوند تمام درهاي بسته را با نصرت و لطفششد تا خودشان تحویل بگیرند و ظاهراً اقدامی 
روز بر بیداري و همبستگی ملت ما بیفزاید. در خاتمه خدمت مخدره محترمه معظمه اهل مسلمین بگشاید که روزبه

عالی و والده ماجده و همشیره مکرمه سالم فراوان خدمت حضرتانید. خانواده بیت مکرمه و سایر متعلقین سالم برس
ه اند هر که ببوسند. از قدیم گفتهعلقین را میها محمد و محسن و معصومه و حوریه دست حضرتعالی و متدارند. بچه

وي شرفیاب خوابد. به امید اخوي ماندیم که از مسافرت شیراز برگشته به اتفاق ابشام میامید همسایه بماند، شب بی
شویم ولی طول کشید. وقتی به قم بازگشتند که وقت آنها و ما تنگ شده بود، از فیض حضور آن جناب محروم 
ماندیم. تا خداوند چه بخواهد. امید است که از برکات ادعیه آن جناب محروم نباشیم. والسالم علیکم و رحمه اهللا و 

گونه راضی به زحمات کمال تشکر و سپاسگزاري را دارم و هیچپی آن جناب دربرکاته. از اظهار لطف و مراحم پی
 1»نبودم.
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اهللا مدنی در گنبد کاووس و احساس خطر از ادامه در گزارش ساواك درباره مالقات مکرر اقشار مختلف با آیت
چهار مشهد به سرنشینی  14825اتومبیل فیات آبی رنگ به شماره  31/2/37روز «حضور وي در این شهر آمده است: 

اي مشهد به سرنشینی چهار نفر، و اتومبیل داتسون قهوه 39882اتومبیل پیکان شیري رنگ به شماره  1/3/37نفر، و روز 
 دهخوارقانی با وي اند در منزل شخصی میراسداهللامشهد به سرنشینی سه نفر که اکثراً معمم بوده 59646رنگ به شماره 
-رسد. ضمناً شهربانی گنبد طی نامهعرض میشناسایی دارندگان اتومبیل بهاند. مالحظات: مراتب جهت مالقات نموده

اي که به این سازمان ارسال داشته، عنوان نموده از تاریخی که مشارالیه به این شهرستان تبعید گردیده، مرتباً با 
اقامت وي در  که ادامه باشدنمایند و طالب مدرسه علمیه منتظریه در تماس میروحانیونی که به این منطقه تردد می

انی گنبد امر به باشد. مقرر فرمایید نظریه عالی را در مورد درخواست شهربوجه به مصلحت نمیاین شهرستان به هیچ
 1»ابالغ فرمایند.

ویژه جوانان انقالبی از شهرهاي منطقه به دیدار آقاي مدنی بر اقشار مختلف استان گلستان بهدر آن زمان عالوه
کاظم عالءالدین  2شدند.مند میشان هم بهرهو ضمن عیادت از ایشان، از رهنمودهاي سازنده و روشنگرانهرفتند می

ي رحمان نفر از جوانان گرگان با هماهنگی آقا 4-5ما جمعی به تعداد «گوید: یکی از اهالی انقالبی گرگان می
اهللا مدنی در گنبد رفتیم. پس از صرف خدمت آقاي آیت 56ظهر یکی از روزهاي سال غضنفري (فرش فروش) بعداز

گفت. ابتدا از شرایط سخت محل تبعیدگاه قبلی خود چاي ایشان شروع به صحبت کرد که خیلی هم آرام سخن می
(نورآباد ممسنی) صحبت کرد و گفت: خانه ما طوري بود که پاسگاه ژاندارمري به خانه ما اشراف داشت و من و 

ذیّت بودیم. او سپس در مورد حکومت عدل علی سخنانی مطرح کرد که براي ما همسرم شدیداً تحت کنترل و ا
دقیقه یا بیشتر در مورد این موضوع صحبت کرد که حکومت عدل  20جوانان خیلی جالب بود و تازگی داشت. شاید 

ه امامت ایشان هایی دارد؟ بعد وقتی اذان مغرب فرا رسید. نماز جماعت را بعلی چیست و در ابعاد مختلف چه ویژگی
حاج محمد نوروزي، » وقارتر از ایشان ندیدم.وقت در طول عمرم نماز جماعتی باهمان اطاق اقامه کردیم که من هیچدر 

نی در گنبد تبعید بود، مرحوم اهللا مدزمانی که آقاي آیت«گوید: از اهالی انقالبی گنبد نیز در خاطرات خود می
که ایشان داشت تا اینی (پدر همسرم) با ایشان ارتباط صمیمانه و آشنایی قدیمی المسلمین نحوي اردبیلاالسالم وحجت

بار دوستانه خطاب به آقاي مدنی گفت: من متأسفم که بعد از سی و چند سال مفارقت، حاال شما را در این حال یک
وي اردبیلی جواب داد: ولی من اهللا مدنی در پاسخ به مرحوم نحبینم. بالفاصله شهید آیت[منظور ناراحتی و تبعید] می

بسیار خوشحال هستم، بسیار خوشحال هستم و بسیار خوشحال هستم که بعد از سی و چند سال مفارقت و دوري از 
مشغول عبادت حضرت حق هستم. (یعنی شهید مدنی تبعید و محنت را  بینم کهشما، شما را در حالی می دوستی مثل
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سپس شهید مدنی ادامه داد: بدا به حال من! بدا به حال من! که اگر دوستی، بعد  دانست.)براي خود عبادت خداوند می
 1»دید.از سی و چند سال مفارقت، مرا در حال معصیت [شرمندگی] می

شخصیت شهید مدنی در ما جوانان خیلی تأثیر «گوید: مینیز یکی از فرهنگیان مبارز گنبد  ،محمدعلی ایزانلو
شدند. ایشان اهللا شهید مدنی مشرف میکه در آن زمان همراه ما جوانان به خدمت آیت گذاشت، خصوصاً نوجوانانی

کردند. البته نه بر باالي اي سخنرانی میکردند و بعد از نماز نیز چند جملهدر مسجد نماز مغرب و عشا را برگزار می
دادند. البته اکثراً جوان و نوجوان م، پاسخ میمنبر، بلکه در همان جایی که نشسته بود. بعد از نماز سؤاالتی هم که داشتی

بردیم. از نظر بعد مسافت محل سکونت ایشان تا مسجد محل رفتیم و از محضرشان بهره میبودیم که خدمت ایشان می
ا رفتیم و گاهاً ماي که نسبت به ایشان داشتیم، به محضر ایشان میخاطر عالقهماعت فاصله زیادي بود، ولی ما بهنماز ج

اهللا بار هم وقتی حضرت آیتگرفتیم. یکود را بیان و پاسخ میکردیم و سؤاالت خنیز در بیت ایشان حضور پیدا می
اهللا شهید مدنی آمدند و مالقاتی داشتند که ما نیز با جمعی از اي به گالیکش آمده بودند، خدمت حضرت آیتخامنه

اهللا شهید مدنی در آنجا نماز جماعت د که حضرت آیتدوستان در آن مالقات حضور داشتیم. چون مسجدي نبو
بگذارد، لذا ایشان به مسئول حوزه علمیه گنبد فرمودند که در آنجا بروند و نماز برگزار کنند. ولی ایشان از این مسئله 

متش نام حاج آقا صدیقی (خداوند رحآباد) بهالزمان (تُركر این زمان امام جماعت مسجد صاحبامتناع کردند. د
من نماز برگزار نمایید. لذا کند) که از آخوندها و روحانیان وارسته بود، به آقاي شهید مدنی فرمودند: بیایید در مسجد 

ر اي در این مسجد [نماز] برگزار کرد و سپس به مسجد کاظمیه که در آن زمان در حاشیه شهآقا مدنی چند جلسهحاج
گیري رژیم نسبت به شهید مدنی این بود که به خاطر دوري . علت سختپا نمودندقرار داشت، رفتند و نماز را بر

آقا رضوانی در باالي ایند. صحنه جالب وقتی بود که حاجمسجد، جمعیت زیادي نتوانند در نماز جماعت او شرکت نم
ا هر روز به کشد که این پیرمرد [شهید مدنی] رآیا شهربانی خجالت نمیجد جامع در سخنرانی خود فرمودند: منبر مس

بَرد تا دفتر را امضا و حضور خود را در محل تبعید اعالم نماید؟ صحنه بهتر از آن وقتی بود که رژیم فهمید شهربانی می
گونه مسائل بود که  شود. لذا به خاطر همینتر میاهللا مدنی افزوده و نمازش شلوغهر روز به طرفداران حضرت آیت

امام جمعه سابق  -االسالم محمدحسین سبحانی مرحوم حجت» کنگان تبعید نماید.رژیم تصمیم گرفت ایشان را به 
اي در شهر مشهد بوده، در خاطرات خود اهللا خامنهکه یکی از روحانیون مبارز منطقه و جزء حلقۀ دوستان آیت -گنبد

شما چون اهل آن منطقه هستید  اي به بنده گفتندزمانی که شهید مدنی در گنبد تبعید بود، آقاي خامنه«کند؛ تصریح می
- اي ترتیب بدهید که به زیارت آقاي مدنی برویم. من عرض کردم فاصله گالیکش ما تا گنبد زیاد نیستیک برنامه

اي و ایشان هم خیلی به باقر موسوي را بُردم خدمت آقاي خامنه این بود که بنده حاج سید -شودکیلومتري می 20
ها از گالیکش به گنبد براي دیدار با س به اتفاق چند نفر دیگر با ماشین یکی از بازاريآقاي موسوي احترام کرد. سپ

اهللا مدنی در کوچه دادگاه انقالب گنبد تبعید بود. حدود یک ساعت خدمت شهید مدنی رفتیم. در آن زمان آیت
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بودند. سپس برگشتیم به گالیکش االسالم کامیاب و چند نفر دیگر نیز همراه ما یشان بودیم. در این سفر شهید حجتا
یکی از خاطرات خوب اینجانب قبل از پیروزي «گوید: باقر موسوي می االسالم سیدحجت» و شب را اینجا ماندند.

انقالب اسالمی، سه مرحله سفر مقام رهبري بود که دو مرحله [از اینجا] سفر به تهران داشتند و یک مرحله دیدار با 
تشان بودیم و اسداهللا مدنی در گنبد بود که شب در گالیکش در منزل اینجانب در خدم داهللا شهید سیحضرت آیت

اهللا شهید مدنی صورت کاروانی عازم گنبد همراه مقام معظم رهبري به دیدار حضرت آیتصبح جمعیت زیادي به
  1»رفتیم.

در تبعیدگاه گنبد کاووس اي در خصوص مالقات با شهید مدنی خامنهسیدعلی اهللا در بخشی از خاطرات آیت
 حدود شانیا یوقت از..، .بود یاسیس نشیب و یاسیس دید و مبارزه اهل که بود یعالم ]یمدن اهللاتیآ دیشه[«آمده است: 

 به وسکاو گنبد در خودم من. بود دیتبع در شانیا اوقات غالب در باًیتقر انقالب، يروزیپ تا شدند، رانیا وارد 50 سال
 از یکی به رفتم اول. سوواک گنبد در شانیا دنید به میرفت م،یبرداشت را یجماعت کی مشهد از. رفتم شانیا دنید

 ]بعد[ ؛یمدن يآقا دنید به رومیم دارم که گفتم من] بعد[ روز م،یبود آنجا را شب و وسکاو گنبد کینزد يشهرها
 دمید کردم، نگاه که جادّه به م،یرفتیم که هرا در من! مییآیم هم ما م،ییآیم هم ما که آمدند طورنیهم مردم میدید
 هم تازه شانیا] که یحال در! [شانیا دنید ]يبرا[ ندیآیم دارند طورنیهم ما سر پشتِ نیماش از یطوالن رهیزنج کی

 نامأنوس طیمح نیا در شناخت؛ینم آنجا در را شانیا کسچیه که ییجا چنانآن در یعنی. بودند رفته وسواک گنبد به
 آن با شانیا م؛یرفت شانیا منزل به که میبود یجماعت کی]. ندیآیم[ عالقه و شوق با طورنیهم مردم چنانآن دمید من

 آگاه کشور مسائل به نسبت و] داشتند[ یاسیس دید یعنی. کردند صحبت ياکلمه چند و نشستند آمدند ینوران ةچهر
  2».يریخطرپذ ةآماد ح،یصر شجاع، مرد نه، بشود؛ وحشت دچار مطلقاً. بودند اقدام و عمل اهل و

 در هرکس .شدند ناشیا تیشخص جذبمنطقه  تیروحان ،کاووس گنبد شهرستان به اهللا مدنیآیت ورود زمان از
 مجذوب که یونیروحان جمله از .شدیم ناشیا یترک لهجه و متبسم چهره مجذوب قطعاًشد، حاضر می ناشیا محضر

ی مدن دیشه به یخاص ارادت ناشیا .بودند یمیابراه اکبریعل خیش حاج نیوالمسلم الماالسحجت ،شدند یمدن دیشه
 .علمیه منتظریه کردند حوزه به تدعو، این شخصیت مبارز، انقالبی و در عین حال علمی را خاطر نیهم به و داشتند

 ايبر ار حوزه يفضا ،غریب بودند رشه نیا در و بودند شده دیتبع نکهیا لیدل به و داشتند حوزه بهزیادي  هعالق ناشیا
 نظر از کهنیا با ناشیا .شد یمدن اهللاتیآ یمبارزات گاهیپا به لیتبد هیمنتظر هحوزدر همین راستا،  .دندید مناسبفعالیت 

 حال نیع در .کردندیم استفاده ناشیا محضر از هم طالب و کردندیم سیتدر اتیادب اما بودند ییباال سطح در یعلم
 میرژ يهاتیجنا به نسبت وکرده  استفاده تیموقع از هم یمدن دیشه .دندیرسیم ناشیا محضربه  ونیروحان و نجوانا
 مسائل به نسبت ار منطقه وند، آنبر جاکهربه  یمدن اهللایتآ بود متوجه شده ساواك .دندیبخشیم یآگاه يپهلو
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 به هم ساواكبا توجه به این مسئله،  .ندبخشیم رتقامردم را ا رتیبص ونماید مختلف جامعه و سیاست نیز هوشیار می
 ناشیا اما .کنند محدود شدت به ار ناشیا و رندیبگ نظر تحت ار یمدن دیشه يآمدهاورفت تا بود کرده هیتوص روهاین
 فرصت از یمدنحاضر بشود، شهید  ناشیا محضر در یشخص تا بود یکاف .گذاشتندیم مردم يروا ر ناخودش ریثأت

البی هاي انقکردند و ثمره این رفتار، پخش شدن افکار و اندیشهبیان می ار ناشي خودهاحرف و کردندیم ادهفاست
 گسترده حضور با ایشان جلسات دادینم اجازه ساواكشد. به همین دلیل، ثر واقع میایشان در بین مردم بود که مؤ

ه صراحم در اگر ندداد نانش ناشیا .گرفتیم صورت یخاص اشخاص با و انهیمخف صورتبه وآمدهارفت و باشد مردم
 1.کنندو سازماندهی می حرکت شاه هیعل کامالً ار شهر مردم نباشند نیروهاي امنیتی

اهللا مدنی بود که به خاطر روابط گسترده و مؤثر روحانیت انقالبی، جوانان مبارز و مردم کوچه و بازار با آیت
هاي امنیتی، ایشان رغم همه حصارها و کنترلتازه پس از چند ماه متوجه شدند، علیموران اطالعاتی شهربانی گنبد مأ

از بدو ورود خود اکثر روحانیون این شهرستان را تحت نفوذ خود قرار داده است، طوري که تغییرات محسوسی در 
ا به احساس خطر عمل آمده است. این موضوع وقتی بیشتر رژیم روضعیت رفتار و سخنرانی واعظین شهرستان به

اهللا واداشت که یکی از روحانیون مبارز به نام شیخ علی بهاءالدینی با سخنرانی خود علیه رژیم پهلوي و ستایش از آیت
اي در میان مردم این شهر شد. به همین علت سرگرد مدنی موجب قیام جوانان انقالبی گنبد و شور و هیجان تازه

نامبرده «، خطاب به فرماندار نوشت: 1357اي در تاریخ سوم خرداد سال ی نامهخوشکار رئیس شهربانی گنبد کاووس ط
کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی  29/4/2536باال [میر اسداهللا مدنی دهخوارقانی، فرزند میرعلی] که طبق تصمیم مورخه 

داده شده و مورخه اش به شهرستان گنبد کاووس تغییر آن شهرستان، از نظر مسائل امنیتی بقیه اقامت اجباري
باشد. [او] از بدو می 28/7/2537به این شهرستان معرفی گردیده است و خاتمه مدت محکومیت وي  22/5/2536

شیخ علی بهاءالدینی که  16/11/2536ورود اکثر روحانیون این شهرستان را تحت نفوذ خود قرار داده و در تاریخ 
در مسجد جامع [گنبد کاووس] در مدح وي داد سخن داده و صورت او اند، شناختهآباد همدیگر را میگویا در خرم

را به صورت خمینی تشبیه کرده است، که سخنرانی شیخ بهاءالدینی منجر به اخالل نظم در مسجد و خیابان و دستگیري 
 60که قریب  عنوان نماز در مدرسه علمیه منتظریهبار) ظاهراً بهاي ماجراجو شد. شیخ مدنی روزانه (حداقل یکعده

اي هاي مذکور نیز هفتهپذیر در آن به فراگرفتن علوم دینی مشغول هستند، تردد دارد. طلبهنفر جوان طلبه و انعطاف
گیرند. عنوان صمدیه از وي فرا میروند و گویا درسی بههاي دو سه نفري به منزل وي میصورت گروهچند نوبت به

ه این شهرستان تغییرات محسوسی در وضعیت رفتار و سخنرانی واعظین این هذا چون از بدو ورود شیخ مدنی بعلی
باشد. وجه به مصلحت نمیتوجه به مرزي بودن منطقه به هیچ شهرستان به عمل آمده، ادامه تبعید وي در این شهرستان با

در  »جه را اعالم دارند.د نسبت به انتقال وي از این شهرستان اقدام مقتضی معمول و نتیخواهشمند است دستور فرمایی
، در دفتر فرماندار تشکیل 57خرداد سال  27صبح روز یکشنبه  9آباد در ساعت نتیجه، کمیسیون امنیت اجتماعی خرم
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خاطر احساس خطر از ماه در گنبد اقامت نمایند، ولی پس از ده ماه، به 15اهللا مدنی رغم آنکه قرار بود آیتو علی
تغییر دادند. به  -از توابع استان بوشهر -الفان رژیم، محل تبعید وي را از گنبد به کنگانروند رو به رشد تحرکات مخ

خطاب به فرمانده هنگ ژاندارمري بوشهر  15/4/37مورخ  22865اي به شماره دنبال آن فرماندار بوشهر طی نامه
آباد نیت اجتماعی شهرستان خرمبدین وسیله آقاي شیخ اسداهللا مدنی دهخوارقانی که به تصمیم کمیسیون ام«نوشت: 

گردد. خواهشمند است دستور فرمایند محکوم به اقامت اجباري در بندر کنگان از توابع بوشهر شده است، معرفی می
نامبرده را تحویل گرفته و به محل مربوطه اعزام، و به گروهبان ژاندارمري مربوطه دستورات الزم درباره مراقبت از 

به فرمانداري اعالم دارند. فرمانداري گنبد کاووس جهت اطالع، مضافاً نظر به اینکه رأي صادره وي صادر و نتیجه را 
باشد، هیئت وزیران می 23/7/35-6550نامه شماره آباد برخالف مفاد تصویبنیت اجتماعی شهرستان خرمکمیسیون ام

رند. فرمانداري گنبد کاووس عطف به نامه دستور فرمایید نسبت به تجدید در رأي صادره اقدام و نتیجه را اعالم دا
 1»جهت اطالع. 7/4/37-م/399شماره 

بر حسب نامه شماره «: بد کاووس به بندر کنگان منتقل شد) از گن15/4/57اهللا مدنی در همین تاریخ (آیت 
خوارقانی در باد، [حضور] اسداهللا مدنی دهآشهربانی گنبد کاووس صادره به فرمانداري خرم 72307/22/55-3/3/37

ی گردیده و ادامه تحریکات وي منجر به سخنرانی سوء یکی از روحانیون یتحریکات سو -تبعیدمحل  -گنبد کاووس
دنبال آن ایجاد تظاهرات در مسجد و خیابان و دستگیري چند نفر گردیده، و شهربانی مزبور  محل مزبور [شده] و به

گنبد کاووس به مصلحت ندانسته و تقاضاي تغییر محل [او را] نموده  وجود نامبرده را از جهات مسائل ضد امنیتی در
آباد کمیسیون امنیت اجتماعی تشکیل [شد] و اعضاي کمیسیون به اتفاق، رأي است. به همین علت روز جاري در خرم

از طریق  دادند یاد شده از گنبد کاووس به بندر کنگان از توابع استان بوشهر نقل مکان داده شود. رأي کمیسیون
گوید: محمدعلی ایزانلو یکی از فرهنگیان مبارز گنبد نیز می »فرمانداري به شهربانی گنبد کاووس ابالغ خواهد شد.

بعدازظهر از گنبد  5/2یا  2پیما در ساعت ار بود آقاي مدنی با سرویس ایرانرود که قرروز خداحافظی یادم نمی«
پیما حضور پیدا کردیم. آن روز هوا هم ان و نوجوانان در گاراژ ایرانواننفر از ج 30-40عزیمت نمایند. ما حدود 

باز کرده بود و به وسیله یقه پیراهنش را کمی  -چون داراي سن زیادي هم بود-خیلی گرم بود و ایشان از شدت گرما 
م، که مأموران ناراحت فرستادیم. تا نظر مردم را نسبت به او جلب کنیزد و ما هم صلوات میتکه کاغذ خود را باد می

اهللا فرمودند: مردم کنید؟ حضرت آیتاست که می کار چه فرستید؟ اینکردند چرا صلوات می شدند و به ما اعالم
اهللا مدنی سوار بر اتوبوس شد که لحظه باالخره حضرت آیت دارند، علمایشان را دوست دارند. روحانیون را دوست

    2»و با مشایعت جوانان و نوجوانان ایشان را از گنبد بُردند. خداحافظی، لحظه سختی براي ما بود

                                                                                                                                                                                   
 .34-38صص ، پیشین، کاووس گنبد در مدنی داسداهللایس اهللاتیآ دیشه. غالمرضا خارکوهی، 1
 .34-38صص  ، پیشین. 2
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 بندر کنگان. 3-3
چنان تأثیر عمیقی بر رفتار روحانیون و جوانان انقالبی منطقۀ گذاشت که کاووس در گنبد اهللا مدنی آیتحضور 

اهللا مدنی به تبعید آیت  1ل داد.نام بندر کنگان در بوشهر انتقاتر بهاي سختساواك به وحشت افتاد و او را به منطقه
با وجود مدت زمان انجام شد، کمتر از یک ماه به طول انجامید، اما  1357بندر کنگان که در تابستان (تیر ماه) سال 

  2.آثار و برکات زیادي بودند ك حضور شهید مدنی در این منطقه، اما ایشان منشأاند
 مرکز یشرق جنوب يلومتریک 210 فاصله در مربع لومتریک 465 حتمسا با بوشهر استان توابع از کنگان شهرستان

 مختصات محدوده در شهرستان نیاد. ریگیم بر در را استان مساحت از درصد 2/6 و است شده واقع بوشهر استان
 ات قهیدق 18 و درجه 27 فاصله در و ییایجغراف یشرق طول قهیدق 57 و درجه 52 تا قهیدق 59 و درجه 51 ییایجغراف

 پنج متوسط طوربه ایدر سطح از منطقه یاراض ارتفاع. است گرفته قرار ییایجغراف یشمال عرض قهیدق 56 و درجه 27
 فارس جیخل لگونین سواحل غرب سمت به و زاگرس يهاکوه رشته شرق سمت از نیزم یعموم بیش و بوده متر

 از فارس، استان و جم شهرستان به شرق سمت از جم، و رید يهاشهرستان به شمال سمت از کنگان شهرستان. است
 و فارس جیخل لگونین سواحل به غرب سمت از و فارس جیخل لگونین سواحل و هیعسلو شهرستان به جنوب سمت

گري، یانوردي، ماهیگري و صیادي، کوزهرد این بندر به مشاغلی نظیر تجارت، مردم  3.گرددیم یمنته رید شهرستان
  4هایی از این دست مشغول هستند.و فعالیتسازي، حصیربافی سفال

هاي ضد حکومتی، اعتراضات و پخش از منظر سیاسی نیز، در دهه پنجاه این شهر با اقداماتی نظیر توزیع اعالمیه
نام دارد یکی از روحانیون مبارز این شهرستان، شیخ عباس عاشوري  5.ها در مدارس و بازار مواجه بوده استاعالمیه

                                                                                                                                                                                   
 دیشه«؛ غالمرضا خارکوهی، 51ص ،3جلد ،1391، (ره)خمینی امام آثار رنش و تنظیم مؤسسه، تهران اسالمی، انقالب در گلستان استان خارکوهی، غالمرضا. 1
اهللا سید اسداهللا مدنی، گرداورنده سید محمدجواد قربی، تهران، نامه شهید محراب آیتاهللا: ویژهدر مهاجر فی سبیل، »کاووس گنبد در مدنی اسداهللا دیس اهللاتیآ

 .29-30ص ، ص1399انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول، 
پژوهشی که براساس اسناد منتشر نشده و خاطرات شفاهی انجام شده است به بررسی عملکرد، اقدامات -. نگارنده کتاب در نوشتارهایی موجز و کوتاه علمی2

 دوران در مدنی اهللاآیت ارزاتمب بر مروري«محمدجواد قربی،  و خاطرات ایشان در بندر کنگان پرداخته است که براي مطالعه بیشتر به آنها رجوع شود: سید
 پهلوي رژیم علیه گسترده تظاهرات اولین«؛ سید محمدجواد قربی، 1399، پنجم مرداد 6015، سایت مرکز اسناد انقالب اسالمی، کد خبر: »بندر کنگان در تبعید
 عاشوري عباس شیخ مبارزات بر مروري«محمدجواد قربی، ؛ سید 1399وهفت مرداد ، بیست6070، سایت مرکز اسناد انقالب اسالمی، کد خبر: »دیّر بندر در
 محراب دیشه یانقالب هايتیفعال«؛ و سید محمدجواد قربی، 1399وهشتم تیر ، بیست5989 :خبر کد، سایت مرکز اسناد انقالب اسالمی، »پهلوي دوران در
اهللا سید اسداهللا مدنی، گرداورنده سید محمدجواد قربی، تهران، انتشارات راب آیتنامه شهید محاهللا: ویژهدر مهاجر فی سبیل، »بوشهر استان در یمدن اهللاتیآ

به برخی از اقدامات شهید مدنی در استان بوشهر پرداخته شده است که هر کدام از آنها از یک زاویه در این مقاالت نیز . 1399فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول، 
 اند.شهر کنگان  پرداختههاي ایشان در استان بوشهر و به فعالیت

 .55ص  ،1398 چاپ اول، کشور، بودجه و برنامه سازمان، انتشارات تهران، بوشهر استان آماري سالنامه، بوشهر استان ریزيبرنامه و مدیریت سازمان. 3
 و چاپ سازمان ،تهران ،کنگان شهرستان قتصادا و اجتماع فرهنگ، ا،یجغراف خ،یتار به جامع ینگاه: ایدر با همزادی، عبدالله حسن ی ومیابراه محمود. 4

 .303-390، صص 1395 چاپ اول، ،یاسالم آزاد دانشگاه انتشارات
 .355-370، صص 1399 چاپ اول، ن،ینخستنشر  ،تهران، کنگان نشهرستا یخیتار اسناد: خیتار ریمس در کنگانی، عبدالله حسن ی ومیابراه محمود. 5
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این روحانی انقالبی ارتباط نزدیکی با شهید محراب   1.بی شهر داشتري در تحوالت سیاسی و انقالثکه نقش مؤ
  2.در دوران تبعید داشتند مدنی اهللاآیت

 عباس شیخ«کند: اهللا مدنی اشاره میارتباط شیخ عباس عاشوري با شهیدِ محراب آیتدر باب  پناهعظیم عظیم
 و یابندمی حضور ژاندارمري پاسگاه در کنگان، به مدنی شهید تبعید از بعد بود، کنگان شهر مبارزان از که عاشوري
 ایشان به و کنندمی مستقر بندرکنگان علمیه حوزه در را ایشان بعد و دهند تحویل ایشان به را مدنی شهید که خواستند

 عاشوري عباسشیخ  توسط مدنی دشهی هايمالقات و جماعت نماز اقامه هايزمینه اقامت، محل ».دهندمی مکان و جا
شیخ عباس عاشوري . دادند انجام کنگان بندر در شهید مدنی مشکالت رفع براي زیادي تالش ایشان و شد مهیا

 در که نفوذي و قدرت دلیل به و کنند حمایت و حراست) ره(خمینی امام یارِ  از داشتند تالش صادقانه صورتبه
 عاشوري عباس شیخ برادر. شدندمی مدنی شهید علیه ساواك هايکارشکنی و مشکالت از خیلی مانع داشتند، منطقه
 مهمانان از پذیرایی ایشان، جلسات و هابرنامه میزبانی، بود. عباس شیخ عهدةبری مدن شهید کارهاي« ند؛کمی اشاره

 و بود عباس شیخ عهدهبر مراسم و گريکوزه مسجد در ایشان هايبرنامه تمامی. بود اخوي عهدةبر خدمات کل و
 انقالبیون که بود خدمات همین به توجه با ».بود ایشان همراه اخوي شدند، خارج هم کنگان بندر از که زمانی تا حتی

 ایشان به خیلی هم بود، مدنی اهللاآیت مواظب خیلی هم عاشوري عباس شیخ حاج« کنند،می اشاره دیّر و کنگان
 خاطرات در مدنی شهید به نسبت عاشوري عباس شیخ صادقانه خدمت خصوص در اندایشگر اکبر ».کردمی محبت

 خود که تحمیلی جنگ شهداي از عاشوري محمد شهید پدر عاشوري عباس شیخ حاج مرحوم« کند؛می اشاره خود
چهار  در. بود ایشان براي صادق بسیار خادمی عاشوري شهید اشعموزاده با همراه نیز بود کنگان علمیه حوزه مدیر
 از یکی در» .بود ستمشاهی رژیم علیه مردم مبارزات کانون منطقه بود، تبعید کنگان شهر در مدنی شهید که ايههفت
 بودند، شده تبعید کنگان در سرهقدس مدنی اهللاآیت محراب شهید کهوقتی « است؛ آمده نشده منتشر هاينامه

 3».بودند له معظم و انقالب خدمت در قوا تمام با عاشوري عباس شیخ آقاي نیموالمسل االسالمحجت حضرت
 حضور به توجه با مدنی شهید  4اهللا مدنی در بندر کنگان، مردم از ایشان استقبال کردند.زمان حضور آیت

بوده  اسالمی فرق بین وحدت حفظ تالششان و داشته تقریبی رویکرد همواره کنگان، بندر در سنت اهل حداکثري
 انقالبیون از یکی نقل به. باشند داشته شرکت ایشان جلسات در هم سنت اهل تا شد باعث ایشان رویکرد همین  5.است

 نخواهد استقبال ایشان از کسی مذهب سنّی و گرم منطقۀ به مدنی شهید تبعید با کردمی خیال پهلوي رژیم« منطقه،
                                                                                                                                                                                   

 .358. پیشین، ص 1
 .1399 بهشتیارد 6 ،کنگان بندریی، صفا عبدالرسولارنده با . مصاحبه نگ2
االسالم غالمحسین ؛ مصاحبه نگارنده با حجت48-49صص  ، پیشین،بوشهر استان در یمدن اهللاتیآ محراب دیشه یانقالب هايتیفعال . سید محمدجواد قربی،3

؛ مصاحبه نگارنده با حاج ابراهیم بحرانی، بندر دیر، 1399 اردیبهشت 6، بندر کنگان، پناه؛ مصاحبه نگارنده با حاج عظیم عظیم1399تیر  6عاشوري، بوشهر، 
 .1399اردیبهشت  31مصاحبه نگارنده با حاج اکبر اندایشگر، بندر کنگان،  ؛1399خرداد  1؛ مصاحبه نگارنده با حاج ابراهیم بحرانی، بندر دیر، 1399خرداد  1
 .1399 بهشتیارد 28 ،شهربو ی،موذن یعل. مصاحبه نگارنده با 4
 .1399اردیبهشت  31. مصاحبه نگارنده با احمد بردستانی، 5
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 بر اساس  1».داشتند حضور نیز سنت اهل برادران و. آورد وجود به اساسی تحوالت منطقه در ایشان حضور اما. کرد
 همۀ هدف و باشید متحد باهم گفتندمی و داشتند تأکید« مدنی شهید دیر، و کنگان بندر انقالبی مبارزین هايگفته
 2».بودند یکدست مبارزه براي مردم همۀ بود، هم طورهمین باشد. رژیم با مبارزه شما
ر از سطح زندگی مردم عادي بود و به تعبیر یکی از افرادي که تینر معمولی و پایزندگی ایشان در این شهر بسیا 

 که يجورانهم. بود واررانهیفق ناشیا یزندگ«کشی منزل ایشان در کنگان به خدمت ایشان رسیده بود، براي برق
یشان هوایی، ایل شرایط آب و البته به دل   3».کردندیم یزندگ يجورناهم هم ناشیا کردند،یم یزندگ ریفق مردم

  4شرایط سختی داشتند و گرماي هوا در کنگان منجر شده بود که شرایط براي ایشان سخت شود.
 گنبد از بعد شد، دیتبع یمختلف يشهرها به ایشان«دهد: فرزند ایشان سید مهدي مدنی در این زمینه توضیح می

 یهمخوان او ذات و هیروح با که بود خشک و گرم منطقه کی کنگان بود، کنگان بندر او دیتبعبعد  مرحله کاووس
 اطالعات اداره با لیدل نیهم به .بود دشوار او يبرا کنگان بندر در یزندگ و بود جانیآذربا متولد او رایز نداشت،

 ظرف و گرفت صورت ییهاينگارنامه یمدن اهللاتیآ يویر يماریب و سن کهولت با رابطه در و شد هماهنگ تیامن
 تجمع ترس از ساواك که شده گفته منابع یبرخ در یول داد مهاباد به را او دیتبع محل رییغت اجازه ساواك هفته سه
 يوهواآب بودن نامساعد لیدل به پدرم که یصورت در است، کرده منتقل مهاباد به را او یانقالب مردم اعتراض و

 که یزمان یحت کرد، منتقل ابادمه به را او و کرد قبول را درخواست نیا هم ساواك بماند، آنجا نتوانست کنگان
 با يشهر در دیبا يویر يماریب لیدل به...، برگردد رانیا به شد مجبور يماریب لیدل به بود، نجف در یمدن اهللاتیآ

 و بود آسم ابتدا در پدر يویر يماریب کرد، انتخاب را همدان شهر لیدل نیهم به کردیم یزندگ مساعد يوهواآب
 5».شد لیتبد سل به سپس

شهید مدنی در دوران تبعید در بندر کنگان، پیرامون اهداف نهضت امام خمینی(ره) و مسائل انقالب صحبت 
بنابراین،    6ی نسبت به نهضت اسالمی گردید.به آشنایی اقشار مختلف با هر سن کردند و همین امر منجرمی

اهللا مدنی بود. در این زمینه باید قدامات آیت) یکی از اره(خمینی امام رسانی اخبار نهضت اسالمی و فرامیناطالع
 معارف رشد دلیل به و داشتند تبعیت فقیه ولی از همواره خود انقالبی مبارزات طی مدنی شهیدتوضیح داده شود که 

 مناطق مردم تا ندکردمی فراهم را) ره(خمینی امام هايپیام پخش و نشر بسترهاي شرایطی هر در اسالمی، انقالب
ذکر  خصوص این در »بندر سرخ هايالله« کتاب در. شوند آشنا اسالمی انقالب اهداف و هااندیشه با کشور مختلف

 پخش و توزیع براي که داشتند تأکید ایشان داشتیم مدنی اهللاآیت با کنگان بندر در که دیداري در« ؛شده است
                                                                                                                                                                                   

 .1399 اردیبهشت 31، اندایشگر اکبر حاج با نگارنده مصاحبه. 1
 .1399 خرداد1 بحرانی، ابراهیم حاج با نگارنده مصاحبه.  2
 .1399بهشتیارد 28 ،کنگان بندر ی،بیاد یموسمصاحبه نگارنده با  .3
 .1399اردیبهشت  31صاحبه نگارنده با رضا بردستانی، بندر دیر، م .4
 خاطرات سید مهدي مدنی، پیشین.. 5
 .1399 بهشتیارد 6مصاحبه نگارنده با موسی محسنی، بندر دیّر،  .6
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 ایشان. نماییم اقدام وقت اسرع در تا کنیم آوريجمع را مردمی هايکمک نفر چند) ره(خمینی امام هاياطالعیه
 هايپیام و انقالب جریان در بیشتري افراد تا کنید توزیع وسیعی سطح در را هااطالعیه کنید سعی کردندمی توصیه

  1».گیرند قرار امام
 و ارشاد یمدن آقاي و آقا خدمت رفتندمی و شدندمی جمع دیر اهالی« د؛کنمی اشاره زمینه این در عباسی جواد
 از هاییگزارش هم ما و دادندمی ارائه ما به بودند) ره(امام  که رهبري وضعیت از اخباري و فرمودندمی راهنمایی
 مسیرتون ادامۀ براي شما که فرمودندمی راهنمایی دفعه هر هم نایشا. دادیممی ارائه نایشا به نخودما منطقه وضعیت
 2».بکنید باید چیکار

دند و در آگاهی سیاسی مردم دانسبت به عملکرد رژیم پهلوي انتقادهاي تندي انجام می شهید مدنی بر این،عالوه
 اشاره خصوص این در  4.گري در منطقه بودثمره این آگاهی سیاسی، ارتقا روحیه انقالبی  3؛ثري داشتندنقش مؤ

. کردمی وارد آنجا به خود همراه به را مبارزه و انقالب روح گذاشت،می قدم جاهر به مجاهد عالم این« است؛ شده
 کوتاه هرچند حضور اساس، این بر. بود راستین اسالم مبلغ و جنبش و بیداري آورپیام انقالب، منادي تقوا، مجسمۀ او

، مردم« د؛کنمی اشاره منطقه انقالبیون از عباسی جواد» .گذاشت شهر این مردم بر خوبی تأثیر کنگان بندر در وي
 نقطه یک هم اینجا که شد متوجه پهلوي رژیم. مدنی شهید سراغ رفتندمی کنگان از بیشتر دیر شهرستان از مخصوصاً

 ترگسترده رژیم ضد هايحلقه و شدند متوجه رو هاروشنگري مردم که شده باعث آقا هايروشنگري و شده آغازي
 با موقع اون مدنی آقاي« د؛کنمی اشاره نانقالبیو از دیگر یکی ».شدمی ایشان نزدیک بیشتر جمعیت و شودمی

 انجام هر حال به را کارش امام(ره) حضرت به نسبت مردم، به نسبت انقالب، به نسبت داشت که هاییروشنگري
 و شوند آگاه و بشوند بیدار منطقه مردم که شد باعث« مدنی؛ شهید که کندمی اشاره بحرانی ابراهیم حاج  5».دادمی

 مجتهدین به حتی که است ستمکار و خائن رژیم این که شد روشن برایشان بودند شبهه و شک در هک هم کسانی حتی
  6».شد کنگان و دیر خصوصاً جنوب منطقه مردم بیداري باعث کند.نمی رحم ما هم

 اسیسی درایت و بینش منطقه بود. ایشان با مردم سیاسی مبارزات رهبري و هدایتاهللا مدنی آیتاز دیگر اقدامات 
 به انقالبیون که زمانی. آموختندمی آنها به را سیاسی هايفعالیت صحیح مسیر و کردندمی هدایت را جوانان خود،
 اندایشگر اکبر. بردندمی بهره رژیم علیه سیاسی مبارزه نحوة در ایشان هايراهنمایی از آمدند،میشهید مدنی  دیدار

 تحول کنگان شهر و بوشهر استان در مدنی شهید حضور« کند؛می هاشار خصوص این در منطقه انقالبی فعاالن از
                                                                                                                                                                                   

 .155ص ،1392اسالم،  موعود نشر م،ق دیر، بندر در اسالمی انقالب رخدادهاي به نگاهی بندر؛ سرخ هايالله سمنبر و احمد نژاد،بحرینی عبدالحسین. 1
 6 عباسی، جواد با نگارنده مصاحبه؛  41-42صص  ، پیشین،بوشهر استان در یمدن اهللاتیآ محراب دیشه یانقالب هايتیفعال سید محمدجواد قربی،. 2

 .1399 اردیبهشت
 .1399اردیبهشت  31مصاحبه نگارنده با رضا بردستانی، بندر دیر،  .3
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 مرکز مبارزان آورد، وجود به اطراف روستاهاي و کنگان دیر، شهرهاي ویژهبه بوشهر استان مردم مبارزات در اساسی
 یک) کنگان علمیه مدرسه( مدنی شهید اقامت محل و کنگان شهر. کردندمی پیدا حضور کنگان در بوشهر استان
 نقش ایشان و افتادند ویژه تالطم یک به منطقه روحانیون مدنی، شهید حضور با. گرفت خود به دیگري هواي و حال

 1».کردند ایفا منطقه مردم رهبري و هدایت در را خود اساسی
بر  .بود دیر و کنگان منطقۀ در انقالبی شجاعت و شهادت ایثار، روحیه تزریق مدنی، شهید کارهاي از دیگر یکی

 جاللیان عسکر دکتر. بود شده ترشجاعانه پهلوي رژیم به نسبت مردم رفتار منطقه، این انقالبیون خاطرات اساس
 شهامت اون از بعد دیگه، داشتیم آنجا در رو مدنی اهللاآیت حضرت حضور که وقتی هست یادم من« د؛کنمی اشاره

 حالشون شامل الهی امداد و خدا لطف یک که کردندمی احساس مردم و بود شده ایجاد مردم در بیشتري تئجر و
 و بگیرند ارتباط و بزنند حرف هامحله و هاکوچه و هاخیابان در دنیبیا بیشتري شهامت و تجرئ با توانندمی و شده
 ردیّ بندر در رو اثر همین و بینممی حضور این عرفانی و روحی اثرات و معنوي اثرات رو هااین من خب. بدهند شعار

 پهلوي رژیم علیه قیام و مبارزه به دعوت پیرامون کنگان بندر در مدنی شهید با مرتبط افراد از یکی ».هستیم شاهدش
 که گفتمی راحت کنید، مبارزه دارید هرچه نباشید، طلبراحت کنید سعی گفتمی مدنی شهید« کند؛می اشاره
 قیام به عمومی دعوت« به کنگان بندر در عاشوري عباس شیخ و مدنی شهید اقداماتدرواقع،   2».رژیم با کنید مبارزه

 3.گردید منجر» پهلوي رژیم علیه
که جوانان ردم منطقه توجه ویژه داشتند و زمانی هاي سیاسی، به مسائل فرهنگی و دینی مضمن فعالیت شهید مدنی

هاي دوستانه با جوانان ایشان در نشست کردند.میتشویق قرآن و نماز  خواندن آنها را به ،رسیدندبه حضور ایشان می
 4داشتند. تأکید بندر کنگان و دیّر، بر ایمان

به یک  اي خداحافظی به بندر دیر رفتند، این دیداربر، خارج شوند از بندر کنگان اهللا مدنی قبل از اینکهآیت
ه استقبال شهید مدنی آمدند و در این روز، حتی نوجوانان و جوانان هم ب  5شد. علیه رژیم پهلوي منجر راهپیمایی

 6تجمعی از مردم در مدرسه علمیه دیّر ایجاد شد.
 در که زمانی مدنی دیّر باید اشاره شود شهید بندر در انقالبی مبارزات روند براهللا مدنی آیت تأثیردر خصوص 

 مدیریت. گرفتندمی بهره انایش رهنمودهاي و نصایح از و رفتندمی ایشان دیدار به روز هر دیّر اهالی بودند، کنگان
 گسترده اعتراضات که اولین جایی تا شد دیر جوانان در معنوي و روحی تحول و تغییر عامل زمینه این در مدنی شهید
) ره(خمینی امام نهضت و مدنی شهید از حمایت در شهر این مردم و شد انجام شهرستان این در پهلوي رژیم ضد

                                                                                                                                                                                   
 .42پیشین، ص . 1
 .44پیشین، ص . 2
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 تظاهرات و راهپیمایی دیر مردم دیر، و کنگان از مدنی شهید بدرقه هنگام در .دادندمی سر پهلوي ضد شعارهاي
 شهید بدرقه در دیر و کنگان مردم انقالبی شعارهاي جمله از. انداختند راه به پهلوي یطاغوترژیم  علیه ايگسترده

. رهبر خمینی، اکبر اهللا. خمینی ما رهبر حسینی، ما نهضت خمینی، بر درود شاه، بر مرگ« بود؛ قرار این به مدنی
در ادامه به بررسی این رویداد مهم » .بود زیاد شعارها این از. اسالمی حکومت یا اسالمی جمهوري ،آزادي استقالل،

 در تاریخ انقالب اسالمی در بوشهر خواهیم پرداخت.
 1357 مرداد 9 تاریخ به دیّر انقالبی مردم تظاهرات ،بوشهر استان حکومتی ضدّ  گسترده تظاهرات اولین از یکی

 راهپیمایی این. است شده پرداخته آن به ترکم اسالمی، انقالب نهضت در سیاسی اقدام این رغم اهمیتعلی است؛
 همچون مباحثی طرح انقالبی، شعارهاي مرکز، از دور شهرستان یک در کننده مشارکت افراد حجم حیث از

 مالقات براي دیّر مردم همیشگی حضور. اهمیت است حائز و... یدتبع زمان در مدنی اهللاآیت بدرقه اسالمی، حکومت
 زمان در ایشان که جایی تا بود شده منطقه این مردم به مدنی شهید عالقه به منجر کنگان بندر در محراب شهید با

 آنجا مردم اب و رفته بندر این به خداحافظی براي منطقه، این انقالبی مردم هايمحبت دلیل به کنگان، شهر از تبعید
 آمده نژادبحرینی عبدالحسین خاطرات در. گردید دیّر بندر در عظیمی تحوالت منشأ مسئله، همین و داشتند مالقات
 اهللاآیت حضرت اینکه بر مبنی است شده پخش محل در خبري گذشته روز از ،1357 مرداد نهم دوشنبه روز« است؛
. است جمعیت از مملو آن اطراف خیابان و هاکوچه و دیّر علمیّه مدرسه. دارند را دیّر بندر در حضور قصد مدنی

 بندر از که آقا حمل ماشین. است صبح 8 ساعت. کنندمی وآمدرفت جمعیت بین در سراسیمه ژاندارمري مأموران
 همدرس وارد زحمت با را ایشان که است اياندازه به جمعیت هجوم. کندمی توقف علمیه مدرسه جلوي آمده، کنگان

. شودمی یکپارچه دیّر انقالبی شهر. است کرده را خویش کار مبارکش، قدوم و اهللاآیت مسیحایی نفس. کنندمی
. کنندمی استشمام گرانقدر وجود این از را امام بوي آنها. است آمده بندر به) ره(خمینی امام که کنندمی احساس مردم

 قرار کودك و مرد و زن و جوان و پیر صدها دیدگانجلوي ، بود شده مهیا قبالً که محلی در آقا چهرة نورانی
 ماه چند تا که است اسالمی شکوهمند انقالب سفیر او. دهندمی گوش آقا هايصحبت به دقیقه 10 حدود. گیردمی

 بندر در تاریخی حماسه این حاضریندیگر  از عباسی جواد» .پیچدمی درهم را شاهنشاهی ساله 2500 طومار دیگر
 جاهایی در گاهاً  که کردند بدرقه را ایشان نوعی به آقا سر پشتِ دیر شهر جمعیت همه باالخره« کند؛می اشاره دیّر

 مصدوم افراد بعضی که بود زیاد ازدحام قدرنآ شد،می بلند زمین سطح از سانت 30-20 اندازة به شاید آقا ماشین
 مرکز خود حتی که بود زمان نآ دیر در بود؛ دیر شهرستان در ،افتاد اتفاق بوشهر استان در که راهپیمایی اولین. شدند
 شد، زده نایشا توسط جرقه اولین نیفتاد، اتفاق بوشهر استان کجاي هیچ در رژیم ضد تظاهرات نوع این هم استان

 بعد هايراهپیمایی و براي تظاهرات شد ايانگیزه مراسم این داشتند، نایشا از دیر مردم که وداعی مراسم در هم نآ
 بدرقه عبارتی،پهلوي منطقه تأثیرگذار بود. به رژیم ضدّ اعتراضی تجمعات این بدرقۀ تاریخی، بر» .ایشان حضور از

 رژیم ضدّ  گسترده اقدامات و هاراهپیمایی تجمعات، گیريشکل به مدنی اهللاآیت ،اسالمی انقالب سفیر تاریخی
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 دیّر انقالبی مردم تا گردید باعث 57 مرداد 9 تظاهرات تجربه. تنداش سابقه آن از قبل تا که گردیدمنجر  پهلوي
 بوشهر استان در مهمی نقش اسالمی، انقالب نهضت روند در و دهند انجام بیشتري شهامت با را خود سیاسی اقدامات

 رفت ابادمه سمت به دیّر از مدنی شهید که بود انگیزغم عصري« است؛ آمده اندایشگر اکبر خاطرات در. کنند ایفا
 خود مخالفت مختلف تجمعات در مردم و شود تثبیت منطقه این در انقالب که شد باعث دیّر شهر در حضورش اما
 جنوب در وارسلسله و دومینویی اقدامات به، دیّر بندر در مرداد نهم تظاهرات اوصاف، این با ».دارند اعالم نظام با را

 هاسخنرانی تظاهرات، قالب در رژیم با زیادي هايمخالفت و اعتراضی تجمعات آن از بعد که شدمنجر  بوشهر استان
 و بود منطقه در امام حضرت نماینده حضور واسطهبه مردم سیاسی بیداري دهندهنشان مسئله این. گردید انجام ... و

 1 .داد نشان را خود مرداد نهم راهپیمایی و اعتراض در سیاسی بیداري و هوشیاري بصیرت، این
مردم اعم از  جانبههمه حضور ،1357 مرداد نهم در دیّر مردم سیاسی اعتراض شاخص و بارز هايویژگی از ییک

 بود استان جنوب در گسترده تظاهرات اولین عبارتی دیگر، ازبهزنان است.  حتی پیر و جوان و نوجوان، و کودك
 شهرهاي انقالبی همچنین مردم .داشتند حضور آن در انقالبی بانوان حتی و مختلف سنین ها،گروه اقشار، همۀ از که

 را خود دهانبهدهان رسانیاطالع دلیل به هم بردخون و جم برك، آبدان، دوراهک، بردستان، کنگان، نظیر اطراف
 انقالب ايمنطقه تاریخ در تظاهرات این گردید این امر باعث .بودند رسانده گسترده اعتراض و تاریخی بدرقۀ این به

هاي واقعه ) از دیگر ویژگیره(خمینی امام نهضت راستاي در جدید سیاسی شعارهاي طرح شود. تثبیت میاسال
 سیاسی تند و جدید شعارهاي ،1357 بهمن 9 اعتراضاتتاریخی وداع مردم انقالبی دیّر با شهید محراب است. در 

 انبوه توسط که شعارها همۀ مضمون. دبو نشده انجام گسترده صورتبه بوشهر جنوب در آن از قبل تا که مطرح شد
 دیّر بندر« کند؛می اشاره خصوص این در اسماعیلی ابراهیم حاج .بود شاه رژیم با مخالفت شد،می اعالم دیر مردم

 بیشترین و دادمی نشان زیادي حساسیت شهر این به نسبت حکومت و بود رژیم ضد هايفعالیت و تبلیغات کانون
. کنند کنترل را مردم تحرکات طریق، هر به که بودند درصدد رژیم مأمورین. بود گذاشته دیر مردم روي را فشار
 و رهبر خمینی اکبر،اهللا شد، شعارهایی مانند داده سر مدنی اهللاآیت محراب، شهید بدرقه در دیرّ در شعارها اولین
 مردم روحیات در بسزایی تأثیر بزرگوار آن نصایح و بیانات از استفاده و مدنی اهللاآیت بدرقه و استقبال. شاه بر مرگ

  2».شود تبدیل رژیم ضدّ مبارزات کانون به دیّر تا شد موجب و داشت دیّر
 حوزه اطراف در بودند انقالبی مردمانی که بردستان روستاي و دیّر شهر مردم« کند؛می نقل انقالبیون ازی یک
. بودند شده جمع حوزه اطراف خوبی جمعیت چون، ندنکرد تحمل ستمشاهی نظام دژخیمان. کردند تجمع علمیه

 سر پشتِ بودند، نفر هزار قریب که مردم. دادند حرکت دیّر فرودگاه سمت به علمیه مدرسه از را مدنی اهللاآیت لذا
 میاسال جمهوري و آزادي استقالل، رهبر، خمینی اکبر،اهللا شعار و گرفته قرار دادند،می انتقال را آقا که هاییماشین

                                                                                                                                                                                   
 .44-46صص  ، پیشین،بوشهر استان در یمدن اهللاتیآ محراب دیشه یانقالب هايتیفعال سید محمدجواد قربی،. 1
نژاد، نگاهی به رخدادهاي عبدالحسین بحرینی ؛45-47صص  ، پیشین،بوشهر استان در یمدن اهللاتیآ محراب دیشه یانقالب هايتیفعال سیدمحمدجواد قربی،. 2

 .160-161، صص1392هاي سرخ)، قم، نشر موعود اسالم، بندر دیّر (احمد و سمنبر الله انقالب اسالمی در
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 این از بعد ».گفتندمی واضح و تند خیلی را دیکتاتور بر مرگ شعار مردم که هست یادم دقیقاً حتی. دادندمی
 سیاسی تجمعات در مردم و شد ایجاد دیر و کنگان بندّر منطقۀ سیاسی شعارهاي در اساسی تحولیک  راهپیمایی،

 خواستار و دادندمی قرار خطاب مورد را شاه شخص مستقیماً که سیاسی تند بسیار شعارهاي از ستمشاهی رژیم ضدّ
 به نگاهی« کتاب در نژادبحرینی عبدالحسین. کردندمی استفاده بودند،) ره(خمینی امام رهبري به اسالمی حکومت

 با خود هايمخالفت ابراز راستاي در دیّر انقالبی مردم که کندمی اشاره» دیّر بندر در اسالمی انقالب رخدادهاي
 بهره، داشت سیاسی و دینی صبغه که شعارهایی از هاراهپیمایی در) ره(خمینی امام نهضت از حمایت و پهلوي یمرژ
 شرق ،است پیروز اسالم شاه؛ بر مرگ اسالمی؛ جمهوري، آزادي، استقالل«: از اندعبارت آنها از برخی؛ گرفتندمی

 ما؛ با وفاي و زنده رهبر/ما رهنماي تویی خمینیاي ؛شهادت جهاد، ایمان،: ملت شعار است این است؛ نابود غرب و
 خمینی رهبري ماست؛ رهبر خمینی ماست/ رگ در خون تا گردد؛ باید اعدام ،ملت پیشگاه در آمریکایی شاه این

 به گوش/خمینی یمتوا سرباز همه ما پهلوي؛ سلطنت این بر مرگ شکن؛بت خمینی بر درود ماست؛ وحدت اساس
 ما رهبر /خدا حزب ما حزب پهلوي؛ سلسله کنیممی رو و زیر/زندگی کنیمنمی ستم بار زیر نی؛خمی یمتوا فرمان
عمومی مردم دیّر به  تظاهرات در) ره(خمینی امام از تبعیت بر زمان با بدرقه شهید مدنی، تأکیدهم »....  و خدا روح

 اهللاآیت ،)ره(امام از حمایت در شعارهایی طرح برعالوه دیّر، مردم مرداد نهم تظاهرات در وفور مشاهده گردید.
 داشتند تأکید و کردند دعوت) ره(خمینی امام از تبعیت به و... را دوراهک بردستان، کنگان، دیّر، منطقۀ مردم مدنی

 پیروزي و سعادت تحقق راه رهنمود این و دهند فرا گوش) ره(خمینی امام حضرت فرامین به باید انقالبی مردم که
 و داشتند تأکید) ره(خمینی امام رهبري بر ،1357 مرداد نهم روز شعارهاي در مردم .است پهلوي باطل مرژی علیه

 1.داشتندمی بیان را) ره(امام فرامین به خود اهتمام
 با مصاحبه در البته. نفر است هزار به نزدیک باشکوهی جمعیت حضور راهپیمایی، این هايویژگی از دیگر یکی

 خاطرات در حتی اندزده تخمین نفر 1800 تا نفر 500 از تقریبی صورتبه هاجمعیت رویداد، ینا در حاضر افراد
 را کارهایشان و آمدند همه هایشانخانواده ایشان، از استقبال و مدنی اهللاآیت دیدار آمدند دیّر مردم« که است آمده

) ره(خمینی امام نماینده دیدار به و کرده تعطیل را خود هايمغازه بازاریان و کسبه راهپیمایی، این در ».کردند تعطیل
 مردم تا. بود علمیه مدرسه یک ،بود جایی یک. دیر آمد مدنی اهللاآیت باالخره« کند؛می نقل بحرانی ابراهیم. رفتند

 هم هابازاري ناخدا، ملوان، صیاد، آموزان،دانش معلم،( را وکارکسب مردم دیدنشان، آمده مجتهدي که شنیدند
 در مدنی. مدنی دیدار براي علمیه مدرسه به آوردند هجوم کردند،می تعطیل دستهدسته) علمیه مدرسه به بودند آمده

 تأکید امر این بر بیشتر شوید،می پیروز شما زودي به شاءاهللان که گفتمی مدنی .کرد صحبت مردم براي مدرسه
 شیخ خاطرات در؛ شد انجام کیلومتر دو به نزدیک چیزي اریخیت بدرقهاین     2».کنید تالش کنید، مبارزه که داشت

                                                                                                                                                                                   
 .46-47پیشین، صص . 1
 .47-48پیشین، صص . 2
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 هايمشت با دیّر بندر اهللاحزب مردم سواره، و پیاده ،جوان و پیر و زن و مرد ،نفر هزاران« است؛ آمده عاشوري عباس
 تا گردد، باید جاخرا آمریکایی مزدور رهبر، خمینی و اکبراهللا فریاد شاه، بر مرگ فریاد و توفنده شعار به کرده گره
 1».گردید آنان شکنجه و نفر چند دستگیري به منجر کردند که بدرقه را آقا شهر از خارج کیلومتر چند
 عاشوري عباس شیخ و...، دوراهک بردستان، کنگان، دیر، انقالبی مردم توسطشهید مدنی  تاریخی بدرقه از بعد 
شیخ عباس  بیوگرافی در. کنندمی مشایعت جدیدشان یدگاهتبع محل تا را مدنی شهید ،1357 مرداد 9 روز همان در

 مدنی از بندر کنگان شهید تبعید علت به رژیم سخنرانی علیه یک ایشان که است شده اشاره مسئله این بهعاشوري 
 به مدنی اهللاآیت محراب شهید انتقال زمان در برادران حضور با چغادك مسجد در تند سخنرانی یک« اند:داده انجام
 شده است. اشاره  2»محراب شهید همراهی و مهاباد

اهللا مدنی در شهرستان بندر کنگان و دیّر آثار و برکات فراوانی داشت. بنابراین، حضور شهید محراب آیت
هاي سیاسی، فرهنگی و آموزشی ایشان منجر به گسترش معارف انقالب اسالمی در جنوب استان بوشهر فعالیت

هاي امام خمینی(ره) آشنایی بیشتري پیدا کردند. مباحث اخالقی و بی منطقه با افکار و اندیشهگردید و جوانان انقال
. کردجذب می به نهضت اسالمی را شد، جوانانگري یا منزل ارائه میسیاسی که توسط ایشان در مسجد کوزه

-شبکهبه ین و رهنمودهاي ایشان توان عملکرد ایشان را پرورش نیروي انسانی متعهد و انقالبی توصیف کرد. فراممی
و به جایگزینی یک نظام  بودندستم پهلوي نوهمچنین جوانان دیگر پذیراي ظلم. کمک کرد سازي انقالبی در منطقه

 را به تکاپو سیاسی انداخت. روحانیت منطقه مدنیاهللا . تالش آیتکردندفکر میسیاسی اسالمی به جاي نظام طاغوتی 
افکار عمومی را نسبت به عملکرد پهلوي در حوزه مذهب و سیاست  ،هات سیاسی و عقیدتیپاسخگویی ایشان به شب

ي شهید مدنی در استان ترین دستاوردهااز مهمبصیرت و رشد آگاهی سیاسی مردم آگاه کرد. در نهایت اینکه، ارتقا 
 3 آثار آن بسیار فراوان بود.تر از یک ماه در کنگان حضور داشت اما ثمره و ؛ این در حالی بود که کمبوشهر است

 مهاباد. 3-4
 خطرناك را منطقه نیا در يو حضور که آنان و شد یدولت مقامات هراس باعثدر بندر کنگان  یمدن دیشه قداماتا
 از يو زودهنگام دیتبع از یدولت مقامات لیدل ظاهراً. ورزند مبادرت شهر آن از يو دیتبع به تا واداشت دانستندیم

 ،رانیوز ئتیه مصوبه اساس بر که چرا ؛بود قانون با آبادخرم یاجتماع تیامن ونیسیکم میتصم رتیمغا کنگان، بندر
 مقامات است دیبع که چرا کرد؛ باور را آن توانیم یسخت به یول شدینم محسوب دیتبع مناطق ءجز کنگان بندر
 که بود خطرناك يقدر به کنگان بندر در یدنم دیشه اقدامات آن برعالوه .دنباش نبرده موضوع نیا به یپ آبادخرم

 سال سه به را يو 1354 سال در که آبادخرم یاجتماع تیامن ونیسیکم. شود تحمل يادیز مدت يبرا توانستینم

                                                                                                                                                                                   
 .3، ص1363جا، بی ،1357 سال در دیر بندر و کنگان بندر اهللاحزب امت خونین و پربار قیام و انقالب خاطره از . عباس عاشوري، اجمالی1
 .1، ص1363جا، ، بی1357الی  1343هاي هاي قبل از انقالب سالري، بیوگرافی فعالیت. عباس عاشو2
 .49-50صص  ، پیشین،بوشهر استان در یمدن اهللاتیآ محراب دیشه یانقالب هايتیفعال سیدمحمدجواد قربی،. 3
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 21/04/57 خیتار در شد،انجام می ونیسیکم آن میتصم با یستیبا يو دیتبع مکان رییتغ و بود کرده محکوم دیتبع
 شهرستان به کنگان بندر از یمدن اسداهللا دیس دیتبع و ياجبار اقامت مکان که شد صادر مضمون نیا به يرأ و لیتشک

 تحت یدولت مأموران توسط یمدن دیشه يرأ نیا صدور از پس. دنک دایپ رییتغ یغرب جانیآذربا استان در مهاباد
 دیشه بود قرار بوشهر ساواك میتصم اساس برد. کر ترك مهاباد سمت به را بوشهر 03/05/57 خیتار در الحفظ

 در يو تیمحبوب به توجه با میرژ یول شود برده مهاباد به سنندج کرمانشاه، همدان، بروجرد، آباد،خرم مسیر از یمدن
 دستور نیا. ابدی رییتغ کرمانشاه الم،یا دختر،پل ریمس به فوق يرهایمس از يو حرکت ریمس تا داد دستور منطقه آن
 در خود توقف کوتاهِ مدتِ در بتواند تا بود یفرصت نیبنابرا. ندبود شده داده حرکت یمدن دیشه که صادر شد یزمان
 محمد خیش منزل در را شب دیرس بادآخرم به يو یوقت. باشد داشته شهرها آن مبارزان با يدارید همدان و آبادخرم
 به نتوانست يو و شد داده رییتغ رشیسم ،برود همدان به بروجرد قیطر از خواستیم یوقت یول برد سر به یقاض

  1.شد برده مهاباد به کرمانشاه و المیا دختر،پل قیطر از ریناگز و برود همدان
 ءایاح حوزه ساختند، مسجد ،بودند که يشهر هر در ،اسالمی انقالبپیروزي  از قبل  دیتبع دوران در یمدن دیشه

 فتادین اتفاق نیا آنجا در ،شدند دیتبع مهاباد به که بار نیآخر ولی .کردند دایپ یدانیمر و دادند لیتشک ستاد کردند،
اهللا مدنی در مهاباد به در تبیین علت این مسئله باید اشاره شود که آیت  2.بودند غربت حالت در همواره شانیا و

همانان ایشان شدت زیر نظر نیروهاي امنیتی بودند و این نظارت و کنترل رژیم به میزانی بود که حتی مشخصات م
سراي انقالب: «هاي تبریز که در کتاب شد. در بخشی از خاطرات حاج کریم ارسالنی از انقالبیثبت و ضبط می

 هاییهاي ماشینپالك ذکر شده، آمده است که ژاندارمري حتی شماره »یاسالم انقالب يروزیپ در زیتبر بازار نقش
کنند تا سوابق آنها را بررسی نمایند. در بخشی از خاطرات ایشان یروند را یادداشت مکه به دیدار آقاي مدنی می

اي به ما دادند بود. انقالب هنوز پیروز نشده بود. آقاي قاضی نامه 1357ترین روزهاي مبارزه سال داغ«آمده است: 
زرگوار و دانشمند و که به مهاباد محل تبعید آقاي مدنی برویم و ایشان را به تبریز دعوت نماییم. آقاي مدنی فردي ب

شان هم آذرشهر بود. فلذا ن انقالب بود که با آقاي قاضی همسنگر و همفکر بودند و وطن اصلیالشأاز فقهاي عظیم
توانند کمک خیلی اندیشیدند اگر ایشان به تبریز بیاید میکردند و میتعدادي از انقالبیون آقاي مدنی را رصد می

کند. نامه را از آقاي قاضی گرفتیم و با شکوه بیشتري جریان پیدا می نقالب هم باد و انخوبی براي آقاي قاضی باش
نژاد، جعفر چهارده نفر از جمله آقایان: میرزا مجید، میرزا حمید، میرزا جواد، میرزا مصطفی بنابی، حاج حسن حسین

 190د رفتیم. من سوار بنز رضایی، حاج حسین نوبري و بنده سوار سه دستگاه ماشین شخصی شدیم و به سمت مهابا
اي نژاد بودم. روزهاي آخر تبعید آقاي مدنی در مهاباد بود. وقتی به شهر رسیدیم به سمت کوچهحاج حسن حسین

اي را براي ایشان آماده کرده بودند. با توجه به وضعیت آن زمان براي افراد تبعیدي، در مرکز شهر رفتیم که خانه

                                                                                                                                                                                   
 .118-119یشین، صص اهللا شهید سید اسداهللا مدنی، پپور، زندگی و مبارزات آیت. رضا بسطامی و داود قاسم1
 .9، ص ی، پیشینانزاب نیحس با شنود و گفت در یمدن اسداهللا دیس اهللاتیآ دیشه یاجتماع و یاسیس منش از ییهاناگفتهی، فراهان ياحمد یعل .2
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گرفتند. بعد از اقامه صالتین وقت ظهر بود که بنده و آقاي حاج حسن سخت میاگر روحانی بودند،  مخصوصاً
کردند وقتی هایی که توي کوچه بازي مینژاد به همراه آقاي مدنی بیرون رفتیم تا آقا براي ما ناهار بخرد. بچهحسین

احت شد. سوار ماشین شدیم و هایتان را نوشت و رفت. آقا خیلی نارما را دیدند، گفتند: شهربانی آمد شماره ماشین
آقا نگه داشت. ا حاج حسنبه امر ایشان مستقیم به جلوي شهربانی مهاباد رفتیم. گفتند: ماشین را نگه دارید. ماشین ر

اللحنی فرمودند: با رئیس شهربانی برخورد شدید ایشان پیاده شدند و به داخل ساختمان شهربانی رفتند. وقتی برگشتند
اید؟ خالصه بعد از اینکه به یز براي من مهمان آمده است شما به چه حقی شماره ماشین آنها را نوشتهکردم که از تبر

برگشتیم و ناهار مختصري خوردیم. نامه را تقدیم ایشان کردیم و آقاي مدنی هم دعوت مردم تبریز را  شانمنزل
 1»ند.پذیرفتند و حدود یکی دو ماه مانده به پیروزي انقالب به تبریز آمد

اهللا مدنی به یکی از محافظین خود در تبریز پیرامون وضعیت مهاباد توضیح دادند که به شدت ساواك مانع آیت
عبادي، مانع حضور ایشان در  هايمراسماز شد و حتی بعد از حضور در برخی فعالیت اجتماعی و سیاسی ایشان می

شدند تا جوانان را با اهداف از شهر به سخنرانی مشغول می مساجد شدند. با این وجود، ایشان در برخی از مناطق دور
انقالب اسالمی آشنا نمایند. در نهایت، ساواك صرفاً اجازه خروج از منزل را به یک دلیل براي ایشان آزاد اعالم 

اجازه روز نیز انی بروند و در باقی ساعات شبانهکرد. قرار شد ایشان روزانه ساعت هشت صبح براي گزارش به شهرب
 تبعید کردستان در که موقعی فرمودندیم«خروج از تبعیدگاه خود را ندارند. محافظ ایشان در تبریز نقل کرده است: 

 چه این: گفتندمی وقتی! کردمی سخنرانی مردم براي و کوه سر رفتمی روزها او. بود آنجا هم خلخالی آقاي بودم،
 حرف مردم با و روممی صحرا و کوه به دلیل همین به بزنم، رفح گذارندنمی که شهر در: گفتمی است؟ کاري

 آنجا جماعت امام به و مسجد رفتم روزي چند نبودم، ساکت آنجا در هم من خود: فرمودندمی ي مدنیآقا. زنممی
 آن در روزي چند. گرفتند را دورم و بزنم را هاحرف از بعضی خواهممی من که دیدند هاجوان بعد. کردم اقتدا

 مأموران. گرفتند را دورم هاجوان باز و رفتم دیگري مسجد به. بست را آنجا و آمد ساواك و زدم حرف مسجد
 باید هشت ساعت فقط بیایی، بیرون اتخانه از نداري حق«: گفتند و آمدند شوند،نمی من حریف دیدند ساواك

 بعد. شد طوراین کردستان در ي مدنیآقا اقامت آخر روز چند »!اتخانه به برگردي و کنی امضا و شهربانی بیایی
 کردند دعوت قاضی آقاي و آذرشهر رفتیم هم ما! بروید: گفتند و شدند خسته هااین که آوردند فشار قدرآن مردم

 2».رفتیم تبریز به و

                                                                                                                                                                                   
 .142-141، صص1397 ی، تهران، انتشارات سوره مهر، چاپ اول،اسالم انقالب يروزیپ در زیتبر بازار نقش . معصومه جعفرزاده، سراي انقالب:1
 .10، پیشین، ص »جودمنبع حمید با شنودوگفت در محراب شهید چهارمین اخالقی و سیاسی منش از هاییجلوه«صدري،  احمدرضا. 2
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امه هاي شدید ادوجود محافظتبه هرحال، شهید مدنی در مهاباد نیز مبارزات سیاسی و روشنگري خود را با 
که  را کردند و افراديتوصیف می »مخالف شاه«و به همین دلیل بود که مردم کوچه و بازار مهاباد ایشان را   1دادند

 2پنداشتند.رفتند از مخالفین شاه و رژیم میبراي دیدار ایشان می
بین شیعه  داشتتالش  ، توجه به مسئله وحدت مذاهب بود. ایشاندر این تبعیدگاه از جمله اقدامات شهید مدنی

 با مبارزه راه نیبهتر را آن وند دادیم سر را یسن و عهیش وحدت شعارایشان در مهاباد،  و سنی وحدت ایجاد نماید.
 يپهلو میرژ با مبارزه خط در را مهاباد مبارز جوانان لهیوس نیا به و کردیم دیتأک آن بر و دانستیم يپهلو میرژ

مقابله با روحانیت وابسته به رژیم پرداختند و با روشنگري خویش، جوانان مهابادي را به  نیز بعد از آن .دادیم قرار
–خود زادگاه به کینزد ییایجغراف لحاظ از که مهاباد در یمدن دیشه حضوری بسیج کردند. نیحس نیعزالدعلیه 

 ییراهنما شهید محراب از و بشتابند ایشان خدمت به زیتبر از یمذهب مبارزان تا شد باعث بود –زیتبر و آذرشهر
 ساواك تا شد باعث اقدامات نیا مجموع. کند مراجعت شهر آن به دیتبع انیپا از پس تا ندینما درخواست و رندیبگ

 به يانامه در آبادخرم ساواك سیرئ. شود مهاباد از يو دیتبعي ایشان و اجبار اقامت محل رییتغ خواستار مهاباد
 یمدن اسداهللا(ي و دیتبع محل که دینمایم جابیا يامنطقه مصلحت«: نوشت نهیزم نیا در آبادخرم يفرماندار

 دییفرما دستور است خواهشمند مورد نیا در یقانون اقدامات انجام منظور به هذایعل. ابدی رییتغ مهاباد از )یدهخوارقان
 بالفاصله ».دارند اعالم را جهینت و معمول الزم اقدامات آبادخرم یاجتماع تیامن ونیسیکم لیتشک نهیزم در يجار روز
 يو حضور ادامه که نکته نیا بر دیتأک از بعد و داد جلسه لیتشک یاجتماع تیامن ونیسیکم ،نامه نیا وصول از پس
 به ،است مانده یباق آن از روز 20 مدت که ياجبار تماقا محل که کرد صادر يرأ باشد،ینم مصلحت به مهاباد در

 نیبنابرا. بود شده تمام شهید مدنی دیتبع مدت، آبادخرم ساواك يرأ اساس بر که بود یحال در نیا. ابدی رییتغ تهران
 خاتمه دشیتبع مدت که نمود يادآوری و کرد يخوددار حکم نیا قبول از موضوع نیا به اشاره با یمدن اهللاتیآ
 کرد، ارسال مرکز به که يانامه رد یغرب جانیآذربا ساواك. است گذشته شده نییتع مدت از زین روز کی و افتهی

 یمدن اسداهللا: که کرد اعالم يدستور یط بعد روز کی مرکز ساواك و شد موضوع نیا شدن روشن خواستار
 انیپا يو دیتبع دوران سال سه بیترت نیبد و برود؛ تواندیم باشد لیما که يانقطه هر به و است آزاد یدهخوارقان

 3.افتی

                                                                                                                                                                                   
 .105اهللا سید اسداهللا مدنی، پیشین، ص هروي، شهید آیت. مریم محمدزاده1
 .1399تیر  25جود، تبریز، . مصاحبه نگارنده با احمد منبع2
 .120-121اهللا شهید سید اسداهللا مدنی، پیشین، صص پور، زندگی و مبارزات آیت. رضا بسطامی و داود قاسم3
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 اهللا مدنی. پیامدهاي تبعید آیت5
 اطق جنوبی کشور،فته تا منهاي مختلف از شمال گراهللا مدنی در تبعیدگاهدر پایان باید ذکر شود که حضور آیت

اساس شواهد  برا، سالمی و مردمان هر ناحیه داشت. این آثار و دستاوردهآثار و برکات زیادي براي نهضت انقالب ا
 :اند ازعبارتها تبعیدگاه تاریخی، اسناد ساواك و یاران شهید محراب در

 . توسعه معارف اسالمی5-1
سازمانی در گستره قلمرو کشور است. ات روحانیون در قالب یک شبکه غیرهاي انقالب ایران، مبارزیکی از ویژگی

ضایی اعضاي این شبکه در هر شهر طی چند سال مبارزه، از قیام پانزدهم خرداد به بعد عناصر فعال خود را شناسایی و در ف
س این شبکه اي که صرف نظر از رأگونهکرد؛ بهتداوم مبارزه فعالیت می خاطر متقابل برايسرشار از اعتماد و اطمینان

 آفرینی آیات و علماي مبارزي چون شهید مدنی در شهرهاي مختلف(ره) و مراجع قم و مشهد)، از نقش(امام خمینی
 فساد مظاهر با مبارزه يبرا را مردم شد،یم دیتبع که يارید و شهر هر به ،یمدن اهللاتیآ دیشه  1سخن گفت. توانمی

اقدامات ایشان  نیا .دادیم نشان واکنش مفاسد، نیا برابر در زین خود و کردیم کیتحر قمار و  2شراب بساط همچون
  3.بود جامعه درخالف معارف اسالمی و عقاید  فساد جیترو یاصل عوامل از ،يپهلو حکومت خود که بود یزمان در

 گونۀشهید مدنی با تربیت علی«ده است: کید شتأ» روزهاي روشن«ي روشن در کتاب طور که در خاطرات شیخ مهدهمان
 4»ی را در بین تمام اقشار به وجود آورد.انقالبی فرهنگخودش، 

می و توسعه رف اسالهایی که تبعید بودند، رونق مجالس معااهللا مدنی در شهرستاناز جمله اقدامات اساسی آیت
بهره . ایشان از هر مجلس و محفلی براي گسترش سطح بینش مردم و تقویت معارف اسالمی فرهنگ اسالمی بود

ضمن حضور در جلسات مذهبی مساجد و تشویق جوانان به توسعه مجالس اعتقادي و فرهنگی گرفتند. شهید مدنی می
                                                                                                                                                                                   

 .156-155، صص1386اهللا العظمی سید عبداهللا شیرازي، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، زمستان آباد، آیتبخش اله. رحیم روح1
 یتیترب ارزش يدارا مربوط به بعد از پیروزي انقالب اسالمی بوده و که ياخاطره يخوارشراب مورد در یمدن اهللاتیآ یناراحت وصخص در یفائق دیسع. 2

 از يتعداد همراه به انهیم شهرستان مشکالت یبرخ رجوع و رفع درخصوص یانجیم ياحمد اهللاتیآ هیتوص به 1358 سال ماهيد اول«: کندیم نقل است،
 و باالزدند را خود راهنیپ و دندیرس شانتخدم ،بود شده یزتعز خمر شرب لیدل به که يفرد. میبود دهیرس یمدن اهللاتیآ حضرت خدمت شهر درکاراناندست

 نیا ردهخو شالق پشت حال و وضع مشاهده از اهللاتیآ حضرت. اندآورده من روز به چه دینیبب که گفت یمدن اهللاتیآ حضرت به خطاب اعتراض حالت به
 به حضار همه باًیتقر که کردندیم هیگر جان عمق از چنان اهللاتیآ حضرت. کردم مشاهده روز آن را انسان هیگر نیباتریز و نیترقیعم. شدند ثرأمت اریبس فرد
 آن مگر ؟یکنیم برخورد ظالمانه نیچن دخو بدن يهاسلول با و خود با چرا پسرم: فرمودند یشاک به خطاب شدند آرام که ياقهیدق چند از پس. افتادند هیگر

 خدا حکم برابر در من حال و داد یخواه چگونه را آنها جواب ؟يندازیب زحمت و تیاذ به را خود يهاسلول هم و خود هم يحاضر که ستیچ يزهرمار
 که يکار تنها. را حضار نیا هم و مرا هم ی،نداختا زحمت به را خود هم. بکنم توانمینم يکار من کرده، عمل خدا حکم به هم یقاض بکنم؟ توانمیم چه
 را جمالت نیا اهللاتیآ حضرت. ینگردان خود ونیمد را بدنت يهاسلول و ينخور را يزهرمار نیا گرید کنم خواهش شما از که است نیا بکنم توانمیم

 گاهچیه که داد قول و کرد بخشش طلب و افتاد مدنی اهللاتیآ حضرت يپا و دست به بود افتاده هیگر به هم او خود که یشاک مرد. دادند ادامه هیگر به و گفتند
 . 7ص  ،1394 وریشهریکم وبیست ،3340 شماره ، روزنامه اعتماد،»نیزد دینجو کس یراست جزبه«سعید فائقی، » .شد نخواهد يخوارشراب مرتکب

 .159-167صص  ،1382 وریشهر ،42، شماره گلبرگ مجله، »اهللا مدنیجلوه اخالص: شهادت آیت«ی، وسفی نبیز. 3
، 1394االسالم والمسلمین حاج شیخ مهدي روشن، تهران، انتشارات سوره مهر، چاپ اول، نامه و خاطرات حجت. رمضان تیموري، روزهاي روشن: زندگی4

 .66ص 
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هاي ناب اسالمی بودند. یکی از دهنده اندیشه دشان گسترشص) در اماکن مذهبی، خومبتنی بر اسالم ناب محمدي(
 شانیا از که آنچه«ند: کی و ترویج دین بیان میشاگردان ایشان در خصوص روحیه شهید مدنی در توسعه معارف اسالم

 معاشرت محراب دیشه نیا با که یکس. بود نید جیترو شانیا حرکات و سکنات همه درواقع کرد،یم ظهور و بروز
. دهدیم پرورش را یآدم نیچن که شومیم ینید آن تابع من گفتیم وجود تمام با و آوردیم رو نید به شت،دا

 جوان، کی مثل خدا نِید جیترو يبرا که چرا اورد،ین وجود به يرییتغ چیه بزرگوار دیس نیا در یسن يهاتیمحدود
 د،یدیم کینزد را مرگ نکهیا لیدل به. بود شکالتم و خطر رشیپذ و حرکت و تحرك در کار، به آماده قبراق، شهیهم
 يقدر که شدیم سؤال هرگاه. رساندیم انجام به را فهیوظ و کردیم اقدام عیسر آمد،یم شیپ شانیا يبرا که يکار هر

 فهیوظ نیا اگر باشم، زنده بعد قهیدق چند من که کندیم نیتضم یکس چه«: بود معلوم شانیا پاسخ ؛یفرصت و یاستراحت
 معارف به یبخشعمق در ياارزنده آثار یمدن اهللاتیآ مرحوم.. .»ستمین گوپاسخ برسد، من مرگ و ندهم انجام اآلن را
 1 ».داشت منطقه و همدان استان يمعنو شاکله و ینید

وقت ید نیز هیچام داشت و حتی در ایام تبعاهللا مدنی به امر تبلیغ دین خدا اهتمشهید آیتالذکر، با توجه به مطالب فوق
هاي علمیه را حفظ کنید، مجتهد تربیت کنید، اسلحۀ مساجد و حوزه«دست از تبلیغ نکشید. ایشان در جایی فرمودند؛ 

به  1341الی  1337هاي ایشان در سال  2»شما تبلیغ است، در مقابل ظلم و ستمگر، تبلیغ از بمب اتم هم مؤثرتر است.
ها، اقدام اسالمی در شهرهاي دانسفهان، بوئین زهرا و شال پرداختند. طی همین فعالیت هاي تبلیغی و ترویج معارففعالیت

آباد، همواره به بحث تبلیغ به برپایی دو مدرسه اسالمی در منطقه شال و دانسفهان کردند. در مدت حضور خود در خرم
ج معارف اسالمی در مسجد جواداالئمه، بر آموزش طالب حوزه علمیه کمالیه، به ترویو نشر دین توجه داشتند و عالوه

و افرادي را براي آموزش مسائل  کردندنیز توجه میبه آموزش دینی بانوان ایشان پرداختند. فاطمیه و حتی در منزل می
آباد قرار داده بودند. شهید مدنی در زمان حضور در بندر کنگان، با وجود شرایط بد شرعی بانوان در فاطمیه خرم

و بیماري، امر تبلیغ و ترویج اسالم را رها نکردند و ضمن پاسخگویی به شبهات عقیدتی و مذهبی، جلساتی وهوایی آب
به ترویج  منتظریه علمیه کردند. ایشان در مدت تبعید در گنبد کاووس، در حوزهبرپا می  3گريرا در مدرسه علمیه کوزه

شدند و کردند، با محبت ایشان مواجه میایشان مراجعه میافرادي هم که به  رداختند.علوم اسالمی و تبلیغ اسالم پ
 4توانستند سؤاالت دینی و شرعی خود را از ایشان بپرسند.می

عنوان نمونه، زمانی که در . بهاهللا مدنی، تشویق جوانان و نوجوانان به حفظ و قرائت قرآن بوداقدامات آیت از دیگر
در برخی از جلسات  کردند. همچنیناالن هدایایی را تقدیم میآنی، به نونهنورآباد ممسنی بودند براي توسعه فرهنگ قر

                                                                                                                                                                                   
 ی.روحان لیفام اکبریعل دیس. خاطرات 1
محمدي، چلچراغ بندگی: سیري ؛ حسین جان69اهللا سید اسداهللا مدنی، پیشین، ص قی شهید محراب آیتهاي اخال. سید محمدجواد قربی، اندیشه و جلوه2

 .52، ص 1394اهللا مدنی(ره)، همدان، نشر روزاندیش، در سیره عالم مجاهد شهید آیت
اهللا مدنی در آنجا، رونق چند اتاق بود که بعد از حضور آیت هاي علمیه مرسوم نبود بلکه یک بناي ساختمانی با. البته این مکان چندان پیشرفته یا مشابه حوزه3

 .1399 بهشتیارد 7ی، کنگانیبحران یموس االسالمحجتیافتند. مصاحبه نگارنده با زیادي گرفت و افراد براي نماز و جلسات در آن حضور می
 .69-70داهللا مدنی، پیشین، صص اهللا سید اسهاي اخالقی شهید محراب آیت. سید محمدجواد قربی، اندیشه و جلوه4
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 1.کردنداي تفسیري قرآن را بیان میهدر منزلشان، نکته

 هاي سیاسی انقالب اسالمی. ترویج ارزش5-2
ایشان   2کرد.هاي انقالب اسالمی کمک شایانی آمیز نبود بلکه به گسترش آموزهتنها موفقیتمدنی نهسیاست تبعید شهید 

ضمن پرداختن رسیدند یا در محافل تفسیر و اخالق خویش، در جلساتی که مبارزین مناطق مختلف به خدمت ایشان می
خواهی، حکومت عدل علوي، مقابله با ظلم در سیره هاي سیاسی انقالب نظیر عدالتارزش به مفاهیم اسالمی،

  3ند.کردمعصومین(ره) و مسائلی از این دست را مطرح می
ها و فرمایشات امام خمینی(ره) در خصوص نهضت اسالمی را به مردم ایشان در زمان تبعید در نورآباد ممسنی، پیام

 5.بسیار برجسته بوداهللا مدنی در بیداري سیاسی مردم مسائل نقش آیت با توجه به این  4کردند.منتقل می
کننده در جلسات براي مقایسه کردند تا ذهن افراد شرکتدر جلسات تفسیر قرآن و اخالق خود مباحثی را مطرح می

عنوان الگوي مطلوب زیست سیاسی هاي اسالمی و حکومت عدل علوي بهو تطبیق شرایط زمان رژیم پهلوي با آموزه
هاي رو، از تفسیر قرآن براي ترسیم وضعیت مطلوب حکومت اسالمی و نقد حکومتدر جامعه اسالمی آماده شود. ازاین

آباد، نورآباد ممسنی، گنبد کاووس، مهاباد، سابقه شهید مدنی در شهرهایی مانند خرم  6بردند.م و ستمگر بهره میظال
 بندر کنگان و ... شاهدي بر این مدعاست.

 . معرفی جامع و کامل امام خمینی(ره) به مردم5-3
قبل   7آید.شمار میوفادار امام خمینی(ره) بهیاران  اهللا مدنی از روحانیون مجاهد و پیشگام در نهضت اسالمی و ازآیت

هبري حضرت امام خمینی(ره) آباد شروع شود، ایشان مروج مرجعیت و راز خرم 50از اینکه تبعید شهید مدنی در دهه 
شهید مدنی در آن زمان، به جز امام راحل، شخص «آمده است: » روزهاي روشن«در این خصوص در کتاب  بودند.

آمدند، آقاي نزدش می موضوع تقلیدکه براي به کسانی  دانست. به همین جهته رهبري و مرجعیت نمیدیگري را شایست
گفت. من از این کنندگان میالوسیله تلفن هم این موضوع را به سؤکرد. بارها پیش آمده بود که به خمینی را معرفی می

راحت کار خطرناکی است. ممکن است بعضی از همه صراحت در تعجب بودم. به او گفتم که حرف زدن با این همه ص

                                                                                                                                                                                   
 .1399اردیبهشت  3. مصاحبه نگارنده با معصومه بوشهري، نورآباد ممسنی، 1
 اسداهللا دیس اهللاتیآ محراب دیشه بزرگداشت ادنامهی در، »اهللا مدنیهاي انقالب، بررسی موردي آیتها در گسترش آموزهنقش تبعیدي«بخش، . رحیم روح2

 .188-224، صص 1384چاپ اول،  آباد،خرم ریرکبیام انتشارات آباد،خرم بهاروند، یالهامان اشاءاهللام میتنظ و هیته ،یمدن
  .1399 نیفرورد 31 ، قم مقدس،فریمیابراه يعبدالهاد اهللاتیآمصاحبه نگارنده با . 3
 .1399 خرداد 26 ،همدان، انیفاضل رضا دیس اهللاتیآمصاحبه نگارنده با . 4
 .1399اردیبهشت  31، کاووس گنبدنده با حاج یحیی نوروزي، مصاحبه نگار. 5
 .42اهللا مدنی در استان بوشهر، پیشین، ص هاي انقالبی شهید محراب آیت. سیدمحمدجواد قربی، فعالیت6
، 1387انقالب اسالمی، چاپ اول، پاییزاهللا العظمی سید محسن حکیم، تهران، انتشارات مرکز اسناد . صفاءالدین تبرائیان، احیاگر حوزه نجف؛ زندگینامه آیت7

 .231ص
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  1»کنم، ولو بلغ ما بلغ.ام عمل میفرمود: به وظیفهها از سوي ساواك باشد. در جوابم میتماس
آباد ت و رساله امام خمینی(ره) در خرماهللا مدنی از تبلیغ مرجعیدر همین زمینه، در کتاب هدایت سوم از نترسیدن آیت

 آباد،خرم در. کندیم باز ياژهیو پرونده او يرو ابتدا همان از ساواك که بوده ياگونهبه انیشا حضور«آمده است: 
 سیرئ. بدهد خودش را هاتلفن جواب داشت عادت یمدن اهللاتیآ. کندیم تلفن اشخانه به شخصاً ساواك، سیرئ

 دیتقل دیبا یمرجع چه از من بپرسم مخواستیم دیگویم يادار فرد کی عنوانبه و کندینم یمعرف را خودش ساواك،
 اهللاتیآ از دیتقل امروز و است زیجا يامر مراجع گرید از عدول که آوردیم یعقل و یشرع لیدال ،یمدن اهللاتیآ. کنم
 اهللاتیآ! ستین خوب ینیخم يآقا با هم میرژ و دولتم خورنان من که دیگویم ساواك سیرئ. است واجب ینیخم
 دیتقل مسئله. یهست یکس چه مقلد ییبگو یکس به ستین الزم اداره؟ ببر را اشرساله میگویم من مگر دیگویم یمدن

 سر عجب آقا نیا دیگویم آبادخرم يهايبازار از یکی به ساواك سیرئ ت.اس دتیتقل مرجع و خدا و خودت نیب
 من دییبگو آقا نیا به دیگویم که ندرسایم یمدن اهللاتیآ گوش به را ساواك سیرئ حرف هم يبازار آن. دارد ینترس

   2».دارم فیتکل که يزیچ نیهم ،میگویم را نیهم همه به
در دوران تبعید، شهید مدنی همواره مروج افکار، اندیشه و مرجعیت امام خمینی(ره) بودند و از هر فرصتی براي تبلیغ 

ان نمونه، در خاطرات مربوط به ایشان در بندر کنگان عنوگرفتند. بهلهی مکتب امام خمینی(ره) بهره میو انتقال پیام ا
در سخنان آقاي مدنی در جمع حضار همیشه از امام خمینی(ره) سفارش داشتند. سجایاي اخالقی امام(ره) «آمده است: 

داد خر 15بودن امام، نحوة اعتراضات امام(ره) به شاه و درکل تاریخ کردند. هوش و ذکاوت امام، انقالبیرا گوشزد می
کردند. در سفارشات به تابعیت از مراجع تقلید اما نظر ویژه به مرجعیت امام داشتند. حتی از طریق را به شکلی بیان می 42

هدیه آوردند، ایشان به افراد خاصی نیز یصورت محرمانه خدمت آقاي مدنی مهانقالبیون فارس رسالۀ عملیه امام(ره) که ب
م(ره) بود، از گردید. چون شاگرد اماصورت کوچک و قابی توزیع میمام(ره) نیز بهضی از مواقع عکس ادادند. بعمی

  3»گرفتند.ردم انقالبی نیز خوب میم ،گفتامام خوب می
هاي ایشان را توزیع ها و پیامکنگان، ضمن توصیف شخصیت امام خمینی(ره)، رساله عبارتی دیگر، شهید مدنی دربه

اهللا مدنی در دیداري که در بندر کنگان با آیت«در این زمینه آمده است؛  »هاي سرخ بندرالله«در کتاب   4کردند.می
هاي مردمی را هاي امام خمینی(ره) چند نفر کمکایشان تأکید داشتند که براي توزیع و پخش اطالعیه ،داشتیم
ها را در سطح وسیعی توزیع العیهکردند سعی کنید اطآوري کنیم تا در اسرع وقت اقدام نماییم. ایشان توصیه میجمع

                                                                                                                                                                                   
، 1394االسالم والمسلمین حاج شیخ مهدي روشن، تهران، انتشارات سوره مهر، چاپ اول، . رمضان تیموري، روزهاي روشن: زندگینامه و خاطرات حجت1

 .66ص 
 .60، پیشین، ص مقدس دفاع و یاسالم انقالب از ياسد محمدجعفر سردار خاطرات: سوم تیهدامنش، . سید حمید سجادي2
 .99اکبر اندایشگر، سفیر انقالب در بندر کنگان، پیشین، ص ؛ 6-7، صص 1399مرداد  28. خاطرات مکتوب اکبر اندایشگر براي نگارنده، 3
اهللا سید اسداهللا نامه شهید محراب آیتویژهاهللا: در مهاجر فی سبیل ، »اهللا مدنی در استان بوشهرهاي انقالبی شهید محراب آیتفعالیت«. سید محمدجواد قربی، 4

  .41، ص 1399مدنی، گرداورنده سید محمدجواد قربی، تهران، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول، 
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  1»هاي امام قرار گیرند.کنید تا افراد بیشتري در جریان انقالب و پیام
االسالم والمسلمین حسین آقاعلیخانی در خصوص نقش شهید محراب در تبلیغ مرجعیت امام خمینی(ره) حجت

 ،عنوان استاد حوزه و استاد اخالق در حوزه نجفاهللا مدنی بهآیت«کند: اشاره میاهللا حکیم در عراق بعد از فوت آیت
د ایشان قرار داشت که روزهایی را اهللا خویی بود و در حدي مورد اطمینان و اعتماشاخص و از شاگردان مبرز آیت

 کرد. در مالقاتیاهللا مدنی باید در مسجد ایشان اقامه نماز جماعت میرفتند، حتماً آیتاهللا خویی به نماز نمیکه آیت
در همدان در معیت جمعی از بزرگان حوزه قزوین با ایشان داشتیم، نظر ایشان را درباره تقلید جویا  1349که در سال 

ها نظر مرا در مورد تقلید جویا انه بیرون آمدم، چند نفر از طلبهاهللا حکیم که من از خشدیم. فرمود فرداي فوت آیت
اهللا خمینی(ره) تقلید کنند. خودشان چون آقا روحاهللا حاجز آیتام که اواده گفتهشدند. عرض کردم من به خان

اهللا خویی بود، ترین اشخاص به آیتمجتهد بودند نیازي به تقلید نداشتند. نظریه این عالم ربانی و وارسته که از مقرب
  2»مثل بمب در حوزه نجف صدا کرد.

 هاي رژیم پهلوي در مجالس مذهبی.  افشاي جنایت5-4
یکی از وجوه مبارزاتی ایشان، افشاي   3.صورت مستمر ادامه داشتاسی شهید مدنی در دوران تبعید بهات سیمبارز

اهللا هادي ملکوتی، شهید مدنی مذهبی و مجالس اخالق و تفسیر بود. به اعتقاد آیت هايهاي رژیم در مراسمجنایت
توانست نمی نیز که پهلوي وسرژیم منحکرد. ام توان در راستاي مبارزه با ظلم، تالش میبا تمکه  فردي بود

  4کرد.هاي مثبت و الهی ایشان را تحمل کند لذا این عالم بزرگوار را تبعید میحرکت
اهللا مدنی در خصوص روحیه شهید مدنی در افشاي علی آقامحمدي از شاگردان و افراد نزدیک به آیت

اهللا مدنی از هر کند که آیتبیان می ین شهید بزرگوارشناسی در سیره عملی ایت دشمنهاي رژیم و اهمجنایت
گرفت و در راستاي تبیین دشمنی آنها با هاي دینی بهره میشمنی پهلوي با دین اسالم و آموزهفرصتی براي افشاي د

 ثباع موعود ظهور به اعتقاد«: کرداستفاده می مضامین اسالمی، از مجالس مذهبی و مراسم دعا براي روشنگري مردم
 يامقدمه حضور نیهم بودند معتقد رایز ؛دهند ياژهیو تیاهم مجالس نیا در حضور و ندبه يدعا به شانیا بود شده

 يدعا خصوصبه محافل نوع نیا در حضور يبرا مردم دعوت و یمذهب مجالس در حضور. است يزیاستکبارست بر
 را حرکت ریمس ییآشنا نیهم کرد؛می آشنا تحضر آن دوستان و) عج(زمان امام یاصل دشمنان با را مردم ندبه،

                                                                                                                                                                                   
 ،1392، چاپ اول، اسالم موعود نشر قم، دیر، بندر در اسالمی انقالب رخدادهاي به نگاهی بندر؛ سرخ هايالله سمنبر و احمد نژاد،بحرینی عبدالحسین. 1

 .41-42اهللا مدنی در استان بوشهر، پیشین، صص هاي انقالبی شهید محراب آیتفعالیت«؛ سید محمدجواد قربی، 155ص
 .50-51، صص 1390االسالم والمسلیمن حسین آقاعلیخانی، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، . حسین آقاعلیخانی، خاطرات حجت2
 ماشاءاهللا میتنظ و هیته ،یمدن اسداهللا دیس اهللاتیآ محراب دیشه بزرگداشت ادنامهی در، »اهللا مدنی، مبارزات سیاسی و تبعیدهاشهید آیت«فتانه حسنوند، . 3

 .35-42، صص 1384چاپ اول،  آباد،خرم ریرکبیام انتشارات آباد،خرم بهاروند، یالهامان
اهللا مدنی، تبریز، امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر اسالمی تبریز، نامه شهید محراب آیت، ویژه»اهللا هادي ملکوتیخاطرات حضرت آیت«. هادي ملکوتی، 4

 .  7، ص 1399
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 کردنمی نگاه یفرع ای و ياهیحاش يامسئله عنوانبه یشناسدشمن موضوع به یمدن دیشه. کردیم مشخص آنان يبرا
 جلوتر و مدقشیپ خودشان مبارزات در شهیهم و پرداختندیم یعمل مبارزه به یاصل دشمن با خود توان تمام با بلکه

 یاصل دشمن یشاهنشاه فاسد میرژ که بود افتهیدر یخوب به یمدن دیشه. شدندیم مواجه خطر با و ودندب مردم از
 آشنا یستمشاه حکومت خصمانه مواضع به نسبت را مردم لیدل نیهم به است، اسالم نیمب نید و) عج(زمان امام

 از تیحماي راستا در یمدن دیشه. دداشتن خود کار دستور در همواره را ییافزارتیبص و يروشنگر کار و کردیم
 خفقان اوج در همآن ندبه يدعا مراسم يبرگزار .نکرد فروگذار یتالش چیه از) ره(ینیخم امام یانقالب نهضت

اهللا در همین راستا، آیت  1».بود استکبار با مقابله براي شانیا اقدامات از یکوچک گوشه تنها طاغوت زمان یاسیس
 کند: هاشم بیان میآل

شهید مدنی تمام عمر گرانقدر خودشان را در راه ترویج اسالم و مبارزه با رژیم فاسد طاغوت گذراندند، ایشان «
هاي وردند. ایشان با مسافرتبا زبان فصیح و گویاي خودشان، آگاهی و باور دینی را براي مردم به ارمغان آ

غوت و طاغوتیان را براي همه آشکار ساختند ی در داخل کشور و نیز در کشورهاي دیگر، چهره منفور طاتبلیغ
هاي بسیار اي نداشتند... ایشان با تحمل رنجگونه هراس و واهمهو براي احیاي دین مقدس اسالم از شهادت هیچ

ه پوسیده طاغوت زدند و با نثار جان خویش درخت تنومند اسالم و ید و زندان ضربه سهمگینی بر پیکرتبع
 2»ي کردند.انقالب اسالمی را آبیار

 . پرورش شاگردان مکتبی و نیروهاي سازنده انقالب اسالمی5-5
 منطقه انقالبى نیروهاى«؛ کندروهاي انقالبی و مکتبی بیان میدر باب قدرت شهید مدنی در پرورش نی آقامحمدى على

 بزرگ مرد آن توسط ،شده افتی منطقه آن در راه این از امام، از انقالب، از آنچه. هستند مدنى شهید یافتگانپرورش ما
 کانون و آوردندمى تشریف همدان به اشرف نجف از را هاتابستان مرتباً قبل سالیانى از که است الهى برجسته رجل آن و

 مسلمانى انقالبیون و دادند شکل را امام خط محورى کانون آنجا ،دادند تشکیل 42 نهضت اوائل از ایشان که را گرمى
 توجه مورد امروز که هستند ىهایچهره ترینمحبوب از ایشان و نداشتند را هدفى خدمت، جز که دآوردن وجود به را

 آن به باید که است ىهایضرورت از یکى انقالبى نیروهاى تقویت ایشان. بنابراین یافتۀ پرورش نیروهاى و هستند همه
  3».بشود جدى توجه

الگوي پرورش نیروهاي  مدنی ارتباط داشتند، معتقدند اهللاآیتي که در نورآباد ممسنی با مختار نیحس حاجسردار 
تحول روحی «به جوانان و ایجاد » بخشی سیاسیآگاهی«اهللا مدنی مبتنی بر مکتبی، انقالبی و مجاهد در سیره عملی آیت

                                                                                                                                                                                   
م ، نوزده23، ماهنامه سخن شهروند، سال چهارم، شماره »دانستندمی استکبارستیزي بر ايمقدمه را دعا مجلس در حضور مدنی شهید«. علی آقامحمدي، 1

 .18، ص 1394شهریور 
 .1399هاشم (آرشیو دانشگاه هنر اسالمی تبریز)، شهریور اهللا سید محمدعلی آل. مصاحبه با آیت2
، مذاکرات تدوین اداره اسالمی، شوراي سوم، تهران، مجلساسالمى دوره  شوراى مجلس مذاکرات اسالمی، مشروح شوراي مجلس مذاکرات تدوین اداره .3

 . 9893 ص، 1371خرداد 
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عمومی و  افرادي که در جلسات درون بود. به تعبیر دیگر، شهید مدنی با دگرگونی و انقالب درونی در» در افراد
 دادند:آنها را پرورش می ،کردندخصوصی ایشان شرکت می

 و بود کرده رهیخ را هاچشم تمام نورش یمدت کی از بعد. بود دیخورش مثل شانیا درخشش ،بودند نورآباد در یوقت«
 نماز و جادس امام مسجد آمدن. شاه با مبارزه یعنی یمدن دیشه دنید و آمدن . داشت مردم افکار يرو میمستق ریثأت

 یول کردندیم هم يریجلوگ بعضاً و بود شده حساس هم ساواك. شاه با مبارزه یعنی شانیا سر پشتِ خواندن
 شانیا یمبارزات وهیش اما. بود امام نام آوردن و مبارزه و یاسیس لئمسا به يزیگر شیهابحث و سخنانش. توانستندینم
 یخصوص ای یعموم جلسات شکل به بود ممکن نیا. بود افراد در یوندر انقالب و یدگرگون و چهرهبهچهره وهیش به

 1».ردیبگ شکل
اخالق و  همواره با اهللا مدنی به هر شهري که مراجعت داشتند و یا بعد از تبعیدهاي مکرر در دهه پنجاه شمسی،آیت

ه در جلسات عمومی و وارجمله اقشار نزدیک به ایشان بودند و همجوانان ازکردند. جوانان را جذب می رفتار خود
د کنآباد داشتند، بیان میب در خرممحرا باط نزدیکی با شهیدِاهللا صادقی که ارت. آیتکردندایشان شرکت میخصوصی 

 گشت: منجر ی ش و ساخت نیروهاي انقالبی و مکتبرکه جلسات عمومی و خصوصی شهید مدنی با جوانان به تربیت، پرو
 مغرب نماز یمدت از بعد .خواندمیم نماز جواداالئمه مسجد در زین من و رفتندیم منبر آبادمخر هیفاطم در یمدن اهللاتیآ«

. ردیبگ آرام توانستینم یمدن اسداهللا. شدند آشنا دیشه نیا يواال تیشخص با کمکم مردم. سپردم یمدن اهللاتیآ به را
 چهره يافشا يبرا و کردیم جمع خود دور شبانه اتجلس در را جوانان. کردیم مبارزه رانیا یطاغوت میرژ يافشا يبرا
. آمدندیم هم گرد او سخنان دنیشن يبرا مختلف، يهامناسبت انصافاً هم مردم. کردیم تالش يپهلو مزدور میرژ دیپل

 ادامه را خود یاسالم تیفعال...بود ینشدنفراموش. کردیم رادیا آبادخرم هیفاطم در را افشاگرانه و یانقالب يهایسخنران
 مبارزات و هاتیفعال روزروزبه. شدیم ترپررونق هرروز جلسات .شدندیم ساخته داشتند هاجوان جلساتش، در. دادیم

 2».کردیم یعلن و گسترده را خود
 در ماه بیست و دو مدت شانیا«د: کننقل می یمدن دیشه داماد ،بروجردي نیوالمسلم االسالمتحجدر این راستا، 

 گنبد به را يو و کرد عوض را شانیا دیتبع محل نمود، خطر احساس طاغوت میرژ چون و بود دیتبع یممسن دنورآبا
 شد ناچار میرژ. دیگرد تکرار گذشته مطالب ماه ازدهی از پس هم آنجا در. کردند منتقل) شمال به جنوب از( کاووس

 جدهیه از شیب. دینما منتقل داشت، ياآلوده و گرم يهوا که) کنگان بندر( جنوب دورافتاده بنادر از یکی به را شانیا
 مزاج با آنجا يهوا بودن نامساعد ،یطرف از. شد آنجا روانه جنوب بنادر خونگرم و داریب جوانان لیس که دینکش طول روز

 شانیا دیتبع محل چهارم، مرتبه يبرا تا داشت آن بر را شاه میرژ بار نیا شان،یا سالمت افتادن مخاطره به و یمدن اهللاتیآ
 سر به کردستان در د،یتبع سال سه مدت انیپا تا يو. دهد انتقال) کردستان( مهاباد به را شانیا دگاهیتبع و کند عوض را

                                                                                                                                                                                   
، بیستم 192 شماره ،شهرسبز نامههفتهوگو از محمدمهدي اسدزاده، ، گفت»یممسن نورآباد در یمدن دیشه دیتبع از یخاطراتعامل به علم: «. حسین مختاري، 1

 .1391 وریشهر
 .23خواهم به زور شما رو به بهشت ببرم، پیشین، ص عباسعلی صادقی، می. 2
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. شدیم بدل و ردّ الزم مطالب و داشتند تماس شانیا با یسن و عهیش از نگذاشتند؛ تنها را شانیا مردم زین آنجا در. بردند
 مالقات يبرا که یجوانان با هاساعت گذشته، شب مهین از هم ساعت دوی کی بلکه و شب يهامهین ات شدیم دهید یگاه

. کردیم دلگرم طاغوت میرژ با مبارزه يبرا را هاآن و گفتیم جواب را آنها مشکالت و کردندیم صحبت بودند، آمده
 شانیا اخالق فتهیش چنانآن بود، مهاباد به کنگان دربن از شانیا بدرقه مأمور که يژاندارمر پرسنل برادران از یکی یحت

 از و دییایب خودتان فردا: گفت شانیا به و رفت بروجرد به خودش و کرد شیرها) آبادخرم در( راه نیب در که بود شده
 1».میبرو هم با جانآ

اهللا س، حلقه نزدیک به آیتبه تربیت صحیح جوانان منجر شد و بر همین اساشهید مدنی  جلسات اخالق و تفسیر  اکثر
اي از جوانان مرتبط با ایشان در عنوان نمونه، بخش عمدهمدنی، افرادي شدند که خصلت و روحیه مکتبی پیدا کردند. به

آباد که پرورش یافته ایشان در مسجد جواداالئمه بودند، بعد از پیروزي انقالب اسالمی، در دفاع از کیان نظام اسالمی خرم
 سید محمدرضا طاهري اشاره داشتند:  2جنگ رفتند و به شهادت رسیدند.به میدان 
پروري بود؛ چه در حوزه و چه در بیرون شان کارهاي مبارزاتی، انقالبی و مبارز پروري و انقالبیایشان برنامۀ اصلی«

گرفت، اصل و پشت یرار محوزه، کار اولشان همین بود. یعنی همان انصارالحجه که براي فقرا بود، این در حاشیه ق
مثالً با احادیثی  ؛تربیت کنند ها راند اینخواستزد همان تربیت نیروهاي انقالب بود. میمی صحنه اینکه حرف اول را

 3»االن زمانه ما این مسئله، مشابه مسائل آن زمان است. -تالش داشتند بیان کنند-آوردندکه از امام علی(ع) می
اي از عملکرد شهید مدنی نمونه ،ی که به مقام رفیع شهادت دست یافتندمیرح برادران اهللا مدنی در پرورشنقش آیت

 همواره برادران رحیمی«کند: اشاره می» فخر نور«ی و جهادي است. رمضان تیموري در کتاب بدر پرورش نیروهاي مکت
 نیا. نمودندیم يرویپ شانیا يمعنو و یاسیس سلوك از و بودند ارتباط در یمدن اهللاتیآ ،)ره(ینیخم امام ةندینما با

 محضر در آموزش و ارتباط سبب به  4یمیرح نیفخرالد دیس. دینگرد قطع زین یمدن اهللاتیآ دیتبع از بعد یحت ارتباط
 یزندگ در توانیم را آن نمود که بود افتهی دست یاخالق یوارستگ از يادرجه بهی مدن اهللاتیآ و کمالوند اهللاتیآ

 5».کرد مشاهده وضوح به يو یاجتماع و یاسیس ی،شخص
جلسات، در این کردند؛ در آذربایجان برگزار می قبل از پیروزي انقالب اسالمی، جلسات مخفی اهللا مدنیآیت

ورش و سازماندهی نیروهاي انقالبی کردند. این اقدامات ایشان در راستاي پرنیروهاي جوان انقالبی و مؤمن شرکت می
 1330 سال ییکسا محمدحسن دیشه« ات شهید کسایی از مرند اشاره کرد:توان به خاطرنوان نمونه میعو مکتبی بود. به

 یفارس اتیادب و زبان رشته در 1350 سال در متوسطه التیتحص اتمام از پس. گشود جهان به چشم مرند شهرستان در
                                                                                                                                                                                   

 .38، ص 1382، شهریور 261ودوم، شماره نامه پاسدار اسالم، سال بیست، ماه»حیات طیبه«. بروجردي، 1
 .1399 خرداد 27 خیتار آباد،، خرماسدزاده يموسو امکیس دیس دکتر با مصاحبه. 2
 . 1399 خرداد 26 آباد،. مصاحبه نگارنده با سید محمدرضا طاهري، خرم3
. است جمهوري حزب دفتر انفجار شهداي از و اسالمی شوراي مجلس اول دوره در آبادخرم مردم نماینده رحیمی فخرالدین سید االسالمحجت . شهید4

 آباد داشتند.ایشان ارتباط نزدیکی با شهید مدنی در خرم .شد تبعید دستگیرو بار چندین که بود لرستان در خمینی امام نهضت فعال مبارزین از رحیمی شهید
 .28، ص 1393 اول، چاپ ،)ص(احمد نییآ انتشارات ،قم ،یمیرح دانیشه از یخاطرات و نامهیزندگ: نور فخر ،يموریت رمضان. 5
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 انیدانشجو از يتعداد همراه به و دیگرد یاسیس يهاتیفعال وارد لیتحص با زمانهم يو. شد رفتهیپذ زیتبر دانشگاه
 یاسالم انقالب يروزیپ از قبل در را انیدانشجو یاسیس يهاتیفعال که نمود یمبارزات گروه کی لیتشک به اقدام مسلمان

 در و درآمد پرورش و آموزش استخدام به ییایدر يروین در يسرباز خدمت انیپا از پس شانیا. نمودیم یسازمانده
 در و دادیم ادامه خود یمبارزات تیفعال به زین زمان نیا در. پرداخت جامعه سازانندهیآ تیترب و میتعل به یمعلم کسوت
 به افتییم لیتشک یمدن اهللاتیآ و ییطباطبا یقاض اهللاتیآ محراب دانیشه حضور با که شاه مخالفان یمخف جلسات

 1».نمودیم شرکت آذرشهر معلمان طرف از یندگینما
اهللا مدنی علیه رژیم اعتقاد دارد اقدامات آیت ی در همدانمدن اهللاتیآ سسهؤم ریمد ،يحجاز محمدکاظم دیسدکتر 

می در مبارزه علیه پهلوي داشتند شد که نقش مهمنجر » هاي سیاسی خودجوشهسته«گیري پهلوي در دهه پنجاه به شکل
 مطابق بود. به تعبیر ایشان؛اهللا مدنی عملی آیتهاي آنها با سیره نظري و مشی مبارزاتی، افکار و اندیشه و

 يبرا مردم جییته و طاغوت فرهنگ به نسبت مردم يداریب يبرا یاجتماع و یاسیس يهاحوزه در که ییهایسخنران«
 ،بودند کرده میترس که يریمس در را یخودجوش یاسیس يهاهسته داشتند، ی(ره)نیخم امام حضرت نهضت با یهمراه

 همه بودند يپهلو میرژ با مقابله در مبارز يروهاین نیتريمحور عنوانبه بعد يهادهه در که ینیمجاهد. دآور وجود به
 2».گرفتند فرا یمدن اهللاتیآ خدمت در را مبارزه یمش یقیطر به

اي که هگونن بر جوانان بندر دیّر و کنگان تأثیر زیادي داشتند بههمین مسئله در استان بوشهر هم وجود داشت. ایشا
ثرتر و بیشتري هاي مبارزاتی فعالیت مؤ، در صحنههاي آموزنده شهید مدنیایشان بعد از رهنمودها و توصیه 3مریدان
حتی برخی از مریدان ایشان در جریان اوج نهضت اسالمی ملت ایران به شهادت رسیدند یا در جریان دفاع   4داشتند.

 5ش را فدا کردند.مقدس براي حفظ نظام جمهوري اسالمی جان خوی
دنی، برگزاري مراسم دینی خصوص شهید مهتوسط علما دینی ب پرورش نیروهاي مکتبی و شهیدپرور هايیکی از راه

 برگزاري سنی، و شیعه از اعم مسلماناننزد  مهم بسیار عبادي مسائل از یکی. در تبیین این مسئله باید اشاره کرد بود
 از پس به آن قدمت که هامراسم این. است حضرت آن بیت اهل و) ص(اکرم مبرپیا هايجشن و عزاداري هايمراسم
 آن در که چرا گرفت، بسیار رونق صفویه دوران در ،گرددمیباز) ع(حسین امام حضرت شهادت و کربال حادثه دوران
 با همواره که هامراسم این. بود قائل ايویژه احترام پیامبر بیت اهل براي و بود شیعه خود صفوي اسماعیل شاه دوران

                                                                                                                                                                                   
 .8ص  ،1395 آذر وچهارمبیست ،21511 شماره ، روزنامه کیهان،»ییکسا محمدحسن دیشه يدانشجودانشگاه در جبهه: «. تحریریه روزنامه کیهان، 1
 .1398، عصر همدان، بیستم شهریور »بود یمدن اهللاتیآ فقاهت و جهاد شپادا ،جمعه نماز محراب در شهادت«. سید محمدکاظم حجازي، 2
 اخالقخوش و مدیر مردمدار، بسیار. بودند دالور و جسور غیور، بسیار انقالبی، درخشان، هايچهره از مدنی اهللاآیت شهید«. در این خصوص نقل شده است: 3

 حقیقتاً و اهللاحزب شدید وثوق و عالقه مورد و مجتهد امام، محض مطیع ایشان. داشتند فراوانی مریدان است یادم. داشتند ایشان به زیادي عالقه مردم و بودند
محمدرضا » .بودند زیستساده العادهفوق و نبودند تشریفات اهل ابداً. بودند بزرگوار العادهفوق و ما مشایخ از و عالم مجتهد،. بودند امام مخلص یاران از

 .10، پیشین، ص هاشمآل محمدتقی اهللاآیت با وشنودگفت در مبارز عارف یک قامت در مدنی اسداهللا سید اهللاآیت شهید«کائینی، 
اهللا سید اسداهللا مدنی، گرداورنده سید محمدجواد قربی، نامه شهید محراب آیتاهللا: ویژه در مهاجر فی سبیل، »مثِ آغی خمینی«نژاد، . عبدالحسین بحرینی4

 .98ص ، 1399ارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول، تهران، انتش
 .1399اردیبهشت  27نژاد، بندر دیر، . مصاحبه نگارنده با عبدالحسین بحرینی5
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 معرفتی جنبه که مذهبی هايسخنرانی با دوران همان در حتی و معاصر دوران در معمول طوربه ،بوده همراه خاصی آداب
 به شدمی اجتماعی سیاسی هايعرصه در زیادي بسیار تحوالت باعث بود همراه زنجیرزنی و زنیسینه با سپس و داشت
 را آن بیت اهل سیره و کربال وقایع از الگوگیري با بشناسند را خود زمانه یزید استندخومی مردم هرگاه که نحوي

 انقالب سمت به حرکت شروع که بود 1342 خرداد پانزدهم عاشوراي تحوالت، این بارزترین از یکی ؛شناختندمی
 انقالب شد جهان حتی و طقهمن سطح در شگرف تحولی سبب که اتفاقات این از یکی معاصر دوران در. شد ایران اسالمی
 نشست ظهور به حسینی عاشوراي و تاسوعا از الگوگیري با انقالب این که بود) ره(خمینی امام رهبري به ایران اسالمی
 عاشورایی هايبهره روحانیون، و وعاظ از مساجد همچون مذهبی هايپایگاه در مسلمان مبارزان انقالب از قبل چراکه

 رنگ مذهبی هايمراسم انقالب از پیش فضاي خاطر به فلذا جستند،می بهره طاغوت علیه مبارزه در اهجنبه این از و برده
 هازمینه تمام در بخواهد و باشد روزي به دین اسالم که باشد این بر قرار اگر است واضح. داشت عباديو  سیاسی بوي و

 از باید ،باشد داشته روشنی و حقیقی معناي عدل و انصاف مظلوم، و ظالم باطل، و حق چون مفاهیمی و باشد نظرصاحب
 اهللاآیت طالقانی، اهللاآیتاهللا مدنی، آیت چونهم روحانیونی انقالب از قبل. کرد استفاده معصومین سیره و دین اصیل مبانی

 عاشورا مباحث از معرفتی مسائل برعالوه جمعه هايشب و مذهبی هايمراسم در... و اصفهانی اشرفی اهللاآیت دستغیب،
 بسیاري که کردندمی پیدا را خود راه و شده نادم خود کارهاي از گناهکار مردم و جوانان از بسیاري که طوري گفتندمی
 و اعتقادي هايمصداق شهدا، که بود این نشانگر مسائل این. رسیدند شهادت به مقدس دفاع و انقالب دوران در آنها از

 ،روز شرایط اساس براهللا مدنی خصوص آیته. شهداي محراب بشناختند زمان مايعل طریق از را خود عصر سیاسی
 1.ندردکمی آشنا روز سیاسی مسائل با را جوانان و ردهک عرضه مخاطب به را معرفتی مبانی

 . رونق مساجد و مراکز علمی5-6
لمیه و مساجد بود. حضور هاي ععیت حوزهاز جمله اقدامات اساسی شهید مدنی در دوران تبعید، رسیدگی به وض

 تعدد نیا یمدن اهللاتیآ دیشه کالً«د: کنباعث رونق و گسترش فعالیت مساجد شد. دکتر انزابی اشاره میایشان 
 و مسجد کی دنبال اول دندیرسیم ییجا به یمدن اهللاتیآ تا که بود طورنیا هیقض رمز شدندیم دیتبع که ییشهرها
  2».هانیا و منبر و حبتص و نماز بعداً بودند، یمحراب

ام(ره) و با سوي امفعالیت شهید مدنی در زمینه مساجد و مراکز حوزوي به میزانی مفید و مؤثر بود که ایشان از 
آبادي در این زمینه نقل رماهللا ساکی خآیت .رسیدگی به حوزه علمیه کمالیه شدمور آباد، مأپیشنهاد روحانیت خرم

 منصوب کمالیه علمیه حوزه سرپرستی به مدنی اهللاآیت محراب شهید اشرف، نجف در) ره(امام دستور به«د: کنمی
آباد، مساجد ضمن فعالیت در مدرسه علمیه خرم شهید مدنی   3»نمودند. واگذار ایشان به را دیار آن مردم دینی امور و

                                                                                                                                                                                   
 .1393، روزنامه جوان، آذر »سکوالر هايهیئت بصیر، هايهیئت«، انبوهی کیانی نعیم. 1
 .1399مرداد  1 . مصاحبه نگارنده با دکتر احمدحسین انزابی، جلسه اول، تبریز،2
 .1399تیر  5آباد، اهللا ساکی، خرماهللا حجت. مصاحبه نگارنده با آیت3
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تعداد نمازگزاران جواداالئمه،  ان براي اقامه نماز جماعت در مسجدیشحضور اشهرستان را هم رونق بخشیدند.  این
، به سایر جواداالئمه مسجد بربراي فعالیت در امور مسجد جذب شدند. ایشان عالوه و جوانان زیادي  1را افزایش داد
  2کردند.سرکشی مینیز آباد مساجد خرم

ش زیادي تال سیس مساجد در مناطق مختلف شهرستاننورآباد ممسنی براي تأدر زمان تبعید در شهید مدنی 
براي  کید داشتند مساجد باید به بهترین شکلایشان تأ   3شدند.زنی مساجد حاضر میحتی در مراسم کلنگ کردند

کان شهید مدنی در دوران تبعید ردار فیروزي یکی از یاران و نزدید تا مشکلی به وجود نیاید. سنآماده شو اقامه نماز
ها، ایشان اصرار داشتند که زنی و اینبا مسائلی مثل مسجدسازي و کلنگدر رابطه «ایشان در نورآباد بیان داشتند: 

شوند قبلۀ باالخره به هر شکلی باید شعائر انجام بشود مثل مسجد و تأکید زیادي داشتند مساجدي که ساخته می
و معموالً کج کردند و روستاها، بعداً قبله تعیین می شد در شهردرستی داشته باشد چون معموالً مسجد ساخته می

قبله را  ،طور هستند. ایشان اصرار داشت که خودش دقیقاً با علمی که داشتها اینشد. همین االن هم خیلیمی
شد و معموالً مسجد فعال میکرد و صحبت می کردند،زنی میسوي قبله باشد. کلنگ مشخص کند و دقیقاً بنا رو به

بینم در آن مسجدي که یادم هست کنم مینجا سفر مین هم که به آشدند، من همین االیپر برکتی بعداً م مساجد
کانه زنی سه مسجد در دوراهی و توتستان و قلعهایشان در کلنگزنی کردند، مسجد پر رونقی هست. ن کلنگایشا

حتی  ؛سجد، مترصد آبادانی مساجد بودندزنی و افتتاح مبر کلنگشهید مدنی در نورآباد، عالوه   4»شرکت داشتند.
 5دیدند.جلساتی را براي مردم در مسجد تدارك می

براساس  را افزایش داد. کننده در فریضه نماز جماعتنبد کاووس نیز افراد شرکتدر گشهید مدنی حضور 
توسعه فرهنگ نماز جماعت  کردند، نقش ایشان درخاطرات افرادي که در جلسات نماز شهید مدنی شرکت می

دهد که با وجود شهرستان در این زمینه توضیح میاین لی ایزانلو یکی از فرهنگیان مبارز ثر بود. محمدعبسیار مؤ
روز پرشورتر برگزار اما نماز جماعت ایشان روزبهشهید مدنی به وجود آورده بود، مشکالتی که ساواك براي 

 7ت مثبتی در منطقه داشت.ثیراتأ کاووسمدنی در مسجد کاظمیه گنبد اهللا فعالیت و تبلیغ مذهبی آیت   6شد.می
شهید مدنی با  ؛کنند برگزار جماعت نماز که خواستندشهید مدنی  از یانقالب يهاطلبه از يتعداد در گنبد کاووس

 کردند: کردند و در حد توان، مسائلی را براي جمعیت حاضر در مسجد بیان میوجود مشکالت زیاد، نماز را اقامه می

                                                                                                                                                                                   
 .1399 خرداد 27 خیتار آباد،، خرماسدزاده يموسو امکیس دیس دکتر با مصاحبه. 1
 .1399خرداد  28آباد، االسالم مهدي روشن، خرم. مصاحبه نگارنده با حجت2
 .1399 بهشتیارد 3 ی،ممسن نورآباد، منفرد مهیحک . مصاحبه نگارنده با خانم3
 . 1399تیر  6. مصاحبه نگارنده با سردار محمود فیروزي، شیراز، 4
 .1399تیر  7ي، تهران، جلسه اول، اسد محمدجعفر. مصاحبه نگارنده با سردار 5
 .1399 بهشتیارد سوم کاووس، گنبد. مصاحبه نگارنده با محمدعلی ایزانلو، 6
 .499، ص1396ایران، چاپ چهارم،  معاصر تاریخ مطالعات اده، تاریخ دشت مغان، تهران، انتشارات مؤسسه. میرنبی عزیزز7
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 از يتعداد رفتندیم يو دنید به اوقات یگاه که خودشان منزل یکی. کردند رگزارب جماعت نماز جا سه شانیا«
. کردیم برگزار جاهمان اوقات یگاه را جماعت نماز منزل همان در شدیم اذان وقت به اگر مردم و ونیانقالب
 از و هست آبادترك مسجد به معروف که گنبد الزمانصاحب مسجد در یمدت کی شانیا هم اوقات یگاه

 يهايریگسخت و ساواك فشار با یمدت از بعد و. کردیم برگزار جماعت نماز شانیا آنجا ،است انقالب يهاکانون
 قرار شهر کانون در و انقالب کانون در شانیا خواستینم ساواك و بود شهر داخل در مسجد آن چون ساواك،

 هیکاظم مسجد به شانیا باز آنجا از .بدهد ادامه را ماعتج نماز شانیا نگذاشتند کردند که ییهايریگسخت با. ردیبگ
 لهیوس امکانات، االن مثل هم یطرف از بود، یمحروم شهر کی گنبد شهر موقع آن. بود گنبد شهر هیحاش در که رفت

 زحمت به را شانیا ساواك مشقت آن با و یسخت آن با رمردیپ نیا خب. نبود آژانس و یتاکس و ذهاب و ابیا
 و بردند مسجد آن به را شانیا یانقالب يهاجوان نیهم يبرا. ردینگ قرار مردم توجه مرکز در شانیا تا ختنداندایم

 هاجوان ،نداشتند یمشکل آمدن و رفتن در باالخره که يافراد اغلب هم آنجا. خواندیم جماعت نماز شانیا آنجا در
 و نشستیم خود نماز يجا همان در نماز از بعد بود، نبرالمممنوع چون نماز از بعد شانیا رفتند،یم هانوجوان و

. بود رگذاریتأث هم یلیخ و. کردمی االتشانؤس به دادن پاسخ و یسخنران و کردن صحبت به شروع هاجوان يبرا
1».شدند یاجتماع تشکل به لیتبد ،ندبود کرده برقرار ارتباط شانیا با که يافراد نیهم که يطور  

هاي عبادي و اخالقی ایشان در این فعالیت  2.گري فعالیت داشتندر کنگان، در مسجد کوزهدر بند شهید مدنی
هاي ایشان شرکت حوزه و مسجد عامل رونق آن شد تا جایی که افراد بازاري هم در جلسات نماز و سخنرانی

   3یت مذهبی داشته باشند.توانستند فعالتر میهاي ایجاد شده براي ایشان، کمکردند. البته به دلیل محدودیتمی
بر آبادسازي مراکز دینی در دوران تبعید، در صورت لزوم از این اماکن براي مقابله فرهنگی اهللا مدنی عالوهآیت

روش مبارزه منفی نیز از «عنوان مثال، گرفتند. بهمبارزه منفی بهره می و سیاسی در برابر فساد رژیم پهلوي از طریق
شد. و مراسم دینی انجام می صورت عدم برگزاري مراسم نماز جماعتگاه حکومتی شاه و بهاجد علیه دستطریق مس

از برگزاري نماز جماعت در مسجد جامع این آباد، اهللا شهید مدنی در دوران تبعید خود در خرمآیتعنوان نمونه، به
 4».کردو از این طریق با سایر مبارزین ابراز همبستگی و همدردي می ممانعت شهر

 هاي دینیهاي انحرافی و اعتقادي در مناطق داراي اقلیت. مقابله با جریان5-7
 دشمن ییشناسا ،یاسالم نظام انیک از انتیص جهت در یدفاع استیس نیتدو و نییتع ي،زیربرنامه يبرا است یهیبد
در  .است واجب يامر ند،کیم دیتهد را نظام سیاسی اسالمی ینید و یملّ  تیموجود او هیناح از که ییدهایتهد و

 دشمنان برابر در یمدن اهللاتیآ کههاي فرهنگی، اعتقادي و اجتماعی در حوزه یدفاع يهااستیسهمین راستا، 

                                                                                                                                                                                   
 .1399 بهشتیارد 4غالمرضا خارکوهی، گرگان، . مصاحبه نگارنده با 1
 .1399 ریت 6 ومد جلسه و 1399 بهشتیارد 10 ، جلسه اولرازیش ي،عاشور نیغالمحس والمسلمین االسالمحجتمصاحبه نگارنده با . 2
 .1399 بهشتیارد 7 کنگان،بندر  ي،ریاس محمد حاج بامصاحبه نگارنده . 3
 .52، ص1387پور، تاریخ شفاهی جامعه روحانیت مبارز تهران، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، تابستان. مجید نجف4
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 توصیف کرد. »ی و سیاسیفرهنگ یناامن و کفر قیمصاد از یاسالم جامعه يسازپاك« عنوان اب توانیم را دیگزیبرم
فرهنگی و اعتقادي  فساد مظاهر با نیز عمل عرصه در .درکیم برمال را دشمنان نقشه ش،یخو يهایسخنران با شانیا

 یخارج و یداخل دشمنان که دانستیم رایز ؛کردیم مقابله سازي و...هاي مشروبافل فساد، کارخانهنظیر مح
 یاجتماع و یاسیس يهاصحنه در همواره رو،نیازا .هستند یرانیا امعهج فیعضت و اسالم چهره بیتخر درصدد
 يحوزو و یعلم مباحث به صرفاً  شیخو یانقالب اقدامات و هاتیفعال يراستا در یمدن اهللاتیآ .داشتند حضور
 با مقابله به) ره(ینیخم امام اتیمنو يراستا در نمودند یسع و خواستند پاه ب استکبار و ظلم هیعل بلکه نشدند محدود

 محکوم ضمن و خواستند پا به ظلم هیعل آن از قبل چه و یاسالم قالبان زمان در چه شانیا. بپردازند ظالمان يتعد
 خلق حزب ت،ییبها رینظو انحرافی  ضاله يهافرقه متحجرها، نماها،اسالم با مقابله به يپهلو میرژ يهايتعد کردن

  1.پرداختند...  و مسلمان
جهت رفع شبهات سیاسی  ر نورآباد ممسنیکند که شهید مدنی در زمان تبعید دیکی از انقالبیون کازرون بیان می

اخالق، مهربان اهللا مدنی مردي خوشآیت«هاي انحرافی قاطعیت داشتند: فعال بودند و در برخورد با جریان و عقیدتی
کرد و در بیان احکام دینی و مردمی بود اما در مواقع حساس و در صورت لزوم بسیار قاطع و بدون گذشت عمل می

کرد که یک نمونه آن را شخصاً مشاهده کس تعارف نداشت و مسائل را شجاعانه بیان میاسی با هیچو مسائل مهم سی
گاه با هم کردم. در انجمن امور دینی کازرون دو طرز تفکر وجود داشت که اغلب با هم درگیر بودند و گاه و بی

رگرفته از خوي و خصلت انقالبی حضرت جویانه برفتند. یک طرز تفکر روشنفکرانه و انقالبی و مبارزهکلنجار می
بینانه، ساکت، آرام و به تعبیري امام خمینی(ره) که حامیان آن اغلب جوانان بودند و یک طرز تفکر خوش

 2کاران که به رئیس انجمن حجتیهبینان و محافظهتر بودند. طیف خوشتجربهتر و ظاهراً باانه که افراد مسنکارمحافظه
اهللا به ایشان و با توجه به داشتن لباس روحانی و یدك کشیدن واژه آیت ،وابسته به رژیم بود کار وکه فردي سازش

شد و رفع تکلیفی بود براي خطر بود و هم تبلیغات محسوب میضرر و بیچون این روش هم بی .جستندتمسک می
شخص از قم به شیراز مسافرت کردند بار آن مدنی در نورآباد ممسنی بودند یک اهللاعوام. در همان روزهایی که آیت

کنندگان ایشان، همان دوستان نش به استقبال ایشان در فرودگاه شیراز رفتند که چند نفر از استقبالراو جمعی از هوادا
اي با حضور جمعی از مهمانان در خدمت مسن ما در انجمن کازرون بودند. فرداي آن روز، قبل از مغرب جلسه

کرد کار خیر به جلسه وارد شدند و یکی از آنها که فکر میکه همان چند نفر مستقبلین با تأ ماهللا مدنی بودیآیت
بسیار خوبی انجام داده با حالت شعف و شادي، در حالی که هنوز ایستاده بود خدمت آقا عرض کرد که ما االن از 

                                                                                                                                                                                   
 .15-14، ص 1394، نوزدهم شهریور 23، ماهنامه سخن شهروند، سال چهارم، شماره »ستکبرینم ظلم علیه یعمل قیامشهید مدنی و «. ملیحه نیکروش، 1
 یمدن اهللاتیآکردند. اهللا مدنی با ایشان مخالفت جدي داشتند و با انحراف فکري وي، مبارزه فکري و فرهنگی می. اشاره به شیخ محمود حلبی دارد که آیت2
 م،یکن دراز آنها طرف به دست دینبا بخوابد، کارها هم اگر دیندار حق« ؛که ندگفت بارکی حجتیه انجمناعضاي  از یانقالبنیروهاي  ییجدا ضرورت در زین
 محمود خیش یزندگ داستان«ی، میرح خجسته رضا .کرد اعالم حرام را او از استقبال زین کازرون به یحلب محمود خیش سفر در و »اندیخطرناک انیجر هانیا

 .1386، مهر 20، شهروند، شماره »برساخت او که ياهیحجت انجمن و یحلب
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اهللا فالنی رفتیم و انتظار داشت که تمنین در فرودگاه شیراز به دیدار آیگردیم و با جمعی از مؤیراز بر میسفر ش
هم کشید و از جمالت چهره درد اما حضرت آقاي مدنی با شنیدن این قد و استقبال آقاي مدنی قرار گیرمورد تف

رسید فرمودند: شما مرتکب خالف بزرگی شدید، این حالی که عصبانی به نظر می حالت عادي خارج شد و در
یرهاي تند دیگري به مخالفان حرکت انقالبی حضرت امام خمینی(ره) است و تعب برید ازشخصی که از او نام می

و نیروهاي مذهبی شهر به مقابله با بهائیت در مناطق اطراف نورآباد  شهید مدنی با همراهی علما 1»کار بردند...
 2پرداختند.

