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حـوزه: آیـت اهلل حـاج شـیخ عبدالکریـم حائـری, بـا همـه نقشـی 
کـه در دگرگونی هـای ایـران در روزگار نـو داشـته اسـت در تاریخ معاصر 

بسـیار کـم از او نـام بـرده شـده, در حقیقـت گمنـام اسـت و زوایـای 

کار مهـم او چنـان کـه بایـد و شـاید, حتـی بـر فرهیختـگان, اهل نظر و 

مورخـان روشـن نیسـت.از حضرت عالـی کـه هم آشـنای به فـن تاریخ 

هسـتید و هـم وابسـته بـه بیـت و کانـون شـورانگیز حائـری بـزرگ 

هسـتید تقاضـا می کنیـم پیرامـون آن مرد بزرگ دیده ها و شـنیده های 

خـود را بیـان بفرماییـد.

 اسـتاد: بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم. آقـای حـاج شـیخ عبدالکریـم 
حائـری, مـرد وارسـته ای بـوده و نّیت خدمت داشـته اسـت. از کسـانی 

نبوده که به فکر خودش باشـد و از فرصت ها به سـود خودش بهره برد. 

هـدف ایشـان ایـن بـوده که به ایران بیاید و مشـکات و گرفتاری های 

ــ  سیاسی  از ر��ار ا��ماعیـ 
آ�ت ا� ا�ع�می حا�ری
در ��ت و�و با اس�اد عبدا�حسی� حا�ری

آموزه های�ی
ناگفته
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ایـران را از سـرِ راه بردارد.

بـه مرکـز ایـران می آیـد, بـه یزد و دیگـر جاها 

نمـی رود. در اراک رحـل اقامـت می افکنـد و 

تشـکیل حـوزه می دهـد. ایـن مـرد بـزرگ از این 

حرکـت نیتـی داشـته اسـت. این سـفر در سـال 

1316هــ.ق پـس از آن که به حج 

مشـرف می شـود بـه دعـوت آقـا 

پسـر  )اراکـی(  عراقـی  محمـود 

حاج آقا محسـن عراقـی )اراکی( 

ـ از مشـارکین در حـوزه سـامراـ  

انجـام می گیـرد.

ایشـان در اراک حوزه تشـکیل 

می دهـد؛ امـا از چگونگـی اداره 

آن و طـرز سـپری شـدن کارهـا و 

برنامه هـا، راضـی نبـوده اسـت. 

شـاهد من بر این مدعی, نامه ای 

اسـت کـه من دیـده ام. این نامه 

را آقـا شـیخ عبدالکریـم, به آقای 

قاضی می نویسـد. آقای قاضیـ  از علمای اراک 

و مشـارکان درس حائریـ  پدر آقای سـتودهـ  از 

مدرسـان فاضـل و بنـام حـوزه قم کـه 23خرداد 

سـال 1378 درگذشـتـ  و مرد بسـیار باصفایی 

بـود. پـدرم از ایشـان خیلـی تعریـف می کـرد. 

وقتـی آقـای سـتوده، بـرای ادامـه تحصیـل، از 

اراک بـه قـم آمـد، یـک روز بـه منـزل مـا آمـد. 

حـال نمی دانـم سـال 1326 بـود یا سـال 1327. 

مـن ایشـان را نمی شـناختم. خـودش را معرفی 

کـرد. گفـت: مـن فرزند آقا قاضی هسـتم. چون 

در خانواده ما آقای قاضی فرد شـناخته شـده ای 

بود و به نیکی از او یاد می شـد، طبیعی بود که 

خوشـحال شـدم. ایشـان دو نامه ای را که جّد ما 

به پدرشـان نوشـته بود, به من داد. آن نامه ها را 

خوانـدم، چنـان برایـم جالب بود که به آقا سـید 

عزالدین زنجانیـ  اکنون ساکن مشهد و مدرس 

عالی مقامـ  که هم مباحثه بودیم, نشـان دادم 

و ایشـان هم خواند، سپس بردم 

دادم بـه دایـی ام، حـاج شـیخ 

مرتضـی، تـا مطالعه کند. پس از 

ایـن کـه ایشـان خواند، بـه آقای 

سـتوده برگرداندم.

در یکـی از نامه هـا, کـه گویـا 

در پاسـخ بـه درخواسـت افـرادی 

اسـت, از آن جمله مرحوم قاضی 

کـه اصرار به بازگشـت ایشـان به 

اراک و تأسـیس مجـدد حـوزه 

علمیـه داشـتند، تـا آن جـا کـه 

دارم،  یـاد  بـه  را  آن  مضمـون 

آقای حاج شـیخ نوشـته بود: »…

عاقـه دارم وقتـی بیایـم کـه بتوانـم حـوزه ای 

را تأسـیس و اداره کنـم کـه مسـتقل باشـد و به 

کسـی وابسـته نباشـد. حوزه باید به نحوی باشد 

که طلبه ها از گرسـنگی و فقر پراکنده نشـوند و 

بـه ایـن طـرف و آن طـرف نرونـد و…«

بـه نظر می رسـد که نامه هـا و تقاضاها ادامه 

یافتـه و ایشـان شـرایط را مسـاعد دیـده اسـت 

و ایـن، سـبب شـد کـه ایشـان در آن برهـه بـه 

ایـران برگـردد. یعنـی کربـا را تـرک بگویـد و به 

اراک بیاید، برای بار دوم. سـال 1332هـ.ق می 

دانید که دربار اول, ایشـان هشـت سـال در اراک 

می مانـد از سـال 1316 تـا 1324 و پـس از ایـن 

بــه  اصــرار  کــه  قاضــی  مرحــوم 
و  ک  ارا بــه  ایشــان  گشــت  باز
علمیــه  حــوزه  مجــدد  تأســیس 
داشــتند، تــا آن جــا کــه مضمــون 
حــاج  آقــای  دارم،  یــاد  بــه  را  آن 
شــیخ نوشــته بــود: »…عاقــه دارم 
وقتــی بیایــم کــه بتوانــم حــوزه ای را 
تأســیس و اداره کنــم کــه مســتقل 
باشــد و به کســی وابســته نباشــد. 
باشــد  نحــوی  بــه  بایــد  حــوزه 
فقــر  و  گرســنگی  از  طلبه هــا  کــه 
ــرف  ــن ط ــه ای ــوند و ب ــده نش کن پرا

و آن طــرف نرونــد و… .
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مـدت، همـان گونه که از نامه ایشـان برمی آید، 

حـوزه وابسـته به افـراد متمکن را نمی پسـندد. 

بـه روشـنی بـه یاد دارم کـه در نامه، تعبیر دقیق 

ایشـان، چنیـن بود: »نه مثـل آن دفعه که حوزه 

وابسـته به آقایان باشد)اشـاره اسـت به خاندان 

حـاج آقـا محسـن( و طلبه هـا از فقـر بـه اطراف 

پنـاه ببرنـد.« ایـن دقیقـًا عبـارت آن نامه اسـت 

کـه پـس از نزدیـک بـه 60 سـال, بـه دلیـل تأثیر 

شـدیدش در مـن هنـوز در ذهـن و حافظـه ام 

مانده اسـت.

بـر  عتبـات  بـه  شـیخ  روی,حـاج  ایـن  از 

می گـردد. بـه نجف می رود، پس از مدتی، وضع 

نجـف را بـرای کارهای علمی خود مناسـب نمی 

بینـد. ایـن در بحبوحه مشـروطه اسـت. به طور 

طبیعـی, دوسـت نداشـته در آن جـا بمانـد، از 

ایـن روی, بـه کربـا مـی رود. در کربـا ُسـکنی 

می گزیند و در آن شـهر حوزه تشـکیل می دهد.

مدرسـه حسـن خان را احیا می کند که شـرح 

آن را اگـر بخواهـم بگویـم, بـه درازا می کشـد. تا 

سـال 1332 یا 1333 که دقیق یادم نیسـت در 

کربـا می مانـد و سـپس به ایـران برمی گردد.

در ایـن برگشـت, حـاج آقـا اسـماعیل عراقی 

)اراکـی( پسـر دیگـر حـاج آقا محسـن عراقی که 

سـال ها بـه درس ایشـان حاضـر می شـد و بارها 

از ایشـان دعـوت کـرده بـود بـه اراک بـاز گردد و 

به تأسـیس حوزه علمی و تربیت طاب مطابق 

میل و سلیقه خویش بپردازد و قول داده بود: از 

فراهـم کردن شـرایط مسـاعد کوتاهـی نکند. در 

این جا، بد نیسـت که یادآوری کنم: سـه تن از 

پسـرهای حاج آقا محسـن عراقی )اراکی( برای 

تحصیـل، در عتبـات عالیات حضور داشـتند که 

اسـامی آنان به ترتیب سـنی از این قرار اسـت: 

آقـا محمـود، آقـا مصطفی و آقا اسـماعیل.

آقـا اسـماعیل، شـاگرد جـّد ما بوده اسـت. و 

چنـان کـه یاد شـد در سـفر دوم جّد مـا به ایران، 

همراه ایشـان بوده اسـت.

بـرای این کـه جایگاه و موقعیت حاج شـیخ، 

بیش تر روشـن شـود باید از نامه دوم که در نزد 

مرحوم ستوده بود یاد کنم: نامه دوم از مرحوم 

آقـای فیـض قمـی اسـت. ایشـان ایـن نامـه را 

پیـش از 1340 و پیـش از این کـه حاج شـیخ به 

قـم بیایـد، بـه حـاج شـیخ می نویسـد و از ایـن 

نامـه چنـد نکتـه را به یـاد دارم:

1 . مرحـوم فیـض می نویسـد: »این چندمین 

نامـه اسـت کـه ارسـال داشـته ام و گویـا مـرا 

نشـناخته اید…«که نشـان می دهـد همـان گونه 

کـه می دانیـم ازقم نامه های بسـیاری در دعوت 

از ایشـان به قم نوشـته شـده که پاره ای از آنها از 

ایـن شـخصیت روحانـی قم بوده اسـت.

