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  ه دربارةنكتچند 
  اين كتاب

  
  

امـام  » مفقـود شـدن  « سال تمـام از  17ق، .  هـ1416با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان  
در ايـن مـدت،     ... گـذرد   مـي موسي صدر و همراهانش؛ شيخ يعقوب و استاد عباس          

ويـژه  رغم اقدامات مراجع عظام تقليد قم و مجف، علماء بزرگ جهان اسالم، بـه             علي
هاي سياسـي بعـضي از بـالد ديگـر، متأسـفانه            ايران، لبنان و عراق دخالت شخصيت     

هـا، هـيچ   نهاي مدعي دفاع از انـسان و سازما! اصطالح حقوق بشري مجامع جهاني به  
شدن وضع يك شخصيت برجستة جهان اسـالم و همراهـان وي             شنگامي در راه رو   

به همين دليل هنوز از سرنوشت قطعي امام موسـي صـدر و همراهـان،               . اند  برنداشته
تـرين  و بـدين ترتيـب امـام موسـي صـدر، بـزرگ            ... اطالع دقيقي در اختيار نيـست       

سـالمي  عاصر ما است كه حتي از سوي محافل سياسي نظام اشخصيت مظلوم تاريخ م   
  !! » استهيچ اتفاقي نيفتاده«، تا آنجا كه گوئي ما حق او ادا نگرديده

نـام  دنبـال سـرواني بـه     رژيم صهيونيستي و در كنار آن امپرياليسم غرب، هنوز به         ... 
سال پيش در حمله به لبنان   7از ارتش يهود هستند كه گويا خلباني بوده و          » ران آراد «
و » شـيخ عبيـد  «از لبنـان    » حـل مـشكل خودشـان      «آنهـا بـراي   ! .. شده است » مفقود«
اند و اخيراً توسط مـزدوري  غالي بردهدزديده و به اراضي اش    را  ... و  » مصطفي ديراني «

هواپيماي مسافري ايران را ربوده و به پايگاه نظامي خود بردند و از مـسافرين عـادي               
فقـود  لمللـي از مـسئلة م     اآنها در محافـل بـين     ! .. اند؟گرفتهرا مي » ران آراد «آن، سراغ   

استفاده شدن يك سروان، براي متهم ساختن ايران اسالمي و نيروهاي هوادار آن، سوء            
ي در جـايي مطـرح      طـور جـد   كنند، ولي ما؟ هنوز مسئلة امام موسي صـدر را بـه           مي

ن امـام موسـي     در ربوده شد  » سيا«و  » موساد«قدند  حتي دوستاني كه معت   ! ايم؟نساخته
طور رسمي و علنـي آن را بـا ليبـي در ميـان              اند، تاكنون به  ت داشته  دس ليبيصدر در   
  !..پيگيري نمايند! »مشتركاً«اند تا موضوع را نگذاشته
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گرايانـه يـا    دور از نگرش بعضي از محافل سياسـي و سـكوت مـصلحت            البته به ... 
 :ساله در جرايد تهران و قـم      ن امام موسي صدر همه    ا، دوست !پراگماتيستيبرخوردهاي  

طور محـدود و در حـد تـوان بـه وظيفـة خـود در       اطالعات، كيهان، بعثت و غيره، به    
گاه اين اقدامات درخور شـأن و       اند، اما هيچ  گراميداشت ياد و خاطرة ايشان عما كرده      

  .مقام برجستة شخصيت بزرگواري چون امام موسي صدر نبوده است
االت، خـاطرات، اسـناد و      آوري مقـ  البته از همان آغاز حادثة نـاگوار، مـا بـه جمـع            

هاي مربوط به زندگي و مبارزات امام موسي صدر، در ايران و لبنـان پـرداختيم       عكس
» تـاريخ و فرهنـگ معاصـر      «اي از سـوي مجلـة       نامـه گاه كه تصميم به نشر ويژه     و آن 

رو شديم كه مجموعاً حـدود      گرفته شد، با انبوهي از مقاالت و خاطرات و اسناد روبه          
 آمادة چاپ گرديد و ما ناچار، بـه تلخـيص آنهـا پـرداختيم و اكنـون          صفحة آن  2000

اسـت  صفحه ــ آمـاده شـده    1400در سه جلد ــ بالغ بر     » نامة امام موسي صدر   ويژه«
و جلـد دوم در مراحـل        گيردمندان قرار مي  اكنون جلد اول آن در اختيار عالقه      كه هم 

صـورت كتـابي    ينـي شـده، بـه     چسازي است، و جلد سوم كه باز حـروف        نهايي آماده 
  .منتشر خواهد شد» تاريخ انديشه  ـحركت اسالمي لبنان«مستقل، تحت عنوان 

اقوام، اسـاتيد بزرگـوار، علمـاء بـزرگ كنـوني و            : جلد اول يادنامه، شامل خاطرات    
هاي برجستة محافل علمي ـ سياسي ايران است كه روزگاري از همدرسان،  شخصيت

. اندساليان درازي با ايشان بسر برده      صدر بوده و   امام موسي همكاران   و ياران، دوستان 
 سـال گذشـته تهيـه شـده و اكنـون، پـس از       15مطالب جلد اول، بتدريج و در طـول    

  .گيردتكميل در اختيار شما قرار مي
در تهية اين مقاالت، و ترجمة مباحث جلد بعدي، بعضي از دوستان و همكاران ما               

اند، ولي بايد يادآور شـد  همكاري داشته»  ـ گروه تاريخ هاي اسالميمركز بررسي«در 
كردن اغلـب  ها و پيادهمند و متعهد در تهية مصاحبه  كه يكي از برادران دلسوز و عالقه      

 را بـه عنـوان سـپاس در    م را به عهده داشت و ما نام ايـشان  آنها از نوار، بيشترين سه    
، با اصرار خواسـتند     ز اين تصميم  گاهي ا مقدمة كتاب آورده بوديم، اما ايشان پس از آ        

اي هم بـراي    الزحمهو با توجه به اين نكته كه هيچ حق        ! امر خودداري شود  كه از اين    
اند درواقع خواسته  ــ تعالي بگيرند قتا پاداش خود را از ح      ــ اندنپذيرفته اين كار خود  
  : فرمايدآنها مي مؤمناني باشند كه خداوند دربارةاز آن گروه 

  
   .»صناهم بخالصة ذكري الداراخل انّا«
  
  

* * *  
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مندان خواهد شد، شامل شرح زنـدگي و  نامه كه بزودي تقديم عالقه    جلد دوم ويژه  ... 
مبارزات و خدمات امام موسي صدر در لبنان و جهان اسالم بوده و خاطرات جمعـي                

 گـزارش   وضوع آن، و براي تكميل م   ... كند  از علما و رجال سياسي لبنان را بازگو مي        
فقود شدن ايشان و همراهـان، در ليبـي و اسـناد و مـدارك ايـن                 كاملي از چگونگي م   

در آن آمده است كه آگـاهي از آنهـا،   ... حادثه و سپس متن كامل مدارك دادگاه رم و      
بسياري از حقايق را آشكار خواهد ساخت و بر نـسل جـوان مـا، در ايـران و جهـان              

شدن و غيبت امام موسي صدر، ـــ آن هـم در            هاسالم روشن خواهد نمود كه با ربود      
آغاز پيروزي انقالب اسالمي ايران ــ و به وسيلة ارتجاع عرب و عمال امپرياليـسم و                
صهيونيسم جهاني، دنياي سالم چه عنصر واال، برجسته، ارزشـمند و بزرگـواري را از       

  .دست داده است
هـاي ايـن    بنان و انديشه  كتاب سوم كه شامل تاريخ پيدايش حركت اسالمي در ل         ... 
هـاي  حركـت «: كتابهـاي در ضمن سلـسله   اريخ معاصر دنياي اسالم است،      تمرد  بزرگ

 مجموعـة  و با انتـشار . گرددمنتشر ميبزودي  » رهبري،  انديشه،  تاريخ: اسالمي معاصر 
و » نفـاق «ي صدر، پـرده از چهـرة      اين سه كتاب، ضمن شناخت و شناسايي امام موس        

شـود و درواقـع     گري دروغـين هـم برداشـته مـي         پردة انقالبي  در پشت »  عربي قدِح«
گـردد و نـشان   ماهيت واقعي مزدوران وابسته و پيوستة غرب امپرياليست، آشكار مـي  

دهد كه چگونه عرب جاهلي عصر ما، همانند عرب جاهليت اولي، كـه تـا ديـروز        مي
ز يـا عامـل     نمود، خـود امـرو    امام موسي صر را متهم به همكاري با غرب و شرق مي           

 ظلمـة  ملـة آمـاتور  در منطقـه اسـت و يـا ع   ي و علني امپرياليسم ـ صهيونيـسم   رسم
زند ليسم منهاي دين مي   ادم از سوسي  ! كه با پوشش قالبي رنگ سبز      غرب داريسرمايه

عـام  بـدون از سياسـت اسـت و بـراي قتـل           ! و خواستار رژيمي سـكوالر و اسـالمي       
بنـدد و بـه جنايتكـاران جنگـي         همكاري مي مسلمانان بوسني، با صرب تبهكار پيمان       

جـل  ر«از همين ماهيت مزورانه است كه       شك برخواسته   و بي ... كند  صرب كمك مي  
و از همينجا مظلوميـت     ... » !كمال آتاتورك «است و يا    ! »اسحق رابين «او، يا   ! »تاريخي

و رژيـم قـرون     ! »ابوزهـوه «گـردد كـه قربـاني توطئـة         امام موسي صدر مضاعف مـي     
  !..شده است! »ةراهبات الثور«ائي حرمسراداران وسط
روز بـه در هـر منطقـة عربـي ـ اسـالمي، روز     » هللاحزب«و » انتفاضه«اما فرزندان ... 

ترديد آنها رقم خواهنـد زد و در دوران         شوند و تاريخ آيندة منطقه را هم بي       بيشتر مي 
ن بـشارت الهـي   حاكميت حق، ديگر فرصتي به استمرار خيانت داده نخواهد شد و اي     

  :و فتواي محتوم تاريخ است
  
  . »الدين كّله ولو كره الكافرونهوالذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق، ليظهره علي«
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گرديـد، دامنگيـر ديگـر    » سـادات و رابـين  «طـور كـه نـصيب      و كيفر سخت، همان   
ناپـذير خداونـدي     كه اين نيز وعدة تخلـف      تبهكاران عرب و غيرعرب خواهد گرديد     

  :تاس
  
  .»عزيز ذوانتقامهللا امخلف وعده رسله، انهللا افال تحسبن«
  

* * *  
  

  :چند نكته نيز ضروري استايان اين مقدمه، يادآوري پدر 
ها، تكميل و تنظيم، و بـاالخره  و عكس بررسي دقيق، ترجمه، ويرايش، تهية اسناد       . 1

در، بـه  هاي ويژة امام موسي ص  سه جلد از كتاب    بر امور هر  » اشراف عام و كامل   «
 روشاهي،ي خـس  هـاد  االسالم والمسلمين استاد سيد   حجة *»فرهنگبان كوشا «عهدة  

بدون اغراق بيش از يك       علمية قم بوده كه    هاي اسالمي حوزة  مدير مركز بررسي  
اداي دينـي   «سال از وقت خود را وقف اين كار نيك نمودنـد تـا بـه قـول خـود         

، به اميد آنكـه مـورد قبـول         مختصر، در قبال خدمات مردي ناشناخته در عصر ما        
  .»حق تعالي قرار گيرد

رغـم عـدم تمايـل      حوزة علميـة قـم، علـي      » هاي اسالمي مركز بررسي «همكاران  
گذارنـد تـا بـدين      ايشان، و با اصرار، نام ايشان را براي سپاس بر تارك كتاب مي            

يـشان  اوقفـة خـود     واقع محصول تالش و كوشش بـي       ها كه در  وسيله اين كتاب  
 مـورد توجـه و    *»نظري در تاريخ  صاحب«از  » اي مستند مجموعه« عنوان   است، به 

  .اهتمام اهل تحقيق و تاريخ معاصر ايران و جهان اسالم، قرار گيرد
در ترتيب درج مقاالت و خاطرات، يعني در تقدم و تأخّر آنهـا ـــ بـه اسـتثناي                   . 2

 تنظـيم   يك مقاله در اول و يكي در آخر ـــ هـيچ عـاملي جـز تـاريخ تحريـر و                    
تاريخ تهيـة اغلـب مقـاالت در        .  نشده و مورد توجه نبوده است      مقاالت، ملحوظ 

  .پايان آنها قيد شده است
بعضي از نكات و مطالب، در مقاالت و خاطراتي چند، به ظاهر تكراري به نظـر                . 3

واقـع نـوعي تأكيـد و تأييـد          اين اگر به ظاهر تكرار تلّقي شود، در       . خواهد رسيد 
 چند نفر از بزرگان است و براي مستندتر و متـواتر بـودن حقـايق       مطلب، از قول  

  .تاريخي، نقل آنها ضروري بود

                                                                 
   .»مكتب تفكيك« كتاب مةمحمدرضا حكيمي در مقدوار به تعبير استاد بزرگ *
، زمينالدين اسدآبادي و بيداري مشرقسيد جمال: كتاب مةدر مقد به تعبير استاد سيد محمدمحيط طباطبائي *

  .1371تهران، . نشر فرهنگ اسالميچاپ جديد از دفتر 
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مام موسي صدر ــ مـدتي بـه     نامه ــ دربارة ا   رغم وعدة ما، نشر اين دو ويژه      علي. 4
و به همـين دليـل      !... تاد كه ناشي از تراكم مطالب آن و كثرت كار ما بود           تأخير اف 

 را بـه  6 و   5ها، شمارة   نامه اين ويژه  كه وعده داده شده بود،     3 و   2جاي شمارة   به
 خـاص زنـدگي، مبـارزات و        2نامـة شـمارة     اما ويـژه  !... دهدخود اختصاص مي  

رة استاد محمدحسين شهريار گرديـد       دربا 3انديشة شيخ محمد خياباني و شمارة       
 .ه به ياري حق بزودي منتشر خواهد شدك
هـا از سـوي دوسـتان و     اسـناد، خـاطرات و عكـس   در انتظار دريافت مقـاالت،    .  5

تـاريخ و  «هـاي  نامـه خوانندگان گرامي براي تكميل اين مجموعـه و ديگـر ويـژه       
ـ يـشنهاد و نظر   ترديد از دريافت هر نوع نقـد، پ       بيو  ... هستيم  » فرهنگ معاصر  ة ي

 .اصالحي نيز سپاسگزار خواهيم بود
  

  مجيبأنّك سميع الدعا قريب ... ربنا تقبل منّا 
  هاي اسالمي علميه، مركز بررسيةحوز: قم

  ــ گروه تاريخ ــ
  . هـ1416المبارك رمضان

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

  
  

  جلد اول
  
  

  خورشيدي همچنان درخشان
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  



 



 

  
  
  
  
  
  

  درخشان همچنان خورشيدي
  

  هادي خسروشاهي سيد
  
  

بزرگ مرجع فقيد   ، فرزند برومند     موسي صدر رهبر شيعيان لبنان      سيد ــ امام    ــ اهللا  يةآ
 پـدر و اجـداد پـدري و          ...صدرالدين صـدر اسـت     عظمي سيد ال  اهللاية، مرحوم آ   شيعه

مادري وي عموماً از علماي دين و زعمـاي بـزرگ شـيعه بودنـد و شـناخت آنهـا از           
ندان وي ضروري است، اينك     صدر و خا    و آشنائي با امام موسي    » شناسي  رجال«لحاظ  

 خاندان   كتاب، اشاره كوتاهي به شرح زندگي آن بزرگوار و اصالت تاريخي           ةدر مقدم 
  :بزرگ وي، داريم

  
  الدين صالح شرف سيد .1

ـ         شـرف  سـيد  صالح صدر، سيد    جد اعالي امام موسي     1122 سـال هالـدين اسـت كـه ب
نزديكي شهر صور، در جنوب لبنان ديده به جهان گـشود و    » شحور«هجري، در قريه    

ي بـه   القدر دين   پس از پايان تحصيالت در همان روستا اقامت گزيد و از عالمان جليل            
از توابع صور خريداري كرد و بـراي  » معركه«اي را در روستاي      وي مزرعه . شمار آمد 

 سـيد «امرار معاش، به كشاورزي اشتغال ورزيد و درهمين مزرعه بـود كـه فرزنـدش              
  .بدنيا آمد» صدرالدين

احمـد  «الدين زندگي آرامي داشت تـا اينكـه در جنگـي كـه                شرف صالح سيد  سيد
به راه انداختـه بـود،      » جبل عامل «ن عثماني برضد علماي شيعه      يكي از سردارا  » جزار

نام داشـت، در    » الدين  هبة سيد«پسر بزرگ او را كه      » جزار«وارد نبرد شد و دژخيمان      
 به قتل رسـاندند و خـود سـيد        » شحور «ة سالگي درمقابل چشمان پدر در قري      21سن  
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بسر بـرد، امـا سـرانجام بـا         » عكا«ها در زندان آنها در        صالح را دستگير نمودند كه ماه     
  .همكاري بعضي از نگهبانان شيعه موفق به فرار شد

  :دهد اين ماجرا را چنين شرح مي» حسن صدر سيد«پژوهشگر معاصر
  

صالح و گروه ديگري از علماء دين را در جـائي زنـداني سـاخته بـود كـه           احمد جزار، سيد  
 .بـشناسند  وانستند اوقـات نمـاز را    ت  شد تا آنجا كه نمي      شب و روز در آن تشخيص داده نمي       

روايت شده اسـت، و  » المهج«شود كه در  مي» دعاي طائر رومي «صالح مشغول خواندن     سيد
گردد و سرانجام به همراه شش تن از زندانيان           از خداوند خواستار رهائي خود و يارانش مي       

  1.»گردند  هـ مي1197ديگر موفق به فرار از زندان مخوف جزار در سال 
  
 عجوار امـام علـي     نجف اشرف در   گردد و در    صالح به سوي عراق رهسپار مي      يدس

 محمـد و همـسر و دو پـسرش سـيد     گزيند و پس از مدتي بـرادرش سـيد         اقامت مي 
  2.شوند محمدعلي نيز به وي ملحق مي صدرالدين و سيد

  
  صدرالدين صدر سيد .2

الـدين     شـرف  صـالح  صـدرالدين، فرزنـد سـيد      صـدر، سـيد      جد بزرگوار امام موسي   
از توابـع جبـل عامـل    » قشيب «ة هجري در قري1193موسوي عاملي است كه در سال  

ـ  ةبه حـوز  » جزار«پس از معركه    متولد شد و     ش و   نجـف رفـت و در اثـر تـال          ة علمي
مقـام زمـان خـويش قـرار         علما و مجتهـدان عـالي      ةكوشش، طولي نكشيد كه در زمر     

العظـاء   قدر مرحوم شيخ جعفر كاشف    وي با دختر مجتهد بزرگ و مرجع عالي       . گرفت
كـه در آن    ـــ   ازدواج نمود و پس از چندي به ايران هجرت نمود و در شهر اصفهان               

 اقامـت گزيـد و در ايـن شـهر            ـــ  لم و محل رجال دين و اهل فضل بود        زمان دارالع 
ها مرجع طراز اول تدريس و قضا و فتوي بود و تعدادي از مشاهير علماء ماننـد                   سال

 و سـيد » الروضات«ي انصاري، ميرزا هاشم چهارسوقي و برادرش صاحب شيخ مرتض 
  .از محضر او استفاده علمي نمودند»  البهيهضةالرو«محمد شفيع صاحب 

الدين، بنـي اعمـام يكديگرنـد و از           الزم به يادآوري است كه خاندان صدر و شرف        
صـالح   سـيد «باشـند و تـا دوران        هاي شـريف مـي      ترين خاندان   دارترين و اصيل    ريشه
شهرت داشتند، اما پس    » الدين  شرف«تمامي اعضاء اين خاندان بزرگ به       » الدين  شرف

بن صالح موسوي به مقام مرجعيـت و رياسـت شـيعه نايـل                صدرالدين از اينكه سيد  
  .مشهور شدند» صدر«آمد، اين شاخه از خاندان، به 

                                                                 
  . 234 امل االمل،ص ةتكمل. 1
   .15تي كرماني، ص علي حج: ، تأليف»تر چمرانلبنان به روايت امام موسي صدر ودك«. 2
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 بودنـد، بـه     فرزند كه همگـان از علمـا و رجـال ديـن            5صدرالدين   از مرحوم سيد  
 اهللا سـيد    يـة آ. بـود » اسـماعيل  سـيد « تـرين آنهـا از لحـاظ سـن        كوچـك . يادگار ماند 

  1. هـ درگذشت1262صدرالدين در سال 
  
  اسماعيل صدر سيد .3

صـدرالدين اسـت كـه از        اسماعيل صدر، فرزند سـيد     جد اول امام موسي صدر، سيد     
هـد و تقـوي و مراتـب      بزرگان علما و مراجع تقليد شيعه در زمان خـود بـود و در ز              

  .رفت شمار ميهعلمي و كماالت معنوي، مشهور و مورد قبول همگان ب
نعمت پدر   هـ در اصفهان ديده به جهان گشود و در خردسالي از        1258وي در سال    

 آقـا «محمـدعلي، معـروف بـه        محروم گرديد و تحت تربيت برادر بزرگـوارش سـيد         
 مقـداري از دروس سـطح را پـيش    قرار گرفت و پرورش يافت و مقدمات و       » مجتهد

» المسترشدينيةهدا«، در درس شيخ محمدتقي صاحب       وي خواند و بعد از فوت وي      
 تمـامي امـوال مـوروثي خـود را بـه بـرادران خـود          1281حاضر شد تا اينكه در سال       

كـه  هنگـامي . تحويل داد و خود به قصد ادامه تحصيل، راهي عتبات عاليـات گرديـد             
نصاري فوت شده بـود و او در مجـالس فاتحـه آن بزرگـوار     وارد نجف گرديد شيخ ا 

و سپس در درس زعماي حوزه چون شيخ راضي ابن شيخ محمد فقيـه        . شركت نمود 
ـ   (الغطـاء   شيخ اكبر كاشـف    ابن  علي بن   و شيخ مهدي  ) هـ1290( نجفي سـال  همتـوفي ب
 از وي. شركت نمود و از آن پس مالزم ميرزاي شـيرازي در سـامرا گرديـد    )  هـ 1289
ترين و برترين شـاگردان ميـرزا و از مهـاجرين نخـستين بـه سـامرا محـسوب                   بزرگ

سال و چند ماهي نيـز در سـامرا مانـد و سـپس بـه                و بعد از وفات ميرزا يك     . شد  مي
حسب احساس تكليف از سـامرا مهـاجرت كـرد و در كـربال اقامـت گزيـد و بنـاي                     

  رونـق فـراوان يافـت      كـربال    ة علميـ  ةريس گذاشـت و از بركـت وجـود او حـوز           تد
  الـدين عـاملي،     شـرف  ميـرزا محمدحـسين نـائيني، سـيد       : و بسياري از فضال ازجمله    

او مرجع تقليد بسياري     حسين فشاركي و بسياري ديگر، از شاگردان وي بودند و          سيد
 هـ در   1339 و يا    1338رفت و سرانجام در سال        شمار مي هاز مردم كربال و ساير بالد ب      

  .هاي رواق مطهر، مدفون گرديد ات گفت و در يكي از مقبرهكاظمين به درود حي
محمـدجواد،   صـدرالدين، سـيد   سيد: مانده از وي عبارت بودند ازچهار فرزند باقي  

محمدمهدي كه جملگي از فضالي معـروف و صـاحبان تحقيـق و              حيدر و سيد   سيد

                                                                 
  . 114 و 113ص.  فارسيجمة الرازي، ترية هد ـ160 ـ 1/159 البشر، ج ءنقبا. 1
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 آن  بزرگـوار شـيخ مرتـضي آل ياسـين، در رحلـت            ة عالم 1.نظر و مراجع ديني بودند    
  :بزرگوار ابياتي سروده كه بر روي سنگ قبر وي ثبت شده است

  
  اخفي فضائلك القبر فهيهات ما               الثري فيلئن يك اخفي القبر شخصك
  فقد غاب من اطباق تربته البدر                             فطوبي لقبر انت فيه مغيب

  عدا بثراه اليوم ينتج القطر            قطر بعدما           لست بمستسق له ال و
  من الخلد اسماعيل طاب له الصدر                 فارخوا  تخيرت صدرالخلد مأوي

  
  ـ هـ 1339ـ 

  
  صدرالدين صدر  سيد.4

قدر و   فقيه بزرگ و از مراجع عالي      2صدرالدين صدر  اهللا سيد   يةپدر امام موسي صدر آ    
 در كـاظمين در ميـان       ـــ  3 هــ  1298 يـا     ــ ق. هـ 1299وي در سال    . معاصر شيعه بود  

ادبيات و قسمتي از علوم مقـدماتي را در سـامرا           . چنين خانداني ديده به جهان گشود     
  ــ  كه يكي از مراجع تقليد بود       ــ اساتيد وقت فرا گرفت و بعد در خدمت پدرش         از

 كربالئـي خوانـد و      به كربال مهاجرت كرد و سطوح عاليه را در محضر شـيخ حـسن             
 پدر، راهي   ةعظم خود حضور يافت و سپس به توصي        درس والد م   ةتي هم در حوز   مد

ظم يـزدي   كـا   نجف گرديد و مدتي در درس آخونـد خراسـاني و سـيد             ة علمي ةحوز
 هــ بعـد از فـوت    1329 اجتهاد نايل گرديـد و در سـال          ةشركت نمود و به اخذ اجاز     

ه سال در مشهد ماندگار      به ايران آمد و مدت د      ع پدرش جهت زيارت بارگاه امام رضا     
 با دختـر مرجـع بـزرگ        جاشد و به تدريس و ارشاد مردم مشغول گرديد و در همان           

  .بي صفيه ازدواج كرد نام بيه حاج آقا حسين قمي، باهللايةآوقت مرحوم 
 هـ به نجف اشرف مراجعت كرد و براي احترام، در درس ميرزاي 1344و در سال 

و  قدر به ايران برگشت و به دعوت مرجع عالي1349شد و در سال  نائيني حاضر مي
قم اقامت گزيد  اهللا حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي در ية قم آة علميةمؤسس حوز

بزرگ و معروف و يكي از اركان قدر و مرجعي سرعت به عنوان فقيهي عاليو به
 ع بزرگائري به همراه دو مرج حاهللايةآقم اشتهار يافت و پس از رحلت  ة علميةحوز
  حوزه  زعامت ــخوانساري محمدتقي اهللا سيدية و آتحج محمد اهللا سيد ية آ ــديگر

                                                                 
 االدب نة ريحا404=3/403  اعيان الشيعه-1/115المؤلفين العراقيين   معجم ـ160 ـ 1/159، جنقباء البشر. 1
   1/315  ج،االعالم زركلي ـ 423 ـ 3/421
   . معروف گرديد»صدرالدين صدر«بعداً به  م او محمدعلي بود ونا. 2
   .404 ص، 3، جاعيان الشيعه. 3
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  صدرهللا اتصوير آية
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   تصوير
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قم خدمات شايان توجهي نمود      ة علمي ةيعيان را به عهده گرفت و درحوز      مرجعيت ش 
  1.و شاگردان زيادي در مكتب خود تربيت كرد

  
  دراهللا ص ية آروايتي از

 هــ قمـري،   1355 قـم در سـال   ة علميـ ةاهللا حـائري مؤسـس حـوز    يةپس از رحلت آ 
دبا در سوگ او اشعار زيبايي به زبان عربي و فارسي سـرودند كـه     بسياري از علما و اُ    

  .اهللا صدر بودية آنها، اشعار نغز و پرمحتواي آترين جالب
  :ش بسته چنين استاهللا حائري نق يةمرد بزرگ كه بر سنگ قبر مرحوم آاشعار اين 

    
  وانحل منسلك العلوم عقده      اهللا قضي                 عبدالكريم آيت

  د اركان المعالي فقدهوه     اجوب ربع العلم بعد خصبه              
   بعده امست يتامي ولده   و   كان الهل العلم خير والد               
  دهراً و غاب اليوم عنه سعده         كوكب سعد سعد العلم به             

  به سهمه ياليت شلّت يده     القعد ه غاله الردي           في شهر ذي
  شهر الحرام كيف حلّ صيده       في حرم االئمة االطهار في            
  »لدي الكريم حلّ ضيفاً عبده   «      دعاه مواله فقل مورخا              

                                                                 
   .944 ـ 2/943  ج،نقباء البشر. 1
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 ديگـري از    ةن را بدرود گفت و با رحلـت او حلقـ          لكريم حائري جها  اهللا عبدا يةآ( :
و فقـدان او    . او بوسـتان شـكوفاي دانـش بـود        .  دانش و فرهنگ از ميان رفت      ةزنجير

، بهترين پدر بود و بـا رحلـت او           او براي دانشوران  . ها را به لرزه درآورد      اركان ارزش 
و دانش، روزگاري    كه فرهنگ    بختي بود    نيك ةاو ستار . فرزندان علمي وي يتيم شدند    

 سعادت علـم ناپديـد    ة يافت، اما اينك با رحلت او ستار        او سعادت  ةطوالني، به وسيل  
سوي او نشانه رفت كه كاش دسـتش فلـج          هدر ماه ذيقعده، روزگار تير اجل را ب       . شد
بيـت، صـيد حـالل    اهل  چگونه، در ماه حرام و حرم در حرم امامان پاك، آخر   . شد  مي

 پروردگـار،  ةبنـد : خواند و تاريخ آن چنين شد سوي خويش فراهش او را بشد؟ خداي 
  .)همان خداي كريم گرديدم

 هللايـة خـود آ  دهد كه بـه روايـت         اي رخ مي    پس از سرودن اين اشعار نغز، مكاشفه      
  :صدر بدين صورت بوده است

   
خرمـي    و سبزسردر بوستان بسيار    پس از انشاء اين قصيدة كوتاه، در عالم رؤيا ديدم كه            

و . آب زالل پوشانده اسـت    لبريز از   نهرهاي      و هاميوهو  هستم كه سراسر آن را درختان       
خواهيـد حـاج      مـي « :رو آمد و گفت   ههمان حال فردي از روب     زنم، در    قدم مي  نمن در آ  

  »!با كمال ميل« :گفتم »شيخ را مالقات كنيد؟
كنار حوضي كه اطراف     سرسبزتري كه وسط باغ و       مقداري راه طي كرديم و به فضاي      

آن  ةساختمان باشكوهي بود كه چنـد پلـ       طرف راست آن     در. كاري بود، رسيديم  آن گل 
  .هاي متعددي به سوي باغ داشت باالتر از زمين بود و در و پنجره

  »!نگاه كن« :گفت
هـا تكيـه بـه در داده و بـاغ را           وقتي نگاه كردم حاج شيخ را ديدم كه در يكي از اطاق           

سالم كردم و شتابان وارد اطاق شدم، جـواب مـرا داد و پـس از پـذيرايي     . دكن  تماشا مي 
بـه  .  و آنگاه حال آقايان و وضـعيت حـوزه را پرسـيد            ».حالم بسيار خوب است   « :فرمود

بـراي  « :فرمـود . گزاري وارد شد و چاي آورد      خدمت »!خداي را سپاس  « :عرض رساندم 
خيـر،  « :فرمـود  » هم خدمت شما باشم؟ ميل داريد، من  اگر  «:  گفتم »!روآقاي صدر هم بيا   

  ».شما كار داريد و با شما كار دارند و بايد برويد
انگيـز بـاغ نيـز      زيبـا و دل ةركردم گاه به منظـ   طوري كه با حاج شيخ صحبت مي      همان

 باغ براي من جالب است كمي بلند شـد  ةدم و او با فراست دريافت كه منظر     كر  نظاره مي 
  :و فرمودو هر دو دست را بلند كرد 

  
  .همان خداي كريم گرديد پروردگار، مةبند: ».لدي الكريم حلّ ضيفاً عبده«
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  صدر از دنيا رفت
صدر، از پروا پيـشگان و انديـشمندان نامـدار جهـان تـشيع                  صدرالدين اهللايةآمرحوم  

اي داشـته اسـت    كاشفه قم، مة علميةورد رحلت او يكي از روحانيون حوز در م . است
 آزاده است كه آن را از       عظمت و كرامت و بزرگواري آن عالم رباني و         ةدهند  كه نشان 
 ةنـام حـوز   هز مجتهدين مسلم و ب    ــ ا اهللا جناب حاج شيخ عبدالنبي عراقي         يةمرحوم آ 

  :كنيم  نقل ميــ قم ةعلمي
  

 قمـري بـود كـه      1373الثـاني، سـال        ربيـع  19خاطر دارم كه روز شنبه برابر بـا         هدرست ب 
اهللا حاج شيخ عبدالنبي، رفتم ايشان در تعبير خـواب مهـارتي بـسيار                يةآنگارنده به منزل    

االسالم آقاي ميرزا  ةحجبه هنگام ورود من بود كه . بودداشت و به اين امتياز نيز معروف     
اهللا شـرفياب شـدم       يـة هنگامي كه به محضر آ    . خارج شدند محمد همداني از بيت ايشان      

خـواب  «: فرمـود  »مطلبـي داشـت؟   ! آري«  :گفـتم  »يـدي؟ آقا شيخ محمد را د     «:فرمودند
 »تعبير آن براي شما روشن است؟ چـه خـوابي ديـده بـود؟             « :پرسيدم ».عجيبي ديده بود  

 ةديدم كه به حرم مطهـر دخـت گرانمايـ         خواب   گويد شب گذشته در     ايشان مي « :فرمود
اي   اتحـه باالسـر رفـتم تـا ف       شرفياب شده و از آنجا به مسجد         )اَلسالمعليها( حضرت كاظم 

اهللا يـة ديـدم ميـان قبـر مرحـوم حـائري و آ           بخـوانم كـه      )سره قدس( اهللا حائري   يةبراي آ 
  ». استخوانساري قبري آماده

  »اين قبر براي چه كسي آماده شده است؟« :با تعجب از خود پرسيدم
صدر از دنيـا رفـت،   . من، صدر است اين قبر پسر«  :قدري را ديدم كه فرمودبانوي گران 

  ».رزندي بوداو خوب ف
ـ  كه گفت  سخن مي  خواب اين مورد در هنوز عراقي اهللا  يةآ مرحوم شگفت اينكه   ناگـاه هب
    را  )سره قدس( صدر آقاي العظمياهللايةآ رحلت خبر و افكند طنين حرم يصداي بلندگو 

  1.عالن كردا
  

كنار قبر مراجع عظام     به رحمت حق پيوست و در     » قم«ترتيب آن بزرگوار در        بدين
  .خاك سپرده شده  بع ر، در حرم مطهر حضرت معصومهديگ

آن  جاي ماند كـه پـسران   هاهللا صدر، ده فرزند، سه پسر و هفت دختر ب يةاز مرحوم آ 
  :از بزرگوار عبارتند

  .) ش1373 هـ، 1415متوفاي (اهللا حاج آقا رضا صدريةمرحوم آ
  .اصغر صدرعلي جناب آقاي سيد

  عيان لبنان شيةشدامام موسي صدر رهبر ربوده

                                                                 
  . 248 ـ 245صفحه  ،1374 چاپ قم، ،شيخ محمد رازي: ف، تأليكرامات صالحين. 1
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كه مؤلف : مانده است  يادگار ه و ارزشمندي هم از آن بزرگوار ب       تأليفات و آثار پربها   
  :نويسد ، تعداد و نام آنها را چنين ميةالحجآثار 
  

از  ديث، فقه، اصول و تاريخ اسـالم كـه       آثار قلمي ايشان بسيار است در فنون مختلفه، ح        
و  االمـر كـه تمـام آن از اخبـار           حب صا است در احوال حضرت   » المهدي«مطبوعات آن   

الفصول در علم اصول اسـت   صةاند و ديگر خال ت تأليف فرمودهاحاديث عامه و اهل سن   
  .كه فصول را ملخص فرموده و مورد بحث و مطالعه اهل فضل و دانش است

  
ـ    ه  تأليفات و آثار علمي ديگر ايشان كه اغلب آنها متأسفانه ب           ه چاپ نرسيده است، ب

  :تقرار ذيل اس
، 4، رسـاله در حكـم ماءغـساله    3، منظومه در صـوم  2، منظومه در حج   1: فقه )الف

ـ     6، رساله در حج     5 در تقيه    ةرسال ، 7 از منكـر     معـروف و نهـي    ه  ، رساله در امر ب
 ةالنجـا  سـفينة ، 10ةالنجا سيلةو، حاشيه بر 9الوثقي ة، حاشيه بر عرو  8  در نكاح  ةرسال

  .هئالمر، رسالة في حقوق 11در فقه فارسي 
  االصولية، حاشيه بر كفا2الفصول  صة، خال1 )ب
 ة، رسـال  3  در رد شبهات وهابيـه     ة، رسال 2 اصول دين   در ة، رسال 1عقايد  : اصول )ج

  .در اثبات عدم تحريف كتاب
  . جلد5مختصر تاريخ اسالم در : تاريخ )د

خبار خاصه ، لواء محمد در ا 3، المهدي   2 حقوق در اي  ، رساله 1: ديث و اخبار   ح )هـ
  . جلد6جديد، در  با طرز بيت اهل العلم مجموعه اخبار ينة، مد4 جلد 12 عامه و

  1»…ديوان اشعار، شامل اشعار مذهبي، اجتماعي، نصائح، مدائح و «: اشعار )و
ــه  شــعري واالةايــشان داراي ذوق و قريحــ ــود و اشــعار بــسياري، بيــشتر ب   ئــي ب

 ايشان، شعري است كه به هنگام تـسلط         ةندده  اند و از جمله اشعار تكان       هعربي سرود 
ائمه بقيع سروده كـه مطلـع آن چنـين             سلطان وهابي عبدالعزيز بر حجاز و هدم حرم       

  :است
  

  يشيب لهولها فودالرضيع         ة البقيع            لعمري انّ ناحي
  اذالم نصح من هذا الهجوع    فاتحه الرّزايا            وسوف تكون
  حقوق نبيه الهادي الشفيع    اهللا يرعي               م فهل من مسل

  
                                                                 

  . 203، تأليف محمد رازي، چاپ اول، ص علميه قمةتاريخ حوزا ي ةآثار الحج. 1
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  تصوير

  

  

  

  تصوير
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سزا يافت و عـده زيـادي از        ي به النهرين، شهرت   اين اشعار در ميان شعراي عرب بين      
ها چـاپ كردنـد       ها و روزنامه    شعراي عرب آن را تخميس و تشطير نموده و در مجله          

  1.كردتا آنكه حكومت عراق از نشر آن جلوگيري 
  
  مادري جد . 5

وي در سـال    . اهللا حاج حـسين طباطبـائي قمـي بـود           يةمادري امام موسي صدر آ     جد
  ديـده بـه  ،ي قم بودنداي كه همه از عالمان طراز اول شهر مذهب  ق در خانواده  .هـ1282

 بـه نجـف     تهـران  مقدمات و سطح، در قم و        ةدورگشود، و پس از تحصيالت      جهان  
 نجف از محضر مراجع و فقهاي بـزرگ چـون   ة علميةاشرف هجرت نمود و در حوز     
گرفت و علـم اخـالق    كاظم يزدي فقه و اصول را فرا مرحوم آخوند خراساني و سيد  

مرتضي كشميري و علم حديث را از محدث نـوري آموخـت    را نزد عالم عارف سيد    
 فـيض  محمـدتقي شـيرازي بـه كـسب     و چندسالي هم در كربال از فقيه بزرگ ميـرزا         

ف گرديد و براي خدمت بـه مـردم          و سپس به مشهد مقدس مشر      2ول بود علمي مشغ 
  .ايران، در آنجا مقيم شد

و  وح بلند و آسماني امام هشتم، درس وي در كنار آستان قدس رضوي با الهام از ر         
بحث حوزوي را گسترد و شاگردان زيادي تربيت كرد و در همان حـال بـه كارهـاي            

كـرد و     تماعي و سياسي مـردم نيـز رسـيدگي مـي          هاي فردي، ديني، اج     روز، گرفتاري 
  در بـود كـه   همـو . ورزيـد  ورمداران كوتـاهي نمـي  اي از مبارزه با ستمگران و ز       لحظه
  بــارزه را بــر دوش گرفــت و دروحــشت و اختنــاق رژيــم رضــاخان، پــرچم ماوج 

و ديگـر   » كـشف حجـاب    «ةبود، عليـه اليحـ     شده حبس ها  سينه در ها  نفس كه زماني
رژيم پهلوي شوريد و شوري حسيني در ميان ملت مسلمان ايران بـه              خالفكارهاي  

ديني رضاشـاه از مـشهد       مردمي و ضد   هاي ضد   اعتراض به برنامه   و به عنوان   مودن پا
اي در پنج ماده خطاب به سردمداران رژيم صـادر      و بيانيه .  كرد به سوي تهران حركت   

   3.نمود
  
  

                                                                 
ق .هـ 1366  چاپ اول،،خيابانيواعظ  تأليف حاج مالعلي »علما معاصرين« و428 ـ 3  ج، االدبةريحان. 1

  . 217صفحه 
   .4/376 اهير دانشمندان جششيخ محمد رازي، استدراكات م. 2
   .160-2/70  ج، ايرانونعلي دواني، نهضت روحاني. 3
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  مادر .6
حسين قمـي   آقا اهللا حاجية صدر با دختر فقيه مجاهد آ     لدينصدرا اهللا سيد   يةگفتيم آ ... 

 ها در خانـه سـيد  سالاين دختر با ايمان همسر فداكاري براي وي بود و    . ازدواج كرد 
  بگـي شـوهر خـويش را تحمـل        طل دوران هاي سختي ةين زندگي نمود و هم    صدرالد

ه زنـي   او كـ  .  اين ازدواج و پيوند مقدس سه پسر و چندين دختر گرديـد            ةكرد و ثمر  
اهتمـام بـه   فداكار براي همسر و مادري مهربان و دلسوز براي فرزندان خـود بـود بـا     

وي كـه امـروزه     . ام داد طور كامل انج    مادري خويش را به    ةتربيت درست آنان، وظيف   
  .دارد خاصي احترام آشنايان و هافاميل ها، نوه فرزندان، ميان در است، سالگينود مرز در

 پـاك   ة مادر، از سالل   ة پدر و هم از ناحي     ةسي صدر، هم از ناحي    ترتيب امام مو    بدين
تـرين ثمـرات   بـزرگ . پيامبر بزرگ خدا و داراي تباري واال و اجدادي بزرگوار اسـت     

اهللا     يـة ام موسي صدر و برادر بزرگـوارش آ       وصلت اين دو خاندان اصيل و شريف، ام       
 1.رونـد   شيع به شمار مي   باشند كه هر دو از مفاخر جهان اسالم و ت           سيد رضا صدر مي   

و بدون شك عامل وراثـت معنـوي در سـاختار رشـد شخـصيتي، علمـي، فكـري و                    
  … اخالقي فرزندان تأثير فراوان داشت

  ام موسـي صـدر از سـادات موسـوي و بـا             امـ  ٢برطبق ضبط كتب رجال و تـراجم      
 واسـطه بـه     37 بـا  رسـد و     مـي  عجعفـر    بـن     واسطه به امام هفتم حـضرت موسـي        32

 اين خاندان اصيل بدين قـرار      ة طيب ةشجر رسد و    مي س ا و فاطمه زهر   عان علي اميرمؤمن
  :است
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                 
 و 14 ةآثار ايشان در شمار شرح زندگي و .مت ايزدي پيوست در قم به رح1373 سيد رضا صدر، سال اهللاةآي. 1

  . مراجعه شود.  آمده است»تاريخ معاصر« مجلة 13
تاريخ  يا ةآثار الحج  و54اهللا فقيه سيد حسن صدر، صفحه ةآير محدث خبي ، تأليف فقيه و امل آالمللةمكت. 2

 13-14 ة، شمارفرهنگ معاصر تاريخ و ةمجلتي كرماني در  علي حجلةمقا 209  و208 ، صقم ة علميةحوز
    .329 تا 317 ص
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  حسين قمي آقا حاجتصوير
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   1  
ه الزهـراء سـيد      ع بـن ابيطالـب   قـين علـي   المتابوه اميرالمؤمنين و امام    ع  نـساء العـالمين  ةو امـ  

  

             2    
  ع  الحسين سيدالشهداء و سبط سيداالنبياءهللابن ابي عبدعلي

  
        3         4                 5        

  ع الـصادق  هللاعبدااالمام ابي ابن         عباقر جعفر االمام ابي ابن      ع العابديناالمام زين ابن     
  

               7                                           6    
ــضي  ــراهيم المرتـ ــن ابـ ــنابـ ــي                                    ابـ ــام موسـ ــاظماالمـ   ع الكـ

  

    8            9          10           11           12        13        14  
  محمدابن        علي ابن     هللاعبدا ابن  محمد     ابن      طاهر ابن      الحسينابن موسي     ابن
  
    20            19            18            17           16             15   
د          ة       ابن حمزهللا       ابن سعداةابن حمزاحمد           ابن هللا ابـن عبـدا        ابـن محمـ  
  
    21           22                      23                       24        25  
  علي ابن        محمد ابن     )الحسنبابي المعروف( الدينتاج محمد     ابن      ابن      هللاعبدا ابن
  

           30              29                  28            27            26  
ـ    الحسين          ابن ابن علي نورالدين     ابن نورالدين علي                    ابـن الحـسين    د        ابـن محم  

  
               31                                                      32   

  )الدينالشهير بشرف(العابدين                            ابن السيدالشريف ابراهيم                         ين      ابن ز 
  

          35                     34                         33  
د   الدين       ابن       صالح شرف  السيد ابنلدين العاملي               صدرا السيد ابن السيدالشريف محمـ  
  

      36                             37  
  ابن السيد اسماعيل                    ابن السيد صدرالدين

  
          

  االمام موسي صدر                
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  صدر موسي امام زندگي
 ش در شهر مـذهبي قـم ديـده بـه جهـان              1307 فروردين ماه    15در در   امام موسي ص  

دبستان «دروس ابتدائي را در     . گشود و در ميان اين خاندان علم و تقوا پرورش يافت          
 قـم شـد و بـا دريافـت مـدرك            1قم گذراند و بعد وارد دبيرستان سنائي شهر       » حيات

 به تحصيل علـوم     ة علمي ةو سپس در حوز   . تحصيل گرديد ال  ديپلم از آن دبيرستان فارغ    
نجاميـد   بيش از ده سال به طول ا       ةالمي پرداخت و تحصيالت وي در حوز      ديني و اس  

حقوق اقتصادي   در ليسانس مدرك به اخذ  نيز تهران حقوق ةدانشكد در آن موازات به و
  .نائل آمد

و هـاي فرانـسه       طور كامل تسلط داشت و با زبان      وي به دو زبان فارسي و عربي به       
 قـم  ةعلميـ  ةحـوز شت كه در صف فضالي ممتـاز        نگذمدتي  .  هم آشنا بود  سي  انگلي

 و منطـق و فلـسفه     اصول  نيز عالوه بر تحصيل، به تدريس فقه و          و خود   قرار گرفت   
  2.پرداخت

  :توان از اين فرزانگان نام برد از اساتيد معروف ايشان مي
اهللا يـة  آ .4رضـا صـدر       سيد اهللا  ية آ .3اهللا محقق داماد      ية آ .2 علوي اصفهاني    اهللايةآ .1
  اهللا خمينـي    يـة  آ .6كمـري   حجـت كـوه    محمـد  اهللا سـيد  يـة  آ . 5خوانساري   احمد سيد

  .محمدحسين طباطبائي اهللا سيد ية آ.7
 ش پـس از رحلـت پـدر بزرگـوارش عـازم عـراق               1334امام موسي صدر در سال      

محضر  از    نجف اشرف  ةعلمي ة ش در حوز   1337سال تا سال     گرديد و به مدت چهار    
ياسـين و     اهللا شيخ محمدرضـا آل    يةمحسن حكيم، آ   اهللا سيد   يةاساتيد و مراجع بزرگ آ    

 و به مقام عالي   . مند گرديد   هاي فقه و اصول بهره      ابوالقاسم خوئي در رشته    اهللا سيد   يةآ
بـه  ها، ايشان قبل از آن كه         دوره اغلب آشنايان و هم    ةاجتهاد نايل آمد، اگرچه به عقيد     

 اجتهاد رسيده و در مـسائل مختلـف         ة قم به مرحل   ة علمي ةدر حوز نجف مشرف شود    
  3.نظر بود فقهي و اصولي صاحب

  
  الدين شرف عبدالحسين اهللا سيد  يةبا آ ديدار

گذشـت كـه بـراي         دو سال از اقامت امام موسي صدر در شهر نجـف اشـرف مـي               ...
رديـد و بـا   م براي ديدار سـرزمين اجـدادي، عـازم لبنـان گ    1955نخستين بار در سال    

                                                                 
  . شددي اداره ميوحاين دبيرستان به مديريت آقاي احمد ا. 1
   .206  و205  ص»ةآثار الحج«رجوع شود به . 2
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در آن زمان هنوز زعيم بزرگ . بستگان خويش در صور و شحور و معركه ديدار نمود       
اهللا   يـة الدين در قيد حيـات بـود و آ           شرف عبدالحسين اهللا سيد   يةشيعه و فقيه مجاهد آ    

در اين مالقات دو شخـصيت  . همان وارد منزل ايشان شد  موسي صدر به عنوان م     سيد
 ثبات و مقاومت بود و آخـرين مراحـل زنـدگي            ةنااستو كه يكي از      ــ  اسالمي بزرگ

گذراند و آن ديگري جواني كـه آمـادگي هرگونـه تـالش در راه اعـتالي                   خود را مي  
موسي صدر در اين مالقـات شـديداً    اهللا سيد يةآ.  همديگر را يافتندــاسالم را داشت    

و  دبالق و ا  تحت تأثير افكار بلند بزرگ رهبر اسالمي لبنان واقع شـد و شـيفته اخـ               
و مزايـاي    الدين نيز به نبوغ     اهللا شرف   يةديد و مرحوم آ   انسانيت و قدرت رهبري او گر     

بـراي رهبـري    ترين فرد ا اليقعلمي، طرز تفكر و سجاياي اخالقي او پي برد و وي ر        
يافـت    شيعيان لبنان دانست و بعدها در هر محفـل و مجلـسي كـه فرصـت مـي               ةآيند
موسـي را بـازگو      اهللا سـيد    يـة خصوصيات بارز و جامع آ     فراست و    درنگ لياقت و    بي
  1.ساخت  او آشنا مية مردم را با شخصيت ممتاز و برجستكرد و مي
پس از آن اقامت كوتاه و ديدوبازديدها، سرزمين لبنان را به سوي             موسي اهللا سيد   يةآ

  .اشرف گرديد  عراق ترك كرد و براي استمرار تحصيل، راهي نجف
  
  صدر موسي سيد اهللا  يةآ به عتشي مرجع ةنام

  الـدين نبـود كـه شـيفته عظمـت وجـودي             اهللا شـرف    يـة فقيـه مجاهـد آ    البته اين تنها    
 هـاي   صيت جـامع وي بـسياري از شخـصيت        صدر گشته بود، بلكـه شخـ        امام موسي 

ــي ــزرگ علم ــشيع را تحــت  ب ــان ت ــو   جه ــرار داده ب ــأثير خــود ق ــدود او د وت   از مع
 نظرهـا را بـه    ـــ  اي  هـر زمينـه     در  ــ وليت سنگيني مسئهر   بود كه در   ائيهتشخصي

  .كرد  ميخود جلب
ع هاي تبليغي و ارشادي در خـارج از كـشور توسـط مرجـ             در همان ايام كه فعاليت    

منظـور اسـامي       اهللا بروجردي آغاز شده بود، بدين       يةدورانديش و آگاه شيعه مرحوم آ     
دارشـدن ايـن مـسئوليت        هاي برجسته و جامع حوزه براي عهده        نفر از شخصيت   چند

  .نيز در آن قرار داشت» موسي صدر سيد«خطير تهيه شده بود، نام 
موسي صدر در نجـف   قدر شيعه به سيد   اي از طرف زعيم عالي      در همين رابطه نامه   

االختيار مرجع جهـان تـشيع در كـشور           ارسال شد بدين مضمون كه ايشان نماينده تام       
ي مسلمانان آن سامان را به دست بـا كفايـت خـود    ايتاليا باشد و امور مذهبي، اجتماع   
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بـا آن   اما زماني كه اين نامه به دست وي رسيد، بنابه داليلـي در جـواب                . اداره نمايد 
  1.اهللا بروجردي عذرخواهي كرد يةموافقت نكرد و از مرحوم آ

  
  قم ةعلمي ةحوز در مجله نخستين انتشار

د ايـران تـرك      عراق را به قـص      شمسي، 1337موسي صدر در اوايل زمستان سال        سيد
او .  قم بازگشت و تالش و مبارزه جديد را آغـاز نمـود            ة علمي ةكرد و دوباره به حوز    

نشر  مورد اصالحات و  قم درة علمي ةحوز فكران خود در  ها پيش با دوستان و هم       سال
حوزه جزء   اي در   حقيقت انتشار چنين مجله    حوزوي، مذاكراتي داشت و در     ةيك مجل 

هـا آن     گونـه فعاليـت      اين ةولي چون زمين  . ديشمندان حوزه بود  ساير ان   او و  هاي  آرمان
بـود و    هـا   حركـت  ها و   نوع انديشه  جو غالب برخالف اين    نبود و  حوزه فراهم  در روز

اينكـه يـك    رسيد مگر چنين شرايطي غيرممكن به نظر مي اي از حوزه در  انتشار مجله 
  .نمود كار پرمسئوليت مي اقدام به اين و شكست را مي شده اين جو شناخته مرجع ديني

ـ    موسي صدر وقتي كه از   اهللا سيد   يةآ  انتـشار آن  ةنجف به قم مراجعـت نمـود، زمين
درنگ با همكاري جمعي از فضالي        بي كه را فراهم شده يافت، اين بود      حوزوي ةمجل

مودند و  اي از تجار متدين تهران مقدمات انتشار مجله را فراهم ن            نام حوزه و با عده    هب
 شمـسي   1337با توكل به خداوند متعال و پشتيباني يكي از مراجع وقـت، در آذرمـاه                

انتشار يافت و نور اميـد   » هائي از مكتب اسالم     درس« حوزه به نام     ة مجل ةنخستين شمار 
باوران فروزان كرد و چند شماره از آن منتشر شده بـود كـه مـورد                  هاي دين را در دل  

اي غبـار گرفتـه     اهللا بروجردي نيز قرار گرفت و در فض       يةه آ قدر شيع توجه زعيم عالي  
 … نوري شد كه زمينه را براي اصالحات بعدي فـراهم سـاخت              ةحوزه آن روز، بارق   

اهللا بروجردي ارسـال شـد    يةآميز براي آ  اعتراضةي پس از انتشار مجله، تعدادي نام ول
ـ    كتب اسالم م ةمجلشار  كه در آنها از ايشان درخواست شده بود تا از انت           ه جلـوگيري ب

 آنـان ايـستاد و   ةمقابل هم  نگري خاصي كه داشت در      ولي ايشان با ژرف   ! عمل آورند 
  .تا آخر عمر از آن پشتيباني كرد

دار مـديريت مجلـه بـود و          ، عهده هائي كه داشت    موسي صدر به خاطر ويژگي     سيد
داد  و از      ي مقاالت را پس از بررسي هيئت تحريريه، مورد مطالعه دقيـق قـرار مـ               ةهم
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كرد تا مطالب مندرج در مجله بـا كيفيتـي    نظر عبارات و محتوا آنها را ارزيابي مي   نقطه
 ةان بحـث خـود امـام موسـي صـدر در مجلـ         عنو. عالي و مناسب با شأن حوزه باشد      

بود كه در اين سلسله مقاالت با قلمي روان و شـيوا            » اقتصاد در مكتب اسالم   «حوزه،  
ل اقتصادي را مـورد ارزيـابي و دقـت       ئآگاهانه، مباحثي از مسا    ديدي   با نظري بلند، و   

هاي اقتـصادي جهـان       آخر، سيستم اقتصادي اسالم را با ساير مكتب        داد و در    قرار مي 
هاي موجود    گرفت كه نظام اقتصادي اسالم براساس حقيقت        نتيجه مي  مقايسه نموده و  

ه امتيـاز و نقطـه قـوت    در جامعه و حقوق ثابت عوامل توليد استوار است و اين وجـ    
  .هاي اقتصادي جهان است نظام اقتصادي اسالم بر ساير مكتب

 تـا آذر    1337 بهمـن     ـــ   مجلـه  ل سوم تا دوازدهم هم سال او      ةاين مقاالت از شمار   
 مسافرت  علت ه با اينكه ب    ــ خاطر اهميت آن   ه ادامه داشت و به     طي ده شمار   ــ 1338

 اتي از برادر دانشمند، علـي حجتـي كرمـاني بـه            با توضيح   ــ ايشان، ناتمام مانده بود   
  1.صورت كتابي مستقل و به عنوان يكي از آثار ايشان، منتشر گرديد

بنا به عللي    سال ادامه نيافت و    يك  بيش از  مكتب اسالم  ةالبته همكاري ايشان با مجل    
  .كه در خاطرات مندرج در اين كتاب آمده است، از عضويت مجله استعفا داد

  
  يرستان ملي صدرتأسيس دب

دبيرستان، فاسد شده    سطح در خصوصدولتي، به  مدارس كه آن زمان محيط    آنجائي از
گناه مسلمانان كوششي نداشـتند و     واقع در تربيت درست فرزندان پاك و بي        بود و در  
هاي متـدين شـده    پرداختند و اين موضوع باعث نگراني خانواده       هاي منفي مي    به جنبه 

ي از انديشمندان به اين فكر افتاده بودند كه در مقابل اين تهـاجم              بود، از اين رو برخ    
هاي فاسد و منحط بيگانگان اقـدامات مثبتـي           فرهنگي غرب و بمباران افكار با انديشه      

 مردم متـدين، و علمـا بـراي          ــ  ازجمله قم  ــدر اغلب شهرهاي مذهبي     . انجام دهند 
 منفـي زده بودنـد و   ةت بـه مبـارز    دسـ ! مثـل هميـشه   اينكه فرزندان آنها آلوده نشوند        

گونـه  گذاشتند و اگر هم با تحصيل آنها در اين          فرزندان خود را به مدارس دولتي نمي      
خواسـتند   بعد، اگر مـي ه كردند، تا پايان دوره دبستان بود واز آن ب        مدارس موافقت مي  

كردنـد و گـاهي اخـذ          تحصيل بدهند، به تحصيل علوم حوزوي تشويقشان مـي         ةادام
  !دانستند نمي» مشروع«و » مجاز« ديپلم را هم مدرك