 سیاسی مردم  .  افزایش آگاهی5-8
ینی اطالعات و آگاهی سیاسی در سطح پایی که عموماً از نظر هایگاهاقدامات فرهنگی و سیاسی شهید مدنی در تبعید

خاطرات نزدیکان شهید محراب در نورآباد  شد. براساسمنجر میبه رشد بصیرت و آگاهی سیاسی  ؛قرار داشتند
 3ثر بودند.به مسائل حکومت و سیاست بسیار مؤ ممسنی، ایشان در توسعه سطح فرهنگ دینی و آگاهی مردم نسبت

دادند و از این هاي امام(ره) را به نیروهاي انقالبی میر خاطرات انقالبیون این منطقه آمده است که ایشان اعالمیهد
 4داشتند.را مردم از اهداف سیاسی امام خمینی(ره) بیداري سیاسی و افزایش سطح آگاهی  طریق قصد

را گسترش هاي انقالبی ند، افکار و اندیشهاز اهل سنت بود آن جمعیت که بخش عمده کنگانبندر حضور ایشان در 
هاي انقالبی شهرستان دیر و کنگان به فعالیت اي از مردمهاي ایشان، بخش عمدهو به دلیل بیانات و روشنگري داد

اولین اعتراضات رسمی و گسترده ضد رژیم پهلوي  ،حال، پرورش افکار سیاسی در این منطقه عین در   5روي آورند.
همین رویکرد در زمان حضور ایشان در گنبد کاووس وجود داشت و اقدامات    6.را شکل داد تان بوشهردر جنوب اس
 7شد.منجر  سطح بینش سیاسی مردم به توسعه تفکرات انقالبی و ارتقاشهید مدنی 

داري ی اعتقاد دارد مبارزات شهید مدنی قبل از انقالب اسالمی، نقش مهمی در بیکاشانیراست نیحس اهللاتیآ
گیري سیاسی مردم و آگاهی آنها نسبت به حکومت پهلوي داشت و عملکرد ایشان به هوشیاري مردم و شکل

طالعاتی بود که توسط شهید این رویکرد براساس آگاهی، بصیرت و ا کمک کرد؛هاي عمومی علیه رژیم جریان
 مختلف بالد به که یغیتبل يسفرها در الت،یصتح لیاوا همان از شانیا ،انقالب از شیپ«: منتقل شده بود آنها مدنی به

                                                                                                                                                                                   
 .5، ص 1399اصغر دریاب براي نگارنده، اول شهریور . خاطرات مکتوب علی1
 .180، پیشین، ص »هاي انقالبی در بخش رستم ممسنینقل شفاهی از فعالیت«جو، . رهام انصاري و صالح دیانت2
 . 1399تیر  6از، . مصاحبه نگارنده با محمود فیروزي، شیر3
نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران ، پایان)ش. ه1320-1357( دوم يپهلو دوره در یممسن یفرهنگ و ياقتصاد ،یاسیس تحوالت خیتار. علیرضا مرادي زردك، 4

 .80، ص 1396دوره اسالمی، دانشگاه یاسوج، شهریور 
 .1399ت اردیبهش 31. مصاحبه نگارنده با اکبر اندایشگر، بردستان، 5
 .1399اردیبهشت  27نژاد، بندر دیر، . مصاحبه نگارنده با عبدالحسین بحرینی6
 31 ، قم،فریمیابراه يعبدالهاد اهللاتیآمصاحبه نگارنده با ؛ 1399 بهشتیارد سوم. مصاحبه نگارنده با حاج محمد نوروزي، گنبد کاووس، جلسه اول و دوم، 7

  .1399 نیفرورد
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 که گفت بتوان دیشا و دادندیم ياریهش مردم به و کردندیم آشنا گذشته میرژ مفاسد به نسبت را مردم رفتند،یم
) ره(امت امامت يهايرهبر با مردم حرکت و کردن داریب و انقالب رساندن ثمر به در که است یکسان ازجمله شانیا

 را يافراد م،یداشت وآمدرفت که هاشهرستان از ياریبس در«: کردندیم ریتعب شانیا خود یگاه. اشتندد یمهم نقش
 و همدان در ییایقضا شانیا» .میرژ با مبارزه و مفاسد و منکرات با مبارزه يبرا ایمه و آماده ،محکم اریبس م،یاساخته

 مبارزات بودند، برده آنجا به امور اداره يبرا را شانیا و نموده تقاضا آنجا مردم که آبادخرم در و داشتند آذرشهر
 در که یامیا در و شدند دیتبع یمختلف يجاها به یمدن دیشه اهللاتیآ. شد شانیا دیتبع به منجر که دادند انجام یمهم

 شور کی و ردندکیم داریب را مردم و داشتند یجلسات هم جاهمان. میرفت ارتشانیز به ما بودند، دیتبع یممسن نورآباد
 وآمدرفت يادیز يهاتیجمع مرتب... و رازیش و کازرون از که يطورهب. بود شده جادیا منطقه آن در جانیه و
 که بود آورده وجود به آنجا مردم در یتحول و حرکت کی و کردندیم استفاده شانیا يرهنمودها از و نمودندیم

 ای و کرده يآزاد يتقاضا بزرگوار نیا که کردیم یسع یول آورد، فراهم را شانیا يآزاد نهیزم خواستیم دستگاه
 يآزاد يتقاضا تا شناسمینم تیرسم به را میرژ من که بودند گفته شانیا یول کند، يآزاد يتقاضا شانیا يبرا یکس
 1 ».کند يآزاد يتقاضا من يبرا یکس که ستمین یراض و کنم

هاي ایشان و نوارهاي سخنرانی حضرت امام(ره)، پخش اعالمیه دادند که با توزیعایشان شاگردانی پرورش می
شهید «توان اشاره کرد: عنوان نمونه میکردند. بهی سیاسی جوانان کمک میهاي انقالبی به رشد آگاهتشکیل کانون

 حاکم نشاندهدست دستگاه ستمظلم و  برابر در بود، یمذهبی ول محروم ياخانواده فرزند کههاشم ساجدي 
 چیه از راه، نیا در که شد آغاز یشاهستم میرژ يبرانداز جهت در اقداماتش نیبنابرا. بماند ساکت توانستینم

صورتبه بودند، دیتبع گنبد در زمان آن که یمدن اهللاتیآ محراب، دیشه یهماهنگ با مبارزات، نیا. ستادینا باز یشتال
 ییهاکانون لیتشک نیهمچن و مبارز انیروحان و امام حضرت از کاست ينوارها و هیماعال پخش مانند ،یمختلف يها
 2».گرفتیم انجام میرژ با مبارزه يبرا لوازم کردن فراهم و جوانانی آگاه و رشد يبرا

 . پاسخ به نیازهاي مخاطبان جوان و راهنمایی آنها5-9
 هر به دْیتبع امیا دریشان ا. ندداشت معهجا يِ انرژ پُر قشر نیا به یخاص توجه و دیورزیم عشق جوانان به یمدن اهللاتیآ

 هاآن گوناگون سؤاالت به هاساعت و نددادیم اختصاص جوانان به را روز از ینیّمع وقت ،ندشدیم منتقل که يشهر
 اعتماد و محبت مورد شهیهم ،ندداشت جوانان و نوجوانان با که ياریبس یسنّ تفاوت وجود با شانیا. دادندیم پاسخ
 دل درد شانیا با و افتندییم کند،یم درك را مسائلشان که یمیصم یدوست را شانیا جوانانْ و ندگرفتیم قرار آنان

اهللا مدنی در نورآباد، عید آیتکند که در زمان تبعنوان نمونه، یکی از جوانان انقالبی کازرون نقل میبه   3.کردندیم

                                                                                                                                                                                   
 .3-5ها، پیشین، صص ساز حوزهی، انسانکاشان یسترا نیحس اهللاتیآ .1
 .20-21تا، ص .وزارت جهاد کشاورزي، جهاد سازندگی در دفاع مقدس، تهران، ستاد راهیان نور کشور، بی2
 .160ص  ،1382 وریشهر ،42، شماره گلبرگ مجله، »اهللا مدنیجلوه اخالص: شهادت آیت«ی، وسفی نبیز. 3



 قانی(ره)دهخوار مدنی اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید هايفعالیت و شخصیت زندگانی، شفاهی تاریخ :االعالم العلماء سید   330
 

  

یدم و ایشان با ظرافت و بیان مناسب مطالب را براي بنده پرسهاي فکري خویش را از ایشان میاالت و دغدغهسؤ
  کرد. در خاطرات ایشان آمده است:تشریح و تبیین می

 را پاسخم نتوانستم هاکتاب در چون و بود کرده مشغول را ذهنم اریاخت و جبر مسئله در یپرسش ینوجوان زمان از«
 دیشه دیتبع دوران در. افتمین کند، اقناع مرا که یاسخپ اما دم؛یپرسیم ،کردمیم گمان که کسآن هر از ابمیب

 آرام که داد یپاسخ مرا. دمیرس شانیا محضر به. بپرسم شانیا از را پرسش نیا گرفتم میتصم ،یممسن به یمدن
 1».شدم

 ماا داشت، یعیرف اریبس گاهیجا ،یعلماز نظر  نکهیا وجود با شانیا«کند: اشاره می زمینه ی در اینروحان لیفام
 ازین ییراهنما به جماعت کردیم احساس که یوقت ت،یجمع تعداد هر با و يانقطه هر در ،یمعمول يمنبر کی همانند
 که نبود آن شهیاند در. دادیم قرار یاسالم احکام و معارف انیجر در را مردم و کرد،یم ارائه یسخنان حتماً دارد،

 کدامچیه ک؟ینزد ای است دور راه نیا ایآ است؟ شانیا مناسب تیجمع ایآ برود، منبر که هست شانیا شأن در ایآ
 را آن و کردیم بار خود بر را فهیوظ نیا شانیا گرفت،یم صورت يامراجعه اگر ژهیوبه نبود، مالك شیبرا آنها از

 لرستان ز،یتبر همدان، اشرف، نجف بود که یطیمح هر در. میبود شاهد شانیا از مناطق یتمام در را نیا. دادیم انجام
 حد از شیب جوانان به نسبت. کنگان و مهاباد کاووس، گنبد ،یممسن نورآباد مانند ندبود دیتبع که ییجاها درو 

 محبت او به و گرفتیم آغوش در را او و شدیم بلند قد تمام رفت،یم شانیا شیپ یجوان که یوقت. بودند حساس
 دیپرسیم یسؤال اگر. شدندیم او جذب جوانان که کردیم برخورد یانمهرب با و دوستانه چنانآن. کردیم توجه و
 میتفه او يبرا را مسئله تا کردیم تالش ممکن، انیب نیترساده با و هامثال انواع ذکر با و حوصله با و وجود تمام با

 2».کنند مراجعه يو به بتوانند افراد که نمودیم فراهم را یدانیم درواقع. کند

 ویق مردم به مقاومت علیه استبداد پهلوي. تش5-10
علیه رژیم  عمومی به قیام در دوران تبعیدشان در کنگان به اعتقاد شیخ عباس عاشوري، اقدامات متنوع شهید مدنی

در بدرقه شهید  راهپیمایی گستردة مردم کنگان و دیر اي،یکی از نمودهاي بارز چنین مسئله  3.کمک کرد پهلوي
کار و گسترده توسط مردم این منطقه بهصورت مستقیم پهلوي به حکومت ، شعارهاي ضدباراولین بود که برايمدنی 
مردم منطقه  باکیبه شهامت و بیدهد که حضور شهید مدنی عسکر جاللیان در این زمینه توضیح می   4شد.گرفته
 5یافتند.ور میهاي سیاسی علیه رژیم پهلوي با جسارت بیشتري حضشده بود و در فعالیتمنجر 

                                                                                                                                                                                   
 ، پیشین.»را به مردم کازرون برسانید سالم من«. علی اسدزاده، 1
 ی.روحان لیفام اکبریعل دیس. خاطرات 2
 .1، ص 1363جا، ، بی1357الی  1343هاي قبل از انقالب ا سال . عباس عاشوري، بیوگرافی فعالیت3
 .209ص  ،1394اسالم، چاپ اول،  موعود انتشارات قم، فارس، خلیج ناشناس فرزند دیّر نژاد،بحرینی عبدالحسین. 4
 .1399اردیبهشت  9مصاحبه نگارنده با دکتر عسکر جاللیان، . 5
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هاي تفسیر و قرآن خود در ایام تبعید در ها، جلسات مذهبی، محافل دوستانه و کالسشهید مدنی در سخنرانی
کید داشتند و عمومی در برابر ظلم و استبداد تأ شهرهاي مهاباد، نورآباد، کنگان و گنبد کاووس، بر لزوم مقاومت

. یکی است عامل پیروزي نهضت اسالمی ملت ایران علیه رژیم پهلويباورشان این بود که استراتژي صبر و مقاومت 
 مقاومت اگر شما بود، گفته یمدن اهللاتیآ«کند: از افرادي که در ایام تبعید به خدمت شهید مدنی رسیده بود، نقل می

 1 ».دیهست روزیپ د،یکن

 . تالش براي تقریب مذاهب در دوران تبعید5-11
 کاووس را درنظیر گنبد نشینتبعید آنان به مناطق سنی، مبارزات علماي مذهبی ذ ومقابله با نفو برايساواك 

با تبعید آنان به شهرهایی که عقاید مذهبی مغایر با رهبران مذهبی  کردکه فکر می چرا ؛بود هاي خود قرار دادهبرنامه
ت مذهبی در آن منطقه منزوي خواهند هم با دامن زدن به اختالفا وکاهد میکارایی آنان  هم از نفوذ و ،وجود دارد

ورزید. غافل از اینکه مینشین مبادرت به دلیل همین پندار بود که رژیم به تبعید روحانیون مبارز به مناطق سنی؛ شد
 هم شیعه هر دو فارغ از تفاوت مذهب در مبارزه با رژیم پهلوي راه مشترکی را در پیش گرفته بودند و هم سنی و
سیاست  شهید مدنی نیز در زمینه این پندار ورو قرار دادن آنها کارگر نبود. دهاي رژیم در زمینه رودرترفن تبلیغات و

 در مدنی شهید مذهبیو هاي سیاسی رژیم پهلوي به شهر گنبد کاووس تبعید شد. وقتی رژیم نتوانست مانع فعالیت
کرد تا وي را منزوي کند، ولی شهید ش میزعم خود تالبد کاووس بهشود، با تبعید وي به گن نشینشیعه شهرهاي

از ورود به گنبد به برگزاري  مدنی نه فقط از اقدامات خود نکاست بلکه به آن شتابی بیشتر بخشید. وي بالفاصله بعد
سلوك  توانست آنان را تحت تأثیر رفتار و تشیع گنبد پرداخت و دیدار با روحانیون اهل تسنن و وگو وجلسات گفت

هاي از حوزه ،خود هم رأي گرداند. وي سپس به مدرسه علمیه منتظریه در مبارزه با رژیم پهلوي با و ادهخود قرار د
سپس به اقامه نماز در مسجد جامع شهر  عنوان پایگاه مبارزاتی خود قرار داد وآنجا را به علمیه آن شهر رفت و

 هم وجود داشت.بندرکنگان این مسئله در تبعیدگاه   2پرداخت.
کردند. اهللا مدنی در زمان تبعید در بندر کنگان نیز از هر فرصتی براي وحدت بین شیعه و سنی استفاده میآیت

شهید مدنی با توجه به حضور حداکثري اهل سنت در بندر کنگان، همواره رویکرد تقریبی داشته و تالششان حفظ 
ت هم در جلسات ایشان شرکت داشته باشند. وحدت بین فرق اسالمی بود. همین رویکرد ایشان باعث شد تا اهل سن

کرد با تبعید شهید مدنی به منطقۀ گرم و سنّی مذهب کسی از رژیم پهلوي خیال می«به نقل یکی از انقالبیون منطقه، 
ایشان استقبال نخواهد کرد. اما حضور ایشان در منطقه تحوالت اساسی به وجود آورد و برادران اهل سنت نیز حضور 

                                                                                                                                                                                   
 .4، ص 1399مرداد  26نژاد براي نگارنده، . خاطرات مکتوب عبدالحسین بحرینی1
 .113-114اهللا شهید سیداسداهللا مدنی، پیشین، صص پور، زندگی و مبارزات آیترضا بسطامی و داود قاسم. 2
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 متحد هم با گفتندو می داشتند تأکید«هاي مبارزین انقالبی بندر کنگان و دیر، شهید مدنی بر اساس گفته   1»داشتند.
  2»بودند. یکدست مبارزه براي مردم همۀ بود، هم طورهمین باشد. رژیم با مبارزه شما همۀ هدف و باشید

 دیتبع استیس همان نهیزم در شهر آن به یمدن دیشه دیتبع قطع طوربه و بود کشور نینشیسن يشهرها ازنیز  مهاباد
 سلوك همان ندگذاشتیم قدم که هرجا بهشهید مدنی  یول. بود یمذهب لحاظ از نامتجانس مناطق به مبارز ونیروحان

 به یوقت نیبنابرا. گرفتیم دهیناد را افتراق نکات و دیورزیم دیتأک اشتراك نکاتبر  و داشت را خود یشگیهم
 در يو. داشتند نهیزم نیا در مردم جیبس در یسع وکردند  دیتأک يپهلو میرژ با مبارزه جنبه همان بر شد دوار مهاباد

 پول که دیکن قیتحق دیبرو د؟یدار کار چه عثمان و یعل عمر، ابوبکر، به شما« :کرد اظهار خود يهایسخنران از یکی
 3.کرد منعطف حساس نکات به یمذهب اختالفات از را مردم اذهان گونهنیبد و ».رودیم کجا نفت

هاي ایشان در زمان حضورشان در مهاباد، تالش داشتند با ارتباط صمیمی با جوانان اهل سنت، آنها را به ارزش
 يدیجد گاهیپا منطقه نیا به ورود بدو از یمدن اهللاتانقالب اسالمی نزدیک نمایند. در این زمینه باید اشاره کرد آی

 در امیق به و کرده داریب را آنان ع،یتش و سنت اهل برادران وحدت شعار با و کندیم يزیریپ خود مبارزات يبرا
 که ینیحس نیعزالد لیقب از ،انآن وابستگان و میرژ يهااستیس يافشا در شانیا مبارزه. خواندیم فرا واحد یصف

 ابراز ضمن رفته نیعزالد خانه به ادمهاب جوانان از يتعداد که گشت باعث بود، شده گمارده میرژ طرف از رسماً
 4.بشکنند اعتراض عنوانبه را او منزل يهاشهیش ،تنفر و انزجار

 سازي مردمروي سیاسی براي آگاه. پیاده5-12
ت روزانه بود و این صورشهید مدنی در دوران تبعید، امضا دفتر ژاندارمري و یا ساواك به یکی از امور اجباري براي

کردند و با میشد. ایشان از این مشکل براي تبلیغ سیاسی علیه رژیم استفاده ها محسوب میتبعیدي مسئله از شرایط
کردند و تالش داشتند هاي شلوغ براي انجام این کار، اذهان عمومی را نسبت به این اقدام تحریک میانتخاب ساعت

 ماهیت رژیم پهلوي را به مردم نشان دهند. 
اهللا مدنی در نورآباد ممسنی تبعید زمانی که آیت 54سال «باد ممسنی آمده است: در خاطرات مربوط به نورآ

ها پیاده به ژاندارمري بودند، همراه جمعی از دوستان به زیارتشان رفتیم. ایشان هر روز جهت امضا دفتر تبعیدي
ودشان دفتر را به گشتند. خدمتشان عرض کردم: جهت امضا نروید که اگر امضا الزامی است، خمیرفت و برمی

                                                                                                                                                                                   
 31، بردستان، اندایشگر اکبر با نگارنده مصاحبه؛ 43اهللا مدنی در استان بوشهر، پیشین، ص هاي انقالبی شهید محراب آیتفعالیت. سیدمحمدجواد قربی، 1

 .1399 اردیبهشت
 .1399 خرداد1 بحرانی، بندر دیر، ابراهیم حاج با نگارنده مصاحبه؛  44. پیشین، ص 2
 .119-120صص پیشین،. 3

پور، زندگی و رضا بسطامی و داود قاسم؛ 129پیشین، ص  ی،مدن داسداهللایس دیشه مبارزات و یزندگ بر يمرور: اخالق معلم امام، اری، یچرات ییرضا داود. 4
، اهللا سید اسداهللا مدنی؛ مرکز بررسی اسناد تاریخی، یاران امام به روایت اسناد: شهید آیت120-119صص اهللا شهید سیداسداهللا مدنی، پیشین، مبارزات آیت

 (بخش مقدمه).  30، ص 1377تهران، انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، چاپ اول، 
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شود این کار را کرد ولی هر روز پیاده رفتن به ژاندارمري و برگشتن من، خود یک حضور شما بیاورند! فرمودند: می
ر روحانی توانند بفهمند یک نفند، مردم نمیته یک روز بروم یا دفتر را بیاورنوع تبلیغ علیه حکومت است. اگر در هف

  1»امضا است.و مجبور به  در دیارشان تبعید
 ایشان به سمت ژاندارمري را پیگیرروي در خاطرات سردار جعفر اسدي آمده است که از شهید مدنی دلیل پیاده

که ایشان قصد دارد از این طریق به آگاهی جوانان منطقه و بیداري مردم دست یابد. در  ماینکه متوجه شدتا شدم 
 خانه از ظهر دوازده تا ازدهی يهاساعت نیب روز هر. دارد حضور شهر در نورآباد در«کتاب هدایت سوم آمده است: 

 با دیبده اجازه ،گذشته شما از یسن ،گرمه هوا آقا گفتم دوبار یکی. آمدیم و رفتیم ادهیپ يژاندارمر طرف به
 بهتر هوا که دیبرو زود يهاصبح الاقل گفتمیم. برود ادهیپ را ریمس نیا دیبا که داشت اصرار. نمابرسشما را  نیماش

 از ساعت نیا دارد اصرار چرا دانستمینم لیاوا. است خوب هم یلیخ ساعت نیهم نه که بردیم باال را ابروها. است
 یرستانیدب يروهروب دیآیم يژاندارمر از برگشت در دمید. کردم دنبالش بار دو یکی. دیایب و برود ادهیپ ریمس نیا

 و شدیم لیتعط رستانیدب ،گرفتیم تازه ینفس تا برق يهاستون از یکی به هددیم هیتک و بود هایکینزد آن که
 هستند، ناجو هانیا: گفت. دمیپرس را کار نیا علت او از. دورش زدندیم حلقه ينفر چند و رونیب آمدندیم هابچه
 که هیکاف کنه امضا يرمرژاندا بره دیبا روز هر یچ يبرا دیس نیا دبپرسن ناخودش از که نیهم دارند یپاک يهادل

 و حتینص تا کردیم یشوخ و زدیم بامزه يهاحرف شتریب رستانیدب آن جوانان با. وندبش میرژ نیا يهاظلم متوجه
 2»د.شویم قیحقا متوجه خودش است يقو جوان ناخودآگاه داشت اعتقاد. زهایچ نیا و ینید احکام

روي و امضاي دفتر حضور و غیاب ژاندارمري، طریق پیاده ایشان از آباد هم وجود داشت.این مسئله در خرم
خصوص تبعید روحانیت هتبلیغ منفی علیه رژیم پهلوي انجام دهند و مردم را نسبت به مسائل سیاسی ب ندتالش داشت

ن د یا شهید مطهري فعلی یا ساواك آآباشان خیابان شاهخانه«آگاه سازند. در این زمینه در خاطرات آمده است: 
ن بود. شهید مدنی مقید بود از منزل تا گفتند، چون ساختمان ساواك در آن خیاباك میزمان، آن زمان هم ساوا

آمدند تا به تاکسی برسند و به حوزه بیایند؛ یعنی حالت تکلیفی این مسیر را پیاده می ،میدانی که نزدیک آنجا است
 ،روم به ژاندارمريفرمودند که من پیاده می.کردند..می کار رااینکه بگویند براي چی این  دانستند نهبراي خودشان می
ید ویها بگمثل سایر تبعیديهم علت را پرسیدم و گفتم آقا چه اشکالی داره شما  .کنموم و امضا میرخودم روزانه می

م هخواود لذا من میشآمد من سبب تبلیغ علیه دستگاه میونه، رفترند شما در منزل امضا کنید. گفتند وکه دفتر را بیا
 3»آمد.وتبلیغ رو انجام بدهم در این رفت این

                                                                                                                                                                                   
محمدمهدي روشن، ؛ 46االسالم والمسلمین روشن پیرامون انقالب، شهدا، علما و حج، پیشین، ص . رمضان تیموري، خاطرات روشن: خاطراتی از حجت1
 .113، ص دآباخرم در االعالم العلماء دیس
 .61، پیشین، ص مقدس دفاع و یاسالم انقالب از ياسد محمدجعفر سردار خاطرات: سوم تیهدامنش، . سیدحمید سجادي2
 .1399خرداد  28آباد، االسالم مهدي روشن، خرممصاحبه نگارنده با حجت. 3
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. م بودرفتن شهید مدنی در شهرهایی که حضور داشتند، عامل جذب مرد این است که راه مهم در این زمینه نکته
 که ابانیخ در یعنی قتاً،یحق بود درس رفتنش راه همان یمدن يآقا«کند: نقل می آبادسن بهرامی از انقالبیون خرمح

. شانذهن در آمدیم نید خالصه مردم، کردندیم نگاهشان اصالً  است شاهد خدا. آوردندیم نید مردم ،رفتیم راه
1».مردم و هامغازه ،کردندیم وجورجمع را خودشان

                                                                                                                                                                                   
 .1399 ریت 9آباد، . مصاحبه نگارنده با حسن بهرامی، خرم1
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 اهللا مدنیشتم: مبارزات و عملکرد انقالبی آیتفصل ه

 . مقدمه1
تبعید و فشار -صورت اجباريصورت اختیاري و چه به، چه بهاهللا مدنی در تمامی شهرهایی که حضور داشتندآیت

همواره اقدامات مختلفی در راستاي تبلیغ، ارائه خدمات اجتماعی و اصالح شرایط سیاسی و  -سیاسی رژیم پهلوي
ر از زادگاه خویش در آذرشه ي انقالب اسالمی در شهرهاي مختلفی انجام دادند و از دهه سی تا زمان پیروزفرهنگ

در این فصل اقدامات ایشان در رو، انقالبی بودند. ازاینها و اقدامات فعالیت تا نجف اشرف در کشور عراق منشأ
 . گیردقرار می بررسی مورد بلیغی ایشان در عراقهاي سیاسی و تهاي آذربایجان، قزوین و همدان و فعالیتاستان

 هاي سیاسی و اجتماعی در زادگاه (آذرشهر). فعالیت2
اهللا مدنی از نجف اشرف به ایران آمده و است که آیت 1331هاي اولین اسناد مبارزاتی شهید مدنی، مربوط به سال 

اجتماعی شهید -هاي سیاسیز اصالحات و فعالیتا برخی  1تحول است.، زادگاه خود به دنبال تغییر و در آذرشهر
 مدنی در آذرشهر به قرار زیر است: 

 الف. تأسیس مدرسه اسالمی، 
 ب. نفی کاله پهلوي، 

 پ. تکیه بر زندگی و ظواهر اسالمی،
 هاي غیراسالمی و ضد اسالمی دوران رضاخان،ت. طرد روش

 سازي در آذرشهر. شراب کارخانه ث. تعطیلی
هاي سیاسی، استانداري و رکن دو ارتش با اقدامات ایشان مخالفت کرد، اقدامات اصالحی و فعالیت به دلیل این

ابوالقاسم  اهللا سیدرغم تالش آیتگردد. علیدش به آذرشهر ممنوع میتا آنجا که به استانداري تبریز احضار و ورو
شوند و چند ایشان از مبارزه ناامید نمیهر  2شوند.کاشانی، ایشان مجبور به ترك ایران و بازگشت به نجف می

 کنند.هاي خود را براي اصالح سیاسی و فرهنگی در آذرشهر پیگیري میفعالیت

                                                                                                                                                                                   
 .2، ص 1399وچهارم مرداد زي براي نگارنده، بیست. خاطرات مکتوب قاسم تبری1
اهللا سید اسداهللا مدنی، گرداورنده سید نامه شهید محراب آیتاهللا: ویژه، در مهاجر فی سبیل»اهللا سید اسداهللا مدنیحیات فردي و سیاسی آیت«. قاسم تبریزي، 2

 .9، ص 1399محمدجواد قربی، تهران، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول، 
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 مساجد نیتربزرگ از -کاظمیحاج مسجد در جماعت نماز يبرگزار آذرشهرشهر  در شهید مدنی اقدام نیاول 
 ضمن و پرداخت دممر يروشنگر به کاظم یحاج جدمس در خود يهاو نطق یسخنران درایشان . بود -آذرشهر شهر
 .کرد یابیارز نیمؤمن ۀهم هدف را آن با مبارزه ی،نیدیب و فساد يهاجلوه و مظاهر از انتقاد
 ییبها عوامل محسوس نفوذ و داردامنه غاتیتبل آذرشهر به ورود از بعد يو يهایمشغولدل نیترعمده از یکی 
 نییآ گسترده غیتبل به دست داشت، وافر ينفوذ رانیا روز آن حاکمه دستگاه در که ییهاب ضالّه فرقه. بود شهر آن در

 توجه با آنان. بود آذرشهر قطمنا آن از یکی ود؛ب آورده دستبه رانیا مناطق یبعض در را یروانیپو  زده خود ضالّه
. بودند مسلط برق دیتول يهاکارخانه بر خصوصبه و داشتند دست در را شهر حساس مراکز اغلب یمال تمکن به
 صورتبه بار نیا داشت، 1320 وریشهر از قبل قم در لیتحص دوران در را آنان با مبارزه سابقه که یمدن اهللاتیآ

 بر آنان میتحر به مردم جییته ضمن خود کوبنده و جیمه يهایسخنران در و گماشت همت آنان با مبارزه به گسترده
 1.کردیم دیأکت آنان اعتقادات بودن ضاله

اهللا مدنی در هاي فرهنگی، تربیتی، سیاسی و اقتصادي آیتخصوص مجموع فعالیتدر یکی از اسناد ساواك در
 به اهالى استقبال بین در الحراممحرم ماه اول 1331 سال در«هاي ابتدایی دهه سی آمده است: آذرشهر طی سال

 خواندهمى جماعت نماز کاظم حاجى مسجد در مدنى سسپ شده ساکن میرغفور برادرش منزل در ،وارد آذرشهر
 در ایران به آمدن موقع در آذرشهر اهالى اى بود گفته نموده وعظ رفته منبر باالى که روزي اولین نامبرده .است

 که دارد خوبى شراب آذرشهر که گفتند آنها .آذرشهر گفتم هستى کجا اهل که پرسیدند من از هابعضى کرمانشاه
 روز از اگر دارد معنى چه شهرستان در سازىمشروب کارخانه وجود کرده اضافه سپس و است مشهور ایران تمام در

 اظهار دخترانه دبستان بهراجع خود وعظ ضمن بعدى جلسات در رفتند،مى آنها ،فروختیدنمى جنس آنها به شما اول
 خاتمه جریانات این به باید آموزندمى عفتىبى سدر دبستان در شما دختران ایدگذاشته مسلمان را خود اسم که نمود
 من است داشته اظهار و آورده میان به را متحدالشکل لباس و پهلوى کاله موضوع دیگر وعظ جلسه یک در و داد،

 مسجد به جماعت نماز براى دیگر نگذارد هاکاله آن زا هرکس بیاورند پوستى هاىکاله تبریز از امکرده سفارش
 باید روز 15 ظرف در که نمودمى شاق تکلیف فرهنگ و شهربانى ،بخشدارى منجمله دولتى مقامات به ضمناً نیاید

 دستور مسلمان جوانانه ب مجبورم نکردند اقدام هرگاه بود گفته و ببندند  را دخترانه دبستان و سازىمشروب کارخانه
 کاله گذاردن از که کسانى به نسبت مریدانش طرف از هنامبرد تحریک به ضمناً. بنمایند آنها بستن به اقدام جبراً دهم

 خطابه و وعظ با روزه همه مدنى آقاى. نمودندنمى خوددارى تهدید گونههیچ از علناً نمودمی خوددارى پوستى
 تپه باالى هب جماعت نماز فرضیه اداى براى را اهالى کلیه فطر عید روز در اینکه کردهمی فراهم را تشنج موجبات

 حمله آذرشهر سازىشراب کارخانه طرف به جمعىدسته طوربه سخنرانى و نماز گذاردن از پس و برده شهر ارکن
 و الزم تدبیر اخذ و قبلى اطالع با شهربانى مأمورین طرف از که داشتند را نآ زدن آتش و تخریب قصد ،نموده
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 هاىشهربانی وقت ریاست تیمسار عرض به مکرراً مراتب .آمده عمله ب جلوگیرى اسلحه استعمال به تهدید
 مدنى آقاى چون .است موجود امر پرونده در که شده صادر خصوص این در الزم دستورات و رسیده آذربایجان

 اغتشاش درصدد و نموده عصبانى خود مخالفین و دولت مأمورین به نسبت را اهالى آمیزتحریک هاىحرف با دائماً
 اعزام آذرشهر به دیگر نفر چند و مقدّم سرهنگ سرکار و تبریز دادستان ایانآق از مرکب مخصوصى هیئت ،بوده

 پس نیز مدنى آقاى .اندنموده تسلیم مافوق مقامات به را خود گزارش الزم نصایح از پس مشاهده را مراتب حضوراً
 دبستان و سازىشراب هکارخان مورد در فعالً  شما که داده تذکر اهالى به خود وعظ در دادستان آقاى با مذاکره از

 موقع آن نشد اقدامى هرگاه ،نمایند اقدام شخصاً دیگر روز 15 تا اندداده قول دادستان آقاى زیرا نکنید اقدام دخترانه
 بودند داده دستور او به آذربایجان استاندار آقاى جناب احضار تبریز به مدنى آقاى سپس .کرد خواهیم اقدام خودمان

 مراجعت اشرف نجف به برداشته را خود عائله آمده آذرشهر به مدنى آقاى لذا بماند آذرشهر در نباید بعدمن که
 و رفتار در اىاندازه تا او متعصب اطرافیان از ايعده شدن بازداشت و مدنى آقاى رفتن از پس اینکه با است نموده
 گذاشته سر بر رنگ سیاه پوستى کاله زیادى عده هنوز قبل سال تا ولى است شده حاصل تغییراتى او مریدان کردار

 دستور شهربانى طرف از بخشدارى صالحدید با غائله ختم براى که آوردندمى شمارهب نامبرده اتباع از را خود و
 مغازه یک و بافىقالى کارخانه یک حاضر حال در معهذا .گردید اجرا و صادر پوستى هاىکاله تعویض

 نگهدارى اکنون ولى تأسیس او مریدان طرف از) دینى مدرسه( نام به ملّى دبستان یک و حقیقت نام به خواربارفروشى
 نیست معلوم که اندنموده نصب بازار دکاکین در وجوه آورىجمع براى تعاون صندوق 80 از متجاوز ضمناً .شودمى

 او مریدان و مدنى آقاى اعتماد مورد شخص شودمى خرج محلى چه در فوق مذکوره تأسیسات سایر و آنها درآمد
 اینکه با و است اهالى توجه مورد که است واعظ گاوگانى رسولى میرزاحسین حاجى آقاى حاضر حال تا آذرشهر در

 بوده آرام فعالً شهربانى تهدیدات و تذکرات با است گفته منبر و وعظ موضوع از خارج مطالبى خود وعظ در بعضاً
 وزارت طرف از آن بستن دستور اینکه با نیز دینى مدرسه مورد در .است نموده دائر قرآن تفسیر جلسات و است

 ریش و نخى هاىکاله با همگى آن معلمین ولى بوده دائر فعالً دولتى مدارس  کمبود علته ب بود شده صادر فرهنگ
 است بدیهى نمایندمى ترغیب قیافه و وضع همین استعمال به را محصلین و نموده دیانت به شدید تظاهر که رفتارى و

 رفتار و اعمال کامل مداقه و هوشیارى با باید فرهنگ و شهربانى و بخشدارى مخصوصاً ادارات متصدیان و مأمورین
 را دسته این بای علن مبارزه جنبه که احتیاطىبى و رویهبى عمل ترینکوچک از و گرفته نظر تحت را اشخاص این

در ادامه به   1».آید عمل به جلوگیرى احتمالى اغتشاش و نظمىبى نههرگو بروز از تا نمایند خوددارى ،باشد داشته
 بررسی این وضعیت خواهیم پرداخت.
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 هاي ضاله. مبارزه با عناصر ضدّ دینی و فرقه2-1
 شانیاندکج دامن در آن نهال و شد دهیپاش سیانگل استعمار لهیوس به که اسالمى کشورهاى در تیبهائ بدفرجام بذر

دست توسط مدّتى اندك در با مخالفت علما و روحانیت در ایران مواجه بود. بود افتهی پرورش نفکرروش اصطالحهب
 بازگشت و گانهیب فرهنگ ورود با و افتهی جیتروافکار بهائی  نینشعهیش ژهیوهب اسالمى ممالک در پنهان هاى

 غرب گرید عامالن و رضاخان .دیرس خود اوج به مذهب ضد شیک نیا خود، پرورشگاه از زدهغرب روشنفکران
 بودند داده دانیم گرىبهائى مرام کنندگانجیترو به عیّتش بخشاتیح مکتب خصوصاً اسالم دنیکوب براى رانیا در
 فرقهباید توجه داشت  1.بود گسترش حال در موانع بدون جانیآذربا در ژهیوهب رانیا سراسر در نىید ضد تفکر نیا و
 و یرانیا اقوام تنوع به توجه با جانیآذربا در هاآن تیفعال کنیل داشت تیفعال رانیا نقاط یاقص در تیبهائ یاسیس

 با میرمستقیغ و میمستق ارتباطضمن  در این منطقه بهائیت  2.داشت ياژهیو تیاهم یمذهب و ییایجغراف تیموقع
 جامعه، ارکان بر ياقتصاد ثیر، تأحجاب کشف چونهم یاسالم ضدّ يهااستیس درمهمی  ریتأث و نقش گانگان،یب

اهللا مدنی به مبارزات مستقیم به همین دلیل، آیت   3ی داشتند.نظامو  یاسیس ي،ادار التیتشک در ییبها عوامل تسلط
آذرشهر گواهی بر این مدعا است. دکتر  د ایشان دررانحرافی و ضدّ دین پرداخت؛ عملکو علنی با این فرقه 

 کند:ه فرهنگی شهید مدنی با افکار بهائیت در آذرشهر تشریح میاحمدحسین انزابی در خصوص مبارز
-هاي اسالمها و طرحادها و بحرانگاه که در قم بود و یا در نجف اشرف، از رویداهللا مدنی(ره) آنشهید آیت«

یعنی ، 1341شد. وي پیش از هاي مبارزه و اصالح و دفعِ شر میماند بلکه وارد صحنهستیز در منطقه، غافل نمی
طوري که در هاي استعماري، فعال بود. بهطرح آغاز نهضت روحانیون و مراجع بزرگوار قم علیه استبداد و

شمسی در دورة پهلوي  14-13رو میرزا حسنعلی نوري در قرون و بهائیان پی( دوران تبلیغاتِ گستردة فرقۀ بهائیت
کل ي عباس هویدا و پرویز ثابتی مدیروزیرو نخستدربار و سیاست  هاي اقتصادي،با نفوذ در دستگاه اول و دوم

، مردم را علیه گرانهرانی روشنبا سخنگردد.آذرشهر) می-دهخوارقان( اداره کل سوم ساواك) عازم زادگاهش
آمده توسّط مرحوم در جبهۀ فراهمتر از آن کند، پیشکنندگان این فرقۀ گمراه، بسیج میطرفداران و تبلیغ

 4»اسم کاشانی، هم وارد شده بود.اهللا سیدابوالقآیت
. شودمى مربوط اسالمى انقالب رىیگشکل از شیپ دوران به مدنى اهللاتیآ فرهنگی و سیاسی مبارزاتبنابراین، 

بهائیان را مزدوران اهللا مدنی آیت. بود زیست در گمراه هاىفرقه با رانیا در 1342 سال نهضت از شیپ مدنى اهللاتیآ

                                                                                                                                                                                   
 مقام تا يزیتبر یآقاملک رزاجوادیم از عمل و علم يهااسوه یزندگ از ياخالصه: ابرار گلشن، در »مدنى اهللاتیآ دیشهجلوه اخالص: «، زادهعباس دیسع. 1

 .563، ص 2، جلد1393 ،)ع(باقرالعلوم پژوهشکده ،یاسالم غاتیتبل سازمان، قمي، رهبر معظم
  .1399)، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، 1320-1360یت در آذربایجان (. اصغر حیدري، بهائ2
 .214، ص 1386، تابستان 17، فصلنامه مطالعات تاریخی، شماره »اسناد تیروا به جانیآذربا در انییبها تیفعال«. رحیم نیکبخت، 3
 .5-6، صص 1399شتم شهریور . خاطرات مکتوب دکتر احمدحسین انزابی براي نگارنده، ه4
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هاي کلیدي زادگاهش (آذرشهر) را در اساس مبارزات وي، بهائیان که پست دانست. برژیم میاستعمار و ایادي ر
 1دست داشتند، ناگزیر شدند که آن شهر را ترك گویند.

 شانیاصل زادگاه که کندیم احساس شانیا«: شده استی با بهائیت در آذرشهر نقل در زمینه مبارزات شهید مدن
 مراکز گرفته، قرار یستیونیصه-ياستعمار مرام و مسلک نیا تیبهائ ضاله فرقه يصاداقت محاصره خطر در) آذرشهر(

 کند،یم جیبس آنان هیعل را مردم خود نیآتش اناتیب با. آنهاست دست به ... و  2برق دیتول کارخانه مانند شهر حساس
 که آذرشهر باالتر، نیا از. کنندیم استفاده ینفت يهاچراغ از مردم و کند،یم میتحر را آنها برق مصرف که آنجا تا

 از مردم بزرگوار، آن دستور به کرد،یم نیتأم را زیتبر نان از يادیز مقدار زمان آن در و شده واقع زیتبر به کینزد
 و یمذهب شهر نیا از شوندیم مجبور آنان و کنندیم يخوددار گمراه فرقه نیا به یزندگ حتاجیما و نان فروش
 .شودیم لیتبد نیخون يامبارزه به کمکم و گرفته باال ییبها ضد مبارزات تب ب،یترت نیبد و کنند کوچ یاسالم
 شناخته ییبها ضدّ  کاتیتحر ۀهم عامل تنها یمدن دیشه و شده يریگیپ وقت یشهربان طرف از حوادث نیا تمام

 برنداشته مبارزه ادامه از دست مردم رسد،یم ثمر به لهمعظم امیق یول. کنندیم دیتبع همدان به را او جهینت در. شودیم
 3».دهندیم نجات یستیونیصه ياستعمار فرقه وجود از را یمذهب شهر نیا باالخره و

 سرانجام تا ندکرد جیبس تیئبها کنندگانغیتبل و طرفداران هیعل را مردم روشنگرانه يهایسخنران با اهللا مدنیآیت
 مردم کیتحر بهانه به را یمدن دیشه منطقه، یشهربان. دیگرد پاك ياستعمار فرقه نیا وجود از آذرشهر، یمذهب شهر

 دارانکارخانه با مخالفت لیدل به هم باز یول بازگشت، آذرشهر به یمدت از پس او. کرد دیتبع همدان به انئیبها ضد بر
 4.دیگرد دیتبع، شهر نیا يسازشراب

 لوي. مقابله با انحرافات فرهنگی و سیاسی رژیم په2-2
 چیه از ینید حکومت لیتشک يبرا نید بزرگان و علما همه که ابدییم در شد،یاندیم خیتار در انسان که یهنگام

 فاسد میرژ با مبارزه و اسالم جیترو راه در را شیخو عمر تمام یمدن اهللاتیآ نستوه مبارز. کردندن غیدر یتیفعّال
 شهید محراب. آوردیم ارمغان به منطقه مردم يبرا را ینید اورب و یآگاه ،خود يایگو زبان با او. گذراند طاغوت

                                                                                                                                                                                   
؛ کریم جوانشیر، نامداران راحل: زندگینامه 461، ص1382. محمدحسن رجبی، علماي مجاهد، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، پاییز1

 .307-321، صص1379چهل تن از مشاهیر شیعه، تبریز، نشر اختر، 
 رضاخان خ،یتار تیروا به. داد قرار تیبهائ گمراه فرقه با زیست را خود یاجتماع و یاسیس تیّفعّال نینخست که است يوریغ مجاهدان از یمدن اهللاتیآ دیشه. 2
 یزمان در که آنجا تا نمودند؛ فراهم را یساختگ يهافرقه گرید و تیبهائ تیّ فعّال نهیزم عه،یش مکتب مخصوصاً اسالم، سرکوب يبرا استعمار یداخل عوامل و

 با موجود، وضع از یآگاه از پس یمدن اهللاتیآ. گرفتند دست در را برق يهاکارخانه از یبعض ز،یتبر اطراف ژهیوبه و جانیآذربا در ییبها دارانهیرماس کوتاه،
 استعمارگران وجود لوث از را آذرشهر یمذهب شهر سرانجام گمراه، فرقه نیا با فروش و دیخر منع و هاکارخانه آن يدیتول برق میتحر و افشاگرانه يهایسخنران
 .63، ص 1380، شهریور 19، ماهنامه گلبرگ، شماره »اهللا مدنیشهید آیت«جعفر اسالمی،  .نمود پاك

رجعت سرخ: «حسن اردشیري، ؛ 32ص  ،1382، شهریور 261ودوم، شماره ، ماهنامه پاسدار اسالم، سال بیست»سجاده خونین«تحریریه پاسدار اسالم،  .3
 .32-33صص، 1384، شهریور و مهر 70، ماهنامه مبلغان، شماره »اهللا شهید مدنیزندگی و سیره آیتنگاهی به 

 .95، ص 1385، شهریور 78، ماهنامه گلبرگ، شماره »یمدن اهللاتیآ شهادت دیخورش اری«، پوریباق سادات فاطمه. 4
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 يایاح يبرا و ساختیم آشکار همگان بر را طاغوت منفور چهره کشور، از خارج و داخل در یغیتبل يهامسافرت با
 تا ،بود ي براي مردمارگزیپره و اتقو اسوهضمن اینکه  مدنی دیشه  1.نداشت یهراس شهادت از اسالم مقدّس نید

این منش و سیره سیاسی ایشان در آذرشهر به خوبی   2.کرد مبارزه و تالش یاله احکام گسترش راه در عمر آخر
 نمایان است. 

 روزهاي همان درباید اشاره کرد که  30هید مدنی در آذرشهر طی دهه ر خصوص مبارزات سیاسی و فرهنگی شد
 حال در را اسالمی هايارزش و نابسامان بسیار را کشور وضع ایشان ایران، به اهللا مدنی از عراقآیت ورود اولیه

 از. شودمی وارد آذرشهر خود مذهبی و کوچک زادگاه به سپس و کندمی اقامت تبریز در روز چند. بیندمی نابودي
 شجاع و متقی عالم این. کندمی مشاهده را شاهیستم و طاغوت منحط فرهنگ نفوذ مظاهر آذرشهر، به ورود بدو
. گیردمی دوش بر را طاغوت با مبارزه عَلَم خداوند، به اتکال با بود، یافته دست فقاهت و علم از واالیی مراتب به که
 دندان بن تا رژیم با علنی مبارزه یاراي را کسی و بود قدرت اوج در طاغوت که ظلم و خفقان سیاه هايسال آن در

 تنهاییبه »فُرَادَى وَ مَثْنَى لِلَّهِ تَقُومُوا أَنْ بِوَاحِدَةٍ أَعِظُکُمْ إِنَّمَا قُلْ« شریفه آیه مصداق به القدرجلیل سید این نبود، مسلح
 که طاغوت با سرسختانه ايمبارزه نتیجه در و دینیبی ،فساد هايریشه بردن بین از براي متهورانه قیامی کند،می قیام
 ضروري و الزم نیز مردمی پشتیبانی و عمومی افکار بیداري راه، این در اماد. بو کشور در فساد هرگونه مروج و بانی
 و مردم حمایت جلب براي و ورزید اهتمام نیز امر این به مشکالت از باريکوله با و تنه یک مدنی شهید که بود

  3د.دار جودو اسناد برخی اليالبه در آن از هاییبخش که کرد ایراد ايدهندهتکان و مفصل هايسخنرانی هاآن توجیه
 امیا در یمدن اهللاتیآ دیشه«د: کناهللا مدنی در آذرشهر بیان میاصغر شعردوست در خصوص مبارزات آیتعلی
 با هم منبر در و رفتندیم منبر به ضمناً داشتند، اخالق و ریتفس دروس يهاحلقه نکهیا برعالوه آذرشهر، در اقامت
 کارخانه شدن دهیبرچ يجد اقدام کی عنوانهب ام،یا همان در .ندکردیم مبارزه مردم انحراف و طاغوت مظاهر

 يعاشورا و تاسوعا امیا در .شوندیم خواستار ،بود جانیآذربا در طاغوت يهاجلوه از ينمود که را يسازمشروب
 نیا اقبمتع و فراخواندند یشاهنشاه میرژ مفاسد برابر در اعتراض به را مردم و رفتند منبر ،یشمس يهجر 1331 سال

 آن يریدستگ دستور ،1331 سال آذرماه در که بود مبارزات نیا دنبال به .شودیم لیتعط شهر مدارس ،یسخنران
 ترك تهران قصد به را جانیآذربا ي،ریدستگ از قبل روز چند یخاص استیک با شانیا اما شودیم صادر بزرگوار

 مبارزه نیا ادامه به شانیا بیترغ برعالوه هم یکاشان اهللاتیآ و کردند مالقات یکاشان اهللاتیآ با تهران در و نمود
 وارد زیتبر به یمدن يآقا یوقت که خواهندیم بودند زیتبر بزرگ يعلما از که یانگج اهللاتیآ از فیتلگرا یط

                                                                                                                                                                                   
 .64ص  ی، پیشین،مدن اهللاتیآ دیشه ،یاسالم جعفر .1
 .4ص  ،1385 وریشهروپنجم بیست ،7868 شماره ي اسالمی،روزنامه جمهور .2
، مرداد 57، ماهنامه شاهد یاران، شماره »30 دهه در مدنی اسداهللا سید اهللاآیت شهید مبارزات به نگاهینیم: طلبیحق پرطنین نداي«اصغر شعردوست، علی .3

، صص 1381،مدنی هللاآیت محراب شهید فرهنگی بنیاد، تهران، مدنی اسداهللا سید جحا اهللاآیت محراب شهید یادنامهاصغر شعردوست، ؛ علی105، ص 1389
28-27. 
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 رودشانو از ممانعت و شانیا دیتبع جهت را ياگسترده يهااقدام یشهربان .بشود میتکر و لیتجل شانیا از شوند،یم
 یمدن دیشه وقت، ياستاندار و یشهربان اقدامات تمام وجود با اما آوردیم عمله ب یتیامن يهامقام توسط زیتبر به
 پرشور یسخنران کی در بعد روز و شوندیم وارد مردم استقبال با آذرشهربه  1331 سال آذرماه ستمیب شبانگاه در

 موضوع چندتا یسخنران آن در و بردند حمله دوباره طاغوت مظاهر هب .کندیم دعوت مقاومت و ياریهوش به را مردم
 مقاومت و بود طاغوت يویراد به دادن گوش میتحر ازجمله داد گزارش را هانیا یشهربان که کردند مطرح را مهم
 به را مردم و کردند اشاره مدارس در هاستیکمون نفوذ به... بود یشاهستم مظاهر با مبارزه و يادار فساد برابر در

 1».فراخواندند شتریب هرچه ياریهوش
توان مصداق غیرت دینی ایشان و اهمیت امر به معروف و نهی از اهللا مدنی در آذرشهر را میاین اقدامات آیت

حراب منکر در سیره عملی ایشان در نظر گرفت. سید هادي خسروشاهی در خاطرات خویش مربوط به شهداي م
 ذکر کرده است: 

 منکر از ینه و معروف به امر و مردم ارشاد راه در شهیهم خود، یاجتماع یزندگ آغاز از یمدن دیشه اهللاتیآ«
 کی یط برگشت، اشرف نجف از که سفر نینخست از پس دهخوارقان، همان ای آذرشهر در مثالً. بود شگامیپ

 دهیبرچ شهر نیا در يسازمشروب کارخانه بساط گر،ید روز پانزده تا اگر که کرد اخطار مسجد در یسخنران
 مورد در که بود دهینرس انیپا به االجلضرب نیا هنوز. نمود خواهند کسانی خاك با را آن مردم خود نشود،

 یشهربان سیرئ که بود جانیهم از و داد هشدار شهر در یحجابیب ای و یبدحجاب گسترش از يریجلوگ ضرورت
 و نمود فیتکل کسب یمدن اسداهللا دیس حاج يهايگرلاخال درباره مرکز، به یگزارش یط جان،یآذربا
 2».شد خواستار را يو دیتبع و يریدستگ

  سازيشدن کارخانه مشروب. تالش براي برچیده2-3
 يپهلو حکومت هايویژگی از یگذرانخوش و یاشیعخصوص هب یغرب فرهنگ ي انحرافیالگوها و ترویج شیستا
 جامعه مشخصات از جامعه و دولت ارکان در) یاخالق و یمال ،يادار( فساد عانوا رواج و گسترش، درواقع  3.بود

 بیج به ای و شدیم لیومفیح یسلطنت دربار و دولت توسط ملت ثروت آن جهینت در که عصر پهلوي بود در رانیا
رفت و یم شماربه تحکوم يهایژگیو نیتریاساس از آن، عیوس ابعاد در فساد رواج .رفتیم یخارج غماگرانی

 و ریوز تا گرفته اداره مستخدم از. بود آن قبح شکستن و فساد جیترو جهت در عامداً و غالباًنیز  دولتمردان هیروح
 عالمت گرفتن رشوه و شده روز مد یدورنگ و دروغ کردند،یم تظاهر آن به و شده غرق گردونه نیا در ...و لیوک

 ،یالکل مشروبات فروش مراکز فحشا، و فساد اماکن به مربوط ارقام و آمار. رفتیم شماربه اقتیل و عرضه
 یاخالق فساد از يانمونه مختلف، میجرا يهاپرونده و هارشوه زانیم مخدر، مواد معتادان تعداد ها،کاباره ها،قمارخانه

                                                                                                                                                                                   
 .1399تیر  7اصغر شعردوست، . مصاحبه نگارنده با علی1
 .8، ص 1389، نیمه دوم شهریور 11ویکم، شماره ، مجله بعثت، سال سی»مرد حرب و محراب بود...«. سید هادي خسروشاهی، 2
 .312 ص ،1356 ،يپهلو کتابخانهتهران،  بزرگ، تمدن يسو به ،يپهلومحمدرضا . نک: 3
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 هم حکومت و افتی توسعه و گرفته فرا را جامعه مختلف، يهاصورتبه فحشا و فساد دوره نیا در .بود جامعه در
 دولت، به وابسته و مجهز يهاقمارخانه زد،یم دامن آن به مختلف لیوسا با کرد،ینم جادیا یممانعت نکهیا برعالوه

 نوع نیهم از يمعتبرتر مجامع به تینها در و شدیم صرف آنها در نفت از آمده دستهب هنگفت يهاپول و بود ریدا
  سبت به این جریان اعتراض داشتند.ردم نروحانیت و م  1.شدیم منتقل خارج در

، همواره اعتراض و نارضایتی از وضعیت اسفناك فرهنگی و اجتماعی ناشی از نیز در سیره شهید مدنی
هاي ضدّ دینی پهلوي وجود داشت. یکی از نمودهاي عینی این اعتراضات، مخالفت ایشان با فعالیت سیاست
بر  هاي عمومی براي مردم نیزو سخنرانی ر مساجدمدنی بارها در مناب اهللاآیت سازي بود.هاي مشروبکارخانه

فروشی یک شخص ارمنی که در نزدیکی ها تأکید کردند؛ حتی با مغازه مشروبفروشیمحکومیت فعالیت مشروب
بار این مغازه تعطیل دلیل هشدارهاي ایشان، چند د و بهمخالفت جدي کردن ،سازي آذرشهر بودکارخانه مشروب

 2شد.
 طاغوت با مقابله براي مردم مذهبی احساسات از ،و زمانه خویش دوره اوضاع از صحیح درك با مدنی شهید

 محصوالت فروش و تولید با مقابله به را مردم فساد، مظاهر با مستقیم و علنی برخورد اولین در و جویدمی بهره
 هاسال آن در آذرشهر سازيمشروب خانهکار محصوالت. کندمی تشویق آذرشهر سازيمشروب بزرگ کارخانه

 در که پرشوري هايخطابه طی مدنی اهللاآیت. گردیدمی فساد باعث و توزیع نیز شهرها دیگر در آذربایجان برعالوه
. نمود دعوت طاغوت و دینیبی مظاهر با مبارزه و بیشتر هرچه بیداري به را مردم ،ندکرد ایراد آذرشهر مساجد
 به که داد مهلت وقت دولت به روزپانزده  مدت و دانسته شرع خالف را سازيمشروب رخانهکا وجود لهمعظم

 کنندن اقدام مزبور کارخانه یتعطیل به نسبت روز پانزده طی اگر که کرد اعالم صراحت به و کنند اقدام آن برچیدن
 شدنمی بلند کسی از فریادي هیچ که سیاه هايسال آن در حادثه این تصور. شد دنخواه روروبه مسلمان مردم حمله با
اهللا آیت جز کسی از روزه پانزده االجلی ضرب تعیین و خاستبرنمی مسلمین و اسالم از دفاع براي ندایی هیچ و

 و نیست بیش ايبهانه سازيمشروب کارخانه که دانستمی هم رژیم خود البته صد و نبود ساخته در آذرشهر مدنی
 جدي اياندازه به موضوع این. است آن علیه مردم تحریک و طاغوت ساختن رسوا و هیشاهنشا نظام اصلی هدف
 رساند آذربایجان استاندار و شهربانی رئیس اطالع به را مراتب گزارشی در آذرشهر شهربانی ریاست که شد مطرح

 و است مدنی اهللاآیت تعلیمات عمق بیانگر که گزارش متن از هاییبخش. کرد تقاضا را امدادي نیروهاي اعزام و
 به 05/07/1331-277 شماره معروضه گزارش پیرو محترماً«: است گونهبدین ایشان، از شاهیمتس ایادي وحشت
 محرم ماه 11 با مطابق جاري ماه 9 روز مجدداً مدنی میراسداهللا آقاي آگاهی مأمور گزارش برابر. رساندمی عرض

 اینجانب به مکرر آذرشهر باشهامت جوانان از ايعده که داشته اظهار خطابه و وعظ موقع در کاظم حاجی مسجد در

                                                                                                                                                                                   
 .171-172، صص 1378، قم، انتشارات تهذیب، چاپ اول، آن يهاشهیر و یاسالم انقالب بر یمدخلفر، . محمد شفیعی1
 .1399مرداد  14ی، آذرشهر، ابوالحسن نیعبدالحسبا مصاحبه نگارنده نک:  .2
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 بین از کلی به و برچیده آذرشهر از را سازيمشروب کارخانه هستیم آماده و حاضر ما که اندداشته اظهار و مراجعه
 از را مذکور انهکارخ و اقدام عمل این به دولتی دوایر سايؤر با قبالً  محل معتمدین که معتقدم من ولی برداریم،
 تخلیه آذرشهر از سازيمشروب کارخانه اگر شودمی داده مهلت دیگر روز 15 تا تاریخ این از اال و بردارند، آذرشهر

 در هرکس و دهم خاتمه کارخانه وجود به و برده بین از کلی به را مزبور کارخانه که هستم مقدور اینجانب نشود،
 ممکن و کرده پیدا آذرشهر در زیادي نفوذ مدنی آقاي اینکه به نظر... شودمی محسوب شهید ،شود کشته راه این

 و نموده اظهار آمیزتحریک هايحرف مساجد در خطابه و وعظ موقع در غفلتاً نامبرده روز 15 موعد سر در است
 و متعالی تموضوعا طرح گزارش این در توجه قابل مسئله» .نماید سازيمشروب کارخانه غارت به وادار را اهالی

 اهللاآیت دقیق توجه از حاکی که است کارخانه این برچیدن راه در شهادت و جهاد قبیل از اسالم فرهنگ مهجور
 شده منعکس گزارش این در نیز مردم بین در ایشان نفوذ میزان همچنین. است تشیع مکتب واالي هايارزش به مدنی
 شهربانی رئیس به 15/07/1331 روز در 9621 شماره با که بعدي گزارش در آذرشهر شهربانی رئیس. است

 است درصدد شودمی استنباط کامالً مدنی هايخطابه و وعظ از«: است کرده خاطرنشان ،داشته ارسال آذربایجان
 روز 15 تا اگر شودمی عرض جسارتاً و شودمی کثیري عده قتل باعث که کند برپا اغتشاش زده، برهم را شهر امنیت
 بهانه را سازيمشروب کارخانه مدنی آقاي رودمی قوي ظن نیاید، عمل به امور اولیاي طرف از عاجل ماتاقدا دیگر
 که نماید وادار را لوحساده اهالی وعظ موقع در و شده جمع مسجد در اهالی تمام که موقعی در غفلتاً داده، قرار

 به مردم تحریض و مدنی اهللاآیت پرشور سخنان  1»...باشد گناهبی ايعده غارت و قتل باعث و کرده برپا اغتشاش
 مقطع در هم آن شود،می محسوب شهید ،شود کشته طاغوت با مقابله راه در هرکس اینکه اعالم و مجاهده و مبارزه
 زدهوحشت حدي به را رژیم عوامل انقالبی، و دینی هايارزش احیاي و اسالمی انقالب از پیش قرن نیم قریب زمانی
 به سوم لشکر از نیز نظامی ايعده حرکتی، هر با مقابله براي شهربانی و انتظامی نیروهاي برعالوه که ودب کرده

 مظاهر از نمودي عنوانبه را آن بلکه نبود، سازيمشروب کارخانه تنها مدنی اهللاآیت هدف .شوندمی اعزام آذرشهر
 اتمام به مذکور کارخانه شدن برچیده براي شدهتعیین مهلت روز 15 مدت هنوز و بود داده قرار تهاجم مورد طاغوت
 2.کندمی آغاز طاغوت مظاهر دیگر با را خود مخالفت وي که بود نرسیده
 بخشدار به استان مقامات مدنی، اهللاآیت سوي از شده داده مهلت گرفتن پایان به توجه با و فوق هايگزارش از بعد
 مجلس در حضور جرئت خود بخشدار چون و بگیرند مهلت مدنی اهللاآیت از دیگر روزپنج  که دهندمی دستور
 روحانی نفوذ میزان بیانگر همه این .رساندمی ایشان به را تقاضا این واسطه اعزام با است، نداشته را مدنی اهللاآیت

 سوي از روزپنج  ددمج مهلت تقاضاي باالخره. بود برخاسته مستکبر و جبار رژیم با پیگیر ايمبارزه به که بود آگاهی
 اهللاآیت جمالت. رساندمی مردم اطالع به را موضوع مسجد در روز همان بعدازظهر وي و نشده قبول مدنی اهللاآیت
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 پنجشنبه روز در وگرنه یدینما اقدام خصوص این در آینده چهارشنبه روز تا«: است گونهبدین مجلس آن در مدنی
 موقع آن در«: است آمده گزارش دنباله در» .شد خواهم خودم شخصاً است، مرگپیش راه این در که کسی اول

 هرگونه به جان و مال با اینجانبان که دادند پاسخ نموده، قیام عموماً بودند، نفر هزار دو تقریباً که مسجد اهالی
 به خطاب دیگري و کاشانی اهللاآیت به خطاب یکی که تلگراف فقره دو سیاهه سپس» .هستیم حاضر فداکاري
 که آذرشهر سازيمشروب کارخانه وجود از آذرشهر اهالی ما«: نمودند قرائت مضمون این به آذربایجان استاندار

 صورت در وگرنه یمینمامی را مزبور کارخانه برچیدن دستور صدور تقاضاي و یمینمامی تنفر ،است سرافکندگی مایه
 دانستن با و منطقه در مدنی اهللاآیت کالم نفوذ به توجه با رژیم ».بود خواهند مسئول امور اولیاي اشکال، هرگونه بروز
 با که بود درصدد داشت، خواهد دنبال به را بعدي هاياعتراض مسلماً مدنی اهللاآیت درخواستِ این قبول اینکه
 این در. کند اقدام مدنی اهللاآیت تبعید یا دستگیري به فاصله این در و انداخته تعویق به را قضیه پوچ هايوعده

 استاندار به خطاب 28/07/1331 مورخ ب/1029 شماره نامه طی شرقی آذربایجان شهربانی رئیس خصوص،
 26/07/1331-ب /10165 شماره و 27/07/1331-ب/10251 شماره طی که طوريبه«: نویسدمی شرقی آذربایجان

 امر تصویب صورت در است مستدعی شده، شناخته مخرب دیگر نفر چند و مدنی اسداهللا سید آقاي رسیده عرض به
 شهربانی طرف از محرکین بقیه و احضار تبریز به باشدمی اصلی محرك که را مدنی اسدهللا سید آقاي یدیفرما مقرر
 به اينامه آذربایجان شهربانی رئیس آن دنبال به» .گردد برطرف فعلی تشنجات که گیرند قرار تعقیب تحت محل
 چنانکههم. است کرده را مردم اعتراضات با مقابله در ارتش مداخله تقاضاي و نوشته کشور کل شهربانی به زیر شرح

 با مقابله به را آذربایجان تمامی بود توانسته کوتاهی مدت طی مدنی اهللاآیت عامل عالم مبارزات شود،می مالحظه
 اقدامی مدنی اسداهللا سید به راجع حال تا« آید:در ادامه می نامه آن متن از هاییگزیده. سازد وادار شاهیستم رژیم
 اداره طرف از. نمایندمی تحریک را مردم نموده وادار را نفر چند و دهدمی ادامه خود تحریکات به هنوز و نشده

 است ممکن و شودمی زیادتر آنجا تشنجات روزروزبه و شده فرستاده کمک آذرشهر به ژاندارم ايعده ژاندارمري
 وسیله به یدیفرما مقرر لذا نمایند، اقدامی آذرشهر سازيمشروب کارخانه غارت و تخریب در جویانماجرا طرف از

 ».گردد اعزام سرباز آذرشهر به 3 لشکر طریق از موقع در که شود نوشته شرحی ملی دفاع وزارت به کشور وزارت
 رژیم ایادي مملکت، از دورافتاده ايمنطقه درشهید مدنی  هايمجاهدت استمرار که شودمی مالحظه گونهبدین 

 اعزام تقاضاي و ندانسته ممکن ژاندارمري و شهربانی وسیله به را حرکت با مقابله که اندازدمی وحشت به چنان را
 گرد یطاغوت هايارزش با مقابله براي و خدا به ایمان با که مردمی کنند،می مردم سرکوب براي ارتشی نیروهاي

 مصمم، و استوار مدنی اهللاآیت که 1331 سال یزیپا روزهاي وتابتب پر ایام در. اندزده لقهح وارسته عالمی وجود
 رژیم منحط فرهنگ مظاهر مکتب عالیه تعالیم از الهام با و گرفته دوش بر را فساد مظاهر و طاغوت با مبارزه پرچم
 مریدانش و اهللا مدنیآیت الهی خشم توفنده امواج کردن مهار از عاجز رژیم، ایادي بود، داده قرار هدف را شاهیستم

 مأمور ،گیردمی کشور وزارت از که دستوري با وقت استاندار. دنساز خارج آذرشهر از را وي تا دنگیرمی تصمیم



  347    فصل هشتم: مبارزات و عملکرد انقالبی آیت اله مدنی 
 

 این عواقب از ترس دلیل به. کنند اقدام ایشان تبعید به نسبت تبریز از و احضار تبریز به را مدنی اهللاآیت تا گرددمی
 خواهش مدنی اهللاآیت از و اعزام آذرشهر به شخصاً 29/07/1331 تاریخ در تبریز دادسراي کل دادستان ار،احض
 کارخانه جریان تا کندمی اعالم آگاه و هشیار عالم اما برود، تبریز به استاندار با حضوري مذاکره براي که کندمی

 اعالم و پرداخت نیرو آوريجمع به ایام همین رد و رفت نخواهم بیرون آذرشهر از من ،نشود حل سازيمشروب
 فداکاري کربال میدان در که فداکارانی همان از خواهم،می پوشکفن و فداکار نفر صد یک فقط من« :که داردمی

 1».بدهد امضا ،است فداکاري به داوطلب که کسی باید و اندنموده
 صورتبه مفصلی فهرست و کنندمی آمادگی الماع آذرشهر اهالی تمام ،شهید مدنی درخواست این جواب در
 از یکی از بخشیعنوان نمونه، به . کنندمی نام ثبت اقشار، تمام از مردم عموم آن در که گرددمی تنظیم علنی

 تنوع جهت از ،است داوطلب کثیري تعداد اسامی حاوي »مدنی آقاي یانیفدا اسامی صورت« نام به که هافهرست
 خوان،نوحه: سبزچی اکبر مشهدي«: شودمی ذکر مختلف، مردم اقشار میان در مدنی اهللاآیت وذنف بیان و مشاغل

 مشهدي فروش،کتاب: حسن مشهدي شاطر،: اصغر کربالیی نجار،: پاشازاده عباسعلی مشهدي بقال،: میرزا مشهدي
 حسن دادوستدچی،: یاريتدول علی شوفر، نصراهللا مشهدي اف،بپارچه: نجفی شیخ اسماعیل چی،قهوه: ابوافضل

 آماده مختلف صنوف از مردم اقشار تمام طومار، امضا با» ...و بافپارچه: پتکچی ابوافضل فروش،بنزین: نجفی شیخ
 روحانیون سایر که رسدمی خود اوج به وقتی رژیم وحشت. شدند مدنی اهللاآیت رکاب در شدن فدا و جانبازي

 در که خیزندبرمی ایشان از حمایت به نیز دولت کارمندان آن، دنبال به و کرده اقتدا مدنی اهللاآیت به نیز منطقه
 اهللاآیت هايخواسته تحقق و اسالمی هايآرمان راه در فداکاري جهت دولت کارمندان سوي از تنظیمی فهرست

 چشم به شوسه اداره و دخانیات اداره ی،یدارا اداره ،)پرورش و آموزش( فرهنگ اداره کارمندانِ  اسامی مدنی
 تحقق به نسبت خواستنمی کشور عالیه مقامات دستور به بنا طرفی از. بود گرفتار عجیبی مخمصه در رژیم. خوردمی

 نماینده حضوري دعوت و نداشت وجود مسلمان مردم قیام مهار امکان طرفی از کند، اقدام مدنی اهللاآیت هايخواسته
 وي هايخواسته قبول به موکول و رد مدنی اهللاآیت تبعید جهت درواقع و اکرهمذ عنوان با مدنی اهللاآیت از استاندار

 شهربانی کل رئیس به 05/08/1331 -ب/10580 شماره نامه طی آذرشهر شهربانی رئیس ایام این در. بود شده
 دویست قریباًت شده تهیه پول توجهی قابل مقدار مدنی آقاي وسیله به واصله اطالع طبق« :دهدمی گزارش آذربایجان

 تهاجم و حمله سازيمشروب کارخانه به کفن یا و خنجر و چوب و قمه با لزوم موقع در که کرده درست فداجان نفر
 مدنی اهللاآیت آوردن به تأکید کشور وزارت که هنگام این در» .نمایند دفاع نحو هر به شد آنها مانع هرکس و نمایند

 دوم بار براي بود، شده مواجه شکست با تبریز به وي از دعوت جهت تبریز کل دادستان اعزام و داشته تبریز به
 این و شودمی اعزام آذرشهر به سازيمشروب کارخانه شدن برچیده قبول بر مبنی اينامه همراه به تبریز دادستان
 مردم اراده بلمقا در باالخره فراوان هايمقاومت از بعد که شدمی محسوب رژیم براي بزرگی و بارفضاحت شکست
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 نامه دریافت از پس مدنی اهللاآیت. گردید سازيمشروب کارخانه شدن برچیده پذیرش به مجبور و درآمده زانو به
 آذرشهر، مردم آحاد از تشکر ضمن رفته، منبر بر بشود، داراالتیام به تبدیل سازيمشروب کارخانه که نکته این طرح و

 کارخانه هستید درصدد که شما تصمیم به بنا آذرشهر اهالی«: کردند تقرائ گونهاین را دارناستا نامه متن
 خیرخواهانه احساسات از ید،ینما داراالیتام باب یک به تبدیل و کرده خریداري عادالنه قیمت به را سازيمشروب

  1 »م.نمایمی تشکر و ممنون العادهفوق شما
 مدنی اهللاآیت همچون مدیر و مبارز روحانی اوامر اجراي رد اتحادشان و مسلمان ،مقاوم مردمی اراده ترتیب بدین

 تلگرافی طی کاشانی ابوالقاسم سید اهللاآیت خصوص این در .گرددمی نشینیعقب به مجبور رژیم و نشیندمی ثمر به
 مستطاب جناب«: است شرح بدین اهللا کاشانیآیت تلگراف متن. ستایدمی را اقدام این مدنی سیداسداهللا اهللاآیت به

 ریشه برچیدن خصوص در شما اخیر خداپسندانه اقدامات از ،برکاته دامت مدنی میراسداهللا حاج آقاي االسالمحجت
 مقضی مقدس شرع اجراي در مرتبت ختمی حضرت پیروي در امیدواریم و داریم تشکر کمال آذرشهر از فساد

 مبارزات از را خود تشکر مراتب و پشتیبانی نیز مردم تلفمخ اقشار و علما سایر .»کاشانی سیدابوالقاسم. باشید المرام
 2.دارندمی اعالم مدنی اهللاآیت رسیده ثمر به و پیگیر

 . ترویج حجاب و پوشش اسالمی و ایرانی2-4
به معروف و نهی  در زمان حضورشان در استان آذربایجان، بارها امر دادند؛میشهید مدنی به پوشش اسالمی اهمیت 

بحث حجاب و پوشش در آذرشهر و اصالحات فرهنگی   3.داشتند باب مسئله حجاب و پوشش نامناسب از منکر در
 شهید مدنی در چند بخش قابل مشاهده است؛ 

 اهللا مدنی با بدحجابی زنان،الف. مقابله آیت
 ب. مخالفت با مدارس مختلط دختران و پسران بدون توجه به مسائل شرعی و پوشش صحیح اسالمی،

 اهللا مدنی با قانون متحدالشکل کردن البسه توسط رژیم پهلوي،قاد و مقابله آیتپ. انت
 هاي فرهنگی پهلوي،عنوان یکی از سیاستهاي غربی بهجاي استفاده از کالههاي پوستینی سنتی به کید بر کالهت. تأ

 ث. ارشاد جامعه فرهنگی در خصوص رعایت ظاهر اسالمی.
 قرار کار ۀبرنام در زنان و مردان یسنت لباس رییتغ ۀشیاند رسماً ،يپهلو سلطنت فتنگر شکل با زمانهم ران،یا در
 عنوان با مردان پوشش يسازکسانی ةدربار رضاشاه دولت ۀحیال ،1307 ماهيدششم  در یمل يشورا مجلس. گرفت
. دیرس حیتوش به 1307 يد دهم در و کرد بیتصو را مملکت ۀداخل در رانیا اتباع ۀالبس نمودن متحدالشکل قانون

 هشت ،قانون نیا دوم ةماد در. شد نییتع 1308 ماهنیفرورد اول آن ياجرا زمان و م،یتنظ مادهچهار  در قانون نیا
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 يبرا را البسه کردن متحدالشکل ۀنامنظام زین دولت. بودند شده امستثن آن از تیتبع از مردم مختلف يقشرها از گروه
 شده ادی یقانون ۀمصوب بر بنا. رساند بیتصو به ،1307 ماهبهمن هشتم در ماده 20 و فصل سه در قصبات و شهر مردم
 متحدالشکل لباس یدولت کار به اشتغال رهنگامیغ در تا بودند شده مکلف يادار و ییقضا از دولت کارکنان تمام

 يپهلو لباس همان متحدالشکل لباس: است نیچن آن ۀخالص که بود کرده فیتعر ماده 7 در را قانون نامهنظام. بپوشند
 کوتاه ای بلند شلوار آن، جز و راهنیپ ،)برگردان قهی ای یعرب ۀقی( تنهمین مانند کوتاه لباس اقسام ،يپهلو کاله شامل و
 رد،یگیبرم در سرما حفظ يبرا را هاباالپوش گرید و پالتو اقسام که باالپوش کمر، بر شال بستن بدون دار،چیپ مچ ای

 مانند ها،شغل یبرخ يبرا مخصوص کاله از استفاده در يآزاد زننده، يهارنگ و زهیمم عالمتیب يلوپه کاله
 يبرا بندشیپ ختنیآو و بلند راهنیپ دنیپوش يآزاد و اشتغال، هنگام به انیشکارچ و آهنگران ،هانیسیمکان ،شوفرها

 دهات یۀشرع امور مراجع مجتهدان، از بودند بارتع طیشرا یبرخ دیق با قانون از مستثنا ۀگانهشت طبقات. کارگران
 اصول ،فقه مدرسان اصول، و فقه علوم طالب محدثان، مساجد، نمازانشیپ جماعت، و سنت اهل انیمفت قصبات، و
 ییهالباس شدند موظف یدولت مقامات ۀهم رضاشاه یۀامر بر بنا. رمسلمانیغ انیرانیا انیروحان و یااله حکمت و

 و ش1313 در هیترک از یرسم دارید از پس رضاشاه .باشد شده دوخته بافتیرانیا یمحل يهاپارچه از که بپوشند
 بر بنا رو،نیازا. شد مندهعالق شیازپشیب یرانیا یسنت لباس رییتغ به آتاتورك، ينوساز يهابرنامه از يریرپذیتأث

 يفرانسو یکپ کاله هیشب که يپهلو کاله يجا به ییاروپا اسلوب به دارلبه کاله سرگذاشتن به 1314 ریت در یفرمان
 حجاب کشف دستور سال نیهم در يو. دیگرد ياجبار مردان تمام يبرا بود، کرده باب را آن قبالً او خود و بود
 1.شدند منع چادر با مدرسه به رفتن از مدرسه دختران و آموزگار زنان و کرد صادر را زنان از

انیبن با قیعم تعارضکه  شد همراه حجاب رفع با عمالً ،در عصر پهلوي کاله تبدیل و البسه شکل اتحادبنابراین،  
با این سیاست فرهنگی مخالفت کردند و  طبقات گرید از شتریب ونیروحان  2ایران داشت. مردم ياعتقاد ي دینی وها

 شماربه دولت از مستقل ییروین خیتار طول درهمواره  که عهیش تیروحان. شدند متضرر قانون نیا از حال، در عین
 جواز یمذهب لباس دنیپوش يبرا دیبا آنان چه آمد؛یدرم دولت به وابسته ياطبقه صورتبه قانون نیا با رفت،یم

 يبرا و کردندیم شرکت حکومت توسط شدهدهید تدارك امتحانات در و داشتندیم افتیدر حکومت از یرسم
 و لباس اتحاد قانون در. گرفتندیم یرسم اجازه دولت از مردم، ارشاد زین و ینید نیفرام گرید و جماعت نماز اقامه

 را ونیروحان از یاندک تعداد استثناها نیا اما داشت وجود یروحان لباس پوشش مورد در ییاستثناها آن، نظامنامه زین
 جواز که یآنان و شدندیم کلمتحدالش لباس به ملبس فوق، نظامنامه و قانون طبق دیبا آنان تیاکثر و شدیم شامل

 تا شد باعث عوامل نیا. شدندیم وابسته حکومت به ینوعبه دیبا کردند،یم افتیدر را یروحان لباس پوشش
  3.بود دتریشد کشور نقاط گرید به نسبت ،آذربایجان در ونیروحان حرکت. کنند اعتراض قانون نیا به ونیروحان

                                                                                                                                                                                   
 .14، جلد 1386چاپ اول،  ،یاسالم بزرگ المعارفدائره مرکز ی، تهران، انتشاراتاسالم بزرگ دانشنامه، در »پوشاك«ی، بلوکباش یعل .1
 .87-104 صص ،1384 بهار ، چاپ اول،سیاسی هايپژوهش و مطالعات مؤسسهتهران، انتشارات  پیامدها، و هاواکنش ها،زمینه :حجاب کشف، صالح مهدي .2
 .52، ص 1384، دي 40، ماهنامه زمانه، شماره »لباس کردن متحدالشکل غائله«، پورقاسم داود .3
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 ذوب اسالم در وجود تمام با که مدنی اهللاآیت شهید. اهللا مدنی بودت، آیتیکی از روحانیون معترض به این سیاس
 بالفاصله کرد،نمی فروگذار تالشی هیچ از اسالم مقدس شرع قوانین شدن پیاده و اهللا کلمه اعتالي راه در و بود شده
. کرد مطرح را لويپه کاله و لباس ،حجاب کشف موضوع ،سازيمشروب کارخانه شدن برچیده لزوم طرح از بعد

 بخشدار. کندمی حجاب رعایت به وادار و تهدید را خاطیان ل،یوسا گونهاین استفاده از مردم منع برعالوه ایشان
 و دهدمی گزارش شرقی آذربایجان استاندار به را مراتب ،49 شماره نامه در 17/07/1331مورخ  نیز آذرشهر

 یابد،می ادامه چنانهم مدنی اهللاآیت مبارزات که ییجاآن از هارشگزا این دنبال به. کندمی حلراه درخواست
 آذربایجان شهربانی رئیس. شودمی خواستار را او تبعید و دانسته تحمل غیرقابل را ایشان وجود آذربایجان شهربانی

: است نوشته نچنی ،فرستاده استاندار به 26/07/1331 تاریخ در 19159 شماره به که اينامه از قسمتی در شرقی
» ...نمود خواهند سوءاستفاده نیز اخاللگران و متشنج اهالی آذرشهر در مدنی آقاي بودن تا که داردمی عروضم«

 رئیس سرپرستی به را هیئتی آذرشهر مردم قیام خصوص در بیشتر هرچه تحقیق براي شرقی آذربایجان استاندار
 تأثیر میزان درباره مهمی مسائل حاوي آنان تحقیقات زارشگ که داردمی اعزام منطقه آن به شهربانی اطالعات

 میراسداهللا قايآ«م: آوریمی بخش این در را آن از مواردي تاریخی جهت از آن اهمیت به نظر ؛است مدنی اهللاآیت
 و مجتهد را خود و وارد آذرشهر به تازگی به کرده،می تحصیل االشرف نجف در مدتی که آذرشهر اهل مدنی
 و لباس و حجاب بهراجع و جمع خود دور را مردم ،معرفی برجسته علماي از یکی و االشرف نجف کردهلتحصی
 روز که طوريبه .کندمی تفهیم مردم به را ...آذرشهر در سازيمشروب کارخانه خطر همچنین. متحدالشکل کاله

 15 سازيمشروب کارخانه بستن بهراجع ولتد که داشته اظهار میراسداهللا و بوده اجتماع مسجد در باز جاري ماه 25
 شده مقتضی دولت مهلت امروز چون. نباشد مشروب آذرشهر در و بسته کلی به را کارخانه که بود گرفته مهلت روز
 هرکس و اقدام خودشان اهالی که دهممی اجازه من نشود، عملی کارخانه بستن جاري ماه 26 فردا تا که صورتی در

 چیز سه شده برپا آذرشهر در فعالً که اغتشاشاتی با...ننمایند مضایقه و نترسیده شدن کشته از ند،ک اذیت و جلوگیري
 شود، خارج آذرشهر از فوراً میراسداهللا آقاي اگر اینکه اول: گردد برطرف اغتشاش که نمود بینیپیش توانمی را

 جلوگیري توانندمی فعلی مأمورین ید،نما تشنجاتی بخواهد هرکس مشارالیه غیاب در و برطرف کلیبه تشنجات
 نمایدمی که را تقاضاهایی میراسداهللا آقاي اینکه دوم. نباشد آذرشهر در میراسداهللا وجود که صورتی در البته. نمایند

 که را چیزي روز هر و نموده جري را آنها موضوع این ولی گردد، برطرف تشنجات که شود گذارده اجرا موقع به
 از مکفی ايعده اگر اینکه سوم. بود خواهند زحمت در مأمورین مدام و کرد خواهند تقاضا است، مقررات منافی
 آقاي خود یا و اهالی از کدام هر که گردد صادر صریح دستور و شود اعزام آذرشهر به پاسبان و ژاندارم ،سرباز قبیل

 تعقیب تحت و جلب مرتکب اغماض هیچ بدون بکند، اظهاراتی و نماید عملی مقررات برخالف بخواهد میراسداهللا
 مشروب که شهربانی کمکی مأمورین از ژاندارم نفر یک شدم، وارد آذرشهر به که اینجانب ضمناً و. بگیرند قرار

 خاتمه در. باشدمی مریض که زنندمی زیادي کتک را مذکور ژاندارم اهالی، کرده،می تظاهرات خارج در و صرف
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 است ممکن و داد خواهد رخ اتفاقات این از روز هر نشود، اقدامی میراسداهللا آقاي بهعراج اگر که داردمی معروض
 زحمت در مأمورین و نمایند اقدامی میراسداهللا دستور به بنا اهالی طرف از کارخانه موضوع در فردا و امروز همین

 1»د.باشن
اداره انتظامات وزارت کشور در ، است 1331که مربوط به آذر  م/10792/ن/2555در سند ساواك با شماره 

خصوص اقدام فرهنگی شهید مدنی در خصوص اصالح وضعیت پوشش ظاهري و حجاب گزارش داده است که 
هاي مختلف است. در هاي فرهنگی پهلوي در حوزهمترصد مخالفت با سیاست» تبلیغ اسالمی«ایشان تحت عنوان 

 میراسداهللا آقاى اندداده گزارش کشور کل شهربانى و ذربایجانآ استاندارى از که طوريبه«این سند ذکر شده است: 
 و نمایدمى حجاب و ریش گذاشتن به وادار را اهالى اسالمى تبلیغ عنوانبه آمده آذرشهر به نجف از اخیراً که مدنى
 ستانشهر انتظامى قواى چون. گردد خارج محل از باید آذرشهر سازىمشروب کارخانه که است داده افتو ضمناً
 اعزام با که شود داده دستور آذربایجان 3 رکلش به اندنموده تقاضااست،  تقویت به محتاج انتظامات حفظ براى مزبور
 که دستوري از یدیفرما مقرر است خواهشمند. نمایند مساعى تشریک انتظامى مأمورین با محل نظم حفظ در سرباز

  2»د.سازن ستحضرم را کشور وزارت فرمود خواهند صادر مورد این در
هاي ی در حوزه دفاع فرهنگی از آموزهمدن اهللاتیآازجمله اقدامات  متحدالشکل لباس و يپهلو کاله با مبارزه

 لباس نوع نیا از استفاده لیدل به را مردم اهللا مدنیعبارتی، آیتبه .بود هاي ضدّ دینیفرهنگی اسالم در برابر سیاست
 هزار دو تا ندداد دستور نهیزم نیا در .ندشد هاکاله ضیتعو خواستاره بودند و داد قرار انتقاد مورد يپهلو کاله زین و

اساس  بر  3.گرفت قرار مردم استقبال مورد موضوع نیا که ردیگ قرار یاهال استفاده مورد و هیته -ينمد–یمیقد کاله
رژیم پهلوي، با تغییر کاله توسط  هاي موجود از نهادهاي انتظامی آذرشهر، در راستاي مقابله شهید مدنیگزارش
، ایشان خواستار 15/07/1331ورخ ساواك م 4383اساس سند شماره  هاي قدیمی داشتند و برکید بر کالهایشان تأ

 آن بر 15/07/31 ـ4382 شماره 3 رکلش تلگرافى گزارش«هاي قدیمی براي شهروندان آذرشهري شدند: مین کالهتأ
 با و وارد آذرشهر به نجف در تحصیل سال ده از پس محرم اول در آذرشهر اهل مدنى اسداهللا میرزا حاجى که ستا

 بگذارند سر قدیم هاىکاله باید مزبور شهر اهالى که نمودند مذاکره و مالقات آذرشهر در واعظ حسین میرزا حاجى
 4».اندداده را قدیمى کاله هزار دو سفارش و

 

                                                                                                                                                                                   
 .106، پیشین، ص 30 دهه در مدنی اسداهللا سید اهللاآیت شهید مبارزات به نگاهینیم: طلبیحق پرطنین نداياصغر شعردوست، علی .1
اهللا سید اسداهللا مدنی، تهران، انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، چاپ یاران امام به روایت اسناد: شهید آیتمرکز بررسی اسناد تاریخی، . 2

 .6، ص 1377اول، 
 .53-54اهللا شهید سیداسداهللا مدنی، پیشین، صص پور، زندگی و مبارزات آیت. رضا بسطامی و داود قاسم3
 .2پیشین، ص  اهللا سید اسداهللا مدنی،یاران امام به روایت اسناد: شهید آیت مرکز بررسی اسناد تاریخی، .4
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 اهللا مدنی در آذرشهرکرد آیتهاي شدید رژیم نسبت به عمل. نظارت2-5
اهللا مدنی در آذرشهر، ایشان را همواره تحت نظر و مراقبت داشت. در یکی از اسناد رژیم پهلوي در دوران فعالیت آیت

 است رسیده مبارك عرضهب که است همان موضوع داردمى معروض حترماًم«آمده است:  25/08/1331ساواك مورخ 
 احضار را مدنى میراسداهللا نیز استاندار آقاى جناب .نمایند تقویت را آذرشهر دسته شده شتهنو ژاندارمرى هنگ به ضمناً

اهللا مدنی توسط ژاندارمري و ارتش در ها و پیگیري عملکرد آیتاین مراقبت  1».است داده نامبرده به الزم تذکّرات و
آمده است باید نسبت  ،1331پنجم آذر وبیستمورخ  12597/4نه به شماره دهه سی بسیار گسترده بود. در سندي محرما

یشان از طریق قواي انتظامی ارتقا آمیز ایت شهر را نسبت به اقدامات تحریکبه اقدامات اسداهللا مدنی هوشیار بوده و امن
 تهرف آذرشهر به اخیراً نجف از که مدنى اسداهللا«ر مهنا در این خصوص فرمانی صادر کرد: بخشید. وزیر دفاع ملی سرلشک

ه ب 17/7/31ـ7496/1136 شماره طى مراتب که بود داده باره این در مفصلى گزارش قبالً تبریز 3 رکلش. داردمى اشعار
 3 رکلش به الزم دستورات 11811/15/8/31 و 7570/18/7/1331 شماره طى و رسیده وزیرنخست آقاى جناب عرض
 حاکى رکلش اخیر گزارش. کنند تقویت را انتظامى قواى و نمایندب آذرشهر امنیت در الزم هاىمراقبت که شد داده تبریز
 و رکلش طرف از هم ژاندارمرى به و اندداده را الزم تذکرات و احضار استاندار آقاى را مدنى اسداهللا میر که است

  2»د.نماین تقویت را آذرشهر دسته که شده نوشته استاندارى
هاي مبارزاتی شهید مدنی هراس نه و فعالیتاً نسبت به اقدامات روشنگرادهد که رژیم پهلوي شدیداین سند نشان می

سخت و فیزیکی با  براي مقابله را داشت تا جایی که براي ممانعت از ثمربخشی اقدامات ایشان، نیروهاي انتظامی شهر
 تقویت کردند. ایشان 

 ارتش ستاد سیرئ ،بهارمست رکسرلش ز اسناداي بود که در یکی انهگود و رفتار شهید مدنی بهنظارت شدید بر عملکر
 به) کسرهی یپنهان( یامیپ یط 1331 سال درمنطقه آذرشهر است. ایشان » زیان«اقدامات ایشان به  که عنوان کرده است

 داد دستور لذا دانسته نیسرزم آن انیز بهرا  شانیا عملکرد و یمدن اهللاتیآ حضور ز،یتبر 2رکن ز،یتبر لشکر یفرمانده
 یمدن اهللاتیآ ورود ازنیز  مصدق دوران در  3د.نینما تیتقو را آذرشهر یشهربان و یبررس را، رفتارش و اعمال و کارها تا
 4.آمد عمل به ممانعت آذرشهر به

اهللا مدنی ها، تهدیدها و فشارهاي استانداري به همراه مشکالتی که رژیم براي آیتها، کارشکنینظارت با وجود همۀ
 شهر یعموم ةچهر تغییر باعث اصالحی ایشان در حوزه فرهنگی، سیاسی و اقتصادي اقداماته وجود آورد، در آذرشهر ب

 دختران لیتحص از. ندکرد اعتراض در شهر آن وجود و يسازمشروب کارخانه با مردم. شد فساد مظاهر ندهیفزا کاهش و
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 .321ص، 1388چاپ اول،  ، تهران، انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات،ساواك اسناد تیروا به یامام جمال . مرکز بررسی اسناد تاریخی،3
تهران، انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت  ،ساواك اسناد تیروا به یفلسف یمحمدتق االسالمحجت: اسالم يایگو زبان اد تاریخی،. مرکز بررسی اسن4

 .5 ص، 1378چاپ اول،  اطالعات،
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 یحت و کردند استعمال را ينمد یمیقد الهک .گذاشتند کنار را يپهلو کاله و کردند يریجلوگ مختلط مدارس در
 که یمردان و افتی یفزون بانوان انیم در یاسالم حجاب تیرعا که صورت نیا به ؛دادند رییتغ را خود يظاهر صورت

. کند خطر احساس جانیآذربا ياستاندار تا شد باعث امر نیا. افتندی يشتریب نمود ،شدندیم ظاهر جامعه در ینید ظاهر با
ادامه  نکهیا رغمیعل و گذاشت آذرشهر یعموم يفضا بر يادیز ریتأث ،یمدن اهللاتیآ مدتکوتاه حضور، درواقع

 مبادرت مبارزات ایشان روند تداوم به ایشان هايراهنمایی تحت ،يو دانیمر و ارانی یول نشد ممکن یمذهب يهاتیفعال
 آذرشهر یشهربان سیرئ قول به و یمیقد يهاکاله با درسهم نیمعلم همه، قتیحق ینید مدرسهعنوان نمونه، در به. کردند

 1.کردندیم بیترغ ظاهر نیهمرعایت  به نیز را نیمحصل و شدندیم حاضر درس يهاکالس در »انتید به دیشد تظاهر«
و فشارهاي ساواك در راستاي ترویج نهضت امام خمینی(ره) با  هانظارت ، با وجود همۀ57سال  در شهید مدنی

در افکار و اندیشه امام بودند. مروج  هایی داشتند و در این دیدارهااتخصوص تبریز مالقهبیون شهرهاي مختلف بانقال
خاطرات یکی از انقالبیون تبریزي آمده است که بعد از اتمام دوره تبعید ایشان در مهاباد، ایشان سفري به آذرشهر داشتند 

 داشت ایشان«جود نقل کرده است: نقالبی توزیع کردند. در این زمینه منبعهاي امام خمینی(ره) را بین جوانان او عکس
 منزلشان به ایشان همراه بعد. شد تمام ایشان حرف تا نشستیم منبر پاي رفتیم هم ما. کردمی سخنرانی بزرگی مسجد در

 از و کردند من به رو بعد و کردند صحبت کمی مدنی شهید. هستند آنجا در هم بزرگان از دیگر تن چند دیدیم و رفتیم
 آن. بودم آورده تبریز از و کرده جاسازي لباسم در را امام عکس تا بیست من اید؟آورده چه ما براي تحفه: پرسیدند من

 اگر. تا بیست که یکی نه هم آن باشید، داشته را امام عکس اینکه به رسد چه بود، خطرناك هم امام نام بردن حتی روزها
 را هااین! آقا بله«: گفتم و آوردم بیرون پیراهنم از را هاعکس غرور، با. بود ساخته کارم گرفت،می مرا راه وسط ساواك
 همه. کردند تشکر بسیار و بوسیدند را امام عکس. شدند خوشحال العادهفوق هاعکس دیدن با مدنی شهید. »امآورده

 تانمغازه شیشه پشت فردا که دهممی شما به عکس شرطی به«: دندفرمو ایشان و بگیرند ایشان از را امام عکس که ریختند
 بین را هاعکس هم آقا و کرد خواهند را کار این که دادند قول همه. نبرید عکس بیهوده ندارید، را جرئتش اگر! بزنید
 2».کردند پخش آنها

 جهانقاضی  1357 آبان نهم ايشهداهللا مدنی از . حمایت معنوي آیت2-6
 ر،یخانم جهان،یاخ يروستا چهار و جهانیقاض از متشکل و بوده آذرشهر بزرگ دهستان چهار از یکی هانجیقاض

 قرار یشرقجانیآذربا استان غرب در ایدر سطح از متر 1330 ارتفاع با جهانیقاض دهستان. است زارغله و آقاحسن زجید
 بخش يلومتریک سه ه،یاروم اچهیدر یشرقجنوب يومترلیک 15 ز،یتبر یغربجنوب يلومتریک 54 دراین دهستان . دارد

. است ممقان و گوگان آذرشهر، مهم بخش سه نیب یمهم یارتباط پل و دهیگرد واقع آذرشهر يلومتریک دو و گوگان
 شمال از، گرفته قرار آذرشهر شهرستان و گوگان بخش يروستاها یارتباط ریمس در جهانیقاض یارتباط تیموقع نظر از
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 و یداغ قزل کوه به جنوب از و گوگان به غرب از آذرشهر، شهرستان به شرق از روزساالر،یف و جهانیاخ يتاهاروس به
 نیا در. است آذرشهر شهرستان یمذهب و یفرهنگ يروستاها از یکی جهانیقاض. شودیم محدود يچا نینوش رودخانه

. اندشده سیتأس آذرشهر شهرستان مساجد از قبل یحت روستا نیا مساجد ؛دارد وجود هینیحس کی و مسجد سه روستا
 يروستا در يسوادیب و هستند یفرهنگ درصد پانزده حدود و يکشاورز مشغول جهانیقاض يروستا مردم درصد شصت

 يهاکارگاه ،یسیق و آلوچه برگه، گردو، مانند روستا یباغ محصوالت يبندبسته يهاکارگاه. ندارد وجود جهانیقاض
 زین يدامدار. دارند تیفعال روستا نیا در که است ییهاکارگاه ازجمله... و یدست عیصنا ،یباف فرش ،يرنگرز ،یبافحوله

 مردم از یگروه و داشته سهم ز،یتبر 1356 بهمن 29 امیق در آن توابع وآذرشهر . ستا روستا نیا مشاغل از گرید یکی
 جهانیقاض و آذرشهر مردم به را امیق نیا امیپ سپس و دهکر شرکت امیق نیا در زیتبر مردم همدوش زین جهانیقاض

  1.دادند انتقال
 لیتحص و علم کسب يبرا که جوانان و آموزاندانش خصوصبه و جهانیقاض مردم توجه درخور اقدامات گرید از

 زییپا با مانزهم آذرشهر يسازمشروب و خانهیم بیتخر در شرکت و يرهبر ،تیهدا ،کردندیم وآمدرفت آذرشهر به
 آذرشهر در شاه میرژ هیعل هاییمایراهپ تداوم و تظاهرات شروع در ییبسزا نقش یانقالب حرکت نیا که بود 57 سال

 توابع از آذرشهر در 04/08/57 روز«: نوشت 1357چهارم آبان   روز در زیرستاخ حزب ارگان ،زیرستاخ روزنامه. داشت
 با را رنگى سبز هاىپرچم که حالى در نفرى هزارده گروه کی. فتگر صورت عىیوس تظاهرات شرقى جانیآذربا

. زدند تظاهرات به دست شهر هاىابانیخ در کردندمى حمل خود با نىیخم العظمى اهللاتیآ حضرت از ىیهاعکس
 شخصى و کردند راندازىیت انتظامى مأموران و بردند حمله آذرشهر شهربانى ساختمان به خود ریمس در تظاهرکنندگان

 از تعدادى شهیش تظاهرات نیا در. شد مجروح و گرفت قرار گلوله اصابت مورد راننده شغل ساله، 35 اصغر، نام به
 با همگام 1357 سال آبان نهم در جهانیقاض مردم .گرفت آتش زیرستاخ روزنامه ندگىینما دفتر و شکست هابانک
 مردم یشهربان يکماندوها و ژهیو مأموران روز نیا در و زدند زیمآاعتراض تظاهرات و ییمایراهپ به دست آذرشهر مردم

 نیحس و خوشبخت ابوالفضل ،)بوالحسن عالف(ی عالف عبداهللا ،یقیحق یتق: یاسام به نفر چهار و بستند گلوله رگبار به را
 خصوصبه و آذرشهر مردم از يریکث جمع که دانیشه نیا بزرگداشت و میترح مجلس در. دندیرس شهادت به یسلمان
 افتهی حضور بزرگداشت مجلس در يکرد لباس با که مهاباد یاهال از نفر 200 تعداد بودند، کرده شرکت جهانیقاض

 به یدولت نیمأمور با دیده اجازه اگر لذا میهست مسلح یهمگ ما: نمودند اظهار و گفته تیتسل یمدن اهللاتیآ به ،بودند
 شانیا شنهادیپ با یمدن اهللاتیآ یول. میبگذار ارتانیاخت در دیخواهیم اسلحه رچقد هر: نمودند اضافه و میبپرداز جنگ

                                                                                                                                                                                   
 زاولمگهیب« شعار دادن و کفن دنیپوش با جهانیقاض یاهال از يریکث عده 1358 سال يتاسوعا درهاي انقالبی این منطقه باید اشاره شود در راستاي فعالیت .1

 دانشگاه تا گلستان باغ يابتدا از که ییمایراهپ نیا در. داشتند اعالم ی(ره)نیخم امام يرهبر و یاسالم انقالب از را خود تیحما »وخیسرباز ینیخم روخیحاض
 جهانیقاض یانقالب ردمم از یمدن دیشه و پرداخته یسخنران رادیا به یجهانیقاض زادهیعلخیش یعل خیش مرحوم و یمدن اهللاتیآ دیشه بود شده برگزار زیتبر
 .نمودند تشکر ،بودند کرده تیحما یاسالم يجمهور از جانشان نثار اعالم با که
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 1 ».ندینمایم مخالفت
 ياخانواده در جهانیقاض در یشمس يهجر 1325 سال در احمد حاج فرزند یجهانیقاض خوشبخت ابوالفضل دیشه

 در یمدت ابتدا و دهیگرد کار و کسب وارد یمقدمات التیتحص گذراندن از پس. گشود جهان به دهید یانقالب و یمذهب
 سال در یبافیقال کارگاه انداختن کاربه از پس و آورده يرو یبافیقال به سپس و پرداخت يکشاورز امر به پدرش کنار

 بود) ع(طهارت و عصمت تیب اهل فتگانیش و عاشقان از خوشبخت دیشه. پرداخت یقال تجارت به آذرشهر در 1352
 سال در چنانکه کرد؛ینم غیدر یکوشش چیه از راه نیا در و پرداختیم) ع(معصوم چهارده ییسراهیمرث و یمداح به لذا

 معارف توسعه و بسط جهت در توانست و دیگرد ياندازراه و سیتأس جهانیقاض هیاکبر ئتیه يو شنهادیپ به 1348
 یانقالب مردم یآگاه زین و راحل امام ينوارها و هاهیاعالم پخش امر در يو. دینما ارائه یتوجه خور در خدمات یاسالم
 نیحس خیش اهللاتیآ دیشه از پس خوشبخت دیشه. افتی دست یروزافزون يهاتیموفق به ئتیه نیا قیطر از جهانیقاض
 آذرشهر منطقه دیشه نیاول بود، دهیرس شهادت درجه به ساواك عوامل لهیوس به زندان در 1353 ماه يد 4 در که يغفار
 احمد حاج مرحوم د،یشه آن پدر است ذکر انیشاید. رس شهادت به میرژ عوامل با یابانیخ يهايریدرگ در که است

 شهادت از پس و داشت نهیرید رفاقت و یدوست خدا، خانه ارتیز در يهمسفر جهت به یمدن دیشه اهللاتیآ با خوشبخت
 به نسبت و نمود احترام يادا دیشه نیا شامخ مقام به نسبت دیشه نیا منزل در حضور با یمدن دیشه خوشبخت، دیشه

) عالف(یعالف عبداهللا دیشه. فرمودند ارائه را الزم يرهنمودها و هاهیتوص جهانیقاض مردم یانقالب يهاحرکت انسجام
 6 سن رد تیطفول دوران گذراندن از بعد. دیگرد متولد نیمتد ياخانواده در آذرشهر شهر در 1334 خرداد در بوالحسن

. بود کار مشغول پدرش مغازه در سال سه و گذاشت سرپشتِ را ییابتدا سال شش و دیگرد يعلو دبستان وارد یسالگ
 از و کردیم شرکت) ع(یعل بن نیحس دانیشه ساالر يعزادار در شهیهم و داشت یمذهب مجالس به يادیز عالقه او

 متعاقب و شودیم مشغول کیاتومکان يریادگی به زیتبر ياحرفه نهنرستا در یسالگ 18 در. بود ئتیه بنامِ خواناننوحه
 يسراسر اعتصاب به یاسالم شکوهمند انقالب شروع بدو از. گرددیم استخدام زیتبر زلید درمن کارخانه در آن

 و مردم نیب آذرشهر در که 57 آبان چهارم در. پردازدیم يپهلو مانیدژخ با مبارزه به مردم با همگام و پپوست کارگران
 طاغوت عکس و آورندیم هجوم یشاهنگیپ خانه به برادران از تن چند اتفاق به او ،داد يرو يریدرگ شاه نشاندگاندست

 یعالف عبداهللا سرِ به ياگلوله شاه مانیدژخ با يریدرگ نیح در ،57 آبان نهم روز تظاهرات در سرانجام. شکستند را
 گلوله اصابت اثر بر زین دیشه بزرگ برادر روز نیا در. غلطاندیم خود خون در را سلحشور جوان نیا و کندیم اصابت

. کشانندیم اطراف يهاخانه به را هاجنازه و شودینم مقدور جنازه عییتش امکان ینظام حکومت لیدل به. گرددیم یزخم
 دیشه. سپارندیم خاك به سپس و رندگذایم نماز او بر و دهندیم غسل را يو کانشینزد از نفر چند اتفاق به دیشه پدر

 اریبس واالمقام دیشه نیا تیمظلوم از ،یعالف دیشه جنازه عییتش و شهادت نحوه از اطالع از پس یمدن داسداهللایس اهللاتیآ
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 1.زدیریم اشک او بر و شده نیاندوهگ
 يابتدا همان از او. ودگش یهست عالم به چشم یمذهب ايخانواده در ،1305 سال در یزجید یسلمان نیحس دیشه

 ینوجوان و یکودک وجوشجنب رپُ دوران گذاشتن سرپشتِ از پس. گرفت قرار خود آگاه نیوالد مراقبت تحت تیطفول
 تیجنا حادثه از پس یسلمان دیشه. بود پسر کی و دختر سه وصلت نیا حاصل. نمود وصلت نیمتد و پاك ياخانواده با

 ،1356 سال در یانقالب جوشش تا و نمود يریگموضع میرژ به نسبت، 1342 الس در هیضیف مدرسه در يپهلو میرژ
 شدت بر امام، بخشروح يهاهیاعالم و مردم یعلن مبارزات شروع از پس. بود يپهلو میرژ با آشکار مبارزه منتظر همواره

 ییهاهیآ استخراج با و داد خرج هب یفراوان کوشش و یسع یانقالب افراد انیم در هاهیاعالم پخش در و افزود خود تیفعال
 انقالب وقف را خود و گذشته خود مال و جان از قتاًیحق يو. نمودیم بیترغ مبارزه يبرا را مردم شهادت و جهاد درباره

 یطاغوت میرژ شهیر به شهیت خود نیآتش اناتیب با و گرفته عهده به را شهر تظاهرات و ییمایراهپ يرهبر و دکر مبارزه و
 گارد با ظهر يهایکینزد در. گرفت عهده به را تیجمع تیهدا و وستیپ تظاهرات به ،57 آبان نهم سحرگاه در .زدیم

 آسفالت پاکش خون و افتدیم نیزم به جالدان گلوله با يریدرگ هیاول لحظات همان در و داده رخ يریدرگ طاغوت
 منتقل اطراف يهاخانه به مردم لهیوس به شهدا يهانازهج هايگارد انهیوحش تهاجم لیدل به. دینمایم نیرنگ را ابانیخ
 با شهر کنار در یعالف عبداهللا دیشه جنازه اتفاق به دیشه نیا پاك کریپ. گرددینم سریم جنازه عییتش امکان و شودیم

 و مظلومان اری شهیهم و بود مانیا با و یمتق یانسان ،یسلمان دیشه. شد سپرده خاك به غسل از پس يمعدود عده حضور
 2.بود یمدن داسداهللایس اهللاتیآ حضرت محراب دیشه کینزد اریبس ارانی از واالمقام دیشه. بود ظالمان دشمن

 هاي اجتماعی و فرهنگی در استان قزوین. فعالیت3

 شالی اهللا موسوي. ارتباط با آیت3-1
 براساس خاطرات دامادِ   3اهللا موسوي شالی بود.یتاهللا مدنی در استان قزوین، ارتباط ایشان با آیکی از دالیل حضور آیت

  4یکدیگر احترام زیادي قائل بودند. اهللا موسوي شالی براي مدنی و آیتاهللاالسالم بهاءالدینی، آیتشهید محراب حجت
اسداهللا  سیداهللا حسین موسوي شالی و مرحوم آیت اهللا سیدآیت«کند: اشاره می اسالمی در باب این ارتباطاهللا آیت

   5»ها با هم بودند. رفیق بودند. خیلی نزدیک هم بودند.مدنی شهید محراب؛ این دو بزرگوار در نجف اشرف در درس
علمی و اخالقی باعث شد تا در زمان  مراودهصمیمی در نجف اشرف به وجود آمده بود و همین  بنابراین، این ارتباطِ

رسانی به ایشان در حوزه تعلیم و تربیت دعوت اهللا مدنی براي کمکآیتاز  هللا موسوي در منطقه شال،اهاي آیتفعالیت

                                                                                                                                                                                   
 پیشین.  ،ساواك اسناد تیروا به جهانیقاض دهستان و آذرشهر گرانقدر دیشه چهار از يادکردمرکز بررسی اسناد تاریخی، ی .1

 پیشین. .2

 .1399 مرداد 11علیخانی، قزوین،  اهللاقدرتاالسالم حسین مصاحبه نگارنده با حجت .3

 .1399تیر  19ی، قم مقدس، نیبهاءالد ابوالفضل دیس نیوالمسلم االسالمحجتمصاحبه نگارنده با . 4
 .1399تیر  24اهللا علی اسالمی، قم مقدس، مصاحبه نگارنده با آیت. 5
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   1شد. منجر سیس مدرسه اسالمیهید مدنی در این منطقه به تأبه عمل بیاورد. حضور ش

 . مشارکت در برپایی و مدیریت مدرسه اسالمی3-2
 و میتعل نید را اسالم توانیم که است يادازهان به آن تیاهم و ارج ؛است تعلم و میتعل اسالم، نیمب نید وجوه از یکی

 نیمعصوم یعمل رةیس و وهیش در را آن و افتیدر توانیم ینید اتیروا و اتیآاز  را قتیحق نیا. دانست علم و تیترب
 و میتعل تیاهم در يدیترد يجا کند آزاد مسلمانان به يسوادآموز يازا در را یجنگ رانیاس که ینید. دید السالمهمیعل

 نظام ستیبایم ریناگز مسلمان يکشورها جمله از و جهان يکشورها بر سلطه يبرا استعمار اما. گذاردینم یباق تعلم
به همین  .کند تیتقو و سیتأس را آن خود ياستعمار فرهنگ براساس و براندازد را آنها یمل و ینید پرورش و آموزش

 يهامیرژ به روابستهیغ مدارس تیتقو و حفظ س،یتأس يبرا الماس جهان کنار و گوشه در مسئول و آزاده رجال دلیل،
 ارزشمند يهاکوشش و هامجاهدت گونهنیا یاسالم رانیا در جمله از و نمودند یغیبل اهتمام استعمار، نشاندةدست

 یکی ارسمد ینید متون هیته در اهتمام و دخالت و ینید ماتیتعل مراکز و مدارس سیتأس. بود محسوس کامالً ،یخیتار
 بعضاً  مراکز گونهنیا. است رانیا بر استعمار و سلطه تیحاکم عصر در رتمندیغ مسلمانان ياشهیر و يادیبن يهاتیفعال از

با توجه به   2.افتندییم يریچشمگ توسعه و گرفته قرار نیمتّد انیبازار و دیتقل مراجع میرمستقیغ ای میمستق تیحما مورد
المی در منطقه شال و اهللا مدنی در راستاي فرهنگ آموزشی و ترویج علوم اساقدامات آیت اهمیت مسئله فوق، از جمله

   3اي با سبک اسالمی بود.اندازي مدرسهسیس و کمک به راهدانسفهان، تأ
اي در شال مدرسه 37 در سال«دهند: اهللا علی اسالمی که یکی از شاگردان مدرسه اسالمی شال بودند، شرح میآیت
اهللا مرحوم آیت مدرسه توسط دو بزرگوار تأسیس شد؛ مدارس جامعه تعلیمات اسالمی تهران بود. این شد. جزءتأسیس 
نجف اشرف به اهللا موسوي شالی وقتی که از ...آیتسید اسداهللا مدنیاهللا و مرحوم آیت حسین موسوي شالی آقا سید

زند، عمران و آبادانی دست به اصالحات می ،دهدنجام میسري اقداماتی را اگردد و در منطقه، یکال برمیش ،انزادگاهش
. لذا از بیندنمی ،و بهداشت و این مسائل. براي تأسیس مدرسه زمینه را براي تنها خودش که خودش این کارها را بکند

مدرسه د که اسالمی را تا ششم ابتدایی تأسیس کند. این بو ایشان وارد شال بشود و مدرسه خواهد کهاهللا مدنی میآیت
توان نام برد. بنده آن موقع حتی در کشور می تأسیس شد و یکی از مدارس تأثیرگذار آن منطقه بلکه جزء مدارس نمونه

اي بود که مرحوم شهید مدنی و مرحوم موسوي اسالمی بود، مدرسه اي بودم با سن کم، وقتی که مدرسه رفتم، مدرسهبچه
    4»شالی تأسیس کرده بودند.

هاي مورد سبک آموزشی این مدرسه برخالف آموزه  5شد.کتب دینی نظیر تاریخ اسالم تدریس میین مدرسه، در ا
                                                                                                                                                                                   

 .1399تیر  24اهللا علی اسالمی، قم مقدس، مصاحبه نگارنده با آیت. 1
 .1383، خرداد 20، ماهنامه زمانه، شماره »يپهلو عصر در یمذهب يروهاین یفرهنگ تیفعال از ياگوشه ی،اسالم ماتیتعل جامعه«، پوریکرم دیحم. 2
 .1399تیر  21، دانسفهان مصاحبه نگارنده با یداهللا درزي رامندي،. 3
 .1399تیر  24اهللا علی اسالمی، قم مقدس، مصاحبه نگارنده با آیت. 4
 .1399 ریت 23ي، قزوین، رامند ینعلیحس االسالمحجتمصاحبه نگارنده با . 5
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اي مختلفی براي ترویج فرهنگ اسالمی و قرآنی در نونهاالن، از هدایتأکید پهلوي بود. شهید مدنی در این مدارس 
هایی را براي آنها براي خوشحالی کودکان، جشنحتی  تشویق شوند؛هاي مدرسه به حفظ قرآن کرد تا بچهاستفاده می
 1.دیدتدارك می

 . ترویج فرهنگ قرآنی در نوجوانان3-3
نوجوانان و نونهاالن را  ن، ترویج فرهنگ و معارف قرآنی بود. ایشاناهللا مدنی در منطقه دانسفهااقدامات آیتیکی از 

هاي فتارهاي ایشان مشوق بچهرو   2هاي دینی بودند؛اندیشهایشان مبلغ اسالم و کردند. میتشویق به حفظ و قرائت قرآن 
 حمد یکس اگر«کند: االسالم درزي رامندي در این زمینه نقل میحجت   3قرآن کریم بود. براي قرائت و حفظ مدرسه

و  الرحمن ،نیاسی وقعه، اذا سوره چهارتا یکس اگر. دهندیم يازهیجا چه ها،نوجوان و هابچه از کند حفظ را سوره و
 گفتیم مثالً .دادندیم زهیجا یعال اریبس و بودند کرده يبندرتبه طورنیهم. دهدیم يازهیجا چه ،کند حفظ را تبارك

 زهیجا فالن جشن نیا در و دیبگو تیجمع در و منبر پله يباال دیایب کند حفظ را اسمش را عباآل تن پنج  یکس کی
 به. میدهیم برگ ستیدو م،یدهیم برگ صد م،یدهیم ینقاش دفتر تراش، با میدهیم مداد مثالً. دهمیم او به من را

 4».بودند کرده يبندرتبه تناسب

 اجتماعی -. اصالحات فرهنگی3-4
اي بود. از آنجایی که در نیمه فهان، مدیریت اختالفات قومی و طایفههاي اجتماعی شهید مدنی در دانسازجمله فعالیت

اي وجود داشت، ایشان تالش کردند تا در منطقه آرامش و صلح فهاطق بوئین زهرا برخی مشکالت طایمندر  30دوم دهۀ 
ند. دستاورد اقدامات ایشان در این زمینه، دهاي خود، بسترهاي تعامل بین طوایف را به وجود آورایجاد کنند و با رهنمو

 االسالمحجت طراف نظیر روستاي شال بود.ف در دانسفهان و مناطق اش سطح دوستی، همدلی و همراهی طوایگستر
 فهیطا ما محل موقع آن آمدند، -اهللا مدنیآیت-شانیا چون«دهند: ي در این زمینه توضیح میرامند يدرز ابوالقاسم

 خانوار ستیدو دیشا ما، يروستا در یقوم و یلیفام نزاع و يریدرگ بود، ادیز یلیخ اختالفات بود، رهیعش رهیعش فه،یطا
-شانیا. شود حل مشکلشان بلکه که بشوند متوسل ونیروحان از یکی به افتادند فکر به نیهم خاطر به. بوده ادیز ،بودند
 فیتشر نجف از هم یشال يموسو حسن حاج کی گرید طرف از ان،نسفهدا ما، يروستا آوردند فیتشر -اهللا مدنیآیت

 آوردند، فیتشر که مدنی اهللاتیآ .کردند عوض را قهمنط یلیخ ،شدند مستقر نجایا که نفر دو نیا وقت آن. آوردند
  5».دبو ماندهی نخانوادگ و یمحل يهانزاع اختالفات، گرید اًبیتقر

                                                                                                                                                                                   
 .1399یر ت 21، دانسفهان مصاحبه نگارنده با یداهللا درزي رامندي،. 1
 .1399 مرداد 11علیخانی، قزوین،  اهللاقدرتاالسالم حسین مصاحبه نگارنده با حجت. 2
 .404، ص 2، جلد1370کتاب)، چاپ اول، تابستان نشر و دائمی جا، نشر مؤلف (طلوع: نمایشگاه. شعبانعلی المعی، حکایات برگزیده، بی3
 .1399 ریت 23ي، دانسفهان، رامند يدرز ابوالقاسم االسالمحجت. مصاحبه نگارنده با 4
 .1399 ریت 23ي، دانسفهان، رامند يدرز ابوالقاسم االسالمحجت. مصاحبه نگارنده با 5
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بر ازدواج آسان براي ایشان   1در منطقه دانسفهان، اصالح فرهنگ ازدواج بود. شهید مدنی یکی دیگر از اقدامات
هاي باالي مراسم کید بر مسائل مادي و هزینهبرخی از رسومات اشتباه و تأشتند. داتأکید تسهیل در پیوند زناشویی جوانان 

اهللا مدنی ورد اما آیتآوجود در جامعه به نیز ، مفاسدي را بر اینعالوهرا افزایش داده بود. سن ازدواج در منطقه  ،ازدواج
دوري از تجمالت را ترویج  سان وورسوم اشتباه در این زمینه، فرهنگ ازدواج آگو با مردم و نقد آدابوضمن گفت

کاسته  ی که در بین مردم وجود داشت،شد و از انحرافات منجر اقدامات ایشان به افزایش آمار ازدواج در منطقه کردند.
  2شد.

، نیزدر راستاي خدمات اجتماعی   3کردند.می کمک مستحقنیازمند و افراد به در دانسفهان همچنین شهید مدنی 
حمایت مردم بناي  ، بانیاز داشت، شهید مدنی در محل مسجد مرکزي بازسازي و تعمیرکه به سفهان مسجد مرکزي دان

 4سیس کردند.جدیدي تأ

 زهرازدگان بوئین. کمک به زلزله3-5
مثال،  عنواناند، کوشا بودند. بهکمک به افرادي که دچار سانحه طبیعی و بالیاي مختلف شدهامر شهید مدنی در 
ایشان در مسائل «د؛ کنسید حسن حسینی نقل میزهرا خیلی فعالیت انجام دادند. وص زلزله بوئینایشان در خص

زهرا که اتفاق افتاد، ایشان را در مسجد جامع دیدیم که به گرفتند. زلزله بوئینخدماتی خیلی سریع تصمیم می
-زهرا از محل کمکرا بروند. در بوئینزهاند و همراه چند تن دیگر تصمیم دارند به بوئینآوري کمک پرداختهجمع

خیلی  ،زده حاضر شدندزمانی که در مناطق زلزلهشهید مدنی    5»هاي مردم همدان ایشان هجده دستگاه خانه ساختند.
مردم  هاي مردمی را بهکمکحال،  داشتند. در عینآنها ناراحت بودند و سعی در دلداري مردم و آرام کردن 

  6.ساندندردیده منطقه میآسیب
زده قزوین آمده است به وضعیت مردم زلزله اهللا مدنیآیت اي از رسیدگی، خاطره»مفاخر آذربایجان«در کتاب 

سعی  و با تقسیم آذوقه و کمک به آنها، رسانی به مردم نیازمند بودندبه فکر کمک شان حتی در هنگام شب نیزکه ای
زده قزوینی هاي فراوانی به برادران زلزلهین، تالش مستمر و کمکدر حادثه زلزله قزو«در شادمانی آنها داشتند: 

ه براي کمک به محل حادثه رغم کمبود وسیله نقلیاهللا مدنی با آن کسالتی که داشتند علیکردند حتی خود آیت
بلند شده و  در نیمه شبی دیدم که آقا به آرامی«گوید: باره یکی از دوستان نزدیک ایشان چنین می در این »شتافتند.

                                                                                                                                                                                   
 .1395مرداد  21ي، تهران، رامند محمد االسالمحجتمصاحبه نگارنده با ؛ 1399 مرداد 11علیخانی، قزوین،  اهللاقدرتاالسالم حسین مصاحبه نگارنده با حجت. 1
 .1399 ریت 23ي، دانسفهان، رامند يدرز ابوالقاسم االسالمحجت. مصاحبه نگارنده با 2
 .1395مرداد  21ي، تهران، رامند محمد االسالمحجت. مصاحبه نگارنده با 3
 .1395مرداد  21ي، تهران، رامند محمد االسالمحجت. مصاحبه نگارنده با 4
اهللا مدنی، همدان، اداره کل فرهنگ و ، یادنامه دومین شهید محراب آیت»اهللا مدنی(ره)ند تن از یاران شهید آیتوگو با چدیدار و گفت«رضا اسماعیلی، . علی5

 .19، ص1381ارشاد اسالمی استان همدان، 
 .1399تیر  21، دانسفهان مصاحبه نگارنده با یداهللا درزي رامندي،. 6
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آید. وقتی رفتیم منظره دلخراشی را دیدیم. مادري با فرمودند صدایی می ،جویاي حال شدم .اتاق را ترك کرد
کرد با آقا رفتیم و نان آوردیم و بین آنان تقسیم شان خراب شده بود از گرسنگی ناله میاش که خانههاي گرسنهبچه

 1»نمودیم و باعث خوشحالی آنان شدیم.
 هرکسی. بود ریخته همبه جاهمه زهرابوئین در زلزله وقوع با 1341سال«: کندمى نقل دلگرم حیدري محمد آقاي

 خویشان و اقوام نجات. باشد اشآینده فکر که نبود کسی .بود خون بهغرقِ ، شود خارج آوار زیر از بود توانسته که
 حضور منطقه در دهد نشان اینکه براي شاه روز آن بود. زیاد بسیار فاجعه عمق. بود چیزي هر از ترواجب همسایگان و

 تا، بودند کرده مشخص را شاه عبور مسیر قبالً، بود شاهی کوپال و یال، شد منطقه وارد خاصی تشریفات با، دارد
شود. ن داده نشان کمبودي، شاه گذر مسیر در و باشد شده چیده خاصی با نظم، قرارگرفته شاه مسیر در که چادرهایی

 کسانی دورترها آن اما. بود شده خالی اطراف چادرهاي. آمدند شاه دیدار به خود بیچارگی و فقر اظهار براي ايعده
 مردمی آنان از تعدادي. کردندمی کمک زدگانزلزله به و بودند فعالیت مشغول شاه حضور به توجهبی که بودند
 زهرا بوئین به نزدیکی خاطر به را خود هايکمک و کرده ماقدا همدان شهر از هاکمک آوريجمع در که بودند
 میان بودند. در یافته جایگاهی زدهزلزله مردم بین و کردندمی فعالیت آنجا که بود روزي چند. بودند رسانده ترسریع
 یا و پدر که هاییبچه یکییکی، نداشت لغزشی و لرزش و محکم قلبش که آنجا از. بود معمم و نورانی سیدي آنان

 گرد متدینی هايجوان. دادمی اسکان چادرها در و خارج آوارها زیر از تفقدشان با، بودند داده دست از را مادرشان
 تنها کردند احساس اي. لحظهداشتند زدگانزلزله نجات در سعی تالش تمام با یعنی، بودند شده جمع سید این

 کمک مردم به روستایی در هااین. بودند رفته او سمت به شاه دیدن براي مردم از کثیري عده چراکه؛ اندشده
 جمعیت با رفتن هوس که خام جوانی. شدمی دیده دور از شاه عبور کاروان، روستا آن موقعیت خاطر به که کردندمی
 خواندن هب کرد شروع، خودساخته و القدرجلیل سید آن که بود اینجا بودیم. در رفته هم ما کاشاي: گفت، داشت را

 خاست/ پرسید بام و کوي هر سر بر شوق فریاد گذرگهی از پادشهی گذشت روزي اعتصامی؛ پروین یتیم اشک شعر
؟ چیست که ما دانیم چه: داد جواب یک آن /؟پادشاست تاج بر که چیست تابناك کاین: یتیم کودکی یکی میانه زان

شماست/  خون و من دیده اشک این: گفت و وژپشتگ پیرزنی رفت گرانبهاست/نزدیک متاعی که، قدرآن دانیم
 جوان به، شعر زمزمه از پس آشناست. و گله با که هاستسال گرگ این است فریفته شبانی چوب و رخت به را ما

 براي اگر؟ شاه به نیاز چه ترا، ايآمده اهللا خاطر براي و طلبیمی را خدا رضاي اگر! پسرم؟ سود چه تو را رفتن: گفت
 با. شد نستانند. شب باز را مقامش تا آمده اربابانش خودنمایی براي او چون؛ شو هماهنگ او با، ايآمده یخودنمای

 فرمودند: زلزال و کرده صحبت به شروع. دید مناسب را موقعیت مدنی آقاي، گفتندمی سخن شاه آمدن از همه کهاین
، شود که قیامت روز. دهد نشان را سریع سرخوردن ات آمده دفعه دو. است خوردن سر معناي به و شدهگرفته زلّ  از

 خطرناك نفس و شیطان بزرگ مکاید از گاهنلغزد. آن ما دل، نخوریم سر باشیم مواظب. است تربزرگ کوه از زلزله

                                                                                                                                                                                   
 .2126-2127، صص 4، جلد 1378ان)، قم، دفتر نشر نوید اسالم، چاپ اول، عقیقی بخشایشی، مفاخر آذربایجان (شهیدان و نیکوکار .1



  361    فصل هشتم: مبارزات و عملکرد انقالبی آیت اله مدنی 
 

 امتحانات این دیدن با و نشکنید را دل قفل و نکنید حجب رفع جوانی در مبادا: گفت و آورد میان به سخن انسان
 و عرق هايکارخانه برود، گویدمی راست اگر مرد این. است قیامت نشانه ،زلزله. کنید گم را نور رچشمهس، الهی

 سرمنشأ و امتحانات که کند جمع را زنان غیرتیبی این برود. نشود ما مملکت نصیب خدا خشم تا، کند جمع را شراب
، اوصیا و پیامبران به ظلم منشأ. بردارند جهالت ینا از دست مردم است خوب چقدر. هاست غیرتیبی همین، بالیا این

 1»برهان. جهالت از را ما خدایا. بود مردم جهل

 هاي دینی و سیاسی در عراق. فعالیت4

 کردن پهلوي. پشتیبانی از امام(ره) در برابر سیاست منزوي4-1

 سایر مراجع عظام  به با رعایت احترام حمایت از امام(ره). 4-1-1
و تبلیغ از امام(ره)   2اهللا مدنی به حمایتو ورود امام خمینی(ره) به نجف اشرف، آیت 1342راي سال بعد از ماج

پرداختند البته در انجام این کار، حواسشان به سایر مراجع بود و تالش داشتند تا به سایر اساتید و بزرگان حوزه علمیه 
آبادي در این اهللا شاهاهللا خویی بود. در خاطرات آیتآیت این کار ایشان حتی مورد حمایت   3نشود. احترامیبی نجف

 را شانیا و بودند شانیا با هاطلبه از یجمع؛ داشت يارزشمند حرکت یمدن يآقا ،42 سال در«خصوص آمده است: 
 یوقت .شد گرفته یجینتا باالخره و رفتند ...و میحک ي،شاهرود اهللاتیآ و ییخو اهللاتیآ منزل به. کردندیم یهمراه

 که ياهیروح آن با. بود حاضر استقبال گروه در که بود يافراد از شانیا شدند، مشرف نجف به (ره)امام حضرت
 اجیاحت لذا و بود همراه ی(ره)نیخم امام حرکت با بود، او در که یجانیه آن و داشت مدنی اسداهللا آقاحاج مرحوم
 خواستیم را نیا هم خودش چون ؛دیکن يطرفدار ی(ره)نیخم يآقا از دیبا یمدن يآقا که دیبگو يو به یکس نداشت

                                                                                                                                                                                   
 .395-399صص ،1382، اول چاپ، کتاب بوستان مؤسسه، فضیلت، قم و اخالق شهید: زادهگل . صادق1
عی، سیاسی، عبادي و علمی دقت نظر اهللا مدنی از حضرت امام خمینی(ره) در تمامی جهات بود و ایشان به تمامی زوایاي حیات فردي، اجتما. حمایت آیت2

ی پیرامون توجه شهید مدنی به مسائل جزئی امام(ره) اصفهان يسجاد محمد دیس نیوالمسلم االسالمحجتداشتند. براي تفهیم این مطلب، خاطره زیر از 
 که هانیا است، گرم هوا چون گفتند. نه: فرمودند امام .میبخر پنکه نجایا يبرا است الزم که گفتند امام به. بود گرم هوا نجف در«مناسب و جالب است: 

 و دوستان از و شانیا مالزم که یمدن اهللاتیآ دیشه مرحوم نکهیا تا بخوانند نماز گرید يجا کی بروند: فرمودند امام. شودیم گرمشان بخوانند نماز ندیآیم
 که دادند اجازه گرید امام بعد. کردندیم استفاده آن از امام نماز در که آوردند شانخانه از ياپنکه بودند، اشرف نجف در امام يتقوا با و قدرتمند اریبس ارانی
 مؤسسهی، تهران، اجتماع و يفرد امور در ینیخم امام ممتاز يهایژگیو از یخاطرات: حُسن ۀنیآ، منشرتیبص دیحم ي ورشکاریم اصغر ».بخرند پنکه کی

 .110، ص 1392، چاپ هفتم، عروج نشر و چاپ
 آن طبق شانیا ست؟یچ نظرتان شما آقا که میدیپرسی مدن اهللاتیآ محراب دیشه از«نمایند: اشاره می پوریفردوس نیوالمسلم االسالمحجتعنوان مثال، . به3

 دیشه اما م،یحک يآقا یاسیس کردیرو به راجع میکرد اشکال کی ما. دارند تیاهم میحک و ینیخم من نظر به گفت و بست را چشمش داشت که یعادت
 يآقا درس  از بعد پاسخ و الؤس نیا. ندارد یاشکال و است روشن کامالً یاسیس نظر از میحک يآقا روش ندارم، قبول را یاسیس اشکال نیا من: گفت محراب

 نشسته ما و بود شده تمام درس م،یشد مشرف نجف به ما که یاول سال سه یعنی. میرفتیم ییخو يآقا درس هنوز و میبود نشسته آنجا هم ما بود، ییخو
 جواب نکهیا بدون شانیا است؟ چطور شما نظر به ییخو يآقا که گفتم یمدن اهللاتیآ محراب دیشه به من. بود نشسته درس از بعد هم ییخو يآقا خود میبود
 خاطرات، بخشروح میرح ی ونیحس شعاع فرامرز ».نبرد رایی خوي آقا اسم و .میحک و ینیخم من نظر به گفت و بست دوباره را شمشچ  ،بدهد را الؤس نیا

 .97-98، صص 1390چاپ دوم،  عروج، ونشر چاپ مؤسسه ،)س(ینیخم امام آثار نشر و میتنظ مؤسسه ،تهران، پوریفردوس لیاسماع نیوالمسلم االسالمحجت
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 شرفتیپ کار نیا کرده، امیق تیمرجع عنوان با يفرد نیچن یوقت اما .کند يکار تواندینم ییتنها به که دانستیم و
 آن جیروت ضمن در است ممکن م،یباش مندعالقه یمرجع به مثالً  اگر که میهست طورنیا معموالً  البته،. داشت خواهد
 اشيریگجهینت همه، به احترام ضمن شانیا ،نبود طورنیا یمدن دیشه یول. کند دایپ تحقق هم گرانید بیتخر مرجع،
 يآقا کار نیا ییخو اهللاتیآ مرحوم که دارم ادی به یحت. شود تیتقو شانیا دیبا که بود ی(ره)نیخم امام به نسبت

 به و بگذارد انگشت نقطه کی بر دیبا ،ببرد شیپ بخواهد اگر انسان واقعاً: فرمود ودانستند می دهیپسند اریبس را یمدن
 دنبال به را یشخص ییخو يآقا. بود امدهین عراق به هنوز امام و بود جح امیا که دارم ادی من لذا برود، نقطه آن دنبال

 یگزارش خواهدیم دلم بروند، مکه به خواهندیم انیحاج: فرمود شانیا. بود شبیازده -ده باًیتقر ساعت فرستادند، من
 انیحاج و کنم چاپ تا گردد ارسال من يبرا امشب نیهم و شود نوشته شانیا دیتبع تا هیضیف مدرسه از امام حرکت از
 اهللاتیآ منزل به صبح، اذان به مانده ساعت کی و میکرد نیتدو ياجزوه و مینشست ياخو با من. ببرند خود همراه به

 يآقا که بود نیا هم شانیا اصرار آمد، خوششان هم شانیا. میخواند و است منتظر شانیا میدید که میبرگشت ییخو
 به که دادند دستور فردا صبح باالخره .باشد محور شانیا هابرنامه نیا یتمام در و دیده قرار محور را ی(ره)نیخم

 منظورم. فرستادند مکه به هانیماش با و کردند چاپ باال اریبس راژیت با و شود ترجمه یسیانگل و یعرب اردو، يهازبان
 م،یبرس هدف به میبخواه اگر هم ما که شدند خوشحال اریبس یمدن يآقا شنهادیپ نیا از ییخو يآقا مرحوم که بود نیا
 دنبال را برنامه نیا مراجع تمام به احترام با زین اسداهللا آقاحاج. میکن دنبال را محور کی و میباش گونهنیا واقعاً دیبا
 فیتعر آقا از دادندیم فحش گرید يآقا به کنند، بنده از فیتعر خواستندیم یوقت مثالً که بودند یبعض کردندیم

. آمدیم خوششان آن از و داشتند قبول همه که داشت ینیسنگ اریبس یمش واقعاً شانیا اما .دادندیم فحش بنده به کنند،
 آقاحاج مرحوم که بود نجف حوزه يکارها جمله از 42 سال امیق در نجف در جماعت ينمازها و هادرس یلیتعط

 1»د.کردن تالش اریبس رابطه نیا در يشاهرود مرحوم و مدنی اسداهللا
توان مبتنی بر الگوي دفاع از حق و اهللا مدنی نسبت به مراجع عظام در نجف اشرف را میعبارتی، فعالیت آیتبه

کردند که حق مراجع در حال ضایع شدن است و باید از حقوق آنها ان احساس میهرگاه ایش دانست. یعنی حقانیت
اهللا حکیم و اهللا خویی، آیتگماشت. سیره شهید مدنی نسبت به امام(ره)، آیتحراست کنند، به دفاع از آنها همت می

 نیوالمسلم االسالمحجت ینه. در این زمبود دهد که ایشان تابع جریان حق در مقابل جریان باطلسایر مراجع نشان می
 هر از -شهید مدنی -شانیا«د: کناشاره می اشرف نجف در یمدن دیشه انشاگرداز  بنابی باقري مصطفی شیخ حاج

 مسجد در بودند، مجاهد هم عراق در بودند، مجاهد جهت هر از بودند، عمل مرد جهت هر از بودند، جامع جهت
 زمان در کردند،یم دفاع حق آن از شانیا بود یحق که ییجا هر کرد،یم جهاد اًبیتقر وقت، آن خواندندیم نماز کوفه

                                                                                                                                                                                   
 .6-7، صص 1382ودوم شهریور ، بیست103، پگاه حوزه، شماره »یمدن دیشه یاجتماع و یاسیس رفتار در يدارمردم و يندارید هنر«آبادي، صراهللا شاهن .1
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 گراحق. شدند امام نیراست انصار از حال کل یعل ،آمده نجف به امام که هم بعد و ییخو يآقا م،یحک يآقا مرحوم
 1».بودند حسنه اخالق به متخلف جهت هر از بودند، جوحق بودند، طلبحق بودند،

اهللا خویی به حضرت امام خمینی(ره) ارادت آیتکند که نقل می  2یرحمان یمحمدعل نیوالمسلم الماالسحجت
اي سالمللی و رؤمسئوالن نهادهاي بینهایی را تدوین و به مقامات و داشتند و در حمایت و حراست از ایشان نامه

اهللا خویی به ایشان واگذار ه توسط آیتاهللا مدنی، این وظیفدر زمان حضور آیت کردند.جمهور کشورها ارسال می
 اشک صورت يپهنا به آوردندیم را ی(ره)نیخم امام اسم یوقت ییخو یالعظم اهللاتیآ«شد. در این باب آمده است: 

 نشود، برخورد هاآن با و نکنند دایپ مشکل خواستندیم نکهیا يبرا رانیا در شانیا يهاندهینما و طرفدارها اما ختندیریم
 یمدن يآقا به ییخو اهللاتیآ حضرت. نبود يطورنیا اصالً که ندارد يکار مسائل نیا با ییخو اهللاتیآ که گفتندیم
 اوتانت به که دارد وجود هم شانیا يهاتلگراف. »کنم امضا من ،دیسیبنو هیاعالم شما« که گفتیم یترک زبان به
 جمهور يرؤسا ،یاسالم کنفرانس سازمان به ،يبشر حقوق يهاسازمان به زد،یم تلگراف ملل سازمان وقت رکلیدب

 ما حوزه از" که زدیم تلگراف هیترک جمهور سیرئ به ای زدیم نامه عبدالناصر جمال به اثرگذار، ينهادها اثرگذار،
 3»".نشود یاهانت شانیا به رانیا جباران جانب از که میزنیم ادیفر جاهمه ما و است شما مهمان یبزرگ مرد

برخی از افراد در نجف اشرف در ماجراي توهین به عکس امام(ره) سعی داشتند در حوزه علمیه مشکالتی به وجود 
م(ره) را از دیوار اهللا حکیم، تصویر اماآوردند و به بهانه توهین برخی از طرفداران حضرت امام(ره) به شخص آیت

با درایت شهید  ها بود کهبه تفرقه و چنددستگی بین طلبهمسئله در حال تبدیل شدن  همین حوزه علمیه پایین کشیدند.
فضاي حوزه را آرام کردند  ایشان مانع درگیري بین افراد شدند و با توضیح مطالب،  4؛مدنی، این قضیه مدیریت شد

 ن مرجعیت دفاع کردند.و از شأ
ی بعد از تبعید امام خمینی(ره) اهللا مدنآیتکه ند کی اشاره میگرگانیسیرئ دمحمدیس نیوالمسلم االسالمحجت

 اهللاتیآ«و مراجع را نسبت به اقدام رژیم در تبعید شهید مدنی بسیج نمایند:  ام دادند تا علماتالش زیادي در نجف انج
 واکنش به را علما و جادیا نجف در را یوجوشجنب بار،کی وقت هرچند یتهرانیصادق محمد دکتر يآقا و یمدن
 یگاسچ رضاحاج نام به تهران نیمتد انیبازار از یکی. برود هاخاطر از امام نام مبادا تا کردندیم وادار امام دیتبع قبال در

 هر او! بکنند امام حال به يفکر خواستیم هاآن از يزار و هیگر با و رفتیم دیتقل مراجع نزد بارکی وقت هرچند
 کی و دیپوشیم -دیرسیم زانو تا که-یکوتاه يقبا نجاآ در و رفتیم عراق در عتبات ارتیز ای عمره حج به سال

                                                                                                                                                                                   
 .1399 ریت 18، بناب، بنابیباقري مصطفی شیخ حاج نیوالمسلم االسالمحجتمصاحبه با  .1
اهللا مدنی دیدار و در برخی جلسات ایشان شرکت بود که در زمان حضورشان در حوزه علمیه نجف، با آیت )ره(ینیخم امام برجسته انشاگرد. ایشان از 2

 به یدگیرس ،(ره)امام حضرت دفتر در تیعضوند که به قرار زیر است: داشت عهدهبه را یمختلف يهاتیمسئول یاسالم انقالب يروزیپکردند. ایشان بعد از می
 یمردم يهاکمک تیهدا و جذب ستاد تیمسئول ی،لیتحم جنگ سالههشت دوران در نیمستضعف جیبس یفرمانده امام، طرف زا قوچان شهرستان مشکالت

 و... . یانتظام يروین یاسیس -یدتیعق سازمان سیرئ، هاجبهه به
 ی.رحمان یمحمدعل نیوالمسلم االسالمحجت. خاطره از 3
 .1399 مرداد 12ابراهیم امینی، قم مقدس،  نیوالمسلم االسالمحجت مصاحبه نگارنده با .4
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 مشیگل از را شیپا او که گفتندیم نجف يفضال و علما از یبعض. بستیم سر بر را عمامه هیشب دیسف کوچک شال
 از تیحما از دست کردند،یم ییاعتنایب او به نکهیا با و نداشت ینینشعقب قصد وجهچیه به او یول کند،یم درازتر

 دیتبع به عمداً را امام بود شده عیشا. داشتیبرنم سوم و دوم درجه نشد اگر و اول درجه مراجع به التماس و امام
 عهیشا نیا! اندکرده را کار نیا خودسرانه و بوده ایماف و اشرار کار ندیبگو و برسانند قتل به را شانیا آنجا تا اندفرستاده

 جوان يهاطلبه دو، نیا بارکی، یصادق دکتر و یمدن اهللاتیآ دیشه. بود کرده اننگر را امام به مندانعالقه شدت به
 طرفدار افراد به و داشت یانقالب شاتیگرا که رفتند ییخو اهللاتیآ منزل به یگاسچ رضا حاج اتفاق به و کردند جمع را

 اهللاتیآ و بود نجف بزرگان و مراجع سوم فیرد در مقطع، آن در شانیا البته. دادیم يشتریب دهیعق ابراز امکان انقالب،
 تا اندآمده هاطلبه نیا :گفت ییخو اهللاتیآ به یصادق دکتر آنجا در. بودند مقدم شانیا بر يشاهرود اهللاتیآ و میحک

 برعالوه که بود پرشور يقدر به یصادق دکتر سخنان! دیکن یاقدام کنند استدعا شما از ینیخم اهللاتیآ پدرشان، درباره
 خواهم تیتبع من رند،یبگ یمیتصم هر د،یبرو انیآقا گرید نزد: گفت و افتاد هیگر به هم ییخو اهللاتیآ خود طالب،

 رأس در میحک اهللاتیآ گفت شانیا. رفتند يشاهرود اهللاتیآ تیب به یصادق دکتر با همراه هاطلبه بیترت نیا به! کرد
 رفتند میحک يآقا تیب به گروه نیا روز آن يفردا. کرد خواهد تیتبع رد،یبگ شانیا که یمیتصم هر از و است امور

 جان که گفته شما به یکس چه: دیپرس میحک يآقا. کردند صحبت امام تیوضع درباره یصادق دکتر و یمدن دیشه و
 دعبداهللایس فرزند(ي رازیش یمحمدعل دیس يآقا از را نیا: گفت یصادق دکتر است؟ خطر در هیترک در ینیخم يآقا
 ایآ باشد، خطر در مرجع کی جان اگر :گفت میحک يآقا! میادهیشن قم در يعتمداریشر اهللاتیآ از نقل به) يرازیش

 يرازیش یدمحمدعلیس به را یمهم نیا به حرف و نکند مکاتبه ما با خودش ،يعتمداریشر يآقا که است معقول
 لیتعط را بحث و درس هم شما. دادیم قرار انیرج در مرا شانیا حتماً بود، خطرناك حد نیا تا وضع اگر د؟یبگو
 ازین فضل اهل و خبره يهاطلبه به ما د،یباش ندهیآ فکر به د،ینبر طرفآن و طرفنیا خودتان دنبال را هاطلبه و دینکن
 1».میدار

 . اقدام جهادي براي طرح مرجعیت امام در حوزه نجف4-1-2
ینی(ره) به نجف، ایشان را منفعل کند و با توجه به شرایط حوزه نجف، رژیم پهلوي سعی داشت تا با تبعید امام خم

تنها مانع انزواي امام(ره) با اقدامات سنجیده و فکورانه، نهایشان در انزواي دینی و سیاسی قرار بگیرد اما شهید مدنی 
ایشان به فعاالن حوزوي شدند بلکه منجر به تبلیغ ایشان در بین طالب حوزه علمیه و نشان دادن مقام شامخ علمی 

 هم ما ،)ره(امام حضرت دیتبع از بعد يهاسال در«اهللا سجادي در این خصوص آمده است: در خاطرات آیت  2شدند.
                                                                                                                                                                                   

 .9ی، پیشین، ص گرگان یسیرئ دمحمدیس نیوالمسلم االسالمحجت ادیزنده با وشنودگفت در عراق به ینیخم امام دیتبع دوران از یخاطراتی، کائین محمدرضا. 1

 بودند، اعلی مرجع اینکه با هم حکیم اهللاآیت مرحوم. بود هازبان سر بر یخوی اهللاآیت مرحوم درس موقع آن در«اهللا مؤمن قمی آمده است: در خاطرات آیت .2
 ایران از که هاییطلبه وجود با رفتند، نجف به که امام حضرت. بود هازبان سر بر خویی آقاي درس فقط لذا بود، شده تعطیل درسشان بودند، بیمار چون ولی
 ايبرجسته عالم خود که مدنی اهللاآیت شهید جمله از. کردندمی شرکت ایشان درس در ايبرجسته علماي و شد فراهم ایشان تدریس براي زمینه بودند، رفته
 قبل از را امام که هااین از ترپایین فضالي و یزدي خاتم آقاي مانند هاییچهره. بود نجف بنام فضالي از که کاشانی راستی آقاي مرحوم طورهمین. بود
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 که بود نیا شد يزیرطرح امام حضرت هیعل شاه میرژ طرف از که یطرح. میکرد هجرت اشرف نجف به اجبار به
 اریبس جهت نیا در) ی(رهمدن دیشه نقش. بودند کرده جیبس کار نیا يبرا مه را يافراد. کنند يمنزو نجف در را امام

 هر که ییجا تا بود، نجف يعلما همه قبول مورد ییتقوا جهت از هم و یعلم جهت از هم شان،یا تیشخص. بود ثرؤم
نیا یعنی ؛دخوانیم نماز شانیا يجا به يالخضر مسجد در یمدن دیشه نبودند، ییخو یالعظم اهللاتیآ مرحوم وقت
 طالب همه وفاق مورد و حوزه استاد که ییخو اهللاتیآ مانند یمرجع ینیجانش نجف حوزه در. بودند توجه مورد قدر

 و ییتقوا جهت از هم و یعلم جهت از هم بود، هیعلم حوزه کل احترام مورد شانیا. بود مهم اریبس بودند، فضال و
 شانیا. میخواندیم شانیا خدمت در را رسائل جمله از سطح از يقدارم سال چند هم ما. داشتند هم يادیز شاگردان

 من نظر به. بود اشرف نجف شهر زبانزد یربان يعلما از و بودند کرده جمع باهم را تقوا و علم حلم، اخالق، واقعاً
 دیشه اما بود، يدیپل يهانقشه آنجا در. بود انقالب دوره از ترنیسنگ و ترسخت مراتب به نجف، در یمدن دیشه جهاد

 اگر معموالً  هم شانیهادرس در. ستادیایم هم اول صف در و شود حاضر (ره)امام نماز در شهیهم که بود دیمق یمدن
 امام به را هاطلبه شانیا رفتند، ایدن از میحک اهللاتیآ نکهیا از پس. بود لهیرالوسیتحر کتاب بدهند، يازهیجا خواستندیم

 فشار کردند،یم تیفعال شاه میرژ يبرا که يمرموز يادیا آن. بود گرفته قرار فشار تحت سخت لذا داد،یم ارجاع
 ،ییمایپیم که ریمس نیا با د،یبخوان نماز ییخو يآقا يجا دیخواهیم اگر؛ شود روشن فیتکل دیبا که آوردندیم

 یاجتماع يفشارها اقسام و انواع در را شانیا! بفروشم يمسجدالخضر يبرا را نمید خواهمینم: گفتند شانیا. شودینم
 شانیا در یتزلزل گونهچیه یول دهد، رییتغ را موضعش و کند عوض را خود روش شانیا که دادند قرار یاسیس و
 هواداران چون داشتند، شرکت آن در شانیا که بود ياکبر جهاد من، نظر به. بود ترفعال روزروزبه و امدین وجودبه

 با و کنند يمنزو را هاآن که بود نیا هدف .بودند تهاجم مورد... و یاجتماع نظر از هم و ياقتصاد نظر از هم امام،
 مورد و داشت اشرف نجف در که یبزرگ تیشخص با شانیا اما .بودند مواجه آزارها و تیاذ و هااهانت و اتهامات

 گذاشت بودند، هم خواندن درس گونهنیا الدنب ياعده بساچه و بود، متداول که را يآخوند مسائل تمام بود، توجه
 خارج درس اگر که بود یسطح در شانیا. بود یبزرگ جهاد واقعاً؛ کرد امام خط و امام راه يفدا را خود و گذشت و

 اول صف در امام، خط و امام راه از تیحما يبرا یول داشت، شاگرد شصت ای پنجاه نجف در کرد،یم شروع را خود
 کلماتشان در و دادیم سوق امام حضرت به را جوان طالب. کردیم مبارزه و داشت حضور نجف در نشایا درس و نماز

 امام که يبروجرد مدرسه در یعنی .شومیم ناراحت من شود، کم امام نماز صف از صف کی اگر که گفتیم
 تمام. دانستیم جنگ جبهه مثل را امام درس و نماز. باشد یخال يجا کی دینبا خواند،یم نماز آن در) ره(ینیخم

                                                                                                                                                                                   
 کارکرد بر نظري: بود ریناپذمیتسل و فهمخوش آزادفکر،«، صدري احمدرضا» .داشتند ايبرجسته نقش طالب به ایشان علمی راتبم معرفی در شناختند،می

ویکم ، بیست5235، روزنامه جوان، شماره »یقممؤمن محمد اهللاآیت با شنودوگفت در خمینی امام غیاب در پسندیده سیدمرتضی اهللاآیت مبارزاتی و اجتماعی
 .9، ص 1396آبان 
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 امام با شانیا رابطه. بود تیروحان عالم در  1اکبر جهاد واقعاً. کرد طرد را دادندیم او به آنها که يايویدن يایمزا آن
 و کردیم خدمت امام به خالصانه شانیا. گرفت شکل امبریپ و خدا به عشق و مانیا اساس بر که بود یمانیا يارابطه

 امام به يازین چیه واقعاً چون است، حق مرد] امام[ شانیا که خود صیتشخ لیدل به فقط ؛نداشت هم یتوقع چیه
 .داشت یمهم اریبس نقش عراق و رانیا در امام تیمرجع در یمدن دیشه و بود غربت در امام زمان آن در. نداشت

 نیا در یول بودند، ادیز امام هواداران لبتها. کرد دایپ یدوم شانیا يبرا شدینم امام، از يهوادار در نجف در یراستهب
 حوزه جهت از و بودند جوان یول کردند،یم يفداکار اریبس که بودند يادیز مبارز ونیروحان و طالب .نبودند تیموقع

 حفظ و تیمرجع در دو نیا ،یراست اهللاتیآ يگرید و بود شانیا یکی نجف در. بودند دهینرس باال تیموقع و درجه به
 2».داشتند يمؤثر اریبس نقش امام تیثیح

 اهللا حکیم در مسائل اجتماعی نجف. مشاورت آیت4-2
 خاندان، نیا فرد نیترشاخصهستند.  معاصر عراق در معروف عىیش اسىیس و علمى هاىخاندان ازخاندان حکیم 

 داشت اىژهیو توجه تاسیس به ان،یعیش دیتقل مرجع مقام در وى،. است میحک دمحسنیس ان،یعیش دیتقل بزرگ مرجع
 م،یریبگ نظر در آنها زندگى سطح ارتقاى براى تالش و خدا بندگان امور اصالح معناى به را استیس اگر ندبود معتقد و

 شیخو روزگار اسىیس مسائل از ارىیبس در وى اساس، نیا بر. ندینما تیفعال نهیزم نیا در توان تمام با دیبا نید رجال
 در عراق، اسىیس اوضاع به توجه با ژهیوبه پدر، از تیتبع به زین وى نوادگان و فرزندان .دادیم فتوا و کردیم دخالت
از آنجایی که این فقیه مبارز مخالف جدایی دین از سیاست و اجتماع   3.اندبوده اثرگذار کشور نیا اسىیس صحنه
در این مسیر، ایشان از مشورت بزرگان حوزه زانه داشتند. ي اجتماعی مشارکت فعاالنه و دلسوهادر فعالیت  4،بودند

تی، هاي مختلف درمانی، بهداشهاي اجتماعی مختلف شهید مدنی در حوزهگرفتند و با توجه به فعالیتبهره می
 5اهللا مدنی بودند.که در ایران داشتند، یکی از افرادي که مورد مشورت ایشان بود، آیت آموزشی، اجتماعی، مالی و ...