2 . یـادآور می شـود: »…عـده ای از مؤمنـان, 

مقلد شما هستند و رساله شما در دسترس شان 

نیسـت و رساله خواسـته اند. دیگر این که: حوزه 

قم با سـابقه ای که دارد، مناسـب اسـت حضرت 

عالی به قم بیایید و در این شـهر حوزه تشـکیل 

بدهید.«

بـاری، حاج شـیخ، بـه دلیل هایی کـه یادآور 

شـدم و دلیل هایی که یادآور می شـوم، زمینه را 

بـرای بازگشـت بـه ایران آمـاده می بیند و افزون 

بر این ها, آن چه مهم اسـت، رسـالتی اسـت که 

دربـاره ایـران, بـر دوش خـود احسـاس می کنـد 
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و ایـن وظیفـه و رسـالت، او را بـه سـوی ایـران 

می کشـد. می بینـد اوضـاع ایـران نابسـامان و 

درهـم ریخته اسـت.

حـاج شـیخ خطـر ازهم فروپاشـیدگی فکری 

ایرانیان را به روشـنی احسـاس می کرده اسـت. 

او بـرای بنیان گـذاری حـوزه علمیـه آبرومنـد، 

دلیل هایی داشـته اسـت. از قوت نداشتن افکار 

بلنـد دینـی در ذهنیـات مـردم ایـران, بـه خوبی 

آگاه بوده اسـت.

بـاری، یـک ضعـف و ناتوانی در ملت متدین 

ایـران بـه وجـود آمـده بود. ایـن ناتوانـی دینی، 

ناسـامان مندی روحانیت و علمای دین، میدان 

را بـرای تاخـت و تاز جریان روشـنفکری غربی و 

غیـر دینـی، فراهـم آورده بـود. ایشـان این خطر 

را احسـاس می کـرد و جلوگیـری از ایـن خطـر 

بـزرگ را بـر عهـده روحانیـت می دانسـت. از آن 

طـرف, می دیـد جریـان درویشـی و صوفی گری, 

سـخت بـه تـاش برخاسـته و موج شـدیدی به 

طرفـداری از درویشـی بـه وجـود 

آمده اسـت.مرحوم شـیخ, وقتی 

کـه بـه ایـران می آیـد و عتبـات 

را بـا همـه عاقـه تـرک می گوید, 

خانـواده بـر ایـن گمـان بوده انـد 

امـا  برمی گـردد؛  ایشـان  کـه 

می بیننـد خبـری نشـد.

پـدرم می گفـت: »مـن و همه 

خانـواده، عاقه داشـتیم ایشـان 

بـه کربـا برگردد. به ایـران آمدم, 

بـه خدمـت ایشـان رسـیدم کـه 

ببینـم وضـع چگونـه اسـت, آیـا 

قصـد دارد بمانـد و یـا نـه بـه عـراق برمـی گردد.

پرسـیدم آقا: شـما تا کی خواهید ماند, تکلیف 

چیسـت, تصمیـم نهایـی چـه اسـت؟«

حـاج شـیخ گفـت: »مـن می خواهـم بمانم; 

امـا آقـا میـرزا محمدتقـی شـیرازی نامـه ای به 

من نوشته و از من خواسته است برگردم کربا. 

نوشـته این جا کسـی نیسـت و وجود شـما الزم 

اسـت.متا این خبر را داد, من بسـیار خوشـحال 

شـدم و احسـاس راحتـی کـردم. خیالـم راحـت 

شـد; زیرا می دانسـتم ایشـان میرزا محمدتقی 

را بسـیار محترم می شـمارد و حرف او را زمین 

نمـی گذارد.

پـس از مدتـی, از ایشـان پرسـیدم: »خـوب 

حضـرت عالـی در جـواب میـرزا, چه نوشـتید؟«

گفـت: نوشـتم مـن نمـی توانـم بـه عـراق 

بیایـم, چـون احسـاس مـی کنـم آینـده ایـران 

سـیاه خواهـد بـود و وضعیـت اجتماعی بدی را 

بـرای ایـن کشـور پیـش بینی می کنـم. اگر می 

توانیـد, شـما بـه این جـا بیایید.

بـه نظـر من, مرکـز روحانیت باید 

در این جا تشـکیل شـود و قدرت 

زیـادی هـم داشـته باشـد.وقتی 

ایـن جواب را از ایشـان شـنیدم, 

گویـا آب سـردی ریختنـد روی 

من.خاصـه ناامیـد شـدم. تمام 

برنامـه هـا و خیاالتـم بـه هـم 

ریخـت.

گفتم: میرزا جواب نداد.

گفت: چرا جواب داد.

گفتم: چه جواب داد؟

یــک ضعــف و ناتوانــی در ملــت 
آمــده  وجــود  بــه  ایــران  متدیــن 
دینــی،  ناتوانــی  ایــن  بــود. 
و  روحانیــت  ناســامان مندی 
بــرای  را  میــدان  دیــن،  علمــای 
ــان روشــنفکری  ــاز جری تاخــت و ت
فراهــم  دینــی،  غیــر  و  غربــی 
آورده بــود. ایشــان ایــن خطــر را 
جلوگیــری  و  می کــرد  احســاس 
از ایــن خطــر بــزرگ را بــر عهــده 

می دانســت. روحانیــت 
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ایـن جـور فکـر  اگـر  گفـت: جـواب داد:» 

می کنـی, بمـان, ولـی مـن نمی توانـم بیایـم.«

ایـن نامـه را بعدهـا مـن پیـدا کـردم و ایـن 

مطلـب را در آن دیـدم. از ایـن نامـه بـه خوبـی 

بـه دسـت می آیـد کـه حـاج شـیخ, نگـران ایران 

بـوده اسـت. آینـده ایـران را تاریـک می دیـده و 

می خواسـته بـا بنیان گـذاری حـوزه و تربیـت 

روحانیـت مهـذب و آگاه, امـور معنوی, تربیتی 

و سیاسـی کشـور را اصـاح کنـد و مـردم را بـه 

معـارف دینـی آشـنا سـازد. از ایـن روی, خـود 

وی در اراک منبـر می رفتـه اسـت. و ایـن کـه 

فـرد مجتهـدی در سـطح ایشـان منبر بـرود, این 

خـود معنـی دارد. پدرم, که مدتی در اراک پیش 

ایشـان مانـده بـود, برایـم تعریـف می کـرد:

»ایـن کـه حاج شـیخ خـودش منبر می رفت, 

بـرای مـوج شـدیدی بـود کـه بـه طرفـداری از 

درویشـی بـه وجـود آمـده بـود. حتـی تعـدادی 

از معاریـف و سـردمداران اراک, بـه ایـن فرقـه 

گرایش پیدا کرده بودند و دوسـت داشـتند برابر 

آداب و رسـوِم درویشـی رفتـار کننـد!«

مـا عباسـعلی کیـوان قزوینـی, در ابتـدا بـه 

نمایندگـی از مـا سـلطانعلی گنابـادی, پـس از 

وی بـه نمایندگـی خلیفـه او, پسـرش مـا علی 

نورعلـی شـاه, مـردم را بـا بیـان بسـیار جـذاب و 

پرشـور, بـه پیـروی از آنـان و سـلوک طریقـت 

درویشـی فرامی خوانـد. منبرهـای چند سـاعته 

و بسـیار گیـرای او, در برخـی از مـردم و برخـی 

از سـران خانـواده هـای سرشـناس و معـروف 

اراک, اثـر گـذارده بـود و آنـان را بـه درویشـی 

و صوفیـه متمایـل کـرده بـود. گفتـه می شـود: 

حـاج آقـا محمـود عراقـی )اراکی( پسـر حاج آقا 

محسـن, در ایـن بـاره نرمی هایـی می کـرده و 

بـه مـرام درویشـی عاقه نشـان می داده اسـت.

حـاج شـیخ, شـیخ گنابـادی را دعـوت کـرد و در 

جلسـه ای بـا او بـه گفت وگـو پرداخـت.

ما عباسـعلی کیوان قزوینی, این جلسـه را 

در تفسـیر کیـوان, یا یکـی دیگر از کتابهای خود 

گزارش داده اسـت.

کیـوان خـود, در آن جلسـه بـا نورعلـی شـاه 

حضور داشـته و تصویری از او نشـان داده اسـت 
کـه بیـان گـر تسـلیم جناب قطب اسـت.1

بـرای  عبدالکریـم,  شـیخ  حـاج  حـوزه:   
روشـنگری و بیان معارف اسـامی و پاسـخ به 

فرقـه هـا و مبـارزه بـا آن هـا, از جملـه درویشـی 

و صوفـی گـری, چـه برنامه هایـی داشـته و از 

چـه اهرم هایـی کمـک می گرفتـه اسـت و آیـا 

می شـود گفت: ایشـان دو برنامه داشـته, یکی 

کوتـاه مـدت و یکـی بلندمـدت. در برنامه کوتاه 

مـدت, همـان منبـر, بحـث و گفت وگو با سـران 

فرقـه هـا و… بـوده و برنامـه بلند مدت تأسـیس 

حـوزه علمیـه کـه بـه گونـه بنیـادی و ریشـه ای 

دشـواری ها و بازدارنده هـای سـر راه فکـر دینـی 

برداشـته شـود.

 اسـتاد: تعبیـر جالبـی اسـت. در هرحـال, 
ایـن دو برنامـه بـوده اسـت و دور نیسـت در فکر 

ایشـان هم همین گونه بوده اسـت. به هرحال, 

مـن فکـر می کنـم ایـن کـه خـود ایشـان منبـر 

می رفته اسـت. این مهم اسـت و نشـان دهنده 

وظیفـه روشـنگری کـه برای یـک روحانی قائل 

بـوده اسـت. می دانیـد کـه فـرد در آن سـطح 
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علمـی منبـر بـرود و بـرای مـردم سـخن بگویـد, 

اهمیـت موضـوع را می رسـاند. حـاج شـیخ بـه 

جریان هـای فکـری حسـاس بوده اسـت. وقتی 

بـرای ادامـه کار و اجـرای برنامـه هـای خـود, به 

دعـوت علمـا, بـزرگان و متدینیـن, به قم می آید 

و حـوزه تشـکیل مـی دهـد و بـه درس و بحـث 

می پـردازد, از اولیـن گامهایـی کـه برمـی دارد, 

منبری هـا و واعظـان بـزرگ را دعـوت می کنـد 

کـه بـه قـم بیایند و بـرای طاب 

و مـردم صحبـت کننـد, مجالس 

دینـی را گـرم نگهدارنـد و آداب 

اسـامی را به مردم بشناسـانند. 

در دسـتم نیسـت کـه در منبرها, 

بـه طـور دقیق, چـه مطالبی بیان 

مـی شـده اسـت; امـا از دایـی ام 

شـنیدم کـه مـی گفت: »ایشـان, 

نگـران وضعیـت طلبه هـا بـود. 