موسي صدر بـا همكـاري يكـي از فرهنگيـان متـدين و         در اين شرايط بود كه سيد     
 امتياز تأسيس يك دبيرستان ملي    » احمد اوحدي «آقاي   نام قم، به  در فرهنگ خدمتگزار
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 ع را از وزارت فرهنگ گرفت و بالدرنگ در نزديكي حرم مطهـر حـضرت معـصومه               
موسي صدر شروع بـه فعاليـت        ه كرده و دبيرستان ملي با مديريت سيد       ر را اجا  محلي
قـرار  ) اول صفائيه(اكنون اين دبيرستان به ساختماني كه در چهارراه شهدا           و هم . نمود

 يكي از تجار قمي ساخته شده،       ةه است و چون ساختمان آن با سرماي       دارد، منتقل شد  
 صـادر   1»دبيرسـتان صـدر   «متيـاز آن بـه نـام        چنـد ا  هر. نام ايشان مشهور شده است    به

و بـا    صـدر  موسـي  بـا مـديريت سـيد     » دبيرسـتان صـدر   «بدين ترتيب   . گرديده است 
 از دورمتدين قم بـه  فرزندان اهالي كند و همكاري احمد اوحدي، شروع به فعاليت مي      

  .شوند چشم نامحرمان، تربيت مي
صدر به خاطر مسافرتي كـه      موسي   سيد. اندازي شد   پس از آنكه دبيرستان صدر راه     

 ةاي بـه ادار     ن بـود، بـا ارسـال نامـه        به عتبات عاليات داشت و از آنجا هم عـازم لبنـا           
 مديريت دبيرستان صـدر نيـز اسـتعفا داد و يـك فـرد      فرهنگ شهرستان قم، از سمت  

را به جـاي خـود معرفـي كـرد و همچنـان ايـن               » محمد رزاقي «متعهد ديگري به نام     
 أبعـد از او ادامـه پيـدا كـرد و منـش            مك دوستان فرهنگـي وي،      فعاليت فرهنگي به ك   

  .اي گرديد خدمات ارزنده
  ـــ  باجـك  ــهشتي نيز در بخش ديگري از شهر قم     جز ايشان، شهيد دكتر ب    هالبته ب 

هـاي    مـه را تأسيس كرده بود كه به آموزش جوانان، طبـق برنا          » دبيرستان دين ودانش  «
و ... پرداخت    اي مذهبي و تدريس عقايد، مي     ه   آموزش ةدرسي مدارس ديگر، به اضاف    

بـه آن    ـــ     شـهيد بهـشتي    ةنامـ    در ويـژه    ـــ  موقعهو ب .  خود داستان ديگري دارد    اين
  .خواهيم پرداخت

  
  هجرت

 بررسي دوران هجـرت، آثـار و        … سرانجام امام موسي صدر به لبنان هجرت نمود       ... 
كنيم   تاب ديگري موكول مي   اين دوران، به ك    هاي امام موسي صدر را در       نتايج كوشش 

اي به اين     الدين، اشاره   حسين شرف  مناسبت نخواهد بود كه از قول استاد سيد         ولي بي 
  …مرحله داشته باشيم 

 ،وسـي صـدر كـه توسـط بـرادر گرامـي            مجموعه آثار امام م    ةالدين، در مقدم    شرف
علي االسالم ةحج گويد خواهد شد، چنين مي منتشر وترجمه  كرماني تيحج:  
  

عبدالحـسين    سـيد  اهللايـة آن  أالش  رگذشت زعيم و مصلح عظيم    امام موسي صدر پس از د     
 ميالدي به لبنان سرزمين آباء و اجـدادي خـويش قـدم             1959الدين در اواخر سال       شرف
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الـدين،    عنوان جانشين مرحوم شـرف    هاقامت گزيد و ب   » صور«نشين    نهاد و در شهر شيعه    
ده گرفت و ارشادات اسالمي و خـدمات اجتمـاعي   عهه رهبري شيعيان محروم لبنان را ب     

 فقـر  ةآغاز نمود و با رنجي كه از مـشاهد االطراف  خويش را در سطحي گسترده و جامع      
» هرمـل  بعلبك و    ـ   عامل  جبل«برد، نخست در روستاهاي       هاي مردم مي    و گرسنگي توده  

 و سـپس ايـن   اي را براي نجات مردم از فقر و جهل و حرمان بياغازيد      جانبهنهضت همه 
و رواج وسيع اين    نهضت ميمون و مردمي را به ساير مناطق لبنان گسترش داد و با تبليغ               

ي يگانـه و  اديان از جهت انگيزه و هدف داراي حقيقت   «:  اسالمي كه    ـ اصل اصيل انساني  
برابـر  سوي وحدتي الهـي در      هرا ب گون مذهبي      طوايف گونه  ةهم» واحد هستند وجداني  

و اجتمـاعي فراخوانـد و در مـدتي كوتـاه موفـق             آفات و مفاسد اخالقي     كفر و الحاد و     
از جميـع طوايـف دينـي       وطنـان   اخوت انساني را ميان تمامي هم     » صور«گرديد در شهر    

ها حركت اجتماعي با مردم ستمديده مشاركت كرد و در بـسياري از            در ده .  برقرار سازد 
 و بـر «جمعيـت   ها ياري رساند به      خيريه به آن   تأسيساتها، تشكيالت فرهنگي و       حركت
يس شده بود، حياتي نو بخـشيد و بـه     تأسالدين    اهللا شرف   يةآكه در زمان مرحوم     » احسان

آموزش ايتام و رسـيدگي بـه محرومـان و          منظور سرپرستي و    تأسيس تشكيالتي ديگر به   
نـام  هها دست يازيد و سپس به تأسيس يك مدرسه فني ب آوري تبرعات و مساعدت     جمع

پرداخـت  » الفتاه  بيت« دوشيزگان   ة فني ديگري ويژ   ةو مدرس »  صنعتي جبل عامل   ةدرسم«
بينـان  ر شهر صورتدرا  )  معهد الدراسات االسالميه(هاي اسالمي  و بعدها مركز بررسي 

  .گذارد
  

هـاي متعـدد بـه        هـا كوشـش و فعاليـت و مـسافرت           امام موسي صدر پس از سـال      
يي تماس با رجـال و بزرگـان و انديـشمندان و    كشورهاي اسالمي و آفريقايي و اروپا 

 هاي جهاني، تحقيق و مطالعه پيرامون مظاهر        مصلحان سراسر جهان، شركت در كنگره     

هـاي انـساني و اجتمـاعي و          غربي و ايجاد ارتباط با نهـضت       زندگي حيات اروپايي و  
فرهنگي تجربيات باارزشي را كسب نمـود و بـا وقـوف كامـل بـر اوضـاع و احـوال                

امكانـات بالفعـل و بـالقوه آنـان، بـه ضـرورت تأسـيس يـك             » فه اسالمي شـيعه   طائ«
تشكيالت مادر كه همه شئون شيعيان را زيرنظر داشته باشد پـي بـرد و از ايـن پـس                    

  .كارگرفت هتمامي نيروي خود را در اين مسير ب
 مطبوعـاتي عظـيم در بيـروت        ة مـيالدي در يـك مـصاحب       15/8/1966وي در تاريخ    

هاي متمادي برشـمرد و       هاي شيعيان را طي سال      آالم و دردها و رنج    شركت جست و    
بار جريان اين طايفه را براسـاس آمـار و ارقـام و           آلود و رقت    هاي رنج   مظاهر و پديده  

در شكلي علمي و محققانه و گويا، در معرض افكار عموم قرار داد و موجبـات نيـاز                  
بـاالخره  . توضـيح داد ) بيچـون سـاير طوايـف مـذه    (به يك مجلس را براي شيعيان  

ناپذير او به نتيجه رسيد و در تـاريخ        هاي پيگير و مداوم و خستگي       اقدامات و كوشش  
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المجلـس  «:  ميالدي شيعيان لبنان امكان يافتند تا مجلـسي را تحـت عنـوان        16/5/1967
  .گذاري كنند پايه» االسالمي الشيعي االعلي

نخستين رئيس مجلس اعالي شـيعه      عنوان  ه ب 23/5/1969امام موسي صدر در تاريخ      
 صـادر كـرد، برنامـه       10/6/1969اي كـه در تـاريخ         برگزيده شد و در نخستين اطالعيه     

عملي خويش را براي تحقق اهداف مجلس اعالي شيعه، با خطوط اساسي و مترقـي               
  :زير اعالم نمود

ي شيعه و بهسازي هرچه بيشتر زندگي اقتصادي و اجتمـاعي              تنظيم شئون طايفه   .1
  .شيعيان

 وصول به يك موقف كامل اسالمي، چه از نظر فكـري و علمـي و چـه از نظـر                     .2
  .مبارزاتي و جهاد

  .افكن و وصول به يك وحدت كامل اسالمي  مبارزه با عوامل تفرقه.3
  . طوايف مذهبي لبنان و كوشش براي حفظ وحدت كشورة همكاري با هم.4
 از استقالل و آزادي و حفظ ثغور        هاي ملي و ميهني و صيانت        توجه به مسئوليت   .5

  .و مرزهاي كشور
  .هاي اجتماعي و مفاسد اخالقي ماندگي  مبارزه پيگير با جهل و فقر و ستم، عقب.6
هاي مترقي و   مشاركت با دولت   از نهضت مقاومت فلسطين و     جانبه  همه  پشتيباني .7

شـده    هـاي غـصب     برادران عرب در راه مبارزه با اسرائيل و آزادسـازي سـرزمين           
  .توسط رژيم اشغالگر قدس

وي :  پس از پاگرفتن مجلس شيعي، امام موسي به سازماندهي جديدي پرداخـت         ــ
در ترسـيم  » المحـرومين  كـة حـر « مذهبي  ـ  از اعالم موجوديت تشكيالت سياسيپس

  :خطوط كلي اين حركت چنين گفت
  
 نـشأت گرفتـه و      از ايمان به خدا و انسان و آزادي و كرامت انـساني           » المحرومين  كةحر«

هرگونه ستم اجتماعي و نظام سياسي طائفي را برطرف نموده و با اسـتبداد و فئوداليـسم         
حركتـي اسـت مردمـي كـه      » المحرومين  كةحر«.  تفرقه به جنگ برخاسته است     و سلطه و  

باشد و با استعمار و تجاوزات و         متمسك به سيادت و عظمت وطن و سالمت كشور مي         
  . كند  است مبارزه ميمطامعي كه متوجه لبنان

  
ـ         ميالدي ضمن خطابه   30/1/1975رهبر شيعيان در تاريخ      مناسـبت  هاي پرشـور كـه ب

سالگرد عاشوراي حسيني ايراد نمود، مردم لبنان را به تشكيل يـك سـازمان مقاومـت          
ـ  اشغالگر قدس و توطئهبرابر تجاوزات رژيم    نظامي در   دولـت غاصـب   ةهاي مزدوران

مـاه بعـد، يعنـي در        7. راندن مردم از سرزمين خويش فراخوانـد       اسرائيل، براي بيرون  
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 ميالدي در يك كنفرانس مطبوعاتي صريحاً تولد و ظهور يك سازمان            6/7/1975تاريخ  
در حيات سياسي كشور لبنان اعـالن نمـود       ) امل(نام افواج مقاومت لبناني     همسلح را ب  

خواهند به    مي كه يجانبازان اران و و فداك  مردانجوان پايگاه: شناساند چنينرا اين  و آن 
ـ   مستمر از هر   طوره  ب آلود كه هماره و      وطن مجروح و خون    ةفرياد مظلومان  ه طرف و ب

  .هر وسيله، مورد تعدي فساد اسرائيل قرار دارد، پاسخ مثبت و مناسب دهند
امام موسي صدر در مقام پيشوايي شيعيان لبنان قريب بيست سـال تبلـوري از يـك       

 دوم قـرن  ةموفق را به نمـايش گـذارد و در نيمـ   و انساني و مردمي و رهبري صحيح   
رهبـر باكفـايتي كـه    . سياسي لبنان را گشودـ بيستم فصل جديدي از حيات اجتماعي  

قـرارداد و ميـان محرومـان در        » امل«را قرين سازمان شيعي     » الفتح«سازمان فلسطيني   
ـ  ةصـيغ ) هـا   فلسطيني(و محرومان از وطن     ) شيعيان(وطن   او كـه بـا     . رادري خوانـد   ب

هـاي   كـه داشـت آرمـان      درحالي ــ! گاندي؟ و نه از هيتلر  ــ   ع  و حسين  ع پيروي علي 
تمـامش را تعقيـب    اسـالمي نيمـه   ـ كرد و رسالت انساني    اش را دنبال مي     نشدهبرآورده

طـرز مرمـوز و     هم در يك سفر رسمي به كشور ليبي، ب        1978نمود، در تابستان سال       مي
آميـز     شوم و فاجعه   ةاينك نزديك بيست سال از اين پديد       ناپديد گشت و     اسرارآميزي

گـاه شـايعات    ا غيرموثق و گـه جز يك سلسله اخبار مرسل و يهحال ب  هب گذرد و تا    مي
ته از سرنوشت او اطالع صحيح و موثقي دردست نيست هرچند كـه بـسياري           سرو  بي

و » مجلـس اعـالي شـيعه   «مـات  رئـيس و مقا  ويژه نايب هاز رهبران و بزرگان جهان، ب     
ـ » امـام موسـي صـدر     « وي مسئوليت ناپديدشدن     ةاعضاء خانواد   شـخص  ةعهـد ه را ب

گويند تنها اوست كه بايـد پاسـخگوي ايـن            رهبر ليبي گذارده و مي    » سرهنگ قذافي «
هاي آگـاه و بيـدار انـساني و تـاريخ           رخداد سهمناك، به نسل امروز و فردا و وجدان        

  !!بشريت باشد؟
هاي محروم لبنـان و       هاي توده   ال او فعالً درميان ما نيست اما هماره در قلب         هرحه  ب

مسلمانان مظلوم و مبارز زادگاهش ايـران زنـده اسـت و يـاد و خـاطره و رهبـري و                     
و   ـ العلماء باقون مابقي الدهر   : نخواهد شد كه     گاه فراموش شخصيت ممتاز وي هيچ   

محـراب  «كتاب   »مقدمه« در الدين  شرف ينحس سيد استاد پسرعمش را كه  آنچه قرار به
  :آورده است» و منبر

  
حق جاويدان است پيرامون او چه بگوئيم       » كالم«چنين مردي ازبين رفتني نيست چراكه       

او خود خويش را بـا سـخني شـيرين و در سـرزميني              . است» كالم و مقدمه  «كه خود او    
كـارش زمـان را بـه لـرزه         وي آرزوهاي تاريخ را عينيـت بخـشيد و بـا اف           . پاك شناساند 

بـا  . تـر بـود   سخنانش از آتش هـم فـروزان      . هاي او به روشني آفتاب بود       انديشه. درآورد
روزگارش را براي . هائي را در زمين غرس كرد كه چه نيكو به ثمر نشست          دستانش نهال 
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ه همـراه بـا پوينـدگان راه نـور، را         . شدگان بود   ه  گذرانيد پناه راند    مستضعفان و با آنان مي    
. خواند داد و سرود پيروزي را برايشان مي پيمود و به آنان رسيدن به هدف را نويد مي       مي  

ـ      با بازوان نيرومند و ايمان سرشار خود، چرخ مكتب اصيل اسـالم را در              ه ايـن منطقـه ب
را ترسيم و مـذهبش  » خط علي«حركت درآورد و از نو تابلوئي زيبا و پرشكوه از تاريخ          

 هاي اصيل را جايگزين افكار      باره معيارها و ارزش   يك. و نمود باره بازگ را با بياني رسا دو    
هـا را بـه همـراه كـاروان آفتـاب بـه راه              غلط و رفتار نادرست وغيراسالمي كرد و تـوده        

هـا و      سـختي  ة ايمـان از همـ     ةوجود آورد كه در راه رسـيدن بـه قلـ          هاي ب   جبهه. انداخت
را كـه او بـه مـا داده بـاز هـم بـه مـا                 سـت آنچـه      ا راحتي عبور كـرد، ايـن     همشكالت ب 

نگريـست در     نگريست در شرايطي سخت و دشوار ما را ساخت و باز هم به مـا مـي                  مي
نگريـست دربيـان و تـشريح اصـول        تشكيل و تشكل ما را ياري داد ولي بازهم به ما مي           

در . نگـرد  نگريست و هنـوز هـم بـه مـا مـي      مكتب ما را ارشاد نمود، اما باز هم به ما مي 
تـوان بـا      ساختن زندگي چشمان نافذ و گوياي او براي ما زندگي بـود، زنـدگي را نمـي                

بايست   و كوشش مي   سعي با و ناله با اشك و   جگر  خون زر بنا كرد بلكه با     و زور و حرف
هـائي    غـم و غـصه     و هـم  با. زندگي را ساخت او براي سرزمين سرسبز ما سرسبزتر بود         

هـاي خـزان      هاي ويرانه   ما خود زخمي شد بر بلندي     هاي    زيست و براي مداواي زخم      مي
جاي هر  ما و براي ما مبارزه را ادامه داد و در     در سرزمين . براي ما بهار را به ارمغان آورد      

وطن مجروح ما فرياد برآورد، سخن گفت و كوشش نمود تا ما را به راه راست هـدايت          
هاي ناخـالص     سرزمين پراز ارزش  اين  . تر شديم   ما با او شجاع   . كند و به پيروزي برساند    

هاي دردناك بود، چونـان اقيـانوس عظيمـي پـراز امـواج مـتالطم و                 و بادهاي تند و ناله    
سهمناك و او همانند كشتي نجاتي در ساحل آزادي و انـسانيت، حـق و عـدالت، لنگـر                   

  … مسلمانان از وي الهام و آگاهي گرفتند و او براي آنان آفتاب بود. انداخت
  

 ست كه در مسير و هدف او بمانيم زيرا او نوري بـود كـه بـر                 ا ميدمان اين آرزو و ا  
خرم سـاخت و     آبي را سرسبز و     روي خارهاي جنگل تابيد و درختان تشنه جنگل بي        

ـ    ةروحي» امت«در   وجـود آورد، مقـاومتي كـه الفبـاي آن در     ه ايـستادگي و مقاومـت ب
كـه بـه زمـين ريخـت     با خون مطهري    » طف«نوشته شد و در     » محراب مسجد كوفه  «
طراحـي و نقاشـي     ) آورد  جوشد و خـروش و فريـاد بـر مـي            خوني كه هنوز هم مي    (

 ديگـر از او چـه       … اللهم اّنا نرغب اليك في دولةٍ كريمـة تعـز بهااالسـالم و اهلـه              : گرديد
و نور هوا «تواند   كسي مي اند، چه   خاموشي از نور وي شرمنده    بگوئيم كه پويندگان راه     

. كه را چنين ادعا و تواني هست اين گوي و اين ميـدان      تكار كند؟ هر  را اح » و عظمت 
  1»… درخشد هنوز مي خورشيد ما نيز ماند و ابرها نمي گاه زيراما خورشيد هيچ

                                                                 
االسالم والمسلمين علي ةگرامي، حج  كه توسط برادر عزيز و»مجموعه آثار امام موسي صدر«:  كتابمةاز مقد. 1

نشر شده، ولي متأسفانه هنوز چاپ نشده استةآماد تي كرماني ترجمه وحج  . 
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 حق بود و هم كالم نور، هم مقدمه         ةما، هم كلم   آري امام موسي صدر، در عصر     ... 
و  ... تميان ما نيس   د در خورشيدي همچنان درخشان، هرچن     و  ...بود و هم اصل متن    

هاي تام و كامل حقد عرب جاهلي، و عناصر تمام عيـار   جا بود كه نمونه  البته از همين  
بودند شناساند، رذيالنه او را از ميان ما ر         مي» كفراً و نفاقا   أشد«كه قرآن آنها را     » اعرابي«

اينكـه   فـل از ، تكيه بزننـد، امـا غا     ! خود ة حكم مزدوران  ةتا چند صباحي ديگر بر اريك     
 ستمكاران تـاريخ جـاري شـده اسـت، در     ة هم ةرانجام حكم محتوم الهي، كه دربار     س

انّ الـذّين يكفـرون     « :حق آنها نيز جاري و آنان به كيفري دردناك دچـار خواهنـد شـد              
الناس فبـشرهم بعـذاب       بĤيات اهللا و يقتلون النبيين بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط من            

  .العظيم هللا العليا صدق. »اليم
  

   علميهة حوز،قم
   هـ1416 رجب 27) ليله مبعث(

  هادي خسروشاهي سيد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

  )ره(خميني امام هايديدگاه
  ∗صدر موسي امام :ةدربار

  
  
  ):1398 شوال 10(پيام به ياسر عرفات  .1
  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم
    

  بخش فلسطين  سازمان آزاديةايياجر ةجناب آقاي ياسر عرفات رئيس كميت
  

موسي صـدر رئـيس مجلـس شـيعيان لبنـان،           االسالم آقاي سيد    از سالمت جناب حجت   
عالي تقاضـا دارم كـه    از جناب. جانب استگونه اطالعي ندارم و موجب نگراني اين  هيچ

 جانـب را از سـالمت ايـشان آگـاه    هرچه زودتر از مكان ايشان اطالع پيـدا كـرده و ايـن      
  .دگرداني

  .لي را در اهداف اسالمي خواستارمعا توفيق جناب
  

  1اهللا الموسوي الخميني روح
  
  
  

                                                                 

 امام ة كاملي از آنچه را حضرت امام دربارنة كه نموقدس سرهنشر آثار امام خميني    تنظيم و  سسةمؤبا تشكر از      ∗
  از متن مورد اشـاره نيـز اسـتفاده   » نورصحيفة«ات  دما عالوه بر مجل   . ار ما قرار داد   اند، در اختي  موسي صدر گفته  

  . كرديم
    »فرهنگ معاصر تاريخ و«

   .232، ص 1 نور، ج صحيفة. 1
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  ):1398 شوال 20( اسد حافظ به پيام .2
  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  

موسـي صـدر    االسـالم آقـاي سـيد     جانب از غيبت جناب حجت    پس از اهداء سالم، اين    
ع را با سران كـشورهايي كـه در         موضوعالي تقاضا دارم كه اين        از جناب . نگران و متأثرم  

ما و ملـت  . اند، در ميان گذاريد و اهتمام آنان را جلب نماييد  فلسطين اجتماع كرده  ةقضي
ر آتـش  ايران در اين عصر گرفتار رژيمي هستيم كه با اتكا به پشتيباني آمريكا ملـت را د             

ا از شـما سـران   م. سوزاند ها مي  آزادي ةجمعي و سلب هم   ديكتاتوري و كشتارهاي دسته   
برادران مسلمان شما   . خواهيم  پناه ايران كمك مي     هاي اسالمي براي رهايي ملت بي       دولت

هـاي    اند و حكومت نظامي كه در اكثـر شهرسـتان            دژخيمان شاه خرد شده    ةدر زير چكم  
  .مهم ايران برپاست، ملت را به جان آورده

  : شود اهللا وآله وسلم نقل مي از پيامبر اسالم صلي
  
هـاي   جملـه شـما سـران دولـت     افـراد و از ة،  همـ »لّكم راعٍ وكلّكم مسئولٌ عن رعيته   ك«

  .مظلوم ما را داريد، مسئول هستيداسالمي كه قدرت دفاع از ملت 
  

  اهللا و بركاته والسالم عليكم و رحمة
  1اهللا الموسوي الخميني روح

  
  
  موسي صدر  امبيانات امام خميني خطاب به هيأت ليبيائي راجع به سرنوشت ام. 3

  
  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  
خواهيم به محض بازگشت به ليبي، بـه    صدر هستيم و مي موسي نگران سرنوشت امام   ما

  .رنوشت امام موسي صدر رسيدگي كندسرهنگ قذافي بگوييد هرچه زودتر در مورد س
  

خمينـي خواسـته شـد اجـازه دهنـد سـرهنگ        از طرف هيأت نمايندگي ليبي از امام     
  . براي عرض تبريك به ايران بيايدقذافي

  : امام خميني پاسخ داد
  

  2.روم و اين ديدار را به زمان ديگري موكول كنيد من فعالً به قم مي

                                                                 
  .110، ص 2صحيفة نور، ج . 1
 .ق. هـ 9/4/1399 :  مش.هـ  17/12/1357 مورخ 213: ةسخنراني شمار. 2
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   همراه الدين و هيئت لبناني شمس  در ديدار با عالمه بزرگوار، شيخ محمدمهدي. 4
  

. شدند نيستند پيروز  د كه اگر پيروز ن    نمسلمين بايد خودشان را مكلف بدانند و گمان نكن        
اگر معنويات ما محفوظ باشد، گرايشمان به قرآن محفوظ باشد، چـه شـهادت بـراي مـا                 

  جاهـا پيـروز   مـة اهللا در ه    ما الحمد .پيروز بشويم بشود كه نيل بزرگي است و چه          حاصل  
  .هستيم و احدي الحسنيين براي ماست، انشاءاهللا

اهللا تعـالي در      سلمةصدر     موسي  آقاي سيد عالي، با   و ما اميدواريم كه يك روزي با جناب       
يوس نيستيم و مسلمين بايد بـا قـدرت         أو ما م  .  نماز بخوانيم انشاءاهللا   قدس با هم برويم   

  1.ها رو به شكستند پيش بروند و امروز تقريباً ابرقدرت
  
          شـيعيان  رهبـر « صـدر  موسـي  امام ةخانواد اعضاي جمع در خميني امام بيانات. 5

  »لبنان
                                                    

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  

اهللا  سلمةست كه ما وملت ما و آقاي صـدر   مطالب را آسان ميكند اين اةآن چيزي كه هم 
 وظيفـه اسـت،     ةلأله، مـس  أوقتي كه مـس   .  گرفتاري پيدا كرديم   تعالي به دنبال مكتب، يك    

مقـداري كـه   هر سالم خدمت بكنيم و در ايـن وظيفـه اگـر          ما اين است كه براي ا      ةوظيف
اين يك خيري است فوق اصل خير        موفق به اجراي آن اموري كه در نظر داريم بشويم،         

و اگر موفق نشويم، اصل خيرش كه عبارت از اين است كه ما در راه خدمت به اسالم و            
  .رودآن جائي نمي مكتب هستيم،

ام ايـشان   ام، بلكه بايد بگويم من بزرگ كـرده  ديدههاي طوالني  آقاي صدر كه من سال    
انـد، آن     اند، كرده   هايي كه بعد از آنكه به لبنان رفته       دانم و خدمت  ا، من فضائلشان را مي    ر

دانم و مـن اميـدوارم      ايشان دارد، باز آن را هم مي      دانم و آنچه كه لبنان احتياج به        هم مي 
  .جا از ايشان استفاده كنندان و مسلمين آنكه انشاءاهللا ايشان برگردنند به محل خودش

گوئيد كه شواهد داريم كه در ليبي هستند، همين امر، در             همين حاال هم كه ايشان، مي     
راه خدمت به مكتب و خدمت به اسالم اسـت، ايـن هـم بـراي ايـشان عبـادت نوشـته                      

 اينكـه راه   شود، بايد سهل باشد، از بـاب        شود و براي ماها هم اين اموري كه واقع مي           مي
قـدر   اسالم كه در رأس آنهـا رسـول خداسـت، آن           اءو ما مطلعيم كه اولي    ــ  اسالم است   

تعب بوده است و بعـد از او  زحمت كشيدند، تمام مدت عمرش را پيغمبر در زحمت و           
اند كه يك روز خوش به اصطالح ماديين نداشتند، گرچه همه   طور بوده  ما همين  ةهم ائم 

  .ها شناس  اصطالح عرفا و اسالم... به ...خوش بودند 
 اسالم داشتند و در راه هدف ءدر هر صورت، اين يك شيوه بوده است كه از اول اوليا          

اند و آقـاي صـدر حـاال دو سـال             اند و زجر كشيده     اند و كشته شده     خودشان حبس رفته  
                                                                 

  .ق. هـ 24/6/1399ش .هـ  31/2/1358ـ  242: ةسخنراني شمار. 1
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گوينـد، مـسلم بـوده، احتمـال      است كه در حبس هستند، لكن جد ايشان هفت سال مـي     
فقط آنهـائي كـه      خدا، نه  ء اوليا ةبوده است كه هم   اين يك راهي    .  سال هم هست   چهارده

در زمان اسالم بودند، قبل از اسالم هم انبياء و اوليائي كه بودنـد راهـشان همـين بـوده،                    
 كارهـاي چـه؟     ـــ  عرض كـنم     ــطور نبوده است كه آنها در رفاه مادي باشند و در            اين

بينيد كه سرتاسر تاريخ انبيا مجاهده و زحمـت و           كنيد مي وقتي كه تاريخ انبيا را مالحظه       
د، بودنـد و  تعب بوده است، لكن آنها خوش بودند به اينكه در خدمت آن هدفي كه دارن   

كـرد،    آقاي صدر كه يك فرد اليقي كه خدمت مـي ة افتخار شما هست و خانواد   ةاين ماي 
زود سـر   ... ؟ ... ن گرفتاريدر راه خدمت گرفتاري پيدا كرده است و من اميدوارم كه اي          

كنم و خواهم كـرد و اميـدوارم كـه زودتـر انـشاءاهللا ايـشان              بيايد و من دعا به ايشان مي      
  .خالص بشوند و برگردند

ها   مسلمان. دانيد كه اينها قضاياي مختلفي نيستند        لبنان و ايران و اينها، شما مي       ةو قضي 
ـ            اي، بـراي      بـراي يـك طايفـه      ج اسـت  هرجا هستند، بايد با هم باشند و آن چيزي كه رن

اينكـه مـا ايرانـي      . مسائلشان جدا نبايـد باشـد     .  ديگر هم همان مسأله و رنج باشد       ةطايف
 ةاسـالم همـ   . د، در اسالم مطرح نيست    هستيم و آنها لبناني هستند يا جاي ديگري هستن        

 نـدارد كـه   داند و حساب جداگانه  آنها را برادر ميةاند هم دي كه ايمان به خدا آورده افرا
كرده باشد، يـك حـسابي       حسابي براي عرب بازكرده باشد ، يك حسابي براي عجم باز          

هائي كـه پـيش مـردم         اين حساب !  كرده باشد و يك حسابي براي كجا       براي ما ايران باز   
 كه ما ايراني هستيم و براي ايران بايد چه بكنيم، يا اينكه بگويد مـا      است مادي كه مطرح  

  دنيـا  ةخواهد كه هم    اسالم مي . سالم نيست ها در ا    اي چه، اين حساب   عراقي هستيم و بر   
 ةهمـ   هم حكومت عدل، برقرار باشد و       دنيا، آن  ةيك عائله باشد و يك حكومت در هم       

كـه شـايد    ه اين قضيهايم ك افراد، افراد همان عائله باشند و لهذا ما مكرر اين معنا را گفته   
كـدام يـك    ملـت عـراق جـدا، هر       جـدا،    جا هست كه ملت ايران مـثالَ      صحبتش در همه  

مليت كـار   م كار نداشته باشد و به ملت و به       عصبيتي براي او داشته باشد و حتي به اسال        
  . اساس است در اسالم، بلكه مضاد با اسالم است داشته باشد، اين يك امر بي

بـل  گذارد، لكن مقا  اسالم درعين حالي كه وطن را، آنجائي كه زادگاه است، احترام مي           
اند و اساس آنهـائي كـه         اش فرع   اساس، اسالم است اينها ديگر بقيه     . دهد  اسالم قرار نمي  

مكتبي هستند خدمت به اسالم است، اين خدمت اگر در لبنان باشد خدمت اسـت، اگـر                 
در ايران باشد خدمت است، اگر در هرجا، اگر در حبس هم باشـد خـدمت اسـت، اگـر       

اينكـه وقتـي در راه      هم در خدمت است، براي  نآل ا ايشان. يرون هم باشد خدمت است    ب
وقتـي در راه  ) شـت كه نبايد اسمش را مصائب گذا(اسالم يك كسي اين مصائب را ديد       

  .شود شود، همين مي چيز آسان مياسالم باشد، همه
ن در اينجـا و در لبنـان و اينهـا مـشغول             هائي كـه اآل     ينيد كه حتي اين جواب    ب  شما مي 

همـين ديـروز يـك جـواني آمـده بـود اينجـا              . هـايي دارنـد     يـه خدمت هستند چه روح   
شد، آن زن گفت كه مهـر        بعد از اينكه صحبت از مهر     . خواست يك زني را عقد كند       مي

گفت كه من زنده نيستم تا تو         اين جوان مي  . من را اين قرار بدهيد كه به مكه من را ببرد          
ت ما راضيش كـرديم بـه اينكـه،    باالخره با مدتي صحب. شوم را به مكه ببرم من شهيد مي     
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هـا    خيلي خوبي است كه در جوان ةاين يك روحي  . كنيد  تيد و خدمت مي   انشااهللا شما هس  
 مكتبي توجه   ةا اين روحيه پيدا بشود و آن روحي        م ةيدا شده است و اميدوارم كه در هم       پ

  .به مكتب، نه توجه به امور ديگر
خوش كند به اينكـه      را و شما را دل     كنم كه ما    من از خداي تبارك و تعالي مسئلت مي       

 عائلـه  ةخداوند به هم. انشااهللا. ه بدهندايشان برگردند پيش ما و به خدمت خودشان ادام    
وجود ايشان انـشااهللا، روشـن كنـد تـا          ه  ايشان در اين فراق صبر بدهد و چشم همه را ب          

وجود ايـشان  هاي لبنان هم از  ايشان برگردند و به خدمت به مكتب موفق بشوند و شيعه       
  1.ها، انشااهللا استفاده بكنند بلكه همه مسلمان

  
  اهللا و بركاته والسالم عليكم و رحمة

  
  : در ديدار با كودكان يتيم لبناني.6

  
 شما تسليت ةايد، به همپدر شده  واسطه جور مجرمين بي   ه شما اطفالي كه ب    ةمن از هم  ... 

اطالعيم   صدر بي    از آقاي موسي   در اينكه . شريك غم شما هستيم   كنم و ما هم       عرض مي 
طور  آقاي صدر و خواهر عزيز ايشان را به آن          و ما شريك غم شما ملت عراق هستيم كه        

مظلومين جهان هستيم و پـشتيبان     ةد و شكنجه كردند و ما شريك غم هم        فضاحت كشتن 
  . مظلومان جهان و بايد مظلومان جهان، خودشان قيام كنند بر ضد مستكبرينةهم

  . هايشان اين كارها را بكنند، خودشان انجام بدهندين نبايد بنشينند كه دولتمستضعف
خداوند انشاءاهللا اسالم و مسلمين را قدرت بدهد و شما برادران و خـواهراني را كـه از                  

  2.نصرت بدهد. ايد هاي خودتان آواره شده منزل
  
  )لبنان(بيانات امام خميني در جمع اعضاي سازمان جنبش امل. 7

                                                
  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  
از اول مبارزات، قضاياي لبنان و فلسطين جزء مقاصد اصلي ما بـوده اسـت و از مـسائل       

. اي از مـسلمان باشـد   طور كلي مسلمان نبايد تنها نظرش طايفهه  ب. ايران جدا نبوده است   
ثر و متأسفم و اقداماتي هـم، چـه در          أ براي او مت   .ر از فرزندان من است    آقاي موسي صد  

  .چه زودتر او را در بين خودمان ببينيمام و اميدوارم هر در ايران نمودهنجف و چه 
از آنجا كه منطقه در شرف يك نهضت اسالمي عمومي است، آمريكـا دسـت بـه طـرح                   

. شان كوتاه كنـد   پناه منطقه را از سرنوشت      قضايايي زده است تا بلكه بتواند دست مردم بي        
  .كنند ها هم آنها را كمك مي متأسفانه بعضي از دولت
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   ـ   كه آمريكا يك طـرح صددرصـد اسـالمي   فرض بر. طرح سادات و فهد يكي است
اگر آمريكا و . كنيم كه آنها به نفع صلح و منافع ما گامي بردارند     انساني بدهد ما باور نمي    

. خواهند سرما كـاله بگذارنـد       اريم، چرا كه آنها مي     بگويند، ما قبول ند    االاهللا  الالهاسرائيل  
شـما متوقعيـد مـا    . خواهند منطقه را به جنگ بكشند كنند مي آنها كه صحبت از صلح مي     

ها كـه مـي خواهنـد منطقـه را ببلعنـد، بـي                در مقابل آمريكا و اسرائيل و ديگر ابرقدرت       
نـه تحـت   . ازش نـداريم ها سرسـ  ها  و قدرتقدرتوت باشيم؟ نه ما هيچ كدام از ابر تفا

مـا  . خواهيم زندگي كنـيم     ما مسلمانيم و مي   . بار شوروي  رويم و نه زير      آمريكا مي  ةسلط
مـا ايـن پيـشرفت و       . خواهيم زندگي فقيرانه داشته باشيم ولي آزاد و مـستقل باشـيم             مي

  خـواهيم كـه     ما تمدني را مـي    خواهيم،    تمدني كه دستمان پيش اجانب دراز باشد را نمي        
هـا  قـدرت ابـر .  صلح را حفظ نمايـد     ة اين پاي  بر  شرافت و انسانيت استوار باشد و      ةپايبر

ها را تحت سلطه قرار دهند و ما و شما و هر مسلماني مكلف                انسانخواهند انسانيت   مي
 هائي ازقبيل طرح سادات و فهـد را رد          است در مقابل آنها بايستد و سازش نكند و طرح         

ها را كـه بـه نفـع مستـضعفين نيـست محكـوم        ونه طرحگما واجب است كه اين  بر. كند
  .نمائيم

دانيـد   دهم كه مسائل ما از شما جدا نيست ولي شما خوب مـي       من به شما اطمينان مي    
اش يك لحظه ما را آرام نگذاشتند، لذا اگر ما به شـما كمـك                 كه آمريكا و عوامل داخلي    

. دانـيم  بنـان را از خودمـان مـي   مـا ل . شاياني نكرديم، چون گرفتار اين جنايتكاران هستيم      
مـا اميـدواريم تـا وحـدت        .  جهـان، يكـي هـستند      ةيان لبنان و ايران و مسلمانان هم      شيع

م اكيداً به شما تذكر دهم اين است كـه          خواه  اي را كه مي     مسأله.  نمائيم خودمان را حفظ  
 شما .هايتان بيرون كنيد را از گوش » هاي بزرگ طرف شد     شود با قدرت  نمي«اين معنا كه    
هـا بـه    هـائي را كـه ابرقـدرت    هاين زمزمـ . توانيد زيرا پشتيبان شما خداست   بخواهيد، مي 

توانيـد بـه زنـدگي        اند كه تا متكي به يكي از دو قدرت نشويد نمي             اياديشان كرده  ةوسيل
به روي پاي خودتان بايستيد و محكم و اسـتوار          . خود ادامه دهيد، صددرصد غلط است     

نيد تا قبل از هر پيـشرفتي، در انـسانيت پيـشرفت كنيـد، در ايـن              با خدا باشيد و سعي ك     
مان را حفـظ     صورت خداوند ما را ياري خواهد كرد تا بتوانيم استقالل و آزادي و اسالم             

  1.انشاءاهللا موفق باشيد. كنيم
  

  بركاته اهللا و والسالم عليكم و رحمة
  
  
  
  

                                                                 
   ق.هـ  29/12/1401  ـش. هـ 6/8/1360-760:  سخنراني شماره.1
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  ان بيانات امام در ديدار با كادر رهبري جنبش امل لبن. 8
  

اي   عـده . ايران و لبنان و عراق و سوريه و بقيه بالد اسالمي هـيچ فرقـي بـا هـم ندارنـد                    
ها ايجاد كننـد و مـا بايـد سـعي             خواهند به اسم عربيت و عجميت اختالف بين ملت          مي

كند علـتش گـرفتن       بينيد عراق به ايران حمله مي       اينكه مي . كنيم تحت بيرق اسالم باشيم    
تـرين علـت آنهـا از حكومـت اسـالمي و اتحـاد                كه اصـلي  چهار وجب خاك نيست، بل    

  .اسالمي است
  

  : امام در پايان اين ديدار به آنان فرمودند
  

. او مثل فرزند من اسـت     . من از اين كه آقاي موسي صدر در بين شما نبوده است متأثرم            
  1.او يك بازوي قوي براي اسالم بود

  
  ...ه بچند مصاح

وطنان لبناني را اشـغال كـرده اسـت، آيـا           موسي صدر فكر هم   ناپديدشدن امام    :سؤال...  .9
  ها چه بوده است؟  ايد؟ و نتيجه تماس هائي برقرار كرده درخصوص آن تماس

موسي صـدر كـه مـورد عالقـه          االسالم آقاي سيد     درخصوص وضعيت حجت   :جواب
  2 ...ايم ايم و متأسفانه تاكنون به نتيجه نرسيده بسياري از مسلمين است، اقداماتي كرده

  
اهللا، چـه كـساني در اخفـاي امـام موسـي صـدر نقـش                  يـة حضرت آ به نظر    : سؤال ... .10

فرمائيد كـه   اند؟ آيا تصور مي عالي، امام موسي صدر هنوز زنده    اند؟ آيا به نظر حضرت      داشته
ايشان به لبنان برگردند يا خير؟ بين شما و مجلس اعالي شيعه در لبنان چه ارتباطي وجـود                  

  دارد؟
راجع به اينكه ايشان را چه كسي مخفي كرده است، مـن اطالعـي نـدارم، امـا                   :وابج

مـن بـه    . اند و برگردند اميدوارم كه زنده باشند و برگردنـد           راجع به اينكه ايشان زنده    
  3.ايشان عالقه دارم و اميدوارم كه به سالمت برگردند و كار خودشان را ادامه دهند

  
  ايد؟ جع به امام موسي صدر فرمودهچه اقداماتي را :سؤال...  .11
رفات و تلگـراف ديگـري بـه         در زماني كه نجف بودم تلگرافي به آقاي ياسرع         :جواب

 صمود در سوريه نمودم و اينجا هم وقتي سفير ليبي آمده بود، راجـع بـه            ةرئيس جبه 

                                                                 
   .ق. هـ27/8/1401  ـش. هـ 10/4/1360-1117: ة سخنراني شمار.1
  .ق. هـ 5/12/1398 ـش . هـ 15/8/1357  ـالمستقبل چاپ پاريس: مجلة 14: ة شمارحبةمصا. 2
   .ق. هـ 10/12/1398  ـش. هـ 20/8/1357  ـالنهار چاپ بيروت: مجلة 33: ة شمارحبةمصا. 3
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اميدوارم هرچه زودتر ايـشان بـه لبنـان مراجعـت نماينـد و بـه                . ايشان صحبت كردم  
كنم كه ختم بـه       من از اين قضيه متأثرم و دعا مي       . ان عليه اسرائيل ادامه دهند    مبارزاتش

  1.خير شود
  
  ):2/9/57(»السفير «ةمصاحبه با روزنام  در.12
  

اقداماتي شده است، اميدواريم سودمند باشد و ايشان كه مورد عالقه مـن و نيـز شـيعيان     
ته و به كـار خـود مـشغول    بلكه مسلمين لبنان است، هرچه زودتر به وطن خويش برگش       

  2.شوند
  
  ):17/2/58 ( در ديدار با سفير سومالي در تهران.13
  

ايشان در ديدار خود بـا سـفير كـشور سـومالي، نخـست بـه اهميـت انقـالب ايـران                
پرداختند و سپس به انقالب فلسطين و تجاوزهاي دولت اسرائيل اشاره كردند، و بعد              

  :چنين فرمودند
  

اي صدر، ما از آن وقت كه نجف بوديم و ايـن قـضيه واقـع شـد تـا               و اما راجع به آق    ... 
آقـاي صـدر در     . وقتي كه پاريس رفتيم و بعد هم به ايران آمديم، دنبال اين قضيه بوديم             

ايران متولد شده است و ايراني است و با من سوابق زياد دارد و بعد از ايـن كـه ايرانـي                    
هم به اينكه ايراني است و هـم بـه اينكـه در    است، رفته است به لبنان و ما عالقه داريم،    

  3 ...لبنان رئيس مجلس شيعي بوده است، عالقه داشتيم به اينكه اين معما را حل بكنيم
  
  ):31/2/58( مجلس اعالي اسالمي شيعيان لبنان با هيئت اعزامي ديدار  در.14
  

  :فرمايند و همچنين در جمع نمايندگان شيعيان جنوب لبنان مي
  

ـ ام و بـه  كه او را بزرگ كـرده توانم بگويم   صدر يك مردي است كه من مي آقاي...   ةمنزل
يك اوالد عزيز است براي من، و من اميدوارم كه انشاءاهللا ايشان به سـالمت برگردنـد و           

بينـيم در بـين       ن نمـي  مورد تأسف اسـت كـه ايـشان را مـا اآل           به محل خودشان و بسيار      
    4 ...خودمان

                                                                 
   ق. هـ 6/1/1399ـ  ش. هـ 16/9/1357-56: ة شمارحبةمصا. 1
  .228 ، ص3 نور، جصحيفة. 2
  .125 ، ص6 ، ج نورصحيفة. 3
  .218، ص  6همان، ج. 4



 

  
  
  
  
  
  

  مرجعيت ةايستش موسي، امام
  

  محمدباقر سلطاني طباطبايي اهللا حاج سيد يةآ
  
  

هاي قابل حاج آقا، معروف است كه اكثر آقايان علما، مدرسين و مراجع امروز، بحث     :سؤال
هـاي  آقاموسـي نيـز درس    . اند  عالي تلمذ كرده   خود را پيش حضرت    ةتوجهي از دروس عالي   

 قدري پيرامون تحصيالت حوزوي ايـشان     زيادي را پيش شما خوانده است، خواهشمندم تا       
  .صحبت بفرمائيد

  
  .بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
در آن  . موسي اول كه وارد طلبگي شد، پدر بزرگوارش برايش معلمـي بـه خانـه آورد                آقا

يك نفر از اهالي نيشابور بود كه آقا از ايشان خواسته بودند تـا              . گفتند  زمان معلم سرخانه مي   
ـ           . سي درس بگويد  در منزل براي آقامو    ه آقاموسي، مقدمات و صرف و نحو را خيلي زود و ب

از آن بـه بعـد ديگـر        .  شرح لمعه و قوانين رسيد     ة خصوصي در خانه خواند تا به مرحل       طور
تحـصيل  . خواند و شـايق بـه تحـصيل بـود           آقاموسي خيلي خوب درس مي    . وارد حوزه شد  

درسـه بخوانـد    روز دو درسه و سه    را شب و    كرد هر كتابي      ايشان ترتيب نداشت و سعي مي     
هـا را تمـام   كـشيد و خيلـي زود درس   استعدادش خوب بود، زحمـت هـم مـي    . تا تمام كند  

صـبح و عـصر درس     . كـرد   رفتيم به وشنوه، ايـشان مـا را ول نمـي            ما تابستان كه مي   . كرد  مي
هـا كـه چـايي    صـبح . خواند، روزي چند درس، شرح لمعه را در وشنوه پيش من خوانـد        مي

كـرد و   او يادداشـت مـي  . گفـتم  آورد و مـن بـرايش درس مـي    خورديم، شرح لمعه را مي  يم
خوانـد، اگـر در جـايي اشـكال داشـت، يادداشـت               نشست و درس مي     اي مي   رفت گوشه   مي
 درس  ةآمد كه درسش را پس بدهد و من بقيـ          دوباره پيش از ظهر مي    . كرد تا يادش نرود     مي

 امروز اين درس را ادامـه نـده و از يـك كتـاب ديگـر                 گفتم كه   من هم مي  . را برايش بگويم  
گفـتم حـاال درس    مثالً اگر صبح كتاب طهارت شرح لمعه را خوانده بود، بهـش مـي            . بخوان
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 50 الـي    40تابستاني كه در وشنوه بوديم و حدود         در آن . بعدي را از كتاب زكات آن بخوان      
عداً همين شرح لمعه و قـوانين  ب. روز طول كشيد، ايشان عمده شرح لمعه را پيش من خواند    

هـاي  ايـن درس  . آمدنـد   گفت و پاي درسـش هـم جمعيـت زيـادي مـي              را در قم درس مي    
كشيد، خيلي     خيلي زحمت مي   آقاموسي. هاي خوب آن زمان حوزه بود     آقاموسي، جزء درس  

افراد ديگر، اين مراحلي را كـه     . فهم بود، و اينها باعث شده بود تا زود ترقي نمايد          هم خوش 
سـر     سال وقت الزم داشت تـا پـشت  5 الي  4ايشان در طول چند ماه طي كرده بود، حداقل          

  .بگذارند
  

  باشد؟ حاج آقا، اين دوره مربوط به چه سنيني از آقاموسي مي :ؤالس
  . سال سن داشت18 يا 17 سال بود، درحدود 20آقاموسي آن زمان سنش كمتر از 

  
   دروسي را پيش شما خواندند؟آقاموسي بعد از شرح لمعه ديگر چه :سؤال

مـا هـم شـركت    در درس رسـمي  . آمـد  هاي خصوصي ما زياد مـي    آقاموسي به درس  
هـم  .  درس رسمي رسائل كه پرجمعيت هم بود، آقاموسي بـود          أاصالً سرمنش . كرد  مي

آقاي شبيري  . آمد  ها آقاي آقاموسي شبيري هم مي     رسائل و هم مكاسب، در اين درس      
  .آمدند  و هر دو درس رسائل را ميو آقاموسي با هم بودند

  

  عالي خواندند؟آيا آقاموسي مكاسب را هم خدمت حضرت :سؤال
مكاسب را يادم نيست كه آيا تمامش را آمدند يا نه، ولي رسـائل را يـادم هـست كـه               

آن زمان سه درس رسمي سطح در حوزه بود، يكي درس آقاي خمينـي بـود،                . آمدند
هـاي رسـمي و    ايـن سـه تـا، درس      . ي هم درس من   يكي درس آقاي داماد بود، و يك      

هـاي رسـمي و   هاي خـصوصي البتـه زيـاد بودنـد، منتهـا درس       درس. پرجمعيت بود 
گفـت، مـن يـك جـايش را        آقاي داماد يك جاي رسائل را مي      . ندپرجمعيت اينها بود  

گفتم و آقاي خميني هم يك جايش را، مـن از اول رسـائل شـروع كـرده بـودم و           مي
گفتند، آقاي دامـاد هـم آخرهـاي     هاي رسائل را مي     گفتم، امام وسط    ميمبحث قطع را    

كردند تا بـا يـك معلـم و طـي      خواندند و صبر نمي     طوري درس مي  طالب اين . آن را 
آمـد، اشـكال    آقاموسـي درس رسـائل مـا را مـي         . چند سال كتاب را به آخر برسـانند       

ايـشان در ايـن     ! فاع كنيم مان د زد و ما هم مجبور بوديم از حرفهاي         كرد، حرف مي    مي
  .قدري سريع پيشرفت كرد، كه در مدتي كوتاه از سطوح عاليه مستغني گرديدهدوره ب

  
عـالي تلمـذ   آقا، ظاهراً مرحوم حاج آقامـصطفي هـم رسـائل را پـيش حـضرت           حاج :سؤال

  كردند؟
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آمد، منتها آقاموسي و آقامصطفي از نظر زمـاني    مصطفي هم درس ما مي    بله مرحوم آقا  
هـر دو   . دوره نبودند موسي جلوتر بود، در هر صورت با هم هم        گويا آقا . هم نبودند با  

  .تر و با استعدادتر بود اينها خوب بودند، اما آقاموسي قوي
  

اند، ايشان تحـصيالت دانـشگاه    كه دوستان آقاموسي تعريف كرده طوريحاج آقا، آن   :سؤال
  :صحبت بفرمائيدهم داشته است، اگر امكان دارد قدري در اين باره 

خوانـد، دروس   كه دروس حوزوي را مي آقاموسي در عين حالي   . طور است بله همين 
توانـستند    اي بـود كـه ايـشان نمـي          گونه  آن زمان محيط به   . خواند  دانشگاهي را هم مي   

. يعني براي مرحوم پدرشان مناسب نبـود      . آشكارا و علناً دروس دانشگاهي را بخواند      
 دروس دانشگاهي نبودنـد، منتهـا مخـالفين پدرشـان بـه ايـن               البته پدر ايشان مخالف   

مثالً . كردند، واال خود مرحوم آقا خيلي روشن بودند         واسطه برايشان دردسر ايجاد مي    
كننـد تـا بـه     ها را وادار مـي  آقاي صدر طلبه! ممكن بود كه مخالفين آقا بگويند كه بله       

د كه آقاموسي محرمانـه و   اين بو . جاي دروس حوزوي، دروس دانشگاهي را بخوانند      
شايد هم آقا مطلع بودند ولـي بـه         . بدون اطالع ديگران دروس دانشگاهي را خواندند      

كـرد و آقـاي عبـادي     آقاموسي فقط در امتحانات شـركت مـي  . آوردند روي خود نمي 
-آقاموسـي بـه مـوازات درس   . كرد داماد ايشان هم در اين زمينه ايشان را همراهي مي    

خيلي زحمت  . جديده را هم خواند و ليسانس خودش را گرفت        هاي قديمي، دروس    
  .كشيد خوب پيشرفت نمود كشيد و چون استعداد كافي داشت، با زحمتي كه مي مي
  

  تحصيالت حوزوي آقاموسي در نجف به چه شكلي بود؟ :سؤال

كـرد و درس حـسابي هـم          آقاموسي قبل از اينكه به نجف برود، در قم تـدريس مـي            
وقتـي كـه مرحـوم    . كردنـد  هاي ايـشان شـركت مـي   دي در درسداشت، جمعيت زيا  

هـاي آقـاي خـويي و       جدشان فوت كردند، به نجف اشرف رفتند، در آنجـا در درس           
آقاموسي در نجف خيلـي خـوب ترقـي كـرد و جـزو              . كردند  آقاي حكيم شركت مي   

فته بودند كه معروف بودنـد  چندنفري از قم به نجف ر     . فضالي معروف نجف گرديد   
آقاموسـي جـزو    . اند و يكـي از اينهـا آقاموسـي مـا بـود               نجف را گرم كرده    ةكه حوز 

منتهي ايشان اوالً جوان بود و ثانياً گرفتـار لبنـان           . هاي بارز علمي نجف بود    شخصيت
مانـد، جـزو      رفت و چند سال ديگـر در نجـف مـي            اگر آقاموسي به لبنان نمي    . گرديد

 وردتوجه عمومي حوزه نجف قـرار  قدري م هآقاموسي ب . گرديد  مراجع مسلم نجف مي   
  .شد فضالي قم افضل از فضالي نجف هستند گرفته بود كه گفته مي
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گردد، آيا آقاموسي بـه       معه مي توجه به تعريفي كه امروز از اجتهاد در جا         آقا، با  حاج :سؤال
   اجتهاد رسيده بودند؟ةدرج

آقاموسـي در  . دنـد تر از اغلب آقايـان مراجـع امـروز هـم بو           بله، رسيده بودند و قوي    
تنها با معنايي كه امـروز از اجتهـاد         نه. شده بود  نجف درس خوانده بود و حسابي مال      

. ، ايشان حتماً مجتهد بودند و بلكـه بـه معنـاي قـديمش هـم مجتهـد بودنـد       !شود  مي
  .گيري نشد حيف كه بهره. آقاموسي مرد فاضلي بود

  
  اي از اساتيد خود گرفته باشد؟ اناً اجازهحاج آقا، آيا اطالعي داريد كه آقاموسي احي :سؤال

ممكن است از آقايان اجازه اجتهاد گرفته باشـد ولـي مـن اطـالع               . من اطالعي ندارم  
دادند، هم آقاي خويي و هم آقـاي          خواست حتماً بهش مي     ايشان اگر اجازه مي   . ندارم

ـ      . حكيم، شايد هم داشته باشد، ولي من اطالعي ندارم         نيـاز    يالبته ايشان خـودش را ب
ايشان احتياجي به اينكـه     . اجتهاد است  ديد از اجازه، و معروف هم بود كه در حد           مي

  .اجازه بگيرد نداشت
  

رديـف  بحـث و هـم    دوره و هـم   ساني در ايام تحصيل باآقاموسي هـم      آقا، چه ك   حاج :سؤال
  بودند؟

زنجاني بحث بودند، آقاي آقاموسي شبيري  دوره و هم  كه در قم با ايشان هم      از كساني 
رديف يكديگر بودند و       اينها هم  .اي ديگر   طور عده بود، آقاي ناصر مكارم بود و همين      

هرحال آقاموسي آدم بافـضيلت و باكمـالي بـود و           ه  ب. چربيد  آنها مي  البته آقاموسي بر  
زد، قطعاً جزو مراجع بـود، و از ايـن نظـر هـيچ بحثـي                  ماند و سني به هم مي       اگر مي 
آقاموسـي ازنظـر   . ن از فضل و علميت ايشان آگـاهي دارنـد      رفقاي نجف ايشا  . نيست

 صدر نبـود، منتهـا آقـا       محمدباقر هوش و استعداد و ادراكات، كمتر از مرحوم آقاسيد        
به نظر مـن  . محمدباقر سابقه حوزوي بيشتري داشت و بيشتر در حوزه مانده بود  سيد

عني اگر مانده بود    اخوي بزرگترشان مرحوم حاج آقارضا هم مقدم بود، ي         آقاموسي بر 
. ن بود جزو مراجع مسلم تقليد بود      موسي مالي جامعي بود و اگر اآل      آقا. افتاد  جلو مي 

ن جـزو مراجـع بـزرگ    رفت، اآل ماند و به نجف هم نمي      ميآقاموسي حتي اگر در قم      
  .بود شيعه مي

 مانـد و بـه      توجه به خصوصياتي كه آقاموسي داشت، اگر در حـوزه مـي            حاج آقا، با   :سؤال
چه عواملي باعـث شـد كـه ايـشان          . رفت، آينده بسيار درخشاني در انتظارش بود        لبنان نمي 

  حوزه و زندگي آرام خود را رها كرده و به لبنان هجرت نمايند؟
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 امام موسي به   ة عوامل، موقعيت خود لبنان و عالق      ترين اين تا از مهم   به نظر من، دو   
دين چندبار بـه لبنـان رفتـه بودنـد و بـا      ال ايشان در زمان حيات آقاي شرف  . لبنان بود 

ايـن بـود كـه بعـد از         . دانـست   امام موسي وضع لبنان را مي     . ايشان هم تماس داشتند   
الدين، وقتي كه از ايشان دعوت كردند، چون زمينـه دسـتش بـود و                 فوت آقاي شرف  

امـام موسـي احتياجـات      . دانست كه وضع لبنان چگونه است، دعوت را پـذيرفت           مي
الدين هم مكـان   بستگان آقاي شرف. خوبي شناخته بودن و شيعيان آنجا را به     مردم لبنا 

البته آنها يك قصدي داشتند، و امـام موسـي قـصدي    . ايشان را در اختيار او قراردادند   
الدين از بردن امام موسي هدف ديگـري داشـتند، ولـي              هاي آقاي شرف    ديگر، آقازاده 

كـه   طورياو آن . د را تسليم آنها نكرد    خوب به هدف خود نرسيدند و امام موسي خو        
ايـشان مـستقل بودنـد و اصـالً روش ايـشان از روش      . آنها انتظار داشتند عمل نكـرد     