                                                                                                                                                                                   
 دیشه«در این خصوص توضیحات مشابهی دادند:  1398مورخ هجدهم بهمن » خطدست«اهللا سجادي در برنامه تلویزیونی شبکه پنج سیما با عنوان . آیت1

 یکس هم شانیا درس و نرود امام ازنم به یکس که بود یبزرگ توطئه آمدند، نجف به که امام. خواندندیم نماز ییخو اهللاتیآ يجا به الخضراء مسجد در یمدن
 زدند؛ یمهم حرف و آمدند امام درس در مردانه) ره(یکاشان یراست اهللاتیآ انیم نیا در. بود يجد کامالً و نبود یشوخ نیا. است نیسنگ. باشد نداشته حضور

 نماز يبرا امام سر پشتِ هم یمدن دیشه. میبخوان درس دیبا هنوز میدیفهم بعد و میهست لیالتحصفارغ میکرد فکر بودند، امدهین امام تا بودند فرموده شانیا
. شد دیتهد هم شانیا. دادندیم ارجاع ینیخم امام به را یکس هر میحک يآقا بعد و بود لهیرالوسیتحر شهیهم هم شانیا زهیجا. داشت دهیعق و ستادندیایم

 ذهن در که يزیچ هر به دهم،یم حیترج را امام با خواندن نماز من باشد، خودتان يبرا آنجا گفتند. دیباش آنجا دیبا ای و دیباش نجایا دیبا ای! شودینم گفتند
 ».بود اکبر جهاد امام درس و امام نماز زمان آن. دادند آزار اریبس نجف در هم را شانیا لذا. دیدار خود

، مجله پگاه حوزه، »يسجاد اهللا تیآ با گووگفت در یمدن اهللاتیآ دیشه یبارزاتم و یعلم سوابق: تیروحان عالم در اکبر جهاد«اهللا سیدمحمد سجادي، . آیت2
 .10، ص 1382ودوم شهریور ، بیست103شماره 

 .803، ص 13، جلد 1388ی، چاپ اول، اسالم بزرگ المعارف هدائر ادیبن، دانشنامه جهان اسالم، تهران، »خاندان حکیم«. اسماعیل اسعدي، 3

 .1378، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، میحک یالعظم اهللاتیآ زمانه و یزندگ: نجف حوزه اگریاح، انیتبرائ نیالدصفاء. نک: 4

 اهللا حکیم در برابر اقدامات رژیم کمونیستی عراق در بخش دفاع از مرجعیت در فصل پنجم بررسی شده است. حمایت شهید مدنی از شخصیت آیت. 5
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 مشاور یاجتماع مسائل در ناشای«ند: کدر این خصوص نقل میبهاءالدینی  ابوالفضل سید والمسلمین ماالسالحجت
 کی میحک اهللاتیآ مرحوم  .اجتماع و بود حوزه ،نبود يحوزو مسائل فقط هم نجف. بودند میحک اهللاتیآ مرحوم

 میحک اهللاتیآ مرحوم. کند اکتفا فتوا دادن به تنها که نبود یمرجع کی میحک يآقا یعنی ؛داشت هم یاجتماع نگاه
 میحک يآقا. آوردیم جامعه صحنه به ناشیا ار نجف در مدفون فقه نیا باًیتقر و ساخت هادرمانگاه ساخت، هاکتابخانه

 ای دولت با تعامل کنند، مشورت هم نجف و عراق یاجتماع مسائل ةدربار که بود ازین ،داشتند يتفکر نیچن چون لذا
 يآقا مشورت مورد قاًیتحق بلکه باًیتقر نه مشورت، مورد باًیتقر مسائل نیا در یمدن مرحوم .دولت مقابل در استقامت

 1».بودند میحک
اهللا اهللا حکیم و آیتها و دفاع شهید مدنی از خاندان حکیم و ارتباط چندوجهی بین آیتها، حمایتهمین مشاوره

بعد از پیروزي انقالب با خاندان حکیم به حدي خوب باشد که  مدنی باعث گردید که ارتباط بین شهید محراب
براي ورود به ایران و حضور نزد امام خمینی(ره)، ابتداي امر چند روزي را در تبریز اهللا حکیم آیتخانواده اسالمی 

 2تند.و بعد از آماده شدن شرایط، به تهران براي مالقات با امام(ره) رف نزد شهید مدنی اقامت داشته باشند

 یان اسالم. حمایت از نواب صفوي و فدای4-3
 و فضاي باز ه بوداز ایران رفتخان طرف رضااز یکچون  ؛وجود آمدیک غوغاساالري عجیبی در ایران به 1320سال 

از سوي سه کشور اشغال شده بود، این اشغال باعث شد افکار متفاوت وارد ایران  و از طرف دیگر وجود آمدبه سیاسی
وحدت جامعه از زمانی و  دارددرست در شرایطی که جامعه نیاز به وحدت    3سیاسی و اجتماعی مردم شود.عرصه 

حمله به تشیع خوراك روزمره شبه روشنفکرانی شد که احساس  ،هایش با شیعه استبنیان ،که تشیع در ایران رشد کرده

                                                                                                                                                                                   
 .1399تیر  19ی، قم مقدس، نیبهاءالد ابوالفضل دیس نیوالمسلم االسالمحجته نگارنده با مصاحب. 1
 المعاونیۀ السالم، همیعل البیت الهل العالمی المجمع تهران، م،یالحک محمدباقر دیالس المجاهد اهللاۀیآ المحراب دیشه رةیس و اةیح من قبسات منذر، میحک. 2

 .19 ص ،1425 الثقافیۀ،
 مراجع یشرع احکام از گذشته انیجر نیا. گرفت شکل يکسرو احمد ینید ضد غاتیتبل با مبارزه بستر در و 1320 وریشهر از پس اسالم انییفدا تیجمع. 3

 نیچن در را یعموم وحدت ،یخارج قدرت سه توسط رانیا اشغال دوران در شیخو ینید ضد غاتیتبل با او که پرداخت يکسرو حذف به يرو آن از وقت،
 هم هاییکایامر. کنندیم تیتقو را يشورو ریجماه اتحاد منافع و منتشر را يالحاد و یستیالیماتر افکار توده، حزب توسط هاروس. زدیم برهم يریخط ورهد
 و يکسرو طیشرا نیا در. پردازندیم ینید یمبان بیتخر به يشورو و سیانگل کنار در کایامر طرفدار بزرگ و کوچک احزاب جادیا و فحشا و فساد اشاعه با

 اخبار که است لیتحص مشغول نجف در يصفو نواب دیشه! کندینم توجه یکس کنند،یم اعتراض تیوضع نیا به نجف يعلما هرچه و فعالند او امثال
: زندیم ادیفر علما از یکی آنجا در. ندیبیم کرده، منتشر) عج( زمان امام و عیتش هیعل او که را یجزوات و رسدیم گوشش به يکسرو ینید ضد يهاتیفعال
 ینیام عالمه مرحوم جمله از علما، از ياعده. دیایب رانیا به ردیگیم میتصم نواب دیشه ...کند؟ خفه را ثیخب نیا که شودینم دایپ مرد کی رانیا در یعنی

 رانیا به بیترت نیا به يصفو نواب دیشه. دهدیم قرار ارشیاخت در را اسلحه هیته پول ،یمدن اهللاتیآ دیشه و کنندیم نیتأم را او سفر خرج ر،یالغد صاحب
 نیب از را او ردیگیم میتصم جهت نیا از. رودینم بار ریز او اما برگرداند، رودیم که یراه از را او ،يکسرو با مناظره و بحث با کندیم یسع ابتدا و دیآیم

. گرفت قرار جامعه اقبال مورد اریبس ،يکسرو یانقالب اعدام. کندیم یانقالب اعدام را او 1324 اسفند در یامام نیدحسیس دیشه هابعد و شودینم موفق که ببرد
 تیشخص و کالم نفوذ با او. دهد لیتشک را اسالم انییفدا و کند جمع را بااخالص و یانقالب مؤمن، پرشور، جوانان ردیگیم میتصم يصفو نواب دیشه
 امانیب يتکاپو«محمدرضا کائینی،  .کند همراه خود با را جوان يهاطلبه مخصوصاً و نینیمتد از ياریبس و هايبازار از ياعده ستتوان داشت، که یکیزماتیکار
 .9، ص 1399، پنجم بهمن 6130، روزنامه جوان، شماره »اسالم تیحاکم يبرا
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چون بعد از جریان تنباکو و  ؛خارجی در کار بود دست رسدو به نظر میاند کردند ضربه اصلی را از شیعه خوردهمی
همین دلیل  مشخص شدن قدرت روحانیت، تضعیف روحانیت در دستور کار سیاستمداران خارجی قرار گرفت. به

موجب شد تشیع را تضعیف  ،گویند وقتی ناسیونالیسم با دیکتاتوري رضاخان با الهام از آتاتورك شکل گرفتمی
 ، ظهور کردندروشنفکرانی که به غرب تمایل داشتندبسیاري از شبه ،که تشیع تضعیف شدزمانی  راستا، کنند. در این
داخلی کشور را این افراد از نظر فرهنگی  فضاي. بودندزاده ازجمله آنها کسروي و حکمی؛ کتاب بنویسند تا علیه شیعه

زاده در کاشان علیه شیعه کتاب حکمی .جاد کردرا ای »پرچم«و  »بامداد آزادگان«نیز مورد هجمه قرار دادند. کسروي 
بعد  هاي تقی ارانی از جمله ماتریالیسم دیالکتیکنوشته .چاپ شد 20نوشت و قرارداد اجتماعی روسو بعد از شهریور 

هاي متفاوتی در این و روزنامه اجرایی کنند ند در ایرانخواستمیرا  تجدایی دین از سیاس و پخش شد 20از شهریور 
به نام  را در این شرایط کسروي و دیگران حمله به شیعه را آغاز کردند و آنچه به نام خرافات بود. نه فعال بودندزمی

نویسد و تمام را می» گريگري و صوفیشیعه«واقعیت جلوه دادند تا تشیع و روحانیت را تضعیف کنند. احمد کسروي 
هاي کرد و دکتر تقی ارانی کتابنظرات مارکس را تدریس میها علیه شیعه بود. حزب توده در تعلیماتش این کتاب

هاي صادق هدایت با آن شرایطی که داشت چرخید، نوشتهمی نایها بین دانشجونویسد که در دانشگاهماتریالیستی می
آن  شود تا وحدت شیعه را از بین ببرد. درکند و یک هجمه عظیم فرهنگی به تشیع وارد میدر جامعه رشد پیدا می

یکی از افرادي که بر روي افکار   1کند.آید و با اجازه مراجع بزرگ شروع به فعالیت میزمان نواب صفوي به ایران می
  2مین شد.از هزینه سفر نواب توسط ایشان تأ اهللا مدنی بود و بخشیثیر داشت، آیتصفوي تأو عملکرد نواب 

 مجاهد دیفق خاطرات» حدیث نصر«شهید مدنی در کتاب یان و در خصوص این تأثیر و ارتباط بین جمعیت فدای
 چنین توضیح داده شده است: ي اینآبادشاه نصراهللا آقاحاج اهللاتیآ مرحوم

اهللا سیداسداهللا مدنی نیز از یان از نجف شروع شد. نواب طلبه جوان بود و سرِ پرشوري داشت. آیتحرکت فدای«
خورد. وي در ظاهر مرد زاهدِ عابدي بود ولی اش نمیاصالً به قیافه پرشوري داشت هرچند همان کسانی بود که سر

در سرش شور انقالب و کارهاي بزرگ بود. در مالقاتی که این دو بزرگوار داشتند، آقاي مدنی، نواب را براي 

                                                                                                                                                                                   
 نقش شاه ترور در سیانگل: يصفو نواب یاسیس اتیح درباره ییبدخداع محمد با گفتگو: کردند دارید 1325 سال در شاه و نواب«یی، عبدخدا محمد.1

 .2ص  ،1399 يدونهم ، بیست3918 شماره ي، روزنامه شرق،جعفر نیرحسیام ، گفتگو از »داشت
 پاکدامن و ارگزیپره ءفضال از کىی شد، رانیا عازم صفوى نواب که هنگامى سفر نهیزه«دهند: . در خصوص تأمین این هزینه استاد خسروشاهی توضیح می2

 صحن جنب- »زىیتبر رزاز رزاعباسیم حاج« آقاى از کربال در که داد حواله نارید زدهیس منظور نیهم به و بپردازد را شانیا سفر نهیهز که شد داوطلب نجف
 دانشمند شانیا. بود نموده فراهم خود زدواجا مقدمات هیته براى را نارید زدهیس نیا شخص آن که شد معلوم بعدها. دارند افتیدر -ابوالفضل حضرت مطهر
 و ىیخو دابوالقاسمیس حاج ااهللاتیآ هم نارید دو که شد ادآوری دیبا. البته بردمى سربه اشرف نجف در که بودند مدنى داسدااهللایس حاج آقاى جناب محترم
عنوان اند. بهصورت اشتباه ذکر کردهبرخی از مورخان این مسئله را به. ودندنم پرداخت شانیا سفر خرج براى نجف، قدریعال علما از گرید کىی هم تومان پنجاه

 250 مبلغ آمد، نجف از وقتى صفوى نواب« که سدینومى -یالديم1990- لندن چاپ »پهلوى عصر در رانیا« کتاب لد پنجمج در الموتى، مصطفى دکترنمونه، 
 جمعاً هم آن نىیام اهللاتیآ و مدنى اهللاتیآ مرحوم را او سفر خرج نکهیا به توجه با و» !بود دهآور کسروى ترور براى که داشت خود بیج در تومان هزار
 .13و ص  37، پیشین، ص شهیاند عملکرد، خ،یتار: اسالم انییفدااین ادعا اشتباه است. نک: سیدهادي خسروشاهی،  بودند، پرداخته عراقى نارید 20 حدود
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الم را یان اسبه محض رسیدن به تهران، گروه فدایاقدام علیه کسروي تحریک کرد و به تهران فرستاد. وي همچنین 
 1»به راه انداخت.

به دیدار شهید مدنی در همدان رفتم و  که کند زمانیدر خاطرات خود اشاره می  2استاد سید هادي خسروشاهی
یان اسالم، علت، بسترها و نحوه اقدام نواب صفوي شدم،ایشان در پاسخ سؤاالت من پیرامون فدایجویاي مسئله نواب 

 يهاپاسخ شانیا و کردم مطرح را یسؤاالت من جلسه، آن در«ن زمینه آمده است: صفوي مسائلی را مطرح کردند. در ای
 نهیهز يکسرو احمد با مباحثه و رانیا به سفر يبرا يصفو نواب دیشه که بودم دهیشن من مثالً. کردند انیب را یمفصل
 هیته يبرا هم یمبلغ و کرده نیتأم را شانیا راه یخرج خود يهاکتاب از یبعض فروش با یمدن اهللاتیآ و نداشته سفر

 هم نارید ده چند بر بالغ يزیچ مبلغ آن کل البته که نموده پرداخت شانیا به لزوم صورت در استفاده يبرا سالح
 و عیتش رد در يکسرو يهاکتاب مطالعه از پس يصفو نواب دیشه ،یمدن دیشه اهللاتیآ گفته به. است شدهینم
 ارشاد يبرا و کند سفر رانیا به که ردیگیم میتصم! ینیدپاك نییآ نام به يگرییهاب مانند يدیجد نییآ يگذارهیپا

 در و بود نجف هیعلم حوزه فیمعار از که یمدن اهللاتیآ با را هدف نیهم و بپردازد مباحثه به او با رودررو يکسرو
 اهللاتیآ. گذاردیم انیم در ،رفتیم شماربه خاص و عام مشهور نید میحر از دفاع در یاسالم تیحم و رتیغ شدت

 که شودیم رانیا عازم شانیا و کندیم نیتأم هم را او سفر نهیهز ،يصفو نواب دیشه بیترغ و قیتشو ضمن یمدن
 مراجع ازي شاهرود دمحمودیس اهللاتیآ مرحوم و ییخو دابوالقاسمیس اهللاتیآ مرحوم که اندکرده اضافه هایبعض

 3».اندداشته یسهم و نقش امر نیا در هم عظام

 رسیدگی به مشکالت آنهاو  ارتباط با طالب ایرانی .4-4
اي با طالب داشتند و ضمن اهللا مدنی در کشور عراق، ایشان ارتباط ویژههاي علمی و سیاسی آیتدر زمان فعالیت

ه در زمان حضور شهید ي کسجاد اهللاتیآها داشتند. محبت نسبت به طلبهها، ارتباطی دوستانه و باتعلیم و تربیت آن
 نمونه واقعاً يدارمردم نظر از اخالق، نظر از«د: کناشاره میمدنی در نجف اشرف با ایشان همراه بودند، در این زمینه 

 ونیروحان پناهگاه یمدن دیشه ؛بودند ادیز یرانیا طالب اشرف نجف در .بود ينبو خلق يدارا) هر(یمدن اهللاتیآ بود،
 حاضر جوان طالب داشت، روضه ائمه شهادت يروزها .بود بامحبت و باصفا خلق، خوش يو. بود یرانیا جوان

                                                                                                                                                                                   
، 1397شناسی شیعه، چاپ اول، بهارآبادي، قم، مؤسسه کتابآقا نصراهللا شاهاهللا حاجرات فقید مجاهد مرحوم آیت. سید حسن کشفی، حدیث نصر خاط1

 .333ص
هاي مطبوعاتی و فرهنگی، آثار فراوانی در حوزه تقریب مذاهب، . سید هادي خسروشاهی از فعاالن سیاسی و فرهنگی ایران معاصر بودند که عالوه بر فعالیت2

اي از اقدامات ایشان در حوزه تقریب مذاهب بود و با تاسیس مراکز اندیشه، تاریخ اسالم، فعالیت سیاسی روحانیت و غیره منتشر کردند و بخش عمدهفرهنگ، 
 هايافل و کنفرانسمح را دایر کردند و در» مرکز فرهنگی اسالمی اروپا«و » هاي اسالمی قممرکز بررسی«اسالمی این هدف را پیگیري کردند. در این زمینه، 

اسالمى شرکت فعال داشتند. ایشان در نهضت انقالب اسالمی فعالیت مستمري داشتند و با روحانیون مبارز و مراجع عظام  و اروپایى کشورهاى در اسالمى
 ارتباط فراوانی داشته و به همین دلیل، مکرراً دستگیر، زندانی و تبعید گردیدند.

ی: خسروشاه يدهادیس اهللاتیآ با وشنودگفت در یمدن داسداهللایس اهللاتیآ دیشه یاسیس و یاجتماع منش از ییهاخاطره و هاناگفته«ی، کائین محمدرضا. 3
 .10، ص 1398وپنجم شهریور ، بیست5747، روزنامه جوان، شماره »بود دیتبع و غربت در شهیهم ياسدآباد نیالددجمالیس مانند
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 و نبوده هاسال فرزندش نکهیا مثل که گرفتیم بغل در چنان را طالب شانیا. رفتندیم منبر به شانیا خود و شدندیم
 جهت نیا در. بود رینظیب نجف در دیشا نیا و اددیم پرورش را طالب عالقه و عشق بامحبت، یلیخ .است آمده حاال

 چند یسال که داشت یکاروان. کردیم عشق هاآن با و بود طلبه يهاجوان محور بود، ییاستثنا که گفت بتوان دیشا
 کربال به نجف از ادهیپ شان،یا همراه جوان طالب از ينفرشصت  -پنجاه جمع کی ؛رفتندیم کربال طرف به مرتبه

 یکس اگر و ردندکیم میتقس را کارها يروادهیپ در. داشتند یخوب اریبس یتیترب يهابرنامه ریمس نیا در شانیا. رفتندیم
 و بودند هم دوست کی همه يبرا بود، هیفق و استاد که حال نیع در نکهیا خالصه. کردندیم گوشزد کرد،یم اشتباه

 نیا از نجف در. کردیم یراض را او تتوانسینم هم اگر و کردندیم برطرف داشت، يايگرفتار و مشکل یکس اگر
 داشته را تحمل نیا و باشد داشته را کارها نیا خلق و امور نیا حال که نبود يگرید کسچیه. بود رینظیب واقعاً جهت
 ،یزندگ يکارها در و بکشد سرشان به دست و کند جور و جمع گونهنیا را طالب يهاجوان تمام بتواند که باشد
  1».بود ياییاستثنا تیشخص واقعاً. کند برطرف را مشکالتشان دارند، يايگرفتار اگر

 منبر يانصار خیش مسجد در یمدن اهللاتیآند که کنیز یادآوري می یگرگانیسیرئ نیوالمسلم االسالمحجت
 2.بود همراه یخاص شور با شانیا مجالس و رفتندیم

 هاي سلطنتی در ایران . مخالفت با جشن4-5
 دستگاه يکاربرد و یغیتبل برنامه نیترمیعظ شد، برگزار 1350 سال در که یشاهنشاه ساله پانصد و هزار ود يهاجشن

 زدن کنار یی،ایآر یباستان يهاارزش يایاح ،رانیا در یشاهنشاه حکومت به یخیتار اصالت عطاا. بود يپهلو سلطنت
  3.بودها این جشن يبرگزار ةعمد اهداف و هازهیانگ از یالمللنیب وجهه و اعتبار کسب و یاسالم فرهنگ

 دنیرس جهت يپهلو حکومت يبرا یالمللنیب وجهه کسب ،هاجشن نیا يبرگزار اهداف از یککه ی از آنجایی
 به ایدن يکشورها از ياریبس در ،یشاهنشاه ساله 2500يهاجشن یالمللنیب يهاتهیکم بود منطقه یژاندارم عنوانبه
 طرف،کی از ؛داشت متفاوت يرو دو هاجشن بازتاب ،یخارج بعد در. پرداختند هاجشن نیا باب در گسترده غاتیتبل

 سران و دیجرا یبرخ ،یطرف از و پرداختند؛ هاجشن از دیتمج و فیتعر به کشورها رهبران و سران و دیجرا یبرخ
 انیدانشجو و محصالن یجهان ونیراسکنفد قیطر از زین کشور از خارج انیدانشجو. زدند دست آن از انتقاد به کشورها

                                                                                                                                                                                   
، پگاه حوزه، شماره »يسجاد اهللاتیآ با گفتگو در یمدن اهللاتیآ دیشه یمبارزات و یعلم سوابق: تیروحان عالم در اکبر ادجه«اهللا سید محمد سجادي، .آیت1

 .11، ص 1382ودوم شهریور ، بیست103

 که بود عیشای: گرگان یسیرئ دمحمدیس نیوالمسلم االسالمحجت با وشنودگفت در عراق به ینیخم امام دیتبع دوران از یخاطرات«ی، کائین محمدرضا. 2
 .9، ص 1398وهفت بهمن ، بیست5868، روزنامه جوان، شماره »!برسانند قتل به هیترک در را امام خواهندیم

 ،5 و 4، شماره دوم سال ،ژرفاپژوه، فصلنامه »یشاهنشاه ساله پانصد و هزار دو يهاجشن يبرگزار اهداف و هازهیانگ«، آشوبدل يهادو  نیپورآر فؤاد. 3
 .7، ص 1394 زییپا و تابستان
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یاست فرهنگی پهلوي، هاي ناراضی و معترض به این سیکی از گروه  1.پرداختند هاجشن با يادهیعد مبارزات به یرانیا
 روحانیت  بود. 

هاي پرهزینه هاي شهید مدنی نسبت به حکومت پهلوي، اعتراض و انتقاد شدید ایشان به جشنگیرياز جمله موضع
اما مواضعی قاطعانه و صریح نسبت حضور داشتند ها در کشور عراق که در زمان این جشنایشان با این نشاهی بود.شاه

در خصوص واکنش شهید مدنی به    2ینیحس یرکن محمدجواد دیس اهللاتیآ .اتخاذ کردند المللیبه این رویداد بین
اهللا بروجردي ساله در مدرسه آیت 2500هاي جشن يایشان در آن ماجرا«ند: کین ماجرا در نجف اشرف اشاره میا

 هفریاد کشیدند و حتی قرآن را از بغل خودشان بیرون آورد و خطاب به شاه کرد و گفتند: قرآن چاپ کردن چه فاید
 3»دارد وقتی که عمل به قرآن نکنید. خیلی ایشان شدید بود و مبارز به تمام معنا بودند.

 آبادو اقتصادي در خرم هاي علمی، سیاسی. فعالیت5
 يدیشد ازین   4کمالوند اهللاروح اهللاتیآ مرحوم وفات از بعد که آبادخرم ونیروحان و علما از ياریبس پنجاه دهه لیاوا
 نیا رفتنیپذ با زین يو. آوردند عمل به دعوتاهللا سیداسداهللا مدنی آیت از کردند،یم حس میزع عالم کی وجود به

به  ورود از اهللا مدنی پسآیت. کرد آغاز خطه آن در را خود یزندگ از يدیجد فصل و رفت آبادخرم به دعوت
 یحکم یط امام جانب از بعد يچند و نمود خارج دروس سیتدر به شروع کمالوند اهللاتیآ هیعلم حوزه در آبادخرم
 در يو از امام که یشناخت نیچنهم و عامه تیمقبول و منطقه ازین. شد سپرده شانیا به حوزه نیا یسرپرست و تیریمد
 آبادخرم در شانیا ندهینما و اریاالختتام لیوک عنوانبه امام يسو از که شد موجب داشتند يمتماد يهاسال یط

 مراکز سیسأت و طالب به هیشهر پرداخت ،محروم افراد به کمک و هیشرع وجوه افتیدر با مدنی دیشه. گردد یمعرف
 نکهیا و شهر نیا در امام ابتین اریاخت وجود با. دکر آبادخرم مردم رفاه و امور اصالحبه  ياریبس کمک المنفعهعام

 مردم عامه زبانزد شهیهم او زهد و یستیزساده. کردیم یزندگ تکلف بدون و ساده همواره بود مردم اموال امانتدار
. نداشت ییجا شانیا یزندگ در ریتبذ و فاسرا و دیگذرانیم روزگار جامعه افراد نیرتریفق حد در و بودآباد خرم

 اتیخصوص و شده شناخته تیشخص .باشد نیرنگ دینبا سفره که کردیم شرط شدیم دعوت یمهمان به هرگاه
 به دیتبع از پس. کنند حفظ را خود ارتباط شانیا با مردم هم دیتبع از بعد یحت که شد باعث يو يرفتار و یاخالق

                                                                                                                                                                                   
 .22، ص1393، بهار 93، شماره اسناد نهیگنج فصلنامه،  »یشاهنشاه ساله 2500 يهاجشن یخارج يامدهایپ و بازتاب«ی، قنوات یعلو  هیزند حسن. 1

 شهید خدمت در حوزه سطح دروس و اخالق کالس ها،سخنرانی در که باشندمی اشرف نجف در مدنی اهللا آیت شاگردان از حسینی رکنی . سیدم حمدجواد2
 منزل ،)ره(خمینی امام فقیه والیت درس در ایشان با و بودند مدنی شهید سیاسی و مبارزاتی هاي فعالیت شاهد خود، تحصیلی هايفعالیت طی و بودند مدنی
 .داشتند حضور... و بروجردي هاي مدرسهسخنرانی رمضان، مبارك ماه مراسم حکیم، اهللا آیت

 .1399 بهشتیارد 11ی، بندر لنگه، نیحس یرکن محمدجواد دیساهللا . مصاحبه نگارنده با آیت3
کردند. آباد را مدیریت میباشند که در نهضت انقالب اسالمی فعالیت مستمري داشتند و مدرسه علمیه کمالیه خرمآباد می. یکی از روحانیون برجسته خرم4

اهللا کمالوند ارتباط نزدیکی با امام خمینی(ره) داشتند و در قبال اقدامات پهلوي علیه فراوانی را به جامعه تقدیم کردند. آیتدر حوزه تعلیم و تربیت، شاگردان 
 هاي زیادي انجام دادند.ایشان و نظام ارزشی، اقدامات و واکنش
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 حفظ را هیعلم حوزه و مساجدایشان سفارش کردند که  داشتند، يو با آبادخرم مردم هک يدارید در ممسنی نورآباد
  1.دیکن

 احساس آبادخرم در يو وجود از و داشت نظر ریز همدان در راشهید مدنی  يهاتیفعال ساواك سوم کل اداره
 ساواك استیر به سوم کل هادار که يانامه در. برآمد شهر آن در یمدن دیشه اقدامات کنترل درصدد و کرد خطر

 هیمشارال رفتار و اعمال از دییفرما دستور است خواهشمند«: بودشده  دیق کرد ارسال لرستان استان کل يفرماندار به
 صورت منطقه آن در او کمک ای و يرهبر تحت که یانفعاالت و فعل از و مراقبت موجود امکانات و منابع ۀلیوس به
 ساواك» .دیینما منعکس کل ةادار نیا به نامبرده شتریب مشخصات اعالم ضمن را هجینت و حاصل یآگاه ردیگیم

 شهید مدنی اقدامات و اعمال تمام ،ایشان اقامت محل رامونیپ درافرادي  گماشتن با دستور، نیا افتیدر با آبادخرم
 ارسال مرکز به گزارش نیچند روز کی در یگاه که بود يااندازه به هامراقبت نیا. کردیم گزارش مرکز به را
 کل ةادار به یمدن دیشه يهایسخنران و اقدامات از گزارش چهار بر بالغ 20/03/1352روز در ،مثال عنوانبه .شدیم

 يهاتیفعال همدان در که سانهمان به ،ي ساواكهايریگسخت نیا رغمیعل یمدن. شهید بود شده ارسال سوم
 اقدامات پوشش تحت ابتدا کهصورت نیا به پرداخت تیفعال به زین بادآخرم در گرفتیم یپ را خود یاسیس

 را آنان و پرداخت مردم ارشاد به دعا و یسخنران جلسات يبرگزار و الحسنهقرض يهاصندوق احداث و المنفعهعام
ساواك که به شدت توسط  کرد احداث را يرضو الحسنه قرض صندوق نهیزم نیا در يو .کرد آگاه امام نهضت از

 تیفعال گرید ه،یفاطم هینیحس خصوصبه آبادخرم مساجد در یسخنران جلسات يبرگزارزیر نظر قرار گرفت. 
 با يپهلو میرژ از و پرداختیم جامعه یاسیس اوضاع حیتشر به جلسات آن در که بود یمدن دیشه یمذهب -یاسیس

 هیعلم يهارساله پخش آباددر خرم یمدن دیشه اقدامِ  رگید. کردیم ادی... و نیمنافق، انیفرعون و فرعون چون ینیعناو
 عیتوزشهید مدنی  توسط و شدیم آورده آبادخرم به يو روانیپ توسط (ره)امام هیعلم يهارساله. بود ) ره(امام

 انعنو با را هارساله نیا شتریب نشود ختهیبرانگ آبادخرم یدولت مقامات و میرژ شتریب تیحساس نکهیا يبرا. شدیم
 خیش«: بود شده دیق ،بود کرده ارسال سوم کلة ادار به آبادخرم ساواك که يخبر در. ندکردیم عیتوز گرید مراجع

 است داده يفرد به را ینیخم امام المسائل حیتوض رساله باشندیم یمدن اهللاتیآ کینزد دوستان از که یرحمت یعل
 رساله همان نیا نباش ناراحت که گفته فرد آن به یرحمت یلع خیش. است شده ذکر ییخو اهللاتیآ اسم آن يرو که
 در سوم کل اداره. شد مرکز یحکومت نیمسئول شتریب هراس باعث مرکز به ياخبار نیچن گزارش» .است ینیخم امام
 دستور نیا در. شد يو عملکرد و رفتار گرفتن قرار کنترل تحت خواستار کرد ارسال آبادخرم ساواك به که يانامه

 يهاتیفعال از آورده عمل به مراقبت -یدهخوارقان یمدن اسداهللا -نامبرده رفتار و اعمال از کماکان«: که بود شده دیق
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 کنترل تحت یمذهب نیمتعصب و مشکوك افراد با را شده ادی يهاتماس کرده، حاصل یآگاه ینیخم نفع به هیمشارال
  1 ».دیینما اعالم را جهینت و داده قرار

 و داد گسترش را خود اقداماتشهید مدنی، ایشان  يهاتیفعال به آبادخرم یحکومت مقامات تیحساسبا وجود 
 الحسنهقرض و شدیم برگزار کماکان یمذهب جلسات که صورت نیا به. افزود خود يهاتیفعال ۀدامن بر روزروزبه
 اقدامات گونهنیا. داد توسعه را ودخ يهاتیفعال ،گرفت صورت آن نهیبه تیریمد جهت که یانتخابات با هم يرضو

 گردِ  را  یمذهب جوانان ،داشت يادیز نقش یمذهب ی واسیس مبارزان نیب اتحاد و یهمبستگ جادیا در که یمدن دیشه
 مسجد و هیفاطم هینیحس ه،یکمال هیعلم مدرسه وشدند  متحد يو تیمحور با نیز متعهد تیروحان کرد و جمعایشان 

 امور از گاهچیه آبادخرم در یاسیس يهاتیفعال برعالوه یمدن دیشه. دیگرد بدل یمبارزات گاهیپا به آبادخرم آبادشاه
 ییاهيریگسخت تمام رغمیعل د،شیم شناخته باكیب يرهبر عنوانبه همدان در نکهیا به توجه با ؛شدن غافل همدان

 مردم تیهدا و ارشاد به افشاگرانه يهایسخنران رادیا با و کردیم سفر شهر آن به متناوب صورتبه شدیم اعمال که
 بود،  همدان از یمدن اهللاتیآنگه داشتن  دور که همان هدفش به دنیرس در را ساواك لهیوس نیا به و پرداختیم

 بر را یحکومت مقامات شیپ از شیب هراس ،کردمی تیفعال آبادخرم و همدان در زمانهم که يو .گذاشت ناکام
 انتقاد میرژ يهااستیس از (ره)امام حضرت نهضت غیتبلضمن  خود يهایسخنران درشهید مدنی . ختیانگیم
 میرژ با ياحسنه روابط روزها آن که قدس اشغالگر میرژ از و هکرد انیب را اسالم جهان مسائل بر اینعالوه ؛کردیم

 نیا. پرداختیم هانهیزم نیا در مردم کردن آگاه به و کردیم انتقاد منطقه در کایآمر اقدامات و داشت يپهلو
 بر را کایآمر و لیاسرائ از انتقاد هرگونه و بود کرده میترس يپهلو میرژ که بود يقرمز خطوط جمله از هامقوله

 پرداختیم يگرافشا به جهان یاسیس اوضاع بر کامل اشراف با و شجاعانه که یباکیب یروحان حضور و دیتابینم
 شود.آباد پرداخته میدر ادامه به برخی از اقدامات ایشان در خرم   2گذاشتند.نمی پاسخیب يدیمد مدت يبرا را

 . مدیریت حوزه علمیه کمالیه5-1
 خوبى هیمادست بود، شده بنا لر اتابکان روزگار در که آبادخرم هیعلم مدرسه و جامع مسجد مذهبى اثر مجموعه

. شد آغاز آن بازسازى کار 1320 وریشهر از پس هاىسال نینخست همان در رونیزاا. بود هیعلم حوزه لیتشک براى
 ىیدارا اداره که داشت وجود مخروبه اىمدرسه آبادخرم در پهلوى دوران در: دیگومى آبادىخرم طاهرى اهللاتیآ

 انیآقا و دندیکوش مدرسه آن هیتخل در علما انیآقا ریسا همکارى با پدرم. بود داده قرار خود غله انبار را آن وقت
 بازسازى را مدرسه نیا شدند موفق باالخره مردم از کمک گرفتن با و نمودندمى اجتماع مدرسه در روز هر علما
 شانیا از مانده جاى به دفاتر و اوراق صورت اکنونهم و داشتند مدرسه نیا ساختن در ادىیز سهم پدرم. ندینما

 آقاى مرحوم توسط سال چند گذشت از پس و شد لیتکم شانیا ارتحال از پس همدرس نیا ساختمان. دارد وجود
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 اقتصادى و اسىیس مشکالت رغمعلى اساس، نیا بر. شد معروف هیکمال حوزه نام به و هیعلم حوزه مرکز کمالوند
 تا و افتی انیپا هیعلم مدرسه و مسجد ساختمان 20 دهه انىیپا هاىسال تا آن، از پس و دوم جهانى جنگ روزگار

 ىیگردهما ترشیب و داشت مذهبى روهاىین وحدت در مهمى نقش ران،یو گاه و ساختهمهین بناى نیهم 1329 سال
 جادیا هاىنهیزم سازىفراهم به 20 ۀده در لرستان اسىیس ونیروحان اقدامات، رونیا از. شدمى برپا مکان نیا در آنان

 در بلند گامى ها،سال آن اقتصادى و اجتماعى اسى،یس اوضاع به توجه با که شد محدود آن بناى بازسازى و حوزه
  1 .دیآمى شماربه منطقه مذهبى روهاىین سازماندهى

 با مختلف هاىضرورت به سی وبیست  دهه دو در اتیمبارز و اسىیس تشکل کی عنوانبه اسالم انییفدا گروه
 شاه نافرجام ترور. داشتند آبادخرم هیعلم حوزه پرورش و رشد در يادیز ریثأت و کردند دایپ رابطه لرستان ونیروحان

 انییفدا اعضاى از افرادى دیتبع نیچنهم آباد،خرم االفالكفلک زندان به کاشانى اهللاتیآ اعزام و 1327 بهمن در
 ...آبادخرم به کردند دیتبع دفعه هشت را اسالم انییفدا«: دیگومى قاضى آقاى. بود وندیپ نیا سرآغاز لرستان به اسالم
 تشکر و بود نوشته من به اىنامه هم نواب مرحوم اتفاقاً .کردممى ىیرایپذ هاآن از من و بود ما منزل در هاآن دوتاى
 جزء عنىی داشتند ارتباط لىیخ لیاوا کاشانى اهللاتیآ با هم هاآن و میبود مرتبط هاآن با کهنیا اثر در .بود کرده
 حضور» .کاشانى آقاى مرحوم طرف به میشد دهیکش ما نهیزم نیا روى بودند، کاشانى آقاى مرحوم هاىپروردهدست

 تیوضع اسىیس هاىآزادى که 20 دهه در و کرد دایپ ادامه زین 30 دهه نخست مهین تا آبادخرم در گروه نیا
 روهاىین سازماندهى در هم ىمؤثر نقش آبادخرم در اسالم انییفدا گروه انیدیتبع تیفعال داشت، ترىمطلوب

. نمود مستحکم مرکز در او هواداران و کاشانى اهللاتیآ با را هاآن وندیپ هم و نهاد برجاى منطقه نیا مذهبى -اسىیس
 فرستاده شهرستان نیا فرماندارى به 1330 مهراول  خیتار به که آبادخرم شهربانى محرمانه هاىگزارش از کىی در

 انییفدا هاىدىیتبع از تنهفت  رساند،مى عرض به«: است آمده خوبى به ادشدهی گروه نقش و تیفعال است، شده
 مسجد در مردم حضور نیا از قبل و اندشده شهر نیا در یکاشان غیتبل باعث باشندمى نظرتحت شهر در که اسالم

 مسجد به جماعت نماز صدق به هفده ساعت امروز. شده شلوغ گروه نیا حضور با که بوده کم جماعت نماز يبرا
 نماز ختم از پس و حاصل تماس دیمروار اصغرعلى خیش آقاى و هیملع مدرسه طالب با جاآن در و متیعز جامع

: داشته اظهار انیپا در و صحبت نىید غاتیتبل و بتیمص ذکر اطراف در و رفته منبر به دیمروار آقاى عشاء و مغرب
 اسالم نید از روىیپ و نماز به وادار را هاآن و غیتبل خود انیآشنا و دوستان به ددارن حضور جانیا در که نىید برادران
 آقاى ،يو هاىگفته ختم از پس. رسانند همه ب حضور آن استماع براى دارم گفتنى مطالب که فرداشب و نموده
 کرده، بتیمص رذک و صحبت به شروع بود نشسته تیجمع صف در که طورنیهم اسالم انییفدا از پناهحق مهدى

 از بعد و رفته کمالوند اهللاروح آقاحاج منزل به دیمروار اصغرعلى خیش اتفاق به منظور نفر هفت مجلس انیپا از پس
 توته،یب) طالب مدرسه( هیعلم حوزه در و مراجعت جامع مسجد به توتهیب و استراحت براى 21 ساعت در شام صرف
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 جیتدرهب که 1326 تا 1325 هاىسال در» .داشت معروض استحضار جهت را مراتب. بود آنان همراه مربوطه مأمور
 زین و مىیرح اکبرعلى دیس و آبادىخرم طاهرى دریح دیس اهللاتیآ چون آبادخرم ونیروحان برجسته هاىچهره

 ونیمذهب بود، شده آماده هیعلم حوزه ساختمان هم، ىیسو از و رفتند ایدن از رىیجزا ابوتراب دیآس اهللاتیآ مرحوم
 به دست سبب نیهم به ،ندبازگردان آبادخرم به را کمالوند اهللاتیآ تا شدند آن بر آمدهشیپ خأل ضرورت به منطقه
 مأمور را وى داشت، قم در کمالوند اهللاتیآ حضور به که ازىین رغمعلى زین شانیا. شدند بروجردى اهللاتیآ دامن
. ساخت برپا را آبادخرم هیکمال حوزه 1329 سال در کمالوند اهللاتیآ سرانجام. نمود آبادخرم هیعلم حوزه لیتشک

-اسىیس حرکت واقعى تیماه و آن شناخت خصوص در مهم عوامل از کىی حوزه جادیا هاىنهیهز نیتأم چگونگى
 کمک لیفام بستگان، م،یتوانستمى که ىیجا تا ما«: دیگومى  1قاضى مهدى خیش حاج. است شده ادی مذهبى

 را حوزه کمالوند اهللاتیآ که موقع آن تا. میرفتمى او شیپ است وجوهات اهل میدیدمى که را هرکس و میکردمى
، داد لیتشک زحمت به را حوزه لیاوا هم شانیا نهیزم نیا روى. نبودند وجوه اهل لرستان مردم اصالً  داد لیتشک

 زاهدانه حالت لىیخ هاطلبه البته که موقع آن. بود خوب شیمال وضع. کردمى کمک هم خودش. زحمت به لىیخ
 شانهیشهر. بود تومان صدوپنجاه ماهى کالً شانحقوق هاطلبه کردند، فوت کمالوند مرحوم که موقعى مثالً. داشتند

 ىبروجرد آقاى مرحوم. بدهند حوزه به تومان صدوپنجاه تا تومان صد ماهى که بودند داده تعهد نفر سى ،ستیب ،ده را
 هاطلبه کرد، دایپ نفوذ شانیا که بعد ولى. شد راهروبه هاپول نیهم با حوزه جتاًینت دادمى تومان هزار دو ماهى هم

 کامالً عنىی نداشتند چنانآن مالى مشکل گرید .گفتند افراد براى را لئمسا و کردند غیتبل مختلف هاىبخش در رفتند
 که هیکمال حوزه هاىطلبه نینخست اجتماعى، گاهیپا نظر از» .شدمى نیتأم مالى نظر از هم حوزه و دیرسمى وجوهات
 .بودند برخاسته مندعالقه و محروم نانیروستانش ونیمذهب سادات، هاىخانواده انیم از دیرسمى نفر هشتاد به تعدادشان

 عامل خود که شد گروه نیا انیم در بستگىهم و وحدت سبب آنان اجتماعى گاهیپا اشتراك و کىینزد رونیا از
 از ملموس و نىیع نمود نیتربزرگ هیکمال حوزه لیتشک. دیآمى شماربه منطقه نیا در نهضت روزىیپ در مهمى

 لرستان اسىیس ونیروحان دوم نسل تیفعال دهه کی حاصل و است آبادخرم در مذهبى اسىیس روهاىین سازماندهى
 به قم میمق لرستانى هاىطلبه تا شد سبب آن لیتشک ن،یا برافزون. دیسر ثمر به کمالوند اهللاتیآ دست به که است
 در آنان گردآورى و ىیروستا جوانان به توجه. باشند داشته نقش اسىیس هاىتیفعال در و بازگردند شیخو وطن

 تا شد سبب و داشت فراوانى نقش محروم هاىتوده نىید و اسىیس هاىآگاهى رشد در ادشدهی مذهبى عملى کانون
 رایز ؛بدهد عتیشر و فقه بر مبتنى و متشرعه گونه به را خود جاى رىیعشا و ىیروستا مناطق سنتى و انهیعام اسالم

 انیب مردم براى ساده زبانى به ش،یخو هاىدهکده به هفتگى غىیتبل سفرهاى طى بودند آموخته را چهآن هاطلبه نیهم
 جمله از گرید گروهى با رقابت در شهرى مذهبىو  اسىیس روهاىین تا شد سبب سرانجام غاتیتبل نیاد. کردنمى

                                                                                                                                                                                   
 فرهنگی، خدمات منشأ و گرفتند برعهده را آبادخرم علمیه حوزه سرپرستی کمالوند نیز اهللاآیت از آباد بودند که پس. ایشان از جمله روحانیون سرشناس خرم1

المنفعه، در امور قضائی نیز فعالیت موثري تماعی و کمک به ساخت مراکز عامفراوانی در این شهر شدند. ایشان عالوه بر خدمات اج اجتماعی و علمی دینی،
 داشتند.
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 پاى هیکمال حوزه شیگشا. آورند دستبه ترىمطمئن و ترشیب هواداران و گاهیپا دولتخواهان و ونیمل ها،اىتوده
 و استاد عنوانبه که افراد نیا. گشود آبادخرم به را... و همدان بروجرد، اصفهان، چون رانیا شهرهاى گرید ونیمذهب
 نیا با. نهادند جاى بر آمد، دیپد سوى نیا به 1303 از که دولتى قشر همانند رىیتأث آمدند،مى آبادخرم به طلبه

. بود حوزوى و شرعى اصول و فقه بر مبتنى نىید و مذهبى فرهنگ جیترو نانیا هدف ان،یدولت برخالف که تفاوت
 کسانى حوزه نیا در .بود ستانلر اسىیس ونیروحان سوم نسل لیتکم هیکمال حوزه دستاورد نیرتریچشمگ نیچنهم

 عباسى، اهللافرج خیش مى،یرح نیفخرالد دیس و نینورالد دیس دانیشه آبادى،خرم طاهرى حسن دیس اهللاتیآ چون
 رد اىبرجسته نقش بعد هاىسال در که خواندند درس... و وندنهیآد محمدرضا خیش فرد،عباسى محمدرضا خیش

  1.داشتند انقالب تیتثب و روزىیپ و نهضت روند
آباد به اهللا کمالوند و ایجاد رخوت در پیشبرد اهداف تدریسی و آموزشی حوزه، روحانیت خرمبعد از فوت آیت

ند. به آباد بیاورلمی را به مدرسه علمیه خرمفکر چاره افتادند و مترصد شدند تا شخصی قابل و داراي مقام باالي ع
 دوران آن. شدیم احساس آبادخرم حوزه در متعهد و مجاهد عالم کی حضور خأل«اهللا صادقی قهاره، آیت تعبیر

 اهللاروح اهللاتیآ مرحوم با سال يهاسال لرستان یاسیس و یاجتماع ،یمذهب شئون همه یسرپرست و تیروحان زعامت
 و) ره(امام خدمت شدم مشرف. بود یخال همچنان کمالوند اهللاتیآ عیرف گاهیجا شانیا رحلت از بعد. بود کمالوند
 مورد اگر را یقاض يمهد خیش دیبدان صالح اگر اما میکنیم اداره را یدرس امور که گفتم. دادم اطالع را موضوع

 گفتند. نوشتند و کردند شروع را یبزرگ کاغذ جاهمان هم امام. میکن یمال امور مسئول ،ردیبگ قرار یجنابعال دییتأ
. بپردازند را نیمحروم به کمک و طالب هیشهر و افتیدر را هیشرع وجوه هستند مجاز من طرف از یقاض يدمه خیش
 متعهد تیروحان زعامت و باشد مردم یاسیس و یمذهب مرجع بتواند که متعهد و مجاهد عالم کی حضور خأل هنوز ما
 هستند همدان در یمدن اسداهللا دیس اهللاتیآ میدیشن یوقت و میکردیم احساس را ردیبگ عهده بر را منطقه یانقالب و
 از و میخورد را يناهار یمدن مرحوم خدمت آنجا. میشد همدان یراه آباد،خرم ونیروحان از ياعده همراه به
 استجابت با و دادند قول هم شانیا. کند منتقل آبادخرم به همدان از را خود تیفعال که میکرد دعوت یمدن اهللاتیآ

 آغاز را خود يهاتیفعال شانیا و میکرد هیته آبادخرم يمطهر ابانیخ در یمنزل ...آبادخرم آوردند فیشرت دعوتمان
 و کرد آغاز خارج درس سیتدر با را خود تیفعال کمالوند، هیعلم حوزه در و آبادخرم در یمدن اهللاتیآ. کردند

 2».گرفت عهده بر زین را حوزه نیا یسرپرست سره، قدس امام حضرت حکم با یمدت از بعد
هاي مختلف آباد اقدام کردند و زمانی که مردم مترصد تعمیر بخشبراي تعمیر حوزه علمیه خرماهللا مدنی آیت

: شماره در یکی از اسناد ساواك به  3هم شخصاً در فرایند بازسازي حوزه فعالیت بدنی داشتند.ایشان بودند، » کمالیه«
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توانایی شهید مدنی در پیشبرد امور مدرسه و قدرت ایشان در  اقدامات و در خصوص 54/ 12/7 مورخ 4241/21
 آبادخرم محترم يعلما از که يطاهر احمد حاج يآقا منزل به بودم آبادخرم در که«...حوزه کمالیه آمده است: 

 در شما نیمقلد که دیکن عرض یگانیگلپا اهللاتیآ خدمت قم در شما که داشت اظهار يو. نمودم مراجعه ،است
 ندارم شما از یندگینما من چون دارند وجوه پرداخت قصد و کنندیم مراجعه من به یوقت .هستند فیبالتکل نجایا

 را آن یسرپرست که کمالوند مدرسه طالب شوندیم خارج من منزل از که یموقع .کنندیم گردان دست را وجوه
 يآقا نزد را او و کنندیم دیتهد بعضاً و کرده سرزنش را ندهکنمراجعه ،است ینیخم ندهینما و دارد یمدن داسداللّهیس

 ینیخم نفع به تمام آبادخرم در یشرع وجوه تیفیک نیا با و دهندیم او به را امام سهم و خمس و برده یمدن
 سهم يآورجمع اجازه کتباً شما لذا. دارد قرار ینیخم طرفداران اریاخت در کالً هم هیعلم حوزه و شودیم يآورجمع
 مراجعه کمالوند مدرسه به 13/7/54 روز. شوند خارج یفیبالتکل از هم شما نیمقلد تا دیدار ارسال من يبرا امام

 و شده جمع آنجا در طالب از ياعده و بودند آن ينوساز مشغول و کرده خراب را مدرسه قسمت کی ،نمودم
. شودیم اداره قم اتیآ از کی کدام نظر تحت بادآخرم هیعلم حوزه که کردم سؤال طالب از بودند تماشا مشغول

 یالعظم اهللاتیآ حضرت طرف از و ستین قم اتیآ از کیچیه به مربوط آبادخرم هیعلم حوزه داشتند اظهار متفقاً
 حضرت داشتند اظهار کند؟یم اداره یکس چه لهیوس به را حوزه. است نجف در که شانیا گفتم. شودیم اداره ینیخم

 ینیخم مقلد که اصناف و تجار و هستند ینیخم يآقا اریاالختتام ندهینما شانیا رایز یمدن اسداللّه دیس اهللاتیآ
 امیا در و دهدیم طالب به هیشهر تومان صدیس ينفر هم شانیا و پردازندیم یمدن يآقا به را وجوهات ،باشندیم
 و قم اتیآ به یاجیاحت و هستند نیتأم يماد نظر از آبادخرم طالب لذا .پردازندیم ايهمالحظ قابل يدیع هم دیع

 یمدن يآقا ی،نیخم يآقا اجازه با داشت اظهار یجوان دیس کردند؟ خراب چرا را مدرسه کردم سؤال. ندارند تهران
 30/7/54 روزی. نیخم باد زنده کرد اضافه خاتمه در و کنند ساختمان دیجد طرز به دارند نظر در و کرده خراب
 و تأسف اظهار ضمن و یناراحت با يو .نمودم برخورد یابوتراب اکبریعل دیس به قم بازار در بعدازظهر پنج ساعت
 و کرده دیتبع آبادخرم از بوده ینیخم اریاالختتام ندهینما که را یمدن اسداللّه دیس دولت راًیاخ داشت اظهار ینگران

 1».است دهش دیتبع کجا به یمدن دیدانینم شما که کرد سؤال من از
کید ها و جوانان تأطلبه اخالق و نفس بیتهذ مسئلهبر ه یمعل به حوزه دادن سروساماندر راستاي شهید مدنی 

دادند. در ها در حوزه کمالیه اهمیت میباط در تحصیل علوم دینی و اشتغاالت طلبهنظم و انضبه ایشان   2داشتند.
 3کردند.دیت آن را پیگیري میبا جضمن توجه به امتحانات طالب، راستا،  همین

                                                                                                                                                                                   
، تهران، انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، ساواك اسناد تیروا به یابوتراب اکبریعل دیس حاج االسالمحجت تاریخی،. مرکز بررسی اسناد 1

 .237 ص چاپ اول،
 . 1399 خرداد 26 آباد،. مصاحبه نگارنده با سید محمدرضا طاهري، خرم2
 .1399ي، قم مقدس، اول تیر بادآخرم يطاهر یمجتب دیساهللا . مصاحبه نگارنده با آیت3
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طور که داماد همان کردند.به خوبی برگزار میدر زمان فعالیت علمی در کمالیه، درس خارج را شهید مدنی 
 1351 سال در«درس خارج ایشان با استقبال زیادي مواجه شده بود:  ،دهنداالسالم بروجردي توضیح میایشان حجت

 در سکونت و لرستان آبادمخر هیعلم حوزه یسرپرست مأمور بزرگوار دیشه) ی(رهنیخم امام حضرت مبارك امر به
 اشتغال خارج درس و هیعال سطح دروس سیتدر به و داده لیتشک یگرم حوزه آنجا در و شودیم شهرستان آن

 دهید کینزد از را شانیا خارج درس و رفته آبادمخر به قم یفعل نیمدرس جامعه محترم يفضال از یکی یوقت داشت
 آبادخرم شهرستان در نخواهند شانیا وقت هر میاگرفته میتصم ما داشتیم اظهار و دهیگرد مجذوب یلیخ بود

 1».کرد میخواه استفاده قم در شانیا از و آورده قم به را شانیا بمانند،

 اهللا مدنیهاي تبلیغاتی و مبارزاتی آیت. پایگاه5-2
 برعهده راردم م رهبري و هدایت مبارز روحانیت اصیل جریان ،آبادخرم ردمم انقالبی مبارزات شناسیگونه بحث در

 بردن پیش و مردم به بخشی آگاهی به انقالب رهبري رهنمودهاي و بیانات ،دینی هايآموزه از الهام با و داشت
 :است سیررب قابل دسته یا گروه پنج در مبارزاتی اصیل جریان این. بود مشغول شاهی،ستم رژیم ضد مبارزات
 زاتیمباري محور هايشخصیت توسط که بود کمالیه حوزه و جامع مسجد محوري پایگاه و کانون ،اول گروه

 آنجا در... و رحیمی نورالدین سید مدنی، اهللاآیت کمالوند، ااهللاآیت چون هاییشخصیت. ماند باقی پویا و فعال همواره
. بود جامع سجدم ،آبادخرم شهر رهبري و هدایت کانون و مبارزات نمودن هماهنگ و تجمع محل درواقع. بودند فعال
 مشیخط و داشتند یتفعال نیز کمالیه حوزه در آنان، ثیرگذارأت عناصر و داشتند فعالیت محور این حول هاپایگاه سایر
 . گرفتندمی پایگاه این از را مبارزات کلی

 سید آن شجاع و جسور روحانی رهبري و علوي سجدم مرکزیت به جوان رهبران مبارزاتی جریان دوم، گروه
 نهضت نشستن ثمر به راه در و د،کرمی وارد پهلوي حکومت به را انتقادات تندترین که بود رحیمی فخرالدین

 شروع همواره و بود، شده واقع شهر جنوب در جغرافیایی منطقه حیث از پایگاه این .داد انجام را ماندگاري هايفعالیت
اهللا مدنی ارتباط محراب آیت . فخرالدین رحیمی با شهیدِافتادمی اتفاق اینجا از شهر انقالبی هايحرکت انِپای یا و

 2 نزدیکی داشت.
 رهبري به مهاجر انقالبی مبارزان تجمع مرکز که شهر، شرقی شمال در) ع(االئمهجواد یا آبادشاه مسجد سوم، گروه

 و شهر جامع مسجد یعنی مبارزات اصلی کانون هدایت و رهبري ،مشارکت ضمن ایشان درواقع. بود مدنی اهللاآیت
 مهدي و سعیدي اهللانعمت چون جوانانی همیاري با و پرداخته روشنگري و سخنرانی به پایگاه این در کمالیه، حوزه
 3.داشتند اشتغال فعالیت به الدینزین

                                                                                                                                                                                   
 .36، ص 1382، شهریور 261ودوم، شماره ، ماهنامه پاسدار اسالم، سال بیست»حیات طیبه«. بروجردي، 1
انقالب ارشد تاریخ نامه کارشناسی )، پایانره( خمینی امام نهضت در مبارز نیروهاي پایگاه عنوانبه آبادخرم ثیرگذارأت مساجد ش. اردشیر ویسکرمی، نق2

 .62-63، صص 1392اسالمی، تهران، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقالب اسالمی، آذر 
 .62-64. پیشین، صص 3
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 یداهللا اهللاآیت چونی رهبران واسطه به که داشت، قرار شهر غربی شمال در )عج(الزمانصاحب مسجد ،چهارم گروه
 طراز هايشخصیت سخنرانی و دعوت محور که کانونی و پایگاه. نمود قلمداد سنتی جریان را آن توانمی صدري

 و آمیزاعتراض هايتجمع سیر خط سوي دو در علوي مسجد مقابل نقطه در و بود، ...و مطهري فلسفی، مانند اولی
 1.بود گردیده واقع هاراهپیمایی
 زنده در سعی کمالیه، حوزه و جامع مسجد در حضور ضمن آنها رهبران که شهر مساجد و نقاط سایر پنجم، گروه

) امروزي انقالب( نوبنیاد خیاباندر ) ع(حسین امام مسجد جمله از. ندداشت مردم ستیزيظلم روحیه و نهضت داشتن نگه
 اهللا مدنی ارتباط داشتند.ایشان هم با آیت .گردید تبعید و دستگیر بارها که اتالسادسیف مجید مبارز روحانی حضور با

 رهبران مقطعی فعالیت و سخنرانی محل که بود فاطمیه مذهبی سسهؤم ،دست این از پایگاه ترینمهم شک بدون اما
 اولیه دوران در خطبا و نعالما حضور و جغرافیایی موقعیت دلیل به مکان این. بود نیز مدنی اهللاآیت چون سرشناسی

 موقوفات محل از 1340 دهه پایان در مذهبی مؤسسه این. کرد پیدا جامعه میان در ايویژه منزلت و جایگاه ،انقالب
از . شد ساخته دینی علوم زمینه در زنان تربیت هدف با شهر این مذهبی نیروهاي توسط آبادخرمیر خاهالی  از یکی

 21 تا 22 هايساعت معمول طوربه که بود آن در 52 و 53 هايسال در مدنی اهللاآیت رحضو فاطمیه هايفعالیت هما
 کنندگانشرکت ساواك، هايگزارش پایه بر. پرداختمی سخنرانی ایراد و قرآن تفسیر به شب یک ايهفته کمدست

 آن اهمیت ،دارد قرار شهر وسط در که مذهبی مؤسسه این موقعیت. اندشده گزارش نفر 200تا  350 میان جلسات این
. جا استآن در انقالب حساس هايبرهه در مدنی اهللاآیت حضور آن هايویژگی دیگر از .است دهکر دوچندان را

 علمیه حوزه به را خود هايفعالیت هدایر انقالبی نفوس تربیت راستاي در مدنی اهللاآیت شد بیان قبالً که طورهمان
 کمالیه، حوزه ؛زد مشخص انقالبی فعالیت به دستآباد خرم شهر مهم نقطه سه در شانای بلکه نکرد منحصر کمالیه
 قرار انقالبی مکان دو آن وسط جواداالئمه مسجد و علمیه حوزه با ارتباط حیث از که فاطمیه و) ع(جواداالئمه مسجد

 نبود، چشمگیر آنها فعالیت که داشتند حضور نیز کوچکی هايگروه انقالبی، اصیل يهاجریان این از جدا. دارد
 در گاهاً و داشتند، حضور ترکم هاجریان سایر آبادخرم رد«د: گویمی چنین باره این در صادقی عباسعلی اهللاآیت

 در ولی. بود اسالمی هم بیشتر که دادندمی سر شعارهایی خود مستقل جمعیت شکل به مردم کنار درو  تظاهرات
 اصیل جریان در«: گویدمی نیز انقالبی فعاالن از روشن محمدمهدي شیخ ».نداشتند فعالیتی روشن صورتبه مجموع

 هايحرکت وجود با اما گرفت شکل یانیفدا و هامارکسیست ها،ايتوده توسط نیز تحرکاتی انقالب، مسیر و روحانیت
 حرکات جمله از نشدند چنانیآن سخنرانی و اندام عرض به قادر هرگز داشتند، آبادخرم در هاگروه این که ضعیفی

 نان، شعار سردادن و زمین به پا کوبیدن با که بودا) شهد( سعدي میدان در کوچکی راهپیمایی نیز هاگروه این کوچک
 2».گردید محو زود خیلی و شد انجام مسکن و کار

                                                                                                                                                                                   
 .62-64. پیشین، صص 1
 .62-64)، پیشین، صص ره( خمینی امام نهضت در مبارز نیروهاي پایگاه عنوانبه آبادخرم ثیرگذارأت مساجد ش. اردشیر ویسکرمی، نق2
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 . اقدامات در سالروز قیام پانزده خرداد5-3
 قم يهاطلبه انیم ییهاتنش ،1342 ردادخ 15 امیق سالروز مناسبت هب 1354 خردادپانزده تا نوزدهم  يروزها فاصله به
 مردم، انیم در خبر نیا زین آبادخرم در. داشت کشور سراسر در ياگسترده بازتاب که داد يرو ینظام يروهاین و
 آبادخرم يعلما مهنگا نیا در. شدیم لیتحل و ریتفس و گشتیم دهان به دهان و شد پخش یمذهب يروهاین ژهیوهب

 يبرا را نفر کی گرفتند میتصم سرانجام. نشستند مشورت به خردادنوزدهم  شب ادشدهی يرخدادها به واکنش يبرا
 زین ستمیب شب. دیگرد قم روانه يآبادخرم يطاهر ردادبیستم خ روز صبح سبب نیهم به. بفرستند قم به فیتکل کسب

 خیش ،يداور یرجبعل خیش  ،2یمیرح نینورالد دیس  ،1یصادق یعباسعل خیش حاج جمله از طالب و نیمدرس از یبرخ
 نمودند اجتماعی مدن اهللاتیآ منزل در انیدیام رضا خیش و يزاهد اهللامان دیس ،يموسو نیحسیعل دیس ،یرحمتی عل
 احمد دیس زمان نیهم در. نشستند صحبت به خصوص نیا در آبادخرم يعلما يهابرنامه و فیوظا و قم عیوقا ةدربار و

 در که آبادخرم ونیروحان و علما جمع در يو. بازگشت آبادخرم به ساعتبیست  از ترکم در يآبادخرم يطاهر
 یحت و اندنموده لیتعط را مدارس قم ونیروحان و علما: داشت اظهار ،بودند آمده گرد هیکمال حوزه بزرگ مسجد

 یمدن اهللاتیآ. دیاورین جاب جماعت نماز دیبا يبعد خبر تا هم آبادخرم ونیروحان شما. آورندینم جاب هم جماعت نماز
 طوربه نماز یلیتعط با آبادخرم یمذهبي روهاین بیترت نیبد. شود لیتعط جماعت نماز يثانو اطالع تا که داد دستور زین

 یمذهب يروهاین یستگهمب سال، نیهم رمضان ماه انیپا در .کردند اعالم قم يرخدادها به را خود اعتراض یعلن
 مطرح آنان انیم در که ساواك مستعار يهانامه اثر در که هاکدورت و شبهاتی برخ و دیرس خود اوج به آبادخرم
 اهللاتیآ تیشخص ساختن بدنام يبرا ساواك طرح گر،ید عبارتبه. شد سپرده یفراموش دست به ناگهان بود، شده

                                                                                                                                                                                   
 کمالوند الّلهروح شیخ حاج اهللاآیت ارتحال از پس و آباد خرم کمالیه حوزه مدرس -اسالمی انقالب از قبل فعال روحانیون از-قهاره  صادقی یعباسعل . شیخ1

حت نظر وت دستگیر ساواك توسط سیاسی هايفعالیت دلیل به صادقی اهللاآیت. داشت نزدیک همکاري قاضی مهدي شیخ حاج االسالمحجت با حوزه اداره در
ایشان  .داشت عهده بر نیز هم را آباد خرم موقت جمعه امام مسئولیت گردید و آباد خرم کمالوند علمیه حوزه مسئول اسالمی انقالب پیروزي از پس. بودند

: هجران لشکر میان هوند،سپ هاي مختلف اجتماعی، علمی و حوزوي ارتباط داشتند. نک: سامانآباد با ایشان در حوزهدر زمان حضور شهید مدنی در خرم
 .1396 معارف، نشر قم، قهاره، صادقی عباسعلی اهللاآیت خاطرات

 پدر گشود. جهان به دیده روحانی و اصیل خانواده یک در آبادخرم شهر در 1321 سال در که بود لرستان علماي از رحیمی سید نورالدین االسالم. حجت2
 اهللاآیت محراب شهید از دعوت کتابخانه، تأسیس کمالیه، حوزه در تدریس .بود لرستان مشهور علماي و حانیونرو از رحیمی اکبرسید علی االسالمحجت وي

 با انقالب زمان در است. وي رحیمی نورالدین شهید هايفعالیت از مردم مشکالت حل و شاهیستم رژیم علیه مبارزه ادامه آباد وبراي حضور در خرم مدنی
 پرهیزکار جوانی و خواندرس ايطلبه مظلوم، سیدي نورالدین«: فرمایدمی بزرگوار شهید این شخصیت درباره کمالوند اهللاداد. آیت ادامه مبارزه به توان تمام

 شوراي مجلس به بار دو بودند شده اسالمی شوراي مجلس نمایندگی براي او نامزدي خواستار که دخترپل مردم مکرر تقاضاي و اصرار با رحیمی شهید» است.
 عراق رژیم هايجنگنده اصابت مورد اهواز نزدیکی در بود اهواز عازم تهران از که ایشان هواپیماي 1364 سال اسفندماه اول در سرانجام و یافت راه اسالمی
 شهادت رفیع درجه به بودند عازم جنگ هايجبهه به رزمندگان از دیدار براي که اسالم به خدمتگذاران از جمعی و محالتی االسالمحجت همراه و گرفت قرار
 .1384 فقه، مالئک، قم، انتشارات بال بر دریکوند، الدیننک: روح .آمد نایل
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 یتیامن مقامات، رونیازا. شد مواجه شکست با آنان، از شانیا ساختن دلسرد ای آبادخرم مردم از يو رنجش زین وی مدن
 1.آوردند يرو شهید مدنی دیتبع و يریدستگ یعنی يگرید حل راه به

 . پرورش جوانان انقالبی5-4
 ،تیداه با یمذهب يروهاینجوانان و  ،1351 از پس يهاسال در آبادخرم هیکمال حوزه به یمدن اهللاتیآ ورود اب

 برخوردار مبارزات تداوم يبرا يشتریب قوت و انسجام از یمذهب برجسته تیشخص نیا يهاکمک راهنمایی و
دیدند که به نوعی بر حوزه کمالیه، جلساتی را براي جوانان در منزل خود تدارك میاهللا مدنی عالوهآیت  2.دندیگرد

البته هر  3آباد به راه صحیح اسالمی هدایت شوند.تا جوانان خرم دادندتربیت اخالقی، دینی و سیاسی را مدنظر قرار می
کردند و از فرصت موجود رسیدند، مباحث اخالقی و دینی را مطرح میموقع که جوانان به خدمت ایشان در منزل می

 گرفتند. براي توسعه اندیشه و معارف اخالقی و دینی بهره می
 قابل فهم شهید مدنی، کالم شیوا و جذاب ایشان بود که براي هر سنی آباد بهیکی از دالیل جذب جوانان خرم 

 شانیا کالس از يفرد و يابچه چیه و بودند شانیا جذب همه«است:  طور که مصطفی یادگاري نقل کردهبود. همان
 4».شدیم بجذ متوسط از هم و مسن از هم و جوانان از هم که بود يطور داشتند که ییهادرس حیتوض .شدینم دهیرم

م آبادي هکردند که دختران خرمآباد بیان میایشان حتی در برخی از محافل خویش، قرآن و احکام را در فاطمیه خرم
 5کردند.هاي خود، آنها را به مسیر صحیح هدایت مییحضور داشتند؛ شهید مدنی با راهنمای

در  پرداخت.مساجد میابر منایراد سخنرانی بر و  هاي انقالبیشهید مدنی در طی اقامت خود در لرستان، به فعالیت
واسطه روحیّات شهید محراب به امور سیاسی، به  آنها نیز گرفت ومن و متعهد بهره میاز نیروهاي جوان مؤ نیز این مسیر

. در خاطرات بود این جوانان انقالبییکی از شهید علیرضا حیدریان گماردند؛ همت می عیانقالبی، خدمات اجتما
هاي درگیر فعالیت کرد؛هفت نفره مسجد را دنبال می که کارهاي شوراياینعلیرضا با «ربوط به این شهید آمده است؛ م

 6»داد.شد و کارهاي خیر و خواستگاري براي دوستان انجام میاهللا مدنی بود و هم گاهی کدخدا میانقالبی و منبر آیت
 جوانانبه ، رژیم پهلوي هاي تلویزیونیبه دلیل ماهیت برنامهآباد مخر براي جلوگیري از انحراف جوانانِ شهید مدنی

 نیز اساس توصیه و رهنمودهاي ایشان بر ی ننمایند.فرهنگ اسالم هاي مخالفِخود را اسیر این برنامه کردندتوصیه می

                                                                                                                                                                                   
نامه کارشناسی ارشد تاریخ انقالب اسالمی، تهران، االسالم والمسلمین سید فخرالدین رحیمی، پایان. زهرا احمدپور، زندگی و مبارزات سیاسی حجت1

 .69-70، صص 1396و انقالب اسالمی، شهریور پژوهشکده امام خمینی 
 .57. پیشین، ص 2
؛ سامان سپهوند، میان لشکر هجران: خاطرات 23اهللا سیداسداهللا مدنی، پیشین، ص هاي اخالقی شهید محراب آیت. سید محمدجواد قربی، اندیشه و جلوه3

 .139، ص1396اهللا عباسعلی صادقی قهاره، قم، نشر معارف، آیت
 .1399تیر  4ه نگارنده با مصطفی یادگاري، تهران، . مصاحب4
 .1399تیر  18آباد، . مصاحبه نگارنده با مرضیه اسماعیلی، خرم5
 .49، ص1393سرابی، تهران، انتشارات فاتحان، چاپ اول،  حیدریان شهید زندگی از ها: خاطراتیمسجدي . محمدتقی عزیزیان، راسته6
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تلویزیون عصر پهلوي را ایشان   1آباد، به سمت تلویزیون نرفتند و آن را تحریم کردند.خیلی از جوانان انقالبی خرم
  2کردند.توصیف می» پرچم کفر«

شد که شهید مدنی به جوانان توصیه از آمریکا یا اسرائیل وارد کشور میکاالهایی در زمان پهلوي بر این، عالوه
 هاي خارجیمانند نوشابهغیرضروري  وارداتی کاالهاي مصرف از کرد از محصوالت داخلی استفاه کنند ویم

، به دید و براي توسعه فرهنگ دینیمی هاي قرآنی تداركبرنامهنیز آباد براي نونهاالن ایشان در خرم  3.بپرهیزند
به وسیله اخالق     4.دادندنونهاالن و نوجوانانی که به امر قرآن (قرائت یا حفظ) مشغول بودند، هدایایی اختصاص می

 5دادند که در مسیر قرآن و اسالم قرار بگیرند.اي پرورش میگونهها را بهیکو و هدایاي نقدي، بچهن

 اهللا مدنی . تالش ساواك براي اختالف بین علما و تخریب چهره آیت5-5
 یآگاه شانیا یانقالب افکار و یمبارزات نهیشیپ از زین و بود برده یپ آبادخرم در یمدن اهللاتیآ نقش به یخوب به ساواك

 ترك به مجبور ای و ادهد قرار تنگنا در راشهید مدنی  ممکن وهیش هر به تا نددبو آن بر همواره نیبنابرا داشت، کامل
 آبادخرم در یمدن اهللاتیآ يهاتیفعال به دادن خاتمه يبرا شنهادیپ سه لرستان ساواك 1354 ریت در. دنکن آبادخرم
 تماس قیطر از یعموم افکار در انشیا کردن بدنام، مستعار يهانامه انتشار با ونیروحان اختالفات دیتشد: کرد ارائه

 مختلف ياهجناح وجود و منطقه مسائل به توجه با ساواك ابتدا. شانیا دیتبع و يریدستگ، و شانیا با ساواك عناصر
 يشهر پست لهیوس به که هانامه نیا از یکی در. دیکش شیپ را مستعار يهانامه انتشار لهئمس آباد،خرم تیروحان انیم در
 در. بود ساخته متهم آبادخرم مردم به نیتوه به را ایشان ه بود،دیرس یمدن اهللاتیآ دست به ناشناس يردفي سو از و
 نیفخرالد دیسي گرید و یمدن اهللاتیآمثالً بین  ی نماید؛قطبرا  آبادخرم در مبارزاتساواك تالش داشت تا  زمان، نیا

 اختالف درصدد و کند استفاده آمده شیپ فرصت از اواكس تا بود شده باعث امر نیهم اختالف ایجاد کند. یمیرح
 ساواك يهافتنه و بودند برخورداری خاص ياریهوش و تیدرا از آنها يدو هر نکهیا از غافل. دیبرآ نهاآ انیم افکندن

 ،یمیحر و یمدناهللا آیت انیم اختالفات به زدن دامن نهیزم در ساواك يهايگریناش از یک. یکردند یخنث موقعبه را
 سال در آنکه از غافل. بود یمدن شهید هیتوص به 51 سال در یمیرحشهید  بازداشت و يریدستگ کند عیشا که بود نیا
 در که یمیرحشهید . حضور نداشت آبادخرم در یمدناهللا آیت ،شد ریدستگ ساواك توسط یمیرحشهید  که یزمان و

 حاضر یمدناهللا آیت نماز و درس محضر در تناوب به ،بود یخاص یزهوشیت يدارا خود و داشت قرار امر انیجر
 اختالف در ساواك توطئه کردن یخنث يراستا در و زمان نیا در. ببرد نیب از را نهیزم نیا در شائبه هرگونه تا شدیم

 تشاران .داد یمدن اهللاتیآ به یلطانس مدرسه يبنا دیتجد جهت پول تومان ونیلیم کی یمیرح ون،یروحان نیب انداختن
                                                                                                                                                                                   

 .1399خرداد  26ورمند، قم مقدس، اهللا پ. مصاحبه نگارنده با نعمت1
 .1399 ریت 27آباد، . مصاحبه نگارنده با منصور یزدانی، خرم2
 .1399 ریت 27آباد، . مصاحبه نگارنده با منصور یزدانی، خرم3
 .1399تیر  12. مصاحبه نگارنده با دکتر حسن شمشادي، تهران، 4
 .1399تیر  17. مصاحبه نگارنده با دکتر جهانبخش فرجی، 5
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 و ساخت نگران را شانیا هواداران امر نیا. ردیبگ آبادخرم ترك به میتصم خود یمدن اهللاتیآ تا شد سبب هانامه نیا
 شانیا از يطرفدار به زین ییطومارها یحت و بازدارند کار نیا از را یمدن اهللاتیآ تا دندیکوش آنان. واداشت واکنش به
صورت  به و گرفت باال زین یمدن اهللاتیآ تیفعال رمضان، ماه افتنی انیپا زین و دهادایرو نیا با زمانهم .کردند هیته
 1.ندکردیم دعا يو يبرا و ندبردیم را) ره(ینیخم امام نام شیخو يهایسخنران در یعلن
 

 
 آباداهللا مدنی و شهید فخرالدین رحیمی در خرمتصویر شهید محراب آیت

 
گاهاً بسیار رکیک و  ،دادنداهللا مدنی نسبت میهاي وابسته به رژیم به آیتگروهها و اتهاماتی که برخی نامه
 در خاطرات صادقی قهاره آمده است:   2.خیلی زشت بود هايتهمت
 تیمحبوب کردن دارخدشه يبرا ساواك رفتهرفته .آمدیم یمدن اهللاتیآ يبرا يزیآماهانت يهانامه ساواك طرف از«
. ببرند نیب از را او یمردم گاهیپا خواستندیم شانیا به اهانت و یپراکننامه با هاآن. شد کاربهدست ،یمدن اهللاتیآ

 ساواك عوامل را ياحانهیوق اقدامات. برسد یمدن اهللاتیآ دست به گذاشتینم را هانامه شتریب هم یقاض مرحوم
 گفتیم ما يبرا دیرسیم دستشان به هانامه که یگاه یمدن مرحوم. بود شده خسته هم ساواك گرید. دادندیم انجام

. دادیم ادامه را خود یاسالم هايتیفعال. نبود برداردست حال نیا با اما کنندیم شانیا به هانامه در را ییهااهانت که
 خود رزاتمبا و هاتیفعال روزروزبه. شدیم ترپررونق هرروز جلسات ،شدندیم ساخته داشتند هاجوان جلساتش، در
 به یمدن اهللاتیآ يهاتیفعال و هابرنامه خصوص در را مستمرش يهاگزارش ساواك. کردیم یعلن و ترگسترده را

                                                                                                                                                                                   
 .63-62االسالم والمسلمین سید فخرالدین رحیمی، پیشین، صص . زهرا احمدپور، زندگی و مبارزات سیاسی حجت1
 .1399تیر  18. مصاحبه نگارنده با منصور خاوري، قم مقدس، 2
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 مقابله يبرا و گذاشتندیم جلسه ساواك يرؤسا ياستاندار در مرتب طوربه. بودند هراسناك کرد،یم ارسال تهران
 1».افتادند یشیاندچاره به شانیا يهابرنامه يسازیخنث و يو با

 انداختن عهیشا با که صورت نیا به. بود آبادخرم يعلما انیم انداختناختالف ،هااز این نامه ساواكاصلی  هدف
 آبادخرم مبارز ونیروحان صفوف انیم ،شده منتشر و نوشته آبادخرم ونیروحان از یبرخ توسط هانامه نیا که باره نیا در

 و یمدن دیشه شخص به آنها ارسال و هانامه انتشار به اوالً گسترده حد در ساواك مورانمأ. اندازند نفاق و شقاق
 و هیکمال هیعلم حوزه جمله از ینید مراکز و یمذهب مجامع در حضور با یثان در و کردندیم مبادرت يو انیاطراف

 با و کنند منسوب آنها به را هانامه نیا شارتنا آبادخرم ونیروحان یبرخ از بردن اسم با کردندیم یسع آبادشاه مسجد
 شتریب مضمون. ندیآ لینا آبادخرم مبارزان و ونیروحان انیم انداختن اختالف در خودشان هدف به آن به زدن دامن

 با يو ارتباط زین و یشرع وجوه از یمدن دیشه یشخص استفاده چون یموضوعات آنها تمام در و بود کسانی هانامه نیا
 در. برگردد خود زادگاه به و کند ترك را آبادخرم که کردندیم دیتهد را يو آنها اغلب در و شدیم مطرح ساواك

 دادن نشان با و میکنیم فاش لیدل با یعیوس سطح در را شما کردار و گفتار تناقضات«: بود شده دیق هانامه نیا از یکی
 طور به و است باز گیمرادب هدرّ راه که بود شده آورده انیپا در و» .کرد میخواه مکافات را شما تانیهایرنگ دو
 در 1352 اسفند در که ايیسخنران در یمدن دیشه. کند ترك را آبادخرم که بودند خواسته يو از روشن و حیصر

 يچند« :، بیان کردشدیم ارسال ایشان از طرق مختلف به که ییهانامه مضمون ذکر ضمن، کرد رادیا هیفاطم مسجد
 آن اگر. بازگردم خود شهر به که شده گفته و شده یاحترامیب من به آنها در که شده ارسال من به ییهانامه شیپ

 نگذاشتند؛ بروم خواستم مرتبه چند و آمدم شهر نیا به یجمع خواهش به من: گفت خواهم او به دیایب من نزد شخص
 به و دهمیم درس مردم به .امگذاشته فرق قبل سال دو با را هیعلم حوزه من. اندانداخته گردنم به ینید تیمسئول ضمناً

ة ادار کارمند که یمحسن نام به یمدن دیشه ارانی از یکی اناتیب نیا رادیا از بعد» .امکرده یمال نفرکمک هزاران
 با کندب ناراحت را شما بخواهد مقام هر ای هرکس آقا«: گفت بلند يصدا با و شد بلند تیجمع انیم از بود فرهنگ

 کردند اعالم یمدن دیشه از را خود تیحما حاضر جماعت هیبق یمحسن نظر اظهار نیا از بعد» .است کرده يباز ما جان
 و شده ارسال یمدن اهللاتیآ به که گرید نامه در. کردند یناراحت اظهار يو به موهن يهانامه نیا ارسال به نسبت و

. بود داده نسبت و نوشته شهید مدنی به موهن یمطالب ،بود کرده یمعرف ورمنص خیش مستعار نام با را خود آن فرستنده
 عروس و دیایب ینینو رانیا گروه بعداً. همدان ای قم به کردن قهر ۀعیشا ،يکرد يباز یلمیف«: بود شده نوشته نامه نیا در
 لیتحم شهر نیا به استیس را شما میدانیم ما! اشتباه چه. است شما رفتن ما هدف ياکرده الیخ نکهیا مثل. کند وارد را

 آذرشهر، همدان، سنقر، در نکهیا کما باشند متنفر شما از مردم تمام اگرچه. داردیم نگه تیمأمور خاتمه تا و کرده
 استیس با اریاخت رایز د؛یروینم بزنند هم کتک را شما اگر که است مسلم و کرد حفظ تیمأمور مدت يبرا نجف
 ما هدف پس -نهیقر و قهیخل نید یعل المرء -است قتیحق نیا بر لیدل ،ياقو حتماً ارندگاننگهد و دوستان و است

                                                                                                                                                                                   
 .23ص ، پیشین، »خواهم به زور شما رو به بهشت ببرممی«عباسعلی صادقی، . 1
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 نه دیهست که طورآن. است شما یمعرف ما هدف بلکه معذور؛ و يمأمور رایز ستین هم شما اصالح. ستین شما رفتن
 و یتقلب هۀوج تواندینم اما کند محکم را شما ماندن... حزب اگر دیبدان و میهست هم موفق و یینمایم که چنانآن

 ارزش نیا گور آبادخرم شاءاهللان و است رونیب يادیز يهاخروس دم رایز. کند حفظ را شما نیدروغ تیروحان
 کند؛ کیتحر آبادخرم از رفتن به را یمدن دیشه تا داشت قصد مرموزانه ساواك سندهینو نامه نیا در» .است اکارانهیر
 يافشا ما هدف« بود کرده دیتهد رکانهیز آن متعاقب و »ستین شما رفتن ما هدف« بود کرده دیتأک که صورت نیا به

 نیا به آمد؛ نائل ونیوحانر صفوف انیم انداختناختالف در خود هدف به ابتدا ساواك» .شماست ینیردیغ ةچهر
 و کردند باور را ونیروحان از یبرخ توسط نامه انتشار و ساواك عاتیشا یمدن دیشه طرفدار طالب یبرخ که صورت

 را ساواك شگرد نیا ونیروحان گرید و یمدن دیشه ياریهوش یول. آمد وجود به ییهايریدرگ طالب از یبرخ انیم
 درازمدت در بلکه است، ساواك خود عملکرد اقدامات نیا فقط نه که داد نشان يمتعدد مدارك و شواهد .کرد یخنث

 مظنون ونیروحان از یکی. فتندیب ساواك دام به که بودند آن از ترباهوش مبارز، ونیحانرو و آبادخرم مردم که داد نشان
 منبر يدارا بود، آبادخرم ۀبرجست ونیروحان از که يریجزا. بود» يریجزا نیحس دیس« نام به يفرد هانامه نیا نگارش به
 یربومیغ یمدن دیشه و یبوم يفرد ایشان کهنیا به توجه با يو به هیقض نیا نتسب کردنم و بود شهر نیا در محراب و

 و مشخص يفرد به یاتهام هرگونه رد در یمدن دیشه ياریهوش یول نمود،یم باور قابل امر يباد در يحدود تا بود،
 شد باعث نهیزم نیا در یعمل هرگونه بیتکذ و یمدن اهللاتیآ محضر به دنیرس در يریجزا يآقا ياریهوش زین

 یمدن دیشه به شد لیتشک آبادخرم آراسته مسجد در که یمجلس در يریجزا نیحس. شود پاك انة ایشدربار هاتیذهن
 هیروح در که امنگذاشته من یول رسد؛یم اندنموده یفحاش آنها در که يشهر نامه يتعداد هم من يبرا«: کرد اظهار

 مانند آمد شما يبرا يانامه چنانچه اگر. دیهست امام بینا آقا حضرت شما و سپارمیم خدا به را آنها. بگذارد اثر من
» دیهست امام بینا شما آقا« نکهیا بر يریجزا نیحس دیس دیتأک. نگذارد اثر) همدان مردم( آنان ۀیروح در دیکن یسع من

 یکیی، میرح نیفخرالد دیشه. است نهیزم نیا در يو دخالت هرگونه انکار و یمدن دیشه با يو يمعنو ارتباط از نشان
 یمبارزاتۀ سابق و بود آبادخرم برجسته ونیروحان از. این شهید بود ییهانامه نیچن نگارش به مظنون ونیروحان از گرید
شهید  خوب یمبارزات سابقه به توجه با. بود شده بازداشت و احضار نهیزم نیا در بارها و داشت يپهلو میرژ هیعل يادیز

 را یاقدام هرگونه یمدن اهللاتیآ محضر به دنیرس با زین ایشان یول د،نمویم یعیطب يو به اذهان کردنمتوجه ،رحیمی
 1.کرد بیتکذ نهیزم نیا در خود طرف از

 ز. حزب رستاخی5-6
 در زیرستاخ حزب«پیرامون حزب رستاخیز آمده است:  آباداز انقالبیون خرم ،یشاهرخ اهللاتیآدر کتاب خاطرات 

 حزب عضو یفالن که شدیم عنوان م،یرفتیم که هرجا آن از بعد. کرد ماقدا يریعضوگ به کپارچهی طوربه کشور کل
 مدارس، يهابچه جمله از. آمدندیدرم حزب نیا تیعضو به ناخواسته طوربه افراد، شتریب ...ر؟یخ ای هست زیرستاخ

                                                                                                                                                                                   
 .99-94اهللا شهید سید اسداهللا مدنی، پیشین، صص زندگی و مبارزات آیت پور،. رضا بسطامی و داود قاسم1
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 شده درج مشخصاتشان و داشتند تیعضو پرونده حزب در هایرستانیدب و هایدبستان همه. هادبستان یحت و هارستانیدب
 ییکارآ بود مردم لیم برخالف چون حزب نیا بحمداهللا یول بود؛ ادیز اعضا تعداد که بود یعیطب وصف نیا با. بود

 یشرمندگ حالت خصوص، نیا در زین میرژ خود. داشتند تنفر زیرستاخ حزب از معتقد، و مسلمان مردم نوعاً .نداشت
 نفع به و غاتیتبل يبرا مزبور حزب از میرژ ...اوردیب دستبه یقدرت ق،یطر نیا از که بود نیا شاه هدف فقط. داشت
 زیرستاخ حزب هم آبادخرم در ...افتییم بیترت ییهاکنفرانس و جلسات الت،یتشک نیا کمک به. بردیم سود خود
  1».ندادند نشان لیتما آن به چندان مردم معمول، طبق و داشت شعبه

انتقاد   2آباد بودند که به شدت به انتقاد از آن پرداختند.اهللا مدنی در خرمتاخیز، آیتب رسدر زمان طرح بحث حز
آموزان مدارس در برابر عضویت جوانان و دانش از برخی گردیداهللا مدنی باعث حزب رستاخیز توسط آیت و تحریم

را در پی  آموزانبرخی از دانشناراحتی نیروهاي امنیتی و دستگیري  مقاومت کنند؛ این امر در آن حزب فرمایشی
 نیا بر شدن وارد یمدن اهللاتیآ مرحوم بود، آمده زیرستاخ حزب که یزمان«اند: تشریح کرده   3اصغر دولتشاه داشت.
 و یاضیر رشته آبادخرم يپهلو رستانیدب در و ها،جوان از یلیخ لذا و بود داده میتحر حکم و کرد میتحر را حزب
  4».کردند ریدستگ و گرفتند را نفر چند. شد آموزاندانش شدنیزندان باعث و نکردند امضا ،تانرسیدب در ...و زبان

 کند: داماد شهید مدنی اشاره می

 در سرسختانه اریبس و حیصر موضع ما گرانقدرِ دیشه) زیرستاخ( زیرسواخ یشیفرما حزب زمزمه آمدن کار يرو با«
 نامثبت نیننگ حزب نیا در هرکس که فرمودیم اظهار علناً یخصوص و یعموم جلسات در و گرفت آن مقابل
 کند قیتشو و کیتحر نامثبت يبرا را مردم هرکس و کرده یسینونام سعدعمربن رکلش در که ستا آن مانند ،کند

 میتصم وقت استان نیتأم يشورا لذا است سعدعمربن رکلش فرماندهان مانند کند تیفعال و تالش راه نیا در و
 5».کند دیتبع رازیش توابع از یممسن نورآباد به را لهمعظم فتگر

 از این طریقآنها و  وع بازي سیاسی رژیم علیه مردم استکردند که ایده حزب رستاخیز یک نشهید مدنی اشاره می
رده است که آباد در خاطرات خویش اشاره کخرم محمدرضا طاهري از انقالبیون   6.بر مردم هستندسلطه بیشتر  به دنبال

ست،... ایشان منع کردند و بیان داشتند مردم باید از این کردند که این حزب، حزب شیطان امیدر فاطمیه ایشان انتقاد «

                                                                                                                                                                                   
 . 139-140ص ص ،1385چاپ اول،  ،یاسالم انقالب اسناد مرکزنتشارات ا ،تهران ،يآبادخرم یشاهرخ یمحمدنق دیس اهللاتیآ اطرات، خيمحمد خیش رضا. 1
 .1399تیر  19ی، قم مقدس، نیبهاءالد ابوالفضل دیس نیوالمسلم االسالمحجتمصاحبه نگارنده با . 2
 ایشان با مختلف شهرهاي به مدنی اهللاآیت تبعیدهاي طی و داشتند مدنی در این شهر اهللاآیت با نزدیکی ارتباط و باشندمی آباد خرم انقالبی فعاالن از . ایشان3

 اسالمی انقالب از بعد ایشان. داشتند همکاري مدنی اهللاآیت با مختلف هايلیتفعا در که بودند افرادي جزء دوران، آن در کم سن وجود با و دیدارهایی داشتند
 .داشتند فعالیت انقالبی نهادهاي و مختلف هايسمت در

 .1399 خرداد 31آباد، مصاحبه نگارنده با اصغر دولتشاه، خرم .4
 .38. بروجردي، حیات طیبه، پیشین، ص 5
 .1399 ریت 7آباد، م. مصاحبه نگارنده با امیدعلی پاپی، خر6
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   1»ما با آنها نیستیم. ،گیري کنند و این حزب، حزب شیطان است و هرکس با این حزب باشدحزب کناره
 درو  بود دهکر روهروب يجد بحران با را یشیفرما التیتشک نیا ،زیرستاخ حزب از مردم مختلف اقشار نمودن يدور

 جبهه صورتبه) ره(ینیخم امام حضرت آن سأر در و عهیش تیمرجع اتینظر ریثأت تحت حزب، تیفعال يهاسال طول
 از یجمع یشرع سؤاالت به پاسخ در 21/12/1353 خیتار در ،یاسالم انقالب ریکب قائد. درآمدند مقاومت يبرا يواحد

 نظر«: فرمودند و پرداخته مورد نیا در يروشنگر به زیرستاخ حزب با يهمکار و تیعضو میتحر ضمن ران،یا مسلمانان
 و ظلم به کمک و حرام ملت عموم يبرا آن در شرکت ،رانیا مسلمان ملت مصالح و اسالم با حزب نیا مخالفت به

 يهاگروه از یمهم قسمت گرید يسو از» .است منکر از ینه دموار نیترروشن از آن با مخالفت و است نیمسلم صالیاست
 یقیحق چهره ز،یرستاخ حزب سیسأت با بودند، معتقد زمان طول در تیحاکم رفتار رییتغ به که یمتفکران و یاسیس
 نهیزم شجاع، یملت غرور کردن دارحهیجر ضمن شاه، متکبرانه رفتار نوع نیهمچن. دندید چشم به را يپهلو يکتاتورید

 یناهماهنگ زین و ستیناشا يرفتارها و فراوان يهاسوءاستفاده لیدل به که آوردیم فراهم را ونیاسیس از يادسته تیفعال
 مطالبات جهت در نتوانست گاهچیه که دوم يپهلو. زدندیم دامن ملت و حکومت نیب ياعتمادیب به رفتار، و گفتار نیب

 را ونیروحان با مردم قیعم و نهیرید ارتباط نوع توانستینم د،یآ نائل اجتماع نییپا و متوسط يهاهیال شناخت به مردم
 با اشفاصله شدن دتریشد باعث آنها امتحان که دیازییم دست ییهاروش به شیخو زنانیرا با مشاوره در و کند درك
 مشاهده با استمدارانیس که بود یطیشرا نیچن در. دیگردیم هیمادون يعناصر جلب حداکثر ای و ونیروحان و ملت

 و گذاشتند مبارزه عرصه به يپا ،افکندیم مردم انیم در حرکت نیا که یموج و (ره)امام حضرت مجاهدت و صراحت
 میتحر و يروشنگر به مناطق و محالت ونیروحان و وعاظ و طالب آنها یپ در و نیمجتهد و مراجع اول بیترت نیبد

 حزب آباد،شاه مسجد در یسخنان یط 30/01/54 خیتار در یمدن اسداهللا دیس اهللاتیآ شده، گفته چنانکه. پرداختند
 حزب در که یکس بر خدا لعنت«: کرد ذکر) ع(سجاد امام نوادگان از یکی قول از و خواند عباسیبن حزب را زیرستاخ

 عذاب به را او خدا و مانیا نه و دارد نید نه کرد، نامثبت عباسیبن حزب در که یکس چون کند، نامثبت عباسیبن
 زیرستاخ حزب با مخالف حرکات بر یتکامل اثرات ونیروحان و مردم نیب وندیپ که است نیا مسلم ».کرد خواهد گرفتار
 هاطنتیش از کدامچیه که افتی عظمت چنان یمردم انقالب يهاشعله مجاورت در تنافر نیا يتصاعد رشد و است داشته

  2.نشد کارساز... و يسازگمراه بر یمبتن يهایطراح ه،یتوج در یسع جذب، يبرا تالش از اعم مختلف، مراحل در
رستاخیز آمده است: حزب ه در خصوص سخنرانی شهید مدنی پیرامون 483/15در یکی از اسناد ساواك به شماره 

 و کسهمه خداوند بترسد خدا از هرکس داشته اظهار و رفته منبره ب آبادشاه مسجد در مدنى اسداهللا 30/1/54 تاریخ در«
 از که طوريه ب ترساند،مى چیزهمه از را او خدا ،باشد نداشته خداوند از ترسى هرکس و ترساندمى او از را چیز همه

 و ترکم هم او از بترسد اشخاص گونهاین از که کسی و ترسدمى ،اندفروخته ریال سه یا دو براى را خود دین که کسانى

                                                                                                                                                                                   
 .1399خرداد  26آباد، . مصاحبه نگارنده با سید محمدرضا طاهري، خرم1
 .8ص  ،1385 بهشتیارد ، دهم18504 شماره ، روزنامه کیهان،»فرجام تا آغاز از زیرستاخ حزب«ی، روزبهان یمصطف. 2
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 دارند، واهمه آنها از نیز کلفت گردن جنایتکاران آن حتى کسهمه ،ترسندمى هم خداوند از که کسانى .است ترپست
 به شود نزدیک شهر دروازه به خواست که همین و داشت شکار قصد قاجار جنایتکاران آن از یکى روزى مثال براى

 بروم بیرون شهر از که ترسممى داد جواب ،پرسیدند شکار از را وى انصراف علت نزدیکان. برگردیم گفت اطرافیانش
 خود حکومت مقر به چطور من وقتآن ببندید را شهر هاىدروازه که دهد دستور) وقت روحانیون از( کنى مالعلى و

 یا و. مندرس عباى یک و کرباس از ردا یک جز داشت سالح نه و داشت قشون نه کنى مالعلى که حالی در برگردم،
 شده خوشحال شنیده را وى وفات خبر وقتى و ترسیدهمى او از عباسى خلیفه مهدى که العابدینزین ماما نوه عیسى جناب
 تنها را او بودمى مردم بین اگر زیرا داشت مخفیانه زندگى و بود نکردهت فو عیسى ولى .هستم خلیفه امروز از من گفت

 که کسى بر خدا لعنت نموده اضافه و کند نامثبت اسعببنى حزب در و برود بود مجبور صورت این در و گذاشتندمى
 به را او خدا و ایمان نه و دارد دین نه کرد نامثبت عباسبنی حزب در که کسى چون کند نامثبت عباسبنى حزب در

    1».کرد خواهد گرفتار عذاب
ایشان . بنابراین، واکنش دانستمی  2»اسالم مقدس ینیآ و قرآن علیه«طرح استعماري حزب رستاخیز را شهید مدنی  

ایشان همراهی، همکاري و عضویت در  اتوان نوعی صدور حکم شرعی در نظر گرفت؛ زیربه حزب رستاخیز را می
آباد به مردم گوشزد هاي خود در خرمدند و در سخنرانیکرها تصور میحزب را معادل شراکت با رژیم پهلوي در جنایت

 اعالم و کردند یسخنران کی شانیاو  آمد شیپ زیرستاخ حزب صحبت«کنند:  زب ثبت نامدند که نباید در این حکرمی
 انجام میرژ آن توسط که یاتیجنا همه در ،حزب نیا در کند نامثبت و را حزب نیا کند امضا یهرکس که کردند

  3».بود خواهد کیشر ،دهدیم
 هرسین اهل بهرامى محمد«آمده است:  16/02/54 مورخ 5343/15هاي خبري ساواك با شماره در یکی از گزارش

 امضا را آن جهتبىاست  داشته اظهار وىه ب مدنى و گذارده میان در مدنى با را موضوع و امضا را رستاخیز حزب دفتر
    4».شد خواهى شریک ،شودمى مملکت این در که تجاوزاتى و جنایات ۀهم در امضا آن با زیرا اىکرده

باعث شد که خیلی از محصلین در مدارس، حاضر هاي شهید مدنی توصیه  ،5دوستزینت اسالمخانم گفتۀ  براساس
الدین وان نمونه، شهید زینعنبه  6نشوند و نسبت به آن مقاومت نشان دهند. رستاخیز حزب از حمایت به امضاي دفترِ 

                                                                                                                                                                                   
سید اسداهللا مدنی، تهران، انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، چاپ  اهللامرکز بررسی اسناد تاریخی، یاران امام به روایت اسناد: شهید آیت. 1

 .309-310، صص 1377اول، 
 .317پیشین، ص . 2
 .1399ي، قم مقدس، اول تیر آبادخرم يطاهر یمجتب دیساهللا . مصاحبه نگارنده با آیت3
 .315اهللا سید اسداهللا مدنی، پیشین، ص د آیتمرکز بررسی اسناد تاریخی، یاران امام به روایت اسناد: شهی. 4
 الدینزین حاج عبدالرزاق ایشان همسر و داشتند آبادخرم در مدنی شهید با نزدیک خانوادگی روابط و هستند الدینزین شهیدان دوست مادراسالم . زینت5

 اطالعات عبادي و سیاسی هايحوزه در مدنی شهید هايفعالیت خصوص در دوستاسالم زینت دلیل، همین به و داشتند مدنی شهید با عمیقی سیاسی ارتباط
 .دارند فراوانی

 .1399 ریت 7دوست، قم مقدس، مصاحبه نگارنده با خانم زینت اسالم. 6
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 التیتحص دوران در  1الدینزین يمهدهاي شهید مدنی با این حزب مخالفت کرد. ثیر سخنرانی و روشنگريتحت تأ
 نیهم به .بردبهره می یمدن اهللاتیآ حینصااز  و بود آشنا یمذهب و یاسیس مسائل با داشت که ییهانهیزم لحاظ به متوسطه

 یاسیس مبارزات ادامه در .دانستیم شانیا ونیمد را خود یمذهب رشد و کردیم ادی اریبس یمدن اهللاتیآ حضرت از لیدل
 ياجبار يریعضوگ به شروع زیرستاخ حزب که یزمان و کرد دایپ يپهلو میرژ به نسبت یقیعم نهیک رستان،یدب دوران

 به ؛کردند اخراجش رستانیدب از داشتند او از که یسوابق با و امدیدرن حزب نیا تیعضو به نیالدنیز يمهدشهید  ،دکر
 2.دیگرد لمپید اخذ به موفق رشته رییتغ با ل،یتحص ادامه يبرا ناچار

 1354. نماز عید فطر سال 5-7
. کردیم دفاع خمینی(ره) امام تیمرجع از و پرداختیم اسالم دین غیتبل به یفرصت هر در آبادخرم درشهید مدنی 

 دارخدشه را شانیا تیشخص داشت یسعطریقی  هر هب کردیم یناامن احساس مدنی دیشه جانب از پهلوي که میرژ
 حکومت که ییهاخدعه مقابل در شهیهم محراب دیشهاما  .دینما رنگکم مردم انیم در را او جلوهحضور و  و کرده

 حضور اهداف نیا تمام کردنیخنث جهت ثابت یعامل عنوان به کند، یعمل را خود اهداف بتواند تا بستیم کاربه
 در و پرداخت یسخنران به نماز ییابرپ ضمن آبادخرم آبادشاه مسجد در ،1354 سال فطر دیسع دیع در شانیا. داشت

هاي ایشان بر روي مردم تأثیر صحبت  3.کرد ادع امام يبرا و خواند فطره زکات درباره امام از ییفتوا یسخنران نیح
 ونیلیم کی مبلغ مراسم، اتمام از بعد  4گذاشت. ایشان ضمن اشک ریختن در سخنرانی، جماعت را منقلب کردند.

 به یپ ساواك اخبار، نیا دنیرس از پس. شد يآورجمع سلطان مسجد يبنا دیتجد جهت یدممر يهاکمک از تومان
 سال سه حداکثر مدت به را او دیتبع دستور عاًیسر زین مرکز ساواك ؛بردیم آبادخرم در تشیموقع و شانیا وجود خطر

  5.دکنمی صادر فارس استان در یممسن نورآباد به

                                                                                                                                                                                   
 بود مذهب و دین با آشناي و قرآن با مانوس بانویی که مادرش. گشود جهان به دیده تهران در متدین مذهبی و ايخانواده در شمسی هجري 1338 . سال1

 داشت، کتابفروشی که پدرش به بیکاري اوقات در دبستان به ورود از داد. پسمی تعلیم وي به را اسالمی مسائل نمود و فراوانی کوشش فرزندش تربیت براي
 با و شد جهادسازندگی نهاد جذب که بود کسانی اولین جزو اسالمی انقالب پیروزي از کرد. وي در دوران پهلوي فعالیت سیاسی داشت و بعدمی کمک
 مسئول عنوان به آن از پس و پذیرش قسمت در ابتدا. پیوست نهاد این به خود اجتماعی و شرعی وظیفه انجام براي قم، اسالمی انقالب پاسداران سپاه تشکیل
 عمیق بینش از برخورداري با و خود فعال نقش ابراز با تاطالعا واحد در خود مسئولیت زمان در الدینزین کرد. شهید وظیفه انجام قم سپاه اطالعات واحد

 اسالمی، میهن مرزهاي به بعثی دشمن تهاجم آغاز داشت. با سزاییب نقش آمریکایی هايگروهک ضدانقالبی و انحرافی هايحرکت کردن خنثی در سیاسی،
 .پرداخت بعثی کفار علیه نبرد به و رساند جبهه به را خود صدنفره گروه یک همراه به نظامی، مدت کوتاه آموزش گذراندن از پس درنگبی الدینزین شهید

 .4، ص 1391، ششم مهر 136، سال پنجم، شماره »الدینزین مهدي ماسال شهید سردار نامهوصیت و نامهیزندگ«نامه پژواك قم، . هفته2
 .19، ص 1385، بیستم شهریور 5959، شماره »عمل و عرفان و علم اسوه«. روزنامه رسالت، 3
 .1399 خرداد 1آباد، نسب، خرمحسن ایمانی االسالمحجت. مصاحبه نگارنده با 4
 .19، ص 1385، بیستم شهریور 5959، شماره »عمل و عرفان و علم اسوه«. روزنامه رسالت، 5
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 آباددر خرم 1354تصویر نماز عید فطر سال 

 
توضیح  1354درخصوص واقعه نماز عید فطر شهید مدنی در رمضان سال  »انقالب اسالمی در لرستان«در کتاب 

 پخش و مدنى اهللاآیت دستگیرى براى ساواك هاىجویىبهانه با زمانهم ،1354 سال رمضان درداده شده است که 
 مدنى سیداسداهللا اهللاآیت و مردم کردن دلسرد و مذهبى نیروهاى یانم در اختالف ایجاد جهت مستعار هاىنامه گسترده

 بر و آوردمى زبان بر خویش سخنان در را خمینى امام نام پردهبى و نهاد کنار را گویىکنایه مدنى شهید دیگر،کی از
 کهاین تا گرفت؛یم اوج شتریب مسئله نیا شدیم ترکینزد خود پایان به رمضان ماه هرچه. کردمی دعا او جان به منبر

 تصمیمات از ساواك هاىگزارش 1354 /14/07 تاریخ به. انجامید آن به مربوط لئمسا و فطر عید روز نماز پرپایى به
 و مدنى اسداهللا میر«: است آمده هاگزارش نیا از یکی در. دارند حکایت فطر عید روز در مدنى دیشه هاىبرنامه و

 کامالً  منابع سایر و نفوذى منبع. نمایند برگزار را جماعت نماز) فطر عید( 15/7/1354 روز دارند قصد طرفدارانش
 طوربه آبادشاه مسجد تفسیر جلسه در مدنى اهللاآیت شده، یاد روز در» .رسدمى استحضار به اًمتعاقب نتیجه اند،شده توجیه
 چنین را مذکور جلسه ساواك خبرى منابع. تادندفرس صلوات ایشان یسالمت براى حاضران و کرد یاد را امام نام علنى

 اهللاآیت حضرت دستور به بنا: گفت کرد،مى سخنرانى آبادشاه مردم از کثیرى گروه جهت مدنى« :اندکرده گزارش
 فطریه توانندنمى عام و برسد سید به باید سید فطریه ،شوند نابود دشمنانش و کند عطا او به عمر طول خدا که خمینى

 گرایش به گزارش این پایان در ».شد گفته صلوات خمینى )امام( سالمتى به مرتبه دو موقع همین در که بدهند سید به
 فطر عید روز. اندشده باره این در تصمیم خواستار مرکز مقامات از و شده اشاره مدنى اهللاآیت به مختلف هاىگروه

 صبح شش ساعت ساواك هاىگزارش پایه بر. بود مبارز هاىنیرو همبستگى نمایش براى میدانى هرچیز از بیش ،54
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 محوطه در مدنى اهللاآیت امامت به آبادخرم مردم مختلف طبقات از نفر هزار دو از بیش شرکت با فطر عید نماز مراسم
 لهئمس و ىحجاببى ،)ع(على حضرت درباره و رفته منبر به ایشان نیز 7:30 ساعت. برگزارشد کمالیه حوزه جامع مسجد

 دعا شانیا سالمتى براى تا خواست مردم از خمینى، امام از لهئمس نقل ضمن منبر این در. کرد ایراد سخنانى اسرائیل
 شکوه ،مدنى اهللاآیت پرشور سخنان و مردم گسترده حضور. برشمرد دینى ضدّ عملى را ایشان تبعید چنینهم. کنند

 زده حلقه او برگرد نمازگزاران و کرد تشکر مردم هاىمحبت از سخنانش ایانپ در او. بود ساخته برابر چند را مراسم
 نوعى که کردند همراهى منزلش تا را او کنندگانشرکت از تن پانصد از بیش پایان در. بوسیدندمى را ایشان دست و

 دیسنیز  9 ساعت در بعد یکم که شد کاملی زمان شده، ادی یاسیس شینما  1.آمدمى شماربه نیز آرام سیاسى تظاهرات
 ای بهمن ششم ابانیخ از -يعلو مسجد –آبادخرم انیمذهبی جنوب گاهیپا هواداران و اعضا همراه به یمیرح نیفخرالد

 در اسکان جهت یمدن اهللاتیآ یگرمپشت و احترام و کیتبر منظور به و کردندیی مایراهپ) يمطهر( آبادشاه تا يعلو
 مذهبى نیروهاى اتحاد و ساماندهى در روز آن سیاسى همایش  2.رفتند شانیا منزل به صلوات و سالم با آباد،خرم
 .شود یسامانده 1357 سال تا مبارزات نیا شد باعث و بود تأثیرگذار اریبس آبادخرم

 هاي انقالبی شهید مدنی در همدان. فعالیت6
 و یاسیس افکارکه  بود  3یهمدان یمعصومی علمال اهللاتیآ مرحوم همدان به یمدنشهید  کنندهدعوت که ییآنجا از
 براي شهید مدنی همدان در شاه میرژ نیمبارز با تعامل يهانهیزم  4،بود) ره(ینیخم امام از برگفته اشیمبارزات یمش

                                                                                                                                                                                   
 .101-128، جلد دوم، صص 1385حمیدرضا دالوند، انقالب اسالمی در لرستان، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، بهار. 1
 .71االسالم والمسلمین سید فخرالدین رحیمی، پیشین، ص زهرا احمدپور، زندگی و مبارزات سیاسی حجت؛ 122-126پیشین، صص . 2
 در مالعلی شد.باقمري می چهاردهم قرن رجالی و اصولی عالم فقیه،) ش1357-ش1274( همدانی مالعلی آخوند به معروف همدانی مَعصومی . مُلّاعلی3

 محمد طالقانی، محمود سید بهاءالدینی، سیدرضا چون متعددي شاگردان تربیت به خود ریاضیات تحصیل کرده و فلسفه و اصول، فقه، چون مختلفی علوم
 و فرهنگی اقدامات جمله زا غرب عمومی کتابخانه تأسیس و اسالم پیک نشریه انتشار همدان، آخوند مدرسه پرداخت. بازسازي همدانی نوري حسین و مفتح

 و رجال علم در پژوهشی الضرار، و الضرر قاعده تقلید، و اجتهاد در رساله :از عبارتند آنها از برخی که داشت متعددي تألیفات بود. مالعلی مالعلی اجتماعی
 .الصلوة اسرار

 در جداگانه طوربه اصناف تمام همدان، در جمله از شد؛ برگزار ترحیم و عزا مجالس ایران شهرهاى تمام در حکیم، اهللاآیت رحلت خبر اعالم محض به. 4
 این از آنها. کردند اقدام مرجعیت و اسالم و وى بهراجع سخنرانى به مجالس این در نیز وعاظ و روحانیون و کردند برگزار ترحیم و عزا مجلس جامع، مسجد
 تبلیغ به انقالبیون، و وعاظ روحانیون، ایران، شهرهاى تمام در مراسمات، نیا همه در نیچنهم. نمودندمى مطرح را روز مسائل و کردند استفاده فرصت

 براى سخنرانى هر پایان در آنان شد؛مى مطرح هاسخنرانى و مجالس منابر، در روحانیون توسط موضوع این نیز همدان در. کردند اقدام ینیخم امام مرجعیت
 مرجعیت پذیرش براى را الزم آمادگى مردم، و جامعه وسیله بدین و گفتندمى آمین نیز مردم و کردندمى دعا خمینى امام یعنى خود، تقلید مرجع بازگشت

 چنانکه. شدمى منعکس ساواك متعدد هاىگزارش در موضوع این که داشت بسیارى فعالیت زمینه این در مدنى داسداهللایس اهللاآیت. بودند کرده پیدا شانیا
 رفته وى مالقات جهت هابازارى از اىعده که هنگامى«: نوشت مدنى اهللاآیت یاسیس فعالیت بهراجع ،1347 تیرماه 19 تاریخ در گزارشى در همدان ساواك
 اثر در خمینى آقاى ولى است، کرده تعیین حقوق طالب، براى اًاخیر که نمود اضافه خمینى آقاى شهامت و شجاعت از صحبت ضمن مشارالیه بودند،

 آنان هاىنامه و بود امام و همدان روحانیون میان رابط یمدن اهللاتیآ دیگر طرف از» .اندشده ضعیف خیلى آمده، عمل به ایران دولت طرف از که هایىاراحتىن
 خمینى] امام[ مقلد را همدان اهالى بیشتر و فعالیت خمینى] امام[ نفع به همدان در مدنى اسداهللا«: همدان ساواك گزارش براساس. رساندمى همدیگر به را

 در یاسالم انقالبابوالفتح مؤمن،  ».نمایدمى قلمداد ]اعلم مجتهد[ مجتهد اعلم را وى و کندمى تمجید خمینى] امام[ از مجلسى و محفل هر در و است کرده
 . 681-683، صص 2 جلدی، پیشین، اسالم انقالب تیتثب تا نهضت يریگاوج از: همدان
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 مسجد در تیفعال مخصوصاً همدانیه مهد و جامع مسجد در سپس همدان گیمرادب دره يروستا ابتدا در. بود فراهم
 اهللاتیآ از خاطره عمدهحال،  در عین .بود ازمندین مردم و نیمحروم به خدمات از ياریبس أمنش که بود ينحو هب هیمهد
 حکم صدور از پس شانیا از استقبال يبرا همدان مؤمن مردم که است یزمان به مربوط ریمال با ارتباط در یمدن دیشه
 لومتریکبیست  حدود ریمال شهر يورود از ،یاسالم انقالب يروزیپ از قبل همدان در استقرار جهت) ره(ینیخم امام

 فعال حضور همدان در یفصل طورهب یمدناهللا آیت چهل ۀده از  1.بودند کرده دایپ حضور قم -اراك جاده سمت به
 يریگیپ شده کیتفک طورهب افراد نیب يو یمذهب و یاسیس ،یاجتماع يهاتیفعال شانیا بتیغ هنگام البته اندداشته

. گرفتیم انجام هم به متصل و ختهیآم ارانشی و شانیا توسط یاجتماع و یاسیس ،یمذهب يهاتیفعال ؛ درواقعشدیم
 تیهدا جهت1357  سال در همدانی انقالب مردم درخواست و) ره(ینیخم امام حکم به بنا یمدن دیشه اهللاتیآ مرحوم
 2.کردند مراجعت همدان استان هب انقالب

 

 
 مدنی سیداسداهللا اهللاآیت شهید و همدانی معصومی مالعلی اهللاتصویر آیت

                                                                                                                                                                                   
 و ساطور همراه به بود مشهور پرستشاه و دوستشاه عنوانبه که قصابی گذشتمی مالیر شهر داخل از که استقبال محل از برگشت راه ه در. نقل است ک1

 در همدان انقالبیون از گروهی توسط االرضفی مفسد عناصر از یکی عنوانبه فرد این که شد ورحمله مدنی شهید مرحوم حامل اتومبیل به قصابی چاقوي
 .رسید خود اعمال جزاي به شب همان

 .19مهدي اسکندري، همدان یاد تبعیدي غریبی را به یادگار دارد، پیشین، ص . 2
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 تیشخص مدنی اسداهللا دیس اهللاتیآ محراب دیشه شود مدعی کسی اگر قتیحق دربا توجه به توضیح مختصر فوق، 
 اهللاآیت  1.است نکرده گزافی ادعاي ،بود) ره(نییخم امام حضرت ناب اهداف تحقق براي همدان استان در لییبدبی

 يشهدا انقالب، دوران در«مدنی به مردم استان همدان و بالعکس بیان داشتند: اهللا آیتدر خصوص ارادت  ايخامنه
 یهمدان اگرچه شانیا که -یمدن دیشه ،يدریح دیشه ،یقدوس دیشه مفتح، دیشه اند؛برخاسته خطه نیا از ينامدار
  2».آوردیم حساب به یهمدان معنا کی به را خود هم او و دانندیم خود از را او هایهمدان اما نبود،

ردند. کمهربان بودند و نسبت به مستضعفین شهر احساس وظیفه می مدنی نسبت به مردم شهر همدان بسیاراهللا آیت
د، ایشان ناراحت شده و با افراد خطاکار شمسئوالن استان همدان انجام می رو، اگر قصوري در انجام وظایفایناز

بهداشتی،  -هاي درمانیهمین روحیه ایشان باعث شد تا با دیدن مشکالت مردم همدان در حوزه   3کردند.میبرخورد 
با   4کردن نیازهاي مردم باشند.سیس مراکز و نهادهایی براي مرتفعفکر تأ اقتصادي و سایر مسائل اجتماعی به -مالی

ش به بررسی عملکرد ایشان در این اند، در این بخام دادهاهللا مدنی در همدان اقدامات زیادي انجکه آیتتوجه به این
 خواهیم پرداخت.  استان

 در همدان هایگ تا آغاز فعالیتمرادب. از حضور در درّه 6-1
 اشرف نجف در یمدن اهللاتیآ مرحوم از ادتیع هنگام در یمعصوم یهمدانی مالعل اهللاتیآ مرحوم دعوت اساس رب

ی الپنج  حدود -یکم اریبس فاصله شهر با که گیمرادب رهي دروستادر  شهید مدنی قراراست تاًینها ،همدان شهر به
 یمذهب و یاجتماع ارتباط و تیفعال شروع نقطه واقع در .است گرفته انجام چهل ۀده حدوددارد  -لومتریکهفت 

اهللا الج شهید آیتمعپزشک  ، 6دکتر حسین مسچی  5.بود گیمرادب دره يروستادر  همدان یاهال با یمدن اهللاتیآ
 شیپ آمدند که یمدن اهللایتآ«کند: صوص علت حضور ایشان در درّه مرادبیگ اشاره میخمدنی در همدان، در 

 ،یدکن سکونت ددار یخوب يوهواآب که ییجاها کی در دیبا شما کردم عرض شانیا به داشتند، يویر يماریب ،من
ی از این افراد، کی دادند.یم ینگهبانبراي ایشان  که داشتند پاسدار ندتاچ شانیا است. بهتر رهاي شما این کایهر يبرا

                                                                                                                                                                                   
 .9، ص 1394، نوزدهم شهریور 23، ماهنامه سخن شهروند، سال چهارم، شماره »دمید هاهمدانی کالبد در را استکبارستیزي روحشهید مدنی «. حسین صادقیان، 1
 اهللاتیآ حضرت قوا کل فرمانده منظر از مقدس دفاع در جیبس و سپاه نقش نییتب درخشان؛ قتیحق ان،یحکمت رمحمدیام و ییطباطبا دمحمدیس ،يردف محمد. 2

بري در ؛ بیانات مقام معظم ره666 ص ،1397 اول، چاپ مقدس، دفاع قاتیتحق و اسناد مرکز ،یاسالم انقالب پاسداران سپاه انتشارات تهران، ،ياخامنه
15/04/1383. 

 .1399 خرداد 28 ی، همدان،مسچ نیحس دکتر. مصاحبه نگارنده با 3
اهللا سید اسداهللا مدنی، گرداورنده سید محمدجواد قربی، نامه شهید محراب آیتاهللا: ویژه، در مهاجر فی سبیل»هاي همدانرویش مهدیه«ی، مسچ نیحس. 4

 .117-119، صص 1399ول، تهران، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ ا
 .19مهدي اسکندري، همدان یاد تبعیدي غریبی را به یادگار دارد، پیشین، ص . 5
همدان بودند که معالجه شهید مدنی را برعهده داشتند. ایشان ضمن توجه به امر پزشکی شهید محراب،  در مدنی شهید نزدیک یاران . دکتر حسین مسچی از6

 هاي همدان بودند.مدنی در انجام امور خیریه بخصوص مسئله مهدیه اهللاآیت نزدیک مشاوران از



  395    فصل هشتم: مبارزات و عملکرد انقالبی آیت اله مدنی 
 

 به ار باغ نیا م،یدار یباغ کی هم نجاآ ی هستم.گیمرادب هدرّ من که بود کرده عرض آقا به و بود گیمرادب هدرّاهل 
 1».بردند فیباغ تشر نبه آ و کردند ار کار نیهم آقا. دیبمان نجاآ دیببر فیتشر تا مسپارییم شما

اهللا مدنی در اهللا مدنی داشتند، در خصوص حضور آیتکه ارتباط نزدیکی با آیت  2همدانیحاج حسین سردار 
ند: کاشاره می »مهتاب خیّن«درّه مرادبیگ و نقش ایشان در رشد افکار انقالبی و آگاهی سیاسی منطقه در کتاب 

 نیهم انیجر در. شد دیتبع و ریدستگ ساواك توسط بار نیچند هک بود جانیآذربا آذرشهر اهل اصالتاً یمدن اهللاتیآ«
 در به جان يماریب نیا از یمدن يآقا که دیرس جهینت نیا به ساواك. شد مبتال يویر سل يماریب به که بود هادیتبع

 به کار نیا با و میدار نگه دیتبع در را مرگ دم یروحان نیا نکهیا يجا به بودند گفته ساواك مقامات. برد نخواهد
 يهاروستا از یکی در شیبرا ياخانه. میبفرست همدان به را او است بهتر م،یبزن دامن خودمان هیعل هایمذهب خصومت

 به را یمدن يآقا ساواك نیمورأم 1351 سال یحوال. ردیبم تا بماند همانجا میگذاریم و میریگیم همدان اطراف
 یمدن يآقا. گیمرادب دره اسم به داشت قرار ییوهواآب خوش يروستا همدان شهر يباال امیا آن. آوردند همدان

. بود نظر تحت خانه همان در و گرفتند نظر در شانیا اقامت يبرا ياخانه آنجا و روستا نیا به آوردند الحفظتحت را
 يآقا جیتدر به. شدند جمع یمدن يآقا دور ،بودند یمذهب العادهفوق مردمان که روستا یاهال یکوتاه مدت ظرف

 شد،ینم شانیا چیپاپ چندان ساواك ساکن، به ابتدا. دیرس هم همدان به شانیا آوازه و شد مطرح منطقه در یمدن
 تربدنام مردم نیب در را خودمان او، يبرا مزاحمت جادیا با ستین مصلحت به و است مرگ معرض در یمدن گفتندیم

 هایساواک ،افتهی شفا سل يماریب از یمدن يآقا نکهیا شدنمشخص و شانیا شدن مطرح با. میکنب ،میهست آنچه از
 دیتبع محل به مدامهمدان  استان مردم منتها. کردند دیتبع را یمدن يآقا دوباره لذا کردند؛ خطر احساس يبدجور

 به یمدن يآقا يهاوآمدرفت. آوردندیم همدان به یسخنران يبرا را یمدن يآقا انهیمخف یحت و رفتندیم شانیا
  3».داشت ادامه انقالب آستانه تا همدان

شهید مدنی زمانی . کرد آغاز گیمرادب دره يروستا از و همدان از را خود یغیتبل حرکت ،یمدن اهللاتیآبنابراین، 
 نبدو روستا به ورود از او   4حجابی، مصرف مشروبات الکلی و مفاسد مقابله کردند.که به این منطقه وارد شدند با بی

                                                                                                                                                                                   
 .1399 خرداد 28 ی، همدان،مسچ نیحس دکتر. مصاحبه نگارنده با 1
 شاهنشاهی رژیم به مبارزه به همدان در مدنی شهید اهللاآیت محضر در حضور با و درآمد انقالبی مبارزان صف در جوانی ابتداي همان در همدانی . حسین2

 داد مجاهدت به تن داخلی گروهک و اشرار با مبارزه جبهه در) ره(خمینی امام حضرت فرمان دنبال به و اسالمی انقالب پیروزي اوایل همان در وي. پرداخت
 گذاريپایه اسالمی نقالبا پیروزي از پس همدانی حسین. بود کردستان بعدها و همدان استان سپاه گذارانپایه از دباغ مرضیه خانم همراه به 1359 سال در و
 را فعالیتش همدان، استان سپاه فرماندهی عالی شوراي اصلی ارکان از یکی عنوانبه نیز خود و آغاز را همدان استان اسالمی انقالب پاسداران سپاه تأسیس و

 ساواك دست به بار چندین کهآنجایی از و برآمده نفاق و فساد عوامل و طاغوت عناصر سازيپاك به خطه، آن پاسداران و رزمانهم کمک با و کرد آغاز
 از و گرفت پیش در را کردستان راه و نکرده درنگ ايلحظه تحمیلی، جنگ آغاز با. شناختمی خوبیبه را طاغوت عوامل بود، تعقیب مورد و شده دستگیر
ی، به آموزش و انتقال تجارب نظامی و دفاعی خویش پرداخت و شتافت. وي بعد از جنگ تحمیل کردستان محروم مردم کمک به نیز جنگ از پیش که آنجا

 در میادین نبرد رزمندگان اسالم با جریان کفر جهانی از هیچ تالشی دریغ نورزید.
 .27-28. حسین بهزاد، مهتاب خین: روایت فرمانده بسیجی حسین همدانی از انقالب، کردستان و دفاع مقدس، پیشین، صص 3
 .1399 ریت 10 مقدس، قم ،یمدن اهللامحراب آیت دیشه گرامی دختر یمدن ربابه دهیسا . مصاحبه نگارنده ب4
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 نیمتد مردم عالقه باعث اقدامات نیا. کرد ممنوع نیز را مشروبات خوردن و فروختن و يریجلوگ یاسالم حجاب
 تا کردند دعوت يو از و شدند جمع او گرد شناختند، را شهید مدنی نکهیا از پس . مردم همدانشد یشانا به همدان

 ارتباط وستهیپ همدان، در یشانا. داد گسترش را خود يهاتیفعال همدان، به انتقال با یمدن اهللاتیآ. دیایب همدان به
 مردم نیهمچن. نمود فایا یحساس نقش نهضت، مختلف مراحل در و کرد حفظ یاسالم مبارزات يرهبر با را خود

 سال .کرد دعوت امیق و يداریب به را آنان خود، يهایسخنران در و ساخت آشنا یطاغوت میرژ شوم يهانقشه با را
 اهللاتیآ داشت، را  1دیسف انقالب اصطالح به رفراندم ياجرا قصد گسترده غاتیتبل با شاه میرژ که یزمان ،1341

 آگاه آن شوم عواقب به نسبت را مردم و رادیا آن هیعل يتند یسخنران همدان، جامع مسجد در آذرنهم  در یمدن
 کند درخواست ساواك استیر از يانامه یط 08/09/1341 خیتار در منطقه ساواك که شد موجب اقدام نیا. کرد
 يمجوز نداشتن خاطر به مرکز ساواك .شود يریجلوگ رانیا به او دوباره ورود از نجف، به يو مراجعت از بعد که
 تحتدر همدان  يو رفتار و اعمال تا داد دستور اما نکرد، موافقت شنهادیپ نیا با ،ایشان ورود از يریجلوگ يبرا

 که ياگونهبه شد؛ دتریشد ساواك يادیا توسط یمدن اهللاتیآ از مراقبت دستور، نیا دنبال به. ردیگ قرار مراقبت
 مسافرت لهیوس و قهیطر ها،مالقات و هایسخنران مختلف، يشهرها به مسافرت ران،یا و عراق انیم يو تردد خیتار
 دیتبع و خردادپانزدهم  امیق از بعد. شدیم گزارش مرکز به ساواك عوامل توسط قاًیدق همه و همه ،یخروج مرز و

 از يریجلوگ يبرا ساواك مجدانه يهايریگیپ وجود با و دیبخش شدت خود مبارزات به یمدن اهللاتیآ ،ینیخم امام
 افشاگرانه، و یانقالب يهایسخنران رادیا و (ره) ینیخم امام تیمرجع طرح با مختلف يهافرصت در او، يهاتیفعال

 نویروحان فیتوق رفع منظور به همدان سرشناس ونیروحان یهماهنگ با ایشان. خواندیم فرا ياریهوش به را مردم
 به یتروحان و مردم. شد ساکن آخوند مدرسه در 1343 رماهیت در یمدن اهللاتیآ د.آور عمل به اقداماتی یبازداشت

 او. شد مواجه منطقه آن مردم گرم استقبال اب که کرد سفر ریمال به چندبار زین سال نیهم زییپا در. رفتندیم او دارید
 آذر در آن از پس .کرد قیتشو ینید یمل رستانیدب سیتأس جمله از یمذهب خدمات انجام يبرا را مردم ر،یمال در

 يهاتیفعال که همدان ساواك. برگشت همدان به کشور نیا در یکوتاه اقامت از پس اما بازگشت، عراق به 1343
 خالف و زیآمکیتحر اظهارات منابر، در نامبرده که کندیم عنوان خود يهاگزارش در داشت نظر تحت را یشانا

                                                                                                                                                                                   
 انتخابات علیه يتند یسخنران همدان، جامع مسجد در ،1341 آذر نهم در که ينحو به. داد گسترش را خود هايفعالیت همدان، به انتقال با نیز . شهید مدنی1

 روز در نشود، یملغ انتخابات این اگر! هستید حسیب چقدر شما مردم«: داد هشدار کار عواقب به نسبت را مردم و کرده ایراد یوالیت و یایالت هايانجمن
 اسداهللا به یتلگراف همدان روحانیون دیگر اتفاق به یمدن اهللاآیت» .نمایید یپشتیبان آقایان از و کنید يهمکار قم يعلما با باید باشید،یم مسئول شما قیامت
-نخست علم اسداهللا يآقا جناب. الرحیمالرحمناهللابسم« است؛ آمده آن در. کرد ارسال یوالیت و یایالت هايانجمن نامهتصویب درباره وقت، وزیرتنخس علم،

 با یوالیت و یایالت هايانجمن بهراجع دولت اخیر نامهتصویب ساختیم، روشن را حقیقت این مشروحاً اول تلگراف در که يطورهمان تحیات، ياهدا با وزیر؛
 پیرو آن افراد که یمملکت و کشور در آن مضمون و داشته مباینت و مخالف یمملکت موضوعه قوانین با و اسالم مقدس دین متین هايدستورالعمل و اصول
 یتوجه آن يالغا به اعالم، يعلما و روحانیت جامعه مکرره تذکرات با است تأسف یبس يجا اجراست،غیرقابل است، يجعفر حقه طریقه و مقدس دین

 در یمدن اهللاتیآ يرهبر با همدان مردم مبارزات«ابوالفتح مؤمن،  ».بفرمایید یعموم ینگران رفع نامهتصویب يالغا در عالیجناب است شایسته. داردینم مبذول
گرداورنده سید محمدجواد قربی، تهران، انتشارات فرهیختگان  اهللا سید اسداهللا مدنی،نامه شهید محراب آیتاهللا: ویژه ، در مهاجر فی سبیل»1357 ماهيد

 .52، ص 1399دانشگاه، چاپ اول، 
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 خروج پروانه صدور از کندیم درخواست ساواك سوم اداره از لیدل نیهم به. کندیم رادیا یعموم مصالح و نظم
 اهللاتیآ بازداشت و وقت ریوزنخست منصور یحسنعل ترور دنبال به دوران، نیهم در. کند يخوددار شانیا يبرا
 یط همدان يعلما از ياعده همراه به یمدن اهللاتیآ م،یرژ توسط یاسالم مؤتلفه ئتیه ياعضا و يانوار نیالدیمح

 1.شوندیم او يآزاد جهت یمقتض اقدام خواستار تهران، در یانیآشت احمد رزایم اهللاتیآ به یتلگراف
 پس 1345 ریت. دهدیم ادامه عراق و نجف به خود وآمدرفت به ساواك يهايریگسخت به توجهیب یمدن اهللاتیآ    
 مرکز به را انیجر ،یشهربان و ساواك همدان، به ورود محض به. گرددیبازم همدان به مجدد نجف، به سفر از

 .شودیم فنج یراه دوباره که کشدینم یطول. شودیم تهران عازم همدان از هفته، کی از پس او. دهندیم گزارش
 یمدن اهللاتیآ ازجمله منطقه انیروحان از ياعده و داد جلسه لیتشک یاطالعات تهیکم در ساواك 1346فروردین  15
 ماه در یشاهستم میرژ هیعل انیروحان اقدام هرگونه از يریجلوگ جهت جلسه نیا در. کرد اعالم المنبرممنوع را

 جمله از مذکور انیروحان رفتن منبر صورت در تا شد گرفته میتصم و شد اتخاذ يریتداب سال، آن صفر و محرم
 غیتبل قصد که یانیروحان از مراقبت دستور نیهمچن. شوند منتقل ساواك به و ریدستگ آنان بالفاصله یمدن اهللاتیآ

 ارجخ از که یانیروحان که شد مقرر زین. شود يریجلوگ میرژ مخالف مطالب اظهار هرگونه از تا شد صادر دارند،
 یمدن اهللاتیآ اوضاع نیهم در. شود گرفته تعهد آنان از و شوند ییشناسا شوند،یماین شهر  وارد غیتبل جهت همدان

 انیجر در را مردم دارهاید نیا در يو. رفتند شانیا دارید به دستهدسته مردم و شد همدان وارد اشرف نجف از رماهیت
. کرد يافشاگر يپهلو میرژ هیعل ،مختلف يهافرصت در امام تیموقع کردن مطرح ضمن و داد قرار نجف اوضاع

 خود و کرد منتشر همدان در و آورد نجف از خود همراه به را لیاسرائ هیعل ی(ره)نیخم امام هیاعالم سفر نیا در يو
 میرژ. کرد ترك نجف مقصد به را همدان مجدداً بعد ماه سه. کرد صحبت لیاسرائ هیعل گوناگون محافل در زین

 نیترسرسخت ترین واصلی از یکی عنوانبه مردم،اقشار مختلف  انیم در یمدن اهللاتیآ نفوذ گسترش با که پهلوي
 المنبرممنوع ساواك، سوم اداره سیرئ مقدم قیطر از رمضان ماه آستانه در بود، روبهرو ی(ره)نیخم امام طرفداران

 نجف در اقامت یمدت از پس یمدن اهللاتیآ 1347 ریت. دکر ماعال همدان ساواك استیر به را یمدن اهللاتیآ بودن
 کماکان يو حال نیا با. داد قرار بیتعق تحت را يو و کرد گزارش را او ورود ساواك بالفاصله و شد همدان وارد

 برعالوه همدان، در حضور دوران در شهید مدنی. پرداخت مردم انیم در امت يدیتبع رهبر تیشخص طرح به
 دره يروستا در ینید مدرسه عنوان تحت یمل يامدرسه سیتأس. داد انجام ياارزنده خدمات ،یمبارزات ياهتیفعال

ود. ب اقدامات نیا جمله از یاجتماع امور تعاون صندوق و هیمهد مؤسسه ،همدان در هیعلم مدرسه سیتأس ،بیگمراد
 تحت يو رفتار و اعمال که داد دستور عراق در ساواك آن یپ در و کرد حرکت عراق سمت به دوباره 1347 ذرآ

 یراه نجف از مجدداً 1348 مرداد در بعد سال. شود اعالم مراتب رانیا به او مراجعت از قبل و ردیگ قرار کنترل
 شوم اهداف از و کرد انیب را استعمار يهابرنامه و نجف و عراق اوضاع مردم با خود جلسات نیاول در و شد همدان

                                                                                                                                                                                   
 .14-17اهللا سیداسداهللا مدنی، پیشین، صص بخش مقدمه . مرکز بررسی اسناد تاریخی، یاران امام به روایت اسناد ساواك شهید آیت1
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 مراقبت دستور سوم کل اداره سیرئ مقدم ورماهیشهر. برداشت پرده تیروحان هیعل عراق و رانیا در استعمار مشترك
 1.کرد مراجعت نجف به آن از پس و داشت تهران به یمسافرت دوران نیهم در یمدن اهللاتیآ. کرد صادر را او از

 اهللا مدنی با مردم همدان. ارتباط صمیمی آیت6-2
در منزلی پشت مسجد آخوند در همدان بسیار معمولی و همسطح مردم عادي بود. ایشان  اهللا مدنیزندگی شهید آیت

نقل    3یئطها دیحم دیس  2.کردندهاي منزل براي اجتماعات استفاده میحتی گاهی اوقات از اتاقکردند زندگی می
کردند. هر یک از می زندگی ساده داشتند و از تجمالت دوري در همدان اهللا مدنیکرده است شهید محراب آیت

با ایشان مالقات نماید و درِ منزل ایشان به روي  ندتوانستشهروندان همدانی که با ایشان کاري داشتند، به راحتی می
 4همگان باز بود.