دوسـت داشـت اینها روحانی بار 

بیاینـد, مقیـد بـه حفـظ شـرافت 

انسانی و رعایت موازین اخاقی 

و… به گونه ای نباشـد که در مقام 

توقـع از مـردم باشـند.«

می دانیـد کـه در قدیـم ایـن طـور بـود وقتی 

روحانـی در جایـی پیـدا می شـد, مـردم, کسـبه, 

تجـار و… فکـر می کـرده انـد کـه ایـن آقـا توقعی 

دارد, توقـع کمـک مالـی دارد. روحانـی, آخوند و 

طلبـه, بـا توقـع کمـک مالی مرادف بوده اسـت! 

ایـن, همـان چیزی بوده که حاج شـیخ, سـخت 

از آن وحشـت داشـته و نگران بوده اسـت. بله, 

ایشـان منبری هـا, واعظـان و معلمـان اخاق را 

بـه قـم دعـوت کـرده بـود که بـرای طـاب منبر 

برونـد, تـا طـاب از نظـر فکـری و معنـوی رشـد 

کننـد و مهـذب بـار بیاینـد. روشـن اسـت کـه 

بـدون روحانیـت مهذب, نمی شـود کاری انجام 

داد. پایـه اول, تشـکیل یـک روحانیـت مهـذب 

اسـت و ایشـان ایـن پایـه را بـا بنیـان گـذاری 

حـوزه علمیـه قـم و تـاش در تربیـت طـاب, 

گذاشـت.

حضـرت  نظـر  بـه  حـوزه:   
حرکـت  برجسـته ترین  عالـی 

و برنامـه راهبـردی کـه ایشـان 

پـس از تشـکیل و بنیان گـذاری 

حـوزه علمیـه قـم )1340هــ.ق/ 

1300هـ.ش( انجام داد و در پیش 

گرفـت و توانسـت حـوزه قویم و 

اسـتوار در آن برهـه حسـاس و 

پرهیاهـو, و بـا هجـوم گسـترده 

بـه معـارف دینـی, ارزش هـا و 

شـبیخون های  و  مقدسـات 

گزندهـای  از  فرهنگـی,  پیاپـی 

گوناگـون نگهـدارد و طـاب و 

فضـا و علمـای خـوب و تیزنگـر 

و وارسـته و آگاه بـه معـارف دیـن و عامـل بـه 

آموزه ها و دسـتوارهای دین بار بیاورد, چه بود.

 اسـتاد: حاج شـیخ عبدالکریم, اسـاس کار 
خویـش را نگهـداری حـوزه و تربیـت طاب قرار 

داده بـود. بـرای ایـن مهـم, هـر کاری کـه مـی 

توانسـت, انجـام مـی داد. بـه نظـر مـن, چنـد 

حرکـت و کار برجسـته انجـام داد کـه ایـن چنـد 

کار و برنامـه, در تربیـت طـاب, مهـّذب شـدن 

جریان هــای  بــه  شــیخ  حــاج 
اســت.  بــوده  حســاس  فکــری 
کار و اجــرای  وقتــی بــرای ادامــه 
دعــوت  بــه  خــود,  هــای  برنامــه 
علمــا, بــزرگان و متدینیــن, بــه قــم 
می آیــد و حــوزه تشــکیل مــی دهــد 
و بــه درس و بحــث می پــردازد, از 
کــه برمــی دارد,  گامهایــی  اولیــن 
را  بــزرگ  واعظــان  و  منبری هــا 
دعــوت می کنــد کــه بــه قــم بیاینــد 
و بــرای طــاب و مــردم صحبــت 
گــرم  را  دینــی  مجالــس  کننــد, 
نگهدارنــد و آداب اســامی را بــه 

بشناســانند. مــردم 
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آنـان, و نگهـداری حـوزه, بسـیار کارسـاز بـوده 

اسـت.

اوال از علما و معلمان اخاق و واعظان برای 

تربیـت مـردم و طاب, کمک گرفت. سـخنرانان 

نامـدار, مـّا, دقیق و آشـنای به معـارف را به قم 

دعوت کرد.

ثانیـا تمـام توجـه و نگاه خـود را در نگهداری 

از حـوزه, رشـد علمـی و اخاقـی طـاب متمرکز 

کـرد. هیـچ رویـداد و قضیـه ای او را از حـوزه 

غافـل نمـی کرد.

رضاخـان سـعی داشـت بـه نحـوی او را در 

مسـائل و رویدادهـای جزئـی مشـغول کند و از 

هدف اصلی باز دارد, ولی نتوانست. در این باره, 

نمونه های بسـیار وجود دارد که به یکی از آنها 

در ایـن جـا اشـاره مـی کنم:رضا رفیـع, معروف 

بـه قائـم مقـام الملـک رشـتی, روحانـی بـوده, 

لبـاس روحانـی بـه تـن داشـته, لبـاس را از تـن 

درآورده و همراه رضاشـاه شـده است. با رضاشاه 

عکـس دارد, بـا عمامـه و بـی عمامـه. خیلـی به 

رضاشـاه نزدیک بوده اسـت. از عکسـهایی که با 

رضاشـاه دارد, معلـوم مـی شـود کـه خیلی به او 

نزدیـک بـوده اسـت. در عکسـها, بسـیار نزدیـک 

بـه رضاخـان ایسـتاده, هـم بـا عمامـه و هم بی 

عمامـه. در بسـیاری از سـفرها, همـراه او بـوده 

اسـت. خود وی در خاطراتش می نویسـد:»یک 

وقتـی بنـا بـود رضاشـاه را در سـفری همراهـی 

کنم, به من گفت: باید در این سـفر این لباسـها 

را دربیاوری, عبا و عمامه را کنار بگذاری و کت 

و شلوار بپوشی.من هم رفتم لباسها را درآوردم, 

کت و شـلوار پوشـیدم و… رضاشـاه وقتی که مرا 

بـه ایـن قیافـه جدید دید, گفت: حـاال میل دارم 

بـروی پیـش حـاج شـیخ عبدالکریـم تا ایشـان 

شـما را بـا ایـن قیافه جدیـد ببیند.من هم رفتم 

قم پیش حاج شـیخ. احوالپرسـی کردم. اما در 

حـاج شـیخ هیـچ تغییر حالتی ندیـدم. انگار در 

مـن هیـچ تغییـری رخ نـداده بـود. گویـا اصـًا 

شـکل جدیـد مـرا ندید. رفتم به پهلـوی گفتم و 

پهلـوی تعجـب کـرد, از این همـه زرنگی.«

ایـن مسـأله خیلـی مهم اسـت. کسـی که در 

لبـاس روحانـی بـوده, حـاال آنهـا را درآورده و بـا 

قیافـه جدیـد آمـده پیش حاج شـیخ, که شـاید 

حـاج شـیخ عکس العملی نشـان دهـد, ناراحت 

شـود, داد و بیـداد کنـد و بگویـد ایـن چـه قیافه 

ای اسـت که از خود درسـت کرده ای و….از این 

جـا معلـوم مـی شـود کـه حـاج شـیخ, جـّد مـا, 

هـدف مهـم تـری را تعقیـب مـی کـرده, برنامـه 

دیگـری در ذهـن داشـته اسـت و نمی گذاشـته 

ایـن گونـه مسـائل جزئـی, مانـع کار و برنامـه 

اصلـی اش شـود.

نمونـه دیگـر را از زبـان دایـی ام نقل می کنم 

که مـی گفت:

»آقـا شـیخ محمـد خالصـی زاده, در وقتـی 

کـه علمـای بـزرگ نجف, بـه قم مهاجـرت کرده 

بودنـد, شـبها پـس از نمـاز, منبـر مـی رفـت و 

بـرای مـردم صحبـت می کـرد و در ایـن منبرها, 

بـه حـاج شـیخ بـد مـی گفـت. اعتراض کـه چرا 

سـاکت اسـت, حرکـت نمـی کنـد و بـا ایـن کـه 

بـه علمـا ایـن گونـه توهین شـده, سـخنی نمی 

گویـد, برخـوردی ندارد و… یک وقتی حاج شـیخ 

کسـی را می فرسـتد پیش آقای خالصی زاده و 
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او را بـه منـزل فرامـی خوانـد. وقتی مـی آید, به 

او مـی گویـد: آقـا شـیخ محمد, چـرا از من روی 

منبـر بـد مـی گوییـد و دلیـل اعتـراض شـما به 

من چیسـت؟ خالصی زاده می گوید: شـما هیچ 

کاری انجـام نمـی دهیـد, سـخنی نمـی گویید, 

حرکتـی نمـی کنیـد. گویـا اول حـاج شـیخ می 

گویـد قبـول داری مـن مجتهد هسـتم؟

آقـای خالصـی زاده, با این که اسـتدالل حاج 

شیخ را می شنود, باز هم از انتقاد دست برنمی 

دارد و همـان رویـه را ادامه می دهد.حاج شـیخ 

مـی گویـد: مـن یـک حرفـی به تـو می زنـم, اگر 

قبـول کـردی, خیلی خوب, اگر قبول نکردی, مرا 

متقاعـد کـن, بـه عقیده خودت. من دنبال تو راه 

مـی افتـم و هرجـور کـه بگویـی عمل مـی کنم.

حـرف مـن عبـارت اسـت از ایـن که: حـوزه مهم 

اسـت, اسـاس آن باید تشـیید بشـود. هر چیزی 

کـه احتمـال بدهـم جلوی تشـیید حـوزه را می 

گیـرد, بـا آن بـه مخالفـت برمی خیـزم, همراهی 

نمـی کنم.بعدهـا شـیخ محمـد مـی گوید: من 

قانع شـدم چیزی نداشـتم بگویم.«

بـاز شـنیدم کـه شـماری از طـاب و فضـا, 

هیاهوکنـان رفتـه انـد پیش حاج شـیخ که آقا! 

»نظمیـه مـا را اذیـت می کند. مأمـوران نظمیه 

عمامـه هـای مـا را برمـی دارند و لباسـهای ما را 

کوتـاه مـی کنند و…«

حـاج شـیخ در پاسـخ ایـن گـروه کـه هیاهو 

راه انداختـه بودنـد, مـی گوید:»خـوب, بردارنـد. 