همان ها در لبنان بود ولي به       الدين سال   آقاي شرف . الدين جدا شد    مرحوم آقاي شرف  
ا و  هـ نوشت، كتاب   هايي مي   كرد، نامه    قلم فعاليت مي   ةبه وسيل . شهر صور منحصر بود   
هايي را كـه امـام موسـي انجـام داد، يـك               كرد، ولي اين فعاليت     رساالتي را منتشر مي   

كدامش را نتوانسته بود و يا شايد درصدد نبود كـه انجـام دهـد، حـاال يـا مـصلحت                     
  .ديد ديد و يا مناسب نمي نمي

يكـي از آنهـا تأسـيس    . كارهايي را كه امام موسي انجام داد، كارهـاي عجيبـي بـود        
يـك  . بركت به همراه داشت    و اين مجلس خيلي خير   . لس اعالي شيعه بود   همين مج 

 لبنان مركز   ةهم. عه را در لبنان مطالبه نمايد     توانست حقوق شي    مكان رسمي بود كه مي    
زد و سـخنراني   هـا و مراكـز سـر مـي     بـه تمـام دانـشكده   . هاي امام موسي بود  فعاليت

توانـد   به اين نتيجه رسيده بود كه مي    ايشان موقعيت آنجا را درك كرده بود و         . كرد  مي
امام موسي با آن فضلي كه داشت، اگر در نجـف      . و بايد كه به مردم آنجا كمك نمايد       

امـا ايـشان مـسئوليتي را       . كـرد   ماند حتماً به مقامات خيلي بااليي دسـت پيـدا مـي             مي
واقعـاً  . احساس نمود كه در نهايت ايشان را از حوزه جداكرده و به لبنان منتقل نمـود           

افـراد ديگـري هـم      . توانست بار لبنان را بـردوش بگيـرد         كسي غيراز امام موسي نمي    
. بودند و شايد آماده هم بودند تا اين مسئوليت را بپذيرند، وليكن صالحيتي نداشـتند              

گونه تشخيص داد كه صالح دراين است تا چند وقتي را براي خدمت             امام موسي اين  
داد  و   اگر ايشان مثل بقيه فقط رشته آخوندي را ادامه مـي           واال. به اسالم به لبنان برود    

منتها ايـشان   . ماند، قطعاً جزو مراجع امروز و بلكه مقدم بر آنها بود            در حوزه باقي مي   
او قـصد داشـت   . انتظار اينكه مرجع بشوند نبـود  ايشان اصالً در. ها نبود در اين وادي 

راي خدمت ايشان لبنان است، هـم       كه خدمت بكند و تشخيص داد كه بهترين مكان ب         
محـيط لبنـان، محـيط آزادي بـود بـراي      . به لحاظ زمان و هم به لحاظ موقعيت آنجـا      
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 محـروم و فقيـر    ـ آن گذشته شيعيان لبنان همه مظلومفعاليت و خدمت به دين، و از 
بـسياري از   . بودند، حقوق آنها پايمال شده بـود، انـصافاً وضـعيت اسـفباري داشـتند              

 مهـاجرت كـرده   …بنان را رها كرده و به كشورهاي آفريقايي مثـل مـصر و              شيعيان، ل 
اين بود كه امام موسي به آنجا رفت و با اقدامات خودش و با پـشتيباني آقـاي                . بودند

. آقاي حكيم پشتيبان خوبي براي امام موسي بـود . حكيم وضع شيعيان را عوض نمود   
مام موسي خـدمات عجيبـي بـه مـردم         ا. البته پشتيباني باطني و پشت پرده، نه ظاهري       

لبنان كرد، و چون اين خدمات اساسي و زيربنايي و محكم بود، اين گرفتاري بـرايش         
داد، تـودهني     مانـد و فعاليـت خـود را ادامـه مـي             يعني امام موسي اگر مـي     . پيش آمد 

توانـست كـسي باشـد كـه اسـرائيل را از منطقـه           ايشان مي . زد  محكمي به اسرائيل مي   
همـين هـم باعـث شـد تـا      . منطقه خودش محـدود نمايـد   د و يا حداقل در  بيرون كن 

ايـن بـه   . دست قذافي از صحنه لبنان خارج نمودنـد       ه  دشمنان نقشه كشيدند و او را ب      
امام موسـي جنـوب لبنـان را كـامالً     . خاطر خطري بود كه ايشان براي اسرائيل داشت     

شـدن     ربوده أمنش. كرد  ازي مي اند  اسرائيل دست  ةماند به منطق    ظ كرده بود واگر مي    حف
عجيـب نفـوذي   . ايشان وحشتي بود كه اسرائيل و آمريكا از اقدامات آينده او داشـتند        

كرد كه همه را بـا خـود همـراه سـاخته              اي حركت مي    گونه  ايشان به . داشت در منطقه  
  .بود
  

  حاج آقا، نفوذ آقاموسي درميان مردم لبنان به چه شكلي بود؟ :سؤال
هـر سـفري     سه چهار سفر از ايران به لبنان رفتم ودر        . ه لبنان سفر كردم   بار ب  من چند 

در آنجا كه بودم، غالباً با آقاموسـي        . ماندم  هم دوسه ماه و گاهي هم بيشتر در آنجا مي         
در داخل خود لبنان هم با هم زياد        . از سوريه به لبنان زياد با هم آمديم       . در سفر بودم  

بلـه، خيلـي بـا هـم مـأنوس          . رفتـيم   انداخت و مي     مي به سفر رفتيم، ايشان ما را جلو      
ميـان   ميان شـيعه، هـم در      بوديم، امام موسي نفوذ عجيبي درميان مردم داشت، هم در         

يكبار در يك مراسمي يكي از مسيحيان خطاب به         . ميان مسيحيان  اهل سنت و هم در    
  : من گفت

  
. د براي ايشان احترام قائل بودند     آنها تا اين ح   ! »االرض  السماء و سماحة االمام في      اهللا في «

كـرد، مـردم از ايـشان اسـتقبال         رفت و از هرجـا كـه عبـور مـي            هرجا كه امام موسي مي    
ايشان در افكار عمـومي مـردم و در قلـوب آنهـا جايگـاه               . كشيدند  صف مي  كردند و   مي

سران حزب كتائب با امام موسي خـوب نبودنـد ولـي            . خيلي محبوب بود  . بلندي داشت 
مسيحيان بيشتر از اهل مـذاهب ديگـر بـه          . كردند  ادي آن به ايشان اظهارعالقه مي     افراد ع 

  .ايشان گرويده بودند
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حاج آقا، آيا مراجع بعد از آقاي حكيم همه همانند آن بزرگوار از آقاموسي حمايـت                :سؤال
  ؟ كردند مي

كردند، اما احتياج امام موسـي ديگـر     مراجع بعدي هم حمايت مي    بعد از آقاي حكيم،   
 را تـشكيل  د، مجلس اعاليعني به كارش مسلط شده بو. به حمايت آنها قطع شده بود  

 داده بود، شيعه را به حركت انداخته بود، كارهاي اساسي را انجـام داده بـود و ديگـر                  
همه سـران  . ها گذشته بودنياز به معرفي و حمايت نداشت، يعني كارش از اين حرف       

ايـشان  . عرب در برابرش خاضع شده بودند وديگر نيازي به حمايت نجـف نداشـت             
فقط در آن اوائل نياز به پشتيباني باطني نجـف داشـت، ولـي بعـداً ايـن نيـاز مرتفـع                  

  .گرديد
  

حاج آقا، اگر امكان دارد قدري درمـورد خـصوصيات روحـي و اخالقـي آقاموسـي                :سؤال
  .يدصحبت بفرمائ

 خيلي ديـر  . امام موسي يك ويژگي خيلي مهم كه داشت اين بود كه خيلي بردبار بود             
به عكس برادر بزرگترش مرحوم حاج آقارضا كه خيلي زود عصباني           . شد  عصباني مي 

يعني اگـر فحـش     . خيلي ماليم و بردبار بود    . شد  شد، ايشان خيلي دير عصباني مي       مي
ممكن بود صبر كند تـا در موقـع         . آورد  ود نمي دادند، هيچ به روي خ      هم به ايشان مي   

مرحوم پدر ايشان هم    . آورد  مناسب دفاع كند، ولي درآن موقع هيچ به روي خود نمي          
. ميان علماء از اين جهـت ممتـاز بودنـد     مرحوم آقاي صدر در   . خيلي باگذشت بودند  

يعني هـيچ آخونـدي     . نظير بود   مرحوم آقاي صدر در رديف خودش از اين جهت كم         
مـثالً  . خيلـي از خودگذشـتگي داشـت      . ر آن حد نبود كه مثل ايشان باگذشت باشد        د

آقاي حاج شيخ عبدالكريم وقتي در بستر بيماري افتاد، وصيت كرد كه آقاي صدر بـه           
. آقاي صدر وصي مرحوم حاج شيخ بـود       . جاي ايشان در مسجد باالسر نماز بخوانند      

اينكه معنـاي ايـن كـار،          كرد، براي    مي هركس ديگري بود بايد از اين پيشنهاد استقبال       
اما آقاي صدر گفتند كه من جاي نمازي دارم، در مسجد امـام،           . نيابت و جانشيني بود   

نجـف   خوانم، ولي آقاي حجت كه تازه چنـدوقتي اسـت از   اي نماز مي    در يك گوشه  
اند، جاي نماز ندارند، اگـر موافـق باشـيد آقـاي حجـت را بـراي نمـاز دعـوت                       آمده
پذيرند و آقاي حجت در مسجد باالسـر بـه جـاي              مرحوم حاج شيخ هم مي    . ئيدبفرما

يعنـي  .  جانشيني را هـم فـراهم نمـود      ةهمين مسأله زمين  . دهند   ادامه مي  ايشان نماز را  
ها به اين معني گرفتند كه مرحوم حـاج شـيخ آقـاي حجـت را جانـشين                  آقايان ترك 
هايي مطرح  تند كه چنين حرف   دانس  مرحوم آقاي صدر هم مي    . داده است  خويش قرار 

  .دادند شود، اما به اين امور اهميت نمي مي
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  اهللا صدر چگونه بود؟ يةحاج آقا، موقعيت علمي مرحوم آ :سؤال
الشعاع   علميت ايشان را تحت    سلوكش حسن بود ولي  خوب بسيار علمي نظر ايشان از 

كـه واقعـاً     رحـالي دادند برايـشان، د     ها آقاي حجت را ترجيح مي       خيلي. داده بود  قرار
آقـاي  . تواضع و فروتني ايشان باعث شده بود تا حقشان تضييح گـردد           . گونه نبود اين

مـن چـون خـودم بـه آقـاي      . نظرعلمي قطعاً هم رديف بودند صدر و آقاي حجت از 
توانم به تشخيص خـودم مطمـئن باشـم و ممكـن اسـت از                 صدر عالقمند بودم، نمي   

آمدند   ن ديگري هم بودند كه به درس آقاي صدر مي         روي عالقه اشتباه كنم، ولي آقايا     
درهرحـال بـه خـاطر      . دادنـد   و ايشان را بر آقاي حجت و ديگر آقايان قم ترجيح مي           

. هرچـه بـود، آنهـا رفتنـد       . حدودي تضييع گرديد   تواضع و فروتني ايشان، حقشان تا     
كريم، بعد از فوت حـاج شـيخ عبـدال        . ها نبود   اين وادي  خود آقاي صدر هم اصالً در     

حوزه قم چند سالي توسط آقاي صدر اداره شد و اگر ايـشان نبـود، حـوزه را نـابود                    
ديگـران هـم     يواش حـوزه رونـق گرفـت و محكـم شـد و             بعدها يواش . كرده بودند 

. صورت آقاي صدر حق بزرگـي بـه گـردن حـوزه دارنـد              به هر . كردند نضبحي پيدا 
تحمـل و بردبـاري را بـه ارث         آقاموسي هم از پدر بزرگوارشان تواضع و فروتنـي و           

حـاج آقـا رضـا      . اخالق آقاموسي با اخالق اخويشان تفاوت فاحش داشت       . برده بود 
 سـيد  محمدباقر و برادر ايـشان مرحـوم آقـا    سيد آدم تند و زودرنجي بود، مرحوم آقا 

اسماعيل هم تا حدودي تند و عصباني بودند، ولي به عكس، آقاموسي بـسيار نـرم و                 
شـان     آقاي بروجردي كه آمدند به قم، خوب آقايان آيات ثالث، همه           مثالً. جذاب بود 

 اينها درحـال ترقـي     ةه جهت اينكه اگر ايشان نبودند هم      يك مقداري عقب نشستند، ب    
ابوالحـسن در نجـف    سـيد  زماني كه آقاي بروجردي به قم آمدند، مرحوم آقـا      . بودند

رجعيـت تقليـد بـين دو نفـر     ابوالحسن، م سيد بعد از فوت آقا . مرجع تقليد شيعه بود   
منحصر گرديد، يكي مرحوم حاج آقاحسين قمي در كربال، و يكي هم مرحـوم آقـاي            

 سـيد  شد، بعد از مرحوم آقا      بروجردي در قم، يعني از اهل علم و علماء كه سؤال مي           
آقا  بردند، يكي حاج    ابوالحسن از چه كسي بايد تقليد كنيم، همه اين دونفر را اسم مي            

ميـان   فرد ديگـري اسـمي در      هيچ از  ديگر .ديگري هم آقاي بروجردي    و حسين قمي 
 حسين قمي به فاصله سه چهارماه بعد از فوت آقا سيد           خوب، بعد هم حاج آقا    . نبود

قهراً ترقـي ايـشان     . ابوالحسن فوت شدند و مرجعيت منحصر شد به آقاي بروجردي         
راحت بودند، چراكه مـردم     دراين ميان، اطرافيان بعضي از آقايان نا      . هم فاحش گرديد  

برخـي از اطرافيـان ايـن بزرگـواران     ! رفتنـد  ديگر مثـل سـابق سـراغ آن آقايـان نمـي          
وجـه    اين ميان، امام موسي به هيچ      در. ماندگي را تحمل نمايند     توانستند اين عقب    نمي
انـد و   دهاين فكرها نبود كه حاال مثالً آقاي بروجردي آم اصالً در. ها نبود  اين وادي  در
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ماليـم و متحمـل      بسيار بردبار و  . قدري عقب نشسته است   اعث شدند تا پدر ما يك     ب
كارهايشان پيشرفت   طور در تا اين  همين خصوصيات ايشان هم باعث گرديد      و. بودند

  .نمايند، آقاموسي آدم بسيار حليم و بردباري بود
  

   آقاموسي و امام چگونه بود؟ةحاج آقا، رابط :سؤال
. داشـت  لي رفيق بودند و امـام هـم خيلـي ايـشان را دوسـت مـي              آقاموسي با امام خي   

اهل اين بود كـه هـر       . امام موسي مرد خدومي بود    . آقاموسي جزو عالقمندان امام بود    
امام هم سال اول انقالب قـذافي       . كاري كه برايش ميسر باشد براي انقالب انجام دهد        

.  و بعـد قـذافي بيايـد   را نپذيرفت و گفت كه بايد اول مسئله امام موسي روشن شـود    
امام معتقد بودند كه بايد با كشورهايي كه دراين قـضيه مداخلـه داشـتند قطـع رابطـه           

ولي برخي از اطرافيان امام مثل مرحـوم        . شود، تا وقتي كه تكليف مسأله روشن گردد       
لـذا از   .  عقيده داشتند كه مصلحت انقالب اين است كه دشمن درست نـشود            ...آقاي  

شود مسأله را حـل    و با مدارا بهتر مي    . د كه خيلي مسأله را دنبال نكنند      خواستن  امام مي 
طوري كه ايـشان    وگو كردم، تا همين اواخر نگذاشتند آن        من خيلي با امام گفت    . نمود
مقـام بودنـد،      مثالً زمـاني كـه آقـاي منتظـري قـائم          . گيري شود   خواستند مسأله پي    مي

گيـري مـسأله بـه بـالد          دولتي براي پـي   درهمان ابتداي امر قراربود يك هيئت رسمي        
عربي و ليبي برود و صادق ما هم يكي از افراد آن هيئت بود، كـه امـام تعيـين كـرده                      

ولي آقاي منتظـري    . اينها قراربود بروند و تا هرجا الزم شد مسأله را دنبال نمايند           . بود
ديد و    يبقيه كارها را هم آقاي بهشتي مصلحت نم       . نگذاشت و سفر هيئت را لغو كرد      

اش چنين بود كـه تـا تكليـف           ولي خود امام اگر تنها بودند، عقيده      . كرد  جلوگيري مي 
امام خيلي به ايـن مـسأله       . قضيه روشن نشود، هيچ رابطه سياسي با ليبي برقرار نكنند         

  .چنين بوددرهرحال تقدير اين. عالقمند بودند و تا اين اواخر هم دراين فكر بودند
  .مسأله بازهم به خير باشدانشاءاهللا كه عاقبت 

  
  عالي هنوز هم به حيات آقاي صدر اميد داريد؟گويا حضرت :سؤال

اما هيچ خبري نيست كه موجـب اطمينـان         . اميدواريم انشاءاهللا، و شايد هم خير باشد      
عجيب اين اسـت كـه از آن دونفـر همـراه       . فقط رجاء و اميدواري است    . قطعي باشد 

. عقوب و آقاي بدرالدين، هـم هيچـي اسـمي نيـست           ي ايشان، يعني آقاي شيخ محمد    
همان رسمي در يك كشور ناپديـد    در روز روشن سه نفر آدم و م        .خيلي عجيب است  

خيلي دخالت قـوي وجـود      . خيلي عجيب است  . شوند و هيچ ردي هم برجاي نماند      
هر دستگاهي كه بوده، يا قذافي يا اسرائيل و يـا هرگـروه ديگـر، خيلـي                 . داشته است 
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يعني آن عوامل دست اولي كه در اين قضيه مداخله داشتند، همه          . الت كردند قوي دخ 
نگذاشتند تـا كـسي     .  دوم را هم از بين برده باشند       ةگويا عوامل دست  . ا از بين بردند     ر

  .كه از اين حادثه خبر داشته، باقي بماند تا از اين طريق اطالعات درز پيداكند
اند و وعده نصرت خداوند تحقق خواهـد        ولي به يقين هميشه اين چنين نخواهد م       

  .يافت
  

حاج آقا، اگر خداوند چنين مقدر كرده باشد كه امام موسي صدر هنوز هـم در قيـد                   :سؤال
  تواند مؤثر باشد؟ همه سال، ايشان هنوز هم ميحيات باشد، آيا بعد از گذشت اين

ازنظر صحي سـالم  آقاموسي اگر از نظر مزاجي تحليل نرفته باشد،   ! بله، قطعاً و هرآني   
موقعيت ايشان جوري بود كـه اگـر آشـكار شـود و     . باشد، حتماً توانايي اداره را دارد 

امام موسي آدم مال و باسوادي است،       . شود  بيايد قم و يا نجف، خيلي سريع چهره مي        
شناسـيم، خيلـي زود شخـصيتش     اطالعات خوبي دارد و آن امام موسائي كـه مـا مـي    

اين قابليـت كـامالً در ايـشان    . امالً لياقت اين معني را داشت     ايشان ك . گردد  آشكار مي 
يعني . بودبود و اگر مانده بود و اين پيشامد برايش نشده بود، االن جزو مراجع مسلم                

  .ن صاحب رساله هستند و بلكه مقدم براغلب آنها بوددر رديف آقاياني كه اآل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

  شيعه عزّت صدر، موسي امام
  

  صدوقي اهللا يةشهيد آ
  
  

پايان به روان پاك حـضرت        بعد از حمد و ثناي ذات باري تعالي و تقدس و درود بي            
 ختمي مرتبت 

 ابيطالب  ابن   نفر از اوصياي گرامش از علي      12 و   ص
 تا حـضرت مهـدي   ع

ـ   پايان به روان پ     و درود بي  ) ارواحنا له الفداه  (موعود   ضيلت و نيـز درود     اك شهداي ف
پايان به رهبر انقـالب حـضرت         حصر به روان پاك شهداي انقالب و درود بي        حدو  بي

دوسـت مكـرم خـودم حـضرت         حد وحصر به برادر عزيـز و        امام خميني و درود بي    
 ملـت شـيعه،     ةسال است هم    مت بركاته كه قريب يك    اهللا آقاي امام موسي صدر دا       يةآ

ندارنـد كـه ايـشان در چـه         ان مبتال هـستند و خبـر        خاصه برادران لبناني به فراق ايش     
  .ندبر شرايطي بسر مي

نظير را براي برادران ديني       جا مختصري از حاالت اين شخصيت كم      خواهم در اين  مي
هجـري   1349بنده در سـال     . شود، بازگو كنم    و كساني كه كالم من به ايشان ابالغ مي        

همـان روز اول يـا دوم بـا         .  حائري اهللا  يةد قم شدم، يعني در زمان مرحوم آ       قمري وار 
اهللا بزرگ    يةيك شدم و مورد لطف و عنايت آن آ        موسي صدر نزد   پدربزرگوار آقا سيد  

ايران و عراق و كليه كـشورهاي   شايد در . صدرالدين صدر قرارگرفتم   سيد مرحوم آقا 
اهللا صدر نباشد كه اگـر بخـواهم تفـصيل دهـم،              يةنشين بيتي به شريفي بيت آ       سلمانم

اين خاندان از يك سـو بـه صـاحب وسـائط مربـوط            . يد از مقصد اصلي باز بمانم     شا
صدر هم كـه     محمد آقا سيد . صدرالدين محمد است و از سوي ديگر به مرحوم سيد       

. ن عـراق را داشـت     وزير عراق بود، هميـشه رياسـت مجلـس اعيـا            يك دوره نخست  
 هـاي  بـزرگ، از شخـصيت  اهللايةحسن، آ سيد محمد، آقا  سيد  ايشان، پدر آقا   ةزاد  خاله

وقتي كه مـن  . ستا مفيد و مؤثر هاي بسيار بسيار ارزنده اسالم و داراي كتب و نوشته       
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ايشان . موسي خيلي كوچك بود    سيد اهللا صدر نزديك شدم، آقا      يةبه مرحوم حضرت آ   
 اهللا آقـاي حـاج سـيد    يـة  و آتر اسـت با برادرشان آقاعلي كه از ايشان چندسالي بزرگ  

هـاي روحـاني، مفيـد، مـؤثر و بـسيار             ه فعالً هستند و يكي از چهـره        ك  ــ رضا صدر 
شخصيت آقاي حاج سيدرضـا در علـم و معنويـات و    . كردند   زندگي مي  ــاند    روشن

  .اصالً اين بيت يك امتياز خاصي دارد. عموم مردم مجهول باشد اخالق شايد بر
قش را گرفـت،    و گويـا تـصدي    زماني كه آقاموسي تحصيالت جديد را به پايان برد          

است اي داشت، گفت خوب       العاده  كه او استعداد فوق   اين اهللا صدر به خاطر     يةمرحوم آ 
  ـــ  از همـان كـوچكي    . وعلم دين صرف كنـد     دين   ةكه ايشان استعدادش را در رشت     

دانم كه  معمـم       نيست، اما مي  هنوز گويا بالغ نشده بود، شايد هم شده بود و من يادم             
. العـاده  هـاي خيلـي فـوق     آن هم با پيـشرفت     لوم قديمه شد  ع  مشغول تحصيل   ــ نبود

حـائز مراتـب     قديمـه بـه دسـت آورد و        علوم اي را از    ظرف چندسال مقامات شامخه   
درحـين آنكـه   . سرا را هم گذرانـد دراين خالل دوران دانش. عاليه علميه و عمليه شد  

 بـود، دوره    مشغول تحصيالت علوم قديمه بود و شايد در آن قريب به اجتهاد رسيده            
اهللا صدر بودم؛ تقريبـاً از سـال         يةآن زمان بنده در بيت مرحوم آ      . ددكتري را هم گذران   

اهللا صـدر   يـة  حائري، ارتباط من بـا مرحـوم آ        اهللا  يةبعد از فوت مرحوم آ    .  قمري 1356
 به همين خاطر مـن بـا  .  من بود  ةايشان هم برعهد  روزي بود و خيلي از كارهاي         شبانه

جهـت تحـصيالت،     جهت اخـالق و از     از. روزي داشتم   معاشرت شبانه ها    اين آقازاده 
ايشان دوران تحصيالتش را در قـم       . العادگي خاص داشت    آقاموسي يك امتياز و فوق    

قسمتي از فلسفه را خدمت عالمـه طباطبـايي تحـصيل           . و پيش اساتيد بزرگ گذراند    
اينكـه  . وارش قـم و پـدر بزرگـ   ةاصول را هم خدمت اساتيد بزرگ حوز  كرد و فقه و   

ولـي علـي اي حـال، دوران تحـصيالت     . تلمذش خدمت امام چه بود، به يـاد نـدارم     
مـسافرت  . متأسفانه بنده در اين زمان عازم يزد شدم       . ايشان به طور خوبي پايان يافت     

 ماه بود كه متأسفانه وقتي وارد يزد شدم ديگر اقامت گزيـدم و تـا بـه             2حداكثر براي   
  .ستمطور در يزد ه حال همين
هـاي    الدين كه از چهـره      شرف اهللا سيد   يةدم كه ايشان بعد از فوت مرحوم آ       بعداً شني 

اهللا صدر داشت، بـه     ية قرابت خيلي نزديك هم با بيت آ       بسيار بزرگ عالم تشيع بود و     
هاي متمـادي در لبنـان مـشغول تـرويج و           الدين سال   شرف مرحوم سيد . اند  لبنان رفته 

المراجعـات، الفـصول    : اي دارنـد    ايشان آثـار ارزنـده    . دتبليغ دين و نوشتن كتب بودن     
اند شـايد     هرچه نوشته . هاي ديگري كه اآلن همه يادم نيست      المهمه، ابوهريره و كتاب   

 سـيد  آقـا . خيلـي مـرد بزرگـي بـود       . از جهت امتيـاز و ابتكـار در درجـه اول باشـد            
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 علـم بركنـار   ه از اهـل الدين كه به رحمت ايزدي پيوست، اهالي لبنـان بـا اينكـ       شرف
خواسـتند كـه شخـصيت خيلـي         الوصف مي    زيادي اهل علم داشتند، مع     ةنبودند و عد  

اي رهبريشان را به عهده گيرد و خوشبختانه قرعه به نام امام موسـي صـدر                  العاده  فوق
همـان  . فرمـا شـدند     ايشان بـه لبنـان تـشريف      . افتاد و ايشان را از ايران دعوت كردند       

آمدند، شيفته كمـاالت، اخـالق        راي زيارت اين پيشوا مي    روزهاي اول، اشخاصي كه ب    
هـا بـه   حتي شنيدم كه وقتي فرانسوي . و مزايايي كه اختصاص به ايشان داشت، شدند       

ها به لـسان    با عرب . كرد  آمدند، با آنها به زبان فرانسوي صحبت مي         خدمت ايشان مي  
يا زبان انگليـسي    گو. بود  گفت و فارسي هم كه زبان مادري ايشان مي          عربي سخن مي  

  .دانستند را هم مي
در : چندين نوبت ايشان را مالقات كردم     .  معظمه مشرف شدم   ةبه مك  1329در سال   

      فرمـود كـه مـن قـسمت عمـده         ايشان مي . بهمسجدالحرام، در منزلشان و در مدينه طي
حتي اگـر بخـواهم در فلـسطين        . روم  جا مي مهه. كنم  ها مي وقتم را معطوف سخنراني   

 خـودم امتنـاع دارم از        هم بروم سخنراني كنم براي من مانعي نـدارد، اگرچـه           اشغالي
ذاشت،  قدم كه در لبنان گ     .روشن بود . العاده بود   ربسيار فوق مردي بسيا . جارفتن به آن  
بردنـد كـه      قدري شيعيان لبنان در وضع بدي به سر مي        به. جا را عوض كرد   اوضاع آن 

از همـه چيـز بركنـار       . افتـاد   ديد به رقت مـي      يهركس دوره آن روز شيعيان لبنان را م       
مدرسه نداشـتند، درمانگـاه نداشـتند،       . فقر و بيچارگي سراپايشان را گرفته بود      . بودند

 سـال تمـام بـر شـيعيان لبنـان           20و اين سيد بزرگوار كـه قريـب         . بيمارستان نداشتند 
ر نيازي را كـه     يعني ه . رهبري داشت، تمام نيازهاي كشور لبنان را تقريباً برطرف كرد         

هاي متعـددي بـراي       مدرسه. كرد  مردم داشتند، برايشان به صورت خوشي برآورده مي       
امـوالي را   . ، دبيرستان و دانشكده ساخت    )چه دخترانه و چه پسرانه    (هاي شيعيان     بچه

ميل  گذاشت حيف و    آمد، نمي   كه از صدقات، وجوه بريه و وجوه ديگر به دستش مي          
به اين معني ايشان آنچه را كه مردم نداشـتند و           . كرد  رف مي ها ص شود و در همين راه    

المال مسلمين    به آن نيازمند بودند، با استفاده از همين صدقات و وجوه شرعي و بيت             
كم كار بـه جـايي رسـيد كـه شـيعيان لبنـان را كـه خيلـي در انظـار                 كم. برآورده كرد 

 آورد تا به حدي رسـيدند       خوار بودند و كسي عنايتي به آنها نداشت، چنان پيش           مردم
كه در رديف ديگر كساني قرار گرفتند كـه در لبنـان بودنـد و بلكـه شـايد وضـعيت                     

طـور كـه خـود امـام موسـي       همان. چراكه رهبرشان مرد بزرگي بود   . برتري نيز يافتند  
 كارهـاي لبنـان و      ةننده كليـ  هايي كه چرخا   صاحبان مسئوليت لبنان و آن     ةصدر بر كلي  

  .د تفوق داشت، شيعه را هم باال آورد و تفوق دادزعماي آنجا بودن
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توانست بكند، از اين جهت كه افكار مردم را           تا او بود، اسرائيل هم هيچ غلطي نمي       
با اينكه ايشان سمتش رياست مجلس اعالي شيعه بـود،          . منعطف كند يا منحرف كند    

ه ب. التر بود شد گفت كه امام موسي صدر كمتر از رئيس جمهور نبود، بلكه با              ولي مي 
رسيد، بدون مطرح شدن      كه اتومبيلش به مرز مي    قدري نفوذ و قدرت داشت كه همين      

جهان كمتر رهبـر مـذهبيي    در. شد اي داريد يا نداريد، رد مي اين پرسش كه آيا پروانه   
چنـين   كمتـر كـسي نيـز در      . ديده شده كه تا اين اندازه صاحب نفوذ و قدرت باشـد           

  .چون خدمتي را كه او در لبنان نمود، كرده استممدت كوتاهي در يك كشور ه
نهايت شخصيت بارز، روشن، فهميده و خدمتگذار بود كه اگـر         امام موسي صدر بي   

يك خدمات اين مرد شـريف بـزرگ را احـصاء كـنم و بـشمارم، شـايد         بخواهيم يك 
 طرف ليبي و رئـيس    متأسفانه سال گذشته دعوتي از    . ها و طومارهايي الزم باشد    كتاب

ايشان حركت كرد و گويا از راه الجزاير به طرف          . جمهور آن از امام موسي صدر شد      
 حـاال صـدق و كـذبش را         ـــ ام    شـنيده . آنجا مالقاتي با بومدين كرده بود     . ليبي رفت 

.  كه او گفته بود اين مسافرت براي شما صالح نيست و به اين سفر نرويد        ــدانم    نمي
پس از پنج شش روز معلوم شد كه        .  وتشريف برد  ايشان با اتكاي به خدا حركت كرد      

، خواست اين فقـدان را بـه گـردن دولـت ايتاليـا            دولت ليبي مي  . اند  ايشان مفقود شده  
 ايـن مـسئوليت را از       لكن دولت ايتاليا  .  بيندازد ... خانه فالن و گذرنامه چه و     مهمان

 بـه ايتاليـا   اهللا صـدر ناگهـان از ليبـي، قـدم         يةه آ امكان ندارد ك  . خود سلب كرد  
 وادله وبراهين دولت ايتاليا را ذكر       به طوري كه دوستاني كه واردند     . گذاشته باشد 

كرده اند، مي توان مطمئن بود كه  ايشان پس از رفـتن بـه ليبـي مراجعـت بـه ايتاليـا               
حال چه شده است؟ در خود ليبي است؟ در جاي ديگر است؟ كجا ايـشان               . اند  نكرده

بـرد؟ آيـا راحـت اسـت، راحـت            سر مـي  چه شرايطي ايشان به   اند؟ در    كرده را زنداني 
ي بـراي   اين مـصيبت بزرگـ    . دانيم  نيست؟ تحت فشار است، تحت فشار نيست؟ نمي       

اند؛ خصوصاً علويه معظمـه   اهللا صدر هم بسيار ناراحت يةبيت آ. ملت شيعه شده است   
 قمـي   اهللا قمي، مرحـوم حـاج آقـا حـسين           يةت آ والده محترمه ايشان، كه صبيه حضر     

قدري بعد از شنيدن ايـن قـضيه كـه تـا          يشان از محترمات درجه يك است، به      ا. است
انـد كـه شـبانه روز را بـا اشـك چـشم و گريـه                  مدتي از ايشان مكتوم بـود ناراحـت       

  .برند سر ميهن هم تقريباً در ناراحتي شديد بساير خويشاوندان ايشا. گذرانند مي
كنند كه روابط بين دولـت        ان دست و پا مي    متأسفانه شنيده شده كه يك عده در اير       

اينكه گويا مراجع محترم گفته بودند كه تـا تكليـف امـام              با. ليبي و ايران برقرار شود    
ولـي  . موسي صدر روشن نشود، دولت ايران حق ايجاد روابط با دولت ليبي را ندارد             
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اصرار جمعي هستند كه شايد بعضيشان هم مردمان روشن و فهميده وعاقلي باشند و              
دراين امر دارند، حاال چه اصراري دارند براين معنا، مـن هنـوز نتوانـستم بفهمـم كـه       

دانـد   وجه اصرارشان چه اسـت؟ يقينـاً دولـت ليبـي از ايـشان بـااطالع اسـت و مـي                    
مسئول ايشان هم خود دولت ليبي است، به جهـت اينكـه خـود او دعـوت             . كجاست

نوازي   مهمان! دانم  دهد، من نمي    اي وفق مي   حسابي و با چه قاعده     چه حال اين با  . كرد
 دولتي از چنين شخصيت بزرگي دعوت كنـد، اووارد بـر          . يكي از شئون اعراب است    

خود نشان  العملي از هيچ عكس  الوصف در همان كشور مفقود بشود و        آنها بشود و مع   
 حتـي يـك  . بـري نـداريم  گويند كه ما از ايشان خ     هركه با آنها تماس بگيرد مي     . ندهد

زاده را فرستادند به ليبي تا       اهللا العظمي امام خميني همين آقاي قطب        يةنوبت حضرت آ  
ايشان چند صباحي در ليبي بـود، تمـاس نزديـك بـا     . راجع به آقاي صدر تحقيق كند  

خود قذافي گرفت و هرچه خواست اقراري از قذافي بگيرد همين را شنيد كه ما خبر                
اند به ايتاليا و هرچـه شـده اسـت در ايتاليـا      ينجا رفتهنداريم، اطالع نداريم، ايشان از ا 

خيـر،  . ها را زد  هم كه به ايران آمد همين حرف      ) جلود(وزير ليبي     نخست! شده است 
صددرصد مسئول خود دولت ليبي است و بايد از ايشان اطالع كامل بـه اهـل لبنـان،                  

در چه زنـداني    بازماندگانشان و ارحامشان بدهند كه چه شده است؟ چه كرده است؟            
وظيفـه دولـت   . برند؟ اينها را بايد اطالع بدهنـد  هستند؟ در كدام گوشه دنيا به سر مي 

ايران هم آن است كه مادامي كه خبري از اين شخصيت بـزرگ نـشود، قـراردادي بـا            
معني ندارد كه چنين شخصيت بزرگواري در آنجا محبـوس          . دولت ليبي منعقد نسازد   

صالح كشور شيعه، صالح شيعيان دنيا و صـالح         .  نگويد باشد و دولت ايران هم هيچ     
دولت ايران نيست كه تا زماني كه از اين مرد بزرگ خبر صحيحي بـه دسـت نيامـده،     

  پيماني ببندند و عهد قراري بگذارند كه موجـب رنجـش همـه شـيعيان دنيـا،                با ليبي   
  .خصوص ايران و لبنان و باالخص خانواده ايشان خواهد شدهب

  

  

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

  ∗موسي صدرم شدن اما  مسئوليت ربوده
  

  شهيد دكتر مصطفي چمران
  
  

. قـدر شـيعيان لبنـان اسـت         شدن امام موسي صدر رهبر عالي      اين هفته سالگرد مفقود   
ت شـد و پـنج روز در   چنين روزهايي امام موسي صدر به ليبي دعـو        دوسال پيش در  
 ه شـيخ محمـد يعقـوب و عبـاس بدرالـدين از            يد و روز شـشم همـرا      ليبي اقامت گز  

گذرد كـه از سرنوشـت ايـن مـرد بـزرگ              دوسال مي . بوده شد دوستان و نزديكانش ر   
به همين مناسبت اين هفته را به امام موسي صـدر و شـيعيان              . خبري در دست نيست   

 حركت محرومـان شـيعه لبنـان و مبـارزات           ةايم و سخن ما دربار      ن تخصيص داده  لبنا
اين مطلب از سه جنبه براي ما مهم است، يكي آنكـه            . ام موسي صدر است   انقالبي ام 

اكنون مورد حملـه و هجـوم اسـرائيل           مربوط به جنوب لبنان است و جنوب لبنان هم        
بـار  روز اسرائيل با آتششب و همهخوانيد كه همه ها مي    در روزنامه  قرارگرفته است و  

كـشد و     گناهـان را مـي    بـد، بـي   كو  هاي خود اين سـرزمين را درهـم مـي         افكن  و بمب 
. نمايـد  هاي آنها را خراب مي كنـد و بينوايـان شـيعه را وادار بـه مهـاجرت مـي                     خانه

ر آن آواره هـستند و   هزار نف300 هزارنفر مردم جنوب لبنان، 400مختصر بگويم كه از  
  زيادي از آنها جـان     ةعد. هاي اسرائيل نابود شده است     آنها زير بمباران   ةخانه و كاشان  

بنـابراين مـردم بـه شـهرهاي دوردسـت، بـه            . انـد   خود يا عزيزانشان را از دست داده      
ها يا بعـضي   ها، مدرسه اند، و دركنار مسجدها، حسينيه    بعلبك، بيروت و صيدا گريخته    

تصور كنيد كساني را كه در خالل پنج، شش سال          . كنند  ها زندگي مي    اوقات در خرابه  
  دسـت  ، بدون زراعت و يا صنعت و تجارت با        جنگ داخلي لبنان، بدون كار و كسب      
                                                                 

  ايراد شده و6/6/59علي بازار تهران است كه در تاريخ اني شهيد چمران در مسجد جامع صفر اين متن سخنر∗
    »فرهنگ معاصر تاريخ و«. گرددودر اين كتاب تقديم عالقمندان مياكنون از نوار استخراج 
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اند، و اين خود يكي از داليل بزرگـي اسـت كـه احـزاب چـپ و                    خالي زندگي كرده  
دولت كثيـف   . راست در لبنان قادر شوند كه اين مردم محروم و فقير را با پول بخرند              

 زيـادي را    ةكند و عد    ن دالر در لبنان خرج مي     اهانه پانزده ميليو  عراق، صدام سفاك، م   
  .خرد با پول و اسلحه مي

هـم  اش گرسنه هستند و كـار و كـسبي           نكرده و خانواده   كارهاست  سال جواني كه 
بينـد    او حتي اگر به بيروت برود مي      . راحتي قابل خريدن است   هندارد، ب  برايش وجود 

 شـيعه   بنـابراين .  خود بيروتيان كار و كسبي ندارنـد       كه نيمي از بيروت ويران است و      
. كـاري پيـدا بكنـد   توانـد   شـود مـسلماً نمـي     بيروت مي  دجنوب لبنان هنگامي كه وار    

پس اگر دين و    . شود كه خود را به احزاب چپ بفروشد          مناسبي مي  ةبنابراين او طعم  
  . دست آوردفروشد تا لقمه ناني به ايمان صحيحي نداشته باشد خود را به دشمن مي

نشين بيروت به نام نبعـه كـه چندسـال پـيش بـه دسـت         شيعهةترين منطقدر بزرگ 
هـايش    خانـه ةهر را به خاك و خون كشاندند و هم   مسيحيان سقوط كرد و آنها اين ش      

شـيعيان  . كرد  هزار شيعه زندگي مي 270كلي نابود كردند، روزگاري     هرا آتش زدند و ب    
اي كار به بيروت پناهنـده شـده بودنـد و بيـشتر در            بدبختي كه از بعلبك و جنوب بر      

 ةو ايـن منطقـ    هنگامي كه جنگ شروع شد      . كردند  هاي مسيحيان كارگري مي     كارخانه
 و بدبخت به جـايي      نشين توسط مسيحيان محاصره شد، وضعيت اين مردم فقير          شيعه

پ نـان بـه احـزاب چـ    ران جوان خود را به خـاطر يـك لقمـه   گاه دخت به  رسيد كه گاه  
مزدوران كثيف عراق و احـزاب ديگـر بـا يـك كيـسه آرد يـا خرمـا يـا              . فروختند  مي

چنـين  .  شـيعه را خريـداري كننـد       ةر و درماند  مقداري پول قادر بودند كه دختران فقي      
درهرحـال از سـرزميني صـحبت       . باري در لبنـان جريـان داشـته و دارد           وضع فالكت 

گـذرد و درچنـين فقـر و           و مـي   اي بـرآن گذشـته      كنيم كه چنين مصيبت و فاجعه       مي
. جنگ داخلي لبنان بيش از شـش سـال اسـت كـه ادامـه دارد       . كند  فالكتي زندگي مي  

 شـيعيان  ةمنطقـ  هاي آن بر شيعيان وارد شده است و دربيشتر تلفات جنگ و ناراحتي   
نـام ايـن منطقـه    . سزا داردهخصوص جنوب لبنان درتاريخ تشيع شهرتي ب هب. گذرد  مي

ترين پايگاه تشيع در عـالم، جبـل        مقدس. ايد   كه آن را همگان شنيده     جبل عامل است  
نخـستين بـار ابـاذر      . اولين مركز جوشان تشيع در عالم اين منطقه اسـت         . عامل است 

بيـت را در دل مـسلمانان ايـن           غفاري اسالم را به جبل عامل برد و مهر و محبـت آل            
تـرين دانـشمندان و     گمنطقه به وديعه گذاشـت و از همـان روزگـار نخـستين، بـزر              

ترين آنها شهيد   نويسندگان شيعه دراين مركز و در اين محل نشو و نما يافتند كه مهم             
جبـل عامـل مركـزي    .  شهرت جهاني دارنـد )عج( اول و شهيد ثاني از نواب امام زمان     

كشور ما شـيعه اسـت، امـا ريـشه          . ترين دانشمندان عالم تشيع بوده است     براي بزرگ 
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 جبل عامل را قطع كننـد، بـه         ةيعني اگر خداي ناكرده ريش    . ل است جبل عام  تشيع در 
حكومت ايـران شـيعه اسـت و        . اند  ن است كه ريشه تشيع را از عالم قطع كرده          مثابه آ 

اند، ولي مركز تاريخي تشيع در عـالم جبـل عامـل              مردمش از زمان صفويه شيعه شده     
عيان مقـدس و محتـرم   و اين جبل عامل همانند قدس و فلسطين، براي مـا شـي     . است
هـا و   هـا و سـختي      ها براي اين جبل عامل ريخته شده و چه مبارزه         و چه خون  . است

  .ها براي آن تحمل شده استمرارت
اسـرائيل  .  اسـت   مقدس شيعيان مورد هجـوم اسـرائيل قرارگرفتـه         ةامروز اين منطق  

داد سـعدح .  مقـدس را ببلعـد و قـسمتي از آن را بلعيـده اسـت              ةخواهد اين منطق    مي
 كيلومتري از جنوب لبنان را      10ها و نوكر اسرائيل يك حلقه       كثيف، مزدور فاالنژيست  
 خـود  ةلي اين منطقـه را تحـت سـلط      حمايت نيروهاي اسرائي   به تصرف درآورده و با    

خواهـد كـه      كند و مـي     را تصرف مي  روز قسمت جديدي از اين منطقه       او روزبه . دارد
  .رآورد منطقه را به زير سلطه اسرائيل دةهم

  : آن صبحت كنيمةبنابراين، موضوعي كه امشب دربار
  است؛ مهم و مقدس جبل عامل ة منطقةاوالً مهم است، زيرا دربار

  قدر شيعيان رابطه دارد؛صدر رهبر عالي  ثانياً مهم است زيرا با شخص امام موسي
 .گويـد  ثالثاً مهم است زيرا از انقالب و از حركت انقالبي اسالمي در دنيا سخن مي              

 ديگـري از عـالم را در نظـر    ةخواهيم منطقـ   انقالب مقدس خود مي هنگامي كه ما در   
تـرين  ن لبنـان را نزديـك     شـيعيا ، مسلماً   بگيريم كه اين افكار انقالبي ما را داشته باشد        

حتي بايد بگويم كه آنها انقالب خود را قبل از انقـالب  . يابيم  افراد به انقالب خود مي    
. انـد   هاي انقالبي بر ما تقدم داشـته       مبارزاتي و جنگ   ةآنها در سابق   .ايران شروع كردند  

ها قبل از آنكه انقالب مقدس ما به پيروزي برسد، شيعيان لبنـان اسـلحه بدسـت                 سال
ـ  . انقالب باز كردنـد گرفتند و جنگيدند و شهيدها دادند و راه را براي     ةبنـابراين تجرب

اكنون     هم. تر است   مراتب از ملت ما عميق    هتاريخي آنها در حركت اسالمي و انقالب ب       
توانيد در ميان شـيعيان لبنـان         هاي چريكي را مي   ترين رزمندگان جنگ    بهترين و زبده    

اكنون سپاه پاسـداران يـا بـسيج     .اند در ميان ملت ما اين چنين افرادي اندك  . پيدا كنيد 
 امـا در  . آنها بياموزند آوري را به      در حال تعليم و تربيت جوانان ما هستند تا آئين رزم          

 و   هاي چريكـي بـزرگ شـده      آوري و جنگ    ها پيش با اصول رزم    سال لبنان شيعيان از  
بنابراين هنگامي كه از انقـالب و حركـت اسـالمي صـحبت             . اند  آماده نبرد و شهادت   

  .كنيم، مسلماً يكي از مناطق بزرگ و مهم براي ما لبنان است مي
 شـخص امـام موسـي صـدر     ةسخن مـن دربـار  ترين مطلب   چنان كه گفتم، مهم   هم
كسي كه در ميان فقر و فـشار  . يعني كسي كه اين حركت را رهبري كرده است      است؛
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ها و مشكالت موجود در لبنان قادر شد كه شيعيان را تمركز دهـد، قـدرت                مصيبت و
 كثيف و اسرائيل جبار و سعد حداد مزدور به جنـگ    ةمقابل هيئت حاكم   در بخشيد و 
  . اي بدمد بپردازد، و در شيعيان روح تازهو مبارزه 

انـد، و     هميشه بر سرشـان زده    . اند  اين شيعيان در طول تاريخ مورد ظلم و ستم بوده         
انـد     عقده حقارت پيدا كرده    ،ول تاريخ به آنها وارد شده      كه در ط   يدر اين ظلم وفشار   

ـ       يل كه در    ئترسند، تصور كنيد با وجود اسرا       يو م  ه اسـت و    جنـوب لبنـان قـرار گرفت
اي در ايـن   كند چـه روحيـه   كشد و نابود مي كوبد و مي شب آنها را ميروز و همه  همه

به ياد دارم شش يا هفت سـال پـيش، يـك گـروه كمانـدويي                . آيد  مردم به وجود مي   
اي   وقتي كه عـده   . اسرائيل وارد جنوب لبنان شد و دو كشاورز لبناني را به قتل رساند            

ها كرد  آنها اهانت   اسرائيلي به  ةاعتراض كردند، فرماند   ه و شد جمع كشاورزان لبناني  از
  :گفتحتي و

  
فرستيم و    ما دختران خود را مي    . ما براي تصرف لبنان احتياجي نداريم كه سرباز بفرستيم        

  .توانيم توسط اين دختران تصرف كنيم هر لحظه، هر جاي لبنان را مي
  

ـ   ود آمـده بـود كـه        ضـعف و احـساس حقـارتي در شـيعيان بـه وجـ              ةچنان روحي
  . نشان دهدالعمل قابل هيچ دشمني از خود عكستوانستند در م نمي

به ياد دارم هنگامي كه در حضور امام موسي صـدر بـه ايـن منطقـه رفتـيم، او بـه                      
كرد كـه بايـد در مقابـل     مسجدي رفت و شروع به سخن كرد و جوانان را تشويق مي           

 وسط مسجد بلند شـد و اعتـراض كـرد    يكي از جوانان از. د و بجنگندنستاسرائيل باي 
ما اسلحه نداريم چگونه با دشـمن جبـاري مثـل اسـرائيل بـدون اسـلحه                 ! كه اي امام  

  : بجنگيم؟ امام در جواب فرمود
  

 ةا اسرائيل مبارزه كنيد، و ايـن لكـ        حتي اگر اسلحه نداشته باشيد، بايد با چنگ و دندان ب          
  . ننگ را از دامان خود بشوييد

  
هـا   اسـرائيلي  ةكرد، چند رگبار گلول     سجد صحبت مي  تي كه امام در م    همان لحظا  در

هـا كـه شـايد از       آنجا نزديك مرز اسرائيل بـود و اسـرائيلي        . ما عبور كرد   از باالي سر  
ـ         دشنيدند، براي ايجا    بلندگوي مسجد صداي او ر مي       ة تـرس و وحـشت رگبـار گلول

داد و آنـان را       ن روحيه مي  چناولي امام هم   .خود را به روي شهر و به مسجد گشودند        
بـار  وجـود آورد كـه بـراي اولـين    هكرد و باالخره حالتي ب  به جنگ و جهاد تشويق مي     

ـ  هافتخار شهادت در اين شيعيان ب       حـسيني در آنهـا    فـداكاري و ةوجود آمـده و روحي
  .ايجاد شد
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ترين افتخارات ما اين بود كه، حدود هفت سال پيش اولين كسي كـه        يكي از بزرگ  
اي بـود از      سـاله د  و به شهادت رسيد، جـوان پـانزده         قابل اسرائيل مسلحانه ايستا   در م 

اين مدرسه در شـهر صـور       . عامل   صنعتي جبل  ةنام مدرس هب مدرسه امام موسي صدر   
امام موسي صـدر ايـن     . در جنوب لبنان واقع بود و به يتيمان و فقرا اختصاص داشت           

روزي در آن     د به طور رايگان و شـبانه       شاگر 400مدرسه را تأسيس كرده بود و حدود        
هاي هايي كه زير بمباران     يتيماني بودند از خانواده    جوانان اين بيشتر. خواندند  مي درس

الـدين درمـسجد مدرسـه     آن جوان شهيد به نام فالح شـرف       . اسرائيل جان داده بودند   
ر جنوب به داش در شهري بود به نام طي       او صداي خوبي داشت و خانه     . گفت  اذان مي 

به حملـه كـرد، پـدرش در        كه اسرائيل به شهر طي    هنگامي. نان و نزديك مرز اسرائيل    لب
بـرادر  . هاي شب در خانه را باز كرد و اسرائيليان با يك رگبار گلوله او را كشتند                 نيمه

بزرگش دويد كه سالح كالشينكف خود را بردارد، ولي قبل از آن او نيز هـدف قـرار     
سـاله سـالح بـرادر را       اين جـوان پـانزده    .  خويش درغلطيد  نگرفت و به خاك و خو     

برداشت و خود را به اتاق جـانبي رسـانيد و از داخـل پنجـره اتـاق نـيم سـاعت بـا                        
در همـان مـدتي كـه خانـه او در محاصـره بـود، هفـت نفـر از                    . ها جنگيـد  اسرائيلي
بـا يـك    ساعت مبارزه كرد تـا سـرانجام دشـمن            ها را به خاك انداخت و نيم      اسرائيلي

كرد به آتش كشيد و ايـن   موشك يا يك راكت اتاقي را كه اين جوان در آن مبارزه مي 
اين اولين شهيدي است كه مسلحانه در مقابـل         . قطعه شد  جوان شجاع و فداكار قطعه    

 مـا و  ة يكي از شاگرداني است كه در مدرسـ او. اسرائيل قيام كرده و به شهادت رسيد     
  .وحيه و شجاعت و فداكاري تربيت شده بودحركت امام موسي صدر با اين ر

كردنـد    ترسيدند و درمقابل دشمن احساس حقارت مي        همين مردمي كه از مرگ مي     
در يكـي از روسـتاهاي جنـوبي كـه جـواني از             . جايي رسيدند كه باورنكردني بود    ه  ب

نه آنهـا  اهالي آن شهيد شده بود، دركنار امام موسي به ديدار خانواده شهيد رهسپار خا         
ساله و فرزند جوانش كه معلـم ليسانـسيه مدرسـه شـهر       مادر پيري بود شصت   . شديم

آن پيرزن كه شـوهر نداشـت و        . وداو تنها جوان خانواده ب    . بود به شهادت رسيده بود    
بـه  .  ديگري نداشت، تنها فرزند برومند خود را در راه مبـارزه تقـديم كـرده بـود            ةبچ

مـردم ده نيـز در خانـه و اطـراف آن جمـع              . اي محقر و كوچك     اش رفتيم؛ خانه    خانه
اي از بزرگـان نيـز در         امام موسي صدر در كنار اتاق بر زمـين نشـست و عـده             . شدند

آن پيـرزن سـرتاپا سـياه در جلـوي او نشـسته بـود و هـيچ                  . داخل اتاق جمع شـدند    
من فكر  . باره شروع به سخن كرد؛ با حالتي عصباني و صدايي مرتعش          يك. گفت  نمي
خواهد به امام موسي صدر توهين كند و بگويد چرا فرزندم را از مـن                 ه مي كردم ك   مي

گرفتي و در اين مبارزه او به شهادت رسيد؟ اما ديدم اين زن برخاسـت و شـروع بـه         
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تـو چـرا    ! با آن حالت عـصبانيت فريـاد بـرآورد كـه اي امـام موسـي                و صحبت كرد 
آنجا آيين جنگاوري بياموزم و     اي تا من بتوانم در        اردوگاهي براي زنان تأسيس نكرده    

شود و كـساني كـه        ها زياد ديده مي     من نيز به افتخار شهادت نايل شوم؟ از اين نمونه         
اي درمقابـل دشـمن       دهند با چنـين روحيـه       عزيزان خود را در راه مبارزه از دست مي        

اي  ترين افتخار امام موسي صدر است كه مردمي ضـعيف، عقـده   اين بزرگ . ايستند  مي
  .احت را با اين مبارزات به چنين مردمي مبدل كردو نار
كه به ديـدار   هنگامي. ان به شهادت رسيده بودند    اي دوجو   شهر بعلبك از خانواده    در

  : گفت اش رفتيم، پدر مي خانواده
  

سه پسر ديگر نيز . ام اي امام موسي ناراحت مباش، من دو فرزند خودم را تقديم تو كرده      
  . شويم كه آماده شهادتيم  زنم و خودم پنج نفر مياند و بعد با باقي مانده

  
ترين اصلي كه در زندگي هر انسان بايد درنظرگرفت، حركتي است كه او در              بزرگ

. كنـد   آورد و تغيير و تحولي است كه در مردم زمان خود ايجاد مي              تاريخ به وجود مي   
ـ                  ارز مبـدل   امام موسي كسي است كه مردمي فقير و محروم و ترسو را بـه مردمـي مب

 نان داخلـي و خـارجي، چنـين شـجاعانه         اكنون درمقابل تمام دشـم      كرده است كه هم   
كـساني كـه   . روند كه در تاريخ نظير نداشته اسـت       مي جنگند و به استقبال شهادت      مي

توانند ابعاد ايـن  د، مياناند و وسعت مشكالت و مصيبتها را درك نكرده      لبنان را نديده  
  .مبارزه را بفهمند

ه در عرض دو ساعت سـه كـشور بـزرگ عربـي را              قدرت جباري است ك   يل  اسرائ
 ميالدي، مصر و سوريه و اردن را در عـرض دو سـاعت              1967در سال   . سركوب كرد 

نج روز به طول انجاميد ولي نابودي ارتـش آنهـا در همـان دو               آنها پ جنگ  . نابود كرد 
اند كـه قـدرتي     بنانسپس فاالنژيستها و مسيحيان افراطي و متعصب ل       . ساعت اول بود  

 هزار رزمندة كمانـدو بـسيار خـوب         80آنها حداقل بيش از     . روند شمار مي  نظير به بي
اين فاالنژيـستها   .  ارتش لبنان است    كه قدرت آنها چند برابر بيشتر از       شده دارند مسلح

. سـازند كشند و نابود ميروزه آنها را مي جنگند و همه  نيز عليه مسلمانان و شيعيان مي     
دست هم داده و متحد      به اند كه دست  مزدوران عراق و احزاب چپ لبنان     ف سوم،   طر

روزه همـه . اند تا سازمان امل را كه سازمان نظامي شـيعيان اسـت درهـم بكوبنـد          شده
اي از جوانان شيعه را در داخل بيروت يا در جنوب لبنان به خـاك و                ه عده شاهديد ك 
  . كنندكشند و چه جنايتها ميخون مي

بيمارستاني كـه   . كوبيدندمارستان شيعيان لبنان را محاصره كرده بودند و آن را مي          بي
 آنهـا . رايگـان مـداوا كنـد     امام موسي صدر آن را تأسيس كرده بود كه محرومين را به           
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وجـه بـه     هـيچ  فرماندة امل دستور داده بود كه به      . گيرندبيمارستان را به زير آتش مي     
ر آنكه به فاصلة چهـارمتري شـما برسـند، يعنـي تـا        سوي دشمن تيراندازي نكنيد مگ    

فـشنگ در لبنـان   . خواستند در گلولة خود امساك كنند، زيرا فشنگ ندارند       قدر مي اين
يك ليره حدود سه تومان ماسـت و        . رسددر بازار سياه به مبلغ يك ليره به فروش مي         

تواند نه مي جواني كه حتي پول ندارد ساندويچي بخرد و شكم خود را سير كند چگو             
آنها در چنين وضعيتي و با چنين فقـر   ! يك ليره بدهد و يك فشنگ كالشينكف بخرد       

جنگند كه منطقه را    چنان مي اند و آن  و محروميتي توسط چنان دشمناني محاصره شده      
ايگـاه ديگـري    تواند جز ايمـان و احـساس شـهادت ج         اند، و اين نمي   به لرزه انداخته  

اي وجود آورده و اين كار ساده      كه امام موسي صدر به    ت  اين حركتي اس  . داشته باشد 
شاد و موعظه يا بـا  رفردي به لبنان برود و با ا  راحتي تصور كرد كه     توان به نمي. نيست

. اين محال اسـت   . چنين مبدل كند  چنان را به مبارزيني اين    هايي آن نوشتن مقاله انسان  
. وجود آورد هها را بپروراند و حركت ب     بايد كسي باشد كه بتواند آنها را تربيت كند، آن         