مثابه الگوي رفتاري براي شدند و بههمگان جذب ایشان میاي بود که گونهفتار شهید مدنی با مردم همدان بهر
شدند، دورش همین که جذبش می«ند: کاي در این زمینه اشاره میاج محمدصالح مدرسهشدند. حمیآنها محسوب 

-شدند به نگاهش، به حرفش، به حرکتش، به موضعمند میشدند، اسمش را بزارید تربیت. همین که عالقهجمع می
بودند به  د و کسانی که اطرافشگرفتنیاد می ش، دیگران هماش، به همین کارهاي مهم و اساسی اجتماعییهاگیري

 5»شدند.این راه تشویق می
نیز با مرحوم صادق حجازي  در این میان، ارتباط تنگاتنگی دان ارتباط مناسبی با مردم داشت؛اهللا مدنی در همآیت

 اىهصحنه تمامدر  و جاهمه در و همواره ،1341 سال در همدان به مدنى اهللاآیت ورود با داشتند. صادق حجازي
 هاىگزارش ساواك اسناد در. ندداشت برعهده را ایشان در همدان میزبانى نقش درواقع و بود وى کنار در مبارزه

. در وجود دارد مدنى اهللاآیت با او تنگاتنگ رابطه و يپهلو رژیم علیهصادق حجازي  مبارزات مبنی بر متعددى
 در ما که همدان به مدنى اهللاآیت آمدن با ما سیاسى هاىیتفعال به ورود نحوه«بخشی از خاطرات ایشان آمده است: 

 حال عین در. پرداختیم پهلوى رژیم با مبارزه به ایشان مقدس منویات از پیروى به ما و شد شروع بودیم، يو خدمت
 که انىزم شد، شروع همدان در مدنى اهللاآیت رهبرى به ما مبارزات. بود گرفته قرار ساواك توجه مورد ما مبارزات

 مورد سبب، همین به بودیم، او پیرو و همراه وى با نیز ما پرداخت، مخالفت به والیتى و ایالتى هاىانجمن با ایشان

                                                                                                                                                                                   
؛ نک: رضا بسطامی و داود 15-18اهللا سیداسداهللا مدنی، پیشین، بخش مقدمه صص د ساواك شهید آیت. مرکز بررسی اسناد تاریخی، یاران امام به روایت اسنا1

 .57-88اهللا شهید سیداسداهللا مدنی، پیشین، صص پور، زندگی و مبارزات آیتقاسم
 .1399 بهشتیارد 16. مصاحبه نگارنده با کاظم اکرمی، تهران، 2
 تحصیلی راهنمایی دانشسراي به دیپلم اخذ از بعد سال دو و گذراند همدان در را راهنمایی و ابتدایی تحصیالت. است همدان شهر متولد طهائی . سیدحمید3

گرفت. ایشان با  را خود کارشناسی مدرك اقتصاد گرایش با تربیتی علوم رشته در تهران دانشگاه در سپس. گرفت دیپلم فوق ریاضی رشته در و رفت همدان
شدند. طهائی در زمان  البرز و قم اردبیل، سمنان، مرکزي، هاياستان دنی به فعالیت در استانداري همدان پرداختند و بعد از آن، استانداراهللا مپیشنهاد آیت
 اهللا مدنی در همدان، با ایشان همکاري داشتند.حضور آیت

 .1399 بهشتیارد 30 تهران، ئی،طها دیحم دیس. مصاحبه نگارنده با 4
 .1399 خرداد 6اي، قم مقدس، نده با محمدصالح مدرسه. مصاحبه نگار5
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 براى محلى ما منزل...دادند تشکیل پرونده و کردند تهدید و خواستند را ما هاآن و گرفتیم قرار ساواك توجه
 ربانى آقاى بودند؛ مبارزان از غالباً آمدند،مى ما خانه به که علما آقایان. بود روحانیون و انقالبیون گردهمایى

 ما منزل در همیشه بودند، طاغوت با مبارزان از که ایشان دوستان بودند، ما منزل همیشه که مدنى آقاى  ،1شیرازى
 پسر و پدر طاغوت، رژیم مطالب تمام شد،مى تشکیل مبارزان دیگر و ما منزل در که هایىجلسه در ایشان... بودند

. بودیم ایشان دنبال همیشه هم ما. دادندمى توضیح و کردندمى توجیه قشنگ یزید، و معاویه اسم به هااین را پهلوى
 همیشه ساواك در بودیم، ایشان دنبال چون بدهیم، انجام توانستیمنمى کارى مستقیم هم خودمان اگر قهراً  دیگر

 یکى. ما منزل یعنى بودند؛ ایشان منزل در همیشه هستند، آن تشکیالت و شاه با رزهمبا دنبال به که افرادى گفتندمى
 بودیم نزدیک و کردیممى محبت بیشتر داشتند، مبارز جنبه که افرادى به ما که بود همین هاآن نظر از ما هاىجرم از
 2».شدمى ساواك حساسیت موجب این و

 . رسیدگی به مشکالت مردم 6-3
 پیروزي راه وي آمدن با درواقع داشت. کامل کنترل همدان شهربانی بر حتی هاو سازمان ادارات تمام بر نیمد اهللاآیت

 اهللاآیت. آمدنمی بر هم ساواك از کاري دیگر که نحوي به ،گردید هموار کامل طوربه همدان در اسالمی انقالب
 نماید منظم و برآورده را شهر مردم رفاهی و مادي ائلمس کرد سعی، همدان شهربانی و ادارات بر کنترل برعالوه مدنی

 به توجه با که بود سوختی مواد کمبود همدان مردم مشکالت از یکی. گردد مردم بر فشار و اجحاف هرگونه مانع و
 همین به، بود برخوردار خاصی اهمیت از معضل این رفع، شهر این شدید سرماي و نفت شرکت کارگران اعتصاب

 در شهر را این سوختی مواد کنترل همدان روحانیت جامعه«: داشت اعالم همدان روحانیت جامعه يسخنگو دلیل
 روحانیت جامعه داشت اظهار و کرد دعوت آرامش به جنبش مسیر در را مردم مصاحبه این در وي »است. گرفته دست

 داشته برحذر تخریب و سوزيآتش ونههرگ از را آنان و بوده رهنمون خود هايراهپیمایی در را مردم کرات به همدان
 و ظلم بساط برچیدن و امید است کشور امنیت و استقالل خواهان روحانیت جامعه شد یادآور همچنین او. است

 ازسوي مردم میان نفت و بنزین منظم تحویل براي...دارد را ایران ویژهبه اسالمی کشورهاي همۀ در عدل برقراري
 سوختی مواد خود نیاز اندازه به هرکس و نشود پایمال زمینه این در کسی حقوق که شد اقداماتی روحانیت جامعه

                                                                                                                                                                                   
 دینی علوم تحصیل به شوق ولی پرداخت؛ وکارکسب به پدر نزد ابتدایی يدوره اتمام از پس. آمد دنیا به در شیراز 1301 در شیرازي ربّانی عبدالرحیم . شیخ1

 قم، در. رفت قم به 1327 در سپس و گذراند شیراز آقاباباخان مدرسه در را دینی علوم مقدمات. بپردازد دینی دروس تحصیل به سالگی بیست در تا شد باعث
 مورد که بود حدّي به دروس فراگیري در وي جدیت و کرد. تالش شرکت لهمعظم اصول و فقه خارج درس در و رسید بروجردي العظمی اهللاآیت محضر به

 جز و درآمد الحدیث فقه مجمع عضویت به همچنین. کرد سفر استان و شهر چند به ایشان رفط از و گرفت قرار بروجردي العظمی اهللاآیت خاص عنایت
 شکل وي هايراهنمایی با ابوذر گروه ،1350 دهه هايسال در بخصوص و بود صحنه در فعاالنه) ره(امام حضرت اسالمی نهضت آغاز با. شد آن فعال اعضاي
 به امام حضرت طرف از ،1358 در. بود فعال شدت به انقالبی هايحرکت اوج زمان در. شد زندانی و دستگیر بارها گروه، آن هايفعالیت خاطر به. گرفت

) س(معصومه حضرت حرم در پیکرش و درگذشت رانندگی يحادثه اثر در 1360 اسفند 17 در اینکه تا شد منصوب اساسی قانون نگهبان شوراي عضویت
 .شد سپرده خاك به

 .1396ي، آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، حجاز صادق دیس. مصاحبه آرشیوي 2
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 ویژهبه و داده قرار تأکید مورد را مردم یکپارچگی و همکاري نهضت رسیدن ثمر به براي پایان در ایشان. دارد دریافت
 جامعه ترتیب بدین .رزندو خودداري اجحاف هرگونه از و بکنند را انصاف و عدل رعایت خواست ورانپیشه از

 توزیع براي خاطر همین به شد. عرصه واردمردم  معضل حل عمالً برايمدنی، اهللا آیت ریاست همدان به روحانیت
 کمیته این. شد تشکیل دامغانی عالمی و مدنی اهللاآیت نظر زیر ايکمیته همدانی هايخانواده بین سوختی مواد عادالنه

 دریافت نفت ،خود محل نفتی مواد فروشندگی از آن ارائه با که دادمی نفت لیتري 20 کوپن 10 خانواده هر به
 پول و کردمی پرداخت مذکور کمیته را آن تهیه هزینۀ که بود خانواده هر ماه یک مصرف براي هاکوپن. کردندمی

 مالی و دارویی هايکمک و ردیدگ اتخاذ تدابیري نیز نان و گوشت قیمت مورد دادند. درمی فروشنده به مردم را نفت
 این در که نشستی دنبال به .گردید ارسال هاییکمک نیز دیگر شهرهاي به حتی گرفت و قرار نیازمندان اختیار در نیز

 گوشت قیمت آوردن پایین براي و یافت کاهش ریال 250 به ریال 380 کیلویی از گوشت قیمت، شد انجام خصوص
 شرکت سهامداران و قصابان که نشستی دنبال به همدان در گوشت قیمت کاهش، فتگر صورت هاییبررسی نیز گاو

 کهاین بر مبنی همدان روحانیت جامعه تشویق با همچنین. شد اعالم، داشتند مدنی اهللاآیت با شهر این گوشت
 30 به ریال 45 از شدمی عرضه شهر در روستاییان سوي از که خانگی نان قیمت، باشند قانع ترکم سود به فروشندگان

، دارویی هايکمک نیز همدان روحانیت جامعه سوي از و یافت افزایش نیز آن پخت میزان و یافت کاهش ریال
 به نیز هاییکمک و ارسال نهاوند مردم براي نقدي هايکمک آذوقۀ، آمبوالنس و درمان نیاز مورد کادر و پزشکی
 1.شد اهدا قزوین
 کهچنان. گرفت قرار نیازمندان به کمک جهت مدنی اهللاآیت اختیار در زیادي ساجنا و مالی کمک مردم سوي از

 سوي از. کرد تقدیم مدنی اهللاآیت به منظور بدین تومان 1600 مبلغ و نان وانت یک همدان، آبادعلی ینساکنیکی از 
 افراد به فقط و شندبا مواظب مردم که کرد اعالم اخاذي و اختالس هرگونه از جلوگیري براي مدنی شهید دیگر
 که خواست هاخانهصاحب از همچنین وي نمایند. پرداخت کمک و اعانه همدان روحانیت جامعه سوي از شدهتعیین

 و است تعطیلی حال در بازار که چرا« ندهند، قرار فشار تحت را آنان مالی نظر از و کرده همکاري مستأجران با
 اختیار در عمالً شهر ترتیب بدین» .ندارند درآمدي آنها علت همین به برندمی سر به اعتصاب در نیز دولت کارمندان

 2داشتند. را همکاري نهایت زمینه این در نیز مردم و گرفت قرار انقالبیون و مدنی اهللاآیت

 مدنی اهللاآیت. اعتصاب همافران پایگاه هوایی شاهرخی و 6-4
 یخاص تیاهم از ران،یا ییهوا يروین يشکار گاهیپا نیسوم نعنوابه همدان،) نوژه دیشه(ی شاهرخ ییهوا گاهیپا

. نداشت یچندان فاصله همدان شهر با و بود شده واقع همدان -کبودراهنگ بخش جوار در گاهیپا نیا. بود برخوردار
 يروهاین ءجز و داشته يامانهیصم رابطه و يهمکار یمدن اهللاتیآ و همدان شهر ونیانقالب با گاه،یپا نیا انینظام یبعض
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 یانقالب حرکت نینخست  1.دادندیم قرار یانقالب محافل اریاخت در را اطالعات و اخبار و شدندیم محسوب یانقالب
 با نهضت طرفدار انینظام. شد آغاز 1357 مهر 15 در گاهیپا رستانیدب پرچم دنیکش آتش به با مذکور، گاهیپا در

 یمذهب کتاب ما از آنها«: دیگویم باره نیا در دادفرما محمود حاج. بودند ارتباط در همدان شهر یانقالب محافل
 کی با البته کردند؛یم عیتوز گاهیپا در را مراجع و امام يهاهیاعالم یحت کرده شرکت ینید جلسات در و گرفتندیم

 تیفعال الب،انق يریگاوج با» .بود دیشد یلیخ میرژ يسو از ییهوا يروین افراد بر کنترل چراکه دیشد اطیاحت
 به يآموزدانش تظاهرات که 1357 آذر از بعد ژهیوبه کرد دایپ يترینیع نمود و شد آشکارتر انقالب، هواداران

 زدند اعتصاب به دست ماهيد دوم مهین در یشاهرخ گاهیپا انینظام منظور، نیهم به. افتی گسترش يریفراگ شکل
 از پس اعتصاب نیا. دارند را مردم بمباران قصد کشور از شاه وجخر از پس ییهوا يروین سران که داشتند اعالم و

 گاه،یپا داراندرجه و افسران و همافران از نفر 2800 که يطوربه افتی ادامه ياگسترده شکل به کشور از شاه خروج
 زین گاهیپا انینظام يهاهخانواد بعد، روزِ . شدند متفرق گاه،یپا سیپل فشار اثر در آنها از ياعده. وستندیپ ونیاعتصاب به
 بازداشت و ریدستگ مردان و زنان از ياعده جهینت در که کردند تظاهرات ون،یاعتصاب و یاسالم انقالب از تیحما در

 در همافر 2800 يغذا اعتصاب هفته کی دنبال به«: نوشت باره نیا در 1357 ماهبهمن کمی در هانیک روزنامه. شدند
 ،شانیهاخانواده با جمعه روز صبحِ  عده نیا. وستندیپ آنها به زین ییهوا يروین داردرجه و فسرا ياعده ،یشاهرخ گاهیپا

 که زدند ياگسترده تظاهرات و ییمایراهپ به دست ییهوا يروین گاهیپا محوطه در، ینیخم امام دعوتبه  اجابت در
 زین بعدازظهر. شدند بازداشت گاهیپا زنان از نفریازده  جه،ینت در و شدند مواجه گاهیپا تیامن سیپل دیشد مقاومت با

 يهاتالش از چون سرانجام، و شدند شده ریدستگ نفریازده  يآزاد خواستار و پرداختند ییمایراهپ به کنندگانتظاهر
 به آنها يهاخانواده و ونیاعتصاب هیکل بار،نیسوم يبرا جمعه، شب ده ساعت اما شدند متفرق نگرفتند، ياجهینت خود

 اعالم رانیا ملت جنبش و نهضت با را خود یهمبستگ و پرداختند یباشکوه تظاهرات به و ختندیر گاهیپا يهاابانیخ
 خواستار و کردند یمل -یمذهب يشعارها دادن به شروع گاهیپا بازداشتگاه مقابل در تظاهرکنندگان سپس. داشتند

 و کرد آزاد را شدگانبازداشت و شد آنها نظر میتسل ،یشاهرخ گاهیپا فرمانده سرانجام. شدند خود دوستان يآزاد
 30 در اهللا مدنیازجمله آیت همدان ونیروحان  2».است رممکنیغ گاهیپا انینظام يبرا وآمدرفت حاضر حال در
 طرف از«: بشتابند همدان یشاهرخ گاهیپا يروهاین کمک و ياری به که خواست مردم از ياهیاعالم صدور با ماهيد

 صفهم اعتصابات، در و وستهیپ خود مسلمان برادران به یشاهرخ گاهیپا پرسنل که راً یاخ همدان؛ تیوحانر جامعه
. رندیبپذ را آنها باز، آغوش با و ریتقد حضرات، از که است انسان هر فهیوظ اند،کرده امیق استبداد میرژ ضد مبارزان
 یگامهم و يهمکار نیمسلم با و برداشته دست طاغوت از که یانتظام مأموران با یارتش برادران از کدام هر چنانچه
 همافران، يغذا اعتصاب» .شد خواهد رفتار آنها با برادروار ثیح همه از شده، ییرایپذ یگرم کمال با کنند،
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 در ياگسترده انعکاس پهلوي میرژ هیعل آنها يهاخانواده تظاهرات و یشاهرخ گاهیپا افسران و داراندرجه
 جمله از ؛گرفت قرار تیحما مورد گرید داراندرجه و همافران ریسا و مردم يسو از و داشت گرید يهاشهرستان

 گاهیپا همافران و داراندرجه افسران، از نفر 1000 حدود بندرعباس در. شاهرود و مشهد بندرعباس، يشهرها در
 با نیهمچن و رانیا ملت جنبش و نهضت با را خود یهمبستگ ،يد امیس در ییمایراهپ کی در شهر نیا ییهوا

 قطعنامه و اعالم بودند، زده غذا اعتصاب به دست شیپ هفته کی از که دزفول یوحدت و یشاهرخ گاهیپا همافران
 ملت با بندرعباس ییهوا گاهیپا داراندرجه و همافران« :بود آمده آن کی ماده در که کردند صادر را ياماده هفت

  1».کنندیم یهمبستگ اعالم هستند، غذا اعتصاب در که یوحدت گاهیپا پرسنل و دانهم یشاهرخ گاهیپا و رانیا
 شاهرود انیفرهنگ جامعه همدان، یشاهرخ گاهیپا خلبانان و همافران اعتصاب از یبانیپشت منظور به زین شاهرود در

 اطراف يروستاها و شهر نیا مردم از نفر هزاران ،ییمایراهپ نیا در. دادند بیترت را یبزرگ ییمایراهپ و تظاهرات
 يبرقرار به آن در که را ياماده هفت قطعنامه ان،یپا در و دادندیم سر یحکومت ضد يشعارها که داشتند شرکت

 افسران و داراندرجه سربازان، از ياعده ماهبهمن ششم روز در. کردند صادر بود، شده اشاره یاسالم يجمهور نظام
 48 مدت به ،یشاهرخ گاهیپا افسران و همافران از تیحما ضمن ل،یذ شرح به ياهیالماع صدور با خراسان 77 لشکر

 مردم يرو بر که را خودمان فرماندهان اوامر هرگز شما، یارتش برادران ما«...: زدند غذا اعتصاب به دست ساعت
 از ما قطاران هم محاصره يراب و میداریم اعالم لهیوس نیبد را خود یهمبستگ و کرد مینخواه اجرا م،یکن يراندازیت

 اعتصاب و ییمایراهپ به دست یهمبستگ عنوانبه که بندرعباس و دزفول و همدان يهاگاهیپا ییهوا يروین از ياعده
 ار،یبخت دولت لیتشک و کشور از شاه خروج از پس» .کرد میخواه غذا اعتصاب ساعت 48 مدت به زین ما اند،زده غذا

 صورت انینظام ياری به رانیا در ییکودتا ،ینظام دولت لیتشک و مردم یسرکوب يبرا هک گرفت قوت احتمال نیا
 خطاب مضمون نیبد را ياهیاعالم باره نیا در همدان یشاهرخ گاهیپا همافران 1357 بهمن 7 در علت نیهم به. ردیبگ
 که اندهداشت اظهار و شد خواهد تاکود يزود به گاهیپا در که اندشده باخبر گاهیپا پرسنل«...: کردند صادر مردم به

 ربارانیت باشند، که یمقام هر در را امر مسئوالن تمام و میریبگ را آن يجلو کودتا، ياجرا از قبل کرد میخواه یسع
 میرژ هیعل ییمایراهپ به دست ماه،بهمن نهم در یشاهرخ گاهیپا همافران مذکور هیاعالم صدور از پس» .میکنیم

 ان،یهاشم يمهد جمله از مذکور، گاهیپا همافران از نفر 172 آن، دنبال به. کردند تیحما (ره) ینیخم امام از و زدند
 ظرف که شد اخطار آنها يهاخانواده به گرید يسو از. شدند منتقل تهران به و ریدستگ دهقان، و یظل غالمپور، غالم

 یشاهرخ گاهیپا در ونیانقالب«: دیگویم باره نیا رد یمانیآرت يآقا. کنند هیتخل را گاهیپا یسازمان منازل ساعت 48
 دهند، انجام خواستندیم يکار هر. داشتند وآمدرفت شانیا منزل به و بودند مندهعالق یلیخ یمدن اهللاتیآ دیشه  به
 مردم از یمدن دیشه شدند، اخراج یسازمان منازل از آنها يهاخانواده که یوقت و کردندیم مشورت یمدن اهللاتیآ با

 گاهیپا داراندرجه و افسران همافران، بر میرژ فشار وجود با» .دهند قرار آنها اریاخت در خانه که خواست همدان شهر
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 گاهیپا داراندرجه ما«...: داشتند اعالم بود، دهیرس آنها از يادیز عده يامضا به که يگرید هیاعالم در آنها ،یشاهرخ
 مسلمان و فیشر مردم هیعل که یدستورات و کرده اعالم رانیا ملت انقالب با را خود یهمبستگ همدان، یشاهرخ

 1 ».کرد مینخواه يهمکار کودتا نهیزم جادیا يبرا خود فرماندهان با هرگز و نکرده عمل باشد، رانیا
 بلکه هستند، میرژ مخالف تنهانه آنها که داشت اعالم میرژ و دولت به آشکارا و یرسم طوربه همافران، هیاعالم

 نیهمچن و مردم و ارتش وحدت نهیزم حرکت، نیا. کرد نخواهند دولت و میرژ با يهمکار گونهچیه مردم هیعل
ن همدا مردم ،داراندرجه و همافران يریدستگ از پس. کرد ایمه را رانیا به فرانسه از ینیخم امام بازگشت مقدمات

 همافران از يطرفدار به ،ينفر هزار وپنجچهل ییمایراهپ کی يبرگزار با اطراف، يروستاها و کبودراهنگ و
 و داشتند حضور زین ونیروحان ییمایراهپ نیا در. شدندشاهرخی  گاهیپا رشدگانیدستگ يآزاد خواستار و پرداختند

 داراندرجه و افسران همافران، از مردم و ونیروحان تیحما وجود با. دادند رییتغ آزادشهر به را کبودراهنگ اسم
 گاهیپا به مایهواپ لهیوس به و ریدستگ بودند، اعتصاب حال در که آنها از نفر 450 ماه،بهمن 14 روز یشاهرخ گاهیپا

 امام از تیحما ضمن ،ينفر هزاربیست  تظاهرات ییبرپا با ون،یروحان و مردم. شدند یزندان و منتقل زیتبر ییهوا
 تهران در. شدند هاگاهیپا گرید و یشاهرخ گاهیپا شده ریدستگداران درجه  وهمافرانِ يآزاد خواستار ،ی(ره)نیخم

 آنها. شدند همافران يآزاد خواهان و کردند اجتماع يدادگستر کاخ برابر در همافران يهاخانواده از نفر 2000 زین
 »گردد دیاب آزاد مبارز ینظام« و »ییما چشم نور تو مبارز همافر« ،»گردد دیبا آزاد مجاهد همافر« يشعارها سردادن با

 شرکت بشر حقوق از دفاع و يآزاد تیجمع و رانیا حقوقدانان تیجمع اجتماع نیا در. شدند آنها يآزاد خواستار
 در آنها. شدند آنها يآزاد خواستارو  کرده اعتراض ییهوا يروین کادر و همافران بازداشت به زین ونیروحان. داشتند

 سر به حساس و ریخط یتیموقع در رانیا مردم که یطیشرا در«: نوشتند بشر حقوق از دفاع یرانیا تهیکم به يانامه
 را خود حمالت زهین لبه حاضر حال در و زدهدست یرقانونیغ اقدامات به ملت، یکپارچگی مقابل در دولت برند،یم

 به را نهمافرا از يادیز عده. است ساخته اند،وستهیپ ملت صفوف به که ییقشرها گرید و ارتش يکادرها متوجه
 حسب بر ...اندکرده شانیسازمان يهاخانه ترك به مجبور را آنها يهاخانواده و محکوم زین را ياعده و افکنده زندان

 دراز مردم ۀهم يسوبه کمک و ياری دست دولت، يهايدادگریب از ییرها يبرا و خود یاله و یانسان فهیوظ
 متحصن ونیروحان» .کنند اقدام هنیم مبارز جوانان نیا ترعیسر هرچه يدآزا يبرا تا میخواهیم آنها همه از و میکنیم

 ياهیانیب یط بودند، شده متحصن دانشگاه در امام ورود از يریجلوگ و هافرودگاه بستن علت به که تهران دانشگاه در
 همافران از ياعده جبار، میرژ نشده، دییتأ يهاگزارش قرار از«: کردند تیحما اعالم همافران از ماه،بهمن ازدهمی در
 و یبرادرکش از زدن سرباز و ملت به وستنیپ جرم به را بوشهر و همدان اصفهان، تهران، يهاپادگان فداکار و ریدل
 خطر معرض در رند،یگ قرار تجاوزگران دست آلت نخواستند که زیعز جوانان نیا جان و کرده ریدستگ انت،یخ
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 همرزمان نیا وضع نگران سخت متعهد، مبارزان همه و آگاه رانیدل نیا يهاخانواده نکهیا   1.است گرفته قرار يجد
 منازل هیتخل به مجبور را سلحشوران نیا يهاخانواده ،یروح سخت طیشرا نیا در آنکه تررحمانهیب و دارندیب

 و کنند آزاد زودتر چههر را وجدان با رزمندگان نیا که میکنیم اخطار مسئول مقامات به ما. اندکرده یسازمان
 و شد خواهند روهروب ما مبارز ملت زیقهرآم و دیشد العملعکس با وگرنه درآورند؛ ینگران از را آنها يهاخانواده

 به را همافران که میرژد. بو خواهد جبار یمردم ضد میرژ متوجه ماًیمستق آن تیمسئول د،یآ وجود به ياحادثه هر
 بود، کرده یزندان یاسیس و ینید مجالس در شرکت و (ره)ینیخم امام يهایسخنران نوار و هیاعالم عیتوز اتهام

 هاتالش نیا از کیچیه اما کند بازنشسته و دیبازخر خدمت، سال 11 تا 10 با را آنان از ياعده که برآمد درصدد
. شدند آزاد آنها ،اسالمی نقالبا يروزیپ و همافران از آنها گسترده تیحما و مردم فشار با باالخره و نداد ياجهینت

 شما همه به همافران بهراجع«: گفتند مردم به آنها بهراجع و کرد تشکر آنها از انقالب يروزیپ از بعد ی(ره)نیخم امام
 زحمت حساس موقع در. کردند کمک ما به حساس اریبس موقع در که بودند یجوانان هانیا که کنمیم سفارش

 طورنیهم و هستند ما دیرش برادران آنها. کنند يهوادار آنها از مردم دیبا. کردند دایپ یبستگ ملت به و دندیکش
 يهاصحنه تمام در مردم دوشهم همافران بیترت نیبد» .میکن حفظ دیبا را همه اند،وستهیپ ما به که يگرید يروهاین

 2.داشتند يامانهیصم يهمکار ،یمدن اهللاتیآ ژهیوبه و ونیروحان و مردم با زین يروزیپ از بعد و بودند حاضر مبارزه

 اهللا مدنی. نابودي مجسمه شاه با مدیریت آیت6-5
 مجسمه محمدرضا، و رضاشاه يهامجسمه برابر در نهساال يهاجشن يبرگزار لیدل به اول و دوم پهلوي دوراندر 

 يشهر هنر مثابهبه دانیم ۀمجسم تیفظر از نشان اتفاق نیا. کند فایای فاتیتشر يسازخاطره در یمهم نقش توانست
 موضوعات يحداکثر یفراوان لیدل به دوران نیا در نیادیم مجسمه زباناما شت؛ دا شهر يفضا تیفیک يارتقا در

 و تیحاکم خدمت در يعنصر مثابههب که بوده اقتدارگرا ،کیدئولوژیا ییگراباستان وی حکومت خاندان به مربوط
 فرار به همین دلیل، بعد از  3.اشتدی نتناسب شهروندان يهاهخواست و روزمرهی دگزن بابود و  آني دئولوژیا

 در شاه مجسمه دنیکش نییپا که داد رخ یبزرگ اتفاقات کشور يهااستان ۀهم در کشور، از يپهلو محمدرضا
 يهامهمجس و سرنگون کردن دنیکش نییپا يماجرا. بود عیوقا نیا نِیترمهم از مختلف يشهرهاهاي میدان

 یاسالم انقالب يماجرا اوج که 1357 ماهبهمن دوموبیست تا و شد آغازماه يد ششموبیست از يپهلو محمدرضا
   4.ختیر فرو مختلف يشهرها در يگرید از پس یکی شاه يهامجسمه و افتی ادامه جیتدر به بود،

                                                                                                                                                                                   
 .216-220، صص 2 جلد. پیشین، 1
 .216-220، صص 2 جلد. پیشین، 2
، 1394 تابستان، 31 شماره ،هفتم دوره، نشریه علمی منظر، »یانتزاع ییفردگرا تا ياکرهیپ ییاقتدارگرا از تهران نیادیم مجسمه«و همکاران،  عادلوند دهیپد. 3

 .16ص 
، 5867جم، شماره جام، »شدند نابود يپهلو حکومت از مردم خشم آتش در که شاه يهامجسمه دنیکش نییپا از یتیروا؛ مجسمه انیپا«ی، طالب مانیپ. 4

 .9، ص 1399دوازدهم بهمن 
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 به بعد و شود خارج کشور از تا رفت دمهرآبا فرودگاه به اورانین کاخ از بالگردش با شاه که يد ششموبیست
 را کشور سراسر یعموم نشاط و يشاد آن دنبال به و شد اعالمچهارده  ساعت اخبار در شاه خروج خبر برود، مصر

 سراسر انقالب شور و آمدند هاابانیخ به مردم کشور، یرسم اخبار در آن خبر اعالم و اتفاق نیا از پس. فراگرفت
 يهامجسمه تعداد. ندوش سرنگونایران  کشور سرتاسر در شاه يهامجسمه که شد سبب امر نیهم ؛فراگرفت را کشور

سرزمین  يجايجا در هامجسمه نیا یسرنگون ازنیز  یمختلف يهاتیروا و بوده ادیز اریبس شاهشخص  ةشد سرنگون
 و شاه ازاي هنشان آنچه هر تا دندبو آن دنبال به شاه، فرار اخبار دنیشن از پس نیز همدانمردم . دارد وجود رانیا

 که داشتند يپهلو دانیم در   1شاه مجسمه دنیکش نییپا به میتصم رونیازا. ببرند نیب ازدر همدان  را است خاندانش
 شب اما. کردند موکول بعد روز صبح به را اقدام نیا ،شاه میرژ يروهاین ورود و لیوسا نبود لیدل به شودیم گفته

 روز مبادا آنکه ترس از یشاهنشاه مورانأم شب يهامهین در و رفت یکیتار به رو هوا که کمکم ماهيد هفتموبیست
 ساعت یحوال و شب از یمین گذشتن با د،یآ وجود به يریدرگ شاه مجسمه دنیکش نییپافرایند  ودارریگ در بعد

  2.کردند کار نیا به اقدام خودشان ارتش و یانتظام مورانأم شب، مهین کی
هاي خود پس از فرار شاه، من در یکی از سخنرانی«دهند: توضیح میاالسالم فخر روحانی در این زمینه حجت

ها زمینه بازگشت او را پس از فرار شاه، آمریکائی 1332در مریانج همدان اشاره کرده بودم که در مرداد ماه سال 
یدان همدان برداشته شود تا معلوم گردد مردم ایران فراهم کرده بودند. کاش مردم ما همت کنند مجسمه شاه در م

تمایلی به بازگرداندن او ندارند. روز بعد به من خبر دادند جمعیت انبوهی براي کندن مجسمه شاه به شهر رفتند. 
داشت، برسانم. به محض ورودم، یکی از ها میاحساس وظیفه کردم، سریعاً خود را به آن اجتماع که یقیناً کشته

                                                                                                                                                                                   
 میتصم همدان مردم شاه، فرار از قبل انقالب، يروزها از یکی در«دهد: جواد بیات در خصوص شرایط مجسمه شاه در میدان مرکزي همدان توضیح می .1

 پر حوض وسط در يمتر سه حدود ارتفاع در که مجسمه نیا از تحفاظ يبرا اورند،یب نییپا را شهر يمرکز دانیم در واقع اسب بر سوار شاه مجسمه گرفتند
 رعب جادیا يبرا زین تانک کی بود، شده داده قرار بودند آمده یشهربان يروهاین کمک به که ارتش مأموران يسو از زین يحلقو يهامیس ،داشت قرار آب از
 و بود هیعلم حوزه کنار در شانیا منزل د،یرس یمدن اهللاتیآ گوش به مجسمه ردنآونییپا يبرا مردم تجمع خبر .بود شده مستقر تیامن جادیا و وحشت و

 ياچهره با ی قرار داشت،کنون يشهدا ابانیخ ای نیشور ای میقد شاپور ابانیخ در که خود منزل از شانیا داشت فاصله دانیم با قهیدق شش یالپنج  حدود
 برادران هانیا د،یبرو« گفت مردم به خطاب یمدن اهللاتیآ .بودند جمع مأموران و تانک دور به تیعصبان اب مردم شد، حاضر مردم نیب در خاص یابهت و ینوران
 یمردم. کردند اطاعت و داشتند نگه را شانیا احترام زین مردم بود دارمردم اریبس یمدن اهللاتیآ که آنجا از ،»آورد خواهند نییپا را مجسمه خودشان هستند، ما
 ياعده. شد جادیا هایارتش و مردم نیب يافاصله حال نیا در و رفتند کنار و انداخته نییپا را سرها ،بودند مُصر مجسمه آوردن نییپا يبرا و بوده برافروخته که
 .کردند هیتخل را دانیم زین مردم. شد مأموران نیا از یبرخ تبسم موجب حرکت نیا و دادند هیهد گل ارتش مأموران به اهللاتیآ صحبت نیا دنبال به مردم از

 کی دنبال به مردم خشم کردنفروکش و زییپا سرد يهوا و آذرماه غروب بود یبیعج صحنه کردند، بدرقه را مردم و یمدن اهللاتیآ قیعم ینگاه با هایارتش
 آورده نییپا شبانه را مجسمه نیا هایارتش خود و دندار وجود گرید شاه مجسمه میشد متوجه رفتم، دانیم به ماجرا نیا يفردا الطلوعیعل صبح. اهللاتیآ جمله

 را مردم همدان در عالم نیا اگر که داشت يابرجسته نقش) ره(ینیخم امام يهاتیهدا کنار در یمدن اهللاتیآ. بودند کرده منتقل قهرمان پادگان محل به و
 نیا رگذاریتأث نقش اما برسند شهادت به يادیز افراد و فتدیب راه خون لیس راهاماج نیا دنبال به همدان در بود ممکن نبود شانیا تیریمد و کردینم يرهبر
 در همدان افتخارات از یکی تیریمد نیا ،ندکرد افتیدر را ضربه نیترکم اما ندزد میرژ به را بیآس نیشتریب همدان مردم وجودش برکت به و محراب دیشه

 . 1398بهمن  21المللی قرآن)، یو خبرگزاري بین(آرشبود. خاطره جواد بیات  یاسالم انقالب دوران
 .9، پیشین، ص مجسمه انیپای، طالب مانیپ. 2
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اهللا مدنی خود را به من رساند و گفت: پیامی از آقاي مدنی براي شما دارم. عرض کردم: بفرمائید. دین آیتمعتم
اهللا مدنی) امروز جمعیت را متفرق کن و نگذار دست به کاري شما  را به جان اسداهللا (اسم کوچک آیت"فرمودند: 

این مردم با پشنهاد من آمدند، چگونه آنها را برگردانم؟  گفتم: "بزنند. فردا در میدان شهر مجسمه شاه را نخواهی دید.
اند، اگر باور آوردهکشتن این مردمِ دینهاي اطراف میدان کن، ببین چقدر تیربار براي بامگفت: نگاهی به پشت

ریزي و شهادت مومنین برداشته شود، بهتر نیست؟ گفتم: پذیرفتم. فوراً اعالم همین برداشتن مجسمه بدون خون
شویم تا خدا چه خواهد. صبح روز بعد که به دیدار اهللا مدنی متفرق میکردم: عزیزان من، امروز به امر حضرت آیت

 1 »اي در میدان شهر نبود.رفتم، مجسمهاهللا مدنی میآِت
 دانیم از را شاه مجسمه متیق هر به بودند گرفته میتصم مردم«دهد: حسین همدانی در این ارتباط توضیح می

 بودند، شده حساس مسئله نیا به نسبت یلیخ هم استان در میرژ یتیامن یاسیس مقامات. بکشند نییپا شهر یصلا
 و داد هشدار ارتش و یشهربان ياعضا و استاندار به. داد خرج به ياهوشمندانه ابتکار غائله رفع يبرا یمدن اهللاتیآ
 شهر در خاطر نیا به اگر ندارد يریجلوگ توان ياحد و ندبکش نییپا را مجسمه دارند قصد شهر مردم: گفت هاآن به

 اهللایتآ م؟یکن چه دییفرمایم خوب: گفتندد. به ایشان بو دیخواه شما مقصر که کنمیم حجت اتمام، شود يزیخونر
 اهللاتیآ ریتدب با بیترت نیا به. دیبردار دانیم از را مجسمه آن سروصدایب و دیبرو شبانه نیهم خودتان: گفت یمدن
 2».شد دهیکش ریزبه شبانه میرژ عوامل خود توسط يزیخونر بدون همدان شهر یاصل دانیم از شاه مجسمه ،یمدن

 
 تصویر تجمع مردم انقالبی همدان براي سرنگونی مجسمه شاه

                                                                                                                                                                                   
 .4، ص 1400االسالم فخر روحانی، قم، شهریور حجتمکتوب  خاطرات. 1
 .30-31. حسین بهزاد، مهتاب خین: روایت فرمانده بسیجی حسین همدانی از انقالب، کردستان و دفاع مقدس، پیشین، صص 2
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 نع نزاعاقدام مااین  1اهللا مدنی براي جلوگیري از التهاب در فضاي شهري همدان بسیار هوشیارانه بود.اقدام آیت
هاي مردم انقالبی زینه، خواستهترین هبا کمصحیح شهید مدنی  مدیریتبا  بین مردم و نیروهاي شهربانی شد. درواقع

  2د.مین شتأ
 

 
 مدنی در تجمع انقالبیون همدان شهیدتصویر حضور 

 يریدرگ از يریجلوگ منظوربه و یمدن اهللاتیآ يهمکار با ارتش و یشهربان«براساس خاطرات شاهدان عینی، 
در همچنین   3».کردند منتقل همدان پادگان به و دهیکش نییپا را محمدرضاشاه يهامجسمه شبانه مأموران، با مردم

 راحل امام ةچهر برجسته نقش و است انقالب نماد اکنون که همدان يمرکز دانیم«آمده است:  اد بیاتخاطرات جو
 يمرکز دانیم. بود نصب آن در شاه مجسمه یمردم تظاهرات و میاسال انقالب دنیفرارس از قبل ،شده نصب آن در

 يروهاین توسط شاه مجسمه دنیکش نییپا آن نمونه که بوده انقالب طول در یمختلف يهاحماسه شاهد تاکنون همدان
 در هنوز شاه مجسمه یاسالم انقالب يروزیپ از قبل 57 ماهيد. افتاد اتفاق یمدن اهللاتیآ دیشه تیدرا با که بود ینظام

 و کردندیم محافظت آن از یتیامن و ینظام يروهاین از يتعداد و بود نصب سکو يرو بر همدان يمرکز دانیم
 دانیم به شاه مجسمه دنیکش ریز به يبرا مردم. بزنند دست آن به نتوانند مردم که بودند دهیکش آن اطراف را ییهامیس

 صالبت با و ادهیپ يپا با منزل از شانیا و رساندند یمدن اهللاتیآ به را غامیپ که کردندیم ممانعت آن از مأموران و آمدند
. دهندیم انجام را کار نیا خود مأموران که گفتند آنها به و بروند کنار تا خواستند مردم از و وستندیپ مردم جمع به

                                                                                                                                                                                   
 . مصاحبه با سردار حسین همدانی (آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی).1
 .3، ص1357، نهم بهمن 10623. روزنامه کیهان، شماره 2
 .228-231، صص 2 جلدی، پیشین، اسالم انقالب تیتثب تا نهضت يریگاوج از: همدان در یاسالم انقالب، منؤم ابوالفتح .3
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 که بعد روز رفتند و بکشند نییپا هب را شاه مجسمه خود تا کردند درخواست مأموران از گرید يسو از یمدن اهللاتیآ
 اهللاتیآ. بودند برده را مجسمه هنگام شب انینظام چراکه ؛شدند مواجه شاه مجسمه یخال يجا با آمدند دانیم به مردم
 نیا به و کردند اجابت زین آنها و کردند تقاضا تیدرا با بودند مردم خود از که یمأموران و انیارتش از روز آن یمدن

 رتیبص دیبا نرسد یبیآس مملکت به میخواهیم اگر زین امروز. کردند يریجلوگ شهر دانیم در يزیونرخ از سبب
 1».میباش زیاستکبارست و شناسدشمن و داشته

 به سمت تهران کرمانشاه سوم ارتشهاي جلوگیري از حرکت تانک .6-6
 رطوهمان 2.تهران، یک لطف الهی بود ها به سمتزمان با مسئله حرکت تانکاهللا مدنی در همدان همحضور آیت

 مأموران البته. درفتن اهللا مدنی به همدانآیت که بود خدا خواست« کند:جود بیان میحمید منبعکه محافظ ایشان 
 تصمیم آقا بعد. بودند آنجا در شانخانواده که قم به برد را ایشان برادرم. کردند رها و زنجان بردند را ایشان ساواك
 به تهران از. کرد احضار تهران به را کرمانشاه لشکر رژیم که بود زمانی مقارن درست این و همدان بروند گرفتند
 شود، طوراین اگر که بیاید تهران به کرمانشاه لشکر بناست که است قرار این از جریان که زدند تلفن مدنی شهید
 هم بعد. کند عبور اینجا از تواندنمی لشکر که راحت نخیالتا: فرمودند مدنی شهید! کندمی یکسان خاك با را تهران

 خبیث خیلی افسر چندتا البته. بشوید هاتانک سوار شما و کنممی آرام کمکم را هااین من که دادند تعلیم مردم به
 زدند حرف نشابقیه با آقا! ندادند گوش هستند، شما برادرهاي هااین بردارید، دست: گفتند آنها به آقا هرچه و بودند

 شد اعالم تهران در سه ساعت و شدند هاتانک سوار هم مردم. بردارند برادرکشی از دست که کردند قانع را آنها و
 مدنی شهید که آمددر شکل این به وضعیت که بود خداخواهی. است شده ملحق ملت به کرمانشاه زرهی لشکر که
 شب آن در من: گفتندمی آقا. بود تمام کار رسید،می تهران به اهکرمانش لشکر و رفتندنمی اگر که بروند همدان به

                                                                                                                                                                                   
 .1395بهمن  12زاري تسنیم)، . خاطره از جواد بیات (آرشیو خبرگ1
 هیعلم حوزه جنب شهدا، ابانیخ در یمدن اهللاتیآ تیب سمت به و کرده حرکت بازار از 57 سال ماهبهمنیکم وبیست در مردم«. جواد بیات اشاره کرده است: 2

 خارج خانه از یمدن اهللاتیآ هنگام آن در ،»دیکن مسلح را ما رهبران، رهبران،« دادند شعار صدا کی دند،یرس شانیا خانه در به که یزمان کردند، حرکت آخوند
 یفرمانده زمان، آن در یمدن اهللاتیآ» .کند ياری را شما که کنمیم دعا و خواهمیم خدا از م،یبده شما به میدار چه ما خدا، بندگان« گفت مردم به و شده

 سمت به شاه ینظام ستون حرکت انیجر در شانیا که زمان آن بودند، شانیا فرمان به شگو مردم و داشت برعهده را کشور غرب و همدان استان در انقالب
 هم من هستند، ما خود از آنها دیکن تعرض) هایارتش( آنها به دیندار اجازه کی چیه اما دیریبگ را آنها يجلو دیبرو شما«ند: گفت مردم به خطاب بودند تهران
 کردند حرکت ،رفتیم تهران به کرمانشاه از شاه يهاتانک که ییجا قهرمان پادگان سمت به شانیا منزل از یمدن اهللاتیآ فرمان به مردم ادامه در .آمد خواهم

 ریمس در بود یکینزد آن در که را هانیماش يهایاسقاط يگرید انداخت،یم تانک يجلو را درخت تنه یکی داد،یم انجام یاقدام مردم از کی هر انیم نیا در
 تا دادیم تانک رانندگان به و درآورده را خود راهنیپ گرید یکی داشت، را انیارتش حرکت ممانعت قصد و رفته هاتانک يباال یکی داد،یم قرار هانکتا راه

 دادند لیتحو آنها به ار خود يهاسالح و کرده ینینشعقب و شدند همراه مردم با شاه ارتش خود ادامه در .نشوند شناخته و کنند ضیتعو را خود ینظام لباس
 يهاسالح نیا از شاه، میرژ سقوط از پس بعد یمدت که ه شدداد لیتحو شانیا به و برده یمدن اهللاتیآ خانه به و جمع ياریبس يهاسالح ه،یقض آن در که
 .1398بهمن  21المللی قرآن)، خاطره از جواد بیات (آرشیو خبرگزاري بین ».شد استفاده شهر در تیامن جادیا جهت ینظام
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 افسر چند آن مردم شب آن. فرمود هدایت انقالب و اسالم نفع به را چیزهمه چطور که دیدم عینه به را خدا دست
 1».پیوستند مردم به ارتش و هوایی نیروي که هم بعد. کردند دستگیر را خبیث

 

 
 ها به سمت تهراندر جلوگیري از حرکت تانک تصویر جهاد مردم همدان

 در مرتب نظامى، حکومت برقرارى و يپهلو رژیم فشار وجود با همدان مردمدر تبیین این مسئله باید اشاره شود 
 به آنها. کردندمى شمارىلحظه نهایى پیروزى براى و داشتند شرکت طاغوتی رژیم علیه تظاهرات و هاراهپیمایى

 اوضاع همه بر بود، داده تشکیل مدنى اهللاآیت که ستادى در و گرفته دست در را شهر کنترل ،مدنى اهللاآیت رهبرى
 محض بهمردم همدان  که طورىبه آورد؛مى هیجان به را مردم تهران، از خبرى هرگونه روزها آن. داشتند نظارت
 نیروى هنرآموزان و همافران به شاهنشاهى ردگا افراد حملهخبر  و تهران در نظامى حکومت برقرارى اعالم خبر شنیدن
 روز بامداد تا پراکنده صورتبه که شد شروع اىتوفنده و عظیم تظاهرات همدانشهر  در آباد،فرح پادگان در هوایى

 سردادن با مردم و شد آغاز دوباره صبح 9 ساعت از ساعت، چند از پس تظاهرات این. انجامید طول به بهمن 22
 ،مسلسل گلوله،« ،»االاهللاالاله اکبراهللا« ،»قریب فتح و اهللا من نصر« ،»مبارك شهادتت شهیدم برادر«: ونهمچ شعارهایى

 ،اتحاد ،اتحاد« ،»گردد باید اخراج آمریکایى مزدور« ،»شهادت جهاد، ایمان، سعادت، راه تنها« ،»است خلق ضد جواب
 و شب اگر حتى دارد، ادامه نهضت ستمگر، هر دفع تا« ،»اهللاروح فقط رهبر اهللا،حزب فقط حزب« ،»انقالب ضرورت

 ده ساعت تا ،»خمینى قرآن، خدا، ملى، شعار است این« ،»خواهیمنمى سلطنت قرآنیم پیرو ما« ،»بارد گلوله ما بر روز
 را نتهرا سوى به حرکت قصد که همدان سه تیپ حرکت از همدان مردم این، برعالوه. دادند ادامه خود تظاهرات به

 چنین باره این در شده، ثبت ارتشتاران بزرگ ستاد ۀروزان وقایع دفتر در که گزارشى در. کردند جلوگیرى داشت،
 اصابت اثر در. بودند شده اعزام تهران شهر به اغتشاشات از جلوگیرى جهت همدان سه تیپ از پرسنلى« :است آمده

                                                                                                                                                                                   
 .10، پیشین، ص »جودمنبع حمید با شنودوگفت در محراب شهید چهارمین اخالقی و سیاسی منش از هاییجلوه«صدري،  احمدرضا. 1
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 و زخمى دقیق عده از ولى است، شده کشته داردرجه فرن یک و زخمى پرسنل از زیادى تعداد اخاللگران، ۀگلول
 شهر این سوى به تهران مردم سرکوب منظور به کرمانشاه سوم ارتش روز، همان در» .نیست دست در اطالعى هاکشته

 ةجاد مسیر در مردم که طورىبه شد، روروبه مردم مقاومت با همدان، تا اسدآباد از مسیر، طول در که کرد حرکت
 آن در. شدند متوقف همدان در نهایت در مردم مقاومت با مذکور هاىتانک و کردند ایجاد موانع کرمانشاه،-آباداسد

 مسلح افراد جاده، کردن مسدود ضمن و بردند هجوم تهران - کرمانشاه جاده به مدنى اهللاآیت دستور به بنا مردم روز،
 االسالمحجت. کردند منتقل شدهتعیین محل به و آورىجمع را آنان هاىاسلحه کرده، سالح خلع را هاتانک در

 مخابراتى نفر یک ماه،بهمن یکموبیست شب« :گویدمى باره این در داشت، قرار واقعه این متن در که بهرامى غالمحسن
 پادگان ارندد قصد و اندافتاده راه به تهران سوى به هاتانک کرمانشاه از :گفت و آمد کنانگریه و متشنج حالت با
 جلسه تشکیل دامغانى عالمى و مدنى اهللاآیت و ما شب. کنند خارج محاصره از را است مردم ةمحاصر در که »جى«

 پیشروى جلوى تا شود مسدود بود، باریک که قزوین گرمآب ةجاد که شد قرار و کردیم مشورت هم با و دادیم
 چرا نروند؛ جلو و بگیرند را هاتانک جلوى فقط که شود اعالم دممر به مذکور ۀجلس مشورت به بنا و بگیرد را هاتانک

 من و انداختیم راه تظاهرات ما فردا. بود این شب ۀجلس در ما قرار. بکشند خون و خاك به را شهر آنها بود ممکن که
 گفتند هاجوان. رفتیم جلو ما. بودند رسیده مریانج نزدیک هم هاتانک و شدند جمع مردم و کردم سخنرانى به شروع

 هاتانک آنها. شد شهید نیز نفر یک و بردند یورش هاتانک سوى به مردم. کنیم سالح خلع را هاتانک بریزیم باید که
  1»م.کردی منتقل مدنى اهللاآیت منزل به را هااسلحه و کردممى وآمدرفت ماشین با بنده خود. کردند سالح خلع را

ۀ حمل در مهمات و سالح و نگهداري آورىجمعنحوة  در خصوص  2پناهنىحسی ابوالقاسم سید االسالمحجت
 که محلى به مدنى اهللاآیت مرحوم اتفاق به«: کنداهللا مدنی در این زمینه بیان میو نقش آیت هاتانک به مردم همدان

 پناهحسینى که مودندفر مدنى اهللاآیت مرحوم رسیدیم، آنجا که وقتى. رفتیم بودند، کرده متوقف را هاتانک مردم
 آیدمى یادم. برگشتم منزل به بنده. دهید جا و نگهدارى منزل در را آورندمى که هایىاسلحه. برگردید منزل به شما
 ذخیره آنجا آوردند،مى که هایىاسلحه و مدنى اهللاآیت منزل برگشتم موتور با و نکردم پیدا ماشین و نقلیه وسیله که
 از وى منزل که چرا دهد؛ رخ اىحادثه نکند که داشتم آن بیم من برگشتند، منزل به مدنى یدشه که وقتى. کردممى

 جورچه ببینم تا کنید منزل امن ۀخان یک در است صالح شما که کردم عرض ایشان به. بود پر اسلحه و مهمات
  3 ».شودمى

                                                                                                                                                                                   
، 1387اول،  ی، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپاسالم انقالب تیتثب تا نهضت يریگاوج از: همدان در یاسالم انقالب، منؤم ابوالفتح. 1

 .228-231، صص 2 جلد
 دلیل به طاغوت دوران در و بوده همدانی معصومی مالعلی آخوند العظمی اهللاآیت مرحوم ممتاز شاگردان از پناهحسینی ابوالقاسم سید االسالم. حجت2

 مقدس دفاع دوران آغاز با نیز اسالمی انقالب پیروزي از پس وارسته عالم این .بود شده شکنجه و زندانی دستگیر، ساواك سوي از دادند،می انجام که مبارزاتی
 .کردند تن به را جانبازي پرافتخار رداري نیز مسیري این در و و شده باطل علیه حق نبرد هايجبهه عازم

 .230-234، صص 2 جلدی، پیشین، اسالم انقالب تیتثب تا نهضت يریگاوج از: همدان در یاسالم انقالب، منؤم ابوالفتح. 3
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: کندها گرفته بودند، نقل میتانکآوري تجهیزاتی که مردم از نیز در مورد جمع 1نژادیک یمحمدعل دکتر
روند. هایی از کرمانشاه حرکت کرده و به سمت تهران میتانک اهللا مدنی)(آیت آقااي آمدند گفتند که حاجعده«

اي که حاال چیکار کنیم، این بحث مطرح شد که برویم مثالً یک لودري گیر بیاریم، جاده را ببندیم. در این فاصله
مدنی آمادة رفتن است. اصالً دیگر فرصت اینکه فکر بکنیم چه باید بکنیم در کار نبود.  اهللاتدفعه دیدیم آییک

ایشان راه افتادند و همگی رفتیم در جاده کرمانشاه، در آن وقت، پادگان همدان آنجا بود و تقریباً از پادگان رد شده 
ها داشتند از دوربینش د هر تجهیزاتی این تانکهاي همدان رسیده بودند که مردم ریختنها به نزدیکیبودند. تانک

ها هاي نفربرها هم گرفتند و پاره کردند. بعد این تانکاي که داشته، خشابی که داشته تا این الستیکگرفته، اسلحه
شته ها برداگیر شدند و نتوانستند به راه خود ادامه بدهند. این تجهیزاتی، این وسایلی که از این تانکجا زمینهمان

بودیم ها باید به فکرش میشد ولی بعد اینها برداشته میخورد و در آن لحظه باید آنشد به درد چیزي هم نمیمی
هایی دادیم در مساجد نظیر مسجد حاج تقی، و خود من در واقع که آنها را یک جایی جمع بکنیم. یک اطالعیه

ه مردم تجهیزات را در اختیار ما قرار دهند. مردم وسایل اي از آقاي مدنی در صدا و سیما هم اعالم کردم کنامه
 2»کردیم.ها رو جمع میدادیم و اینآوردند، رسید میها رو میتانک

 سوى به کرمانشاه طرف از دارند تانک عده یک که دادند خبر که وقتى« :گویدمى باره این در نیز  3مشتاق حسن
 از تاسه دو. کردند متوقف را آنها و کرده ایجاد انعم هاتانک مسیر در تندرف و شدند بسیج همه مردم روند،مى تهران

. بکنیم چه را هااین که کردیم مشورت مدنى آقاى با و آوردند را هااین و گرفتند من خانم برادر را هاتانک رانندگان
 پذیرایى آنها از حاال گفتند بکنیم، چه حاال گفتیم. بروید گفتند و کردند مأمور را هااین ندارند، گناهى هااین گفتند
 آقاى و دادیم تحویل مدنى آقاى دفتر بردیم را آنها هم صبح و بودند بنده خانم پدر منزل در آمدند شب یک. کنید
 آقاى» د.شدن متوقف کرمانشاه جاده در همدان، شهر به نرسیده هاتانک ولى. فرستاد تهرانبه  را آنها هم مدنى

 بهمن 22 روز صبح ما« :داردمى اظهار هاتانک به حمله درباره جاودانه، ۀحماس این در کنندگانشرکت از رستمى،
 از پس. کرد سخنرانى ما براى او و کردیم اجتماع ایشان منزل درب جلوى و رفتیم مدنى اهللاآیتشهید  منزل سوىبه

 تهران به خواهندمى و آمدند کرمانشاه زا هاتانک که گفتند مدنى شهید و کرد صحبت حاضرین از دیگر یکى وى،
 سه دو هاىگروه صورتبه گویان، اکبراهللا مردم،. بگیریم را هاتانک این جلوى باید شده، که قیمتى هر به و بروند
 ۀهم. افتادند راه به کرمانشاه جاده سوى به آنجا از و رفتند اکباتان خیابان به) شهدا( شورین خیابان از سرعتبه نفرى
. آمدندمى مردم ۀهم. بیایید شده تمام کار دیگر که گفتیممى دوید؛مى شما چرا است، خبر چه که گفتندمى مردم

                                                                                                                                                                                   
اهللا مدنی همکاري و بودند و با آیت همدان به مدت یک سال و نه ماه استاندار اسالمی، انقالب از بعد و بودند همدان در مدنی شهید همراهان از . ایشان1

 هاي مختلف به امر تدریس پرداختند.بوده و در دانشگاه فرهنگی انقالب عالی شوراي مراوداتی داشتند. ایشان عضوء
 .1399اردیبهشت  29، تهران، نژادیک یمحمدعل دکتربه نگارنده با صاح. م2
یشان قبل و بعد از هاي سیاسی ضدّ رژیم پهلوي داشته و به همین دلیل از سوي ساواك دستگیر و زندانی شدند. امتولد همدان بوده و فعالیت. حسن مشتاق 3

 انقالب اسالمی به امر تعلیم و تربیت مشغول بودند.
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 هاىچوب مردم دیدیم. بگیرید را هاتانک جلوى باید که گفت است، خبر چه گفتیم. رسیدیم خیابان آخر
 خودتان چرا جان آقا گفتم. گذاشتندمى هجاد جلوى آوردندمى کردند،مى بغل را کاروانسرا جلوى فروشىچوب

 این میان را همه ،بیاورید چوب یک نفر دو خواهیدمى اینکه عوض. هست که ماشین همه این دهید،مى زحمت را
 مردم دیدیم رفتیم، وقتى. هستیم نفر اولین که کردیممى خیال ما. کردند را کار همین مردم و بگذارید بارها تاکسى

 در مستقر ارتشى افراد البته و بودند مستقر هاتانک باالى در گویان اکبراهللا و کردند تصرف را اهتانک مسلمان،
 را مأموریت جریان و زده تلگراف مدنى اهللاآیت به آنها فرمانده که چرا شوند؛ درگیر مردم با خواستندنمى هاتانک
 ترتیب، بدین  1».بود داشته برحذر درگیرى هرگونه از را آنها و کرده صحبت ایشان با نیز مدنى آقاى و گفته او براى
 نیب در یمدن اهللاتیآ نفوذ نمایانگر یخوب به اتفاق نیا .شدند تهران سوى به هاتانک حرکت از مانع همدان، مردم
 از انقالبیون صداى و شد پیروز اسالمی انقالب بهمن، دوموبیست روز د.بو کشور غربِ منطقه انینظام و هایارتش

 سرور و شادى در غرق خبر، این شنیدن با نیز همدان مردم. رسید ایران مردم تمام گوش به تلویزیون و رادیو طریق
 خیابان در واقع ژاندارمرى هنگ مردم، روز، آن فرداى. کردندمى توزیع شیرینى و گفتند تبریک همدیگر به و شدند

 2.شد ضبط آنان توسط تانک دستگاه رچهاوسی و کردند تصرف را شهربانى و عشقى میرزاده
 خبر آنکه محض به«: اب خیّن در این زمینه اشاره کرددر کتاب مهت همدانفعال  مبارزان از یهمدانحسین  سردار

 يبرا مردم. شد خروش و جوش کپارچهی شهر د،یرس همدان به کرمانشاه از 81 لشکر ستونیب یزره پیت حرکت
 يهاجوان گرفت، دست به را عمل ابتکار بالفاصله شانیا. شدند جمع یمدن ياآق اقامتگاه اطراف در فیتکل کسب
 خودش تهران، سمت به همدان از موصوف پیت يهاتانک عبور از يریجلوگ يبرا و کرد یسازمانده را شهر مبارز

 یابانیخ يسنگرها انواع و بردند هجوم هاآن به بالفاصله مردم شدند، شهر وارد هاتانک کاروان یوقت. آمد دانیم به
 یحت کردند درست مولوتف کوکتل هابچه و دارخانه زنان. کردند احداث هاتانک راه سر بر را بازدارنده موانع و

 ها،لنگیش شدن دهیبر با. دندیبر بُرآهن یچیق با را هاآن کیلوردیه لنگیش و هاتانک صف به زدند مردم از ياعده
 آتش و بودند فعال هاتانک نیا يربارهایت البته. شدند ریگنیزم و نداشتند ییجاجابه قدرت گرید میرژ يهاتانک

 پابه ییغوغا شهر در. رساندند شهادت به ای و کردند یزخم را هاآن از يشمار و کردند باز مردم يرو یپرحجم
 و زیتجه مسئول داشت، یمدن اهللاتیآ با یکینزد ارتباط که همدان دانشگاه وقت دیاسات از نژادیک یمحمدعل .شد
 يهاتانک جنگ به تا داد یمردم يهامیت به و کرد فراهم يکمر کلت قبضه چند او. شد یمردم يروهاین حیتسل

 یاهال. رفتند ارتش يهاتانک مصاف به یسالخ بزرگ يچاقوها و قمه ر،یشمش با زین مردم از ياعده. بروند ارتش
 همدان یمواصالت آسفالت جاده کلنگ و لیب با هاتانک حرکت خبر فتایدر محض به زین همدان اطراف يروستاها

 با جاده از نقاط یبرخ در نیهمچن. کنند عبور جاده از نتوانند هاتانک تا کردند خراب نقطه نیچند در را تهران به
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 همدان دممر يریدرگ يخبرها و هاعکس. شود جادیا هاتانک برابر در يسد تا ختند،یر خاك آن يرو بر یکمپرس
 1».شد منتشر اطالعات و هانیک يهاروزنامه در حادثه روز يفردا همدان، در یشاهنشاه ارتش يهاتانک با

ها، خودشان مستقیماً وارد عمل شدند و دهد شهید مدنی بعد از مطلع شدن از حرکت تانکخاطرات نشان می
ها ایجاد نمایند و با تجهیزات ساده، مانع رابر تانکعمومی براي ایستادگی در ب ش داشتند در پیشتازي مردم، بسیجتال

ها، چاقوي اساس خاطرات یکی از افرادي که در بیت ایشان بودند، وي براي مقابله با تانک بر ها شوند؛عبور تانک
اهللا تیه، آیدر این قض  2ها استفاده نمایند.آشپرخانه را زیر لباس خود گذاشتند تا از آن براي دفاع در برابر تانک

 و استادان زاعنوان نمونه، ایشان هاي موجود براي مدیریت این جریان بهره گرفت. بهمدنی از تمامی ظرفیت
استفاده  ند،داشتبا ایشان  نیز یکینزد رابطهکه  نژادیک محمدعلی دکتر صخصوبه نایسیبوعل دانشگاه انیدانشجو

 3.پرداختند هاتانکی براي مقابله با مردم يروهاین یساماندهکرده و به 

 مین امنیت شهري. مدیریت استان همدان و تأ6-7

 انقالب . کمیته6-7-1
 مردم عظیم هايتوده توسط خودجوش صورت به که بود انقالبی مهم نهادهاي اولین از یکی اسالمی انقالب کمیته

 مبارزه و روستاها ،هاشهر امنیت از مراقبت هااین کمیته اصلی موریتأم .شد تشکیل کشور هايمحله مساجد درون در
 1357 بهمن 23 از نهاد این ،)ره(خمینی امام حضرت تاریخی فرمان طی. بود انقالب ضد و پیشین رژیم عناصر با
 این تشکیل ضرورت. داشت فعالی نقش کشور اجتماعی و سیاسی امنیتی، صحنه در 1369 سال پایان تا و سیسأت

 دلیل به ژاندارمري، و شهربانی یعنی پلیس رسمی نیروهاي سوي از الزم آمادگی فقدان زمان، از برهه آن در نهاد
، دانشگاه اتیداس ،متعهد روحانیونمردم مانند  مختلف اقشار. بود اسالمی انقالب حفظ اهمیت و انقالب وقوع

 تشکیل در اسالمی بانقال دلسوزِ افرادِ ۀهم وشده  آزاد سیاسی زندانیان از برخی ،کارمندان کارگران، دانشجویان،
 و کشف: از اندعبارت مردمی و انقالبی نهاد این اقدامات ترینمهم .بودند ثیرگذارأمردمی ت نهادِ  این حیات و

 اجراي شهرها، سطح در خیابانی گشت ایجاد لیبرال، هايگروه توطئه با مقابله فرقان، التقاطی گروهک دستگیري
 4غیره. و باطل علیه حق نبرد هايجبهه در شرکت انقالبی، هايشخصیت از حفاظت انتخابات، از حفاظت هايطرح

 عمالً  اریبخت دولت دانستن یرقانونیغ و يپهلو محمدرضا خروج از پساین مسئله در حالی بود که در همدان 
 دوم روز در. گرفتیم صورت مردم دستبه امور فتق و رتق و شد خارج يپهلو میرژموران مأ دستان از شهر اداره

                                                                                                                                                                                   
هاي شر ارزش. حسین بهزاد، مهتاب خین: روایت فرمانده بسیجی حسین همدانی از انقالب، کردستان و دفاع مقدس، تهران، نشر فاتحان، دفتر حفظ آثار و ن1

 .32-33، صص 1389دس، چاپ سوم، دفاع مق
 .1399 بهشتیارد 30 تهران، ئی،طها دیحم دیس. مصاحبه نگارنده با 2
 .67، پیشین، ص 1357 سال یاسالم انقالب يروزیپ روند در همدان نایس یبوعل دانشگاه استادان و انیدانشجو یاسیس يهاتیفعال یبررسفراس، . مژگان گلی3
 زییپا ،35 شماره نهم، دوره انتظامی، دانش ،»مردمی و گراجامعه پلیس سپهر در مهم ايتجربه ،اسالمی انقالب کمیته« حمانی،ر داحسانیس و ترابی یوسف. 4

 .112 ص ،1386
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 اختیار در انقالبى هاىگروه فعالیت براى را هاآن از برخى محل و داده تغییر را دولتى مراکز نام همدان، مردم بهمن،
 در. یافت اختصاص دبیرستان به رستاخیز، حزب ساختمان و جوانان اسالمى انجمن به جوانان خانه چنانکه گرفتند؛

 در. کردند اعالم شهر از حفاظت براى را خود آمادگى همدان جوانان چماقداران، اغتشاشات شایعه گرفتن قوت پى
 همدان شهر به تا کردند اجتماع همدان -مالیر جاده مسیر در رژیم دستان به چماق از اىعده 1357 بهمن 4 روز

 کلنگ و بیل و دستىچوب با مردم، طبقات دیگر اتفاق به همدان جوانان خبر، این و پخش اعالم از پس. کنند حمله
 جمعیت، سیل دیدن با دستان به چماق. افتادند راه به چماقداران اجتماع محل سوى به و شدند جمع شورین خیابان در
 سرد هواى در گسترده راهپیمایى یک برپایى با شهر، بر تسلط از پس همدان مردم و جوانان. گذاشتند فرار به پا

 را مردم منازل به نفت رساندن و توزیع مسئولیت همچنین هاآن .شدند اسالمى جمهورى برقرارى خواستار همدان،
 تشکیلایشان  که ستادى با و گرفته دست در را شهر کنترل مدنى اهللاآیت رهبرى به همدان مردم. گرفتند عهدهبر

 دلیل به که بازارى افراد که شدند مأمور گروهى مدنى، اهللاآیت سوى از. داشتند نظارت اوضاع ۀهم بر بود، داده
 1.کنند کمک هاآن به و شناسایى بودند، مالى تنگناى در که دیگرى مردم همچنین و بازار تعطیلى

بودند، از ستاد عملیاتی انقالب اسالمی  مترصد ساختارسازي از آنجایی که شهید مدنی براي پیشبرد امور شهري
اهللا مدنی اشاره رهبري آیت ته انقالب بهدر خصوص کمی  3علی آقامحمدي  2همدان در هتل بوعلی حمایت کردند.

 یمدن اهللاتیآ که همدان در خصوصبه. دادیم انجام را کارها تمام شد لیتشک یوقت یاسالم انقالب تهیکم«ند: کمی
 آن سیرئ و بود رینظیب رانیا کلِ  در نیا که میداشت را همدان استان انقالب يشورا کی همدان استان در ما بود،
 نام به يزیچ کی که میکرد بیتصو انقالب يشورا در ما. بودم شورا آن عضو هم من که بود یمدن اهللاتیآ شورا
 تهیکم اصالً که بود نیا از قبل نیا قتیحق درداشته باشیم.  همدان استان یاسالم انقالب يهاتهیکم یهماهنگ يشورا

 انقالب ۀتیکم آن ةفرماند یمدن اهللاتیآ حکم اب قتیحق در آن از قبل ما و شود لیتشک تهران در یاسالم انقالب
 یامکانات چیه ما که هم ابتدا. شدینم نیا هم همدان به مربوط فقط و داشت اشراف استان کل به که میشد یاسالم

 انجام همدان به را یحمالت چماقدارها که یموقع در تاًینها و میشدیم جمع هم دور ساده قتیحق در ماو  مینداشت را
 ورود از يریجلوگ و آمد شیپ بهمن دوموبیست بعد یول میداشت را يایمعمول امکانات حدود نیهم در هم ما د،دادن

 هم امکانات و سالح بحث گرید قتیحق در م،یداد انجام همدان در بهمن یکموبیست در را تهران سمت به ارتش
 ساختمان آن در را استقرارمان محل و میگرفت بانقال يروزیپ از قبل را زیرستاخ حزب ساختمان ما البته. شد فراهم
 در که بود يکار قتیحق در نیا. میگرفت عهده به و میداد انجام را کار ما دیرش خواجه ابانیخ در یعنی. میداد قرار
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اهللا مدنی محسوب شده و ارتباط نزدیکی با شهید باشند که از شاگردان برجسته آیتلی آقامحمدي متولد همدان و از فعاالن سیاسی قبل از انقالب می. ع3

هاي زیر را برعهده اسالمی بودند و عالوه بر آن، مسئولیت شوراي مجلس رد همدان مردم دوره نماینده سه محراب داشتند. ایشان بعد از انقالب اسالمی
 کمیته پرورش، رییس و آموزش وزیر کشور، مشاور اقتصادي بازسازي شوراي در مجلس منتخب اسکناس، نماینده اندوخته بر نظارت هیئت داشتند: عضو

 نظام و غیره. مصلحت تشخیص مجمع سیما، عضو و صدا سازمان رئیس مقام یما، قائمس و صدا سازمان رئیس سیاسی ملی، معاون امنیت عالی شوراي اقتصاد
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 یحت و ياستاندار و ییاجرا مقامات تا گرفته ییقضا مقامات از ما تهیکم در نیبنابرا. بود کرده دایپ سامان تهیکم
 رفتم من یوقت است ادمی من. میکردیمهم  نظارت. میکردیم منصوب را يگرید ةحوز هر به مربوط قاماتم

 چطور که کردندیم هیگال م،یشناختیم ما داشتند یانقالب سابقه و بودند هم نیمتد که قضات از یبرخ ،يدادگستر
 تا و ستین یقبل ساختار آن گرید شده، انقالب رهباالخ میگفت ما. دیدهیم قرار کار نیا جزء هم را هییقضا ةقو شما

 هامتیق یهماهنگ عتاًیطب آنها از یکی. میکن استقرار را زیچهمه که است نیا ما ۀفیوظ قتیحق در شود مستقر حکومت
 نکنند، مصرف گوشت مردم که دادند دستور هم یمدن اهللاتیآ بود، شده گران گوشت یمقطع کی در مثالً که بود
 قتیحق در جهت نیا از که بود کنترل نیا هم هامتیق موارد هیبق در و شود کنترل بازار دادند دستور هنکیا هم
 1».بود بازار بر نظارت قتیحق در شانیکارها از یکی کردندیم کار تهیکم در که ییهابچه

اختالفاتی داشتند.  ا یکدیگرکیل دو کمیته در سطح شهر بود که بیکی از مسائلی که در همدان وجود داشت، تش
 را اول تهیکم .شد سیتأس همدان در تهیکم دو ،يروزیپ يفردا از«د: دههمدانی در این خصوص توضیح می سردار

 پوشش را یمدن اهللاتیآ حضرت هواداران عمدتاً که دوم تهیکم و کردند درست او طرفداران و یدامغان یعالم يآقا
 احکام مثال عنوانبه داشتند مشکل هم با ،يمواز تشکل دو نیا. شد سیتأس يآقامحمد یعل یفرمانده به دادندیم

 تهیکم هم را یمدن اهللایتآکمیته  احکام و نداشت قبول یمدن يآقا طرفدار تهیکم را یدامغان یعالم يآقا از صادره
 به) ره(امام ضرتح داماد  ،2یاشراق اهللاتیآ که 1358 سال زییپا لیاوا در سرانجام. شناختینم تیرسم به هاآن

 و شد برکنار شهر جمعه امامت از یدامغان یعالم يآقا اول ۀوهل در. گرفت صورت عمده تحول چند آمدند همدان
 يآقا طرفداران به متعلق تهیکم آن. گرفت عهده به یمدن اهللاتیآ را شهر جمعه امامت) ره(امام حضرت حکم به

 3».شد منحل رسماً هم یدامغان یعالم
 فرودگاه بستن اعالم از بعد«ی آمده است: دامغان یعالم و یمدن اهللاتیآ تقابلهتاب خیّن پیرامون در کتاب م

 در مختلف يهاشهر يعلما ران،یا به) ره(امام مراجعت از يریجلوگ يبرا اریبخت شاپور دولت توسط تهران مهرآباد
 نیب يریگجبهه حالت ینوع عمالً یول شد، تحصن اعالم هم همدان در. کردند تحصن میرژ اقدام نیا به اعتراض

 اهللاتیآ خود. داشت وجود یمدن يآقا طرفداران با بودند خلق نیمجاهد هوادار شتریب که یدامغان یعالم يآقا انیحام
 و خلق نیمجاهد یدتیعق یمبان هیعل صراحت به یمدن يآقا. داشت مشکل یلیخ یدامغان یعالم يآقا با هم یمدن
 را هاآن مدام یدامغان یعالم يآقا گرید طرف از و گرفتیم موضع سازمان نیا یستیارکسم یافراط يهاشیگرا

                                                                                                                                                                                   
 امور کل اداره، نشریه فرهنگی خبري پل (»نظام مصلحت صیتشخ مجمع عضو يآقامحمد یعل دکتر با پل هینشر یاختصاص يگفتگو«علی آقامحمدي،  .1
 .25، ص 1399، مرداد 32ي)، سال سوم، شماره کشاورز جهاد وزارت ثارگرانیا

 بودند اندیشه صاحبان و علماء زمره در غالباً ایشان پیشینیان. گشود جهان به دیده قم، سیدان محله در 1304 بهمن در اشراقی الدینشهاب شیخ حاج اهللاآیت .2
 و نهضت دوران در ایشان وثوق مورد النفعا از ،)ره(خمینی امام حضرت داماد اشراقی اهللاآیت .شدند می محسوب شیعه دینی علوم در اي وزنه یک هر و

 تبدیل ایران و نجف وصل هاي حلقه از یکی به مردمی، شدن مبارزات گرم با و ایران مردم مبارزات آغاز آستانه در ایشان. رودمی شمار به اسالمی انقالب
 .گرفتند برعهده نیز را سیاسی زندانیان خانواده از یتحما ترسنگین وظیفه قم، در امام دفتر اداره دوباره گرفتن دست به از پس خصوصاً و شدند
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 جامع مسجد در د.بودن یسازمان پسرش دوتا کهنیا چه داشت خلق نیمجاهد سران با یخوب اریبس روابط. کردیم دییأت
 یمدن يآقا دور کارمند ،یفرهنگ ،يبازار اقشار عمدتاً شدیم اقامه مردم حضور با یمدن اهللاتیآ يهانماز همدان
 نیب یقیدق و درست یکشخط نکهیا لیدل به البته. میداشت ارادت و شیگرا یمدن يآقا به هم ما. بودند زده حلقه

 نیمجاهد و یدامغان یعالم يآقا طرفدار عموماً که) ص(غمبریپ مسجد يهابچه با طبعاً نداشت وجود نهضت يهاروین
 يفکر انحطاط و یدتیعق انحراف عمق به که یکسان برهه آن در. میداشت انتقاد با همراه قترفا ینوع هم بودند خلق

 لذا بود؛ میرژ با مبارزه نفس همدان طیمح بر غالب گفتمان گرید طرف از. بودند کم یلیخ باشند، واقف سازمان
 1».ماندیمن یباق یدامغان یعالم يآقا و یمدن يآقا طرفداران نیب يریگقهی يبرا ییجا گرید

 . امنیت شهري و مدیریت مشکالت6-7-2
ایشان باعث شد تا نهادهاي  اقدامات اهللا مدنی، مدیریت اغتشاشات و تأمین امنیت بود.از اقدامات و عملکردهاي آیت

، اشاره ، خاطرات مرضیه دباغ»پرواز با نور«دست بگیرند. در کتاب وند و مدیریت شهري را بهگیرنده فعال شتصمیم
 در ینظام يروهاین گرید ابتدا در مثالً  ؛داشت ییزداتشنج و تیامن جادیا در يانکار رقابلیغ نقش سپاه،«ده است: ش

 استان انقالب، يابتدا در. بودند پاسداران سپاه و یمدن دیشه رنده،یگمیتصم نهاد تنها آنجا در. بودند یانفعال یموضع
 دست در را عمل ابتکار یمدن دیشه زمان آن در. کند کار چه دانستینم يداراستان و داشت راکد یحالت همدان
 2».بود شانیا تیدرا از نیا و گرفتند
 مدرن باشگاه ازجمله د؛درآم مردم تصرف به یدولت يهاساختمان و هااداره یتمام یاسالم انقالب يروزیپ از پس
 شهر کنترل منظور به یمدن اهللاتیآ. بود شاه به متعلق که یعلبو هتل و استانداران اقامت محل که همدان يشهردار

 یتقمحمد اهللاتیآ چون یونیروحان همراه را انقالب ستاد ،یبوعل هتل در يکشور و يلشکر نیمسئول انتخاب و
 یعل نژاد،یکدکتر  ،ییفدا دکتر ،ینیحس محمد دیس ان،ینور جواد حاج همانند ییهایانقالب و یدامغان یعالم

 ان،یبازار آموزان،دانش تمام از انقالب ستاد لیتشک از بعد یمدن شهید. داد لیتشک... و یتوکل اهللانصرت ،يمحمداآق
 (ره)ینیخم امام   3.برگردند خود کار محل به و دهند انیپا اعتصاب به امام دستور برحسب تا خواست ...و کارمندان

: کردند اعالم بهمنوششم بیست در یاعتصاب ورانشهیپ و اصناف ،نانبازرگا جمع در اتاعتصاب به دادن انیپا بهراجع
 حفظ را اعتصابات یبعض خواهندیم کارهاشلوغ از یبعض. است حکم شوند؛ شکسته دیبا شنبه روز از اعتصابات«

 رد اعتصابات شکست بعد به حاال از بوده نهضت خدمت در اعتصابات االن تا. بزنند نیزم به را نهضت که کنند
 دیبا یتودهن. است خائن باشد، یباق دیبا فالن اعتصابات که گفت و کرد وسوسه یکس اگر. است ملت خدمت
 اریهوش یول. بشوند کارشان مشغول بروند مردم. بشود شکسته دیبا کشور سرتاسر اعتصابات تمام شنبه روز از. بخورد
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 و اندافتاده االن که هایچچپاول کارها،شلوغ که باشد اریهوش است، خودش سرکار هرکس که حال نیع در. باشند
. دیکن يریجلوگ جداً آنها از ،کنندیم چپاول و اندآمده رانیا يهاشهرستان ریسا و شما شهر نیب در االن که ياشرار

 نقالبا نیا در که آنها. خودشان محل به برگردند دیبا یشهربان يقوا: کنمیم تکرار را یانتظام يقوا سفارش اًیثان من
 ،ییهوا يروین يقوا. کند تعرض آنها به ندارد حق یکس و. هستند امان در خودشان، محل به برگردند اندرفته

. باشند آنها بانیپشت مردم. خودشان محل به برگردند همه ،يژاندارمر ،یانتظام يقوا و ارتش تمام هانیا ۀهم همافرها،
  1»ید...کن حفظ دیبا برادرانه هم با یانتظام يقوا هم و اشم هم را نظم و هستند مردم از هم آنها چنانچه
 بهمن وهشتمبیست روز در مختلف يواحدها کارکنان ۀهم همدان، انقالب ستاد درخواست و امام امیپ دنبال به

. رفتند درس يهاکالس به زین آموزاندانش. کردند شروع را يعاد يهاتیفعال و شده حاضر خود کار محل در
 خود يهاکالس در اسفندماه، پانزدهم که خواست انیدانشجو از ياهیاعالم یط زین همدان يکشاورز یلعا مدرسه
 یدبستان و مشتاق حسن با آنها استیر که وانیوک شهیش نوش،خوش کارخانه کارمندان گرید يسو از. شوند حاضر

 برگزار تظاهرات و اعتصاب داد،یم ردستو یمدن اهللاتیآ که يموارد در فقط و کردند آغاز را خود تیفعال بود،
 انقالب، ستاد اعتصابات به دادن انیپا از بعد. شدیم يریجلوگ شدت به يخودسر و آشوب هرگونه از و کردندیم

 2.ندکردمعطوف  منطقه و شهر در تیامن يبرقرار و کنترل و استان و شهر نیمسئول انتخاب به را خود تالش همه
 ستاد نام به شد لیتشک همدان در يستاد انقالب يروزیپ از بعد«: دیگویم پناهینیحس مدابوالقاسیس االسالمحجت
 شهر امورات موقع آن در که گفت شودیم باًیتقر.. .قرار داشت این ستاد رأس در یمدن اهللاتیآ مرحوم که انقالب

 یهماهنگ با و بودند هم يبازار انیقاآ از ،شدیم ارجاع ستاد نیا به روستا يکارها یحت و کردیم اداره ستاد نیا را
 حسن يآقا» .دیگردیم واگذار آنها به کارها و شدندیم انتخاب يشهر يباال رده نیمسئول رفتهرفته .کردندیم کار

 شده، انقالب دادگاه االن که بود آن پشت يفضا و یبوعل هتل در ستاد محل« :دیگویم ستاد نیا بهراجع مشتاق
 که بودند نفر سه دو يااداره هر سیرئ يبرا و میداشت وآمدرفت نجاآ به زین ما و داشتند فیتشر آنجا یمدن يآقا

 یقاض شانیا ؛بود يابرجسته اریبس تیشخص که بود گوهربنان مرحوم یکی. بودند شهر معتمد معموالً هانیا
 و همزبان که نژادیک يآقا. هايربازا از نفر چند و بود ینیحس يآقاد. بو دادگر نیحس يآقا یکی. بود يدادگستر
 با اوالً  ادارات نیمسئول انتخاب يبرا. داشت حضور زین بودند شانیا اعتماد مورد اریبس و یمدن يآقا يهمشهر
 همدان ياستاندار کارکنان استاندار، انتخاب از قبل» .شدیم مشورت ،بردم نام که يافراد با و يااداره هر نیشاخص
 يو فیوظا دیجد استاندار انتخاب تا اسالمی تهیکم .کردند انتخاب یاسالم تهیکم ندگانینما نعنوابه را نفر هفت

 ستاد يسو از نژادیک دکتر. بود استاندار ،شد انتخاب که یمسئول نیاول. دادیم انجام انقالب ستاد نظارت تحت را
 استاندار انقالب، يروزیپ امیا در« :دیگویم نهیزم نیا در انینور جواد حاج يآقا. شد انتخاب سمت نیا به انقالب
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 اداره را ياستاندار نفره هفت تهیکم یمدت البته( .شود فرستاده تهران از يگرید فرد که شد قرار و شد عوض همدان
 کی در ریش سنگ ابانیخ در و کرد جمع ،بودند يو با که را خاص و بنام ونیانقالب از عده کی یمدن يآقا )کردیم

 گرید نفر چند و ینیحس يآقا ،يآقامحمد یعل نژاد،یک ،ییفدا ان،یفاضل: انیآقا حضور با ياجلسه ياباالخانه
 یمعرف تهران به ما و دیکن قبول شما از یکی انیآقا د؟یایب تهران از ما استاندار چرا کهند فرمود شانیا. داد لیتشک

 شد شنهادیپ نیپرو دکتر به نیب نیا در .بجوشد خودمان با و بداند را ما درد و باشد ما خود ازاستاندار  که میکنیم
 امتناع خواست هم شانیا. کرد شنهادیپ نژادیک دکتر به یمدن اهللایتآ سپس .ندارم را آن توان من: گفت شانیا که

. کرد یمعرف تهران به را شانیا یمدن يآقا و کردند قبول هم شانیا و کن قبول تو ر،یخ فرمود یمدن يآقا که کند
  1».شد شنهادیپ یمدن يآقا طرف از که بود ياستاندار نیاول نیا

 کارگران و هاسانسهیل، هاپلمهید از ياعده اجتماع آنها جمله از ؛بود مطرح همدان شهر در یمشکالت ياستاندار در
 کار ما ،میستین انقالب ضد ما« :نوشتند ياستاندار در سر بر ياپرده نصب با که ياستاندار يجلو در همدان کاریب
 -فروهر وشیدار ،يو زمان در. شد همدان استاندار تمدن يآقا ،1358 خرداد در نژادیک دکتر از پس ».میخواهیم

 اشتغال تیوضع و یاجتماع امور یبررس منظور به خرداد چهارم جمعه روز -موقت دولت یاجتماع امور و کار ریوز
 یداخل امور در کایآمر يناروا يهادخالت از انزجار ابراز منظور به که همدان مردم ییمایراهپ در و شد همدان وارد

 محکوم یداخل امور در را کایآمر يهادخالت و نمود شرکت ونیروحان و استان نیمسئول همراه به بود شده برپا رانیا
 انتخاب در. شد غازآ انقالب ستاد نظر ریز همدان یدولت ادارات يشوراها انتخاب کار استاندار، انتخاب از پس. نمود
 سمت و شغل به توجه بدون ادارات کارکنان نیب از يادار يشوراها ياعضا که شد اعالم ،ياستاندار يادار يشورا
 طرف از ندهینما کی یدولت مؤسسه و اداره هر از ادارات یتمام در انتخابات انیپا از پس و شوندیم انتخاب آنها

 هشد یمعرف شد،یم مستقر یاسالم انقالب یاتیعمل ستاد ای تهیکم در که یاصل يشورا جلسات در شرکت يبرا شورا
 بیتصو ای رد ةدربار که بود يستاد شورا نیا و دیرسمی کل يشورا اطالع به شوراها در شده اتخاذ ماتیتصم و

 میتصم خود جلسات از یکی در ياستاندار یاسالم انقالب يشورا نهیزم نیهم در. دادمی نظر شنهاداتیپ و ماتیتصم
 دعوت ونیروحان از که کردند اعالم شورا نیا ياعضا. دهد گسترش استان سطح در را خود يهاتیفعال گرفت
 یمشابه يشوراها زین گرید ادارات در بود قرار و کنند شرکت آنها ارشاد و ماتیتصم اتخاذ در که شد خواهد

 شد لیتشک همدان فرماندار و یفن دفتر ،ياراستاند کارکنان یتمام شرکت با که جلسه نیا در. شود لیتشک
 و شد شورا میتسل متعهد افراد استخدام و آن هیتصف و کارکنان یاستخدام وضع در دنظریتجد بر یمبن یشنهاداتیپ

 قرار استفاده مورد تا شد داده قرار یمدن اهللاتیآ اریاخت در شورا يسو از زین همدان استاندار اتاق »کسیا-اف« تلفن
 مختلف طبقات از نفر کصدی حضور با ،1357 اسفندماه 17 شنبهپنج روز در زین همدان یاسالم انقالب دادگاه. ردیگ

 سالن در قضات، از نفر دو و یدامغان یعالم یمحمدتق خیش ،یمدن اسداهللا حاج :عظام تایآ حضرات شهر، مردم
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 سابق افسر-يبهادر کمی ستوان حاکمهم به خود جلسه نیاول در دادگاه نیا. دیگرد لیتشک يشهردار ییرایپذ
 1.پرداخت ،بود کرده اقدام انقالب دوران در مردم هیعل که –شهربانی

 . بسیج مردم براي استقبال از امام خمینی(ره)6-8
 روزنامه مقاله ،ینیخم یمصطف اهللاتیآ درگذشت ،یاسیس باز يفضا جادیا مانند یحوادث و رانیا ۀجامع یاسیس يفضا

 يبرا را نهیزم ران،یا از شاه خروج تینها در و 1357 وریشهرهفدهم  حادثه آبادان، رکس نمایس حادثه اطالعات،
 در ،داشت را هنیم به بازگشت قصد که (ره)امام شاه، خروج با. کرد ایمهاسالمی  انقالب يروزیپ و امام بازگشت

 ورود ۀنیزم که یانقالب مبارزان. گشت واهندبازخ کشور به فرصت نیاول در کردند اعالم و شده تريجد خود میتصم
 با تا دندید الزم بود یقطع امام میتصم چون یول برآمدند مخالفت درصدد ابتدا دند،یدینم ایمه را کشور به امام
 نیا. شوند دارعهده هم را شانیا جان از حفاظت (ره)خمینی امام ورود ۀنیزم کردن ایمه ضمن ،ياتهیکم لیتشک
 رفاه ۀمدرس خود، میتصم نیاول در و شد لیتشک یاسیس مختلف يهاگروه از یبیترک با 1357 بهمن مسو در تهیکم
 ياعضا یمعرف با فقط یتیامن لیدل به که روین جذب. دکر روین جذب به اقدام و انتخاب خود استقرار مرکز عنوانبه را

 صدهزار به کینزد یکوتاه زمان دتم در که يطور داشت؛ یثابت و منظم روند گرفت،یم صورت تهیکم یاصل
 امام ورود يبرا نهیزم کردنآماده ،استقبال تهیکم یاصل هدفطور که گفته شد همان. شدند استقبال ۀتیکم جذب نفر

 واحد انتظامات، واحد چون ییواحدها سرعت به منظور نیهم به .بود شانیا تیامن نیتأم و رانیا به خمینی(ره)
 و یداخل خبرنگاران واحد غات،یتبل واحد ،یداخل يزیربرنامه واحد فات،یتشر و يزیرامهبرن واحد ،یمال تدارکات

 ضمن موفق شد قیدق يزیربرنامه با شد. این کمیته لیتشک یعموم روابط و هاشهرستان روابط واحد ،یخارج
 يبرگزار با نیهمچن و يعلو و رفاه مدارس و امام انتقال ریمس زهرا، بهشت فرودگاه، تیامن نیتأم و کردنآماده

 با. کند ایمه امام ورود يبرا را نهیزم بود، کرده فرودگاه بستن به اقدام اریبخت که یزمان در تحصن و تظاهرات
 رانیا وارد مردم استقبال و گسترده تدارکات انیم در بهمن دوازدهم روز در خمینی(ره) امام مقدمات نیا شدنفراهم

  2.شد
(ره) باید اشاره کرد بعد از خروج خمینی مدنی در بسیج مردم براي استقبال از امام اهللاش آیتقبل از پرداختن به نق

 دوور از يریوگجل و مهرآباد فرودگاه بستن اعالم ازشاه از کشور و اعالم آمادگی امام براي ورود به کشور، صحبت 
 ملهجمن کشور سراسر در ونیروحان از يرایبس تحصن ر به میان آمد کهایبخت دولت طتوس رانیا به (ره)ینیخمامام 

 خواستار و کردند تحصن شهر امعج مسجد در گرید ونیروحان و علما از ياریبس و یمدن اهللاتیآ اتفاق افتاد. همدان
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 .11-12، صص 1393، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، )ره(ینیخم امام از استقبال تهیکم یشفاه خیتار، قاسملو اکبر و آقاجانپور معصومه .2



 قانی(ره)دهخوار مدنی اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید هايفعالیت و شخصیت زندگانی، شفاهی تاریخ :االعالم العلماء سید   420
 

  

بعد از   1.دهندینم انیپا را تحصن امر نیا افتنین ققحت تا که دنکرد اعالم . آنهاشدند مهرآباد فرودگاه شدن باز
 مردم را براي استقبال از ایشان آماده کردند. ) به ایران، شهید مدنیحمایت از ورود امام(رهتحصن براي 

هاي مختلف تالش تاندر مرکز کشور، یاران امام خمینی(ره) در شهرس از امام ستاد استقبال هايبر فعالیتوهعال
اهللا ازند. در این میان، آیتز امام(ره) آماده سکردند تا به استقبال ایشان بروند و فضاي عمومی شهرها را براي استقبال ا

 در مسجد جامع همدان به بسیج مردم براي استقبال از امام خمینی(ره) پرداختند:  نیز مدنی
 اریبس آنجا در یمدن اهللاتیآ که بود مردم يروشنگر و ارشاد يبرا یمحل همدان جامع مسجد انقالب، زمان در«

 همدان مردم نیز جامع مسجد نیهم در یمدن اهللاتیآ بود، رانیا به (ره)امام آمدن از رخب که یوقتند. رفتمی منبر به
 عالمانه يهايرهبر و رهنمودها برکت به همدان مردم که بروند تهران به شانیا از استقبال يبرا تا کرد جیبس را

 نیهمچن. رفتند تهران در امام ستقبالا به ماهبهمندوازدهم  در که بودند ییهااستان نیاول ءجز یمدناهللا آیت دیشه
 و حضور و) ره(خمینی امام ریتصو اسدآباد ماهواره واسطه به توانست که بود ییهااستان نیاول ءجز همدان استان
  2».کند افتیدر خود يهارندهیگ از را رانیا به شانیا ورود

 امام از استقبال مراسم در همدانبی مردم انقال گسترده حضور ، پیرامون»انقالب اسالمی در همدان«در کتاب 
 بهمندوازدهم  روز در خمینى امام ورود خبر اعالم با«اهللا مدنی اشاره شده است: ی(ره) و نقش راهبري آیتنیخم

اي دیگر در خاطره ».شدند (ره)خمینى امام از استقبال و تهران سوى به حرکت آماده همدان مردم ایران، به 1357
 مردم. کنیم پرواز شادى و شوق از خواستیممى اصالً  ما د،نبیاور تشریف ندخواستمى(ره) امام تىوق«: آمده است

 با ما. کردمى رهبرى را آنان مدنى اهللاآیت و شدند جمع عبداهللا زادهامام تا همدان جامع مسجد جلوى در زیادى
سه  ساعت که کردیم حرکت تهران سوى به سوارى شمارىبى تعداد و اتوبوس و بوسمینى دستگاه وشششصت
 حرکت تهران دانشگاه سوى به آفتاب، صبح اول آزادى، میدان از. رسیدیم آزادى میدان به بهمن دوازدهم بامداد
 وقتى و بودند بسته خود بازوان به رنگ سبز نوار که بودند ایستاده انتظامات و مستقبلین خیابان، سوى دو در. کردیم

 سوى به مردم همراه به ما. است مانده باقى کسى همدان در آیا گفتند دیدند، را هاهمدانى از انبوه جمعیت این که
  ».دادیم فرا گوش (ره)خمینى امام سخنرانى به نزدیک از سال، پانزده از بعد آنجا در و کردیم حرکت زهرا بهشت

 فرمایىتشریف اثر میمنت خبر فتدریا مجرد به«: است منتشر شده، آمده میهن نداى روزنامهدر گزارشی که در 
 میادین در تر،تمام هرچه شوق و ذوق با و افتادند تکاپو به همدان مردم ایران، به خمینى امام العظمى اهللاآیت حضرت

 همبستگى ابراز براى اًضمن. کردندمى شادمانى و سرور اظهار و شدند آن هاىتازه و خبر واقعیت جویاى ها،خیابان و
 احساسات از حاکى آنها متون. پرداختند هاخیابان عرض در مطول هاىپرده نصب به صنف، و طبقه هر ،احساسات و

 دستهدسته مردم و شدند تهران عازم بوسمینى و اتوبوس دستگاه صد از متجاوز. است همدان مردم عالقه و درونى
                                                                                                                                                                                   

نامه ، پایان1357 سال یاسالم انقالب يروزیپ روند در همدان نایسیبوعل دانشگاه استادان و انیدانشجو یاسیس يهاتیفعال یبررسفراس، مژگان گلی .1
 .67، ص 1397المللی قزوین، تیر ارشد رشته تاریخ گرایش انقالب اسالمی، قزوین، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بینکارشناسی
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  421    فصل هشتم: مبارزات و عملکرد انقالبی آیت اله مدنی 
 

 که همدان مردم از تعداد آن ».شدندمى تهران راهى بالفاصله دستگاه، هر تکمیل از پس و آمدندمى هاماشین پاى به
 تلویزیون مستقیم پخش طریق از را وى از استقبال و امام ورود مراسم کنند، مسافرت تهران به بودند نتوانسته دالیلى به

 خمینی امام حضرت فرمایىتشریف کامل جریان کشور، دیگر نقاط ساکنان برخالف شهر، این مردم. کردند مشاهده
 مخابره آمریکا سى.سى.اى تلویزیون براى اسدآباد ماهواره طریق از که برنامه این. کردند تماشا تلویزیون از را

 تنها همدان، استان مردم ترتیب، این به. شد پخش نیز همدان استان مردم براى مایکرویو کارکنان توسط شد،مى
 اسدآباد در. کنند تماشا کامل طوربه زهرا بهشت تا اهفرودگ از را مراسم مستقیم پخش توانستند که بودند ایرانیانى

. پرداختند شادى به و ریختند شهر هاىخیابان به ،(ره)خمینى امام ورود خبر شنیدن محض به اهالى، از نفر هزاران نیز
 ساعت تا صبح از مراسم این. کردندمى شادمانى ابراز ممتد بوق زدن با و روشن را خود هاىچراغ هااتومبیل همه
 مردم برعالوه. گرفتند عهده به را شهر حفاظت جوانان، از نفر دویست دیگر، طرف از. یافت ادامه بعدازظهر پنج

 ایشان از استقبال مراسم و (ره)امام ورود شاهد تلویزیون، طریق از نیز همدان روستاهاى اهالى اسدآباد، و همدان
 ،قوا کل ةفرماند« شعار سردادن با اهالى از نفر هزار ده همدان، شهر در ن،ایرا به (ره)خمینى امام ورود از پس. بودند

 محض به همدان مختلف اصناف و هااداره کارکنان دیگر، سوى از. کردند تظاهرات شهر هاىخیابان در »خمینى
 اعالمنیز  انقالب و مردم با گویىخیرمقدم ضمن پالکارد، نصب و اعالمیه انتشار با ،(ره)خمینى امام ورود خبر شنیدن

  1.کردند همبستگى

 . رفراندوم جمهوري اسالمی ایران6-9
 یحکومت ظامن ،1358 نیفرورد دهم رفراندوم در شرکت با که خواست ایران مردم از یامیپ یط (ره) ینیخم امام

 :سازند مشخص را کشور
 . میالرح الرحمن اهللابسم«

 یالتع دهمیا رانیا شجاع و مبارز ملت عموم خدمت
 از شتریب يشور با ما زیعز هموطنان گردد،یم نییتع زیعز اسالم و کشور سرنوشت که حساس اریبس موقع نیا در

 ،یاتیح امر نیا در یسست و يسرد و رفراندوم در شرکت در اهمال امروز. ندینما شرکت رفراندوم در گذشته
 رفراندوم روز! من آگاه دوستان. است زیعز اسالم و کشور دنیکش یتباه به و دانیشه خون رفتن هدر موجب

 در رانیا سراسر شجاع و مبارز زنان شرکت دهم، تذکر است الزم آنچه. است ساله نیچند زحمات ۀجینت موقع
 اند،داشته یاساس نقش یاسالم انقالب يروزیپ در آنان از جلوتر بلکه مردان کنار در که یزنان. است رفراندوم

 امر نیا در شرکت. کنند نیتضم شتریب هرچه را رانیا ملت يروزیپ خود فعاالنه رکتش با که باشند داشته توجه
 به خود من. دیبده يرأ دیخواهیم هرچه به آزادانه همه شما. است یاسالم و یمل فیوظا از زن و مرد يبرا

 جوانان. دیکن کمک یاسالم امر نیا در من به که دارم شما از برادرانه يتقاضا و دهمیم يرأ یاسالم يجمهور
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 خداوند از. کنند حفاظت امانت با آرا يهاصندوق از ،کنند يریجلوگ مردم يآرا در انتیخ و توطئه از وریغ
 ».خواستارم را یاسالم کشور انتیص و اسالم يروزیپ یتعال

 و مردم ،يو يسو از کشور اداره يبرا یاسالم يجمهور نظام شنهادیپ و ی(ره)نیخم امام امیپ اعالم از پس
ی اسیس حوالا و اوضاع زین همدان شهر در. کردند مذکور رفراندوم در شرکت و يبرگزار آماده را خود ونیروحان

 نیفرام ياجرا آماده و دانستندیم انقالب رهبر رویپ را خود آنها که چرا ؛نبود مستثنا قاعده نیا از مردم یاجتماع و
 مردم تیهدا یعالم یمحمدتق خیشبا  همراه بود، همدان در خمینی(ره) امام ندهینما که یمدن اهللاتیآشهید . بودند او
 فهیوظ کی را آن و کنند شرکت رفراندوم در که خواستند مردم از ياهیاعالم صدور ضمنآنها  .داشتندبرعهده  را

 بهار نیا در میتوانب نکهیا يبرا«: نرود هدر به شهدا خون تا بدهند يرأ یاسالم يجمهور به و بدانند یمل و یاسالم
 يرأ ندوقص يپا به نیفرورد دهم روز مرد، و زن همه و همه میکن تیتقو را یاسالم يجمهور مقدس نهال يآزاد

 » .میکنیم نیتضم را نهال نیا رشد و طراوت و انداخته صندوق در را يآر سبز برگ و میرویم
 نام به را خود يآرا و رفته يرأ يهاندوقص يپا به منظم صفوف در عالقه و عشق با ررقم خیتار در همدان مردم
 دیبازد ضمن و افتهی حضور آنان جمع در زین یدامغان یعالم و یمدن اهللاتیآ. ختندیر  صندوق به یاسالم يجمهور

 با يرأ 495108 با همدان مردم رفراندوم يبرگزار از پس. دادند يرأ یاسالم يجمهور به يریگيرأ يهاحوزه از
 1.شد دهید هاصندوق در یمنف يرأ 885 فقط و کردند اعالم یاسالم يجمهور نظام با را خود موافقت ت،یقاطع

رفراندوم جمهوري اسالمی، در میدان مرکزي شهر که بعد از انقالب به میدان امام  اهللا مدنی در زمانشهید آیت
انجام دادند. علی الش زیادي تبراي امنیت مراسم رفراندوم  ایشان  2کردند.مردم صحبت معروف شده بود، براي 

ن دستور داده آقامحمدي در خصوص تالش شهید مدنی براي امنیت رفراندوم جمهوري اسالمی بیان کردند که ایشا
 براى«هاي شناسایی خاصی طراحی شود: کننده رفراندوم، کارترگزاراداري و امنیتی ب بودند تا براي اعضاي

 بودند داده دستور مدنى اهللاآیت وقت آن در که دیدم من خود را اشنهنمو یک باز که اسالمى جمهورى مورفراند
 3»کنند. برگزار را اسالمى جمهورى مورفراند بروند که هااین به بدهید کارت

هاي احتمالی بودند و قصد داشتند تا کادر نگران مسائل امنیتی و اغتشاششهید مدنی دهد که این مسئله نشان می
نند به کارهاي خالف و افراد نفوذي نتوارا انجام دهند کار خود  ندوم در کمال سالمت و امنیت فرارمراسم برگزاري 

 اقدام نمایند.

                                                                                                                                                                                   
 .174-175اهللا شهید سیداسداهللا مدنی، پیشین، صص پور، زندگی و مبارزات آیترضا بسطامی و داود قاسم. 1
 .1399 خرداد 28 ی، همدان،مسچ نیحس دکتر. مصاحبه نگارنده با 2
، مذاکرات تدوین اداره اسالمی، شوراي اول، تهران، مجلساسالمى دوره  شوراى مجلس مذاکرات سالمی، مشروحا شوراي مجلس مذاکرات تدوین اداره .3

 . 4900ص  ، 1360بهمن 
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 .  خبرگان قانون اساسی6-10
 یدرست و استحکام و شودیم بنا آنها بر زیچهمه که هستند ساختمان کی يهاشالوده همانند کشورها یاساس نیقوان
 رانیا یاسالم يجمهور یاساس قانون بیتصو و نیتدو. است یاجتماع و یاسیس زوساساخت هرگونه اول شرط آن
 معمار و رهبر ینوران حضور اما داشت، یگوناگون يهابیفرازونش ،یاساس و ياشالوده تیاهم نیهم خاطر به نیز

 و قوت اب یاساس قانون خبرگان مجلس شد سبب کشور یاسیس صحنه در) ره( ینیخم امام حضرت ،یاسالم انقالب
 1.رساند رانیا ملت قاطبه بیتصو به و کند نیتدو را قانون نیا الزم استحکام

 زین همدان در .شد برگزار یاساس قانون خبرگان مجلس انتخابات ،1358 مرداد در یاساس قانون نیتدو منظور به
 گروه ده. شدند یمعرف مردم به مختلف يهاگروه يسو از بودند يپهلو میرژ با یمبارزات ۀسابق يدارا که يمتعدد افراد

 هفت حضور با مقرر موعد در مذکور انتخابات. کردند یمعرف خود نامزد را  2یاکرم کاظمسید  و یمدن اهللاتیآ مؤتلفه
 يرأ 339570 با یمدن اسداهللا دیس اهللاتیآ همدان استان در) 360360( مأخوذه يآرا کل از که دیگرد برگزار دیکاند

 خبرگان مجلس یراه همدان استان ندگانینما عنوانبه و شدند آرا تیاکثر حائز يرأ 283031 با یاکرم کاظم دیس و
 در حضور از پس یول نبود حاضر یاساس قانون خبرگان مجلس جلسه نیچند در یمدن اهللاتیآ. شدند یاساس قانون

 يروزها در جلسات يگزاربر خواستار نوبت نیچند در یحت و کرده دیتأک مجلس حرمت تیرعا و نظم بر جلسات
 کمک یاساس قانون بیتصو به هارهنمود و تذکرات با کردیم شرکت اهللا مدنیآیت که یجلسات در. بود شده جمعه

 و 110 اصول به توانیم کرد قیطر ارائه و نظر اظهار نهیزم آن در يو که یاساس قانون از ییهااصل جمله از. کردیم
 3.کرد اشاره 19 و 30 و 32 و 65 و 104 و 107

                                                                                                                                                                                   
 .19، ص 1387، بهمن 77، ماهنامه زمانه، شماره »)یاساس قانون بیتصو و هیته خچهیتار بر يمرور( اولین خشت نظام«الدین مدنی، سید جالل .1
 و التحصلفارغ دارالفنون دبیرستان از و تهران در سپس و آغاز شهر آن در را خود متوسطه و ابتدایی تحصیالت. گردید متولد همدان در اکرمی مکاظ سید .2

 در را ودخ لیسانس فوق دوره و شد لیسانس درجه اخذ به موفق روانشناسی رشته در تهران عالی دانشسراي در آن از پس. گردید ادبی دیپلم اخذ به موفق
 و اسالمی انقالب پیروزي از پس و بود همدان استان پرورش و آموزش کل مدیر 1357-1359 هايسال در اکرمی سیدکاظم. رساند پایان به مشاوره رشته

شد. وي  منصوب ورشپر و آموزش وزیر عنوان به موسوي مهندس کابینه اکرمی در یافت. راه مجلس این به همدان مردم نماینده عنوان به خبرگان تشکیل
 نماینده همدان در مجلس خبرگان قانون اساسی و نماینده دور اول مجلس بودند.

 .176-177اهللا شهید سید اسداهللا مدنی، تهران، پیشین، صص پور، زندگی و مبارزات آیت. رضا بسطامی و داود قاسم3
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 اهللا مدنیخبرگان قانون اساسی مربوط به آیتاعضاي تصویر مشخصات 

 
اهللا مدنی در خبرگان قانون اساسی، برخی مخالف حضور ایشان در مجلس بودند و آیتشهید در زمان نمایندگی 

ان در امر تدوین قانون اساسی د ایشودادند و با اقداماتی علیه ایشان، تالش داشتند تا از ورهایی انجام میکارشکنی
ها در اولین دوره مجلس شوراي اسالمی در خصوص کارشکنی  1دانش محمدکاظم جلوگیري به عمل آورند. سید

 که خبرگان مجلس انتخابات زمان در«دهد: اهللا مدنی به خبرگان قانون اساسی توضیح میبراي ممانعت از ورود آیت
 اینجا اىنامه کنند، شرکت خبرگان انتخابات در که بودند منتخب مردم ناحیۀ از محراب شهید مدنى اهللاآیت جناب

                                                                                                                                                                                   
 حوزه نماینده عنوانبه اسالمی شوراي مجلس اول دوره در که بود، ایرانی مداراستسی) تهران 1360 تیر 7 درگذشته-دزفول 1318 زاده( دانش کاظم . محمد1

 حزب دفتر در گذاريبمب در که بود، نفري 75 جمله از وي. داشت حضور اسالمی شوراي مجلس در خوزستان استان از اندیمشک، و شوش انتخابیه
 .شد کشته اسالمی جمهوري
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 را او من که رادمنش آقاى نام هب شخصى یک یا و بودند ایشان با مخالفت مقام در  1ىکیای آقاى جناب که آمده
 ضد جو یک اینکه براىمدنى،.... اهللاآیت مرحوم شدن انتخاب با مخالفت و کردندمى طرفدارى او از ولى شناسمنمى

 بسیج انتخابات هر موقع در که است حاکم شهر هاىبازاري از بعضى و هااداري بین در ناسیونالیستى و روحانیت
 چه و گرفتندمى عهدهبه را هاصندوق عضویت و کردندمى علم روحانیت برابر در را الحالمعلوم نفر یک و شدندمى

 یک تشکیل طى ىکیای آقاى همین با دارم کامل اطالع بنده خبرگان مجلس انتخابات در مثالً کردند،نمى که هاتخلف
 و دادند قرار مدنى اهللاآیت محراب شهید برابر در شد، افشا همه براى ماهیتش که رادمنش آقاى پیروزى براى انجمن
 2 ».کردند فعالیت چقدر

 
 تصویر شهید مدنی در مجلس خبرگان قانون اساسی

 
در این   3حضور داشت؛» بررسی حقوق ملت«مدنی در مجلس خبرگان قانون اساسی در کمیسیون اهللا آیتشهید 

و  اساسی زمینه فعالیت زیادي هم داشتند. شهید مدنی با افرادي که جایگاه و ارزش خبرگان قانون اساسی، متن قانون
کید داشتند اگر کردند و تأبرخورد قاطع می ،دادندکننده قانون را مورد خدشه قرار میعملکرد اعضاي خبرگان تدوین

هاي اعضاي خبرگان حتماً پاسخ داده شود و از صدا و سیما براي پخش پاسخ ،شوداي در این موارد مطرح میشبهه
و به فکر حمایت از تصویب قانون اساسی با  رد اصالً تعارفی با اشخاص نداشتهقانون اساسی توقع داشتند و در این موا

                                                                                                                                                                                   
 .یافت راه مجلس به 1360 سال ايمیاندوره انتخابات در او. بود اسالمی شوراي مجلس دوره اولین در تویسرکان مردم نماینده و پزشک کیائی . سیدمصطفی1

 .است بوده شهید بنیاد معاونت شاهد و دانشگاه معاون پرورش، و آموزش وزارت معاونت او بعدي مشاغل مجلس، در اشنمایندگی دوران پایان از پس
، مذاکرات تدوین اداره اسالمی، شوراي اول، تهران، مجلساسالمى دوره  شوراى مجلس مذاکرات اسالمی، مشروح شوراي مجلس اتمذاکر تدوین اداره .2

  . 4642-4641صص ، 1360دي 
 .236، ص1387اهللا مهدوي کنی، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ دوم، زمستانسروي، خاطرات آیتغالمرضا خواجه .3
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شده برخی از افراد نظیر بازرگان عنوان نمونه، پاسخ شهید بهشتی به شبهات مطرحهاي موجود بودند. بهظرفیت جه بهتو
نسبت به عملکرد و مواضع خبرگان قانون اساسی از رسانه ملی پخش نشد که با اعتراض شهید مدنی مواجه شد و ایشان 

بخشی از پاسخ   1تلویزیون پخش شد. و ید بهشتی از رادیوبه شدت پیگیر این مسئله شدند تا جایی که پاسخ منطقی شه
 ،کید و عنایت ویژه شهید محراب بودها منتشر شد و مورد تأی از رسانهشهید بهشتی که با همت و قاطعیت شهید مدن

 به قرار زیر است: 
 مردم آراء از را شیخو قدرت و سِمَت باید صرفاً حاکم دار،زمام حکومت، ما عصر در اسالمی، مبانی طبق بر«...
 کسهیچ. باشد مردم حمایت مورد و مردم پذیرفتۀ الاقل یا مردم برگزیدة که باشد مردم دارزمام دارد حق کسی. بگیرد

 و آنها رضایت برخالف کند؛ تحمیل مردم بر را خودش داريزمام قدرت، والیت، که اسالم مبانی طبق بر ندارد حق
 برخالف مردم، رأي برخالف آمد کسی اگر کهاین براي چرا؟. آنها انتخاب الفبرخ و نهاآ حمایت و پذیرش برخالف
 خواهیدمی هستم، شما بر حاکم من هستم، شما باالسر آقا من گفت هاآن به مردم، خواست و پذیرش و انتخاب

 است آمده طلبیتفوق انگیزة روي از و تحمیل با و زور با که است آدمی یک آدم این نخواهید، خواهیدمی بخواهید،
 و اسالمی اندیشۀ طبق بر و قرآن منطق در طلبیبرتري و امتیازطلبی و طلبیتفوق و کرده ادعا خودش براي را سِمَتی

 آیات در قرآن که بینیممی. است آخرت و دنیا در بختیتیره مایۀ و فساد مایۀ و مطرود مردود، اسالمی ایدئولوژي
 یاد زشتی به کنند،می تحمیل دیگران بر را شانبزرگی شمرند،می بزرگ را دشانخو که آنها از مستکبرین، از مختلف

 اسالم عالی مبانی که کنیدمی مالحظه... داندمی انحراف عامل را طلبیبزرگی و جوییبزرگی و استکبار و کندمی
 مبناي بر دیگران با را اشطهراب تواندنمی کسهیچ دیگویم. کندمی محکوم را امتیازطلبی و طلبیتفوق کلی طوربه

 فرمانرواي من گفتمی شخص یک که بود این سلطنت چیست؟ سلطنت خوب. بدهد قرار امتیازطلبی و طلبیتفوق
 پدر که موقعی و. هستم او از مقام این وارث من و داشته زور من پدر چون چرا؟ نه، یا دارم، زور چون چرا؟ شمایم؛

 پسر هم آن عهد،ولی که بود مدعی البد کند، تحمیل مردم بر خود یجانشین و هدعولی عنوانبه را او خواستمی
. کند اداره را کشور و ملت تواندمی دیگران از بهتر حتماً که است خاص هايویژگی و امتیازات داراي من، تربزرگ
 و زیچ یک فقط ماند؟یم چه خوب. است مطرود گروه، براي چه و فرد براي چه طلبی،تفوق نوع این که است طبیعی

 راه چه از باید نکند، تحمیل بخواهد اگر خوب. نکند تحمیل مردم بر را اشاريدزمام که است حکومتی نوع آن
 همواره خصوص،به شیعه تاریخ در که دانیدمی. مردم انتخاب و مردم پذیرش مردم، حمایت راه از بیاورد؟ دستبه

 شناسایی خودشان یا. غیرمستقیم انتخاب با یا مستقیم انتخاب با یا پذیرفتند؛یم خودشان مردم را مانمذهبی رهبران
 دینی رهبر محله، مسجد در دینی رهبر محل، دینی رهبر روستا، دینی رهبر و دینی عالم عنوان به فرد این که داشتند

 و بگیرد قرار قبول مورد که تاس آن شایستۀ اسالمی بزرگ جامعۀ در دینی رهبر یا کشور، در دینی رهبر یا شهر، در
 و. اعال مرجع اول، درجۀ رهبر بزرگ، رهبر شدمی این کردند،می قبول عنوان این به را کسی مردم اکثریت وقتی

                                                                                                                                                                                   
 .1399تیر  25جود، تبریز، نگارنده با احد منبع . مصاحبه1
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 هستم، شما مرجع من که لیتحم عنوانبه بوده، مرجع من پدر کهاین عنوانبه وراثت، عنوانبه مرجعی هیچ گاههیچ
 اساس این بر ما جامعۀ در باید که حاال. است نکرده تحمیل مردم بر را رهبریش را، یتشمرجع نخواهید، یا بخواهید
 را سمت این کهاین عامل تحمیل، عامل شکل آن در که باشد داشته شکلی باید حکومت این آید، کار سر حکومتی

 کردیم، حکومت گانۀسه واعان از ما که هاییتعریف طبق بر شکل این. باشد نداشته وجود کنم،می تحمیل شما بر من
 حکومتی نوع اسالمی جمهوري: است این اسالمی جمهوري از پایه یک این، بر بنا. جمهوري باشد؟ تواندمی شکلی چه

 جمهوري هايپایه تریناساسی از یکی این. رسدمی قدرت به ملت اکثریت آزادانۀ انتخاب و پذیرش با که است
 1»...است اسالمی

قبل از ورود به عملکرد شهید مدنی، باید توضیح حمایت از اصل والیت فقیه بود.  شهید مدنی،ازجمله اقدامات 
 قانون روح هیفق تیوال گفت توانیم. است یاساس قانون يمحور و نیادیبن اصول از هیفق تیوال اصلِداده شود که 

 خصوص دراین در ییهاشبهه ،برهه نیا در. داردیوام تکاپو به را یاسالم نظام قلب که است یخون بسان و یاساس
 و عالمانه ی،فن يگفتگوها در(ره)  اهللا مدنی و سایر مراجع پیرو خط اماماما اشخاصی نظیر آیت ندشد مطرح جامعه

قبل از بررسی نقش شهید مدنی در تصویب  فقیه پرداختند. والیت اصلحمایت از  و یاساس قانون یینها یبررسبه  قیدق
 تیحاکم یعمل يهانهیزم ،1358 نیرورددوازدهم ف در یاسالم يجمهورثبات نسبی  بااره کرد، این اصل باید اش

 ي،اقتصاد ی،اجتماع ی،اسیس يادهایبن نیز آن مدار بر تا افتی ضرورت اسالم اساس بر قانون نیتدو. آمد فراهم اسالم
 رماهیت چهاردهم در. شد هیته یاساس ونقان سینوشیپ (ره) ینیخم امام اصرار و يریگیپ با. ردیگب شکل …و یفرهنگ

 بیتصو را ایران یاسالم يجمهور یاساس قانون یینها یبررس خبرگان مجلس انتخابات قانون نیز انقالب يشورا ،58
 ،هاگروه نیز نیب نیا در. شدند دهیبرگز مردم يسو از یاساس قانون یبررس خبرگان 12/05/58 خیتار در. کرد

 قانون يشنهادیپ اصول درباره ياریبس یفن و یعلم يهابحث ،کامل يآزاد با روشنفکران ،حقوقدانان ،سندگانینو
 يبرا ياژهیو وقت ویراد ،افتی انتشار ينوشتار يهارسانه در ياریبس يهامقاله و هانوشته. کردند مطرح یاساس

  2اختصاص داد. نظر اهل و انبرکار ژهیو اظهارنظر
 خبرگان مجلس. آمد گرد خبرگان مجلس يهاونیسیکم در استفاده يبرا یلیتکم ی واصالح طرح يادیز حجم

 افتتاح ،بود نیقوان و اصول بیتصو و نیتدو در خبرگان یکل یمشخط انگریب که (ره) ینیخم امام سازسرنوشت امیپ با
 کرد هیته هانقانو بیتصو و یاساس قانون سینوشیپ یینها یبررس جهت يانامهنییآ، انقالب يشورا و دولت. شد
 ،خبرگان مجلس. است انقالب يشورا اجازه به بسته ،سینوشیپ اصول چهارچوب از تخلفد: بو ذکر شده آن در که

 ،اصول یررسب يبرا يکارآمدتر نامهنییآ ،رونیازا. دانستیم مستقل ينهاد را خود رایز ؛رفتینپذ را نامهنییآ نیا
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 اصول و جبران را سینوشیپ در موجود يهایکاست بود شده موظف مجلس نامهنییآ این در. کرد بیتصو و نیتدو
 یاصول. ندانست سینوشیپ اصول یدگیرس به محدود را خود فهیوظ گستره خبرگان مجلس. الجرم، بردارد را رالزمیغ

 نینخست ،اصول یبررس در. گرفت قرار آنان کار حوزه در زین بود مانده پنهان سینوشیپ کنندگانهیته دید از که
 حرکت و بود انقالب اساس که یاصل  ؛بود هیفق تیوالی اساس اصل ،شدند روروبه آن با خبرگان که یمهمّ یکاست
 اصل یبررس و بحث ،خبرگان مجلس. داشت یبستگ آن به یاسالم نهضت تیمشروع و دیچرخیم آن مدار به مردم
 .گرفت انجام مشترك طوربه ،گوناگون يهاونیسیکم در دهگستر يهابحث. داد قرار خود دستورکار در را هیفق تیوال
یکم وبیست چهارشنبه روز ،جهینت در. پرداختند يشنهادیپ طرح یبررس و نقد به نیز موافق و مخالف یعلن جلسه در

 1.دیرس خبرگان بیتصو به) یاساس قانون پنجم اصل( هیفق تیوال اصل ،1358 وریشهر
 یگوناگون يهاواکنش یاسیس يهاگروه اصل نیا برابر در، شد گذاشته گفتگو به هیفق تیوالاصل  که لاو همان از

برخی از . انیگراغرب حوزه در هم و بود انقالب طرفدارانبرخی  حوزه در هم هاواکنش نیا. ندداد نشان خود از
 نظراختالف والیت صلا از برداشت و نگرش نوع در شتریب و بودند رفتهیپذ را هیفق تیوال اصلنیروهاي انقالبی، 

 ي مختلفهاگونه به را خود يناسازگار و داشتند يناسازگار سر هیفق تیوال اصل با شتریب ،شانیگراندید یول. داشتند
 (ره)امام دندید که گاهآن ،خواندند زودرس را یاسالم نظام يبرا یاساس قانون سینوشیپ طرح ابتدا. داشتندیم ابراز

 خبرگان که یقانون دانستندیم که آنجا از فشاري دارند،يپا خبرگان مجلس لیتشک و یاساس قانون سینوشیپ هیته بر
 و یرسم يهانشست و هامحفل در. ردینگ شکل خبرگان مجلس ندکرد تالش ،بود نخواهد آنان سود به کند نیتدو

 لیتشک با بودند آن بر گروه نیا. شدند مؤسسان مجلس خواستار هاهیاطالع و هایسخنران ،هامصاحبه در ی،ررسمیغ
 نیچن گرفتندست در با ومجلس وارد کنند  آن درون به را خود وابستگان و روهاین از ياریبس شمار ی،مجلس نیچن

تبلیغ  که بود نیا. بگذرانند مجلس از را خود دلخواه يهاقانون و بکشانند را مجلس بخواهند که يسو هر به ی،اهرم
به  پاسخ در  2د.ندار اعتبار یقانون چیه ،نشود لیتشک یمجلس نیچن اگر و دارد تیاهم اریبس مؤسسان مجلس کردند

 600که یلیطو و ضیعر مؤسسان مجلس آن«: داشت اعالم ی(ره)نیخم امام، بودند غرب فرهنگ وامدار که گروه نیا
 ،مختلف افراد هم بعد...است الزم یماه شش کی ،بکند دایپ تحقق اصلش بخواهد اگر که بشوند جمع دیبا نفر 700-

 را هاتوطئه آنهاد... بکش طول که است نیا به نظرشان کند دایپ تحقق درست قانون نیا که گذارندینم مغرض افراد
 کردند اعالم ؛آوردند يرو یمنف مبارزه به ،رانندیبپذ مردم بر و ندازندیب جا نتوانستند را مؤسسان مجلس یوقت   3»نند.بک
 اعتبار کم را خبرگان مجلس بودندمترصد  کار نیا با. ندیجوینم شرکت یاساس قانون يبرا نخبرگا انتخابات در

 به هر. نداشت انتخابات در یچندان ریثأت آنها ندادن ای دادن يرأ بود اندك افراد نیا شمار که آنجا ازد. دهن جلوه
 در را اصل نیا طرح يشمار ،آمد انیم به سخن مجلس در هیفق تیوال اصل يشنهادیپ طرح از که یهنگامحال، 
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 شدن قدرتمند را آن ی،خواهاسالم پوشش در يشمار و ندانستند ستهیشا یاساس قانون یینها یبررس خبرگان مجلس
 ايیاسیس يهاگروهک .کردند ادی تیمعنو و اسالم يبرا خطر عنوانبه تیروحان يقدرتمند از و دانستند تیروحان

 یاسالم يجمهور با را هیفق تیوال اصل ی،گروه و ترساندند ینید استبداد از را مردم د،بودن شرق و غربوابسته به  که
جمهوري  یاساس قانون شدن یاسالم مخالفِ ی کهیهاگروهک و استکبار يروهاین جانبههمه هجوم. دندید ناسازگار

گروه که شهید محراب  نیا. اوردین دیپد شناسزمان و داریب هانِیفق راسخ عزم در يدیترد نیترکوچک ،اسالمی بودند
 و ریتفس ارائه با و کردند حیتشر را هیفق تیوال اصل ،رومندین منطق و استدالل با اهللا مدنی هم جزئی از آنها بود،آیت

 کنندهنیتضم را آن بلکه ،دندیند ناسازگار نظام تیجمهور و اصول گرید با را آن تنهانه ،هیفق تیوال از روشن تئقرا
 1.شناختند مردم تیحاکم

فقیه به صحبت  خبرگان قانون اساسی، بیش از هر اصلی، در مورد مسئله والیت در مدنی در دوران فعالیتشهید 
هاي مخالف همچون نهضت آزادي و افکار متنوع اعضا خبرگان قانون ، با وجود دیدگاهدیگر عبارتیبه 2پرداختند.

فقهی و توضیحات خود اعضاي خبرگان را به این مسئله رهنمون کردند  اهللا مدنی با ادلهاساسی، افرادي همچون آیت
  3هاي ایشان را نداشتند.مقابله با استدالل هاي مخالف هم توانِ شود و گروهوالیت فقیه در قانون گنجانده اصل که باید 

 110قیه نه اینکه ماده والیت ف«قانون اساسی بیان کردند:  110اهللا مدنی در حمایت و تبیین اصل شهید محراب آیت
قانون اساسی است، بلکه قانون اساسی حکومت راستین اسالمی است که خداوند آن را برترین چیزها دانسته است. 

-روزي که مرحوم میرزاي شیرازي تنباکو را تحریم کرد، آن روز والیت فقیه وجود داشت و روزي که امام در بیست
نشینند و بیرون بیایند، آن والیت فقیه بود و همان والیت فقیه است که مستضعفین دوم بهمن دستور داد مردم در خانه نو

 4»سراسر جهان را علیه مستکبرین شورانده است.
 جود آمد که امامو در دوران نمایندگی خبرگان قانون اساسی، مشکالت، ناامنی و اختالفاتی در همدان به

مه امام(ره) از شخص شهید مدنی . در متن ناندشرایط موجود کرداهللا مدنی را مأمور رسیدگی به خمینی(ره) آیت
الفات و ان، اختهاي سطح شهر همدشود و ایشان را موظف به رسیدگی آشفتگییاد می» االعالم العلماء سید«عنوان به

ر شده، مدنی صاد اهللاآیت ه شهیدبخطاب  1358یکم مهر واین نامه که مورخ بیستند. در کهاي انحرافی میگروه
 آمده است که ایشان اقامه نماز جمعه همدان را برعهده بگیرند:

 تعالیبسمه«
  -ضاتهافا دامت-مدنی اهللاسد سید حاج آقاي االسالمتحج و االعالم العلماء سید مستطاب جناب خدمت
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 .52-51ص ،ینپیش، اخالص جلوه مدنی شهید
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گروه که ودرمی آن بیم و موجود شهر سطح در هاییآشفتگی رسدمی همدان شهرستان از که گزارشاتی قرار به
 باشد، مخالف اسالمی انقالب و اسالمی نهضت با که نمایند انحرافاتی و اختالفات) ایجاد( اسالمی منحرف هاي
 ببرید تشریف همدان به هفته دو تا روز ده مدت به عجالتاً هستید، نماینده خبرگان مجلس در آنکه با جنابعالی لهذا

 شاءاهللان و دهید قرار مراقبت تحت نزدیک از را منحرفین هايفعالیت و احوال و نمایید بررسی را منطقه اوضاع و
 همدان به آشفته اوضاع به دادن سامان و اوضاع بازرسی براي طوالنی مدتی خبرگان مجلس برگزاري از پس تعالی

. فرمایید اصالح و رسیدگی آن به مربوطه منطقۀ و شهر گرفتاري و شرعیه امور و مربوطه مسائل به و برده تشریف
 چون و باشیدمی همدان شهر در جمعه امامت به منصوب هستید، موصوف عملی و علمی شایستگی به که بعالیجنا

 مجازید جنابعالی نیز و. کند تصدي تواندنمی نصب بدون کسی است، امر ولیّ به مربوط مناصب از جمعه امامت
 پشتیبانی له معظم از اندموظف انقالب به مؤمن و محترم اهالی. حومه و شهر هايدادگاه براي شرع قاضی تعیین در

 موارد در صرف و شرعیه وجوه اخذ در اینجانب وکیل ایشان جناب. شمارند غنیمت را ایشان وجود و نموده قاطع
-نالصالحی عباداهللا علی والسالم. است قبول مورد که بدهند ایشان به را خود شرعیّه وجوه محترم اهالی. هستند مقرّره

 1»99 الحرام ذیقعدة 21 .الخمینی الموسوي اهللاروح. برکاته و اهللاورحمۀ
از پراکندگی  و و همبستگی بین نیروهاي انقالب تأکید داشتندروحیه وحدت حفظ  بر در نماز جمعه،شهید مدنی  

ي امام خمینی(ه) مودهاایشان در نماز جمعه همدان به مشکالت شهري، مسائل سیاسی و رهن کردند.و اختالف نهی می
 کردند.اشاره می
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 موریت شهید مدنی در همدانخط امام خمینی(ره) براي مأیر دستتصو

 

 اجتماعی در تبریز -هاي سیاسی . فعالیت7

 . زندگی ساده و به دور از تجمالت 7-1
 بانوان انقالبی و رزمنده یکی از 1اهللا مدنی در تبریز بسیار ساده، محقرانه و به دور از تجمالت بود.وضعیت زندگی آیت

، حیاط بسیار کوچک تا نصف دیوارهاش نمدار بود. یک بود اي محقرخانه«کند: در خاطرات خود اشاره می 2تبریز
ها باغچه کوچک و یک پشتی و یک تخت چوبی با یک گلیم در حیاط داشتند که اکثراً اگر هوا مناسب بود، از مهمان

                                                                                                                                                                                   
 دفتر یشفاه خیتار واحد هیته، زیتبر 60 دهه یپرورش یمرب و يسوادآموز نهضت یمرب رزمنده، یصارم قهیصد خاطرات: زیتبر دختر.نک: هدي مهدیزاد، 1

 .63ص ، 1399ی، تهران، انتشارات راه یار، چاپ چهارم، اسالم انقالب یفرهنگ جبهه مطالعات
 . سرکار خانم صدیقه صارمی.2



 قانی(ره)دهخوار مدنی اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید هايفعالیت و شخصیت زندگانی، شفاهی تاریخ :االعالم العلماء سید   432
 

  

کوچک به دور ایشان  دیدید عاشقانش چگونه در این حیاطِد. ولی شما باید میکردنهم در همین جا پذیرایی می
را  (شهید مدنی)هاي جهاد به روستا رفته بودم، عصري برگشتم به خانه، آقازدند. یادم است یک روز با بچهحلقه می

اي داخل کاسه را که خوردند، سالم کردم. آقا فرمودند، صارمی گشنته؟ گفتم آقا بله. دیدم غذدیدم که غذا می
اي، آبگوشت بود، مقداري را روي نان گذاشتند و کاسه را به من دادند. گفتم آقا این براي من زیاده. فرمودند: خسته

 1»بیشتر از من به این غذا نیاز دارید. باور کنید هنوز مزة آن را به یاد دارم.
زیستی قابل توصیف نیست زیرا نحوة ه سادهصرفاً با واژاهللا مدنی کید دارد سبک زندگی آیتتأ 2زادهاهللا هاشمآیت

ت و ل راحو به دور از تجمل قرار داشت؛ حتی فاقد وسای ترین حالت ممکناز هر نظر در سادهزندگی ایشان در تبریز 
 3ترین اجناس بود.از ارزان نیز هاي ایشانلباس مورد نیاز براي استراحت بود.

اعتقاد داشتند که اگر این امر شدند زیرا  مانعایشان خریداري کنند که  ي شهید مدنیاي براتبریز خواستند خانهدر 
رو، درخواست کردند ایناست در راه اسالم هزینه شود. از شود نباید به اسم ایشان باشد و الزماي تدارك دیده میخانه

طیب یا امام جماعت در منطقه حاضر عنوان خبعد از ایشان افرادي که به که منزل براي امام جماعت مسجد باشد و
 اهللاآیت مسجد در روزهااهللا مدنی آیت«ذکر شده است: جود منبع حمیدند. در خاطرات اده کنشوند از آن استفمی

 آمدند، تبریز به که موقعی ایشان. خواندندمی نماز) فعلی مدنی شهید( قزللی مسجد در هاشب و خسروشاهی مرتضی
 هم که دیدند را خانه آن و آمدند تبریز به که مشکینی اهللاآیت مرحوم. داد ایشان به را منزلش بحرینی آقاي مرحوم

هفتاد  پیرمرد یک نیست، جوان که ایشان است؟ وضعی چه این«: گفتند مردم، رجوع محل و دفتر هم و است خانه
 پیدا ایشان زندگی براي جایی یک. آیدمیدر پا از باشد، نداشته استراحتی هیچ که باشد قرار اگر. است سالههشتاد 

 شهید به را این ما. »اشخانه به برگردد و بدهد انجام را کارهایش و اینجا بیاید روز در ساعت دو یکی ایشان و کنید
: فرمودند ایشان. بفرمایید چیزي شما آقا: که گلپایگانی اهللاآیت پیش رفتند آقایان. نکردند قبول ولی گفتیم، مدنی

 سریع شناسم،می را محل چون که کردند امر من به هم بعد. دهممی اجاره من بخرید، را جایی ایشان براي ترزود«
 دهی؟می ما به را حیاطت! آقاحاج : گفتم و صادقی محمد آقاحاج سراغ رفتم من. کنم پیدا براي شهید مدنی را جایی
 کردیم، پیدا را جایی هم ما و کردند امر گلپایگانیاهللاآیت! آقا«: گفتم و مسجد به رفتم عصر. میل کمال با: گفت ایشان

                                                                                                                                                                                   
اهللا سیداسداهللا مدنی، گرداورنده سیدمحمدجواد نامه شهید محراب آیتاهللا: ویژهدر مهاجر فی سبیل، »شهید محراب به روایت دختر تبریز«. صدیقه صارمی، 1

 .93، ص 1399قربی، تهران، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول، 

ازجمله  .داشتند ارتباط تبریز در ایشان حضور زمان در اهللا مدنیمحراب آیت شهید با و هستند رهبري خبرگان عضوء هریسی شمیها هاشم اهللا آیت .2
 آذربایجان مسائل ارزیابی و پیگیري خمینی(ره)، مسئولّیت فرمان اجراي بر نظارت هیئت در توان به؛ عضویّتهاي ایشان در جمهوري اسالمی ایران میمسئولیت
 سپاه در خمینی(ره) امام شرقی، نمایندگی آذربایجان استان اسالمی تبلیغات سازمان انقالب، مسئولّیت شوراي ارزشیابی و پیگیري دفتر سوي از غربی و شرقی
 مجلس پنجم و سوم دوره ندگیکشور، نمای هايدانشگاه دانشجویی بسیج در فقیه ولی کشوري، نمایندگی مقاومت نیروي سپاه و ثارالّله یکم سپاه عاشورا، پنجم

 مجلس کشور، نمایندگی مطبوعات بر نظارت هیئت در مقّننه قوّه کشور، نمایندگی عمومی فرهنگ کمیسیون در تبریز، عضویّت مردم سوي از اسالمی شوراي
 اساسی و غیره اشاره کرد. قانون اجراي بر نظارت هیئت در رهبري، عضویّت خبرگان

 .1399مرداد  13زاده هریسی، جلسه اول، تهران، اهللا هاشم هاشمت.مصاحبه نگارنده با آی3
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 قباله و خریدیم را خانه. است خوب خیلی خانواده براي که گفتند و دیدند را خانه و آمدند آقا. ببینید بیاورید تشریف
 به بیا شب: فرمودند انایش. کنم محضري را خانه و بروم من که بدهید را تانشناسنامه کردم عرض آقا به و گرفتیم را

 و گرفتم را شناسنامه و کردم امر اطاعت. بده محضردار به ببر بردار. دارم یادداشتی هم بگیر، را شناسنامه هم. خانه
. شودنمی ،بزنید مسجد اسم به را خانه: اندنوشته آقا گفت، و خواند را نامه او. دادم محضردار به بردم بسته در نامه همراه
! آقا: که کردم عرض مدنی شهید خدمت و برگشتم من. بزنیم مدنی آقاي اسم به را خانه که اندگفته انآقای چون

 المالبیت این نیستم، شما مهمان بیشتر روزي چند و امشده پیر دیگر من پسرم،«: فرمودند ایشان. شودنمی گویندمی
 چطور بپرس برو: فرمودند. شودنمی گویدمی ارمحضرد: کردم عرض »بدهم که ندارم جوابی قیامت روز من ...است،

 قباله خالصه. بنشیند خانه این در مسجد جماعت امام بعد، به حاال از که بنویسم طوري خواهممی بشود؟ که بنویسم
 یعنی. بود اینطور ایشان. کردند کتابخانه به تبدیل را خانه آن هم بعد. شد نوشته خواستندمی ایشان که صورتیبه خانه

 1».کند عمل آن به اینکه مگر زدنمی را حرفی
 اهللاتیآ گرید یژگیو«کند: ، بیان میشهید محراب در تبریزمحل سکونت  در زمینه  2تبریزيموسوي سیدحسین

 از یکی در یمنزل شانیا يبرا هايبازار ابتدا بردند فیتشر زیتبر به شانیا که یزمان. بود شانیا يتقوا و زهد ،یمدن
 اجاره را آنجا شانیا. داشت زین یخراب مقدار کی و بود یمیقد و یخال که بودند گرفته نظر در خوب يهامحله

 جمعه امام يبرا ییجا ای کنند جاجابه يترمناسب و بهتر مکان به را شانیا که شد اصرار هرچه آن از بعد و کردند
 کنند، مکان نقل نشستند،یم آنجا آنها و بود گرفته نظر در جمعه ائمه يبرا بعدها سپاه که یمکان به حداقل ای بسازند

 و کردیم یزندگ تنها زیتبر در شانیا بودند، قم شانیا خانواده یحت ،داشت يزهد نیچن یمدن اهللاتیآ. رفتندینپذ
 یمستضعف افراد که دیدیم یوقت. ندیبنش جوانان با خصوصبه و مستضعف مردم با که بود نیا شانیا عالقه عمده

 شهیهم مردم مشکالت با یمدن اهللاتیآ. افتادیم هیگر حالت به و شدیم مضطرب هستند، ازمندین واقعاً  که ندهست
 به. ندخواندیما ر جوانان عقد خطبه و کردیم شرکت داشت اطالع که ییجا تا مردم ختم مراسم در و بود نوسأم

 3».بودند کرده دایپ شانیا به یخاص عالقه جوانان لیدل نیهم
 از بعدآوردند. جا میبه واقع در خیابان دارایی در تبریز، نماز جماعت را در مسجد شکلی اهللا مدنیشهید آیت

اهللا مدنی اقامه آیتنماز جمعه نیز توسط   4.شد معروف یمدن دیشه مسجد نام بهاهللا مدنی این مسجد آیت شهادت
 5.آهن تبریز بود؛ محل اقامه نماز جمعه میدان راهشدمی

                                                                                                                                                                                   
 .10، پیشین، ص »جودمنبع حمید با شنودوگفت در محراب شهید چهارمین اخالقی و سیاسی منش از هاییجلوه«صدري،  احمدرضا. 1
 همچنین وي هستند. قم علمیه حوزه مدرسین و محققین مجمع دبیر و هحوز عالی سطوح ایشان استاد. شد متولد تبریز در 1326 سال در تبریزي موسوي . سیدحسین2

 آذربایجان با شهید مدنی ارتباط داشتند. در اسالمی انقالب هايدادگاه کل ایشان در سمت رئیس .است بوده اسالمی انقالب کل دادستان و مجلس نماینده
 . 7، پیشین، ص مقاومت و صبر اسوهي، زیتبر يموسو نیدحسیس. 3
 انتشارات ،زیتبر)، لیکمي (اکبر عدالت صادق دیشه حرم مدافع و یمالاس مقاومت جبهه مجاهد خاطرات و نامهیزندگخیز قراملکی، مرغ سحر: .حامد شب4

 .78ص ، 1397 چاپ دوم، ،ياگنجه ینظام میحک
 .175، ص 1396 چاپ اول، ،ياگنجهی نظام میحکانتشارات  ز،یتبر، زیتبر )رهی(نیخم امام شهرك گرانقدر يشهدا حماسه و یزندگ شرحخیز، حامد شب . 5
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 هاي اجراییرسانی به محرومان در اوج فعالیت. کمک7-2
سسات خیریه د مؤفقر، ایجاکنی ریشهمردم حاشیه شهرها، تالش براي  ورساندن به محرومین کمک به مستضعفان، یاري

ت هاي اقشار ضعیف جامعه و هشدار به مسئوالن براي رفع مشکالرسانی به نیازمندان، توجه ویژه به دغدغهبراي کمک
سیس نهادهاي مختلف بهداشتی، پذیر، تأي توانمندسازي مردم آسیبالمنفعه براهاي عام ي آنها، حمایت از فعالیتاقتصاد

فاق اموال در راه ندان به انتشویق ثروتم ه به مردم،رسانی صادقانه و متعهداناقتصادي و آموزشی براي تسهیل خدمت
رسانی شکالت مردم، کمکمین منابع مالی در راستاي رفع ممؤمن شهرها براي تأارتباط با بازاریان و تجّار کمک به مردم، 

. این مسائل از دهه شبانه به مناطق محروم و... همگی در سیره شهید مدنی به وفور در شهرهاي مختلف قابل مشاهده است
هاي مختلفی که از سوي امام بعد از انقالب اسالمی و مسئولیت زي انقالب اسالمی ادامه داشت.سی شروع شد و تا پیرو

رسانی به کخمینی(ره) به ایشان محول شد و ماجراهاي سیاسی مختلفی که ایشان در آن حضور داشتند، همچنان کم
 مردم نیازمند و مستمندان ادامه داشت.

اجع ضعیت نابسامان زندان و مرفتنه خلق مسلمان، اقدامات منافقین، جنگ تحمیلی، و مسائل مختلف تبریز نظیر
وار به خدمت مردم بلکه علی شهید مدنی از محرومین غافل شودباعث نشد  هاي سیاسی ضدّ انقالب و...الیتی، فعقضای

مستضعف و نیازمند توجه داشتند و ضمن ارشاد نزدیکان به خدمت به فقرا، در نماز جمعه تبریز نیز مردم را به انفاق، وقف 
کردند اقدامات فوق، شهید مدنی شخصاً به وضعیت برخی از فقرا رسیدگی میبر عالوهکردند. دادن دعوت میو صدقه

دریافت افرادي که براي  کنند. ایشان به نهانی به افراد نیازمند کمکپصورت بهالبته سعی داشتند اطرافیان متوجه نشوند و 
 1کردند.آمدند بدون جلب توجه، مبالغی نقدینگی پرداخت میکمک به دفتر ایشان می

کردند. حسین آقاباالیی یکی از در طول برخی از ایام هفته، شبانه به برخی از محرومین سرکشی میشهید مدنی 
 مورد دو یکی«ند: کاي با این مضمون نقل میخاطره اهللا مدنی به فقرامحافظین ایشان در تبریز پیرامون کمک شبانه آیت

 خودم نهیع به را نیا آوردند،یدرم را شانلباس خودشان ي مدنی آقا. موقع آن میداشت رنگ یآسمان کانیپ کی ها،شب
 میرفتیم یشخص لباس.. با .کلت کی به میکردیم تیکفا ما. دیبرندار اسلحه گفتیمآقا . میگویم خودم ،هستم شاهد

 ؛آوردیم غذا. دیبده جنس هانیا يبرا نجایا دیبرو ندگفتیم. است زیتبر يهاهیحاش که هست ییجاها کی. زیتبر اطراف
یم. برو دیشو سوار د،یبده ،یدبزن را در ندگفتیم... .دیبده برنج خانه آن بهگفتند و می دادندیم برنج موقع آن ما به یعنی

 2».بود نیماش در مدنی اهللاتیآ حضرت خود
اساس  و بر ندکردرسیدگی می مستضعفین تاهللا مدنی در تبریز و همدان به مشکالکاظم اکرمی آیتبه اعتقاد 

 نجات فکر به و مستضعف مردم دوستدار که یآدم«بیان کردند:  ،مشاهداتی که از عملکرد شهید مدنی در تبریز داشتند
 کار آرامش با و شهیاند با ،اعتبار با... داشت مقتدرانه یدستگاه هم اسالمی انقالب از بعد حال نیع در و بود هاآن

                                                                                                                                                                                   
 .1399مرداد  14جعفر رضایی، تبریز،  با نگارنده . مصاحبه1

 .1399 مرداد 23، تبریز، آقاباالیی محمدحسین با نگارنده . مصاحبه2
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 1».کردیم
و افرادي که  ک به افراد ارزش زیادي قائل بودبراي کم ایشان در تبریز،اهللا مدنی آیت کاناساس خاطرات نزدی بر 
و همراهان  جود از نزدیکاناحد منبع  2گرفتند.مورد حمایت قرار می رسیدند،خدمت ایشان می دریافت کمک براي

 کند: شهید مدنی در تبریز اشاره می
 هستم، نیریخ ادیبن عضو خود من دم،یند حال به تا خودم من بود، تثنااس گرانید به کمک در شهید مدنی اهتمام«

 هر دستش از .بود دلباز و دست یلیخ؛ است نیا تیواقع. باشد دلباز و دست طورنیا که بودم دهیند را یکس نیهمچ
   3».دیرسیم نیمستضعف به آمدیم يزیچ

 مشی امام خمینی(ره) در تبریز. پیگیري خط7-3
خمینی(ره)  امام خطهم و فکرهمی، انقالب، عالم یروحان کی و اریعتمامي الگو کی یمدنسیداسداهللا  اهللاتآیشهید 

اهللا شهید سید اسداهللا مدنی در مبارزات خود، خط سیاسی امام آیت«اهللا محسن مجتهد شبستري، به تعبیر آیت  4بود.
 5».کرد(ره) را در منطقه پیگیري میخمینی
هاي سیاسی، اجتماعی و مذهبی هاي حضرت امام(ره) در عرصهاهللا مدنی کلیه فرامین و توصیه، آیتدیگر عبارتیبه

شهید مدنی در   6.کردتنظیم میمشی امام(ره) در راستاي انجام خط هاي خویش راداد و فعالیته قرار میرا مورد توج
هاي امام خمینی(ره) لف سیاسی و دینی، دیدگاههاي مختهاي مساجد شهر و در مراسمهاي نماز جمعه، سخنرانیخطبه

کید ایشان بر راه امام به مسئله تأ 1360هللا مدنی در سال اهاي مربوط به آیتنوشتهدر یکی از عکسکردند. را مطرح می
 7شده است.اشاره و معصومین(ع) 

                                                                                                                                                                                   
 .1399 بهشتیارد 16. مصاحبه با کاظم اکرمی، تهران، 1
 .1399مرداد  12بریز، . مصاحبه نگارنده با ابراهیم مخبر، ت2
 .1399تیر  25جود، تبریز، . مصاحبه نگارنده با احد منبع3
 .1399تیر  4آباد، ي، خرمطاهر شکراهللا دیس. مصاحبه نگارنده با 4
 .244، ص 2، جلد 1391مؤسسه فرهنگی هنري مهر طاها، چاپ اول،  -ونهم بهمن، تبریز، انتشارات آیدین. محمد زارعپور، شکوه بیست5
 .19ص مهدي اسکندري، همدان یاد تبعیدي غریبی را به یادگار دارد، پیشین، . 6
 .1360اهللا مدنی، کتابخانه ملی ایران، تصویر آرشیوي آیت. 7
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شهید مدنی د، دعوت کردنباري زمانی که امام خمینی(ره) در ماجراي خلق مسلمان و حوادث تبریز به صبر و برد
، خود همواره نسبت به نامالیمات صبوري داشته و نزدیکان خمینی(ره) در باب صبر و بردباريتبیین اندیشه امام ضمن 

کردند تا فضا و زمان مناسب براي اقدام و مدیریت شرایط به وجود و محافظین خود را به تحمل مصائب دعوت می
 آید.

 . فتنه خلق مسلمان7-4
 سیتأس يعتمداریشر اهللاتیآ اعتماد مورد تیشخصده  توسط 1357 اسفند در رانیا مسلمان خلق يجمهور حزب

 ارتباط کردند،یم تیفعال يو به وابسته یاسالم غیدارالتبل مدرسه در که بودند يعتمداریشر طرفداران از نیمؤسس. شد
. بود حزباین  رهبران از یکی يعتمداریشر فرزند نحس بود. کینزد اریبس عده نیا و يعتمداریشر اهللاتیآ انیم

 يو و گرفتینم دستور يعتمداریشر از حزب اما داشتند، نظراتفاق هیفق تیوال با مخالفت در حزب و يعتمداریشر
 در ی(ره)نیخم امام با مخالفت در انقالب يابتدا از يعتمداریشر که ياوهیش به توجه با. نبود حزب يرهبر یپ در زین
 يجمهور حزب مقابل در حزب نیا که بود نیا بر تصور مسلمان خلق حزب لیتشک يابتدا همان از بود، گرفته شیپ

 يجمهور حزب انحصار شکستن درصدد که کردیم غیتبل چنان زین مسلمان خلق حزب. است شده لیتشک یاسالم
 جادیا منظور به یحت و بود شده میتنظ یاسالم انقالب اهداف يراستا در حزب مرامنامه ن،یا وجود با. است یاسالم

 بود، آورده دست به یاسالم يجمهور حزب با ائتالف يبرا را يعتمداریشر موافقت احزاب، و هاگروه نیب وحدت
 از ،رونیازا. داشت یاسالم يجمهور با مقابله يبرا ییباال استعداد ي،اعتقاد و يساختار مشکالت یبرخ لیدل به اما
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 به را آن که حزب ضعف نقاط. کردند ینگران اظهار حزب ندهیآ به نسبت یانقالب افراد از یخبر سیتأس بدو همان
 همه حزب گرچه. شدیم مربوط آن هواداران و مؤسسان فکر طرز به اغلب ،کرد لیتبد انقالب ضد انیجر کی

 و یشرق جانیآذربا يهااستان مردم اغلب آن ياعضا اما کرد،یم قیتشو تیعضو به را رانیا در یقوم يهاگروه
 هرچند بودند؛ شده آن جذب حزب نیمؤسس یخوشنام واسطه به که بودند تهران میمق یجانیآذربا انیبازار و یغرب

 شد،یم منتشر یفارس زبان به حزب یرسم روزنامه .بود نامثبت صرفاً و کردینم جادیا يتعهد الزاماً هاآن تیعضو
 يهااستان در شتریب خلق مسلمان حزب. پرداختیم جانیآذربا به مربوط موضوعات به ینامتناسب صورتبه حال نیا با

 گسترش با. بود زیتبر شهر حزب تیفعال کانون 1 .داشت شعبه آن يروستاها و شهرها تمام در و بود فعال جانیآذربا
 مقابل در بودند، داده دست از حزب در را خود نظارت و کنترل که آن موجه گزارانانیبن جان،یآذربا در حزب

 دست به حزب ه،یاول گزارانانیبن و نیمؤسس خروج با. دادند استعفا یجمعدسته و کرده يریگموضع آن انحراف
 کهیحال در ،1358 تابستان در. شد یاسالم يجمهور نظام هیعل ياتوطئه آماده و افتاد يامراغه مقدم اهللارحمت

 يهاپاسگاه و ارتش به زده، شورش به دست حزب افراد بود، شیپ در یاساس قانون خبرگان مجلس انتخابات
 محدود کنترل با همراه یمحل يهاکشمکش و یبحران تیوضع نیا. کردند سالح خلع را آنها کرده، حمله يژاندارمر

 اختالف نقطه یاساس قانون خبرگان مجلس انتخابات در شرکت. داشت ادامه ماه چند تا جانیآذربا در موقت دولت
 بود مخالف تهیکم کی توسط یاساس قانون سینوشیپ با اساساً  يعتمداریشر .بود حزب و يعتمداریشراهللا آیت انیم
 در شرکت ها،تیمحدود رغمیعل که بود معتقد جانیآذربا در حزب شاخهاما . داشت اعتقاد انتخابات میتحر به و

 در گرفت میتصم لیدل نیهم به است، مهم اریبس واماق حقوق نیتضم يبرا یاساس قانون سینوشیپ یبررس انتخابات
 داشت، قرار نظام و امام خط از خروج آستانه در که مسلمان خلق حزب. کند یمعرف نامزد خبرگان مجلس انتخابات

 تسلط. دیانجام هاآن انیم اختالف جادیا به که آورد يرو زیتبر یانقالب يروهاین در افکنانهتفرقه يهاتیفعال به
 طرفدار يهاتهیکم انیم يریدرگ بروز باعث زیتبر یاسالم انقالب يهاتهیکم يروهاین از یبرخ بر حزب یاصل ياعضا
 آن در. دیرس اوج به 1358 زییپا در که شد حزب طرفدار يهاتهیکم با یاسالم انقالب پاسداران سپاه و نظام امام،
 عهده بر را زیتبر در امام طرفدار يروهاین يرهبر و بود زیتبر جمعه امام و امام ندهینما ییطباطبا یقاض اهللاتیآ دوره

 طرفداران تیتقو لزوم قدرت حساس مراکز بر هاآن تسلط و مسلمان خلق حزب طرفداران روزافزون قدرت. داشت
 یمدن اسداهللا دیس اهللاتیآ امام، دیصالحد به و زیتبر نینیمتد از یجمع خواست به جهینت در. کردیم جابیا را امام
 حمله نمازگزاران و نمازجمعه به نیهمچن. خلق مسلمان کرد متیعز زیتبر به دوب همدان جمعه امام امیا آن در که

 کرده، مسدود را هاابانیخ از یبعض سرد، سالح با یعموم اماکن به هجوم با و رساندند شهادت به را ياعدهو  کرده
. افتی گسترش شهر سطح در هايریدرگ و کردند حمله حزب قرم به هم مردم مقابل در. دندیکش آشوب به را شهر
 با مسلمان انیدانشجو شده، عمل وارد اما زیتبر دانشگاه. شدند مجروح تن صدها و کشته تن 10 غائله نیا در
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 و ویراد ساختمان سمت به حرکت با و شکستند را ارعاب جو جمعه نماز در شرکت و ییمایراهپ کی ياندازراه
 یاهال يهمکار بعد يروزها در. کردند تصرف را آن ،بود شده نصب رباریت آن يهابام يرو که شهر ونیزیتلو

 نیا و افتی ادامه یاسالم انقالب يهاتهیکم جمله از نظام یتیامن يروهاین و یانقالب ينهادها با جانیآذربا یاللهحزب
. شد رانیا غرب شمال در مسلمان خلق زبح جمله از انقالب ضد يهاتیفعال برابر در يسد ياریهوش و اتحاد

 و نیمتد جوانان يهاتیفعال تمرکز موجب جانیآذربا يشهرها در یاسالم انقالب يروهاین يبرا ییهاشعبه سیتأس
 يهمکار با نهادها نیا توسط یمردم ضد و یانقالب ضد يهاانیجر هیعل مبارزه ،دیگرد یانقالب يهاگاهیپا در یانقالب

 يهاراه که یحال در و بارنیا یانتظام و ییقضا ينهادها و نظام. شد يریگیپ روستاها و شهرها در مردم گسترده
 يروهاین و سپاه. گرفتند کاربه فتنه رفع يبرا را خود يقوا تمام بود، دهینرس جهینت به انهیجومسالمت و یاسیس

 نابود را آنان يروهاین از ياریبس مسلمان خلق حزب يمقرها و تجمع يهامحل به حمله با یاسالم انقالب يهاتهیکم
 پردهپشت عوامل آن برعالوه. شدند ربارانیت زیتبر حوادث عوامل از ياعده و کردند ریدستگ را آنها سران از یجمع و
 يگرید از پس یکی بودند شهر متنفذ افراد و دارانهیسرما جزء یبرخ که یگرانتوطئه و یمال منابع کنندگاننیتأم و

 1.شد داده خاتمه رانیا مسلمان خلق يجمهور حزب اتیح به بیترتنیبد و دندیرس مجازات به شده، ریدستگ
 بهاهللا مدنی و حزب خلق مسلمان باید اشاره شود که طور که در باال توضیح داده شد، در نسبت بین آیتهمان

 در شانیا. کردند زیتبر روانه را یمدن اهللاتیآ یحکم یط شانیا ،ی(ره)نیخم امام محضر به انقالب ارانی شنهادیپ
 بودند، پرداخته انقالب با مبارزه به آن پوشش تحت مختلف يهاانیجر که مسلمان خلق حزب بزرگ معضل با زیتبر

 خلق حزب آشوب انیم در ایشان که دانست یامیا توانیم را یمدن اهللاتیآ يروزها نیترسخت. شودیم مواجه
  2د.نگرفت قرار مسلمان

 مسلمان، خلق حزب خصوصبه انقالب، ضد که گفت توانیم باًیتقر داشتند، مدنی دیشه که يرفتار و روش با
 يايداریب و دادند انجام آنجا در که ییهاتیفعال و برنامه واسطه به شانیا. باشد داشته يبارز نقش توانستینم گرید

 را جانیآذربا وضع قتیحق در کردند، مطرح جمعه نماز يهاهخطبمسائلی را که در  و دادند سامان آن مردم به که
 دیشه مرحوم که گفت دیبا . درواقع،نماند یباق انقالب ضد رشد يبرا ییجا گرید که ياگونهبه ند؛کرد دگرگون

  3.داشتند جانیآذربا در یاسالم حکومت و انقالب تیتثب در یمهم اریبس نقش یمدن اهللاتیآ
در یکی از اقدامات، شهید مدنی را محاصره کردند  اهللا مدنی کردند.زیادي به آیت هاينتگروه خلق مسلمان اها

 در آنجا اهللا مدنیمحلی که آیت-با سالح سرد مثل قمه به مسجد شکلی  4و قصد آسیب زدن به ایشان را داشتند.
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هاي همراه ایشان با بچهکردند و رفتند و ضمن توهین به ایشان، تهدید میمی -کردنماز جماعت برگزار می
 1گیري داشتند.رکردند و حتی سعی در دبرخوردهاي بدي می

از هر سو بحران بود که بر سر شهر «اند: نقل کرده »هااخراجی«سردار شهید حاج احمد محرمی علّافی در کتاب 
 2مان رادیو و تلویزیونهاي اداري و کلیدي حتی ساختتر هم شده بود و اکثر ساختمانبارید و خلق مسلمان قويمی

ها مشکل شده بود. شاهدش هم اینکه رئیس دادگاه انقالب محل و نفس کشیدن براي انقالبی را در اختیار داشتند
ها در محل تاالر اجتماعات اللهیاش پناهنده سپاه بود...یک روز حزبکارش را رها کرده بود و به همراه خانواده

موقتی هم درست کرده بودند تا آقاي مدنی بیاید و سخنرانی بکند. ایشان دیر  دانشگاه جمع شده بودند و تریبون
ثیر شدت ناراحتی فقط گریه کرد. تحت تأکرد و وقتی هم که آمد وضع و حال نزاري داشت و سخنرانی نکرد و از 

در بیاورند؛ اما  تلویزیون را از اشغال خلق مسلمان-این حاالت، موجی در جمعیت ایجاد شد و هجوم بردند تا رادیو
هاي حزب با مشت و لگد و چاقو پا شد. غیرمسلحدند و آن بیرون عاشورا بهفقط خارج شدنشان از دانشگاه را فهمی

هایشان با رگبارهاي ممتد چنان جو وحشتی ایجاد کردند بیرون آمده از محوطه دانشگاه و مسلح افتادند به جان مردمِ
ر به طرف رادیو منصرف شدند و گریختند به سمت رودخانه (میدان چایی) دکه مردم به ناچار از تصمیم هجوم 
ومیش عصر راه گریزي بیابند و افراد مسلح حزب داخل رودخانه ین تا در گرگپشت کالنتري یک و ریختند آن پای
م مسلمان بود و دائاختیار حزب خلق  ساختمان تلویزیون با تمام امکاناتش در ، 3را گرفته بودند به زیر رگبار گلوله...