برداشـتند که برداشـتند. عمامه مرا هم بردارند, 

عمامـه شـما را هـم بردارنـد, کجـای دنیا خراب 

مـی شـود. آیـا درس خوانـدن مـا را خـراب مـی 

کنـد؟ مـا داریـم درس مـان را مـی خوانیم.«

ایـن مطلـب را یـادم نیسـت که از چه کسـی 

شـنیده ام. اگـر ایـن سـخن را حـاج شـیخ گفته 

باشـد, خیلـی مهـم اسـت. در واقع مگـر عمامه 

شـرط کار اسـت. فکر می کنم این دیگر آخرین 

درجـه اسـت. من بـه این حـرف, خیلی اهمیت 

می دهم. شـیخ آدم بزرگی بوده, بسـیار دورترها 

را مـی دیـده اسـت. او در فکـر اصـاح بنیـادی 

حوزه بوده اسـت. افکار اصاحی داشـته اسـت. 

حـاج شـیخ, سـر منشـأ اصاحـات را حـوزه مـی 

دانسـت و بـر ایـن بـاور پـای می فشـرد کـه باید 

حـوزه منظـم باشـد, طلبه در یـک برنامه صحیح 

رشـد کنـد, امتحـان از او گرفتـه شـود, زیـر نظـر 

اسـاتید و معلمـان اخـاق تربیت شـود و…

سـوم ایـن کـه: بسـیار آینـده نگـر بـوده, از 

کارهایـی کـه در پیـش گرفتـه, ایـن مطلـب بـه 

دست می آید. از باب نمونه, وقتی که ایشان از 

دنیا می رود, طلبکار بوده اسـت. این طلبکاری 

در عاَلـم مرجعیـت, خیلی معنـی دارد. چطوری 

طلبـکار بـوده و ایـن یعنـی چه؟چگونگی دقیق 

این جریان را نمی دانم ولی شـاید به این گونه 

بـوده اسـت: کـه تاجـر و بـازرگان و فـرد ثـروت 

منـدی کـه می آمده پیش ایشـان برای پرداخت 

وجـوه شـرعی و بدهـی شـرعی که داشـته, حاج 

شـیخ, بخشـی را که حوزه نیاز داشـته می گرفته 

و بخشـی را از آن فـرد, چـون مـورد وثـوق بـوده, 

نمـی گرفتـه و مـی گفته:»ایـن مقـدار پیـش 

خـودت باشـد, تـا زمانـی کـه مـورد نیـاز حـوزه 

باشـد و مـن آن را بخواهـم.«

شـنیده بـودم: ایـن بـرای آن بـوده اسـت که 
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در صورت فوت ایشـان وجوه شـرعی به صورت 

ارث درنیایـد و محسـوب نشـود.این تدبیـر و 

آینده نگری, بسـیار کارسـاز شـد, بودجه کمکی 

خوبـی بـه حسـاب مـی آمـد, بخصـوص بـرای 

زمانـی کـه ایشـان در قیـد حیـات نبـود و آقـای 

بروجـردی هنـوز بـه قـم نیامـده بود.

بـه یـاد دارم در یکـی از شـبهای آخـر زندگـی 

جـّدم, بـا پـدرم بـه منـزل ایشـان رفتیـم. دیدم 

آقایـان: سـید صدرالدیـن صـدر, سـید محمـد 

حجت کوه کمره ای آن جا هسـتند. از طرف آقا 

کسی رفت دنبال محمدحسین یزدی, از تجار و 

نماینـده ایشـان بـود. همه جمع شـدند و رفتند 

داخـل اتاقـی کـه جـّدم بسـتری بـود. آن شـب 

ایشـان وصایـای خـود را بـه آقایـان مـی گفـت. 

ایـن آقایـان وقتی آمدنـد بیرون و از پیش جّدم 

برگشـتند, آقـای صـدر گفت: فکر مـی کنم آقای 

حـاج شـیخ رفتنـی اسـت کـه آخریـن وصایای 

خـود را کـرد. کسـانی کـه آن جـا بودنـد, گریـه 

کردند.

شاید در آن هنگام درباره شیوه مصرف پولها 

کـه در نـزد تجـار بـود و این که بایـد صرف حوزه 

بشـود سـخن می گفته اسـت.حاج شـیخ, یک 

مرتبه به این فکر نیفتاده بود. شـاید چند سـال 

پیـش از فـوت, بودجـه ای برای حوزه ذخیره می 

کرده اسـت و در دسـت انسـانهای مورد وثوق و 

مطمئـن نگـه مـی داشـته, تـا در آینـده به سـود 

حـوزه بـه کار بیایـد. و پـس از فـوت ایشـان, تـا 

زمانـی کـه آقایان ثـاث خود امکاناتـی یافتند, 

از ایـن ذخیـره برای حوزه اسـتفاده شـد.

دقیقـًا مبلـغ وجوهـی کـه ایشـان از تجـار 

طلبـکار بـود, نمی دانـم; امـا در زمانـی کـه آقای 

بروجـردی کارهـا را بـه عهـده گرفـت, مقداری از 

آن پولهایـی کـه در نـزد تجـار, یـا یکـی از تجـار 

مانـده بـود, آقـای بروجـردی بـه اختیـار والیـی 

کـه داشـت, دسـتور داده بـود کـه بـه خانـواده 

حائری پرداخت شـود. این را شـنیدم و از مبلغ 

و خصوصیـات دیگـر آن اطـاع ندارم.بـه نظـر 

من, این کار بسـیار مهمی اسـت, از نقشـه های 

عمیـق و اساسـی. هـم دقـت داشـته کـه یـک 

وقتـی خـرج خانـواده نشـود و هم آینـده نگری 

اسـت. کرده 

 حـوزه: در دوران فتـرت, دورانـی کـه حـاج 
شـیخ چشـم از جهـان بسـته بـود و آیـت اهلل 

بروجـردی هنـوز به قم نیامـده بود, حوزه علمیه 

بـا تدبیـر و درایـت چـه کسـانی اداره مـی شـد و 

بیـش تریـن نقـش را در اداره حوزه در آن هنگام 

چـه کسـی بـه عهده داشـت.

درگذشـت حـاج شـیخ,  از  پـس  اسـتاد:   
آقایان ثاث مخلصانه کار کردند. اینان شـورای 

هفتگـی داشـته انـد و این شـورا در منـزل دایی 

ام مرحـوم آقـای حاج شـیخ مرتضـی برگزار می 

شـده اسـت. و در ایـن جـا تصمیمهایـی گرفتـه 

می شـده و آقایان با اخاص کار می کرده اند و 

برنامـه هـا بـه پیش می رفته اسـت.به یاد دارم: 

یکـی از کارهایـی کـه انجـام داده بودند, این که 

ثلـث شـهریه زمان حاج شـیخ به افـراد پرداخت 

مـی شـد و طبیعـی بـود کـه ایـن کار, شـماری 

را ناراحـت کـرده باشـد. انتقادهـا و اعتراضهایی 

. بکنند

در این باره خاطره ای را می گویم:
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»یـک وقتـی من داشـتم در قم بـه راهی می 

رفتـم, دیـدم یکـی از آقایـان علمـا بـا کربایـی 

علـی شـاه, خدمتگـزار بیـت حـاج شـیخ, کـه از 

طـرف آقایـان ثـاث مأمور رسـانیدن شـهریه به 

برخـی از آقایـان بـود, بـا ناراحتـی دارد صحبـت 

می کند. من پشـت سـر آنان حرکت می کردم. 

دیـدم آن آقـا هـی مـی ایسـتد, بـا کربایی علی 

شـاه بـا ناراحتـی و عصبانیـت چیزهایـی مـی 

گویـد. وقتـی بـه نزدیـک آنـان رسـیدم شـنیدم 

آن آقـا مـی گویـد: ایـن ده هـزار 

تومـان چیـه کـه برای مـن آورده 

ای. ایـن آقایـان مگـر چـکاره اند 

که شـهریه را ثلـث کنند و…«گویا 

شـهریه ایـن آقـا, کـه حـاال مـن 

نمـی خواهـم ایـن جـا از وی نام 

ببـرم, فـرد مشـهوری بـود, سـی 

هـزار تومـان بـوده, آقایـان بنابـر تصمیمـی کـه 

گرفته و شـهریه ها را به ثلث تقلیل داده بودند, 

بـرای ایـن آقـا ده هزار تومان فرسـتاده بودند که 

ناراحـت شـده بـود و انتقـاد و گایـه مـی کـرده 

ست. ا

ایـن هیئـت ثـاث, کارهـا را زیر نظر داشـت, 

حـوزه را اداره مـی کـرد, تـا این که متأسـفانه در 

بیـن آنـان اختـاف نظرهایـی بروز کـرد. از اهل 

اطـاع شـنیدم که:»بـرای اولین بـار یکی از این 

آقایـان در یکـی از جلسـه هـای هفتگـی گفـت: 

برای من پولی نمی آید, پول مختصری از شـهر 

و والیتـم مـی آیـد کـه بـه طاب همـان منطقه 

مـی دهـم. از ایـن بـه بعد جداگانه تقسـیم می 

کنم.«ایـن اولیـن زمزمـه جدایی بـوده که در آن 

شـرایط و دوران پهلوی و نبود یک مرجع دینی 

قـوی, شـاید نامناسـب و بـرای حـوزه مضر بوده 

است.