و امام موسي كسي است كه چنين حركتي را ايجاد كرده و چنين جوانـاني را تربيـت                  
  .كرده است

يم، بگذاريد از يكي از بهترين جوانان خود نيـز          گو  هنگامي كه از اين فرد سخن مي      
هار سـال   راستي در قلب من جاي دارد؛ يكي از شاگردان من كه چ           هسخن بگويم كه ب   

تـرين نزديكـان مـا بـود و بـه نـام حـسين               خواند و از نزديك     در مدرسه ما درس مي    
ر لبنان  د و بود ما مدرسه اول شاگرد) عامل بلج در معروف حسيني سادات از( حسيني

ترين خطرناك كه شياح ةساله بود، ما او را منطق      هنگامي كه هيجده  .  شاگرد اول شد   نيز
قـدر اسـتعداد و     يعني آن . ، مسئول و فرمانده قرار داديم     ودر منطقه بيروت به شمار مي    

تـرين  سـالگي، بـه فرمانـدهي بـزرگ       هيجده شجاعت داشت كه با وجود صغر سن و       
فرسـتادم و   ها ميترين مأموريت به ياد دارم او را به سخت  .  بيروت منصوب شد   ةمنطق
فهميدنـد   مـي اگـر دشـمنان   . آورد  و از نقاط دوردست براي مـا اسـلحله مـي         فتر  مي
ام بگيـرد كـه   ي باشـد و مخفـي انجـ   قدر بايد سر  آناين عمل   . كردند  اش مي   ريزه  زهري

شجاعت تمـام  هاي سخت را با ساله اين مأموريتكس نفهمد و اين جوان هيجده   هيچ
ـ .  شياح، نيز در آنجا بود     ة حسين حسيني فرماند   ةخانواد. داد  انجام مي   آنهـا زيـر     ةخان

كـرد و آنهـا    او عمويي داشت كه در شياح زندگي مـي   . شده بود بمباران كتائب ويران    
ـ       . دبردن  سر مي ه ب اونيز در خانه      عمـويش دعـوت     ةيك روز براي صرف ناهار به خان

. حسين حسيني نيـز آمـده بـود   . ساده و نان وپنيري غذايي آشي بود و سوپي و . شديم
 حـسيني چيـزي   امـا حـسين  . بعضي از بزرگان نيز حاضر بودند    . همگان غذا خوردند  

بـاالخره  . داد  خوري و جواب نمـي      عمويش به او اصرار كرد كه چرا چيز نمي        . نخورد
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خوردن خـود را شـرح      نبه او اصرار كردم كه علت را براي من بگويد، و او دليل غذا               
اي اسـت     گفت در كنار سنگري در شياح كه در مقابل دشمن قرار دارد، منطقه              مي. داد

آن طـرف ديـوار مـسيحيان و ايـن      . ن منطقه در حكم ديوار است   الرمانه، اي   به نام عين  
پـنج متـر     و بين سنگرهاي دشمن و سنگرهاي ما بيست متر، بيـست         . اند  طرف شيعيان 

 بسيار  ةمنطق. شود  لحظه غفلت كند كشته مي    اي يك     فاصله نيست و اگر رزمنده     بيشتر
  .ترين مناطق جنگ و نبردوحشتناكي است و از خطرناك

انـد، و حـسين       منطقه است كه بهترين رزمندگان مـا بـه شـهادت رسـيده            در همين   
در كنار سنگري كه حسين حـسيني و حـدود          . حسيني فرماندهي آن را به دست دارد      

زيـرا  . اي وجود دارد كه قابل سكونت نيست        جنگند، اتاق مخروبه    پانزده نفر ديگر مي   
بنـابراين  . كوبنـد   خمپـاره مـي   ي و   جار دارد و و آنها آن را با آرپي        در مقابل دشمن قر   

هايي كه در رديف اول و دوم و سوم در مقابل منطقه مسيحي قرار دارند                 تمام خانواده 
 جنگ و نبرد اسـت      ةآنجا تنها منطق  .  آنجا زندگي كند   تواند در   اند و كسي نمي     گريخته

ـ    هاي شني قرار گرفته     آنجا هم پشت كيسه   .  دارند يو تنها رزمندگان در آن جا      ا اند و ب
اي به طور مداوم و شب و روز در حـال حراسـت               اي عده   جنگند و هميشه    دشمن مي 
ـ    اما دركنـار . شوند نه نابود مياند، وگر   مواظب هستند و  اي  وبـه  مخرةايـن سـنگر، خان

 لبنان آمده اسـت كـه خانـه و    اي از جنوب  آن، خانوادهةاست و در داخل اتاق مخروب 
در جـايي      فقيـر و دربـه     ة نابود شده و اين خانواد      اسرائيل هاي آنها زير بمباران   ةكاشان

لـذا در  . انـد  اي، مسجدي و جايي پيدا نكـرده  آنها حتي مدرسه. ندارد كه سكونت كند   
  .كنند اي زندگي مي داخل اين اتاق مخروبه

 آنهـا چگونـه نـابود    ةگر دشمن هجوم خود را شروع كند همـ     ر كنيد كه ا   حال تصو 
تاق مخروبه خالي است، اين     گريخته است و اين ا    خانه    اما چون صاحب  ! خواهند شد 

  گويد كه اين خانواده سـيزده       حسين حسيني مي  . كنند   فقير در آنجا زندگي مي     ةخانواد
 .كـار اسـت   هاي كوچك و بزرگ و مرد خانواده شش ماه است كه بي              دارند، بچه   بچه

. آورنـد   يهنگام ظهـر بـراي رزمنـدگان امـل سـاندويچ مـ            . بنابراين آه در بساط ندارد    
ساندويچ كوچكي است كه داخل آن يا       . ساندويچ در آنجا نيم ليره بيشتر قيمت ندارد       

تـرين  و ايـن ارزان   ) شـده اسـت   كه نخـود و لوبيـاي پختـه و خرد         ( پنير است يا فول   
آنها بايـد در حـال غـذا    . آورند ها ميبراي رزمندگان از اين ساندويچ   . هاستساندويچ

هـا را  گويد كه وقتي سـاندويچ  حسين حسيني مي. كنندخوردن از سنگر نيز محافظت     
فهمـد كـه    كنند و و از نگاه آنهـا مـي          كوچك به آنها نگاه مي     ةآورند، آن سيزده بچ     مي

بـه مـدت سـه      . تواند ساندويچ خود را بخورد      و حسين حسيني نمي   . اند  چقدر گرسنه 
االً بعضي ديگر ي خود را و احتماو غذا. رود روز حتي يك لقمه از گلويش پايين نمي       
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خـورد،   اي نمـي   دهد و سه روز تمام حتي لقمه  رزمندگان را به اين خانواده فقير مي    از
شـود و ديگـر قـادر نبـود غـذايي       هايش خشك مي   به طوري كه بعد از سه روز روده       

شـود، از خـوردن غـذا ابـا           بنابراين هنگامي كه در منزل عمويش حاضـر مـي         . بخورد
  .كند مي

ـ                و محاسبه مي   زنيم،  ميبراي شما مثالي     ارزه كـنم تـا بدانيـد كـه معنـي جنـگ و مب
هـزار نفـر رزمنـده      )  شعبيه يا هر سـازمان ديگـر       ةجبه(چيست؟ فرض كنيد سازماني   

 ليره حقوق   2000 يا   1800تا   1500ها در حال حاضر     بعضي از اين سازمان   . داشته باشد 
يره فرض كنيم، به پول ايـران  اگر اين حقوق را دوهزار ل. دهند    ماهانه به افراد خود مي    

بنابراين اگر هزار نفر رزمنده داشته باشـند و بـه آنهـا    . شود  حدود شش هزارتومان مي   
و . ماهانه دو هزار ليره بدهند بايد در مجموع، هر ماه شش ميليون تومان صرف كننـد               

ها نان و آب و برنج و روغن و چاي و احتياجات ديگـر آنهـا را نيـز                  بعد اين سازمان  
شود و مطابق با يـك حـساب سرانگـشتي            كنند كه به فرض ده ميليون مي        رآورده مي ب

مطابق با تجارت ما، در لبنان خرج يك رزمنده همان اندازه اسـت كـه خـرج سـالح                   
اوست؛ يعني فشنگ او، تفنگ او، اسلحه سبك و سنگين او، ماشين او، بنزين ماشـين                

ش باشد،ده ميليـون تومـان   اه خرج افراداگر اين سازمان ده ميليون تومان در م . و غيره 
تـا   .اين حداقل مخارج اسـت    .  نظامي براي اسلحه و تجهيزات و غيره است        ةنيز هزين 

اگر كسي . هاي ديگري هم است  بعد خرج . رسيم  اينجا به رقم بيست ميليون تومان مي      
ل ديگري از اين قبيل، باز هـم ايـن رقـم            ئبشود، مجروح يا معلول بشود و مسا      شهيد  

ايـن حـداقل مخـارج اسـت، يعنـي سـازمان       . رود يابد و باالتر و باالتر مي      فزايش مي ا
كوچكي كه هزار نفر نيرو داشته باشد و بخواهد بجنگـد، الاقـل بايـد ماهانـه بيـست                   

كدام از يـك دولـت خـارجي        هاي چپ هر  اين سازمان . ول صرف كند  ميليون تومان پ  
 ميليـون دالر يعنـي معـادل      15 ماهانه   چنان كه گفتيم، دولت عراق    گيرند و هم    پول مي 

بنـابراين  . كنـد  خـرج مـي   )باحساب هر دالر هفت يا هشت تومان(صد ميليون تومان   
هاي خود را تغذيه    شود كه سازمان    دولتي مثل عراق، با صرف اين پول گزاف قادر مي         

 آنهـا  چه كسي بـه . رسيم به شيعيان اما مي. كند و به آنها پول بدهد و آنها را اداره كند         
كند؟ حتي اگـر افـراد آن در يـك روز             دهد؟ چه كسي خرج آنها را تأمين مي         پول مي 

شود، روزانـه هـزار ليـره بايـد خـرج             ند و سانويچ يك ليره تمام       ريك ساندويچ بخو  
  .  د كه خرج كنديا سازمان شيعيان چنين پولي ندارساندويچ كرد و سازمان اَمل 

كمـك نكـرده و     چ دولـت خـارجي بـه آن         سازمان امل تنها سازماني است كـه هـي        
در روزگار طـاغوت ،     . دولت ما نيز تا به حال كمكي نكرده است        كند و متأسفانه      نمي

د، و حتي به دشـمنان      يكوب  كوبيد، امام موسي صدر را مي       رژيم طاغوت  شيعيان را مي     
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به كميل شمعون كثيف، يكي از رهبران جبار و ديكتاتور مسيحي           . كرد  شيعه كمك مي  
سفانه بـه   أپس از پيرزوي انقالب نيز مت     . كندكرد تا شيعيان را بكشد و نابود          مك مي ك

هاي مرموزي كه در داخل     توان همه را شرح داد، دست       اكنون نمي   علل مختلفي كه هم   
خواهند ديواري سنگين و بلند بين شيعيان لبنـان           كشور ما و رهبري ما وجود دارد مي       

جـا كمـك    راين ايـن شـيعيان از هـيچ       بنـاب .  جـدا كننـد    و ايران بكشند و آنها را از ما       
د بلكـه بايـد   گير تنها ماهانه حقوق نميجنگد نه اي كه مي   اين جوان شيعه   گيرند و   نمي

هاي ديگـر، اعـضا از سـازمان خـود شـهريه و حقـوق               در سازمان . شهريه هم بپردازد  
 بايد ماهانـه از     كنند، اما رزمنده امل كه آمده است جان دهد و شهيد شود،             دريافت مي 

بنـابراين  . جيب خود مبلغي بپردازد تا بتواند اسـم خـود را در ايـن سـازمان بنويـسد                 
ها با چنـين فقـر   ترين شيطان ها و بزرگ  ترين قدرت بينيد كه مردمي درمقابل بزرگ      مي

اگر كـساني   . اي نيست   كار ساده . كنند  ها خلق مي    اند و آنگاه حماسه     و بدبختي ايستاده  
 داشته باشند و با تجهيزات و اسلحه قـوي سـازماني بـزرگ بـه وجـود                 پول و قدرت  

ين دشـمنان بـدون     تـر مشكل آنجاست كه درمقابل بزرگ    . اند  اي كرده   آورند كار ساده  
جا و با چنين فقر و حرماني بايـستيد و بجنگيـد و حماسـه خلـق                 هيچ اميدي از هيچ   

آدمي به ارزش و اهميـت  اين چنين است وضع شيعيان در لبنان و اينجاست كه      . كنيد
  .شود امام موسي صدر واقف مي

او از  . رفـت   به ياد دارم يكي از دختران شيعه را كه به دانشگاه آمريكايي بيروت مي             
جنـاب آقـاي انگجـي    (هاي معروف از بيت عسيران بـود        اي بزرگ، از فئودال     خانواده

ان لبنـان بـود و در   هاي دراز رئـيس پارلمـ     عادل عسيران سال  ). شناسند  حتماً او را مي   
رفـت    او دختري داشت كه به دانشگاه آمريكايي بيروت مي        . جنوب لبنان قدرتي دارد   

اين . گيرد  يك روز بين اين دختر و پدر مجادله درمي        . اكنون استاد دانشگاه است     و هم 
كرد و پدرش ضدامام موسي صدر بود و به او            دختر از امام موسي صدر طرفداري مي      

آنگـاه ايـن   .  امام صدر منافع و مصالحش را بـه خطـر انداختـه بـود       گفت، زيرا   بد مي 
  : دختر به پدر گفت

  
مدار شيعه بودي و جز فقر و مسكنت و ذلّت براي شيعيان            اي پدر تو چهل سال سياست     

ما تا دوسال پيش در مدرسه خود جرئـت نداشـتيم بگـوئيم كـه شـيعه                 . چيزي نياوردي 
ز بـه خـاطر وجـود        و اما امرو   .يدند كه شيعه هستيم   فهم  ود اگر مي  براي ما ننگ ب   . هستيم

كنـيم كـه شـيعه هـستيم، بلكـه مـن وسـط دانـشگاه          فقط افتخار مـي امام موسي صدر نه 
آورم كه شيعه هستم و پيرو امام موسي صدرم           گذارم و باالي آن فرياد برمي       چهارپايه مي 

اي . كننـد   يم مـي  مقابل عظمت او و قدرت مـن تعظـ         همه در . كنند  و همه مرا احترام مي    
مـدار  پدراين شرف و افتخار را امام موسي صدر براي مـا كـسب كـرد، نـه تـو سياسـت       
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فئودالي كه چهل سال رئيس پارلمان بودي و جز فقر و بـدبختي و ذلّـت بـراي شـيعيان                    
  !چيزي به بار نياوردي

  
يـد  حيوان شما كه گفتند آنها مي به ديگران شيعه هستيم و بسياري شرم داشتند بگويند 

شد كه شيعيان ذوذنب هستند، يعنـي صـاحب دم         درمناطقي گفته مي  ! و شما دم داريد   
چنان حركتي به وجود آورد     امام موسي صدر آن   . آيند  انسان به شمار نمي   . اند  و حيوان 

شنود به    اكنون وقتي كسي نام شيعه را مي        و چنان لرزشي در اجتماع ايجاد كرد كه هم        
مـسلماً پيـروزي   . قبـل از پيـروزي انقـالب ايـران اسـت     اين مربوط به    . لرزد  خود مي 

ها را خلـق      ترين معجزه انقالب اسالمي، دنيا را بيش از پيش به لرزه انداخت و بزرگ           
اما تصور كنيد كه در لبنان بـا وجـود ايـن دشـمنان بـزرگ و بـا چنـين فقـر و                        . كرد

هــاي تــاريخي، ايــن مــرد بــزرگ قــادر شــود كــه چنــين  محروميــت و چنــين عقــده
  .هايي خلق كند حماسه

ام و به ياد دارم در روزهاي نخست اقـامتم در          من هشت سال در لبنان زندگي كرده      
كـرديم   شـدند و بـراي آنهـا تـدريس مـي      لبنان، كادرهاي ما و جواناني كه جمـع مـي       

اما بعـد كـار     . ترسيدند  كردند و مي    تقيه مي . كردند كه بگويند شيعه هستند      وحشت مي 
خاسـتند و بـا كمـال افتخـار        ميخالفين به پا بر   درمقابل ديگران و م   به جايي رسيد كه     

رويم و  كنيم كه به راه علي و حسين مي       گفتند كه ما شيعه علي هستيم و افتخار مي          مي
بنابراين امام موسي صدر چنين شخـصيتي اسـت كـه چنـان             . هراسيم  كس نمي   از هيچ 

او باعث . يخي زياد پديد آورد هاي تار   حركت بزرگي را در مردمي فقير و داراي عقده        
  .افتخار عالم تشيع شد

 از آل بيـت  او مردي است از خانواده نبـوت و . حال از خود اين مرد بزرگ بگوييم     
اكنـون    ترين مرجع زمان خود در قم بود، و هـم         اهللا صدر بزرگ    يةپدرش آ . السالم  عليه

 قبر او در حرم مطهر حضرت معصومه      
ـ        .  اسـت  ع تـرين  زرگاسـماعيل صـدر نيـز از ب

نظـر تقـوي و علـم و      كـرد و از     مراجع زمان خود بود كه در نجف اشرف زندگي مي         
تـرين  پس از چنـد نـسل، درايـن خانـدان بـه يكـي از بـزرگ       . اي است  پاكي اسطوره 

اكنـون در لبنـان    الدين، كه قبـراو هـم   شرف رسيم به نام سيد    دانشمندان شيعه لبنان مي   
ـ    ترين علماي او از بزرگ  . موجود است   جبـل  ةان و منطقـ  سلسله تشيع در جنـوب لبن

بزرگـي اسـت، و    ةن امام موسي صـدر داراي چنـين سـابق      بنابراين دودما . عامل است 
قـدر    محمـدباقر صـدر رهبـر و مرجـع عـالي           اهللا سيد يةشايد بدانيد كه پسرعمويش آ    

كرد، و سه ماه پيش توسط صـدام      شيعيان در عراق بود كه انقالب عراق را رهبري مي         
الهدي كه از بهترين نويسندگان       قدرش بنت   او و خواهر عالي   .  به شهادت رسيد   سفاك
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اي است كه بين آنهـا شـهدا و           بنابراين خانواده . عراق بود در زير شكنجه شهيد شدند      
  .اند نيز دانشمندان بسياري بوده

يكـي از   . امام موسي صدر در قم و نجف و دانـشگاه تهـران درس خوانـده اسـت                
اي بود كه وارد دانـشگاه        يات او اين است كه اولين آخوند و طلبه        ترين خصوص بزرگ

چه زماني، در زمان مرحـوم دكتـر         آن هم در  . ليسانس اقتصاد گرفت    تهران شد و فوق   
شدن صنعت نفت و مبارزات ضدامپراليستي ملـت ايـران    مصدق كه اوج مبارزات ملي 

ها، اين مرد بـزرگ     ها و مبارزات سخت و شهادت     در ميان تظاهرات و كشمكش    . بود
تنها از قم ونجف كسب فيض كرده، بلكـه از          يعني نه .  تهران را گذرانده است    دانشگاه

ــارزات       ــا و مب ــساسات آنه ــشجويان و اح ــي دان ــار انقالب ــران  و افك ــشگاه ته دان
همچنين او اولـين كـسي اسـت كـه در قـم             . ضدامپرياليستي نيز برخوردار شده است    

امام . شود  ام مكتب اسالم كه حتي امروز نيز منتشر مي        اي علمي تأسيس كرد به ن       مجله
. موسي صدر خود در روزگار جواني مقاالت متعددي در مكتب اسالم نگاشـته اسـت   

نظيـر   اي، و باهوشي سرشـار و بـي   او مردي بود با اين خصوصيات و ازچنين خانواده       
دوره و  او هـم از افرادي كه بـا . رديفانش به نبوغ معروف بود كه در بين دوستان و هم     

افراد معروف  . درس بودند يكي دكتر بهشتي است و ديگري آقاي موسوي اردبيلي            هم
ميـان  . انـد   درس بوده   نظيرند با او هم     نظر علمي درايران بي    اكنون از   ديگري نيز كه هم   

 شـديدي   ةمن به فلـسفه عالقـ     . رسيد   صدر نمي  كس به پاي امام موسي      تمام آنها هيچ  
كـنم و بـا     مـي شوم كم و بيش آنها را اذيت       رو مي كه با بزرگان روبه   گاه   به دارم و گاه  

به ياد دارم كـه بـا امـام         . اندازم   فلسفي، خالصه آنها را گير مي      ةسؤال فلسفي و مناقش   
 كـرد، و    عرض دوسه دقيقه مرا محكوم مـي      ر  وسي چند بار بحث فلسفي كرديم و د       م

كـردم كـه قـدرت فلـسفي او و            مياحساس  . اي بر زبان برانم     توانستم كلمه   ديگر نمي 
محمـدباقر صـدر     اهللا سيد   يةآ. ام  ت كه من در كمتر كسي ديده      قدر قوي اس  درك او آن  

  .نظير بود پسرعموي او نيز چنين بود و در روزگار خود بي
رود، درميان    علمي و انقالبي به لبنان مي      نظر به هرحال مردي با اين خصوصيات از      

كنـد و   كنـد، كـار مـي    شيعيان لبنان شروع به مبارزه ميفقر و بدبختي و نكبت و ذلت     
  .آورد كشد، تا سرانجام اين حركت بزرگ را به وجود مي زحمت مي
 صـنعتي جبـل عامـل اسـت در شـهر            ةآثار ماندگار امام موسي صدر مدرس     يكي از   

هـاي فقيـر و       دانشجو از خـانواده    400صور كه همچنان كه در آغاز سخنم ذكر كردم،          
اي اسـت كـه در چندسـال          مدرسـه . خواننـد   ن در آن به رايگان درس مـي       محروم لبنا 

 ةسـالگي و پـس از اتمـام دور      شاگردانش از يازده  . هيد داده است  ش 15گذشته حداقل   
هـاي  سالگي بـه تمـام فنـون رزم و جنـگ    شوند و تا حدود بيست  وارد آن مي   ابتدايي
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شجاعتي درمقابل دشمن   كند با     شوند، و هنگامي كه دشمن حمله مي        چريكي وارد مي  
هـاي چهـارده      بدانيـد كـه بچـه     و شـايد    . جا سابقه نداشته است   هيچجنگند كه در      مي

جنگند، زيرا هيچ وحشتي ندارنـد و هنگـامي           ساله خيلي بهتر از مردهاي پير مي      پانزده
كنند و    ها حمله مي    گيرند مثل موش از زيرزمين يا كنار تپه         كه درمقابل دشمن قرار مي    

حتي درمقاومـت فلـسطين نيـز از بهتـرين جنگجويـان            . آورند  به زانو درمي  دشمن را   
آنهـا بـه    . فرسـتند   هاي جوان هستند كه آنها را بـه خطـوط دشـمن مـي               همين رزمنده 

شـوند و اكثـراً بـه      كنند و بدون ترس و وحـشت درگيـر مـي            صفوف دشمن نفوذ مي   
اله بود كه با چنين     سالدين كه ذكرش رفت، پانزده      ح شرف همان فال . رسند  شهادت مي 

  .رسد جنگد و به شهادت مي شجاعتي درمقابل اسرائيل مي
به ياد دارم دو سال پيش كه اسرائيل به جنوب لبنان حمله كـرد، همـه گريختنـد و                   

چنـد  . بخصوص فلسطينيان جنوب لبنان را تـرك كردنـد        . جنوب لبنان را ترك گفتند    
كه در آنها حتي يك نفر هم ديده اردوگاه بزرگ فلسطيني در جنوب لبنان وجود دارد        

اي  حتـي عـده  . زن و بچه و كوچك و بزرگ و حتي رزمندگان آنها گريختند        . شد  نمي
جي و مسلسل را در زير تشك شـاگردان   هاي خود مانند آرپي   از رزمندگان آنها سالح   

مقابـل او   كنـد، از  آنها در آنجا كه اسرائيل جبار حمله مي       . ما مخفي كردند و گريختند    
هاي كوچك ماندند و جنگيدند و مبارزه كردند، و           همين بچه  اي از   اما عده . گريزند  مي

شوند، ولي ترجيح دادند كه در مدرسه خـود بماننـد و              دانستند كه كشته مي     گرچه مي 
ها بگوييم كه براي حفظ جان خود         و براي ما چقدر سخت بود كه به اين بچه         . بميرند

آنهـا گريـه   .  برونـد يـا از مدرسـه دور شـوند    مدرسه را ترك كنند و بـه خانـه خـود        
ـ درحالي كه تـوپ . ه شهادت برسيمريختند كه ما بمانيم و ب كردند و اشك مي    مي  ةخان

هاي مدرسه درهـم  كوبيدند و ساختمان هاي اسرائيل مدرسه را مي افكن سنگين و بمب  
ـ  ماندند و در زير آتش مقاومت مي هاي كوچك مي ريخت، همين بچه    فرو مي  د و كردن

ها دارد  اي است نمونه در جنوب لبنان، كه داستان         درهرحال اين مدرسه  . گريختند  نمي
مركـز  . خانـه مـن در مدرسـه بـود     . و خود هشت سال مديريت آن را به عهده داشتم         

بـود، و بـه همـين       پادگان ما، مركز تعليمات ما و مركز فرماندهي ما در همين مدرسه             
ها همگي از هر طرف به اين مدرسه حمله         چپيها و دست  راستيعلت اسرائيل، دست  

كوبيد، مزدوران    طور كه اسرائيل اين مدرسه را مي        همان. كوبيدند  كردند و آن را مي      مي
آخرين بار دوشب پيش مدرسـه را بـا راكـت و          . عراقي هم آن را چندين بار كوبيدند      

ايـن  . ام بگيرنـد  خمپاره به زير آتش گرفتند؛ براي آنكه از دانشجويان اين مدرسه انتق           
يكي از مؤسساتي است كه امام موسي صدر به هنگام ورود خـود بـه لبنـان تأسـيس                   

  .كرد
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ـ د؟ مقدمتاً بگويم كه بيروت فاحـشه      آنگاه براي دخترها چه كر      خاورميانـه بـه     ةخان
ـ گفتنـد و بيـروت را فاحـشه         ميانـه مـي   لبنـان را سـوئيس خاور     . رفـت   شمار مي   ةخان
 جنـوب  ةهاي بيروت را دختـران معـصوم شـيع      هصد فاحش  در 85متأسفانه  . خاورميانه

دختراني كـه از روي فقـر و فاقـه بـراي كلفتـي و كـار بـه بيـروت                . دادند  تشكيل مي 
توانستند بـه خانـه    گر نميشدند و دي رفتند و دراين شهر كثيف به فساد كشانده مي    مي

 مـصري بودنـد    آنها نيز دختران مفلـوك     ةماند درصد باقي  15.  خود بازگردند  ةو كاشان 
رفتند و خود   به لبنان مي ــمصر وجود دارد  فقر شديدي كه در   ــ  كه باز از روي فقر      

توانـست    اي را نمـي     فروختند و امام موسي صدر با قلب لطيفش چنـين فاجعـه             را مي 
هاي نخستين حضورش در جنوب لبنان سه مؤسسه بـزرگ          همان سال  در. تحمل كند 

 كــه در آن خيــاطي و كارهــاي دســتي ةالفتــا يــتيكــي ب: دختــران ايجــاد كــردبــراي 
اي بـود بـراي آمـوزش     كردند، ديگـري مدرسـه   آموختند و خرج خود را تأمين مي  مي

اي كـه داراي ديـپلم بودنـد، پـس از چهارسـال               كـرده   پرستاري كه از دختران تحصيل    
غل خـوبي   هـا شـ   كـرد و آنهـا در بيمارسـتان         ها را تربيت مي   بهترين پرستارها و نرس   

 بزرگي بود براي بافتن قالي ايراني در لبنـان، كـه حـدود              ةيافتند، و ديگري مؤسس    مي
هاي خود قـالي   شدن در خانه  التحصيل ديدند و پس از فارغ دختر در آن تعليم مي    300
توانـستند بـا      كرد و آنها مي      آنها را پرداخت مي    ةمزد ماهان اين مؤسسه دست  . بافتند  مي

زنم كه به قبل از جنگ        اي مي   مثال ساده .  را تأمين كنند   شان  آن زندگي خود و خانواده    
 ايـن  ةرا در دوران جنگ متأسفانه كار همگويم زي دوران جنگ را نمي. شود  مربوط مي 

هايي كه براي    سازمان ةشدن امام موسي صدر نيز هم     ها متوقف شد و با مفقود     سازمان
 قبل از جنـگ،     ةاما در دور  . اند  ه بود تعطيل شده   دختران در جنوب لبنان به وجود آمد      

كـرد، يـك دختـر كـه قـالي       هنگامي كه او حضور داشت و اين مؤسسات را اداره مي        
. هـر ليـره حـدود سـه تومـان اسـت           . گرفـت    ليره مزد مي   300 تا   200بافت حدود     مي

اين درآمد را بايد با درآمد يك       . شود  درنتيجه اين دستمزد پانصد تا ششصد تومان مي       
  . بنان درهمان روزها مقايسه كردخانواده در جنوب ل

يـك  . كاشـتند   كه تنباكو مـي دادند  بيشتر اهالي جنوب لبنان را كشاورزان تشكيل مي       
 تقريباً ده نفري كه داراي چند هكتار زمـين و آب بـوده و در هنگـام كاشـتن                 ةخانواد

كـشند، درآمـد      شـوند و زحمـت مـي        هاي كوچك نيز بـه كـار حاضـر مـي            حتي بچه 
اراي خـانواده ده نفـري كـه د       ! تـصور كنيـد   . شد   هزار ليره مي   3 تا   2د  اش حدو   ساالنه

اش به پـول مـا شـش          كنند، درآمد ساالنه     اعضاي آن كار مي    ةزمين و آب است و هم     
حال اين خانواده با چه فقر و فالكتي بايد زنـدگي كنـد؟    . هزارتومان است و نه بيشتر    

توانـستند    كردند و مـي     و زراعت مي  تازه اين نيز مربوط به زماني است كه كار داشتند           
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حال ايـن خـانواده را مقايـسه كنيـد بـا            . در زمين خود و با آب خود كشاورزي كنند        
اش حـدود     درآمد سـاالنه   گيرد و   دختري كه ماهيانه دويست تا سيصد ليره حقوق مي        

اي اسـت كـه ده    يعني درآمـد او معـادل بـا درآمـد خـانواده         .  ليره است  2500 تا   2400
ـ     . كند  آب، توتون و تنباكو كشت مي      دارد و با زمين و با     سرعائله   ر بنـابراين يـك دخت

 خانواده خود منبع درآمد باشد واين كار چـه خـدمت            ة هم ةخانواده قادر بود به انداز    
عـد از مفقودشـدن امـام       هاي فقير درجنوب لبنان، كه متأسفانه ب        بزرگي بود به خانواده   

حـال تـصور كنيـد كـه دوبـاره      .  متوقف ماندها ها و برنامه اين طرح  ةموسي صدر هم  
رسـد و ايـن    كسي به درد آنهـا مـي  چه. ها رواج يابدها، فقرها و بدبختي همان فالكت 
  .فهمد چيزها را مي

 كرد و سپس به بيروت آمـد    به هرحال مؤسسات مختلفي را امام موسي صدر ايجاد        
او جمع شدند    به دور    جوانان شيعه . زمان داد  سختي را عليه هيئت حاكمه سا      ةو مبارز 
هـا و  اما درمقابل ايـن حركـت، راسـتي   . ترين حركت تاريخي را ايجاد كردند و بزرگ 

ها، شـعار الشـرقيه و      دو مخالف بودند، زيرا امام موسي صدر از همان سال         ها هر چپي
توانـست ايـن      هـا نمـي   ها و چپي  الغربيه را مطرح كرده بود، اما سيستم فكري راستي        

راستي هركسي كه در جنـاح او نباشـد         براي يك دست  .  و درك كند   را بفهمد حقيقت  
كميـل شـمعون    ! گفتند كه امام موسي صدر كمونيست است        آنها مي . كمونيست است 

. نوشت كه امام موسي صدر كمونيـست اسـت        ها مي روزنامهبه صراحت و روشن در      
يعتي دوسال پيش در مراسم چهلم شهيد دكتر علـي شـر       خصوص به خاطر دارم كه      به

شد، به علت مخالفت شاه ملعون و كميـل          در بيروت كه توسط امام موسي صدر برپا       
ايـن  . شمعون كه دستيار شاه بود، حمالت شديدي عليه امام موسي صدر شروع شـد             

گفت كه امام موسي صدر كمونيست اسـت و دكتـر علـي شـريعتي هـم                   حمالت مي 
ربي، معـادل كمونيـست،     خصوص كه در لغت ع    هب. اين مصيبتي بود  . كمونيست است 

اين دولغت را بـه طـور   . است و شيوعي و شيعه به هم نزديك هستند        » شيوعي«لغت  
يعني اينها همه كمونيـست     ! گفتند شيعه يعني شيوعي     كردند و مي    مترادف هم ذكر مي   

  .هستند
ديدنـد امـام      نشاندگان احزاب چپ، چون مي      مزدوران عراق و دست    طرف ديگر  از

نيـست و بـراي خـود خـط مـستقلي دارد، بنـابراين او را مـتهم                  موسي درجناح آنها    
هاي آنهـا بـازار تهمـت و          ها و نوشته    در بيشتر روزنامه  ! كردند كه نوكر آمريكاست     مي

حتي درخـود ايـران نيـز       . شايعه عليه امام موسي صدر و شيعيان به شدت رواج دارد          
پوسـتر عليـه امـام    ايد كه درعرض دوسال گذشته چقدر كتاب و نـشريه و   شاهد بوده 

هـاي ايـران بـه علـت وابـستگي بـه       چپي.  اند صدر و سازمان امل منتشر كرده     موسي  
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 و ها عليه او نوشـتند   كوبيدند و كتاب    هاي لبنان، امام موسي صدر را به شدت مي        چپي
هـا  ها و راسـتي   در روش فكري چپي   . ها منتشر كردند  پوسترهاي متعددي در دانشگاه   

 آنهـا نباشـد     ةاگـر كـسي در جبهـ      . رخط مستقيم باشد  قل و د  گنجد كه كسي مست     نمي
  . دشمن قرارگيردةحتماً بايد در جبه

هنگامي كه امام امت ما را از نجف بيرون كردند          . آوري بياورم   خواهم مثال خنده    مي
و ايشان به كويت رفت و كويت هم او را نپذيرفت وباالخره به كمك دوستان مـا بـه           

كـردم كـه      بحث مي . ام شد   بزرگان حزب بعث عراق مشاجره    پاريس رفتند، با يكي از      
گفت كه دراين     اين رهبر عراقي مي   . چرا رژيم عراق امام امت ما را اخراج كرده است         

جبهه آمريكا كه جبهه غرب است و جبهه شرق كـه جبهـه             : دنيا دو جبهه وجود دارد    
گفـت امـام      گاه مي آن. هآدمي بايد يا دراين جبهه باشد يا در آن جبه         . هاستكمونيست

پس مسلمان است و    . استها نيست و مسلم است كه آدم مؤمني          روس ةشما در جبه  
ها باشد، و به همين علت      ها نيست حتماً بايد در جبهه آمريكايي       روس ةچون در جبه  

آنها چنين برداشـت    . صدام حسين او را از نجف بيرون كرد، زيرا او نوكر آمريكاست           
كننـد يـا       خودشان مزدور و نوكرند، يا نوكري شرق را مي         تفكري دارند، چون   و طرز 

توانند تصور كنند كه افراد مستقلي هم وجود دارند كـه بـرروي               نوكري غرب را، نمي   
بـه همـين علـت بـود كـه      . جنگند و به قدرت خود با دشمن مي     . ايستند  پاي خود مي  

 و هنـوز هـم   باران تهمت و شايعه عليه امام موسي صدر و سازمان امل جريان داشت     
  .شود ها زده مي ايران ما هم از اين تهمت در. جريان دارد

كننـد و او را       گيـري مـي   هـا عليـه او بـه شـدت موضـع          ها و راستي  به هرحال چپي  
ترسـد، از   كنـد از قـدرت دشـمن نمـي     كوبند، امام كسي كه راه خدا را انتخاب مي          مي

رود و آن راه را ادامـه    مـي دهد، به راه خود فزوني عدد دشمن وحشتي به دل راه نمي      
دشمنان چپ و راست كوشيدند تـا       . دهد، همچنان كه امام موسي صدر چنين كرد         مي

ديدند وجود او براي آنها منشأ خطر اسـت، همچنـان كـه     او را نابود كنند، زيرا كه مي    
هـاي آنهـا    امام امت ما و انقالب مقدس ما شرق و غرب را به لرزه درانداخته و رژيم               

كردنـد كـه وجـود امـام      در لبنان نيز چپ و راست احساس مي       . زل كرده است  را متزل 
  .موسي صدر براي آنها منشأ خطر است

اسرائيل و مصر و آمريكا در كمپ ديويد دورهم جمع شدند و قرارهايي گذاشـتند               
ـ .  لبنان را تجزيـه و تقـسيم كننـد         كه براي حل مشكل فلسطين، جنوب      تي را بـه    مسق

بنابراين تـصميم   . ها گردانند ت ديگر را مأمن و موطن فلسطيني      اسرائيل بدهند و قسم   
خانـه و  اين منطقه زنـدگي كننـد زيـر آتـش تـوپ         گيرند كه شيعيان را كه بايد در        مي

شان برانند، اين يكي از نتايج كمپ ديويد          هاي خود بگيرند و ازخانه و كاشانه      بمباران
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امـا امـام موسـي صـدر بـه      . يدبود كه توسط اسرائيل و مصر و آمريكا به تصويب رس 
 جبـل عامـل،     ةاد كه آنها جنوب لبنان يعني منطقـ       د  او اجازه نمي  . شدت مخالفت كرد  

. محال است كه چنين چيزي را بپـذيرد       .  مقدس شيعيان را تقسيم كنند و ببلعند       ةمنطق
  .كند كند و او تنها كسي است كه مبارزه مي بنابراين مبارزه مي

فهمد كـه بـا       ام موسي صدر را از ميان بردارد، زيرا مي        گيرد كه ام    دشمن تصميم مي  
كند كه او را      چندين بار سعي مي   . شدن نيست   هاي شوم آنها قابل پياده      وجود او برنامه  

كند تا باالخره دوسال پـيش بـه طـور     اما هربار به لطف خدا نجات پيدا مي    ترور كند، 
رود و پـنج روز در        ميبه ليبي   . شود  رسمي از طرف شخص قذافي به ليبي دعوت مي        

يكم اوت تـا سـاعت دو بعـدازظهر در           و روز ششم، يعني سي   . كند  آنجا سكونت مي  
لبنانيان ديگري بودند كـه او و همراهانـشان را در سـاعت    . شود مقابل هتلش ديده مي   

. شوند تا به مالقات قذافي برونـد  هاي دولتي مي  بينند كه سوار ماشين     دو بعدازظهر مي  
آنهـا  . انـد   ي است كه لبنانيان امام موسي صدر و دو همراهش را ديـده            اين آخرين بار  

هاي دستگاه .آنها نيست  از خبري ديگر و رود،  مي ظلمت فرو  در سرنوشتشان و روند  مي
بعـضي از ايـن     . انـد   اطالعاتي از مقاومت فلسطين و سوريه و الجزاير اخباري رسانده         

رود و    سي صدر به مالقات قـذافي مـي       دهند كه امام مو     هاي اطالعاتي خبر مي   دستگاه
هـا دربـاره مـذهب اسـت و شـخص           يكي از بحث  . گيرد  بينشان بحث شديدي درمي   

اصـولي خلـق كـرده       قذافي داراي افكار خاصي است و براي خود پيغمبري اسـت و           
او معتقد است كه هر صدسال يك منجي بزرگ و يك مجدد مذهب به وجـود                . است

اكنـون دور دور اوسـت، و اوسـت كـه ايـن             . كنـد    مي آيد و دين را پاك و تصفيه        مي
  !رهبري را به عهده دارد

اي را به من دادند كـه         همين امروز بعضي از دوستان ما كه به ليبي رفته بودند مجله           
اين نطـق را خوانـدم و   . نطق معروف قذافي در روز عيدفطر را به چاپ رسانده است        

 حمله كرده بـود      ــ ي، حنبلي و شافعي    شيعه، سن  ــآنجا به همه    . واقعاً وحشت كردم  
البته اسـتدالل   . ها را   و همه را ضد دين خوانده بود؛ نه فقط شيعيان را بلكه حتي سني             

 تقـسيم  او اين بود كه اسالم آمده است كه وحدت ايجاد كند و هركـسي كـه ديـن را     
حنبلي يا شافعي هستم ضد ديـن و ضـد قـرآن و ضـد        ،كند و بگويد من شيعه، سني     

عنـوان سـخنش نيـز    .  آنها حمله كرده اسـت ةهمبنابراين به . و ضد پيغمبر است   خدا  
  : اين است

  
  .قذافي از اين عقايد عجيب و غريب زياد دارد. مذهب ضد قرآن است
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اي از علماي سـني لبنـان بـه ليبـي             به ياد دارم سه سال پيش كه در لبنان بودم، عده          
 در  از علماي جـوان سـني برخاسـت و         يكي. كردند  رفته بودند و با قذافي مباحثه مي      

ـ  : او گفت. مقابل قذافي سخن گفت  را و آقاي قذافي تو رهبري محبوب هستي و مـا ت
اما از تـو خـواهش      . دهيم  را به چشم خود قرار مي     و  نظر سياسي ت   دوست داريم و از   

اصـول و  . زيرا امور ديني تخـصص الزم دارد . امور ديني دخالت نكني    كنيم كه در    مي
روند   كساني هستند كه مي   . فلسفه مطالبي است در دين كه تخصص الزم دارد        كالم و   
امـا تـو   . خوانند تا در فقه و اصول و كالم متخصص شـوند     هاي سال درس مي   و سال 

گذاري و ايـن       اينها را زيرپا مي    ةباره هم اي و بدون تخصص و بدون مطالعه يك         آمده
موري كه تخـصص نـداري دخالـت        كنيم كه در ا     از تو خواهش مي   . قابل قبول نيست  

دهـد كـه      او حرفي بسيار منطقي به جناب قذافي مي زند، ولي قذافي فرمان مي            . نكني
زيرا او جرئت كرده بود تا درمقابـل        . آن شيخ سني جسور را دوازده روز زنداني كنند        

  . قذافي چنين آدمي است. وي چنين حرفي را برزبان بياورد
گويند كه قذافي بـا امـام موسـي صـدر بحـث                مي هاي اطالعاتي به هرحال دستگاه  

شود و عقايد ديني خود را بيـان          كند و وارد فقه و فلسفه و خالصه بحث ديني مي            مي
دانيـد    همچنـان كـه مـي     . كنـد   پذيرد و سنت را رها مي       قذافي تنها قرآن را مي    . كند  مي

نت، يعنـي   پايه استوار شده كه اولين آن قرآن است و بعد س           چهار شريعت اسالمي بر  
امـام  . گويد فقط قرآن را بايد پـذيرفت و بقيـه را رهـا كـرد                قذافي مي . اكرم  سنت نبي 

گويد كه اگر شريعت مقدس اسالمي را زيرپـا بگـذاري             موسي صدر در جواب او مي     
شود، زيرا عقد ازدواج شما براسـاس شـريعت اسـالمي             حتي همسرت برتو حرام مي    

. اي اسـت    ير پـا بگـذاري بنـابراين فاجعـه        صورت گرفته است و اگر تو شريعت را ز        
دهد كه امـام موسـي و همراهـانش را بـه زنـدان       شود و دستور مي     قذافي عصباني مي  

هاي اطالعـاتي كـشورهاي عربـي بـراي     اين يكي از داليلي است كه دستگاه . بيندازند
  .كنند دستگيري و ربودن امام موسي صدر ذكر مي

هر امام موسي صدر و همراهـانش بـه سـراغ           نيم بعدازظ وگويند ساعت دو يا دو      مي
روند و پس از نيم ساعت يا يك سـاعت بحـث و جـدل، قـذافي عـصباني                 قذافي مي 

ضـمن اينكـه آنهـا را بـه       در ... دهد كه آنها را به زندان بيندازنـد         شود و فرمان مي     مي
رس دسـت   اطالعات تلفنـي در  ة، در دفتر زندان يا در دفتر ادار       بردند  زندان يا سلول مي   

. گيـرد   دارد و شماره سفارت لبنان در ليبي را مي          يكي از آنها تلفن را برمي     . بوده است 
پرسـد    مـي . گويد سفير نيست    منشي مي . طلبد  سفير دوست او بوده و وي سفير را مي        

شـود، ولـي    گويد، تلفن قطع مي كه كجاست و به محض اينكه همين چند كلمه را مي    
شناسـد كـه مـضطرب و نگـران اسـت و         يعقـوب را مـي     منشي صداي شـيخ محمـد     
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به هرحال فرصتي به دست آورده بودنـد و         . سرعت صحبت كند  هخواهد با سفير ب     مي
. ايـم، كـاري بكنيـد    اند با سفير صحبت كنند و بگويند كه ما به زندان افتاده  خواسته  مي

اين اولين خبري اسـت كـه       . گيرند  رسند و تلفن را ازدست او مي        مي ولي سربازان فرا  
سپس در سـاعت پـنج      . از اين زندانيان درساعت چهاربعدازظهر به يادگار مانده است        

افتد و آن اينكـه يـك نفـر از مـأموران اطالعـاتي و                  ديگري اتفاق مي   ةبعدازظهر واقع 
يعقـوب را بـه      دستگاه جاسوسي ليبي پاسپورت امـام موسـي صـدر و شـيخ محمـد              

آن مـسئول،  . ا ويزاي فرانسه را بگيـرد   برد كه براي آنه     خانه فرانسه در ليبي مي    سفارت
بيند كه ويزاي فرانـسه در آن         كند و مي    سفير يا كاردار، پاسپورت امام موسي را باز مي        

بـه آن فـرد بـه اصـطالح ارتـشي           . يعني كه او از لبنان ويزا گرفته اسـت        . دارد وجود
فحـش  امـا او    . گويد كه اين پاسپورت ويزا دارد و احتياج نيست كـه ويـزا بـدهم                مي
چون دستور آمده كه بايـد      . گويم يك ويزا بده     به تو مي  ! خفه شو : گويد  دهد و مي    مي

ترسد كه اين چـه داسـتاني اسـت؟ بـه      كاردار مي . يك مهر گنده و يك ويزا زده شود       
كند كه پاسپورتي است بـه نـام موسـي            زند و از آنجا كسب خبر مي        لبنان تلگراف مي  

سـفير  . د و پاسـپورت ويـزاي فرانـسه را دارد         كنـ   صدر و كسي آمده و طلب ويزا مي       
بـه  ) شناسد كه رهبر شيعيان است      البته امام موسي صدر را خوب مي      (فرانسه در لبنان    

خواهد انجام دهيد و ناراحت نباشيد، آنها هم يك ويزاي ديگـر              گويد هرچه مي    او مي 
ايـن نـشان   يعني يك پاسپورت با دو ويزا، كه . دهند بر روي همان پاسپورت به او مي    

خانه فرانسه بـرده، خـود امـام موسـي نبـوده      دهد كسي كه پاسپورت را به سفارت     مي
كننده آدم جاهلي بوده كـه اطـالع          مراجعه. دانست كه ويزا دارد     زيرا خود او مي   . است

دهـد كـه امـام صـدر در           اين وقايع نـشان مـي     . نداشته و يك ويزاي دوم گرفته است      
ـ          ساعت پنج بعدازظهر در زندان ب      زور ويـزا   هوده و اين دولت ليبي است كه براي او ب

  .گيرد مي
 بعدازظهر بـود؛ هواپيمـاي      5/7رفت    ساعت پرواز هواپيمايي كه از ليبي به ايتاليا مي        

، كه دولت ليبي مدعي است امام موسـي صـدر و همراهـانش بـا آن بـه                   771ايتاليايي  
رسد، فرودگاه به هواپيما اجازه        بعدازظهر فرا مي   5/7هنگامي كه ساعت     .اند  ايتاليا رفته 
آورنـد و سـوار    شود تا سـه نفـر را مـي    يك ساعت يا بيشتر تأخير مي  . دهد  پرواز نمي 
هاي امام موسي صدر، شـيخ محمـد يعقـوب و عبـاس         كنند؛ سه نفر به نام      هواپيما مي 

كنند، يعني اين افـراد جاسوسـان خـود           آنها سه نفر را به نام اينان سوار مي        . بدرالدين
  .شوند اند كه به نام اين افراد وارد هواپيما مي ليبي بوده

المللي و نمايندگان خانواده امام موسي صـدر پـس    حال دليل ما چيست؟ پليس بين  
يكايـك  . روند   مسافران هواپيما مي   ةراغ خلبان، دختران مهماندار و هم     از ده روز به س    
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يـك از آنهـا     هـيچ . دهنـد   ن مـي  سي را به آنها نشا    كنند و عكس امام مو      آنها را پيدا مي   
كه امام موسي بـا آن      مسلماً هنگامي   . اند  شخص امام موسي را در داخل هواپيما نديده       

 بسيار جذاب و عبا و عمامه وارد هر محلي بشود، وجودش را تشخيص              ةقدبلند، قياف 
خصوص كـه در  هب. دهند و محال است كه كسي پس از ده روز او را فراموش كند             مي

اند و براي شيعه لبناني امام موسي صـدر مثـل       يما شيعياني از لبنان هم بوده     داخل هواپ 
ريزند   اگر امام امت ما وارد مسجدي يا محلي شود، چگونه مردم مي           . امام امت ماست  

بوسند؟ وضع در لبنان بـراي امـام موسـي صـدر ايـن چنـين              و دست و پاي او را مي      
 شيعيان لبناني كه مشتاقان او هـستند       محال است كه او وارد هواپيما شود و اين        . است

بنابراين سـه نفـري كـه وارد هواپيمـا          . به سراغش نروند و با او سالم و عليك نكنند         
انـد كـه دولـت        اند، بلكه كسان ديگري بوده      شدند امام موسي صدر و دوستانش نبوده      

ليبي آنها را به نام امام موسي صدر، شيخ محمـد يعقـوب و عبـاس بدرالـدين سـوار                    
  .اپيما كرده و به ايتاليا فرستاده استهو

شود ولي اين سه نفـر روز بعـد در            شب وارد ايتاليا مي    10يا   5/9هواپيما در ساعت    
رونـد و دو اتـاق كرايـه     مـي ) نهتل معروف هاليـدي ا (به سراغ هتل ساعت ده صبح  

تصور كنيد كه امام موسي صدر و دو همراهش از ساعت ده شب تا سـاعت                . كنند  مي
هـا پرسـه بزننـد؟ ايـن     توانند در خيابان توانند بروند؟ آيا مي بح روز بعد كجا مي   ده ص 

رفتنـد    راست به هتل مـي    اگر آن افراد، امام صدر و همراهانش بودند يك        . محال است 
دهد كه يكي از      ديگر اينكه صاحب هتل گزارش مي     . نه اينكه ده صبح روز بعد بروند      

چـرده  قـد، الغـر و سـياه   آنها كوتاه.  عمامه بود  يگري بدون اين افراد عمامه داشت و د     
درحالي كه امـام صـدر سـفيدرو و بلندقـد و     . داشتندليبيايي   تيپيك   ةفبودند، يعني قيا  
  .وجه شباهتي نداردهيچت اين افراد با امام موسي صدر بهمشخصا. نسبتاً چاق بود

 نـه امـام     اند نه به خط شيخ يعقـوب اسـت و           طرف ديگر كارت هتلي كه پركرده      از
موسي صدر، بلكه به خط ديگري است و از عجايـب روزگـار آنكـه هـم اسـم امـام                   
موسي صدر را اشتباه نوشته است و هم اسم شيخ يعقـوب را، يعنـي كـسي كـه ايـن                     

دهد كـه نويـسندگان،    اين نشان مي  . ها را نوشته در هر دو مورد اشتباه كرده است         اسم
بـه  . انـد   اند و خطـا كـرده       وي عجله نوشته  اند و از ر     صاحب پاسپورت خودشان نبوده   

رد هتـل   يعقـوب وا   هاي امام موسي صدر و شيخ محمد      دان  هرحال اين دونفر با جامه    
هاي دان  هاي هتل كه جامه   پيشخدمت. كنند   هفتم كرايه مي   ةدو اتاق در طبق    شوند و   مي

كنـد   يگويند آن مردي كه مسئول اين دونفر بود دست به جيب مـ  آورند مي  آنها را مي  
حـال آنكـه معلـوم اسـت امـام        . دهـد   ها مي و پول بسيار زيادي به دالر به پيشخدمت       

محرومين لنبان اگر پـول داشـته باشـند ايـن چنـين             . ها ندارد موسي صدر از اين پول    
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بعـد  . ماننـد   شـوند و تنهـا پـنج دقيقـه درآنجـا مـي              آنها وارد اتاق مي   . كنند  خرج نمي 
دهد كه    اين نشان مي  . گردند  شوند و ديگر برنمي     ج مي گذارند و خار    ها را مي  دان  جامه

اند و امام موسي صدر و شيخ يعقـوب و            اين افراد، ليبيايي و از جاسوسان قذافي بوده       
  .اند عباس بدرالدين در ليبي زنداني شده

هايي كه درچندماه پيش جلود در تهران گفـت دروغ و مجعـول   بنابراين تمام حرف 
توان اثبات كرد كه اين افـراد   سادگي ميهطرف دنيا ب ي و بيدر هر محكمه قانون  . است

ها تنها متعلق به من نيست، بلكـه        و اين حرف  . اند  امام موسي صدر و دوستانش نبوده     
انـد و     وكالي دادگستري خارجي نيـز تحقيـق كـرده        . گويد  المللي چنين مي    پليس بين 

ه تا چهارماه پيش، شـوراي      اگر به خاطر داشته باشيد، حدود س      . اند  چنين گزارش داده  
انقالب تصميم گرفت كه يك هيئت پنج نفري را به ليبي بفرستد تا اين اسناد را ببرند                 

بـاره ديديـد كـه مـوج شـديدي در           اما يك . و درباره آنها با قذافي وارد مذاكره شوند       
شدت اين افراد را كوبيدند و گفتند اگـر كـسي بـراي    هها به وجود آوردند و ب    روزنامه

اين موج شديد تبليغاتي را مزدوران ليبي       . ن كار به ليبي برود اصالً نوكر آمريكاست       اي
هايي كه در ايران دارند، توانستند در راديـو         ايجاد كردند و با نفوذي كه دارند و دست        

ها چنين موجي را به وجود بياورند و مانع از رفتن اين افراد به                و تلويزيون و روزنامه   
 كه خود مـن هـم       ــاي     كه شوراي انقالب سال گذشته در جلسه       درحالي. ليبي شوند 

اي بـه      تصويب كرد كه رابطه سياسي با ليبي را پس از اعـزام كميتـه               ــ حضور داشتم 
. كند  ليبي براي تحقيق درباره سرنوشت امام موسي صدر و حل اين مشكل، برقرار مي             

ر بود و اين را شـوراي  يكي از شرايط رابطه ايران با ليبي، حل مشكل امام موسي صد          
خواسـتند    انقالب سال پيش تصويب كرد و اين هيئت پنج نفري كه چندماه پيش مـي              

امـا  . به ليبي بروند، مأموريتشان به تصويب شوراي انقالب و امـام امـت رسـيده بـود            
دانند كه اگر اينان به آنجـا برونـد و            مسلم است كه ليبي و قذافي وحشت دارند و مي         

اين جرم و جنايت   . دهند و اين اسناد را مطرح نمايند جوابي ندارد        اي تشكيل     محكمه
خواهـد از ايـن امـر بگريـزد و            او مـي  . بزرگ تا ابد بردست قذافي باقي خواهد مانـد        

گـاه رهبـري بـزرگ از همـين     چقدر مضحك است كه دولتي مدعي اسالم باشد و آن    
ادعا كند كه اين عمـل يـك        تواند    چه كسي مي  ! مسلمانان را بربايد و به زندان بيندازد      

توانند اينجا و آنجا بنشينند و بگوينـد آري       عمل اسالمي است؟ فقط مزدوران ليبي مي      
امام موسي صدر را به زندان انداخته است زيرا او نوكر آمريكاست، يا نـوكر سـاواك                 

آورم كه اگر شهامت داريد اين حرف را علني بگوييد، نـه آنكـه                من فرياد برمي  ! است
  . حيله و نيرنگ بزنيددست به
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هاي كثيفي كه اعصاب شيعيان را خـرد        كنند؛ بازي   دوسال است كه با لبنان بازي مي      
بـه خـاطردارم كـه در داخــل    ! سـت چـه وحـشتناك و چـه دردآلــود ا   . و نـابود كنـد  

. اي از بزرگـان شـيعه نشـسته و همـه غمگـين و ناراحـت بـوديم                   الزهرا با عده    ينةمد
. گـوش شـيخ عبـداالميرقبالن سـخناني گفتنـد           و در  دوجوان فلـسطيني وارد شـدند     

اكنون وارد فرودگاه بيروت شده است و مـا           حرفشان اين بود كه امام موسي صدر هم       
ايم و به حدي اطمينان دادند كه شيخ عبداالمير قـبالن كـه فـرد عـالي        خود او را ديده   

 و سـوار  همه دويدنـد . سرعت دويدهمقامي است، عباي خود را به دوش انداخت و ب    
اين خبر در بيـروت منتـشر شـد، شـيعيان جمـع             . ها شدند و به فرودگاه رفتند     ماشين

. زمين و آسمان را گلوله بـاران كردنـد   . ها كردند شدند و جشن به پاكردند و شادماني      
تـصوركنيد،  . اما بعد از تمام اين كارها فهميدند كه اين يك بازي بيـشتر نبـوده اسـت       

و مـدت دوسـال اسـت كـه بـا           . كننـد   كوبند وخرد مي     را مي  دهند و بعد اميد     اميد مي 
اگـر راسـت   . ترين جنايت روزگار اسـت كنند و اين بزرگ شيعيان اين چنين بازي مي    

اي   گويند و اگر امام موسي صدر جرمي مرتكب شده است، عمالً در هـر محكمـه                 مي
  .وارد شوند وسخن بگويند
  :  من تلفن زد و گفتاهللا طالقاني به يةآ. روزهاي اول انقالب بود

  
  . هرچه زودتر بيا با تو كار دارم

  
سه نماينده از ليبي آنجا      ديدم دويا .  ايشان رسانديم  ةسرعت خود را به خان    هما هم ب  

كنـون سـفر ليبـي در ايـران         ا  اند كه يكي از آنها همين سعد مجبري است كه هـم             آمده
  : اهللا طالقاني فرمودنديةآ. است
  

  . تو وارد هستي، جواب اينها را خودت بده. گويند ه ميدانم اينها چ من نمي
  

 حـضور داشـتند كـه يكـي از آنهـا      حدود پنج شش نفر از بزرگان علماي تهران نيز  
اهللا حاج آقا حسن سعيد تهرانـي   ية و ديگري آ ــاهللا شيخ محمدباقر آشتياني بزرگ      يةآ