از روزي که تلویزیون و رادیو    4کردند.کردند. رادیو را هم به همین نحو اداره میهاي خودشان را پخش میبرنامه
و چیز مهمی هم نبود اما مادرم شد وقفه پخش میها بیهاي ساز و آواز عاشقیها افتاده بود برنامهه دست حزبیب

 کند:اشاره می علّافی محرمی احمد حاج در جایی دیگر  5»اند.جایش تنبک گذاشته اند،گفت: منبر را برداشتهمی
اهللا د از شهادت آیتاهللا مدنی که بعشان به مرد بزرگی همچون آیتتوزي) در اوج نفهمی و کینههاخلق مسلمانی(«

شکسته بودند. این داستان  ها کرده و دلش رای، نماینده امام در تبریز و آذربایجان بود، اهانتقاضی طباطبای
خیر حدود براي سخنرانی بیایند که آمدند. تأانگیز مربوط به آن روزي است که قرار بود ایشان به دانشگاه غم

هاي رکیک بوده است و بعدش هم انتقال یک ساعت بود. بعد شنیدیم که در طول همان یک ساعت، اول اهانت
                                                                                                                                                                                   

 .1393، چاپ اول، ریصر انتشاراتی، نظم دیجمش سردار اطراتخ: مانمیم تو با، اریعل زادهیقل رضا. نک: 1
 يبرا آنجاها و شد انجام ياحمله ونیزیتلو-ویراد محل به شبانه بودند انقالب هوادار که یمردم کمک به و بود باشآماده سپاه«. در خاطرات آمده است: 2

 که دینکش طول شتریب روز جند و شد محول ارتش به حفاظتش کار ونیزیتلو -ویراد تصرف از بعد البته. گشت خارج مسلمان خلق حزب کنترل از شهیهم
 بود سپاه خود عهده به حفاظت بار نیا و شد عمل وارد مجدداً سپاه و نماند داریپا ادیز هم نیهم اما درآمد هایحزب اشغال به هاساختمان دوباره ،یانتیخ یط
ها: خاطرات سردار شهید حاج احمد محرمی علّافی زاده، اخراجیغالمرضا قلی ».شد مشهور ونیزیتلو پاهس به شده ادی يهاساختمان در مستقر يروهاین و

 .40(دایی)، پیشین، ص 
ها: خاطرات سردار شهید حاج احمد محرمی علّافی (دایی)، به کوشش موسی غیور، تبریز، نشر شرکت تعاونی مسکن جماران زاده، اخراجی. غالمرضا قلی3

 .32-33، صص 1383اپ اول، تبریز، چ
 .37. پیشین، ص4
 .39. پیشین، ص 5
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و آنجا  -یکی از مقرهاي حزب خلق مسلمان در تبریز –یدان ساعت ایشان به محل اتاق بازرگانی در نزدیکی م
شود که قرار است به اتاق ها شایع میاللهییا در همان حوالی از طرف بچه حزببازداشتش کرده بودند و گو

از گاه ولش کرده بودند. ایشان آمدند و با حالتی نزار به سخنرانی ایستادند، گریستند. بازرگانی حمله شود و آن
هاي عوام خدایا شاهد باش که چگونه در دست مسلمان«شد: ها شنیده میشان این نالههق غمگینانهالي هقهالب

 1»اند...ایم؛ برادرانمان به جانمان افتادهگیر افتاده

کردن ایشان در اهللا مدنی در تبریز و حبسخلق مسلمان به آیتحزب در باب جسارت   2یخانیسار نژادیعل محمد
 يهابرنامه مایس و صدا از و افتاد هایمسلمان خلق دست به شهر و کرد فرار استاندار نکهیا از بعد«د: کنکیوسک بیان می

 دکتر استاندار،. کرد برگزار آهنراه دانیم در را جمعه نماز یمدن اهللاتیآ. شد جمعه روز کردند، پخش یستیمارکس
 و برگشت و رفت او است؟ چگونه جمعه نماز تیوضع ندیبب و برود تا ادفرست را ياستاندار یعمران معاون يشابورین

 زنند،یم کتک را هاآن نیز راه وسط هایمسلمان خلق و هستند ناراحت یلیخ اوضاع نیا از مردم نکهیا با داد گزارش
 رونیب و مانمینم یفمخ هم من است، گونهنیا فضا که حاال: گفت استاندار. اندرفته جمعه نماز به يادیز تعداد اما
 زیلبر تیجمع از مسجد. میبرو یمدن اهللاتیآ مسجد به یجمعدسته یهمگ شب آن شد قرار و میکرد مشورت. میآیم

 افتاد، يغرو مهندس به چشمشان نکهیا محض به هاآن. بودند شده جمع هم مسجد از رونیب مردم یحت که يطور بود،
 خاننیحس جواد شب آن. میبرو مینتوانست ما یول رفت، مسجد داخل شانیا. یبانقال يهاشعار دادن سر به کردند شروع
 قرار روز آن يفردا! است شده قطع کجا از میس دانستندینم هایمسلمان خلق و کرد قطع را ویراد فرستنده میس و رفت

 بعد. میبرو دانشگاه به وحدت نماز يبرگزار يبرا بعد و میشو جمع یقزلل مسجد در وحدت، جادیا يبرا که میگذاشت
 ابانیخ تقاطع در. میافتاد راه دانشگاه طرف به مردم همراه ظهر کینزد. بدهند نجات را مایس و صدا و بروند مردم هم
 و ما. بودند کرده حبس آنجا در و گرفته را یمدن يآقا هایمسلمان خلق. بود ییراهنما سیپل وسکیک کی ت،یترب

 استاندار با که آوردند هجوم هاخبرنگار. میرفت اشخانه درِ به امدین شانیا میدید یوقت و مینداشت خبر موضوع از استاندار
 ما د،یکن محافظت و مراقبت یمدن يآقا از دیستین قادر شما اگر: که بودند آمده آذرشهر از هم ياعده. کنند مصاحبه

 انیجر و زد زنگ ،بود کشور ریوز که یکن يمهدو اهللاتیآ و تهران به يغرو يآقا! میبریم خودمان شهر به را شانیا
 یکنيمهدو اهللاتیآ. اندکرده یزندان سیپل وسکیک در را یمدن يآقا هایمسلمان خلق: داد اطالع و کرد فیتعر را

                                                                                                                                                                                   
 .48ها: خاطرات سردار شهید حاج احمد محرمی علّافی (دایی)، پیشین، ص زاده، اخراجی. غالمرضا قلی1
 عمومی جراحی تخصص هرشت در و وارد تبریز دانشگاه به عمومی تحصیالت مراحل طی از بعد آمد دنیا به 1317 سال در نژادساریخانی . محمدعلی2

 مدت به و گردید بازداشت ساواك نیروهاي توسط 1353 سال در پیوست. او پهلوي حکومت با مبارزین صف به انقالب مبارزات آغاز با. شد التحصیلفارغ
 شروع با ایشان. نمود وظیفه انجام تعدديم هايمسئولیت در و بازگشت تبریز به انقالب پیروزي از بعد بود. زندانی اوین زندان و مشترك کمیته در سال چهار
سیاسی ایشان به قرار  سوابق. باشدمی مشغول دانشگاه در تدریس به ایشان حاضر حال در. کرد وظیفه انجام جنگی مناطق در پزشک عنوان به تحمیلی جنگ

 دانشگاه رئیس و مؤسس تبریز، عضو اسالمی آزاد دانشگاه رئیساسالمی،  شوراي مجلس و چهارم اول دور شرقی، نماینده آذربایجان استان زیر است: استاندار
 الغدیر. غیرانتفاعی
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 و صدا به مردم بعد. داد نجات هایمسلمان خلق دست از را یمدن يآقا شان،یا لهیوس به و زد تلفن یانیشرب اهللاتیآ به
 مردم رفت،یم هاآن دوباره حمله احتمال که آنجا از. آوردند رونیب هایمسلمان خلق چنگ از را آنجا و ختندیر مایس

 به وادار مردم کمک با که کردند حمله شب کی ساعت هاآن و افتاد هم اتفاق نیا اتفاقاً. گرفتند قرار انیجر در
 هاآن مهار به موفق نظام اگر که داشتند يشرور يهاآدم خود درون در جماعت، نیا کلمه کی در. شدند ینینشعقب

 1».شدندیم موجب را يادیز التکمش شد،ینم
بود.  بر و بردباري براي برقراري آرامش در شهرمدنی در برابر تهدید خلق مسلمان، ص اهللاآیت ستراتژي اولیه شهیدا

سردار   2.عیت و آرامش فضاي سیاسی بودمترصد بهبود وض م با تحمل اقدامات جریانات انحرافی،با استقامت توأایشان 
 صورتش به دهان آب یحت یعنی کردیم تحمل. کردیم تحمل یلخی«کند: جمشید نظمی در این خصوص اشاره می

 -صبر کنید -بود گفته که يزیچ نیا. کرد صبر هم باز. کرد تحمل هم باز وسک،یک در ساعت دانیم در انداختند
 3».بود دهکر عمل واقعاً

کند: اهللا مدنی بیان میدر زمان آیت -ستاد نماز جمعه تبریز یکی از بانوان عضو-صدیقه صارمیطور که همان
 مارستانیب در لیتعط يروزها ادمهی من و میبود (شهید مدنی) آقا خدمت در چنانهم و شد شروع جنگ ،59 وریشهر«

 ضد حرکت کی) 60 سال لیاوا( انقالب يروزیپ از بعد. داشت ادامه يسوادآموز نهضت در تمیفعال چون بودم،
 چند یحت آنها. افتاد اتفاق بودند، يعتمداریشر اهللاتیآ مقلدان و طرفداران از که مسلمان خلق نام به زیتبر در یانقالب
 فرمودندیم و ندکردیم دعوت صبر به را مردم آقا که دادندیم امیپ ویراد از و کردند اشغال را زیتبر يمایس و صدا روز

 قسم خدا به بودند، آورده دهات از پول با را مردم اکثراً  که ينفر هزار چند ییماپیراه کی در. شوندیم خسته باالخره
 بعد ییماپیراه و کردند صحبت آنها با باراشک یچشمان با و یمهربان با هم باز آقا. بود کلنگ و شنه ل،یب آنها دست

 ار محراب میدید میرفت شد،یم اقامه زیتبر آهنراه در جمعه نماز اناتیجر همان در. ردک دایپ خاتمه ساعت چند از
 به را نماز ان،یجر نیا از بعد. کنند مرتب بودند، سوخته که ار زهایچ هیبق و بنرها ندادند اجازه آقا یحت و زدند آتش

 بود راسته و پاساژ نقطه نیچند از کریپ و رد یب که کردند منتقل است، زیتبر بازار ناهم که یاسالم يجمهور ابانیخ
  4».نداشتند یتیامن گونهچیه شاهده خدا که کرد کنترل شدینم ار خروج و ورود و

 . نماز جمعه تبریز7-5
 گریدهمانند  تا کرد متیعز شهر نیا به زیتبر يعلما و مردم درخواست به شانیا مهاباد، در شهید مدنی دیتبع انیپا در

 دانستینم صالح وجهچیه به را زیتبر به ایشان رفتن حکومت، البته. برساند انجام به را خود یمل و یشرع فهیوظ رانیا نقاط
                                                                                                                                                                                   

، روزنامه »یسارخان نژادیعل محمد با وشنودگفت در زیتبر در انقالب از پس طیشرا تیریمد و ییطباطبا یقاض یمحمدعلسید اهللاتیآ دیشه«، احمدپور ماین. 1
 .9، ص1397، دهم آبان 5506جوان، شماره 

 .1399تیر  8اهللا هاشم نیازي، جلسه اول، قم مقدس، . مصاحبه نگارنده با آیت2
 .1399 مرداد 12. مصاحبه نگارنده با سردار جمشید نظمی، تبریز، 3
 .94-95. صدیقه صارمی، شهید محراب به روایت دختر تبریز، صص 4
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 ادامه به نیمبارز گرید و ییطباطبا یقاض اهللاتیآ کنار در و شد زیتبر وارد میرژ اقدام گونههر از قبل یمدن اهللاتیآ یول
 .گمارد همت اسالم پرچم ياعتال و راه

 با. شودیم همدان وارد مردم میعظ استقبال انیم در 1357 زمستان لیاوا در محراب دیشه ه باید در نظر داشتالبت
 زین و داشتند ییآشنا او با همگان و بود برده بسر همدان در را عمرش از دهه کی حدود یمدن اهللاتیآ نکهیا به توجه

 بودند شده جمع قبل يهاساعت از ورود هنگام رد،یگ رعهدهب را همدان مردم يرهبر زودتر هرچه يو که بودند مشتاق
 درگذشتو  شانیا با همدان مردم ییآشنا. ندینما استفاده برکتش رپُ وجود از و ندیگو کیتبر همدان به را ورودش تا

 مثابههباهللا مدنی آیت وجود تا دیگرد موجب بود، شده منطقه آن در يرهبر فقدان به منجر که یهمدان یمالعل آخوند
 داشت که يایشیدوراند و يقو مانیا با یمدن اهللاتیآ حضرت. باشد همدان شهر يهارگ در دوباره یخون افتنی انیجر

 که بود آنجا به مجددش ورود اول يهاماه در. گردد ظاهر ثرؤم و پرشور اریبس انقالب در همدان شد باعث مردم ياری با
 دوره نیاول در دیشه. دکر آغاز شیزندگ دوران در را مخاطره پر و سخت اریبس یفصل زین او و شد روزیپ یاسالم انقالب

 سمت به را شانیا یحکم یطامام خمینی(ر)  و شد انتخاب یندگینما به همدان مردم طرف از خبرگان مجلس انتخابات
 به انقالب بحبوحه در تقوا هاسو و اخالق معلم نیا. کرد منصوب شهر نیا جمعه امام نیهمچن و خود اریاالختتام ندهینما

 يهاتهیکم در منافق یگروه نفوذ علت به زیتبر شهر آشفته اوضاع هنگام نیا در که گمارد همت همدان شهر اصالح
 یط را شانیا که داشت آن بر را امام شد،یم انجام کردستان با مرز هم شهر نیا در که ییهایکارشکن نیهمچن و انقالب

 از پس . شهید مدنیکند روانه شهر نیابه  زیتبر متشنج اوضاع کردن آرام و انقالب انحراف از يریجلوگ جهت یحکم
 یقاض یمحمدعل دیس اهللاتیآ حضرت شهادت با روز چند از پس که بازگشت همدان به زیتبر ینسب اوضاع کردن آرام

 زیتبر در خود یندگینما به را انشیا یحکم یط) ره(ینیخم امام بار نیا. شد دگرگون شهر آن اوضاع دوباره ییطباطبا
 مطرح را کشور مهم مسائل جمعه نماز يهاخطبه در شهیهم امام، ابتین دوران در. کرد منصوب شهر نیا جمعه امامت و
 مسائل نیا ۀهم يبرا که... و جنگ مسائل جامعه، در شیآسا و تیامن مردم، تیوضع به مربوط مسائل جمله از کردیم
 تازه ياهیروح دفاع مقدس رزمندگان انیم در خود حضور با شهیهم یمدن دیشه. دکریم مضاعف شتال طیشرا بهبود و
 وجود خصوص رزمندگانالنسبت به جامعه علی شانیا رفتار و اخالق ،منش در که یخضوع و تواضع. دادیم آنان به

 بودند، شده روزیپ یاتیعمل در که اسالم رزمندگان يهادست به بارهامختلف  هايایشان در مراسم. ی بودزدنمثال داشت،
 ارکان از یکی را جمعه نماز یمدن اهللاتیآ. بود شانیا وجود در یواقع کمال و اخالص از نشان عمل نیا زد،یم بوسه
 و یاسالم يجمهور نظام تیتثب جهت موضوع نیا از شهیهم و دانستیم در دوران جنگ تحمیلی اسالمی نظام مهم

  1.کردیم تفادهاس مردم به خدمت
 جمعه امامعنوان اهللا مدنی بهآیت انتصاببراي  1399 الحجهيذ 12 ؛12/08/1358حکم امام خمینی(ره) که مورخ  در

هاي انقالب و دادگاه انقالب را برطرف نمایند. متن صادر شد، از ایشان خواسته شد تا مشکالت تبریز نظیر کمیته زیتبر

                                                                                                                                                                                   
 .19، ص 1385یور ، بیستم شهر5959، شماره »عمل و عرفان و علم اسوه«. روزنامه رسالت، 1
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 ت:حکم امام(ره) به قرار زیر اس
 میالرح الرحمن اهللابسم

 هافاضات دامتی مدن اسداهللا دیس حاج يآقا االسالمحجت و االعالم العلماء دیس مستطاب جناب خدمت
 به جانیآذربا بلکه زیتبر شهر که یمبرم اجیاحت با ذلکعم داشت، اجیاحت یجنابعال وجود به همدان شهرستان نکهیا با

 و مسائل به و دییفرما اقامت یمدت ز،یتبر در یجنابعال است یمقتض است، شده اتقاض یجمع طرف از و دارد یجنابعال
 را آنان و فرموده انقالب يهادادگاه طورنیهم و انقالب يهاتهیکم در نظارت و فرموده یدگیرس آنجا مشکالت

 دیام. دیباشیم -یجتماعا و یاسیس ،یاسالم بزرگ ضهیفر نیا -جمعه نماز اقامه يبرا منصوب یجنابعال. دییفرما ارشاد
 خداوند از. باشند کوشا ،است نیمسلم و اسالم نفع به که شما یبانیپشت در جانیآذربا و زیتبر رتمندیغ زیعز مردم است
 ییطباطبا دیشه مرحوم اکرم، رسول بهیط ۀسالل و اسالم زیعز فرزند فقدان جبران و خواستار، را اسالم عظمت یتعال

 1 ».است دواریام را معظم
با مسائل مختلفی مواجه  60و  59هاي این است که نماز جمعه تبریز در سالقرار بگیرد توجه  مورد اي که بایدمسئله

 ز،یتبر جمعه امامت داشتن عهده بر هنگام ،یمدن دیشه«عبارتی، کرد. بهید مدنی را بسیار سخت میبود که کار شه
 وجود راه، نیا در و داشته یافکنتفرقه در یسع منحرفْ يهاانیجر رایز گذراند؛یم را اشیزندگ يروزها نیترسخت

 تئیه نام به »مسلمان خلق« منافق گروهک خوردهبیفر عناصر روز کی رو،نیازا ».دندیدیم شیخو راه سد را شانیا
 جانش صدق يروز و دندیکشیم آتش به را شانیا عبادت محراب گر،ید يروز و ختندیریم شانیا خانه به ،یزنقمه

 کانینزد از یک. یکردند شانیا حرمت هتک و یاحترامیب به اقدام ز،یتبر يهاابانیخ از یکی در بار،کی زین و کردندیم
 شانیا منزل طرف به یشب« :دیگویم بودند، زیتبر در شانیا که ییروزها در منافقان خطر و یناامن درباره ،یمدن دیشه

 دائماً  هم دوستان. اندآمده شما کشتن يبرا هانیا آقا،حاج: کردم عرض شانیا به صبح اذان کینزد. شدیم يراندازیت
 فیتضع نروم، مسجد به من اگر: فرمودند جوابم در اهللا مدنیآیت. برود مسجد به آقاحاج دینگذار که زنندیم تلفن
 عناصر از ايعده که هم بارکی. درفتن مسجد به آن از پس و بدهم خودم يخدا به یجواب چه. امکرده مسلمانان هیروح
 چشم در اشک که یحال در دخالتْ از خود محافظان منع ضمن شانیا آوردند، هجوم منزلشان به یزنقمه دسته با منافق

 چه که دییبگو. میدار کتاب کی یهمگ ما. است یکی ما امبریپ و ما يخدا برادران، :گفتند و رفتند جلو داشتند،
 به را او بودند، کرده جانش قصد که آنان ،یزمان اندك از پس و شد انداخته نییپا به سرها هنگام نیا در د؟یخواهیم

 2».دندیکش آغوش

                                                                                                                                                                                   
 .450، ص 10. صحیفه امام خمینی(ره)، جلد1
 .163-166صص  ،1382 وریشهر ،42، شماره گلبرگ مجله، »اهللا مدنیجلوه اخالص: شهادت آیت«ی، وسفی نبیز. 2
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در  رهاي حفظ انقالب اسالمی بهره برد.عنوان یکی از سنگنماز جمعه بهفریضه  مدنی از اهللاآیتشهید  در واقع،
هاي ویژگی  1داشتند. تأکید مدنی در نماز جمعه تبریزاهللا یتآبر حضور شهید  ران دفاع مقدس نیز، امام خمینی(ره)دو

توجه به مردم، سادگی و صراحت بیانات، بازتاب مشکالت  اند از:عبارتاهللا مدنی آیتشهید نماز جمعه تبریز در زمان 
 است:ها تشریح شده . در باب این ویژگیهاي مختلف اداري و ... ها در بخشمردم، پیگیري کمبودها و نقص

 ش،یهاخطبه. خواندینم خطبه ف،یتکل اسقاط يبرا او، که دهندیم یگواه اند،بوده شیهاخطبه مستمع که آنها«
 گفتیم سخن تقوا از که آنجا چه بود؛ کرده ادراك و دهیفهم که بود یهمان گفت،یم آنچه. نبود هم يابخشنامه

 از يمردمدار البته و صداقت و صراحت ،یسادگ .نشستیم لیتحل به را مردم روزمره مسائل که گاهآن چه و
 دوره آن ۀجمع نماز يهاخطبه یصوت ينوارها ز،یتبر مردم از ياریبس هم هنوز که ستین لیدلیب. دیباریم کالمش

 کارکنان ستیناشا برخورد از شیهاخطبه در ز،یتبر مانند يشهر جمعه امام و امام ةندینما یوقت .اندداشته نگه را
 است یعیطب کنند، تیرعا را مردم حال که آنها به دهدیم داللحنیشد هشدار و کرده انتقاد نیمراجع با اداره النف

 شعار نکهیا نه. دارند را اول نقش مردم او، يهاخطبه در اصوالً. شوند همدل و همراه شانجمعه امام با هم مردم که
 سخن چنان مردم با .انقالبند نعمتانیول مردم که بود شباور ؛يدپروریمر و یبازارگرم يبرا بدهد يمردمدار

 یزندگ آنها با او. بود امام، مرادش، همانند درست کالمش، و اتیادب یسادگ. را حرفش ابندیدرن که گفتینم
 نماز محراب از دادیم بازتاب را آنها سپس و را مردم کردیم ادراك و دیفهمیم ،شانمجمع در رفتیم کرد؛یم

 2».هجمع
ارتباطی شهید مدنی با مردم بود.  پل کید دارد، ستاد نماز جمعه تبریز تأ  3انزابیاحمدحسین در همین ارتباط، دکتر 

مسائل اقتصادي مردم و کمک به کرد ق ضمن رسیدگی به مشکالت عمومی، سعی میاز این طری شهید مدنی
که ارتباط خوبی با  عضو بودنداد متدین و برخی از بازاریان در دستور کار باشد. در این ستاد، افر ي نیازمندهاخانواده

 4روحانیون داشتند.
تبریز بعد از شهادت قاضی  در خصوص انتخاب شهید مدنی براي اقامه نماز جمعه  5هاشمآل محمدتقی اهللاآیت
 امامت به خمینی(ره) امام طرف از اهللا مدنیآیت شدند، شهید طباطبایی قاضی اهللاآیت وقتی«کند: ی بیان میطباطبای

                                                                                                                                                                                   
 نامهانیپا ،یمدن اسداهللاسید دیشه و ییطباطبا یقاض یمحمدعل دیشه جانیآذربا محراب يشهدا یمبارزات یاسیس شهیاند و یزندگ یبررسفرد، . جالل سبحانی1

 .75ص  ،1395 بهار ز،یتبر واحد یاسالم آزاد دانشگاه یاسیس علوم و حقوق دانشکده ،یاسیس علوم ارشد یاسنکارش
 فتری، تبریز، دمدن سداهللا دیس اهللاتیآ محراب دیشه نیدوم شهادت سالگرد نیمایس نامهژهیو ، قانلی محراب:»نبود! "جمعه"او امامِ «اهللا رشیدي، . روح2

 .4ی، ص شرق جانیآذربا یاسالم انقالب یفرهنگ جبهه مطالعات
 شدند آشنا انقالب از قبل مدنی شهید با انزابی احمدحسین آقاي. باشندمی تبریز در مدنی شهید به نزدیک افراد از انزابی محمدحسین اهللاآیت فرزند . ایشان3
 انقالب نهضت در پدر هايفعالیت واسطه ایشان به هایی انجام دادند.پژوهش و تحقیق ایشان خصوص در و داشته ایشان با هاییمالقات نیز انقالب از بعد و

 را منتشر کردند.» آیت حق«نامه اند و در پاسداشت شهید محراب، ویژهداشته کافی آگاهی تبریز در مدنی شهید عملکرد با اسالمی،
 .1399مرداد  1دحسین انزابی، جلسه اول، تبریز، . مصاحبه نگارنده با دکتر احم4
 محضر از را دینی علوم و قرآن کودکی، سنین از. گشود جهان به دیده تبریز نزدیکی در تقوا و علم اهل ايخانواده در هاشم آل محمدتقی سید اهللا. آیت5

 راهی تبریز، در تحصیل سال 10 از پس گردید. وي دینی علوم حصیلت مشغول و شد تبریز علمیه حوزه وارد رسمی طور به سپس و فراگرفت شهر بزرگان
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 و آمدند تبریز به آبادخرم هايگروه و اهللاحزب و علما قاضی، اهللاآیت شهادت از بعد. شدند منصوب تبریز شهر جمعه
 امام از بعد را ایشان که کردندمی تعریف مدنی اهللاآیت از قدري به. بودم آنجا در هم من. شدند جمع جامع مسجد در

 از واقعاً  و اهللاحزب شدید عالقه و وثوق مورد و مجتهد امام، محض مطیع ایشان. دانستندیم دوم شخص) ره(خمینی
. کردندمی رفتار قدرت و تئجر با بسیار شدند، منصوب تبریز جمعه امامت به وقتی. بود امام حضرت مخلص یاران
 بسیار ایشان. بود شاه هواداران و فقینمنا انقالب، ضد منظورشان» .فرستممی جهنم به را هااین من« :فرمودندمی حتی

 یکی. بودند جمعه امام دو زمان آن در خواندند،می نماز تبریز آهنراه مدنی شهید وقتی که هست یادم. بود شجاع
 نماز آنجا در مدنی اهللاآیت وقتی. مدنی اهللاآیت هم دیگري و القراسلطان تبریزي آقا جواد میرزا اهللاآیت مرحوم

 انقالب از قبل ایشان. خواندندمی جمعه نماز علیصفر حاج مسجد در هم جوادآقا میرزا مرحوم د،خواندنمی
 به توانستندنمی مردم و بود دور مدنی اهللاآیت شهید راه چون. بود مجتهد و خواندمی جمعه نماز سال 50،40حدود
 :بودند نوشته. امدیده را نامه آن من. بودند نوشته هم يانامه باره این در مدنی اهللاآیت. دادند انصراف ایشان بروند، آنجا

 آهنراه در که مدنی شهید یعنی» د.بخوانی نماز شهر وسط و بیایید شما بخوانم جمعه نماز توانمنمی و امشده پیر من«
 ما مشایخ از و عالم مجتهد، چون نخوانید، گفتندنمی که ایشانبود.  شرعی فاصله رعایت براي خواندندمی جمعه نماز

 زمین روي مردم. بود بارانی و برف ،سرد خیلی امروز مثل هوا روز یک آیدمی یادم. بودند بزرگوار بسیار. بودند
 باردمی برف و است سرد هوا چون. خوانممی مختصر خیلی را هاخطبه امروز« :فرمودند. نبود مسقف آنجا. نشستندمی
 مردم حال مراعات تا بخوانند مختصر را جمعه نماز نامساعد، شرایط در ستا مستحب» .اندنشسته زمین روي مردم و

 1».نکشد طول چندان هاخطبه است مستحب. دارند ضروري کارهاي دارند، تعزیه دارند، مهمان بعضی. بشود
نماز جمعه هاي ایشان در زمان اقامه جود از محافظان و همراهان شهید مدنی در نماز جمعه تبریز در باب ویژگیمنبع

 مطالعه هم آن از قبل. زدندیم عطر و کردندیم غسل؛ داشتند یخاص آداب جمعه نماز در حضور يبرا«بیان داشت: 
 حرف هم کلمه کی یحت یکسچیه با بخوانند، را نماز و هاخطبه نکهیا از قبل تا جمعه يروزها. کردندیم يادیز
 حرف روز مسائل از دوم خطبه در و گفتندیم احکام و تقوا زا اول خطبه در. داشتند یمخصوص حالت و زدندینم
. بهیغر ای باشد برادر گانه،یب ای باشد آشنا که کردینم فرق هم شانیبرا و نداشتند یترس انتکارانیخ يافشا در. زدندیم

 بالفاصله دیبا د،کنیم خطا که را یولئمس هر بودند معتقد. کردندیم افشا کرد،یم يکار انقالب هیعل که را یهرکس

                                                                                                                                                                                   
 آن عظام آیات محضر از و گزید اقامت قم در و بازگشت ایران به سامان، آن علماي از منديبهره و اقامت سال یک از پس و شد اشرفنجف علمیه حوزه
گردید.  مشغول دینی کارهاي به و نموده مراجعت خویش زادگاه به سرانجام و ختپردا حوزوي دروس تکمیل به مقدس مشهد در مدتی. کرد استفاده نیز دیار
 بناي تجدید و بازسازي و متعدد آثار تألیف دینی، علوم تدریس جبهه، به استان نیروي اعزام مسئولیت شاه، رژیم علیه مبارزه به توانمی ایشان مهم کارهاي از

 در نماز برشمرد: اقامه را زیر موارد توانمی هاشمآل اهللاآیت مکتوب آثار کرد. از اشاره) ره(خمینی فیسیدمصط مسجد و سیدحمزه مسجد جمله از مساجد
 آثار اسالم، در انفاق االحزاب، معرفت فی االنساب خالصه شهادت، و جنگ ،)ع(بیت اهل و قرآن دیدگاه از شیعه و اسالم اسالم، در جمعه احکام اسالم،
 محدثین، انیس آذربایجان، رجال و علما آثار هاشم،آل خاندان االطهار، االئمه تاریخ االخبار، کشف الصالحات، باقیات الفردوس، ناتج الجنه، روضه االسالم،

 .دادرس فریادرس و
 .22، ص 1389مرداد ، 57، شاهد یاران، شماره »افکنان توفیقی نداشتند: اختالفخاطرات آینه در تبریز تا نجف از مدنی شهید« ،هاشمآل محمدتقی. 1
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 یختم مجلس ای آوردندیم دیشه اگر هم جمعه يبعدازظهرها. شوندیم نیبدب انقالب اصل به مردم وگرنه کرد برکنار
 فاجعه به نکهیا از قبل. خواندندیم خودشان هم را شهدا تمام نماز. کردندیم شرکت حتماً گذاشتند،یم يدیشه يبرا

: فرمودند. کنم ضبط را شانیصدا خواستم اجازه من ،خواندندیم نماز داشتند شانیا شب کی م،یبرس شانیا شهادت
 و داد جهینت من اصرار باالخره تا کنم ضبط را شانیصدا من که نبودند حاضر »شده؟ کینزد شهادت است؟ خبر چه«
 ادهیپ قبل یلیخ از م،یرفتیم جمعه نماز به که یموقع. بودند هم نکات نیترکوچک مراقب یحت. کردم را کار نیا
 آن اند،آمده من يهاحرف دنیشن يبرا مردم نیا«: فرمودندیم» .مانده راه یلیخ هنوز! آقا«: گفتیم راننده. شدندیم

 خواندند را جمعه نماز شانیا شهادت، روز در» .نمیبب را آنها و بروم ادهیپ دیبا شوم؟ رد شانیجلو از نیماش با من وقت
 نامه نفر کی که دمید خواندند،یم قنوت که یموقع. کردند اعاده را نماز داشتند، یخاص یفقه نظر باره نیا در چون و
 هرچه. دیبزن عقب را او دیندار حق ببوسد، مرا ای بدهد نامه من به خواست یکس اگر: بودند گفته آقا. آمد دست به
 آن یوقت روز آن» .دیباش نداشته مردم به يکار ست،ین طورنیا« :فرمودندیم دارند، سوءقصد هایبعض! آقا: گفتمیم

 کار در یحکمت حتماً! افتادند نیزم يرو آقا و شد منفجر بمب مرتبه کی که بزنم کنار را او خواستم دم،ید را جوان
 خودمان خانه به را آقا بارکی هست ادمی. شدمیم دیشه روز آن دیبا هم من وگرنه داشت، نگه زنده مرا خدا که بود

 سالم ام،گرفته لیتحو سالم را آنها که طورهمان دیباش مطمئن«: فرمودند آقا. بود برادر سه ما نگران یلیخ مادرم. بردم
 مطمئن و دارم مانیا یمدن يآقا حرف به من«: بود گفته مادرم داد، يرو حادثه نیا که يروز» .دهمیم شما لیتحو هم

 1»د.بو معجزه من دنمان زنده هم واقعاً. ماندیم زنده پسرم که هستم
کنندگان فشارهاي حزب خلق مسلمان و تهدید اقامهبا وجود  که مهم در باب نماز جمعه تبریز این است ۀیک نکت

هاي مخالف نظام در این شهر، صرفاً با رشادت و استقامت گروهک یی نماز جمعه در دوران ناامنیبرپانماز در تبریز، 
 2انقالب اسالمی صورت گرفت. اهللا مدنی و همراهی پاسدارانآیت

 تبیین کرد؛توان میر نماز جمعه تبریز را به شرح زی مقام امامت اهللا مدنی دراقدامات و عملکرد آیت
 الف. ارتباط با مردم،

 ب. رسیدگی به مشکالت شهري و اداري،
 هاي نماز جمعه،پ. بیان مشکالت اجتماعی در خطبه

 ها،سامانی و ناامنیتوجهی به نابي و بیکارت. هشدار به مسئوالن در خصوص کم
 ث. پیگیري مسائل و مشکالت جنگ تحمیلی،

 از وضعیت سیاسی داخلی و خارجی در خطبه دوم نماز جمعه، ج. ارائه گزارش
                                                                                                                                                                                   

 را آقا خانه حیاط هامسلمانی خلق: جودمنبع حمید با شنودوگفت در محراب شهید چهارمین اخالقی و سیاسی منش از هاییجلوه«صدري،  احمدرضا. 1
 .10، پیشین، ص »کردند سنگباران

رشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، نامه کا. احمد قهرمانی هوراند، نقش آذربایجان در انقالب اسالمی ایران، پایان2
 .153، ص 1387بهمن 
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 هاي منافق،هاي معاند و گروهچ. مواضع صریح و انقالبی نسبت به جریان
 آگاهی سیاسی و بصیرت مردم. ح. تالش براي ارتقا

 هاي انقالب اسالمی در تبریز. کمیته7-6
 حراست ۀفیوظ که بود یینهادها و هاسازمان لیتشک یانقالب يروهاین يهاتیاولو جمله از ،یاسالم انقالب يروزیپ با
 کمک با مردم، یزندگ يعاد طیشرا به یسامانده ضمن تا داشت فهیوظ شورا نیا. داشتند برعهده را انقالب از

 مزدور يهاگروهک و يپهلو میرژ بازماندگان يهاتوطئه يژاندارمر و یشهربان ها،تهیکم جملهاز یحکومت ينهادها
 باعث ها،تهیکم از یبرخ نیمسئول انتصاب در يعتمداریشر يآقا يهادخالت که است حیتوض به الزمند. شک درهم را
 با را شکاف نیا تا دیکوشیم یابانز نیوالمسلم االسالمحجت ؛شد جانیآذربا در دوگانه تیریمد آمدن وجود به
  1د.ببر نیب از یمدن اهللاتیآ و یقاض اهللاتیآ با یانقالب يهاتهیکم انیم ارتباط و یهماهنگ جادیا

 درباره«آمده است:  هاهاي انقالبی در بحراندر مورد نقش کمیته  2یکنيمهدو محمدرضا اهللاتیآدر خاطرات 
 بلوچستان و صحرا ترکمن کردستان، تبریز، مسلمان خلق حزب بحرانِ  مثل آمد، وجودبه انقالب در که هاییبحران

 هايدرگیري آنجا اطراف و گنبد و صحراترکمن در کنم عرض باید داشتند، هااین با هاکمیته که هاییدرگیري و
 کمیته مخلص هايبچه ییعن بود؛ عظیم بسیار هاکمیته نقش هم تبریز و کردستان در همچنین. پیوست وقوع به زیادي
 این اهل ،انداختند راه به شورش صحراترکمن در که کسانی. کردند تقدیم زیادي شهداي و کشیدند زحمت خیلی
 در. کردندمی وادار شورش به را محلی مردم و رفته آنجا به که بودند دیگران و خلق فداییان از آنها. نبودند منطقه

 دیگران بگویم خواهمنمی. کردند فتح را آنجا کمیته هايبچه باالخره و شد مفصّلی هايدرگیري صحراترکمن
 هاییشورش تمام در. شد کمک خیلی هم تهران از و کردند کار آنجا خیلی واقعاً کمیته هايبچه ولی نداشتند، سهمی

 از کمیته هايبچه مان،مسل خلق حادثه در هم تبریز در. بود توجه قابل کمیته هايبچه نقش داد، رخ زمان آن در که
 مرکز. شد تشکیل اسالمی، جمهوري حزب برابر در مسلمان خلق حزب آنجا در. دادند نشان خودگذشتگی

 هم ایشان کردند؛می منتسب ایشان به را خودشان آنها و بود شریعتمداري آقاي پوشش زیر تبریز در هم شانفعالیت
 در هم هاییکمیته. کردندنمی نفی حداقل کردندمی تأیید نگویم راگ. کردنمی نفی را هااین حداقل ظاهر حسب به

 غیرخلق هايکمیته و بود شده تشکیل آنها هواداران و مسلمان خلق حزب توسط آن از بخشی که شد تشکیل آنجا
 کار مدنی شهید مرحوم و قاضی شهید مرحوم هدایت و نظارت با که داشتیم انقالبی نیروهاي از هم مسلمانی

 همکاري هامسلمانی خلق با که هاییکمیته: بودند دسته دو هاکمیته حقیقت در رفتم تبریز به وقتی من. کردندمی
                                                                                                                                                                                   

ی، تهران، انتشارات مرکز اسناد تاریخی وزارت انزاب نیمحمدحس نیوالمسلم االسالمحجت. مرکز بررسی اسناد تاریخی، یاران امام به روایت اسناد ساواك 1
 ).27وهفت (دمه ص بیست، بخش مق1393اطالعات، چاپ اول، 

 در عضویت. بود خمینی(ره) امام شاگردان از و اسالمی انقالب دوران در شیعه مجاهد روحانیون از ،)ش 1310-1393(کنی  مهدوي محمدرضا اهللا. آیت2
ایشان  اجرائی و سیاسی هايفعالیت هجمل از )ع(صادق امام دانشگاه ریاست و نظام مصلحت تشخیص مجمع نگهبان، شوراي خبرگان، مجلس انقالب، شوراي
 .است
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 مدنیشهید  مرحوم رهبري و هدایت تحت آنها داشتند، همکاري تهران مرکزي کمیته با که هاییکمیته و کردندمی
 کرده پیدا نفوذ تبریز در آنجا تا هامسلمانی خلق. شتنددا درگیري ،بودند مدنی آقاي مخالف که آنهایی با که بودند
 شهید را ایشان خواستندمی و کردند محاصره کیوسکی در تظاهراتی حین در را مدنی اهللاآیت روز یک که بودند
 1».بودند کرده توهین خیلی ایشان به نسبت روز آن در. کنند
سازمان  حتی که بود شدید حدي به هایشعالیتف مسلمان خلق حزب«است:  همچنین، در خاطرات ذکر شده 

 شبیه ي آنهاکارها...و کردند صادر بیانیه کردند، موجودیت اعالم و سخنرانی آنجا، کرده تصرف را تلویزیون -رادیو
 شاید رسیدندنمی انقالب نیروهاي اگر واقعاً شده، تشکیل اسالمی جمهوري برابر در دیگري کشور یک که بود این

 يدرصد 5/99 دییأت و 08/1358 /24 در یاسالم يجمهور یاساس قانون بیتصو دنبال به .افتادمی اتفاق چیزي چنین
 وشتمضرب و اغتشاش جادیا و یاساس قانون هیعل يریگموضع به مسلمان خلق حزب گرفته، صورت یپرسهمه در آن

 آتش ،یشرق جانیآذربا مرکز يمایس و صدا تصرف که پرداخت یدولت ادارات و هاسازمان بیتخر و گناهیب مردم
 و یاسالم انقالب هیعل تظاهرات و ییمایراهپ ،ياستاندار مقابل زیآمخشونت تحصن ز،یتبر جمعه نماز گاهیجا زدن

 2».است آنها جمله از یمدن اهللاتیآ دیشه خانه به حمله

 ي اسالمینتخابات ریاست جمهوري و مجلس شوراا .7-7
 صدریبن و  3خلق نیمجاهد سازمان يهاتیفعال با مقابله ز،یتبر اوضاعیت تثب در یمدن دیشه اقدامات نیترمهم ازیکی 

 و زمانی داشت، با وي مخالف بود صدردلیل شناختی که از بنیاهللا مدنی به آیت  4.بود آنان يهاتوطئه کردن یخنث و

                                                                                                                                                                                   
 .243-244، صص 1385کنی، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، اهللا مهدويسروي، خاطرات آیت. غالمرضا خواجه1
)؛ 28وهشت (بیستص  ،پیشین، بخش مقدمه ی،انزاب نیمحمدحس نیوالمسلم االسالمحجتمرکز بررسی اسناد تاریخی، یاران امام به روایت اسناد ساواك  .2

 .452 ص ،1388چاپ اول،  ،یاسالم انقالب اسناد مرکزهران، انتشارات ت ،یزدانیعبد محمدحسن خاطرات: دیکن اعداممو نک: مهدي نعلبندي، 
شی از آزادي نهضت مذهبی جناح ناامیدي و ش1342 خرداد 15 قیام از پس سازمان این. 3 سی م شکیل ملی جبهۀ و آزادي ضتنه عملکرد و سیا ستۀ. شد ت  اولیۀ ه

 سیاسی و دینی ایدئولوژي تدوین به نخست گام در آنها .شد گذارده زادگانبدیع اصغرعلی و محسن سعید نژاد، حنیف محمد دانشجو، سه توسط ش1344 در سازمان
 علناً  سازمان سران ش1354 در سپس. شد نمایان ش1348 در مارکسیسم پذیرش به هاگرایش اولین مارکسیستی آثار با سازمان رهبران آشنایی از پس .پرداختند خود
 مجاهدین شاخۀ دو به سازمان و گردید مجاهدین بین جدایی و اختالف بروز موجب امر این که ندارند قبول را اسالمی ایدئولوژي و هستند مارکسیست کردند اعالم

 را کارگر طبقۀ آزادي راه در پیکار سازمان و شد ادغام مائوئیست هايگروه با انقالب جریان در مارکسیست مجاهدین. شد تقسیم مارکسیست مجاهدین و مسلمان
 در .کرد منتشر را جنگل مخفی نشریۀ و آغاز ش1350 از کارمحافظه روحانیت و داريسرمایه امپریالیسم، با مبارزه هدف با را خود نظامی عملیات سازمان .داد تشکیل
سالمی مجاهدین جناح. پرداختند خود هايتاکتیک در نظر تجدید به سازمان جناح دو هر سنگین تلفات شدن متحمل دلیل به ش1355 اواخر شار به ا  و خود آثار انت
شگاه در فعالیت و شریعتی دکتر سیست مجاهدین جناح و پرداخت هادان  و سالح کردن باران با انقالب جریان در و بخشید شدت خود کارگري هايفعالیت به مارک

ضاي جذب شار و جدید اع شکیالت بیانیه انت  و رویارویی به سازمان سران و روحانیت میان موجود اختالف انقالب پیروزي از پس .کردند حفظ را خود زیرزمینی ت
سلمانی ادعاي زیرا ؛انجامید آنها تقابل سالم برابر در آنها علنی گیريجبهه از مانع سازمان سران م . بود سازمان اهداف تحقق در مانعی انقالب دیگر سوي از و بود ا

. کرد آغاز ایران اسالمی جمهوري نظام با را خود مسلحانۀ جنگ ش1360 در -قدرت به رسیدن- خود سیاسی مقاصد تحصیل براي رجوي مسعود رهبري به سازمان
 (به نقل از دانشنامه ایران زمین)

 جهاد وزارت ثارگرانیا امور کل اداره، نشریه فرهنگی خبري پُل (»شصت دهه يرخدادهای: ماسال بانقال خیتار نییتب و یبازشناس«اهللا نادعلی، فتح. 4
 .39، ص 1399، شهریور 33ي)، سال سوم، شماره کشاورز
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ید خطی هم براي تأیکردند حتی دست یتحما 1شد، از دکتر حسن حبیبیال میکه از ایشان پیرامون انتخابات سؤ
هاي مکرر مردم براي اعالم نظر شهید مدنی، ایشان در نماز جمعه تبریز البته به خاطر درخواست 2ایشان صادر کردند.

 کند: نقل می  4جودحمید منبع  3آقاي حبیبی خواهد بود. بیان کردند که رأي ایشان در انتخابات،
 کسی چه به شما: پرسیدندمی ي مدنیآقا از و آمدندمی مدام مردم جمهوري، ریاست انتخابات دوره اولین در«

 و آمدند ايعده نماز از بعد ».دهممی رأي حبیبی آقاي به من«: فرمودند جمعه نماز در هم آقا دهید؟می رأي
 بد و حبیبی دکتر بودن خوب به راجع حرفی من بود، تکلیف«: فرمودند آقا »بردید؟ اسم چرا شما! آقا«: گفتند
 رأي صدربنی به بروید دارید عالقه اگر هم شما دهم،می رأي حبیبی دکتر به گفتم فقط نزدم، صدربنی بودن

 کارهایی این«: گفتمی پدرش بودم، که هم همدان در من. شناسیدنمی شما و شناسممی را صدربنی من بدهید،
 را پسرش عقد خطبه حتی و بود مخالف پسرش با صدربنی اهللاآیت»شد؟ خواهد چه عاقبتش دانمنمی که کندمی
 5».بخوانند را خطبه بود خواسته مدنی آقاي از و نخواند هم

جمهوري و مجلس شوراي اسالمی آمده است که  در تبیین عملکرد شهید مدنی در اولین دوره انتخابات ریاست
 نیا با یاسالم انقالب ينهادها از گرید یکی و شد برگزار ،1358 بهمن در يجمهور استیر انتخابات دوره نیاول

 و گرفت شکل مردم گسترده حضور با بودند، سمت نیا نامزد افراد از نفر ده که انتخابات نیا. شد مستقر انتخابات
 نیمدرس جامعه موازات به که یمدن اهللاتیآ یول. شد دهیبرگز يجمهور استیر به  6صدریبن ابوالحسن تینها در

 ياعده که يانامه در. کرد تیحما رانیا یاسالم يجمهور حزب نامزد یبیحب دکتر از کرد،یم حرکت  7قم حوزه

                                                                                                                                                                                   
هاي ایشان در نظام جمهوري یتشرکت کردند اما مورد انتخاب کردن مواقع نشدند. ازجمله فعال جمهوري ریاست حبیی در اولین دوره انتخابات حسن . دکتر1

 وزیر انقالب، شوراي سخنگوي و عضو دادگستري، وزیر اسالمی، شوراي مجلس نماینده اساسی، قانون نویسپیش تدوین کمیته توان به؛ عضواسالمی می
 هايفرهنگستان امناء هیات رئیس فارسی، باد و زبان فرهنگستان رئیس جمهور، رئیس اول معاون اساسی، قانون بازنگري شوراي عضو عالی، آموزش و فرهنگ

 و نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو شناسی،ایران بنیاد رئیس و مؤسس یونسکو، عمومی کنفرانس در ایران نمایندگی هیات عضو ایران، اسالمی جمهوري
 اشاره کرد. )الهه( داوري دائمی دیوان عضو

 .1399اردیبهشت  29، ، تهراننژادیک یمحمدعل دکترصاحبه نگارنده با . م2
 .1399 مرداد 15جاوید، تبریز، صاحبه نگارنده با اصغر آسایش. م3
 مدنی شهید مکبري و اذان یزن مسجد در و بودند همراه ایشان با مدنی شهید هايفعالیت و جمعه نماز ستاد منزل، در که تبریز در مدنی شهید همراهان . از4

 .داشتند برعهده را
 .10، ص »جودمنبع حمید با شنودوگفت در محراب شهید چهارمین اخالقی و سیاسی منش از هاییجلوه«صدري،  احمدرضا.5
 قدرت تثبیت با صدربنی. داشت برعهده نیز را انقالب شوراي ریاست وي. بود ایران اسالمی جمهوري تاریخ جمهوررئیس نخستین صدربنی ابوالحسن . سید6

 انقالب چون رویدادهایی و بسیار هايتنش با او جمهوري ریاست دوران و بود مخالف آنان نظر زیر انقالبی نهادهاي و اسالمی جمهوري حزب روحانیون
 عزل خود مقام از رسمی طوربه تیر ولا روز در و شد استیضاح مجلس رأي با سال، همان خرداد 31 در اینکه تا شد، همراه ایران به عراق حمله و فرهنگی
 .گردید

 درسى هاىبرنامه تکمیل و اصالح کردند: گذارى پایه زیر اهداف با و 1340 سال در قم، علمیه حوزه بزرگ اساتید و علماء از جمعى را مدرسین ه. جامع7
 احکام ىاجرا در سعى خارج، کشورهاى و ایران داخل در اسالم گسترش و اسالمى، تبلیغ معارف و علوم در تحقیق طالب، پرورش و اسالمى علوم هاىحوزه

مستضعفین.  و محرومین حقوق از دفاع و و ستمگران طاغوت با قرآن، مبارزه و اسالم از اسالم، دفاع فرهنگى و اقتصادى قضائى، اجتماعى، سیاسى، قوانین و
 رهبرى به ایران، مسلمان تمل اسالمى مبارزات که 1342 سال در. کردمى کار پنهانى صورت به و بود مخفى کامالً تشکیالت یک آغاز از مدرسین جامعه
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 و يرأ کسب گونهنیا ،بودند کرده ارسال زیتبر ونیروحان از گرید یبرخ و یمدن اهللاتیآ محضر به زیتبر جوانان از
 شخص نکهیا از یآگاه با. است کینزد انتخابات ازسسرنوشت يروزها ،ییدعاگو مراسم عرض از پس« ند:کرد نظر

 ياری را نیمسلم و اسالم بتواند تا باشد مبارز و متعهد آگاه، مسلمان، تیشخص دیبا رانیا یاسالم يجمهور استیر
 تقاضا اتیآ محضر از باشد، قرآن مقدس احکام يمجر و رانیا نیراست دیشه هزاران مقدس اهداف حافظ و کرده

 ونیروحان از یجمع و یمدن اهللاتیآ  1»ندیفرما اعالم را خود موردنظر تیشخص و فرموده ییراهنما را ما که میدار
 تیصالح یاسالم يجمهور استیر يدایکاند افراد انیم در یبیحب حسن دکتر يآقا جناب«: فرمودند پاسخ گونهنیا
 نامه نیا ».ندینما انتخاب را شانیا که است یماسال يجمهور به مندانعالقه بر لذا. است اعتماد مورد و داشته يشتریب

 حسن دیس ،یانگج یمحمدعل دیس ،يغرو نیعبدالحس ،یچهرگان یانزاب نیمحمدحس :اتیآ يامضا و مهر به مهمور
 مجلس نیاول انتخابات. بود یمدن داسداهللایس اهللاتیآ ویی بنا دیعبدالحم قزلجه، یعل محدث، محمد اکبریعل ،یانگج
 در. بود رانیا یاسالم انقالب سازسرنوشت مقاطع از گرید یکی شد برگزار 1358 اسفند در که هم یاسالم يشورا

 .کردندیم انتخاب یاسالم يشورا مجلس در را خود ندگانینما و دادندیم يرأ مقننه قوه تیتثب به مردم انتخابات آن
 شده منحل اسماً که رانیا مسلمان خلق يجمهور حزب. بود متشنج اوضاع زیتبر خصوصبه و یشرق جانیآذربا در

 شده نامزد زیتبر ازنیز  آن یاصل رهبران از یکی یابانیخ یموس که خلق نیمجاهد سازمان. بود فعال شدت به بود،
. بودند فعال زیتبر در توده حزب تا انیگراچپ از هم هاگروه گرید. بودند زیتبر در فعال يهاگروه گرید از بود،

 یابانیخ یموس و خلق نیمجاهد همه، از شتریب یول بود کرده یمعرف را یینامزدها زین رانیا یالماس يجمهور حزب
 يشورا مجلس انتخابات یوقت. ابندی راه یاسالم يشورا مجلس به شده نحوکه هر به کردندیم یسع و بودند فعال
 دوم دور به افراد هیبق نشیگز و فتای راه مجلس به يزیتبر يموسو االسالمحجت اول، ةدور در شد برگزار یاسالم

 يگریهوچ با کرد یسع کند کسب را الزم يرأ بود نتوانسته خلق نیمجاهد سازمان که دوره نیا در. شد موکول
 را زیتبر انتخابات تا کردند یسع و حمله زیتبر يفرماندار به نهیزم نیا در آنان. ببرد سؤال ریز را انتخابات جینتا

 حزب که کردند غاتیتبل به شروع نهیزم نیا در دادند انتشار مجاهد نامههفته در که یمقاالت با آنان. سازند مخدوش
 یاسالم يجمهور حزب ينامزدها به دادن يرأ به را آنان ،افراد کردن مصدوم و اسلحه دیتهد با یاسالم يجمهور

. داد پاسخ اتهامات نیا به یمطبوعات يامصاحبه در یمدن اهللاتیآشهید . نبود شیب یاتهامات هانیا یول کرد؛ وادار
 خواستندیم آنان...بکنند ییسودجو خواستندیم اشخاص انتخابات نیا در«ند: گفت زیتبر انتخابات جو انیجر در يو

 یحت. شوند انتخاب ،نبود مسلمانان اعتماد مورد وقتچیه ولی بود خودشان موردنظر که یاشخاص بتوانند اگر که

                                                                                                                                                                                   
 امام دعوت بود روحانى تشکیالت یک که مدرسین جامعه شد، آغاز مردم اقشار سایر و دینیه علوم طالب و علماء همکارى و) ره(خمینى امام قاطعانه

 امام هاىاطالعیه پخش و تکثیر و چاپ در ،مجاهدین سایر با گرفت. همگام کار به مبارزات ادامه و تأیید در را خود توان تمام و گفت لبیک را خمینى(ره)
 هاىاعالمیه صدور در ویژه به و عمومى مجامع در سخنرانى براى مختلف مراکز به طالب ارسال در شهرستانها، به هااطالعیه ارسال در علماء، سایر و خمینى
 داشت. فعالیت کرد،مى ککم مبارزات به که کارى هر انجام در کلى طور به و امام(ره)، تأیید بر مبنى زیاد
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 انتخابات در که میکرد سفارش مسلمانان به یول. بخورد همبه انتخابات بلکه ندازندیب راه ومرجهرج بودند حاضر
 است نیا آنها هدف: میگفت ما. زنندیم و ندیگویم بد دهند،یم فحش گفتندیم و آمدندیم مکرر آنها. شوند حاضر

 دست از را متانتتان و دینکن ییاعتنا. دیباش شتهدا یانقالب صبر شما. بخورد همبه انتخابات و شود جادیا ومرجهرج که
 يآقا قصد اما«دند: کر انیب گونهنیا را حادثه شرح و ندپرداخت زیتبر يفرماندار به حمله حیتشر به سپس و» یدنده

 از يافراد يبرا شده هیته ییهاکارت میدید وقت کی بود، آمده کشور وزارت از بازرس عنوانبه که يمهدو
 که شدند انتخاب نظارت ئتیه ياعضا عنوانبه يافراد و نشد داده بها ،میداد که یتذکرات رغمیعل پ،چ يهاگروه
 شده حساب يانقشه نیا و برداشتند را هاکارت اغلب و کردند حمله يفرماندار به آنها. بودند هاگروه آن از غالباً
 کیشل هم ییهوا ریت چند ردیبگ خود به حمله التح هیقض نکهیا يبرا و نبود يفرماندار در هم يپاسدار چون. بود

 که بکنند وانمود گونهنیا خواستندیم و بودند خودشان دو هر کنندهکیشل و کننده حمله کهیحال در .کردند
 اهللاتیآشهید » .اندکرده تقلب و برداشته را هاکارت حزب آن بر منتسب يافراد ای یاسالم يجمهور حزب ياعضا

 حزب آن یاصل يهادیکاند به که را يافراد یاسالم يجمهور حزبنوشته بود  که مجاهد نامههفته جواب در یمدن
 کدام به را آنها مینیبب بدهد، نشان را هامجروح آن از یکی که است بهتر« :گفتند است، کرده مجروح ،اندنداده يرأ
 رغمیعل باالخره» ...میندار اسالمی يجمهور حزب با يکار ما و است قانون خالف هانیا ۀهم .اندبرده مارستانیب

 و شد برگزار آرامش کمال در زیتبر انتخابات یابانیخ یموس شخص و خلق نیمجاهد سازمان يهايگریهوچ
 دیس ،یدوزدوزان عباس ،یانزاب یچهرگان نیمحمدحس ،یخانیسار نژادیعل محمد ،یاللهسبحان یمحمدعل انیآقا

 1.افتندی راه یاسالم يشورا مجلس انتخابات ومد ۀمرحل به یالنیم نیمحمدحس
 يشورا مجلس استیر از مرکب ییشورا ران،یا یاسالم يجمهور استیرمقام  از صدریبن ابوالحسن عزل با
 فرصت نیترکوتاه در تا شد يجمهور استیر سمت دارعهده ریوزنخست و کشور یعال وانید استیر ،یاسالم

 2ییرجا یمحمدعل دیشه ،شدند کاندید يجمهور استیربراي  نفر نیچند .شود برگزار يجمهور استیر انتخابات
 ضمن یسخنرانیک  در ندداشت انهیم شهر به 1360 ماهریت بیستم که يسفر در یمدن اهللاتیآشهید . بود جمله آن از نیز
 ییرجا يآقا به را آن و دارم يرأ کی فقط من«ند: کرد اعالم ریاست جمهوري انتخابات در حضور وجوب بر دیتأک

 استیر انتخابات در شرکت وجوب بر زیتبردر  رماهیت آخر هفته در جمعه نماز يهاخطبه در یمدن اهللاتیآ ».دهمیم
 ةمبارز قتیحق در و موقع نیترحساس جهت چند از فعالً جمهور سیرئ انتخابات«: فرمودند و کردند دیتأک يجمهور

 مشت يجمهور استیر انتخابات در فعالشان شرکت و مردم بودن صحنه در یعنی. است اسالم تمام با کفر تمام
 کنمیم استنباط مردم مکرر مراجعات از آنچه. شودیم دهیمال خاك به شانپوزه و بوده کافر دشمنان دهان به یمحکم

- زرو درآن که کنندیم يشمارلحظه يصبریب و شوق کمال با مردم و مردم در یآگاه حمداهللاب که است نیا
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 میداد امیپ رانیا مردم به نجایا در ما آنچه. کنند شرکت جمهورشان سیرئ انتخاب در فشرده يهاصف با -انتخابات
 خدا نکهیا جهت به. بسپارند دشمن به را دانیم شانتسکو با و کرده غفلت فهیوظ از دسته کی مبادا که است نیا

 هم دست به دست »واحده ملۀ الکفر« نکهیا اعتبار با مسلمانان و هازدهوغرب هازدهشرق. میکن یکوتاه ما اگر نکند
. بگذارند اجانب به دانگ شش را مملکت رفته، محمدرضا و غرب و شرق بار ریز که کنند انتخاب را یشخص و داده
 بر نیرابناب. است کرده یشکنقانون ،کند اشغال را مقام نیا نااهل اگر. است یمهم مقام ،يجمهور استیر مقام چون

 جمهور سیرئ کی ملت نیا حق احقاق يبرا که است یشرع واجب است، واجب اسالم به مندعالقه و مسلمان هر
 هم فرد انتخاب در که است الزم زین و ندهند طلبانفرصت به یمجال و کرده انتخاب نیمستضعف طرفدار و یمکتب
 کنند دایپ نانیاطم و کنند دقت بلکه »هست که رو مآد سیابل بسا يا« که چرا. نخورند را ظاهر گول و کرده یدقت
 بوده امام خط رویپ و یمکتب صددرصد فرد ،نشانندیم يجمهور استیر زیم پشت خودشان يرأ با که را شخص آن
 وقت استیس به و مطلع کامالً روز وضع از و داشته هیفق تیوال به قیعم مانیا و نداشته یخط امام خط مقابل در و

 1».است کرده ادا هنیم و زیعز اسالم به را خود نیدِ يفرد همچو انتخاب با و باشند مستضعفان دارطرف و آشنا
 

 
 اهللا مدنی در کنار شهید رجاییتصویر شهید محراب آیت
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 . حمایت از قانون اساسی و رفراندوم در برابر حزب خلق مسلمان7-8
د آسیب رساندن به نظام جمهوري اسالمی به بهانه مخالفت اي مترصهایی با قانون اساسی شد و عدهدر تبریز مخالفت
در تبیین این رویداد   1که با ایستادگی و اقدام قاطعانه شهید مدنی در تبریز مواجه شدند.ساسی بودند با اصول قانون ا

 و دگاننینما تیاکثر حضور با یاساس قانون یینها یبررس خبرگان مجلس ماه،دو  از پس سرانجامباید اشاره کرد؛ 
 نطق در مجلس سیرئ يمنتظر اهللاتیآ و داد انیپا خود کار به 1358 آبان 24 روز در ،یاسالم يکشورها يسفرا
. کنند بیتصو مطالعه از پس و یبررس قاًیعم را قانون نیا که خواست مردم از انقالب يشهدا از لیتجل ضمن خود

 آرامش و تیامن با نقاط اکثر در و کشور سراسر مردم یونیلیم حضور با 1358 آذر 12 در زین یاساس قانون رفراندوم
 حزب مسلح عناصر دخالت با جار،یب و قروه جز به کردستان، استان يهانشهرستا گرید و سنندج در یول شد، برگزار

 سازمان و کومله حزب و کردستان دموکرات حزب. کنند شرکت رفراندوم در نتوانستند مردم کردستان، دموکرات
 حزبد. کر نخواهند شرکت یاساس قانون یپرسهمه در که بودند کرده اعالم قبالً  خلق ییفدا يهاکیچر

 هاهیاعالم نیا انتشار از بعد. نکنند شرکت رفراندوم در خواست مردم از هیاعالم صدور با زین زاهدان نیاتحادالمسلم
 معدوم را مربوطه اسناد و اوراق و يرأ ذاخ يهاصندوق رانشهریا يفرماندار محاصره از پس تن سیصد به کینزد

بمب بر یمبن یعاتیشا پخش با ياعده زین تهران شهر سطح در. گرفتند گروگان به را فرماندار و بردند نیب از و کردند
 نیترمهم. در این میان، کنند متفرق را مردم تا داشتند تالش مساجد خصوصبه يرأ اخذ يهامحل در يگذار
 صورت مسلمان خلق حزب و يعتمداریشر اهللاتیآ هواداران يسو از یاساس قانون رفراندوم راه سر بر ياندازسنگ
   2 .شد بدل انقالب يهابحران از یکی به مسلمان خلق غائله و گرفت
 ماهنیفرورد در یاسالم يجمهور یپرسهمه از بعد اتی الزم است.توضیح ارائه حزب خلق مسلمان مورددر 

 نیتدو به و شد لیتشک مردم منتخب ندگانینما از یاساس قانون خبرگان مجلسین قانون اساسی تدو يبرا ،1358
 ارائه به هرکدام یاسیس يهاگروه و احزاب. شود گذاشته اجرا به یمردم تیمقبول از بعد تا پرداخت یاساس قانون

 يبرگزار انیجر در. کرد یفمعر را خود يداهایکاند زین مسلمان خلق حزب و پرداختند خود يداهایکاند ستیل
 اهللارحمت و یاشراق جعفر ،یانگج یمحمدعل هاينام به مسلمان خلق حزب دیأیت مورد ينامزدها از تن سه انتخابات

 حزب ينامزدها استان، نیا از رغی اما افتند،ی راه خبرگان جمع به یشرق جانیآذربا استان حوزه از يامراغه مقدم
 ن،یسهمگ شکست نیا دنبال به. اوردندین دستبه را یقیتوف کشور يهاحوزه از کیچیه در مسلمان خلق يجمهور

 اهللاتیآ گرید يسو از. شد انتخابات يسراسر ابطال خواستار ،»رسوا انتخابات« بزرگ تریت با مسلمان خلق هینشر
 در و آگاه يعلما هک بود یحال در نیا و نکرد شرکت یاساس قانون خبرگان مجلس انتخابات در زین يعتمداریشر

. بودند کرده دعوت یاساس قانون خبرگان مجلس انتخابات در فعال شرکت به را همه ،ی(ره)نیخم امام آنان رأس
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 مدرك و لیدلیب اعتراضات بر یبطالن خط خبرگان، مجلس انتخابات دییتأ با امت امام زین انتخابات از بعد
 پا حزب نیا خبرگان، مجلس با مذکور حزب مخالفت دنبال به و نیا از شیپ. دندیکش انتخابات خوردگانشکست

 یزمان هامخالفت نیا. کرد مخالفت ملت منتخبان يسو از شده نیتدو یاساس قانون با و گذاشت فراتر زین نیا از را
 يمدارعتیشر اهللاتیآ یهماهنگ با زین امر نیا در حزب مخالفت  1.دیرس خود اوج به شد، مطرح هیفق تیوال مسئله که

 ابتدا دوره نیا در يعتمداریشر اهللاتیآ. بود برخاسته هیفق تیوال یمترق اصل با مخالفت به شخصاً خود که شد آغاز
 یاساس قانون با موافقت زمینۀ در دانمارك ویراد خبرنگار با مصاحبه در زین و تدپرسیونای خبرنگار با مصاحبه در
 ییبرپا با. شود عمل يالدیم 1906/یشمس1258 یاساس قانون به هک بود نیا اول از ما صحبت«: گفت سابق میرژ

 به مربوط نیقوان يمنها گذشته یاساس قانون همان دیجد یاساس قانون يجا به عجالتاً شدیم یاسالم يجمهور
 ،يعتمداریشر اهللاتیآ نظرات حیتشر در زین مسلمان خلق حزب» .نداشت وجود هم يدردسر و کرد حفظ را سلطنت

 خبرگان مجلس با مخالفت مرحله دو از عبور با. دانست دیجد یاساس قانون از تریمترق را گذشته میرژ یاساس نقانو
 چون اشهیالحماتحت حزب و يعتمداریشر اهللاتیآ مجلس، نیاشده توسط تدوین  یاساس قانون و یاساس قانون

 دنبال به. کردند هیفق تیوال یمترق اصل با مخالفت مصروف را خود تالش و اعتراض رند،یبگ ياجهینت نتوانستند
 يپا در حضور با آذریازدهم و دوازدهم  يروزها در مردم شد قرار خبرگان، مجلس توسط یاساس قانون نیتدو

  2.کنند اعالم یاساس قانون مفاد به نسبت را خود نظر يرأ يهاصندوق
 ،یاساس قانون که یزمان تا کردند دیتأک و مدندآ دانیم به گرید بار مسلمان خلق حزب و يعتمداریشر اهللاتیآ

 با مقابله به ی(ره)نیخم امام. کرد نخواهند شرکت انتخابات در نشود، اصالح هیفق تیوال به مربوط اصل خصوصبه
م اسی در و برخاستند یاساس قانون و خبرگان مجلس هیعل یخارج و یغرب يهارسانه ةشد یسازمانده غاتیتبل موج
 اسالم با مختلف يهاصورت به« :دفرمودن و کردند اعتراض داً یشد آن اقدامات و مسلمان خلق حزب هب 1358 مهر

 یحت. مخالفت به کردند شروع شد، هیفق تیوال از صحبت نکهیا مجرد به خبرگان مجلس در. کنندیم مخالفت
 نیا] مسلمان خلق حزب هجمع روز جلسات به اشاره[ مجالسشان از یکی در ش،یپ روز سه دو نیهم در راً،یاخ

 خبرگان مجلس که گفتند هستند، اسالم با مخالف که ییهانیا ندارند، یاطالع چیه اسالم از که ییهانیا ن،یمنحرف
 يبرا ترسند،یم خبرگان مجلس از هانیا. کردند تظاهرات ای زدند دست آنها يبرا هم گرانید و بشود منحل دیبا
 که را يزیچ آن کند بیتصو خواهدیم خبرگان مجلس. کند اثبات را هیفق تیوال خواهدیم خبرگان مجلس نکهیا

 شیپ هیفق تیوال چنانچه اگر که کنندیم الیخ هانیا. ترسندیم او از هانیا و است فرموده یتعال و تبارك يخدا
  3».ستین هاحرف نیا اسالم در که یصورت در. دیآیم شیپ يکتاتورید و يقُلدر هیقض د،یایب
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 هب یبزرگ ضربه آنان قاطع و مثبت يرأ و 1358 آذر در یاساس قانون انتخابات در رانیا ملت تیاکثر شرکت
 4 مورخ هینشر در حزب نیا. آورد وارد مسلمان خلق حزب و يعتمداریشر اهللاتیآ جمله از یاساس قانون مخالفان

 گاهآن و »است یاساس قانون در دنظریجدت به مشروط رفراندوم در شرکت«: نوشت بزرگ تریت با خود 1358 آذر
 را »جانیآذربا در رفراندوم ابطال« بزرگ تریت با باز خود 1358 آذر 13 شماره در شد آگاه رفراندوم جینتا از که

 دنیکش رخ به با برآمدند درصدد لذا و نبستند یطرف هایخوانفمخال همه نیا از آن رهبر و حزب. شد خواستار
 اناتیجر از یبرخ با همراه حزب هواداران و اعضا از يادیز تعداد که بود گونهنیا. رندیبگ یاتازیامت خود قدرت

 14 چهارشنبه روز در. شدند قم شهر عازم ییهااتوبوس با يعتمداریشر اهللاتیآ از یبانیپشت منظور به ظاهراً ،یاسیس
 که شد دعوت مردم از ياهیاطالع یط »قم میمق یجانیآذربا جوانان« به موسوم یانیجر طرف از 1358 سال آذرماه

 راستاي در آذر 15 شنبهپنج روز در ییمایراهپ به را قم مردم سازمان، نیا. زندیبرخ يعتمداریشر اهللاتیآ از یبانیپشت به
 گزارش به بنا شب چهارشنبه. دکر دعوت یاساس قانون با مخالفت رامونیپ يعتمداریشر هللایتآ نظرات دیأیت

 يعتمداریشر اهللاتیآ طرفداران نیب یاساس قانون رامونیپ وگوگفت و بحث دنبال به اطالعات و هانیک يهاروزنامه
 اهللاتیآ منزل اطراف به يریدرگ نیا شدن دهیکش با و داد يرو زدوخورد و یلفظ مشاجره يگرید گروه و

 کشته و گرفت قرار گلوله اصابت دمور ،بود ینگهبان مشغول بامپشت يرو که يو نیمحافظ از یکی ،يعتمداریشر
 گلوله اصابت مورد یکس چه يسو از که بود نشده مشخص هنوز که یحال در و سرباز نیا شدن کشته دنبال به. شد
 ينوپا نظام به دشمنان نهیک عمق از که ی(ره)نیخم امام. شد اپبر جانیآذربا و قم در بزرگ ياغائله است، گرفته قرار

 عکس یکس اگر یحت و است حرام یافکناختالف هرگونه که دادند هشدار جداگانه امیپ دو در بودند آگاه یاسالم
 باعث و دهد نشان واکنش ندارد حق ياحد کند، قصدسوء یحت و دهد هم فحش شانیا به و کند پاره هم را امام

. شد گرفته یپ شده سابح صورتبه که بود ییهانقشه گرید از زیتبر يمایس و صدا به حمله .شود اختالف جادیا
 شهر نیا ونیزیتلو و ویراد نما،یروحان کی یسرکردگ به مسلح ياعده اعزام با آذر 15 روز در مسلمان خلق حزب

در این شرایط، شهید مدنی به شدت مورد توهین آنها قرار گرفته و حتی ایشان را مدت زمان   1.ندکرد اشغال را
 ه کردند.روي صدا و سیما محاصرهاندکی در روب

 توسط حزب خلق )والیت فقیهقانون اساسی( 110ها اصل هپیمایید در راکنجاوید اشاره می اصغر آسایش
 در است ادمی قاً یدق. گذاشتند يرأ به شد، نوشته ما یاساس قانون که یموقع آن آمدند هانیا«شد: نقد می مسلمان

 ماده که گفتند دادند شعار هانیا بود، هیفق تیوال عنوانبه یاساس قانون 110 ماده چون آمدند، هانیا گروه ابانیخ
 کی و گرفت شدت که هاموقع آن از. نداشتند قبول را هیفق تیوال اصالً دینیبب. گردد حذف دیبا یاساس قانون 110
 هم مقلد معموالً بودند نشسته بودند آمده هم روستاها از بودند، آمده هانیشهرنش کنار از موقع آن که هم ياعده
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 از منتها. کردندیم تیتبع و بودند هم ادیز و بودند شانیا قتیحق در تابع که بودند هم افراد از ياهعد کی و بودند،
 1».کردند جدا انقالب خط از را شانخط هانیا متأسفانه موقع آن

 فقیه والیت اصل خصوصبه و اساسی قانون با مخالفت به شریعتمداري از تبعیت به مسلمان خلق حزببنابراین، 
 کاربه اساسی قانون در فقیه والیت اصل نگرفتن قرار جهت در را خود اجرایی و تبلیغاتی توان تمام و برخاست

 حمایت ضمن 1358 تاسوعاي روز در خود روشنگرانه سخنرانی در ،تبریز وقت جمعه امام مدنی، شهید اما. گرفت
 و قانون گذاشتن پا زیر دلیل به را شریعتمداري حامیان اساسی نونقا خبرگان توسط شدهتدوین اساسی قانون از

 بهانه به مدنی اهللاآیت امامت به عاشورا روز جمعه نماز آن متعاقب. کرد نکوهش مردم اکثریت دیدگاه گرفتن نادیده
 مسلمان خلق حزب ادامه در. شد کشیده آشوب به مسلمان خلق حزب اعضاي توسط شریعتمدارياهللا آیت به توهین

. کرد عنوان فقیه والیت اصل در تغییر و اساسی قانون در تجدیدنظر به مشروط را اساسی قانون پرسیهمه در شرکت
 برگزاري بر سخنرانی طی تحرکات این به پاسخ در) ره(خمینی امام مسلمان، خلق حزب تبلیغاتی هايهجمه افزایش با

قانون  پرسیهمه در گسترده رکتاشم با نیز ایران مردم. کردند تأکید فقیه والیت اصل و اساسی قانون رفراندوم
 قانون پرسیهمه برگزاري از پس. کشیدند ادعاها این ۀهم بر بطالنی خط و گفتند لبیک رهبرشان نداي به اساسی
 و آشوب ایجاد به خلق مسلمان حزب  هواداران آذربایجان شهرهاي در ویژهبه مردم گسترده حضور و اساسی

 2.زدند دست اشاغتش
 در هست خاطرم«کند: اهللا مدنی نسبت به خبرگان قانون اساسی اشاره میآیتشهید اسیت جود از حساحد منبع

 آن قانونگذار افراد و خبرگان مجلس بهراجع سخنرانی آن در و داشتند سخنرانی بازرگان آقاي روزي دوره، آن
 آقاي سخنان به روزها آن در بهشتی اهللاآیتشهید . شد پخش ماسی و صدا از او سخنرانی و بود کرده نگرانی اظهار

 در که را بهشتی دکتر سخنان اما بود، کرده پخش را بازرگان سخنان سیما و صدا اما بودند، داده جواب بازرگان
 بهشتی اهللاآیت از مدنی اهللاآیت شدیم، خبرگان مجلس وارد آقا با که بعد روز صبح. نکرد پخش بود او سخنان پاسخ

 اهللاآیت نکردند؟ پخش تلویزیون رادیو از را شما هايصحبت چرا است؟ وضعی چه این بهشتی آقاي: پرسیدند
 اهللاآیت مدنی، اهللاآیت وقت آن. کنید اقدام باید شما کنم، دفاع خودم سخنرانی از توانمنمی که من: گفتند بهشتی

 را سیما و صدا زود: فرمودند بنده به مدنی اهللاآیت بعد. ردندآو تشریف یاتاق به اتفاق به و زدند صدا را صدوقی
. دادم صدوقی اهللاآیت به را گوشی. بده صدوقی اهللاآیت به را گوشی: فرمودند آقا. گرفتم را سیما و صدا من. بگیر
 اهللاآیت خنانس که بفرمایید) سیما و صدا سازمان وقت مدیرعامل( زادهقطب به که خواستند صدوقی اهللاآیت از آقا

 اهللاآیت سخنان پخش به که خواستند او از مهربانی و مالیمت با خیلی صدوقی اهللاآیت. کنند پخش نیز را بهشتی دکتر
 اهللاآیت سخنان و درخواست نحوه از زادهقطب با صدوقی اهللاآیت تلفنی وگويگفت حین. کنید اقدام بهشتی دکتر
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 گوشی آقا. کند پخش سیما و صدا از را بهشتی اهللاآیت سخنان تا کندنمی بولق زادهقطب که آمدبرمی چنین صدوقی
 ایدکرده پخش شما و اندکرده سخنرانی بازرگان آقاي: فرمودند زادهقطب به خطاب و گرفتند صدوقی اهللاآیت از را
 جواب دو ساعت تا امروز اگر :گفتند زادهقطب به آقا. بکنید پخش باید اندداده جواب هم) بهشتی اهللاآیت( ایشان و

 برگشتیم، منزل به مجلس از وقتی. بمانی آنجا در تو بدهم اجازه اگر نیستم مدنی من نکنید، پخش را بهشتی اهللاآیت
 به را گوشی. هستم زادهقطب من: گفت تلفن سوي آن از بالفاصله. زد زنگ تلفن. بود بعدازظهر دو ساعت درست

 سخنرانی دیدم کردم، باز را رادیو. کن باز را رادیو: فرمودند اشاره با آقا. دادم آقا به را گوشی. بدهید مدنی اهللاآیت
: فرمودند در جواب آقا شدید؟ راضی آقا: پرسید آقا از تلفن در زادهقطب کهاین مثل. کندمی پخش را بهشتی اهللاآیت

 را بازرگان آقاي سخنان که گونههمان. کنی پخش دو ساعت نیمروزي اخبار در االن که شوممی راضی زمانی من
. کنیمی پخش را بهشتی دکتر اهللاآیت جواب و سخنان امشب صورت همان به ايکرده پخش تلویزیون در شب

 اهللاآیت سخنان نیز ترتیب همان به که کنی پخش باید فردا بامداد 8 ساعت خبر و شب 12 ساعت خبر در همچنین
 1».شد پخش بهشتی

 از تولیدات صنعتی در تبریز. حمایت 7-9
 دي قائل بودند.تولید داخلی از مسائل مهم حکومت و نظام اسالمی است که شهید مدنی براي آن ارزش و احترام زیا

ت مخالف کارشکنی کردند و به شدو صنایع داخلی حمایت می هادر تبریز حضور داشتند از کارخانهزمانی که  ایشان
 هاي صنعتی تبریز کوشش فراوانی کردند.براي آبادانی، توسعه و رونق کارخانه د مدنیبرخی از مسئوالن بودند. شهی

و سطح  انجات صنعتی تبریزکارخ درآمد اهللا مدنی در ارتقاهمیت نقش شهید آیتصادق خلخالی در خصوص ا
 کند: اشاره می آنها تولید

 دولت برنامه سرلوحه... و سازىواگن ،رسازىتراکتو و سازىماشین قبیل از داخلى جاتکارخان تولید بردن باال«
 دو این در هایى...کارشکنى.بکنیم صحبت باید که است تبریز سازىماشین و تراکتورسازى بهراجعدارد...  قرار

 ... کارشکنىاست موجود مدارکش ملى، جبهه طرفداران لیبرالیست، مسئول مدیران است، داشته وجود کارخانه
 مدنى اهللاآیت آقاى محراب شهید که کوششى با الحمداهللا و. برود باال هاکارخانه این تولید ندگذاشتنمى. کردندمى
 و امام نماینده خوانسارى اهللاآیت اراك، اسالمى انجمن مسئول، برادران که هایىکوشش با و کردند، تبریز در

 2 ».است گیرىچشم موقعیت یک این و )اند(درآمد و تولید را افزایش دادهکردند  مربوطه مدیران سایر
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 اهللا مدنی در دفاع مقدسهاي مادي و معنوي آیت. حمایت7-10
تند. ایشان از داشلیه ایران ثري در جنگ تحمیلی عراق عنقش فعال و مؤ زمان حیات مبارکشان در اهللا مدنیآیتشهید 

ادامه به برخی  اع مقدس داشتند. در، عملکردهاي متنوعی نسبت به دف1360در شهریور  آغاز جنگ تا زمان شهادتشان
 شود.در جنگ تحمیلی اشاره می یشان در دوران حضور یک سالهاز اقدامات ا

ایشان سعی داشتند  1.قرار داده بودرا در اولویت اهللا مدنی بعد از وقوع جنگ تحمیلی، مسئله دفاع و جنگ آیت
 2ند.کن سازيرا در جوانان و سطح جامعه درونی فرهنگ ایثار و شهادت

و آنها را در منزل  هکردنیکو برخورد  شهید محراب از پاسداران انقالب اسالمی و رزمندگان جبهه با اخالق
ی شخصی رزمندگان وجود داشت، سعی در برطرف مشکالتی در زندگهمچنین اگر   3.کردندخویش مهمان می

اهللا مدنی در دوران آیت دیگر اقدامات قابل توجه از  4کردند.هاي زیادي میکردن آنها داشتند و در این زمینه فعالیت
  5.اج رزمندگان بودودجنگ، پیگیري امر از

اقدامات ایشان   6.مین کنندها را تأمردمی، منابع مالی جبهه تالش داشتند از طریق پشتیبانیاهللا مدنی شهید آیت
هاي ایشان براي حمایت از جبهه  7جام دادند.ان یهاي مردممین احتیاجات رزمندگان از طریق ظرفیتفراوانی براي تأ

برخی از نیازهاي سپاه و رزمندگان اسالم نظیر   8.اندازي کردنددر تبریز را راه »بانی مردمی جنگستاد پشتی«، جنگ
 9ادوات و ماشین را براي آنها تهیه کردند.

ال مبارزه کردند و براي تأمین مایحتاج تکار کا، با احتحمیلی به دلیل کمبودهاي ناشی از جنگ مدنیاهللا آیتشهید 
سازي ، فرهنگدر دوران جنگ ه دلیل کمبود منابع انرژيدر همین زمینه، ب 10هاي فراوانی داشتند.مردم تالش

                                                                                                                                                                                   
 .1399تیر  8اهللا هاشم نیازي، جلسه اول، قم مقدس، . مصاحبه نگارنده با آیت1
 . 7ص  ،1394 وریشهرویکم بیست ،3340 شماره روزنامه اعتماد،، »عمل با یعالم«. الیاس حضرتی، 2
، مرداد 57، شاهد یاران، شماره »شکارپنجه احد با گفتگو در اسالمی انقالب پاسداران و سپاه با املتع و مدنی شهید؛ سپاه مخلص حامی«شکار، احد پنجه .3

 .2128 ص ،4 جلد ،1378 اول، چاپ اسالم، دینو نشر دفتر قم، ،)کوکارانین و دانیشه( جانیآذربا مفاخر ،یشیبخشا یقیعق؛ 95، ص 1389
 .95، پیشین، ص سپاه مخلص حامیشکار، احد پنجه .4
 .101، پیشین، ص )ره(یمدن دیشه همت رهین سوسنگرد، نجات. غفار رستمی، 5
 .1399 ریت 21جود، تبریز، . مصاحبه نگارنده با حمید منبع6
 .1399مرداد  12. مصاحبه نگارنده با ناصر یاري، تبریز، 7
، از محراب تا ملکوت »شهید محراب از زبان یاران محراب«ی، ؛ محمدحسن عبدیزدان10. صمد شیرپز، شهید محراب از زبان یاران محراب، پیشین، ص 8

هاي اهللا مدنی)، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی، دبیرخانه هیئت هماهنگی و نظارت بر کانوننامه یادواره گرامیداشت شهید محراب آیت(ویژه
 .10، ص 1380فرهنگی و هنري مساجد آذربایجان شرقی، 

 .31ها: خاطرات سردار شهید حاج احمد محرمی علّافی، پیشین، ص زاده، اخراجیضا قلی. غالمر9
 .126اهللا مدنی(ره) پیشین، ص اهللا مدنی(ره)، جلوه معرفت؛ مقاالت برگزیده همایش بزرگداشت شهید محراب آیت. بنیاد فرهنگی شهید محراب آیت10
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 کردند؛ویق میهاي نماز جمعه مردم را به مصرف بهینه تشا در تبریز شروع کردند و در خطبهمدیریت مصرف ر
 1حساس بودند. بسیار هاي نفتیصرف فراوردهم نیز نسبت به نحوة خودشان

مین امنیت هاي آنها براي تأکنند و از ظرفیتدر مناطق مرزي را بسیج ساکن  تالش داشتند عشایرِشهید مدنی 
 صحبت«ایشان در ایام جنگ به عشایر مناطق مرزي لرستان بیان کردند:   2سرزمینی و دفاع مقدس استفاده نمایند.

 کردند مبارزه پهلوي کثیف دودمان با پدرانشان هااین داریم، را) لرستان عشایر( سوابقشان ما ت،نیس دیروز و امروز
 3».کرد نخواهند کوتاهی اسالم راه در جانفشانی از و هستند پدران همان فرزندان امروز هم هااین و

سم اعزام رزمندگان اسالم حاضر ارفتند و در مرپاه، شهید مدنی به بدرقه آنها میزمان اعزام نیروهاي بسیجی و س
هاي نیکو و الفاظ دلنشین یاد ها حضور داشتند را با عبارترزمندگان و نیروهایی که در جبههایشان   4شدند.می
  5جستند.پسرم براي خطاب به رزمندگان بهره میکردند و از لفظی همچون می

حضور مستمر در میادین و   6ندپوشیداس سپاه مییت روحیه رزمندگان و حمایت از آنان، لببراي تقوشهید مدنی 
سم دعا، روحیه رزمندگان را ارتقا و برپایی مرا دفاع مقدس گو با رزمندگانوگفت از طریقجنگی داشتند و 

هاي فراوان، به مسئلۀ درمان رزمندگان توجه داشتند و از مجروحین جنگ عیادت با وجود مشغله 7.بخشیدندمی
  9شدند.در مراسم ختم شهدا نیز حاضر می در صورت امکان نهمچنی  8کردند.می

                                                                                                                                                                                   
، توحیدي شاهد ؛42، ص1384، شهریور و مهر 70، ماهنامه مبلغان، شماره»اهللا شهید مدنیه آیترجعت سرخ: نگاهی به زندگی و سیر«. حسن اردشیري، 1

 .7، ص 1391، بیستم شهریور 3778، روزنامه جوان، شماره »یمدن اهللاتیآ یزندگ يهاناگفته: جود منبع احد با جوان گفتگوي«
 .1399تیر  18، ی، تهرانبهرام کخواهین محمدباقر سردار. مصاحبه نگارنده با 2
 .55دار، اخالق کارگزاران، پیشین، ص صادق گلزاده، جواد خالقی و ابوالفضل طریقه .3
؛ عقیقی بخشایشی، مفاخر آذربایجان (شهیدان و نیکوکاران)، قم، دفتر نشر نوید اسالم، چاپ اول، 95، پیشین، ص سپاه مخلص حامیشکار، . احد پنجه4

 .19 ص ،1385 وریشهر ستمیب ،5959 شماره ،»عمل و عرفان و علم اسوه« رسالت، روزنامه؛ 2128، ص 4، جلد 1378
هاي ناب: خاطرات حاج عبدالحسین ابوالحسنی، نک: عبدالحسین ابوالحسنی، لحظه ؛1399مرداد  14مصاحبه نگارنده با عبدالحسین ابوالحسنی، آذرشهر،  .5

 .67، ص 1392هاي دفاع مقدس سپاه عاشورا، چاپ اول، ر ارزشتبریز، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مرکز حفظ و نش
مرکز اسناد  . حسین اردستانی، تاریخ شفاهی دفاع مقدس روایتِ سید یحیی صفوي: از سنندج تا خرمشهر، تهران، انتشارات سپاه پاسداران انقالب اسالمی،6

محمدرضا ؛ 120، ص1389، مرداد57، شاهد یاران، شماره»دار محرابطالیه«، محمدعلی حیدري ؛585، ص 1، جلد 1397و تحقیقات دفاع مقدس، چاپ اول، 
 .10، پیشین، ص هاشمآل محمدتقی اهللاآیت با وشنودگفت در مبارز عارف یک قامت در مدنی اسداهللاسید اهللاآیت شهیدکائینی، 

االسالم یوردشاهی، خاطرات حجت؛ جواد مکاري 74، ص1393ج)، . امید درویشی، سربازان خورشید، قم، بنیاد فرهنگی بنیاد حضرت مهدي موعود (ع7
عراقی، انسان، علم و عمل و مردان ؛ غالمرضا فدایی195، ص1383نیا، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، بهار والمسلمین رسول منتجب

 .75ص  ،قوي، پیشین
 .94ص ، صدیقه صارمی، شهید محراب به روایت دختر تبریز، پیشین ؛1399فروردین  31یز، . مصاحبه نگارنده با خانم صدیقه صارمی، تبر8
هاي دفاع پاي یاران: خاطرات مداح و رزمنده حاج بیوك آسایش، تبریز، سپاه پاسداران آذربایجان شرقی، مرکز حفظ و نشر ارزشزاده علیار، پابه. رضا قلی9

 .95، پیشین، ص سپاه مخلص حامیشکار، احد پنجه ؛60، ص 1388مقدس و بسیج سپاه عاشورا، چاپ اول، 



 قانی(ره)دهخوار مدنی اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید هايفعالیت و شخصیت زندگانی، شفاهی تاریخ :االعالم العلماء سید   460
 

  

حمایت از  1کردند.هاي خویش ماهیت رژیم بعثی عراق را براي مردم تشریح میاهللا مدنی در سخنرانیآیت
ر بعالوه  2مدنی بود.اهللا آیتاز دیگر اقدامات شهید  نیز هاي نماز جمعهندگان در خطبهسپاه و رزمعملکرد اقدامات و 

  3یافتند.حضور می گ، در جلسات مشورتی با ائمه جمعهدر راستاي پیشبرد مسائل جن، این

توان ادعا می 4.است سوسنگرد مدنی در دوران جنگ تحمیلی، مسئلۀ آزادسازي اهللاآیت شهید ازجمله اقدامات
 5اهللا مدنی بود.یگیري آیتبعثی عراق، اقدامات و پرژیم کرد از دالیل اصلی رهایی سوسنگرد از محاصره سربازان 

آزادسازي سوسنگرد -رکتشاید بتوان گفت بخش زیادي از این ح«کند: بیان می در این زمینه  سردار احمد غالمپور
اند، شروع به پیگیري موضوع هاي تبریز در محاصرهاهللا مدنی بود که وقتی دید بچههاي آیتمدیون تالش -از محاصره

اهللا خصوص نیروهاي تجالیی در حفظ شهر نقش مهمی داشتند. نیروهاي در محاصره، به آیتههاي تبریز ببچه ...6کرد
اهللا مدنی هم ایم و تنهاییم و کسی به فکر ما نیست. آیتمدنی پیامی رساندند. به ایشان پیام رساندند که ما در محاصره

اند و کسی به ها در محاصرهتبریز و بقیه بچه هايرفت و گله کرد که بچه خمینی از تبریز به تهران آمد و خدمت امام
رسد. حاج احمدآقا هم به دستور امام، به اهواز زنگ زد و گفت فکري بکنید. در نهایت، یک تیپ از فریاد آنها نمی

زرهی ارتش، نیروهاي چمران و نیروهاي سپاه و بسیج توانستند محاصره را بشکنند و از سقوط سوسنگرد  92لشکر 
  7»نند.جلوگیري ک

اهللا مدنی بعد از گزارش خصوص نحوه اقدام آیت در -سوسنگرد سپاه وقت یفرمانده شوراى عضو -ربیعه ناصر
 یول ندهینما که یمدناهللا یتآ به کامل اطالعات ییتجال شهید برادر توسط تلفن قیطر از« کند:علی تجالیی اشاره می

. زدند زنگ) ره(امام حضرت دفتر به که بود 11 ساعت شب همان ینمد هللاتیآ شهید. شد گزارش ،بود زیتبر در فقیه
 راه تهران به شب همان یمدن شهید. یدیبیا تهران به فرمودند امام که گفتند شانیا به امام حضرت دفتر از یاشراق يآقا

 شهید نقش نجایا در.. .کردند صحبت هم با ساعت کی و رسیدند) ره(خمینی امام خدمت 4 ساعت بعد روز و افتاد
  8».بود مهمی خیل یمدن

                                                                                                                                                                                   
 .35دار، اخالق کارگزاران، پیشین، ص . صادق گلزاده، جواد خالقی و ابوالفضل طریقه1
 .91، ص 1389، مرداد 57، شاهد یاران، شماره »)ره(مدنی شهید تربیتی سلوك از ییهاجلوه«، میرنورایی جالل سید. 2
، روزنامه جوان، شماره »رزمنده کی دست بر یمدن دیشه بوسه«؛ غالمحسین بهبودي، 10د محراب از زبان یاران محراب، پیشین، ص . صمد شیرپز، شهی3

 .7، ص 1397، پانزدهم آذر 5533
ص  ،1396 آبانوچهارم ، بیست6644 شماره ، روزنامه ایران،»سوسنگرد يآزادساز سالگرد مناسبت به ؛شجاعت و رتیغ نماد سوسنگرد«ي، علو لیاسماع. 4

14. 
 .18ص ،1393 آبان وهشتم، بیست5796 شماره، روزنامه ایران، »سوسنگرد يآزاد سالگرد مناسبت به ادمان: یدشمن محاصره در«، زادهعبداهللا حسن. 5
 و اسناد مرکز ،یاسالم انقالب پاسداران هسپا انتشارات تهران،اند، . مجید مختاري، تاریخ شفاهی دفاع مقدس روایت احمد غالمپور؛ جوانان اهواز زنده6

 .154-156ص ص، 1جلد  ،1398 اول، چاپ مقدس، دفاع قاتیتحق
 .178-179ص ص، 1جلد  اند، پیشین،. مجید مختاري، تاریخ شفاهی دفاع مقدس روایت احمد غالمپور؛ جوانان اهواز زنده7
امین سالگشت نامه خراسان به مناسبت سی، در رازهاي سوسنگرد (ویژه»سوسنگرد در شآت و خون روزهاى ادی با عملیات کی یبازخوان«. ناصر ربیعه، 8

 .54، ص 1389وششم آبان آزادسازي سوسنگرد)، بیست
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شهید  با یتماس در بود، روهاین نیا فرمانده که ییتجال یعل«کند: سردار حسین عالیی در همین ارتباط اشاره می
. دیطلب استمداد شانیا از شهر، رزمندگان خطرناك طیشرا و سوسنگرد میوخ تیوضع حیتوض ضمن ،یمدن اهللاتیآ
 ،ی(ره)نیخم امام با يدارید در و آمد تهران به جماران در ی(ره)نیخم امام دفتر با تماس از پس بالفاصله یمدن اهللاتیآ
 صادر را الزم يدستورها اًفور زین امام. گذاشت رزمندگان سخت اوضاع و سوسنگرد محاصره انیجر در را شانیا

 صدریبن جمهور سیرئ نزد به دستورها نیا ابالغ يبرا را یاشراق نیالدشهاب االسالمحجت دامادشان، و کردند
 دستور یپ در. کردند حمله شهر نیا به سوسنگرد مجدد اشغال منظور به ،1359 آبان 25 در یعراق يروهاین. فرستادند

 چند استعداد به یرزم گروه کی شد، که ییهايریگیپ با و »شود آزاد سوسنگرد دیبا فردا تا« که ی(ره)نیخم امام
. شتافتند شدگانمحاصره کمک به اهواز آبادیفول يهاتپه سمت از آبان 26 روز بامداد در نفربر يتعداد و نیاسکورپ

 به چمران، دکتر شخص یفرمانده به بودند، نفر 20 حدود که هم چمران دکتر نامنظم يهاجنگ گروه يروهاین
 1».شد واقع ثرؤم شهر درون از مقاومت و رونیب از حمله. آمدند کمک

                                                                                                                                                                                   
-210، صص1، جلد1393، چاپ اول، سپاه مقدس دفاع قاتیتحق و اسناد مرکز به وابسته بوم و مرز، تهران، نشر عراق و رانیا جنگ روند. حسین عالیی، 1

 .6ص ،1396 آبانوهفتم ،  بیست3014شماره ، روزنامه شرق،»خانه در نبرد: سوسنگرد محاصره شکست از یتیروا«؛ گروه سیاست روزنامه شرق، 206
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 اهللا مدنیهاي زمانه و نهادسازي آیتفصل نهم: بحران

 . مقدمه1
ت خدما انقالب اسالمی و ارائه رساندن ثمر به در )ره(خمینی عنوان یکی از یاران وفادار امامبه مدنیسیداسداهللا اهللا آیت

انقالب  و مستمر در راستاي منافع و مصالح اسالم مبارزه سیره ایشان بر تالش کرده است؛ هاسال اجتماعی به مردم ایران
ایشان همواره با درایت است. براساس این ویژگی   2، مردمداريیکی از خصوصیات بارز شهید مدنی  1.دهدگواهی می

هاشم حسینی بوشهري در زمینه خصلت شهید هللا سید ا. آیتمردم بودت گیري از احکام اسالم به فکر رفع مشکالو بهره
 د: کنالت نیازمندان جامعه اشاره میمدنی در خدمت به مردم و تالش براي رفع مشک

بر بود. در بعد خدمات اجتماعی عالوهمداري پذیري و تکلیفشناسی و مسئولیتجلوه وظیفه ،مدنیاهللا آیتشهید «
گذاشت. اگر متوجه فقیري در جایی از نسبت به رسیدگی مشکالت مردم سنگ تمام میحرف، عمل داشت. 

کرد. در طول حیات طیبه خویش شد، آرام و قرار نداشت و باید به او خدمت میهاي تبریز، همدان و... میمحله
 3»ه انجام داده بود.الحسنه، ساخت حسینیه، مسجد، حمام و درمانگا اندازي صندوق قرضاقدامات بزرگی همچون راه

هاي شهید محراب، رژیم پهلوي ایشان را به نقاط مختلف به دلیل فعالیتهاي قبل گفته شد طور که در قسمتهمان
ي شهرها در زمان تبعید در نیز ایشان   4از جمله نورآباد ممسنی، بندر کنگان، مهاباد و گنبد کاووس تبعید کرده بود. کشور

هاي ه فعالیتهمواره خدمت به مردم و محرومان را سرلوحو   5نشده؛اجتماعی دور  -هاي سیاسی از کار و فعالیت مختلف
 راه این در خدمتی هیچ از و بود کرده جامعه و مردم به خدمت وقف را خود محراب شهیددادند. اجتماعی خود قرار 

 خانه به را او جهتی به ما و رسید پیرمردي وقعم یک هست یادم«گوید؛ می) ایشان داماد( بهاءالدینی آقاي. کردنمی دریغ
 ما سر بر ایشان. گفت ایشان به را نیازش و رساند آقا به را خودش و دوید و کرد استفاده فرصتی از اینکه تا ندادیم راه

 نهمدا در مدنی اهللاآیت» ؟دادیدنمی راهش شما و داشت کار مرد این، بدهم چه را خدا جواب من آقا که زد فریاد
 را مستمند هايخانواده نیاز مورد وسایل، توانستمی هرچه هرکس که داشت محرومان به کمک براي ايمؤسسه

                                                                                                                                                                                   
 .1390مدنی، تبریز، نشر یاس نبی، سیداسداهللا اهللاآیت شهید عارفانه سلوك از صادقانه؛ روایتی . ناصر یاري، رؤیاي1
 .56-57مدنی، تهران، نشر آینور، صص سیداسداهللا اهللاآیت شهید هروي،محمدزاده . مریم2
اهللا خاطرات آیت«؛ نک: سید هاشم حسینی بوشهري، 1399اهللا سید هاشم حسینی بوشهري (آرشیو دانشگاه هنر اسالمی تبریز)، شهریور . مصاحبه با آیت3

 .8-9، صص 1399ریز، امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر اسالمی تبریز، اهللا مدنی، تبنامه شهید محراب آیت، ویژه»سید هاشم حسینی بوشهري
 .75، ص1381 ،مدنی اهللاآیت محراب شهید فرهنگی بنیاد، تهران، مدنی اسداهللا سید حاج اهللاآیت محراب شهید یادنامه، شعردوست اصغر. علی4
 . 95-99، صص1386، شهریور 90گ، شماره، ماهنامه گلبر»مدنی سیداسداهللا اهللاآیت شهادت«. نرگس کاملی، 5



 قانی(ره)دهخوار مدنی اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید هايفعالیت و شخصیت زندگانی، شفاهی تاریخ :االعالم العلماء سید   466
 

  

 آنها از و دادندمی سرپرستبی هايخانواده تحویل برخی افراد نیکوکار همکاري با را وسایل آن نیز هاشب ؛آوردمی
 تعاونی هايمؤسسه و حسینیه، مسجد، الحسنهقرض صندوق، رستانبیما، مهدیه، همدان دربر این عالوه کردند.می دلجویی

 خیاطی، وسایل یا داشتند نیاز پول به تحصیل ادامه براي که کسانی به الحسنهقرض صندوق. کرد بنا مستمندان امور
 رايب جهیزیه کردن فراهم در همچنین. کردمی کمک، کردندمی درخواست را دستی هنرهاي ابزار دیگر و دوزيگل

  1.بود فعال نیز نوعروسان
آگاهی مردم و برطرف کردن مشکالت اجتماعی از طریق رشد نهادهاي خیریه،  عبارتی دیگر،تالش شهید مدنیبه

ایشان در شهرهاي مختلفی که حضور داشتند بعد از   2.بودهاي موجود گیري از ظرفیتالمنفعه و همگانی با بهرهعام
ت فراوانی انجام دادند که ثمرات و برکات خیلی از آنها همچنان باقی است. با توجه به مشاهده مشکالت مردم، اقداما

ن در حوزه مدنی و مدنی، عملکرد ایشاهاي چندوجهی در عصر شهید ن مسئله، در ادامه بعد از بررسی بحراناهمیت ای
  گیرد.خدمتگذاري اجتماعی در شهرهاي مختلف مورد بررسی و مداقه  قرار می

 اجتماعی-نظمی سیاسیهید مدنی و مشاهده بی. ش2
بود و خیلی از  اسداهللا مدنی، شرایط اجتماعی مردم ایران بسیار ضعیفاهللا سید در زمان حیات شهید محراب آیت

امنیت و  م ازشدیم، مردهر مقدار که از پایتخت کشور دور میشد. خدمات رفاهی و اجتماعی به مردم ارائه نمی
م و تربیت و ی و درمانی، مسکن، تعلیترین خدمات بهداشتو از کوچک شدندمیدورتر  نیز رفاهیت اجتماعی

آمدي سیاسی رژیم ل ناکارهایی در سطح اجتماع به دلینظمیترین مسائل این دوره، وجود بیمحروم بودند. از مهم...
 کردند. شدت با این مسئله برخورد نی به و شهید مد پهلوي بود

طرات همراهان این شهید اهللا مدنی و خامانده از آیتهاي برجاياسناد ساواك، سخنرانیبررسی مجموعه 
یاسی و ناکارآمدي نظمی و نابسامانی اجتماعی در ایران را، فساد سدهد که ایشان عامل اصلی بیبزرگوار نشان می
معتقد بودند یگانه  وکردند نتقاد میشدت از نظام سیاسی حاکم ا دانستند و همواره در بیانات خود بهرژیم پهلوي می

پهلوي و فساد  است، رژیمعاملی که مردم را از رفاه، امنیت، سالمت، پرورش صحیح و اجتماع متوازن محروم کرده
 مأموران این رژیم است.

ند راحتی بتواندانستند که مردم از نیاز و هراس به دور باشند و بهاي میجامعه مطلوب را جامعه شهید مدنی
هاي مختلف تأمین کنند و در این مسیر، عزت و کرامت مردم حفظ شود و حداقلیات زندگی خود را در حوزه

شده شهید مدنی که در سیره نظري و رو، جامعه مطلوب و ترسیمگونه تعدي و ظلمی به مردم اعمال نشود. ازاینهیچ

                                                                                                                                                                                   
 .20-21، صص1388 چاپ اول، ،اسالمی هايپژوهش . سید حسین اسحاقی و همکاران، شهیدان محراب، قم، دفتر عقل و مرکز1
-183، صص1385می، چاپ اول، اهللا شهید سیداسداهللا مدنی، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالپور، زندگی و مبارزات آیت. رضا بسطامی و داود قاسم2

167. 
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اي عادالنه توان جامعهیافته را میاین جامعه نظمعملی ایشان نمایان است، برآمده از سنت، آیات و روایات است. 
 ترسیم کرد که در آن فساد، ظلم، تبعیض، استبداد، ریا و دروغ، تزویر، حرام و... جایگاهی ندارد.

اسی اجتماع اهللا مدنی، ساخت و تأمین نیازهاي اسهاي اجتماعی تجویز اصلی آیتدر عرصۀ معضالت و چالش
دیگر، مردم و علماي دین باید بر اساس  عبارتیاسالمی است. به احکام اساس بر مردم هايظرفیت از استفاده از طریق

ود را نمایند تا در ختالش  و دستورات دین مبین اسالم، به فکر دغدغه و نیاز مردم باشند و در این مسیر تمام سعی
زبانی د که همدلی و همدهشهید مدنی نشان می نیاز جامعه را تأسیس کنند. سیره پیوند با مردم، نهادها و ساختار مورد

مک کند. الجرم، کرفت مردم آن منطقه از محرومیت تواند به برونمردم هر منطقه با رهبري یک روحانیت بیدار می
اق، دوري از اسراف اقدام و پشتکار، توجه به تجویزهاي نهاد روحانیت، همراهی مردم با علماي دینی هر منطقه، انف

رفت از اي برون، اصالح سبک زندگی، مقابله با عوامل استبداد و... ازجمله امور تجویزي شهید مدنی برو تبذیر
هاي ایشان در عرصۀ تجویزها و کنش دها،بودند، راهبرکه شهید مدنی خیرخواه مردم ها است. ازآنجاییچالش

 خدمات اجتماعی و رفاهی با رضایت قلبی و تأیید مردم همراه بود.
 

 
 هاي نگارنده)(یافته اهللا مدنیل الگوي کنش اجتماعی شهید محراب آیتشک

 گر اجتماعیمثابه اصالح. شهید مدنی به3
ایشان در هر تام کلمه دانست. توان یک متفکر و اصالحگر اجتماعی به معناي شهید محراب سید اسداهللا مدنی را می

را شناسایی کنند و با کمک و همیاري مردم به مرتفع ساختن ها شدند، تالش داشتند تا آسیباي که وارد میمنطقه
آباد و... منشأ خدمات اهللا مدنی در همۀ شهرها همچون همدان، تبریز، خرمکمبودهاي اجتماعی همت گمارند. آیت

الت رفت مردم منطقه از مشکو تربیتی به برون درمانی -س نهادهاي مالی، بهداشتیاجتماعی فراوانی بودند و با تأسی
ت جامعه را به انحطاط ببرد، از دیگر توانسهاي غلط که میمقابله با فرهنگهمچنین کردند. میکمک شایانی 

عنوان نمونه، مقابله با مصرف مشروبات الکلی، موسیقی مبتذل و مغایر با فرهنگ و اصالت بود. به اقدامات شهید مدنی

الگوي کنش اجتماعی 
شهید مدنی 

سطح اول -مشاهده بحران و بی نظمی سیاسی
اجتماعی

سطح دوم ریشه یابی زمینه هاي نابسامانی و 
بی نظمی

سطح سوم ترسیم وضعیت مطلوب

سطح چهارم تجویزها و راهکارهاي برون رفت از 
چالش ها
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هاي شهید مدنی براي اصالح جامعه ي ربوي و... ازجمله فعالیتدینی در جامعه ایرانی، مبارزه علیه ربا و بانکدار
 1ایرانی بود.

بر ترمیم و بازسازي نهادهاي مردم بود؛ به این معنا که، عالوهاصالحگري شهید مدنی در حوزة رفتار و عقیده 
و عقیده مردم را  ها و منابر خود تالش داشتند تا سطح فکراجتماعی، سیاسی و مالی در جامعه ایران، با سخنرانی

معه ترویج نسبت به زندگی تغییر دهند و الگوي مطلوب زندگی که برآمده از سیره معصومین(ع) است را در جا
نامعقول در بین مردم و کارگزاران  هاينهادهاي مورد نیاز جامعه و اصالح رفتار رو، ایشان ضمن ساختدهند. ازاین

 پرداختند.می حکومتی، به اصالح طرز فکر و عقاید غلط هم

 اهللا مدنی و امر نهادسازي. آیت4
نماز جمعه و  هايخطبه ها،هاي منسجمی بود؛ در سخنرانیاهللا سید اسداهللا مدنی داراي اندیشهشهید محراب آیت

این اندیشمند اسالمی بر  کننده مشکالت جامعه باشد.که برطرف تأکید داشتند، بر ساختار نوینی ناسبتیمنبرهاي م
در جامعه عملیاتی  اي دینی راههاي متعالی و برآمده از آموزهد و اندیشهحرف و خطابه عبور کن از سطح د کهآن بو

د که براي عامه مردم تبعات شمرکزي عینی تبدیل ها و تفکرات ایشان با تالش به نهاد و رو، اندیشهد. ازاینساز
  ایجابی بسیاري داشت.

هاي منسجمی به جامعه و متفکران داراي تقریرات فراوانی هستند و اندیشه باید توجه داشت که برخی از علما
در مقابل این  رسد.ها به منصه ظهور نمیهاي آنمانند و خیلی از دیدگاهدهند ولی در سطح نظریه باقی میارائه می

دادند، ي مختلف ارائه میهاهاي ناب خود را به مردم در موقعیتاهللا مدنی ضمن اینکه اندیشهطیف از متفکران، آیت
هاي خود ها را به عمل تبدیل کنند و شخصاً مشکالت را مرتفع سازند و به حرفتالش داشتند تا خودشان این اندیشه

کند که علماي آبادي در کتاب شذرات المعارف به این مسئله اشاره میاهللا شاهبپوشانند. در این زمینه، آیتجامه عمل 
 از جمعی که شودمی مشاهده«ها باشند؛ خنرانی، به فکر نیازهاي ملت و تالش براي رفع آنبر سدین باید عالوه

 نمود معالجه را درد باید کهاین از غافل ولی نمایندمی بر اسالم تأسف و دردمندي اظهار، مجالس و محافل در متدینین
 نظر اگر پس، است مرض سبب دانستن به، عالج راه چون و بود نخواهد درد معالجه، آن تعداد و مرض مذاکره و

  2».است چیز چند مرض اسباب عمده که یابیمی، بفرمایی عمیقانه
سازي پرداخت، بلکه بعد از آگاهبه این منش و روش اعتقاد داشت و صرفاً به بیان مشکالت نمی شهید مدنی نیز

ها از طریق کنش اجتماعی مناسب ز آنرفت اها، به برونهاي آسیبافکار عمومی نسبت به مشکالت و بررسی ریشه

                                                                                                                                                                                   
 هاي نگارنده در شهرهاي مختلفی که شهید مدنی در آنجا حضور داشتند.. برگرفته از مصاحبه1
 . 3، ص1380پژوهان،دانش اسالمی و علوم بنیاد تهران،، المعارف شذرات، آباديشاه محمدعلی .2
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رو، ایشان صرفاً به بحث و تدریس مشغول نبود، بلکه اندیشۀ نهادي ایشان به کنش اجتماعی و کرد. ازایناقدام می
 1شد که دستاورد آن، رهایی جامعه از تهدیدات چندوجهی اجتماعی بود.مدنی تبدیل می

 . ساخت نهادهاي تربیتی4-1
ه، جلسات مختلفی بر تدریس در حوزة علمیاي داشت و عالوهد تربیتی و آموزشی مردم توجه ویژهشهید مدنی به بُع

یشان در مساجد هاي اترین این جلسات، سخنرانیازجمله مهم داد؛ش فکر و اندیشۀ عمومی تشکیل میررا براي پرو
 .بود

 دورة در مدرسه و کتابخانه نهاد. تأسیسبنا نیز  ایشان براي رشد علم و دانش در سطح جامعه، نهادهاي تربیتی 
اهللا هاي شهید آیتجمله فعالیت از  3آبادخرم و مدیریت حوزه علمیه کمالوند 2همدان مرادبیگدره اقامت ایشان در 

در بین طالب و شاگردان خود  بر ساختار تربیتی، ایشان مروج علم و دین. عالوهر حوزة تعلیم و تربیت بودد مدنی
 .کردها ترویج میهاي نهادي خود را در حوزة علم و دانش بین آنین طریق، اندیشهو از ا بود

بلکه ایشان  باید در نظر داشت که عملکرد نهادي شهید مدنی صرفاً منحصر به ساخت نهادهاي تربیتی نبود،
ست یافتند و دی شاگردان و نیروهاي انقالبی فراوانی را پرورش دادند که به مناصب حکومتی و مدارج باالي علم

ن در حوزة اندیشه و عملکرد ، ایشادرواقع می زیادي در جامعه شدند.ها منشأ خدمات تربیتی و علهرکدام از آن
نیازهاي  رفع هایی همت گماشتند که در راستاي، به پرورش شخصیتو تربیتی تربیتی، ضمن ساخت نهادهاي علمی

 د.هاي نهادي خود ببخشني به فعالیتاز این طریق، وسعت بیشتر جامعه گام بردارند که
شهید مدنی «کند؛ اشاره میدر اندیشۀ شهید مدنی در خصوص اهمیت نهادهاي تربیتی   4حاج سید جواد حجازي

رفت، آثاري از خود برجاي به تربیت نسل جوان و تأسیس مدارس عالقه زیادي داشت و به هر شهري که می
 5»گذاشت.می

                                                                                                                                                                                   
 ید مدنی اشاره خواهد شد.تر به نهادسازي شهصورت کامل و مبسوط. در بخش بعدي، به1
 .124، ص82، پاییز82، فصلنامه حضور، شماره»)مدنی اسداهللا سید شهید مبارزات و زندگی بر مروري(اخالق  معلم، امام یار«. داود رضایی چراتی، 2
 .59، ص1373،زاده، دیدار با ابرار: شهید مدنی جلوه اخالص، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی. سعید عباس3
همدان بودند.  داراالیتام خیریه مؤسسه مدیرعامل و) ره(امام فرمان اجرایی ستاد است. ایشان رئیس در استان همدان انقالبی مبارزین از حجازي . سیدجواد 4

المنفعه مضاعفی داشتند و برخی نهادهاي عاماهللا مدنی داشتند و در راستاي مسائل اجتماعی، فرهنگی و خیریه تالش ایشان ارتباط نزدیکی با شهید محراب آیت
 اند.گذاري کردهرا پایه

اهللا مدنی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان، ، یادنامه دومین شهید محراب آیت»اهللا مدنیخاطراتی از شهید محراب آیت«. سیدجواد حجازي، 5
 .73، ص1381
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 و رفاهی . ساخت مراکز بهداشتی4-2
یم پهلوي به نقاط رژ نیز توجه داشتند و در شرایطی که توسطبه امور بهداشتی و درمانی مردم  اهللا مدنیآیتشهید 

عنوان نمونه، ایشان کردند. بهشدند، به بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی مردم کمک میمختلف کشور تبعید می
 ث کردند.احدا عمومی ، یک حمامنیز حضور در دره مرادبیگدر ایام کردند. درمانگاهی در شهر همدان تأسیس 

در راستاي رفاه جامعه و رشد اجتماعی در شهرهاي مختلف، تالش داشت تا در حدِّ توان و اهللا مدنی شهید آیت
ی هایهاي عمومی، مشکالت رفاهی مردم را برطرف کند. در همین راستا، ایشان با استفاده از پولبا استعانت از ظرفیت

   1زهرا احداث کردند.دست آورند، هجده دستگاه خانه در یکی از روستاهاي بوئیناز اهالی همدان به که

 . ساخت نهادهاي مالی و اقتصادي4-3
 اهللا مدنی، نهادهاي مالی اسالمی بود. ایشان با توجه به اینکهآیت یکی از نیازهاي جامعه ایران در زمان حیات شهید

توانست مشکالت مردم را برطرف کند، با زنده کردن احکام مالیه اسالمی نمی بانکداري ربوي تنزیلی و سیستم قرض
 توان بهاین نهادها می ازجمله اي مالی و اقتصادي اسالمی تأسیس کردند؛الحسنه، نهاده و رونق دادن به مقوله قرض

الحسنه در همدان اشاره صندوق قرضالحسنه در دره مرادبیگ و الحسنه در قصر شیرین، صندوق قرضصندوق قرض
هاي ربا در جامعه الحسنه در شهرهاي مختلف تالش داشتند تا از آفتقرضسنت نیکوي کرد. ایشان با رونق دادن به 

 2هاي اقتصادي غرب بزدایند.بکاهند و سیستم اقتصادي موجود را از پلیدي ایرانی

 . ساخت مراکز مذهبی و دینی4-4
در  از عمر شریف خود اهللا سیداسداهللا مدنی، در شمار عالمانی است کهآیت«روري است که؛ توجه به این نکته ض

السالم بهره برد و در سنگرهاي گوناگون، به ستیز با جهل و بیت علیهاسالمی و نشر فرهنگ اهل راه احیاي معارف
ها و تبعیدهاي مداوم ین مسیر، دستگیريتباهی و ستم پرداخت. وي از جوانی قدم در راه مبارزه با طاغوت نهاد و در ا

هاي مختلف ها و نگاه اندیشمندانه خود در صحنهاندیش بود که با موعظهرا به جان خرید. شهید مدنی حکیمی ژرف
ها گشته و آنان را با نگاهی ژرف و هاي مختلف اجتماعی موجب تهییج و تشویق آنهمراه جوانان بود و در عرصه

 3»ز دین فراخواند.جامع به پاسداري ا
برپایی اهللا سید اسداهللا مدنی براي ترویج دین اسالم و رونق دادن به فرهنگ دینی در جامعه، همواره به آیت 

تا بتوانند در برابر رسوخ فرهنگی غرب در زمان  هاي زیادي کردنددر این خصوص تالش مراکز دینی تأکید داشتند.
جامعه را ایمن سازند و با تقویت گفتمان اسالمی در برابر  ندان پهلوي،ی خاهاي ضد اسالمرژیم پهلوي و سیاست

                                                                                                                                                                                   
 .19اهللا مدنی، پیشین، صبا چند تن از یاران شهید آیت وگورضا اسماعیلی، دیدار و گفت. نک: علی1
 آباد، همدان و سایر شهرها.هاي نگارنده در نورآباد ممسنی، خرم. برگرفته از مصاحبه2
 .42، ص1394زمی، مهر اهللا مدنی، تهران، دانشگاه خوارنامه بزرگداشت شهید محراب آیت، ویژه»تعامل با جوانان در سیره رفتاري شهید مدنی«. احمد گلدار، 3
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مرادبیگ ازجمله اقدامات دره رژیم استبدادي حاکم، از دین حراست به عمل آورند. احداث مسجد و حسینیه در 
  1 شود.اهللا مدنی محسوب میآیت

 
 هاي نگارنده)ته(یاف اهللا مدنی مبتنی بر نیازهاي جامعهشکل الگوي نهادسازي آیت

 
هاي تأثیرگذار بر اندیشه و عمل علماي دین، شرایط و مقتضیات زمانه است؛ ترین بسترها و زمینهیکی از مهم

ها قرار هاي مهم تحت تأثیر محیط اجتماعی و سیاسی آندیگر، سیرة نظري و عملی متفکران و شخصیت عبارتیبه
ط و شرایط زمانی و مکانی یک اندیشه، مکتب یا حتی شناسایی دارد. شهید بهشتی در خصوص ضرورت شناخت محی

حقاً شناسایی محیط پیدایش هر چیزي، در بهتر شناختن خود آن چیز خیلی اثر دارد. ممکن «د؛ کنافراد تأکید می
ود که بدانیم متعلق به کجاست و در چه شرایطی به وجاشیم بدون ایناست ما از بعضی چیزها، شناسایی سطحی داشته ب

آمده است ولی شناسایی عمقی یک موجود یا پدیده بستگی تام به شناسایی محیط پیدایش آن موجود و پدیده دارد. 
  2»هاي صنعتی یا هنري یا اجتماعی، این حکم تقریباً کلی است.حتی درباره شناسایی افراد، یا شناسایی پدیده

اطق مختلف شروعیت و کارآمدي مواجه بود و مناهللا مدنی در زمانی زیست که سیاست کشور با بحران مآیت
ترین از ابتدایی هاي دوردستمشکالت فراوانی داشتند و حتی مردم استان لیل تبعیض و فساد دستگاه حاکمکشور به د

است. به همین  ید مدنیروحیۀ نهادسازانه شهحوائج روزانه محروم بودند. این فضا و بستر یکی از عوامل تأثیرگذار بر 
 شود تا بسترها و شرایط زمانه شهید مدنی مورد بررسی قرار گیرد.ر، در این بخش تالش میمنظو
 
 
 

                                                                                                                                                                                   
 .45-46، پیشین، صص 1360 تا 1342 سال از مدنی سید اسداهللا اهللاآیت نامه. نک: مهري احمدي، زیست1
 .39ص ،1387بقعه،  انتشارات تهران، اسالم، پیدایش محیط بهشتی، سید محمد حسینی. 2

نهاد و مراکز اقتصادي درمانی و رفاهی-مراکز بهداشتی

مراکز مذهبی و دینی مراکز تربیتی و آموزشی

نهادسازي آیت اهللا مدنی
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 . شرایط زمانه و نیازهاي عصر شهید مدنی5

 . نظام سیاسی استبدادي5-1
 آن از که نوزده قرن ایران در مسلط سیاسی گفتمان، ملی شوراي مجلس تشکیل و انتخابات برگزاري، مشروطه جنبش با
 هايگرایش با مقاومت گفتمان عنوانبه مشروطه جنبش با و شد دگرگون، شودمی تعبیر قاجاري سنتی اتریمونیالیسمپ به

 مسلط گفتمان گیريشکل هايزمینه مشروطه نافرجامی با. شد آغاز ایران در دموکراسی به گذار دوران دموکراتیک
به  سکوالریسم و مدرنیسم، اقتدارگرایی، گراییباستان، آمرانه تجدد قبیل از هاییویژگی با »مدرن شبه استبدادي دولت«

 هايگفتمان خرده انتخاباتی نظام با سیاسی نظام تعامل سایه در اسالمی انقالب پیروزي تا هنگام آن از و آمد وجود
 و استسی پهنه در رانتیر اقتدارگراي دولت و بوروکراتیک اقتدارگراي دولت، خودکامه دولت قبیل از گوناگون
 مواجه بسیار هاينشیب و فراز با تکاملی فرایند جاي به دموکراسی به گذار فرایند که ايگونهبه، شد ظاهر ایران حکومت

 ساختار بلکه، نکرد آماده دموکراسی به گذار براي را زمینه مذکور الگوهاي در دولت اقتدارگرایانه ماهیت ،روازاین. شد
شده در تأسیس هايدولت و بارز حکومت هايالجرم، از ویژگی  1.بود گذار این روند در مهم مانع خود سیاسی قدرت

  2است. تازيیکه و خودکامگی زمان پهلوي
 واقعی مصداق) ره( مدنی شهید«کند؛ گویان در خصوص فضاي سیاسی حیات شهید مدنی اشاره میحق غالمعلی

 مهربان و رئوف بسیار خود یاران و دوستان با ایشان» الکفار. علی شداءا و بینهم رحماء« فرمایدمی که دبودن شریفه آیه این
 مدام و تابیدنمی بر موقعیتی هیچ در را ایشان حضور طاغوت رو همین از، بودند سرسخت بسیار خدا دین دشمنان با و

-می جهاد سرسختانه ادفس با مبارزه در و دانستمی فاسد را طاغوت حکومت اساس ایشان زیرا کرد،می تبعید را ایشان
 3».کرد

رو، در زمانه سید اسداهللا مدنی، نظام سیاسی و ساختارهاي وابسته به آن وضعیت مطلوبی نداشتند و ماهیت ازاین
همین قضیه بر وضعیت سیاسی و اجتماعی مردم تأثیر بسزایی داشته است. امام  بوده است؛سیاست کشور، استبداد 

در یکی   4.در ضدیت با منافع مردم قرار دارد کنند که این رژیماشاره میپهلوي  رژیم (ره) در خصوص ماهیتخمینی
 از بیانات ایشان آمده است؛

؛ نبود ملت به مربوط هیچی، دولت یک نهو  مجلس یک نه و وکیل یک نه. نداشتند آزادي سال پنجاه این در مردم«
 آنجا به، مملکتی بر کردند تحمیل، مملکتی سر گذاشتند ندآورد وقتی را فاسد آدم یک. بود خارج به متکی چیزهمه

 وادار و بگویند هم رادیوها که کرد وادار و کرد خودش ثناخوانی دائماً  و داد دست از را ما مملکت چیزهمه که رسید
                                                                                                                                                                                   

 .333-334ص، 1390 بهار، 1 شماره، 41 ، فصلنامه سیاست، دوره»پهلوي دولت سیاسی ماهیت«. سید محمد موسوي، 1
، دوم سال، پژوهیدولت فصلنامه، »)رضاشاه دولت موردي بررسی(خودکامگی  و مدرن دولت«، زنجانی محمدمهدي و دهکردي زادهرحمانی . حمیدرضا2

 .175ص، 1395تابستان ، 6شماره
 گویان.حق . مصاحبه آرشیوي با غالمعلی3
 .46، ص6، جلد1379، خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسهحیفه امام، تهران، اهللا خمینی، ص. امام سید روح4
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 1»!کنیدب باید ثناخوانی همه، بگویید باید که کرد الزام را بگویند، همه هم مطبوعات که کرد
 حرکت 42 سال در کهعلنی با رژیم پهلوي پرداخت. زمانی  اهللا مدنی به مبارزهبا توجه به همین ماهیت بود که آیت

امام  نداي به نجف در که بود کسی نخستین مدنی اهللاآیت، گرفت شکل طاغوت رژیم سرنگونی جهت ایران مردم
 چهرة افشاي جهت در، سخنرانی مجالس تشکیل و نجف در ودخ هايکالس کردن تعطیل با وي. داد پاسخ خمینی(ره)

 شاهرودي اهللاآیت مرحوم. کردم جمع هندي مسجد در را علما، من«: بود گفته باره این در وي. داشتبر گام پهلوي رژیم
 گریه آنجا رد من. کردم تقاضا علما آقایان از. برسید اسالم داد به که کردم صحبت. آمدند دیگران و خویی اهللاآیت و

 اهللاآیتشهید مدنی . گویدمی سخن حکیم اهللاآیت با خود دیدار از دیگري جاي در وي» کردند. گریه هم علما و کردم
 براي طالب از عده یک با رفتم. اندگرفته را امام که شنیدم«: بپردازد خمینی(ره) امام از حمایت به تا کندمی مجاب را

 امروز آقا: گفتم و بوسیدم را دستشان. ایشان خدمت کربال رفتم. نبودند نجف در یشانا. حکیم اهللاآیت مرحوم دیدن
 زدند تلگراف بالفاصله ایشان. کنید اقدام: گفتم. کنممی بگویی هرچه، باشد گفتند. است اسالم مظهر خمینی(ره) آقاي

 2»شاه. به
هاي خود سته ندارد و در یکی از سخنرانیمدنی معتقد بودند که شخصیت مستکبر با مردم برخوردي شای اهللاآیت
 با باشد داشته مردم با برخوردي اگر او؟ باشد داشته نیک برخورد مردم با که شودمی، مستکبر شخص«ند؛ کاشاره می

کردند می سخنرانی خوبی ایشان به  3»دارند. انزجار و نفرت اخالق این از مردم. است خودخواهی و استعال و درشتی کمال
 شاهنشاهی خفقان هايسال آن در و داشت که شهامتی و شجاعت خصوصبه بود خطرناك خیلی رژیم براي نیز ینا و

  4کردند.خمینی(ره) حمایت می امام خاص از شجاعت با و راحت خیلی
دهد که شهید مدنی مخالف سرسخت رژیم حاکم بوده و خیل عظیم مشکالت دست نشان میوجود خاطراتی ازاین

تر ؛ زیرا اگر نظام سیاسی سالمت باشد، مردم آن در رفاه و آزادي خواهند بود و کمدانستاز وجود این رژیم می را ناشی
مبارزه با مفاسد اجتماعی و مظاهر طاغوت، «در یکی از خاطرات نقل شده است:  با مشکالت اجتماعی مواجه هستند.

ها ها، حرکتشد، این مبارزه سرلوحه فعالیتکرد یا تبعید مییکی از کارهاي اصلی آن شهید بود. به هر دیار که سفر می
 د؛ کناشاره می نی که از محافظان شهید مدنی بود،در همین راستا، حاج محمد سرمد همدا  5»هاي وي بود.و برنامه
گفت. در طول با شجاعتی که داشت، در تمام طول عمر خود در مجالس به شخص شاه، جزء مردك چیزي نمی«

پرداخت و همواره از مبارزان با رژیم آباد و نورآباد ممسنی و گنبد و منطقه غرب کشور نیز به فعالیت میید در خرمتبع

                                                                                                                                                                                   
 .201-202، صص1392، خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسهره)، تهران، (خمینی امام دیدگاه از ایران معاصر تاریخاهللا خمینی، . امام سید روح1
 .20، ص1394 تحلیلی حوزه و روحانیت)، مجله مباحثات، شماره اول، شهریور -، مباحثات (مجله فکري»مدنی اهللاآیت مبارزاتی سلوك«. تحریریه مباحثات، 2
 . سخنرانی شهید مدنی در مورد سیره نبوي.3
، 227دهم، شمارهنامه شهر سبز، سال یاز، هفته»اهللا مدنیودومین سالگرد شهادت آیتسفري با عطاهاي فراموش نشدنی؛ به مناسبت سی«. محمد فیروزي، 4

 .1392شهریور 19
اهللا مدنی، تهران، ، جلوه معرفت: مقاالت برگزیده همایش بزرگداشت شهید محراب آیت»اهللا سیداسداهللا مدنیمبارزات شهید آیت«جمالی، . حسن دهقان ده5

 .178، ص1381انتشارات الهدي، 
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چیز ایران را فروخته و در اختیار آباد، در خطبه نماز عید فطر صراحتاً فرمود؛ این مردك پلید، همهپهلوي بود. در خرم
  1»آمریکا گذاشته است.

 که تبلیغی سفرهاي در، تحصیالت اوایل همان از ایشان انقالب از پیش«د؛ کنطلب اشاره میحق رضا االسالمحجت
 بتوان شاید و دادندمی هشیاري مردم به و کردندمی آشنا گذشته رژیم مفاسد به نسبت را مردم، رفتندمی مختلف بالد به

 امامت هايرهبري با مردم حرکت و کردن داربی و انقالب رساندن ثمر به در که است کسانی ازجمله ایشان که گفت
  2 »داشتند. مهمی نقش) ره( امت

الذکر گواهی از مبارزة مستمر شهید مدنی با پدیده استعمار و استکبار دارد و ایشان در راستاي توصیفات فوق
اهی سیاسی را رسالت راستین گرفتند و ستیز با جهل و تبسعادتمندي افراد جامعه، دائمًا در تقابل با رژیم پهلوي قرار می

 3هاي فراوانی را تحمل کردند.، زحمات و سختینیز در این راه دانستند؛خود می

 . بوروکراسی فاسد5-2
و  وظیفه احساس جايبه اي بوده است که بر وفاداري شخصیگونهشاه به ساختار دیوانساالري سنتی ماهیت

تأکید بیشتري داشته است و این مسئله یکی از مختصات  ،افراد گزینش رمعیا ترینمهم عنواناي بهحرفه استانداردهاي
  4.ستگاه دیوانساالري پهلوي بوداصلی د

اداري در  هايهاي ناکارآمدي بوروکراسی در زمان پهلوي، تمرکز بوروکراسی و سیستمیکی دیگر از جنبه
شد. به علت هاي شهر و ده پرهیز میانجمن هاي محلی مانندبه سازمان دادن به این معنا که از قدرت مرکز بود؛
هاي مختلف و بحران سیاسی، هاي متنفذ و اعمال نفوذ دولت و پیدایش درگیري میان گروههاي گروهکارشکنی

 مراکز و ادارات محلی با هدف مشارکت مردم در اداره امور خود تشکیل نشد و یا اینکه وضعیتی نابسامان داشتند. با
مشارکت مردم  زمینه ها و نهادها نتوانستند در، ولی این انجمن40ززدایی از سوي دولت در دهه وجود تصویب تمرک

اي در ادارات مرکزي به وجود آید و شد فساد فزایندههمین مسائل باعث   5در اداره امور محلی تأثیرگذار باشند.
 مناطق دورافتاده از مرکز، وضعیت خوبی نداشته باشند.  

 ساختار در اساسی هايدگرگونی ایجاد پهلوي اول و دوم باید اشاره شود که با دوره در داريا در باب فساد
 بارنخستین براي، مدرن ارتش ایجاد و داريسرمایه روابط گسترش با همراه، دولت در زمان پهلوي اول و جامعه

                                                                                                                                                                                   
اهللا مدنی، همدان، اداره کل فرهنگ و ارشاد ، یادنامه دومین شهید محراب آیت»ان ایشانرزمان و محافظشهید مدنی از زبان یکی از هم«. مرضیه فیالبی، 1

 .75، ص1381اسالمی استان همدان، 
 طلب.حق رضا االسالم. مصاحبه آرشیوي با حجت2
، 1394، شهریور 23د، سال چهارم، شماره، سخن شهرون»اهللا مدنی در پرتو پیروي از والیت امام خمینی (ره)استکبارستیزي آیت«. سید محمدجواد قربی، 3

 .10ص
، ششم دوره، تاریخی هايپژوهش فصلنامه، »دوم پهلوي عصر در دربار وزارت سیاسی نقش و ماهیت تحلیل و بررسی«، نژاددهقان مرتضی و آغایلی . امیر4

 .7ص، 1393پاییز ، 3شماره
 .209-210، صص1380یران، تهران، انتشارات سخن، ها: بوروکراسی مدرن اشناسی سازمان. منوچهر صبوري، جامعه5
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 جامعه با مقایسه در را ایران معهجا که یافت استقرار دوره این در ایران جامعه در مدرن دولت و مدرن بوروکراسی
 اداري فساد قاجار دوره با مقایسه در رضاشاه دوره ساخت. در دگرگون کلیبه قاجار دوره اواخر ماندهعقب و سنتی

: انددانسته مهم عامل سه از ناشی را دوره این در اداري فساد بودن محدود پژوهشگران اغلب. گردید محدود حدي تا
؛ مدرن دولت ایجاد. 2؛ نفتی درآمدهاي وجود عدم ازجمله خاص درآمدهاي نبود علت به ایران عهجام بودن فقیر. 1

 موجود هاينارسایی و فساد پذیراي ترکم و بود شدهبازسازي اروپایی مدرن الگوي اساس بر دوره آن در دولت زیرا
 گیرسخت بسیار اداري فساد زمینه در، پسرش برخالف وي زیرا؛ اداري فساد به نسبت رضاخان شخص نگرش. 3؛ بود
 پایین مراتبسلسله در و نرفت میان از کلیبه اداري فساد، این وجود با. کردمی تحمل را اداري فساد ترکم و بود

 آورده دستبه بسیاري ثروت که شد متهم گیريکناره از پس رضاخان و داشت وجود نظامی و اداري بوروکراسی
 در .کنند واگذار او به را کشاورزي مرغوب هايزمین که کرده مجبور گوناگون وسایل با را مالکان از بسیاري و

 1342 تا 1332هايسال بین. یافت افزایش خواريرشوه و اختالس هايشکل در ویژهبه اداري فساد پهلوي دوم دوره
 این در. کرد شدیدتر و رتگسترده را اداري فساد دیکتاتوري، رشد و خارجی هايکمک، نفتی درآمدهاي افزایش
 مطمئن مجراي یک به و داد رواج ايگسترده سطح در را اداري فساد رسماً خیریه امور پوشش زیر پهلوي بنیاد دوران

 در مالی فساد و خواريرشوه، مالی هايسوءاستفاده .گردید مبدل پهلوي خاندان ثروت افزایش براي نهادینه و
 مسئله این. نداشت سابقه پادشاهی ساله 2500 تاریخ طول در که ايگونهبه، ودب فراوان خارجی و داخلی معامالت

 فساد به، بودند آورده دستبه کالنی ثروت هاراه این از که سلطنتی خانواده اعضاي بلکه، نبود موجود مشکل تنها
 ارتکاب از بسیاري هاينمونه .بود هاآن معمول کارهاي از مخدّر مواد قاچاق و عیاشی، قماربازي، شدند مبتال اخالقی
، هستند ورغوطه مالی فساد در پهلوي خاندان و شاه وقتی، بنابراین. دارد وجود پهلوي خاندان توسط فاسد اعمال

 یقین به، گرفته صورت فساد با مبارزه براي تالشی اگر و زد حدس دوران آن در را وابسته هايدولت وضع توانمی
 برداشت درواقع نیز هادولت هايانگیزه و اهدف گفت که توانمی، درکل .بردنمی جایی به راه که بوده دروغ ادعایی

اداري در این  فساد گیريشکل عوامل .اقتصادي توسعه یا عمومی خدمات انجام نه بود جامعه هايثروت و درآمدها
 عدم و فرهنگی فقر، هاازمانس کارکنان درآمدي هاينابسامانی و اقتصادي فقرگوناگونی دارد؛  دوران دالیل

 فساد بروز اصلی دالیل زمره از مؤثر کنترلی هاينظام و بازدارنده قوانین و مقرّرات نبود و اخالقی استوار باورهاي
، کارآمدغیر اداري ساختار و تشکیالت رگذار بر فساد باید اشاره شود کهاداري تأثی از منظر عوامل. است بوده اداري
 ،اداري هايدستورالعمل و هانامهبخش تعدد ،مقرّرات و قوانین پیچیدگی، وظایف و اهداف با نامتناسب و حجیم
 نارسایی، افراد ارتقاي و انتصاب، استخدام مینۀز در تبعیض ،ساالريشایسته نظام فقدان، و ناکارآمد غیرمؤثر مدیران

 اهداف به گروهی اهداف ترجیح، ارزشیابی و نظارت نظام ویژهبه و تنبیه و پاداش نظام، دستمزد و حقوق نظام در
 1هستند. تخلفات کنندهتسهیل اداري عوامل از، آن مانند و سازمان
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ها در حالی بود که شهید مدنی اعتقاد داشت نهادها در جامعه باید به فکر خدمت به مردم باشند و نیت آن این
ند و کمک خود بودمنافع به فکر  در رژیم پهلوي جودهاي موبه اعتقاد ایشان نهاد و نظام کسب رضایت الهی باشد.