تنهـا کسـی کـه حـوزه را از برخـی از خطـرات 

نجـات داد و نگذاشـت پـاره ای بی تدبیری هـا, 

وضعیـت بـدی را بـه وجـود بیـاورد، آقای سـید 

صدرالدیـن صـدر بـود. ایـن, در بیـرون حـوزه 

مطـرح نیسـت. ایشـان از لحظـه فـوت حـاج 

شـیخ، تـا آمـدن آقـای بروجردی به قم، به سـال 

1364 حـوزه را زیـر بـال و پر خود 

گرفت، تمام حوزه را و مدرسـه ها 

را، مدرسـه خـان، مدرسـه رضویه 

و… مدرسـه فیضیه را تعمیر کرده 

بـرای اتـاق هـا زیرزمین هایـی 

سـاخت تـا رطوبـت اتاق هـا از 

بیـن بـرود. طبقـه دوم مدرسـه 

دارالشـفا را سـاخت.باالترین شـهریه را مـی داد, 

هفتـاد و پنـج تومـان. آقـای بروجـردی کـه بـه 

قـم آمـد, قـرار شـد: دفتـر آقـای صـدر را گرفتـه, 

تـا روی همـان عمـل کننـد. بـه تصـور این کـه 

دفتـری وجـود دارد; اّمـا, آقـای صدوقـی, کـه 

مقسـم شـهریه آقـای صدر بود, گفـت: من دفتر 

نـدارم. معلوم شـد مرحـوم صدوقیـ  که خود از 

فضـای قـم بـودـ  بـا حافظه بسـیار توانایی که 

داشـت نـام طـاب و مبلـغ شـهریه هریـک را در 

حافظه داشـت و سـالها از حفظ شـهریه می داده 

اسـت! نابغـه بـوده, نمـی دانم پانصـد و یا بیش 

تـر طلبـه در حـوزه بـوده اسـت. در زمـان آقـای 

بروجـردی, اسـامی را در دفتـر مخصـوص وارد 

کردنـد. چنـان که یاد دارم بـرای خارج خوانهای 

تنهــا کســی کــه حــوزه را از برخــی 
از خطرات نجات داد و نگذاشــت 
پــاره ای بی تدبیری هــا, وضعیــت 
بــدی را بــه وجــود بیــاورد، آقــای 

ــود. ــدر ب ــن ص ــید صدرالدی س
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مجرد نوشـته شـده بود: 45 تومان و برای خارج 

خوانهـای معیـل 75 تومـان. مـی گفتنـد درس 

آقـای صـدر, در حـّد برخـی آقایان دیگر نیسـت, 

امـا در درس ایشـان افـراد زیـادی شـرکت مـی 

کردند. مدرس زیر کتابخانه فیضیه, پرمی شـد.

 حـوزه: در برابـر دیـدگاه هـا و برنامـه هـای 
اصاحـی حـاج شـیخ, گویـا کسـانی در بیـت 

ایشـان بـوده انـد, کـه مانـع تراشـی می کـرده و 

نمی گذاشـته اند کارها به سـامان برسـد و آقای 

طالقانی می گفته اسـت: حاج شـیخ دیدگاه ها 

و نظریات اصاحی بسـیار داشـت; اما برای ابراز 

و بـه کار بسـتن آنهـا از اطرافیـان خود در هراس 

بودند و نمی توانسـتند پیش آنان حرفی بزنند.

 اسـتاد: هـراس تعبیـر دقیقـی نیسـت, می 
تـوان گفـت کسـانی کـه در خدمت ایشـان بوده 

انـد, سـعی مـی کـرده اند در کارهـا دخالت کنند 

و نظریات سـخیفی هم داشـته اند. رفتار شـیخ 

بـا آنـان بـا احتیـاط بسـیار بـوده. کسـی کـه 

خـط و ربـط خوبـی داشـت و مکاتبـات ایشـان 

را اداره مـی کـرد, اّمـا دخالتهـای نامطلـوب و 

گاه خطرنـاک داشـت, حـاج شـیخ بـا احتیـاط 

بسـیار, هـم از قابلیتهـای او اسـتفاده مـی کـرد 

و هـم بـا تنـدی بـا دخالتهـای او مقابلـه مـی 

کرد. مناسـب اسـت خاطره ای درباره یکی از آن 

آقایـان کـه بـرای خانواده ما مشـکلی شـده بود, 

یـادآور شـوم. خاطـره ای اسـت از ماجرایـی کـه 

بـه رانـده شـدن آن فـرد از خانـه و کارهـای حاج 

شـیخ منتهی شـد.

چنـدی بـود بـه خاطـر رفـت و آمدهـا و 

دخالتهـای او, پـدرم, کـه بسـیار به شـیخ ارادت 

داشـت و مورد محبت او بود, به عنوان اعتراض 

بـه منـزل جّدمـان نمی رفـت و این, برای ما بچه 

هـا سـخت بـود. نرفتـن ایشـان, باعث شـده بود 

رفتـن مـا هـم محدود شـود.

همچنـان نرفتـن پـدرم بـه منزل حاج شـیخ 

عبدالکریـم, ادامـه داشـت, تـا ایـن که حـاج آقا 

رضـا زنجانـی, کـه خیلـی بـه جـّد ما نزدیـک و با 

پـدرم دوسـت بـود, بـه منـزل مـا آمـد و پـس از 

مدتـی گفـت وگـو, کـه چنـد روز ادامـه داشـت, 

پـدرم را راضـی کـرد کـه بـا هـم بـه منـزل حـاج 

شـیخ برونـد. پـدرم مـرا هـم صـدا زد و بـا خـود 

بـرد. پـدرم نقـل مـی کرد:»خدمـت حـاج شـیخ 

رسـیدیم و پـس از دسـت بوسـی عـرض کـردم: 

صـاح نیسـت فانـی بـه منزل شـما رفت و آمد 

داشـته باشـد.«حاج شـیخ گفت: »این آقا, اول 

که آمده بود, تاجری ورشکسـته بود. در واقع به 

مـن پنـاه آورده, و کارهـای مکاتبات مرا برعهده 

گرفـت و خـوب از عهـده برآمـده اسـت. درسـت 

نیسـت کـه بگویـم بـه منـزل مـن رفـت و آمـد 

نداشـته بـاش. کاری نمـی کنـد که نتـوان از آن 

جلوگیـری کـرد.«

مـن گفتـم: آقـا! خیلـی کارهـا مـی کنـد, 

خطرنـاک اسـت.باآلخره آقـا حاضر شـد به گونه 

ای بـا او برخـورد کنـد که نیاید و همین طور هم 

شـد, چند سـال آخر زندگانی حاج شـیخ رفت و 

آمـد و وظیفـه او قطـع شـد.

البتـه ایـن تنهـا نتیجـه سـخن پـدرم نبـوده, 

بلکـه شـهادت عـده ای دیگـر, و از همـه مهم تر 

حـاج آقـا رضـا زنجانی کـه مورد اعتمـاد مرحوم 

حـاج شـیخ بـوده ایـن بـا را ریشـه کـن کرد .
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دربـاره همیـن شـخص خاطـره ای از سـید 

صدرالدیـن صـدر دارم. در جلسـه کـه مـن خـود 

حضـور داشـتم ایشـان بـرای پـدرم گفت:»پس 

از آن کـه شـیخ محمدتقـی بافقـی را مأمـوران 

رضاخـان دسـتگیر کردنـد و بـه تهـران بردنـد, 

صبـح آمـدم بیـرون کـه بـروم پیش حاج شـیخ 

عبدالکریـم. آمـدم َدِر منزل ایشـان, گفتند رفته 

اسـت بیـرون شهر)سـاالریه(. بـه دنبال وسـیله 

نقلیـه ای گشـتم کـه پیـدا کنـم و بـروم بیـرون 

شـهر, پیـدا نکـردم. پیـاده راه افتـادم و رفتـم 

بـه آن جـا کـه حـاج شـیخ رفتـه بود. بـه خدمت 

شـان رسـیدم و دربـاره رویـداد اخیـر, صحنه ای 

کـه در صحـن حضـرت معصومـه پیـش آمده 

بـود و دسـتگیری شـیخ محمدتقـی بافقـی و 

دیگر ماجراها, گفت وگو شـد. در آن جلسـه, که 

غیـر از مـن و ایشـان و فانـی ]همان کسـی که 

گفتـم بایـی شـده بود بـرای خانواده ما[ کسـی 

نبـود. ]آقـای صـدر, رحمـة الّلـه, بـا ایـن تعبیـر 

از آن شـخص ثالـث یـاد کـرد: )صاحـب الکتیبة 

الخضـراء( نمـی دانـم در این جمله چه اشـارتی 

بـوده کـه پـدرم دریافـت[ حـاج شـیخ گفـت: 

»افسـوس کـه دربـار پهلوی زیر نفوذ انگلسـتان 

اسـت وااّل, پهلـوی جـرأت نداشـت ایـن کارها را 

بکند و با من چنین رفتارها را داشـته باشـد. با 

انگلیـس نمـی توانیـم بجنگیـم.«

پـس از شـش مـاه یکـی از رجـال سیاسـی 

کـه آمـده بـود پیـش مـن ]صـدر[ گفـت: پهلوی 

از ایـن حـرف حـاج شـیخ, بـه شـدت برآشـفته 

شـده اسـت! ایـن در حالـی بـود که غیـر از من و 

حاج شـیخ و آن آقا در آن مجلس, کسـی نبود.

خاصـه, بـه این آقـا, خیلی بدبیـن بودند. پدرم 

او را منافـق مـی دانسـت. پدرم عـرب مذاق بود, 

خیلـی صریـح و مسـتقیم و بـی پـروا حرف می 

زد.

خاطـره ای دیگـر:از مرحوم حـاج آقا مرتضی, 

دایی ام شـنیدم:روزی که حاج شـیخ فوت کرد, 

صبـح خیلـی زود, همیـن آقـا, در بین جمعیت, 

بـا صـدای بلنـد مـی گفت:پیـش از همـه چیـز, 

اول, خبـر فـوت حـاج شـیخ را بـه اطـاع دربـار 

برسـانید. تلفـن کنیـد بـه دربار, خبـر بدهید!(

مناسـب اسـت نکتـه مهمـی را در این جـا 

یـادآوری کنـم: نمونـه دیگـری از کارهـای ایـن 

مـرد را نقـل کنم که سـخت شـگفت انگیز اسـت 

و پـرده از دخالت هـای نامشـروع او برمـی دارد. 

پـدرم می گفـت: »آقـای بروجـردی, پـس از آن 

کـه از عتبـات بـه ایـران آمـد, سـر مرز به دسـتور 

رضاخـان دسـتگیر و مسـتقیم بـه تهـران بـرده 

شـد و مدتـی تحـت نظـر در تهـران مانـد, آن گاه 

بـه قـم آمـد. در قـم درس شـروع کـرد و مـدت 

هفت ـ هشـت ماهـی هـم ماند.یـک دفعـه خبر 

شدیم آقای بروجردی قصد دارد قم را ترک کند. 