كردم و گفتم كه من من نيز خود را معرفي ن     . و بعضي از علماي بزرگ ديگر بودند      ــ  
نماينـدگان ليبـي شـروع    . كنم و بس مترجم هستم، سخنان او را براي اينان ترجمه مي      

هايـشان  يكـي از دروغ   . هايي كه من شاخ درآوردم    آن هم دروغ  . گفتن  كردند به دروغ  
اين بود كه امام موسي صدر مرد ما بود، آدم ما بود، دراختيار ما بود، ما بـه او پـول و                     

داديم و بنابراين چگونه ممكن است كه او را بـدزديم؟ كـه فريـاد مـن بـه                    اسلحه مي 
آسمان برخاست كه فرمانده امل من هستم و اگر يك قطعه سالح از جايي برسد، اين            

مثـل ريـگ دروغ   ). هـا را بـه او نـزدم   البته اين حـرف  (گيرم    من هستم كه تحويل مي    
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اهللا يـة و را كوبيدند كه كنف شد و آ       ن ا چناالبته علمايي كه در آنجا بودند آن      . گفت  مي
كننـد و     طالقاني از اتاق خارج گرديد و نشان داد كه آنها جز دروغ كار ديگـري نمـي                

  .ندارند
خواهم درآخر سخنم بگويم كه دزديدن امام موسي صدر جز به نفـع               به هرحال مي  

را اي صهيونيستي است براي آنكـه جنـوب لبنـان             توطئه. اسرائيل و امپرياليسم نيست   
ترين قدرتي بود كـه  و امام موسي صدر بزرگ   . ببلعند و شيعيان را تجزيه و نابود كنند       

درغياب او چه مقاومت فلسطين را و چـه شـيعيان را            . در لبنان مقابل آنها ايستاده بود     
ليبي و قذافي دانسته يا ندانسته در دامان امپرياليـسم و صهيونيـسم        . نابود خواهند كرد  

كنـد، و يـا از روي         يا او نوكر آمريكاست و بـازي مـي        : وجود دارد دوشق  .اند  فرورفته
فريـاد  . درهر دو صورت مـسئول اسـت      . دهد  جهل و ديوانگي اين اعمال را انجام مي       

شما تصور كنيـد اگـر رهبـر و    . شود شيعيان همه روزه در جنوب لبنان به هوا بلند مي    
اي رخ  آيـد و چـه فاجعـه    ميامام امت ما را بدزدند چه حالتي براي مردم ما به وجود       

تـرين جبارهـا   آنها درمقابـل بـزرگ  . اي رخ داده است دهد؟ براي آنها چنين فاجعه   مي
دشمنان در  . اند  ها و مزدوران كثيف عراق قرارگرفته     يعني اسرائيل، آمريكا، فاالنژيست   

ـ               غياب امام صدر مي    شـدت  هخواهند اين شيعيان را نابود كنند و براي همين آنهـا را ب
آينـد و     خواهم به شما بگويم كه اين افرادي كه نزد امام امت ما مـي               تنها مي . كوبند  يم

اگـر راسـت   . گوينـد  دهنـد، دروغ مـي   شعار طرفداري از انقالب اسالمي ايران را مـي        
  !هاي امام را عملي بكنند گويند، يكي از آرزوها و خواسته مي

نه ايـران در بيـروت حملـه    خاشاهد بوديد كه دوماه پيش مزدوران عراق به سفارت    
خانـه بودنـد بـا دولـت     ايرانياني كه در سـفارت   . كردند و پنج ساعت آنجا را كوبيدند      

لبنان، دولت سوريه و مقاومت فلسطين تمـاس گرفتنـد و تقاضـاي كمـك كردنـد و                  
كـس بـه كمـك آنهـا          ولـي هـيچ   . شويم  گفتند اگر به ما كمك نكنيد كشته و نابود مي         

زيرا آنها معتقد هستند كه جنگي بـين عـرب و عجـم درگرفتـه               دانيد چرا؟     مي. نرفت
يك طرف عراق است و يك طرف ايران و هنگـامي           . يعني بين فارس و عرب    . ،است

كه بين ايراني و عرب جنگي درگرفته، آنها بايد به كمك عرب برونـد نـه بـه كمـك                    
ن حتـي   بنـابراي . يعني فكر قوميت عربي برآنها سـيطره دارد، نـه فكـر اسـالمي             . عجم

نامنـد، دركنـار      آيند و خود را طرفدار انقالب اسـالمي مـا مـي             كساني كه به تهران مي    
تنها كساني كه آن روز     . كنند  اند و از صدام حسين كثيف طرفداري مي         عراق قرارگرفته 

خانه ايـران رفتنـد و كاركنـان آن را از مـرگ حتمـي نجـات دادنـد                   به كمك سفارت  
آنهـا وارد معركـه شـدند و        .  امام موسي صدر بودنـد     هاي  رزمندگان سازمان امل، بچه   

  .جنگ خونيني درگرفت تا سفارتخانه ايران را نجات دادند
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كوبنـد زيـرا    گويند مزدوران ايران، و آنها را مي لبنان به شيعيان و سازمان امل مي   در
گوييد اين صدام كثيـف نـوكر         هنگامي كه به آنها مي    . مزدوران ايراني يا فارس هستند    

گويند اين در مرحله دوم اسـت، در          كنيد، مي   ونيسم است چگونه به او كمك مي      صهي
بينيد   بنابراين مي . مرحله اول عرب است، و عرب بايد به عرب كمك كند نه به ايراني             

كنند و قدمي در     كه اين شعاردهندگان و مدعيان اسالم، درعمل با دشمن همكاري مي          
  .دارند راه انقالب اسالمي ايران برنمي

جالب است هنگامي كه كه در همين سفر اخير ده نفر از مجلس شورا به ليبي رفتـه     
پرسند كه موضـع تـو دربـاره          آنها از قذافي مي   . گيرد  مي  اي با قذافي در       بودند، مناقشه 

ها ها فئودال گويد كه اين افغان     كند و مي    مي طرفداري شوروي از او چيست؟ افغانستان
گيرد كه گويا     بحث جديدي در مي    !جنگند   سوسياليزم مي  و مرتجعيني هستند كه عليه    

كوبـد و     شدت مـي  هدهد و ب    نژاد از مشهد، قذافي را مورد هجوم قرار مي          آقاي هاشمي 
، در عمل     دهند  همه شعار مي  كنند و اين     كه از اسالم دفاع مي     دهد اين كساني    نشان مي 

دانيد كه همه     شما مي . كوبند  يگيرند و اين افغاني مسلمان را م        در كنار روسيه قرار مي    
غلطنـد و     روزه در افغانستان صدها نفر از انقالبيون مقدس به خـاك و خـون در مـي                
آن . كوبنـد   بيش از صد هزار نفر از ارتش روسيه با اسلحه سبك و سنگين آنها را مـي                

  .وقت اين است اسالم آنها
بـه طـور    . دهـم   يپرسـند را جـواب مـ        اي كه عده زيادي از دوستان ما مـي          اما نكته 

مختصر و مفيد بگويم كه رزمندگان امل و شـيعيان لبنـان نيـازي بـه رزمنـده ايرانـي                    
اگـر  . خواهند به آنها كمك كنند بايد به انقالب ايران كمك كنند         كساني كه مي  . ندارند

كسي بتواند بجنگد و بخواهد مبارزه كند بايد در داخل ايران از حدود و استقالل اين                
زيرا اگر انقالب ما خداي     . بايد در كردستان و در قصرشيرين بجنگد      . دكشور دفاع كن  

اما با پيروزي انقالب ايران     . ماند و نه فلسطيني     ناكرده به شكست بينجامد نه لبناني مي      
  . ها وارد خواهد شدترين ضربات به اسرائيل و فاالنژيستبزرگ

از نظر تجربه و شـهامت و       در لبنان رزمنده شيعه فراوان وجود دارد؛ رزمندگاني كه          
آنهـا  . كمبود آنها امكانـات مـادي اسـت       . شجاعت به مراتب از جوانان ما برتر هستند       

داشـتند، حتـي دمـار از روزگـار      اگر پول و سالح مـي . سالح دارند احتياج  به پول و  
 نظـر جـاني     خواهند كمك كنند، اگـر از       بنابراين كساني كه مي   . آوردند  مي  اسرائيل در   

در داخل ايران و به خاطر انقالب ايران بجنگند، و آن كـساني كـه           نند بايد ك  كمك مي 
ها را بـه شـيعيان و سـازمان         ترين كمك توانند بزرگ   داراي امكانات مالي هستند و مي     

 در بانـك ملـي ايـران شـعبه       1301براي اين منظور حسابي به شماره       . امل انجام دهند  
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تواند آن را به ايـن حـساب    مك كند، ميخواهد ك اگر كسي مي. پاستور باز شده است  
  .بانكي بفرستد

خـانواده هـايي كـه جوانـان خـود را از       .  ظلم وجنايت در لبنان امري عادي اسـت       
كس را ندارند به درد آنها برسـد تنهـا   شود، هيچ دهند  و خانه آنها ويران مي        دست مي 

هـاي  دسـت . كنـد  دولت شيعه عالم ايران است كه متاسفانه آن نيز كمكي به آنها نمـي     
دهد شيعيان لبنان و سازمان امل و شخص      مرموزي در ايران وجود دارد كه اجازه نمي       

امام موسي صدر شناخته شوند، زير اگر مردم ما اينـان را بـشناسند، قـذافي ناراحـت                  
. كننـد   كنند و به جرم و جنايـت او اعتـراض مـي             مردم قذافي را سرزنش مي    . شود  مي

كوشـند كـه افكـار        اند با تمـام قـدرت خـود مـي            قذافي وابسته  بنابراين، كساني كه به   
  .شيعيان را مسكوت بگذارند و خاموش كنند

دو ماه پيش يكي از جوانان شيعه و مظلوم و محروم جنوب لبنان هواپيمـايي ربـود              
فرودگاه تهران راه را بر او بست و اجـازه فـرود            . خواست آن را به تهران بياورد       و مي 
هنگامي كـه هواپيمـا در   . مجبور شد كه هواپيما را به بيروت برگرداند   اين جوان   . نداد

فرودگاه بيروت بر زمين نشست، دولت لبنان با اين رباينده هواپيما وارد مـذاكره شـد       
  . ها و هواپيما را از او خواستو شرايط تسليم گروگان

انياني را  ربايد يا خواستار پـول اسـت و يـا آزادي زنـد              معموالً كسي كه هواپيما مي    
 گذارد كه بتواند به كشور ديگري بگريزد و جـان           كند و باالخره شرايطي مي      مطالبه مي 

ربايي جرم بـسيار سـنگيني اسـت و رباينـده بايـد همـه       زيرا هواپيما . سالم به در ببرد   
از ايـن جـوان      هنگامي كه دولت لبنـان شـرايط تـسليم را         . عمرش را در زندان بماند    

كند و حتي خودش را تـسليم         ها را تسليم مي   واپيما و گروگان  گويد ه   پرسد، او مي    مي
 عمر در زندان بماند، به شـرط آن كـه بـه او اجـازه دهنـد              ةمكند تا ه    دولت لبنان مي  

همه خبرنگـاران داخلـي و      . پذيرد  دولت لبنان مي  . مطالبي را به گوش جهانيان برساند     
ن هـم ميكروفـون و بلنـدگو    كنند و براي اين جوا     خارجي را به دور هواپيما جمع مي      

سه مطلـب  .شود تا مطالبي را بازگو كند جوان باالي پله هواپيما ظاهر مي . كنند  تهيه مي 
  :كند بيان مي

او با  براي  پس تقدم   . مطلب اول او دفاع از انقالب اسالمي ايران و امام امت ماست           
 عمـر در    خاطر آن حاضر است جانش را فدا كنـد، و همـه           هانقالب ايران است و او ب     

  .زندان بماند
خواهد او را به      مطلب دوم او مربوط به امام موسي صدر است كه از دولت ليبي مي             

  .سالمت بازگرداند
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همـه اينهـا مطـالبي    . رائيل استو خواسته سوم او دفاع از جنوب لبنان در مقابل اس      
 او ايـن مطالـب را     . ولي براي او  تقدم با ايـران و امـت ماسـت            . بزرگ وحياتي است  

شـود،    اين مطالب در همه دنيا منتشر مـي       . رود  گويد و براي همه عمر به زندان مي         مي
شـود،    ها پخش مي  ها و تلويزيون     راديو ةگردد و در هم     ها منعكس مي    وزنامهدر همه ر  

هـاي  ايـن دسـت  . هاي ايراني و راديو و تلويزيون ايرانـي      جز در ايران،جز در روزنامه    
 اخبار در اين كشور انقالب منتشر شـود؛ يعنـي اخبـار             دهند كه اين    مرموز اجازه نمي  

  .كند مربوط به كسي كه به خاطر ايران و به خاطر امام امت ما جان خود را فدا مي
اميـه و    ظلمي كه از زمان ابـاذر غفـاري، از دوران بنـي           ! ببينيد چه ظلم بزرگي است    

نـان گذاشـته اسـت و    عباس و امپراتوري عثماني و استعمار فرانسه و بر شيعيان لب            بني
  !چه ظلم بزرگي است. گذرد هم اكنون نيز بر آنها مي

خواهم كه امام موسي صدر را هر چـه زودتـر بـه سـالمت                 من از خداي بزرگ مي    
  .خواهم كه اسرائيل جبار و امپرياليسم را نابود كند از خداي بزرگ مي. بازگرداند

و از خداي   . ي را رسوا سازد   گران داخل   طلبم كه منافقين و توطئه      از خداي بزرگ مي   
  . طلبم كه به امام امت ما سالمتي و طول عمر عطا فرمايد بزرگ مي

             
  عليمسجد حاج صفر

  )بازار تهران(
6/6/59  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  جهاني شخصيت

  
  عبدالكريم موسوي اردبيلي اهللا سيد يةآ

  
  

، يعني زمـاني كـه      1321اواخر سال   . شود   مي 1321ان مربوط به سال     آشنايي من با ايش   
بـراي اينكـه درسـي كـه        . من به قم آمـدم، بعـد از چنـد روز بـا ايـشان آشـنا شـدم                  

ايـشان آن وقـت سـطح رسـائل و          . مشترك بود  ــ   هاها و كتاب   درس  ــ خوانديم  مي
.  آشـنا شـديم    كرديم و با ايشان     خواند و ما هم در همان درس شركت مي          مكاسب مي 

از آن سال تا مدتي كه ايشان در قم تشريف داشتند و ما هم در قم بوديم، تمام مـدت   
ديگر بسيار نزديك بوديم و مـدت زيـادي نيـز هـم بحـث بـوديم و مباحثـه                 را با هم  

  .كرديم مي
درايـت، هـوش، ذكـاوت،      . هـاي خاصـي داشـت     ها ايشان برجـستگي   ازنظر لياقت 

مسائل علمي، ايشان را در محافل علمي سـرآمد همـه           سرعت، فهم، دقت و تأمل در       
  .دوستانش كرده بود

ايشان در مـسائل اجتمـاعي بـسيار وارد بـود، روابـط زيـادي داشـت و وضـعيت                    
خصوصيات اخالقيش نيز همـين را ايجـاب        . كرد  خانوادگيش نيز همين را اقتضاء مي     

هـاي آن    والً طلبـه  ايشان اطالعات زيادي در مسائل اجتماعي داشتند كه معمـ         . كرد  مي
  .يات وارد بودندلموقت نداشتند، و فقط در ع

كردنـد كـه بـا ايـشان          دوستان زيادي داشت و همه افتخار مي      . بسيار خواستني بود  
نزديك باشند و از ادب و اخالق و درايت و فهم و هوش و ذكـاوت ايـشان اسـتفاده       

ايـشان در  . شـد  ز ميزودي در آن خيلي ممتاهكرد، ب   در هر درسي كه شركت مي     . كنند
در . اينجا تا حد اجتهاد درس خواند، تا اينكه يكي از مدرسين بسيار خوب حوزه شد              

  .دانشگاه شركت كرد و ليسانس هم گرفت
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از دنيا  ) ره(الدين   شرف مرحوم. رفتن ايشان به لبنان، به دليل يك احساس ديني بود         
خواسـتند كـه       نظيـر او مـي     مـردي را  . سرپرست بودند   ها در لبنان بي     رفته بود و شيعه   

   .بتواند سرپرستي شيعيان را برعهده بگيرد
ارتبـاط بـسيار   . ايشان وقتي به لبنان رفت، ارتباطش را بـا ايـران و قـم قطـع نكـرد      

نوشـت و دوسـتانش را در جريـان كارهـايش             ها مي   نامه. نزديكي با دوستانش داشت   
كـاري را  . هـا شخـصيت داد    شيعهدر آنجا شروع به كار كرد و در ابتدا به . داد  قرار مي 

اول از  . انـد   كه ايـشان در لبنـان انجـام داد، هنـوز مـردم آن كـشور فرامـوش نكـرده                   
بـراي  . نظـر قـرارداد   سپس حقوق سياسي شـيعه را مـد  . مستضعفين شيعه شروع كرد 

كس آنها را     شيعه گروه متفرق و مستضعفي بودند كه هيچ       . ها مجلس تشكيل داد     شيعه
ايشان شيعه را در سطح اجتماع و در سطح سياست و در سـطح              . وردآ  به حساب نمي  

شايد بتوان گفـت كـه ايـشان در    . كشور مطرح ساخت و به آنها حيات و زندگي داد        
حسن درايت ايشان دراين بود كه      . آنجا كاري كرد كه شيعه در رديف اول قرار بگيرد         

. ت نيـز محبـوب بـود   كرد، نـزد بـرادران اهـل سـن     درعين حال كه براي شيعه كار مي     
ها كرد، محبوبيت بسياري زيادي دربين غيرمسلمان       درعين حال كه براي اسالم كار مي      

دانـستند، بلكـه بـرادران اهـل      ها نبودند كه او را سرپرست خود مـي     تنها شيعه . داشت
تـرين  ها هـم امـام موسـي صـدر را مهـم           ها و حتي غيرمسلمان   تسنن و حتي دروزي   
  .آنجا انجام داد اي را در خدمات بسيار ارزنده. آوردند  ميپيشواي لبنان به شمار

من بيشتر درمورد ايران، انقالب اسالمي ايران، حوزه علميه و دوستاني كه در اينجا              
ايشان يك مسلمان دانشمند، مجتهد، متقي و ايرانـي بـود كـه             . كنم  داشتند صحبت مي  

هاي  قرارگرفته بود و گرفتاري    درعين حال كه در لبنان    . كرد  هميشه براي ايران كار مي    
مرتب در جريان مـسائل ايـران       . وقت از جريانات ايران غافل نبود       زيادي داشت، هيچ  

آنهـا را   . كـرد   كردند نامـه ردوبـدل مـي        قرارداشت و با انقالبيوني كه در ايران كار مي        
دسـتش بـاز بـود و    . هـايي كـرد  فـارس مـسافرت   در خليج. كرد راهنمايي و كمك مي   

ـ            .  زيادي داشت  امكانات . سـزائي داشـت   هدر پيـشبرد مقاصـد انقـالب ايـران سـهم ب
. ارادتش به حضرت امام بسيار قـوي بـود        . روابطش با حضرت امام بسيار نزديك بود      

طور كه براي هر شخصيت علمـي و   البته همان. ايمانش به انقالب ايران بسيار باال بود    
هـا  ، ايـشان هـم از ايـن حـرف         كننـد   پراكني مي   ديني و سياسي گاهي يك عده شايعه      

اما شخصيت ايشان طـوري  . شد  ايشان گفته ميةمان نبودند و گاهي شايعاتي دربار   درا
  .نبود كه با اين چيزها تحت تأثير قراربگيرد

فـارس ايـشان را بـسيار         در آفريقا و حوزه خلـيج     . ايشان يك شخصيت جهاني شد    
ا دست به دست هم دادند تـا        من تمام تشكيالت مخفي دني     به نظر . شناختند  خوب مي 
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به نظر مـن اگـر ايـشان تـا          . اين يك مسئله ساده نبود    . او را به اين نحو ناپديد نمايند      
توانست در انقالب اسـالمي       قدري بود كه مي   ماند، يكي از ذخاير بسيار گران       حال مي 

خدمت حضرت امام و دركنار برادران عزيز ديگر، وجـود بـسيار مفيـدي               ايران و در  
  .باشد

كنم كـه در هتلـي كـه باايـشان            فراموش نمي . من آخرين بار ايشان را در مكه ديدم       
هاي سياسي و علمي و ادبي الجزاير و مصر درخدمت ايشان           مالقات كردم، شخصيت  

بعـد كـه جلـسه خـتم شـد و           . بودند و من هم ديداري در آن جلسه با ايشان داشـتم           
قالب ايران با من صحبت كردنـد و     خلوت شد، ايشان مقدار زيادي درمورد ايران و ان        

گفتند كه من آماده هستم و هرگونه كمكـي  . آمادگي خود را به تمام معنا اعالن كردند 
  : حتي گفت. دهم كه از من برآيد انجام مي

  
  .هايي بكنم و خطرات آن را به جان بخرم من حاضرم دراين راه مسافرت

  
ايـم و بـه آن    ه ما بـه آن دل بـسته  حركت اسالمي امروز لبنان، واقعاً انقالبي است ك    

ــسلمان  ــم و جــزء افتخــارات م ــد داري ــالب از  . هاســتامي ــن انق ــشه اي ــع ري درواق
اينكـه  . گـذاري كـرد     شروع شده كه آن را امام موسي صدر پايـه         » المحرومين  حركت«

اگـر  . اصالً شيعه چنين شخصيتي را پيداكند كه درمقابل دنيا بايستد از خدمات اوست          
زيمت آقاي صدر به لبنان را با وضعيتي كه امـروز دارد مقايـسه كنـيم،               شيعه قبل از ع   

ــاد اســت  مــي ــه لبنــان و ايجــاد  . بينــيم كــه فاصــله خيلــي زي ــا رفتنــشان ب ايــشان ب
المحرومين شخصيت فكري و اجتماعي و سياسي شيعه را چنان تغيير داد كـه                حركت

انـد و   الم ايـستاده امروز كارشان به جايي رسيده كه درمقابـل دشـمنان انقـالب و اسـ         
  .آفرينند هايي را مي حماسه

وقتي كه شهيد چمران از آمريكا      . شناسند  مردم ما مرحوم شهيد چمران را خوب مي       
به لبنان سفر كرد و مدتي فيض حضور امام موسي صدر را درك نمود، از همـه چيـز                

ام المحـرومين در معيـت امـ        ها و ايجاد حركـت      آمد و در انقالب لبناني    . دست شست 
او يكـي از ارادتمنـدان امـام موسـي          . اي انجـام داد     موسي صدر كارهاي بسيار ارزنده    

آمد چـشمانش پرازاشـك       صدر بود كه تا دم مرگ، هروقت اسم امام موسي صدر مي           
  .شد مي

. اهللا شهيد دكتر بهـشتي بـود        يةوسي صدر، برادر عزيزمان مرحوم آ     از دوستان امام م   
شهيد بهشتي در سفري از آلمان به لبنان رفـت          . ودندآن دو با يكديگر بسيار نزديك ب      

درباره انقالب اسالمي ايران و لبنـان       . و در آنجا مدتي را ميهمان امام موسي صدر بود         
مـن خـودم در آن جلـسات نبـودم، امـا مـذاكرات آن             . جلسات زيادي با هم داشـتند     
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ه امام موسـي    جلسات را هم در ايران مرحوم دكتر بهشتي برايم نقل كرد و هم در مك              
هردو از نتايج بسيارخوب آن جلسات و تصميماتي كـه گرفتـه بودنـد راضـي                . صدر

  .گفتند كه اين جلسات بسيار موفق بوده است بودند و هردو مي
. منـدي داشـت    زندگي بـسيار سـعادت     ؛توان گفت كه عاش سعيداً      ايشان مي درباره  

  .ولي متأسفانه امروز از سرنوشتش هيچ خبري نداريم
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  بزرگ خانداني
  

  موسي شبيري زنجاني اهللا سيد يةآ
  
  

اهللا   پـدر آقاموسـي صـدر، مرحـوم آيـت         . خاندان صدر امتيـازات مخـصوصي دارد      
يكـي از   . صدرالدين صدر، رئيس حوزه علميـه قـم و جـامع كمـاالت مختلـف بـود                

 اخالق و جهـات انـساني و نجابـت    كرد، كماالتي كه انسان را در برابرشان خاضع مي       
غيـراز مقـام مرجعيـت و سرپرسـتي و جهـات علمـي ايـشان،           . مخصوص ايشان بود  

عطوفت و مهرباني و تواضع، اشخاص را به حساب آوردن و براي آنها احتـرام قائـل                 
من در بين آقايان آن زمان، چنين كـسي         . بودن، جهاتي بود كه نظيرش بسيار نادر بود       

خـود  . كسي كه همه اين فضايل اخالقي را با هم جمـع كـرده باشـد              . شناختم  را نمي 
پدر ايشان آقاسيداسماعيل صدر از مراجع بزرگ تقليد بـود و           . گونه بود   ايشان كه اين  

گردد، اگرچه بـه دليـل بعـضي از     بعد از ميرزاي شيرازي مرجعيت به ايشان منتقل مي        
. كننـد   نظـر مـي      كار صرف  دهند، از ادامه اين     جهات تقوايي كه خودشان تشخيص مي     

كساني . ديدندكساني كه به دنبال امور معنوي بودند، ايشان را در مقام خيلي باالتر مي             
سـلوك كـه دربـاره عـوالم ديگـر       و كه با ايشان معاشرت داشتند و چه علمـاي سـير    

ايـشان مرجـع بـسيار      . داننـد   اطالعاتي داشتند ايشان را صاحب مقام بسيار رفيعي مي        
كننـد كـه نظيـر آن     هوايي و تقوا، چيزهايي نقل مي ز اولي بود و ازنظر بيبزرگ و طرا 
هايي مخفيانه    آمد، به وسيله واسطه     مثالً سهم امامي را كه برايشان مي      . شود  كم پيدا مي  

افـراد  . كردند كه ندانند از ناحيـه ايـشان اسـت        نمودند و شرط مي     بين افراد تقسيم مي   
ها و خدماتي كه به آنها شـده        كه بعضي از سهم امام    بعد از فوت ايشان فهميده بودند       

اينكه سهم امام بـه مـصارف واقعـي خـود      ايشان براي. از ناحيه آقاي صدر بوده است     
هـا  ها التزام گرفته بودند كه اطالع ندهند كمـك          برسد و حيف و ميل نگردد از واسطه       
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آنهـا سـهم امـام      گاهي ازسوي همين افراد، يعني افرادي كه به         . از جانب ايشان است   
اسماعيل صـدر كـه     گرفت كه چرا آقاي حاج سيد       داد، مورد هتك حرمت قرار مي       مي

 كردنـد كـه ايـشان       كنند؟ آنها خيال مـي      مرجع وجوهات است به اين افراد توجه نمي       
يكـي از   . هـا از ناحيـه ايـشان اسـت        توجه است، بعد فهميده بودند كه اين كمـك          بي

ــه واســط  ــود و ب ــول فرســتاده مــيافــرادي كــه وســيله ب شــد، مرحــوم آقــاي  ه او پ
بينند كـه     ايشان روزي مي  . الدين بود   الدين، بزرگ خاندان شرف     سيدعبدالحسين شرف 

شـوند    كند و ايشان مجبور مي      اسماعيل صدر اعتراض مي    شدت به آقاي سيد   هفردي ب 
اي بعد كه آق  . دهم از ناحيه آقاي صدر است       بگويند كه اين پولي كه من اآلن به تو مي         

گويند كه قرارنبود اين      شوند و مي    صدر اين مطلب را متوجه شدند خيلي ناراحت مي        
  مطلب را كسي بفهمد، تو چرا اظهار كردي؟

ام كـه بعـد از    شنيده. شدند ايشان گاهي به درس مرحوم آخوند خراساني حاضر مي      
محمـدكاظم يـزدي بـه     فوت ميرزاي شيرازي، مرحوم آخوند خراساني و آقـاي سـيد      

اي قرار دهد، چـون آقـاي         روند تا آقاي سيداسماعيل صدر براي آنها شهريه         ره مي سام
آقـاي صـدري كـه ايـن        . رسـند   صدر بعد از فوت ميرزاي شيرازي به مرجعيـت مـي          
شـود كـه      بعداً معلـوم مـي    . رفت  موقعيت را داشت، گاهي به درس مرحوم آخوند مي        

. امام را مخفيانه به آنها برسـاند      هاي فاضل را شناسايي كند و سهم          ايشان آمده تا طلبه   
اهللا  يــة ايــشان، آةاســماعيل صــدر بــوده و در آقــازاد ايــن اوصــاف در مرحــوم ســيد

صدرالدين نيز وجود داشته كه اخيراً ما درك كرديم و رئيس حوزه قم بود و مـشهور                 
  .بود و از اعاظم اين خاندان بود

در . يب اخالقـي داشـت    اهللا صدر شخص اول حوزه بود و امتيازات عج          ية مرحوم آ 
صـدرالدين كـه     برادرهاي آقاي سـيد   . داشت اين پدر و پسر امتياز مخصوصي وجود      

اي داشـتند كـه محتـاج         العاده  موسي هستند نيز هركدام امتياز فوق      عموهاي آقاي سيد  
 موسي صـدر، شـهيد محمـدباقر       هاي آقاي سيد    يكي از عموزاده  . بحث مفصلي است  

 پدر سـيد  . يكي دوتا نيستند  . اگانه بحث مفصلي دارند   صدر است كه اينها هركدام جد     
ايـشان در   . صدرالدين صدر هستند كه از نوابغ دهر بودنـد         اسماعيل صدر، آقاي سيد   

سـالگي بـه كـربال      در دوازده . ر در نحو، حاشيه زدنـد     هفت سالگي بر كتاب شرح قط     
 سئله حجيت ظن  رار در اثبات م   اص خيلي بهبهاني وحيد رفتم آنجا كه  گويند  مي و رفتند
سـالگي  اشت و پيداست كه در آن سن دوازده        ــ د  اي است اصولي    كه مسئله  ــ   مطلق

رونـد   در همان سن به درس عالمه بحرالعلـوم مـي  . اند اهل تشخيص اين مراحل بوده  
اي در فقه دارد به نام        بحرالعلوم كتاب منظومه  . كه مرجع تقليد بزرگي در آن زمان بود       
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كننـد و در آن   تنظـيم مـي  هـ  1205ايشان اين كتاب را در سال  . دره كه معروف است   
 عالمه بحرالعلوم اين منظومه را به نظـر سـيد   . ساله بودند صدرالدين دوازده  موقع سيد 

رساند كه آن را تصحيح كند و اگـر اشـكال ادبـي و شـعري دارد رفـع             صدرالدين مي 
ادبـاي مهـم عـرب،      حسن صدر كه از آن بيت اسـت، از يكـي از              مرحوم سيد . نمايد

معـروف اسـت كـه      ) رض(رضي  : گفت  كند كه مي    مرحوم شيخ جابر كاظمي نقل مي     
صـاحب  . صدرالدين از رضي هم اشـهر اسـت        اشهر قريش است اما به نظر من آسيد       

يعني از نوجواني ايـشان    . صدرالدين اجازه اجتهاد دادند     به سيد  1210رياض در سال    
  .مجتهد بودند

صالح هستند كه در اثـر طغيـان احمـد جـزار كـه               سيد  آقا صدرالدين، سيد پدر آقا 
شـوند و بـه عـراق     حاكم شهري در جبل عامل لبنان بود، از لبنان مجبور به فـرار مـي     

 پـدر سـيد   . او هم از علماي بزرگ بوده است      . ايشان در نجف مدفون هستند    . آيند  مي
كـه ابـراهيم    الدين اسـت      محمد هم پسر ابراهيم شرف     محمد بوده و سيد    صالح، سيد 

 الدين هستند كه سيد     محمد، يعني پدر و پسر هر دو جد آل شرف          الدين و سيد    شرف
الـدين    خود ابراهيم شـرف   . الدين يكي از علماي سرشناس آنها بود        عبدالحسين شرف 

همـه ايـن    . العابدين هم پسر نورالدين علـي اسـت         العابدين علي و زين     زين پسر سيد 
نورالدين علي كه خيلـي مهـم        سيد. لماي بزرگ بودند  كنم از ع    افرادي كه من ذكر مي    

خالصه آباء و اجـداد و      . علي نورالدين بود كه او هم داماد شهيد ثاني است          بود، پسر 
پسرعموها، همـه از علمـاي سرشـناس درجـه اول، يـا قريـب بـه همـين مراتـب از                      

  . اند هاي علمي بودهشخصيت
 كه   تا آنجا .  هستند عجعفر  بن   قاي موسي صدر، حضرت موسي    سومين جد آ   و سي
 سـيد  همين آقا . اند  نظير بوده   نظير و يا بي     شناسيم، آباء اين خانواده همه افراد كم        ما مي 

از نوه دختري شـيخ علـي اسـت و شـيخ            ) اسماعيل صدر  يعني پدر سيد  (صدرالدين  
علي هم نوه پسري شيخ علي ثبت است و شيخ علي ثبت هم همان كـسي اسـت كـه       

 لمعه دارد و از علماي مهم بوده و پدرش شيخ محمد اسـت كـه فـرد    حاشيه بر شرح 
او هم پـسر صـاحب معـالم اسـت كـه          . اي در رجال وحديث و غيره است        العاده  فوق

پس نسب اين خانواده از يك      . صاحب معالم نيز پسر شهيد ثاني است      . معروف است 
ل علمي تراز   طرق مختلف به رجا    شود و خالصه از     طرف هم به شهيد ثاني منتهي مي      

  .شوند اول متصل مي
اهللا قمي است كه خود مرجع تقليـد و           يةموسي صدر دختر مرحوم آ     مادر آقاي سيد  

پدر آقاي قمـي و بـرادرانش       . مجاهد معروف است كه ما در اواخر او را درك كرديم          
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 خالصـه  .انـد، غيـر از شـخص خـود ايـشان           ههمگي از افراد بسيار ممتاز و مهم بـود        
 جهات مختلـف  اين اوصاف از. وسي صدر، خاندان بسيار اصيلي استخاندان آقاي م  

كامالً محسوس اسـت    . اهللا صدرالدين صدر منعكس شده است       يةدر فرزندان مرحوم آ   
كه اوالد ايشان از يك اصالت مخصوص و كماالت خاص، چه نفـسي و چـه علمـي                  

  .برخوردارند

.  و روحـي بـود   هاي خاص علمي، اخالقـي    آقاي موسي صدر هم داراي برجستگي     
ـ      . اولين فردي كه من با او مباحثه داشتم، ايشان بود          ز بنـده   اولين هم مباحثه ايـشان ني

اي بـر   اهللا صدر كه درحوزه رئيس بود، به نوشـتن حاشـيه          يةپدر ايشان مرحوم آ   . بودم
اي را تشكيل داده بودند كه پدر مـن جـزو            جلسه. بعضي از كتب فقهي مشغول بودند     

 در. كردند  نظر مي   د و در آن باره مسائل فقهي و علمي مذاكره و تبادل           افراد مؤثر آن بو   
بحث   اثر رفاقت خاصي كه بين پدر ايشان و پدر من بود، قهراً ما آشنايي داشتيم و هم                

يـا ايـشان    ماه يا من از ايشان بزرگتر هستم و 6سن ما هم قريب به هم است،       . شديم
 از اول دوران طلبگيمان مباحثـه را بـا هـم            از من ، از اين نظر، تقارب سني داشتيم و         

  .ايشان امتيازات مخصوصي داشت كه بسيار مشوق بحث بود. شروع كرديم

  .االنتقال و از اين جهت از افراد درجه اول بود اوالً ايشان بسيار سريع

ت  مطـابق بـا فطـر    يـك فهـم صـاف     . ثانياً عالوه بر سرعت انتقال، صافي فهم بـود        
ها به تعبير ما بودند كه از بابـت دقـت نظـر             اولاز اين درجه  اشخاص ديگري   . داشت

نظر صافي فهم، فطـري بـدون        شد آنها را بر آقاي موسي صدر ترجيح داد، ولي از            مي
 بسياربـسيار . كس را   توانم ترجيح بدهم؛ هيچ     جويي، كسي را نمي     فهم، و روح حقيقت   

هـا بـود،    اولو درجـه  ازنظر دقت نظر هـم جـز      .  بود اين هم امتياز ديگري   . صاف بود 
هـا  اولخـود درجـه   ولي ايشان هـم     . شد ترجيح داد    را از اين نظر مي     هااگرچه بعضي 

كس بر ايشان ترجيح نداشت، يك نفر هم من سراغ          بود، اما نسبت به صافي فهم هيچ      
  .العاده بودند ايشان مقدم باشد، خيلي فوق اين جنبه بر ندارم كه در

بـسيار بيـان روشـن و بـدون     . ان بود، بيان ايشان بـود ثالثاً جهت ديگري كه در ايش  
اهللا داماد كه اسـتاد       يةگفت كه من در درس آ        اردبيلي مي  آقاي موسوي . تعقيدي داشت 

كمـي فكـر   . خواسـتم بگـويم   آمـد كـه مـي    مشترك مابود، گاهي اشكالي به نظرم مـي      
موسي فوري بـا    ولي آقا . آن اشكال را طرح كنم     كردم تا جمله مناسبي را بيابم و با         مي

خواستيم بگوييم، بيـان      ترين بيان همان مطلبي را كه ما مي       ترين عبارت و روشن   كوتاه
چـه  (هـا   در بحـث  . مناسب و مطلوب بـود     طنين صدايش بسيار   نحوه بيان و  . كرد  مي
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هـاي او احـساس خـستگي       كـس از صـحبت      هـيچ ) هاي اجتماعي و چه علمي    بحث
  .كرد نمي

وقـت نديـديم كـه در     مـا هـيچ   . ايشان بود، ادب بيان بـود     رابعاً امتياز ديگري كه در    
لفظ تند، تعبير تنـد و      . صحبت با افراد صدايش رابلند كند و با خشونت سخن بگويد          

. گـاه  ما درطول اين مدت نديـديم، هـيچ     . برد  آميز درباره اشخاص به كار نمي       يا اهانت 
بـين افـراد    ه او را دراين هم امتياز ديگري بود ك. اي داشت   العاده  درصحبت ادب فوق  

  . كرد مشخص مي
. نكته ديگري كه جزو جهات ممتاز وعالي ايشان بود، انصاف ايشان در بحـث بـود              

ايشان بـسيار غالـب      جويي در   روح حقيقت . اعالي انصاف  حد ايشان منصف بود در   
ممكن است كـسي    . خواست حرف خود را بر ديگري تحميل كند         وقت نمي   هيچ. بود

. پذيرد، سكوت كنـد     بيند طرف مقابل نمي     ميل نكند ولي بعد كه مي     عقيده خود را تح   
ديد ديگري حرف حسابي دارد، بدون        كرد و اگر مي     ايشان حرف خود را تحميل نمي     

اعتراف بـه حقانيـت طـرف بحـث بـراي او امـري        . پذيرفت  اي آن را مي     هيچ مضايقه 
ابوالحسن اصفهاني    سيد مرحوم آقاي : اي از ايشان به ياد دارم       خاطره. بسيار عادي بود  

البتـه  . توجه عامـه بودنـد    فوت كرده بود ودونفر براي مرجعيت بيش از ديگران مورد         
ـ      داشتند و از   مراجع بزرگ زياد بودند ولي دوتا در رتبه اول قرار          ر نظر توجه عمـوم ب

آقاي . اهللا قمي   يةهللا بروجردي بود وديگري مرحوم آ     ا  يةيكي مرحوم آ  . چربيدند  بقيه مي 
البته مرحوم آقاي قمي بعد از فوت آقاي اصـفهاني سـه            .  جد مادري ايشان است    قمي

فرمود كـه بـا تحقيقـي كـه از اهـل خبـره                آقاي صدر مي  . چهارماهي بيشتر زنده نبود   
كـنم،    اهللا بروجردي تقليد مي     يةمنتها من از آ   . آقايان جايز است  ام، تقليد از هر دو        كرده

انـد    قم سـاكن   ايشان در . دسترس است  تر ودر يكيكي اينكه ايشان نزد   : به دو جهت    
ديگـر اينكـه از تعـصب       . حالي كه آقاي قمي در عراق است و دردسترس نيـست           در

مـن اثـر     خواهم اين جهـات در      و من نمي  )  و خانوادگي  بيتياز تعصب   (دورتر است   
  .بگذارد

ا اين جهـات مختلـف بـود كـه ايـشان ر     . جويي ايشان بسيار قوي بود    روح حقيقت 
نظر واستقصاء مطالب از افراد       اهللا داماد از نظر دقت      يةمرحوم آ . ساخت  يار ممتاز مي  بس

. كنـد  نظر و استقصاء قهراً مـشتري زيـادي پيـدا نمـي         ولي خود دقت  . بسيار ممتاز بود  
هـا قابـل هـضم عمـوم     توانند اين را بفهمند و امور دقيق و موي شكافي كس نمي   همه

بيان ايـشان هـم     . ها حوصله آن را ندارند      ود، خيلي مطلب هم زياد كه دنبال ش     . نيست
كند هم    ساير جهاتي كه غيرعلمي هستند و افراد را جذب مي         . هاي روشن نبود    از بيان 
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آمدند كـه طالـب مـسائل علمـي           منحصراً افراد خاصي به درسشان مي     . در ايشان نبود  
 را كه ايشان در     بودند و سطح فهمشان هم از سطح عموم باالتر بود كه بتوانند دقايقي            

لذا شاگردان ايشان از نظر كميت زياد نبودند ولي از نظـر            . گويند درك كنند    درس مي 
ها شاگردان ايشان بودنـد كـه يكـي از آنهـا            اولنفر از درجه   چند. كيفيت ممتاز بودند  

از قم هم كه به نجف رفته بود، شنيدم         . موسي صدر بود و ايشان ممتاز بود       آقاي سيد 
هـا گفتـه   حتي نجفـي . ها واقع شده بود توجه بعضي ه بود و خيلي مورد   كه طلوع كرد  

و شـما روي قـم و       ! باشـد رديم كه قم چنين محصولي داشته       ك  بودند كه ما خيال نمي    
زماني كه ايشان در قم بودند و قبل از اينكه به نجـف برونـد،               . ها را سفيد كرديد     قمي

گام مباحثه، مطـالبي را كـه در كفايـه و           در هن . كرديم  ما معالم را با يكديگر مباحثه مي      
داديـم و   شنيديم، موردنقد و ابرام قـرار مـي   درس خارج مطرح بود و يا از بزرگان مي      

روي مـوازيني كـه امـروز       . ايشان كامالً قدرت جرح و تعديل ايـن مطالـب راداشـت           
ها بود و   ها خيلي مافوق اين حرف    شود، ايشان حتي آن وقت      درباب اجتهاد مطرح مي   

ايشان فهمـي صـاف وسـرعت انتقـال         . راينكه قوه استنباط داشت، هيچ شكي نيست      د
  .داشت، درس هم خوانده بود و در درس بزرگان هم شركت كرده بود

  : گفت كرد و مي روزي آقايي از علماي نجف از فردي انتقاد مي
  

هميشه منتظر است تـا ديگـران از او   . وقت حاضر نيست ازكسي تمجيد كند       او هيچ 
اي كـرد، او هـم در جـواب اظهـار             حاضر نيست اگر كسي اظهار عالقه     . يف كنند تعر

  . عالقه كند
  

   :گفت ايشان مي
  

اي كرد،    يكي از امتيازات آقاي موسي صدر اين است كه اگر كسي اظهار محبت و عالقه              
  پاداش بماند،  گذارد بي نمي

  
  : گفت مثالً مي

  
ـ                د پـيش مـن و مـدرس كفايـه     من بـه آقـاي موسـي صـدر گفـتم اشـخاص آمـده بودن

  . من شما را معرفي كردم. خواستند مي
  

  : گفت مي
  

اين افتخار ماست كه شما مـا را قبـول كـرده باشـيد بـراي             «: موسي فوري جواب داد    آقا
. تدريس كفايه و نگذاشت كه براي بعد بماند و همان جا پاداش اظهار محبـت مـا را داد          

در لبنان يا هرجايي كه بود، جلب توجه همه را         اين اخالق در ايشان بود و به اين جهت          



99 خانداني بزرگ

به ياد دارم كه ايشان در اوايل كار مجله مكتب اسالم شركت داشـت و بعـد بـه                  . كرد  مي
افراد ممتازي آنجا بودنـد و همـه        . ايشان آن موقع سرپرست مكتب اسالم بود      .لبنان رفت 

بـود و رسـيدگي بـه       ايشان سرپرست مجلـه     . نام و ممتاز حوزه بودند    هجزء دانشمندان ب  
  . »كرد مقاالت را ايشان مي

شما بـاالخره  «: كرد كه به آقاموسي گفتم  يكي از نويسندگان مجله براي من تعريف مي       
  . »اي بود، ما را كشانديد هرطور بود مارا صيد كرديد و با هر نقشه

   ».نه اين نقشه نبود، اين طبيعت من است: آقاموسي جواب داد«: گفت ايشان مي
  

رسـاند، بـا اينكـه     نوشته به نظر تمامي افـراد جلـسه مـي        التي را كه آقاموسي مي    مقا
بـود آنهـا    كرد و قرار او خود مقاالت ديگران را مالحظه مي. الزامي دراين كار نداشت  
آقـا  . رسـاند  نوشت به نظر تمامي افراد مـي      اي را كه خود مي      را اصالح كند، ولي مقاله    

  : موسي گفته بود
  

شود، چـرا ديگـران       اي خارج مي    اي كه از جلسه      مقاله ةدربار. يعي من است  اين مسئله طب  
  نظر ندهند؟ چرا من تكرو باشم؟ 

  
اينكـه بـه لبنـان     از بعد. كرد و اين اخالقي كه در ايشان بود، طبعاً همه را جذب مي  

گفت هيچ رهبر و پيشوايي در منطقـه    رفته بود، از آقاي موسوي اردبيلي شنيدم كه مي        
حتي اسم تعدادي از بزرگـان      . قدر محبوبيت ندارد كه آقاموسي دارد     ودش اين نفوذ خ 

تراز اول را هم بردند و گفتند آنها هم در منطقه نفوذ خودشان محبوبيت آقاموسـي را              
يكـي از  . اين به واسطه همين جهات اخالقي محسوسي است كه درايشان بود   . ندارند

اين گوشـي را    . آنجا چند تلفن بود   .  رفتم گفت به لبنان و نزد آقاموسي       بزرگان قم مي  
و بـه تعبيـر   . شـد  داشت و متصل بود، هيچ قطع نمـي  گذاشت، آن يكي را برمي  كه مي 

چنين حالتي نـسبت بـه مـردم        . كرد  اي ديگر، مثل شباني بود كه همه را حفظ مي           عده
  .لبنان داشت يعني درهرجا كه بود چنين بود

كـار و   مـداران كهنـه   و درجلساتي كه با سياستايشان ازنظر سياسي درايران و لبنان    
كار بودنـد،     با اينكه او جوان بود و آنها كهنه       . آمد  وارد شركت داشتند ازپس همه برمي     

استعداد ذاتـي او هـم   . آمد كرد و ازپس همه برمي حسابي بحث مي. آورد  هيچ كم نمي  
شت و هـم هـوش   ذاتاً خيلي باهوش بود؛ هم هوش علمي دا. كرد گونه اقتضاء مي اين

  .سياسي
  

27/2/69  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
  
  
  
  
  

  تواضع و علم مظهر
  

  اهللا شيخ ناصر مكارم شيرازي يةآ
  
  

من خاطرات بسياري از امام موسي صدر دارم كه دراين فرصت كوتاه، محورهـايي از            
  .م نمود را به طور خيلي فشرده بيان خواهآن

سـن و     من طلبـه كـم    . م موسي صدر است   محور اول درباره اولين آشنايي من با اما       
از همـان اول بـه درس       . دمسال قبل وارد حوزه علميه قم ش       45سالي بودم كه حدود     

در آنجا امام موسي صدر كـه در آن وقـت ايـشان را              . اهللا داماد جذب شدم     يةمرحوم آ 
مقابل استاد مطـرح     اشكاالتي كه آقاي صدر در    . زدند، ديدم   صدا مي » آقاموسي صدر «

اي بـا ايـشان       كم آرزو كردم كه بتوانم مباحثـه        كم. عميق و پرمحتوا بود    رد، خيلي ك  مي
چيـزي  . كند تر باشد، انسان بيشتر استفاده مي     داشته باشم؛ چون هم مباحثه هرچه قوي      

اي داشتيم كـه چهـارنفر در آن شـركت         مباحثه. نگذشت كه اين توفيق نصيب من شد      
بهشتي، يكي از بزرگان امروز حـوزه علميـه         امام موسي صدر، مرحوم دكتر    : كرديم  مي

سـالي بـوديم كـه بـا هـم مباحثـه             و سـن   هـاي كـم   آن وقت جوان   همه در . قم وبنده 
 علميـه، يكـي از   ةطـول دوران تحـصيل در حـوز      بايد عرض كـنم كـه در      . كرديم  مي

واقعـاً  . اي است كه با اين بزرگواران گذشـت         بهترين دوران مباحثات من، همان دوره     
اي   آقاموسي صـدر اسـتعداد فـوق العـاده        . كردم  ودم از فكر آنها استفاده مي     به سهم خ  

شد و هـردو بـه         وي ضميمه مي   ةالعاد  د به پشتكار و استقامت فوق     اين استعدا . داشت
به همـين   . روزي در مسائل تحصيلي ومنظم درس خوان مي پيوست          كار مستمر شبانه  

قـم ترقـي كـرد و درمـدت         علت بود كه آقاي صدر  خيلي سـريع در حـوزه علميـه               
تـوانم   يكـي از كـساني كـه مـي    . اول حـوزه شـد   درجـه نام و هكوتاهي جزء فضالي ب   

.  اجتهاد رسيد، امـام موسـي صـدر بـود          ةت بدهم درهمان سنين جواني به درج      شهاد
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هـر  . العاده بودنـد    هردو داراي نبوغ و استعداد فوق     . چنين بود   مرحوم دكتر بهشتي هم   
 در  داشتند و به همين دليل هم هـر دو خيلـي زود و خـوب              دو پشتكار و ذوق سليم      

  . علميه قم درخشيدندةحوز
شيخ محمدكاظم شيرازي كه از اعاظم علماي        اهللا آقا   يةكنم كه مرحوم آ     فراموش نمي 

اول كساني بود كه جزء مدرسين درجه      ازايشان  . كرده بودند  سفري قم بودند، به  نجف
) اهللا فـيض  يـة آ(نزل يكي از بزرگان و علمـا      ه م در قم ب  . شد  حوزه نجف محسوب مي   

آقاموسي صدر بـود،    . دوستان گفتند كه برويم و با ايشان ديدار كنيم        . وارد شده بودند  
معمـول اسـت كـه در مجـالس         . اي از دوستان بودند، بنده هم در خدمتشان بودم          عده

 را در اي اينكه عمق علما و دانـشمندان آزمـوده شـود، مـشكالت پيچيـده        علما، براي 
حث استـصحاب   آقاي صدر اشكال مهمي را در ب      . كنند  برخوردهاي نخست مطرح مي   

آقاي صدر قانع نشدند و مقاومـت       . اهللا شيرازي جواب دادند     يةمرحوم آ . مطرح كردند 
مرحوم آقاي شيرازي هم جواب دادند و جواب دادند تا اينكه بحث به جـايي               . كردند

اهللا شيرازي گفتند كه من بيش از ايـن توانـايي            آيت كنم،    رسيد كه هرگز فراموش نمي    
البتـه ايـشان    . اش گفته را نـدارم      كردن از اين مطلبي كه مرحوم آخوند در حاشيه          دفاع

خواست كه كالم مرحوم آخوند خراساني را تقويت كنـد،            كرد، زيرا مي    كامالً دفاع مي  
وارد ) صـدر يعنـي امـام موسـي       (ولي به جايي رسيد كه ديد اشكال اين طلبه جـوان            

مقابـل   اين مسئله هم تواضع و بزرگواري آن مـرد بـزرگ را در            . است و اعتراف كرد   
بـه  . قـاي صـدر را   العـاده آ  دهد و هم اسـتعداد فـوق    جوان آن روز نشان مي ةيك طلب 

ـ                     نـام و   ههمين دليل بود كه آقاي صدر با سـرعت پـيش رفتنـد و يكـي از فـضالي ب
  .نظران حوزه شدند مجتهدين و صاحب

خواهم درباره آن صحبت كنم، آشنايي آقـاي صـدر بـا مـسائل                حور دومي كه مي   م
ديدم كه هم امام موسي صدر و هم مرحوم           ازهمان زمان مي  . سياسي روز و جهان بود    

درحالي كه آن وقـت جـو   . دكتر بهشتي عشق و عالقه خاصي به مسائل سياسي دارند   
 يكـديگر جـدا     و ديانـت بايـد از      ها اصرارداشتند كه سياست   اي بود كه بعضي     گونه  به

كـساني   نفـر از   ولـي ايـن دو    . داشت وبيش وجود   امثال اين افكار آن زمان كم     ! باشند
كنار مسائل ديني، بايد مـسائل سياسـي را هـم بررسـي       داشتند كه در   بودند كه اصرار  

كردنـد كـه روزي    مورد مسائل داشتند و آرزو مـي  هاي سياسي خوبي در تحليل. نمود
امـام  . بگيـرد  مسائل سياسي ايران در راستاي يك محور صحيح اسالمي قرار برسد كه   

  .موسي صدر از يك مسير وارد شدند و مرحوم دكتر بهشتي از مسيري ديگر
اعد آقاي صدر محيط آن روز ايران را براي پيشبرد اهداف سياسي و اصـالحي مـس               

 لبنان شد، انصافاً تحولي     هنگامي كه وارد  . داد لبنان قرار  ديد، لذا پايگاه خودش را      نمي
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امروز همه شيعيان لبنان معترفند كـه ايـن جهـش و            . كرد در وضع شيعيان آنجا ايجاد    
امـروز شـيعيان    . وضع آنها ايجادشده، ناشي از امام موسي صـدر اسـت           تحولي كه در  

اين جهش از زماني پيداشد     . اند  لبنان به عنوان يك قدرت سياسي در سطح دنيا مطرح         
البته دشمنان هم ديدند كه اين مرد با آن انرژي و           . ي صدر وارد لبنان شد    كه امام موس  

العاده، اگردر لبنان بـاقي   توانايي فكري و روشني ذهن، و با آن استعداد و پشتكار فوق    
هاي استعماري و استكباري خواهد بود، لـذا        بماند، يك مزاحم بسيارقوي براي دولت     

  .ندتوطئه ناپديدشدن ايشان را فراهم كرد
آيد، آن است كـه ايـشان از         محور سومي كه درمورد امام موسي صدر به خاطرم مي         

هايي و طرح  ايجاد شود  تحوالتي قم علميه ةحوز در كه اصرارداشت جواني اوايل همان
خواسـتند ايـن      هم براي اصالحات به كمك دوستان ريختند، ولـي هنگـامي كـه مـي              

ناچـار ايـشان كوتـاه آمـد      . رو شدند    روبه اي  اصالحات را اظهار كنند، با مخالفت عده      
من اصرار ايشان را بـر    . زيرا ممكن بود از ناحيه بعضي افراد ناآگاه مشكالتي پيداشود         

اينكه حوزه بايد تكاني بخورد و تحولي درآن ايجاد شـود و بـا روح زمـان آشـناتر و         
  .هاي ايشان بوداين از ويژگي. كنم تر شود، فراموش نمي هماهنگ

 تأسـيس  مكتب اسالم ةرسد آن است كه وقتي مجل      خاطرم مي ارمي كه به    محور چه 
در آن زمـان چـاپ مجلـه و    .  آن بـود ةدهنـد  شان جزء اعضاي اصـلي تـشكيل    شد، اي 

كنم كه چون دولت      موش نمي فرا. هاي علميه يك امر غيرمنتظره بود       روزنامه در حوزه  
 كه امتيـاز آن را لغـو       ديد و احتمال داشت      را مزاحم خود مي    مكتب اسالم  ةوقت مجل 

گيرم كه بـا   گفتند كه من امتيازي مي. كند، آقاي صدر رفتند و يك امتياز دومي گرفتند      
مـن امتيـازي   . گيـريم  اگر اولي تعطيل شد، امتياز دوم را به كار مـي    . امتياز اول بخواند  

 از «و ايشان امتيازي گرفته بودند به نـام       » درسهايي از مكتب اسالم   «گرفته بودم به نام     
 دومـي بـه كـار    ة كه اگر مجله اولي توقيف شد، مجلـ   اين براي آن بود   . »مكتب اسالم 

هاي مكرري هم پـيش آمـد و مـا          فيقاتفاقاً تو . انيم استفاده كنيم  بيافتد و از فرصت بتو    
نوشـت و     خـوبي مـي    آقاي صدر مقـاالت بـسيار     . توانستيم از امتياز دوم استفاده كنيم     

داد كـه     حريريه در آن زمان بسيار مغتنم بود و نشان مي         تفكر ايشان در جمع اعضاي ت     
هم در مسائل علمي عميق بودند و هم در مـسائل سياسـي و   . واقعاً فكر عميقي دارند   
  .اجتماعي و مسائل روز

يك بيـت   شان بود، از العاده توانم فراموش كنم، تواضع فوق از حاالت ايشان كه نمي    
 اجدادشان از افراد بسيار برجسته بودنـد؛ ولـي          پدرشان از مراجع بودند و    . علم بودند 

ع  واقعـاً تواضـ    ...اي هـستند      كردند كه مثالً به تعبير آن زمان، آقازاده         هيچ حساب نمي  
اي كه پدرش كشاورز باشد و از ده و روسـتا آمـده        طلبهمثل بچه . اي داشتند   العاده  فوق
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خداوند هـم بـه     . گرفت  يكرد و همان چهره و همان قيافه را به خود م            باشد رفتار مي  
آقـاي  . هاي فكري و اخالقي او را ياري نمود     خاطر همين نبوغ و شايستگي و توانايي      

هاي جديد و دانشگاهي هم شركت كرد ودر دانشگاه توانست به سهم            صدر در درس  
درهـر  . خودش موجي ايجاد كند؛ مثل مرحوم دكتر بهشتي و يا مرحوم شهيد مطهري            

ت بود كه خداوند هم در لبنـان ميـداني بـراي او فـراهم               صورت به خاطر همين جها    
  .لبنان واقعاً با آغوش باز او را استقبال نمود. نمود

داريم و اميدواريم كه مشكل ناپديدشدن ايشان هم باالخره حـل   ياد او را گرامي مي    
  .شاءاهللا  بشود و اين عزيز به جمع علماي اسالم بازگردد؛ ان
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  تقوي و اجتهاد كمال، و فضل
  

  اهللا شيخ احمد آذري قمي يةآ
  
  

اي كـه بـه       خانه. العاده ازنظر علمي، به دنيا آمد       اي فوق   امام موسي صدر در خانواده    
اهللا   يـة پدربزرگوار ايـشان مرحـوم آ     . ذاشتتوان آن را بيت علم و دانش نام گ          حق مي 