باید بر اساس عقل و منطق از دیدگاه ایشان، مملکت   1جایگاهی نداشت.اهمیت و  هاآن به مردم و نظام خدایی براي
کند؛ همین امر منجر به دوري و هوس اقدام می از انصاف و مبتنی بر هوي دور حکومت طاغوتی به لیو اداره شود

 2رفت از مشکالت است.الزمه بروننابودي طاغوت  رو،شود. ازاینمیتقوا و مسیر الهی  از جامعه
هاي تا خیلی از مردم در شهرستان داهللا مدنی عاملی شآیت نهایت اینکه فساد اداري موجود در عصر شهید در

دم وجود نداشته نیاز عامه مررفت از اي مواجه باشند و نهادمندي الزم براي برونمختلف کشور با مشکالت عدیده
الزم مردم در دستور کار شهید مدنی قرار گرفت.  ضروري و دهايرو، اقدامات از پایین براي تأمین نهاباشد. ازاین

لیت عمومی و ساالري متمرکز به فعانهادهایی که بدون توجه به بوروکراسی رسمی و وابستگی به دستگاه دیوان
 .المنفعه خود ادامه دادندعام

اي داشتند و بر این باور بودند که براي اهللا مدنی بعد از پیروزي انقالب اسالمی به مسئله فساد توجه ویژهآیت
، صمد مغانی در خصوص عنوان نمونهاي سالم و فاقد مشکالت اجتماعی، باید فساد را مهار کرد. بهداشتن جامعه

را روزي در مورد شخصی که قصد ایجاد فساد در جامعه «کند؛ در مبارزه با فساد اشاره می قاطعیت شهید مدنی
محض شنیدن و یقین به صحت موضوع، سریعاً تلفنی به فرمانده کمیته دستور  داشت، به ایشان شکایت کردیم. به

کار ا این معضل اجتماعی حل و شخص خالفپیگیري داد و نتیجه اقدامات را خواست. برخورد قاطع ایشان باعث شد ت
 3»د دست بردارد.از عمل خو

 . محرومیت روستاها و مناطق دوردست5-3
 از روستایی اقتصاد نامطلوب بسیار وضع  4بودند. نکرده پیدا چندانی تحول اصوال1970ً دهه اواسط تا روستاها

 موجب، خدماتی و اقتصادي هايفعالیت رونق سبب به مرکزي و بزرگ شهرهاي روزافزون هايجاذبه و طرفیک
 1342 هايسال در شهرها به روستاییان مهاجرت علت مورد در. گردید شهرها به روستایی نیروهاي رتمهاج تسریع

 و تهران و مرکز رونق و توسعه، مقابل در و کوچک شهرهاي و روستاها نیافتگیتوسعه مسئله بر بیشتر باید 1352 تا
 بودن غیراقتصادي، هادرآمد توزیع بودن ناعادالنه، زراعی هايفعالیت کم دستمزد، دائم بیکاري همچون عواملی

 در آموزشی و اقتصادي، بهداشتی امکانات تمرکز ترتیب بدین .کرد توجه روستاییان اجتماعی تحقیر و کشاورزي

                                                                                                                                                                                   
 .127، ص1363اهللا مدنی، قم، نشر روح، . علی شیرازي، یادواره شهید محراب آیت1
 .117، ص1381اهللا مدنی، اهللا حاج سیداسداهللا مدنی، تهران، بنیاد فرهنگی شهید محراب آیتهید محراب آیتاصغر شعردوست، یادنامه ش. علی2
اهللا مدنی، تهران، انتشارات ، جلوه معرفت: مقاالت برگزیده همایش بزرگداشت شهید محراب آیت»اهللا مدنیهایی از شهید محراب آیتناگفته«. صمد مغانی، 3

 .201، ص 1381الهدي، 
 نشر و تنظیم مؤسسه به وابسته( عروج نشر و تهران، چاپ ،اسالمی انقالب فرآیند و رهبري ، ایدئولوژي»ایران روستاهاي و اسالمی انقالب«هوگلند،  . اریک4

 .503ص، 2، جلد1385خمینی(ره)،  امام آثار
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 سال در کشور عمومی سرشماري بر اساس؛ گذاشت شهرها به روستاییان مهاجرت بر عمیقی تأثیر، بزرگ شهرهاي
 بزرگ شهرهاي وارد آنان از درصد 97 که رسیدمی نفر هزار 380 به ساالنه روستایی طقمنا از مهاجران شمار، 1355

 را اول مقام، مهاجران کل درصد 50 پذیرش با حومه و تهران بزرگ شهرهاي این میان در. شدندمی یافتهتوسعه و
 مشهد و تهران شهر ود به شهري نقاط به مهاجرت کل درصد 65 حدود 1355 تا 1345 هايسال در. آورد دستبه

 خوبیبه تهران شهر جمعیت العادهفوق افزایش. است خدماتی مشاغل در جذب آن اصلی علت که شد انجام
 تمرکز این برعالوه. است شاه رژیم شهري نظام در تک شهري تسلط و تقدم قانون از شهر این تبعیت دهندهنشان

 کلی آهنگ با وجه هیچ به تهران شهر صنعتی و اقتصادي، هنگیفر جانبههمه و وسیع امکانات از استفاده و جمعیت
 فاقد و ازخودبیگانه شهرکالن سوي به خود توسعه جریان در تهران و نداشت همخوانی صنعتی رشد و کشور توسعه
 کرد. در خصوص وضعیتمی عمل خارج به کشور ثروت انتقال اصلی ایستگاه عنوانبه و بود سپرده ره هویت
 نامتوازن توسعه نمادهاي از دیگر پهلوي باید اشاره شود که یکی رژیم در هاشهرستان و تهران بین طبقاتی و تیامکانا
. است بوده هاروستا و بزرگ شهرهاي بین فاصله و کشور نقاط سایر و تهران بین امکاناتی و طبقاتی فاصله، شاه رژیم
 کوچک شهرهاي سایر و رساندمی مصرف به بزرگ شهر چند در آن از بعد و تهران در را کشور درآمد بیشتر شاه

 رژیم که آماري بر اساس. کردندمی زندگی اولیه امکانات و اقتصادي تنگدستی و فقر نهایتِ در روستاها خصوصاً
 دهکده وپنجبیست هر از و داشته کشیلوله آب روستا یک فقط روستا صد هر از، داده ارائه 1353 سال در پهلوي

 خیلی را آمار این خود خاطرات در، رژیم دربار وزیر علماسداهللا . است بوده مندبهره برق از دهکده کی تنها
 اتفاق به قریب اکثر که بود حالی در این .خواندمی ملی توسعه به توجه با ايمسخره رقم را آن و داندمی کنندهنگران

 همچون بزرگی شهرهاي در اما، بودند ابتدایی از باالتر زشآمو و درمان و بهداشت، آسفالت راه، تلفن فاقد روستاها
 1بود. دیگر ايگونهبه اوضاع تهران

اهللا مدنی در کنار مبارزات سیاسی خود، به اقدامات رفاهی و مساعدت به اقشار مختلف مردم و محرومین آیت
و روستاها رسیدگی کرد. در راستاي  محروم در نقاط دوردست معتقد بودند باید به وضعیت مردمِ جه داشتند. ایشانتو

نیز ساختن داراالیتام را همچنین  مسکونی براي فقرا همت گماشتند؛ منازل اي، ایشان به ساختچنین بینش و روحیه
 2دادند. هاي خدماتی خود قراردر رأس برنامه
اطراف، به  در طول اقامت در دره مرادبیگ، براي زدودن چهره محرومیت از روستا و دهات شهید مدنی

آوردند و در طول اقامتشان در این روستا، خدمات  روي آوري کمک براي نیازمندانجمع وسازهاي رفاهی وساخت
المنفعه و رفاهی شهید مدنی در دره مرادبیگ منجر به ساخت رفاهی زیادي براي محرومین انجام دادند. خدمات عام

مانی را براي اسکان طالب در این روستا ساختند تا وضعیت ساختعمومی براي مردم شد. همچنین  و احداث حمام
                                                                                                                                                                                   

، مؤسسه مطالعات تاریخ »پهلوي عصر پایانی دهه دو در روستاییان تمهاجر علت ؛پهلوي عصر ایران در روستا و شهر شکاف به نگاهی«. وحید بهرامی، 1
 .1398معاصر ایران، پنجم فروردین 
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حتی وضعیت بهداشتی این شهر  هاي روستا رسیدگی کردند؛وضعیت کوچهبه این، بر عالوه 1ها را بهبود بخشند.آن
  2را که نابسامان بود، برطرف کردند.

شد، مبالغی را براي ظر گرفته میهایی که براي امور خیر در نالحسنه و پولاهللا مدنی با مدیریت قرضآیت
 3دادند.زدایی روستا اختصاص میرفت از مشکالت معیشتی، رفاهی و محرومیتهاي عمرانی در جهت برونعالیتف

یادي براي ترمیم ها به حدي وخیم بود که بعد از پیروزي انقالب اسالمی، زمان زو دهستان هاوضعیت روستا
اهللا مدنی بودند، اشاره کند، در یکی از جلسات که در حضور آیتکر میحیدري ذ محمدعلی ها الزم بود.آن
هاي شهید نوشتهدر یکی از دست  4»بود. بارفالکت واقعاً روستاها وضعیت« د که عموم افراد تأکید داشتند کهکننمی

 مدنی آمده است؛ 
آور بسیاري از هر سو به مردم روي هايدر این موقع که فقر و تنگدستی، بیشتر طبقات را فراگرفته و گرفتاري«

هاي .. بهترین وسیله براي رفع بحرانبرند،.نهایت تنگدستی به سر می شده و افراد زیادي از برادران شما در
 5»اقتصادي، کمک مساعد به زیردستان است.

 . ربا و بانکداري غربی5-4
اینکه  تهران، با حسنه بود. در مراکز دورتر ازال هاي قرضیکی از مشکالت مالی در زمان رژیم پهلوي، کمبود وام

هاي بهره وسوي ربا گام بردارد.سمتدار باعث شده بود تا جامعه ایرانی به هاي بهرهد، اما وامشتر میها کمدامنه بانک
و وزة اقتصاد د. دور شدن از احکام الهی در حرهایی یاب جامعه از مشکالت اقتصادي گذاشتها نمیسنگین بانک

شریان اقتصادي کشور،  خوبی در جامعه جریان پیدا کند و هاي مالی مردم نتواند بهبانکداري باعث شده بود تا سرمایه
اي و طبقه کردم میرا فراه تخریب فرهنگ اسالمی در جامعه هاي تنزیلی زمینۀاسیر قوانین مالی غربی شده بود. قرض

 امعه ایرانی همخوانی نداشت.آورد که با ججدید را در جامعه به وجود می
ایشان همواره  شدت زیاد بود. هاي بانکی بههاي بانکی رواج یافته بود و نرخ بهرهدر زمان شهید مدنی، فعالیت

الحسنه و نهادهاي مخالف این مسئله بودند و در تقابل با جریان بانکداري غربی، تأکید فراوانی بر رشد و توسعه قرض
 د؛ کنهاي انقالبی همدان اشاره مییکی از شخصیت  6راحتی برطرف شود. تا مشکالت مردم بهمالی اسالمی داشتند 

. کنندمی بیچاره را محروم افراد، نزول راه از مردم سرمایه به انداختن چنگ با رباخوار ايعده شهرها در معموالً«
 الحسنهقرض بانک یک که پیچید بازار در افراد این با مبارزه براي. شدندمی یافت عده این از هم همدان شهر در

                                                                                                                                                                                   
 .59، ص1385اهللا شهید سید اسداهللا مدنی، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، گی و مبارزات آیتپور، زند. رضا بسطامی و داود قاسم1
 .33، ص1390اهللا سید اسداهللا مدنی، تهران، . زهرا حیدري، گزارش سفر: روایتی داستانی از زندگی شهید آیت2
 .49، ص1390 مدنی)، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، اهللا. مهدي قیصري، شقایق در محراب (حیات و سیره دومین شهید محراب آیت3
 .120، ص1389، مرداد 57، شاهد یاران، شماره»دار محرابطالیه«. محمدعلی حیدري، 4
 .38-39، صص1390اهللا سیداسداهللا مدنی، تهران، . زهرا حیدري، گزارش سفر: روایتی داستانی از زندگی شهید آیت5
اهللا مدنی، همدان، اهللا مدنی، پیشواي انقالبی؛ عوامل تکوین و تثبیت انقالب اسالمی براساس خاطراتی از شهید محراب آیت. مؤسسه شهید محراب آیت6

 .12، ص1397مؤسسه شهید محراب، 
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 بانک این در را مبالغی بدهد قرض دیگران به خواهدمی هرکس شد درخواست مؤمنین از. است احداث حال در
 معیشت تهیه امکان کمکم توانستندمی سرمایه کمی با که شدمی حمایت محرومان از اوالً وسیله بدین. بگذارد

 با توانستنمی دولت، مردم وجوه آوريجمع با ثالثاً، شدمی کوتاه رباخواران دست اًثانی، کنند فراهم را خود
 بیشترین که اسرائیل خصوصاً بگذارد؛  بیگانگان اختیار در را هاسرمایه سود، خارجی هايبانک تشکیل
شهید  جز کسی نهمدا در مؤسسه این طراح. دادمی انجام دربار توسط و ایران در زمان آن در را گذاريسرمایه

 حمایت مستضعفان از هم اکنون. دهدمی ادامه خویش کار به همچنان مردمی مؤسسه این .نبودند مدنی اهللاآیت
 1 ».کندمی

 سوادي و کمبود نهادهاي آموزشی. بی5-5
، نفتی هنگفت درآمدهاي به توجه با که داشت اذعان باید پهلوي دوره اواخر در پرورش و آموزش خصوص در
 بسیاري با مقایسه در ملی درآمد به نسبت، دولت عمومی بودجه در پرورش و آموزش بهبود براي گرفتهانجام داماتاق
 آموزش به بودجه درصد 3/1 فقط. است پرورش و آموزش امر به توجه عدم دهندهنشان توسعه حال در کشورهاي از
 تحصیلی سال در، آموزشی کادر خصوصبه آموزشی مکاناتا به روستاییان نیاز به توجه با و شدمربوط می پرورش و

 برنامه در. یافت کاهش درصد یازده حدود آن از قبل سال به نسبت روستایی مناطق در تعدادشان 1357-1356
 به 1356 سال در ریال هزار 748 و میلیون 43 از پرورش و آموزش به مربوط ثابت گذارينیز سرمایه پنجم عمرانی

 و پرورش آموزش براي مالی منابع تخصیص، حال هر به. یافت کاهش 1357 سال در ریال هزار 814 و میلیون 24
 کاهش درصد 43/3 قبل سال به نسبت، بیشتر گذاريسرمایه به نیاز و هاقیمت شدید افزایش به توجه با 1357 سال در

 اصالً  آموزشی عدالت، دیگر عبارتیبه و بود شهرها از بدتر مراتب به هم روستاها و عشایر آموزش وضعیت. یافت
 مردم .شودمی کاسته جامعه رفاه و معیشت سطح از، آن تبعبه شودمی ترنازل آموزش سطح هر مقدار. شدنمی رعایت

 سرکوب نخبگان و استعدادها از بسیاري و آورند روي یدي کارهاي به شدندمی مجبور، دلیل همین به نیز روستایی
نسبت به دوره  دوم پهلوي دوره پرورش و آموزش نظام کیفی حدودي تا و کمّی نظر ازرواقع اگرچه د  2.شدندمی

 ایران صنعتی و علمی پیشرفت همان که نهایی اهداف به رسیدن در ولی است، مالحظه اندکی قابل پیشرفت، رضاشاه
 3.است نگرفته صورت چندانی توفیقات ،است

                                                                                                                                                                                   
 .118، ص1389، مرداد57، شاهد یاران، شماره»دار محرابطالیه«. محمدعلی حیدري،  1
 .1395، سایت مرکز اسناد انقالب اسالمی، بیستم شهریور »پهلوي رژیم در مردم رفاه و معیشت وضعیت و فتین درآمدهاي بررسی«. سید محمدجواد قربی، 2
، 1390ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، نامه کارشناسیدوم، پایان پهلوي دوره در ایران پرورش و آموزش تحوالت نسب، سیراهللا احمدي. نعمت3
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هاي بر اساس گزارش و دینی اهمیت زیادي قائل بودند. پرورش صحیح و شاهللا مدنی براي آموزآیتشهید 
ها، رونق تجهیز کتابخانهحال،  عین در 1کردند.ساواك، ایشان مردم همدان را به ساخت دبیرستان علمیه تشویق می

 یم و تربیت است. ، ترویج مدارس دینی و... از الگوهاي رفتاري شهید مدنی در حوزه تعلهاي علمیهبخشیدن به حوزه

 سالمت و بهداشت مردموخیم . وضعیت 5-6
 محکمی سند تاریخی صفحات. جامعه است درمان و بهداشت سطح بررسی، اجتماعی تاریخ اصلی هايجنبه از یکی
 اکثر و شده هاآن هالکت و نابودي باعث قوم یک میان در شدید بیماري یک بروز گاه که موضوع این بر دال است

 ناشی هايضعف و قحطی بروز آن دنبال به. است برده میان از را منطقه یک یا شهر یک کار نیروي و لدمو جمعیت
 اگردرواقع   2.است گشته دیگر قوم بر قومی استیالي و حاکمیت حتی و ضعیف اقتصادي ایجاد باعث رکود این از

 ترینمهم از نیز انسانی نیروي نگهداري، شدبا کالن سطح در مدیریت مسائل ترینمهم از کارآمد انسانی نیروي تأمین
 منابع مدیریت در مهم هايپایه از مردم درمانی -بهداشتی و رفاهی امور به رسیدگی و است مدیریتی هايبرنامه
 3.رودمی شماربه انسانی

 با مردم و نبود برخوردار خوبی وضعیت از، بیستم قرن اوایل تا نوزده قرن طی ایران کشور سالمتِ و بهداشت 
 و روستاها وضعیت، میان این در. بودند روروبه درمان و معیشت، سالمت، بهداشت زمینۀ در عدیده مشکالتی
 وضعیت بر روند مردم درآمد میزان و سواد سطح. بود شهري اصلی مناطق از تروخیم مراتببه ايحاشیه شهرهاي
 فراهم را بهداشت سپاه تشکیل يهازمینه، موضوع همین و داشت مضاعف تأثیري، ایرانی جامعۀ سالمت نامطلوب

 فعالیت و بهداشت سپاه تأسیس از بعد. ماند غافل نیز نهاد این تأسیس سیاسی اهداف از نباید میان این در البته؛ آورد
 و امکانات از توانستند نیز دوردست نقاط مردم و شد بهتر حدودي تا وضعیت، مختلف مناطق در مربوطه نیروهاي

 به و داد دست از را خود اصلی کارکرد، فعالیت و تالش مدتی از بعد نهاد کنند، ولی این استفاده بهداشتی دماتخ
ها رو، امور درمانی و رسیدگی به بیماران نیازمند که دولت پهلوي بعضاً به آنازاین  4.گردید مبدل تبلیغاتی جریانی

                                                                                                                                                                                   
، 1389اهللا سیداسداهللا مدنی، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، اسناد تاریخی، یاران امام به روایت اسناد ساواك: شهید آیت مرکز بررسی .1
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انسانی دانشگاه  ارشد، دانشکده ادبیات و علومنامه کارشناسیدوم، پایان پهلوي دوره در شهراصفهان و درمان بهداشت وضعیت . آزاده لمبشکن، بررسی2

 .1، ص1389اصفهان،
 مطالعات و انسانی علوم ، تهران، پژوهشگاه)شمسی 1357 تا 1320(دوم پهلوي دوران در ایران بهداشتی -رفاهی خیریه مؤسسات زاده،ملک . الهام3

 .19-24، صص1397فرهنگی،
 8، تاریخنامه انقالب، سال سوم، شماره»ش1350 تا1345هايسال موردي العۀمط؛ ایران در بهداشت گسترش و بهداشت سپاه«. فرهاد سهامی و سمانه کرمیان، 4

 .107، ص1395، تابستان و پاییز9و 
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شد. تأسیس هاي مختلف مردمی پیگیري میشخصیت المنفعه ومهاي خیریه و امور عاکرد، توسط انجمنتوجهی نمی
 1کرد.هاي خیریه و وقفی ازجمله مسائلی بود که به نیازهاي مردم در این دوران رسیدگی میها و درمانگاهبیمارستان

 پزشکی بناهاي و تجهیزات برخی هرچند که داشت اذعان باید پهلوي رژیم در عمومی بهداشت خصوص البته در
 از خارج شهرهاي و روستاها در کافی و ماهر پزشک فقدان با کشور ولی شد احداث کشور در نفتی درآمدهاي اب

 2.بود ناچیز و اندك جمعیت پراکندگی به نسبت هابیمارستان میزان و بود روروبه تهران
نی بر ساخت مراکز اهللا مدآیتشهید هاي دورافتاده، با توجه به وضعیت وخیم بهداشت و سالمت در شهرستان

در شهرستان  تأسیس درمانگاه خیریه مهدیهپیگیري داشتند. تأکید مردم  درمانی و خدمات بهداشتی رایگان براي
این، به دلیل وضعیت بهداشتی نامناسب در نورآباد، ایشان حمامی را  برعالوه  3.اي از این اقدامات بودهمدان نمونه

 4در آنجا احداث کردند.

 گراییانحرافات فرهنگی و غرب . ترویج5-7
محمدرضا  دورة در، بود شده آغاز هازمینه برخی در و یافتهتوسعه  رضاشاه عصر در که غربی شیوة به نوسازي فرایند

 گسترش با. گذاشت جاي بر جامعه فرهنگی و اجتماعی هايعرصه در ايعمده هايدگرگونی و یافت ادامه شاه
 رو تیسن طبقات. آمد پدید فرهنگی تحوالتی آن تبعبه و شد متحول جمعیتی اختارس، کشور شدن صنعتی و نوسازي

 و سیاسی زندگی. شدند صحنه وارد تجدّد مختلف هايجنبه بر تکیه با اجتماعی جدید قشرهاي و نهادند افول به
 به متمایل اقشره این فرهنگی زندگی اصلی روند و شد گذاشته بنیان غیرسنّتی هايدیدگاه پایه بر فرهنگی

 بر تأکید با ویژهبه، گراییبومی؛ برانگیخت را جامعه اصلی پیکرة واکنش که آنجا تا گردید سکوالر تجدّدخواهیِ 
 5.بود واکنش این وجهۀ بارزترین، دینی هايارزش

 ها و هویت جامعه بهبا اقدامات فرهنگی خود در راستاي ایجاد تحول در ارزش پهلوي رژیمدر همین راستا، 
هایی همچون ترویج روابط جنسی آزادتر تحت عنوان وسوي فرهنگ غربی گام برداشت و با ترویج ارزشسمت

آزادي زنان، ترویج پوشاك به سبک غربی و ارجحیت دادن به موسیقی و هنر غربی، تغییر در الگوي مصرف و 
هاي غربی در جامعه و تضعیف ارزششد؛ به گسترش ترویج مظاهري که از دید جامعه سنتی فساد فرهنگی نامیده می

ها و تدریج پدیده شکاف فزاینده فرهنگی و نگرش میان ارزش. این اقدامات بهو مذهبی پرداختهاي سنتی ارزش

                                                                                                                                                                                   
، 1388 پاییز، 3 شماره، 19 دوره ، فصلنامه تاریخ اسالم و ایران،»رضاشاه دوره در بهداشتی خیریۀ اقدامات و بهداشت«زاده، . منصوره اتحادیه و الهام ملک1
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 .41، ص1384 ،سمت انتشارات: تهران)، 1357-1320(ایران  اجتماعی و سیاسی تحوالت تاریخ، ازغندي رضا. علی2
 .103، ص1389، مرداد 57، شاهد یاران، شماره»اجتماعی خدمات در مشارکت و مدنی شهید«مسچی،  . حسین3
 .106، ص1392. مؤسسه شهید محراب، جامعیتی چون شهید مدنی، همدان، نشر نازلی،4
 .1390مرجع،  کتاب تهران،، هاپژوهشگران، پهلوي از . گروهی5
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هاي اجتماعی بخش نوین و سنتی جامعه را به وجود آورد و باعث بیگانگی و تضاد بین دو نیروي اجتماعی عادت
  1.بخش نوین و سنتی جامعه گردید

 اعم کشور هنري هايبخش تمامی در غربی باريبندوبی و غیراخالقی فرهنگ غلبه براي پهلوي رژیم هايبرنامه
 در تغییر را براي زمینه، جدید سازيهویت با تا کرد پهلوي تالش 2.بودقابل مشاهده ...  و تلویزیون، تئاتر، سینما از

 هویتی از استفاده با و نهاد کناري به ،نبود همسان توسعه غربی گويال با را آنچه، همین براي و کند ایجاد فرهنگ
، آورد. پهلویسم فراهم را توسعه فرهنگی تحمیلی اجراي الگوهاي زمینۀ و خود به بخشیمشروعیت مقدمات، جدید
 تحت یا هراند حاشیه به را آن کرد و کوشید قلمداد خود رقیب ترینمهم عنوانبه را موجود مذهبی فرهنگ و اسالم
 باورهاي با دینی، مبارزه نهاد ترینمهم عنوانبه روحانیت شکل مبارزه با سه در را مذهب با ستیز و درآورد کنترل

علماي دین و ، کشور نوسازي براي سیاست این اعمال گرفت. با پیش در و شعائر مذهبی نهادها با مذهبی و مبارزه
عدم ، لیاقتیبی، و تجمل اسراف، عیاشی، فرهنگی سلطۀ از قبیل موجود اجتماعی ترتیبات فرهنگی و نقد با روحانیت
 3گرفتند. موضع حکومت علیه اسالمی و ... ضد هايسیاست و قوانین، مسئوالن فرهنگی صالحیت
 بررهنگی رژیم پهلوي انتقاد داشتند. ایشان عالوههاي ضد مذهبی و رویکرد فهمواره به سیاست نیز اهللا مدنیآیت
هاي فرهنگی، اقداماتی عملی در راستاي پاکسازي جامعه از مظاهر فرهنگ غربی هاي تند علیه این سیاستیسخنران

مقابله با پدیده  و مشروبات الکلی خواري و کارخانه ساختمقابله با مشروب 4دادند.و امور انحرافی انجام می
 کند؛ این خصوص اشاره میهاي شهید مدنی بود. هادي خسروشاهی در ازجمله فعالیت حجابیبی

 مسجد در سخنرانی یک طی، برگشت اشرف نجف از که سفر نخستین از پس، دهخوارقان همان یا آذرشهر در«
 با را آن مردم خود، نشود برچیده شهر این در سازيمشروب کارخانه بساط، دیگر روز 15 تا اگر که کرد اخطار
 گسترش از جلوگیري ضرورت مورد در که بود نرسیده پایان به االجلضرب این هنوز. نمود خواهند یکسان خاك

، مرکز به گزارشی طی، آذربایجان شهربانی رئیس که بود جا همین از .داد هشدار شهر در حجابیبی یا و بدحجابی
 5».شد خواستار را وي تبعید و دستگیري و نمود تکلیف کسب مدنی سید اسداهللا هاياخاللگري درباره

، نددآورمی فراهم را مردم مختلف اقشار اغفال وسیله که را فساد ایجاد هايگروه مدنی اهللاآیت ین،بر اعالوه
 اهللاآیت وسیله به که ايسرمایه با و کرده توبه هاآن از کثیري عده ایشان ارشادات اثر در و داده قرار حمله مورد
 بحبوحه این در .ندشد مشغول ايآبرومندانه هايکار به، دش گذاشته اختیارشان در و آوريجمع مردم از مدنی
 دخترانه مدارس در آموزش بسط و فرهنگ عنوان تحت که استعماري شوم هايهدف درك با مدنی اهللاآیت

                                                                                                                                                                                   
 .43، ص1391، پاییز4، سال اول، شماره»کارگزار بر دو قطبی شدن جامعه در انقالب اسالمی-تأثیر رابطه ساختار«. ابراهیم برزگر و سمیه حمیدي، 1
 ، بخش سوم.1387اسالمی،  انقالب اسناد مرکز انتشارات دوم، تهران، پهلوي رژیم در زاده، فسادمجتبی عبدالکاظم .2
 6، فصلنامه ژرفاه پژوه، سال سوم، شماره »مذهبی و فروپاشی حکومت پهلوي دوم -روند نوسازي، تعارضات فرهنگی«. محمدعلی سوري و ایرج سوري، 3

 .59، ص 1395، بهار 7و 
 .153-188، صص1396م، نشر کلیه شروق، . سید هادي خسروشاهی، خاطرات مستند درباره شهداي حرب و محراب، ق4
 .26، ص1389، مرداد 57، ماهنامه شاهد یاران، شماره»بود محراب و حرب مرد، مدنی شهید«. سید هادي خسروشاهی، 5



  483    مانه و نهادسازي آیت اله مدنی هاي زفصل نهم: بحران
 

 به دخترانشان فرستادن از را مردم، داشتند مذهب علیه سوء تبلیغات و آشکار فساد که مرد معلمان حضور واسطهبه
 بسیار شغل را معلمی که یآنجای از و دکنمی منع، کردندمی ترویج را فساد و دینیبی فرهنگ هک چنینیاین مدارسی
 گوشت و نان فروختن و اعالم ممنوع شهر در را الخمر شارب و فاسد معلمان حضور، داندمی انبیاء به متعلق و شریف

 توطئه و اخراج شهر از را آنان ترتیب بدین و هدانست) عج(زمان امام با جنگ همانند آنان به را زندگی مایحتاج سایر و
 .سازدمی خنثی نیز را دیگري

 سیاسی سوء تبلیغات به، اخالقی فساد ایجاد برعالوه که طاغوت رادیوي انگیزي مفسده میزان درك با همچنین 
 رادیو که هاییخانهقهوه در حضور حتی و خریدوفروش، دادن گوش و پرداخته آن تحریم به، کرده اقدام فرهنگی و

 از عمالً رادیو داراي هايخانهقهوه تعطیل و امر این از استقبال با نیز شهر متدین مردم. کندمی اعالم حرامرا  دارند
 اجناس خریدن همه از ترمهم و پهلوي کاله گذاشتن همچنین مدنی اهللاآیت. یابندمی رهایی خطرناك دام این

 و طاغوت فرهنگ نفوذ هايراه تمام سیاسی عمیق شعور با پیش قرن نیم در سیلهوبدین و کرده تحریم را آمریکایی
 و سرافرازانه، مبارزه این از مردم قاطع پشتیبانی با که الحق و پرداخت آن با مبارزه به و هداد تشخیص را غرب

 1.آمد بیرون پیروزمندانه
در عصر پهلوي باید اشاره شود که  هاي حکومتاسفناك فرهنگی و برنامهبندي از وضعیت در یک جمع

 نید و مذهب که يازمانه در است نیا آننیترمهم. است یبررس قابل گوناگون جهات از یمدن اهللاتیآ تیشخص«
 میرژ طرف از هم: کردمی تحمل را یوحشتناک فشار طرف هر از و بردیم سر به تیمهجور و تیمحدود تینها در

 انیجر طرف از هم و بود شاه مستبد میرژ پشتوانه که کایامر آن سأر در و غرب انیجر طرف از هم و شاه ياستبداد
 ،)کردیم مطرح هاملت ونیاف عنوانبه را نید که( داخل در سمیمارکس انیجر تحت وابسته يهاگروه و شرق بلوك

 صحنه در که بود ياگونههب یخارج و یداخل غاتیتبل نیهمچن و تئاتر و نمایس ون،یزیتلو ع،یوس يهاکتاب نشر انیجر
 هر از هایمذهب و مذهب. بود سمیمارکس انیجر نجات حلراه تنها کا،یامر مخالف يهاانیجر نیب یحت هم المللنیب

 چیه و داشتند دست در را دانیم داخل در هم ییتحجرگرا يهاانیجر نیا برعالوه. بودند حرج و عسر در جهت
 به و یاجتماع امور اصالح اسالم، از شده متخذ مبارزه يالفبا و اسالم در مبارزه گفرهن به مبارزه، اصل به ياعتقاد

 داخل غالب انیجر لذا. نداشتند داد، لیتشک یاسالم حکومت نام به یطرح و برنامه سوژه، ده،یا شودیم نکهیا
 و دهییرو هیجتح انجمن مثل ییهاگروه آن درون از که بود مقدس خشکه و متحجر يفضا طرهیس تحت هاحوزه
 يادیز تعداد ،داشتند باور) ره(ینیخم امام مانند یتیشخص يدارمپرچ به که یکسان انیم نیا در. بود کرده رشد

 در بودند که هم یکسان. نیمجتهد نیب در و یعلم يهاتیشخص باال، سطح يعلما و هاحوزه در خصوصبه. نبودند
) ره(امام يپرچمدار و يعلمدار به باور و اعتقاد و بودند مجتهد عالم که یکسان ییفضا نیچن در. داشتند قرار تیاقل

                                                                                                                                                                                   
، 1389، مرداد 57ماره، شاهد یاران، ش»30 دهه در مدنی سیداسداهللا اهللاآیت شهید مبارزات به نگاهی طلبی: نیمحق پرطنین نداي«شعردوست،  اصغر. علی1
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 بودند درس صاحب شانیا. بود یمدن اهللاتیآ ،شمارانگشت تعداد نیا از یکی. کردند حرکت شانیا دنبال به داشتند
 کی عنوانهب همچنان و بود ياافتاده جا یفقه و یعلم تیشخص. داشتند خود درس يپا در يادیز یلیخ شاگردان و

 تیدرا با زیتبر در که یزمان چه و بود همدان در که یزمان چه. گرفت قرار امام کنار در سردار کی و دیمر شاگرد،
 1».کند فصل و حل را زیتبر غائله توانست خود فراست و

 

 
 هاي نگارنده)نمودار مقتضیات عصر شهید مدنی (یافته

 
اي از کمبودها و ود که مجموعهشاهللا مدنی مشخص میشهید آیت بعد از بررسی شرایط زمانه و مقتضیات عصر

ی به فکر نهادسازي گردد تا شهید مدنها در حوزة اجتماعی، اقتصادي، تربیتی، درمانی و مذهبی باعث مینابسامانی
ط مردم از شرایهاي عمومی جامعه، مراکز و نهادهاي الزم را تأسیس و احداث نماید تا گیري از ظرفیتبیفتد و با بهره

هاي ایرانی دهنامناسب خارج شوند و رفاه حداقلی را تجربه کنند و در بستر رشد خدمات اجتماعی، وضعیت خانوا
 در نقاط مختلف کشور بهبود یابد.

                                                                                                                                                                                   
 . 7ص  ،1394 وریشهرویکم بیست ،3340 شماره روزنامه اعتماد،، »عمل با یعالم«. الیاس حضرتی، 1

مقتضیات عصر شهید مدنی

نظام سیاسی
استبداد

فاسد

وضعیت نهادهاي اداري و بروکراسی
ناکارآمدي

بی توجهی به نیازهاي عمومی

وضعیت بهداشت و درمان
کمبود امکانات بهداشتی

فقدان مراکز درمانی در مناطق محروم

وضعیت تعلیم و تربیت
کمبود مراکز آموزش اسالمی در شهرستان ها

رسوخ تربیت غربی

وضعیت اقتصاد
کمبودهاي نهادهاي قرض الحسنه

بانکداري غربی و ترویج ربا

وضعیت روستاها
محرومیت 

فاقد امکانات رفاهی و  خدمات اجتماعی
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 المنفعهاهللا مدنی و ساخت نهادها و مراکز عام. آیت6
تماعی نیازمندان و تشویق و ترغیب نیکوکاران اهللا مدنی از هیچ تالشی براي برطرف کردن نیازهاي فردي و اجآیت

که   1خود به یادگار نهادند؛اي در عرصه اجتماع از براي کمک به همنوعان فروگذاري نکرد و خدمات ارزنده
الحسنه و درمانگاه مهدیه همدان، حسینیه و ساخت پانزده اتاق اي باشکوه در همدان، صندوق قرضتوان به مهدیهمی

الحسنه در قصر مرادبیگ، صندوق قرضدره مرادبیگ، احداث حمام، مدرسه و کتابخانه در دره در ها براي طلبه
با توجه به   2زهرا، احداث مسجدي بزرگ در نورآباد ممسنی و... اشاره کرد.شیرین، احداث هجده خانه در بوئین

المنفعه هاي عامن در حوزه فعالیتاهمیت وجوه نهادسازانه شهید مدنی، در این بخش به بررسی نقش و فعالیت ایشا
 و ساخت مراکز خدماتی و اجتماعی خواهیم پرداخت.

 المنفعه شهید مدنی در همدانهاي عام. فعالیت6-1
براي آبادانی، موجود هاي در استان همدان، از تمامی ظرفیت مدنی در طول حضورسید اسداهللا اهللا شهید محراب آیت

 شود:اشاره می ناقدامات ایشاترین به مهم بخشدر این  الی شهروندان بهره گرفتند.و تع توسعه اجتماعی و فرهنگی

 سیس مسجد مهدیه همدان. تأ6-1-1
 ی،مذهب -یاسیس يهاتیبر فعالعالوه ی در همدانمدناز منظر تبارشناسی تاریخی باید اشاره شود که سید اسداهللا 

بادانی مساجد و احداث مسجد در شهرهاي مختلف اقدامات وي در خصوص آ انجام داد. زیالمنفعه نعام يکارها
 نیازمند مردم و محرومین به خدمات از بسیاري منشأ که بود نحوي مهدیه به زیادي انجام داد و در این میان، مسجد

از  یکیدر منزل  ياجلسه 05/43 /25 خیطبق گزارش ساواك در تار  3شد.می تلقی منفور شاه در زمان خفقان
 کنندیجمع م یدر آن خانه ساکن بود و پول یمدنشهید که  شودیدباغ برپا م حاجی سیدهمدان در کوچه  يهايبازار

  4آباد بسازند.عباس ابانیخ يدر باال يتا مسجد
 مهدیه خیابان در دوستان از تن چند همراه به روزي«کند؛ در خاطرات خود اشاره میجواد حجازي حاج سید

 از یکی» دارد؟ وجود مسجد ساخت براي مناسبی زمین اینجا در آیا« :فرمودند مدنی دشهی که کردیممی حرکت
 به متعلق آن متر هزار که داریمزمین  متر هزار دو اینجا ما، بله« :گفتند نیست، خاطرم در هانام آن ناال که دوستان

                                                                                                                                                                                   
اهللا مدنی، همدان، اهللا مدنی، پیشواي انقالبی؛ عوامل تکوین و تثبیت انقالب اسالمی بر اساس خاطراتی از شهید محراب آیت. مؤسسه شهید محراب آیت1

 .12، ص1397سه شهید محراب، مؤس
اهللا مدنی، تهران، دانشگاه خوارزمی، مهر نامه بزرگداشت شهید محراب آیت، ویژه»باورياهللا مدنی: جوانگفتاري از شهید آیت«الدین حسنی، . سید شهاب2

 .8، ص1394
شرقی،  آذربایجان اسالمی انقالب فرهنگی جبهه مطالعات حراب،  دفترنامه قانلی م، ویژه»همدان، یاد تبعیدي غریبی را به یادگار دارد«. مهدي اسکندري، 3

 .19، ص1390
اسالمی، پژوهشکده امام خمینی(ره)،  انقالب رشته تاریخ ارشدنامه کارشناسی، پایان1360 تا 1342 سال از مدنی سیداسداهللا اهللاآیت نامه. مهري احمدي، زیست4

 .45-46، صص 1396
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 هدیه شما به مسجد ساخت براي را زمین نای توانیممی ما. دارد تعلق خواهرم دو به آن دیگر متر هزار و برادرم و من
 مکان این در است خوب چه« :فرمودند مدنی شهید این از بعد شد. فراهم فعلی مهدیه مسجد زمین گونهاین و »کنیم.

 داریم منطقه همین در کار این براي زمینی هم ما« :گفتند دوستان از یکی زمان همان در. »شود ساخته نیز درمانگاهی
 مردم به توانستیممی که بود جایی اگر« :فرمودند دیگر بار مدنی شهید» کنیم.می هدیه درمانگاه ختسا براي که

 در که زمینی کردند قبول نیز ایشان. بود جمعمان در کفاش آقاي یک زمان آن ».شدمی خوب خیلی، دهیم قرض
 بزرگواري سید چنین حضور با که شد گونهاینکنند.  اهدا مهدیه الحسنهقرض ساخت براي را داشتند باباطاهر خیابان

  1».گرفت صورت ارزشمند اقدامات این
 توسط مسجدي بود نشینبهایی که مهدیه منطقه در شد قرار«کند؛ در این زمینه اشاره می 2قشمی محسن سید
 و کرد بالاستق ایده این از او و شد پیدا زمین صاحب، شد معین که موردنظر محل. شود ساخته معتمدین از جمعی

 خالی آن اطراف و دور که ویالیی ساختمانی با بود باغ یک زمینبفروشد.  مسجد ساخت براي را زمین کرد قبول
 این که باشد خیابان سمت به و باشد داشته تکیه اصلی ساختمان به که شود ساخته موقتی مسجدي شد مقرر. بود

 شدن بانی و مدنی شهید همت با فعلی مسجد بعد و بود ادهاستف مورد 57 هايسال تا 46 هايسال همان از ساختمان
 3».شد ساخته همدان معتمدین یاري و همدانی قاسم حاج

 تقریباً که خیابانی در مهدیه مسجد«د؛ دهشعبانلو در خصوص نحوة ساخت مسجد مهدیه توضیح می غالمعلی
 تصمیم مدنی شهید؛ بودند خیابان این در اهفروشیمشروب از برخی و داشت قرار همدان هايباغ به شدمی منتهی

 اگر البته، همدانی قاسم حاج و شد خریداري زمینی لذا کنند جلوگیري هاآن فعالیت از مسجد این ساخت با گرفتند
 زندگی تهران در قاسم حاج که دارم خاطر به گونهاین و بود پایین سنم چراکه باشد مانده یادم به درست نام این
 اکنونهم که جاییهمان، شده گرفته در نظر مسجد ساخت براي را کوچکی زمین که دید و آمد همدان به و کردمی

 شد ساخته آنجا در گل و خشت از مسجدي و کردند خریداري را آن رويروبه زمین لذا، دارد قرار مهدیه درمانگاه
 مهدیه مسجد به ندبه دعاي قرائت ايبر صبح جمعه هر است. شده تبدیل زیبا آجري مسجد یک به اکنونهم البته
 همواره که پرداختمی مهدیه مسجد در سخنرانی ایراد به ندبه دعاي قرائت از بعد مدنی اهللاآیت گاهی که رفتیممی
 از گفتن سخن جرئت فردي هیچ زمان آن در که بود حالی در این کرد.می دعا را) ره(خمینی امام منبر هر پایان در

 پشت باباطاهر خیابان در. شدند قدمپیش المنفعهعام کارهاي و مهدیه مجموعه ساخت نداشت. در را) ره(خمینی امام

                                                                                                                                                                                   
 حجازي. جواد سید. مصاحبه آرشیوي با 1
هاي سیاسی قبل و بعد از انقالب اسالمی داشتند و در دوران دفاع مقدس به عنوان نیروهاي مردمی باشند. ایشان فعالیت. سید محسن قشمی متولد همدان می2

 به مناطق جنگی اعزام شدند و مدتی در اسارت بودند.
 قشمی. محسن . مصاحبه آرشیوي با سید3
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 خالص نیت دلیل به اما بود، کوچکی ساختمان ابتدا در که کردند اندازيراه را الحسنهقرض مؤسسه وددا میرزا مسجد
 1».شوندمی مندبهره مؤسسه این زا همدان مردم که است طوالنی سالیان و یافت توسعه مؤسسه این ایشان

 . تعمیر مسجد جامع همدان6-1-2
 شرط کرد مسجدي باشد نیز ، ایشانامامت جماعت مسجدي را قبول کنندکه اهللا مدنی خواسته شد از آیتدر همدان 

ه مساجد . شهید مدنی با که مسجد کوچکی بود، انتخاب کردمسجد بهبهانی ر رو،که امام جماعت نداشته باشد. ازاین
اندیشیدند. ازجمله اقدامات شهید مدنی در زمینۀ آبادانی مساجد، تعمیر دادند و به رونق آنها میاهمیت فراوان می

کاره مانده است. چند شبی که گذشت متوجه شد که شبستان بزرگ مسجد جامع نیمه« مسجد جامع همدان بود:
گویم آنجا را بفروشند و پولش را دو دانگ ملک دارم. مینگران شدند و به گریه افتاد و فرمود: من در آذرشهر 

کنم. این صحبت احساسات حاضران را تحریک کرد و همان شب شش هزار تومان جمع شد خرج این شبستان می
 2»گویند.اهللا مدنی میو دو هفته بعد ترمیم شبستان شروع شد. امروز به همین خاطر آنجا را شبستان آیت

 الیتام مهدیهسیس دارا. تأ6-1-3
 از حجازي سید جواد حاج آقاي دیدار پی در و 1349 سال در  3همدان مهدیه داراالیتام مؤسسه ایجاد اولیه ایدة

 این .گرفت شکل همدان شهر مستمند و محروم ایتام سرپرستی و حمایت با هدف و مشهد شهر الحجهانصار انجمن
 تحت 19/5/1359 تاریخ در و تأسیس 1351 سال در همدان هرش معتمدین و متدینین از تعدادي همراهی با مؤسسه
 اهللاآیت حضرت محراب شهید پربرکت وجود .رسید ثبت به همدان انصارالحجه انجمن مؤسسه نام به و 29 شماره
 توان و مؤسسه قداست ایشان خیر دعاي و معنوي، فکري هايهدایت و مؤسس هیئت اعضا از یکی زمره در مدنی
 4.ساخت برابر را چند ایتام به گذاريخدمت

                                                                                                                                                                                   
 شعبانلو. با غالمعلی. مصاحبه آرشیوي 1
 .2، ص1393، نوزدهم شهریور 15، ماهنامه سخن شهروند، سال سوم، شماره»ثمرات حضور شهید مدنی در همدان«. تحریریه سخن شهروند، 2
 آغاز را خود فعالیت اسیست بدو از همدان شهر بضاعتبی و مستمند ایتام هايخانواده به یاري و کمک انگیزه با و انتفاعی غیر نهاد یک عنوان به . موسسه3

 نیکوکار و خیر مردم هايحمایت و هاکمک و مدیر عامل بویژه مدیره هیئت اعضاي و آن اندرکاراندست پیگیر هايتالش و اهتمام از گیريبهره با .است نموده
 حدود 1399سال  تا تاسیس ابتداي از موسسسه .است گردیده مبدل خیریه مراکز دیگر براي الگو یک عنوان به و کشور سطح در موفق خیریه موسسات از

 جایگزین جدید هايخانواده و خارج پوشش تحت از قدیمی هايفرزندان، خانواده بلوغ و خانواده خودکفائی با که داشته پوشش تحت را ایتام خانواده 7200
 در هايخانواده هايهزینه پوشش هدف با خدماتی و تولیدي هايشرکت و درمانی تشخیصی مراکز اندازيراه مهدیه داراالیتام موسسه افتخارات اند. ازشده
 کشور مرکز حتی همجوار هاياستان و همدان استان براي فراوان برکات و خدمات منشاء فوق مراکز که است بوده آنان براي کار و اشتغال ایجاد و اختیار
تولیدي، (توداك  شرکت و قلب مرکز آنژیوگرافی درمانی، ماموگرافی، آندوسونوگرافی، ، شیمیآي، رادیوتراپی.آر.هاي؛ امبخش شامل مراکز است. این گردیده

 فرهنگی ، کانون)عج(ولیعصر آموزشی فرهنگی مجتمع و) بیمارستانی مصرف یکبار البسه تولید(پوش  الوند کارگاه و دارو توتیا و) کشاورزي و دامپروري
 .باشدیم کوثر بسیج پایگاه و بیگی بهادر شهیدان

 همدان. مهدیه داراالیتام سایت مؤسسه. وب4
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 الحسنه مهدیهسیس قرض. تأ6-1-4
 همدانی مالعلی آخوند اهللاآیت همچون بزرگانی حمایت و همکاري با 1350سال همدان مهدیه الحسنهقرض صندوق

 صندوق گردید. این تأسیس و ثبت، نهاده بنیان ریالی 10 هايقبض گذاريسرمایه با مدنی اهللاآیت محراب شهید و
 میرزا داود مسجد جنب ،باباطاهر خیابان به مدتی از پس که کرد؛ فعالیت به شروع کنونی شهداي خیابان در ابتدا

 اصلی شعبه، بودند کرده صندوق این وقف که باباطاهر خیابان در واقع زمینی در 1359 سال در سپس .گردید منتقل
در خاطرات  1.دهدمی ادامه خود فعالیت به مرکزي شعبه نوانعبه تاکنون که شد نهاده بنا) کنونی باباطاهر شعبه(آن 

-راه به تصمیم صندوق امنايهیئت وقتی که است مهدیه الحسنهقرض صندوق گذاربنیان مدنی شهید«آمده است: 
 اهللاآیت مرحوم نزد را حسینی آقاي و گذاردمی کنار پولی و کندمی فراهم را مقدمات گیرندمی آن اندازي
 خودشان و کنندمی تأیید را اقدام این، هم) ره(آخوند اهللاآیت که شود جویا را ایشان نظر که فرستندمی) ره(آخوند

 2 ».دهندمی صندوق براي مبلغی هم
 اشایده که بود همدان در مدنی شهید دیگر خدمات از مهدیه صندوق«... کند:نیز اشاره می قشمی محسن سید

 به برگی 25 هاییچکدسته بزرگوار شهید این حضور با ندبه دعاي روزهاي در .شد شروع مهدیه مسجد همین از
 این آینده هفته تا شدمی ملزم کنندهدریافت هر و شدمی توزیع کنندگانشرکت بین در و بود شده تهیه ایشان دستور
 و کنند دریافت تومان )1ک (ی برگه هر ازاي به و کرده پخش ،بود ارتباط در هاآن با که افرادي بین در را هابرگه
 توسعه با که گرفت شکل صندوقی گونهاین؛ دهد تحویل و آورده مسجد به خود با را تومان 25 این بعد هفته

 صندوق مرور به و شد داده اختصاص آن به باباطاهر خیابان در واقع دمیرزا داو مسجد جنب ايمغازه آن هايفعالیت
 3».کندمی ارائه همدان مردم به را زیادي بسیار خدمات هم هنوز وشبختانهخ که شد تأسیس مهدیه الحسنهقرض

کند که شهید مدنی به دلیل عشق به مردم و روحیه کارگزاري که داشتند، همواره به اشاره می  4محمد صالح
و دانش بود و  المنفعه در راستاي نیازهاي مردم بودند و این رویکرد ایشان بر اساس علمدنبال احداث نهادهایی عام

اي احساسی و زودگذر نبوده است؛ بلکه ایشان در طول حیات پرثمر خویش دائماً به امور رفاهی و صرفاً پدیده
شهید مدنی با همه دانشی که داشت اما دانش و علم، براي او بت نشده بود، مدتی که «آبادانی مردم توجه داشتند؛ 

بی به ایشان داشتند، به خاطر تواضع و فروتنی. شهید مدنی خیلی مهربان در روستا بود، مردم روستا عشق و عالقه عجی
رو کارهایی که در همدان کردند، سابقه نداشت. کارهایی مثل ساخت کلینیک و درمانگاه، احداث بود، ازاین

اشت. الحسنه یا ساختن مسجد و مهدیه از کارهاي او بود. و گویا در ساختن آن مسجد و مهدیه نقش دصندوق قرض
ن خیلی گسترش و وسعت پیدا کرد. آن وچک بود و یک میزي بود و حاال االبار یک مغازه کالحسنه اولینقرض

                                                                                                                                                                                   
 الحسنه مهدیه همدان.سایت مؤسسه قرض. به نقل از وب1
 اهللا طاهري.. مصاحبه آرشیوي با آیت2
 قشمی. محسن . مصاحبه آرشیوي با سید3
 مدنی بودند. اهللاآیت محراب شهید همراهان از و همدان اسبق . ایشان استاندار4



  489    مانه و نهادسازي آیت اله مدنی هاي زفصل نهم: بحران
 

الحسنه تشکیل دادند و بعدها ی بود و یک تومان داد و صندوق قرضنفر اول که اسم نوشت، آقاي حاج محمد حسین
 که مدنی شهید روز یک«؛ شده استنقل مین راستا، در ه  1»هاي شهید مدنی بود.گسترش پیدا کرد. همه از فعالیت

 در ما و گیرد قرار ایشان اختیار در ریالی ده قبض تعدادي کرد پیشنهاد، داشت آخوند آقاي مرحوم به فراوانی عالقه
 مالعلی آخوند اهللاآیت مرحوم تقدیم را قبوض این از برگی 25 جلد ده یا بسته ده، آقا توصیه این اجابت راستاي

 مرحوم طرف از) شده داده قبوض تمام ارزش به( تومان 250 مبلغ که بود نگذشته ماجرا این از روزي چند ردیم.ک
 و دارد برکت) ع(زمان امام آقا پول: فرمودند و شدند خوشحال بسیار مدنی شهید و رسید صندوق به آخوند اهللاآیت
 روحانیت کسوت در که پدرم مرحوم و بنده خود برشد. عالوه نخواهد مشکل دچار هرگز پول این با صندوق این
 اسداهللا حاج، فتحی اهللاعین حاج: ازجمله افرادي، داشتیم اشتغال همدان بازار در تجاري هايفعالیت و دباغی شغل به

، درفشی محمدابراهیم حاج و سیدي هادي سید حاج، فرهنگی عناصر از و) فروشکتاب( دادفرما محمود حاج، فتحی
 حاج یزدي، اصغرعلی حاج، زرگر سپهر محمدجواد حاج مرحوم، حسینی محمد سید حاج، قائمی حمدجوادم آقاي

 حاج، نوریان جواد حاج، سراچیان رضا حاج مرحوم، سراچی تقی حاج)، زرگر( سپهر خلیل حاج، برقعی سید جواد
 مؤسسان و گذارانبنیان از عدرواق حجازي اخوان و حسینی حسن حاج و خلیلیان کاظم حاج، صادقیان اصغر علی
 2 ».هستند مهدیه الحسنه قرض صندوق اولیه

 
 مهدیه الحسنهقرض صندوق تأسیس و سرمایه تأمین جهت ریالیده  تصویر قبض

                                                                                                                                                                                   
نامه بزرگداشت شهید محراب ، ویژه»اهللا مدنیگفتگو با جناب آقاي محمد صالح استاندار اسبق همدان و از دوستداران شهید محراب آیت«ح، . محمد صال1

 .16، ص 1394اهللا مدنی، تهران، دانشگاه خوارزمی، مهرآیت
 . مصاحبه  آرشیوي با سید محمد حسینی.2
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 مهدیه الحسنهقرض صندوق تشکیل جهت اولیه نامهتصویر دعوت

 

  درمانگاه مهدیه. تأسیس 6-1-5
 دکتر  1»گذاري شد.مانگاه مهدیه هم در آغاز در منزل خود شهید مدنی پایهدر«کند؛ سید جواد حجازي اشاره می

از  ما مسلمان و مؤمن همکاران از تعدادي از ایشان«د؛ کنمسچی در خصوص ساخت درمانگاه مهدیه اشاره می حسین
 مؤمن و حترمم و شریف و متدین مردم از همچنین و ترابی دکتر آقاي، حوائجی دکتر آقاي، معز دکتر آقاي جمله
 که خواستند حسینی اخوان آقایان و فتحی آقاحاج، حجازي صادق حاج، حجازي جواد سید حاج آقاي ازجمله شهر

                                                                                                                                                                                   
اهللا مدنی، همدان، اداره کل فرهنگ و ، یادنامه دومین شهید محراب آیت»اهللا مدنی(ره)د تن از یاران شهید آیتدیدار و گفتگو با چن«. علیرضا اسماعیلی، 1

 .28-29، صص1381ارشاد اسالمی استان همدان، 
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 کرده تبعید همدان به تبریز از را ایشان. بودند تبعید همدان در ایشان چون، باشیم داشته همدان در ايمحرمانه جلسات
 خواستند ما از. کنند صحبت مساجد و منبر در یا مجالس در علنی طوربه وانستندتنمی و بودند هم المنبر ممنوع و بودند

 منزلی در باریک روز پانزده یا روز ده هر و دادندمی اطالع محرمانه و کردند همکاري و کردند محبت هم آقایان و
 روز سیاست جریان در را آقایان و کردندمی راهنمایی را ما و صحبت و آوردندمی تشریف ایشان و شدیممی جمع

 کار همه روزها اغلب چون، شدمی تشکیل هاشب غالباً جلسات این. دادندمی قرار، شدمی کنترل شدیداً زمان آن که
 آن از یکی در. کردندمی وگوگفت و بحث ایشان بعد و شدمی تالوت قرآن هاشب آن در که هست یادم. داشتند

 و بیایید. رسدنمی دکتر و درمان به و است تنگ دستشان، اندبیچاره مردم! آقا که بودیم پزشکان ما مخاطبشان، هاشب
 به کنید درست درمانگاه یک« :گفتند ایشان »؟بکنیم کمکی چه! آقاحاج« :دادند جواب معز دکتر آقاي. کنید کمک

 وسیله، خواهدمی دارو، واهدخمی پزشک، خواهدمی جا درمانگاه! آقاحاج« :گفتند معز دکتر» .مهدیه درمانگاه نام
 گوش توي مزاح به معز دکتر آقاي» .بدهم شما به، خواهیدمی پول چقدر« :فرمودند. است بردارهزینه کالً  و خواهدمی
 مطب یا بیمارستان در دارید که نکنید بسنده این به« :گفتند و دادند ادامه مدنی شهید» !پولداري آقاي عجب« :گفتند ما

 اشبچه و زن و بمیرد باید یا او. ندارد پولی و است بیمار که بگیرید نظر در را کسی. دهیدمی انجام را کاري خود
، کندمی فوت که کسی گذشته این از. بپذیرند را او که کند التماس و برود هابیمارستان به باید یا و بمانند سرپرستبی

 داراالیتام بگذارید را اسمش و کنید درست هم داراالیتام باید نبنابرای. بگیرند قرار سرپرستی تحت فرزندانش و زن باید
 یک من« :فرمودند ایشان. کند کمک مردم به که نبود که چیزها این و بهزیستی و امداد کمیته انقالب از قبل 1».مهدیه

 کسی اگر. دکنی درست هم مهدیه بانک یک، بکنید را خیر کارهاي این خواهیدمی که شما. دارم هم دیگر پیشنهاد
 زنش، ندارد پول و بدهد زن را پسرش خواهدمی، کند تهیه جهیزیه ندارد پول و بدهد شوهر را دخترش خواست
 اشبهره از، دارید که را هاییپول. دارد احتیاج پول به و تهران ببرد معالجه براي را او خواهدمی و است مریض
 و گذاشتند را پایه این کنید. ایشان کمک شهرتان مستمند مردم به و مهدیه بانک در بگذارید را این و کنید نظرصرف

 حیاط و قدیمی آجري ساختمان یک که بود بزرگی مسجد که را فعلی مهدیه، ماه یک از کمتر شاید از بعد آمدیم اما
 مسجد یاطح و آمدند و شد دعوت شهر متدین مردم و بازرگانان و تجار از ايعده از پیغام صورت به، داشت بزرگی

 مدنی شهید. شد جمع تومان هزار 500 المجلسفی» .بکنیم را کارها این است قرار! آقا« :فرمودند مدنی شهید و شد پر
 ايعده. است شدهفراهم  مهدیه درمانگاه براي الزم هزینه از تومان هزار 500 فعالً که بیایید گفتند معز دکتر آقاي به

 را اتاق تا سه دو مسجد همان باالي. پردازندمی هم ناال شاید که بپردازند ماه به ماه را مبالغی که کردند تعهد هم
 کنترل نبودیم قادر که بود زیاد قدرآن تعدادشان و پذیرفتیممی را مردم. انداختیم راه جاهمان در را درمانگاه و گرفتیم

 جاللی اهللاآیت مرحوم را درمانگاه این زمین. دش ساخته درمانگاه این و کردند همیاري و همکاري مردم هم بعد. کنیم
. کنید درمانگاه به تبدیل را مسجد این و کنید درست را مسجدي خیابان طرفآن گفتند و خواستند را ما ایشان. دادند
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 شهر پایین را 2 شماره درمانگاه. کرد پیدا گسترش هم روزروزبه بحمداهللا و شد ساخته درمانگاه و کردند کمک مردم
 1».باشد هزینه حداقل در یا و رایگان یا درمان که است این نیت و شد بنا آنجا در چشم مهدیه درمانگاه و کردیم بنا

البته این روحیه شهید مدنی در تمامی شهرها هم صادق بود و ضمن توجه به تأسیس نهادهاي بهداشتی و درمانی، 
اهللا مدنی تند. در کتاب ذریه طیبه اشاره شده است؛ آیتبه مسئلۀ نظارت بر این نهادها و مؤسسات هم توجه داش

ها هم همت ها و درمانگاهرسیدگی به امور بیمارستان رمانی توجه داشتند، نسبتبر آنکه به ساخت نهادهاي دعالوه
نظارت  کردند وهاي فراوان بعد از پیروزي انقالب اسالمی، به امور درمانی رسیدگی میداشتند. ایشان با وجود مشغله
 2دادند.بر مراکز درمانی را انجام می

 . تالش مجدانه در راستاي تأسیس مدارس6-1-6
اهللا مدنی چندین بار قصد تأسیس مدرسه در این شهر را شود که آیتدر خاطرات انقالبیون همدان مشاهده می

ایشان «از خاطرات آمده است؛  آورد. در یکیبراي ایشان مشکالت فراوانی به وجود می پهلوي اند، اما رژیمداشته
در همدان به مسائل فرهنگی و آموزشی نیز عنایتی خاص داشتند و در سه برهه زمانی براي ساخت دبیرستان اقدام 
جدي کردند. بنده شخصاً شاهد خرید دو دستگاه خانه براي احداث دبیرستان بودم که البته ساواك با ترفندهایی 

به هر ترتیبی «گیري انقالب اسالمی بود، ایشان فرمودند که: این اواخر که نزدیک اوج شد. درمانع اقدامات ایشان می
اما براي ساختن به  دست آوردیمه مساحت شانزده هزار متر مربع بهزمینی ب. »شده باید یک مجتمع آموزشی بسازیم

ري انقالب و حوادث آن، این گیمشکالتی برخوردیم و به یک شرکت ساختمانی در تهران مراجعه کردیم اما با اوج
 3»برنامه عملی نشد.

 سیس کتابخانه مهدیه. تأ6-1-7
دادند و در راستاي همین تاکید، شهید مدنی در برپایی کتابخانه مهدیه اهللا مدنی به کتابخانه و مطالعه اهمیت میآیت

کردند که مردم براي ردم را تشویق میکردند. ایشان مموثر بودند. ایشان بستر تهیه منابع براي کتابخانه را فراهم می
هاي رونق کتابخانه، کتاب خریداري کرده و به محل کتابخانه اهدا نمایند. مطالبه شهید مدنی از مردم براي تهیه کتاب

مورد نیاز سبب گردید به سرعت تعداد زیادي کتاب فراهم بیاید و همین مسئله، آغاز فعالیت کتابخانه مهدیه بود. 
دادند تا منابع مطالعاتی را به افراد مورد تائید ایشان امانت دهند تا با افرادي در تهران هماهنگی انجام میایشان حتی 

 4در فضاي کتابخانه از آنها استفاده شود.
                                                                                                                                                                                   

 .103اجتماعی، پیشین، ص خدمات در مشارکت و مدنی مسچی، شهید . حسین1
 .18، ص 1387شرقی،  آذربایجان اسالمی تبلیغات هماهنگی شوراي و ایثارگران امور و شهید بنیاد طیبه، تبریز، ایثارگران، ذریه امور و شهید . بنیاد2
اهللا مدنی، همدان، اداره کل فرهنگ و ، یادنامه دومین شهید محراب آیت»(ره)اهللا مدنیدیدار و گفتگو با چند تن از یاران شهید آیت«رضا اسماعیلی، . علی3

 .19، ص1381ارشاد اسالمی استان همدان، 
 . مصاحبه آرشیوي با سید کاظم برقعی.4
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 . فعالیت در جهاد سازندگی6-1-8
 سازندگی جهاد وتتفا«کند؛ اشاره می همدان استان در سازندگی جهاد گذارانبنیان از  1دلگرمحیدري محمدعلی

 شهید، راحل امام توسط سازندگی جهاد گیريشکل اعالم از قبل؛ است آن تشکیل سابقه در کشور سراسر با همدان
. کرد بنا همدان در را سازندگی جهاد، بود نزدیک) ره(امام به بسیار گريانقالبی و تقوا حیث از که مدنی اهللاآیت

 کرد اعالم طالقانی اهللاآیت که بود دیوارها روي شعارنویسی سازيپاک همدان سازندگی جهاد در ما کار ابتداي
 امام میدان در همدان جهادي جوانان که بود شده اعالم بهداشت روز 58 سال ماهاردیبهشت؛ کنید پاك را دیوارها

 داوطلب جوانان تعداد. بردندمی دیوارها کردن پاك براي گروهگروه را جوانان این هابوسمینی و شده جمع) ره(
 عنوان با را هابوسمینی از یکی صحنه این دیدن با مدنی شهید که بود زیاد کار این براي هاخیابان تعداد به نسبت
 زدودن به شروع و برداشته را بیل، آمد روستا به هم مدنی اهللاآیت؛ دادند حرکت روستایی سمت به آبادي و عمران

 د؛ کناي اشاره میایشان در مصاحبه  2».بود کارمان نخستین این و گرفتیم یاد هم ما؛ کرد لجن
 مدنی شهید کنار و شدندمی جمع جوانان عصرها. بودند نکرده صادر را سازندگی جهاد فرمان امام حضرت هنوز«

 کردند امر روز یک. بود شده شروع دیوارها کردن پاك اعالم از پس وضعیت این. بود هاخرابی ساختن از سخن
 از تازه. نیست یادم نامش که رفتیم روستا یک به و شدیم جمع صبح. بروند روستاها به و شوند جمع انانجو که

، گذاشتند کنار را عبا، آوردند تشریف مدنی شهید دیدیم که دانستیمنمی را خود تکلیف و بودیم شده پیاده ماشین
 شروع را کار یانروستای از بیل گرفتن با نیز ام. جوي یک هايلجن کردن پاك به کردند شروع و برداشتند را بیلی

 عضو هم ما و شد داده سازندگی جهاد حکم که بعدها. شد شروع همدان در عمالً جهاد روز اولین و کردیم
 3».کردند کار اخالصی چه با ایشان که بود روز آن یاد مانانگیزه بیشترین، شدیم

 . کانون اسالمی خواهران همدان6-1-9
 از« ند؛کاشاره می 4خانم فاطمه رضویان .است خواهران اسالمی کانون اندازيراه مدنی شهید ماندگار ارآث دیگر از

 انقالب براي قوي پایگاه یک عنوانبه گذاشتند بانوان اختیار در  5حسینی خانم مدیریت با را کانون این که زمانی
. بود) دفاع( هاجبهه از حمایت براي تأثیرگذار اربسی پایگاه یک مکان این نیز جنگ شروع با. کرد کار به شروع

                                                                                                                                                                                   
 همدان است. استان سازندگی جهاد . ایشان از پیشکسوتان1
، 1490شماره، یازدهم روزنامه سپهر غرب، سال ،»دانستندمی را خود تکلیف مانفر صدور از قبل سازندگی جهاد نیروهاي«، دلگرمحیدري . محمدعلی2

 .6، ص1398وهفتم خرداد بیست
 .120، ص1389، مرداد57، شاهد یاران، شماره»دار محرابطالیه«. محمدعلی حیدري، 3
 همدان است. در قرآنی مربیان و معلمین . ایشان از4
 اسالم و انقالب براي را نظیريبی هايفعالیت که بود همدان در شاهیستم دوران نستوه مبارزان از یکی حسینی محمد حاج همسر رضویان سادات. غدیره5

 شد.می اداره و تاسیس مبارز بانوي این همت به است فعال و مستقر همدان مهدیه خیابان در که خواهران اسالمی کانون .دادند انجام
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. کردندمی فعالیت و آمدندمی عالقه با هاخانم، کنند درست ترشی جبهه براي خواهندمی شدمی اعالم کانون در وقتی
 1».شدمی یاد ایشان شخصیت از روش این با یعنی »است مدنی اهللاآیت مکان این مؤسس« گفتندمی

 خودجوش هايفعالیت کردن متمرکز و دهیجهت، ساماندهی هدف با خواهران مذهبی-گیفرهن مجموعه این
 اسالمی است. کانون فعال نیز تاکنون و شد تأسیس مدنی شهید مستقیم دستور به 1358 سال در بانوان خالقانه و متنوع

 اجتماعی خدمات به توانمی یانم این از که کرد آغاز مختلف هايحوزه در را خود هايفعالیت، زمان آن از خواهران
 تهیه نیازمند، هايخانواده براي منزل لوازم تهیه ،وام اعطاي ،الحسنهقرض صندوق تشکیل راستاي در کانون این

  2کرد. اشاره و... نوعروسان براي جهیزیه
، گرم لباس بافت و نظامی فنون یادگیري و آموزش، مقاومت هايجبهه از پشتیبانی نیزتحمیلی  جنگ دوران در
 دوران همان در شد. همچنینمی انجام کانون این خواهران توسط رزمندگان هايلباس اتوکشی و وشوشست
 هايکالس جلسه سیصد قالب در هنري و سیاسی -عقیدتی، قرآنی هايکالس، سوادآموزي نهضت هايکالس
 3.شدمی برگزار کانون در نیز فرهنگی هبرنام 50 حدود و دوره 80 قالب در هنري کالس جلسه 700 از بیش، مذهبی

 همدان . خدمات رفاهی شهید مدنی در دره مرادبیگ6-2
 ...فاهی، بهداشتی ورهاي مالی، اي در حوزهمرادبیگ، خدمات ارزندهدره مدنی در مدت اقامت در اهللا آیتشهید 

 ها اشاره خواهد شد.انجام دادند که در ادامه به آن

 الحسنهرض. تأسیس صندوق ق6-2-1
الحسنه و دوري جستن از سیستم بانکداري ربوي یکی از اموري بود که شهید مدنی در هر قرضصندوق برپایی 

کردند. ایشان در روستاي دره شدند، رعایت میکردند و یا به آن تبعید میشهرستان و استانی که هجرت می
هاي عمرانی توسط مردم روستا پرداخت هزینه فعالیت مرادبیگ، از اقدامات عمرانی براي مردم محروم غافل نبودند؛

الحسنه دره مرادبیگ با عضویت تمام اهالی و با اختصاص مبلغی از درآمد جهت، صندوق قرض شد. بدینمی
 4اندازي شد.شان راهتمحصوال

 . برپایی کارگاه قالیبافی براي بانوان6-2-2
کردند تا شرایط را هاي خود تالش میریزيتایی بودند و در برنامهاهللا مدنی به فکر بانوان و دختران روسآیتشهید 
زنان در حوزة هنر و  مرادبیگ، فضا را براي فعالیتدره طی اقامت در  ها فراهم کنند. ایشانفعالیت سازنده آنبراي 
مدعلی دستی مناسب دیدند و به همین دلیل، شرایط احداث کارگاهی کوچک را فراهم کردند. آقاي محصنایع

                                                                                                                                                                                   
 رضویان. . مصاحبه آرشیوي با فاطمه1
 .1395قرآن، هفتم اسفند  المللیبین خبرگزاري میري با . گفتگوي ساره2
 . پیشین.3
 .49، ص1390اهللا مدنی)، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی،. مهدي قیصري، شقایق در محراب (حیات و سیره دومین شهید محراب آیت4
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 ی هم ایجاد کرد که زنان و دخترانشهید مدنی در روستاي دره مرادبیگ، یک کارگاه قالیباف«د؛ کنهمایونی اشاره می
کرد و حتی در این خصوص، یک معاش مردم هم کمک می شدند و به این وسیله به امراردر آن مشغول قالیبافی می

 1»یگ آورده بود تا به زنان روستا، بافتن قالی اصیل کاشان را بیاموزد.استاد قالیبافی را از کاشان به روستاي دره مرادب
 ي و سایر هنرهاي دستی را یاد بگیرند وهنر خیاطی و گلدوزدختران باید  اعتقاد داشتند که اهللا مدنیشهید آیت

 2.را فراهم کرد الزم شود و شرایط کمکها باید به آناین زمینه  در

 سه و محل اسکان طالب علوم دینی. احداث حسینیه، مدر6-2-3
 جهت هینیدر کنار حس یساختمان و هینیبه احداث حس توانیممرادبیگ دره شهید مدنی در المنفعه خدمات عامز ا

 در خاطرات حسن دهقان آمده است:  3طالب اشاره کرد. اسکان
 و داشت نیز ايارزنده خدمات، مبارزاتی هايفعالیت برعالوه، همدان در حضور دوران در مدنی اهللاآیتشهید «

 در دینی مدرسه عنوان تحت ملی ايمدرسه توانمی جمله آن از که گذاشت یادگار به خود از را ماندگاري آثار
 4».برد و...نام همدان در علمیه مدرسه مرادبیگ و دره روستاي

اهللا آیت«ی آمده است؛ هاي شهید مدنگونه از فعالیتدر خصوص این »شهید مدنی جلوه اخالص«در کتاب  
روستا  و برد همچنان در خدمت مردم بود. او به هر شهرمدنی در روزهاي سخت زندگی خود که در تبعید به سر می

کرد. کرد و افراد نیکوکار را در این مسیر هدایت میرفت به رفع نیازهاي فردي و اجتماعی مردم اقدام میکه می
ها قرآن، توان به احداث مدرسه دره مرادبیگ اشاره کرد که در آن به بچهمی ازجمله خدمات ایشان در این راستا

بیگ، اداره حوزه علمیه کمالیه تشکیل و تجهیز کتابخانه دره مرادشد. عربی و دروس دیگري آموزش داده می
 5»آباد اشاره کرد.خرم

که در آن، قرآن، عربی و  یس کرداي تأسمرادبیگ، مدرسهدره شهید مدنی براي رونق ادبیات دینی در روستاي 
 شد.ها در مسجد هم توسط خود ایشان انجام میالبته این آموزش  6دادند؛دروس دیگري آموزش می

                                                                                                                                                                                   
اهللا مدنی، همدان، ن و تثبیت انقالب اسالمی بر اساس خاطراتی از شهید محراب آیتاهللا مدنی، پیشواي انقالبی؛ عوامل تکوی. مؤسسه شهید محراب آیت1

 .5، ص1397مؤسسه شهید محراب، 
 .243، ص1381مدنی، قم، بوستان کتاب،  سید اسداهللا اهللاآیت حضرت محراب شهید دومین یادنامه، عرفان و اخالق . صادق گلزاده، آینه2
اسالمی، پژوهشکده امام  انقالب رشته تاریخ ارشدنامه کارشناسی، پایان1360 تا 1342 سال از مدنی سید اسداهللا هللاآیت نامه. مهري احمدي، زیست3

 .45-46، صص 1396خمینی(ره)، 
 .114، ص1389، مرداد57، شاهد یاران، شماره»والیتمدار فقیه و نستوه مجاهد«. حسن دهقان، 4
 .58-59، صص1373د مدنی جلوه اخالص، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی،زاده، دیدار با ابرار: شهی. سعید عباس5
 .59پیشین، ص. 6
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 . احداث یک باب حمام6-2-4
ها را مرتفع که دستشان تنگ است، کمک کنید و نیازهاي درمانی آن کردند به افراديهمواه سفارش میشهید مدنی 

 باب حمام کیاحداث مرادبیگ،  دره اهللا مدنی درمین راستا، ازجمله خدمات رفاهی و بهداشتی آیتدر ه  1سازید.
 2بود.روستا این در  عمومی

 . هدایت معنوي تأسیس مراکز تربیتی و اقتصادي در آذرشهر6-3
ه از ابتدا دروس اي کخانهاشاره شده است که تحول نظام مکتب» بیست سال تکاپوي اسالم شیعی در ایران«در کتاب 

آموخت، به نظام نوین که یکسره قرآن و شرعیات را به کناري نهاد، از همان ابتدا علما و نیروهاي دینی و قرآن را می
پهلوي، نیروهاي مذهبی را به  رژیم مذهبی را به فکر تعدیل انداخت. جدایی نظام نوین آموزش از دین در زمان

 -، شاهد یک تکاپوي علمی1320رو، بعد از شهریور ی مسلمان واداشت. ازاینتالش بیشتري براي تربیت نیروهاي فن
ستیزي پهلوي دوم و محدودیت در و تجدید دیکتاتوري و دین 1332مرداد  28مذهبی هستیم. بعد از کودتاي 

که  هاي فرهنگی خصوصاً آموزش سوق دادسوي کارمبارزات سیاسی، گرایش جدیدي نیروهاي مذهبی را به
ها که به نام آموختگان دانش نوین با ایمان اسالمی منجر گردید. این آموزشگاهها به تربیت دانشه این تالشمجموع

مدارس ملی یعنی غیردولتی معروف شدند، نقش مؤثري را در مذهبی کردن نسل جوان بازي کردند. اصرار رژیم 
رهاي کوچک و دورافتاده نیز علما و مردم جایی رسید که در شه پهلوي به تربیت غیردینی در مدارس دولتی به

اهللا سید اسداهللا مدنی در متدین را بر شرکت در این جهاد مقدس واداشت. طبق یکی از اسناد ساواك، مریدان آیت
هاي نخی و اند که معلمین آن همگی با کالهتأسیس کرده» مدرسه دینی«در دهخوارقان دبستانی به نام  1330حدود 

کنند. این ه تظاهر شدید به دیانت کرده و محصلین را به استعمال همین وضع و قیافه ترغیب میریش و رفتاري ک
اهللا بروجردي براي ساختن این مدارس اجازه دادند که آیتل مرجعیت شیعه قرار گرفت تا جاییمدارس مورد استقبا

  3از وجوهات شرعی استفاده شود.
 تداوم اینکه رغمگذاشت. علی زیادي تأثیر آذرشهر عمومی ايفض مدنی بر شهید مدتکوتاه درواقع، حضور

 مبادرت روندي تداوم به ارشادات ایشان تحت، وي و مریدان یاران ولی نشد، مذهبی شهید مدنی ممکن هايفعالیت
فی باقالی و کارخانۀ کردند تأسیس »حقیقت« نام با دینی ايمدرسه آنان که صورت این بود؛ به شده شروع که کردند

 شرعیۀ وجوهات آذرشهر بازار در تعاون صندوق هشتاد حدود نصب با همچنین. کردند اندازيراه نام همان به نیز
 4.بود بیشتر حقیقت دینی مدرسۀ تأثیر، میان این در. کردندمی جمع را بازاریان

                                                                                                                                                                                   
 فرهنگی جبهه مطالعات نامه قانلی محراب، دفتر، ویژه»اهللا مدنی واره زندگی شهید آیتچند صحنه از یک زندگی: داستان«. حامد حامدي خسروشاهی، 1

 .7، ص1390، شرقی آذربایجان اسالمی انقالب
 .59، ص1373زاده، دیدار با ابرار: شهید مدنی جلوه اخالص، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی، سعید عباس. 2
 .433-434، صص1381)، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، پاییز1320-1340اهللا حسینیان، بیست سال تکاپوي اسالم شیعی در ایران (. روح3
 .55، ص1385اهللا شهید سید اسداهللا مدنی، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، پور، زندگی و مبارزات آیت. رضا بسطامی و داود قاسم4
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 آباد. خرم6-4

 الحسنه رضويسیس صندوق قرض. تأ6-4-1
 برافزون هایی که ایشان در لرستان بودند،سال فاصله در آبادخرم روحانیون وهگر و مدنی اهللاآیتشهید کارکرد 
، عشایري و وستاییر مناطق در نهضت تبلیغ و مذهب گسترش چون حوزه هايبرنامه و هاهدف و دینی هايتکلیف

 گسترش نیز و هاتوده يماد زهاينیا ساختن برآورده با تا کوشیدند آنان. شد متمرکز المنفعهعام هايفعالیت روي بر
  .سازند فراهم را جامعه پایین به متوسط طبقه میان در نهضت

 در مدنی مرحوم«کند؛ آباد اشاره میالمنفعه شهید مدنی در خرمهاي عاماهللا صادقی در خصوص فعالیتآیت
 خیر و آقایان این ایشان شب یک. داشتامور برمی اصالح در مهمی هايگام، المنفعهمراکز عام تأسیس با آبادخرم

 ثروتی همان وسیلهبه بهشت ببرم به را شما زوربه  خواهممی من آقایان«گفت: می. شانخانه به کرد دعوت را ثروتمند
 1»شوید. خیربهعاقبت شما خواهمتنگدستان. می و محرومین به شما کمک و داده است شما به خدا که

 به مساعدت ضمن طریق این از تا کرد احداث را رضوي الحسنۀقرض ندوقص زمینه این در اهللا مدنیشهید آیت 
 اطالع همدان در وي اقدامات گونهاین از که مرکز ساواك. بکند اقدامی نیز امام نهضت مالی تأمین در، مستضعفین

 و امنیت اطالعات سازمان رئیس -میرسپاسی. بود شده زمینه این در تحقیق خواستار ايویژه حساسیت با داشت
 به کمک جهت -رضوي -صندوق این دارد کهمی تأکید، کندمی ارسال مرکز ساواك به که اينامه در –آبادخرم
 و تحقیق مراقبت«: کندمی تأکید خودش نامهپایان  و در است شده تأسیس دارند، مبرم مالی نیاز که ايو کسبه افراد

» .رسید خواهد عرض به موقعبه نتیجه خالفی عمل مشاهدة صورت و در برقرار آنان اصلی هدف شناسایی جهت
و  داد قرار نظر تحت، شدتبه  را الحسنه رضويقرض  هايفعالیت، گزارش این ارسال از بعد آبادخرم ساواك
 2شد.می گزارش مرکز ساواك به جلسات آن در گرفتهصورت هايبحث و نیز آن جلسات

 تشویق و پول آوريجمع مسئله همواره و نداشت منسجمی تشکیالت1352ماهدي تا رضوي الحسنهقرض صندوق
 تاریخ در ساواك بود. مدنی شهید ازسوي شدهمطرح مسائل ازجمله صندوق این به کمک در خیرین و افراد

 مبلغ سازدمی خاطرنشان و کندمی اعالم تومان هزار 200 رقم را رضوي الحسنهقرض صندوق موجودي 5/4/1354
  3.باشد یاد شده مبلغ از بیش، آن به شهر ثروتمندان کمک به توجه با آن واقعی

داشت مینگه آباد بود که از سویی آنان را از ربا دور الحسنه رضوي، بانک مذهبیون خرمصندوق قرض درواقع
  4هاي انجمن انصارالحجه بود.اي براي امور خیریه ازجمله برنامهسو پشتوانهو از دیگر 

                                                                                                                                                                                   
 اسالمی نقالبا فرهنگی جبهه مطالعات نامه قانلی محراب، دفتر، ویژه»اهللا صادقیخواهم به زور شما را به بهشت ببرم! گفتگو با آیتمی«. ایمان سپهوند، 1

 .23، ص1390شرقی،  آذربایجان
 .91-92، صص1385اهللا شهید سید اسداهللا مدنی، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، پور، زندگی و مبارزات آیت. رضا بسطامی و داود قاسم2
 .59-60، پیشین، صص1360 تا 1342 سال از مدنی سید اسداهللا اهللاآیت نامه. مهري احمدي، زیست3
 .108، جلد دوم، ص1385. حمیدرضا دالوند، انقالب اسالمی در لرستان، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، بهار4
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 رسانی به نیازمندانجمن انصارالحجه و کمک. ان6-4-2
در دستور کار ایشان قرار همواره برطرف کردن مشکالت فقرا آباد حضور داشتند، شهید مدنی زمانی که در خرم

آباد را شهید مدنی برخی از جوانان خرم  2صورت تشکیالتی مترصد کمک به مناطق فقیرنشین بودند.و به  1داشت
هاي حمایتی بسته  3مین مایحتاج آنها اقدام شود.شناسایی کنند تا براي تأبضاعت را سرپرست و بیبی بسیج کرده تا افراد

 4.گرفتختیار افراد مستحق قرار میو در ا شداي شهر برده میمناطق حاشیه شهید مدنی بهنزدیکان توسط وسایل نقلیه 
  5ریزي کرد.اهللا مدنی انجمن انصارالحجه را پایهبه نیازمندان، آیتها سازماندهی و مدیریت کمک در راستاي 

 نام به بود ياجلسهها شنبه«دهد: توضیح می و اقدامات آن آبادخرم انصارالحجه انجمن مورد در  6اهللا پورمندنعمت
 ییهاقهآذو ماهانه را هانیا .بودند سرپرستیب و میتی ی کهیهاخانواده میکردیم ییشناسا میرفتیمما  ،انصارالحجه

، درواقع 7».میبردیم را هانیا روغن و برنج و کشتندیم گوسفند هامناسبت یبعض هم اوقات یگاه و يچا و قند مثل
 8.برطرف کند آبادانجمن تالش داشت نیازهاي فقرا نظیر برنج، روغن و سایر مایحتاج آنها را به کمک خیرین خرم

بندي شده زرگسال شهر، از نوجوانان هم براي ارسال محصوالت غذایی بستهبر خیّرین بدر این مسیر، شهید مدنی عالوه
سازي این فرهنگ در نوجوانان و جوانان و نهادینه این اقدام ایشان به توسعه فرهنگ کمک به فقرا  9؛کردنداستفاده می
 .کردکمک می در جامعه

دادند و عدم ردم نیازمند اهمیت زیادي میبه نظم برگزاري جلسات انصارالحجه در راستاي کمک به م شهید مدنی
قهاره آمده است:  اهللا صادقیدر خاطرات آیت 10شد.میایشان از اعضا  ه در موعد مقرر منجر به ناراحتیبرگزاري جلس

. بود انصارالحجه قضیه یکی. کرد گذاريپایه خیر کار چند داشت، حضور آبادخرم در مدنی اهللاآیت که در مدتی«
                                                                                                                                                                                   

 .1399خرداد  28آباد، االسالم مهدي روشن، خرم. مصاحبه نگارنده با حجت1
 .1399 ریت 9آباد، . مصاحبه نگارنده با حسن مختاري، خرم2
 .151-152صص  ،1374 اول، چاپ اسالم، دارالنشر انتشارات، قم لرستان، و اسالمی نقالبا خدابخشی، رضانک: . 3
 .1399 ریت 16آباد، . مصاحبه نگارنده با احمد صفري، خرم4
 شیخو يازهاین کردن برآورده ضمن که بودند متمول يااندازه تا و ریّخ انیمذهب از آن ياعضا و کرد دایپ یرسم صورت 1352 مرداد در انصارالحجه انجمن .5
 دوشنبه هر معمول طوربه که منظم سازمان یط را خود يهاکمک. بودند دولت کارمندان و بازار اهل کسبه شتریب آنها. کنند کمک زین ازمندانین به توانستندیم
. کردندیم میتقس ازمندین و طیشرا واجد افراد انیم مشخص يابرنامه طبق و نمودندیم يآورجمع ،شدیم برگزار اعضا از یکی منزل در آن جلسات بارکی

 داده آنها به اجناس و ينقد صورتبه که بودند هاکمک کنندگان افتیدر ازمندان،ین گرید و نیمعلول ان،یزندان يهاخانواده م،یتی کودکان سرپرست،یب زنان
. دهد قرار شیخو پوشش تحت را خانوار 90 به کینزد توانست مدت نیا یط و داشت ادامه زین 1358 تا یمدن دیشه دیتبع از پس انصارالحجه تیئه. شدیم

 اسناد مرکز تهران، لرستان، در اسالمی انقالب دالوند، ؛ حمیدرضا198، پیشین، ص اهللا عباسعلی صادقی قهارهسامان سپهوند، میان لشکر هجران: خاطرات آیت
 .108-109صص  دوم، جلد ،1385بهار  اول، چاپ اسالمی، انقالب

 تبعید زمان در حتی و داشتند مدنی شهید با فراوانی ارتباط که باشندمی آباد خرم انقالبیون از ایشان. آبادي هستندخرم بازنشسته اهللا پورمند فرهنگی. نعمت6
 .رفتندمی ایشان دیدار به هم کاووس گنبد و ممسنی نورآباد در ایشان

 .1399خرداد  26قم مقدس، اهللا پورمند، . مصاحبه نگارنده با نعمت7
 .1399 خرداد 31 ،آبادخرم ي،صفر محمود. مصاحبه نگارنده با 8
 .1399 تیر 16 ،آبادخرم ي،صفر . مصاحبه نگارنده با ابوالقاسم9
 .71، ص 1378آباد، انتشارات افالك، چاپ اول، آباد شناسی، خرمسید فرید قاسمی، خرم .10
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 گوشت روغن، برنج، ايعده وسیله به. گرفتمی پول آنها از و کردندمی دعوت را ثروتمندان از ايعده هاشب ایشان
 به و بودند کرده شناسایی اشخاص وسیلۀ به برنامه طبق را فقرا. محرومین خانۀ در فرستادندمی را غذایی مواد و

 یاران الحجه، انصار: گذاشتند را فعالیت این اسم .دادندمی پول بودند، سرپرستبی و بضاعتبی که خانوارهایی
 هم من که شبی. کردممی شرکت کم خیلی داد،می تشکیل مدنی اهللاآیت که جلساتی در. امام یا عصرولی حضرت

 ...کنند کمک فقرا به و بدهند پول بیشتر که کردمی شانموعظه و بود کرده دعوت متمکنین از بودم، خدمتش در
 1».دیگر طور یک را هاجوان کرد،می جذب طور یک را پولدارها. بود جذاب خیلی مدنی شهید شخصیت

 
 1353آباد هاي انجمن انصارالحجه خرمتصویر منتشر نشده دفتر اندیکاتور پرداختی

 . تالش براي تأسیس بانک اسالمی در نورآباد6-5
ندازي بانک اسالمی داشتند. در یکی از اسناد مربوط اد در نورآباد ممسنی سعی در راهیاهللا مدنی در دوران تبعآیت

 گزارش سازممى آگاه را عالى مقام«آمده است:  31/118/50/401: به شماره )7 گروهان( فارس ژاندارمرى ناحیهبه 
                                                                                                                                                                                   

 .139، ص 1396اهللا عباسعلی صادقی قهاره، قم، نشر معارف، چاپ اول، : خاطرات آیتسامان سپهوند، میان لشکر هجران .1
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، هاشمى میرزا: بنامان ممسنى نورآباد شهرستان مقیم نورکاز اهالى از تعدادى: حاکیست کازرون ژاندارمرى هنگ
 حاج، رضازاده احمد، صادقى کرامت حاج ،خسروى غالمرضا ،خیاط فیروزى ن،پاکدال محمدحسن ،یانپا حاج

 و رفتار مورد در نورآباد پاسگاه طریق از که نموده دائم معاشرت اهللا مدنیآیت-فوق تبعیدى با پیوندى محمد
 اخیراً . دهندمى ادامه خود آمد و رفته ب همچنان و نداده اثرى ترتیب نامبردگان لیکن و مذاکره آنان معاشرت
 اشخاص ىیراهنما با دارند تصمیم و نموده برپا وى منزل در را نماز بساط قبلى برنامه طرح با الذکرفوق اشخاص
 براى تومان هزار سى مبلغ نیز اکنونهم و داده تشکیل منطقه بضاعتبى افراد به کمک براى اسالمى بانک مذکور

  1».اندهنمود آورىجمع منظور این

 سیس حوزه علمیه در کشور ترکیه. تأ6-6
بودند.  نهادهاي مفید براي جامعه و دین اسالم مدنی در هر مکان و زمانی به فکر سازندگی و ساختاهللا آیتشهید 

آقا حاج«ایشان در طول اقامت کوتاه در ترکیه، اقدام به تأسیس مدرسه علمیه کردند. در یکی از خاطرات آمده است؛ 
ها اي تأسیس کردند که بعدها ما در قم خیلی از این طلبهنشین ترکیه حوزهتی هم در ترکیه بودند و در منطقه شیعهمد

 2»کردند.اي عمل میهرحال، ایشان فراملی و فرامنطقهآمدند، دیدیم. بهرا که از ترکیه می
به مناره مدنی مشهور است. البته وجود دارد و این مسجد همچنان در مرکز ترکیه با وجود گذشت زمان زیاد 

هاي حکومت ترکیه اهللا حکیم براي تبلیغ مذهبی وارد ترکیه شدند و در آن زمان، سیاستشهید مدنی با سفارش آیت
 3مدنی و فرار ایشان از ترکیه شد. هاي مذهبی همخوانی نداشت و همین امر منجر به تعقیب شهیدچندان با فعالیت

 المنفعهعام هاينهادسازي در یمدن شهید هاي. ویژگی7
شهید مدنی عرفان را در زندگی اجتماعی خود پیاده کرده بود؛ اگر عرفان به معناي بیداري است پس بیداري در 
ساحت زندگی اجتماعی معنادار است. بیداري در ساحت اجتماعی به معناي موضع خویش را در عالم شناختن، بیدار 

هاي اجتماعی حضور داشتن است. شهید مدنی عرفان امعه الهی ساختن و در صحنهسرنوشت خود و امت خود بودن، ج
گیري از معنویت وارد دیگر، شهید مدنی با بهره عبارتیرا از سطح روابط فردي به سطح جامعه و سیاست آورد. به

اعتنایی در برابر بی و را در فاصله گرفتن از سیاست داريمانند برخی از عالمان نبود که دینشد. او ه صحنه اجتماع
دانست پرداخت. او مردم را صاحبان اصلی انقالب میجویند، بلکه به فعالیت اجتماعی میها و جامعه میسرنوشت انسان

                                                                                                                                                                                   
 اهللا سید اسداهللا مدنی، پیشین.مرکز بررسی اسناد تاریخی، یاران امام به روایت اسناد: شهید آیت .1
اهللا مدنی، همدان، اداره کل فرهنگ و ارشاد شهید محراب آیت ، یادنامه دومین»المسلمین حسینعلی بنکدارو االسالمگفت و شنودي با حجت«.میرهاشم میري، 2

   .58، ص 1381اسالمی استان همدان، 
 .1399تیر  19ی، قم مقدس، نیبهاءالد ابوالفضل دیس نیوالمسلم االسالمحجت. مصاحبه نگارنده با 3
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هاي تأسیس مؤسسات براي کمک به محرومان و صندوق شمرد.و خدمت به مردم و بندگان خدا را عبادت می
 1عی ایشان بود.هاي اجتماالحسنه بخشی از فعالیتقرض

هاي رفاهی، شالمنفعه و تالبا توجه به این توضیحات، در این بخش الگوي شهید مدنی در ساخت نهادهاي عام 
 شود.میاي بررسی عمرانی و توسعه

 . وقف کردن خود براي مردم7-1
در اماکن تبعیدشان کرد. دانست و از هیچ خدمتی در این راه دریغ نمیشهید مدنی خود را وقف مردم و جامعه می

عنوان نمونه، در همدان مسجد و بیمارستان طور موقت رفته بودند، آثاري از خود باقی گذاشتند. بههایی که بهو یا محل
جا که  ما هر«فرمودند: گذاشتند. ایشان می بنا ات تعاونی امور مستمندان و...مؤسس  الحسنه،مهدیه و صندوق قرض

خواهیم گداپروري شده کردیم، سعی داشتیم که صرفاً کمک مالی نباشد. درواقع نمی مؤسسه تعاونی خیریه تأسیس
اند، نظر مادي سقوط کرده یا در تنگناي مادي قرارگرفته هایی که ازباشد. منظور این است که اشخاص و یا خانواده

رطرف شود. مثالً اگر فرزندانی ها نیز بها، احتیاجات دیگر آنها گرفته شود و ضمن رفع مشکل مالی آنزیر بغل آن
دارند که قدرت کار ندارند، باید به مدرسه و دبیرستان فرستاده شوند و حتی اگر نیاز به ادامه تحصیل در دانشگاه و 

ها فراهم گردد و یا اگر دختر و دخترانی در خانه دارند که باید هنر خیاطی و باالتر است، باید اسباب تحصیل آن
ها نیز در این زمینه کمک شود و براي نمونه فرمودند: اوایل تأسیس رهاي دستی را فراگیرند، به آنگلدوزي و سایر هن

الحسنه همدان یک کاسب آبرومند و محترم را رفقا معرفی کردند که به او کمک بالعوض مختصري صندوق قرض
تا یکی دو سال اصالً قسطی ندهد که  طوريالمدت به او بدهیم، بهگفتم مناسب است که یک وام طویل 2بشود. من

آن اقساط کمی بپردازد که هم آبرویش خریده شود و هم او را به تحرك و فعالیت بیشتر وادار کنیم.  از و بعد
بار سراغ همان شخص کاسب دادند. پس از چند سال یک دوستان همدانی پذیرفتند و وام مناسبی در اختیار او قرار

اهللا وضعش خوب شده است. وامی را که دریافت کرده، سرمایه خود قرار داده و در این را گرفتم. رفقا گفتند: بحمد
کند. حسابی میدختر خود را شوهر داده و اقساط خود را نیز تا حدودي پرداخته است و خیلی هم خوش 5-4فاصله 

ات عینی خدمت تا اثر داشتید، کافی بودمن به دوستان گفتم: اگر در طول خدمات خود فقط همین یک مورد را می
  3».خود را مشاهده کنید

 ه؛ هاي اجتماعی شهید مدنی آمده است، به این نکته اشاره شده است کدر خاطراتی که از فعالیت

                                                                                                                                                                                   
اهللا مدنی، تهران، دانشگاه نامه بزرگداشت شهید محراب آیت، ویژه»د مدنیهاي شهیتجلی عرفان در متن زندگی با تأکید بر اندیشه«الدین حسنی، . سید شهاب1

 .30-31، صص1394خوارزمی، مهر 
 االسالم بروجردي داماد شهید مدنی دارند.. اشاره به حجت2
اهللا مدنی، همدان، اداره کل آیت ، یادنامه دومین شهید محراب»االسالم بروجرديحیات طیبه شهید فضیلت: برگرفته از خاطرات حجت«زاده، . صادق گل3

 .44، ص1381فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان، 
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، رفتندمی مراسم براي که زمانی فقط بودند مردم اختیار در وقتتمام ایشان. بودند قائل مردم به خاصی احترام آقا«
 توصیه ایشان. بستیممی را منزل درب ما، کردندمی صرف هاران کهوقتی یا و شدمی بسته ایشان منزل درب

. کنید راهنمایی دفتر داخل به و برنگردانید را او داشت کاري و زد در کسی اگر خوردن غذا حین در: فرمودندمی
 گوش جان و دل با شخصاً هاآن معضالت حتی و زندگی و مالی، مسکن نظیر مردم مشکالت تمام به ایشان

 که کردندمی مردم امور به رسیدگی وقفصرف و  را خود زندگی قدرآن ایشان. کردندمی رسیدگی و دادندمی
 نگذاریم که خواستند ما از، دیدند را ایشان فعالیت همه این و بودند آمده ایشان منزل به که مشکینی اهللاآیت روزي
 از کسی کنند. وقتی خسته قدراین مردم جزئی مشکالت و کوچک مسائل خاطر به را خودشان مدنی اهللاآیت

 و شدندمی ناراحت العادهفوق ایشان، دادمی نشان خود از سستی مردم کارهاي به رسیدگی در ایشان اطرافیان
 خاطر به و کرد رسیدگی دارد امکان که آنجا تا، اندکرده مراجعه که مردم کارهاي به باید که شدندمی متذکر

 مردم آسايسیل و عظیم شرکت که داشتند قدرگران شهید این به شدیدي بسیار و خاص عالقه هم مردم مینه
 1»بود. لهمعظم به مردم عالقه اوج بیانگر شهید این پاك پیکر تشییع مراسم در

 عاملیک «؛ کردشهید مدنی در ارتباط با مردم رحم و عطوفت داشت و براي رفاه حال مردم، تالش زیادي می
 همه او حال رفاه براي، کنیدمی تالش و، دارید دوست را فرزندتان شما، است مردم داشتن دوست در شهید مدنی

، شودمی سبب که اولی عامل بنابراین. کنیدمی تعقیب را راه همین، باشد خدا خلق به نسبت محبت این اگر. بکنید کار
 ان: است شریفه آیه مفاد دیگر عامل اما. هاستآن به محبت، کند خدمت و دهد نشان نرمی مردم به نسبت انسان
 بیشتر باید را دینم، باشم داشته دوست را امبچه من هرچه، خداست دین و خدا دیگر طرف....، ابناءکم و آباءکم کان

 به نسبت هم و کندمی محبت مردم به نسبت هم، شد جمع شخصی در وقتی عامل دو این. باشم داشته دوست آن از
 قابل الهی هايبرنامه، شود محقق وقتی، دین به محبت و مردم به محبت عامل دو این. کندمی عداوت دین دشمن
 2»پیمودند. را راه این مؤمنان امیر موال و اسالم پیامبر، انبیا. است تحقق

 اهللاآیت«طور که ذکر شد؛ اهللا مدنی است. همانوقف زندگی براي مردم، مصداق مردمداري شهید آیت
 توده مشکالت رفع صرف را خود وقت بیشترین کردم عرض پیشتر که طورهمان و بودند مردمدار بسیار) ره(مدنی
 مشکلش و کرده مراجعه ایشان خود به حاجتش و مشکل براي توانستمی موقعیتی هر در هرکس و کردندمی مردم

 مردمداري نمودهاي ازجمله....و داراالیتام، دیهمه الحسنهقرض مؤسسه، همدان مهدیه گذارد. درمانگاه درمیان را
 پیگیري مورد را... و کتابخانه، مسجد یک ساخت هم مرادبیگ دره در حضور زمان در حتی و است همدان در شهید

 مانده برجا ایشان عملکرد این از بسیاري آثار و داشت تداوم ایشان حضور استان و شهر هر در روند این و قرار دادند
 3».است

                                                                                                                                                                                   
 .30، ص1387شرقی،  آذربایجان اسالمی تبلیغات هماهنگی شوراي و ایثارگران امور و شهید بنیاد طیبه، تبریز، ایثارگران، ذریه امور و شهید . بنیاد1
 . مصاحبه آرشیوي با حسین شریفی.2
 موسوي. سید محمدحسن االسالمرشیوي با حجت. مصاحبه آ3
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 . توجه به رضایت الهی در خدمات اجتماعی7-2
اي چه جزئی و انجام هر وظیفهدر گرا بوده و اي از تعهد و التزام بود. او تکلیفشهید مدنی انسانی کامل و مجموعه

اي برایش مشکل نبود و کرد و به خاطر تعهد و التزامی که داشت دیگر هیچ مسئلهچه کلی به یکسان برخورد می
گذاشت و در حالتی پا می شکست و تمام رسومات و تشخصات را زیربرکف تمام مرزها را میدي جانچون مجاه

کرد. در زندگی دید و حس نمیو وفاداري به تعهدات خویش چیزي نمی گرفت که جز خدا و طاعت اوقرار می
  1او، خستگی در خدمت به خلق مفهومی نداشت.

جواد حجازي اشاره حاج سید  2اي با مردم داشتند.ت و رابطه خالصانهالجرم، شهید مدنی در عمل اخالص داش
 کرد، زیراوقت از کار احساس خستگی نمیدر رفع مشکالت مردم خیلی کوشا بود. هیچ شهید مدنی«کند؛ می

خانی در زمینه خلوص نیت شهید مدنی در امور اجتماعی اشاره یسار محمدعلی  3»هدفش رضاي خداوند بود.
  کند؛می

 خلوص مدنی آقاي. شناختندمی ارپرهیزگ و خداترس بسیار و انقالبی یک و مدنی آقاي عنوانبه را ایشان مردم«
  4».داشتند دوست بسیار را ایشان هم مردم. نداشت وغشیغل. نبود مغرض. داشت نیت حسن و

انجام  خدا را براي رضایتو کارها کردند میکرامت و عزت طرف مقابل را حفظ  کارهاي خیر هموارهایشان در 
 انجام پنهانی را خیر کار که بود این بر اشسعی که بود مخلص حدي به کردمی مراجعه ایشان به کسی وقتی«داد؛ می

 را داشت که را چه هر و نبود قائل خاصی مرتبه خودش براي انقالب پیروزي با و بود خدا فقط منظورش چون. دهد
 5 ».دانستمی خدا براي

، ود. باور به زندگی پس از مرگاهللا مدنی ناشی از نگرش الهی و توحیدي ایشان بی آیتنید تیحم و رپشتکا
د. اهللا استفاده کناي خدمت به خلقعاملی بود که ایشان از تمام توان خود براي خدمت بهره بگیرد و از هر فرصتی بر

 ناخواسته که دانستیم یمهمان را مرگ و ودب مرگ منتظر شهیهم«در بخشی از خاطرات علی آقامحمدي آمده است: 
 خسته قدرآن شانیا یگاه. بود یواقع يانتظار ،انتظار نیا. بود خود خانه به مهمان نیا ورود منتظر او .رسدیم سر

 ظرف شد،یم وارد یکس مرتبهکی رفت،یم خواب به شکل همان به و گذاشتیم سر ریز را خود دست که شد،یم

                                                                                                                                                                                   
 .324، ص1381مدنی، قم، بوستان کتاب،  سید اسداهللا اهللاآیت حضرت محراب شهید دومین یادنامه، عرفان و اخالق زاده، آینه. صادق گل1
، 1390شرقی، آذربایجان اسالمی انقالب فرهنگی هجبه مطالعات نامه قانلی محراب، دفتر، ویژه»مثل کوه استوار، مثل آب زالل«. محمدحسین سلیمانیان، 2

 .5ص
اهللا مدنی، همدان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ، یادنامه دومین شهید محراب آیت»اهللا مدنیخاطراتی از شهید محراب آیت«. سیدجواد حجازي، 3

 .74، ص1381همدان، 
 .76، ص1389، مرداد 57، شاهد یاران، شماره»هابحران مدیریت و مدنی شهید«ساریخانی،  . محمدعلی4
 پرزاد. . مصاحبه آرشیوي با محمدعلی5



 قانی(ره)دهخوار مدنی اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید هايفعالیت و شخصیت زندگانی، شفاهی تاریخ :االعالم العلماء سید   504
 

  

 دنبال را او مسائل و دادیم انجام را اشفهیوظ و کار شد،یم داریب بود، نرفته یقیعم خواب به نوزه که قهیدق چند
  1».بود گونهنیا شانیا اما داشت، توقع گونهنیا شدینم و بود ییاعتنا قابل سن شانیا سن نکهیا وجود با. کردیم

 . ابتکار و خالقیت در امور عمرانی و رفاهی مردم7-3
 در زیادي خیر کارهاي . ایشانداشتند تشریف همدان در اسالمی انقالبپیروزي  از قبل هايسال مدنی هیدش مرحوم

 درمانگاه، مهدیه ساخت مسجد 2؛است ایشان ابتکارات از شده اجرا هايطرح از خیلی که دادند انجام استاناین 
کردند با خالقیت و ابتکارات هاي مختلف سعی میهایشان در زمین ها است.هایی از این طرحداراالیتام نمونه و مهدیه

آوري کتاب براي احداث کتابخانه، ساخت الحسنه، جمعهاي مردم براي تأسیس قرضگیري از سرمایهخود نظیر بهره
.. به مردم کمک نمایند و در این ستعانت از نیروهاي مذهبی و متخصص و.مسکن براي طالب، احداث درمانگاه با ا

 تا از این طریق، مشکالت اجتماعی را برطرف کنند. مردم بودنده واسط بین نیروهاي توانمند و عامه مسیر، حلق

 عمرانی در تأسیس نهادها و مراکز رفاهی/ . هدف کارگشایی7-4
. بود مجتهد مجتهد، با، بود جوان ها،جوان با ایشان«به یک معنا، . شهید مدنی همواره در اجتماع و در کنار مردم بود

اهللا هدف اصلی شهید آیت  3».نبود نشینگوشه. داشت حضور مردم بین در و کردمی زندگی مردم با و بود اجتماعی
حاج سید جواد حجازي   4اجتماع، بهبود وضعیت مردم بود. در عرصۀ المنفعهخیرخواهانه و عامهاي مدنی از فعالیت

الحسنه یار داشت و با تأسیس درمانگاه و مؤسسات قرضشهید مدنی به کارگشایی افراد توجه بس«کند؛ اشاره می
 5»کرد.نظرات خود را همگانی می

 رفت از مشکالت اجتماعی و کارگشایی از وضعیت نابسامان در امور مختلف، شهید مدنی همواره دربراي برون
 کار وارد شخصاً دبای کردندمی احساس که هرجا مدنی شهید«ند: یدورزهیچ کوششی دریغ نمی از صحنه بودند و

 صحنه وارد مردم که بدهند دستور و بنشینند که نبود گونهاین. بودند قراولپیش و دادندمی انجام را کار این ،شوند
 6».بود ایشان شخصیتی ویژگی این. شدندمی صحنه وارد که بودند کسی اولین خودشان. شوند

 ...و مهدیه الحسنهقرض صندوق، مهدیه داراالیتام، همهدی درمانگاه احداث«کند؛ ذکر مینیز   7دوروزي جالل
 مستضعف قشر ویژهبه مردم عموم حال رفاه و خدا رضاي کسب براي مدنی اهللاآیت که است مردمی آثار ازجمله همه

                                                                                                                                                                                   
 .8ص  ،1382 وریشهر دوموستیب ،103، شماره حوزه پگاه مجله، »یمدن دیشه تیشخص در يمحورتیوال و يخداباور«. علی آقامحمدي، 1
 خاضع. خوش . مصاحبه آرشیوي با احمد2
 فاضلیان. رضا سید اهللا. مصاحبه آرشیوي با آیت3
 .187، ص 1393. علی اکبري مزدآبادي، سیداسداهللا: خاطراتی از شهید مدنی، تهران، نشر یازهراء، 4
اهللا مدنی، همدان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ، یادنامه دومین شهید محراب آیت»اهللا مدنیخاطراتی از شهید محراب آیت«. سیدجواد حجازي، 5

 .73، ص1381همدان، 
 همدانی. . مصاحبه با توقع 6
 زاده هستند.عرب محمدحسین شهید فرزند زاده،عرب به معروف دوروزي . جالل7
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 مردم حال به رسیدگی هم و طاغوت با مبارزه هم وسالسن این در مردي که بود خداوند عنایت .بودند کرده ایجاد
 1».کردندمی مدیریت زمانهم را...و نفس تهذیب هم و

 هاها و اندیشه. عمل کردن به دانسته7-5
ساواك مجبور  کرد به نحوي کهشد، پایگاه مردمی عجیبی پیدا میشهري که تبعید می هر مدنی بهاهللا آیتشهید 

بر اهل فزونکرد و مردم او را امی زیستی ایشان مردم را جذبدیگر تبعید کند. صداقت و سادهشهري  شد او را بهمی
کرد اهل عمل بودن شهید مدنی به این معنا است که صرفاً سخنرانی نمی  2دانستند.علم و اهل ذکر، اهل عمل هم می
همین امر باعث  کرد؛هاي خود عمل میداد، بلکه به شعارها و حرفیافتگی نمییا شعار رفع محرومیت و توسعه

اي محبوب باشد و مردم با وي در کارهاي عمرانی همراهی کنند و این همبستگی نظر مردم، چهرهشد تا ایشان از ممی
زدند و به حرف میاهللا مدنی آیتعالمِ عامل بودن ایشان بود. اگر به خاطر و همدلی بین شهید مدنی و عامه مردم، 

نفعه حمایت مادي و معنوي المکردند، هرگز مردم وي را در ساخت نهادهاي عامهاي خود عمل نمیحرف
کند که شهید مدنی همواره در کارها صداقت داشت و اگر چیزي بر روي خاضع اشاره میخوش کردند. احمدنمی

 کرد؛ ها عمل میآورد به آنزبان می
 و اخالقخوش بسیار و کردمی عمل گفتمی که چیزهایی تمام به یعنی بود عامل عالم مدنیاهللا آیت شهید«

 گفتمی هرچه ،نداشت نفس هواي ؛داشتند زیادي ابعاد شهید .بود عارف بسیار حال عین در اما بود بعطشوخ
 در تشیع خصوصبه اسالم که بود این اشغصه تمام و کردنمی کار دنیا براي ،بود اعتنابی دنیا به و بود صداقت

 3 ».کند پیدا گسترش دنیا تمام
 گرسنه فرد اگر«کرد، دامنه نفوذ کالمش بسیار زیاد بود؛ اي خود عمل میهکه شهید مدنی به حرف آنجایی از

 روي بر ایشان هايحرف. دادمی او به را خودش غذاي حتی و کردمی کمک او به کردمی مراجعه ایشان به فقیري و
 4»بود. باتقوا بسیار. بود هاآن به عامل خودش چون، گذاشتمی تأثیر همه

 تضعف و محرومان جامعه. توجه به قشر مس7-6
 دیگر موضوعاتی نیازهاي آنان از رفع به ثروتمندانتشویق و ترغیب  و جامعه محروم قشر معیشتی به نیازهاي توجه

 5.دکن اقدام داراالیتام سسهمهدیه و مؤ الحسنهقرض صندوق اندازيراه نسبت به شهید مدنی شد سبب که بود

                                                                                                                                                                                   
 دوروزي. . مصاحبه آرشیوي با جالل1
و ارشاد اسالمی استان همدان،  اهللا مدنی، همدان، اداره کل فرهنگ، یادنامه دومین شهید محراب آیت»شهید مدنی مرید امام و مراد مردم«. ابوالقاسم یعقوبی، 2

 .61، ص1381
 خاضع.خوش . مصاحبه آرشیوي با احمد3
 . مصاحبه آرشیوي با علی ویسی.4
 .3، ص1397، روزنامه همدان پیام، شهریور»اهللا مدنی را باید شناخت تا بتوان به جامعه شناساندآیت«. سید محمد کاظم حجازي، 5
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در همین راستا،   1.بود داريو دینکه شهید مدنی داراي هنر مردمداري  آبادي معتقد بوداهللا نصراهللا شاهآیت
ی مستضعفان و درد و اقشاري که صرفاً به فکر پول و مادیات هستند، حاماهللا مدنی ضمن تقابل با مرفهان بیآیت

    2.محرومان جامعه بود
 ؛ دکناشاره می شهید مدنی در آذربایجان، یکی از همراهان  3،جودعباحد من

مستضعفین بود. آن موقع هیئت مستضعفان و کمیته امداد هم بود اما ایشان  (شهید مدنی)اصل فکر و ذکرش«
کرد و رفت بررسی میند و گروه تحقیقی بود که میدآورهایی میهایی داشت. آدرسمخصوص خودش برنامه

 4»کردیم.کمک می
 براي حضور ایشان اي بود که تقاضاهاي زیاديگونهمردم به مندي شهید مدنی به برطرف کردن نیاز عامهمیزان عالقه

رفت از شرایط نابسامان اجتماعی و وضعیت محرومیت در طبقات براي برون شد. شهید مدنیهاي مختلف میدر شهرستان
 : دکناشاره می  5طلبحق رضا االسالمدادند. حجتانسانی ماهر و متعهدي را پرورش اجتماعی پایین، نیروهاي 

 بسیار، ایمساخته را افرادي، داشتیم وآمدرفت که هاشهرستان از بسیاري در: کردندمی تعبیر ایشان خود گاهی«
 آذرشهر و همدان در قضایایی ایشان گذشته. رژیم با مبارزه و مفاسد و منکرات با مبارزه براي مهیا و آماده محکم
 6»بودند. برده آنجا به امور اداره براي را ایشان و کرده تقاضا آنجا مردم که آبادخرم در و داشتند

هاي خود به حمایت از قشر مستضعف و مقابله با مستکبران ها، خطابه و توصیهضمن اینکه در سخنرانی اهللا مدنیآیت
 سطح با افراد محروم جامعهکردند تا همتالش می أکید داشتند، در سیره عملی خود نیزو مستبدان داخلی و خارجی ت

دیگر، ایشان همواره به سبک افراد طبقه متوسط رو  عبارتیگاه سبک زندگی خود را تغییر ندادند. بهزندگی کنند و هیچ
، مطابق سطح معیشتی مردم عادي بود و دائماً در فضاي شخصی و عمومی کرد و خوردوخوراکشبه پایین زندگی می

 همدردي ابراز مردم با ایشان«ی مربوط به شهید مدنی آمده است؛ به این مسائل توجه داشتند. در بخشی از خاطرات شفاه
 با مردم دید وقتی جنگ اوایل در. کردمی زندگی، مادي نظر از ترپایین سطح در بلکه، آنان همانند و داشت کاملی
. گذراند را اشگیزند، برکردن در پوستین با تبریز سوزان سرماي در و نکرد استفاده آن از اندگردیده مواجه نفت کمبود
 کعبه و محرومان آمال قبله اشخانه مدنی خورد. شهیدنمی گوشت هرگز او ،بخرند گوشت توانستندنمی همه که زمانی

 و محرومان زندگی مشکالت گشايگره عنایتش و لطف سرانگشت، مهربان پدري همانند او. بود نیازمندان نیاز
 در توانمی فقط دیدیم ایشان زندگی در ما که چیزهایی«: گویدمی ینیبهاءالد آقاي ».بود آنان دردهاي بخشتسلی

 هرچه هرکس. داشتند محرومان به کمک براي ايمؤسسه همدان در مدنی اهللاآیت ».دید) ع( امیرالمؤمنین زندگی
                                                                                                                                                                                   

 .56-74، صص 1393اهللا مدنی، تهران، انتشارات آینور، ب: شهید آیتهروي، شهداي محرا . مریم محمدزاده1
 .  15، ص1394، شهریور23، سخن شهروند، سال چهارم، شماره»شهید مدنی و قیام عملی علیه ظلم مستکبرین«. ملیحه نیکروش، 2
 دادند.ی. ایشان از همراهان همیشگی شهید مدنی در تبریز بودند و کارهاي دفتري ایشان را انجام م3
 .35، ص1397، مهر504، ماهنامه شاهد جوان، شماره»هایی از زندگی شهید مدنیدرس«جود، . به نقل از احد منبع4
 اهللا مدنی بودند.شهید محراب آیت همراهان از و همدانی انصاري اهللاآیت شاگردان . ایشان از5
 طلب.حق رضا االسالم. مصاحبه آرشیوي حجت6
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 بردندمی افراد ريهمکا با را وسایل آن هاشب و آوردمی، بود مستمندان هايخانواده موردنیاز که وسایلی از توانستمی
 1».کردندمی دلجویی هاآن از و دادندمی تحویل سرپرستبی هايخانواده به و

مت اسراف و سهرگز به شاره شده است که ایشان زیستی شهید مدنی اي همین مسئله، جایی دیگر به سادهدر راستا
 زندگی تجمالتی گام برنداشتند؛ 

 از، تشریفات بدون زندگی. نکرد فراموش را زیستیساده گاهچهی که بود ايوارسته انسان، مدنی شهید«
 در این. گذراندمی را خود زندگی مردم فقیرترین همچون مدنی شهید. آمدمی شماربه ایشان بارز هايویژگی

 از گاههیچ ولی، پذیرفتیم شرعی وجوهات، ایران بزرگ شهرهاي از و بود مردم اموال دارامانت که بود حالی
 تاکنون که گیرممی شاهد را خدا«: گفت، پرسیدند را آن علت که زمانی. نکرد استفاده خود براي وجوهات این

 خاصی توجه مردم به و بود ساخته خود کار اساس را جوییصرفه ایشان. »کرد نخواهم استفاده و امنکرده استفاده
 خود پوستین پوشیدن با و کردنمی ستفادها آن از، بودند محدودیت دچار نفت مورد در مردم کههنگامی. داشت

 2».خوردنمی گوشت هرگز، ندارند گوشت خرید توان مردم دیدمی که زمانی و کردمی گرم را

 جهت رفع حوائج شهروندان وقفه. تالش مستمر و بی7-7
 ژهیوبه -مردم هب یرسانخدمت تالش براي و يکوکارین ،يهمکار حس ها،انسان به توجه یاسالم اخالق قوت نقاط از

 کندیم ثابت را امر نیا یخوب به ایاول و ایانب رهیس و اتیروا ات،یآ به یاجمال ینگاه. است -صالحان و مؤمنان به خدمت
. شودینم یاله درگاه به انسان تقرب باعث خداوند بندگان به خدمت و یکین مانند يامر چیه واجبات، انجام از بعد که
  3.اندبوده مردم خدمت در همواره ،یاله يایاول و ایانب که است سبب نیبد

 در سرور یجادا مؤمنان، يازهاین برآوردن: لیقب از یمیمفاه يالالبه در توانیم را ینید متون در یرسانخدمت مفهوم
 مانند و نمؤمنا يگرفتار گشودن گرفتاران، به رساندن ياری ن،یمسلم اعانت مسلمانان، امور به اهتمام احسان، آنان، قلوب

 وام صورتبه و شودیم همنوعان ای و گریکدی به نسبت افراد یسودرسان شامل گسترده مفهوم نیا. کرد وجوجست آن
 از المنفعهعام خدمات و خانه طیمح در شوهر و زن يهمکار زین و گریکدی از يگرفتار رفع پوشاندن، کردن، ریس دادن،

 اقشار و محرومان يبرا اموال کردن وقف ،ییدانشجو يهاخوابگاه ساختن دانشگاه، سیتأس ،يسازمدرسه لیقب
 از گرید ینوع زین شده نهینهاد صورتبه ینید نظام در مردم به يگزارخدمت چنانکه کند،یم بروز... و ریپذبیآس

دمتخ و عدالت يبرقرار ،یاسالم تیّحاکم و ینید حکومت يوجود فلسفه. به یک معنا، است یرسانخدمت قیمصاد
 در داشته، یسالم یزندگ ت،یحاکم نیا تیحما تحت نکهیا تا است، پابرهنگان و محرومان ژهیوبه مردم، به يگزار
. برسند یاسالم اقتدار و عزت به و نگردد عیضا آنها از یحق نشود؛ روا آنان بر یستم برند؛ سر به تیامن و شیآسا
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 همنوعان به یرسانخدمت و یاجتماع عدالت گسترش و استقرار يتاراس در اسالم، در زین هاتیمسئول رشیپذ و يواگذار
 به نتوانند اگر که است افراد گرده بر نیسنگ یامانت بار یاسالم نگرش در تیمسئول و است یاجتماع يهاعرصه همه در

 نظر از ن،یبنابرا. گرفت خواهند قرار بازخواست مورد سخت کنند، ادا را حقش و برسانند مقصدش به ستهیشا شکل
 مردم و اجتماع يبرا هرکس زین یفاعل حسن نظر از. رسدیم مردم به خدمت يپا به یعمل ترکم یفعل حسن و یارزش

 دارد؟ دوست شتریب را یکس چه خدا: دندیپرس(ص) خدا رسول از. دیآیم حساب به مردم نیبهتر از ،باشد سودمندتر
  1.باشد سودمندتر گرانید يبرا که یکس: فرمود

 حرا بر مقام دنیوي ترجی بودن خادم ملت اي داشت و در مقام عمل،جه ویژهتو به مردم اهللا مدنی به مسئله خدمتآیت
 يهایژگیو نییتب و پارسا عالم نیا یزندگان ابعاد یبررس«ند: کی در این خصوص بیان میسبحان یالعظم اهللاتیآ دادند.می

 راه در را فشیشر عمر) ره(یمدن اهللاتیآ رود،یم شماربه یاله يهازشار جیترو در یمهم گام شان،یا یاخالق برجسته
  2».دادیم حیترج مقام بر را خدمت همواره. نبود فروگذار انحرافات و طاغوت با مبارزه در و نموده صرف اسالم

ایشان در   3»ورد.به درد مردم و نظام بخ«تأکید داشتند، نهادهاي حکومتی باید رفتاري داشته باشند که  شهید مدنی
 و ننمایند معطل را مردم تشریفات، همه این با و نمایند عمل خود اسالمی وظایف به باید«فرمایند؛ خطاب به مسئولین می

المال مسلمین افتخار ادارات به این است که به خلق خدمت کنند. از بیت .بزنیم جهاد اقدام به دست که نکنند مجبور را ما
 4»ها خدمت کنند. تشریفات نکنند و مردم را معطل نکنند.مسلمان خورند، باید بهمی

 ندگانینما به نکهیا بر یمبن دیآیم انیم به یبحث جلسات از یکی در بود ریدا یاساس قانون خبرگان مجلس که یدوران در
 خدمت مگر که زنندیم ادیفر خاص یتیعصبان با شنوندیم را جمله نیا یمدن اهللاتیآ یوقت. شود پرداخت الزحمهحق و حقوق

 تا شد باعث یمدن اهللاتیآ اتیخصوص نیا. کنندیم ترك را جلسه اعتراض حالت به و خواهدیم ایمزا و حقوق هم مردم به
 5و کار و فعالیت ایشان را براي نظام جمهوري اسالمی الزم بدانند. دنببر کار به شانیا درباره را رهایتعب نیبهتر امام

کرد و توان شیفته خدمت دانست؛ زیرا براي خدمت به خلق خدا، از هیچ تالشی دریغ نمیمدنی را می اهللاآیتشهید 
پرداخت. ایشان مشکالت مردم را با هاي مختلف میهاي متوالی به رفع مشکالت مردم در شهرستانهمواره ساعت

 منشأ یافتندمی حضور که هرجا و بودند ردمم زندگی امور پیگیر همواره) ره( مدنی شهید«؛ کرددلسوزي تمام پیگیري می
 هايدرمانگاه، الحسنهقرض مؤسسات که کردندمی رفع و پیگیري دلسوزي با را مردم توده مشکالت چراکه بودند برکت
 مخلص مرید بسیاري افراد، روند همین با همدان است. در ایشان دوستیمردم همین آثار از... و مسجد، حسینیه، خیریه
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 1»بودند. دهش شهید
 شهید آن«وقفه شهید مدنی براي برطرف کردن مشکالت شهروندان نقل شده است؛ در خصوص تالش مستمر و بی

، کرده سفارش آن به همواره و کردنمی خستگی احساس گاههیچ راه این در و بود خدا بندگان به خدمت شیفته بزرگوار
 از پس، روازاین ببریم. آن از را استفاده کمال باید که است دفعه یک مینه، آورندنمی دنیا به دوباره که را ما: فرمودمی
: گفتمی او. بردنمی خود با را اشخانواده، شد دیگر شهر چند و تبریز امور به رسیدگی مأمور) ره( امام جانب از کهاین

 را ساعت دو این کهدرحالی، نمک هااین صرف را وقتم ساعت دو یکی روزي باید بیاورم تبریز به را هااین اگر من
 در مدنی آقاي که کردم عرض) ره( امام خدمت به: گویدمی مدنی شهید دوستان از کنم! یکی خدمت مردم به توانممی

 مدنی؟ دهد انجام را کارها کسی چه کنیم استراحت مدنی و ماها اگر: فرمود امام. کندمی استراحت ساعت سه روزشبانه
 2».است من راست دست

 ضعفا حامی مدنی اهللاآیتشهید «د؛ کنناپذیر شهید مدنی اشاره میدر خصوص تالش مداوم و خستگی  3بوجار جلیل
 اسالم راه در همواره که بودند مقاوم و ناپذیرخستگی مجاهد. بود راستا این در مهدیه مجموعه تشکیل که بود فقرا و

 اي دیگر آمده است؛ در خاطره  4».ددارن حق همدان مردم همۀ گردن بر و کردندمی حرکت
 ایشان منزل در به کمک براي گرفتار و نیازمند فرد که ساعتی هر و بود کار مشغول وقفهبی مدنی اهللاآیت شهید«

 تکتک کار به و آمدمی سراسیمه بود سفره سر اگر حتی. کردمی رسیدگی او مشکل به، وقتبی یا وقت آمدمی
 5»بود. ارزشمند بسیار برایش هاانسان وجود و جان. کردمی رسیدگی افراد

 المنفعههاي عام. ترغیب مردم به فعالیت7-8
 نافذش کالم و سخن ،دست به را متعددي هايگره و داشت بسیاري مشارکت اجتماعی امور در مدنیاهللا آیت شهید

ي مذهبی در مسجد براي ترغیب مردم به هاها نظیر سخنرانیسید اسداهللا مدنی همواره از تمامی فرصت   6گشود.می
 سبت به صدقه، انفاق، خیریه و...سازي افکار مردم نتا با روشن کردگرفت و تالش میهاي عمرانی بهره میفعالیت

 پروردگار مطیع انسان نخست درجه در مدنی شهید«رو، د. ازاینالمنفعه را گسترش دهمرانی و عامهاي عسطح فعالیت
. بود داده قرار خود زندگی اساس را خدا از اطاعت و دانستمی انسان مصلحت، بود کرده مقرر اوندخد آنچه و بود
 موانع همه و شناختنمی رسمیت به را مانعی هیچ وظیفه انجام در و کردنمی تردید احساس تکلیف انجام در گاههیچ

                                                                                                                                                                                   
 موسوي. سید محمدحسن االسالم. مصاحبه آرشیوي با حجت1
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 زمینه این در زیادي بسیار هاينمونه، نبود مهم او براي هم نتیجه زمینه این در، دانستمی رفعقابل آن مسیر در را
 مشکالت در مردم، کردمی احساس که وقت هر مدنی اهللاآیتکرد.  اشاره هاآن از برخی به توانمی که دارد وجود

 با، اياندیشه و فکري و روحی مسائل مشکالت این چه و بود مادي مسائل و معیشت و فقر مشکالت این چه هستند؛
 همدان در ایشان. کردمی اقدام نبودن یا بودن وي شأن در یا بودن وزیادکم به توجه بدون، داشت توان در آنچه همه

 چاپ با ایشان. کندمی فعالیت هم هنوز و دارد نام همدان مهدیه مؤسسه که کردند اندازيراه الحسنهقرض صندوق
 و روز هر که بود این مدنی اهللاآیت مانند خصیتیش کار. کردند آغاز را کار هاآن فروش و تومانی یک هايقبض
 ایشان هتک موجب اوقات از بعضی حتی که شود فروخته هاقبض این که کند تشویق را مردم و برود منبر به شب
 را صندوق این بتواند که بود این بود مهم آنچه بلکه، نداشت اهمیتی هیچ ایشان براي مسائل این واقعاً ولی، شدمی
 ایشان که است جایی داراالیتام کردند؛ اقدام جاهمه در، یتیمان نگهداري براي مراکزي ایجاد زمینه در یا، دکن دایر

 ارزان هايخانه و بود پرتالش مستضعفین خانواده به کمک زمینه در یا، آورد وجود به و داد شکل و گذاشت بنا
 1 »کرد.می واگذار، بودند محتاج که افرادي به و ساختمی و کرد دایر که بود ایشان ابتکارات از قیمت

استفاده از ظرفیت مردم براي تأمین مالی نهادهاي خیریه یکی از ابتکارات شهید مدنی بود و با این کار، خیلی از 
 سه این درباره مدنی شهید که اول جلسه همان در« کرد؛مشکالت را بدون توجه به شرایط دولت حاکم برطرف می

 خیال آقا این«گفتند؛  من گوش در معز دکتر کردند صحبت -راالیتام، مسجد و درمانگاه مهدیهساخت دا-موضوع
 که صلوات با. بخریم دوا و بیاوریم دکتر یا و کنیم تهیه را آن زمین و درمانگاه توانیممی صلوات با ما کندمی

 :فرمودند هم آقاحاج. خواهدمی پول گفتید که هااین آقاجان« :گفتند مدنی شهید به ایشان »خواهد.می پول، شودنمی
 پول مقدار این البته. تومان هزار 300 :گفتیم و کرد مشورت من با معز دکتر» دارید. احتیاج چقدر ماه شش براي«

 گفتند: مدنی شهید شد تمام که جلسه »دهم.می را پول این من« :گفتند مدنی شهید. بود زیاد خیلی 40 سال براي
 از زیادي عده یک هم ما. »دارم کارشان من. شوند جمع مهدیه مسجد حیاط در جمعه روز تا کنید خبر را مردم«

 مردم براي، کنیم درست مردم نفع به خیریه درمانگاه خواهیممی«فرمودند:  مردم به ایشان. کردیم خبردار را مردم
 تعهد ندارد هرکس، کند کمک نقداً دتوانمی هرکس. ندارد شانخانواده و خود درمان براي جایی که ايبیچاره

. دادند ما به را تومانش هزار 300 ایشان. شد آوريجمع تومان هزار 500 نقداً جلسه همان» کند. پرداخت بعداً داده
 شده جمع مردم ؟کنیم کاري چه مخارج باقی براي و بخریم زمین پول این با چطور گفتیم معز دکتر و من این از بعد

 و زدند صدا را ما ایشان. بودند زده جاللی اهللاآیت اسم به را نیز سندش و خریدند را مهدیه رمانگاهد فعلی زمین و
 شما تا کنممی درمانگاه اسم به را اینجا. نه؟ بسازم مسجد طرفاین هم من هست مسجد خیابان طرفآن« :گفتند

 نظر از. بیاوریم دستبه رایگان را درمانگاه زمین متوانستی ما ایشان با محبت. کردند را کار همین و »بسازید درمانگاه
 مصالح. کردمی خودش را کارهاتمام و بود ما معمار موسوي علی سید حاج. کردند کمک مردم هم ساختن و مصالح
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 اتزندگی و کار از تو« گفتیم: او به و رفتیم ما آخر در که کردند کار آنجا قدراین ایشان. خریدندمی ایشان هم را
 تومان هزار صد مبلغ به چکی هم ما. »بنویسید باشد« :گفت »بنویسیم. شما وجه در چکی ما دهید اجازه. ايبازمانده

 و مردانگی ایشان در ما. شود واریز درمانگاه صندوق به نوشت پشتش و گرفته را چک او. نوشتیم ایشان وجه در
 1».دیدیم بسیاري گذشت

 مسائل اجتماعی . قاطعیت شهید مدنی در مدیریت7-9
خوبی شرایط مردم بهایشان   2.شدمیانجام حتماً  خواستندمی که را چیزي و بود کار پیگیر و قاطع بسیار مدنی شهید

 کردند.رفت جامعه از تباهی و فساد اجتماعی، قاطعیت داشتند و با کسی تعارف نمیکرد و براي برونرا درك می
 متوجه که هاگروه از برخی بودند تنگنا در معیشتی نظر از مردم که انقالب وحهبحب در«کند؛ همدانی اشاره می توقع
 پایین را ویزیتشان حق تا کنند متقاعد را پزشکان مانند اجتماعی هايگروه برخی کردند تالش، شدند موضوع این

 مسائلش معترضانه یکی و آیدمی سروصدایی بیرون از دیدیم که بودیم مدنی شهید دفتر در هست خاطرم. بیاورند
 خوبی پزشک ایشان که: گفتند مدنی شهید خدمت )فردي، (شدمی ترنزدیک صدا که طورهمان. کندمی مطرح را

 مدنی شهید به. بود عصبانی خیلی شود اتاق وارد دادند اجازه ایشان به وقتی. بودند پزشکروان ایشان گویا. هستند
 شهید »باشیم. اینجا توانیمنمی ما، کنندمی تهدید را ما و هست مشکل ،کرد زندگی شودنمی اینجا آقاحاج« :گفت
 برخورد گونهاین نداشتم انتظار شما از من دکتر آقاي« :گفتند دکتر به تندي با حال عین در اما زیبا بسیار لحن با مدنی
 تعجب شما برخورد نحوه این از من. دارید پزشک به نیاز خودتان حاال اما کردید درمان مرا فرزند شما، کنید
 مدنی شهید بعداً . کرد رعایت را سکوت کامالً، ریختند پزشک این سر روي سردي آب که انگار »کنم.می

 مردم با و کنید درك را مردم وضع باید شما، هستند تنگنا و سختی در مردم« :گفتند و دادند ایشان به توضیحاتی
 3».بود مدنی شهید قاطعیت و بودن مردمی دهندهنشان ماجرا این »باشید.

 یژگیو نیبود. دوم شهید مدنی تیخصوص نیترپاك مهم تیو ن اخالص«دهد که توضیحات فوق نشان می
اتمام آن  يبرا يچراکه از زمان آغاز هر کار ؛بود يو تیجد رد،یقرار گ نیهمه مردم و مسئول يالگو دیکه با شانیا

 ،دانستندیتحقق آن را محال م یبود که برخ ینیهمدان کار سنگ هیمهدمجموعه  ياندازراه کرد.یتالش م تیبا جد
 4»تا کار به اتمام رساند. ستادیا کار پايتمام  تیاما با جد

                                                                                                                                                                                   
 مسچی. حسین . مصاحبه آرشیوي دکتر1
 . مصاحبه آرشیوي محمد جوادي.2
 همدانی. . مصاحبه آرشیوي با توقع 3
 زاده.عندلیب اهللاي با آیت. مصاحبه آرشیو4
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 نشینی با مردم (نفوذ اجتماعی). ارتباط نزدیک و هم7-10
 تمام با که ايگونهبه کردمی برقرار زیبایی و خوب ارتباط نیز اجتماع با معنوي سلوك و سیر ضمن مدنی اهللاآیت
 شهید شود. اینمی دینی مفاهیم بهتر انتقال و هادل نزدیکی باعث اصل اینباور داشت که  زیرابود  ارتباطدر  افراد

 مهدیه درمانگاه و مهدیه داراالیتام، مهدیه الحسنهقرض صندوق ایجاد؛ داشت توجه اجتماعی مسائل به بسیار بزرگوار
 شهید این بود. جایگاه نیازمندان و مردم سالمتی و مالی مشکالت رفع براي شهید این جتماعیا وجود برکات از و...

 یادم«؛ پرزاد کردند و به تعبیر محمدعلیمی قبول را ایشان فرمایشات استثنا بدون مردم که بود باال اياندازهبه واالمقام
 گوشت قیمت اتفاق این با و نخرند گوشت خواست مردم از مدنی شهید، شد گران گوشت همدان در زمانی هست

 1»داشت. عجیبی معنوي و اجتماعی نفوذ مدنی شهیدبرگشت.  قبل به
زیستی و هماهنگی سطح زندگی ایشان هاي گسترش نفوذ اجتماعی شهید مدنی در بین مردم، سادهیکی از زمینه
مندي براي مردم باعث شد تا ایشان سطح غهپذیري و دغدزیستی، همراهی با مردم، مسئولیت. سادهبا سایر مردم بود

خوبی در جهت پیشبرد منافع ملی و امور  قابل قبولی از اثرگذاري اجتماعی داشته باشند و از این سرمایه اجتماعی به
 او، داشت را مردم دغدغه و بود زیستساده مدنی شهید«خیرخواهانه بهره بگیرند. در این زمینه اشاره شده است؛ 

 لذا بود، عامل اول درجه در خود گفتمی آنچه به مدنی اهللاآیت داد.می قرار مردم سطح در را خود که بود کسی
 مراوده جامعه مستضعف و نیازمند افراد با کنند سعی و باشند عارف و زیستساده اثرگذاري براي باید نیز مسئوالن

 2».ذاردبگ را خود اجتماعی اثر تواندمی موضوع این چراکه باشند داشته
 در مدنی بود. شهید خدا براي کار انجام و او خلوص ایشان محبوبیت دیگر دلیل«د؛ کناشاره می طاهري اهللاآیت

 کیف و کم نظر از و است فعال هم نیز همچنان که دادند پیشنهاد را مهدیه مؤسسات موضوع بود همدان در که مدتی
 را کارش که هرکس، است ابدي متعال خداوند چراکه است عدهقا یک هم این البته. یابدمی ارتقا روزروزبه هم

 3».ندارد ادامه و بقا باشد غیرخدا براي که کاري هر ،است فانی غیرخدا. کندمی پیدا بقا نیز دهد انجام خدا براي
سالمی نشستن انقالب ا ثمر مله روحانیون انقالبی بودند که براي بهازج مدنیاهللا آیتگفت، شهید در نهایت باید 

ردم عادي غافل مهاي مستمر و فراوان سیاسی، از شرایط با توجه به فعالیت و هاي فراوانی انجام دادندمجاهدت
الش داشتند تا هاي خدماتی و عمرانی پرداختند و تنشدند. ایشان در طول حیات پرثمر خویش، دائماً به فعالیت

 نیازهاي مردم را برطرف نمایند.
زیست که جامعه ایرانی در در عصري می دهد که وينشان میشهید مدنی ت زمانه بررسی عصر و مقتضیا 

اي مواجه بود. در ات و خدمات اجتماعی با مشکالت عدیدهاقتصادي، بهداشت و درمان، رفاهیهاي سیاسی، حوزه
تأسیس نهادهایی  هاي موجود در جامعه، به فکر ساخت وها و کاستیهمین راستا شهید مدنی ضمن توجه به نابسامانی

                                                                                                                                                                                   
 پرزاد. . مصاحبه آرشیوي با محمدعلی1
 پرزاد. . مصاحبه با محمدعلی2
 اهللا طاهري.. مصاحبه با آیت3
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هاي بومی و محلی هر منطقه براي پر افتاد تا از این طریق بتواند مشکالت مردم را برطرف نماید. ایشان از ظرفیت
توان به المنفعه و خدمات اجتماعی شهید مدنی میازجمله اقدامات عام گرفتند.هاي موجود بهره میکردن شکاف

کاري در تأسیس جهاد سازندگی دیه، کتابخانه، داراالیتام مهدیه، همالحسنه مهساخت مسجد مهدیه، صندوق قرض
حل اسکان الحسنه، کارگاه قالیبافی، احداث حمام، احداث حسینیه، مدرسه و مدر همدان، تأسیس صندوق قرض و...

در دره مرادبیگ، هدایت معنوي تأسیس نهادهاي اقتصادي و تربیتی در آذرشهر، احداث صندوق طالب و...
زهرا، تأسیس کانون اسالمی خواهران همدان، برپایی زدگان بوئینآباد، کمک به زلزلهالحسنه رضوي در خرمقرض

هاي ها و ویژگیبرخی از خصلت اشاره کرد.و...  حوزه علمیه در کشور ترکیه، تأسیس بانک اسالمی در نورآباد
نشینی با فقرا و ؛ مردمداري، توجه به نیازهاي مردم، همقرار زیر است المنفعه بهایشان در راستاي برپایی نهادهاي عام

توجه به نیاز مستمندان، تالش براي رفع موانع تولید بانوان، کارگشایی و خدمت صادقانه و خالصانه به مردم، اهمیت 
نی، دادن به خلوص نیت در نهادسازي، وقف کردن خود براي امور خیریه، ابتکار و خالقیت در امور رفاهی و آبادا

هاي وقفه براي خدمت به خلق خدا، ترغیب مردم به فعالیتها، تالش مستمر و بیها و سخنرانیعمل کردن به حرف
وضعیت مردم  سرمایه اجتماعی خویش براي بهبود اهللا مدنی از. آیتهاي اجرایی و... ، قاطعیت در برنامهخداپسندانه

 کرد.مسیر، از هیچ تالشی کوتاهی ن بهره برد و در این
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 فصل دهم
اسالمی جمهوري استحکام با مدنی شهید اندیشه نسبت
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 یاسالم يجمهور استحکام با یمدن اهللاآیت شهیاند نسبتفصل دهم: 

 . مقدمه1
د از انقالب اسالمی، است که در دوران قبل و بع هاي برجسته انقالب اسالمیاهللا مدنی یکی از شخصیتآیت

هاي ممارست زیادي براي سقوط نظام طاغوتی پهلوي و استقرار نظام اسالمی در ایران انجام داد و به دلیل فعالیت
تا زمان پیروزي انقالب  20سیاسی گسترده علیه ظلم و استبداد، همواره در تبعید و هجرت بوده است. ایشان از دهه 

سیاسی، اقتصادي و اجتماعی مبارزه کردند و امر به معروف و نهی از منکر نیز  اسالمی با انواع مفاسد فرهنگی،
هاي ایشان بوده است. یکی از مصادیق نهی از منکر در سیره ایشان، مقابله با ظلم، فساد و تباهی رژیم سرلوحه تالش

أسیس نظام اسالمی است. پهلوي است و از مصادیق امر به معروف توسط شهید مدنی، دعوت مردم مسلمان ایران به ت
توان یکی از اهداف مبارزات سیاسی شهید محراب دینی را می نظام فاسد و تبلیغ جامعه و حکومترو، نفی ازاین
اهللا مدنی در نظر گرفت. از آنجایی که استحکام بخشی به نظام اسالمی عامل تقویت ساختارهاي مختلف نظام آیت

شود، دیدگاه و افکار شهید مدنی در باب استحکام نظام جمهوري می گیري یک مجموعه منسجم و مقتدرو شکل
تشریح کرد؛ یعنی نظامی که دولت و ملت در آن به صورت متحد و   1»بنیان مرصوص«توان در قالب اسالمی را می

 د.رجی نیز متحد و همدست هستنمنسجم در مسیر اهداف و آرمان ایستادگی دارند و در برابر دشمنان داخلی و خا
 اهللا مدنی وجود دارد.این رویکرد در سیره نظري و عملی شهید محراب آیت

 . معنا و مفهوم نظام اسالمی2
اهللا مدنی آیت لح به جاي نظام سیاسی پیشین است؛اي، مترصد استقرار نظامی عادل و صاهر متفکر یا نیروي انقالبی

ها وانی مترصد مبارزه با نظام سیاسی طاغوتی بود و در سخنرانینیستند. ایشان از همان دوران ج نیز از این قاعده مستثنا
با توجه به این مسئله، در این بخش تالش   2و بیانات خود همواره بر حکومت عدل علوي و نظام دینی تأکید داشتند.