تعجـب کردیم, چطور شـده کـه آقای بروجردی, 

چنیـن تصمیمی گرفته اسـت. بعـد هم دیدیم 

کـه آقـای حاج شـیخ بـرای خداحافظی به منزل 

ایشـان رفـت. بعدهـا مـن بـه آقـای بروجـردی 

گفتـم: شـما چـرا ایـن کار را کردیـد و حوزه قم را 

ترک گفتید, به شـما نیاز بود و آقای حاج شـیخ 

خیلـی از رفتـن شـما تعجـب کـرده بـود. آقـای 

بروجـردی گفـت: قضیـه جـور دیگر بـود. فانی, 

همـان فـرد نامناسـب محضر شـیخ, آمـد به من 
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گفت: آقای حاج شـیخ شـنیده اسـت که شـما 

می خواهید بروید و عازم بروجرد هسـتید, فردا 

قصـد دارد بیایـد بـا شـما خداحافظـی کند!مـن 

بسـیار تعجـب کـردم. چـون چنیـن قصـدی 

نداشـتم, چطور شـده که آقای حاج شـیخ گفته 

است: می خواهم برای خداحافظی بیایم منزل 

شـما.آقای بروجردی گفت: من احسـاس کردم, 

حـاج شـیخ, میـل ندارد من در قـم بمانم; از این 

روی, تصمیـم بـه حرکـت گرفتم و برای ترک قم 

آمـاده شـدم. از طرفـی, همـان آقا به حاج شـیخ 

مـی گویـد: آقـای بروجـردی مـی خواهـد برود. 

پیشـنهاد مـی کنـد که فردا, سـاعت فان, بروید 

از ایشـان خداحافظـی کنید!حـاج شـیخ از همه 

جـا بـی خبـر, وقـت موعـود می رود منـزل آقای 

بروجـردی و خداحافظـی می کند.من ماتم برد, 

شـگفت زده شـدم. این جریان را پس از بیسـت 

سـال شـنیدم و فهمیـدم کـه ایـن شـخص, کـه 

خـود را بـه آقـای حـاج شـیخ نزدیک نشـان می 

داد, چه نقشـه عجیبی را در سـر داشـته اسـت.«

ایـن آقـا, بـا ایـن کارهـای شـگفت و عجیب, 

وقتـی آقـای بروجـردی بـه قـم آمـد, رفـت بیت 

آقـای بروجـردی, پوسـت تخت خـود را انداخت 

کـه هوشـیاری حاج آقـا روح اهلل خمینی, که به 

حـق صـاح نمـی دیـد در اطراف ریاسـت عظیم 

تشـیع, گیـاه فاسـدی رشـد کنـد, نگذاشـت در 

آن جـا ریشـه بدوانـد. چـون ایـن مـرد را خـوب 

مـی شـناخت و مـی دانسـت آثـار نامطلـوب 

دخالتهـای او را. از ایـن روی, در بیـت آقـای 

بروجـردی نتوانسـت بمانـد و یک نفـر دیگر هم 

بـه بیـت آقـای بروجردی راه یافتـه بود, او را هم 

رد کردنـد.

 حـوزه: دربـاره چگونگی برخورد حاج شـیخ 
عبدالکریـم بـا آقایـان مهاجـر: سـید ابوالحسـن 

اصفهانـی, میـرزای نائینی و… نقل و حدیث زیاد 

اسـت و شـماری بـر ایـن نظرنـد که حاج شـیخ, 

بـا ایـن آقایان بسـیار سـرد برخورد کرده اسـت.

 اسـتاد: در این باره مطلب خاصی ندارم که 
بگویـم, جـز ایـن که این حرف یقینًا خاف واقع 

اسـت. گـروه علمـای مهاجر, خاصـه اصفهانی و 

نایینی, قطعًا هدف بازگشـت داشـته اند و حاج 

شیخ هدف ماندن و آبادان کردن حوزه در ایران 

و قم. این دو هدف, مسـتلزم دو گونه عملیات 

اسـت. امـا از نظـر رفتار, یقینـًا متواضعانه ترین 

رفتار را مرحوم شـیخ داشـت اسـت . همین قدر 

بگویـم حرفهـای بـی اسـاس و مفـت بین مردم 

بسـیار اسـت. بسـیاری عادت شـان این اسـت 

کـه قصه بسـازند, بخصوص بـرای طبقه علما.

 حوزه: شـهید سـید حسـن مدرس, پس از 
تاشـهای بسـیار علیـه سیاسـتهای انگلیـس و 

مخالفتهـا و رویاروییهای شـجاعانه و قهرمانانه 

با استبداد و دیکتاتوری و کارهای خاف قانون 

دسـتگاه حاکمـه, از جملـه قضیـه جمهوریت, از 

سـوی رضاخـان در تاریـخ 16 آذر 1307 دسـتگیر 

و بـه خـواف تبعیـد گردیـد و در تاریخ 10 آذر ماه 

1316 در تبعیدگاه کاشـمر به شـهادت رسـید و 

شـگفت ایـن کـه در ایـن مدت, از سـوی علمای 

آگاه, بیـدار و متعهـد هیـچ اعتراضـی نشـد و 

هیـچ فریادی بلند نشـد, حتـی آیت اهلل حائری, 

موضعـی نگرفـت, بـه نظـر حضـرت عالـی, علت 

ایـن سـکوت چـه بود و چه تحلیلی شـما از این 
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قضیـه دارید.

 اسـتاد: در جلسـه ای, فکر می کنم اولین, 
یا دومین کنگره ای که برای مدرس گرفته شـد, 

میزگـردی در آن جـا تشـکیل دادنـد کـه من هم 

جزء شـرکت کنندگان در آن میزگرد بودم. در آن 

میزگـرد, کـه آقـای علی مدرسـی, همشـیره زاده 

مـدرسـ  کـه تألیفاتـی درباره مـدرس داردـ  هم 

حضـور داشـت, مـن کـه مدتها بـود در ایـن باره 

فکـر مـی کردم خیلی خالصانـه مطرح کردم: در 

قضیه شـهید مدرس, دسـتگیری و به شـهادت 

رسـاندن آن مرد بزرگ, باید یک ماجرای ناگفته 

باشـد.رضاخان بـه سـال 1307هــ.ش این عالم 

بـزرگ و سیاسـتمدار را دسـتگیر و تبعیـد مـی 

کنـد و تـا 1316 زنـده بـوده و در ایـن تاریـخ, او را 

بـه شـهادت مـی رسـاند. در ایـن مـدت طوالنی, 

چطـور شـد کـه هیـچ یـک از علمـا بـه دفـاع از 

وی برنخاسـتند. چـه شـد که عالمان روشـنفکر 

امـت: ایـن علمـای پراحسـاس: آقای کاشـانی, 

آقـای خالصـی زاده, حتـی از حـوزه قم و… قدمی 

برنداشـتند, سـاکت ماندند و در برابر این سـتم 

بـزرگ, هیـچ واکنشـی از خود نشـان ندادند.چه 

عامـل و عواملـی سـبب شـد کـه در این هشـت 

ـ ده سـال هیـچ صدایـی و فریـادی برنخاسـت, 

نـه از نجـف, نـه از قـم, نـه از تهـران. تعجب من 

تمـام نمـی شـود. ایـن تعجـب همیشـه با من 

اسـت. مدرس اسـت! فرد ناشـناخته ای نیست. 

من خیلی شـگفت زده هسـتم. پاسـخ پرسـش 

خـودم را هنـوز نیافتـه ام.

در آن جلسـه, در برابر این پرسـِش من آقای 

علـی مدرسـی چنین گفت:

»دو تـن از نزدیـکان یـا از فرزنـدان مـدرس, با 

چنـد نفـر از آقایـان علما, ماقات کردند و از آنان 

اسـتمداد خواسـتند. از جملـه بـا آقای کاشـانی 

در تهـران, بـا آقـای حـاج شـیخ در قـم.در ایـن 

دیدار, کاشـانی پاسـخی گفت که نشـان می داد 

از زنـده بـودن و کشـته نشـدن مـدرس متعجب 

اسـت. او گفـت: »مگـر این آقا هنوز زنده اسـت, 

مگر نکشـتندش؟«

امـا آقـای حـاج شـیخ, گفـت: »خـوب, البته 

شـنیده ام روزی چنـد لایر بـه عنـوان کمـک 

خـرج بـه ایشـان مـی دهنـد, دیگـر مشـکل اش 

چیسـت؟«

خـوب, مـن فکـر مـی کنـم کـه هیـچ کـدام 

اینـان, ایـن حـرف را نـزده انـد. در ایـن مطلـب 

شـکی نـدارم. اینهـا حرفـی نیسـت کـه از دهان 

یـک عاقـل دربیایـد, چـه برسـد بـه عالم. شـاید 

در ضبـط ایـن حکایـت تاریخی سـهوی رخ داده 

باشـد.

واقعـًا نمـی دانیـم داسـتان چه بوده اسـت. 

دربـاره مـدرس خیلـی حیرانم. خیلـی دلم برای 

ایـن مـرد بـزرگ مـی سـوزد. خیلـی بـد شـد.از 

مرحـوم اسـتاد محیط طباطبایی پرسـیدم: نظر 

شـما دربـاره ایـن ماجـرا, زنـدان طوالنـی و بعـد 

اعـدام مـدرس چیسـت. شـما چـه مـی گویید. 

گفت:»مـن فکـر مـی کنم پهلوی می خواسـت, 

جـاده را بـرای پسـرش صـاف کند. همیشـه فکر 

می کرد این خاری اسـت که در راه پسـرش گیر 

مـی کند.«دربـاره ایـن رأی, نظـری نمـی توانـم 

بدهـم. بـه هـر حـال چـه می شـود کرد؟

هیـچ حـرف حسـاب دیگـری نشـنیده ام. در 
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ایـن کـه دسـتگاه رضاخانی روی مـدرس خیلی 

حسـاس بودند, شـکی نیست. چطور این هشت 

ـ ده سـال را در ایـن حساسـیت بـه سـر بردنـد 

و مـدرس را نکشـتند, از 1307, تـا 1316, حـاال 

بعضـی گفتـه انـد: گـزارش بـه رضاخـان داده 

بودنـد کـه مـدرس خیلی نامه نگاری می کند; از 

این روی, دست به کار شدند و از بین بردندش! 

خـوب ایـن حـرف هم گویـا اساسـی ندارد.