.  علميه قـم زعامـت داشـتند       ة ايران بودند در حوز    گانه  راجع سه العظمي صدر كه از م    
مرحـوم شـهيد    . پـردازم   سجاياي اخالقي ايشان بسيار زياد است كه مـن بـه آن نمـي             

محمدباقر صدر هم داماد ايشان بود و ازنظـر نـسبي هـم بـا ايـشان مربـوط اسـت و                     
امام موسـي صـدر هـم قريـب بـه           . العاده بود   نظر علمي فوق   طور كه واقفيد، از     همان

دل و    فكـر، بـا ذوق و بـسيار روشـن           بـسيار بااسـتعداد، خـوش     . همين حدود بودنـد   
سـال  (در آن سنيني كه ما با هـم درحـوزه علميـه مـشغول بـوديم                 . ضمير بود   روشن
اگـر بـه خـاطر داشـته      . كـرد   ، ايشان در دبيرستان سنايي آن موقع، تحصيل مـي         )1324

وب ايـشان هـم از شـاگردان      باشيد، در سيكل اول امتحانات نهايي وجودداشت كه خ        
خواندنـد، مـن در       درس مـي  ) ره(در آن موقع كه ايشان خـدمت امـام        . العاده بود   فوق

 كـه   بعداً معلوم شد كه يكي از كـساني       . كردم  نجف مشرف بودم ودرآنجا تحصيل مي     
ل خـدمت حـضرت امـام، ايـشان بـود و دوسـتان              ئپيشقدم شده بود براي درس رسا     

اهللا  يـة در درس مرحـوم آ   . اي ذكرشـان نيـست    و حال ج  ديگري كه درآن موقع بودند      
. دقيق و بزرگوار بود، باهم حـضور داشـتيم        العظمي محقق داماد كه از مدرسين بسيار      

موسـي شـبيري     بنده بودم، امام موسي صدر، مرحوم شهيد دكتر بهشتي و آقاي سـيد            
 و هـم    ما شريك يكديگر هم در درس بوديم و هم در بحـث           . نيز بودند ... زنجاني و   

ايشان يكي از اركان و شـركاي اصـلي در          . هاي غيرعلمي   در مجالس دوستانه و بحث    
 اسـتعداد و ذوق علمـي ايـشان    ةتـوانم دربـار     اي كه اآلن مي     ندازهتا ا . آن جلسات بود  
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 كرد و هـم در      در دانشگاه تحصيل مي    عرض كنم، اين است كه ايشان همان موقع هم        
توانم به ضرس قاطع و بدون هيچ شـك           مي. دقم مشغول به تحصيل و نيز تدريس بو       

براي اينكه معناي مجتهد ايـن اسـت    . و ترديد بگويم كه ايشان آن موقع مجتهد بودند        
اي داشته باشد كه با مراجعـه بـه منـابع و مـدارك بتوانـد حكـم            كه كسي ملكه و قوه    

آيد،   م مي طور كه ياد    همان. مسئله را استخراج نمايد و ايشان اين نيرو و قوه را داشت           
هـردو در درس مرحـوم محقـق دامـاد          . طور بود   مرحوم شهيد بهشتي هم حتماً همين     

  .كردند كردند و اشكال مي از افرادي بودند كه صحبت مي) ره(
كـرد،   امام موسي صدر از افرادي بود كه در درس مرحوم محقق داماد صـحبت مـي       

فكر و انديـشه و اطـالع       خيلي از نظر بيان و      . كرد  گرفت و مقاومت هم مي      اشكال مي 
. خالصه فردي ممتاز از همان اوان جواني بود      . توجه بود  از علوم ديگر جالب و مورد     

كنم، مربوط به همان اوايل تحصيل خود من و ايشان بود كـه   اينكه من اآلن عرض مي 
  .شود  سال قبل مي45درست 

  اسـالم  مكتـب  ةكار نويسندگي و نشر مجلـ      تحصيل و تدريس، در    از آن موقع غير  
نيـز نقـش بـارزي      )  قم برداشـته شـد     ة علمي ةهايي بود كه در حوز    كه آن روز از قدم    (

خواسـت كـه سلـسله        قدر كه اآلن به خاطردارم، ايشان از من به اصرار مـي             آن. داشت
من مطلب خوبي را به نظر خود و بـا انتخـاب و             .  بنويسم مكتب اسالم مقاالتي را در    

. بـود » جهـان اسـالم   «فانه به آخر نرسيد و آن مسئله        تأييد ايشان شروع كردم كه متأس     
 مسلمانان جهـان بايكـديگر      ة ايران و هم   اين پايه و ماده خوبي براي ارتباط مسلمانان       

در آن مقاله، هم تاريخ ورود اسالم به كشورها و هم علمايي كه درآنجا هستند و                . بود
گونه مطالب، بيان   م داد و اين   توان انجا   گيرد يا مي    كارهاي تبليغي كه در آنجا انجام مي      

  هند نوشتم و  ةقار  مورد پاكستان و شبه    خاطرم هست كه آن روزها مقداري در      . شد  مي
  !اآلن به خاطرم نيست كه چه شد

لبتـه از رفـتن ايـشان ودوري از         سال بعد به لبنان رفـت كـه ا          دو ،ايشان شايد يكي  
 خوبي  ةتوانست آيند    كه مي  يكي از افرادي  چراكه  .  علميه متأسف و متأثر بوديم     ةحوز

آينده چشم مـسلمانان بـه وجـود         براي اسالم و مسلمين داشته باشد، ايشان بود و در         
خواستيم چنـين بـشود،       گرچه كه آن موقع نمي    . توانست خيلي روشن باشد     ايشان مي 

گشت  گاهي اوقات كه ايشان به ايران برمي   . ولي دست قضاوقدر ايشان را به لبنان برد       
ربـستان سـعودي و درهتلـي    آخرين ديدار من با ايشان در ع  . ارهايي داشتيم هم ديد  با

  . معظمهةبود در مك
خالصه آنچه ما از امام موسي صدر سراغ داريم، فضل بود و كمال، اجتهـاد بـود و                  

ايـشان در لبنـان آن جـوهر و حقيقـت و            . ضـميري   تقوي، روشنفكري بود و روشـن     
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ايـن  . عه و مردم لبنان خدمت و كمـك كـرد         بسيار به شي  . ماهيت خودش را نشان داد    
مجلس اعاليي كه در لبنان براي شيعه تشكيل شد، از زحمـات ايـشان اسـت و ايـن                   

ايشان وقتي به   . كند  حكايت از فكر بلند او در سياست و درجهات ديني و مذهب مي            
ايـشان خيلـي تـالش      . آنجا رفت، براي شيعه عزّت و هيبت و دانش به ارمغـان آورد            

بسيار اهـل   . و سفرهاي تبليغي و سفرهايي كه كمك به لبنان باشد زياد داشت           كرد    مي
 كالم اينكه همـين غيبـتش حكايـت از    ةخالص. هد بودبسيار مبارز و مجا   . تحرك بود 

 حساس نگـران شـد و دسـت بـه           ةستعمار از نفوذ ايشان در آن منطق      كند كه ا    اين مي 
الي اين وجـود مغتـنم و محتـرم را         اميدوارم كه خداوند تبارك و تع     . چنين جنايتي زد  

   .شاءاهللا ان. به مسلمانان دنيا اعم از شيعه و سني ارزاني بدارد
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   ...اگر آقاموسي بود
  

  مرتضي مبرقع سيد) فقيه(اهللا  يةآ
  
  

بعـد از   . راجـع بـود   اهللا العظمي حاج سـيد صـدرالدين صـدر از م            يةپدرآقاموسي، آ 
يكي مرحوم آقاي حجـت بـود، يكـي آقـاي          . مرحوم حاج شيخ، سه نفر رئيس شدند      

اين سه نفر رئـيس بودنـد كـه هـم        . محمدتقي خوانساري  صدر بود و ديگري آقاسيد    
مرحوم آقاي صـدر  . كردند و هم مرجع بودند كردند، هم حوزه را اداره مي   تدريس مي 

 فيضيه نبودند، بعد به آنجـا آمدنـد و حـسابي           ةسايشان ابتدا مدر  . درس خوبي داشت  
شاگردان زيادي داشتند  . آمدند  خيلي از فضال به درس ايشان مي      . دور وي جمع شدند   

  .شد و زير كتابخانه مدرسه فيضيه تقريباً پر مي
ازحيث درس قـديمي هـم      . خود آقاموسي از حيث علم جديد ليسانس اقتصاد شد        

. خوانـد   قوانين را چند وقتي پيش خود من مي       . شد فقه و اصول خواند و حسابي مال      
من كم ديدم كـه آدمـي بـه ايـن سـن و سـال                . فهم بود   خيلي خوش . حسابي مال بود  

فهم باشد آن هم در هر جهت، هم در مسائل سياسي و هـم در مـسائل          قدر خوش   اين
خيلـي  . رفتنـد    درقم كه بودند به درس خارج آقايان دامـاد و حجـت مـي              ...علمي و   

گذاشـتند و     ايشان خيلي به امام احترام مـي      . ل بود، خيلي هم مورد لطف امام بود       فاض
امام خيلي از او تعريف     . خيلي مرد عاقلي بود   . گذاشتند  امام هم خيلي به او احترام مي      

  .كردند كه جوان عاقل وچيزفهمي است مي
ـ . من كه در نجف بودم و امام هم آنجا بودند، آقاموسي بـه نجـف آمدنـد                 ت موقعي

همـان رئـيس آنجـا    رفـت، م  مان به هركشور عربي كه مياي بود كه آن ز گونه ايشان به 
بـه نجـف كـه آمـده بـود، مـا اصـالً        . رفـت خيلـي احتـرام داشـت         هرجا كه مي  . بود
شبي به ما قول داد كه بـه منـزل حـاج آقامـصطفي خمينـي                . توانستيم او را ببينيم     نمي



110    يادنامة امام موسي صدر

مـا وي را درآنجـا تـا    . رود  بود كه به كجا ميبه آنجا آمد و به همراهانش نگفته    . بيايد
  .صبح نگه داشتيم و آنها هم تا صبح دنبالش گشته بودند

بـا ايـشان و     . درقم كه اقامت داشت، نوعاً پيش ما بود       . آقاموسي خيلي اهل كار بود    
قـدر    ام كـه آدم ايـن       انـصافاً كـم ديـده     . آقاي صدوقي يزدي اجتماعات زيادي داشتيم     

. فهـم بـود   خيلـي خـوش  . ام اصالً نديـده . فهم در هر جهت باشدخوش اخالق و چيز 
. گرفـت   اگر آقاموسي بود، اين چنين بدبختي گريبـان لبنـان را نمـي            . واقعاً حيف شد  
  .واقعاً لبنان را لبنان كرده بود. خيلي فعال بود. سيدخوبي بود. واقعاً حيف شد
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  ي نّقاداي وّقاد، ذهن قريحه
  

  عباس كاشاني هللا سيدا يةآ
  
  

. الـشأني در اسـالم هـستند كـه نظيرشـان كـم اسـت                خاندان صدر، خانواده عظـيم    
اهللا حـاج     جـد اعـالي آنهـا، مرحـوم آيـت         . گويم نيست، ولـي كـم بـوده اسـت           نمي

سيدصدرالدين، از مفاخر معالم تشيع بوده و از بزرگاني است كه انتاج و ثمـراتش تـا             
اسماعيل صدر است كه قلـم را بايـد     ايشان، آقاسيدةآقازاد. يار بوده استبه امروز بس  

. ها درباره عظمت ايشان كه جد آقاموسي صدر است نوشـت          به دست گرفت و كتاب    
اسماعيل صدر مرجع عام شيعه شد ودنيـا       بعد از ميرزاي شيرازي بزرگ، آقاي آقاسيد      

ن در حـرم    شاهـ گااآلن آرام . دهم به ايشان رجوع كرد و وزنه علمي بـسياربزرگي بـو           
قبـر   آيد به حرم كـاظمين، سـر        هركس كه مي  .  است عبن جعفر   مقدس حضرت موسي  

 ــ  اسماعيل صدر پنج آقازاده داشت      اين آقاسيد  ...آيد؛ ضريحي دارد و       ايشان هم مي  
محمدمهـدي بـود كـه      بزرگ ايشان آقاسـيد ةآقازاد. آيد ه من يادم مي ــ ك قدرالبته آن 

 يكي هـم آقـاي سـيد      . ر مرجع شد و بسياري از مردم از ايشان تقليد كردند          بعد از پد  
صدرالدين، پدر بزرگوار آقاموسي صدر بود كه ايشان هم مرجع بزرگ شـيعه بـود و                

بـسياري از مـردم، حتـي از        . رفـت   درقم از مراجع به اصطالح ثالث قم به شمار مـي          
ر بيشتر ايـشان را نديـدم، ولـي    با من متأسفانه يك. خارج ايران به ايشان رجوع كردند   

بار با وجودي كه حدود يك ساعت بود، به قدري مرا جلب كرد كه كمتـر                  همان يك 
يان، توان توصـيف    واقعاً قلم و ب   . مرجع ديگري را با عظمت اخالقي آقاي صدر ديدم        

ايـشان يكـي از     . صـدرالدين صـدر را نـدارد       سيدالعظمي آقا اهللا  يةشخصيت اخالقي آ  
محمدجواد بود كه او هم از مجتهدين شهر         يكي ديگر، آقاسيد  . تشيع بود مفاخر عالم   

 آقاسـيد  العظمـي  اهللايـة ترين آنها آكوچك. زياد به خدمتشان رسيدمكاظمين بود و من   
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 كـرد و    افتخـار مـي    نجف به وجود ايشان      ة علمي ةواقعاً حوز . ر، كه نابغه دهر بود    حيد
ايـن شـبهات را ايـشان در زمـان          . بـود  حيدريـه    ة عبائيه و شبه   ةاستاد و صاحب شبه   

ميرزاي ناييني القا كردند ولي متأسفانه در سنين جواني درگذشت و عالم شـيعه يـك                
دانم دوتـا آقـازاده داشـت، يكـي      آنجا كه من مي ايشان تا . وزنه علمي را از دست داد     

محمدباقر بودنـد كـه او هـم مجتهـد و            اسماعيل صدر كه برادر بزرگ آقاسيد      آقاسيد
گرد خوب آقاميرزا عبدالهادي شيرازي و آقـاي خـويي بودنـد و تقريبـاً آقـاي اول          شا

محمـدباقر   برادر كوچكشان آقاسـيد   . شيعه بود در كاظمين و مقدم بود برآقايان ديگر        
ـ           صدر بود كه گمان مي      مـن هرچـه بگـويم       ...د  كنم كسي نتواند حق ايـشان را ادا كن

. هـا ربودنـد   خاندان فضيلت را از خيلـي اين. اي است از مناقب اين بيت مقدس     قطره
 كنـد كـه      طاهرين محشور  ةشاءاهللا بزرگانشان را با ائم       ان خداوند. مفخره شيعه هستند  

  .هاشان را هم حفظ كند  من هستند و زندهةبه عقيد
 سـال اسـت كـه بـا ايـشان      40 سال و بلكـه  35 شايد بيش از    .و اما آقاموسي صدر   

ايشان تا زماني كه ايـران بودنـد، بـامن    . ن ما بوده استآشنايي دارم و عالقه متبادل بي  
من هم بـراي ايـشان نامـه        . هايشان را دارم    كردند كه اآلن هم بعضي از نامه        مكاتبه مي 

اثـر   اينكه مدت كوتاهي در آنجـا بـود، لكـن در           زماني كه به نجف آمد، با     . نوشتم  مي
م مـدتي كوتـاه، سـه      درشـد،     ايشان مشاهده مي   قريحه وقاد و لياقت سرشاري كه در      

رفتنـد و   العظمـي خـويي مـي   اهللا يـة وقت بـه درس آ آن. وافري از علوم را متحمل شد   
يك بار هم من از آقـاي خـويي         . اهللا خويي خيلي به ايشان عنايت داشتند        يةحضرت آ 

  : شنيدم كه فرمودند
  

اند، آيد كه اگر ايشان دوسه سال ديگر در نجف بم    به قدري من از آقاي صدر خوشم مي       
   .تهاي ارزنده علمي شيعه خواهد شديكي از بزرگترين شخصي

  
   علميه در حـدود نـيم  ةبزرگ مثل آقاي خويي كه استاد حوزو اين اعتراف مرجعي  

وقت هـم مـن از        همان. ترين داللت است بر شخصيت علمي ايشان      قرن بودند، بزرگ  
   :گفت شنيدم كه مي) آقاي صدر(خود ايشان 

  
آيد و   روم و از فقاهت ايشان خيلي خوشم مي          حسين حّلي هم مي    درس آقاي حاج شيخ   

  . خيلي تبحر دارد
  

بلكـه مـضمون قـوي ايـن اسـت كـه درس             . رفتند  هاي ديگري هم مي   ظاهراً درس 
ـ  ةاي كه آن روز اسـتاد حـوز          بادكوبه حضرت آقاي مالصدراي   از ( نجـف بـود     ة علمي

  .رفتند را هم مي) حيث فلسفه
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ايـشان هـر    . صحبت هم خيلي نقـاد بودنـد       در د داشتند و  ا وّق ةخالصه خيلي قريح  
روزي كه برمن وارد شد، به مصاحبت آقاي        . شد  مد به كربال، برمن وارد مي      آ  وقت مي 

حاج شيخ محمدحسن آل ياسين بود كه هم خويش و قومي با ايـشان داشـت و هـم              
  : به من گفت. خيلي رفيق بودند

  
  . خواهم برگردم ايران مي

  
  : گفتم

  
  .  استحيف

  
  : گفت

  
  . خواهد حداعالي استفاده را ببرم دلم مي. دانم حيف است خودم هم مي

  
آقايان به منزل   . اينكه واقعاً همان وقت ديدم كه ايشان كامالً ملكه استنباط را دارد            با

حاال يا مـا و يـا ديگـران بـا            ــ   شد  گاهي كه صحبت مي   . كردند  وآمد مي   ما زياد رفت  
خـوب  . كـرد  خوب صحبت مي. بحث بسيارعالي بود وجش دردخول و خر  ن ــ   ايشا

همـان  . كرد و در مسائل علمي و غيرعلمي خيلي باذوق بود         مطالب غامض را حل مي    
وقت من به ايشان گفتم خوب است كه اين معلوماتتان يا روي كاغذ بياوريد، چراكـه             

د از خـدا چنـين     البته به من گفت كه با استمدا      . اين يك اثر ارزنده از شما خواهد بود       
نظري دارم، ولي حاج شيخ محمدحسن به من گفت كه ايشان مشغول هـستند و هـم           

اين را آن روز حاج  . نويسند و هم در اصول و نيز فلسفه         در فقه دارند چيزهايي را مي     
  .شيخ محمدحسن آل ياسين به من گفت

 واقعاً از   الدين كه   آقاي شرف  ــ   بعد كه آمدند ايران، شخصيت بزرگ شيعه در لبنان        
 ايشان به درخواست مردم لبنان به آنجا رفـت          .از دنيا رفت   ــ   مفاخر عالم تشيع است   

الـدين    مدت كوتاهي دراثر لياقت سرشاري كه داشت، توانست جاي آقاي شرف           و در 
ل مـن موفـق     خوشبختانه همان سـا   . كند و آنجا شروع به كار كرد       را به نحو اكمل پر    

 اين مـدت بـسيار     ديدم كه در  . ايشان در شهر صور شوم    همان  شدم كه لبنان بروم و م     
انـد و از ارشـادات و توجيهـات           ايشان جمع شـده    كوتاه، به قدري مردم عاشقانه دور     

ديدم كه مـردم واقعـاً بـه آقـاي صـدر            . مند هستند كه حساب مريدي نبود       ايشان بهره 
آقـاي   لعظمـي  ااهللا يةاي كه آ شغول شد و حكميه جعفريههمان وقت م. ورزند عشق مي 

به افول بود، ايشان دو مرتبه اين حكميـه را           الدين تأسيس كرده بود و تقريباً رو        شرف
در سفر دومـي كـه      . احياء كردند و بعداً مجلس اعالي اسالمي را در لبنان تشكيل داد           
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. در اوج عظمت بودند   . به لبنان رفتم، ديدم كه اين آقاموسي ديگر آن آقاموسي نيست          
سال قبل از پيروزي انقالب اسـالمي    من ايشان را مالقات كردم، دوآخرين سفري كه 

اثر كسالت شديدي كه برمن عارض شد، اطباي ايران امر كردند كه بايد              در. ايران بود 
بيـروت را   . شـب عجيـب تلخـي بـود       . از اينجا به بيـروت رفـتم      . حتماً به لندن بروم   

نجـا تلفـن زدم بـه مجلـس اعلـي و            مـن از آ   . ما را به منزلي بردند    . كردند  بمباران مي 
آقـاي شـيخ    . خواستم حاال كه به بيروت آمدم، آقـاي صـدر را هـم مالقـات كـنم                  مي

. عبداالمير قبالن كه تقريباً نماينده ايشان و رئيس يكي از محاكم لبنان بود اول آمدنـد               
اهللا و گفتنـد كـه    محمدحـسين فـضل   الدين و آقاسيد  بعد هم شيخ محمدمهدي شمس    

بـرد، چـون وضـع لبنـان          سر مي ه   در شرايطي است كه در مخفيگاه ب       ي صدر فعالً آقا 
ذلك شايد يك سـاعت   مع. خيلي متشنج است و طوري نيست كه بتواند به اينجا بيايد 

  : به آفتاب بود كه صاحب منزل سراسيمه آمد و گفت
  

  . اند آقاي صدر آمده
  

 از علمـاي بـزرگ     خدا شاهد است، آقاي صدر آمدند و البته من در مصاحبت يكي           
  : آقاي صدر آمدند و گفتند. ديگر هم بودم

  
اي و  قدر بدان كه من چقدر تو را دوست دارم و نتوانستم ببينم كه حـاال تـو آمـده                  همين

  . توانم باشم دقايقي بيشتر نمي. من تو را نبينم
  

هـا را   طـور كـه نشـسته بـوديم، صـداي انفجـار بمـب               ما همان . طور هم شد    همين
  : آقاي صدر گفتند. شنيديم مي

  
حال خدا ديگر بايد ما را حفظ كندعلي اي  .  

  
  .بعد از گذشت ايامي از اين قضيه، مسئله ناپديدشدن ايشان پيش آمد

چرخـد   توانم و زبانم نمـي  من كه نمي. شاءاهللا دشمنان اسالم را نابود كند خداوند ان 
. ر هر شرايطي كه باشد هـست      شاءاهللا كه هست و د      ان. اند  كه بگويم ايشان ازدنيا رفته    

ساله مخفي نبود، وجودش براي اسـالم       ارم كه اگر آقاموسي صدر دراين ده      من يقين د  
ايشان خياالت عجيبي براي دعوت بـه اسـالم و مـذهب            . بود  و مذهب خيلي نافع مي    

خـواهم    من مي . كنند  ها با من تشريك مساعي نمي     گفت كه متأسفانه بعضي     مي. داشت
، )يعنـي كارهـاي دينـي   (يح علمي و فني وارد بعضي كارها شـوم  به يك اسلوب صح  

يـك  . شـود   خواهند يك مرتبه شروع به بعضي كارها بكنند و اين نمي            لكن بعضي مي  
خواهنـد بـه هـدف        كنند، بـدون مقدمـه مـي        اينها عجله مي  . سري مقدماتي الزم است   
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ي در خـدمت  خالصه ذوق سرشـار   . شوند  برسند و به همين دليل هم غالباً موفق نمي        
آقاموسي صدر يكي از كساني است كه اسالم و مذهب تـا انقـراض              . به اسالم داشت  

من در چهل سالي كه بـا       . گويم  عالم بايد به او مباهات كنند، اين را من با اطمينان مي           
  . همواره منبع بركات بود. ترين ماده ضعفي از ايشان نديدمآقاموسي بودم، كوچك

توانم از فضيلت اخالقـي       ، به قول معروف و الحرج، نمي      مورد اخالقيات ايشان   در
خـواهم حـاال نامـشان را     به ياد دارم كه روزي بعضي از كساني كه نمي         . ايشان بگويم 

. اين را من اطالع دارم. آن روز لبنان تعطيل شد   . ببرم، نسبت به ايشان جسارت كردند     
ه جسارت كرده واقعـاً از      تمام بازارهاي لبنان تعطيل شد و قصد داشتند آن كسي را ك           

از مردم خواهش كرد،    ) شاءاهللا بعونه تعالي    اهللا ان   ةنجا(ولي خود آقاي صدر     . ين ببرند ب
خواست از شما بكند و ببيند        مي) آن فرد (سخنراني كرد و گفت اين آزمايشي بود كه         

. وقت با من خرده حسابي نـدارد         هيچ يشانا و اال عالقه داريد   سبت به من چقدر     كه ن 
 …هـا را دوبـاره بازكننـد و         اين اخالق مردم را ساكت كرد و امر كرد كه مغازه           ي با و

اينكـه بخـواهم عظمـت اخالقـي ايـن مـرد بـزرگ را بگـويم و                   بيانم عاجز است از   
هايـشان، همـه    اينها يك بيتي هستند كه كوچكشان، مردشان، خانم       . آور نيست   تعجب

ايـن تعبيـري اسـت كـه مـن      . ضل بوداي از ف آقاموسي مجموعه. كانون معرفت بودند 
  .توانم بكنم مي

همان آقاموسي صدر بودم، شخصي را در معيـت ايـشان           صور م  ايامي كه من در    در
ديدم كه اول فكر كردم پيشكار وي است ولي بعد فهميـدم كـه از تجـار و محتـرمين         

 گرفت و مايحتـاج  آمد، فهرستي را از آقا مي    وي صبح به صبح مي    . باشد  شهر صور مي  
 ايـن فـرد بـه يـك پيـشخدمت           ةمن ديدم چهر  . كرد  خل شهر تهيه مي   آن روز را از دا    

يـك روزي بـه     .  خودش ةرام مردم به اين شخص و هم از چهر        خورد؛ هم از احت     نمي
  : آقاموسي به شوخي گفتم

  
  خودت كه از اشراف هستي؛ پيشخدمت هم از اشراف است؟ 

  
  : گفت

  
  .گويي كه را مي

  
  : گفتم

  
  . را اين پيرمرد 

  
  : گفت
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نـامش   ست و خيلي محترم ا  . هاي صوراست وي يكي از شخصيت   . او پيشخدمت نيست  

  . كند آيد و مايحتاج ما را تأمين مي به زور و جبر روزانه مي. آقاي حاج محمدعقيل است
  

اين آقاي حاج محمدعقيل كه هنوز هم زنده است بپرسـم            من درصدد برآمدم تا از    
كرده تا نسبت به آقاي صدر كه تازه از ايران آمده اين قدر             كه چه چيزي وي را وادار       

 در. مريد و شيفته شود كه به اين شكل مخلصانه نسبت به ايشان با جان ودل كار كند                
هـاي آن سـوي مـرز    پشت منزل آقاي صدر بالكني روبه دريا بود و شب هنگام چراغ         

يل آمـده بـود، در      روزي كه آقاي حـاج محمـدعق      . خورد  اسرائيل از آنجا به چشم مي     
كني؟ جـواب وي ايـن        بالكن از وي پرسيدم كه چندوقت است خدمت اين آقا را مي           

  . »هذاالمولي؟ «:بود
  

   :گفتم
  

  . نعم
  

  :گفت
  

  . ام موسي و ما ادراك من امام موسيام
  

شروع كرد از عظمت اخالقي، جهاد و مساعي جبـاره و         . عين عبارت خودش است   
   :گفت. كردن  خدمات وي تعريف

  
الدين كه از دنيا رفت يتيم        كرديم آقاي شرف    ما خيال مي  . اصالً آقاي صدر به ما روح داد      

همـان اخـالق، همـان رهابـت        . الدين دوباره زنده شد     ولي ديديم كه آقاي شرف    . شديم
الدين تماماً در آقاي امام موسي صـدر و بـه تعبيـر     صدر و بلكه همان تربيت آقاي شرف    

  . دداردوجو» فداه روحي«ايشان 
  

آن وقت شروع كرد به قضايايي از آقاموسـي نقـل كـردن كـه بـازگوكردن آنهـا در                  
كرد كه اين شخصيت چقدر در قلوب مردم          لكن داللت مي  . حوصله اين نوشته نيست   

هـا    ها كه دوست داشتند هـيچ، سـني         آقاي موسي صدر را شيعه    . كرده است  آنجا نفوذ 
در سـفري بـه بيـروت ديـدم كـه           . ندها هم دوست داشـت      هم دوست داشتند، مسيحي   

عيناً مثل اينكه پيش رئيس بزرگي نشسته باشند، مثالً         . اند  اي در دفتر ايشان نشسته      عده
  : يكي از رفقاي من در آنجا به من گفت. جمهوري پيش پادشاهي و يا رئيس

  
هاي شخصيت از يكي آن .است سّني و وزيراست  نخست يكي اين هستند؟ آنها كه  داني  مي
  ...آنها و  رگ مسيحي است كه تقريباً رياست روحاني دارد بربز
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شاءاهللا هرچه زودتر با بازگشت آقاموسي صدر منّت بگذارد بر شيعه كـه         خداوند ان 
كنم بازگشت ايشان عيدي بزرگي است براي اسالم و شـيعه، عقيـده               حقيقتاً خيال مي  

اي است كه خداونـد       ترين هديه من اين است كه آقاي موسي صدر اگر برگردد بزرگ         
اميدوارم كه خدا اين آرزو را و اين خواسته را مّنـت بگـذارد بـه                . به شيعه داده است   

  . و چشمان ما را به قدوم ايشان روشن گرداندعجعصر بركات حضرت ولي
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عاز ذخاير عالم تشي  
  

  اهللا شيخ علي مشكيني يةآ
  
  

از ) در حـاج آقاموسـي    پ(اهللا صدر     ية قم بوديم، مرحوم آ    ة علمي ةاوايلي كه ما در حوز    
مرحـوم آقـاي حجـت،      : گانه عبارت بودنـد از      مراجع سه .  حوزه بودند  ةگان  مراجع سه 

من مـدت مختـصري در اواخـر عمـر          . مرحوم آقاي خوانساري و مرحوم آقاي صدر      
او را مردي وارسته و خطيـب       .  موفق شدم كه به درس ايشان بروم       مرحوم آقاي صدر  

عامـل بـه فقـه سـنتي و اسـتنباط صـاحب             ) رض(و عالمي كه به اصطالح امام امت        
من ايشان را واقعاً داراي اخالق اسالمي و انسان كـاملي ديـدم و              . جواهري بود يافتم  

ت ايـشان در روحيـه   آن حـاال . در آن مدت قليل، فريفته اخالق و فضايل ايشان شدم      
و فروتن، آن هـم بـا آن مراحـل       انساني اين همه متواضع     . من اثر بسيار گذاشته است    

بـه خـاطردارم كـه در مـسجد باالسـر، بـه مناسـبت        . اجتماعي كم ديده بودم ـ  علمي
بـود مـردي    همه جمع شده بودند و بنا  . شده بود  شهادت يكي از ائمه مجلسي برقرار     

آقـاي صـدر خودشـان      . ايشان دير كردند  . فهاني به منبر رود   به نام حاج ميرزاعلي اص    
گفتنـد كـه حـاج      .  عربـي هـم داشـتند      ةكردند و مقـداري لهجـ       گاهي صحبت مي   گاه

  .آيد ميرزاعلي ديگر نمي
.  آن بودند، خود بـه بـاالي منبـر رفتنـد           ةزاركنندآقاي صدر كه رئيس مجلس و برگ      

هـاي    رحوم صـدر بالفاصـله از پلـه       م. هنوز ننشسته بودند كه حاج ميرزاعلي ازدرآمد      
قـدر متواضـع      ايـشان ايـن   . همان جلوي منبر بر زمين نشـستند       منبر پايين آمدند و در    

  .بودند و چنين اخالقي داشتند
شـدند، خـوب فكـر        كـرد خـوب متوجـه مـي         هنگام تدريس، هركسي اشكالي مـي     

 اهللا و قخالصه آنكه من ايشان را متخلق بـه اخـال   . دادند  كردند و خوب جواب مي      يم
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اي از اين مقـام عظـيم         خواهم ذره   و پيوسته از خدا مي    ) رض(اهللا يافتم     د به آداب  متعب
  .به ما عنايت بفرمايد

من ابتدا بايد بگويم كه هـركس درمـورد   . اما فرزند برومند ايشان آقاي موسي صدر  
آقـاي صـدر از    . ايشان به نيكي سخن بگويد، مقام و منزلت خود را بـاال بـرده اسـت               

اي از فـضالي معـروف بـه درس مرحـوم             عـده . شاگردان خوب مرحوم داماد هستند    
نظـر و بـسياري از فـضالي       معروف بودند به دقـت    ) رض(آقاي داماد   . رفتند  داماد مي 

كردند و يكي از ممتازين اين ممتازان، امام          خوب و حاذق در درس ايشان شركت مي       
اگرنـه خداونـد رحمـتش      وكه اگر زنده هست خدا حفظش كند     (موسي صدر بودند    

-هم بحث . گرفت  كرد و اشكال مي     در درس حاذق بود، محقق بود، صحبت مي       ). كند

ايـشان در دوران طلبگـي   . هاي خوبي داشتند كه يكـي از آنهـا مرحـوم بهـشتي بـود              
ايـشان ازنظـر علمـي ميـان      . توجه و مورد احترام طالب بـود       او مورد . معروف بودند 

كسي  واندند برجسته بودند و اگر از همه باالتر نبودند، از     خ  افرادي كه با هم درس مي     
افق بااليي قرارداشتند و امتيازي ديگر كه داشتند اين بـود كـه در             در. هم كمتر نبودند  

ها من ايشان از فضال و بزرگان بودند و همان وقت       . دانشگاه تهران هم تحصيل كردند    
  .معتقد بودم كه داراي قدرت استنباط احكام هستند

در آن جلـسه ايـشان مطـالبي        . در سفري كه به ايران آمده بودند به زيارتشان رفتيم         
و امـا بعـد از پيـروزي     . هاي آن روز شايد خيلـي موجـه نبـود           فرمودند كه براي طلبه   

قيـام و    پـس از  . هاي آن روز ايشان روشـن شـد       انقالب اسالمي ايران مفهوم صحبت    
ان تغييركـرد و بـه سياسـت روي    هاي ايـران خطـش     طلبه) رض(نهضت حضرت امام    

آقاي صـدر در لبنـان سـعي        . آوردند و به اصطالح سياست را با ديانت همراه نمودند         
ايران بعد از انقالب اين مسئله به راحتـي        در. داشتند تا ديانت را با سياست توأم كنند       

 ايـشان ايـن مـسئله را      . كه در لبنان با مـشكالتي همـراه بـود          پذير بود در حالي     امكان
د، يـ كردند كه روزي در لبنان يك حكومت الهـي واسـالمي تـشكيل گرد            ريزي مي   پي

ايشان سياست و ديانت را توأم كردند و به دنبال       . طور كه در ايران تشكيل گردد       همان
خواسـت در لبنـان       دشمن نمـي  . تشكيل يك حكومت اسالمي درست در لبنان بودند       

ه حال بودند، به انقالب اسـالمي ايـران         اگر ايشان تا ب   . چنين فردي وجود داشته باشد    
بـود و دشـمنان    تـر مـي   كردند، ارتباط ما با لبنان و بالد عربي قوي     خدمات شاياني مي  

بود، جلوي ايـن      مسلماً اگر آقاي صدر مي    . ها را برپا كنند   توانستند اين بازي    لبنان نمي 
  . ايشان بودگرفتند و به همين دليل اسرائيل هم يكي از دشمنان ها را مياتفاق

ايشان را انـساني متـدين بـه ديانـت     . دانيم ما مقام امام موسي صدر را خيلي باال مي       
من به ايشان خيلـي  . شناسيم فهميد، مي  الهي و مردي كه سياست وديانت، هردو را مي        
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ايـشان  . عالقه داشته و دارم و بايد بگويم كه آقاي صدر از ذخاير عـالم تـشيع بودنـد     
  .هاي عالم تشيع بودند انسانترين يكي از پرارج

بنـده  . هاي مهمي كه بعدها ملتفت آن شديم، مظلوميـت ايـشان بـود            يكي از جهت  
معتقد هستم كه مظلوميت ايشان غيراز مظلوميت شهدايي اسـت كـه مـا داريـم، مثـل            

محمدباقر صدر، مرحوم آقاي مطهـري، مرحـوم آقـاي بهـشتي، مرحـوم               مرحوم سيد 
براي اينكه ايـن آقايـان شـهيد    . ن باالتر از مظلوميت آنها بودمظلوميت ايشا ... باهنر و 

شدند و همه آن را به رسميت شناختند و در ايام سوگواري عرض ادب كردنـد و بـه       
هنگام شهادتشان مجالسي برپا نمودند و تاحدي حق شهادت اين آقايان اداشد اگرچه             

ما مظلوميـت ايـشان بـه       توان گفت حق شهداء ادا گرديده است، ا         نه كامالً، چون نمي   
مظلوميـت  . كدام اعالن نگرديد شان، هيچ حدي بود كه اصالً شهادت و يا عدم شهادت   

واقعـاً  . گيـرد   كند و مجلس نمي     آورد، دعا نمي    ايشان طوري است كه كسي به ياد نمي       
گـاهي كـه شـهداء بـه نظـرم       سوزد و گاه    من دلم براي ايشان خيلي مي     . مظلوم هستند 

. اي بودند   ايشان مرد وارسته  . كنند  بيش از ديگران درنظر من جلوه مي      رسند، ايشان     مي
اگرچـه از خـدا     . اند  اند و به شهادت رسيده      كنم ايشان از دنيا رحلت كرده       من فكر مي  

خواهم اين فكر من خطا باشد و ايـشان بازگردنـد، درسـت مثـل ايـن اسـت كـه                       مي
اگراحتمال زنده بودن   .  است شده و يك نفر را براي ما زنده كرده         حضرت عيسي پيدا  

ما بـه ايـشان ارادت داشـتيم و         . ايشان باشد، بايد كوشيد و اين احتمال را تعقيب كرد         
 قيـام  عاالمر شاءاهللا حضرت صاحب   كه انمن معتقدم روزي. دانيم مقام ايشان را باال مي   

فرمايند، يكي از كساني كه در ارتش آن حضرت مقام وااليـي خواهنـد داشـت، امـام                  
  .وسي صدر استم

  
18/4/70  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
  
  
  
  
  

  مرد علم و انصاف و اجتهاد
  

  اهللا شيخ جعفر سبحاني يةآ
  
  

بيـت صـدر بيـت عظيمـي اسـت كـه            . آقاي صدر در يك بيت بزرگي متولـد شـدند         
عامل كـه مركـز شـيعه         گردد به جبل     اينها برمي  ةهايي درعراق و لبنان دارد و هم        هريش

ايشان در قم   .  ديده به جهان گشوده است     ) ش 1307( ق. هـ 1347سال  ايشان در   . است
شان   تا دبيرستان و متوسطه تحصيل كرده بود و درهمان زماني كه تحصيالت متوسطه            

اسـاتيد ابتـدايي ايـشان و اينكـه         . به آخر رسيده بود، دروس حوزه را هم آغاز كردند         
. د فعالً درخاطرم نيست   ادبيات عرب و متون پايين را خدمت چه كسي تحصيل كردن          

اهللا دامـاد     يـة  مكاسب و متلجـر را خـدمت مرحـوم آ          دانم كه ايشان    قدر مي   ولي همين 
اند، حتـي مـوقعي كـه مرحـوم           نه تنها سطح را خدمت ايشان خوانده      . تحصيل كردند 

. اهللا دامـاد بودنـد     يةايشان يكي از اركان درس مرحوم آ      داماد درس خارج شروع كرد،      
اهللا دامـاد بودنـد       يـة  آن زمان از خصيصين درس مرحـوم آ        ز فضال در  اصوالً گروهي ا  

مهدي روحاني، جناب    موسي زنجاني، جناب آقاي سيد     مانند جناب آقاي حاج سيد    (
اينها جمعي بودند كه    ). آقاي بهشتي، جناب آقاي مكارم و حضرت آقاي موسي صدر         

  . هم خارج رادر حضور محترم آقاي داماد، هم سطح را خدمت ايشان خواندند و
مرحـوم  . نظر فلسفه، ايشان خدمت مرحوم عالمه طباطبايي تحصيل كردنـد        و اما از  

 درس اسـفار را در مـسجد        )ش.هــ 1330 برابـر ( ق.هـ 1370آقاي طباطبايي حدود سال     
ها به طور مرتب به درس اسفار آقاي طباطبـايي  سلماسي آغاز كردند، آقاي صدر سال     

مرحوم عالمه طباطبايي جلـساتي فلـسفي    . آنجا خواندند آمدند و اسفار را مقداري        مي
تحت عوان نقد ديالكتيك داشـت، چـون در آن زمـان اوايـل ظهـور و ورود فلـسفه                    

ايشان جمعيتي را بـراي تحقيـق       . اركسيسم به ايران بود و گروهي را فريب داده بود         م
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آن . دشان بـو  اين مسائل دعوت كرد و نتيجه آن جلسات همين كتاب اصول فلسفه    در
حضرت آقاي صدر هم يكي از اعضاي آن جلـسه بـود و نيـز               . جلسه اعضايي داشت  

مرحوم مطهري، حضرت آقاي منتظري، آقاي امينـي، مرحـوم آقـاي بهـشتي، حقيـر،                
 آنجا هـم ايـشان در جلـسات حاضـر           در. نفر ديگر، بود   چند مرحوم آقاي قدوسي و   

ايـشان تـا سـال      . ر بـود  گاهي هم جلسه در منزل  خود آقاي موسي صـد           شدند و مي
كـرد و هـم درس       اينجـا هـم تـدريس مـي        در. قم بود   در 1334 كه برابراست با     1374

كرد و جمعيت كثيري هم پـاي         خاطرم هست كه ايشان لمعه را تدريس مي       . خواند  مي
. همان زمان بود كه ايشان از دانشكده حقوق ليـسانس گرفـت            در. درس ايشان بودند  

 فوت كرد، كمي قم بودند      1333 و يا    1373در سال   ) كندخدا رحمتش   (وقتي پدرشان   
هنگـامي كـه بـه نجـف        . و بعداً تصميم گرفتند براي تكميل معلومات به نجف بروند         

محمدباقر صدر هم بستگي داشتند و بعد از آنكـه           رفتند، در آنجا با مرحوم آقاي سيد      
ي هـم درس و     شان همسرشان شد، نزديكي كاملي پيداكردند و با ايشان مـدت            همشيره

  .بحث شد هم

در قـم كـه بودنـد،    . اصوالً ايشان عالقه زيادي به مـسائل فلـسفي و عقلـي داشـت       
كردند و نيز شرح شيخ هـادي   اشارات را به اتفاق مرحوم آقاي بهشتي با هم بحث مي     

 1337يعنـي اواخـر      (1377چندسالي در نجـف بودنـد و در اواخـر           . الرئيس را   و شيخ 
 1337ش تا همان سال     .هـ1328به طور خالصه ايشان از سال       . به قم بازگشتند  ) ش.هـ
 سـطح را تمـام كردنـد و سـال           1327سال  .( تقريباً ده سال درس خارج خواندند      38يا  

بيشتر تحصيالت درس خارج را پيش مرحـوم        ).  ايشان وارد درس خارج شدند     1328
آقـاي مطهـري   ايشان، . آقاي داماد و قسمتي را هم خدمت امام، كتاب زكات خواندند       

و آقاي منتظري دراين جلسه بودند و مرحـوم امـام در خانـه خـود كتـاب زكـات را                     
  .كرد تدريس مي

او مرد با استعدادي بـود    . اجتهاد شكي نبود كه ايشان مرد مجتهدي بودند        نظر اما از 
در . و عالوه برآن، براثر همين مباحثات علم فقه و اصول به اجتهاد كامل رسـيده بـود      

اهللا خويي استفاده كرده بود و قسمتي از اسـفار            يةز درس خارج حضرت آ    نجف هم ا  
من از خـودش پرسـيدم، گفتنـد بـا     . اي خوانده بود را هم نزد مرحوم صدراي بادكوبه  

شان تا جايي كـه مـن يـادم           بنابراين، اساتيد فقه  . كردند  آقاي صدر اسفار را مباحثه مي     
تـه قـدري هـم پـيش ديگـران درس         الب. هست، يكي آقاي داماد است يكي هـم امـام         

در آن . خواندنـد  اسفار را هم كه عرض كردم خـدمت آقـاي طباطبـايي مـي        . خواندند
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جلسات فلسفه ديالكتيك هم بودند و در نجف هـم خـدمت آقـاي خـويي تحـصيل                  
  .اي خواندند كردند و باقيمانده اسفار را پيش مرحوم آقاي بادكوبه

د، اواخر رياست مرحـوم آقـاي بروجـردي         زماني كه ايشان از نجف به قم بازگشتن       
. بود ودر حوزه، جريان روشنفكري خيلي نضج گرفته بود ولـي روشـنفكري صـحيح           

اي داشته باشـد كـه درحقيقـت          درهمه جا صحبت اين بود كه بايد حوزه علميه مجله         
اي كه بتواند ناشر افكار روحانيت        در آن زمان هيچ مجله    . مسائل حوزه را مطرح سازد    

شد به نام نداي حق كه خدا رحمـتش كنـد             اي گاهي منتشر مي     فقط نشريه . ودباشد نب 
آن هـم يـك قـسمتش مطالـب         . كرد  آقاي عدناني يك نفره به تنهايي آن را منتشر مي         

اي از  در آن زمـان عـده  . اش هم مطالب داخلي و مقداري هـم آگهـي    ديني بود و بقيه   
 مكتب اسـالم   ةتيجه آن همين مجل    منتشركنند كه ن   اي را   فضال تصميم گرفتند كه مجله    

اي از    حقيقـت مؤسـسين، عـده      در. آقاي صدر هم جزء مؤسسين اين مجله بـود        . شد
فضال مثل مرحوم بهشتي، امام موسي صدر، جناب مكارم، جناب ميرزاحسين نـوري،             

زاده، آقـاي شـيخ علـي دوانـي و آقـاي          حقير، آقاي مجدالدين محالتي، آقـاي واعـظ       
هدف بوديم    فكر و به اصطالح هم    باالخره همگي ما هم   . ي بودند سيدعبدالكريم اردبيل 

حمايـت مرحـوم     مـورد ةكـم مجلـ   البته كـم .  را منتشر كنيماي  و تصميم گرفتيم مجله   
امتيـاز ايـن مجلـه را       ) امـام موسـي صـدر     (اهللا بروجردي هم قرارگرفت و ايـشان          يةآ

ـ            . تحصيل كرد  ام آن از مكتـب     اولين باري كه مجله امتيازي بـراي خـودش گرفـت، ن
هـا   تا سال اول كه ايشان در قم بودند و به لبنان نرفته بودند، تمام سـرمقاله   . اسالم بود 

همان موقـع هـم يـك     در. هاي چهارم تا به آخر     به قلم ايشان بود؛ خصوصاً از شماره      
 مكتـب اسـالم   سال اول   .  به چاپ رساند   مكتب اسالم هاي اقتصادي را در       سري مقاله 

الـدين    اهللا شـرف  يةچون مرحوم آ  . د به لبنان بروند    ايشان تصميم گرفتن   شد كه   تمام مي 
با اينكه در آن زمان ايـشان       . در همان سال فوت كرده بود، تصميم بر رفتن ايشان بود          

كردند، اما چون يك شخصيت علمي بودنـد، از بيـت    هنوز عربي را درست تكلم نمي   
ـ         علم بودند    ود، وقتـي وارد بيـروت و جبـل         و بيتشان هم بيت مربوط به جبل عامل ب

در اندك زماني برهمان زبان تسلط پيداكردند، خصوصاً كـه آدم متفكـري   عامل شدند  
پـس از يكـي دومـاه،       . تر بود تا بيانـشان      بخش  بودند و فكرشان براي مردم لبنان لذت      

يعنـي گويـا    . »الـدين شـاباً     رجـع شـرف   «:شيعيان لبنان تقريباً اين كلمه را گفته بودنـد        
چيـزي كـه هـست،      . الدين برگـشته اسـت      لدين فوت نكرده، بلكه همان شرف     ا  شرف
  .الدين پيربوده و اين جوان است شرف
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خوب با دوستان و رفقـا جلـساتي داشـت و           . گشت  ميگاه ايشان به قم باز    بي و گاه
هايي كه با سـران  براي ما از مالقات  . گفت  خيلي از مظلوميت شيعه در لبنان سخن مي       

اين فكر بود كه براي شيعه و بلكه براي جهان اسالم            گفت و در    ن مي داشت و نتايج آ   
  .از بيروت بتواند كاري را صورت بدهد

جلسات زيادي ما   . اوالً آدم منصفي بود   . نكته در زندگي ايشان خيلي جالب بود       دو
اگر مثالً يك موقـع  . شد داشتيم كه در آن مطالب اجتماعي، سياسي و علمي مطرح مي       

ديد اشكالش موجه اسـت، آن        كرد و مي    گفت و ديگري اشكال مي      را مي ايشان نظري   
انصاف و دموكراسي را به تمام معني داشـت ودر جـايي نديـديم كـه                . پذيرفت  را مي 

انـصاف در پـذيرش مـسائل فكـري و سياسـي از             . ايشان مثالً بريك نظريه اصراركند    
 داشـت، بيـتش   دوم آنكه با كمال عظمـت و آن بزرگـواري كـه          . خصايص ايشان بود  

عظيم بود با آنكه خود مردي بزرگ و صاحب فكر و قلم بود، تواضع و فروتني را از                  
 را داشت كـه     صنشست، ازنظر خلق، همان خلق نبوي       با دوستانش كه مي   . دست نداد 

پدر بزرگوارشـان هـم فـرد       . حقيقت اين يك خلق ميراثي از پدر بزرگوارشان بود         در
آن ايثاري كـه مـا از    . لبته او يك مقامات ديگري داشت     ا. دبسيار متواضع و فروتني بو    

ايشان هم يكي از خصايصش همـان تواضـع و          . كس نديديم   پدر ايشان ديديم از هيچ    
هـاي  كرد چه قلماً، چـه بيانـاً و چـه در مالقـات     دوستان را فراموش نمي  . فروتني بود 
  .بته خيلي كمگفت؛ ال گاه هم شعر ميبي و گاه. انسان بسيار باهوشي بود. خصوصي

خواهم اضافه كنم آنكه يكـي دوسـال قبـل مـن ايـشان را در                 چيزي كه دراينجا مي   
ديدم درهمين خيابان ارم ايـشان از مـسجد محمديـه بـه طـرف كوچـه          . خواب ديدم 
ايد يا نه؟ رفـتم و        من ايشان را ديدم و گفتم بروم بپرسم آيا شما زنده          . آيند  حجتيه مي 

  :كردم و گفتمدستشان را گرفتم وسالم عرض 
  
  شما زنده هستيد يا نه؟ . خواهم سؤال كنم من يك چيزي از شما مي 
  

  :گفت
  
  . من زنده هستم 
  

مـن  . اين كلمه را به ما گفت و بعد رفت تا به خانه خودشان در كوچه حجتيه برود       
شـاءاهللا حـي اسـت و خـدا          از خواب بيدارشدم و به فال نيك گرفتم كه ايـن مـرد ان             

  .رّ و ظلم ظالم را از ايشان برطرف كندشاءاهللا ش ان
  

  1370 تابستان



 

  
  
  
  
  
  

   فضل و ايثارةنمون
  

  عشري االسالم والمسلمين احمد اثنيحجة
  
  

آن مفهوم وسيع و گـسترده كـه         كنند، با   اين معنايي كه امروزه از دين و روحانيت مي        
دت هـر دو را     بتواند كارساز باشد و مسائل دنيا و آخرت، هردو را دربربگيرد و سـعا             

ن كـافي  ولي خوب، تنها توجه بدا. گذشته در ذهن خيلي از افراد بود       تأمين نمايد، در  
تنهـايي كارسـاز نيـست و نبايـد آن را بـدون تـالش و                توجه به يك مطلب بـه     . نبود

به اين مسئله بـسيار توجـه داشـت و          ) امام موسي صدر  (ايشان  . كوشش مؤثر دانست  
كردنـد و   البتـه برخـي مـنعش مـي    . كـاري انجـام شـود     كرد كه حتماً      خيلي اصرار مي  

اش عمـل كنـد،       خواهد به وظيفه    طور كه دلش مي     تواند آن   گفتند كه روحانيت نمي     مي
گذارند كه روحانيـت كـارش را         هاي استعماري در كار است و اينها نمي       چراكه دست 

بـه وي  دانست و من هم از كـساني بـودم كـه             ايشان اين را قابل عمل مي     . انجام دهد 
گفتم شما با اين نيت و فكري كه داريد اين كار را خـواهي كـرد و بـاالخره شـما                   مي

طـور كـه    گفتند كه ايشان همـان     البته بعضي از رفقاي ما مي     . شكن هستيد   انساني قالب 
كننـد و مـشغول گفـتن درس خـارج           رسم پدرانشان بوده، همين رشته را تعقيب مـي        

اتفاقاً حرف ما درست    . نظر من برخالف آنها بود    . دپرداز  شود و به فقه و اصول مي        مي
كرد براي هـدفي كـه    داد چراكه فكر مي     ايشان تحصيالت جديدش را ادامه مي     . درآمد

جـا  سـاخته اسـتعمار كـه آن زمـان در همـه     البته جو نامساعد فكري  . دارد مفيد است  
نـد، ولـي   شد تا ايشان خواندن  دروس جديـدش را پنهـان ك   فرما بود، باعث مي   حكم

آقاي آذري  . داشت  خوب ما كه از ارادتمندانش بوديم اطالع داشتيم و از ما پنهان نمي            
رفتـيم،    د مـي  نظر ازاينكه ما هم به درس آقاي دامـا          قطع. قمي هم اين اطالع را داشت     

بـه يـادم   . سـرود  گاهي اشـعاري مـي  . شعري هم با ما داشت ـ  ايشان يك رابطه ذوق
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اي كه به امام زمان داشت گفـت كـه مـن شـعري                قههست كه روزي آمد و روي عال      
گونه اين شعر. اش را شما بگوييد     و بقيه  كنيد خواهد شما آن را كامل      ام كه دلم مي     گفته

   ...اي ياد تو اي تو زندگاني: شد آغاز مي

شنيدم كه دكتر شريعتي تمام ايـن شـعر را   .  بقيه را من گفتم و اين شعر خيلي گرفت       
كردند، در كتاب مهـدي موعـود    چنان كه آقاي دواني نقل مي . ودنددر مشهد خوانده ب   

ها داشـتند و گـاهي شـعرهايي        بله، ايشان از اين ذوق    . نيز اين شعر نقل گرديده است     
آقاي صدر در تعقيب هدفش،     . كرديم  ديديم و استفاده مي     آوردند ما مي    گفتند و مي    مي

بعـد  . كـرد    گفتم آن را پنهان مي     طور كه   داد و همان    تحصيالت جديد خود را ادامه مي     
البتـه ايـن بعـد از    . اي خود را در آنجا ادامه دادند       هم به نجف رفته، تحصيالت حوزه     

آني بود كه تحصيالت جديدشان را تمام كردند كه دراين بين زبـان انگليـسي ايـشان              
الدين بـه روضـه رضـوان       اهللا شرف يةاينكه مرحوم آ   از بعد. هم خيلي خوب شده بود    

توجـه و تمايـل مـردم        اي مورد   ايشان به اندازه  .  شد، آقاي صدر به لبنان رفت      مشرف
ايـشان در آنجـا مـشغول       . »الـدين شـاباً     جاد سيدشرف «قرارگرفته بود كه گفته بودند      

كـرد و معتقـد       هاي فرهنگي و تبليغي اكتفا نمي     آقاي صدر تنها به فعاليت    . فعاليت شد 
 در كارهـاي اجتمـاعي مـردم هـم وارد شـد،        هـا بايـد   بود كه به موازات اين فعاليـت      

كـرد و فقـرا و    بافي برپا  هاي قالي كارگاه. مدارسي تأسيس كرد و مؤسساتي ايجاد كرد      
حتي در سفري كه بـه قـم كـرده          . كرد تا مشغول به كار شوند       بيچارگان را دعوت مي   

ايـشان  درهرحـال    ... شي خبره بودند به لبنـان فرسـتاد و        ك  بود، افرادي را كه در نقشه     
. هـاي ايـشان اطـالع داشـتيم       آنجا مشغول فعاليت بود و ما هـم كمـابيش از فعاليـت            

ايـشان خـودش يكـي دوسـفر آمـد و           . دادنـد   آمدند و خبر مي     گاهي دوستمان مي    گاه
اهللا يـة ازجملـه حـضرت آ    (رفتنـد     لبنـان مـي   رفقايي كه به    . هايش را شرح داد   فعاليت
هـا  ل كه آقاي صدر آمدند قم، يكي از شب        يك سا . آوردند  از ايشان خبر مي   ) سلطاني

. خواهد بيـايم و ببينمتـان، گفـتم تـشريف بياوريـد            تلفن زدند به منزل من كه دلم مي       
آمدند و يكي دونفر از رفقاي قديم هم بودند، مثل حاج آقاموسي شـبيري زنجـاني و                 

 گفتند من آنجـا  مي. كردند آن شب خيلي احساس ناراحتي مي   . حاج آقامهدي روحاني  
مـاهم  . نـشاط نـدارم    كننـد و    ام كه اذيتم مـي      گرفته مورد بغض و كينه يك دسته قرار      

خودشان هم قبالً يك بار ايـن       . ها را هم دارد     گونه اهداف، اين برنامه   گفتيم كه اين    مي
مورد نواب صفوي خودشان يك بار گفته بودنـد          يادم هست در  . مسئله را گفته بودند   

بعـد هـم    . گـذارد    مـسلماً جـانش را روي آن مـي         كه كاري كه وي مشغول آن شـده،       
داد كه خوب كسي كه بخواهد به يك مقصدي برسـد، بايـد جـان                 خودش جواب مي  
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كـرديم كـه    ما هم البته دعـا مـي  . ايم خودش را روي آن بگذارد و باالخره ما هم آماده      
  .رسي شوي و به اين حاالت نمي شاءاهللا موفق مي ان

آخـرين  . دندرج خواندند و خيلي هم فاضل بو      آقاي صدر در قم و نجف درس خا       
ري هـاي ديگـ  البته بـه درس . اهللا العظمي آقاي محقق داماد بود       يةاستاد ايشان مرحوم آ   

نظر علمـي قـوي     از. شدند  اهللا بروجردي هم حاضر مي      يةرفتند، مثالً به درس آ      هم مي 
ي ايـشان،   هـا درسـي از هـم  . در درس شاگرد مبرزي بودند     كردند و   بودند، اشكال مي  

خواندند و اسفار را      فلسفه را با آقاي دكتر بهشتي مي      . يكي حاج آقاموسي زنجاني بود    
درميـان  . قم و نجف درس خـارج خيلـي قـوي خواندنـد     ايشان در . كردند  مباحثه مي 