ی قرار اهللا مدنی مورد بررسبر این است تا نظام اسالمی و الگوي مطلوب آن در اندیشه سیاسی شهید محراب آیت
گیرد. قبل از پرداختن به مبحث نظام سیاسی مطلوب در آراء و افکار شهید مدنی، در ابتداي امر به بررسی نظام 

 پردازیم.اسالمی از دیدگاه متفکران مسلمان می
                                                                                                                                                                                   

 نَ یالَّذِ حِبُّیُ الّلهَ إِنَّ*َتفْعَلُونَ  ال ما تَقُوُلوا أَنْ ّلهِال عِْندَ مَْقتاً کَُبرَ*تَْفعَلُونَ ال ما تَقُولُونَ ِلمَ آَمنُوا نَیالَّذِ هَایُّأَ ای«چهارم اشاره کرده است:  مبارکه صف، آیه . در سوره1
 که عمل این کنید؟می آن خالف عمل مقام در که گوییدمی زبان به چیزي چرا اید،آورده ایمان که کسانی اي اال: مَْرصُوصٌ انٌیُبنْ کَأَنَّهُمْ  صَفّاً  ِلهِیَسبِ یفِ قاتِلُونَیُ

 سّدي و بنیان مانند کافران، با جهاد صف در او راه در که را مؤمنان آن خدا. آوردمی غضب و خشم به را خدا سخت بسیار کنید آن خالف و بگویید سخن
 ».داردمی دوست بسیار پایدارند، و همدست آهنین

 .1399 نیفرورد 31 ، قم مقدس،فریمیابراه يعبدالهاد اهللاتیآ. مصاحبه نگارنده با 2
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 گرفتارى عمیق ریشه درمان براى همدوش عامل اسالمى دو رسالت در، اخالقى تربیت و زندگى معنوى فهم
 شود وتعبیر می »زندگى معنوى فهم« به، ابدى حیات مقدمه مثابهبه دنیا زندگى فهم از. روندمى ارشمبه انسانیت

 از اخالقى احساس و زندگى معنوى فهم. است »زندگى از اخالقى احساس«نیز  اخالقى تربیت از برآمده احساسات
 خداوند رضاى معیار آن؛ است استوار هاآن ایهپ بر، انسانیت براى اسالم تازه اخالقى معیار که هستند اىپایه دو، آن

 و خیر و حق ساحل به را بشریت کشتى، شمردمى زندگى عام معیار را آن اسالم که خداوند رضاى. است بزرگ
 احساس و زندگى معنوى فهم که کندمى جلوه این در اسالمى نظام بنیادین امتیاز پس .گرددمى رهنمون عدالت
 تأمین و جامعه و فرد هماهنگ ارزش: از است عبارت نظام این محور. است ساخته خود نظام اساس راآن  از اخالقى
 سر آن از انسانیت کامل نظام که اخالقى و معنوى است اىعقیده اسالم. متوازن صورتبه اجتماعى و فردى زندگى

 و سازدمى نمودار را برترش دفه، مسیر این در و کندمى ترسیم برایش راآن  مشخص و روشن راه و زندمى بر
 اخالقى احساس از انسان و گردد سرکوب زندگى از معنوى فهم اینکه اما. شناساندمى او به را آن از دستاوردهایش

 آفریننده اقتصادى عامل و گردد تلقى مادى منافع از ناشى محض پندارهاى صرفاً اخالقى مفاهیم و شود تهى حیات
 امیدى، شود بسته امید او اجتماعى مندىسامان و انسان سعادت به، حال این با و شود شمرده معنویات و هاارزش همه

 تنظیم راآن  فنى مهندسان از گروهى که گردد تبدیل مکانیکى دستگاهى به بشر که یابدمى تحقق وقتى تنها که است
 ادیان. نیست دشوار و سخت کارى، آن زا اخالقى احساس و زندگى از معنوى فهم این بنیان بر انسان تربیت .نمایند

 هاىاحساس و معنوى مفاهیم همه یابىدر ریشه .اندپرداخته زمینه همین در خود بزرگ رسالت ایفاى به بشر تاریخ در
 رسیمنمى این از ترمنطقى و تراى روشننتیجه به، گردآمده امروز جهان در که واال عواطف و هاآگاهى و اخالقى

 و انسان طبیعى هاىانگیزه و انسانیت تهذیب براى ادیان فراوان هاىتالش اساس بر هاآن هاىبنیان و هاپایه که
 به ، فرماناسالمى نظام و اسالمى حکومت برنامه با رو، مردمازاین 1.است شده استوار او عمل و زندگى هاىبایسته

 2دارند. خداوند به مسئوالنه و زنده ایمانى و نمایندمى منع بد کار از و دهندمى نیک کار
، موضعه من الخیر ادّخرتم و، معدنه من العلم اقتبستم لو، النّسمۀ برأ و الحبّۀ فلق و الذي أما« فرماید:می (ع)امام علی

، اإلسالم لکم اضاء و، األعالم لکم بدت و، السّبل بکم البتهجت، نهجه من الحقّ سلکتم و؛ وضحه من الطّریق أخذتم و
 اگر، آفرید را جاندار و شکافت را دانه که خدایى به سوگند معاهد؛ ال و مسلم منکم ظلم ال و، عائل فیکم عال ما و

، بودید پرداخته رفتن به راه میان از و، بودید شده جویا آن جایگاه از را خیر و، بودید کرده اقتباس آن معدن از را علم
، گردیدمى آشکار هدایت هاىنشانه و، گشتمى روشن شما براى هاراه، بودید پیموده آن روشن طریق از را حق راه و
 حس را عائله هزینه و زندگى بار سنگینى کسهیچ دیگر، صورت آن در؛ گرفتمى فرا را شما اسالم فروغ و

 على(ع)امام  سخن این »گشت.نمى ستمى گرفتار ،است مسلمانان پیمان در که فردى یا مسلمان هیچ و، کردنمى

                                                                                                                                                                                   
 .61-63صص ،1393، )دارالصدر انتشارات( صدر شهید تخصصى علمى پژوهشگاهنشر  قم، ،)ژرفا(حسینى سیدابوالقاسم ترجمه ما، فلسفه در،ص سیدمحمدباقر. 1
 .29ص ، تابی، روزبه نشر، تهران، اسالمى حکومت در قدرت هاىسرچشمه، صدر . سیدمحمدباقر2



  519    اهللا مدنی با استحکام جمهوري اسالمینسبت اندیشه آیت فصل دهم: 
 

 یک راهگشاى آن صحیح شناخت و دین از صحیح پیروى یعنى، دین اجتماعى و مردمى هاىآرمان به است شارها
 است محرومیتى نه و است؛ حاکم اقتصادى و اجتماعى عدالت آن در که است آگاهانه و سالم و برخوردار زندگى

 و، اوصیا امامت و انبیا رسالت واالى نآرما و اعالء مقصد است این و -غیرمسلمان نه و مسلمان به نه-ستمى نه و
 اسالمى نظام 2استبداد است. از دور به و مردمى نظامى، اسالمى رو، نظامازاین   1.اسالمى نظام و قرآنى حقّه حکومت

  :است مسلمانان ضرورى نیاز زیر دالیل به
 احکامى ؛دارد هریش اسالمى شریعت اماحک در اسالمى نظام زیرا؛ اعتقاد و گذارىقانون بین انسجام ایجاد. یک

 وآلهعلیهاهللاصلى انپیامبر خاتم بر آسمان از که است دینى اسالم کهاین به ایمان و اعتقادشان حکم به مسلمانان که
 دیدگاه از که هاقانون و هانظام دیگر برخالف معتقدند هاآن اجراى وجوب و احترام، تقدس به، است شده نازل

 موفقیت عوامل ترینمهم از یکى که نیست شکى. دنندار شرعى پشتوانه و احترام، تقدس عقایدشان به ناب و مسلمانان
 عاطفى همراهى، ینقوان آن به نسبت مردم احترام، شودمى گرفته کاربه  اجتماعى زندگى دهىسازمان براى که قوانینى

 نسبت فقط مانانمسل براى حالت این و؛ است اجرا و عمل در مرحله هاآن به ایمان و هاقانون آن اهداف با روحى و
 .دارد وجود اسالمى نظام و اسالم شریعت احکام به

 دیگر اجتماعى هاىنظام زیرا؛ مسلمان انسان زندگى اجتماعى جنبه و معنوى جنبه میان سازگارى ایجاد براى. دو
 خدا با انسان رابطه شامل که را معنوى جنبه غالباً و پردازندمى بشر زندگى اجتماعى روابط جنبه به تنها اسالم، از غیر

 نظام و زندگى براى هاگذاريقانون اگر، بنابراین .کنندمى رها ،است انسان هاىآرمان و اخالق، اراده دادن رشد و
 شویممىن نیازبى زندگى معنوى جنبه براى نظامى یعنى دیگر نظام از، بگیریم بشرى منابع از اسالم جاى به را اجتماعى

 روش بین رو،ازاین .ندارد وجود اسالم از غیر ما معنوى زندگى دادن سازمان براى اىشایسته منبع هیچ سویى از و
 زندگى در قراردادى قوانین تنظیم روش با است شده دریافت اسالم از که مانمعنوي زندگى به بخشیدن نظم

 معنوى زندگى که حالی در، است متضاد و مختلف نظام دو این مبانى و بنیادها زیرا؛ شودمى ایجاد تضاد، اجتماعى
 مسلمان فرد و شده حاکم سردرگمى که است این حالت این نتیجه. دارند متقابل تعامل و ارتباط اجتماعى زندگى با

 بخشالهام منابع میان تضاد حالت در و شودمى بالتکلیفى و نوسان دچار زندگى اجتماعى جریان و معنوى جریان بین
 پایه عنوانبه را اسالم اما اگر .برد خواهد سربه، اجتماعى زندگى کنندهتنظیم منابع و معنوى زندگى تنظیم در او

 را زندگی همه واقع در، کنیم انتخاب معنوي و اجتماعى زندگى مختلف هاىعرصه در گذارىقانون و دهىسازمان
  3.ایمکرده گذارىپایه، است اسالم همانا که انهیگ بنیان یک بر، ناهماهنگ و متضاد پایه دو جاى به

 همه از را فهم این اسالم کهاین و است آن شئون و منافع و امت به توجه و سرپرستى سیاست، اسالم مقبول سیاست
 به نسبت همگى و هستید سرپرست شما همه«: فرمود وآلهعلیهاهللاصلى اکرم پیامبر، چراکه؛ خواهدمى مسلمانان

                                                                                                                                                                                   
 .59ص ، 2جلد، ق1432، اسالمى فرهنگ نشر دفتر، تهران، آرام احمد مهترج، الحیاة، حکیمى على و حکیمى محمد، حکیمى . محمدرضا1
 .262، ص1جلد ،1383 ،کتاب بوستان، قم، قرآن فرهنگ، رفسنجانی هاشمی اکبر. علی2
 .114-115ها، پیشین، صصبارقه، صدر . سید محمدباقر3



 قانی(ره)دهخوار مدنی اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید هايفعالیت و شخصیت زندگانی، شفاهی تاریخ :االعالم العلماء سید   520
 

  

 حفظ دارعهده، اسالمى نظام که شودمى خالصه این در دارد تأکید آن بر فهم این که رسالتى ».مسئولید نرعیتتا
 اسالم مکرم نبى که است سخنى، ادعا این بر گواه بهترین. است آن اخروى و دنیوى شئون سرپرستى و امت منافع

 من آنچه از بهتر چیزى که شناسمنمى را جوانى عرب تمام در من سوگند خدا به«: فرمود خود نزدیکان به خطاب
 1»ام.آورده شما براى را آخرت و دنیا خیر من چراکه؛ باشد آورده خود قوم براى، امآورده شما براى

 :کنیم تجزیه توانیممى زیر عناصر به را اسالمى نظام
 پرداخته بشر ندگىز هىدسازمان به که اسالمى شریعت احکام از است عبارت :اسالمى نظام قانونى محتواى -1
 .است
 قرآن از برگرفته قانونىِ محتواى همه که معتقدیم مسلمانان ما زیرا؛ است متعال خداوندکه  :نظام گذاربنیان -2
 .است شده نازل پیامبران خاتم بر وحى طریق از، سنت و کریم
 .ستاو زندگى انبجو و فعالیت هاىعرصه همۀ در هاانسان فراگیر تربیت که: اسالمى نظام هدف -3
 فقهاى و دارد عهده به اسالمى فقه را آن مسئولیت که است فرایندى ساختار این: اسالمى نظام قانونى ساختار -4
 قانونى محتواى درواقع .هستند آن آوردن دستبه دارعهده، سنت و کریم قرآن از شریعت احکام استنباط با اسالم

، گذاربنیان و قانونى محتواى چگونگى زیرا؛ هستند اىپیوستههمبه گانههس عناصر، آن گذاربنیان و هدف، نظام هر
 2.کندمى تعیین را هدف

 راستاى در اهداف این که است خاصى اهداف سمت به اسالمی در نظام توسعه هاىسیاست گیرىهتبنابراین، ج
 و تقوا فزونى: از اندعبارت هدافا این. است انسان خلقت اصلى هدف کنندةتأمین مجموع در و اسالم نظام مقاصد

الهى و  حدود رعایت بودن، همگانى با رعایت شرایط عقل، رفاه و علم سالمتى، گسترش و امنیت ایمان، برقرارى
 از که اصولى چارچوب در باید، ذکرشده اهداف سمتبه حرکت، اسالمى توسعه الگوى دنیازدگى. در از پرهیز
 ممکن مختلفى هاىراه از) هدف( عمومى رفاه به رسیدن مثال براى ؛یابد تحقق ،یدآمى دستبه مکتب این بینىجهان
: از اندعبارت مبانى از بخشى. باشد داشته سازگارى دین مبانى با که پیمود را راهى باید فقط، نظام این در ولى است

 است جه داشت که الزمدر عین حال باید تو 3.برادرى و اخوت و اجتماعى دین، عدالت طلبى، حاکمیتآخرت
 ؛الْإِحْسانِ  وَ بِالْعَدْلِ یَأْمُرُ اللَّهَ إِنَّ« آنکه براى، شود توزیع احسان و عدل براساس هاتوده میان در معیشت لوازم و هانعمت
 براى را خدا ؛اإلحسان و العدل إلّا أمر عباده فی للَّه لیس« و -قرآن نصّ به -»است داده فرمان احسان و عدل به خدا

 مسکن از، همه مردم که است صادق(ع)، واجب امام تعبیر بر بنا -»نیست احسان و عدل جز فرمانى و امر بندگانش
 و سیاحتى سفرهاى و زیارتى سفرهاى و آسایش و رفاه و پرورش و آموزش و بهداشت و کار و خوراك و لباس و

                                                                                                                                                                                   
 .342ص  ،1393)، دارالصدر(صدر شهید تخصصى علمى شگاهپژوه انتشارات، قم، مؤذنى امید ها، ترجمهبارقه، صدر . سید محمدباقر1
 .119ها، پیشین، ص بارقه، صدر . سید محمدباقر2
، 3، جلد1385 دانشگاه، و حوزه قرآنی هايپژوهش بنیاد انتشاراتی مؤسسه مشهد، ،طب و قرآن مقاالت مجموعه ،دانشگاه و حوزه قرآنى هاىپژوهش .بنیاد3

 .49ص



  521    اهللا مدنی با استحکام جمهوري اسالمینسبت اندیشه آیت فصل دهم: 
 

 علما بر پس. باشند برخوردار، بپذیرند دین اولیاى و بپسندند را آن رسول(ص) و خدا که عادالنه شکلى به استراحتى
 مقصود این تا دارند کار به را خویش کوشش و تالش تمام که است واجب اسالمى نظام در مسئول هاىدستگاه و

 دست در آن برنامه دادن قرار و -تالش منتهاى و جهد بذل با -آن براى شده آماده هاىراه همه از، الهی بزرگ
 1.کند پیدا یافتن تحقّق به راهى و شود عملى متعهّد متخصصان

 
 اهللا مدنی. نظام اسالمی در بیانات شهید محراب آیت3

ه سیاسی ایشان بررسی سیر اي داشت.سازي و تشکیل حکومت منبعث از اسالم تأکید ویژهشهید مدنی به مسئله نظام
ر کالم، مواضع سیاسی زیادي انجام دادند و این مسئله د دهد که در راستاي استقرار نظام سیاسی اسالم تالشنشان می

ر تمامی اجزاء، و افکار ایشان مشهود است. نظام اسالمی در کالم و اندیشه شهید محراب، نظامی است که اسالم د
 داوند و نائب امامساختارها و نهادها حاکمیت دارد و قانون ملی برآمده از شریعت است. حاکم نظام نیز نماینده خ

می در اندیشه رو، نظام سیاسی اسالشود. ازایناست و تمامی تصمیمات براساس مصالح اسالم گرفته می (عج)زمان
 گذارينظر بنیانمشریعت الهی بوده و از اسالمى پایبند  نظام قانونى اهللا مدنی به لحاظ محتواىشهید محراب آیت

سالمی است. از ااسالمى، تربیت انسانی و اسالمی امت  نظام نظام، خداوند عامل حقیقی نظام اسالمی است و  هدف
ام و حکومت اسالمى، ولی فقیه حاکم نظام اسالمی است. از دیدگاه شهید محراب، نظ نظام قانونى حیث ساختار

می دست هاي اسالتوان به اهداف و آرماناسالمی یک ضرورت است؛ زیرا با حکومتی طاغوتی و غیردینی نمی
نی، اسالم دین از منظر شهید مد ، الزم و ضروري است.مدارو حکومت اسالمی براي جامعۀ دین ق نظامیافت و تحق

یی مردم نیز قانون گونه که براي زندگی معنوي بشر دستورهایی دارد، براي اداره امور معاش دنیازندگی است و همان
ظام اسالمی، ضامن اجراي به قوانین الهی در ن عنوان رهبري عادل و آگاهو برنامه دارد و در این میان، حاکمیت فقیه به

نگریست و نسبت بدان اهتمام اسالمی، با توجه خاصی می اهللا مدنی به این امر مهمصحیح این دستورات است. آیت
ز بیانات شهید مدنی ادر یکی  ل اساسی اسالم پرداخت.پیرایه، به تبیین این اصوانی داشت. او با زبان ساده و بیفرا

 است؛ آمده 
گویم؛ معلوم است که حکومتی براي ما الزم است، اما باید از طور صریح و آشکار میبا یک حساب روشن و به«

 2»خود پرسید که آیا حکومت را طاغوت اداره کند یا یک شخص اسالمی!
باشد. شهید ها باید برآمده از قوانین الهی منشأ و ماهیت نظام اسالمی، خداوند است و تمامی قوانین و سیاست

است.   3»بخش اسالمعمل به تعالیم حیات«می نیازمند مدنی اعتقاد دارد، تحقق پیروزي نهایی براي نظام و انقالب اسال
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و همین ایمان راستین است که   1ایشان امت اسالمی در نظام دینی به نیروي ایمان و سالح قرآن نیاز داردبنا بر باور 
 2دهد. در رأس این نظام، حاکم اسالمی (ولی فقیه) قرار دارد.شکل میشاهکله و ماهیت نظام سیاسی را 

نظام اسالمی از دیدگاه شهید مدنی باید مترصد دستیابی به اهداف متعالی باشد. در بُعد اول، تربیت صحیح انسانی 
اهداف حکومت عدالت از بعد اجتماعی و سیاسی، تأمین  در   3و دینی باید توسط کارگزاران حکومتی مدنظر باشد.

کند، نظام اسالمی یک نظام عادالنه بوده و عدل علوي سرلوحه طور که شهید مدنی به آن اشاره میهمان خواهد بود؛
 4حکومت و نظام اسالمی است.

 . نظام سیاسی والیی از منظر شهید مدنی4
ظامی که ولی فقیه در ن؛ یعنی مدنی، نظام والیتمدار است اهللاآیت الگوي مطلوب براي جامعه ایرانی از منظر شهید

را به همراه خواهد  ارتباط وثیق بین امام و امت، استحکام نظام پذیري دارند.رأس نظام بوده و مردم فرهنگ والیت
 داشت.

 »آمنوا الذین ولی هللا« خداست مال بالذات و اوالً، والیت«کند؛ معلم اخالق در باب مبانی والیت فقیه اشاره می
 .دارد ما درباره هم را اختیاري گونههمه کرده خلق و آفریده را ما که کسی پس. ماست خالق و ارآفریدگ) چون(

 اولی انبی«: پیغمبرش به است شده تفویض عبادتش به نسبت و دارد بشر به نسبت متعال خداوند که را ايتامه اختیار
 من و امرهم من الخیرة لهم یکون ان امراً رسوله و اهللا قضی اذا مومنۀ ال و منلمؤ کان ما و«، »انفسهم من بالمؤمنین

 فی یجدوا ال ثم بینهم شجر فیما یحکموك حتی یومنون ال ربک و فال«و  »مبینا ظالًال ظل فقط رسوله و هللا یعص
 متعال خداي را والیت این و باشد تسلیم باید امت تمام، پیامبر برابر در» تسلیما یسلموا و قضیت مما حرجاً انفسهم

 است این اشوظیفه، شو جدا اتبچه و زن از، شو خارج مالت از بگوید فردي به اگر حتی، پیامبرش به است داده
 امر به، بود خدا رسول وسیله به شدمی که هاجنگ بکنند!! این عمل باید بدهد پیامبر که دستوري هر شود، جدا که

 که بود والیتی با، جنگیدمی قریش و کفار با پیغمبر) و(. شد پیدا خدا رسول براي که سَریه، غزوه. بود خدا رسول
 به رسیده تا...و) ع(علی به جانشینانش به داده را والیت این هم بعداً، کردمی اعمال را والیتش، بود داده او به خدا
 آخرین به که، شریفش توقیع وسیله به شده شروع کبري غیبت وقتی هم مهدي حضرت، مهدي حضرت زمان

 حدیثنا رواة الی فیها فارجعوا الواقعه الحوادث اما و«: فرمود و نکن معین خود براي جانشین دیگر فرمود اشهنمایند

                                                                                                                                                                                   
 ضمیمه به اسالمی نظام کارگزاران و مدیران ویژه علمیه حوزه اساتید اخالق هايدرس سلسله از برگرفته: کارگزاران اخالق، همکاران و گلزاده .  صادق1

 1382، ص24.)، اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات(قم کتاب بوستان مؤسسه، قم، مدنی شهید اهللاآیت اخالق هايدیدگاه و زندگینامه
 .303، ص1381 ،کتاب بوستان، قم، مدنی سیداسداهللا اهللاآیت محراب شهید دومین یادنامه: رفانع و اخالق آینه، گلزاده . صادق2
 نبوي. سیره موضوع با مدنی شهید . سخنرانی3
 .54کارگزاران، پیشین، ص اخالق، همکاران و گلزاده . صادق4
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 پیغمبر جانب از هم عصر ولی، است عصر ولی جانب از فقیه والیت پس» علیکم هللا حجۀ انا و علیکم حجتی فأنهم
  1».فقیه هب داده خدا را والیت این پس، خداست جانب از پیغمبر و است

 اعمال قدرت این همه که گذاشتندنمی شاهنشاهی و طواغیت قدرت دوران در منتها« کند:ایشان در ادامه بیان می
 به ،فقها وسیله به مسلمین کارهاي تمام هم باز ولی، گرفتندمی را قدرت این يجلو و بودند قدرت این راه سد. بشود
 اشخاصی به دادندمی دیگري اجازات، کردندمی صغیر براي قیم نصب. گرفتمی انجام بود که بزرگ مراجع وسیله

، داشتند را هااین، دادندمی دستور قیم نصب قُصّر و غُیّاب براي، دادندمی حسبیه امور اجازه .داشتند صالحیت که
کند.  اجرا یهفق که گذاشتندنمی، داشتند دست در که هاییقدرت واسطه به وقت هايدولت را کلی کارهاي منتها
 امر به هم زمان امام، زمان امام امر به است رأس در هم فقیه، است مسلمان مردم دست در قدرت دیگر که حاال ولی

 است امري یک این !باشند داده فقیه به مردم که نیست امري یک فقیه والیت پس. خداست امر به هم پیامبر و پیامبر
 در امور نیست. تمام درست کارش اصل فقیه والیت بدون باشد مسلمان، مانمسل هم اگر و، داده او به خدا که الهی

 منکم کان من ان ینظر« حدیث و خواندم که حدیثی همین »بیدالعلیاء االمور بحاري« است: الشرایطجامع فقیه دست
 فاذا حاکماً یکمعل جعلته قد حکماًفانی به فیرضوا احکامنا عرف و حرامنا و حاللنا فی نظر و حدیثنا روي قد بمن

 »باهللا الشرك حد علی هو و هللا علی راد علینا الراد و رد علینا و هللا بحکم استخف فانما منه یقبل فلم بحکمنا حکم
). هستم او بر حجت هم من، ماست حق به عارف آنکه، (شما به من جانب از است حجت او که فرمایدمی عصر امام

 به شرك کند، رد را ما که کسی و است کرده رد را ما اینکه مثل کند رد الشرایطجامع فقیه به نسبت که کسی
 باشند کرده تفویض اساسی قانون در یا مجلسین در باشند نشسته که نیست فعلی اصطالح به امر یک خداست. پس

 فقیه والیت زیر بار کسی هم اگر و. اندکرده تثبیتش و، اندکرده تقریرش را او، است خدایی که است امري، فقیه به
 والیت اگر، باشد خواهدمی مقامی هر، منمؤ گفت شودنمی مسلمان گفت شودنمی، نیست هم اسالم زیر بار، نباشد
 مسلمان، نیست مؤمن گوییممی بلکه، شک نه، خدا به ایمانش در و داریم شک اسالمش در ما ندارد، قبول را فقیه

 2»نیست.
 به امور تمام ،الفداء له ارواحنا مهدي حضرت کبري غیبت از بعد«د؛ کنایشان در سخنرانی دیگري اشاره می

 غیبت یک و صغري غیبت یکی، داشتند غیبت دو هللا بقیه حضرت که دانیدمی. هست و بوده متعهد روحانیت دست
 غیبت که وقتی و بودند تماس در مردم با و داشتند خاصه نیابت حضرت آن از اشخاصی، صغري غیبت کبري. در

 غیبت زمان و نکن معین خود براي نایب این از بعد دیگر که نوشتند آخري نایب به حضرت آن، شد شروع بریاک
 فی نظر و حدیثنا قدروي بمن منکم کان من«گذاشت.  نخواهیم سرگردان و حیران هم را مردم و، رسیده فرا کبري
 فانما منه یقبل فلم بحکمنا حکم فاذا، حاکماً کمعلی جعلته فانی حکما به فلیروضوا احکامنا غرف و حرامنا و حاللنا

                                                                                                                                                                                   
اهللا سیداسداهللا مدنی، نامه شهید محراب آیتاهللا: ویژه، در مهاجر فی سبیل »هاي حکومت اسالمی در افکار و بیانات شهید مدنیبایسته«سیدمحمدجواد قربی،  .1

 . 18، ص  1399گرداورنده سید محمدجواد قربی، تهران، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول، 
 . سخنرانی شهید مدنی با موضوع والیت فقیه.2
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 ببینند و کنند نظر باید شیعیان» باهللا حدالشرك علی هور و هللا علی الراد علینا والراد، رد علینا و هللا بحکم استخفف
 و احکام و، شده نظر صاحب و کرده مطالعه ما حرام و حالل در و کرده روایت را ما حدیث که است کسی چه
 را او) الهی حجت و معصوم امام(من که زیرا بپذیرند؛) شرع(حاکم عنوانبه را او باید پس. است شناخته را ما ینقوان
 نیست این جز، نپذیرند او از چنانچه، کرد حکمی، ما حکم به شخص این که هنگامی پس» ام.داده قرار حاکم شما بر

 به شرك در حد این و، خداست هردکنند، ما ردکننده که، اندنموده ما بر رد و، اندشمرده کوچک را خدا حکم که
 منظورم(غربی یا باشد شرقی، سفید یا باشد سیاه خواهدمی شخص این حاال. عامه نیابت گویندمی را خداست. این

 باشد اصفهانی، شیرازي یا، باشد یزدي) مغرب یا باشد مشرق اهل اینکه یعنی، غرب یا شرق به وابسته که نیست این
 شیراز اهل هم شیرازي میرزاي و دزفول اهل انصاري شیخ، مثال براي. بوده هم همینطور کما اینکه ،...و دزفولی ای

خمین است.  اهل که خمینی آقاي و، بوده عرب حکیم و آقاي یزد اهل یزدي محمدکاظم سید مرحوم بعد و. است
 و تقلید مرجع و زمان امام نایب شودمی او، دفرمودن بیان زمان امام که باشد شرایطی و صفات آن واجد که کسی

 1».بگیرد انجام، تقلید مرجع و الشرایطجامع مجتهد تواناي دست به باید مردم شرعی کارهاي تمام، کبري غیبت از بعد
رهبري در جامعه اسالمی را به خوبی درك کرده اهللا مدنی اهمیت جایگاه آیت دهد شهیدفوق نشان می مطالب
دانست و بر ان از همان آغاز دوران طلبگی، وجود یک مرکز دینی و سیاسی را براي جهان اسالم الزم میبودند. ایش

شود،... هاي دنیوي و اخروي گرفتار میهرکس با پیشوایان و رهبران دینی مخالفت ورزد، به عذاب«؛ این اعتقاد بود
هاي شخصی خود بیفزایند، فقط قام و ثروتخواهند به مکنند، نمیرهبران راستین به طرف خودشان دعوت نمی

شان را با خداوند ها بتوانند رابطهخواهند آشنایی خلق با خدا کامل باشد و راه نشان دهند، به آن حد که انسانمی
 ند؛کاشاره می براي رهبري که شهید مدنی هاییتوجه به ویژگی با 2»تبارك و تعالی محکم سازند.

 3»کنیم.ما تمام دنیا را با یک انگشت رهبر عوض نمیست...والیت فقیه حافظ دین ما«

                                                                                                                                                                                   
 انقالب اسالمی. پیروزي از بعد و قبل روحانیت نقش عنوان با مدنی شهید . سخنرانی1
 .53پیشین، ص اخالص، جلوه مدنی شهید: ابرار با دیدار زاده،عباس . سعید2
 .111، ص1392نازلی،  نشر همدان، مدنی، شهید محراب شهید اولین چون جامعیتی میري، . میرهاشم3
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  هاي نگارنده)(یافته نمودار مختصات نظام اسالمی از منظر شهید مدنی

 
 نظام سیاسی مطلوب  اسالمی،جمهوري . 5

از طاغوت ها را اهللا مدنی، خداوند انساننظام سیاسی مطلوب در اندیشه شهید مدنی، نظام اسالمی است. به بیان آیت
سیاسی الهی و  تأکید دارند که نظام سیاسی طاغوتی در برابر نظام ایشان1دهد.واسطه ایمان نجات میو دشمنان به

 د؛ کنبه همین دلیل در مواضع صریح خود اعالم میاسالمی قرار دارد. 
یا حکومت طاغوت باید از خود پرسید که آیا حکومت را طاغوت اداره کند یا یک شخص اسالمی! حکومت اهللا «

(ع)! حکومت  (ع)! حکومت فرعون یا حکومت موسی کدام باشد! حکومت نمرود بهتر است یا حکومت ابراهیم
(ع)؟ بالشک، حکومت اهللا که فقیهان نمایندگان  (ع)! حکومت طاغوتیان یا امام زمان یزید یا حکومت امام حسین

  2»اهللا هستند.
عدالتی و تعرض به حقوق سالمی قرار دارد که مخالف طاغوت، ستم، بیدر نقطه مقابل نظام طاغوتی، جمهوري ا

سالمی ایران به ملت است. جمهوري اسالمی براي تعالی نیازمند دو اصل راهبردي استقالل و آزادي است. انقالب ا
شهید رمایش به ف الل، آزادي و جمهوري اسالمی بوده.سه اصل استق یابی به(ره) مترصد دست رهبري امام خمینی

 اهللا مدنی؛  محراب آیت

                                                                                                                                                                                   
 .18/06/1361. روزنامه جمهوري اسالمی، 1
 .51پیشین، ص، اخالص جلوه مدنی شهید: ابرار با دیدار، زادهعباس . سعید2

مختصات نظام اسالمی 
از منظر شهید مدنی

نظام هاي مخالف و رقیب نظام طاغوت و پادشاهی

بنیان گذار نظام خالق یکتا

هدف نظام اسالمی

برپایی عدل

تربیت انسانی

رشد مادي و معنوي

توسعه اخالق فردي و جمعی

ساختار نظام اسالمی حاکمیت ولی فقیه

محتواي نظام اسالمی احکام شریعت اسالم
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 آن خاطربه انقالب شهداي و است گرفته بنیان اسالمی جمهوري و استقالل، آزادي اصل سه روي ما انقالب«
 1».اندداده جان

خصی خویش شکند در نظام طاغوتی و مبتنی بر سیستم شاهی، افراد مترصد کسب اهداف شهید مدنی تأکید می
ضایت الهی راسالمی، تأمین مصالح جمعی مدِّنظر است و هدف امت اسالمی، تأمین  هستند ولی در نظام جمهوري

مت عمومی به خد است و در کارها، خداوند مدِّنظر کارگزاران و مردم است و جمهوري اسالمی یک نظام مبتنی بر
ظر گرفته ندر عبارتی دیگر، از آنجایی که خدمت به خلق خدا مترادف خدمت به خالق یکتا شهروندان است. به

توان یک یمشود، مقوله خدمت امري راهبردي و تأثیرگذار در سرنوشت جمهوري اسالمی است و این نظام را می
هاي پادشاهی ظامنشود و نظام خادم و الهی در نظر گرفت. همین رویکرد منجر به ارائه خدمات فزاینده در نظام می

 مدنی آمده است؛. در بیانات شهید محروم هستند از چنین نعمتی
 در امروز ولی، نبود حاکم یخدای نظام چون که بود این هم بود، علتش خود فکر به هرکس شاهنشاهی نظام در«

 مدت این کردن. در خدمت خدا به یعنی کردن خدمت هاانسان به و هستند فکر خدا به افراد، اسالمی جمهوري
 برابر چندین و بزرگی بس کارهاي انقالبی نهادهاي ،داشتیم که گرفتاري همه این با، اسالمی جمهوري کم
هاي رسانه وسیلهبه برابر، صدها اندازه به را کوچک کارهاي گذشته نظام در، اندداده انجام را قدیم نظام هايسال

 کرده گره هايمشت با کند مخالت اسالمی جمهوري این با کردند؛ هرکسمی تبلیغ خودشان به متعلق گروهی
 2».شد اهدخو مواجه

ی را مورد هاي خود، جمهوري اسالمهاي نماز جمعه و سخنرانیهاي مختلف در خطبهشهید مدنی به مناسبت
منیت، خدمات اتأیید قرار داده و زوایاي مختلف جمهوري اسالمی نظیر آزادي، استقالل، حاکمیت فقیه، عدالت، 

 اند. عمومی و... را بیان کرده
 
 شهید مدنی نظام اسالمی در اندیشهاز استحکام  هاقرائت. 6

روي نظام هاي پیشِهاي خویش به مشکالت، تهدیدات و چالشها، مواضع و خطبهشهید مدنی همواره در سخنرانی
این دادند که نتیجه عمل به رفت از مشکالت، راهبردهایی ارائه میجمهوري اسالمی اشاره داشتند و براي برون

حکام ساخت ونی نظام اسالمی بود. هرچند در اندیشه و بیانات ایشان از عبارت استراهبردها، استحکام ساخت در
نگی، سیاسی و اقتصادي به هاي فرههاي راهبردي ایشان در عرصهنشد ولی توصیه درونی نظام، استفاده

ند جمهوري تواو توجه به آنها میکرد کمک میهاي درونی بخشی نظام در برابر تهدیدات بیرونی و چالشاستحکام
ایمن کند؛ یعنی به جاي یک نظام شکننده، نظامی  هاي درونی نظامهاي خارجی و آسیباسالمی را در برابر تکانه

                                                                                                                                                                                   
 بوستان انتشارات، قم، محراب شهید شهادت سالیاد ودومینبیست مناسبت به فضیلت و اخالق همایش یادنامه: فضیلت و اخالق شهید، گلزاده . صادق1

 .288، ص1382،کتاب
 .52کارگزاران، پیشین، ص اخالق، همکاران و گلزاده . صادق2
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ها، دهی کند. ایشان خطاب به کارگزاران و مردم، همواره با تبیین شرایط موجود و ظرفیتمرصوص را شکل
 1ر برابر عوامل تهدیدزا مستحکم کند.توانست نظام را ددادند که میمی راهکارهایی را ارائه

در این  ، ر داشتقرافشار اقتصادي  ها و جنگ تحمیلی ایران تحتعنوان نمونه، بعد از انقالب به دلیل تحریمبه
انقالب اسالمی پیروزي هاي سیاسی بعد از شهید مدنی بر مدیریت مصرف تأکید کردند و یا در برابر چالششرایط 

بر عمومی جامعه، صتأکید داشتند تا با بردباري و » صبر انقالبی«یز و همدان، بر استراتژي در شهرهایی نظیر تبر
هاي عالیتهاي دولت موقت، فهایی نظیر ماجراي حزب خلق مسلمان، کارشکنیبسترهاي روشن شدن زوایاي فتنه

اختند بر مسئله امر سلرزان می سیاسی منافقین و... فراهم شود. ایشان در برابر عواملی که فرهنگ اسالمی را سست و
دودن جامعه از زم اسالمی به سمت عنوان یک راهبرد اساسی توجه داشتند که اگر نظاهی از منکر بهبه معروف و ن

 شود. اد و تربیت صحیح انسانی گام بردارد، نظام فرهنگی نیز مستحکم میسف
از فرامین ولی  تبعیتو فرهنگی نظام اسالمی،  هاي اقتصادي، سیاسیراهبرد کالن شهید مدنی براي تقویت جنبه

رهاي نظامی مستحکم تواند بستمی ولی فقیه که حمایت از رهبر دینی و اجراي فرامین ندتأکید داشت فقیه است. ایشان
آن جایگاهی  هاي سیاسی دررا فراهم آورد که در برابر دشمنان استوار است و تهدیداتی همچون تفرقه و شکاف

بررسی قرار خواهد  در ادامه مورد اند کهالذکر در اندیشه شهید مدنی بازتاب داشتههاي فوقمی مؤلفهندارد. تما
 گرفت.

 مدنی اهللاآیت منظر از اسالمی نظام سیاسی . استحکام7
همی در تعالی و منقش  یکی از آنها، ساختار سیاسی است. این ساختار که اي داردنظام اسالمی ساختارهاي چندگانه

سیاسی هاي ر عرصهدیداري نظام دارد. نظام اسالمی براي اینکه بتواند بنیان مرصوصی داشته باشد، الزم است تا پا
ولی فقیه، مقابله  حاکمیت هایی نظیرشهید مدنی براي استحکام ساختار سیاسی بر مؤلفه نیز مستحکم و پایدار باشد.

تواند به این مسائل می د که توجهنکنحکام اسالمی و... تأکید می، اجراي ااستقالل، جهاد، دوري از تفرقه با منافقان،
اهبردهاي شهید رپویایی جمهوري اسالمی و ارتقا سطح امنیت نظام سیاسی را به همراه داشته باشد. در این بخش، 

 گیرد.مدنی در راستاي استحکام ساخت سیاسی نظام اسالمی مورد بررسی قرار می
 
 لزوم تبعیت از رهبر دینی حاکمیت ولی فقیه و. 1-7

 براى که آنجا تا است کرده وضع قانون آن براى و داده مثبت پاسخ انسان هاىضرورت و نیازها همۀ به اسالمدین 
 نیز السالمعلیه امام غیبت زمان در باید آنکه نتیجه. است کرده تشریع احکامى نیز پاافتادهپیش و غیرضرورى مسائل
 گفت تواننمى و باشد کرده ،است حکومتکه همان  جامعه مسئله ترینحیاتى و ترینضرورى براى را الزم بینىپیش

                                                                                                                                                                                   
اهللا مدنی را در کتاب زیر منتشر ساخته است: سید محمدجواد قربی، بنیان مرصوص؛ استحکام م نظام اسالمی در اندیشه و افکار آیت. نگارنده نظریه استحکا1

 .1399اهللا مدنی، همدان، نشر اقلیم دانش، چاپ اول، ساخت درونی نظام اسالمی از منظر شهید محراب آیت
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 در اینکه فرض زیرا ؛است نیاندیشیده تدبیرى هیچ باشد، هم طوالنى است ممکن که زمان از مقطع این براى اسالم
 از اسالمدین  سیاسى و تماعىاج زیرا قوانین. نباشد اسالم اینکه با است مساوى نباشد، اسالمى حکومت اىجامعه
 و اخالقى مسائل تنها و تعطیل حکومت نبود با همگى ... و قضاوت، قصاص، دیات، حدود، اقتصادى مسائل قبیل

 نخواهد پیاده کامل و صحیح طوربه غیراسالمى و طاغوتى حکومت یک در هم آن که ماندمى باقى اسالمى عبادى
 اسالم .گرددنمى اجرا کامل طوربه اسالمى نظام و حکومت بدون اسالمى ائلمس و احکام از یک هیچ نتیجه در .شد

 نظام حفظ براى نابراینب  1.نیست السالمعلیهم ائمه و پیامبر زمان به محدود و است هاانسان همۀ و هازمان همۀ براى
 ،عادل فقیه، حکومت رأس رد باید است، خداوند خواست مورد و مطلوب قطعاً که اسالماحکام دین  سازيپیاده و

 از فقیه والیت (ره)، خمینى امام فرمایش . بهشکل بگیرد اسالمى حکومت تا گیرد قرار زمان به آگاه و مدیر
 هرکس که معنى این به. ندارد احتیاج برهان به چندان و شودمى تصدیقشان موجب آنها تصور که است موضوعاتى

 درنگبى کند، تصور راآن  و برسد فقیه والیتمبحث  به چون، باشد ریافتهداجماالً  حتى را اسالم احکام و عقاید
 اسالم و دارد نیاز حکومت به حیات ادامه براى جامعه .دانست خواهد بدیهى و ضرورى راآن  و کرد خواهد تصدیق

 و امر باید شود، عهجام امور دارعهده که هرکس دانیممى و است داده قرار قانون حکومتى نظام و جامعه اداره براى
 بتواند تا باشد مردم بر والیت داراى باید ،دیگر عبارتبه. کنند اجرا را او دستورات مردم و دهد دستور و کند نهى

 کسهیچ و است حقى چنین یک داراى انسان مالک و ربّ تنها که گفتیم و کنند اطاعت نیز دیگران و بدهد فرمان
 اطاعت و دهد فرمان دیگران به تواندنمى و نیست برخوردار حق این از باشد، عنوىم یا مادى مقام از اىدرجه هر در
اسالمى  جامعه در حکومت رئیس بنابراین، .نیستند آنها دستورات انجام بر موظف مردم و نیست واجب، مردم بر نیز او
 و کند حکم مردم بین که باشد داده اجازه او به خدا و باشد گرفته خدا از را خود حکومت حق که است کسى نیز

 مطیع باید مردم تمام و است محور رهبرى، اسالمى نظام بنابراین، در  2است. داده اىاجازه چنین خود پیامبران به خدا
 3.باشند او

تبع آن امام ایشان ذوب در والیت ائمه(ع) و بهوالیتمداري یکی از وجوه بارز شخصیت شهید مدنی(ره) است و 
من نه از تبعید هراس دارم نه از اعدام. سرم را از تنم جدا کنید از رهبري امام «فرماید؛ . ایشان میندخمینی(ره) بود

این مواضع سیاسی    4»دارم.دارم، از این انقالب اسالمی دست بر نمیدارم، از والیت فقیه دست بر نمیدست بر نمی
 5است. فقیه ولی از تبعیت گرو مدنی، در هللاآیت از دیدگاه شهید سیاسی نظام د که موفقیتدهنشان می

                                                                                                                                                                                   
 .201-202صص، تابی، هدایت زمزم، قم، قرآن در والیت، نویسندگان از . جمعى1

 .201-202صص، . پیشین2

 .594ص ، 9جلد، 1383 ،قرآن از هایىدرس فرهنگى مرکز، تهران، نور تفسیر، قرائتى . محسن3

 نشر، دانهم)، ع(معصومین روایت از محور چهل بر اساس) ره(مدنی اهللاآیت شهید مجاهد عالم سیره در سیري: بندگی چلچراغ، محمديجان . حسین4
، جلوه معرفت: مقاالت برگزیده همایش بزرگداشت شهید محراب »اهللا مجتهد شبستريسخنرانی آیت«؛ محسن مجتهد شبستري، 22، ص1394، روزاندیش

 .31، ص 1381اهللا مدنی، تهران، انتشارات الهدي، آیت
 .10، ص1394 ، سخن شهروند، نوزدهم شهریور»خمینی(ره) امام توالی از پیروي پرتو در مدنی اهللا آیت استکبارستیزي«. سید محمدجواد قربی، 5
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کند و ماهیت حکومت مطلوب در حکومت الهی، فقیه در جامعه حکومت می معتقدندمدنی اهللا آیتشهید 
الشک حکومت اهللا که فقیهان «اسالمی، والیت فقیه است که در رأس نظام اسالمی قرار دارد. به فرمایش ایشان؛ 

(عج) در حقیقت، همان والیت  کنند. حکومت اهللا و حکومت امام زمانع را اصالح مینمایندگان اهللا هستند، مجتم
فقیه است که تبلور این آیه است که خداي تبارك و تعالی تشکیل حکومت اسالمی را به منزلۀ روح نسبت به تبلیغات 

و در معرض زوال و خطر ن ت دیاال دهد: اي پیامبر! باید حکومت اسالمی را نصب کنی و(ص) قرار می رسول اکرم
دوم بهمن دستور داد مردم در خانه ننشینند و بیرون بیایند، آن والیت فقیه بود و وروزي که امام در بیستاست...

 1»همان والیت فقیه است که مستضعفین سراسر جهان را علیه مستکبرین شورانده است.
 کنند؛ ایشان در خصوص تبعیت از والیت فقیه اشاره می

رسید؛  خواهند هاي آنهاحساب به و کرد نخواهند صبر مسلمانان، نباشد امام خط در اگر، مقامی هر در هرکس«
، قدم یک شود؛ اگرمی اخروي گرفتار و دنیوي هايعذاب به، ورزد مخالفت دینی رهبران و پیشوایان با هرکس

 اهللا و مشت با، بردیم بین از را لیپوشا رژیم که گونههمان، کنید حرکت امام دستورهاي برخالف قدم یک تنها
 2 »است. پیامبران و امامان راه و خط در چون، داریم اعتقاد امام به بریم؛ مامی بین از نیز را شما، اکبر

تبعیت از  سالمی در گروادهد، رستگاري نظام ، اندیشه شهید مدنی در حوزه نظام سیاسی نشان میطور خالصهبه
با این نظام بپردازند.  توانند به مقابلهاسالمی به فرامین ولی فقیه عمل کند، دشمنان نمی فقیه عادل است و اگر امت

اهی و تبعیت گیري بنیان مرصوص در نظام اسالمی، حمایت، همررو، رمز پویایی، صالبت، استواري و شکلازاین
خواهد شد و در نقطه  ترنظام مستحکم تر شوند،مردم از ولی فقیه زمان است و به میزانی که مردم به ولی فقیه نزدیک

 هد داشت.مقابل، دوري ملت از فرمان و تصمیمات رهبر دینی، شکنندگی و سستی نظام دینی را به همراه خوا
 
 مقابله با منافقان. 2-7
 امنظ طرفداران بنابراین اعتماد کرد. توان به منافقانشود که نمیقرآن کریم این نکته دریافت می شریفه آیات از

، خطر هنگام به و نیستند مناسبى هاىگاهتکیه آنها زیرا بخورند، را منافقان فریب نباید قرآن مکتب پیروان و اسالمى
 و اسالم براى همواره منافقان شوند.مى همدست او با باشد ترقوى دشمن نیز اگر؛ گذارندمى تنها جامعه خود را

 و اسالمى نظام در منافقان اجتماعى جایگاه  3منافقان بود. مواظب یاربس رو، باید. ازاینبودند ىجد خطر مسلمین
 4.است کافران جایگاه همانند، ایمانى جامعه

                                                                                                                                                                                   
: ابرار با دیدار، زادهعباس و سعید 49، ص 1361، اسالمی انقالب سدارانپا هسپا عمومی روابط، تبریز، ملکوت تا محراب از، اسالمی انقالب سدارانپا ه. سپا1

 .52-51ص ،پیشین، اخالص جلوه مدنی شهید
 اسالمی هايپژوهش مرکز، قم، اصفهانی اشرفی و صدوقی، دستغیب، مدنی آیات حضرات محراب شهداي نامهویژه: محراب شهیدان، نویسندگان از .گروهی2

 .45-46، صص 1388 ،ایران اسالمی جمهوري سیماي و صدا
 .258ص ، 2جلد، 1382 ،جوان نسل، قم، قرآن زیباى هاىمثال، شیرازى مکارم . ناصر3

 .144، ص 19، جلد 1386 ،)قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات( کتاب بوستان قم، راهنما، تفسیر رفسنجانى، هاشمى کبر. ا4
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امعه اسالمی ، طی یک سخنرانی در خصوص منافقان اشاره داشتند که ج1360ودوم خرداد شهید مدنی در بیست
جامعه دینی نباید خود  ی منافقین نیز آمادگی داشته باشد وبر دشمن خارجی، باید در مقابله با دشمن داخلی یعنعالوه

 ستادگی کرد؛ ای بلکه با شهامت باید در برابر منافقانرا در برابر این دشمنان نظام اسالمی ضعیف تصور کند 
 ام دشمن چون باشید، زنندمی ضربه مسلمان ملّت و انقالب به منافقانه که آنهایی مواظب خواهران و برادران اي«

 ایستادگی آنها دوي هر مقابل در باید ما بنابراین پس، داخلی دشمن دیگري و خارجی دشمن یکی است؛ دوگونه
 را دشمن شما اگر هامسلمان، باشیم داشته میلیونی بیست ارتش یک باید، فرمودند امام که طوريهمان و کنیم
 1»ماست. خود از نقص که بدانید باید، دیدید خود از ترقوي

توجهی به نظام را فراهم آورد و اعتمادي و بیهاي نظام اسالمی را سست کند و بسترهاي بیتواند بنیانفق میمنا
ابله با منافق یکی از لوازم استحکام سیاسی نظام دینی رو، مقازاین حال با دشمنان نظام اسالمی همراه شود.در عین 

ضع صریحی نسبت به جریان نفاق حساسیت زیادي داشتند و مواخواهد بود. به همین دلیل، شهید مدنی همواره نسبت 
است، زیرا منافقان از » هحضور در صحن«استراتژي ملت در برابر منافقان،  بنا به اعتقاد شهید مدنیگرفتند. به آنها می

 فرمایند؛ اتحاد و همدلی ملت هراس داشته و توانایی مقابله با اراده ملی را ندارند. ایشان می
  2»ندارند. را خود دادن نشان تجرئ آنها باشید صحنه در شما اگر و است ترس، منافقین صفات از یکی«

سیاسی را مستحکم  تواند ساختار نظامبنابراین، قاطعیت، ایستادگی، حضور در صحنه و عدم سازش با منافقین می
سبت به منافقین هوشیار نادهاي نظارتی باید و غیرقابل نفوذ کند. البته برخی از نهادها نظیر شوراي نگهبان و سایر نه

هاي اید در گزینشکنند، شوراي نگهبان بطوري که شهید مدنی توصیه میبوده و اقدامات الزم را انجام دهند. همان
 ر زیر است؛خود، نسبت به منافقین حساسیت داشته باشد. برخی از مواضع شهید مدنی نسبت به منافقین به قرا

 با باید نگهبان بردارند؛ شوراي دست اسالم مقابل در گیريموضع از که خواهممی منافقین و ینمخالف تمام از«
 در، تمام اسالم روزها این بگذارند؛ در کنار انتخابات از را آنها و زده منافقان و سازشکاران تمام سینه بر قاطعیت

 بیگانگان به مربوط و طلب فرصت اشخاصی بیانقال هر در کند؛ البتهمی مبارزه و است ایستاده تمام نفاق مقابل
 3».اندکرده انقالب چرخ الي را چوب اصطالح به و اندکرده ایجاد سروصدایی که اندشده پیدا

 

 گیري از الگوي صدر اسالم در مقابله با مشکالت چندوجهیبهره .3-7
تعالی نظام اسالمی  ل گرامی اسالم، الزمهورزند که تبعیت و پیروي از سیره رسوشهید مدنی در جایی دیگر تأکید می

 شوند؛است، زیرا ایشان اسوه حسنه و الگوي رفتاري براي جامعه اسالمی محسوب می

                                                                                                                                                                                   
 .61کارگزاران، پیشین، ص اخالق، همکاران و گلزاده . صادق1
 .61. پیشین، ص2
 .306عرفان، پیشین، ص  و اخالق آینه، گلزاده و صادق 61. پیشین، ص3
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 پایان تا خلقت اول از اینکه براي یینبالن خاتم حضرت، خود گرامی رسول از کنیم پیروي باید ما جهت هر از«
 1»نیست.) ص( اکرم رسول از برتر و باالتر ايرتبه و ايمرتبه هیچ در کسی خلقت

هاي رهایی از چالش وروي نظام اسالمی دهد که براي مقابله با تهدیدات پیشِ باور و افکار شهید محراب نشان می
عصومین(ع) مسیاسی، فرهنگی، اقتصادي و حتی نظامی الزم است، از الگوي صدر اسالم بهره گرفته شود و سیره 

هه با مشکالت ظام اسالمی است. با توجه به ارزش و اهمیت الگوي اسالمی در مواجالگوي مناسبی براي عمل در ن
نان داخلی و خارجی کنند که در زمینۀ عملکرد نظام اسالمی نسبت به دوستان و دشماهللا مدنی توصیه میسیاسی، آیت

 از نحوة مدیریت و رفتار صدر اسالم بهره گرفته شود. در بیاناتی از ایشان آمده است؛ 
باید روش صدر اسالم را داشته باشیم در اقتصادمان، در مبارزاتمان، در جهادمان در رفتارمان با دوست و با «

 2»دشمن.
 

 گراییدوري از ملی. 4-7
ایمانى یکی از ملزومات تأسیس نظام  برادرى و اسالمى عقیده اساس بر شده گذارىپایه واحده امّت به گرایش

 هاملّت از یکهیچ هاىویژگی بگیرد، خویش آغوش در باشند، که کجا هر را مسلمانان همه که امّتى اسالمی است؛
 را آن حرمت حریم و کنندمى محافظت آن از و کنندمى افتخار آن به هاملّت آن که هایىویژگی کند؛نمی نفى را

 وحدت که طلبانهجدایى و رتربینىخودب هاىانگیزه و نژادى افراطی مبتنی بر تعصبات گرایىاما ملّى .دارندمى نگاه
مدنی همواره در شرایط بحرانی نظیر جنگ  شهید   3در نظام اسالمی جایگاهی ندارد. ،بیندازد خطر به را اسالمى نظام

 4تأکید داشتند.» سازشکاران و گراهاملی گذاشتن کنار«تحمیلی، بر 
الف روحیه روه مترصد رفتاري هستند که مخدهد که این گگرایان نشان میمواضع شهید مدنی نسبت به ملی

 ؛ فرمایندمیگراها ملی دربارة شهید مدنیاسالمی و مصالح نظام دینی است. 
، است برتر اعراب تمام از قریش که داشت اعتقاد و بود معاویه اسالم در گراملی اولین بدانید مانلمس مردم اي«

 حکم به بنا و فنا به محکوم، هاصفت معاویه امثال امروز گراهايملیاست؛... مخالف کار این با اسالم که حالی در
  5»!!صدام با گاهی و بکشانند سازش به شاه با خواستندمی را امام گاهی گراهاملی این هستند؛... رفتنی اهللا

ختار در راستاي تقویت سا استحکام نظام سیاسی را سست کند. هايتواند پایهافراطی می گراییبنابراین، ملی
 اي در نظام اسالمیاگر چنین رویه ها و اصول اسالمی باشد.سیاسی نظام اسالمی باید همواره محور وحدت، ارزش

                                                                                                                                                                                   
 رانی شهید مدنی با موضوع اسوه حسنه.. سخن1
 .270پیشین، ص، محراب شهید شهادت سالیاد ودومینبیست مناسبت به فضیلت و اخالق همایش یادنامه: فضیلت و اخالق شهید، گلزاده . صادق2
 .194ص، 1382 ،احسان نشر، تهران ،سلیمى عبدالعزیز ترجمه، زندگى منشور قرآن، قرضاوى . یوسف3

 .270پیشین، ص، محراب شهید شهادت سالیاد ودومینبیست مناسبت به فضیلت و اخالق همایش یادنامه: فضیلت و اخالق شهید، گلزاده . صادق4
 .116-117صص ،1381اهللا مدنی(ره)، چاپ اول، تهران، بنیاد فرهنگی شهید محراب آیت ،. مجموعه نویسندگان، جلوه معرفت5
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المللی به و ارتباط بین نظام اسالمی با سایر واحدهاي سیاسی بین به وجود آید، استحکام سیاسی نظام حفظ شده
 خوبی تنظیم خواهد شد.

 

 عمومی)اخوت و  برادري (اتحاد . 5-7
 شرایط آن در خصوصبه را موضوع این حساسیت و ندداشت جدي اهتمام جامعه وحدت مسئلۀ به مدنی اهللاآیتشهید 

 رو،ازاین و »است همبستگی و اتحاد، دارد واهمه آن از دشمن آنچه«: داشت اعتقاد او. کردمی حس خوبی به
 1».ببرند بین از را خود هاياختالف باید مسلمانان«

 حفظ بر، نددکر صادر ناامنی و اغتشاش از جلوگیري براي1358 اسفند 18 در که اياعالمیه در مدنی شهید
 :ندورزید تأکید اسالمی نظام مانایی لوازم از یکی عنوانبه وحدت
 بزرگی هايقدم، مالی هايکمک با و داشته بزرگی سهم اسالمی عظیم انقالب این در خود همبستگی با که شما«

 به دارم انتظار شما از اکنون، رسید ثمر به بحمداهللا شما انقالب این تا، ایدبرداشته مقدس نهضت این ردپیشب در
 به خواهندمی که افرادي؛ یدفرمای توجه، نمایممی توصیه و تأکید عموم به شرعی وظیفه عنوانبه که زیر نکته

 لباس با که هستند دشمنانی اینان. نیستند شما دوستان، نمایند دودستگی و تفرقه ایجاد شما بین مختلف عناوین
، باشندمی انقالب مقدس نهضت مخالف و دین دشمنان اینان. برگردانند سابق وضعبه را وضع خواهندمی دوستی

  2»کنید. اثبات مبارزات و متعهد روحانیت با همکاري با را خود فکري رشد و ندهید گوش آنان پوچ هايحرف به
 صدر در که مسلمانان«مسلمانان نیاز دارد و  بیداري و آگاهی، حراب، یک نظام اسالمی به تعاوناز منظر شهید م

  3».بود تعاون و همدردي احساس جهات آن از یکی؛ داشتند جهاتی، رسیدندمی پیروزي به اسالم
عامل تعالی  کردند وهاي مختلف همگان را به وحدت، برادري و یکپارچگی دعوت میایشان همواره به مناسبت

رو، راهبرد ایشان در برابر دشمنان داخلی و خارجی، دانند. ازاینملت ایران در برابر نظام طاغوتی را وحدت می
 باعث که آنچه«حضور در صحنه و حفظ وحدت عمومی و فراگیر است. در یکی از بیانات ایشان آمده است؛ 

 و کرده اشاره آن به هاسخنرانی اکثر در امام که حدتیو همان، بود یکپارچگی و وحدت، شد طاغوت بر ما پیروزي
 وحدت تا بگیرید نظر در را مستمندان و ضعفا اسالمی حکومت ...درکنید حفظ را کلمه وحدت باید که فرمودند

 شهادت که یدبگوی دشمنان به و کنید حفظ را خودتان وحدت داخل در باید آید؛...شما وجود به اقشار بین کامل
 السالمعلیه علی بن حسین اي که کنیممی اعالم نماز از بعد همیشه ما که بدانند باید آنها، است مسلمانان یینها آرزوي

 اسالمی بالد تمام از را استعمار که زمانی تا ما، بدانند باید و!! شدیممی شهید تو با و بودیم کربال در هم ما کاش
 جواب؟ دهدمی کسی چه را دشمنان جواب وقت آن، شویم جدا یگرهمد از اگر کنیم؛...مامی مبارزه نکنیم کنریشه

                                                                                                                                                                                   
 .19ص ي حکومت اسالمی در افکار و بیانات شهید مدنی، پیشین، ها. سید محمدجواد قربی، بایسته1
 محراب شهید دومین سیره و حیات( محراب در شقابق، قیصري ؛ مهدي1-3پیشین، صص ، مدنی شهید اهللاآیت هايدیدگاه بر مروري، قربی . سید محمدجواد2

 .139ص ، 1390،اسالمی انقالب اسناد مرکز: تهران، مدنی اهللاآیت
 .59پیشین، ص اخالق کارگزاران،، گلزاده دق. صا3
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 ما، کنند جدا همدیگر از را ما منافقان نکرده خداي اگر؟!! دهدمی کسی چه را اشخارجی و داخلی ایادي و کارتر
 بستگیهم و اتحاد، ترسدمی آن از دشمن که آنچه و کنیم رفتار برادر مثل همدیگر با همه کرد؛...باید خواهیم چه
 این در اندازد. نگذارید تفرقه شما فشرده هم به صفوف در خواهدمی دشمن که است همین براي، است مسلمین شما

 1»یابد. دست خود پلید هدف به مصنوعی هايصف ایجاد با دشمن، حساس موقعیّت
 

 جهاد و دفاع .6-7
 امور در و دانندمى آن از حمایت به موظف و لزمم را خود مسلمانان همه روازاین ؛است مردمى نظامى، اسالمى نظام

، حوادث این جمله از. کنندمى حمایت، الهى نظام از و شتافته میدان به صمیمیت و یکدلى با آیدمى پیش که مهمى
 در مستقیم طوربه گروهى، آیدمى پدید آنان دشمنان و مسلمانان میان جنگى که مواقعى در. است جهاد و جنگ
 از حمایت به، خود بر تکلیف بنا، دارند قرار جبهه پشت در که نیز دیگرى مسلمانان. یابندمى حضور نبرد میدان

 افراد همه از که است مسلمانان همه بر«آمده است؛ » قرآنى اخالق و تقوى«در کتاب    2.پرداخت خواهند رزمندگان
 فقط دفاع وجوب البته .است...) جانى، آبرو و مالى، (تجاوز هازمینه تمام در وظیفه این، کنندشر  دفع و دفاع مسلمان

 ندارد حق هم اسالمى حکومت و مسلمان جامعه، باشد تفاوتبى نباید فرد که طورهمان بلکه، نیست فردى مسئله
 در ندارد حق اسالمى حکومت و جامعه .باشد تفاوتبى هم جهان مظلوم مسلمانان مورد در ندارد حق و ،کند ظلم
 و کند بازگو را مهم این توانش حد در باید و، باشد تفاوتبى مسلمانان بر ستمگران و متعدیان و اوزینمتج برابر

 مسلمانان از که شرعى وجوب به، است اسالمى حکومت تکلیف این .کند اقدام عمل در هم و کند رسوا را دشمن
 برطرف مظلوم مسلمانان سر از را دشمنان رش و بشتابد اسالمى جامعه یارى به و کند دفاع مظلوم اسالمى جامعه و

  3».کند
کننده امنیت و نهادها تأمین این  4»نهادهاي انقالبی بازوان پر توان اسالم هستند.«از دیدگاه شهید محراب، 

کنند که نهادهاي انقالبی نقش اهللا مدنی تأکید میکننده از تمامیت نظام اسالمی در برابر دشمنان هستند. آیتدفاع
جهاد را انجام همی در تأمین امنیت و حفظ نظام دارند و به خوبی در زمان جنگ تحمیلی توانستند وظیفه دفاع و م

 فرمایند؛می دهند. ایشان در این خصوص
، انقالب از بعد اینکه جهت به نبود. گزافی حرف نبود، هم کشور، نبود سپاه اگر :فرمود امام که را ايجمله این«

 فداکاري و، بود کرده را خودش کار دشمن، کردنمی حمایت انقالب این از سپاه اگر که بود بد قدري به ما وضع
 منظور به، سپاه به نسبت هم بازرگان آقاي کند. دشمنی پیدا رخنه نتواند دشمن بحمداهللا که شد باعث جمعیت این
 جناب که گذاشت نخواهند و، ندهست اسالمی صددرصد و متعهد و خدایی جمعیتی یک هااین دیدمی که بود این

                                                                                                                                                                                   
 .51-52پیشین، صص اخالق کارگزاران،، گلزاده و صادق 117-118پیشین، صص ،. مجموعه نویسندگان، جلوه معرفت1
 .125ص، تا یب، سپاه تحقیقات مرکز آموزشى کمک و آموزشى متون معاونت اسالمى تحقیقات مرکز، تهران ،قرآن در جهاد، سپاه تحقیقات . مرکز2
 .388-389، صص 1388، نور علی نور انتشارات، قم، قرآنى اخالق و تقوى، تبریزي موسوي سید محسن .3
 .53پیشین، ص اخالق کارگزاران،، گلزاده . صادق4
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 جمعیتی، پاسداران بدهد،... سپاه انجام، بود دیگر جاهاي و آمریکا به بستگی که را خودش مقصود، بازرگان
 این از ما که گفتم هم خبرگان مجلس در و، باشد هم باید و، بود خواهد و هست و بوده متعهد اول از که است

 و ژاندارمري و شهربانی آنکه از بعد -خبرگان مجلس در-گفت مایندگانن از یکی. نیستیم برداردست، جمعیت
 و یخوب جز، جمعیت این از ما ...نداریم -پاسداران سپاه - هااین به نیازي دیگر، کنیم منظم و مرتب را ارتش
 صدي، شده غرب و جنوب هايجبهه در که فتوحاتی تمام و، ندیدیم برایشان زحمت و رنج جز و مملکت صالح

، نداشتند حضور و نبودند هاجبهه این در اگر و. دانیممی سپاهیان آقایان خدمات و زحمات مرهون را آنها نود
 1».بودیم رفته بین از و خورده شکست

ردم باید با م است و همۀ» ارتش اسالمی«سالمی یک اهللا مدنی آمده است که ارتش در نظام ادر بیانات آیت
ی را به همراه داشته تواند استحکام سیاسی و نظاماین مسئله می همراه باشند؛ حفظ نظام ارتش و نیروهاي مسلح براي

ي تأمین امنیت ملی، اساس رهنمودهاي امام خمینی(ره)، بر ارتش بیست میلیونی برا عنوان نمونه، ایشان برباشد. به
 فرمایند؛ کنند و در این خصوص میدفاع از مرزها و جهاد تأکید می

 میلیونی بیست ارتش یک باید، باشند ارتشی مردم همه باید: اندفرموده بزرگ امام، الشأنعظیم رهبر چنانچه«
، ما ارتش که زیرا،کنند نگاه خود برادر مثل هاارتشی به باید مجاهدان و ناپاسدار تمام و مردم تمام و باشیم داشته
 2».است اسالمی ارتش

 
 گرایی. قانون7-7

 نظم بدون، انسانی جامعۀ که بپذیرد تواندنمی عاقلی هیچ و است ضروري امري، جامعه در ونقان و نظم وجود اصل
 انسان و دارد ضرورت، گردد او آزادي شدنکم و انسان محدود گشتن سبب اگرچه، قانون وجود. باشد قانون و

 گراستخدام، طبیعتش اساس بر ولی، پذیردمی را الهی اقدس ذات عبودیت و است موحد فطرتش اساس بر اگرچه
 که آنجا از و کندمی حرکت دیگران استخدام مبناي بر، کنند رها طبیعتش اساس بر را او اگر و جو استبهره و

 جویدمی بهره شخصی هر از و چیز هر از، کند تأمین را خود هايخواسته نیست قادر تنهاییبه و دارد فراوان نیازهاي
 قانونی و نظم داراي اگر، چنیناین هاییانسان از متشکل ايجامعه است بدیهی .دآوردرمی خود خدمت به را آنها و

 3ساخت. خواهد نابود را آن، فساد و ومرجهرج و درگیري و تزاحم، نباشد
 است عادالنه نظم این سایۀ در تنها و نکند تحمیل دیگري بر را خود کسهیچ تا باشد حاکم نظمی باید، بنابراین

 از و یابدمی تحقق آنان اجتماعی حیات و کندمی ظهور، انسان افراد اجتماعی حیثیت و گیردمی شکل جامعه که
 باد بر انسان سعادت و گرددمی حاکم بشري جامعۀ بر ومرجهرج، نظم بدون. گرددمی ممتاز نباتی و حیوانی زندگی

                                                                                                                                                                                   
 . سخنرانی شهید مدنی با موضوع نقش سپاه پاسداران انقالب اسالمی.1
 .55پیشین، ص  اخالق کارگزاران،، گلزاده . صادق2
-41، صص1389 ، بهار55شماره پانزدهم، سال اسالمی، ، فصلنامه حکومت»آملی جوادي اهللاآیت منظر از غیبت عصر در اسالم سیاسی نظام«زاده، مجتبی . علی3
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 به نیاز. است تأثیرگذار بسیار، جهان و انسان ازنی مورد قانون نوع در، هستی جهان و انسان به نگاه نوع رود. البتهمی
 پایۀ بر که دینی هاينظام با است استوار مادي بینیجهان و شناسیانسان پایۀ بر که غیردینی هاينظام در قانون
 از مادي تفسیري که غیردینی هاينظام در .متفاوت است، هستند مبتنی توحیدي و الهی بینیجهان شناسی وانسان
 از و بوده ومرجهرج از پرهیز و جامعه امور ادارة و نظم حفظ منظور به قانون به نیاز، دهندمی ارائه جهان و نانسا

 از قانون وجود ضرورت، اندگرفته شکل الهی بینیجهان پایۀ بر که دینی هاينظام در شود. ولیمی ناشی جامعه
، الجرم. است قانون نیازمند خویش کمال و معنوي و مادي تسعاد به رسیدن براي انسان بلکه؛ شودنمی ناشی جامعه

سازد. می را قانون، جامعه نیاز، غیرالهی هاينظام در که حالی در؛ است مقدم جامعه بر قانون، اسالمی و الهی نظام در
 میان در قانونی زندگی تجلی و ظهور چون لیکن است قانون فرد و جامعه محتاج، اسالمی نظام در، اساس این بر

، زندگی ابعاد همۀ در انسان یک وگرنه؛ شودمی مطرح انسانی جامعۀ در آن مانند و قانون و نبوت به نیاز، است جمع
 نیازمند هم فرد، دارد نیاز قانون به جامعه که طورهمان یعنی؛ است پروردگار طرف از آن آورنده و قانون نیازمند
 براي جامعه در دین و الهی قانون وجود ضرورت، جامعه در قانون و نظم وجود ضرورت شدنروشن با. است قانون

 و یابدنمی تحقق قانون بدون، نظم که است روشن زیرا؛ گرددمی آشکار افراد معنوي و مادي سعادت و هدایت
، انسان استعدادهاي شکوفایی براي و گشته ملحوظ آن در انسان هستی هايجنبه همۀ که ستا قانونی، صحیح قانون
 نفس و توحیدي فطرت و الهی روح داراي، مادي بدن از گذشته، بشر چون د؛باش شده آن در درستی ریزيبرنامه
 هايجنبه واجد، آن از برتر و است اخالقی ابعاد داراي، غریزي کارهاي برعالوه شکبی، تقوا است و فجور به ملهمه

 نادیده را او اعتقادي یا و اخالقی ابعاد و کند رعایت را او عملی و طبیعی هايجنبه فقط قانونی اگر. است اعتقادي
 1برساند. نهایی سعادت به را هاانسان تواندنمی و نیست انسانی جامعۀ شایستۀ، قانونی چنین، گیرد

ی از برترین و در نظام اسالمی امري حساس و مهم است و به تعبیر شهید مدنی، قانون اساسی یک قانون اساسی
 مسائل در نظام اسالمی است؛ترین راهبردي
  2»است. دانسته چیزها برترین را آن خداوند که است اسالمی راستین حکومت اساسی قانون«
 گراییقانون بر همواره  3،داشت تأکید قانون و الزام عملی به عدم تخلف رعایت بر خود کهاین ضمن مدنی اهللاآیت

در فرایند  توانندمی هازدهغرب بود معتقد وي. ندکردمی توجه یاجتماعی و سیاس ثبات هايمؤلفه از یکی عنوانبه
 : کردمی تأکید روازاین ایجاد کنند. تدوین قانون اساسی انحراف

  4»نمایید. طرد خود از را زدهغرب افراد و کنید دقت اساسی قانون مفاد اجراي در«

                                                                                                                                                                                   
 .31-41. پیشین، صص1
 .51پیشین، ص اخالق کارگزاران،، گلزاده . صادق2
 .199مدنی، پیشین، ص  اهللاهایی از شهید محراب آیت. صمد مغانی، ناگفته3
 .1399 مرداد 30، اسالمی انقالب اسناد مرکز سایت، »مدنی شهید اهللاآیت هايدیدگاه بر مروري«، قربی . سیدمحمدجواد4
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سازد و بسترهاي نظم سیاسی، حقوقی و اجتماعی مرج دور میواساسی، نظام اسالمی را از هرج پایبندي به قانون
 1شود.ها و ساختار سیاسی نظام میکند و مانع تزلزل در پایهرا فراهم می

 
 . استقالل سیاسی8-7

 سیاسى امور در) ملّت و دولت( کشور یک کامل آزادى و اختیاري صاحب، بودن خویش امر ضابط یعنى، استقالل
 استقالل در اىکنندهتعیین سبیل نقش نفى در نظام سیاسی اسالم، قاعده 2.خارجیان نفوذ اعمال بدون اقتصادى و

اساس رهنمودهاي قرآن  بر  3.دهدمی نجات استعمار دامن در سقوط از را کشورشان و مسلمانان و داشته سیاسى
 باید و بگیرند کمک منحرفان از نباید، خدایند خط و راه در که ، آنان»عَضُداً الْمُضِلِّینَ مُتَّخِذَ کُنْتُ ما«کریم نظیر آیه 

شهید مدنی به کرات در سخنرانی و مواضع خود بر استقالل و لزوم    4.کنند حفظ را خود اقتصادى و سیاسى استقالل
 کنند؛ رهایی از وابستگی تأکید داشتند و در این خصوص اشاره می

  5».شویم غرب یا و شرق به وابسته که است ننگ این«
الل نظام شهداي انقالب براي تأمین استق ول انقالب اسالمی، استقالل است؛شهید مدنی یکی از اصاز دیدگاه 

از وابستگی اقتصادي  م است که شهید مدنی تأکید دارنداستقالل سیاسی به میزانی مه  6کردند. اسالمی، جانشان را فدا
هاي هم آورد، باید جلوگیري شود تا از این طریق، روزنهبه دشمنان را فرا سیاسی هاي وابستگیکه ممکن است زمینه

 7 کنند.تأکید میجویی، خودکفایی و...بر صرفه نفوذ بسته و استقالل کشور حفظ شود؛ در این راستا
 

                                                                                                                                                                                   
 . 21-22صص هاي حکومت اسالمی در افکار و بیانات شهید مدنی، . سیدمحمدجواد قربی، بایسته1
 .207، ص3جلد ،1383 ،کتاب بوستان، مق، قرآن فرهنگ، رفسنجانی هاشمی اکبر. علی2
 .73ص، تابی، سپاه در فقیه ولی نمایندگی اسالمی تحقیقات پژوهشکده، قم، قرآن در تبرى و تولى، وفا . جعفر3
 .185، ص 5جلد، 1383 ،قرآن از هایىدرس فرهنگى مرکز، تهران، نور تفسیر، قرائتى .محسن4

 .125ین، صپیش ،. مجموعه نویسندگان، جلوه معرفت5
 .56پیشین، ص اخالق کارگزاران،، گلزاده . صادق6
 .58پیشین، ص  اخالق کارگزاران،، گلزاده . در این زمینه نگریسته شود: صادق7
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 هاي نگارنده)(یافته هاي استحکام ساخت سیاسی نظام اسالمی از منظر شهید مدنیلفهشکل مؤ

 مدنی اهللاآیت منظر از میاسال نظام فرهنگی . استحکام8
تهدیداتی را براي نظام به  تواندتوجهی به استحکام ساختار فرهنگی میبه دلیل ماهیت فرهنگی انقالب اسالمی، بی

مدنی با توجه به درك اهللا آیتشهید خوت در عملکرد فرهنگی حکومت شود. آورد و منجر به سستی و ر وجود
-هاي فرهنگی نظام اسالمی ارائه میبردهایی را براي استحکام ساختار و پایهاهمیت فرهنگ براي نظام اسالمی، راه

هاي فرهنگی داخلی و تهدیدات چندالیه فرهنگی بیرونی ایمن دهند تا از این طریق بتوانند نظام را در برابر چالش
مدنی اشاره خواهیم شهید ساخت فرهنگی نظام اسالمی از منظر سازند. در ادامه به برخی از راهبردهاي استحکام 

 کرد. 
 

 الزمه تعالی انقالب اسالمی . اصالح نفس،1-8
 سروکار انسان نفس با باشد هرچه، عملى دستورات یا و اخالقى احکام یا، است اصولى معارف یا که دینى قانون مواد
 نفس در را فاضله ملکات روزانه تمرین با خواهدمى، است بشر نفس اصالح قوانین این تشریع از غرض چون، دارد

او.  شقاوت مایه یا و است او سعادت با سنخ هم یا که دهدمى صورتى انسانى نفس به ملکات و علوم .دهد رسوخ
 به انسان زیرا است؛ هاصورت همین عهده به سبحان خداى از بعدش و قرب و ،انسان شقاوت و سعادت راه تعیین
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حاکمیت والیت فقیه و لزوم تبعیت از رهبري دین

مقابله با منافقان

دوري از ملی گرایی

قانون گرایی

استقالل سیاسی

جهاد و دفاع

)اتحاد عمومی(اخوت و برادري 

بهره گیري از الگوي صدر اسالم براي مقابله با مشکالت 
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 خدا به قرب با تواندمى تنها که، کندمى کسب کماالتى خود نفس براى صادقه و حقه دعقای ،صالحه اعمال واسطه
 خود نفس براى باطل و خرافى عقاید و زشت اعمال واسطه به نیز و، باشد داشته ارتباط او بهشت و رضوان و

  1ندارد. ارتباطى آن ناپایدار زخارف و فانى دنیاى با جز که کندمى درست هایىصورت
 اصالح به مشروط هاجامعه و هاملّت اصالح که است این ندارد وجود تردید آن مورد در که بنابراین، چیزى

 تا، است آنان نفس تزکیه دیگر تعبیر به و هاانسان شخصیت و نفس اصالح گرو در افراد اصالح و، است آن افراد
 و جهاد به مشروط هدف این ققشود. تح تبدیل مطمئنّه نفس به سپس لوّامه و نفس به ایشان امّاره نفس نتیجه در

 2.بود نخواهد نتیجهبى و حاصلبى جهاد این اام؛ است فراوان کوشش
 باطل علیه حق راه در مجاهده و مسلمانان تربیت اسالم، به خدمت نفس، تهذیب در را عمري مدنیاهللا آیتشهید 
هاي نماز جمعه و ها، خطبهر سخنرانیتنها در عالم عمل به تهذیب نفس توجه داشت بلکه د نه ایشان   3.گذراند

مقدمه مبارزه با  اهللا مدنی، اصالح نفس رامواضع خویش بر اصالح نفس و مهار هواهاي نفسانی تأکید داشتند. آیت
ایشان   4»اول نفس خود را اصالح کرده باشیم.«براي تعالی سیاسی باید  بر این باور بودند که و دانستندطاغوت می

  5.تأکید داشتند و بر رهایی از نفسانیت انی را براي فرد مسلمان خطرناك دانستهواهاي نفسطاغوت نفس و ه
 یزندگ با شهیهم و نکرد فراموش را زهد و یستیزساده هرگز مختلف، يهاتیموقع در یمدن اهللاتیآ دیشه
 يروزیپ که بود بر این باور و دادیم تیاهم اریبس يتقو و نفس بیتهذ به ایشان. کرد مبارزه یعمل و یعلن ،یاشراف

سازي دینی رو، خودسازي الزمه جامعهاین. ازاست يخودساز و  6نفس اصالح گرو در زمان انیطاغوت و دشمنان بر
 است.

عوامل  خصوص سیره نبوي آمده است که نفسانیت و خودخواهی ازهاي شهید مدنی در در یکی از سخنرانی
 د؛ تباهی و هالکت فرد و جامعه خواهد بو

 مهلکات و موبقات از یکی، است خودخواهی و علو همین چیزها بدترین که بود شخص در استکبار و علو اگر«
 به هالکت، نیست مرگ معنی به هالکت که کنم عرض هم را این و رساندمی هالکت به را شخص که است

                                                                                                                                                                                   
 1374، قم علمیه حوزه مدرسین جامعۀ اسالمى انتشارات، قم، همدانى موسوى سید محمدباقر ترجمه، المیزان تفسیر ترجمه، طباطبایى . سید محمدحسین1

 .221ص، 2جلد
 .162-163صص، 1382 ،احسان نشر، تهران ،سلیمى عبدالعزیز ترجمه، زندگى منشور قرآن، قرضاوى . یوسف2

 .226، ص15، جلد1379. امام خمینی(ره)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 3
 نشر، همدان)، ع(معصومین  روایت از محور چهل براساس) ره(مدنی  اهللاآیت شهید مجاهد المع سیره در سیري: بندگی چلچراغ، محمديجان . حسین4

 .20، ص1394، روزاندیش
 .1360 اسالمی، جمهوري حزب مرکزي دفتر تهران، اسالمی، اخالق مدنی، . سیداسداهللا5
 و محشر يصدا ییگو که ستیگریم چنان گفت،یم سخن امتیق از اهللا مدنیآیت که یهنگام«کند: در این خصوص نقل می هاشمآل یمحمدعل دیس. 6

 زمان انیطاغوت و دشمنان بر يروزیپ بود معتقد و دادیم تیاهم اریبس تقوا و نفس بیتهذ به و کرد يسازجامعه که بود ياخودساخته او ند،یبیم را آن عظمت
خاطره » .کرد نخواهد را ما يدردها يچاره برسد، که يحد هر به يروزیپ نشود، اصالح نفسمان اگر شد متذکر يو. است يخودساز و نفس اصالح گرو در
 .هاشمآل یمحمدعل دیساز 
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 گرفتار الیم عذاب به یعنی ودب شده هالك بود، شده فالن اگر که گوییممی که وقتی، است عقاب و عذاب معنی
 سه »الموبقات من ثالثۀ«. نیست شدن نفله و مردن هالکت پس شودمی اراده دردناك عذاب هالکت از بود شده
 این، است »بنفسه المرء اعجاب« آنها از یکی که نشاندمی عذاب به را شخص و است مهلکات از که است چیز

، رودمی وبالی و وزر هر سراغ که پیداست آمد خوشش خودش از گرا. بیاید خوشش، خودش از آدمیزاد که است
 از بعضی گاهی دیدید. آوردمی حساببه مردم بین در خوب مرد اول و عالم شخص اول را خودش نکهآ براي
 ما مثل مردم همه کاش اي که گویندمی، کنند توبیخ، کرده که زشتی عمل به را کسی خواهندمی وقتی هاآدم

 خود دیدند او از زشتی اخالق یک وقتی که باشد اخالقش این که کسی. نکنید را هاگیريخرده این ماش، بودند
 1».بودند ما مثل مردم همه کاش اي بگوید و بداند همه از برتر باز را

الزمه اصالح  کند، هجرت معنويطور که شهید مدنی اشاره میبه تقواي درونی نیاز دارد و هماناصالح نفس 
 و رشد ابعاد تقوا در فرد است؛ نفس 

 نفس ظلمات از مسلمین است الزم پس، بخشدمی الهام را حق و آوردمی بینیروشن و آزادي که است تقوا این«
 2».کنند هجرت معنویت طرف به و کرده رها را خود نفس هواي و

 خائنانه نقشه اول از تیروحان« :اندفرموده انیب نیچن را تیروحان و مردم انیم یافکنتفرقه لیدال یمدن دیشه
 به که بود مدرس مرحوم و راند رونیب عراق از را سیانگل که بود يرازیش یمحمدتق رزایم. دیکوب درهم را استعمار
 جامعه امروز اما. اندزده تیروحان فیتضع به دست لذا انداخت؛ رونیب اشنهیکاب از را الدولهوثوق مان،یپ کی واسطه

 انقالب شانیا از اطاعت و يرهبر هیسا در دیبا پس .رینظیب يرهبر و مردم یآگاه است؛ برخوردار یبزرگ نعمت از
  3».میکن حفظ را
 

 . تعلیم و تربیت انسانی و اسالمی2-8
از شود، نهادهاي تربیتی انداهللا مدنی بر این باور بودند براي اینکه موازین و احکام اسالمی در نظام سیاسی طنینآیت

 سازي کنند؛ ها و اعتقادات اسالمی را ترویج و نهادینههاي علمیه باید ارزشو حوزه
 از که احکامی این که ؛است اسالم مبانی و عقاید اصول و احکام حفظ علمیه، هايحوزه نقش روحانیت، نقش«

 این هللا،ابقیه حضرت ظهور زمان تا برساند دست به دست رسیده، مردم دستبه هدي ائمه و خدا پیامبر طرف
 4».هست و بوده علمیه هايحوزه وظیفه

، باشد نکرده تربیت را خود انسان تا. است خودسازى و نفس اصالح، انسان مسئولیت ترینبزرگ و کار ترینمهم
 همین به و باشند ساخته را خود باید »مصلحان« که است چنین نیز اسالم تربیتى سیره. کند تربیت را دیگران تواندنمى

                                                                                                                                                                                   
 . سخنرانی شهید مدنی با موضوع سیره نبوي.1
 .42پیشین، ص اخالق کارگزاران،، گلزاده . صادق2
 .66ص  ،1380 وریشهر ،19 شماره گلبرگ، ماهنامه ،»یمدن اهللاتیآ دیشه« ،یاسالم جعفر. 3
 انقالب. پیروزي از بعد و قبل روحانیت . سخنرانی شهید مدنی با عنوان نقش4
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 به را ما اکرم(ص) نیز پیامبر تبلیغى روش در دقت .است کرده مطرح را »سازىاهل« سپس و خودسازى نخست لدلی
 اقوام آن از پس و خانواده اصالح به سپس و کرده شروع خود از را اصالح ابتدا باید که کندمى رهنمون حقیقت این

  1.گمارد همّت جامعه آنگاه و عشیره و
نفس  تزکیه و يهاي خود در جمع مسئوالن و مقامات تربیتی، بر مسئله خودسازسخنرانی شهید مدنی در یکی از

ه اسالمی نوعی تربیت انسانی دانند؛ تا از این طریق بتوانند در جامعتأکید کرده و این مسئله را الزمۀ مدیران تربیتی می
 و اسالمی به وجود آورند؛

 و مردم تربیت و تعلیم براي را خود کنندمی منصوب که کسانی براي هم دستور، است) ع(منینامیرالمؤ کالم«
 نفسه نصب من«: که است این حضرت فرمایش .است مختصر هم خیلی و) ع(منینامیرالمؤ از بحار در حدیث
 مدیر یا معلم. داندمی جمعیتی و قوم پیشواي را خودش که کسی »غیره قبل نفسه بتعلیم یبدأ ان فعلیه اماماً للناس

، شهر، خانه مدیریت سمت که کرده منصوب را خودش و داندمی خانواري یا محل، سسهمؤ رئیس یا انددمی
 و نونهالن معلم، مردم معلم من که کندمی معرفی سمت این به را خودش که کسی، باشد داشته را کشور، محله

، دیگران دادن یاد و مردم بیتتر و تعلیم به کند شروع خودش آنکه از پیش، هستم اسالم فرزندان کنندهتربیت
. کند اعطا غیري به تواندنمی، ندارد چیزي که کسی. نشود 2شیء معطی شیء فاقد که دهد تعلیم را خود اول

 مقصودش) ع(امیرالمؤمنین ،کند مو آن از شودنمی، ندارد مو که دستی کف گویندمی که معروف است مثالی
 تا باشد داشته اخالق جهات از اصطالح به باشد. تأدیب اسالمی و یانسان تعلیم داراي خودش باید که است این

 3».کند تربیت را دیگري یا تعلیم را دیگري بتواند
همین  ها است.نها در جامعه دینی و بسترساز رشد انساسازي ارزشتربیت صحیح انسانی و اسالمی عامل درونی

سانی متخصص و سازد زیرا استحکام فرهنگی به نیروي ان هاي فرهنگی نظام اسالمی را مستحکمتواند پایهامر می
حیات پر  ر دورانشهید محراب دراستا همین در آید. متعهد نیاز دارد و این مسئله بدون تربیت صحیح به وجود نمی

علمیه  هايو به رونق حوزه تلف اسالمی در شهرهاي مختلف بودندکننده مدارس مخبرکت خویش، همواره برپا
 .پرداختند

  

                                                                                                                                                                                   
 .101ص ،6جلد ،1387، اسالمى انقالب پاسداران سپاه اسالمى تحقیقات پژوهشکده تهران، ،قرآن معارف نویسندگان، . مجموعه1
 نموده ایجادش که باشد معلول همان واجد باید علتى هر قاعده این طبق و پذیراستثنانا و فلسفى است اىقاعده »شودنمى شىء معطى شىء فاقد« . قاعدة2

 علت، بنابراین. ندارد علت با ارتباطى معلول ماهیت و فقط است وجود در گذاردمى معلول در علت که اثرى، شده مقرر »جعل« مبحث در چنانکه و است
 است. آن به مربوط علت اثر نه و است آن واجد علت نه، ماهیت اما و است وجودى کمال دهد،مى معلول به که را کمالى

 نبوي. سیره موضوع با مدنی شهید . سخنرانی3



  541    اهللا مدنی با استحکام جمهوري اسالمینسبت اندیشه آیت فصل دهم: 
 

 . ایمان محکم به فرامین الهی در قرآن کریم3-8
 برقرار اسالمى حکومت اسالم به عملى توجه و ایمان بدون است، اسالمى نظام لوازم از قرآن آیات به محکم ایمان
ومین(ع) یعنی اجرایی کردن صعقرآن کریم و مهاي آموزهه پایبندي به کبر این باور بودند شهید مدنی   1.شودنمی
. به یک معنا، را استوار و محکم خواهد کرد، ساختار فرهنگی و سیاسی نظام اسالمی ورات آنها در نظام اسالمیدست

 2نجات نظام اسالمی از تهدیدات سیاسی در گرو پایبندي به خط قرآن، خط پیغمبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) است.
 در فرازي از بیانات شهید مدنی اشاره شده است؛ 

بینیم و اینکه این را (ص) و اهل بیت(ع) چیز دیگري نمیغیر از خط قرآن و خط پیغمبر اکرمم را ما خط اما«
اي نیست و بینیم به جهت آنکه همان راه پیغمبر اکرم(ص) است و راه تازهایم و نجات را در آن میاختیار کرده

هاي قرآن و هایش همان ویژگیویژگی خواهد پیاده کند، بنابراین خط امامامام در حقیقت اسالم راستین را می
 3»پیامبر اکرم است.

هاي قرآن منجر به بیچارگی انسان و دوري او از کمال توجهی به فرامین الهی و آموزهمدنی بی شهیدطبق نظر 
خداوند تبارك و تعالی را اطاعت کردن و همچنین ترك معصیت، انسان «فرمایند؛ شود. ایشان پیرو این مسئله میمی

که خداي نکرده از مساکن طاعت دور شدن و به معصیت شود؛ چنانشاءاهللا بیان میرساند که انا به یک حدي میر
  4»کند.اهللا تبارك و تعالی مرتکب شدن، انسان را بیچاره می

 

 (تبعیت از اسالم ناب محمدي)اجراي احکام اسالمی.4-8
اجرا   5.است اسالم احکام اجراى آن وظیفۀ ،بنا شده یتوال و روزه ،حج زکات، نماز، اساس بر که یاسالم انقالب
اهللا مدنی امري ضروري است و بسترهاي جهانی شدن و فراگیري نظام سازي احکام اسالمی از منظر آیتو پیاده

 کنند؛ طور که ایشان اشاره میهمان آورد.اسالمی را فراهم می
  6».شد خواهد گیرعالم اسالم اًحتم، کنیم پیاده را اسالمی احکام ما تدریجاً اگر«

 م نسبت به کارگزارانناراحتی مرداعتمادي و ی در جامعه اجرا نشود منجر به بدبینی، بیاگر احکام اسالمی به خوب
 اند: با توجه به اهمیت این مسئله متذکر شده شود. شهید مدنینظام دینی می

                                                                                                                                                                                   
 .368، ص 1388، نور علی نور انتشارات، قم، قرآنى اخالق و تقوى، تبریزي موسوي . سیدمحسن1
 .25/12/1359. روزنامه کیهان، 2
 بوستان انتشارات، قم، محراب شهید شهادت سالیاد ودومینبیست مناسبت به فضیلت و اخالق همایش هیادنام: فضیلت و اخالق شهید، گلزاده . صادق3

 .268، ص1382،کتاب
 .164، ص 1382فضیلت، قم، بوستان کتاب، و اخالق . صادق گلزاده، جلوه4
 .421ص، 3جلد، ق1427، قرآن ملکوت نور انتشارات، مشهد، قرآن ملکوت نور، طهرانى حسینى .محمدحسین5

 .286عرفان، ص و اخالق آینه، گلزاده .  صادق6
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 مرتکب گناهی، باشید مواظب، دارید دست به را میاسال حکومت طرف از شغلی که برادرانی، اداري برادران«
 را رهبر قلب گناهان گونهاین داشت توجه باید جهت بدین، عفو غیرقابل گناهیست، گناه این زیرا نشوید؛
  1».نمایدمی جسورتر را دشمنان و کندمی دارجریحه

عملی  ی است؛المورات رهبر نظام اسدولتمردان در نظام اسالمی، رعایت احکام اسالمی و دست بنابراین، وظیفۀ
کند. اهم میهاي انحراف نظام را فرشده توسط رهبر دینی، زمینه هاي ترسیمنکردن فرامین اسالمی و سیاست

می به تبعیت از کنند که استواري نظام اسالدهند و تأکید میرو، شهید مدنی نسبت به این تهدید هشدار میازاین
 ش شهید محراب؛ هاي اسالمی است. به فرمایي فرامین رهبر دینی و اجرایی کردن آرمانسازاحکام اسالمی، پیاده

 لیکن، کندمی قبول پیامبري به نیز را آلهوعلیه اهللاصلی اکرم رسول کسآن، است دعوت اهل که کسآن«
 ضد عمل در ولی، ددار قبول نیز را رهبر کس آن، است وآلهعلیه اهللاصلی اکرم پیامبر گفته برخالف اعمالش

، هستند اسالمی جمهوري دولت ادارات حقیقت در که دولتی ادارات این فرض به، کندمی عمل رهبر هايگفته
، شوند بدبین انقالب به نسبت مردم شوندمی باعث رفتارشان و اعمال با اما، دارند قبول را انقالب رهبر هايگفته

 فالنی گویدنمی کسهیچ، باشیم منحرف انقالبی نهاد یک یا و من نکرده خداي اگر که است صورت این در
  2».بودند منحرف انقالب الگوهاي گویندمی، بود منحرف
و معنوي انسان  اهللا مدنی اسالم ناب محمدي(ص) یا اسالم راستین عامل ترقی و رشد ماديآیتبنا به فرمودة 

 ین حال، تعالی مادي خواهد بود؛است یعنی تبعیت از اسالم، عامل رسیدن به معنویت و در ع
واقعاً اسالم راستین را بگیریم تا به واسطه آن اسالم راستین هم در دنیا به پیروزي نهایی رسیده و هم در آخرت «

 3»اهل نجات باشیم. باید همان راه اسالم را برویم.
سالمی هستیم. در این خصوص براي اجراي احکام اسالمی نیازمند اصل امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ا

 جامعه در فساد از اثرى اگر، روازاین .بود خواهد اسالمى نظام اساسى گیرىجهت، خدا با باید اشاره کرد؛ پیوند
 فِى مَکَّنَّاهُمْ انْ الَّذینَ« زیرا؛ برکَند بن و بیخ از را تباهى و فساد هاىریشه و آورد هجوم آن به باید، شود دیده

 منکر را دارد. ما از نهى و معروف به امر مسئولیت اسالمى حکومت »الْمُنْکَرِ عَنِ  نَهَواْ وَ  بِالْمَعْروُفِ امَروُا...الْارْضِ
 از) نهى( زبان با بازداشتن و هانیکی به) امر( زبان با دادن دستور، منکر از نهى و معروف به امر از معمول طوربه

 وظیفه باره این در اسالمى حکومت، شود تفسیر گونهاین منکر از نهى و معروف هب امر اگر البته. فهمیممى را منکرات
 و معروف به امر فریضه از تفسیر این که حالى در، بود خواهد »گفتن« او وظیفه تنها چراکه، ندارد سنگینى چندان

 کلمه ظاهر«: گویدمى هرجوا صاحب، نامور فقیه .است آن از فراتر نیز دولت مسئولیت، نبوده درست، منکر از نهى
 پوشیده و مخفى، باشد داشته احاطه آیات و روایات نصوص به نسبت که کسى بر ولى، است گفتار و قول، نهى و امر

                                                                                                                                                                                   
 .285پیشین، ص فضیلت، و اخالق شهید، گلزاده . صادق1
 .285پیشین، ص .2
 .271پیشین، ص. 3



  543    اهللا مدنی با استحکام جمهوري اسالمینسبت اندیشه آیت فصل دهم: 
 

، بربندد رخت منکر و یابد تحقق معروف وسیله بدین که است این، منکر از نهى و معروف به امر از مراد که نیست
 و امر، لغت نظر از«: نویسدمى باره این در نیز بالغى جواد شیخ، مجاهد عالمه» شود. ىنه و امر زبان با تنها اینکه نه

 بلکه، نیست آن به محدود، منکر از نهى و معروف به امر که فهمیممى قرآن از ولى است زبانى دستور همان نهى
 و کار چه ،باشد قول و سخن چه، کندمى جلوگیرى منکر از و کمک معروف تحقق به که است چیزى هر، مقصود

 معروف به امر در را اسالمى دولت وظیفه پس .پوشاندمى عمل جامه هدف این به که لىوسای کارگیرىبه چه و، فعل
 تمام کارگیرىبه حد در مسئولیت بلکه، دانست باید »بخشنامه« وسیله به زبان با نهى و امر از فراتر، منکر از نهى و

 عهدنامه دیباچه در) ع(على حضرت که مسئولیتى، است منکر از جلوگیرى و معروف تحقق براى لوسای و امکانات
 حال اصالح به تا سپردم تو به را مصر والیت :فرمایدمى و کندمى تعبیر »مصر اهل استصالح« به آن از اشترمالک
 تو خدایا بار« :ندکمى یاد آن از جمالت این با دیگرى مورد در حضرت آن که مسئولیتى همان بپردازى. مردم

 دنیا کاالى از چیزى آوردن دستبه براى نه و، حکومت در رغبت و میل جهت به نه، امداده انجام آنچه که آگاهى
 اصالح شهرهایت در و بازگردانم دوباره، یافته تغییر که را تو دین آثار خواستممى که است این براى بلکه، است بوده
 1».گردد حاکم، اتشده فراموش حدود و احکام و، یابند امنیت و آسایش اتستمدیده بندگان تا، آورم پدید

 عامل، هتج بدین .دارند مهمى بسیار نقش، منکر یا معروف رواج در، هادهد حکومتتوضیحات فوق نشان می
 کنریشه براى ینکها چه، دانست باید آنها تبهکار و ناالیق هاىحکومت، را فاسد جوامع در اجتماعى مفاسد اصلى
، اسالمى حکومت تشکیل فلسفه، قرآن دیدگاه از .پرداخت جامعه حکومتى ساختار اصالح به باید، مفاسد کردن

 . یابد رواج هجامع در منکر از نهى و معروف به امر وسیله به باید که هایىارزش؛ است الهى هاىارزش حاکمیت
، خود امکانات با تمام بلکه، گفتار با فقط نه آنان. دارند هعهد به مهمى نقش، اسالمى جامعه دولتمردان، روازاین

 و سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، مختلف ابزارهاى و کرده اقدام »منکر کردن کنریشه« و »معروف تحقق« براى باید
 تربیت رمنک از نهى و معروف به امر براى را اىویژه هاىگروه باید اسالمى دولت، عالوهبه .گیرند کاررا به قضایى

 این از، اسالم تاریخ در. گیرد دستبه را منکر از نهى و معروف به امر صحیح جریان، آنها هدایت و ارشاد با و، کند
 مأموریت حکم به توجه با، شوندمى نصب، اسالمى حاکم سوى از چون افراد این. شودمى یاد محتسب عنوانبه افراد
 2.باشند داشته تعزیر یا تفحص حق توانندمى، خود
 براي منکر از نهی و معروف به امر از کردن پیروي«اهللا مدنی، هاي شهید محراب آیتاساس افکار و اندیشه بر
شود، ناامنی فرهنگی در جامعه رخت ببندد و وجوب اوامر و نواهی در نظام اسالمی باعث می  3».است واجب همه

طور که شهید مدنی اشاره کردند، الزم است همگان به همان وبی در فرد و جامعه نهادینه شود.احکام اسالمی به خ
 این فریضه مهم توجه داشته باشند.

                                                                                                                                                                                   
 .170-172صص، 1387 ،سپاه در فقیه ولی نمایندگی سیاسی عقیدتی آموزش اداره، تهران، قرآن در منکر از نهى و معروف به امر، سروش . محمد1
 .178ص پیشین،، قرآن در منکر از نهى و معروف به امر، سروش . محمد2
 .54کارگزاران، پیشین، ص اخالق، همکاران و گلزاده . صادق3
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 هاي نگارنده)(یافتههاي استحکام ساخت فرهنگی نظام اسالمی از منظر شهید مدنی لفهشکل مؤ

 مدنی اهللاآیت منظر از اسالمی نظام اقتصادي . استحکام9
 نیز اسالمى نظام هاىسیستم دیگر با اسالمى اقتصاد درون موضوعات ارتباط، مىاسال اقتصاد اجزاى ارتباط برعالوه

تواند به تقویت سیستم سیاسی کمک هاي اقتصادي نظام اسالمی میرو، توجه به پایهازاین  1.است ناپذیرانفکاك
زمه تعالی نظام سیاسی مدنی، ایشان تقویت اقتصاد اسالمی را الاهللا آیتشایانی کند. با توجه به درایت شهید 

دانستند و براي جلوگیري از اضمحالل استقالل و آزادي نظام اسالمی، بر رشد ساختار اقتصادي و تقویت آن می
تأکید داشتند. در این بخش، راهبردهاي استحکام اقتصادي نظام اسالمی از منظر شهید مدنی مورد بررسی قرار خواهد 

 گرفت.
 

 جامعه در شرایط بحرانی. برطرف کردن نیازهاي 1-9
. کندمى جارى را اصول آن، جامعه حکومتى و سیاسى سیستم که است ضوابط مجموعه یک تابع، اجتماع محیط

 اجتماعى نیز نهادهاى از یکى عنوانبه، هاسازمان پذیرند؛تأثیر می جامعه آن حکومت از جامعه هر اجتماعى نهادهاى
 تعریف اسالمى را خود نظام و است اسالمى کشور، یک حکومت وقتى ثال،م عنوانبه. حکومت هستند تأثیر تحت

 در که ىیهامجموعه و هاسازمان تمام و کند تبیین را اسالمى نظام اهدافو  خصوصیات و هاویژگى باید، کندمى
 نظام در سازمان یک اهداف. کنند توجه اسالمى حکومت اهداف و خصوصیات این بهباید ، دارند وجود نظام این

 اهداف باید اسالمى حکومت در هامجموعه و هاسازمان مدیران اساس این بر. باشد نظام اهداف طول در باید اسالمى

                                                                                                                                                                                   
 .61ص، 4جلد، تابی، قرآنی علوم و تفسیر هايانتشارات پژوهش، قم، علم و قرآن، اصفهانى رضایى . محمدعلى1
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اجرا و پیاده سازي احکام فرهنگی اسالم در جامعه

ایمان محکم به قرآن کریم و فرامین الهی

تعلیم و تربیت صحیح انسانی و اسالمی 

اصالح نفسانی و توجه به تقواي فردي و اجتماعی



  545    اهللا مدنی با استحکام جمهوري اسالمینسبت اندیشه آیت فصل دهم: 
 

 نیاز، سازمانى اهداف به یابىدست برعالوه که اىگونهبه؛ کنند تعریف اسالمى نظام اهداف طول در را خود اىمرحله
  1کنند. یارى اهدافش به رسیدن براى را نظام و برطرف جامعه از را مشکلى و

 حمایت آن از که است این مردم بر اسالمى حکومت توان بیان داشت؛ حقاز منظر حقوق متقابل دولت و ملت می
 حضور صحنه در بیایند و صحنه به باید که لحظاتى در بشتابند؛ اشیاري به سخت حوادث و مشکالت و در کنند
 تأمین را تشانامنی و، کند حفظ را آنها آبروى و ناموس مال، جان، که است آن حکومت بر مردم حق همچنین،. یابند
 مردم براى. سازد مهیّا را جوانان و مسکن کار، تحصیل ماتمقد و، کند فراهم را آنها آسایش و رفاه وسایل، نماید
  2.ازدس آماده را نیازشان مورد اشیاى و لوازم دیگر و پارك ،خیابان، بیمارستان، هجاد

کننده دنیا و آخرت نیز تنظیم مقرراتی است که تأمین مدنی، رسالت انقالب اسالمیاهللا آیتاز دیدگاه شهید 
بنابراین، نظام اسالمی باید نیازهاي جامعه در ابعاد مادي و معنوي را برطرف نماید و اگر چنین اتفاقی    3.بشري است

 آید. حرك اقتصادي و اجتماعی به وجود میبیفتد، یک نظام اقتصادي پویا شکل گرفته و ت
داشتند، زیرا از  جنگ تحمیلی، بر جهاد سازندگی تأکیدنیازهاي جامعه ایران در زمان  شهید مدنی براي رفع

در  هادر یکی از مصاحبهایشان   4توانستند در تأمین نیازهایی نظیر گندم و... اقدام کنند.طریق نیروهاي جهادي می
 کنند؛ د سازندگی در تأمین نیازهاي جامعه اشاره میخصوص نقش جها

سازي آنها چه تعمیرات دیگرشان، کنید چه راهجهاد سازندگی هم فعالیت خیلی عمیقی دارد و وقتی مالحظه می«
-ها مخصوصاً... در جهات عمرانی مسلماً کارهایی کردهبر اینکشی، عالوهتعمیرات مدارس، حمام، درمانگاه، لوله

کرد، البته خود اعضاي جهاد این کارها را کوچک ه در عرض ده سال هم حکومت طاغوتی این کار را نمیاند ک
هاي مردم است. بنابراین هها نیست، ما هدفمان حقیقت انقالب اسالمی به تودگویند ما هدفمان ایندانند و میمی

اهل آن  کنند، بلکهسازي اکتفا نمیخانه سازند به اینهاي جهاد سازندگی در یک دهی که مثالً خانه میجوان
کنند. بنابراین، سپاه پاسداران و جهاد سازندگی مورد تقدیر هستند و کرده و با انقالب آشنا میروستا را کامالً آگاه

 5»سزاوار است که همه ما قدر آنها را بدانیم.
، ستاد پشتیبانی امعه را برطرف کنندعه در شرایط جنگ دچار بحران نشود و نیازهاي جکه جامهمچنین براي این

زده را از طریق مشارکت مردمی بر نیازهاي شهر تبریز، نیازهاي شهرهاي جنگمردمی را تدارك دیدند و عالوه
 6کردند.تأمین می

                                                                                                                                                                                   
 .147ص، 4جلد، تابی، قرآنی علوم و تفسیر هايپژوهش، قم، علم و قرآن، اصفهانى رضایى . محمدعلى1

 .549ص، 1386)، ع(طالبابی بن علی االمام مدرسه، قم، قرآن پربار سوگندهاى، شیرازى مکارم . ناصر2

 .159، ص1363، روح نشر، قم، مدنی اهللاآیت محراب شهید یادواره، شیرازي . علی3

 .1399 مرداد 23، تبریز، آقاباالیی نمحمدحسی با نگارنده . مصاحبه4

 .25/12/1359. روزنامه کیهان، 5

 .1399 مرداد 22، تبریز، برپور ناصر با نگارنده . مصاحبه6
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همگانی ی و مشارکت بر بسیج عمومنیازهاي جامعه در شرایط بحرانی،  مدنی در تأمیناهللا آیت، شهید بنابراین
از وابستگی و  در تأمین نیازهاي اساسی در شرایط بحرانی، عامل رهاییهمگانی مشارکت درواقع، شتند. تأکید دا

 استحکام ساخت درونی نظام اسالمی است. سازاست؛ همچنین زمینه تحریم
 

 . استقالل اقتصادي2-9
 جوییصرفه به ایشان. است یاسالم پسندیده اوصاف از اقتصادي امور در جوییصرفه و قناعت، مدنی شهید دیدگاه از
 اقتصادي خودکفا عرصۀ در باید اسالمی نظام دندار اعتقاد و دنکنمی تأکید اقتصادي استقالل اصلی عامل عنوانبه

  1.بکاهد دشمنان به وابستگی از و باشد
 کنند؛تأکید مید ملی بر عدم وابستگی به تولیدات خارجی و تقویت تولیایشان براي دستیابی به استقالل اقتصادي، 

 2»کنیم و کلیه کاالهاي آمریکایی باید تحریم شود.ما دست نیاز به سوي کاالهاي خارجی دراز نمی«
اصغر داشتند. علی تأکید ي از تولیدات داخلیورکاالهاي ضربر تأمین  شهید مدنی ضمن تحریم کاالهاي خارجی

 يهاجنس دیخر از را مردم«هاي خود در آذرشهر، انید که شهید مدنی در سخنرکنعردوست در این زمینه اشاره میش
  3».فراخواندند شتریب هرچه ياریهوش به را مردم و شمردند حرام را ییکایآمر جنس دیخر و داشتند حذر بر ییکایآمر

هاي دفاعی و نظامی در عرصهدر عنوان نمونه، شهید مدنی نسبت به تأمین و تولید کاالهاي مورد نیاز جامعه به
زمانی که کارمندان نیروي هوایی کشور به خدمت ایشان رسیدند و اشاره کردند  خل کشور بسیار حساس بودند؛دا

، به شدت مورد تشویق و حمایت شهید مدنی قرار یک قطعه نظامی مربوط به هواپیما را در کشور تولید کردندکه 
 4گرفتند.

 

 . مصرف بهینه و مقتصدانه3-9
هاي اسالمی آمده است در آموزه پیرامون مصرفیابد. در همین راستا، مى داخلی افزایشتولید  مقتصدانه مصرف با

 و کشاورزى تقویت شایسته و دینى حکومت هاىمسئولیت با توجه به این مسئله، از  5باشد. معین به اندازه که باید
 انجام به رآن کریم، دستورآیات ق بر اساس  6.است انسانى نفوس تربیت و اصالح ،گرایىمصرف از ملت نجات
 مصرف و خوردن به امر کنار در، مالى حقوق اداى و تقوا و پارسایى رعایت، شکرگزارى، صالح عمل چون امورى
 اقتصاد نهایى هدف »صِرف گرایىِ  مصرف« که دهدمى نشان و است اعمال این و مصرف بین ارتباط بیانگر، کردن

                                                                                                                                                                                   
 .1399 مرداد 30، اسالمی انقالب اسناد مرکز سایت، »مدنی شهید اهللاآیت هايدیدگاه بر مروري«، قربی . سیدمحمدجواد1
 .314پیشین، ص ،مدنی اسداهللا اهللا سیدآیت محراب شهید دومین یادنامه: عرفان و اخالق آینه، گلزاده . صادق2
 .1399تیر  7اصغر شعردوست، . مصاحبه نگارنده با علی3
 .1399 تیر 19 مقدس، قم بهاءالدینی، سیدابوالفضل والمسلمین االسالمحجت با نگارنده . مصاحبه4
 .59ص، 1جلد، 1362،انتشار سهامى شرکت، تهران، قرآن از پرتوى، طالقانى سیدمحمود .5
 .110، ص6جلدتا، بی، دارالعرفان نشر قم،، حکیم تفسیر،  انصاریان . حسین6



  547    اهللا مدنی با استحکام جمهوري اسالمینسبت اندیشه آیت فصل دهم: 
 

 زندگانى به رسیدن و جامعه و فرد نیازهاى تأمین برافزون، اقتصادى اىهفعالیت از هدف بلکه، نیست اسالمى
 1.است آخرت در خداوند پایانبى رحمت به دستیابى، دنیوى شرافتمندانۀ

عنوان یک عمل صالح در نظام اسالمی براي رشد اقتصادي و مدنی از مصرف بهینه و مقتصدانه بهاهللا آیتشهید 
و اقتصاد  دمات اقتصادي از دشمنان استکنند. مدیریت مصرف، عامل کاهش صمی استحکام سیستم اقتصادي یاد

تر کردن مصرف در درجه اول از اهمیت است کم«ات ایشان آمده است: شیدر یکی از فرما  2کند.را تقویت می
کننده دانیم که ما صدمه اقتصادي از مصرف زیاد دیدیم و دشمن ما را مصرفخصوص چیزهاي غیرضروري، میهب

ها این همه مصرف زیادي نداشتند. در خاطر بیاوریم در گذشته مسلمانه وسیله ایادي خودش، باید ب آورده بهبار 
ها براي اینکه مقابله هایش مصارف را زیاد کردند، فعالً مسلمانیت داشت از جانب اربابرزمان طاغوت چون مأمو

زیادي مصرف طورکلی کنار بگذارند... ه در زندگی دخیل نیست بهادي را ککنند با دشمنانشان اوالً باید مصارف زی
خواهد ما مصرف را بیشتر کنیم تا محتاج شویم، در صورتی که دستور خواسته دشمن است، این دشمن است که می

کلی براي  ها به نحوبر اینقدر کنیم که به بیگانه اصالً محتاج نشویم...، عالوهاسالم است که ما باید مصرفمان را آن
رو شود و خرج زیاد تر کنند چون از دستورات اسالم است که حتی آنکه دارد آن هم باید میانههمیشه مصرف را کم

ترین حد برسانیم، چنانچه صدر اسالم این کار را کردند باید توانیم مصرف را به کمکلی باید تا میطور پس بهنکند. 
باید روش صدر اسالم را داشته باشیم  ،ادمان، در اسالم این کار را کردندروش صدر اسالم را داشته باشیم در اقتص

لی ساده بود. بنابراین، در اقتصادمان، در اسالم این کار را کردند،... صدر اسالم مصرفشان خیلی کم و زندگیشان خی
تر کنیم و صرف را کمتبع فرمایش حضرت صادق (ع) در هر جهت باید متابعت از آنها بکنیم تا بتوانیم مما هم به

نان با سرکه، نان با روغن زیتون، نان با سبزي، نان با شیر، اول کسی که تنوع  ، 3صدر اسالم بسیار غذایشان ساده بود
در طعام را آورد، یکی از طواغیت بود به اسم معاویه که انواع طعام را مصرف کرد، اقسام را زیاد کرد و مردم هم 

 4»مصرف را کم کنیم.توانیم...اسطه رهبري امام ما میکه به وتبعیت کردند ولی امروزه 
 در که داریم تقاضا مسلمان ملت از«کنند؛ مصرف انرژي اشاره می جویی درصرفهایشان در جایی دیگر پیرامون 

  5»نشویم. کمبود دچار تا کرده، قناعت برق و آب مصرف
 

                                                                                                                                                                                   
 .138، ص 2جلد، تابی، قرآنی علوم و تفسیر هايپژوهش، قم، علم و قرآن، اصفهانى رضایى . محمدعلى1

 .22و بیانات شهید مدنی، پیشین، ص  هاي حکومت اسالمی در افکار. سیدمحمدجواد قربی، بایسته2
 .کرد عمر ستیزساده و بود ستیزساده اریبس یمدن يقاآ«کند که ایشان در حوزه عمل هم به این مسئله توجه داشتند: هاشم نقل میاهللا محمدتقی آل. آیت3

 .1399مرداد  11 سید محمدتقی آل هاشم، تبریز، اهللامصاحبه نگارنده با آیت» .خورمیم غذا نوع کی من گفتندیم و خوردندیم غذا هم ساده
 .269-271پیشین، صص، محراب شهید شهادت سالیاد ودومینبیست مناسبت به فضیلت و اخالق همایش یادنامه: فضیلت و اخالق شهید، گلزاده . صادق4
 .292فضیلت، پیشین، ص و اخالق شهید، گلزاده . صادق5
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 فروشی و احتکار. مقابله با گران4-9
 معامالت، باشد پاك بیهودگى نوع هر از باید آن انتقال و نقل و ثروت مال، گردش، اسالم اقتصادى قوانین اساس بر

 و ظلم است و به همین دلیل، باید از حرام احتکار و رشوه فروشی،گران ،ربا است؛ یعنی ممنوع و باطل نیز جاهالنه
ات فاسدین اقتصادي نظیر افرادي که احتکار بر اساس اقدام 1.شود جلوگیرى جامعه افراد حقوق به تجاوز و تعدى

 اثر یابد و بررواج می تکاثر و احتکار و اندوزىثروت امر، اقتصادى و اجتماعى عدالت اجراى جاى کنند، بهمی
، دهندمى تشکیل را جامعه اکثریت که محروم اىطبقه نخست: آیدمی پدید عمده طبقه دو جامعه در ،آنان عملکرد

 روزانه قوت کسب به قادر و وامانده خود نیازهاى ترینضرورى در، برندمى رنج و فقر تمحرومی درگروهی که 
، راه این از و کرده تصاحب را المالبیت، بخشیحاتم با که و مترف خوشگذران، همُرف اىطبقه دوم .خود نیستند

 2آورند.می دستبه حسابىبى و انبوه ثروت
نقالب هستند و مدیران اضد  و احتکارکنندگان کاالهاي ضروري مردم،گرانفروشان  مدنیاهللا آیتشهید به اعتقاد 
 د.نکنرا سست می قتصادي نظام اسالمیهاي افروشی و احتکار پایه. گرانباید با آنها برخورد کنند نظام اسالمی

 شود؛د این جریان باعث تقویت دشمنان مینکنطور که شهید مدنی اشاره میهمان
 و ناراحت را مسلمان ملت این احتکار و فروشیگران با ولی گویندمی رهبر خمینی اکبر،اللّه ظاهر به کهآنهایی «

 3»کنند.می جسور نیز را دشمن و شده مرتکب بزرگی گناه خود، سازندمی دارجریحه را رهبر قلب
، اشاره فروشندمیتر گران کاالهاي اساسی را با قیمت افرادي که و محتکرینخصوص ایشان در جایی دیگر در 

 کنند؛ می
 مکرراً  من که باش شاهد پروردگارا؟ کنندمی احتکار که هستند کسانی چه ،دارند احتیاج خلق این کهچیزهایی «

، هستند هدایت قابل هااین اگر که خواهممی درگاهت از بار این و امداده توضیح احتکار و فروشیگران مورد در
 در زمین متر هزاران که جنایتکار محتکرانکن!  گرفتارشان خود دردناك عذاب به، نیستند راگ و کن هدایتشان

 حکومت که بدانید را این، دهیدمی قرار مسلمانان اختیار در نه و دکاریمی محصول آنجا در نه و گرفته خود اختیار
 جهنم به حسرت با نیز آخرت در و ردخواهدک مصادره، ایدآورده دستبه شرعی غیر راه از که را هازمین اسالمی
 4»است. انقالب ضد فروشگرانشد...خواهید داخل

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                   
 .147تا، صبی، سپاه در فقیهولی نمایندگی اسالمی تحقیقات پژوهشکده، قم، قرآن در استضعاف و استکبار، سروش . محمد1
 .126ص ، تابی، سپاه تحقیقات مرکز، قم، قرآن دیدگاه از ثروت، وفا . جعفر2
 .118ص ،1381اهللا مدنی (ره)، تهران، بنیاد فرهنگی شهید محراب آیت ،مجموعه نویسندگان، جلوه معرفت .3
 .118پیشین، ص ،نویسندگان، جلوه معرفت . مجموعه4
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 هاي نگارنده)(یافته هاي استحکام ساخت اقتصادي نظام اسالمی از منظر شهید مدنیلفهشکل مؤ

 
ید در باب این مسئله اهللا مدنی، باآیتشهید گانه استحکام نظام اسالمی در اندیشه و بیانات بعد از بررسی وجوه سه

عنوان یکی از انقالبیون سرشناس، در اهللا مدنی بهئه کرد که شهید آیتابندي را اراستراتژیک و حساس این جمع
ها و (ره) نقش اساسی ایفا کرده است و در زمان طاغوت با روشنگري نهضت انقالب اسالمی به رهبري امام خمینی

هاي پهلوي آشنا ساخت. ایشان طی فعالیترژیم نظام سیاسی طاغوتی و استبداد هاي خود، مردم را با ماهیت سخنرانی
نزد  هاي اخالق، جلسات خصوصیسیاسی خود، الگوي حکومت عدل علوي و نظام کارآمد اسالمی را در درس

هاي درس حوزوي و جلسات پرسش و پاسخ در مساجد مختلف طی دوران تبعید سیاسی دوستان انقالبی، کالس
ساختند و از همین طریق ضمن پرورش نیروي انسانی متعهد و انقالبی، افکار انقالبی را در آنها نهادینه ساختند. مطرح 

هاي قرآن کریم و سیره معصومین(ع) نظامی که توسط شخص اسالمی شهید مدنی بر اساس مبانی اسالمی، آموزه
 تند. داش تأکید هدایت نشود را مردود اعالم کردند و بر نظام اسالمی

ظام سیاسی مایه ناهللا مدنی نظامی است که دین اسالم بننظام اسالمی در افکار، بیانات و مواضع سیاسی شهید آیت
هاي وحیانی صادر شود و امت اسالمی اساس اسالم و آموزه بر هاو سیاستگذاري فرامین بوده و تمامی دستورات،

داف ملی و فراملی است. در رأس نظام اسالمی، حاکم اسالمی مکلف به رعایت دستورات نظام اسالمی در پیشبرد اه
قرار دارد که بر اساس اندیشۀ سیاسی اسالم و افکار شهید مدنی، ولی فقیه نام دارد. والیت فقیه براساس بیانات منتشر 

عد از غیبت ب م در نظام اسالمی است. ولی فقیهها با مطبوعات، یک اصل مهها و مصاحبهشده از شهید مدنی در خطبه
رو، ازاینو نماینده خداوند در بین امت اسالمی است. معصوم(ع)، جانشین وي براي پیشبرد امور حکومت اسالمی

اهللا دانست که وظیفه هدایت و راهبري نظام اسالمی را برعهده دارد. پیروي و تبعیت از ولی ولی فقیه را باید خلیفه
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برطرف کردن نیازهاي جامعه در شرایط بحرانی

استقالل اقتصادي و لزوم خودکفایی در عرصه هاي اقتصادي

)مدیریت صحیح مصرف در جامعه دینی(مصرف بهینه و مقتصدانه 

مقابله با گران فروشی و احتکار کاالهاي اساسی
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ظام اسالمی خواهد بود و به میزانی که جامعه از پیروي ولی فقیه دوري فقیه عاملی است که سکوي تعالی و پیشرفت ن
طور که شهید مدنی در سیره عملی و نظري نمایند، این جامعه دچار بحران، سستی و اضمحالل خواهد شد زیرا همان

شهید مدنی در خود نشان دادند، نظام اسالمی بدون والیت فقیه معنا ندارد. همین تأکید بر حاکم اسالمی در سیره 
را در مسیر امام  تبعیت از امام خمینی(ره) مشهود است و ایشان در بیاناتی اظهار داشتند که حاضر هستند، جانشان

اساس شواهد عینی، ایشان ذوب در والیت بودند. در نهایت اینکه، نظام سیاسی والیی،  کنند و بر خمینی(ره) اهدا
گرفتند و مدل امت در نظر می-و ایشان والیتمداري را رمز تعالی نظام امام الگوي شهید مدنی براي جامعه ایرانی بود

اساس توجه به دو اصل اسالم و مردم  دهند؛ زیرا برجمهوري اسالمی را براي ایرانِ اسالمی مورد تأیید قرار می
 یابد.یهاي اسالمی در نظام جمهوري اسالمی تحقق مسازماندهی شده است و تعالی مردم از طریق آموزه

 هاي درونی وشناسی و بررسی چالشاهمیت نظام اسالمی براي شهید مدنی به میزانی بود که ایشان ضمن آسیب
ها و تهدیدات توجه داشتند تا از این طریق بتوانند ساخت درونی نظام رفت از چالشبیرونی نظام، به راهبردهاي برون

هاي ی، اقتصادي، فرهنگی و حتی نظامی توجه داشتند و در حوزهاسالمی را تقویت کنند. ایشان به ساختارهاي سیاس
 بخشی نظام ارائه دادند.ف، راهبردهایی در راستاي استحکاممختل

کنند هاي راهبردي فراوانی اشاره میمؤلفه ی باید اشاره شود که شهید مدنی بهدر بعد استحکام سیاسی نظام اسالم
سازد و بسترهاي نفوذ و مداخله سیاسی را از بین رابر دشمنان ایمن و استوار میکه توجه به آنها، نظام اسالمی را در ب

دانند طور که در بخش قبل اشاره شد، ایشان تبعیت از ولی فقیه را اولین گام در استحکام نظام سیاسی میبرد. همانمی
بر اینکه با منافقان مبارزات جدي داشته و عالوهکنند. شهید مدنی و در ذیل نظام والیی، بر مقابله با منافقان تأکید می

کنند که هرگز با جریان نفاق همکاري نکنند؛ گونه کوتاهی و سازشی با آنها نداشتند، به امت اسالمی توصیه میهیچ
شود. ایشان نسبت به منافق چند توصیه دارند؛ عدم هاي سیاسی نظام اسالمی میزیرا عملکرد منافق باعث سستی پایه

هاي حکومتی، اقدام قاطع قوه قضاییه نسبت به آنها و لزوم هوشیاري مصالحه با آنها، دور کردن آنها از پستسازش و 
 ملت نسبت به رفتار و گفتار آنها. 

با گیري از الگوهاي صدر اسالم در مقابله مدنی براي استحکام نظام اسالمی، بهرهاهللا آیتراهبرد بعدي شهید 
عبارتی دیگر، امت اسالمی براي گام نهادن در مسیر تعالی سیاسی به اسوه حسنه ت. بهمشکالت چندوجهی سیاسی اس
شهید مدنی این الگوي حقیقی، سیره معصومین(ع) است. ایشان در  به اعتقاد و الگوي مطلوب نیاز دارد و

ر شرایط بحرانی نیز کنند تا دروي امت اسالمی یاد میعنوان الگوي پیشِ هاي مختلف، از سیره پیامبر بهسخنرانی
 ت کنند. یشان تبعیر و الگوي ابتوانند از رفتا

آمادگی در  در اندیشه شهید مدنی است.از لوازم استحکام نظام سیاسی  دیگر یکیآمادگی دفاعی و جهاد، 
هاي جهاد و دفاع، عامل مقاومت، استواري و صالبت در برابر دشمنان انقالب اسالمی و نظام دینی است و عرصه

ه، شهید مدنی به الگوي گر کشور در حوزة دفاع و جهاد ضعیف عمل کند، دچار ناامنی خواهد شد. در این زمینا
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وسیله کنند که به قالبی نظیر سپاه پاسداران انقالب اسالمی در دوران هشت سال جنگ تحمیلی اشاره مینهادهاي ان
ي به پیروزي دست یافت. هاي استکبارو ایادي قدرتتعهد، استقامت و جهاد آنها، کشور در برابر تجاوز بیگانگان 

هاي جهانی مدنی بر حفظ استقالل سیاسی و رهایی از وابستگی به قدرت اهللاآیت در راستاي همین مسئله، شهید
جانبه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و نظامی کنند و اعتقاد دارند یک نظام مطلوب سیاسی نیازمند استقالل همهتأکید می

هاي سیاسی نشود، باید همواره به سمت استقالل سیاسی گام نهد و موانع براي اینکه دچار اضمحالل پایه است و
 روي استقالل را با مدیریت برطرف کند. پیشِ

گرایی است؛ یعنی تمامی هاي استحکام نظام سیاسی در منظومه فکري شهید مدنی، قانونیکی دیگر از مؤلفه
د تابع قانون باشند. اما سؤالی که مهم بوده، این است که کدام قانون؟ شهید مدنی بر قانون کارگزاران و شهروندان بای

شود. بنابراین، همگان در برابر اسالمی تأکید دارند؛ زیرا قانون اسالمی مانع فساد، ظلم و تعدي به حقوق دیگران می
بر آن، پایبندي به قانون ینه تبدیل شود. عالوهادقانون باید مساوي باشند و حاکمیت قانون در نظام اسالمی به امري نه

در درون مرزهاي سیاسی کشور اسالمی است و از اغتشاش و ناامنی سیاسی  و اجتماعی اساسی، عامل نظم سیاسی
 کند.جلوگیري می

 هاي مختلفی اشارهلفهاهللا مدنی به مؤاز منظر استحکام فرهنگی ساخت درونی نظام اسالمی، شهید محراب آیت
کنند که در قدم اول، اصالح نفس قرار دارد. ایشان اعتقاد دارند قبل از اصالح جامعه، کارگزاران و ملت باید می

تواند براساس تقواي فردي و خود را اصالح کنند و زمانی که نفسانیت و هواهاي نفسانی مدیریت شود، جامعه می
 اجتماعی به سمت تعالی گام بردارد. 

تربیتی در نظام  فرهنگی، توجه به اصل تعلیم و تربیت است. البته هر تعلیم و ساختار استحکام یکی دیگر از لوازم
هاي اسالمی را در افراد بلکه تربیت صحیح انسانی و اسالمی مدنظر است؛ تربیتی که ارزش اسالمی مطلوب نیست

توجه آنها را به جاي امور شخصی،  (ع) را در آنها پرورش دهد و نهادینه کند و الگوهاي رفتاري و سیره معصومین
 به مصالح دینی جلب کند.