 حـوزه: حضـرت عالـی دربـاره جریـان حاج 
شـیخ محمدتقـی بافقـی, چـه تحلیلـی داریـد 

و فکـر مـی کنیـد, چـرا علمـا, بویـژه آقـای حاج 

شـیخ عبدالکریـم, در برابـر این جریان و کتک و 

دسـتگیری آقـای بافقی موضـع قاطعی نگرفت 

و از نفوذ خود برای آزادی ایشـان اسـتفاده نکرد 

و…

 اســتاد: اماپاســخ بــه ایــن پرســش را حــاج 
ــان  ــای صــدر بی ــا آق ــره ب شــیخ خــود در مذاک

داشــته اســت. همــان روز واقعــه, مرحــوم 

ــن ســؤال را از ایشــان کــرد و جــواب  صــدر, ای

شــنید که:»پهلــوی آلــت فعــِل خارجــی اســت 

ــی را  ــدرت خارج ــا ق ــدن ب ــوان جنگی ــن ت و م

ندارم.«مــن از ایــن واقعــه چیــزی غیــر از ایــن 

نمــی دانــم. اّمــا واقعــه دســتگیری بافقــی را از 

پــدرم کــه از زبــان خــود او شــنیده بــود, نقــل 

مــی کنم:»پــدرم در تهــران, شــاه عبدالعظیــم, 

ــای  ــته و از آق ــداری داش ــی دی ــای بافق ــا آق ب

بافقــی جریــان را مــی پرســد, آقــای بافقــی بــه 

پــدرم گفتــه بود:ســید ناظــم, کارمنــد پســت و 

تلگــراف بــود, عمامــه بــه ســر داشــت و آییــن 

ســال تحویــل را انجــام مــی داد. در لحظــه ای 

کــه مــی خواســته آییــن ســال تحویــل را انجــام 

دهــد, یــا پــس از آن, خبــردار مــی شــود, چنــد 

ــوان  ــاالی ای ــای ب ــه ه ــی از غرف ــم, در یک خان

ــته  ــه, نشس ــرت معصوم ــرم حض ــه ح آیین

ــاده اســت. چــون  ــد و چــادر از سرشــان افت ان

ــی  ــوان متجل ــای ای ــه ه ــان در آیین ــس آن عک

شــده بــود, اجتمــاع و هیاهــوی مــردم را فراهــم 

آورده اســت. آمــد بــه مــن گفــت چنیــن قضیــه 

ــد  ــته ان ــاال نشس ــم آن ب ــد خان ــت, چن ای اس

وضــع نامناســبی دارنــد. بــه وی گفتــم: بــرو بــه 

خانم هــا بگــو سرشــان را بپوشــانند. مــن جــز 

ایــن کلمــه چیــزی نگفتــم و نمــی دانســتم آن 

خانم هــا کیســتند و همیــن قــدر احتمــال مــی 

دادم از دربــار باشــند.این آقــا ســید, بــه جــای 

ــه آن خانمهــا, مــی رود روی باالتریــن  تذکــر ب

پلــه منبــر مــی ایســتد و مــی گویــد:»آی مــردم! 

آی مؤمنیــن! اســام بــر بــاد رفــت.«

مــردم تحریــک مــی شــوند, بــه هیجــان مــی 

آینــد, ســر و صــدا راه مــی اندازنــد. گویــا حملــه 

مــی کننــد, آن زنهــا هــم وحشــت مــی کننــد 

ــد.  ــه تولیــت مــی برن ــه خان ــا را ب و فــوری آنه

ــه  ــوده. ب ــوی ب ــه زن پهل ــد ک ــوم ش ــد معل بع

همســرش تلفــن مــی زنــد و مأمــوران دولتــی 

ــرای  ــظ ب ــدید و غلی ــی ش ــه را خیل ــم قضی ه

رضاخــان گــزارش مــی دهنــد و رضاخــان 

ــن  ــا م ــا رخ داد و ب ــد و آن قضای ــم آم ــه ق ب

آن برخــورد را کــرد. قضیــه ســاختگی بــود. 

خودشــان ســاختند. فــردای آن روز در شــهر 

ــن  ــد و در بی ــی افت ــدا راه م ــر و ص ــی س خیل

مــردم هیاهــو خیلــی مــی شــود و آقــای حــاج 
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شــیخ عبدالکریــم دســتور مــی دهــد, اعامیــه 

ــه در و  ــم ب ــه را ه ــد و اعامی ــی کن ــادر م ص

دیــوار مــی چســبانند کــه »دربــاره آقــای بافقــی 

صحبــت کــردن حــرام اســت.«پدرم دربــاره 

ــی  ــت, ول ــزی نگف ــی چی ــای بافق ــخنان آق س

ــد. ــت باش ــد درس ــًا بای قاعدت

ــی  ــاره چگونگ ــه ای درب ــر نکت ــوزه: اگ  ح
مــراوده آیــات نجــف, از جملــه میــرزای نایینــی 

ــاج  ــا ح ــی ب ــن اصفهان ــید ابوالحس ــا س و آق

ــد  ــی دانی ــد و الزم م ــم, داری ــیخ عبدالکری ش

ــد. ــوید, بفرمایی ــادآور ش ی

ــن  ــی بی ــراوده خاص ــه م ــن ک ــتاد: ای  اس
آقایــان باشــد, جــز تأییــد همــان هیــأت ُنّظــار 

کــه در مجلــس بایــد باشــد, کــه بــا هــم ایــن 

کار را انجــام داده و افــرادی را معرفــی و تأییــد 

ــه  ــن نکت ــا ای ــدارم. ام ــاد ن ــه ی ــد, ب ــرده ان ک

برجســته و شــایان ذکــر در زندگــی حــاج شــیخ 

عبدالکریــم هســت کــه ایشــان, در برابــر آقایــان 

مهاجــر, کمــال ادب و احتــرام را داشــته اســت, 

تــا آن جــا کــه بــه احتــرام آقایــان درس خــود 

را تعطیــل مــی کنــد و بــه آقایــان مــی گویــد: 

ــد و طــاب را هــم تشــویق مــی  درس بفرماین

کنــد کــه در درس آقایــان شــرکت کننــد.در 

همیــن جاســت کــه آقــای نایینــی قاعــده یــد 

ــه اســت. و قاعــده الضــرر را درس گفت

حــوزه: حضــرت عالــی از نامــه ای کــه 
ــردار  ــه س ــف ب ــان نج ــود آقای ــی ش ــه م گفت

ســپه فرســتاده و از وی تشــکر کــرده انــد, خبــر 

ــزی  ــاع چی ــل اط ــاره آن از اه ــا درب ــد, ی داری

ــد. ــنیده ای ش

ــه, نامــه ای هســت. ایــن را مــی  اســتاد: بل
دانــم کــه آقایــان از ســردار ســپه تشــکر کــرده 

ــان  ــا آن ــه ب ــاری ک ــه خاطــر همــان رفت ــد, ب ان

داشــته و ســردار رفعــت را بــه همــراه آقایــان تــا 

نجــف فرســتاده و دیگــر قضایــا. ولــی شــنیده 

ام یکــی از پســران آقــای نایینــی ایــن مطلــب را 

قبــول نــدارد. امــا ظاهــرًا واقعــه تاریخــی اســت 

و واقعیــت دارد.

ــه دار  ــس از ب ــه پ ــاره ک ــن ب ــوزه: در ای  ح
ــه شــهادت رســیدن حــاج  ــه شــدن و ب آویخت

شــیخ فضــل اهلل نــوری و آن اوضاعــی کــه 

پــس از مشــروطه پیــش آمــده, گفتــه و شــنیده 

شــده: آقــای نایینــی, دســتور داده تنبیــه االمــه 

را جمــع آوری کننــد, آیــا مطلبــی شــنیده ایــد.

 اســتاد: مــن در قــم بــودم کــه یکــی 
از مریــدان و مقلدیــن آقــای نایینــی مــی 

گفــت:»از طــرف آقــای نایینــی بــه مــن دســتور 

ــان را  ــه ایش ــه االم ــاب تنبی ــه کت ــد ک داده ان

ــره بخــرم و از بیــن مــردم جمــع  ــا هفــت لی ت

کنم.«بــه یــاد دارم در جلســه ای کــه گویــا چنــد 

ســال پیــش برگــذار شــد, در ایــن بــاره ســخن 

بــه میــان آمــد, یکــی از ســخنرانان مــی گفــت: 

ــن  دروغ اســت; امــا ســخنران دیگــر کــه در ای

ــن  ــت ای ــی گف ــت, م ــرده اس ــق ک ــاره تحقی ب

ــر  ــه پس ــنیده ام ک ــت دارد.ش ــتان واقعی داس

آقــای نایینــی, گفتــه اســت کــه خیــر چنیــن 

دســتوری نبــوده و کســی نگفتــه بایــد کتــاب 

ــود. ــع آوری ش ــه جم ــه االم تنبی

 حــوزه: حــاج شــیخ عبدالکریــم, بــه خاطــر 
جایــگاه و مرتبــه ای کــه داشــته اســت, نامــه 
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ــی,  ــه شــخصیتهای حکومت ــون ب ــای گوناگ ه

سیاســی و دینــی مــی فرســتاده و نامــه هایی از 

ســوی رجــال حکومتــی, سیاســی و دینــی بــرای 

ایشــان مــی آمــده, روشــن اســت کــه انبوهــی 

از نامــه هــا و اســناد در بیــت ایشــان بــوده کــه 

اگــر اینهــا اکنــون در دســترس مــی بــود و بــه 

ــیاری از  ــد, بس ــی ش ــه م ــق عرض ــل تحقی اه

ــکار  ــا, آش ــک رویداده ــای تاری ــا و زوای ابهامه

ــاش ســترگ حــاج  ــد و روشــنگر ت ــی گردی م

ــود. شــیخ مــی ب

 اســتاد: بلــه مــدارک و اســناد زیــاد در خانــه 
ــمتی از آن را  ــن قس ــود و م ــیخ ب ــوم ش مرح

دیــده ام، نمی دانــم چطــور شــده و در کجــا 

ــرادرم می گفــت: اســناد  نگهــداری می شــود. ب

و نامه هــای زیــادی از ایشــان در انگلســتان 

ــه  ــن دو مجموع ــود دارد. م وج

ــوم  ــی ام مرح ــزرگ دســت دای ب

ــه  ــدم ک ــی دی ــا مرتض ــاج آق ح

ــه  ــود. مطالع ــواب ب ســؤال و ج

کــردم دیــدم در آنهــا مســائل 

گوناگونــی وجود دارد، سیاســی، 

ــه ایشــان  ــره. ب ــی و غی اجتماع

گفتــم: خــوب اســت اینهــا چاپ 

شــود و در دســترس افــراد قــرار 

ــد  ــد خواه ــی مفی ــرد، خیل بگی

بــود. اّمــا ایشــان بــا انتشــار آن موافقــت نکــرد 

ــد. ــا را کســی ببین ــم اینه ــت: نمی خواه و گف

گفتم: مهم اســت و نباید اینها دور از دســترس 

اهــل تحقیــق دور نگهداشــته شــود. مطابــق روز 

اســت, مســائل روز را تأییــد می کند.ایشــان 

ــون  ــم اکن ــود. نمی دان ــف ب ــان مخال ــم چن ه

آن مجموعــه دســت کیســت و کجــا نگهــداری 

می شــود. در آن مجموعــه مطلبــی را دیــدم کــه 

خیلــی مهــم بــود و مطابــق شــرایط و اوضــاع 

روز.مطلــب دیگــری کــه مــن در آن مجموعــه 

ــته  ــان نوش ــود. ایش ــت ب ــاره رجع ــدم، درب دی

بــود: »مــن معتقــد بــه رجعــت هســتم، ولــی 

ــد  ــم.« بع ــن نمــی دان آن را جــزء ضــروری دی

ــود: »ایــن مطلــب مطــرح نشــود.«2  افــزوده ب

ــود. ــه وحــدت کــرده ب دعــوت ب

حــوزه: دربــاره کشــف حجــاب اگــر مطلبــی 
داریــد و یــا ســند تاریخــی دیــده ایــد و الزم مــی 

دانیــد آن را بیــان کنیــد بفرماییــد.