مدرسين سطوح هم تا آنجا كه ذهنم باقي مانده است يكي از مدرسين ايشان مرحـوم                
. خواندند  زنم رسائل را نزد آقاي سلطاني مي        س مي حد. حاج آقامرتضي حائري بودند   

آقـاي  . رفـتم   چون شاگردان رسائل و مكاسبشان زياد نبودند و من هم پيش ايشان مي            
پـيش پـدر    . گفتنـد   گفتند و خيلـي خـوب هـم مـي           سلطاني مبحث استصحاب را مي    

. درس خارج هم پـيش ايـشان خوانـده بودنـد          . بزرگوارشان هم درس خوانده بودند    
: انـد    دوگونه تعريف كـرده    نظر علمي به   اجتهاد را از  . صدر مسلماً مجتهد بودند   آقاي  

تخراج ايـشان قـدرت اسـ     . دليل  استنباط است و ديگري استخراج حكم از       ةيكي ملك 
  . استنباط را نيز دارا بودةحكم از دليل را داشت و ملك

عواطـف  نظـر    اي كه من در ايشان تشخيص داده بودم، آن بـود كـه ايـشان از                 نكته
با ترقي و تعالي    . حس حسادت در ايشان خيلي ضعيف بود      . انساني خيلي خوب بود   

كـرد و هـم منـشأ ترقـي      دوستانش هيچ مخالفتي نداشت و بلكه خيلي هم كمك مـي      
طـور پيـدا    ايشان خيلي زياد بود و در كم كساني اين         عالئم بزرگي در  . شد  ديگران مي 

مـن مجموعـاً    . ه اين فضايل را داشته باشند     شوند ك   ندرت افرادي يافت مي   هب. شود  مي
ديدم جزء جـزئش در برخـي         كردم مي   فضايلي در ايشان ديده بودم كه وقتي دقت مي        

كمتر افـرادي پيـدا    اي از فضايل بود كه در  شود، ولي ايشان مجموعه     اشخاص پيدا مي  
دش گـاهي رفقـا را برخـو    نويسي گاه بعضي از مسائل ذوقي و ادبي و مقاله   در. شد  مي

كنـد، گذشـت      كـس ايـن كارهـا را نمـي          داد و در جاهاي حساسي كه هيچ        ترجيح مي 
. از ايشان اين كـار را بكنـد   از اين ايثارها خيلي داشت و من نديدم كسي غير  . كرد  مي

ديـدم كـه      مثالً بعضي از رفقايش را در بعضي مجالس از نظر برخي مسائل علمي مي             
كـرد كـه فـالن     كند و گـاهي اظهـار مـي     دهد و اظهار تواضع مي      برخودش ترجيح مي  

مطلب را بلد نبودم واز فالني ياد گرفتم يـا فـالن مطلـب را درسـت نفهميـده بـودم،        
ـ    ائبه من حالي كرد و از اين نوع فـض   فالني   نـدرت پيـدا   هلي كـه ديگـران ندارنـد و ب
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مكـرر  . مرد بسيار متواضـع و صـبوري بـود       . گونه ايثارها خيلي داشت     اين از. شود  مي
كردند كه هركس جـاي       جهتي ايجاد مي    هاي بي ه بودم كه برخي اشخاص درگيري     ديد

كـرد    شد و واقعاً انسان تعجب مي       شد، ولي ايشان عصباني نمي      ايشان بود عصباني مي   
شـود؟ كمتـر در اشـخاص     كه اينجا كه جاي عصبانيت است، چرا ايشان عصباني نمي         

  .ذشت كنندراحتي از آن گهام كه حقي داشته باشند و ب ديده
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  چند خاطره
  

عزيز طباطبايي المسلمين حاج سيداالسالم و ةحج  
  
  

يعني فاصله منزل مـا و منـزل ايـشان يـك            .  آقاي صدر بودم   ةمن در نجف همساي   ... 
 1372سـال   (آقاي صدر تقريباً بعـد از فـوت پـدرش           . در يك كوچه بوديم   . خانه بود 

در سه درسي كه من حاضر      . به نجف آمد و چندين سال در آنجا ماند        )  قمري هجري
اهللا العظمي ميـرزا عبـدالهادي شـيرازي          يةبه درس فقه آ   . آمدند  يشان هم مي  شدم، ا   مي
اهللا العظمي آقاي خـويي ايـشان ملتـزم           يةد و همچنين در درس فقه و اصول آ        آمدن  مي

محمـدباقر صـدر هـم       نـد و آقاسـيد    رفت  درس آقاي خويي را صبح و شب مي       . بودند
اهللا   يـة  نـدارم، بـه درس آ      رفتم، اطالعي    ديگر را چون من نمي     هايدرس... ور  ط  همين

صـدر،   محمـدباقر  احتماالً بـا آقايـان سـيد      . رفت يا نه، اطالعي ندارم      آقاي حكيم مي  
ايشان يـك سـال     . كردند  ابطحي، حاج باقر خوانساري و صافي خوانساري مباحثه مي        

از ).  هستم 1308 بودند و من متولد سال       1307ايشان متولد سال    . (بزرگتر بودند از من   
. هم علم جديدش خيلي خـوب و هـم علـم قـديمش            . نظرعلمي خيلي خوب بودند   

اي   العـاده   خوب، در بيت و خانواده آقاي صدر اسـتعدادهاي فـوق          . باهوش بود  بسيار
اخالق ايشان خيلي   . تهد بود ايشان مج . خوب بود  عقل و تدبير و سياستش بسيار     . بود

يـادم  . مرد بامحبتي بـود   . برخورد و بسيار متين و سنگين بود        خيلي خوش . جالب بود 
حـوزه   چهارساله بـود و در  و كه درآن موقع حدوداً بيست 1331هاي است كه در سال  
ـ . دسترس بود گفتند، قطار خيلي سخت در    معالم درس مي   سـختي  هبليط قطار خيلي ب

مـردم  . رفـتم  خواستم به عراق بروم، بايد تا اهواز را با قطار مي      من كه مي  . شد  تهيه مي 
خيابـان آسـتانه بـه       در.  بليط بسيار مشكل بـود     ةابيدند و تهي  خو  صف مي  رفتند در   مي

 فوري كاغذي از جيـب  . خواهم براي قطار    تا بليط مي   ايشان برخورد كردم و گفتم دو     
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رفتم به سراغ مـديرقطار و كاغـذ را      . وشتقطار ن  خود درآورد و مطلبي را براي مدير      
  : به من گفت. به وي دادم

  
توانم   بيني درچه حالي است، ولي كاغذ را كسي نوشته كه من نمي             اوضاع اينجا را كه مي    

  . آن را ردكنم
  

اين  از و. بسيار بااخالق بود. العادگي داشت   در آن سن كم و در آن تاريخ، خيلي فوق         
  .بنان هم كه رفتند بسيار محبوب بودندبه ل. جهت زبانزد بودند

من يك سال بعد از رفتن آقاي صدر به لبنان، بـه آنجـا              . و اما خاطرات من از لبنان     
شايد روز اول بود كه مـن       . ايشان به كيفون براي ييالق آمده بودند      . تابستان بود . رفتم

 و بعد ايـشان     ماندم تا مغرب؛ نماز خواندم    .ايشان هنوز در شهر بودند    . به كيفون رفتم  
ديـدني كـرديم و شـامي       . آقاي حاج شيخ محمدجواد منعينه هم همراهشان بـود        . آمد

. انـد و بايـد بـروم        خورديم و من گفتم كه همراهان من و پسر من در هتـل خوابيـده              
بعد از آن مرتـب يـا ايـشان بـه شـهر         . اش دستورداد تا وي را بياورند       فوري به راننده  

خـاطره  . رسـيديم   رفتيم و به اين ترتيـب خدمتـشان مـي           ميآمد و يا ما به نزدشان         مي
شيرين ديگري كه به يادم هست آنكه يك سفر ديگر كه بيروت رفتيم، من و آقـازاده                 

آقاسـيدمحمدباقر صـدر   . رفتيم به صور و منزل آقاي صدر. مرحوم عالمه اميني بوديم 
عـوت هـستم در   آقاموسي گفتند كه من امروز د   . اول صبح جمعه بود   . هم آمده بودند  

اگر شما هم با من بياييد به شما بد         . روم  زدن مسجدي و به آنجا مي       هرمل براي كلنگ  
. رفتيم هرمل و هرچه رفتيم جلو ديديم از استقبال و مـردم خبـري نيـست     . گذرد  نمي

باالخره به منزل آقاي شيخ موسي شراره رفتيم كـه آقـاي آنجـا بـود و او هـم ظـاهراً             
بعدازناهار، آقاي صاحب مسجد را فرستادند آمـد  . دن آقاي صدر  اطالع بودند از آم     بي

ها را درآوردنـد و معلـوم شـد كـه يـك             تقويم. آقا وعده ما جمعه بعد است     : و گفت 
  . جمعه اشتباه شده است
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  سرنوشت امام موسي صدر
  

اكبر صادقي علي االسالم والمسلمين، دكتر ةحج  
  
  

آقاي صدر به ليبي رفتند اين بود كه از ايشان بـراي شـركت در جـشن                 علت آنكه   ... 
ايشان باتوجه به اختالفاتشان با قذافي، در رفتن به ليبي          . انقالب ليبي دعوت شده بود    

از قراري كه   . با يكي دوتن از سران كشورهاي مسلمان مشورت كردند        . ترديد داشتند 
جمهور وقـت    اما رئيس . ته بود كه نروند   كردم، حافظ اسد به ايشان گف      بنده اطالع پيدا  

اي پيش نيايد و آقاي قـذافي      ام كه مسئله    الجزاير اظهار داشته بودند كه من ترتيبي داده       
ايشان سرانجام هم با ترديد به اين سـفر رفتنـد،      . منتظرشماست! اآلن با همه صداقتش   

لبنـان  چرا كه شقاوت قذافي برايش روشن بـود و كارهـاي خـشن سياسـي او را در                   
قـذافي منكـر    . البته اخـتالف ايـن دوتـن صـرفاً اخـتالف مـذهبي نبـود              . شناخت  مي

گفت كه قـرآن مربـوط بـه زمـان         او مي . پذيريم  جاودانگي قرآن بود؛  قرآني كه ما مي       
ينها امروزه مـشكل مـا   ا... ش خودش است و احكام اسالمي هم مربوط به زمان خود       

امر هستم وبايد قـوانين اسـالمي را وضـع            ياكنون من هستم كه ول     كنند و   را حل نمي  
براي مثـال   . اند  سه كتاب نيز نوشته است يا برايش نوشته       ،  همين خصوص دو   در. كنم
شـود بايـد حـذف شـوند،          شروع مـي  » قل «ةيد كه تمامي آيات قرآن كه با كلم       گو  مي

آقاي صـدر هـم   . چراكه اينها خطاب به حضرت رسول است و ما مخاطب آن نيستيم        
جلسه به او گفته بودند كه اگر تو بخواهي منكر احكام اسالم و قـرآن بـشوي     در يك   

اين جملـه خيلـي بـه    ! خوري  نظر والدت هم به مشكل برمي      به اين معني است كه از     
گونه مسائل همه جنبـي اسـت و شـايد          بنده معتقد هستم كه اين    . قذافي برخورده بود  

 قذافي درواقع دسـتوري   . استگونه مسئله شخصي يا خصوصي دربين نبوده          هم هيچ 
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توانـست ايـن كـار را انجـام      درحقيقت او بهترين كسي بود كه مـي      . را اجرا كرده بود   
  .دهد

نمـودن حقيقـت امـر     البتـه روشـن  . من اعتقاد ندارم كه آقاي صدر شهيد شده است  
آيد آن است كه قذافي آقاي صدر را          آن چيزي كه به ذهن من مي      . مشكل است  بسيار

اينكه سوار هواپيما بشود، ربوده و بـه   ج بوده است، از فرودگاه و قبل از       كه عازم خار  
هر باليي كه سرآقاي صـدر آمـده، بعـدازاين    . بوده منتقل كرده است هرجايي كه قرار 

كـساني  . راحتي او را بكـشند    هبه اعتقاد من آقاي صدر كسي نبودند كه ب        . تاريخ است 
توانـست يـك مملكـت        كـسي بـود كـه مـي       دانند كه او      شناسند و مي    كه ايشان را مي   

مرحـوم آقـا    . زده را آرام كند و همچنين يك كشور آرام را به انقالب بكـشاند               آشوب
محمدباقرصــدر را علمــا و اهــل فــن  اهللا شــهيد آقاســيد يــةحيدرصــدر، پــدر آ ســيد

گويند آقاي صدر از نظر هوش، اسـتعداد و      مي. شناسند كه در نبوغ شهره آفاق بود        مي
. همـين سـنخ بودنـد      هت خاصي به اين  عموي بزرگوار خود داشـتند و از           نبوغ، شبا 

گونه، به تمـام كـشورها       نظر علمي آن چنان باشد و ازنظربرخورد بدين        كسي را كه از   
  .برند بين نمي آمد و با سران ممالك تماس داشته باشد، به اين آساني از و رفت

ته بودم، ايشان هم بـه عنـوان      رف  كه به مكه   54-55آيد كه در سفر حج سال         يادم مي 
در زمان ورود بـه عربـستان، در     . همان دولت عربستان سعودي تشريف آورده بودند      م

درآن . فرودگاه از ايشان استقبال شد و با اسكورت به محل اقامتـشان هـدايت شـدند               
اي اسالمي تشكيل شده بود كه تمـامي سـران كـشورهاي اسـالمي در آن                  سفر كنگره 

رغـم    آنكه ملك خالد به عنوان ميزبـان سـخنراني نمـود، علـي             از دبع. شركت داشتند 
  .اينكه تمامي سران اسالمي حاضر بودند، دومين سخنران آقاي صدر بودند

به نظر بنده قذافي مأمور بود كه ايشان را از صـحنه سياسـت لبنـان خـارج نمايـد،                    
ست هركـاري   توان  چراكه تا زماني كه ايشان در آن صحنه حضور داشت، اسرائيل نمي           

اي كـرده و   يادمان هست كه همان زمان اسرائيل حمله. را كه دوست دارد عملي سازد  
گونه خوني ريخته شـود       آقاي صدر بدون اينكه هيچ    . برخي نقاط را اشغال نموده بود     

آنهـا  . هـا را بيـرون كـرد   آمدهاي سياسي مسئله را حل كرد واسرائيلي   و با همين رفت  
توانند   شدن آقاي صدر فهميده بودند كه با وجود ايشان نمي          يكي دوسال قبل از ربوده    

از آقـاي    يتيمي بود كـه بعـد     درواقع لبنان به سان بچه    .  برسند در لبنان به اهداف خود    
  .صدر هر باليي را خواستند بر سرش آوردند

كننـد، قطعـاً بـه ايـن      هاي استعماري دنيا را تنظيم ميمن معتقدم كساني كه سياست  
  . طـور حـرام كننـد       جهـت را ايـن     اند كه نبايد يك شخصيت مؤثر از هر         مسئله رسيده 
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باالخره كشتن كاري ندارد، ولي اگر روزي روزگاري مـثالً تـصميم بگيرنـد لبنـان را                 
اگـر مـثالً   . تواند ايـن كـار را بكنـد ايـن آقاسـت       طور ديگري بكنند، آن كسي كه مي      

تواند ايـن كـار را بكنـد و تمـام      تر باشند كسي كه مي  گيرند كه شيعيان موفق   تصميم ب 
تنهـا شـيعيان بـه دنبـال        در لبنان نـه   . ع كند، اين مرد است    ها را دور هم جم    اين گروه 

آقـاي صـدر    . ايشان بودند بلكه ساير مسلمانان وحتي مسيحيان نيز مريد ايشان بودند          
هاي لبنان    ها و كوچه  كسي يك بار در خيابان    اگر   خيلي محبوب و مورد احترام بود و      

من كـساني كـه خـود را آلـوده ايـن مـسئله               به نظر . يافت  زد اين امر را درمي      قدم مي 
  طرفـي مخفـي نگـه      از. توانـد مـؤثر باشـد       دانستند كه آقاي صدر چقدر مي       كردند مي 

 من  اگر بخـواهم كـسي را مخفـي كـنم،           . داشتن يك نفر براي آنها كار سختي نيست       
ولي ايـن كـار بـراي       . اين كار موفق باشم    توانم در    روز مي  10سه روز تا    ،  حداكثر دو 

خيلـي راحـت   . يك كشور بـزرگ و پليـسي ماننـد كـشور قـذافي بـسيارساده اسـت            
بيابان جايي را با چند مأمور بگمارند و ازنظر هزينه و خرج هم مـشكلي       توانند در   مي

انـد    اند، راضي نبـوده     ه به او اين دستور را داده      آيد كساني ك    بنابراين به نظر مي   . ندارند
ايـم كـه      اين ساليان گذشته موارد زيادي داشـته       اينكه در    ضمن. كه ايشان از بين برود    

  .اند اند و اطالعاتي آورده اشخاصي آمده
دوسـتي دارم كـه   .  است72خرين اطالعي كه من شخصاً دارم، مربوط به عيد سال     آ

او با يكي از اطباي بـسيار حـاذق         . گلستان سكونت دارد  هاي مديدي است در ان    مدت
ساكن در يكي از كشورهاي اروپايي دوستي و مراوده داشت كه چندسال پـيش او را                

 بـا مـن تمـاس       72دوست من عيـد سـال       . براي معاينه آقاي صدر به ليبي برده بودند       
داً بـراي   گرفت و ضمن تبريك عيد، خبرداد كه يك ماه قبل از عيد، آن طبيب را مجد               

آن طبيـب آقـاي     . معاينه و درمان آقاي صدر كه كسالت مختصري داشت برده بودنـد           
گفت حالش خوب شده و ديگر هيچ نـاراحتي     صدر را ديده و معالجه كرده بود و مي        

داري و آيـا     من از دوستم پرسيدم كه تو چند درصد به ايـن مطلـب اعتمـاد              . نداشت
 گفت كه من در صحت ايـن واقعـه ترديـدي            دهي؟ و او در پاسخ      احتمال اشتباه نمي  

  .ندارم و دليلي ندارد كه آن طبيب خالف گفته باشد
اند، اگر ايـشان را از        كنيم كه آن كساني كه مباشر اين عمل بوده          طرفي ما فكر مي    از

هـا مـا    تمامي ايـن سـال     اينكه در    براي. كردند  بين برده باشند بايد اين امر را افشا مي        
كه ليبي و دارودسته سفارت و سـفير آنهـا و تمـامي اعضايـشان دائمـاً                 ايم    شاهد بوده 

اگـر  . گيرند مي گيرند و در تمام مراسم و مجالس مورد اهانت قرار           حمله قرارمي  مورد
  كرد، چـرا كـه بينـابين نگـاه          قذافي ايشان را از بين برده بود، به يك صورتي افشا مي           

د خود را قطع نكنند و دائماً مشكل ايجاد         ها امي گردد تا لبناني    داشتن قضيه موجب مي   



137 سرنوشت امام موسي صدر

شده و شـهادت   ديدند كه مثالً جسد آقاي صدر در فالن ساحل پيدا          اگر آنها مي  . كنند
آقـاي صـدر موقعيـت بـسيار ممتـازي          . شد  كردند، ديگر مسئله تمام مي      او را باور مي   

مـرگ  . دداشت و قطعاً به نفع طراحان اين قضيه بود كه اميد مردم از ايشان قطع شـو                
در ! ايـم   ساله مـا سـاكت نشـسته      به ايران نگاه نكنيد كه همه     ! باريك بار و شيون يك      

  !كنند شماري مي لبنان براي بازگشت ايشان ساعت
شـد، شـايد      اگر ايشان به اهـدافش نزديـك مـي        . آقاي صدر مرد بسيار ممتازي بود     

 ايـن . شـدند   مـي متحد كشورهاي اسالمي ديگر اين مرز بسته را نداشتند و با يكديگر       
توانست با اين جاذبـه بـه راحتـي            به طوري كه مي    مرد جاذبه بسيار نيرومندي داشت    

العاده را با آن حـسن نيـت    اگر اين جاذبه فوق. عقايد خود را به ديگران تحميل نمايد 
دسـت  هو خلوص و آن ديد وسيع سياسي و جهاني تلفيق كنيم، نتيجه بسيار عجيبي ب              

ايـشان انـسان بـسيار روشـن و بـا سـعه             . صدر خيلي اميد داشتيم   ما به آقاي    . آيد  مي
دهند بايد هـم سـعه صـدر        معموالً كساني كه كارهاي بزرگي انجام مي      . صدري بودند 

آقاي صـدر   . توانند كاري از پيش ببرند      داشته باشند و كساني كه ضيق قلب دارند نمي        
آقـاي صـدر    . داد  سوخت به همه روشـنايي و اميـد مـي           شمعي بود كه در تاريكي مي     

هـاي ميـان سـران كـشورهاي اسـالمي التيـام       توانست بـه خـصومت   كسي بود كه مي  
اين مرد اين توان را داشت كه تمامي دشـمنان و متخاصـمين را بـا يكـديگر                  . ببخشد

كساني كه اين كار را كردند، آينده       . آشتي دهد و يك همبستگي اسالمي را پديد آورد        
  .كردند و براي همين دست به اين عمل زدند ي ميبين ناخوشايندي براي خود پيش

مـن در   . هاي آقاي صدر مربوط به مرحوم دكتـر شـريعتي اسـت           يكي از بزرگواري  
ازطـرف دانـشگاه مـأمور بـودم تـا از        .  سفري تحقيقاتي به كشور مصر داشتم      56سال  

 و در بازگشت به ايران بـه لبنـان رفـتم      . امكانات دانشگاهي آنجا بازديد به عمل آورم      
. اين قضيه درسـت بعـد از فـوت مرحـوم شـريعتي بـود              . خدمت آقاي صدر رسيدم   

. دانيد جسد ايشان در سوريه با احترام زياد تشييع و دفـن شـده بـود        طور كه مي    همان
اين مسئله به محافل واليي ايران و قم و تهران بسيار برخورده بود كه چرا بايد آقـاي                  

 انحرافات اخالقـي را نـسبت بـه واليـت     صدر در تكريم شخصي كه به اصطالح اين      
 حقيقت آن است كـه دراصـل مـن بـراي ايـن،          .داشته است، چنين مراسمي به پا كند      

روز . سفرم را به لبنان كشاندم  كه درمورد اين مسئله بـا آقـاي صـدر مـذاكره نمـايم                   
اي از شيعيان رفته بـوديم كـه در    همراه آقاي صدر به مدرسه . تاسوعا و يا عاشورا بود    

يـادم هـست كـه آن روز        . نفـر سـخنراني كردنـد      چند. آنجا مراسم عزاداري برپا بود    
منـد هـستند و       به ايشان گفتم كه در ايران بسيار از شما گله         . ياسرعرفات هم آمده بود   

ايـد؟   گونه عمل كـرده  بسياري از دوستان نزديكتان هم اعتراض دارند كه چرا شما اين    
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كـدام از   مرحوم دكترشريعتي فـوت كـرد، هـيچ       آقاي صدر در جواب گفتند كه وقتي        
مرحـوم اسـتاد    (رهبران روحاني اقدامي نكردند و حتي پيام تسليتي براي پدر پيرشان            

من ديـدم كـه پيرامـون ايـن مـرد را جوانـان              . نيز ارسال نگرديد  ) محمدتقي شريعتي 
 جديـد برقراركـرده بودنـد،    ةاسـالم رابطـ  كـرده كـه بـا    مسلمان و انقالبي و تحـصيل  

 ند و اين نوع رفتار براي چنين نيروهاي جواني كه درحقيقت با الهام از دكتر              اهراگرفتف
كردند، قابل هضم نيست و نزديك است كه اين نيروهـاي جـوان               شريعتي فعاليت مي  

اين وضـعيت بـراي     . هاي ناخوشايندي را نسبت به روحانيت نشان دهند       العمل  عكس
دانستم كه در اين قضيه فحش خـواهم           من مي  گفتند كه   ايشان مي . من قابل قبول نبود   

هـا كـه كـم هـم          خورد، اما خودم را فدا كردم تا روحانيت زير سؤال نرود و اين بچه             
  .دست ندهند نبودند، پايگاه روحاني خود را از
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  عوجودي ناف،  جهانيةانديش
  

  اهللا حاج حسينعلي منتظري يةآ
  
  

 20بعـد از شـهريور      . كه من به قم آمدم، وقتي بود كه تازه رضاخان رفته بود           زماني  
البته يك يا دوماه قبل از آن هم آمده بودم، ولي استقرارم بعد از رفـتن رضـاخان               . بود
اهللا صـدر،     يةدادند عبارت بودند از مرحوم آ       يآن موقع آقاياني كه در قم شهريه م       . بود

در آن زمـان مـن مقـداري سـطح          . اهللا حجـت    يةحوم آ  خوانساري و مر   اهللا  يةمرحوم آ 
يـادم  .  درواقـع بـين سـطح و خـارج بـودم          ؛رفتم  خواندم و به درس خارج هم مي       مي

رفتم كـه   اهللا صدر مي يةماز مغرب و عشاء به درس مرحوم آ  ها بعد از ن   هست كه شب  
قـاي حـاج    شدم و با آ    هاي ايشان آشنا    كم با آقازاده    به اين واسطه كم   . گفتند  اصول مي 

البته حوزه  . صدر كه اآلن هستند و با آقاي حاج آقاموسي صدر دوست شديم            آقارضا
داد و هم عقل و تدبيرش       اهللا صدر هم شهريه مي      يةمرحوم آ . آن روز خيلي وسيع نبود    

يـادم هـست كـه آن وقـت در حـوزه            . ايشان بود كه به فكر امتحان افتـاد       . خوب بود 
خواستند زيربار    اي مي   عده. گفتند كه امتحان بگيريد   امتحان معمول نبود و آقاي صدر       

مـن  . كنيم  اش اضافه مي    باالخره ايشان گفتند كه هركس امتحان بدهد بر شهريه        . نروند
قـران آقـاي    15قران آقاي خوانساري،  15.  قران شهريه داشتم15به سهم خودم سه تا    

ممتحـنش  . كردمآن وقت در امتحان ايشان شركت       !  قران هم آقاي صدر    15حجت و   
 6مـا رفتـيم امتحـان داديـم و     . احمد زنجاني بودنـد  هم مرحوم امام و مرحوم آقاسيد 

  اهللا صـدر گذاشـته   يـة امتحان را مرحـوم آ   .  قران 21 ما اضافه شد و شد       ةقران به شهري  
گفتند باالخره آنهـايي كـه امتيـاز دارنـد      ايشان مي. بود و آقايان ديگر همراهي نكردند   

 اهللا صدر مرد    يةمرحوم آ .  آنها را اضافه كنيم    ةشان شهري   ا برحسب نمره  بدهند ت امتحان  
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ايـشان منبـر بـسيار      . عقل و تدبيرش خوب بـود     . سخاوتمند بود . بازي بود   دل و تدس
  .من منبرشان را ديده بودم. خوبي هم داشت
گفـتم و آقـاي       ها كه من بين سطح و خارج بودم، درس مطـول مـي            در همان وقت  
 شاگرد داشـتم كـه يكـي    8 يا 7من . آمدند در به درس مطول من مي  حاج آقاموسي ص  

 4بعد درس قوانين گذاشتم كـه بـراي   . فهميد  درس را خيلي خوب مي. هم ايشان بود 
ما از همان وقت ايـشان را بـه اينكـه    . آمدند گفتم و باز ايشان مي   نفر درس مي   10الي  

كـم بـا      كـم . ي است شناختيم  پركار، زحمتكش، باهوش و متعبد     خيلي فرد بااستعداد،  
ـ   آبـاد آمدنـد و      بار به نجف  حتي ايشان چند  . هم رفيق شده بوديم    همـان   مـا م   ةدر خان

هاي محله بهايي  هم در  كه با  روزي كه يادم هست . بود ماشاءاهللا قدشان هم بلند   . بودند
  : بهايي گفترفتيم، يك بچه آباد مي نجف
  

  !كشند چقدر اين آخوندها قد مي
  

ري پيش من مطول و مقداري هم قوانين خواند، ولي از آن افـرادي بـود    ايشان مقدا 
رفـت    كـسي مـي    حاال ديگر درس خارج چه    . كه پركار بود و زود هم به خارج رسيد        

. دانم كه به حدي رسيد كه قوه اسـتنباط داشـت            يادم نيست، ولي من همين اندازه مي      
اهـل اسـتنباط    . خوب بـود  كرد و     شد اظهارنظر مي    گاهي اوقات كه مسائلي مطرح مي     
كـرد،   اي هـم كـه فكـر مـي       ايشان در هر مسئله   . كرد  بود و مسائل اسالمي را درك مي      

موضـوع زمـان و مكـان در اسـتنباط          . دانست  مسائل جهان را مي   . كرد  جهاني فكر مي  
اي، شرايط زماني و مكاني را        خيلي مؤثر است و ايشان از آنهايي بود كه در هر مسئله           

  . گرفت درنظر مي
من هميشه تأسف مي خـورم كـه اگـر    . آقاي حاج اقا موسي مرد مدير ومدبري بود       

براي اينكه هـم عقـل   . اآلن ودر شرايط فعلي حضور داشتند خيلي وجود نافعي بودند      
. تدبيرش خوب بود، هم علوم اسالميش خوب بود وهم مردم داريـش خـوب بـود          و

مدارنـد  هـستند كـه سياسـت     ها  بعضي. شناختنش خوب بود، جهاني هم فكر مي كرد       
ايشان وسعت نظر خيلي عجيبي داشـت  . وسعت نظر ندارند   ولي خط خاصي دارند و    

در حقيقـت قبـل از آمـدن    . دشـ ين اصل هم در لبنان وجـودش مـؤثر          به خاطر هم   و
تنها كـسي    ايشان، شيعيان لبنان با اين كه زياد بودند ولي مقهور طبقات ديگر بودند و             

 آنها را متشكل وهماهنـگ سـازد و        عه لبنان شخصيت بدهد و    كه توانست به مردم شي    
نمايندگانـشان را بـه رسـميت بـشناسد،      كاري كند كه دولت ناچار شود تا مجلـس و  

آقاي صـدر توانـست كـاري        ها زياد هستند و   ها وماروني در لبنان مسيحي  . ايشان بود 
چنين .  گردد هماهنگي حفظ  با اهل سنت هم درگير نباشد و      . بكند كه درگيري نباشد   
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اگـر چنـين فـردي    . اهـل گذشـت باشـد    كسي بايد خيلي وسعت نظر داشته باشـد و      
  . بخواهد تند باشد كاري از پيش نمي برد

حال كه رهبر اسـالم      عين در  صپيامبر.  است صراخالق تقريباً همان اخالق پيامب    اين  
قتي كه آمد    و صق وخوي را در پيامبر    مثالً اين خل  . اغماض بود و  هل عفو   بود، خيلي ا  

 جنـگ بـه راه   صبا اينكه مردم مكه، آن همـه عليـه پيـامبر   . ومكه را فتح كرد مي بينيم     
انداخته بودند، ولي به محض اينكه ايشان مكه را فتح كرد، خانـه ابوسـفيان را كـه در      

  : فرمود بعد از آن سخنراني كرد و. رأس دشمنان بود، خانه امن قرار داد
  

  ا شما چه خواهم كرد؟ شما خيال مي كنيد كه من ب
  

  : گفتند
  

  . تو برادر كريمي وپسر برادر كريمي
  

  : فرمود
  

  . تان آزاد هستيدهمه
  

با آنكه مالك بن عون رئيس حوازن گفتـه بـود           ) بعد از فتح مكه   (در جنگ حوازن    
 هزار نيرو عليه پيـامبر  30 دربيفتند، پس ما چه كنيم،   صكه اهل مكه نتوانستند با محمد     

 اكرم
وقتي آثار شكست در آنها پيدا شد وخودش بـه طـائف گريخـت،              . ع كرد  جم ص
  : گفتند.  فرمودند كه مالك كجاستصپيامبر
  

  . فرار كرد
  

  : فرمود
  

اگر بيايد واسالم اختيار كند، هم زن وبچه اش را تحويـل مـي دهـيم          . به او بگوييد بيايد   
  . صد شتر نيز به او مي دهيم. وهم مالش را

  
بعدها از سـرداران لـشكر اسـالم در           شد؛ اسالم آورد و    صم پيامبر او هم آمد وتسلي   

 اين وسعت نظر پيامبر اكـرم     . جنگ شمام شد  
رسـاند كـه حتـي نـسبت بـه          را مـي   ص

  . اغماض بودند دشمنان، اهل عفو و
مـن بارهـا   .  زنده باشدشاءاهللان.  خبر نداريمحال ما از حاج آقا موسي وسرنوشتش     

ر مدب. ي با عقل وتدبير عمل مي كرد      وجودهايي بود كه خيل   ايشان از   . امتأسف خورده 
اهل اسـتنباط باشـد     عين حال به حدي كه بتواند در مسائل اهل نظر باشد و       در بود و 
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ا آن عقل وتدبيرش توانست     عرض كردم كه در لبنان ب     . وجود نافعي بود   رسيده بود و  
توان ، مي دارند تشكيالتي و حيثيتي شيعيان لبنان  كه هم اآلن. شخصيت بدهد  هابه شيعه 

  . گفت كه به خاطر زحمات ايشان وعقل وتدبير اوست
تا اينكه يـك بـار   . از آنجا كه ايشان در لبنان بودند، خيلي با هم رفت وآمد نداشتيم   

به ديدن شاه رفتند وبعد از آن به خانه ما هم آمده بودنـد، ايـشان در     به ايران آمدند و   
وقت ما را تحت فشار گذاشته      ن آن چو. صحبت كرده بود  اين مالقات راجع به ما هم       

به نظرم مي آيـد  . يا با عَلم   البته اآلن يادم نيست كه با شاه صحبت كرده بود  و           . بودند
اينها افراد را مي پذيرفتنـد      . ها مؤثر نبود  البته اين صحبت  . كه با عَلم صحبت كرده بود     

ي اسـتفاده كننـد ودر عـين حـال          ومي خواستند از حيثيت كساني مثل حاج آقا موسـ         
مثل اينكه  . يك بار ديگر هم به يادم است كه ايشان آمده بودند ايران           . امتياز هم ندهند  

آمد وجلسه اي داشـتيم وكارهـايي را   . همان زماني بود كه امام از زندان آزاد شده بود     
قتـي  گفـت كـه و  ايشان مـي . نفر بوديم 8 تا 7در آن جلسه . كه كرده بود تشريح نمود   

   ...الدين تازه از دنيا رفته بودمرحوم شرف. ع چگونه بودآنجا رفته است وض
آقاي حاج آقا رضا صـدر      . داشتنداهللا صدر دو نوع طرز فكر       يةهاي مرحوم آ  آقازاده

تحملـش   آقاي حاج آقا موسي صـدر صـبر و        . گفتچه عقيده اش بود صريحاً مي     هر
خوريم ما تأسف مي  . كردبرخورد مي  پلماسيكرد؛ با دي  مي  دبرخور سياسي و بود بيشتر

ي احاج آقا موسـي واقعـاً بـر       . وم شديم مان از وجود ايشان محر    اسالمية  كه در جامع  
شاءاهللا خدا حفظشان كند، اگـر هـم از         اگر حيات دارند ان   . ي مفيد بودند  جامعه اسالم 

  . دنيا رفته باشند خداوند درجاتشان را عالي بكند
خيلـي بزرگـان را از دسـت    . الب از اين ضايعات زيـاد داشـتيم  متأسفانه در اين انق 

 وجودهاي نافعي بودند كه      ...مرحوم مطهري، مرحوم بهشتي، علماء، بزرگان و      : داديم
ائمه مـا در رأس بودنـد، ولـي متأسـفانه شـهيد             . رفتند وبناي دنيا بر همين بوده است      

  . شدند وبه زندان افتادند
هـايي متعبـد بودنـد      اهـل حـق آدم    .  بوده اسـت   باطل ق و حدر عالم هميشه جنگ     

عكس اهل باطل دست به همه كـاري        هوخيلي از كارها را نمي خواستند بكنند، ولي ب        
  . عالم، عالم امتحان است. اندظاهر شكست خوردههمي زنند، در نتيجه اهل حق غالباً ب

  . ر بكندي ما را به خةشاءاهللا عاقبت همخدا ان
  

10/10/72   
  



 

  
  
  
  
  
  

   مرجعيتةشايست
  

  اهللا سيد محمدعلي ابطحييةآ
  
  

كند و مردم     خورم كه روزگار از چنين وجود پر بركتي استفاده نمي           اوالً من تأسف مي   
از بركات وجودي وي محروم هستند و نيز از اينكه هم من به فراغ وي مبـتال هـستم           

قة شديد من به    و اگر به خاطر عال    . و هم مردم از استفاده كردن از وي محروم هستند         
فقط به جهـت حـق      . ايشان نبود، حاضر به هيچ نوع صحبت و مصاحبه و غيره نبودم           

اي   اي كه ايشان بر من دارند و عقد اخوتي كه با هم داشتيم و اينكه بتوانم ذره                  برادري
  .از حق ايشان به خودم را ادا كرده باشم، اين صحبت را پذيرفتم

 كه بخواهم راجع بـه بيـت        تر از آن هستم   كوچكع به بيت ايشان، در واقع من        راج
بيـت مرحـوم صـدر      . اهللا العظمي حاج سيد صدرالدين صدر صحبت كـنم          يةمرحوم آ 

. عريين هستند؛ از اوالد موسي بـن جعفـ        عزيزترين بيوت علويين و هاشميين و موسو      
هـم  انـد و خودمـان     من چه بگويم دربارة اينها و دربـارة حـاالتي كـه ديگـران گفتـه               

اجداد اينها تـا حـضرت موسـي        . ة من وزار  ة و وزار  ة من صدار  ةانيم؟ ورثو صدار  د  مي
اي  البته نـام عـده  . هاي برجستة علمي و اخالقي شيعه بودند        همه شخصيت  عربن جعف 

سيد اسماعيل صدر كه از مفـاخر   ااند، مثل مرحوم آق از اعالم اين بيت را آقايان شنيده   
.  عـام بعـد از مرحـوم ميـرزاي بـزرگ شـدند      شيعه بوده و در كربال هم مرجع تقليـد    

مرحوم آقا سيد اسماعيل صدر، مرحوم آقا سيد حسن صدر صاحب تأسيس الشيعه و              
ترين آنها، مرحوم آقاي    ها چند برادر بودند كه كوچك        اين .مرحوم آقا سيد صدرالدين   

از . فرمود كه مرحوم آقا سيد حيدر بـود، پـدر آقـا سـيد محمـدباقر صـدر                   خويي مي 
دين، بزرگ خاندان صدر آقاي حاج آقا رضا صدر كه از مفـاخر حـوزه اسـت،                 موجو

 توانند دربارة خصوصيات ايـن بيـت و آبـاء و اجـداد خـود صـحبت                  بهتر از همه مي   



144    يادنامة امام موسي صدر

يكي ديگر، آقا سيد محمد صدر هست كه زماني در عراق رئيس الوزرا بودنـد    . نمايند
گويا زماني يك تشري هـم      . تو من سفري را كه ايشان به ايران آمده بودند يادم هس           

وقتي كه رضاخان، محمدرضا را براي تحصيل فرسـتاده بـود،           . به محمدرضا رفته بود   
طبيعي است كه براي خاطر رعايـت       . سر راه آمده بود به عراق و وارد بغداد شده بود          

ديـن بـودنش بـا        ادبي و بـي     روي آن بي  ). حرم كاظمين (مسائل سياسي به حرم بيايد      
 وان مطهر حضرت كاظم   چكمه وارد اي  

آقا سـيد محمـد صـدر كـه رئـيس           .  شده بود  ع
! الوزراي عراق بود با صدايي بلند خطاب كرده بودند كه مؤدب باش، كفشت را بكن               

كه به محمدرضا خيلي برخورده بود و تلفني با رضا شاه صحبت كرده بـود و او هـم                
 در هر صورت !خواستي بفهمي در حضور چه كسي هستي        به پسرش گفته بود كه مي     

هـا را و خـصوصاً شـرح    شرح حال اين  . هاي مهم بود    آقا سيد محمد هم از شخصيت     
توان در كتاب اعيان الشيعه آقا سيد محسن جبل عاملي            حال علماي معاصرشان را مي    

مرحوم آقا سيد حسن صدر هم نوشته، مرحوم حاج شيخ عباس قمـي نوشـته،               . يافت
 اسـتادمان در كتـاب خودشـان شـرح حـال       مرحوم حاج آقا بزرگ صاحب الذريعه و      
و  هـاي درخـشان عـالم علـم     ها چهرهاين. اند علماي معاصر اين بيت را مفصالً نوشته  

بيتـشان طبعـاً چيزهـايي    . كساني نبودند كـه حاالتـشان مخفـي بمانـد        . كماالت بودند 
 ام از مرحـوم آقـا سـيد اسـماعيل           من قضايايي هم شـنيده    . ايم  دانند كه ماها نشنيده     مي

  .صدر، لكن در مقابل بيت چيزي نيست و از آنها شايد بهتر بشود استفاده كرد
كساني بودنـد   العظمي آقا سيد صدرالدين صدر، ايشان از        اهللايةاما راجع به مرحوم آ    

. اهللا آقاي حائري بزرگ، مؤسس اين حـوزه مباركـه قـم بودنـد            يةكه در كنار مرحوم آ    
فتند، رضا شاه تصميم داشت ايـن حـوزه را از           وقتي كه مرحوم آقاي حائري از دنيا ر       

مرحـوم  . اين قصه را مرحوم آقاي صدر خودشان بـراي مـن نقـل فرمودنـد     . بين ببرد 
آقاي صدر براي من فرمودند كه رضا خان دستور داد كـه امتحـاني در حـوزه گرفتـه                   

امتحاني شديد و به طوري كه كـسي سـالم نمانـد و نتيجتـاً بـه                 . شود از تمام طبقات   
   :فرمود مي. حالل حوزه بينجامدان

  
دستور هم  . حوزه مستولي شده بود كه آقايان خيلي به زحمت افتاده بودند           بر رعبي چنان
حوزه، در آن    به توهين براي هم او. باشد وقت معارف رئيس با امتحانات تمام كه بود داده

  . رده بودنك شركت  در مراسمروز موعود كه همه در مدرسة فيضيه حاضر شده بودند،
  

   :فرمودند مرحوم آقاي صدر مي
  

كـه بايـد سـؤال      (آن روز از اول جلسه تا آخر جلسه مرحوم آقا سيد احمد خوانـساري               
  . ها نكرد يك سؤال از طلبه) كرد مي
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خواستند تعريفـي   ه ميايشان اين را نه به عنوان مدح خودشان بلكه به مناسبت اينك           
   :ايشان فرمودند. خوانساري بكنند فرمودندالعظمي سيد احمد اهللايةاز مرحوم آ

  
هـا   چه سؤالي خيلي ابتدايي از يكي از اين طلبهما به آقاي خوانساري گفتيم حاال يك نيم 

هـا   طلبـه . ترسـم   فرمود، مـي  . بكنيد كه نگويند اين امتحان يك امتحان صوري بوده است         
 باشد و نتواند جـواب    ترسم سؤالي بكنم و طلبه را رعب گرفته         مي. اند  همه مرعوب شده  

  . بدهد و ضرر به حوزه بخورد
  

وزير معـارف هـم بـه       . فرمودند  اين را در مقام تعريف ايمان مرحوم خوانساري مي        
   :فرمودند عنوان اهانت نيامد و آقاي صدر مي

  
  ! شروع كنيد! شروع كنيد: وقتي آن فرد نيامد، گفتم

  
فـردايش كـه آن فـرد       . حان كـرديم  آن روز مثالً همه را امت     . امتحان را شروع كرديم   

مـرد  . آمده بود براي گرفتن امتحان، به او گفتيم كـه امتحـان را گـرفتيم و تمـام شـد                   
در ايام ورود مرحوم آقاي بروجردي به قـم، حـداكثر           . عجيبي بود مرحوم آقاي صدر    

وفاداري و حمايت از علم و حمايت از حوزه و حمايت از طلبه را بـه تكـريم آقـاي             
بـود،  محلي كه در صحن محل نماز آقاي بروجردي         . آقاي صدر انجام داد   بروجردي،  

العظمي آقاي حائري بود و آقاي صدر كـه بعـد از            اهللايةدر گذشته محل نماز مرحوم آ     
ايشان حتي ايـن    . خواندند  مرحوم آقاي حائري جانشين ايشان بودند در اينجا نماز مي         

  .محل نماز را واگذار به آقاي بروجردي كردند
  ـــ آقـاي صـدر رسـيدم، سـال دوم يـا سـوم        اي كه من خدمت مرحـوم         اول مرتبه 

 بعد از ورود مرحوم آقاي بروجردي بـه قـم           ــن دقيقاً در خاطرم نيست      دانم؛ اآل   نمي
در اينجا اولين برخورد مـن      . آقاي صدر تابستان تشريف آورده بودند به اصفهان       . بود

: پسرهايـشان شريف آوردند اصفهان بـا  آقاي صدر ت. بود با آقاي آقا سيد موسي صدر  
از دامادهايشان هم، آن وقت آقاي      . موسيآقا آقا صدر و حاج   رضا صدر، علي  حاج آقا 

حاج آقا محمدباقر طباطبايي معروف به سلطاني تشريف آورده بودند كـه از بـستگان               
رتبـة سـطح كفايـه و مكاسـب و          ي هستند و آن وقت از مدرسين عالي       آقاي بروجرد 

و در آن وقـت،     . م بود هاي درسي پرجمعيت ق     بودند و حوزة درسشان از حوزه     فرايد  
آقاي خادمي صدري   . اهللا خادمي كه ايشان هم صدري بودند وارد شدند        يةبر مرحوم آ  

) اخوي مرحوم شهيد سيد محمـدباقر صـدر       (بودند و مرحوم آقا سيد اسماعيل صدر        
لقب خادم الشريعه دادنـد و لقـب   كرد تا اين اواخر كه چرا ايشان به خودشان     گله مي 

بر مرحوم  . يشان هم صدري بودند   در هر صورت ا   . صدري را از خودشان دور كردند     
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اهللا خادمي وارد شدند و مردم اصفهان، علما و طبقات مردم كامالً از ايشان استقبال               يةآ
 علما از ايشان بـراي تـدريس در  . مردم عالقة زيادي به آقاي صدر نشان دادند      . كردند

همين جايي كه در ايـامي كـه    (مدرسة صدر بازار اصفهان، مركز حوزة علمية اصفهان         
گفـتم و همـين تابـستان     خوانـدم و هـم درس مـي    از نجف برگشته بودم هم نماز مي    

آقاي صـدر تـشريف آوردنـد و علمـا هـم از درس              . دعوت كردند ) گذشته هم بودم  
ار اصـفهان را كـه بـر اثـر          و ايـن حـوزة كهنـسال عجيـب بـاز          . ايشان استقبال كردند  

فشارهاي رضاخان فرسودگي برايش حاصل شده بود، مرحوم آقاي صدر با درسشان             
اكثر علما بـه جـز چنـد نفـر بـه درس             (و آن جمعيتي كه از طبقات علما و پيرمردها          

كردنـد،    شـركت مـي   ) ايشان حاضر شده بودند و جمعيت انبوه و خيلي آبرومند بـود           
ن موضوع صحبت و بحثشان در اين ايـام در واليـت بـود و               ايشا. دوباره زنده كردند  

مرحوم آقاي صدر را مردم و      . مخصوصاً يادم هست بحث واليت فقيه را هم فرمودند        
براي اينكه همه بتوانند از ايشان استفاده كننـد،     . علما براي نماز خواندن دعوت كردند     

 اصـفهان در بـازار    قـديمي ةتـرين مدرسـ  ماه رمضان در مدرسة مال عبداهللا كه بـزرگ  
ها هم كه متصل بود، فرش انداخته بودنـد   است، روي نهر آب را پوشاندند، در حجره       

بعـد  . كردند  و چراغاني كرده بودند و انبوه جمعيت نمازگزاران به آقاي صدر اقتدا مي            
در مسجد شـاه عبـاس كـه در     . كردند  هر چند روزي در يكي از مساجد دعوتشان مي        

اهللا كـه بـاز     در مسجد شيخ لطف   . ت نماز خواندند  ان واقع اس  ميدان معروف نقش جه   
يـشان ايـن بـود، زيـرا        در همان ميدان است، چند وقت نماز خواندند و البته عنايت ا           

ايـشان در   . اهللا بسته بود و ممنوع بـود كـه در آنجـا نمـاز بخواننـد               مسجد شيخ لطف  
آمـد و بـه همـين       مسجد شاه عباس كه نماز خواندند، قدرتي براي روحانيـت پديـد             
به همين مناسبت  . مناسبت ايشان اظهار تمايل كرد كه در مسجد شيخ هم نماز بخواند           

در مسجد دارالـشفاء،    . آن وقت به بعد ديگر در آنجا باز شد          هم در را باز كردند و از        
 فهان، ايشان به نوبـت، هـر  در مسجد جامع، در مسجد سيد، در اين مساجد بزرگ اص 

شب آخر و قبـل از بازگـشت ايـشان بـه            . كردند  از را برگزار مي   چند شب يك بار نم    
حوزة قم، در مسجد جامع شهر اصفهان تمام طبقات مردم براي توديـع ايـشان جمـع           

ايشان هم براي خداحافظي با مردم آمـده بودنـد و بنـا شـد بـراي مـردم                   . شده بودند 
 از طـرف آقـاي      البته. به منبر تشريف بردند و براي مردم صحبت كردند        . صحبت كند 

بروجردي هم آمده بودند به ديـدن ايـشان و دعـوت از ايـشان كـه زودتـر تـشريف                     
   ...بياورند به قم و

موجبات انس چند چيـز    . بعد وقتي كه ما آمديم به قم، عالقة من به ايشان زياد شد            
خواندنـد، قرائـت     يكي اينكه مرحوم آقاي صدر در مراجعي كه نماز جماعت مي          . بود
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به جهت اينكه ايشان متولد عراق بود و معموالً ايرانياني كه           .  زيبايي داشت  فوق العاده 
آقـاي صـدر قرائـت      . خوانند  ها نماز مي    گردند زيباتر از خود عرب      در عراق متولد مي   

شب بـه نمازشـان     ايشان باعث شد كه ما هر     جذابيت قرائت   . العاده جذابي داشت    فوق
 سابقاً مسجد موزه بود، نماز جماعت بود        البته چون جلوي مسجد ايشان كه     . رفتيم  مي

شـديم و مرحـوم آقـاي بروجـردي      و ديگر راه ورود نبود، گاهي از اوقات موفق نمي      
توانـستيم بـه    اما تـا مـي  . م نماز آقاي بروجرديرفت شد و مي    ازشان ديرتر شروع مي   نم

قـاي  بعد از نظر اينكه منزل ايشان نزديك مدرسـة آ         . رفتيم  نماز مرحوم آقاي صدر مي    
البته آن زمان مدرسة آقاي حجت      . حجت بود و ما وارد بر مدرسة آقاي حجت بوديم         

در هـر حـال   . ساخته نشده بود و يك عمارت قديمي بود و خريده بودند كه بـسازند  
  .شد كه ما زياد خدمت ايشان مشرف شويم اين نزديكي باعث مي

 ايـن سـنگين اسـت       با اينكـه  . نكتة ديگر در سؤال كردن فقه واصول و مباحث بود         
رود بيايـد و   براي محصل و هكذا براي استاد كـه كـسي كـه بـه درس اسـتادي نمـي                

قـدر ايـشان در مكـارم اخالقـي          بنمايد، ولي آن   دهاي درس خود را از اين استا        سؤال
خواستم بروم  رفتند براي درس و من هم مي        عجيب بود كه ما هر روز وقتي ايشان مي        

دم و در راه بازگـشتن،  كر ه از ايشان سؤاالت خودم را مي   رفتم و در را     براي درس، مي  
شدم و    گويا من كسي بودم كه به هفت تا درس ايشان حاضر مي           . طورشب هم همين  

. اين از مكارم ايشان بـود     . كردند  گونه برخورد مي  ترين فرد به ايشان بودم، اين     نزديك
ود كه من از نظر سـنم       علتش هم آن ب   . اما من به درس ايشان چند روزي بيشتر نرفتم        

آن وقتي كه اصـفهان بـودم و ايـشان تـشريف            . در وضعي نبودم به درس ايشان بروم      
چه من كفايه و مكاسب و منظومـة حـاج مـالي            اگر.  سالم بيشتر نبود   15،  14آوردند،  

. كرد كه از ايشان استفاده بكـنم      خواندم، اما خوب سن من اقتضاء نمي        سبزواري را مي  
گفتنـد    آقاي بروجردي هم اصول مي    . به درس آقاي بروجردي رفتيم    به قم كه آمديم،     

و در درس مرحوم آقـاي حجـت        ) فقه و اصول  (در درس آقاي بروجردي     . و هم فقه  
در . اين چهار تا درس فقه و اصـول بـود بـراي مـن             . شديم  حاضر مي ) فقه و اصول  (

لـذا ديگـر    . مرفتي  فلسفه هم به درس اسفار پيش مرحوم آقا شيخ مهدي مازندراني مي           
اما مع ذلـك كثيـراً بـا ايـشان بـودم، يعنـي         . توانستم استفاده بكنم    از درس ايشان نمي   

توانم بگويم روزي دوبار با ايشان بودم و از محاسن اخالقي ايـشان چـه بگـويم؟                   مي
آمـديم بـا      ايشان در راه كـه مـي      . چه حقي بر حوزه دارند    . خدا رحمت كند ايشان را    

هيكل ايشان درشت بود، سنگين بود، وضع قلبـي مناسـب نبـود،           اينكه بيمار بودند و     
داد و آنچـه      كـرديم جـواب مـي       سؤال مي . ايستاد  كرديم مي   رفتيم و سالم مي     وقتي مي 

برند ما دنبال ايشان برويم، از بس         كرديم كه اجازه دهند همان طور كه تشريف مي          مي
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كـرديم    گـامي كـه صـحبت مـي       هن. ايستاد  ها و طلبه پرور بود، مي       متواضع بود با طلبه   
كرديم كه آقاجان بگذاريد بياييم دنبالتان تا دم صـحن و             ايستاد و آنچه استجازه مي      مي

با اين  !  رفت صحن، تنها    آمد و مي    ايشان تنها مي  . داد  گرديم ايشان اجازه نمي     بعد برمي 
  !عظمتي كه داشت

 كجا و ايشان بـا آن       با اينكه من  . ما خاطرات زيادي با مرحوم آقاي صدر داريم       . بله
مـا بچـه   . كرد و پنـاه حـوزه بـود    ايشان در همة ابعاد به حوزه كمك مي    . عظمت كجا 

زند، با ما صـحبت   اش حرف مي كرديم، عين پدري كه با بچه    ها هر سؤالي كه مي      طلبه
براي همة مراجع پناه بود، حتي در مسائل مهم سياسي و اضـطرابات سياسـي         . كرد  مي

پنـاه مراجـع ايـشان بـود و آقـاي           . ارم در مورد آنها صحبت كنم     آن ايام كه خوش ند    
مـن  . داد خواست انجام بدهد با مشورت ايشان انجـام مـي       بروجردي كاري هم كه مي    

يادم هست كه در اوضاع هيجاني آن روز ايران، يك موقع آقاي بروجردي در وشـنوه            
يكـي از   (مرحـوم آقـاي صـدر در كرمجگـون          . بودند و ما هم در خدمتـشان بـوديم        

آقاي بروجردي در آن شـب آقـازادة خـود و برخـي از             . بودند) روستاهاي اطراف قم  
بله آقـاي صـدر پنـاه    . خواص خود را براي مشورت نزد مرحوم آقاي صدر فرستادند        

خواسـت بـا آقـاي بروجـردي          در مواقعي كه شاه مي    ! بود حتي براي آقاي بروجردي    
براي آقاي بروجـردي خيلـي    . هم بودند مالقات كند، آقاي صدر و آقاي بروجردي با         

  .پناه بود و ابعاد حوزه را توجه داشت

ه كه معـروف اسـت كـه        االدّلتحفة كه مرحوم سردار كابلي، صاحب       من يادم هست  
سهم بزرگـي در خـدمت بـه شـيعه دارد، در كرمانـشاه بـود و كـسي هـم ايـشان را                        

كـرد    وي تجليل ميمرحوم آقاي صدر روزي كه خدمت ايشان بوديم از       . شناخت  نمي
 چـون وي از  ـو طرحي ارائه داد براي اينكه مرحوم سردار كابلي را به قم بياورنـد ــ             

ايشان طرحي داد براي اينكه مرحوم سردار كـابلي را  ــ . كرد  آمدن به قم استنكاف مي    
مرحوم عالمـه   . به حوزه بياورند و مرحوم آقاي بروجردي هم دعوت كردند از ايشان           

. بريز كه آمدند، شايد چند روزي بود كه هنوز درس شـروع نـشده بـود            طباطبايي از ت  
اولين كساني كه دعوت كرديم از ايشان كه آقا درس را شروع بفرماييد، بنده و آقـاي                 

در دورة اول دو سـه نفـر بيـشتر        . اخوي بوديم و ايشان درس اسفار را شروع كردنـد         
البتـه در دورة دوم     . بـوديم  پـنج نفـر بيـشتر ن       ،بعد در درس شفاء هـم چهـار       . نبوديم

مرحـوم آقـاي طباطبـايي در       . جمعيتي بودند كه آقا موسي صدر هم در آن دوره بـود           
مـا بـا   . تبريز تفسيري نوشته بودند تحت عنوان تفسير قرآن به قرآن كه دو جلـد بـود         

مـن خـدمت مرحـوم    . ايشان تماس گرفتيم و فهميديم كه ايشان چنين تفسيري دارند     
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ايشان فرمودند بگيريـد    . دم كه ايشان چنين تفسيري نوشته است      آقاي صدر عرض كر   
چنـد  . من تفسير را از آقـاي طباطبـايي گـرفتم و بـه ايـشان دادم          . و بياوريد من ببينم   

روزي پهلوي ايشان بود و ايشان آقاي طباطبايي را خيلي تشويق كردند به اينكه ايـن                
 درس را شروع كننـد و قـدري       كتاب را چاپ بكنند، منتهي با بسط و توصيه به اينكه          

تر بحث شود و ايشان هم همين كار را كردند كه حاال هم در مجلدات              مسائل گسترده 
. الغرض، آقاي طباطبايي را ايـشان سـر كـار آورد          . هاي طويلي شده است     كثيره بحث 

. كما اينكه ايشان در تشويق، خيلي حق به گردن آقاي طباطبايي و تفسير ايشان دارند              
  .رت آقاي صدر خيلي مشوق بود براي تمام طبقات علما، طالب و مردمدر هر صو

ها بروند، اما ايشان در يـك         معموالً علماء بزرگ رسم ندارند كه به حجرة بچه طلبه         
اي  يادم هست كـه اولـين دفعـه   . روز عيد به مدرسة آقاي حجت و به حجره ما آمدند     
ايام عيد بود و در حجـره را        . ودكه اين شعر را شنيدم از مرحوم آقا سيد صدرالدين ب          