 هاي قرآن کریم را در افراد نهادینهدر ذیل تربیت صحیح اسالمی، حکومت باید ایمان به فرامین الهی و آموزه
قرآن در رفتار و گفتار تعالیم جاي نظام اسالمی مشاهده شود. به میزانی که سازد و حاکمیت قرآن کریم در جاي

شوند. همۀ این مسائل شهروندان و کارگزاران نهادینه شود، ساختارهاي فرهنگی از استحکام بیشتري برخوردار می
کلیدي در استحکام نظام یک راهبرد  (ص)دهد که اجراي احکام اسالمی و تبعیت از اسالم ناب محمدينشان می

 اند.ره داشتهها به این مسئله اشامدنی به کرات در سخنرانی شهید  دینی است؛
هاي اقتصاد در برابر دشمنان اهللا مدنی بر تقویت پایهدر بعد استحکام اقتصادي نظام اسالمی، شهید محراب آیت

اي از استقالل و خودکفایی در عرصۀ تولید نیازهاي داخلی دست کنند؛ یعنی نظام اسالمی باید به مرحلهاشاره می
در راستاي  اهللاآیت می براي آسیب رساندن به نظام بهره بگیرد. شهید مدنییابد که دشمن نتواند از نیاز نظام اسال
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ریزي کنند تا نیازهاي مردم را برطرف کرده و در عین حال با برنامهتوصیه می نظام ، به کارگزاراناستحکام اقتصادي
 ا تهدیدات درونی اقتصاد ملی،مقابله ب اقتصادي را فراهم کنند. در زمینۀصحیح، منطقی و مدبّرانه، بسترهاي استقالل 

زدگی خارج معتقدند جامعه باید از فرهنگ مصرف کنند. شهید مدنیمی ایشان بر مدیریت صحیح مصرف تأکید
 اساس الگوي بهینه و مقتصدانه باشد.  ها برشود و نحوة مصرف در خانواده

الفت شدید داشتند، زیرا روشی و ربا مخفهاي اقتصادي نظیر احتکار، گرانمدنی با رذیلتکه، شهید در نهایت این
کشانند و مانع توزیع صحیح ثروت و گردش سرمایه و کاالهاي اساسی در اقتصاد اسالمی را به نابودي می این امور

رفت از این برون این گناهان اقتصادي مقابله کند. رو، وظیفۀ دولت اسالمی است که بااین شوند. ازنظام اقتصادي می
 قتصادي، استحکام اقتصادي را به همراه خواهد داشت. هاي اچالش

دهند که خیلی همچنین، شهید مدنی براي اینکه نظام جمهوري اسالمی پابرجا بماند، راهکارهاي فراوانی ارائه می
ها و از این توصیه دند؛ تبعیت جامعه امروز ایراناز آنها را در زمان فعالیت خود در همدان و تبریز اجرایی کر

 هاي وحیانی اسالم، عامل تعالی و ثبات نظام جمهوري اسالمی ایران خواهد شد.نمودهاي مستخرج از آموزهره
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  مدنی اهللاآیت بیانات و جمالت
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 اهللا مدنیفصل یازدهم: بیانات و جمالت آیت

 مه. مقد1
ها، به سخنرانی خت افکار و اندیشه ایشان بایدبراي شنا ،اهللا مدنی برجاي نمانده استاز آنجایی که آثار مکتوبی از آیت

اهللا مدنی که مالت قصار آیتاي از جدر همین راستا، مجموعههاي ایشان رجوع کرد.ار و مصاحبهجمالت قص
 1شود.ه آورده میدر ادام ،دهنده نوع فکر و اندیشه ایشان استنشان

 به خداوند و اتکا ایمان. 2
 .هستند متکی خداوند به و داشته ایمان که است کسانی آن از پیروزي 
 نظامی حمله اب رابطه در و دهدمی نجات سوء پیشامدهاي گزند از را انسان که است خدا به ایمان و تقوا 

 به اسالمی کشور خاك در دشمن چگونه که کردیم مشاهده خوبیه ب را آن اثر نیز ایران خاك به آمریکا
 .کند را گورش خود، دست

 .است کامیاب جهاد و هجرت ایمان، همیشه چون شد، خواهیم پیروز بزرگ خداي وعده حسب بر ما 
 .کنندمی حرکت غربی نه و شرقی نه خط در دارند خدا به ایمان که کسانی 
 و روندمی نتجاوزگرا تانک و توپ جلوي قرآن حسال و ایمان نیروي به اتکا با تنها ایران قهرمان ملت 

 .شوندمی شهید
 م.بکوشی) ایمان( ییخدا سالح این حفظ در ایدب 
 .سازیم تواراس خدا با را ایمانمان تقویت و نیاز و راز باشیم، خاطرآسوده وجدان رنج از اینکه براي 
 .شوند نائل یینها پیروزي به تا ندنکن ترك را امام از پیروي ایمان، قوت همان با مسلمین شاءاهللان 
 اجتناب آن از اريگهیزپر با باید که است هااختالف أمنش دروغ ببرند، بین از را خود اختالفات باید مسلمانان 

 .کرد
 .شاءاهللانا شوند، نائل یینها پیروزي به تا نکنند ترك را امام از پیروي و ایمان تقویت همان همه، 

                                                                                                                                                                                   
 ودومینبیست مناسبت به فضیلت و اخالق همایش یادنامه: فضیلت و اخالق شهید گلزاده، . جمالت قصار شهید مدنی از منابع زیر اقتباس شده است: صادق1

 علمیه حوزه اساتید اخالق هايدرس سلسله از برگرفته :کارگزاران اخالق همکاران، و گلزاده ؛ صادق257-310محراب، پیشین، صص  شهید شهادت سالیاد
 و اخالق آینه گلزاده، ؛ صادق41-64مدنی، پیشین، صص  شهید اهللاآیت اخالق هايدیدگاه و زندگینامه ضمیمه به اسالمی نظام کارگزاران و مدیران ویژه
 .303-316مدنی، پیشین، صص  سیداسداهللا اهللاآیت محراب شهید دومین یادنامه: عرفان
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 ي الهیتقوا. 3
 .سازد پیشه را الهی تقواي همیشه باید انسان است، مسلمان هر براي لهئمس ترینمهم اقوت 
 .است خداپرستان بین وحدت و ظالم با کردن مبارزه و ستمدیدگان با کردنهمکاري تقوا، شرط 
 و اوست خود درد انسان، براي درد اولین مسلماً .کنیم دوا را دردهایمان باید که ستا روزي ،جمعه روز 

 اعمال تمامی که بدانیم و باشیم خودمان لاعماو  هاصحبت متوجه و بوده تقوا صاحب باید ما همگی اینکه
 .شودمی ثبت متعال خداوند نزد در ما
 ظلمات از مسلمین است الزم پس بخشد،می الهام را حق و آوردمی بینیروشن و آزادي که ستا تقوا این 

 .کنند هجرت معنویت فطر به و کرده رها را خود نفس هواي و نفس
 آزادي به بحمداهللا امروز و کردیم بیرون مسلمان کشور از را طاغوت ،اهللا بر تکیه با متعهد و مسلمان ملت ما 

 .است مانده جابه پنجم ستون نامه ب طاغوت پوسیده هايریشه از کم خیلی فقط و رسیدیم
 دیگر ایمیافته دست نعمت همه این به چون بود لغاف نباید اما راند، خواهیم بیرون نیز را آنها خدا فضل به 

 نجات راه پس هست، همیشه خطرها نیست، طوراین نه نداریم، گرفتاري یا و نیست ما متوجه خطري
-علیهاهللاصلی اکرم پیامبر محمد حضرت بزرگوارش جدّ  از که السالمعلیه صادق امام حضرت از چیست؟

 مسلماً  بسپارند، خدا به را خود و آورد روي خدا به اتقو وسیله به هگرو هر یا و کس هر: فرمایندمی وآله
 در هاگرفتاري تمام کلید: فرمایدمی متعال خداوند چون بود خواهد آنها محافظ نیز تعالی باري خداوند

 .آورد روي خدا سوي به باید خطرها از ییرها براي بنابراین .است من دست
 جلوي تقوا اینکه خاطربه کنیم محکم خدا با را مانرابطه و بگذاریم کنار را خدا معصیت که است این اتقو 

 .گیردمی را بندوباري بی
 صفات و شده ضعیف انسان وجود در مادیات که است این گذاردمی انسان وجود در تقوا که اوّلی اثر 

 انسان، فقط و رفتهازبین هااین همه تکبرها و غرورها ها،خودبینی شود؛می پاك انسان وجود از کلی به رذیله
 .بیندمی را تعالی و تبارك خداوند

 قابل غیر را خودش اصالً بالیدن خود به عوض و خودبینی عوض شود، نورانی تقوا نور با انسان دل گرا 
 .ریزدمی خجالت اشک و کشدمی خجالت وجودش اصل از و بیندمی

 اريگپرهیز و اخالق. 4
 .است متواضع مسلمانان میان در کند،می حفظ را اسالم عظمت که حالی عین در است، این اسالمی اخالق 
 ! خورد؟می درد چه به باشد الهی غیر براي نیّت اگر ،است نیت واسطههب عمل رزشا 
 د.کر ریزيپی حسنه اخالق و تواضع با وآله علیه اهللاصلی پیغمبراکرم را اسالم 
 .بگیرد عبرت دیگران افعال از باید مسلمان 
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 آشناییمان خودمان ما ببینیم کنیم، را حساب این باید امّا اند،شده آشنا خدا با شما و ما واسطههب افرادي بسا 
 .است چقدر

 .است کافر آورد، فرود سر غیرخدا مقابل در کسی اگر 
 کنی، صاف حساب دنیا این در نخواستی اگر اینکه براي!! چرا؟. کنید صاف مردم با را هاحساب دنیا این در 

! باشی طلبکار گذار. بدهی پس و دهی جواب که نداري عالم آن در وقت آن. بشوي بدهکار است ممکن
 .کرد خواهی گذشت دنیا آن در باشی، خوبی آدم اگر و نیاید پیش گرفتاري برایت عالم آن در تا

 . معصیت و طاغوت نفس5
 و السالمعلیه امیرالمؤمنین و وآلهعلیهاهللاصلی اکرم پیغمبر نصایح که رساندمی حديه ب را انسان ،معصیت 

 .کندنمی اثر او در هم انقالب رهبر
 خداوند با ما رابطه نکرده خداي اگر و سازیم حاکم وجودمان در را عقل و ببریم بین از را هوس و هوي اگر 

 سعادت نیز دشمن دست در شدن کشته حتی نسازیم خود پیشه را اتقو و نباشد اصولی و درست تعالیباري
 .باشد اهللا طریقه در و سلوك در که بود خواهد سعادت وقتی دشمن دست در شدن کشته و بود نخواهد

 شهید هرگز شود کشته کفر با اسالم جنگ در اگر ییگراملی عقیده با گراملی شخص ،دیگر عبارتهب
 .نیست

 اگر اما است داده نجاتمان آن از بودیم دشمن و طاغوت گرفتار کنیممی خیال ما که ییهابدي آن خداوند 
 طاغوت این از ببینیم کنیم فکر باید ،بودیم هوي طاغوت گرفتار بودیم نفس طاغوت گرفتار ناکرده خداي
 نه؟ یا کردیم پیدا نجات چطور

 .نداریم تقوا جز نجاتی راه که خدا تقواي به کنممی سفارش را خودم و را شما برادران 
 داشت، نخواهد اينتیجه بکشد، زحمت هرچه وقت آن شد، منحرف اهشر از نکرده خداي کسی اگر 
 داشت، احرام حال در عکس حتی و رفتمی مشهد به وقت چند هر کرد، چاپ قرآن طاغوت مثال طورهب

 .نداد نتیجه و نشد چنین دیدیم، چنانکههم ولی بزند، گول را مردم اینکه براي
 آن نظیر بالي به هم دنیا در آخرت عذاب برعالوه کرد، یمعصیت هر هرکس نموده، واجب خودش بر خدا 

 .سازد مبتال معصیت

  گفتار در تقوا. 6
 .شودمی شریک نفر هزاران قتل در کلمه یک و جمله یک با ندانسته یا و دانسته گاهی انسان  
 .بدهیم را حسابش باید فردا شد، خواهد نوشته درآید، انسان زبان از که ايکلمه هر 
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 بنا کسی فالن خون از که توست سهم این: گویندمی و پاشندمی کسی روي خون لیوان یک مت،قیا در 
 آن زدي، حرف کلمه یک تو: گویندمی نکردم، شرکت قتل در که من خدایا گوید،می! شده ریخته حق

 ی.باش سهیم مسلمان خون ریختن در شد موجب نتیجه در کرد، پیدا برگ و شاخ و شد بزرگ حرف

 پیشتازي و عمل با وتدع. 7
 تا باشم، مردم پیشاپیش در و کنم اقدام خودم اول باید کنممی دعوت تظاهرات یا کار به را مردم من وقتی 

 .باشد خودم متوجه ابتدا شود وارد ايصدمه اگر

 . نماز جماعت8
 دشمن برابر در محکم سنگر مساجد از استوار، هايصف ییبرپا تا کنیدنمی تعطیل ظهر نماز هنگام در چرا 

 .بسازیم

 . نفس و سرنوشت انسان9
 کند،می عمل بدان انسان و کندیم حکم آن یعنی است، حاکم انسان وجود در نفس بت آن که مادامی 

 .اندشده حجاب انسان براي ظلمات این اینکه خاطر به است، محال تعالی و تبارك خداوند به رسیدن
 حاالتی یک شخص این در نتیجه در ببرد، بین از را اماره نفس لیتعا و تبارك اهللا کمک با انسان وقتی  

 .کندمی تاریک را انسان دید و گرفته را انسان دید جلوي اماره نفس زیرا شود؛می پیدا
 را بزرگ بت و رفت وآلهعلیهاهللاصلی اکرم رسول حضرت کتف باالي به السالمعلیه امیرالمؤمنین حضرت 

 .رسدمی اهللا کعبه به گذاشت پا زیر را نفس بت هرکس گیرممی نتیجه من و کرد سرنگون
 خدا از را انسان کهايماده هر و نیست ممکن خدا به رسیدن نشده، سرنگون نفس گرزب بت که مادامی 

 شهوات به قیعال فروشی،گران هوس، و هوي مانند، بزنم مثال توانممی. است حجاب کند،می محروم
 .کنیم عیس است الزم پس. نفسانی

  خودبینی. 10
 انکار باز الهی، آیات به یقین از بعد و گذارده پا زیر را خود انسانیت حتی که برسد حد این به انسان اگر 

 .است خودبینی همان منشأش کند،

  . هجرت11
 کوشش و سعی تمام با توانندنمی دیگر که دیدند مسلمانان از گروهی اگر اینکه یکی: است نوع دو هجرت 

 شوند،می آنان واجبات اعمال مانع افراد این و کنند هدایت را ناصالح افراد و بمانند محلی در خود درتق و
 د.کنن هجرت دیگر محل به و کنند ترك را محل که است الزم
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 حدي به تواندمی هجرت این در باتقوا انسان است، روشنی و معنویت سويبه مهاجرت دوم هجرت اما 
 .ببرد بین از را موانع تمام که برسد

 . اطمینان به خداوند12
 .بکنیم تعالی باري خاطر به صرفاً عبادت و کنیم فکر خدا به 
 .ندارد ارزشی خدا با رابطه بدون پیروزي نوع هر 
 .است ما آن از پیروزي داریم، خود خداي به اطمینان و ییخدا وعده ما چون  
 ادامه ما از پشتیبانی به نیز خدا دهیم، ادامه است اسالم ندی به بخشیدن نصرت همانا که خود وظیفه به ما اگر 

 .داد خواهد

 . صبر و پیروزي13
 برانداختیم را طاغوت اتحاد، و همت با که داشت بستگی مردم وحدت و یکپارچگی به ما انقالب پیروزي 

 .کنیم حفظ را خود همت باید نیز کارها دیگر در و
 .است نزدیک یینها يپیروز که نکنید کوتاهی ایثاري هیچ از 
 و اهللا مکتب در که ملتی و مسلمین آن از پیروزي باشید داشته صبر شده، نزدیک یزید صدام و کفر نابودي 

 .است کرده غلبه باطل بر حق همیشه زیرا بود، خواهد است قرآن
 .بود خواهد یینها نصرت شما به خدا وعده .کنید صبر اسالم، راستین فرزندان اي 

 ین محبتد ،. اسالم14
 ت.اس برابري و محبت و مهر لواي اسالم، لواي 

 . امام، ولی و رهبري15
 .شودمی دچار ییهاگرفتاري به ورزد، مخالفت دین رهبران و پیشوایان با هرکس 
 .است کشور سراسر در اهللا پرچم درآوردن اهتزاز به ضامن و ما دین حافظ فقیه والیت 
 .ماست دین حافظ ،فقیه والیت 
 دیگر چیزي السالمعلیهم بیت اهل و وآلهعلیه اهللاصلی اکرم پیغمبر خط و قرآن خط از غیر را امام خط ما 

 اکرم پیغمبر راه همان آنکه جهت به بینیممی آن در را نجات و ایمکرده اختیار را این اینکه و بینیمنمی
 بنابراین کند، پیاده خواهدمی را ستینرا اسالم حقیقت در امام و نیست ايتازه راه و است وآله علیه اهللاصلی
 .است وآله علیه اهللاصلی اکرم پیامبر و قرآن هايویژگی همان هایش ویژگی امام خط

 قبالً  که شده پیدا خوبی آگاهی مسلمین اقشار در بحمداهللا امروز نداشتند قبالً که دارند چیز دو هامسلمان 
 سابق قرون در که فرموده مرحمت رهبري و مسلمانان به امروز که ییتوانا خدا دوم و نبوده آگاهی این
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 رهبر از تبعیت و داشتند هامسلمان که آگاهی واسطههب بینیدمی چنانچه بحمداهللا بنابراین نداشته، نظیر مسلماً
 .رسید نخواهد خود پلید هدف به دشمن ،کنندمی که

 نشود، وارد ایران به اصالً که دهدمی خط قبالً کند،نمی قبول را آمریکا نماینده انقالب، الشأنعظیم رهبر 
 .یدیبگو رهبر که است بهتر یدیبگو خدمتگذار من به: فرمایندمی حال عین در اما کنمنمی قبول من

 .است پیامبران و امامان راه و خط در چون داریم، اعتقاد امام به ما 
 خواهند آنها هايحساب به و کرد واهندنخ صبر مسلمانان نباشد، امام خط در اگر مقامی، هر در هرکس 

 .رسید
 رهسپار باید کند، امام با مخالفت که هرکس و است خمینی امام رزمندگان تمام قلبی و همیشگی فرمانده 

 .شود جهنم
 .کنیمنمی عوض رهبر انگشت یک با را دنیا تمام ما 
 .شودمی گرفتار خرويا و دنیوي هايعذاب به ورزد مخالفت دینی رهبران و پیشوایان با هرکس 
 بردیم، بین از را پوشالی رژیم که طوريهمان بردارید امام دستورات برخالف قدم یک تنها قدم، یک اگر 

 .بریممی بین از نیز را شما اکبر اهللا و مشت با
 مرجعی چنین مروج همه باید ما و دارد وجود الفداءله روحی خمینی العظمی اهللاآیت حضرت چون مرجعی 

 .باشیم
 هايمالقات هفته یک تا امام که شدند باعث و آوردند درد به را امام قلب که کسانی بر کند نازل بال خدا 

 .کند لغو را خود
 ،کنندمی شرکت اهللارحمه خمینی امام رهبري به انقالب راه در و هستند انقالب به مؤمن حقیقتاً کهییآنها 

 .هستند ترآگاه آنها خداوند لطف به
 که است اسالمی راستین حکومت اساسی قانون بلکه است؛ اساسی قانون 110 ماده اینکه نه فقیه یتوال 

 .است دانسته چیزها برترین را آن خداوند
 امام که روزي و داشت وجود فقیه والیت روز آن کرد تحریم را تنباکو شیرازي میرزاي مرحوم که روزي 

 است فقیه والیت همان و بود، فقیه والیت آن نیایند بیرون و دبنشینن خانه در مردم داد دستور بهمن 22 در
 ت.اس شورانده مستکبران علیه را جهان سراسر مستضعفین که

 ت.اس عقده از آکنده آنها از ملت این دل که بدانند کنند،می توهین امام یاران به که کسانی 
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 . وجوب حکومت دینی16
 .است الزم ما براي حکومتی که است معلوم: گوییممی آشکار و صریح طورهب و روشن حساب یک با 
 حکومت یا اهللا حکومت اسالمی، شخص یک یا کند اداره طاغوت را حکومت آیا که پرسید خود از باید اما 

  باشد؟ کدام طاغوت،
 السالم،علیه موسی حکومت یا فرعون حکومت السالم،علیه ابراهیم حکومت یا است بهتر نمرود حکومت 

 حکومت بالشک ؟)عج( زمان امام یا طاغوتیان حکومت السالم،علیه حسین امام حکومت یا یزید حکومت
 .کندمی اصالح را مجتمع هستند، اهللا نمایندگان) فقها( هااین که اهللا

 که است آیه این تبلور که است فقیه والیت همان حقیقت در) عج( زمان امام حکومت و اهللا حکومت 
 اهللاصلی اکرم رسول تبلیغات به نسبت روح منزله به را اسالمی حکومت تشکیل تعالی و تبارك خداي

 .دهدمی قرار وآلهعلیه
 .است خطر و زوال معرض در تو دین اال و کنی نصب را اسالمی حکومت باید پیامبر اي 
 نای صحیح اجراي ضامن الهی قوانین به آگاه و عادل انسانی رهبري عنوانبه فقیه ولی حاکمیت آري 

 .است دستورات

 . قانون اساسی17
 .یدینما طرد خود از را زدهغرب افراد و کنید دقت اساسی قانون مفاد اجراي در 

 اتحاد و وحدت. 18
 اکثر در امام که وحدتی همان بود، وحدتو یکپارچگی  شد، طاغوت بر ما پیروزي باعث که آنچه 

 .کنید حفظ را کلمه وحدت باید: که فرمودند و کرده اشاره آن به هاسخنرانی
 .آید وجوده ب اقشار بین کامل وحدت تا بگیرید نظر در را مستمندان و ضعفا اسالمی حکومت در 
 مسلمانان یینها آرزوي شهادت که یدیبگو دشمنان به و کنید حفظ را خودتان وحدت داخل در باید شما 

 هم ما کاش السالمعلیه علی بن حسین اي که کنیممی اعالم نماز از بعد همیشه ما که بدانند باید آنها است،
 کنریشه اسالمی بالد تمام از را استعمار کهزمانی تا ما بدانند، باید و!! شدیممی شهید تو با و بودیم کربال در

 .کنیممی مبارزه ،نکنیم
 لیداخ ایادي و کارتر جواب دهد؟می کسی چه را دشمنان جواب وقت آن شویم، جدا همدیگر از اگر ام 

 خواهیم چه ما کنند، جدا همدیگر از را ما منافقان نکرده خداي اگر !دهد؟می کسی چه را اشخارجی و
  !کرد؟

 مسلمین شما همبستگی و اتحاد ترسد،می آن از دشمن که آنچه و کنیم رفتار برادر مثل همدیگر با همه باید 
 .اندازد تفرقه شما فشرده همبه صفوف در خواهدمی دشمن که است همین براي است،
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 .یابد دست خود پلید هدف به مصنوعی هاي صف ایجاد با ناندشم، حساس تموقعی این در نگذارید  
 .گردند میدان این بازیگر صفتان معاویه تا گذاشت نخواهند خالی را میدان هامسلمان 
 .باشید صحنه در همیشه 

 اسالمی جمهوري. 19
 امروز ولی نبود، حاکم ییخدا نظام چون که بود این هم علتش. دبو خود فکر به هرکس شاهنشاهی نظام در 

 .کردن خدمت خدا به یعنی کردن خدمت هاانسان به و هستند خدا فکر به افراد اسالمی، جمهوري در
 بزرگی بس کارهاي انقالبی نهادهاي داشتیم، که گرفتاري همه این با اسالمی، جمهوري کم مدت این در 

 صدها اندازه به را کوچک کارهاي گذشته نظام در اند،داده انجام را قدیم نظام هايسال برابر چندین و
 .کردندمی تبلیغ خودشان به متعلق گروهی هايرسانه وسیلههب برابر،

 .شد خواهد مواجه کرده گره هايمشت با کند مخالت اسالمی جمهوري این با هرکس 
 به را مرموزي حرکت هر که دارد وظیفه مسلمانی هر است، السالمعلیه مهدي حکومت حکومت، این  

 سرنگون اخیر کودتاي دو که است مسلمان ملت بیداري از این الحمدهللا و دهد گزارش مسئول مقامات
 سرنگون را محمدرضا و فرعون دودمان که ییخدا آن کودتاچیان اي که دهممی هشدار اینجا من گشته،
 .کرد خواهد برآب نقش شما، توطئه همیشه کرد،

 .هستند اسالم توان پر بازوان انقالبی نهادهاي 
 قدیم، نظامی برابر چندین بزرگی، بس کارهاي انقالبی نهادهاي گرفتاري، همه این با کم، مدت این در 

 .اندداده انجام
 جز و هستند طرف قرآنی و اسالمی حکومت یک با که دانندنمی اند،بسته شوم و نحس پیوند که هااین 

 .شد نخواهد عایدشان چیزي شرمساري و شکست

 دولتمردان وظیفه. 20
 اعمالش لیکن کند،می قبول پیامبري به نیز را) ص( اکرم رسول کس آن است، دعوت اهل که کس نآ 

 کند،می عمل رهبر هايگفته ضد بر عمل در ولی دارد، قبول نیز را رهبر کس آن است، پیامبر گفته برخالف
 انقالب رهبر هايگفته هستند، اسالمی جمهوري دولت ادارات حقیقت در که تیدول ادارات این فرض به
 صورتدراین شوند، بدبین انقالب به نسبت مردم شوندمی باعث رفتارشان و اعمال با اما دارند، قبول را

 منحرف فالنی :گویدنمی کسهیچ باشیم، منحرف انقالبی نهاد یک یا و من نکرده خداي اگر که است
 .بودند منحرف انقالب الگوهاي گویندمی بود،
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 گناهی باشید، مواظب دارید، دست به را اسالمی حکومت طرف از شغلی که برادرانی اداري، برادران 
 انتگناه گونهاین داشت توجه باید جهت بدین عفو، قابل غیر تاس گناهی گناه، این زیرا نشوید مرتکب

 .نمایدمی جسورتر را دشمنان و کندمی دارجریحه را رهبر قلب

 الهی احکام. 21
 .شد خواهد گیرعالم اسالم حتماً کنیم، پیاده را اسالمی احکام ما تدریجاً اگر 

 علوي عدل. 22
 شریک توانندمی السالمعلیه علی ظاهري حکومت در که کردندمی فکر ثروتمندان و هافئودال قدرتمندان، 

 .کردند برپا را جمل جنگ و شکستند بیعت نددید را رابزرگو آن عدالت وقتی ولی شوند،

 طبقاتی اختالف. 23
 و شودمی دیگر گروه ضرر باعث گروهی، نفع به و افتدمی فاصله هازندگی بین طبقاتی اختالف ایجاد با 

 ما بر شرایطی چنین در دشمن و رودمی بین از بشر ابهت و کندمی بروز اختالف و نزاع مردم بین نتیجه در
 د.کنمی غلبه

 منکر از نهی و معروف هب امر. 24
 .است واجب همه براي منکر از نهی و معروف به امر از کردن پیروي 

 مسلح نیروهاي و مقدس دفاع. 25
 و شده ویران هايخانه و دزفول و اهواز رودنمی چرا گوید،می راست نیتحسن اصطالح به هیئت این اگر 

 بغداد و تهران به داغدار هايخانواده و شده بمباران مناطق دیدن جاي هب چرا ببیند؟ را شده پر هايگورستان
 دست از جنگ مقابل در را خود روحیه. بکشاند صلح به را ما خواهدمی خود خیال به و کند؟می سفر

 .ندهید
 .سازندمی آزاد را مناطق تمام یکییکی ما رزمندگان سازشکاران، و گراهاملی گذاشتن کنار از بعد 
 .داد خواهند موشک با را موشک جواب نیست، مؤثر اندشده متوجه اخیراً چنانچه نبود، مؤثر مالیمت تیوق 
 میلیونی 20ارتش یک باید باشند، ارتشی مردم همه باید: اندفرموده بزرگ امام الشأن،عظیم رهبر چنانچه  

 که زیرا کنند، نگاه خود برادر مثل هاارتشی به باید مجاهدان و ناپاسدار تمام و مردم تمام و باشیم داشته
 .است اسالمی ارتش ما، ارتش
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 پهلوي کثیف دودمان با پدرانشان هااین داریم، را)لرستان عشایر(سوابقشان ما نیست، دیروز و امروز صحبت 
 نخواهند کوتاهی اسالم راه در جانفشانی از و هستند پدران همان فرزندان امروز هم هااین و کردند مبارزه

 .ردک

 . استقالل26
 .شویم غرب یا و شرق به وابسته که است ننگ این  

 . آزادي27
 سوء بلکه نیست، آزادي این که بدانند باید، کنندمی مسموم را آموزانشدان فکر مدارس در که ییآنها 

 است گرفته بنیان اسالمی جمهوري و استقالل آزادي،: اصل سه روي ما انقالب و است آزادي از استفاده
 .اندداده جان آن خاطر به انقالب شهداي و

 . مطبوعات28
 شریف خیلی شغلشان هااین کنند، پیدا آگاهی هاروزنامه امیدواریم گفتم، جمعه نماز در که طورهمان 

 به و نخورند گول و کنند حفظ را شغلشان شرافت هستند، اسالمی آزادي از مهمی رکن دارعهده است،
 شودمی داده هااین به علما و امام طرف از که هاییآگاهی واسطهبه امیدواریم ما و نکنند خیانت امت و امام

 .کنممی بیان را مردم وظیفه ،برنداشتند دست اگر نکرده خداي بردارند، منحرفشان حرکت این از دست
 نباید حقایق جعل روزنامه نکرده خداي و بنویسد را حقایق عین باید روزنامه بگویم، باید هاروزنامه مورد در 

 باز صبح 10 تا بازار نوشته بود، بسته صبح از تبریز بازار آنکه با یکشنبه، روز که ايروزنامه آن مثالً بکند؛
 .بکند حقایق جعل نباید روزنامه جوراین. کردند تعطیل را بازار ايعده سپس و بود

 .بنویسد را حقایق که است خوب ايروزنامه ببندند، افترا هاروزنامه نباید 
 امام دستور برخالف و اندگذاشته روزنامه را خود اسم که ییهاپارهورق که خواهممی محترم دادستانی از 

 توهین هستند امت و امام عالقه مورد کهاشخاصی به خصوصاً کشور، هايشخصیّت از یکی به روز هر
 آن و کنیم امضا اي،بیانیه دیگر علماي از تن چند با توانیممی ما بنشانند، خود جاي سر را آنها کنند،می

 که بداند باید دادستانی ولی کنیم،نمی را کار این امام به احترام خاطربه ما ولی کنیم تحریم را هاروزنامه
 تعطیل هاروزنامه این باید و یابد انتشار مملکت این در ییهاروزنامه چنین که ایران براي است ننگی این

 د.گرد

 یت و علماي دین. روحان29
 علم قد دشمنان مقابل در اول روز از که است روحانیّت که دوستان هم و دانندمی دشمنان هم را این 

 د.انکرده
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 .کوبید درهم را استعمار خائنانه نقشه که بود بزرگ میرزاي مرحوم 
 د.کر بیرون عراق از را انگلیس که بود شیرازي میرزامحمدتقی 
 .انداخت بیرون اشکابینه از را الدولهوثوق آن پیمان، یک توسط که بود مدرس حسن سید حوممر 
 نشاندند خود جاي در را دشمنان که بودند آگاه علماي که بینیممی کنیم،می تاریخ به نگاه هرچه هرحال به 

 .کردند جلوگیري هامسلمان فکري استعمار از و مسلمین اموال غارت از و
 .نمایند همکاري انقالبی نهادهاي با قوا تمام با و دباشن انقالب نسل باید وحانیّتر 
 ،کردندمی مخالفت گاهی و خوردندمی نان روز نرخ به و نبودند روحانیّت تابع که حدهعلی ییهاگروه  

 .بود روحانیّت اهللا، حکم به و قرآن حکم به ایستاده قرص اینکه اما کردندمی آشتی گاهی
 که خدا با قلبی رابطه و است سال هزاران کار نتیجه که تاریخی و علمی هايکتاب مطالعه با علما شده چه 

 تخصص اروپا و آمریکا با رابطه سال چند ولی نیاوردند علماء براي تخصص هااین کند،می نورانی را قلب
 .است آورده

 فرزندان تربیت. 30
 د.باشی خود فرزندان مراقب طلب،فرصت افراد تبلیغات برابر در 

 استقالل عامل جوییصرفه. 31
 .نشویم کمبود دچار تا کرده قناعت برق و آب مصرف در که داریم تقاضا مسلمان ملت زا 
 زیاد مصرف از ما غیرضروري، چیزهاي خصوص هب است، اهمیّت اوّل درجه در مصرف، کردن ترکم  

 .آورد بار کنندهمصرف خود، ایادي کمک به را ما دشمن و دیدیم اقتصادي صدمه
 .نداشتند مصرف همه این هامسلمان گذشته در که بیاوریم خاطر به دبای 
 براي مسلمانان فعالً کرد، زیاد را مصارف داشت مأموریت هایشارباب جانب از چون او طاغوت، زمان در 

 مصرف بگذارند، کنار کلی طورهب نیست دخیل زندگی در که را زیادي مصارف باید دشمنان، با مقابله
 .شویم محتاج تا کنیم بیشتر را مصرف خواهد،می که است دشمن است، دشمن هخواست زیادي

 م.نشوی محتاج اصالً بیگانه به که کنیم کم قدر آن را مصرفمان باید ما که است اسالم دستور کهدرصورتی 
 .شود تحریم باید ییآمریکا کاالهاي هکلی و کنیمنمی دراز خارجی کاالهاي سوي به نیاز دست ما 

 مسلمانان همیاري. 32
 و همدردي احساس جهات آن از یکی داشتند؛ جهاتی رسیدند،می پیروزي به اسالم صدر در که مسلمانان 

 .بود تعاون
 .ندهند اثر ترتیب شایعات به و باشند آگاه هامسلمان باید 
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 نفاق جریان و استکبار علیه مبارزه. 33
 شما هايفداکاري سایه در شاءاهللان و نشده کسب ییانه پیروزي که دانیدمی شما همه مبارز، مسلمان ملت 

 اهللاصلی محمد که طورهمان یافت، خواهیم دست نیز پیروزي این به اسالمی نیروهاي گسترده مبارزات و
 این باشد،می اهللاسبیل فی مسلمان هر هدف و بگذاریم اسالم و خدا راه در را خود جان: فرموده وآله علیه

 اهللاسبیل فی جهاد خمینی، بر درود گفتندمی و بردندمی باال را دستشان خوردند،می گلوله وقتی که شهیدانی
 .کردندمی

 بردارند، طمع دست سرزمین این از) او عوامل و آمریکا( آنان که کند پیدا ادامه باید حد بدان مبارزه این 
 .پذیریممی انماندشمن با مبارزه در را شهادت ما و است آنان گلوله سپر ما هايهسین

 خواهند ادامه مبارزه به استعمارگران دست از جهان مستضعفان تمام ییاره تا او سرپشتِ  هايمسلمان و امام  
 .داندمی خدا از دور را سازشکار و بسته را سازشکاري راه قرآن و داد

 هاابرقدرت ذلت و ضعف. 34
 این از بعد و شدند ذلیل ،کردند دراز را دستشان که هرجا الحمدهللا است، ابرقدرت نامشان فقط هاابرقدرت 

 .شد خواهند نیز

 انقالب ضد و انقالب. 35
 .نیست شخص به قائم ما نقالبا 
 .باشید قدم ثابت انقالب، اهداف به رسیدن براي 
 در که راهی هر از را اسالم رزمنده امت دارد قصد پراکنیشایعه با است، شده ناامید سو هر از انقالب ضد 

 د.دار باز ،است نهاده گام نآ

 اسالمی انقالب صدور. 36
 بشر آخرت و دنیا که است مقرراتی مجموعه داراي و گرفته صورت هاانسان فطرت طبق بر اسالمی انقالب 

 معرفی نیز دیگر کشورهاي به باید بوده، اسالم اسم به و اسالم براي چون ما انقالب بنابراین .کندمی تأمین را
 .شود

 .نیست ايفاصله اسالم و مردم گرایش بین در 
) محصور( محکوم هامسلمان واسطهبه اسالم: الدینجمال سید مرحوم قول به و شناساند را اسالم باید بنابراین 

 .شناساندن دنیا به را اسالم حقیقت یعنی انقالب صدور .اندنشناخته دنیا را اسالم حقیقت بوده،

 طلبانفرصت و نفاق جریان. 37
 یم.هست سهیم ها،بهشتی و بهشتی خون در کنیم، خالی طلبانفرصت براي را میدان اگر 



  567     اهللا مدنیبیانات و جمالت آیت فصل یازدهم: 
 

 خود که طوريهمان کردید،می قبول را آزاد بحث براي دعوت همه این بودید، منطق اهل اگر منافقان اي  
 شما نید،بنشی ساکت یم،یوگمی که است این گیرید،می سرچشمه کجا از شما که دانیممی نیز ما دانید،می

 .ایدکرده خیانت اسالم و قرآن به قرآن اسم با همیشه
 ت.اس اهللا حکومت تنها امام قلب در که دانستند منافقان و طلبانفرصت و طلبانریاست 
 دشمن چون باشید زنند،می ضربه مسلمان ملّت و انقالب به منافقانه که ییآنها مواظب خواهران و برادران اي 

 آنها هردوي مقابل در باید ما بنابراین پس .داخلی دشمن دیگري و خارجی دشمن یکی است، دوگونه ما
 اگر هامسلمان باشیم، داشته میلیونی بیست ارتش یک باید فرمودند، امام که طوريهمان و کنیم ایستادگی

 ت.ماس خود از نقص که بدانید باید دیدید، خود از ترقوي را دشمن شما
 .بردارند دست اسالم مقابل در گیريموضع از که خواهممی نمنافقی و مخالفین تمام از 
 .بگذارند کنار انتخابات از را آنها و زده منافقان و سازشکاران تمام سینه بر قاطعیت با باید نگهبان شوراي 
 د.کنمی مبارزه و است ایستاده تمام نفاق مقابل در تمام اسالم روزها این در 
 .هستند السالمعلیه علی حضرت زمان خوارج هايتفاله و هانواده همان خلق نافقینم 
 .هستند ترسنگ دل هم، سعدها عمر از که کردند ثابت منافقین 
 .ندارند را خود دادن نشان تئجر آنها باشید صحنه در شما اگر و است ترس منافقین، صفات از یکی 
 .ترسندنمی) منافقین( شما ترقه ات چند از اندگرفته خالی دست با را طاغوت تانک و توپ که مردم این 
 .بودند مسلمان جهان تمام حاال انداختند،نمی سنگ اسالم پیشرفت چرخ جلوي زمان منافقین اگر 
 با تاریخ این تا که اشخاص قبیل این که است معلوم هستند غرب به یا و شرق به مربوط که منحرفین این 

 .نداشتند ایمان انقالب این به و نهضت این به آنها. بوده وقت سیاست کردند، سازش نهضت
 اندهکرد ایجاد ییصداسرو که اندشده پیدا بیگانگان به مربوط و طلبفرصت اشخاصی انقالبی هر در البته 

 د.انکرده انقالب چرخ الي را چوب اصطالح به و
 و شده روشن اهاین هايخیانت تدریجاً است، ییخدا و آسمانی انقالب یک حقیقتاً انقالب این چون لکن 

 .اندشده گذاشته کنار به و شده روشن هابعضی وضع چنانکه. شد خواهد گذاشته کنار به
 .شودمی مسلط استعمار ترور، نتیجه ر... دنیست ترور آن حلراه هست، عقیده اختالف اگر 

 گرایی. ملی38
 برتر اعراب تمام از قریش که داشت اعتقاد و بود معاویه اسالم در گراملی اولین بدانید مانلمس مردم اي 

 ت.اس مخالف کار این با اسالم کهحالی در است،
 .هستند رفتنی اهللا حکم به بنا و فنا به محکوم ها،صفت معاویه امثال امروز گراهايملی 
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 گذاشتن کنار از بعد !صدام با گاهی و بکشانند سازش به شاه با خواستندمی را امام گاهی گراهاملی ینا 
 .سازندمی آزاد را مناطق تمام یکییکی ما رزمندگان کاران،سازش و اهاگرملی

 فروشیگران و احتکار. 39
 ناراحت را مسلمان ملت این احتکار و فروشیگران با ولی گویندمی رهبر خمینی اکبر اهللا ظاهر به که ییآنها 

 .کنندمی جسور نیز را ندشم و شده مرتکب بزرگی گناه خود سازند،می دارجریحه را رهبر قلب و
 من که باش شاهد پروردگارا ؟دکننمی احتکار که هستند کسانی چه دارند احتیاج خلق این که ییچیزها 

 قابل هااین اگر که خواهممی درگاهت از بار این و امداده توضیح احتکار و فروشیگران مورد در مکرراً
 !کن گرفتارشان خود دردناك ابعذ به نیستند، اگر و کن هدایتشان هستند، هدایت

 در نه و کاريمی محصول آنجا در نه و گرفته خود اختیار در زمین متر هزاران که جنایتکار محتکران اي 
 دستهب غیرشرعی راه از که را هازمین اسالمی حکومت که بدانید را این دهید،می قرار مسلمانان اختیار
 ضد فروشگران. شد خواهید داخل جهنم به حسرت با نیز آخرت در و کرد خواهد مصادره اید،آورده
 .است انقالب
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 الف. کتب و مقاالت
 قرآن کریم.

 البالغه.نهج
 اول، سال ،»اسالمی انقالب در جامعه شدن قطبی دو بر کارگزار-ساختار رابطه تأثیر« حمیدي، سمیه و برزگر ابراهیم
 .1391یزپای ،4شماره

 شهید نامهویژه: اهللاسبیل فی مهاجر در ،»1357 ماه دي در مدنی اهللاآیت رهبري با همدان مردم مبارزات« من،مؤ ابوالفتح
 اول، چاپ دانشگاه، فرهیختگان انتشارات تهران، قربی، محمدجواد سید گرداورنده مدنی، اسداهللا سید اهللاآیت محراب

1399. 
 اسناد مرکز انتشارات تهران، اسالمی، انقالب تثبیت تا نهضت گیرياوج از: همدان در اسالمی انقالب من،مؤ والفتحاب

 .1387 اول، چاپ اسالمی، انقالب
 .1383 آذر ،57 شماره گلبرگ، ماهنامه ،»)دستغیب شهید از یادي( محراب مسافر سومین« منش،هادي ابوالفضل
انتشارات  همدان، مدنی، اهللاآیت محراب شهید دومین یادنامه ،»مردم مراد و امام مرید مدنی شهید« یعقوبی، ابوالقاسم

 .1381همدان،  استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره
-پنجه احد با گفتگو در اسالمی انقالب پاسداران و سپاه با تعامل و مدنی شهید سپاه؛ مخلص حامی« شکار،پنجه احد

 .1389 مرداد ،57 شماره یاران، شاهد ،»شکار
 .1397 اول، چاپ فالح، نشر قم، ، جلد اول،)عدل استعاذه، توحید،( دستغیب شهید آثار از مفید خالصه دالور، احد
 .1397مهر ،504شماره جوان، شاهد ماهنامه ،»مدنی شهید زندگی از هاییدرس« جود،منبع احد

 .1391 دهم، چاپ ،یاقوت نشر قم، والیت، منظر از جوانان با رفتار هايشیوه طهماسبی، احمد
 دانشکده سیاسی، علوم ارشد کارشناسی نامهپایان ایران، اسالمی انقالب در آذربایجان نقش هوراند، قهرمانی احمد
 .1387 بهمن تبریز، دانشگاه اجتماعی و انسانی علوم
 مدنی، اهللاآیت محراب شهید بزرگداشت نامهویژه ،»مدنی شهید اهللاآیت رفتاري سیره در جوانان با تعامل« گلدار، احمد

 .1394مهر خوارزمی، دانشگاه تهران،
 .1399 مرداد هفدهم نا،بی جا،بی ،)ع(علی حضرت محضر در لطفی، احمد

 اسناد مرکز انتشارات تهران، ایران، اسالمی جمهوري سیاسی تحوالت تاریخ موحدیان، احسان و یلعشاه احمدرضا
 .1397 تابستان اول، چاپ اسالمی، انقالب
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: جودمنبع حمید با شنودوگفت در محراب شهید چهارمین اخالقی و سیاسی منش از هاییجلوه« صدري، احمدرضا
 .1393 شهریور ودومبیست ،4341 شماره جوان، روزنامه ،»کردند سنگباران را آقا خانه حیاط هامسلمانی خلق

 سیداسداهللا اهللاآیت شهید سیاسی و اخالقی سیره از انقالب معظم هبرر خاطرات تحلیلی خوانش« صدري، احمدرضا
 شهریور دوم و بیست ،6022 شماره جوان، روزنامه ،»انداخت خطر به را جانش مسلمان خلق غائله رفع براي او: مدنی
1399. 

 مرتضی سید اهللاآیت تیمبارزا و اجتماعی کارکرد بر نظري: بود ناپذیرتسلیم و فهمخوش آزادفکر،« صدري، احمدرضا
 ویکمبیست ،5235 شماره جوان، روزنامه ،»قمیمؤمن محمد اهللاآیت با شنودوگفت در خمینی امام غیاب در پسندیده

 .1396 آبان
 مجلس تهران، اول، دوره اسالمى شوراى مجلس مذاکرات مشروح اسالمی، شوراي مجلس مذاکرات تدوین اداره

 .1361 آذر مذاکرات، نتدوی اداره اسالمی، شوراي
 مجلس تهران، سوم، دوره اسالمى شوراى مجلس مذاکرات مشروح اسالمی، شوراي مجلس مذاکرات تدوین اداره

 .1371 خرداد مذاکرات، تدوین اداره اسالمی، شوراي
 مجلس تهران، اول، دوره اسالمى شوراى مجلس مذاکرات مشروح اسالمی، شوراي مجلس مذاکرات تدوین اداره

  .1360 بهمن مذاکرات، تدوین اداره اسالمی، شوراي
 مجلس تهران، اول، دوره اسالمى شوراى مجلس مذاکرات مشروح اسالمی، شوراي مجلس مذاکرات تدوین اداره

 .1360 دي مذاکرات، تدوین اداره اسالمی، شوراي
 پایان ،)ره( خمینی امام نهضت در ارزمب نیروهاي پایگاه عنوانبه آبادخرم ثیرگذارتأ مساجد نقش ویسکرمی، اردشیر

 .1392 آذر اسالمی، انقالب و) ره( خمینی امام پژوهشکده تهران، اسالمی، انقالب تاریخ ارشدکارشناسی نامه
 جلد دوم، تهران، اسالمی، انقالب فرآیند و رهبري ایدئولوژي ،»ایران روستاهاي و اسالمی انقالب« هوگلند، اریک
 .1385، ))ره(خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه به ستهواب( عروج نشر و چاپ

 چاپ اسالمی، بزرگ المعارف رةدای بنیاد ، تهران،13جلد  اسالم، جهان دانشنامه ،»حکیم خاندان« اسعدي، اسماعیل
 .1388 اول،

 شماره ان،ایر روزنامه ،»سوسنگرد آزادسازي سالگرد مناسبت به شجاعت؛ و غیرت نماد سوسنگرد« علوي، اسماعیل
 .1396 آبان وچهارمبیست ،6644
 .1399 اسالمی، انقالب اسناد مرکز انتشارات اول، چاپ تهران، ،)1320-1360( آذربایجان در بهائیت حیدري، اصغر
 و فردي امور در (ره)خمینی امام ممتاز هايویژگی از خاطراتی: حُسن آئینۀ منش،بصیرت حمید و میرشکاري اصغر

 .1392 هفتم، چاپ عروج، نشر و چاپ مؤسسه ،تهران اجتماعی،



  573    منابع 
 

 تهران، ایرانی، جامعۀ بر آن فرهنگی و اجتماعی سیاسی، تأثیرات و عاشورا نهضت کبیري، مهشید و پناهفوالدي اعظم
 .1398 اول، چاپ اسالمی، انقالب اسناد مرکز انتشارات و هنري فرهنگی مؤسسه

 اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید نامهویژه: اهللاسبیل فی مهاجر در ،»نکنگا بندر در انقالب سفیر« اندایشگر، اکبر
 .1399 اول، چاپ دانشگاه، فرهیختگان انتشارات تهران، قربی، محمدجواد سید گرداورنده مدنی،

 .1386 ،)قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات( کتاب بوستان قم، راهنما، تفسیر رفسنجانى، هاشمى اکبر
 مؤسسه تهران، ،)هانامه و شرعی اجازات احکام، ها،مصاحبه ها،پیام بیانات،( امام صحیفه ،)ره(خمینی اهللاسید روح امام

 .1389 ،)ره(خمینی امام آثار نشر و تنظیم
 ،خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، ،)ره(خمینی امام دیدگاه از ایران معاصر تاریخ خمینی، اهللاروح سید امام

1392. 
 .1393، )عج(موعود مهدي حضرت فرهنگی انتشارات بنیاد قم، خورشید، سربازان درویشی، امید
 فصلنامه ،»دوم پهلوي عصر در دربار وزارت سیاسی نقش و ماهیت تحلیل و بررسی« نژاد،دهقان مرتضی و آغایلی امیر

 .1393پاییز ،3شماره ششم، دوره تاریخی، هايپژوهش
 ،»تروریست منافقین کارنامه ارعاب و ترور: اسالمی جمهوري مسئوالن و مردم شهادت در منافقین نقش« نظافتی، ایرج

 .1399 شهریور بیستم ،22559 شماره کیهان، روزنامه
 فترد محراب، قانلی نامهویژه ،»صادقی اهللاآیت با گفتگو! ببرم بهشت به را شما زور به خواهممی« سپهوند، ایمان

 .1390شرقی، آذربایجان اسالمی انقالب فرهنگی جبهه مطالعات
 ارشد،کارشناسی نامهپایان دوم، پهلوي دوره در اصفهان شهر درمان و بهداشت وضعیت بررسی لمبشکن، آزاده

 .1389 اصفهان، دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده
 .1382 شهریور ودومبیست ،103 شماره حوزه، پگاه مجله ،»هاحوزه سازانسان« کاشانی، راستی حسین اهللاآیت
 ،21060 شماره کیهان، روزنامه ،»کنند احیا را مساجد اصلی جایگاه فرهنگی مسئوالن« همدانی،نوري حسین اهللاآیت

 .1394 اردیبهشت وهشتمبیست
 با گفتگو در مدنی اهللاآیت یدشه مبارزاتی و علمی سوابق: روحانیت عالم در اکبر جهاد« سجادي، سیدمحمد اهللاآیت
 .1382 شهریور ودومبیست ،103 شماره حوزه، پگاه مجله ،»سجادي اهللاآیت
 وسومبیست ،23726 شماره اطالعات، روزنامه ،»تبریز در مدنی اهللاآیت شهید گرامیداشت« شبستري، مجتهد اهللاآیت

 .1385 شهریور
 .1382 شهریور ،261 شماره ودوم،بیست سال ،اسالم پاسدار ماهنامه ،»طیبه حیات« بروجردي،

 بنیاد انتشاراتی مؤسسه مشهد، ، جلد سوم،طب و قرآن مقاالت مجموعه ،دانشگاه و حوزه قرآنى هاىپژوهش بنیاد
 .1385 دانشگاه، و حوزه قرآنی هايپژوهش
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 اسالمی تبلیغات هماهنگی شوراي و ایثارگران امور و شهید بنیاد تبریز، طیبه، ذریه ایثارگران، امور و شهید بنیاد
 .1387 شرقی، آذربایجان

 دوازدهم، دوره متین، پژوهشنامه ،»ایران اسالمی انقالب بر عاشورا انقالب تأثیر« موحدیان، حسن و یزدخواستی بهجت
 .1397 تابستان ،47 شماره
 عصر پایانی دهه دو در وستاییانر مهاجرت علت پهلوي؛ عصر ایران در روستا و شهر شکاف به نگاهی« بهرامی،وحید 
 .1398 دینرفرو پنجم ایران، معاصر تاریخ مطالعات مؤسسه ،»پهلوي
 نامهویژه محراب، قانلی نامهویژه خرمی، مهدي تنظیم ،»داشت عاشورایی حالت شهر روز آن« قدس،پروین بهزاد
 انقالب فرهنگی جبهه مطالعات دفتر بریز،ت مدنی، سیداسداهللا اهللاآیت محراب شهید دومین شهادت سالگرد امینسی

 .1390شرقی،  آذربایجان اسالمی
 فصلنامه ،»المللبین عرصه و اسالم جهان در ایران اسالمی انقالب طلبیشهادت فرهنگ ثیرتأ ارزیابی« قاسمی، بهزاد

 .1397 زمستان ،28 شماره هفتم، دوره اسالم، جهان سیاسی مطالعات
 .12/06/1380 در مدنى اهللاآیت شهید بزرگداشت کنگره اعضاى با دیدار در ياخامنه اهللاآیت بیانات
 منظر، علمی نشریه ،»انتزاعی فردگرایی تا ايپیکره اقتدارگرایی از تهران میادین مجسمه« همکاران، و عادلوند پدیده
 .1394 تابستان ،31 شماره هفتم، دوره
 .1399 شهریور 21 آذربایجان، در مدنی اهللاآیت زرگداشتب همایش به سبحانی العظمی اهللاآیت حضرت پیام

 ،»تکامل یا تداوم اسالمی؛ انقالب گفتمان بر دینی اصالح گفتمان اثرات بازکاوي« حمیدي، سمیه و زنگنه پیمان
 .1396 تابستان و بهار ،9 شماره پنجم، سال ایرانی، و اسالمی پیشرفت الگوي مطالعات فصلنامه

 نابود پهلوي حکومت از مردم خشم آتش در که شاه هايمجسمه کشیدن پایین از روایتی مجسمه؛ انپای« طالبی، پیمان
 .1399 بهمن دوازدهم ،5867 شماره جم،جام ،»شدند

 شماره ودوم،بیست سال اسالم، پاسدار ماهنامه ،»مدنی اهللاآیت حضرت سیاسی اخالق اصول« اسالم، پاسدار تحریریه
 .1382 شهریور ،261
 .1382 شهریور ،261 شماره ودوم،بیست سال اسالم، پاسدار ماهنامه ،»خونین سجاده« اسالم، پاسدار ریریهتح

 آبان دهم ،6282 شماره رسالت، روزنامه ،»محراب شهید اولین ،طباطبایی قاضی اهللاآیت« رسالت، روزنامه تحریریه
1386. 

-بیست ،21511 شماره کیهان، روزنامه ،»کسایی محمدحسن دشهی دانشجو: جبهه در دانشگاه« کیهان، روزنامه تحریریه
 .1395 آذر وچهارم
 نوزدهم ،15شماره سوم، سال شهروند، سخن ماهنامه ،»همدان در مدنی شهید حضور ثمرات« شهروند، سخن تحریریه
 .1393شهریور
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 شماره ،)روحانیت و حوزه تحلیلی فکري مجله( مباحثات مجله ،»مدنی اهللاآیت مبارزاتی سلوك« مباحثات، تحریریه
 .1394 شهریور اول،
 ونهمبیست ،6087 شماره رسالت، روزنامه ،»اسالم از پس دوران در آذربایجان شهر دومین آذرشهر،« قدوسی، ثریا

 .1385 بهمن
 .1380 شهریور ،19 شماره گلبرگ، ماهنامه ،»مدنی اهللاآیت شهید« اسالمی، جعفر
 تا.بی ،سپاه در فقیه ولی نمایندگی اسالمی تحقیقات پژوهشکده قم، ،قرآن در تبرى و تولى وفا، جعفر
 تا.بی ،سپاه تحقیقات مرکز قم، قرآن، دیدگاه از ثروت وفا، جعفر
 قاضی محمدعلی شهید آذربایجان محراب شهداي مبارزاتی سیاسی اندیشه و زندگی بررسی فرد،سبحانی جالل

 آزاد دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده سیاسی، علوم ارشداسینکارش نامهپایان مدنی، اسداهللا شهید و یطباطبای
 .1395 بهار تبریز، واحد اسالمی

 ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان تهران، اسالمی، انقالب هايواژه فرهنگ فارسی، الدینجالل
 .1374 اول، چاپ اسالمی،

 .1423 االولی، الطبعه الحیدریه، المکتبه انتشارات المحراب، الی الکعبۀ من مالسالعلیه علی االمام ی،کربالی جلیل
 و )س(خمینی امام المللیبین کنگره مقاالت چکیده در ،»اسالمی انقالب در شهادت هاياسوه و الگو« ،مرتجی جمشید
 .1375 اول، چاپ ،عروج نشر و چاپ مؤسسه ،)س(خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، عاشورا، فرهنگ
 علم هاياسوه زندگی از ايخالصه: ابرار گلشن در ،»اصفهانى اشرفى اهللاشهیدآیت: ایثار چشمه« نویسندگان، از جمعی

 ،)ع(باقرالعلوم پژوهشکده اسالمی، تبلیغات سازمان ،قم رهبري، معظم مقام تا تبریزي آقاملکی میرزاجواد از عمل و
1393. 
 .1395 عاشورا، تخصصی پایگاه اسالمی، انقالب و مقدس دفاع دانشنامه یسندگان،نو از جمعی
 مقام تا تبریزي آقاملکی میرزاجواد از عمل و علم هاياسوه زندگی از ايخالصه: ابرار گلشن نویسندگان، از جمعی
 .1393 ،)ع(باقرالعلوم پژوهشکده اسالمی، تبلیغات سازمان ،جلد دوم، قم رهبري، معظم

 تا.بی ،هدایت زمزم قم، ،قرآن در والیت ،نویسندگان از معىج
 اسالمی انقالب پاسداران سپاه آموزشی کمک و آموزشی متون معاونت قم، ،قرآن در هدایت نویسندگان، از جمعى

 تا.بی ،)اسالمی تحقیقات مرکز و فقیه ولی نمایندگی(
 .1381 اول، چاپ اسالمی، انقالب اسناد مرکز انتشارات ،تهران خمینی، مسعودي اهللاآیت خاطرات امامی، جواد
 انقالب اسناد مرکز انتشارات تهران، نیا،منتجب رسول والمسلمین االسالمحجت خاطرات یوردشاهی، مکاري جواد

 .1383 بهار اول، چاپ اسالمی،
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 قانلی نامهویژه ،»مدنی اهللاآیت شهید زندگی وارهداستان: زندگی یک از صحنه چند« خسروشاهی، حامدي حامد
 .1390شرقی، آذربایجان اسالمی انقالب فرهنگی جبهه مطالعات دفتر محراب،

 صادق شهید حرم مدافع و اسالمی مقاومت جبهه مجاهد خاطرات و زندگینامه: سحر مرغ قراملکی، خیزشب حامد
 .1397 دوم، چاپ هاي،گنج نظامی حکیم انتشارات تبریز، ،)کمیل( اکبري عدالت
 نظامی حکیم انتشارات تبریز، تبریز، )ره(خمینی امام شهرك گرانقدر شهداي حماسه و زندگی شرح خیز،شب حامد
 .1396 اول، چاپ هاي،گنج

 .1377 معروف، نشر قم، ابرار، جلد اول، سیره در منکر با پیکار عابدي، محمد و زادهابراهیم حسن
 و شهریور ،70 شماره مبلغان، ماهنامه ،»مدنی شهید اهللاآیت سیره و زندگی به نگاهی: سرخ رجعت« اردشیري، حسن

 .1384 مهر
 عمل و علم هاياسوه زندگی از ايخالصه: ابرار گلشن در ،»خوانسارى سیدمحمدتقى العظمى اهللاآیت« ایدرم، حسن

 ،)ع(باقرالعلوم پژوهشکده ی،اسالم تبلیغات سازمان ،قم رهبري، جلد دوم، معظم مقام تا تبریزي آقاملکی جواد میرزا از
1393. 
 بزرگداشت همایش برگزیده مقاالت: معرفت جلوه ،»مدنی اسداهللا سید اهللاآیت شهید مبارزات« جمالی،ده دهقان حسن
 .1381 الهدي، انتشارات تهران، مدنی، اهللاآیت محراب شهید
 .1389 مرداد ،57شماره یاران، شاهد ،»والیتمدار فقیه و نستوه مجاهد« دهقان، حسن
 اسناد، گنجینه فصلنامه  ،»شاهنشاهی ساله 2500 هايجشن خارجی پیامدهاي و بازتاب« قنواتی، علی و زندیه حسن
 .1393 بهار ،93 شماره
 ،5796 شماره ایران، روزنامه ،»سوسنگرد آزادي سالگرد مناسبت به یادمان: دشمن محاصره در« زاده،عبداهللا حسن
 .1393 آبان وهشتمبیست
 و )س(خمینی امام المللیبین کنگره مقاالت مجموعه در ،»(ره)خمینی امام تعالیم در شهادت جایگاه« ملکی، حسن

 .1375 اول، چاپ ،عروج نشر و چاپ مؤسسۀ ،)س(خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، عاشورا، فرهنگ
 محراب شهید سومین زندگی به نگاهی: متعهد ارخدمتگز طحانی، احمد و یزديکوچک محمدجواد ابرقویی، حسین
 .1395 اول، چاپ نونهاالن، نشر یزد، صدوقی، محمدعلی شیخ مرحوم اشگرامی فرزند و صدوقی اهللاآیت

 سپاه انتشارات تهران، خرمشهر، تا سنندج از: صفوي سیدیحیی روایتِ  مقدس دفاع شفاهی تاریخ اردستانی، حسین
 .1397 اول، چاپ مقدس، دفاع تحقیقات و اسناد مرکز اسالمی، انقالب پاسداران

 ،57 شماره یاران، شاهد ،»شدند زدهبهت شهید مقاومت از گرانفتنه: مسلمان خلق غائله و مدنی شهید« انزابی، حسین
 .1389 مرداد
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 چاپ المی،اس انقالب اسناد مرکز تهران، علیخانی، آقا حسین والمسلیمن االسالمحجت خاطرات آقاعلیخانی، حسین
 .1390 اول،

 نشر تهران، مقدس، دفاع و کردستان انقالب، از همدانی حسین بسیجی فرمانده روایت: خین مهتاب بهزاد، حسین
 .1389 سوم، چاپ مقدس، دفاع هايارزش نشر و آثار حفظ دفتر فاتحان،
 از محور چهل اساس بر )هر(مدنی اهللاآیت شهید مجاهد عالم سیره در سیري: بندگی چلچراغ محمدي،جان حسین
 .1394 روزاندیش، نشر همدان، ،)ع(معصومین روایت
 چهارم، سال شهروند، سخن ماهنامه ،»دمید هاهمدانی کالبد در را استکبارستیزي روح مدنی شهید« صادقیان، حسین
 .1394 شهریور نوزدهم ،23 شماره
 اول، چاپ تبریز، دانشگاه انتشارات تبریز، ربایجان،آذ مردم خواهیایران و اسالم بیدار؛ آذربایجان صدیقی، حسین
1393. 
 سپاه، مقدس دفاع تحقیقات و اسناد مرکز به وابسته مرزوبوم نشر تهران، عراق، و ایران جنگ روند عالیی، حسین
 .1393 اول، چاپ

 .1393 اسالمی، المعارف ایرهد بنیاد جلد نوزدهم، تهران، اسالم، جهان دانشنامه ،»االصول فرائد یا الرسائل« قافی، حسین
 اسدزاده، محمدمهدي از گفتگو ،»ممسنی نورآباد در مدنی شهید تبعید از خاطراتی: علم به عامل« مختاري، حسین

 .1391 شهریور بیستم ،192 شماره سبز، شهر نامههفته
 مدنی، اسداهللا سید اهللایتآ محراب شهید نامهویژه: اهللاسبیل فی مهاجر در ،»همدان هايمهدیه رویش« مسچی، حسین

 .1399 اول، چاپ دانشگاه، فرهیختگان انتشارات تهران، قربی، محمدجواد سید گرداورنده
 .1389 مرداد ،57 شماره یاران، شاهد ،»اجتماعی خدمات در مشارکت و مدنی شهید« مسچی، حسین
 ،)ره(خمینی امام آثار نشر و تنظیم سسهمؤ تهران، تبریزي، موسوي سیدحسین اهللاآیت خاطرات تبریزي، موسوي حسین
 .1387 عروج، چاپ دوم، نشر و چاپ مؤسسه
 تا.بی دارالعرفان، نشر قم، حکیم، تفسیر  انصاریان، حسین
 .1384 اول، چاپ سیما، و صدا اسالمى هاىپژوهش مرکز قم، سحرخیزي، رحمانی، زروندي حسین
 العالمی المجمع تهران، الحکیم، محمدباقر السید المجاهد اهللاآیۀ المحراب شهید سیرة و حیاة من قبسات منذر، حکیم
 ق.1425 الثقافیۀ، المعاونیۀ السالم، علیهم البیت الهل
 روایت به دستغیب عبدالحسین سید شهید اهللاآیت مبارزات و زندگی اراکی، چغایی محمد و شهانقی سفیدگر حمید
 .1392 اول، چاپ اسالمی، انقالب اسناد مرکز انتشارات تهران، و خاطرات، اسناد
 .1382 اول، چاپ هماذر، نشر تبریز، ،)دهخوارقان( آذرشهر: شناسیآذربایجان صبري، حمید
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 زمانه، ماهنامه ،»پهلوي عصر در یمذهب نیروهاي فرهنگی فعالیت از ايگوشه اسالمی تعلیمات جامعه« پور،کرمی حمید
 .1383 خرداد ،20 شماره
 .1399 اردیبهشت 29 سیما، قرآن شبکه در همدلی هايشب رنامهبویژه ملکی، حمید

 .1385 بهار اول، چاپ اسالمی، انقالب اسناد مرکز تهران، لرستان، در اسالمی انقالب دالوند، حمیدرضا
 دولت موردي بررسی( خودکامگی و مدرن دولت« زنجانی، محمدمهدي و دهکردي زادهرحمانی حمیدرضا

 .1395 تابستان ،6شماره دوم، سال پژوهی،لتدو فصلنامه ،»)رضاشاه
 .1399 شهریور بیستم حوزه، خبرگزاري روحانی، فامیل اکبرعلی سید خاطرات
 .1395 شهریور بیستم حیات، خبرگزاري مدنی، مهدي سید خاطرات
 .1399 مرداد 28 نگارنده، براي اندایشگر اکبر مکتوب خاطرات

 .1385 شهریور ودومبیست ،5961 شماره رسالت، ،»مداروالیت سرداران« اسفندیاري، خلیل
  ،85 شماره حضور، فصلنامه ،»اصفهانی اشرفی اهللاآیت خاطرات و زندگی به نگاهی: ایثار چشمه« چراتی، رضایی داود

 .1392 تابستان
 ،82شماره حضور، فصلنامه ،»)مدنی شهید مبارزات و زندگی بر مروري( اخالق معلم امام، یار« چراتی، رضایی داود
 .82پاییز
-خرم روحانیون دیگر و مدنی شهید بین انداختن اختالف در ساواك ترفند به نشانبی هاينامه« پور،قاسم داود
 الهیامان ماشاءاهللا تنظیم و تهیه مدنی، سیداسداهللا اهللاآیت محراب شهید بزرگداشت یادنامه در ،»)1352-1354(آباد

 .1384 اول، چاپ آباد،خرم میرکبیرا انتشارات آباد،خرم بهاروند،
 .1384 دي ،40 شماره زمانه، ماهنامه ،»لباس کردن متحدالشکل غائله« پور،قاسم دداو

 انقالب ادبیات دفتر مهر، سوره تهران، غفاري، هادي والمسلمین االسالمحجت خاطرات اسالمی، انقالب ادبیات دفتر
 .1374 اول، چاپ اسالمی،

 .1353 نشده، منتشر آباد،خرم انصار منانج اندیکاتور دفتر
 اسالمی، انقالب اسناد مرکز انتشارات تهران، ،)ره(خمینی امام نهضت در رسانیپیام شبکه آباد،اهللا بخشروح رحیم
 .1387 اول، چاپ
 اول، چاپ ی،اسالم انقالب اسناد مرکز انتشارات تهران، شیرازي، سیدعبداهللا العظمی اهللاآیت آباد،اهللا بخشروح رحیم

 .1386زمستان
 حضور، فصلنامه ،»مبارز روحانیون تبعید پیامدهاي و علل بررسی: روحانیت نهضت هايتبعیدي« بخش،روح رحیم
 .1384 بهار ،52 شماره
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 شهید نامهویژه: اهللاسبیل فی مهاجر در ،»مدنی سیداسداهللا اهللاآیت هايتبعیدگاه پیرامون مختصري« بخش،روح رحیم
 اول، چاپ دانشگاه، فرهیختگان انتشارات تهران، قربی، محمدجواد سید گرداورنده مدنی، اسداهللا سید اهللاآیت محراب

1399. 
 یادنامه در ،»مدنی اهللاآیت موردي بررسی انقالب هايآموزه گسترش در هاتبعیدي نقش« بخش،روح رحیم

 انتشارات آباد،خرم بهاروند، الهیامان ماشاءاهللا ظیمتن و تهیه مدنی، سیداسداهللا اهللاآیت محراب شهید بزرگداشت
 .1384 اول، چاپ آباد،خرم امیرکبیر

 مهر ،13 شماره زمانه، ماهنامه ،»مدنی اسداهللا سید مبارزات و زندگی به نگاهی آزادگان؛ وسعت از« نیکبخت، رحیم
1382. 
 .1386 تابستان ،17 شماره تاریخی، مطالعات صلنامهف ،»اسناد روایت به آذربایجان در بهاییان فعالیت« نیکبخت، رحیم
 حسین شیخ حاج والمسلمین االسالمحجت خاطرات اشکذري،دهقانی محمدرضا و پورکرمی حمید بخت،نیک رحیم

 .1382 اول، چاپ اسالمی، انقالب اسناد مرکز انتشارات تهران، انصاریان،
 اسناد مرکز انتشارات تهران،. طباطبایی قاضی اهللاآیت شهید مبارزات و زندگی زاده،اسماعیل صمد و نیکبخت رحیم

 .1380 اسالمی، انقالب
 رساالت و مقاالت فصلنامه ،»ش1353-1344 هايسال میان نجف در طلبگی زندگی از ايتجربه« جعفریان، رسول

 .1397 فروردین ،5 شماره تاریخی،
 رساالت و مقاالت فصلنامه ،»نجف حوزه آموزشی نظام اصالح در نو حرکتی النجف؛ جامعۀ« جعفریان، رسول

 .1393 بهار ،2 شماره تاریخی،
 انقالب اسناد مرکز انتشارات تهران، مدنی، اسداهللا سید شهید اهللاآیت مبارزات و زندگی پور،قاسم داود و بسطامی رضا

 .1385 اول، چاپ اسالمی،
 چاپ اردهال، سفیر نشر تهران، شهیدان، نماز و مازن شهیدان: محراب فریاد علوي، سیدمصطفی و آباديحاجی رضا
 .1389 دوم
 ،20 شماره شهروند، ،»برساخت او که ايحجتیه انجمن و حلبی محمود شیخ زندگی داستان« رحیمی، خجسته رضا
 .1386 مهر
 .1374 اول، چاپ اسالم، دارالنشر انتشارات قم، لرستان، و اسالمی انقالب خدابخشی، رضا
 و پژوهش سازمان آموزشی، کمک انتشارات دفتر کارشناسی شوراي تهران، طباطبایی، قاضی شهید رسولی، رضا

 .1391 پنجم، چاپ آموزشی، ریزيبرنامه
 حمیدرضا کوشش به ،)سالمیا بنقالا از پس موردي مطالعه( رمعاص انیرا در یسمورتر همکاران، و سلیمانی رضا

 .1390 اول، چاپ سیاسی، هايپژوهش و مطالعات سسهمؤ انتشارات تهران، اسماعیلی،
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 اسالمی، انقالب اسناد مرکز انتشارات تهران، آبادي،خرم شاهرخی محمدنقی سید اهللاآیت خاطرات محمدي،شیخ رضا
  .1385 اول، چاپ
 .1393 اول، چاپ صریر، انتشارات نظمی، جمشید سردار خاطرات: مانممی تو با علیار، زادهقلی رضا
 شرقی، آذربایجان پاسداران سپاه تبریز، آسایش، بیوك حاج رزمنده و مداح خاطرات: یاران پايپابه لیار،ع قلیزاده رضا

 .1388 اول، چاپ عاشورا، سپاه بسیج و مقدس دفاع هايارزش نشر و حفظ مرکز
 دایره بنیاد ن،تهرا اسالم، جلد بیستم، جهان دانشنامه در ،»الدمشقیۀ اللمعۀ شرح فی البهیۀ الروضۀ« مختاري، رضا

 .1394 اول، چاپ اسالمی، بزرگ المعارف
 حج، و علما شهدا، انقالب، پیرامون روشن المسلمین و االسالمحجت از خاطراتی: روشن خاطرات تیموري، رمضان

 .1394 اول، چاپ احمد، ینآی قم،
 انتشارات تهران، شن،رو مهدي شیخ حاج المسلمین و االسالمحجت نامهزندگی: روشن روزهاي تیموري، رمضان
 .1394 اول، چاپ مهر، سوره

 .1393 اول، چاپ احمد، آیین انتشارات قم، رحیمی، شهیدان از خاطراتی و نامهزندگی: نور فخر تیموري، رمضان
 چاپ اسالمی، انقالب اسناد مرکز تهران، ،)1320-1340( ایران در شیعی اسالم تکاپوي سال بیست حسینیان، اهللاروح
 .1381ییزپا اول،
 اهللاآیت محراب شهید دومین شهادت سالگرد امینسی نامهویژه: محراب قانلی ،»!نبود "جمعه" امامِ او« رشیدي، اهللاروح

 .1390شرقی،  آذربایجان اسالمی انقالب فرهنگی جبهه مطالعات دفتر تبریز، مدنی، سیداسداهللا
 .1399 راهیار، انتشارات تهران، ائفی،ط اسدي جلیل شفاهی خاطرات: آپاراتچی رشیدي، اهللاروح

 .1396 شهریور بیستم ،3802 شماره ،»تبریز تا تبریز از مدنی؛ سیداسداهللا« ابتکار، روزنامه
 .1397 شهریور بیستم ،2709 شماره سوم، و نود سال ،»محراب شهید دومین« اطالعات، روزنامه
 .1385 شهریور ویکمبیست ،23724 شماره ،»محراب شهید دومین یادواره« اطالعات، روزنامه
 .1394 شهریور ویکمبیست ،3340 شماره ،»مدنی سیداسداهللا اهللاآیت سیاسی زندگی بر مروري« اعتماد، روزنامه
 .1361 آبان ،»طباطبایی قاضی شهید یادواره« اسالمی، جمهوري روزنامه
 .11/04/1363 اسالمی، جمهوري روزنامه
 .18/06/1361 اسالمی، جمهوري روزنامه
 .19/09/1359 اسالمی، جمهوري روزنامه
 .1385 شهریور وپنجمبیست ،7868 شماره اسالمی، جمهوري روزنامه
 .1361، اول شهریور 10، شماره مجاهد راه روزنامه
 .1385 شهریور بیستم ،5959 شماره ،»عمل و عرفان و علم اسوه« رسالت، روزنامه
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 .1397 شهریور ودومبیست ،9311 شماره ،»)ع(منینامیرالمؤ نیجسما و روحانی فرزند« رسالت، روزنامه
 .1394 بهمن نوزدهم ،21276 شماره ،»کنیم آگاه را هاجوان باید« کیهان، روزنامه
 .25/12/1359 کیهان، روزنامه
 .1368 شهریور بیستم کیهان، روزنامه
 .1357 بهمن نهم ،10623 شماره کیهان، روزنامه
 .1390 شهریور ودومبیست ،20022 شماره کیهان، روزنامه
 .1393 شهریور شانزدهم ،20865 شماره کیهان، روزنامه
 .1396 شهریور بیستم ،21719 شماره کیهان، روزنامه
 .1399 آذر بیستم ،3921 شماره پیام، همدان روزنامه

 انسانی، علوم هايپژوهش ،»ممسنی رستم بخش در انقالبی هايفعالیت از شفاهی نقل« جو،دیانت صالح و انصاري رهام
 .1392 بهار ،19 شماره چهارم، سال
 ارشد کارشناسی نامهپایان رحیمی، فخرالدین سید والمسلمین االسالمحجت سیاسی مبارزات و زندگی احمدپور، زهرا

 .1396 شهریور اسالمی، انقالب و خمینی امام پژوهشکده تهران، اسالمی، انقالب تاریخ
 فصلنامه ،»اجتماعی و فردي وظایف تحقق جهت در )ص(اعظم پیامبر دیدگاه از اخالقی تربیت قشن بررسی« بیات، زهرا

 .1389 بهار دوم، شماره اول، سال اخالقی، معرفت
 .1390 چهارم، چاپ تهران، مدنی، سیداسداهللا اهللاآیت شهید زندگی از داستانی روایتی: سفر گزارش حیدري، زهرا
 .1399 بهمن نهم وبیست اسالمی، انقالب ادبیات دفتر ایران، مسلمان خلق هوريجم حزب کرمانی، رنجبر زهرا
 .1389 نبی، یاس نشر تبریز، مدنی، اسداهللا سید اهللاآیت شهید عارفانه سلوك از روایتی: صادقه رویاي موالیی، زهرا

 .1382 شهریور ،42 شماره گلبرگ، مجله ،»مدنی اهللاآیت شهادت: اخالص جلوه« یوسفی، زینب
 کشور، بودجه و برنامه سازماننشر  تهران، بوشهر، استان آماري سالنامه بوشهر، استان ریزيبرنامه و مدیریت سازمان

 .1398 اول، چاپ
 تابستان اول، چاپ اسالمی، انقالب اسناد مرکز تهران، ،)ره(خمینی امام نهضت در زنان نقش کهیانی، طهماسبی ساسان
1385. 
 .1396 معارف، نشر قم، قهاره، صادقی عباسعلی اهللاآیت خاطرات: هجران لشکر میان سپهوند، سامان

 .1361 اسالمی، انقالب سدارانپا هسپا عمومی روابط تبریز، ملکوت، تا محراب از ،اسالمی انقالب سدارانپا هسپا
 المعارفرهدای بنیاد انتشارات تهران، جلد سیزدهم، اسالم، جهان دانشنامه در ،»سیدمحسن حکیم،« فرانى، شریعتى سعید

 .1388 اول، چاپ اسالمی،
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 از عمل و علم هاياسوه زندگی از ايخالصه: ابرار گلشن در ،»مدنى اهللاآیت شهید: اخالص جلوه« زاده،عباس سعید
 ،)ع(باقرالعلوم پژوهشکده اسالمی، تبلیغات سازمان ،جلد دوم، قم رهبري، معظم مقام تا تبریزي آقاملکی جواد میرزا

1393. 
 .1373 اسالمی، تبلیغات سازمان نشر و چاپ مرکز تهران، اخالص، جلوه مدنی شهید: ابرار با دیدار زاده،عباس سعید
 .1380 دوم، چاپ السجاد،رنو انتشارت قم، اخالص، جلوه و مدنی شهید: ابرار با دیدار زاده،عباس سعید
 .1394 شهریور ویکمبیست ،3340 شماره اعتماد، روزنامه ،»دین ز نجوید کس راستی جز به« فائقی، سعید
 .1381 سیما، و صدا اسالمی هايپژوهش مرکز قم، ،34معرفت، شماره  گلبرگ امیرکاوه، سعید

 .1379 نخست، چاپ پیغام، انتشارات آباد،خرم ،)1370 سال تا ینآی از( لرستان در نمایش موسوي، سیامک
-بیست ،20592 شماره کیهان،روزنامه  ،»برانداخت نفاق چهره از پرده مدنی اهللاآیت شهید ونخ« رئیسی، سید ابراهیم

 .1392 شهریور وپنجم
 شهریور وسومبیست ،23726 شماره اطالعات، روزنامه ،»تبریز در مدنی اهللاآیت شهید گرامیداشت« خاتمی، احمد سید

1385. 
 ودومبیست ،103 شماره حوزه، پگاه ،»کشور جمعه ائمه جمع در شهید سخنرانی: اخالقی خطابه دو« مدنی، سیداسداهللا

 .1382 شهریور
 انتشارات: قم ،)اهللا اولیاء صفات( مدنی اسداهللا شهید مجاهد عامل عالم اخالق پدر: از درسهایی مدنی، اسداهللا سید

 .1366 اول، چاپ اسالمی، انقالب شهید بنیاد فرهنگی واحد
 کیهان ،»است نفس اصالح به پیروزي ارزش مدنی؛ سیداسداهللا اهللاآیت محراب شهید از اريگفت« مدنی، اسداهللاسید

 .1399 خرداد ،400 شماره فرهنگی،
 .1360 اسالمی، جمهوري حزب مرکزي دفتر تهران، اسالمی، اخالق مدنی، اسداهللاسید 
 شماره زمانه، ماهنامه ،»)اساسی انونق تصویب و تهیه تاریخچه بر مروري( نظام خشت اولین« مدنی، الدینجالل سید
 .1387 بهمن ،77

 همدان، مدنی، اهللاآیت محراب شهید دومین یادنامه ،»مدنی اهللاآیت محراب شهید از خاطراتی« حجازي، سید جواد
 .1381 همدان، استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل انتشارات اداره

 .1388 فروردین ،113 مارهش مبلغان، مجله ،»مردم به خدمت« حسینی، جواد سید
-کتاب سسهمؤ قم، آبادي،شاه نصراهللا آقاحاج اهللاآیت مرحوم مجاهد فقید خاطرات نصر حدیث کشفی، سید حسن

 .1397 بهار اول، چاپ شیعه، شناسی
 .1388 اول، چاپ اسالمی، هايپژوهش مرکز و عقل دفتر نشر قم، محراب، شهیدان همکاران، و اسحاقی حسین سید

 .1394 شهریور ویکمبیست ،3340 شماره اعتماد، روزنامه ،»مقاومت و صبر اسوه« تبریزي، موسوي حسینسید 
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 تهران، مقدس، دفاع و اسالمی انقالب از اسدي محمدجعفر سردار خاطرات: سوم هدایت منش،سجادي سید حمید
 .1392 مهر، سوره انتشارات

 شماره اسالم، پاسدار مجله ،»کندمی رسوا را گرانفتنه جاسوسی النه اسناد: تاریخ با پردهبی« آبادي،امین اهللاروح سید
 .1392 آبان ،383
 جسمانی و روحانی فرزند مدنی اهللاآیت شهید: محراب شهید اولین رثاي در« آبادي،امین اهللاروح سید

 .1397 شهریور بیستم ،21999 شماره کیهان، روزنامه ،»)ع(منینامیرالمؤ
 .1390 پنجم، چاپ اسالمی، انقالب اسناد مرکز انتشارات تهران، ایران، در بهائیت زاهدانی،دزاه سید سعید

 شهید بزرگداشت نامهویژه ،»مدنی شهید هاياندیشه بر تأکید با زندگی متن در عرفان تجلی« حسنی، الدینسید شهاب
 .1394مهر خوارزمی، دانشگاه تهران، مدنی، اهللاآیت محراب

 مدنی، اهللاآیت محراب شهید بزرگداشت نامهویژه ،»باوريجوان: مدنی شهید از گفتاري« حسنی، دینالشهابسید 
 .1394مهر خوارزمی، دانشگاه تهران،

 المعارف رهدای مرکز انتشارات تهران، اسالمی، جلد اول، بزرگ المعارف رةدای در ،»شهر آذر« د،داوآل علی سید
 .1383 اول، چاپ اسالمی، بزرگ

 ،»انقالب معظم رهبر توصیف آئینه در مدنی اهللاآیت شهید: نورانی روحی و پاك دلیصاحب« اي،خامنه علی سید
 .1389 مرداد ،57 شماره یاران، شاهد
 .1424 الثقافی، الخمینی االمام مرکز لبنان،-بیروت الشهاده، و الشهید اي،خامنه علی سید
 .1378 اول، چاپ افالك، انتشارات آباد،خرم آبادشناسی،خرم قاسمی، فرید سید

 .1388 نور، علی نور انتشارات قم، ،قرآنى اخالق و تقوى تبریزي، موسوي سید محسن
 .1390روزنه، انتشارات تهران، اساسی، قانون نظري مبانی بهشتی، حسینی سید محمد

 .1387 بقعه، انتشارات تهران، اسالم، پیدایش محیط بهشتی،حسینی محمدسید
 اهللاآیت با گفتگو در مدنی اهللاآیت شهید مبارزاتی و علمی سوابق: روحانیت عالم در اکبر جهاد« سجادي، دمحم سید

 .1382 شهریور ودومبیست ،103 شماره حوزه، پگاه مجله ،»سجادي
 .1394 شهریور نوزدهم ،23 شماره چهارم، سال شهروند، سخن ماهنامه ،»مبارز عارف فقیه« موسوي،صادق محمدسید

 .1390 بهار ،1 شماره ،41 دوره سیاست، فصلنامه ،»پهلوي دولت سیاسی ماهیت« موسوي، سید محمد
 ،)دارالصدر( صدر شهید تخصصى علمى پژوهشگاه انتشارات قم، مؤذنى، امید ترجمه ها،بارقه صدر، محمدباقرسید 

1393. 
 تا.بی وزبه،ر نشر تهران، اسالمى، حکومت در قدرت هاىسرچشمه صدر، محمدباقرسید 
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 صدر شهید تخصصى علمى پژوهشگاه نشر قم، ،)ژرفا(حسینى سیدابوالقاسم ترجمه ما، فلسفه صدر، محمدباقریدس
 .1393 ،)دارالصدر انتشارات(

 سال شهروند، سخن ،»)ره(خمینی امام والیت از پیروي پرتو در مدنی اهللاآیت استکبارستیزي« قربی، سید محمدجواد
 .1394 هریورش ،23شماره چهارم،

 اسالمی، انقالب اسناد مرکز سایت ،»دیّر بندر در پهلوي رژیم علیه گسترده تظاهرات اولین« قربی، محمدجواد سید
 .1399 مرداد هفت و بیست ،6070: خبر کد

 مهناویژه: اهللاسبیل فی مهاجر در ،»مدنی شهید بیانات و افکار در اسالمی حکومت هايبایسته« قربی، سید محمدجواد
 دانشگاه، فرهیختگان انتشارات تهران، قربی، محمدجواد سید گرداورنده مدنی، اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید
 .1399 اول، چاپ

 اسناد مرکز سایت ،»پهلوي رژیم در مردم رفاه و معیشت وضعیت و نفتی درآمدهاي بررسی« قربی، سید محمدجواد
 .1395 شهریور بیستم اسالمی، انقالب

 اسالمی، انقالب اسناد مرکز سایت ،»اربعین ایام در مدنی اهللاآیت مشایه کاروان از هاییروایت« قربی، محمدجوادسید 
 .1398 مهر وسومبیست

: اهللاسبیل فی مهاجر در ،»بوشهر استان در مدنی اهللاآیت محراب شهید انقالبی هايفعالیت« قربی، سید محمدجواد
 .1399 اول، چاپ دانشگاه، فرهیختگان انتشارات تهران، مدنی، اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید نامهویژه

 مرداد 30 اسالمی، انقالب اسناد مرکز سایت ،»مدنی شهید اهللاآیت هايدیدگاه بر مروري« قربی، سید محمدجواد
1399. 

 انقالب اسناد مرکز سایت ،»نکنگا بندر در تبعید دوران در مدنی اهللاآیت مبارزات بر مروري« قربی، سید محمدجواد
 .1399 مرداد پنجم ،6015: خبر کد اسالمی،

 اسالمی، انقالب اسناد مرکز سایت ،»پهلوي دوران در عاشوري عباس شیخ مبارزات بر مروري« قربی، محمدجواد سید
 .1399 تیر وهشتمبیست ،5989: خبر کد

 اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید نامهویژه: اهللاسبیل فی جرمها در ،»کربال مسیر در اخالق معلم« قربی، سید محمدجواد
 .1399 اول، چاپ دانشگاه، فرهیختگان انتشارات تهران، قربی، محمدجواد سید گرداورنده مدنی،
 انتشارات تهران، مدنی، اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید اخالقی هايجلوه و اندیشه قربی، محمدجوادسید 

 .1399 فرهیختگان،
 مدنی، اهللاآیت محراب شهید منظر از اسالمی نظام درونی ساخت استحکام مرصوص؛ بنیان قربی، سید محمدجواد

 .1399 اول، چاپ دانش، اقلیم نشر همدان،
 .1382 شهریور ودوم،بیست سال اسالمی، معارف ،»مدنی شهید زندگی به گذرا نگاهی« حسینی، محمدرضا سید
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 اهللاآیت شهادت قرن ربع یادمان حق؛ آیت در ،»راستین مرزبانان روحانیت، جامعه« ی،الدینمیرتاج محمدرضا سید
 .1385 اول، چاپ مدنی، اهللاآیت بزرگداشت ستاد تبریز، مدنی،

 .1399 اول، چاپ آزادي، مهد نشر تبریز، اسالمی، جامعه در تربیت و اخالق شمیم هاشم،آل محمدعلی سید
 الهام از گفتگو ،»است حرکت و رفتار یک بلکه اتفاق و واقعه یک نه  رستیزياستکبا« حجازي، سید محمدکاظم

 .1394 شهریور نوزدهم ،23 شماره چهارم، سال شهروند، سخن ماهنامه شهابی،
 پیام، همدان روزنامه ،»شناساند جامعه به بتوان تا شناخت باید را مدنی اهللاآیت« حجازي، سید محمدکاظم

 .1397شهریور
 همدان، عصر ،»بود مدنی اهللاآیت فقاهت و جهاد پاداش جمعه نماز محراب در شهادت« حجازي، اظممحمدک سید

 .1398 شهریور بیستم
 فصلنامه ،»دوم پهلوي دورة هايتبعیدگاه تغییر و انتخاب مالك ها،ویژگی بررسی« بیدگلی، سادات محمود سید

 .1399 زمستان ،27 شماره هفتم، دوره نظامی، تاریخ مطالعات
 ،4 شماره هفتم،وبیست دوره اسناد، گنجینه فصلنامه ،»اول پهلوي دورة در تبعید مجازات تحلیل« سادات، محمود سید

 .1396 زمستان
 .1388 یزپای ،79 شماره کوثر، فرهنگ ،»)ص(نبوي سیره در مشورت« رنانی،سلطانی مهدي سید

 .1389 مرداد ،57شماره یاران، شاهد ماهنامه ،»بود محراب و حرب مرد مدنی، شهید« خسروشاهی، سید هادي
 شروق، کلبه نشر قم، محراب، و حرب شهداي: درباره خسروشاهی استاد مستند خاطرات خسروشاهی، هادي سید

 .1397 اول، چاپ
 .1396 شروق، کلیه نشر قم، محراب، و حرب شهداي درباره مستند خاطرات خسروشاهی، سید هادي
 .1393 سوم، چاپ اطالعات، نشر تهران، اندیشه، عملکرد، تاریخ،: اسالم یانفدای خسروشاهی، سید هادي
 تبریز، مدنی، اهللاآیت محراب شهید نامهویژه ،»بوشهري حسینی هاشم اهللاآیت خاطرات« بوشهري،حسینی سیدهاشم

 .1399 تبریز، اسالمی هنر دانشگاه اجتماعی و فرهنگی امور
 تیر و خرداد ،86 و 85 شماره حوزه، مجله ،»اساسی قانون در فقیه والیت اصل تصویب از گزارشی« میري، عباس سید

1377. 
 تهران، ب،یغتدس نیسحدالبع دیس اهللاتآی دیهش هعمج ايههطبخ دهزیرگب: یالماس تومکح دستغیب، عبدالحسین سید
 .1364 اول، چاپ ناس، نشر
 جامعه انتشارات قم، دستغیب، سید عبدالحسین اهللاآیت محراب شهید بیانات: دیگر سراي یب،دستغ عبدالحسین سید

 .1397 هجدهم، چاپ اسالمی، انتشارات دفتر ،قم علمیه حوزه مدرسین
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 مدنی، اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید نامهویژه: اهللاسبیل فی مهاجر در ،»منزل رئیس حسنه اخالق« مدنی، ربابه سیده
 .1399 اول، چاپ دانشگاه، فرهیختگان انتشارات تهران، قربی، محمدجواد سید گرداورنده

 .1389 مرداد ،57 شماره یاران، شاهد ،»)ره(مدنی شهید تربیتی سلوك از هاییجلوه« میرنورایی، جالل سید
 .1389 مرداد ،57 شماره یاران، شاهد ،»همدان روحانیت و مدنی شهید« حسنی، سید محمد

 جامعۀ اسالمى انتشارات دفتر قم، ،همدانى موسوى محمدباقر سید ترجمه ،المیزان تفسیر طباطبایى، محمدحسیند سی
 .1374 ،قم علمیه حوزه مدرسین

 .1362، 1جلد انتشار، سهامى شرکت تهران، ،قرآن از پرتوى طالقانى، سید محمود
 با وشنودگفت در حکیم محسن سید العظمیاهللاآیت سیاسی و فرهنگی منش از هاییجلوه« توحیدي، شاهد

 ،»کرد گیرزمین عراق در را کمونیسم حکیم اهللاآیت مبارزات: بنابی باقري عبدالحمید والمسلمین االسالمحجت
 .1393 خرداد جوان، روزنامه

 ،3778 شماره ،جوان روزنامه ،»مدنی اهللاآیت زندگی هايناگفته: جود منبع احد با جوان گفتگوي« توحیدي، شاهد
 .1391 شهریور بیستم
 شرط را آگاهی): حیدري( دلگرم محمدعلی با جوان گفتگوي در مدنی اهللاآیت شهید فرهنگی منش« توحیدي، شاهد
 .1390 شهریور بیستم جوان، روزنامه ،»دانستمی مبارزه اصلی

 .1370تابستان اول، چاپ ،)کتاب نشر و دائمی نمایشگاه: طلوع( لفمؤ نشر جا،برگزیده، بی حکایات المعی، شعبانعلی
 انتشارات تهران، خوانساري، تقیسید محمد حاج العظمیاهللاآیت اجتماعی و سیاسی زندگی مبرهن،اسدي شکراهللا

 .1391 اول، چاپ ایران، معاصر تاریخ مطالعات سسهمؤ
 اول، چاپ اسالمی، انقالب اسناد رکزم انتشارات تهران، ها،دیدگاه مبارزات، عملکرد،: صدوقی شهید بختیاري، شهال

1378. 
 و مدیران ویژه علمیه حوزه اساتید اخالق هايدرس سلسله از برگرفته: کارگزاران اخالق همکاران، و گلزاده صادق

 قم کتاب بوستان مؤسسه قم، مدنی، شهید اهللاآیت اخالق هايدیدگاه و نامهزندگی ضمیمه به اسالمی نظام کارگزاران
 1382. ،)اسالمی تبلیغات دفتر اتانتشار(

 محراب شهید دومین یادنامه ،»بروجردي االسالمحجت خاطرات از برگرفته: فضیلت شهید طیبه حیات« زاده،گل صادق
 .1381 همدان، استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره همدان، مدنی، اهللاآیت

 .1381کتاب، بوستان قم، مدنی، سیداسداهللا اهللاآیت محراب شهید دومین دنامهیا: عرفان و اخالق آینه گلزاده، صادق
 شهید شهادت سالیاد ودومینبیست مناسبت به فضیلت و اخالق همایش یادنامه: فضیلت و اخالق شهید گلزاده، صادق

 .1382کتاب، بوستان انتشارات قم، محراب،
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 سید اهللاآیت محراب شهید نامهویژه: اهللاسبیل فی مهاجر در ،»تبریز دختر روایت به محراب شهید« صارمی، صدیقه
 .1399 اول، چاپ دانشگاه، فرهیختگان انتشارات تهران، قربی، محمدجواد سید گرداورنده مدنی، اسداهللا
 بانقال اسناد مرکز انتشارات تهران، حکیم، العظمی اهللاآیت زمانه و زندگی: نجف حوزه احیاگر تبرائیان، الدینصفاء

 .1378 اول، چاپ اسالمی،
 محراب شهید گرامیداشت یادواره نامهویژه( ملکوت تا محراب از ،»محراب یاران زبان از محراب شهید« شیرپز، صمد
 هايکانون بر نظارت و هماهنگی هیئت دبیرخانه شرقی، آذربایجان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره ،)مدنی اهللاآیت

 .1380 شرقی، ربایجانآذ مساجد هنري و فرهنگی
 شهید بزرگداشت همایش برگزیده مقاالت معرفت؛ جلوه ،»مدنی اهللاآیت محراب شهید از هاییناگفته« مغانی، صمد

 سسهمؤ تهران، ،)ره(مدنی اهللاآیت محراب شهید فرهنگی بنیاد اهتمام به ،)1380-تبریز( )ره(مدنی اهللاآیت محراب
 .1381 اول، چاپ الهدي، انتشارات

 .1381 آبان چهارم ،72 شماره حوزه، پگاه مجله ،»آیندمی زیرزمینی هايپارتیزان« صبوري، ضیاءالدین
 امینسی نامهویژه محراب، قانلی نامهویژه نیا،رضایی حسین از گفتگو ،»شد وحدت عامل شهادتش« احمدي، طاهره

 اسالمی انقالب فرهنگی جبهه مطالعات دفتر ز،تبری مدنی، اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید دومین شهادت سالگرد
 .1390شرقی،  آذربایجان

 امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، ،)دباغ( حدیدچی مرضیه خانم زندگی از روایت دو: نور با پرواز شفیعی، عالیه
 .1386 دوم، چاپ ،عروج نشر و چاپ مؤسسه  ،)س(خمینی
 ،17 شماره ،5 دوره منیر، سراج فصلنامه ،»روایات و قرآن منظر از وحممد بکاء« پور،عباس محدثه و اشرفی عباس

 .1393 زمستان
 .1388 بهمن ،51 شماره یاران، شاهد ،»جهاد و اندیشه شهید« یار،خامه عباس
 .1389 مرداد ،57 شماره یاران، شاهد ،»اخالق معلم« یار،خامه عباس
 ،1357 سال در دیر بندر و کنگان بندر اهللاحزب امت خونین و ارپرب قیام و انقالب خاطره از اجمالی عاشوري، عباس

 .1363نا، بندر کنگان، بی
 .1363 جا،بی ،1357 الی 1343 سال از انقالب از قبل هايفعالیت بیوگرافی عاشوري، عباس
 سید اهللاآیت میاسال انقالب محراب شهید اولین شهادت مناسبت به: محراب ماه« عابدینی، مهناز و بختهمایون عباس

 .1358 آبان دهم ،5999 شماره رسالت، روزنامه ،»طباطبایی قاضی محمدعلی
 نامهویژه محراب، قانلی نامهویژه سپهوند، ایمان از گفتگو ،»ببرم بهشت به رو شما زور به خواهممی« صادقی، عباسعلی

 انقالب فرهنگی جبهه مطالعات دفتر تبریز، مدنی، اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید دومین شهادت سالگرد امینسی
 .1390شرقی،   آذربایجان اسالمی
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 اسالمی، انقالب پاسداران سپاه تبریز، ابوالحسنی، عبدالحسین حاج خاطرات: ناب هايلحظه ابوالحسنی، عبدالحسین
 .1392 اول، چاپ عاشورا، سپاه مقدس دفاع هايارزش نشر و حفظ مرکز

 مدنی، اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید نامهویژه: اهللاسبیل فی مهاجر در ،»خمینی آغی مثِ« ،نژادبحرینی عبدالحسین
 .1399 اول، چاپ دانشگاه، فرهیختگان انتشارات تهران، قربی، محمدجواد سید گرداورنده
 نشر قم، دیر، بندر در اسالمی انقالب رخدادهاي به نگاهی بندر؛ سرخ هايالله سمنبر و احمد نژاد،بحرینی عبدالحسین

 .1392 اسالم، موعود
 .1394 اول، چاپ اسالم، موعود انتشارات قم، فارس، خلیج ناشناس فرزند دیّر نژاد،بحرینی عبدالحسین
 مدنی، اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید بزرگداشت یادنامه در ،»سیاسی مسلمانی مدنی اهللاآیت« فر،حسنی عبدالرحمن

 .1384 اول، چاپ آباد،خرم امیرکبیر انتشارات آباد،خرم بهاروند، الهیامان شاءاهللاما تنظیم و تهیه
 .1376 سوم، چاپ ،اسالم نوید نشر دفتر قم، شیعه، نامدار فقهاي بخشایشی،عقیقی عبدالرحیم

 .1386 ول،ا چاپ ،یاسالم انقالب اسناد مرکز تهران، فضل،یبن یمرتض خیش اهللاتیآ خاطرات ،ياباذر میعبدالرح
 ،20 و 19 شماره زیارت، فرهنگ فصلنامه ،»بزرگان سخن و سیره در حسینی اربعین رويپیاده« اباذرى، عبدالرحیم

 .1392زمستان
 .1387 اسالمی، انقالب اسناد مرکز انتشارات تهران، دوم، پهلوي رژیم در فساد زاده،مجتبی عبدالکاظم
 علم هاياسوه زندگی از ايخالصه: ابرار گلشن در ،»خویى ابوالقاسم دسی اهللاآیت: فقاهت آفتاب« نیا،پاك عبدالکریم

 .1385 دوم، چاپ ،)ع(باقرالعلوم پژوهشکده اسالمی، تبلیغات سازمان ،قم عمل، جلد سوم، و
 .1381 شهریور ،33 شماره گلبرگ، مجله ،»مدنی اهللاآیت شهادت« نظري، عبداللطیف

 نامهویژه: اهللاسبیل فی مهاجر در ،»کربال رويپیاده تا حکیم اهللاآیت از حمایت براي نکف پوشیدن از« نمازي، عبدالنبی
 دانشگاه، فرهیختگان انتشارات تهران، قربی، محمدجواد سید گرداورنده مدنی، اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید
 .1399 اول، چاپ

 .1390اول، چاپ محتشم، نشر کاشان، کریم، قرآن سی جزء: هدي تفسیر نمازي، عبدالنبی
 اسالمی، انقالب فرهنگی مدارك مرکز انتشارات باختران، تهران، محراب در خورشید غروب اصفهانی،اشرفی عطاءاهللا

 .1362 اول، چاپ
 .1378 اول، چاپ اسالم، نوید نشر دفتر قم، ،)نیکوکاران و شهیدان( آذربایجان مفاخر بخشایشی، عقیقی

 با شنود و گفت در مدنی سیداسداهللا اهللاآیت شهید اجتماعی و سیاسی منش از هاییفتهناگ«فراهانی،  احمدي علی
 ودومبیست ،5467 شماره جوان، روزنامه ،»کرد شرمنده را مسلمانی خلق هتاکان هابار خود، اخالق با او: انزابی حسین

 .1397 شهریور
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 شهریور سبز، شهر نامههفته اسدزاده، محمدمهدي از گفتگو ،»برسانید کازرون مردم به را من سالم« اسدزاده، علی
1398. 
 .1393 ،)س(یازهرا نشر تهران، مدنی، اسداهللا سید شهید از خاطراتی: اسداهللا سید مزدآبادي، اکبري علی
 آقامحمدي علی دکتر با پل نشریه اختصاصی گفتگوي: داشت نظیريبی اخالص و بود انقالبی امیر« آقامحمدي، علی

 ،)کشاورزي جهاد وزارت ایثارگران امور کل اداره( پل خبري فرهنگی نشریه ،»نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو
 .1399 مرداد ،32 شماره سوم، سال
 دوموبیست ،103 شماره حوزه، پگاه مجله ،»مدنی شهید شخصیت در محوريوالیت و خداباوري« آقامحمدي، علی

 .1382 شهریور
 .1382 شهریور دوم، و بیست سال اسالمی، معارف ماهنامه ،»مدنی شهید اهللاآیت اتخاطر از ايشمه« آقامحمدي، علی
 شهروند، سخن ماهنامه ،»دانستندمی استکبارستیزي بر ايمقدمه را دعا مجلس در حضور مدنی شهید« آقامحمدي، علی
 .1394 شهریور نوزدهم ،23 شماره چهارم، سال
 بزرگ المعارفرهدای مرکز انتشارات تهران، چهاردهم، اسالمی، جلد رگبز دانشنامه در ،»پوشاك« بلوکباشی، علی

 .1386 اول، چاپ ،اسالمی
 .1384 اول، چاپ ایالف، نشر شیراز، کنگان، شهرستان ادبیات و فرهنگ با آشنایی بیاد، علی
 .1399 مهر وسومبیست ،3841 شماره شرق، نامهروز ،»اصفهانی اشرفی محمد االسالمحجت با مصاحبه« شاملو، علی
 .1363 روح، نشر قم، مدنی، اهللاآیت محراب شهید یادواره شیرازي، علی
 پژوهشکده اسالمی، تبلیغات سازمان ،قم ابرار، جلد چهارم، گلشن در ،»شیرازي عبدالهادي سید« غالمی، علی

 .1384 اول، چاپ ،)ع(باقرالعلوم
 جنایات از معتبر سند صد انضمام به 60 دهه تروریستی حوادث بر گذري: سیاه کارنامه ساالروند، امیر و قاسمیان علی

 .1396 اول، چاپ ماندگار، کالم انتشارات تهران، منافقین،
 .1396 اول، چاپ اسالمی، انقالب اسناد مرکز انتشارات تهران، ایران، اسالمی جمهوري تحوالت تاریخ کردي، علی
 سال اسالمی، حکومت فصلنامه ،»آملی جوادي اهللاآیت منظر از یبتغ عصر در اسالم سیاسی نظام« زاده،مجتبی علی

 .1389 بهار ،55شماره پانزدهم،
 تهران، ،یمدن اهللاتیآ محراب دیشه بزرگداشت نامهژهیو در ،»یقوچان یقربان االسالمحجت با گفتگو« ،يمختار یعل

 .1394 مهر ،یخوارزم دانشگاه
 حوادث اسالمی انقالب گیريشکل بر تحلیلی انضمام به قیام؛ چهارمین در بانقال از ناب خاطراتی دریاب، اصغرعلی
 .1396 اول، چاپ شیراز، نوید المللیبین انتشارات شیراز، ،1363 تا 1353 هايسال
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 سال یکصدمین در شهادت سالگرد مناسبت به: کبریایى جمال از ايجلوه مدنی اهللاآیت شهید« شعردوست، اصغرعلی
 .1394 شهریور ویکمبیست ،3340 شماره اعتماد، نامهروز ،»تولد
 ،»30 دهه در مدنی اسداهللا سید اهللاآیت شهید مبارزات به نگاهینیم: طلبیحق پرطنین نداي« شعردوست، اصغرعلی

 .1389 مرداد ،57 شماره یاران، شاهد ماهنامه
 اهللاآیت محراب شهید فرهنگی بنیاد تهران، مدنی، اسداهللا سید حاج اهللاآیت محراب شهید یادنامه شعردوست، اصغرعلی

 .1381 مدنی،
 .1360ایران، اسالمی جمهوري حزب انتشارات تهران، ها،جمعه و هاخطبه رفسنجانی، هاشمی اکبرعلی
 .1383 کتاب، بوستان قم، قرآن، فرهنگ رفسنجانی، هاشمی اکبرعلی
 .1384 سمت، انتشارات: تهران ،)1357-1320(انایر اجتماعی و سیاسی تحوالت تاریخ ازغندي، رضاعلی
 اهللاآیت محراب شهید دومین یادنامه ،»)ره(مدنی اهللاآیت شهید یاران از تن چند با گفتگو و دیدار« اسماعیلی، رضاعلی

 .1381 همدان، استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره همدان، مدنی،
. ه1320-1357( دوم پهلوي دوره در ممسنی فرهنگی و قتصاديا سیاسی، تحوالت تاریخ زردك، مرادي رضاعلی
 .1396 شهریور یاسوج، دانشگاه اسالمی، دوره ایران تاریخ ارشد کارشناسی نامهپایان ،)ش

 جلد اول، تهران، آن، اول سال حوادث و اسالمی انقالب وقوع به نگاهی اسالمی؛ انقالب با همگام بشارتی، محمدعلی
 .1397 اول، چاپ عاشورا، فرهنگی مجتمع نشر
 هاينغمه آغازین: اسالمی انقالب تاریخ در هاچپ غائله سه وپیامدهاي هازمینه بر مروري« فراهانی،احمدي علی

 .1392 اسفند جوان، روزنامه ،»ناسازگاري
 .448 شماره سلمان، نامههفته ،»کازرون در انقالب گیريشکل بر کوتاه مروري« دریاب، اصغرعلی
 ،»30 دهه در مدنی اسداهللا سید اهللاآیت شهید مبارزات به نگاهی نیم: طلبیحق پرطنین نداي« شعردوست، اصغرعلی

 .1389مرداد ،57شماره یاران، شاهد
 بیستم، دوره اسالمی، اجتماعی هايپژوهش ،»اسالم دیدگاه از تولید هاياولویت« یوسفی، سمیه و میرجلیلی محمدعلی

 .1393 نتابستا ،101 شماره
 اسالمی انقالب پاسداران و سپاه با تعامل و مدنی شهید: )ره(مدنی شهید همت رهین سوسنگرد، نجات« رستمی، غفار

 .1389 مرداد ،57 شماره یاران، شاهد ماهنامه ،»رستمی غفار با گفتگو در
 .1397 آذر انزدهمپ ،5533 شماره جوان، روزنامه ،»رزمنده یک دست بر مدنی شهید بوسه« بهبودي، غالمحسین

 محراب شهید نامهویژه: اهللاسبیل فی مهاجر در ،»کاووس گنبد در مدنی اسداهللا سید اهللاآیت شهید« خارکوهی، غالمرضا
 .1399 اول، چاپ دانشگاه، فرهیختگان انتشارات تهران، قربی، محمدجواد سید گرداورنده مدنی، اسداهللا  سید اهللاآیت

 ، چاپ اول، 1398.طاهري انتشارات کاشمر، ،1357 سال در گالیکش و گنبد دي وازدهمد قیام خارکوهی، غالمرضا
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 .1391 ،)ره(خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، اسالمی، انقالب در گلستان استان خارکوهی، غالمرضا
 .1385 اول، چاپ اسالمی، انقالب اسناد رکزم انتشارات تهران، کنی،مهدوي اهللاآیت خاطرات سروي،خواجه غالمرضا
 شهید بزرگداشت همایش برگزیده مقاالت معرفت؛ جلوه ،»قوي مردان و عمل و علم انسان،« عراقی،فدایی غالمرضا
 سسهمؤ تهران، ،)ره(مدنی اهللاآیت محراب شهید فرهنگی بنیاد اهتمام به ،)1380-تبریز( )ره(مدنی اهللاآیت محراب

 .1381 اول، چاپ دي،اله انتشارات
 تبریز، غیور، موسی کوشش به ،)دایی( علّافی محرمی احمد حاج شهید سردار خاطرات: هااخراجی زاده،قلی غالمرضا

 .1383 اول، چاپ تبریز، جماران مسکن تعاونی شرکت نشر
 صدا اسالمی هايپژوهش مرکز قم، ،)ره(طباطبایی قاضی محمدعلی سید اهللاآیت شهید نامهزندگی زواره،گلی غالمرضا

  چاپ اول، 1388.عقل دفتر نشر و سیما و
 آثار نشر و تنظیم مؤسسه به وابسته( عروج نشر و چاپ تهران، ،)س(خمینی امام سیره از هاییبرداشت ،یرجای غالمعلی

 .1392 ،))ره(خمینی امام
 شماره یاران، شاهد ،»انقالب مبارزات در آفرینینقش و مدنی هیدش: بود پدر همانند جوانان براي« گویان،حق علیغالم

 .1389 مرداد ،57
 روزنامه ،»رزمانشهم و خانواده زبان از زادهشفیع شهیدحسن اخالص و ایمان سردار از یادکردي« بیضایی، فاطمه
 .1397 اردیبهشت  جوان،
 .1385 شهریور ،78 شماره گلبرگ، ماهنامه ،»مدنی اهللاآیت شهادت خورشید یار« پور،باقی سادات فاطمه
 امام منظر از انسان شخصیت گیريشکل در اراده و محیط خانواده، ثیرتأ« ساالري، زینب و رحمانیعالیی فاطمه
 .1393 بهار ،5 شماره دوم، دوره البالغه، نهج پژوهشنامه ،»)ع(علی
 سید اهللاآیت محراب شهید بزرگداشت یادنامه در ،»هاتبعید و سیاسی مبارزات مدنی، اهللاآیت شهید« حسنوند، فتانه

 .1384 اول، چاپ آباد،خرم امیرکبیر نشر آباد،خرم بهاروند، الهیامان ماشاءاهللا تنظیم و تهیه مدنی، اسداهللا
 کل اداره( پُل خبري فرهنگی نشریه ،»شصت دهه رخدادهاي: اسالمی انقالب تاریخ تبیین و بازشناسی« نادعلی، اهللافتح
 .1399 شهریور ،33 شماره سوم، سال ،)کشاورزي جهاد وزارت ایثارگران امور

 مؤسسه تهران، شکري، محمدکاظم خاتمی، علی کاشمري، زادهحسن حسن خاطرات: پنجاه دهه حسینی، شعاع فرامرز
 .1387 اول، چاپ عروج، ونشر چاپ مؤسسه ،)س(خمینی امام آثار ونشر تنظیم

 مؤسسه تهران، پور،فردوسی اسماعیل والمسلمین االسالمحجت خاطرات بخش،روح رحیم و حسینیشعاع فرامرز
 .1390 دوم، چاپ عروج، ونشر چاپ مؤسسه ،)س(خمینی امام آثار نشر و تنظیم
 ،»ش1350 تا1345هاي سال موردي مطالعۀ ایران؛ در بهداشت گسترش و بهداشت سپاه« کرمیان، سمانه و سهامی فرهاد

 .1395یز پای و تابستان ،9 و 8شماره سوم، انقالب، سال تاریخنامه
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 فصلنامه ،»شاهنشاهی ساله پانصد و هزار دو هايجشن برگزاري اهداف و هاانگیزه« آشوب،دل هادي و پورآرین فؤاد
 .1394 پاییز و تابستان ،5 و 4 شماره دوم، سال ژرفاپژوه،

 اهللاآیت محراب شهید نامهویژه :اهللاسبیل فی مهاجر در ،»مدنی داهللاسید اس اهللاآیت سیاسی و فردي حیات« تبریزي، قاسم
 .1399اول،  چاپ دانشگاه، فرهیختگان انتشارات تهران، قربی، محمدجواد سید گرداورنده مدنی، اسداهللا سید

 قاضی دعلیمحم سید اهللاآیت شهید مجاهد عالم عملی و علمی حیات بر مروري: جهاد و اندیشه سرآمد« تبریزي، قاسم
 .1388 بهمن ،51 شماره یاران، شاهد ،»یطباطبای
 .1390 شهریور ودومبیست ،20022 شماره کیهان، روزنامه ،»بود هادل احیاکننده مدنی شهید« صدیقی، کاظم
 .1379 اختر، نشر تبریز، شیعه، مشاهیر از تن چهل نامهزندگی: راحل نامداران جوانشیر، کریم
 تهران، اصفهانی،اشرفی عطااهللا اهللاآیت شهید زندگی از داستانی روایتی: تنها مسافر انقالب، نانقهرما امجدیان، کیوان

 .1388 اول، چاپ مهر، سوره انتشارات
 .1375 ساالر، نشر تهران، شیعه، مشاهیر از تن چهل نامۀزندگی: راحل نامداران جوانشیر، کریم
 .1396 بهمن ویکمبیست ،357 شماره دوم، سال نوین، شیراز روزنامه ،»57 انقالب در کازرون« نوین، شیراز خبر گروه
  ،3014شماره شرق، روزنامه ،»خانه در نبرد: سوسنگرد محاصره شکست از روایتی« شرق، روزنامه سیاست گروه
 .1396 آبان وهفتمبیست
 انتشارات تهران، نصب،یفیس یعل دیشه یروحان خاطرات و نامهیزندگ: مشهد ایب ،يهاد میابراه دیشه یفرهنگ گروه

 .1395 ،يهاد میابراه دیشه

 .1390مرجع، کتاب تهران، ها،پهلوي پژوهشگران، از گروهی
 و )ع(علی امام ،)ص(پیامبر زندگانی از هاییدرس و شنیدنی هايحکایت: قرآنی اخالقی، هايداستان راشدي، لطیف

 .1386 دوم، چاپ ،الکتاب دار نشر ،قم ، جلد اول،)ره(ستغیبد اهللاآیت محراب شهید تفاسیر و آثار در )ع(معصومین
 .1389 اول، چاپ کتاب، شرکت انتشارات جا،بی ،)براهنی رضا براهین به پاسخ در( صیاد و سیمرغ شتاب، بی. م

 .1393 اردیبهشت 30 ،37شماره حوزه  پگاه ،»امیري ضرغام شهید :آسمانی مسافران« نورباران،تحریریه 
 مجله پگاه ،»تبعید ایام در مدنی اهللاآیت محراب شهید نامهوصیت از قسمتی: تبعید هاينورواژه« ،حوزه پگاه تحریریه

 .1382 شهریور ودومبیست ،103 شمارهحوزه 
 .1385 زمستان ،1 شماره ارمغان، مجله ،»اسالمی انقالب و عاشورا« نویسندگان، مجموعه
 فرهنگی نشریه ی،طباطبای قاضی محمدعلی سید اهللاآیت شهادت نامهژهوی آذربایجان؛ خمینی نویسندگان، مجموعه
  .1399 آبان ،16 شماره مشکات، اجتماعی
 انتشارات تهران، پور،حسن عباسعلی شهید دانشجو و طلبه خاطرات و نامهزندگی: ملکوت مسافر نویسندگان، مجموعه

 .1394 اول، چاپ ،هادي ابراهیم شهید
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 .1387 ،اسالمى انقالب پاسداران سپاه اسالمى تحقیقات پژوهشکده تهران، ،قرآن معارف نویسندگان، مجموعه
 پاسداران سپاه انتشارات تهران، اند،زنده اهواز جوانان غالمپور؛ احمد روایت مقدس دفاع شفاهی تاریخ مختاري، مجید

 .1398 اول، چاپ مقدس، دفاع تحقیقات و اسناد مرکز اسالمی، انقالب
 اول، چاپ اسالمی، انقالب اسناد مرکز انتشارات تهران، تهران، مبارز روحانیت جامعه شفاهی تاریخ پور،نجف مجید

 .1387تابستان
 .1398 آبان اول مباحثات، ،»بود هازیبایی از ايمجموعه مصطفی آقاحاج: سجادي اهللاآیت« طهماسبی، محسن
 .1383 ،قرآن از هایىدرس فرهنگى مرکز تهران، نور، تفسیر قرائتى، محسن
 اسالمی، انقالب ادبیات دفتر مهر، سوره انتشارات تهران، منصوري، جواد خاطرات قرار؛بی هايسال کاظمی، محسن
1391. 

 شهید بزرگداشت همایش برگزیده مقاالت: معرفت جلوه ،»شبستري مجتهد اهللاآیت سخنرانی« شبستري، مجتهد محسن
 .1381 الهدي، انتشارات تهران، مدنی، اهللاآیت محراب
 مجتهد محسن اهللاآیت با گفتگو در یطباطبای قاضی اهللاآیت شهید علمی جایگاه: مسلّم فقیه« شبستري، مجتهد محسن

 .1388 بهمن ،51 شماره یاران، شاهد ،»شبستري
 .1373 ر،شن و اپچ زرکم ،یالماس اتغیلبت انازمس ،رانهت ایثار، و شجاعت قله: طباطبایی قاضی نژاد،ابراهیم محمد
 و چاپ سازمان ،اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت تهران، اسالمی، انقالب و )ره(صدوقی شهید فرد،اخوان محمد

 .1381 اول، چاپ ،انتشارات
 جا.بی نا،بی ،من شیرین و تلخ سرگذشت یا زندگى خاطرات گلستانى، امینى محمد

 اول، چاپ فاتحان، انتشارات تهران، سرابی، حیدریان شهید زندگی از خاطراتی: هامسجدي تهراس عزیزیان، محمدتقی
1393. 
 )س(خمینی امام المللیبین کنگره مقاالت مجموعه در ،»دینی فرهنگ حوزه در ایثار و شهادت« دریایی، رسول محمد

 .1375 اول، چاپ ،عروج نشر و چاپ ؤسسهم ،)س(خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، عاشورا، فرهنگ و
 المعارفرهدای بنیاد انتشارات تهران، اسالم، جلد شانزدهم، جهان دانشنامه در ،»خویی ابوالقاسم« زاده،رئیس محمد

 .1390 اول، چاپ اسالمی،
 المعارفدایره بنیاد جلد پانزدهم، تهران، اسالم، جهان دانشنامه در ،»خراسانی مالمحمدکاظم آخوند« زاده،رئیس محمد
 .1389 اسالمی، بزرگ
 .1391 اول، چاپ طاها، مهر هنري فرهنگی موسسه -آیدین انتشارات تبریز، بهمن، ونهمبیست شکوه زارعپور، محمد
 .1374 نهاوندي، انتشارات قم، سلحشوران، سرزمین ممسنی سیماي نورآبادي، زارعی محمد
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 در فقیه ولی نمایندگی سیاسی عقیدتی آموزش اداره تهران، قرآن، در منکر از نهى و معروف به امر سروش، محمد
 .1387 ،سپاه

 .1378 اول، چاپ تهذیب، انتشارات قم، آن، هايریشه و اسالمی انقالب بر مدخلی فر،شفیعی محمد
 ،»مدنی اهللاآیت محراب شهید دوستداران از و همدان اسبق استاندار صالح محمد آقاي جناب با گفتگو« صالح، محمد
 .1394مهر خوارزمی، دانشگاه تهران، مدنی، اهللاآیت محراب شهید بزرگداشت نامهویژه

 .1376 اسفند ،12 شماره کوثر، فرهنگ مجله اول، بخش ،»پهلوي عصر در دینی غیرت حافظان« عابدي، محمد
 نواب سیاسی حیات درباره عبدخدایی محمد با گفتگو: کردند دیدار 1325 سال در شاه و نواب« عبدخدایی، محمد

 .1399 دي ونهمبیست ،3918 شماره شرق، روزنامه ،»داشت نقش شاه ترور در انگلیس: صفوي
 مقدس دفاع در بسیج و سپاه نقش تبیین درخشان؛ حقیقت حکمتیان، امیرمحمد و طباطبایی محمد سید فردي، محمد

 و اسناد مرکز اسالمی، انقالب پاسداران سپاه نتشاراتا تهران، اي،خامنه اهللاآیت حضرت قوا کل فرمانده منظر از
 .1397 اول، چاپ مقدس، دفاع تحقیقات

 سید اهللاآیت محراب شهید نامهویژه: اهللاسبیل فی مهاجر در ،»آبادخرم در االعالم العلماء سید« روشن، محمدمهدي
 .1399 اول، چاپ دانشگاه، گانفرهیخت انتشارات تهران، قربی، محمدجواد سید گرداورنده مدنی، اسداهللا

 .1393 مهر ،)راز امیر نامهویژه( پرسمان مجله ،»علوي دافعه و جاذبه« مهتدي، محمدمهدي
 .1382 شهریور ودوم،بیست سال اسالمی، معارف ،»ناشناخته عارف و وارسته فقیه« سبزواري، شریعتی محمدباقر
 .1382 شهریور ودوم،بیست سال سالمی،ا معارف ،»دلسوخته عارفی« سبزواري، تشریع محمدباقر
 شاهد ،»آقامالی محمدتقی با گفتگو در مدنی شهید مردمی سلوك از یهایلوهج: قلوب محبوب« آقامالی، محمدتقی

 .1389 مرداد ،57 شماره یاران،
 شاهد ،»شتندندا توفیقی افکناناختالف: خاطرات ینهآ در تبریز تا نجف از مدنی اهللاآیت شهید« هاشم،آل محمدتقی

 .1389 مرداد ،57 شماره یاران،
 .1387 چاپ اول، اسالمی، فرهنگ نشر دفتر تهران، خودسازي، و انسان باهنر، محمدجواد
 عمل و علم هاياسوه زندگی از ايخالصه: ابرار گلشن در ،»دستغیب عبدالحسین سید شهید« نورمحمدي، محمدجواد

 ،)ع(باقرالعلوم پژوهشکده اسالمی، تبلیغات سازمان ،جلد دوم، قم رهبري، عظمم مقام تا تبریزي آقاملکی میرزاجواد از
1393. 

 الملل،بین نشر و چاپ شرکت امیرکبیر، انتشارات سسهمؤ تهران، محراب، الله دستغیب شهید نورمحمدي، محمدجواد
 .1392 سوم، چاپ

 .1382یزپای اول، چاپ اسالمی، بانقال اسناد مرکز انتشارات تهران، مجاهد، علماي رجبی، محمدحسن
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 گرامیداشت یادواره نامهویژه( ملکوت تا محراب از ،»محراب یاران زبان از محراب شهید« عبدیزدانی، محمدحسن
 نظارت و هماهنگی هیئت دبیرخانه شرقی، آذربایجان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره ،)مدنی اهللاآیت محراب شهید

 .1380 شرقی، آذربایجان مساجد هنري و فرهنگی هايکانون بر
 ایران، اسالمی انقالب بر ثیرگذاريتأ بر تکیه با صدر محمدباقر سید شهید سیاسی زندگانی جمشیدي، محمدحسین

 .1389 اول، چاپ اسالمی، انقالب و )ره(خمینی امام پژوهشکده انتشارات تهران،
 انقالب فرهنگی جبهه مطالعات دفتر محراب، قانلی امهنیژهو ،»زالل آب مثل استوار، کوه مثل« سلیمانیان، محمدحسین

 .1390شرقی، آذربایجان اسالمی
 نشر قم، عمل، جلد اول، و علم هاياسوه زندگی از ايخالصه: ابرار گلشن ،»قمی میرزاي« عرفانی، محمدحسین

 .1385 معروف، چاپ سوم،
 ق.1427 ،قرآن ملکوت نور تانتشارا مشهد، ،قرآن ملکوت نور طهرانى، حسینى محمدحسین

 انقالب اسناد مرکز تهران، استرآبادي، فاضل محمد شیخ والمسلمین االسالمحجت خاطرات احمدي، محمدرضا
 .1387 زمستان اول، چاپ اسالمی،

 .1356 پهلوي، کتابخانه تهران، بزرگ، تمدن سويبه پهلوي، محمدرضا
 ،اسالمى فرهنگ نشر دفتر تهران، ،آرام احمد ترجمه ة،الحیا حکیمى، على و حکیمى محمد حکیمى، محمدرضا

 ق.1432
 انقالب انتشارات تهران، اسالمی، انقالب معظّم رهبر کالم در شهادت و شهید: تاجرانه مرگ طاهري، محمدرضا

 .1399 سوم، چاپ اسالمی،
 .1399 بهمن پنجم ،6130 شماره جوان، روزنامه ،»اسالم حاکمیت براي امانبی تکاپوي« کائینی، محمدرضا
 محمدتقی اهللاآیت با وشنودگفت در مبارز عارف یک قامت در مدنی اسداهللا سید اهللاآیت شهید« کائینی، محمدرضا

 .1395 شهریور بیستم ،4907 شماره جوان، روزنامه ،»هاشمآل
 االسالمحجت یادزنده با وشنودگفت در عراق به (ره)خمینی امام تبعید دوران از خاطراتی« کائینی، محمدرضا
 جوان، روزنامه ،»!برسانند قتل به ترکیه در را امام خواهندمی که بود شایع: گرگانی رئیسی محمد سید والمسلمین

 .1398 بهمن وهفتبیست ،5868 شماره
 وشنودفتگ در مدنی اسداهللا سید اهللاآیت شهید سیاسی و اجتماعی منش از هاییخاطره و هاناگفته« کائینی، محمدرضا

 جوان، روزنامه ،»بود تبعید و غربت در همیشه اسدآبادي الدینجمال سید مانند: خسروشاهی هادي سید اهللاآیت با
 .1398 شهریور وپنجمبیست ،5747 شماره

 ،تبلیغات و پژوهش معاونت ،اسالمی انقالب شهید بنیاد تهران، شهادت، و صدوقی شهید سرچشمه،کالنتري محمدرضا
 .1383 اهد،ش نشر
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 پاکستان در )ره(خمینی امام مکتب مروج منش از هاییجلوه: رفت امام اندیشه با رفت نجف از وقتی« کائینی، محمدرضا
 مرداد ویکمبیست ،4552 شماره جوان، روزنامه ،»مدرس برقعی رضا سید والمسلمین االسالمحجت با وشنودگفت در

1395. 
 انتشارات تهران، خلق، مجاهدین سازمان تروریستی کارنامه و تاریخچه بر ريمرو ترور؛ تبار کوشکی، محمدصادق

 .1397 دوم، چاپ اسالمی، انقالب اسناد مرکز
 .1386 مدرسه، انتشارات تهران، مدنی، شهید میرزایی، آقا محمدعلی
 .1389 مرداد ،57 شماره یاران، شاهد ،»محراب دارطالیه« حیدري، محمدعلی
 سپهر روزنامه ،»دانستندمی را خود تکلیف فرمان صدور از قبل سازندگی جهاد نیروهاي« لگرم،د حیدري محمدعلی

 .1398خرداد وهفتمبیست ،1490شماره یازدهم، سال غرب،
 ،»)اسالمی انقالب پاسداران و سپاه با تعامل و مدنی شهید( بود هابحران رفع عامل او قاطعیت« ذبیحیان، محمدعلی

 .1389 مرداد ،57 هشمار یاران، شاهد
 ،»دوم پهلوي حکومت فروپاشی و مذهبی-فرهنگی تعارضات نوسازي، روند« سوري، ایرج و سوري محمدعلی

 .1395بهار  ،7 و 6 شماره سوم، سال پژوه،ژرفاه فصلنامه
 .1380پژوهان،دانش  اسالمی و علوم انتشارات بنیاد تهران، المعارف، شذرات آبادي،شاه محمدعلی
 ،اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت تهران، ،)ع(سیدالشهداء حضرت اربعین اول درباره تحقیق طباطبایی، قاضی محمدعلی

 .1390 سوم، چاپ ،انتشارات و چاپ سازمان
 تا.قرآنی، بی علوم و تفسیر هايپژوهش انتشارات قم، ،علم و قرآن اصفهانى، رضایى محمدعلى
 دلگرم، محمدعلی با گفتگو در مدنی شهید تربیتی سلوك از یهایجلوه: صاخال و معنویت نماد« دلگرم، محمدعلی

 .1389 مرداد ،57 شماره یاران، شاهد
 .1389مرداد ،57شماره یاران، شاهد ،»هابحران مدیریت و مدنی شهید« خانی،یسار محمدعلی

 چاپ ،)س(الرسول ریحانه شیپژوه و فرهنگی بنیاد یزد، ،)دینی عالمان ویژه( یزد مفاخر مصلی، مدرسی محمدکاظم
 .1382 اول،

 بنیاد اسالم، جهان دانشنامه انتشارات تهران، اسالم، جهان دانشنامه در ،»جمعه نماز« ،ستایشرحمان محمدکاظم
 .1399 اول، چاپ اسالمی، المعارفرهدای

 .1394 بهمن سبز، شهر امهنهفته ،»57 اسالمی انقالب پازل تکمیل در کازرون نقش« اسدزاده، محمدمهدي
 بنیاد جلد چهارم، تهران، اسالم، جهان دانشنامه ،»حسین عزالدین بن محمد عاملی، بهاءالدین« زاده،مال محمدهانی

 .1377 اول، چاپ اسالمی، بزرگ المعارفهدایر
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 چاپ نخستین، نشر ،تهران کنگان، شهرستان تاریخی اسناد: تاریخ مسیر در کنگان عبداللهی، حسن و ابراهیمی محمود
 .1399 اول،

 شهرستان اقتصاد و اجتماع فرهنگ، جغرافیا، تاریخ، به جامع نگاهی: دریا با همزاد عبداللهی، حسن و ابراهیمی محمود
 .1395 اول، چاپ اسالمی، آزاد دانشگاه انتشارات و چاپ سازمان تهران، کنگان،
 زندگی از ايخالصه: ابرار گلشن در ،»صدوقی دشهی: کویر مهاب« نورمحمدى، محمدجواد و خسروى محمود

 اسالمی، تبلیغات سازمان ،جلد دوم، قم رهبري، معظم مقام تا تبریزي آقاملکی میرزاجواد از عمل و علم هاياسوه
 .1393 ،)ع(باقرالعلوم پژوهشکده

 چاپ ،الرسول ریحانه پژوهشی و فرهنگی بنیاد جلد دوم، یزد، یزد، مشاهیر دانشنامه کاظمینی، محمد و رهبران محمود
 .1383 دوم،

 ،237 شماره شهرسبز، نامههفته اسدزاده، محمدمهدي گفتگوي ،»نشدنیفراموش عطاهاي با سفري« فیروزي، محمود
 .1392 شهریور نوزدهم

 تا.بی االسالمی، الموتمر منظمه جا،بی االسالم، فی الشهید جاسم، حسونی احمد و السرحان هالل محی
 یاران، شاهد ،»قاضی اهللاآیت مبارزاتی و سیاسی حیات در جستارهایی: آذربایجان عالم مبارزترین« فضل،بنی مرتضی
 .1388 بهمن ،51 شماره
 مدنی، اهللاآیت محراب شهید دومین یادنامه ،»ایشان محافظان و رزمانهم از یکی زبان از مدنی شهید« فیالبی، مرضیه

 .1381 همدان، استان اسالمی دارشا و فرهنگ کل اداره همدان،
 .1381 اسالمی، انقالب اسناد مرکز تهران، یزدي، خاتم اهللاآیت خاطرات اسالمی، انقالب اسناد مرکز 

 ،»ساواك اسناد روایت به جهانقاضی دهستان و آذرشهر گرانقدر شهید چهار از یادکردي« تاریخی، اسناد بررسی مرکز
 .1398 شهریور امسی

 مرکز انتشارات تهران، طباطبایی، قاضی محمدعلی سید اهللاآیت شهید: محراب جلوه تاریخی، سنادا بررسی مرکز
 .1378 اول، چاپ اطالعات، وزارت تاریخی اسناد بررسی
 وزارت تاریخی اسناد بررسی مرکز انتشارات تهران، ساواك، اسناد روایت به امامی جمال تاریخی، اسناد بررسی مرکز

 .1388 ،اول چاپ اطالعات،
 مرکز انتشارات تهران، ساواك، اسناد روایت به ابوترابی اکبرسیدعلی حاج االسالمحجت تاریخی، اسناد بررسی مرکز

 .1381اطالعات،  وزارت تاریخی اسناد بررسی
 تهران، ساواك، اسناد روایت به فلسفی تقی محمد االسالمحجت: اسالم گویاي زبان تاریخی، اسناد بررسی مرکز

 .1378 اول، اطالعات، چاپ وزارت تاریخی اسناد بررسی مرکز اراتانتش
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 دستغیب، عبدالحسین سید اهللاآیت شهید :ساواك اسناد روایت به امام یاران: مطمئنه نفس تاریخی، اسناد بررسی مرکز
 .1378 اول، چاپ اطالعات، وزارت تاریخی اسناد بررسی مرکز انتشارات تهران،
 تهران، انزابی، محمدحسین والمسلمین االسالمحجت :ساواك اسناد روایت به امام یاران خی،تاری اسناد بررسی مرکز

 .1393 اول، چاپ اطالعات، وزارت تاریخی اسناد مرکز انتشارات
 تهران، صدوقی، محمد شیخ حاج اهللاآیت شهید :ساواك اسناد روایت به امام یاران تاریخی، اسناد بررسی مرکز

 .1377 اول، چاپ اطالعات، وزارت تاریخی اسناد سیبرر مرکز انتشارات
 بررسی مرکز تهران، مدنی، اسداهللا سید اهللاآیت شهید: ساواك اسناد روایت به امام یاران تاریخی، اسناد بررسی مرکز
 .1389 اطالعات، وزارت تاریخی اسناد
 مرکز آموزشى کمک و آموزشى متون معاونت اسالمى تحقیقات مرکز تهران، قرآن، در جهاد ،سپاه تحقیقات مرکز

 تا.بی سپاه، تحقیقات
 .1393 آینور، انتشارات تهران، مدنی، اسداهللا سید اهللاآیت شهید: محراب شهداي هروي، محمدزاده مریم
 .1393 اول، چاپ آینور، نشر تهران، صدوقی، محمد اهللاآیت شهید هروي،محمدزاده مریم

 انقالب پیروزي روند در همدان سینا بوعلی دانشگاه استادان و دانشجویان سیاسی ايهفعالیت بررسی فراس،گلی مژگان
 علوم و ادبیات دانشکده قزوین، اسالمی، انقالب گرایش تاریخ رشته ارشدکارشناسی نامهپایان ،1357 سال اسالمی
 .1397 تیر قزوین، المللیبین دانشگاه انسانی

 .1395 اردیبهشت وهفتمبیست ،423 لسهج اسالمی، شوراي مجلس مذاکرات مشروح
 محمدمهدي از گفتگو ،»بخرد مصطفی حاج با گفتگو در مدنی شهید تا نژادباقري از مبارزه روند« بخرد، مصطفی
 .1394 شهریور وچهارمبیست ،336 شماره سیزدهم، سال شهرسبز، نامههفته اسدزاده،
 .1385 اردیبهشت دهم ،18504 شماره کیهان، روزنامه ،»فرجام تا آغاز از رستاخیز حزب« روزبهانی، مصطفی
 انقالب اسناد مرکز انتشارات تهران، ،)ره(خمینی امام از استقبال کمیته شفاهی تاریخ قاسملو، اکبر و آقاجانپور معصومه
 .1393 اول، چاپ اسالمی،
 اول، چاپ مهر، سوره انتشارات ران،ته اسالمی، انقالب پیروزي در تبریز بازار نقش: انقالب سراي جعفرزاده، معصومه

1397. 
  .1394شهریور ،23شماره چهارم، سال شهروند، سخن ،»مستکبرین ظلم علیه عملی قیام و مدنی شهید« نیکروش، ملیحه

 .1387 مهر ،68 شماره شهروند، مجله ،»کتاب یک در خویی« میراحمدي، منصور
 و اسالم تاریخ فصلنامه ،»رضاشاه دوره در بهداشتی خیریۀ ماتاقدا و بهداشت« زاده،ملک الهام و اتحادیه منصوره

 .1388 پاییز ،3 شماره ،19 دوره ایران،
 .1380 سخن، انتشارات تهران، ایران، مدرن بوروکراسی: هاسازمان شناسیجامعه صبوري، منوچهر
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 قدر انتشارات تهران، ران،ای در بهائیت ضاله فرقه عملکرد بررسی: شیطانی هايدست والیت، قدر فرهنگی سسهمؤ
 .1387 والیت،
 محراب، قانلی نامهویژه خرمی، مهدي از گفتگو ،»دارد یادگار به را غریبی تبعیدي یاد همدان،« اسکندري، مهدي
 فرهنگی جبهه مطالعات دفتر تبریز، مدنی، سیداسداهللا اهللاآیت محراب شهید دومین شهادت سالگرد امینسی نامهویژه

 .1390شرقی، آذربایجان میاسال انقالب
 فصلنامه ،»مقدس دفاع در شهادت و ایثار فرهنگ ترویج در محراب شهداي نقش« کریمی، عزیزه و بهرامی مهدي
 .1394 زمستان ،55 شماره چهاردهم، سال ایران، نگین

 دفاع نجریا در محراب شهداي نقش و حضور پیرامون پژوهشی طرح: مقدس دفاع و محراب شهداي بهرامی، مهدي
 .1397 اول، چاپ مقدس دفاع تحقیقات و اسناد مرکز اسالمی، انقالب پاسداران سپاه انتشارات تهران، مقدس،
 اسداهللا سید اهللاآیت محراب شهید بزرگداشت یادنامه در ،»مدنی اهللاآیت محراب شهید اخالق اسوه« روشن، مهدي
 .1384 اول، چاپ آباد،خرم امیرکبیر انتشارات آباد،مخر بهاروند، الهیامان ماشاءاهللا تنظیم و تهیه مدنی،
 .1388خرداد  ،138شماره معرفت، ماهنامه ،»شناختیجامعه تحلیلی ایران؛ در اداري فساد« قادري، مهدي
 انقالب اسناد مرکز تهران، ،)مدنی اهللاآیت محراب شهید دومین سیره و حیات( محراب در شقایق قیصري، مهدي

 .1390اسالمی،
 چاپ اسالمی، بزرگ المعارفدایره بنیاد جلد اول، تهران، اسالم، جهان دانشنامه ،»عشر حادي باب« محقق، هديم

 .1375 اول،
 چاپ اسالمی، انقالب اسناد مرکز انتشارات تهران، یزدانی، عبد محمدحسن خاطرات: کنید اعدامم نعلبندي، مهدي
 .1388 اول،

 سیاسی، هايپژوهش و مطالعات مؤسسه انتشارات تهران، پیامدها، و هانشواک ها،زمینه: حجاب کشف صالح، مهدي
 .1384 بهار اول، چاپ
 تاریخ رشته ارشدکارشناسی نامهپایان ،1360 تا 1342 سال از مدنی سیداسداهللا اهللاآیت نامهزیست احمدي، مهري

 .1396، )ره(خمینی امام پژوهشکده اسالمی، تهران، انقالب
 رسالت، روزنامه ،»محراب شهید دومین مدنی اهللاآیت شهید شهادت سالگرد مناسبت به: محراب ماه« ،عابدینی مهناز

 .1386 شهریور بیستم ،6241 شماره
 .1393 اول، چاپ نظري، انتشارات تهران، محراب، شهداي عابدینی، مهناز
 .1381 اول، چاپ اسالمی، انقالب اسناد مرکز انتشارات تهران، واحدي، محمد سید شهید خاطرات میزبانی، مهناز
 .1382 اسالمی، انقالب اسناد مرکز انتشارات تهران، آذربایجان، خمینی نیکبخت، مهین
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 دوم، چاپ عروج، نشر و چاپ تهران، نجف، جلد دوم، هايسال خاطرات ،)ره(خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه
1392. 

 از خاطراتی اساس بر اسالمی انقالب تثبیت و تکوین عوامل انقالبی؛ يپیشوا مدنی، اهللاآیت محراب شهید مؤسسه
 .1397 محراب، شهید مؤسسه همدان، مدنی، اهللاآیت محراب شهید

 .1381 آذر ،36 شماره گلبرگ، ماهنامه ،»دستغیب اهللاآیت شهادت« سیدنژاد، میرصادق
 .1396 چهارم، چاپ ایران، معاصر تاریخ لعاتمطا سسهمؤ انتشارات تهران، مغان، دشت تاریخ عزیززاده، میرنبی

 اهللاآیت محراب شهید دومین یادنامه ،»بنکدار حسینعلی والمسلمین االسالمحجت با وشنوديگفت« میري، میرهاشم
 .1381 همدان، استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره همدان، مدنی،

 .1392 نازلی، نشر همدان، ی،مدن شهید محراب شهید اولین چون جامعیتی میري، میرهاشم
 بهمن ،51 شماره یاران، شاهد ،»طباطبایی قاضی اهللاآیت شهید سیاسی سلوك و علمی مکانت« آقازاده، نجف میرزا

1388. 
 سیماى و صدا اسالمى هاىپژوهش مرکز ماهنامه( معرفت گلبرگ ،»دستغیب اهللاآیت شهادت« سیدنژاد، میرصادق
 .1381 زمستان ،36 رهشما ،)ایران اسالمى جمهورى

 .1366 دي ،4 شماره علم، نور مجله ،»حکیم اهللاآیت مرحوم زندگی: امت نجوم« بیدهندي، باقري ناصر
 ماهنامه ،»برپور ناصر با وشنودگفت در هابحران مدیریت و مدنی شهید: بود ایشان موفقیت عامل فترأ« برپور، ناصر
 .1389 مرداد ،57 شماره یاران، شاهد
 تهران، عراق، مخفی هايزندان از پورحسینی ناصر سید روزانه هايیادداشت: ماند جا که پایی پور،حسینی ناصر

 .1391 چهاردهم، چاپ مهر، سوره انتشارات شرکت
 انقالب فجر دهه نامهویژه( شهرسبز نامههفته اسدزاده، محمدمهدي از گفتگو ،»بودند بسته مسجدها همه« حیدري، ناصر

 .1389 بهمن هفدهم  ،)اسالمی
 نامهویژه( سوسنگرد رازهاي در ،»سوسنگرد در آتش و خون روزهاى یاد با عملیات یک بازخوانی« ربیعه، ناصر

 .1389 آبان وششمبیست ،)سوسنگرد آزادسازي سالگشت امینسی مناسبت به خراسان
 .1386 ،)ع(طالب ابی بن علی االمام مدرسه قم، قرآن، پربار سوگندهاى شیرازى، مکارم ناصر
 .1382جوان، نسل قم، ،قرآن زیباى هاىمثال شیرازى، مکارم ناصر
 .1390نبی، یاس نشر تبریز، مدنی، اسداهللا سید اهللاآیت شهید عارفانه سلوك از روایتی صادقانه؛ رویاي یاري، ناصر

 اردیبهشت و فروردین ،175 ارهشم ام،سی سال پژوهش، آئینه ،»رفاهی عبدالخلیل: درگذشتگان« انصاري، ناصرالدین
1398. 

 .1393 آذر ،110شماره خیمه، ماهنامه ،»تاریخ طول در راهپیمایی ترینبزرگ اربعین رويپیاده« طبسی، الدیننجم 
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 .1395 دانش، اقلیم نشر: همدان سیداسداهللا، آقا دیگران، و اسکندریان نرجس
 .1386شهریور ،90شماره گلبرگ، اهنامهم ،»مدنی اسداهللا سید اهللاآیت شهادت« کاملی، نرگس

 الکترونیک نشر تهران، پنج و پنجاه شماره مدنی، سیداسداهللا اهللاآیت محراب شهید دومین شاهد، ايرسانه چند افزارنرم
 .1389 شاهد،
 ورشهری ودومبیست ،206 شماره  ،»نیکو مجید قهرمان مجاهد مقدس شهید تابناك خاطره بادگرامی« مجاهد، نشریه
1377. 

 اسالمی، بزرگ المعارفدایره بنیاد تهران، اسالم، جلد نهم، جهان دانشنامه در ،»السعادت جامعه« حکمت، نصراهللا
 .1384 اول، چاپ

 ،103 شماره حوزه، پگاه ،»مدنی شهید اجتماعی و سیاسی رفتار در داريمردم و دینداري هنر« آبادي،شاه نصراهللا
 .1382 شهریور دوموبیست

 دانشگاه ارشد،کارشناسی نامهپایان دوم، پهلوي دوره در ایران پرورش و آموزش تحوالت سیر نسب،احمدي اهللامتنع
 .1390مرکز، تهران واحد اسالمی آزاد

 ،»اسالمی انقالب روزگار شاعران زبان و ذهن رستاخیز در شهادت و شهید« رحیمیان، افسانه و زادهایران اهللانعمت
 .1392 زمستان، ،25 شماره اسالمی، انقالب رهیافت

 ماهنامه ،»مدنی اسداهللا سید اهللاآیت شهید عملی سیره به نگاهی! شويمی شهید تو فرزندم: هااسوه« یوسفیان، اهللانعمت
 .1380یزپای ،3شماره اول، سال مربیان،
 .1383 اییزپ ،1 شماره حصون،  مجله ،»اسالمی اخالق منظر از رسانیخدمت« یوسفیان، اهللانعمت
 .1393 آذر جوان، روزنامه ،»سکوالر هايهیئت بصیر، هايهیئت« انبوهی، کیانی نعیم

 خانم با گفتگویی: مدنی اهللاآیت محراب شهید شهادت سال ویکمینبیست در ایمان و عشق اسطوره« محمدي، نفیسه
 .1382 مهر ،139 شماره زن، پیام مجله ،»مدنی بتول سیده خانم و مدنی زهره سیده
 وشنودگفت در تبریز در انقالب از پس شرایط مدیریت و طباطبایی قاضی محمدعلی سید اهللاآیت شهید« احمدپور، نیما

 .1397 آبان دهم ،5506 شماره جوان، روزنامه ،»سارخانی نژادعلی محمد با
 تا.یب کشور، نور راهیان ستاد تهران، مقدس، دفاع در سازندگی جهاد کشاورزي، جهاد وزارت
 فرهنگی امور تبریز، مدنی، اهللاآیت محراب شهید نامهویژه ،»ملکوتی هادي اهللاآیت حضرت خاطرات« ملکوتی، هادي

 .1399 تبریز، اسالمی هنر دانشگاه اجتماعی و
 تهران، ،)شمسی 1357 تا 1320(دوم پهلوي دوران در ایران بهداشتی -رفاهی خیریه مؤسسات زاده،ملک الهام

 .1397 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه
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 نشر و چاپ سسهمؤ ،(ره)خمینی امام آثار نشر و تنظیم سسهمؤ انتشارات تهران، انقالب، در تبریز بهبودي، اهللاهدایت
 .1383 اول، چاپ عروج،
 و شپژوه سازمان آموزشی کمک انتشارات دفتر کارشناسی شوراي تهران، صدوقی، شهید بهبودي، اهللاهدایت
 .1391 ششم، چاپ ،)مدرسه نشر( آموزشی ریزيبرنامه
 تبریز، 60 دهه پرورشی مربی و سوادآموزي نهضت مربی رزمنده، صارمی صدیقه خاطرات: تبریز دختر مهدیزاد، هدي
 .1399 چهارم، چاپ یار، راه انتشارات تهران، اسالمی، انقالب فرهنگی جبهه مطالعات دفتر شفاهی تاریخ واحد تهیه

 ششم ،136 شماره پنجم، سال ،»الدینزین مهدي اسالم شهید سردار نامهوصیت و نامهزندگی« قم، پژواك نامهفتهه
 .1391 مهر
 سوي به هاگلوله ایران؛ علیه غرب و آمریکا حمایت مورد هايتروریست جنایت از مستند گزارشی« شکیب، هلیا

 .1392 یزپای ،7 شماره قانون، شهر ،»هااولین
  .1394 شهریور یکم و بیست ،3340 شماره اعتماد، روزنامه ،»عمل با عالمی« حضرتی، اسالی

 اول، چاپ انقالب، معارف نشر دفتر تهران، رفسنجانی، هاشمی 1360 خاطرات و کارنامه: بحران از عبور هاشمی، یاسر
1378. 

 اسالم، در سیاسی اندیشه فصلنامه ،»)ره(نیخمی امام منظر از آن محکومیت و نفی و ترور پدیده بررسی« نعمتی، یعقوب
 .1395 بهار ،7 شماره دوم، دوره

 دانش ،»مردمی و گراجامعه پلیس سپهر در مهم ايتجربه اسالمی انقالب کمیته« رحمانی، احسان سید و ترابی یوسف
 .1386 یزپای ،35 شماره نهم، دوره انتظامی،
 .1382 احسان، نشر تهران، سلیمى، عزیزعبدال ترجمه زندگى، منشور قرآن قرضاوى، یوسف

 هاي نگارندهب. مصاحبه
 .1399 مرداد 12 تبریز، مخبر، ابراهیم با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 30 دیر، بندر فخرایی، ابوالقاسم با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 16 آباد،خرم صفري، لقاسماابو با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 25 تبریز، جود،منبع احد با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 31 بردستانی، احمد با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت هفتم کنگان، بندر شیخی، احمد با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 16 آباد،خرم صفري، احمد با نگارنده مصاحبه
 .1399 مرداد 15 تبریز، جاوید،آسایش اصغر با نگارنده مصاحبه

 .1399 تیر 16 تبریز، حیدري، اصغر با نگارنده حبهمصا
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 .1399 خرداد 31 آباد،خرم دولتشاه، اصغر با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 3 کازرون، مکارم، اصغر با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 7 آباد،خرم پاپی، امیدعلی با نگارنده مصاحبه
 .1399 شتاردیبه 5 نورآباد، بوشهري، آقاي با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 5 آباد،خرم ساکی، اهللاحجت اهللاآیت با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر اول قم، آبادي،خرم طاهري مجتبی سید اهللاآیت با نگارنده مصاحبه
 .1399 مرداد 11 تبریز، هاشم،آل محمدتقی سید اهللاآیت با نگارنده مصاحبه
 .1399 خرداد 26 همدان، ن،فاضلیا رضا سید اهللاآیت با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 11 لنگه، بندر حسینی، رکنی محمدجواد سید اهللاآیت با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 14 یزد، یزدي، ناصري محمدرضا شیخ اهللاآیت با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 3 آباد،خرم قهاره، صادقی عباسعلی اهللاآیت با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 15 کاشان، نمازي، عبدالنبی اهللاآیت با نگارنده همصاحب

 .1399 فروردین 31 قم، فر،ابراهیمی عبدالهادي اهللاآیت با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 24 قم، اسالمی، علی اهللاآیت با نگارنده مصاحبه
 .1399 مرداد 14 مراغه، پورمحمدي، محمدتقی اهللاآیت با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 5 قم، طبسی، الدیننجم اهللاآیت با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 8 قم، نیازي، هاشم اهللاآیت با نگارنده مصاحبه
 .1399 مرداد 13 تهران، هریسی، زادههاشم هاشم اهللاآیت با نگارنده مصاحبه
 .1399 مرداد 14 تبریز، رضایی، جعفر با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 31 ر،دیّ بندر عباسی، جواد با نگارنده مصاحبه
 .1399 مرداد 21 تبریز، غفاري، جواد با نگارنده مصاحبه
 .1399 خرداد 1 ر،دیّ بندر بحرانی، ابراهیم حاج با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 31 کنگان، بندر اندایشگر، اکبر حاج با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 4 آباد،خرم ،دباغ عابدین حاج با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 6 کنگان، بندر پناه،عظیم عظیم حاج با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 7 کنگان، بندر اسیري، محمد حاج با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 9 گرگان، صفایی، محمد حاج با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت س،کاوو گنبد نوروزي، محمد حاج با نگارنده مصاحبه
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 .1399 اردیبهشت 31 کاووس، گنبد نوروزي، یحیی حاج با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 8 مینودشت، حسینی، حسین سید االسالمحجت با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 23 قزوین، رامندي، حسینعلی االسالمحجت با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 6 بوشهر، عاشوري، سینغالمح االسالمحجت با نگارنده مصاحبه

 .1395 مرداد 21 تهران، رامندي، محمد االسالمحجت با نگارنده مصاحبه 
 .1399 تیر 23 دانسفهان، رامندي، درزي ابوالقاسم االسالمحجت با نگارنده مصاحبه
 .1399 خرداداول  آباد،خرم نسب،ایمانی حسن االسالمحجت با نگارنده مصاحبه
 .1399 مرداد 11 قزوین، علیخانی، اهللاقدرت حسین االسالمحجت با ندهنگار مصاحبه
 .1399 تیر سوم آباد،خرم طاهري، الدینتاج سید االسالمحجت با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 16 بناب، جابري، یوسف سید االسالمحجت با نگارنده مصاحبه
 .1399 خرداد 15 دس،مق قم ش،نمصالحی محمد االسالمحجت با نگارنده مصاحبه
 .1399 خرداد اول کنگان، بندر محمودي، محمود االسالمحجت با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 7 کنگانی،بحرانی موسی االسالمحجت با نگارنده مصاحبه
 .1399 خرداد 28 آباد،خرم روشن، مهدي االسالمحجت با نگارنده مصاحبه
 .1399 مرداد 12 مقدس، قم امینی، ابراهیم لمسلمینوا االسالمحجت با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر سوم شیراز، مختاري، امراهللا والمسلمین االسالمحجت با نگارنده مصاحبه
 .1399 مرداد 24 تهران، زاده،حسن ایوب والمسلمین االسالمحجت با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 19 قم، ءالدینی،بها سیدابوالفضل والمسلمین االسالمحجت با نگارنده مصاحبه

 .1399 تیر 18 بناب، بنابی،باقري مصطفی شیخ حاج والمسلمین االسالمحجت با مصاحبه نگارنده
 .1399 تیر 9 آباد،خرم بهرامی، حسن با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 9 آباد،خرم مختاري، حسن با نگارنده مصاحبه
 .1399 شتاردیبه 28 احمدي، حسین با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 18 تبریز، پور،جباري حسین با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 31 دیّر، بندر دوراهکی، حسین با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 21 تبریز، جود،منبع حمید با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 3 ممسنی، نورآباد منفرد، حکیمه خانم با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 7 مقدس، قم دوست،اسالم زینت خانم با ندهنگار مصاحبه
 .1399 فروردین 31 تبریز، صارمی، صدیقه خانم با نگارنده مصاحبه
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 .1399 تیر 18 اسماعیلی، مرضیه خانم با نگارنده مصاحبه
 .1399 مرداداول  تبریز، اول، جلسه انزابی، احمدحسین دکتر با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 17 فرجی، جهانبخش ردکت با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 12 تهران، شمشادي، حسن دکتر با نگارنده مصاحبه
 .1399 خرداد 28 همدان، مسچی، حسین دکتر با نگارنده مصاحبه

 .1399 خرداد 27 تاریخ آباد،خرم اسدزاده، موسوي سیامک سید دکتر با مصاحبه نگارنده
 .1399 خرداد 1 ر،دیّ بندر نی،بحرا عبدالعزیر دکتر با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 9 جاللیان، عسکر دکتر با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 8 تهران، منصوري، محمدجواد دکتر با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 29 تهران، نژاد،کی محمدعلی دکتر با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 29 تهران، نوروزي، ذوالفقار با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 31 ر،دیّ بندر بردستانی، رضا با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 3 ممسنی، نورآباد بوشهري، خاتونرقیه با نگارنده مصاحبه
 .1399 مرداد 12 تبریز، نظمی، جمشید سردار با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 18 ان،تهر بهرامی، نیکخواه محمدباقر سردار با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 7 اول، جلسه تهران، اسدي، محمدجعفر سردار با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 6 شیراز، فیروزي، محمود سردار با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 5 آباد،خرم الیاسی، اهللاحبیب سید با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 4 آباد،خرم کالنتري، اهللاحجت سید با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 4 آباد،خرم طاهري، شکراهللا سید با نگارنده مصاحبه
 .1399 خرداد 26 آباد،خرم طاهري، سیدمحمدرضا با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 30 تهران، ی،طهائ سیدحمید با نگارنده مصاحبه
 .1399 ماه تیر 17 قدس،م قم مدنی، اهللاآیت محراب شهید دختر مدنی بتول سیده با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 10 مقدس، قم مدنی، اهللاآیت محراب شهید دختر مدنی ربابه سیده با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 10 تهران، پناه،علی صادق با نگارنده مصاحبه
 .1399 مرداد 14 آذرشهر، ابوالحسنی، عبدالحسین با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 27 ر،دیّ بندر نژاد،نیبحری عبدالحسین با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 6 کنگان، بندر صفایی، عبدالرسول با نگارنده مصاحبه
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 .1399 تیر سوم کازرون، دریاب، اصغرعلی با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 28 بوشهر، موذنی، علی با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 7 شعردوست، اصغرعلی با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 4 گرگان، خارکوهی، غالمرضا با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 12 تهران، تبریزي، قاسم با نگارنده مصاحبه

 .1399 اردیبهشت 16 تهران، اکرمی، کاظم با مصاحبه نگارنده
 .1399 اردیبهشت 6 گرگان، عالءالدین، کاظم با نگارنده مصاحبه
 .1399 مرداد 23 تبریز، یی،آقاباال مجید با نگارنده مصاحبه
 .1399 مرداد 23 تبریز، آقاباالیی، محمدحسین با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 4 آباد،خرم حجاریان، محمدحسین با نگارنده مصاحبه
 .1399 خرداد 6 مقدس، قم اي،مدرسه محمدصالح با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت سوم کاووس، گنبد ایزانلو، محمدعلی با نگارنده مصاحبه
 .1399 خرداد 31 آباد،خرم صفري، محمود با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 18 آباد،خرم اسماعیلی، مرضیه با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 3 شیراز، بخرد، مصطفی با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 4 تهران، یادگاري، مصطفی با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 3 ممسنی، نورآباد هري،بوش معصومه با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 18 مقدس، قم خاوري، منصور با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 27 آباد،خرم یزدانی، منصور با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 27 آباد،خرم یزدانی، منصور با نگارنده مصاحبه
 .1399اردیبهشت 28 کنگان، بندر ادیبی، موسی با نگارنده مصاحبه
 .1399 اردیبهشت 6 دیّر، بندر محسنی، موسی با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 11 مقدس، قم بنکدار، مهدي با نگارنده مصاحبه
 .1399 مرداد 22 تبریز، برپور، ناصر با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 4 حیدري، ناصر با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 3 کازرون، دارنگی، ناصر با نگارنده مصاحبه
 . 1399 مرداد 12 تبریز، یاري، ناصر با نگارنده مصاحبه
 .1399 خرداد 26 مقدس، قم پورمند، اهللانعمت با نگارنده مصاحبه
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 .1399 تیر 21 دانسفهان، رامندي، درزي یداهللا با نگارنده مصاحبه
 .1399 تیر 3 کازرون، مختاري، یداهللا با نگارنده مصاحبه

 پ. مصاحبه آرشیوي مراکز
 حسینی. محمد سید آرشیوي  بهمصاح

 .)1396 اسالمی، انقالب اسناد مرکز (آرشیوحجازي  صادق آرشیوي سید مصاحبه
 بوجار. جلیل با  آرشیوي مصاحبه
 خاضع.خوش احمد آرشیوي مصاحبه
 فاضلیان. سیدرضا اهللاآیت آرشیوي مصاحبه
 زاده.عندلیب اهللاآیت آرشیوي مصاحبه
 همدانی. آرشیوي توقع مصاحبه
 دوروزي. جالل با آرشیوي مصاحبه
 طلب.حق رضا االسالمحجت آرشیوي مصاحبه
 موسوي. محمدحسن سید االسالمحجت با آرشیوي مصاحبه
 شریفی. حسین با آرشیوي مصاحبه
 مسچی. حسین آرشیوي مصاحبه
 حجازي. جواد سید آرشیوي مصاحبه
 قشمی. محسن سید آرشیوي مصاحبه
 ي.موسو رضا سید آرشیوي مصاحبه
 برقعی. سیدکاظم آرشیوي مصاحبه
 ویسی. علی آرشیوي مصاحبه
 نظري. اکبرعلی آرشیوي مصاحبه
 .گویانحق غالمعلی آرشیوي مصاحبه
 شعبانلو. غالمعلی آرشیوي مصاحبه
 رضویان. فاطمه آرشیوي مصاحبه

 جوادي. محمد آرشیوي مصاحبه 
 پرزاد. محمدعلی آرشیوي مصاحبه
 .1399 شهریور ،)تبریز اسالمی هنر دانشگاه آرشیو( هاشمآل علیمحمد سید اهللاآیت مصاحبه
 .1399 شهریور ،)تبریز اسالمی هنر دانشگاه آرشیو( چیانچیت حمید مصاحبه
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 .)اسالمی انقالب اسناد مرکز آرشیو( همدانی حسین سردار مصاحبه
 .1399 شهریور ،)تبریز اسالمی هنر دانشگاه آرشیو( آقامحمدي علی با مصاحبه
 .1399 شهریور ،)تبریز اسالمی هنر دانشگاه آرشیو( سارخانی نژادعلی محمد مصاحبه

 ت. خاطرات مکتوب براي نگارنده
 .1400 شهریور قم، روحانی، فخر والمسلمین االسالمحجت مکتوب خاطرات
 .1399 مرداد 26 تبریز، نگارنده، براي صارمی صدیقه خانم مکتوب خاطرات
 .1399 شهریور هشتم نگارنده، براي انزابی دحسیناحم دکتر مکتوب خاطرات

 .1363هاي منتشر نشده)، نوشتهخاطرات مکتوب شیخ عباس عاشوري (دست
 .1399 تیر 13  نگارنده، براي پناهعلی صادقآقاي  مکتوب خاطرات
 .1399 مرداد 26 نگارنده، براي نژادبحرینی عبدالحسینآقاي  مکتوب خاطرات
 .1399 شهریور اول نگارنده، براي دریاب اصغرعلی آقاي  مکتوب خاطرات
 .1399 مرداد وچهارمبیست نگارنده، براي تبریزي قاسمآقاي  مکتوب خاطرات

 هاي شهید مدنیث. سخنرانی
 ما. زندگی در تقوا مهم آثار باب در مدنی اسداهللاسید اهللاآیت محراب شهید سخنرانی
 نبوي. سیره باب در مدنی سیداسداهللا اهللاآیت محراب شهید سخنرانی
 سیئه. و حسنه اخالق باب در مدنی سیداسداهللا اهللاآیت محراب شهید سخنرانی
 حسنه. اسوه باب در مدنی سیداسداهللا اهللاآیت محراب شهید سخنرانی
 نفسانی. تزکیه باب در مدنی سیداسداهللا اهللاآیت محراب شهید سخنرانی
 روحانیت. باب در مدنی سیداسداهللا اهللاآیت محراب شهید سخنرانی
 اسالمی. انقالب پاسداران سپاه باب در مدنی سیداسداهللا اهللاآیت محراب شهید سخنرانی
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