 اســتاد: در ســال 1314 از طــرف حکومــت 
و  دســتورالعمل  داخلــه,  وزارت  رضاخــان, 

تمامــی  بــه  ای  بخشــنامه 

فرمانداری هــا و اســتاندارها در 

سراســر کشــور صــادر شــده بــود, 

مبنــی بــر ایــن کــه بایــد جشــِن 

کشــِف حجــاب برگــذار شــود 

ــدان و  ــن, کارمن ــن جش و در ای

کارکنــان دولــت, پیشــه وران, 

تاجــران و بازرگانــان و تمــام 

زنــان  بــا  همــراه  اصنــاف, 

خــود شــرکت کننــد! عرصــه 

ــک  ــود. ی ــگ شــده ب ــن, بســیار تن ــر متدینی ب

آقــای تاجــری را می شــناختم کــه از دوســتان 

پــدرم و ســاکن اراک بــود، بــا هــم ارتبــاط 

داشــتند. مــن گاهــی بــا پــدرم بــه خانــه 

ــناس و  ــرد سرش ــون ف ــم. چ ــا می رفت ــن آق ای

مــدارک و اســناد زیــاد در خانــه 
مرحــوم شــیخ بــود و مــن قســمتی 
نمی دانــم  دیــده ام،  را  آن  از 
چطــور شــده و در کجــا نگهــداری 
می شــود. بــرادرم می گفــت: اســناد 
و نامه هــای زیــادی از ایشــان در 
انگلســتان وجــود دارد. مــن دو 
مجموعــه بــزرگ دســت دایــی ام 
مرحــوم حــاج آقــا مرتضــی دیــدم 

کــه ســؤال و جــواب بــود. 
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شناخته شــده ای بــود، ناگزیــر 

بــود کــه در ایــن جشــن شــرکت 

کنــد. دســتگاه از او صــرف نظــر 

نمی کــرد و عــذری هــم از او 

ــای  ــن آق ــد. ای ــه نمی ش پذیرفت

ــد،  تاجــر، وقتــی چنیــن می بین

ناگزیــر قندشــکن را برمــی دارد و 

قلــم پــای خــود را می شــکند! و 

بــا ایــن نقشــه از رفتــن و شــرکت 

در جشــن کشــف حجــاب، خــود 

را خــاص می کنــد. مــن بــا ایــن 

آقــا آشــنا بــودم، او را گــه گاهــی 

می دیــدم. ایــن مــرد مؤمــن, 

ــای  ــد. پ ــر می لنگی ــر عم ــا آخ ت

خــود را بــرای این کــه در جشــن 

ــد,  ــرکت نکن ــاب ش ــف حج کش

ناقــص کــرد. کار خیلــی مهمــی اســت.اما 

ــان از  ــه در آن زم ــه ای ک ــفانه, در روزنام متأس

ــر  ــد نف ــه چن ــدم ک ــد, دی ــم می آم ــه ق اراک ب

از روحانیــون اراک در جشــن آن شــهر شــرکت 

کــرده بودند!یکــی حــاج آقــا مصطفــی عراقــی, 

ــول, پســر حــاج  ــد, متمکــن و متم ــروت من ث

آقــا محســن عراقــی بــود, کــه بــا کمــال تأســف 

ــت! ــته اس ــو نشس ــان جل ــدم هم دی

ــاج  ــان, ح ــی جّدم ــت: وقت ــی گف ــدرم م پ

شــیخ عبدالکریــم, شــنید, حــاج آقــا مصطفــی 

عراقــی در جشــن کشــف حجــاب شــرکت 

ــم  ــر ه ــد.یکی دیگ ــت ش ــی ناراح ــرده, خیل ک

ــت  ــناختم. دوس ــود. او را می ش ــنایان ب از آش

پــدرم بــود و خیلــی دور از انتظــار کــه در چنیــن 

جشــنی شــرکت کنــد. در عکــس 

دیــدم, خیلــی واضــح و روشــن. 

بــود. ناراحت کننــده  بســیار 

دوســت ســالیان پــدرم بــود. 

ــه  ــر شــد ک ــی متأث ایشــان خیل

چــرا ایــن کار را کــرده؟ چــرا بــه 

ــه اســت؟ ــن مجلســی رفت چنی

پی نوشت:
در  قزوینـی  کیـوان  مالعباسـعلی   .1
کتـاب رازگشـای خـود  جلسـه مناظره 
چنیـن  شـاه  نورعلـی  و  شـیخ  حـاج 

گـزارش مـی کنـد:
»در سـال 1336 ه.ق کـه نورعلی شـاه 
بـرای بـد رفتـاری هـای بـا اهـل دهات 
گنابـاد و گرفتـن پـول هـا و ملک هـای زیـاد از آنهـا به نام 
وقـف بر مقبره مالسـلطان... صـالح را در فـرار دید... به 
هـوس دوره گردی شـهرها افتـاد و از هدایـا مال هنگفت 
اندوخـت کـه عالوه بـر نقدها ، چند عـدد قالیچه قیمتی 
بـه تهـران رسـانید و در اثـر مـردن اش تلف شـد و کمی از 
آنهـا بـه گنابـاد رسـید و در آن سـفر بـه قزویـن و همدان و 
سـلطان آباد رفت . و آن وقت در سـلطان آباد تازه ریاست 
آقـا شـیخ عبدالکریـم )کـه حـاال در قـم موسـس حـوزه 
فقاهت و مرجع تقلید شـده اسـت( شـروع شده بود پس 
شـیخ مجبـور کـرد وی را کـه بیـان کـن ادعای خـود را! او 
گفت:»مـا فقهـا را قبـول داریـم بـه فقاهّیت و مـی گوییم 
کـه در زمـان ائمـه بعـض اصحـاب محـرم اسـرار بودنـد . 
سلسـه آنها امروز به ما رسـیده و ما می گردیم در شـهرها 
هـر مؤمنـی که قابـل اسـرار ائمه بیابیـم هدایـت کنیم«. 
ایـن مجلـس منعقـد شـده بـود در مـاه ذی حجـه 36 در 

عرصــه بــر متدینیــن, بســیار تنــگ 
شــده بــود. یــک آقــای تاجــری را 
می شــناختم کــه از دوســتان پــدرم 
ک بــود، بــا هــم ارتبــاط  کن ارا و ســا
داشــتند. مــن گاهــی بــا پــدرم بــه 
خانــه ایــن آقــا می رفتــم. چــون فــرد 
شناخته شــده ای  و  سرشــناس 
ایــن  در  کــه  بــود  گزیــر  نا بــود، 
جشــن شــرکت کنــد. دســتگاه از او 
صــرف نظــر نمی کــرد و عــذری هــم 
از او پذیرفتــه نمی شــد. ایــن آقــای 
می بینــد،  چنیــن  وقتــی  تاجــر، 
گزیــر قندشــکن را برمــی دارد و  نا
قلــم پــای خــود را می شــکند! و بــا 
ایــن نقشــه از رفتــن و شــرکت در 
کشــف حجــاب، خــود را  جشــن 

می کنــد. خــاص 
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خانـه حـاج میـرزا محمـود پسـر حاج آقـا محسـن عراقی 
کـه معـروف بـه علـم و وفور ثـروت بود و پیداسـت کـه این 
سـخن چقـدر منافـی اسـت بـا آن ادعاهای گـزاف که در 
دل خـود دارنـد گرچـه همیـن اندازه هـم نمـی توانند به 
مـدارک علمیـه ثابـت کننـد. فقط ادعاسـت.بعد امسـال 
کـه سـنه 1329 باشـد یک نفـر کرمانشـاهی از آقا شـیخ 
عبدالکریـم صـورت آن مجالـس را پرسـید ایشـان ]هـم[ 
همیـن انـدازه کـه نوشـتیم فرمودنـد و آن پرسـنده بـا 
تصریح درخواسـت فتوا و رای نموده درباره پسـر نورعلی 
شـاه شـیخ همانقدر فرمود که آنها مردود فقها هسـتند و 

خـود آن کرمانشـاهی از قـم بـه تهـران نزد مـن آمد«

2. مقصود اسـتفتائی است که در نشـریه همایون درباره 
رجعت منتشـر شـده اسـت: بسـم الله الرحمـن الرحیم 
احقـر بـه واسـطه کثرت اخبـار، اعتقاد به رجعـت دارم به 
نحـو اجمـال ولی این مطلب نـه از اصول دین و نه مذهب 
اسـت کـه اگـر فرض کسـی معتقـد بـه آن نباشـد، خارج 
از دیـن یـا مذهـب شـمرده شـود و نـه از مسـائل عملیـه 
اسـت کـه بر افراد مکلفین الزم باشـد اجتهـادا یا تقلید به 
دسـت آورنـد و در مثـل این زمـان باید به نحـو دیگرحفظ 
دیانـت مـردم نمـود و گفتگوی ایـن نحو از مطالـب به جز 
تفرقـه کلمـه مسـلمین و ایجـاد یـک عـداوت مضـره بین 

آنهـا فائده نـدارد. )األحقـر: عبدالکریـم الحائری(
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