  : فرمودند كه در را باز كنيد. طبعاً بسته بوديم
  

  تن مپوشانيد از باد بهارر       گفت پيغمبر به اصحاب كبا
  

آخـرين فـردي كـه در شـب         . قضاياي زيادي دارم بين خودم و مرحوم آقاي صدر        
دانم شـب     ني بود، نمي  شبي در ماه ربيع الثا    . رحلتشان، ايشان را مالقات كرد من بودم      

آقا چـون كـسالت داشـتند، مـدتي         . به منزل ايشان رفتم   . يادم نيست  ... يكشنبه بود يا  
. »فرمايند تشريف بياوريـد بـه انـدرون         آقا مي «: خدمتكارشان آمد و گفت   . درس نبود 

پهلـوي آن اتـاق   (كردنـد   رفتم به اتاق اندروني، اتاقي كه ايشان در آن اسـتراحت مـي     
  : سؤال كردم. ا خوابيده بودآق). بيروني

  
  آقا كسي اينجا نيست؟ 

  
   :فرمودند

  
  .  اينجا بود و اآلن رفت منزلرضاآقا

  
 مثل اينكه .آقا هم تهران بود و آقاموسي صدر هم براي كاري به تهران رفته بود            علي

با اينكه شـب تحـصيلي بـود و    . خواست كه من بنشينم  آقاي صدر آن شب دلشان مي     
  : فرمودند.  اما ديدم كه ايشان ميل دارند بنشينم و نشستممن كار داشتم،

  
  . كه درس را مجدداً شروع كنيمفردا صبح بنا هست 
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آمده بود و از ما دعـوت كـرده         ) وزير بهداري وقت  (چه فرمودند ديروز عامري     اگر
منتهـا  . اي از مـا بكننـد       كه برويم تهران و در بيمارستان قلب بستري شويم تـا معاينـه            

  . ه بودند ميل ندارمفرمود
  

  : عرض كردم
  

  چرا آقا؟ 
  

  : فرمودند
  

  . ها محجبه نبودند ها زن اول آنكه آن ايام در بيمارستان. به سه جهت
  

هـا، مخـصوصاً بيمارسـتان قلـب تهـران خيلـي زننـده بـود بـراي                    كادر بيمارسـتان  
ه بودنـد،   قبالً كه آقاي صدر را در آنجا بستري كرد        . روحانيت؛ خيلي خيلي زننده بود    

ها و دكترها را غير زن گذاشته بودند و           آن بخشي كه ايشان بستري شدند تمام كارمند       
خواسـتند ادب كننـد و مرحـوم       آنهـا مـي   . اين يك قدري براي بيمارستان سنگين بود      

از طـرف ديگـر     . فرمودند اين تحميلي اسـت از مـن بـراي بيمارسـتان             آقاي صدر مي  
آنجا حتي شـاه    . ست به ساعات خاص و ايام خاص      ها در بيمارستان محدود ا      مالقات
خـواهم بـراي خـاطر مـن          آيد و اين براي بيمارستان سنگين است و من نمـي            هم مي 

   :سپس فرمودند. بيمارستان به زحمت بيافتد
  

در شـرايط  . خواهند از ما اسـتفادة سياسـي كننـد          رويم تهران، سياسيون مي     ماها وقتي مي  
  . ند از ما استفادة سياسي كنندخواه حالي ما مي بيماري و بي

  
  : ايشان فرمودند. خوب آن ايام هم بين شاه و دولت خيلي اختالف بود

  
  چه بكنيم در چنين شرايطي؟ 

  
  : و بعد تعبير بسيار عجيبي از آقا سيد صدرالدين شنيدم كه فرمودند

  
حمـد  آقـاي سـيد ا    (بايد دست آقـاي خوانـساري       ) يا فرمودند من، اآلن يادم نيست     ( ما  

را ببوسيم كه در اين مدت كـه در تهـران توقـف دارنـد،     ) خوانساري كه در تهران بودند 
  . ياري به آنها ندادند

  
هاي عاطفي ايـشان      گردد كه جنبه    از مطلب سومي كه فرمودند ميل ندارم، معلوم مي        

فرمودند كـه امـروز     . آن شب خيلي غليان كرده بود و ايشان چيزي را حس كرده بود            
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فالنـي  . اش را بلنـد كـردم ببوسـم         اش آمـده بـود اينجـا و مـن بچـه              بچـه  دخترم بـا  
  : گفتند) شان خانواده(

  
  . آقا شما با اين وضع قلبتان، مناسب نيست بچه را بلند كنيد

  
   :فرمودند

  
  .خواهم خشنود باشد شود و مي مادرش به بوسيدن اين بچه خشنود ميچه كنم؟ 

  
 ،شـود  انـسان پيـر كـه مـي    . ده قوي بودالعا هاي عاطفي در آقاي صدر فوق      اين جنبه 

هـاي عـاطفيش      شود و جنبـه     شود و قواي فكريش قوي مي       مشاغل عموميش زياد مي   
ايـن  . ديـدم   العاده مي   و من آقاي صدر را در اين شرايط فوق        . گردد  معموالً ضعيف مي  

 بعـد از  5/4 يا 4ساعت . قصه را كه عرض كردم، يادگاري است از بزرگواري اين مرد      
ايشان هم بعد دعوت حـق را لبيـك         . روب بود كه من اجازه گرفتم و مرخص شدم        غ

اول . شان پهلوي ايشان بودنـد      حالشان بد شده بود و خانواده     . نماز را خواندند  . گفتند
 خداونـد بـه حـق فاطمـة زهـرا     . اذان نمازشان را خوانده بودند و تمام كرده بودنـد  

 س
تـر نمايـد كـه حـق           و درجاتشان را عالي    روحشان را با اجداد طاهرشان محشور كند      

  .بزرگي به گردن حوزه دارند
به قم كه آمديم،    . آقا موسي صدر را اول بار در اصفهان ديدم        . و اما آقا موسي صدر    

آقا موسي آن وقت در درس آقـاي  . در اثر اشتراك در درس ارتباطمان طبعاً بيشتر شد    
شـان را مـن غيـر از يـك روز     درس پدر. كردند و با هم بـوديم    بروجردي شركت مي  

ما آن وقت جوان بوديم و قدرت داشـتيم         . كردند  شركت نكردم، اما ايشان شركت مي     
از اين آقاياني كه آن وقت جوان بودند و دورة اول تدريسشان بود و آدم را بيشتر بـه                  

كـرديم و آن      در يك درس ديگر هم با هم شـركت مـي          . كشيدند استفاده كنيم    كار مي 
اعـالم آن وقـت ايـن       . قاي محقق داماد، داماد مرحوم آقاي حائري بود       درس مرحوم آ  
مرحوم آقاي محقق داماد بحثشان در اصول و مقيد كه تمـام شـد، وارد   : سه نفر بودند  

. گونـه بـود   نحوة خارج شدن درسشان ايـن     . بحث بعد كه شدند ديگر كتاب نياوردند      
ه يافت و از آن زمان به بعـد     طور درسشان ادام  تا بحث اجتهاد همين   ) ره(اي خميني آق

اي كـه بغـل وضـوخانه اسـت      ديگر وارد خارج شدند و شب هم داخل همين مقبـره          
تا آخر اجتهاد و تقليد را گفتند و دورة بعـد را  ) ره(آقاي گلپايگاني. گفتند  درس را مي  

در درس مرحوم محقق داماد،     . شروع كردند و درس خارج را بردند به مدرسة فيضيه         
شد امـا     در هم تشريف داشتند و با هم بوديم و قهراً صحبت و بحث مي             آقا موسي ص  

موسـي صـدر پـسر      آقا.  بين من و آقاموسي صدر بود      علتش فاصلة طبقاتي  . نه چندان 
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طلبة جـوان بـودم      من يك بچه   آمد و   مرجع بزرگ شيعه بودند كه شاه به ديدنشان مي        
مـن از شهرسـتان     . رفـتم   كه يك مو هم در صورت نداشتم و البتـه درس خـارج مـي              
كما اينكه مرحـوم آقـاي      . اصفهان هم آمده بودم و وضع ايشان با وضع من برابر نبود           

 سه ماه بود كه مـن آمـده بـودم، گويـا از مـن خيلـي                  ،بروجردي در همان ايام كه دو     
اهللا را امر كرده بودند كه بيايـد حجـرة مـا و از             حفظةآقاي سلطاني   . خوشش آمده بود  

بحثي با آقا سـيد محمدحـسن قـرار بـدهم و حـاال هـم ايـشان                  من بخواهند كه يك     
 پـسر آقـاي   من استنكاف كـردم و گفـتم مـن كجـا و    . كنند موجودند و گاهي ذكر مي 

زاده هستند و من يك طلبة سـاده و ايـن بـراي مـن سـنگين                 بروجردي كجا؟ آنها آقا   
ا امـا ايـشان ر  . از ايـن جهـت بـود   فقـط  فاصلة آن روز من و آقا موسي صـدر     . است

بـه درس پدرشـان حاضـر    . كردند ها شركت مي ايشان در اين درس . داشتم  دوست مي 
شدند و به درس آقاي محقق داماد هـم           شدند، به درس آقاي بروجردي حاضر مي        مي
مگر يك روز كه در بحث حاشية عـروة         . اما در درس آقايان ديگر نديدمش     . رفتند  مي

اهللا صـافي هـم     ايد آقاي حاج آقا لطف    وي بودند، ش  من بودم، اخ  . آقاي گلپايگاني بود  
ايشان آن روز كسالت داشتند و مريض بودند ولـي بحـث   . بودند و آقا موسي هم بود   

ايـشان  . پرسـي فرسـتادند   زرگ، آقا موسي را به عنوان احـوال       آقاي صدر ب  . برقرار بود 
 سـه   ،شـايد يـك دو    . رفتنـد   اما معموالً درس آقايان ديگر نمي     . وقتي آمدند درس بود   

ايشان از علماي   . العابدين كاشاني رفتيم    وزي هم با هم به درس مرحوم آقا سيد زين         ر
بزرگ و از شاگردان مرحوم آخوند بود كه با مرحـوم آقـا سـيد صـدر الـدين بحـث                     

ي خودشـان بـا     ا  يعني بعد از درس آقاي صدر، آقا زين العابدين يك مباحثـه           . داشتند
من مقدراي به درس خـارج  . ارج داشتندطبقه بودند و درس خ   هم. آقاي صدر داشتند  

رفتم و در اين درس آقـا موسـي هـم چـون بـا هـم        مرحوم آقا سيد زين العابدين مي 
بيش از اين ظاهراً در درس ديگري شـركت نكردنـد،           . دوست بوديم چند روزي آمد    
  .حداقل آنكه من اطالعي ندارم

هـا خيلـي      طلبـه گفـت و      ايشان مدتي شرح لمعه مي    . كرد  آقا موسي تدريس هم مي    
در هـر صـورت آقـازاده بودنـد و          . رفتند به درسش، زيرا بيانش بسيار شيرين بود         مي

 ايشان كم كم به هـوس        ...آمد داشتند و ديد و بازديد و       و رجال مملكت با آنها رفت    
افتاده بود كه در دانشگاه هم شركت كنـد و كـرد و چنـد ليـسانس هـم بـه صـورت                       

ام غير از اين بـود و روحـاً    وب من ميل نداشتم و سليقهمحرمانه تهيه كرده بودند و خ   
تا اينكه مـاه ربيـع بـود و مرحـوم           . البته دوست بوديم، منتها تا اين حد      . فاصله داشتم 

بروجـردي كـه    آقاي صدر كه فوت شدند، از خدمات آقـاي          . آقاي صدر فوت شدند   
، كردنـد   ريم مـي  پرور بود و بيوت و كساني را كه مكارم داشتند تك          پرور و محصل  علم
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موسي صدر را به اندرون آقاي بروجردي خواسـتند  آقا. كنم يكي آن بود كه عرض مي     
تو . آقاي بروجردي پرسيدند كه خوب آقاي صدر كه فوت شدند         . و وقت بازديد بود   

خواهي چه بكني؟ خوب ايشان اين مسائلي را كه مـن اطـالع داشـتم از دانـشگاه                    مي
البتـه آقـاي صـدر در    .  بيـشتر از اينهـا اطـالع داشـتند       كما و بيش و     ...رفتن ايشان و  

كـه معلومـات و     رفتنـد چرا     فقـط بـراي امتحانـات مـي        كردند و   ها شركت نمي    كالس
با وجود اين، در اين مسير، رفتن يعني كنار كـشيدن از حـوزه،     . استعدادشان قوي بود  

ه شـما  موسـي خواسـتند كـ   با لحن جديـشان از آقا . را دريافت آقاي بروجردي ايشان    
العـاده بـا      موسي هم ذاتاً فـوق    آقا. برويد نجف و در آنجا بمانيد     . بياييد و برويد نجف   

ادب بود و به منزلة اينكه امر است و اجابت آن ضروري است، تـسليم شـد و آمـاده                    
  .اين جريان را خود ايشان براي من تعريف كردند. شد

ستان دانشگاهي و رجـال     چون ايشان از دو   . چنين شد كه زمينة روابط ما بيشتر شد       
اي ساده شد و ما هم كه طلبه بوديم، دو تـايي بـا هـم                  ها جدا شد و طلبه      و شخصيت 

توانم بگويم اينكه من موفق شدم بـه نجـف            مي. يعني موانع مرتفع شد   . تر شديم رفيق
. بروم، به بركت آن بود كه آقاي بروجردي از ايشان دعوت كردند كه به نجف برونـد              

 و مـن    ـــ ... هـا و     به خاطر روابط دولـت     ـتن به عراق ممنوع بود ـ     چون آن وقت رف   
كردم كه اكنون كه ارادة آقاي بروجردي تعلق گرفته كه آقاي صدر به عـراق                 حس مي 

. ة ايشان حل خواهـد شـد  بروند، طبعĤً مسائل گذرنامه و مسائل سياسي به حسب اراد    
بـرود  توانـد از در  مـي ف است كه شتر كه نوقت شوخي كردم و گفتم معرو   من هم آن  

حـاال  . گـردد   كند و بعد يواش يواش وارد مي        داخل، اول پوزش را الي شكاف در مي       
قاعـدتاً بـراي   . شود، ممكن است براي من هم باز بشود كه در براي آقاي صدر باز مي 

علتش هم آن بود كه آقاي بروجردي به من عالقـة           . من ميسور نبود كه به عراق بروم      
 و ايشان بعضي از كارهاي علميش را به من واگـذار كـرده بـود كـه          داد  زياد نشان مي  

حـاال  . كه من به عراق بـروم     شد    شأن خودم نيست كه بيان كنم، لذا ايشان حاضر نمي         
چـه  . موسي تسهيلي برايشان فراهم شده بود، من هم به هوس افتادم كـه بـروم              كه آقا 

ضي حائري كه خيلـي بـا هـم         اي ندارم اال با آقاي حاج شيخ مرت         كنم؟ ديدم كه رابطه   
به ايشان عرض كردم كه ميل دارم       . دوست بوديم و ايشان سمت پدري بر من داشتند        

چـه آن زمـان     اگر. اهللا كاشاني كردنـد   يةو ايشان توصيه مرا به مرحوم آ      . به عراق بروم  
بنا شد كه ايشان تلفني به   . مد كرده بود  ااي بود كه براي آقاي كاشاني پيش       بعد از حادثه  

آقـاي كاشـاني هـم در آن        . قاي كاشاني بزنند و من هم آقاي كاشاني را مالقات كنم          آ
اي   داشـتني روحـاني دوسـت   . خدا رحمتش كنـد   ...  وسفر خيلي از من تجليل كردند       

در آن  . مـانم   چيزهايي از ايشان به ياد دارم كه اآلن از صحبت اصـليمان بـاز مـي               . بود
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ق صادر شد كه يكي مال آقا موسـي بـود و   زمان دو گذرنامة دانشجويي به مقصد عرا    
وقتي به عراق رسـيديم، هنـوز سـال    . در هر صورت رفتيم به عراق     . يكي هم مال من   

سال اول ايشان را آقـا موسـي صـدر در مـسجد             . مرحوم آقاي صدر بزرگ نشده بود     
  .مجلس مفصلي بود. هندي نجف گرفتند و من هم بودم

بنده هنوز مجرد بودم و خيلي بـا هـم          . بودطرف شده   يگر موانع بر  آنجا كه بوديم د   
بايـد بگـويم كـه      . درس هايي كه ايشان شركت كرد، بدين ترتيب بود        . نزديك شديم 

ايـشان دورة دوم  . آقاي موسي صدر به فلسفه ميل داشت. داشت سليقة مرا دوست مي 
چنين . وقتي كه به نجف رفتيم    . درس فلسفة مرحوم آقاي طباطبايي را درك كرده بود        

من وظيفه خودم دانستم كه در مورد ايشان صـحبت كـنم، چـون       . اي اتفاق افتاد    يهقض
موسي با هـم    من و آقا  ! گويم  ه بكنيد كه چه مي    شما توج . مكارم ايشان فوق العاده بود    

زاده و از بيـت مرجعيـت   تـر اسـت، آقـا   بـزرگ درس هستيم، ايشان سنشان از من       هم
 آمديم عراق، از مـن خواسـتند و گفتنـد    ايشان به قدري متواضع بود كه وقتي . هستند
آقا سيد محمـدباقر صـدر بـود، آقـا          .  نفر هستيم، درس اسفار براي ما بگوييد       5كه ما   

خداوند (ن در زندان بغداد گرفتار هستند        بود و چند نفر از آقاياني كه اآل        موسي صدر 
يت كـرده    به پدرم وص   مكيال المكارم گفتم جد من صاحب     ). اهللا نجاتشان بدهد  شاءان

من به حسب وصـيت ايـشان يـك صـفحه         . بود كه اگر فلسفه خوانديد، درس ندهيد      
 خواندم،  اشارات خواندم،   شوارع: البته همه را خواندم   . ام  كتاب هم فلسفه درس نگفته    

واري را  من بچه بودم و در اصفهان شعرهاي مال هادي سـبز . منظومة حاجي را حفظم  
 هم طبيعيات   ءشفااز   را خواندم و    اسفار جليدن. مكه عالقه داشت   بس كردم از   حفظ مي 

موسي صـدر  آقا. ح و حاشيه بر اين شفا نوشتممن شر. آن را خواندم و هم الهياتش را 
 بـا هـم شـركت       هاي ديگر هم    اصرار كردند كه يك بحثي بگذاريم، با اينكه در بحث         

 درس هايي كه من پسنديدم و رفتم درس مرحوم آقـاي حكـيم بـود،     درس. كرديم  مي
مرحوم آقا سيد عبدالهادي بود كه تا درس گفتند رفتم و البته بعد هم فـوت شـدند و                 

چند وقتي هم بـه     . آمدند  ها را مي  آقا موسي هم همة اين درس     . ي خويي نيز درس آقا  
موسي از نظر خويـشاوندي بـه درس        البته آقا . فتيمدرس آقا سيد محمود شاهرودي ر     

آقا سيد مرتضي آل ياسين از علماي       .  مي رفتند  مرحوم آقا سيد مرتضي آل ياسين هم      
ايـشان  . بزرگ نجف بودند و دايي مادر آقا سيد اسماعيل و آقا سيد محمـدباقر صـدر   

د و  شـدن   ها همگي در اين درس حاضر مي        يك درس خانگي داشتند و آقايان صدري      
ناتي شايد چند روزي به درس آقاي اصطهبا      . رفتم  من البته نمي  . رفتند  موسي هم مي  آقا

كـنم كـه ايـشان بـه      گمان نمـي . اي بود از علماي بزرگ نجف هم رفتيم كه فقيه پخته    
  .كنم درس كس ديگري رفته باشند، گمان نمي
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كنم، فرمودند كـه پـس اقـالً          ايشان وقتي كه ديدند من از درس فلسفه استنكاف مي         
ل كشيد و   يك ماه طو  . يك مبحث بين االثنيني با هم داشته باشيم و من باز صبر كردم            

  : وقتي كه قبول كردم، گفتم. بحثي گذاشتيم با ايشان. بعد گفتم كه باشد
  

  كردم از اينكه با هم بحث داشته باشيم؟ دانيد كه چرا من استنكاف مي آقا موسي مي
  

  :  گفت
  

  چرا؟ 
  

  : گفتم
  

سـت  در. زاده بوديد شما آنجا آقا  . ن نجات پيدا كرديد   هللا رب العالمين، حاال از ايرا     الحمد
يعنـي آقـازادگي كنـار      . زاده بوديـد  گفتيد، امـا آقـا      خوانيد و درس مي    است كه درس مي   

دارد و حـاال كـه پيـشنهاد بحـث كرديـد، مـن                ميايـن آدم را از علـم بـاز        . ستان بـود  در
و يـا ديگـر فقـط آقـا         ايد    زادهم كه شما هنوز هم آقا     خواستم ببين . خواستم مطالعه كنم    مي

  . هستيد
  

در . كننـد   ديدم كـه مطالعـه مـي        كردم و مي    االت ايشان توجه مي   ها به اشك  در درس 
ـ   خويي، و در درس آقاي حكـيم اشـكال مـي      آقاي  درس   راسـتي مطالعـه   هكردنـد و ب

بـه  . كنـد  ديدم مطالعه مي    كرد و مي    در درس ميرزا عبدالهادي هم اشكال مي      . كردند  مي
ا بـا هـم مباحثـه    هاي مشكل اصولي ر    گاه برخي بحث   به گاه. همين جهت قبول كردم   

نوشـت و خـط    ايشان مباحـث را مـي  . اما آنكه اساس بود، بحث فقهي بود   . كرديم  مي
هـاي   حتي يك روز نوشـته  . نوشت  درس و بحث را خيلي تميز مي      . زيبايي هم داشت  

خود را به مدرسه آورد و ديدم با تعبير سنگيني نظرية من را نوشـته و ايـن از مكـارم     
  .از اوست نه از من.  از من است كه از اوستاين نه. اخالقي ايشان بود

مانـدي  : مرحوم آقاي خميني به ايشان گفته بودند      . ايشان تابستاني آمده بودند ايران    
موسي به من گفت كه به ايشان       كند؟ آقا   اي نجف شما را اشباع مي     ه  مگر درس ! نجف

رد و  گفتم درس هاي نجف مرا اشباع نكرد، لكن بحث با آقاي ابطحي مـرا اشـباع كـ                 
. و اين هـم بـاز از مكـارم ايـشان اسـت و نـه از مـن                  . آقاي خميني هم پسنديده بود    

 جماعت، و بحث خـالء كـه     ةهايي در مبحث صال     بحث. وري بكنند پر  اند ذره   خواسته
اي در ُكـر ايـشان نوشـت و           رسـاله ...  از مباحث مشكل فقه است بـا هـم داشـتيم و           

در . الة حقوق را با هم بحـث داشـتيم        حتي در بحثي يك رس    . اي هم من نوشتم     رساله
ايـشان بـه قـدري متواضـع بـود كـه مـن دلـم         . بحث زياد با هم مأنوس شده بـوديم    
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ترين مدرسة نجف بود خراب و سـياه          حجرة ما در مدرسة صدر كه قديمي      . سوزد  مي
 2طاق درش به اندازة اينكه افراد عادي بتوانند وارد بشوند نبود، يعنـي كمتـر از                 . بود

مـار  اتـاق مـا   . سـوزاندند   هـاي خرمـا را مـي        اتاق سياه بود چون سابقاً شاخه     . دمتر بو 
قدر پيشاني مبـارك    آمدند و آن    آقاموسي هر روز مي   . داشت، سوسك و عقرب داشت    

شـد،    هر وقت نزديـك حجـره مـي       . سوخت  ايشان به باالي در خورده بود كه دلم مي        
  : خواند شنيدم كه اين شعر را مي صدايش را مي

  
  .ماهمه رسواييخواهي مرا با اين تنها تو مي      ام  همه تنهاييا تويي با اينتنه

  
  .خيلي متواضع بود. شد گفت و وارد اتاق مي اين شعر را مي

فقط بحث آقـا  . آنچه ايشان بحث كرد با هم بوديم. العاده بود مكارم اخالقي او فوق 
هـاي   بحـث .  جا با هم بـوديم  همه. رفت  سيد مرتضي آل ياسين بود كه ايشان تنها مي        

 من با ايشان    آمد،  اش به ايران مي     آن وقتي كه خانواده   . متفرقه هم با ايشان زياد داشتيم     
. نجف بسيار در روحية ايشان تـأثير كـرده بـود          . جا با هم بوديم   هم منزل بودم و همه    

 در قـم آقـازاده بودنـد و در     . ديد ايشان در قم با ديد ايشان در نجف متفـاوت اسـت            
آيا برايتان از حاالت معنويي كه در ايشان اثر كرده بود           . نجف خيلي تغيير كرده بودند    

بگويم؟ برايتان از سـحرخيزي ايـشان بگـويم؟ ايـشان امـور شـرعية خـود را بـدون                    
  .اش خيلي تغيير كرده بود روحيه. داد تا وقتي كه مفقود شد مشورت با من انجام نمي

. شت، اما نه حرم آقازادگان، بلكه حـرم داشـت  موسي در نجف كه بوديم حرم دا    آقا
معمول علماي محتاط و مقدس چنين بود كه پياده بـه كـربال و زيـارت         ! باالتر بگويم 

روش آنها اين بود كه پياده به كربال مشرف شوند و زيـارت             . بروند عحرم امام حسين  
ه مشرف  اين روزها پياد  . مخصوصه بخوانند، مثل اول رجب، نيمة شعبان و روز عرفه         

موسي هم در اثر    آقا. خوب ما هم مشرف شديم    .  ثواب شدند براي عظمت و درك      مي
اينكه خيلي با هم رفيق شده بوديم و استعداد ذاتيش از نظر علم و اخـالق و فهـم و                    

و فقط استعداد نبود بلكـه بـه فعليـت رسـيده            (معنويت در نجف بروز پيدا كرده بود        
خواهـد مـرا    ايشان آمد و گفت دلم مي.  آمده بود، او هم در مقام چنين سفري بر     )بود

. موافقت كرديم و بنا شد حاج آقا تقي دايي ايشان هم با ما بياينـد              . هم ببري به كربال   
هاي معروف نجف بودند،       نفر از آقايان را كه همه از شخصيت        5مرحوم خلخالي هم    

به قدري  . مشرف شويم برداشته بودند و بنا شد براي نيمة شعبان با هم پياده به كربال              
و از ! موسي از دست رفـت سوزد كه آقا من دلم مي. حد ندارداين سفر شيرين بود كه   
البته تا قبل از سفر، شـبانه روز  ! در سفر همه چيز از او ديدم   ! اين سرمايه استفاده نشد   

يك چيـز جالـب     . دهد  اما سفر و خستگي، چيزهاي ديگري را نشان مي        . با هم بوديم  
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البته من سـبكم    . شديم مشاعره كنيم    بنا شد در راه خسته كه مي      . كنم  ض مي برايتان عر 
 خوانـدم   چون زيارت عاشورا مـي    . رفتم  گونه نبود كه با كسي بروم، خودم تنها مي        اين
لذا بنا شد كه رفقا مزاحم ما نباشند و ما زيارت عاشـوراي خودمـان را بخـوانيم و                   ... 

مـن از   . بنا شد مشاعره كنيم   . ا هم حرف بزنيم   بقية وقت را براي اينكه خسته نشويم ب       
. ام  گفتم من اصالً اهل شعر نيستم ولي در حديث كـار كـرده            . اول هم مرد شعر نبودم    

در ميان كساني كه بـا  . آورم خواهيد برايتان از حديث مي    من شاهدهايي را كه شما مي     
 و اهـل شـعر   من كه اصـالً داخـل نبـودم    . ايشان همراهي كردند، او از همه اقوي بود       

از همة چند نفري كـه    ! از همه اقوي بود   ! اما آقا موسي  . نبودم كه بخواهم مشاعره كنم    
اگر به ظريف گويي بود، در تمام نكات، ظرايف كـالم           ! تر بود   بوديم، از مشاعره قوي   

رك . اكثراً ظرايـف كـالم يـك خراشـي دارد         ! شد، آن هم زودتر از همه       را متوجه مي  
. خنـدد  گيرد كه دل كسي بسوزد و تا نـسوخته، كـسي نمـي        ميگويند و رك وقتي       مي

! موسي بگذارد كـه دل كـسي بـسوزد        شد مگر ممكن بود آقا      يفي گفته مي  ولي اگر ظر  
اصـالً  ! اينقدر در مكارم اخالق جلو بـود كـه اصـالً حـد نداشـت              ! گذاشت  اصالً نمي 

 از آن   شـد   هر ناسـزايي هـم كـه گفتـه مـي          ! موسي مفهوم نداشت  باني شدن با آقا   عص
  .در مكارم اخالق واقعاً معركه بود! معركه بود! گذاشت مي

من عادتم اين بود كه شب هـاي جمعـه بـه كـربال      . اين سفر پياده بسيار جالب بود     
مدرسة هندي نزديك حرم امام حسين بـود و شـايد كمـي مخروبـه               . شدم  مشرف مي 

سي صدرها كـه    موآقا. مرفت   مي من معموالً چنين جاهايي   . البته جاي پيرمردها بود   . بود
! بـه مـن گفتنـد كجـا بـرويم         ! آمدند آنجا   ها كه نمي    آقا تقي قمي  حاج! آمدند آنجا   نمي

اينها اخـالق اسـت و قيمـت        ! ها هم آمدند آنجا   روم مدرسة هندي و اين      گفتم من مي  
ــا آن مــوقعيتي كــه در كــربال  آقا. ســتاينهــا مكــارم اخــالق ا. دارد موســي صــدر ب
در ايـن سـفر كـه بـا     . ها در آنجا با هم بـوديم  ه مدرسه و شب   شناختندش آمدند ب    مي

دانـد كـه    خدا مي . كرد كه حد ندارد   قدري زيبا برخورد مي   آقايان بوديم، آقا موسي به    
  .چه مكارمي در اين سفر از او ظاهر شد

كـسي خـوش    . ام براي همين اسـت      من غصه : موسي از نظر فهم و استعداد     و اما آقا  
روزي از  .  است اعوجاج فكري يا اعوجاج سـليقه داشـته باشـد           فهم است، اما ممكن   

انـد؟    ها در نظـر شـما چگونـه       آقاي طباطبايي در مورد دو نفر از علما پرسيدم كه اين          
 لغت خوب، فرق فهيم و ذكي چيست؟ اينها ظرافت       ! فرمود اين فهيم است و آن ذكي      

د خـوب، هـم فهـم       موسي هم استعدا  آقا. ي هم فهيم بود و هم ذكي بود       موسآقا. است
ال علم لمـن ال     «: گويند  مي. خوب، هم سليقة خوب و هم مكارم اخالق خوب داشت         

گاهي از اوقات يك سري خـصوصيات  . »ال علماً لمن ال صبر له«: گويند  و مي » حلم له 
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موسي از نظر قواي فكري و ابعـادي        آقا. را ببرد تواند ارزش علم انسان       اخالقي بد مي  
: اين ابعاد در ايشان كامالً ظاهر بـود       . ا آن تمجيد كرد، عالي بود     شود انسان را ب     كه مي 

آيـا  : كـنم   من بـه شـما عـرض مـي        . بسيار منصف بود  ... ذوق، سليقه، فهم، انصاف و    
بنمايند آن هم با    هاي فقهي خود نقل       شود دو نفر معاصر نظر همديگر را در نوشته          مي

  ن من صحيح نيست كه بگويم؟تعبيري كه اآل
ايشان بـه درس  . ايشان مقداري در قم درس خوانده بود   : نظر ماية تحصيلي  و اما از    

شد، درس مرحوم آقاي بروجـردي، درس مرحـوم آقـاي والدشـان،               خارج حاضر مي  
رفتيم درس آقـا زيـن العابـدين     درس مرحوم آقاي محقق داماد، و چند روزي هم مي         

. نوشـتند   آمدند و مي    يها را م    موسي همة اين درس   آقا. كاشاني كه بحث اجزاء هم بود     
نوشـت، در درس      كـرد، مـي     كرد، مطالعه مـي     وقتي هم كه رفتيم نجف، ايشان كار مي       

ا مجتهـد  كـرد و از نظـر قـوه و ملكـة اجتهـاد، مـن او ر             زد و اشـكال مـي       حرف مـي  
و زيبايي او اين بود كـه سـليقه مـستقيم           .  اجتهاد رسيده بود   ةبله، به مرحل  . دانستم  مي

. سليقة او بسيار عـالي بـود      . اد باشد اما مستقيم نباشد    ن آدم نّق  ممكن است ذه  . داشت
 من در ايـن مـدت كـه بـا         . دانستم اي براي شيعه مي   سرمايهمن او را    . خيلي عالي بود  

هاي علمي را با هم بوديم، دريافتم كه ايـشان خيلـي            موسي برخورد داشتم و بحث    آقا
ش خيلـي خـوب بـود و        پايـه ريـزي در مطلـب      . فهيم، ذكي، مـستقيم و عميـق اسـت        

و از نظر قدرت اجتهاد، بـي شـك مـن او را در آن               . اي از فضايل علمي بود      مجموعه
  .دانستم؛ البته وقتي كه در نجف بود وقت مجتهد مي

هـا   عرايضم بدان  موسي از نجف رفت؟ مسائلي است كه من در        و اما چه شد كه آقا     
ـ     آقاموسي در   . البته عوامل خارجي هم بود     واشاره كردم     سـنگيني   ةنجف كه بـود آتي

ـ  .  جهـان اسـالم زمينـه داشـت        موسي صدر براي زعامت تشيع در     آقا. داشت  ةاو زمين
و اما عواملي كه    . گونه بود موسي اين آقا. ع را در تمام جهان داشت      تشي ةمرجعيت عالي 

  .باعث شد ايشان از نجف به بيرون روند
ود، ليـسانس دانـشگاه     دروس جديد خوانده ب   . هاي مختلف داشت    يك، ايشان جنبه  

دانـست، متجـددين      مـي  هـم  انگليـسي  دانـست، مقـداري     مـي  زبان فرانـسه   را داشت، 
 زمـاني كـه   . با ايشان ارتباط داشتند و اين روابط به كلي قطـع نـشده بـود              دانشگاهي  

گذاشـتند روي      داشت، انگـشت مـي     احتياجي به يك شخص جامع براي اروپا وجود       
روجردي براي ايتاليا عالمي خواسته بودند كـه غنـي    بيزماني از مرحوم آقا . موسيآقا

موسي را نامزد كرده    ر نداشته باشد، آقاي بروجردي آقا     باشد و احتياجي به مسائل ديگ     
ـ            درست همان طوري كه مرحوم آقا     . ندبود ه مهـدي حـائري، فرزنـد حـاج شـيخ را ب

ام ايـن بـود       هبنده سليق . م آقاي بروجردي را كه آوردند، من بود       ةنام. آمريكا فرستادند 
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اي بگوينـد كـه ايـن سـليقة           ممكن است عده  . موسي بايد در محور حوزه باشد     كه آقا 
موسـي  آقاموسي مجمع بود و من رأي آقا      . گونه بود ام اين   ما من سليقه  خشكي است، ا  

هـر   امـا در .  كـرد را زدم و شايد آقاي بروجردي هم فهميد و از دست من گلـه پيـدا             
آخر ايتاليا يك شخص متعارف را      .  و نگذاشتم برود   موسي را زدم  صورت من رأي آقا   

  .تواند لواي تشيع را بگيرد نبايد برود ايتاليا ماندگار بشود كسي كه مي. خواهد مي

اآلن هـم مخـالفم و آن   . اما اينكه ايشان اين سفر را كرد، من با اين سفر هم مخالفم            
چـرا؟ بـه واسـطه    طـور بـود،   نظرم ايـن . هميشه مخالف بودم. وقت هم مخالف بودم   

آقا معقول نيست يك اسـتاد دانـشگاه را كـه در مركـز دانـشگاه بـه او            . اهميت ايشان 
احتياج داريم و نظير نداشته باشد، بفرستيم در دبيرستان تدريس كند؟ البته خوشـحال              

شدند كه دبيرستان فالن مثالً صدوق برود و درس بدهـد، ولـي آيـا ايـن صـحيح                     مي
درست . گرفت و به خودش هم گفتم       ودش بايد قرار مي   است؟ آقا موسي در جاي خ     

با فهم و با استعداد هم وجـود دارد، امـا   . است كه طلبه زياد است، محصل زياد است      
! آقا اينها چه است؟ اين مكارم و اين محاسن اخالقـي          . مجموعه فضايل ما الزم داريم    

مـضاء كـنم،    گاهي ممكن است منِ آخوند معلومات زيادي داشته باشم ولـي وقتـي ا             
دلـت  ! ريزيـد  ولي نگاه به خط آقـا موسـي بكنيـد اشـك مـي         . آور باشد   امضايم خنده 

چنين ! اينها حرف است آقا   ! كرد، به اين شيريني     صحبت مي ! سوزد براي آقا موسي     مي
  ! آدمي نبايد برود ايتاليا

موسي صدر بـراي بـار دوم بـه         آقا. نان، به واسطه نبودن من بود     اما اينكه رفت به لب    
تـرين  الـدين بـزرگ   مرحـوم آقـا شـرف     . الدين مرحوم شرف  لبنان رفت، بعد از فوت    
مرحوم آقا  . نان اقامت داشتند  هاي والئي بودند كه در صور لب        شخصيت شيعه در بحث   

وقتـي كـه فـوت شـدند،        .  بزرگ شيعه بودنـد    ةالدين اين اواخر پير شده و وزن      شرف
موسـي  آقا. ازه ايشان شـركت داشـتيم  يع جنشان را آوردند به نجف و ما در تشي          جنازه

دانـم زنـده اسـت يـا نـه، در       آن وقت شيخ احمد انطاكي هم كه نمي. صدر هم بودند 
آن وقتي كه شيخ محمود شـلتوت كانديـدا شـده بـود        . تشييع جنازه شركت كرده بود    

هر دو نفر كانديداي رياست     . براي رياست االزهر، شيخ احمد انطاكي هم كانديدا بود        
. احمد انطاكي از نظر علمي و جامعيتش اقوي از محمـود شـلتوت بـود        . ودنداالزهر ب 

شـيخ احمـد شـيعه      . لكن محمود در اثر اينكه از خاندان وزراي مصر بود، برنده شـد            
اي بـراي مـن در        آقاي بروجردي خيلي از اينها تجليل كرد و آقاي خـويي قـصه            . شد

هم در تشييع    احمد انطاكي    شيخ. مدح آقاي بروجردي از شيخ احمد انطاكي نقل كرد        
م داد با اين مضمون كـه  الدين شركت كرد و اعالميه بزرگي ه      جنازه مرحوم آقا شرف   
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 من و بيت من فـائز شـديم،      الدين از محاسن بزرگ روزگار بود و اينكه       مرحوم شرف 
  .الدين بودهاي مرحوم شرف  نوشتهةبه واسط
در . بـودم سي كردند كه مـن هـم   موالدين در نجف مالقاتي با آقا   هاي آقا شرف    بچه

 تعـارف شـوخي خـود را كردنـد كـه           موسي كردند، به قـول مـا      مالقاتي كه آنها با آقا    
هايي بود كه هنوز مايـه نداشـت ولـي            خوب، اينها صحبت  . موسي را به لبنان ببرند    آقا

 بروجـردي و   يبعد آنها اقدامي اساسي كرده بودند و رفته بودنـد قـم و خـدمت آقـا                
الـدين و صـور     ه فعالً براي آنكه بيت مرحوم شـرف       يشان اظهار داشتند ك   باالخره به ا  

موسـي  آقا. آيد آقاموسي صدر اسـت      نها كسي كه به نظرشان مي     لبنان محفوظ بماند، ت   
صدر هم كه در نجف بود، ايشان در اثر اينكه بيتشان هم عرب زبان بودند و دائماً بـا                  

رسـيد كـه       بنابراين به نظـر مـي      .ودندآنها در تماس بودند به زبان عربي مسلط شده ب         
بنابراين ايشان براي ايـن كـار       . شد به لبنان فرستاد     موسي بهترين كسي است كه مي     آقا

اي نوشـتند      بروجـردي نامـه    يآقـا . تابستان آن سال من به ايران آمده بودم       . نامزد شد 
ي  بـه صـور لبنـان و بـه جـاي آقـا             براي آقاي صدر و باالخره ايشان را اعزام كردنـد         

همـان  . گذاشتم بـرود  و اال من به هر قيمتي نمي  . اين در اثبر نبود من بود     . الدينشرف
البته نه اينكه من مخالف بـا فعاليـت         . طور كه من رأي ايشان را از رفتن به ايتاليا زدم          

بـر   و دور. گويم پرچمدار وجود ندارد بايـد لـواء را نگـه داشـت              كسي باشم، من مي   
  . در نبود ما رفتندموسيآقا. پرچم خالي است

ايشان . من سياسي نيستم، اما بايد اشاره بكنم كه ايشان در لبنان چه موقعيتي داشت             
برخـي از مـسافريني     . عجيب بود . از نظر ديني و مذهبي موقعيت بسيار بااليي داشت        

الدين سين شرف عبدالح سيد رجع«: گويند  گفتند كه مردم مي     مي آمدند و   كه از لبنان مي   
ارم اخالقي كه مردم    يعني همان مك  . سال اسالم يعني جوان برگشته اين مرد كهن     . »شاباً

ديدنـد    موسي صدر مي   سالگي ديده بودند، در آقا     90الدين در آن سن     از مرحوم شرف  
ايـشان معهـدي   ... هـا و  ها را در همه ابعـاد و جوانـب و درس گفـتن       و همان فعاليت  

هـاي شـيعه       براي اينكه بچـه    گفت  درس مي . گفت، درس طلبگي    داشت كه درس مي   
از جماعـت   هـا نمـ     رفـت و بـراي بچـه        خـودش مـي   . سني نشوند و مسيحي نـشوند     

ايـن هـم   . ايشان عالقه داشـتند خيلي به . پرستيدند  موسي را مي  لذا مردم آقا  . خواند  مي
  .موسي به لبنان رفت آقا دوم اينكهةزمين

اشيم يعني كه حـوزه     ترسيم كه شايد مقصر ب       سوم آن چيزي است كه ماها مي       ةزمين
دانـد،    خـدا مـي   . مقصر است، جهان مقصر است، تشيع مقصر است و تجار مقـصرند           

.  عمـومي اداره بـشوند  ةامثال آقاموسي صدر نبايد با هزين  . د علما هم مقصر باشند    شاي
 15 مجـرد     طلبـه سـطح خـوان      ة چه؟ زمان آقاي بروجردي شهري      عمومي يعني  ةهزين
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 درس خارج، از اول خارج تا آخر خارج، بـراي           ةشهري.  تومان بود  30تومان و متأهل    
پـسر آقـاي   . بـراي متأهـل قـدري بيـشتر بـود     . گـرفتم   تومان بود كه من مي   23مجرد  

مصطفي خميني هـم بـه دفتـر شـهريه          مرحوم آقا . گرفت  مين مقدار را مي   گلپايگاني ه 
 را   آقـاي خمينـي    ةكـرد و شـهري      رسيد، سرش را بلند مي     آمد و به حرف خ كه مي        مي
من به عنوان اكل ميته از وجوهات اسـتفاده         . اين يك شهريه بود   .  تومان 45گرفت،    مي
آقاي سلطاني آمدنـد و ديدنـد       . خواستم  خواستم يا نمي    كردم، داشتم يا نداشتم، مي      مي

كه من زمستان بدون كرسي، بدون بخاري، بدون فرش، بدون يك تخـت شكـسته و                
هـيچ وقـت هـم     . ستان پر برف را گذرانـدم     بدون يك عباي كلفت در اتاق خيس، زم       

البتـه حـوزه   . شـود  ممكن است من اين كار را بكنم، اما اينكه زندگي نمي   . گله نكردم 
اين هم صحيح نيست، چرا؟ زيرا وقتـي رفـت باال،هرچـه    . هم نبايد شهريه را باال برد 

م ايـن هـ   . هر بقالي كه دكانش نگرفته است مـي آيـد         . پاسبان بازنشسته است مي آيد    
كـرد كـه در نجـف         پس بايد چه كـرد؟ آقـاي بروجـردي كـاري مـي            . صحيح نيست 

آمـد   پسر آقاي گلپايگاني هـم مـي  . داد  آقاي بروجردي همين شهريه را مي     . كردند  نمي
ـ  در همين مدرسه فيضيه،     . ايستاد  در صف مي   ايـستادند، از   هـا مـي    طلبـه  ةكنار كتابخان

منزل آقاي خمينـي، منـزل آقـاي گلپايگـاني و           اما آيا   ... اراك بودند، از آبادان بودند و     
هـا  شد و آيا اين صحيح است؟ اين     تومان اداره مي   45منزل آقاي محقق داماد با همين       

يا بايد علمايي باشند كه خودشان درآمدي دارند، ملكي در شهرستاني داشته باشـند و             
 ن نباشد، بايد  كه چني  صورتي در. كمكشان بكنند  و آنها بدهند  شرعيه به  يا مردم حقوق  

داشـتم،  مـي  دوست را بروجردي آقاي من. بود بيدار بروجردي آقاي .باشد بيدار مرجع
آقاي بروجردي اول ماه كه     . من اين را بعد از فوت ايشان فهميدم       . استاد بزرگ ما بود   

داد كه عبا بپوشـد و بـه پـول آن             شد به مرحوم حاج محمدحسين اعلم دستور مي         مي
 تومان بود هزار تومان براي آقاي خميني، هزار تومان بـراي            45ا  ه اين ةوقت كه شهري  

  .فرستاد؛ خيلي آبرومندانه آقاي گلپايگاني و هزار تومان براي محقق مي
خواهم از وضـع طلبگـي انتقـاد     موسي موقعي كه به نجف آمد چه كرد؟ من نمي  آقا
موسـي مـوقعي   قاآ! ها از دست ما رفتنـد       اموسيسوزد كه چرا امثال آق      من دلم مي  . كنم

. هريه را گذاشـتند   بعداً شـ  ! اي نبود   هيچ شهريه . اي نبود   كه وارد نجف شد هيچ شهريه     
اسـرار  . اسرار ايشان پـيش مـن بـود   . شود موسي صدر وارد نجف مي  در اين وضع آقا   

. جهازيـه زنـش را هـم آورده بـود     . سياسي نه، اسرار آخوندي ايشان پـيش مـن بـود          
!  جـواد، كـريم، سـخي، بـزرگ، آقـا         ! عت بود، اهللا اكبر   موسي در سطحي باال از منا     آقا

ـ       هـم   موسـي شـدند بـه نجـف، خـدمت آقا          ف مـي  ي مـشرّ  رجال مملكت و علما وقت
موسـي چـه    دانيـد آقا    ديدن نكننـد؟ آن وقـت مـي       موسي  شد از آقا    آيا مي . رسيدند  مي
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خيلـي صـدمه    ! آمـد   دانيد كه چه مشكالت اخالقي براي ايشان پيش مي          كرد؟ نمي   مي
موسـي يـك وقـت كـه نتوانـستيم از راه            آقا.  بود كه تن داد به ترك حوزه        اين !خورد

يك حاج  . قرض هم پول تهيه كنيم، فرش جهازيه خانمش را گذاشت در بانك رهني            
او . حاال فوت شده است    مقدسي بود و   كه فرش فروش   نجف در محمدعلي الري بود  

هاي وقت قالي  ديدم و آن   من او را  . ودبه من عالقه داشت و مقوم بانك رهني نجف ب         
! هـا حـق دارنـد    موسـي خـواهم بگـويم آقا      ببينيد، من مـي   ! ايشان را گذاشتند در رهن    
وقتـي  . كـدام شـوهر نكردنـد      چند دختر داشـت كـه هـيچ        عحضرت موسي بن جعفر   

خـواهم از دختـران       نمـي . كردنـد   خواستند نماز بخوانند چادرهايشان را عوض مي        مي
هـا را خـورده    خواهم بگويم كه شيعه ايـن صـدمه       مي.  سخن بگويم  عموسي بن جعفر  

كـرد؟    موسي، اين كوه فضيلت چه مي     دانيد آقا   نمي.  شيعه بازي نكنند   خود با بي. است
  .دانم من مي

گفت كـه مـن آقـايم مـصارفم را          . اي گفت   آقاي خويي يك بار براي من يك قصه       
فقـط يـك وقـت      گفـت     مي. پولي را نفهميدم    داد و هيچ وقت من ذلت و معني بي          مي

پولي را فهميدم و آن زماني بود كه مرحوم محقق بزرگ، استاد بزرگ، نمونه                تلخي بي 
تواني بروي و براي من       بزرگ، مرحوم آقا سيد محمدحسين اصفهاني به من گفتند مي         

غصه من اين است كه چـرا وضـعيت آقـا           . اينها مشكل است  !  دينار قرض كني؟   3،  2
تجار مقصرند كـه فكـر      . ر نجف برايش قرض بكنم    موسي بايد طوري باشد كه من د      

خواهند بدهند؟ آن قرض دو سال تمديـد شـد و             جواب خدا را چگونه مي    . كنند  نمي
چـرا بايـد يـك چنـين        ! اينها مصيبت اسـت بـراي شـيعه       . آخرش هم آن را فروختند    

مرجـع بايـد بـه فكـر        . تجار مقصرند . بزرگوارهايي به اين روز بيفتند؟ مردم مقصرند      
بايد بداند كه آتيـه حـوزه بـا چـه       . مرجع بايد فكر بكند كه اينها سرمايه هستند       . باشد

ـ . توانند حوزه نجف را اداره كننـد        چه كساني مي  . كساني است  ا موسـي نبايـد ايـن    آق
حـاال بگذاريـد از     . آمدنـد   يهمان داشت و علما به ديدنش مـ       آقاموسي م . شد  جور مي 

ي از ا مرحـوم انگجـي آخونـد بـا عـده        يادم هست كه يك سـال       . هايش بگويم مهمان
فقط عقد اخوت خوانده بـوديم،      نه. من و آقاموسي برادر بوديم    . وكالي مجلس آمدند  

پرسيد چه بگيـرم      از من مي  . ها نهار بودند و شام بودند     مهمان. بلكه واقعاً برادر بوديم   
چنـين  خوب آقاموسي بـا يـك   ! را بكن و آن كار را بكن      گفتم كه اين كار       و به او مي   

؟ آقـاي حـائري   همـان نكنـد  تواند م   رآمد آخوندي چه بكند؟ مي    هايي و با آن د    مهمان
د آن كـسي كـه توانـست ببينـد كـه            بمير... آبادي آمدند و  اهللا خرم آقا روح آمدند، حاج 

نمـا را   آرا كـه قبلـه    مرحوم سـرتيپ حـسينعلي رزم     ! كند  ميگونه زندگي   موسي اين آقا
آنها اول بـه اروپـا رفتـه بودنـد و از آنجـا كـه                . مدنددرست كرده بود با همراهانش آ     
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موسـي صـدر، چـرا؟ بـراي اينكـه يكـي از             ند آمدند نجف و وارد شدند بر آقا       برگشت
) آقاي صـدر بـزرگ    (همراهانشان دكتر شيخ، جان آقاي صدر، مرحوم آقا صدرالدين          

يپ سـرت ـــ   . مند بود و خودش هم مذهبي بـود         دكتر شيخ خيلي به ايشان عالقه     . بود
آنهـا  . ادرش نداريم  كاري هم به بر    ـهاي قديمي بود ـ     حسينعلي رزم آرا هم از مذهبي     

بايست چه بكنـد؟      موسي مي كنيد كه آقا    شما فكر مي  . در شدند موسي ص وارد منزل آقا  
آبـروي  . گـويم   نيد كـه مـن چـه مـي        توجه ك ! آقا برويد بيرون  «: توانست بگويد   آيا مي 

اري سنگين شد بـر دوش ايـن مـرد بـزرگ و در     اين ب. »موسي، آبروي تشيع است  آقا
  ... نهايت تن داد به ترك حوزه

در لبنـان   . موسي يك دوره در نجف اقامت داشت و نهايتاً به لبنان رفـت            خوب، آقا 
اي بود براي شيعه و مسلمين، مـن بحـث سياسـي              مكارم اخالق او سرمايه   . ظاهر شد 

موسي صدر كاري كـرد     آقا...  ! اباًالدين ش آقاموسي در لبنان اصبح سيد شرف     . كنم  ينم
موسـي را  براي عقـد، آقا ) ها مسيحي(ها باالتر بگويم، اين. ها شيفته او بودند كه مسيحي 

 انجـام   آنها مراسم ديني خودشان را    . بردند تا به جهت تبرك عقد مسلماني بخواند         مي
تعداد، ببينيـد، فهـم بـسيار عـالي، اسـ         . بردنـد   موسـي را مـي    دادند و براي تبرك آقا      مي

وجـود او   .  اينهـا در ايـشان بـود       ةطالعات، اخالق، مكارم اخـالق و همـ       معلومات، ا 
داند كه اين دشمنان      فريقا، خدا مي  آر صفحات لبنان، بعد هم وقتي رفت        حجت بود د  

  : فرمايد قرآن مي! خدا چه كردند؟ آنها زود فهميدند
  

  )54 ية النساء، آةسور( ... هيماتينا آل ابرافقد  فضلهمن م هام يحسدون الناس علي ما اتا
  
...  موسي برود و  يي كه هيچ پناهي برايش نيست، آقا      آفريقا. موسي آل ابراهيم بود   آقا
  .موسي سيفي بود براي اسالمحقيقتاً آقا! ان چه خبري شده بوددانيد در لبن مي

 اما اينهـا بـراي آقاموسـي كـم          .موسي براي آنجا خوب بود    يم و آقا  همة اينها را گفت   
اما اآلن اگر يك استاد بـزرگ مـثالً   . موسي استفاده كردند، درست است    آنها از آقا  . دبو
 قـم، خـوب مـسلم اسـت خيلـي خـوب             هـاي فسور نبوي را بياورند به دبيرستان     وپر

شود كه پروفسور معصومي را بياورنـد درس          براي دبيرستان خيلي خوب مي    . شود  مي
ت نيست كه پروفسور صحرايي را مـثالً        اما آيا اين جنايت نيست؟ آيا اين جناي       . بدهد

چنـين  موسـي   بدهند؟ آيا اين صحيح است؟ بـا آقا       بياوريم در دانشگاه آزاد قم درس       
يعني من ايـن  . ها بودآقاموسي حدش باالتر از اين حرف    . اين حرف من است   . كردند

  : را بايد عرض كنم
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 بود و حيف    يستهترين منصب تشيع و مرجعيت عالي جهان تشيع را ايشان شا            عالي
  .كه نگذاشتند

  
بـودن  . ر لبنان باال بـرده بـود  موسي به قدري عزيز شده بود كه سطح آخوند را د         آقا

بـسيار بـسيار وجـود بـا        . موسي آبرو بود براي اسالم و تشيع و روحانيت و انسان          آقا
دلـم  . موسـي داشـت نـاچيز بـود       هـايي كـه آقا       مقام شايستگي  اما اينها در  . بركتي بود 

فقـط از شـخص     ام نـه    من غـصه  . دست جهان تشيع رفت    اين سرمايه از     سوزد كه   مي
 جهان تـشيع    ةيشان از دست لبنان رفت؛ آقا مسئل      فقط از آن است كه ا     ايشان است، نه  

اگر قـرار بـود يـك نفـر را     . موسي صدر بودچشم آقاي خميني و نورش به آقا     . تاس
 رفيـع بـود، خيلـي    موسـي آقا. گفتند آقاموسي صدر اسـت    مبل روحانيت بكنند، مي   س

وقتـي  . دانم چطور بگويم، خيلي منصف بود       نمي. قاطع و منصف بود   . عظمت داشت 
ـ    . كرد  حق محاجه نمي  اي حق است، با       فهميد مسئله   مي  سـاده را اگـر      ةانتقاد يـك طلب

مراجع بايد فكـر  . گويم من اين را مي. پذيرفت و اين است كه قيمت دارد        حق بود مي  
دانيـد    نمي. خواهد  وضعيت امروز، موسي صدر را مي     . كر كند جهان تشيع بايد ف   . كنند

كس شـانس نـدارد     گفتيم كه هيچ    ه بوديم در حوزه مي    آن وقت كه بچ   ! چه چيزي بود  
رد و يـا  مرتضي را دا عبدالكريم كه دو تا پسر خود آقامهدي و آقامثل آقاي حاج شيخ 

. وسي چيز ديگـري بـود     مالبته آقا . مثل آقاي صدر كه حاج آقارضا و آقاموسي را دارد         
 خدا به حق فاطمة زهرا

  . دشمنانش را نابود كندس
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   شدن ناپديد و خميني امام

  صدر موسي امام
  

پوراالسالم والمسلمين اسماعيل فردوسيةحج  
  
  

ي صـدر  االسالم والمسلمين آقـاي سـيد موسـ   حجةقدر و روحاني نامي   دانشمند عالي 
 ة علميـ  ةصدرالدين صدر از مراجع تقليد حوز     اهللا حاج سيد    ية كوچك مرحوم آ   فرزند

  .قم است
 قم و اولين روحاني بود كه در        ة علمي ةسيد موسي صدر از فضالي مشهور حوز      آقا  

او مدتي هم   . لباس روحاني، از دانشگاه تهران ليسانس حقوق در رشتة اقتصاد گرفت          
خويش پرداخت، سپس به قم بازگشت و       به نجف اشرف رفت و به تكميل معلومات         

  .به تدريس همت گماشت
الدين شرف عبدالحسين سيد شيعه، فقيد ةمعال مرحوم فقدان ةواسطبه كه نپاييد ديري

 سـيد موسـي صـدر،       ين بـود، آقـا    نام شيعه در لبنا   هعاملي كه از مجتهدين و فقهاي ب      
آن فقيد علم و       تا در جاي   الدين را با اصرار به لبنان بردند       مرحوم سيد شرف   ةعموزاد

 مؤسـسات دينـي و مـذهبي و علمـي      هفتصد هزار شيعه لبنـاني و     ةدار ادار   دين عهده 
  .المنفعه او شودعام

 همـه آينـده      علمية قـم بـود و      ةهاي مشهور حوز    اي صدر كه از چهره    گونه آق بدين
 شـد، و در  نتقلكردند، از حوزة قم و ايران به لبنان م    بيني مي درخشاني را برايش پيش   

 لياقت و كـارداني و علـم و فـضل و قلـم و بيـان جالـب خـود              ةاندك زماني در ساي   
توانست شيعيان لبنان را تحت مراقبت و نظم و انضباط درآورد، و به وضـع دينـي و                  

آقاي صدر چون روحاني بـود، در لبنـان و          . سامان دهد  و اجتماعي و سياسي آنها سر    
 هـاي داخلـي لبنـان نقـش       در جنـگ  . شهور شد م» امام موسي صدر  «ممالك عربي به    
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ها و جلوگيري از خونريزي و مبارزه با تجاوزات اسـرائيل           مهمي در آشتي دادن گروه    
 او مدافع بزرگي براي سازمان الفتح به رياست ياسر عرفـات بـوده و             . به عهده داشت  

 حقـوق   و شيعيان لبنـان را در راه دفـاع از          خود انساني و معنوي و مام امكانات مادي  ت
  .ها قرار داده بودمشروع فلسطيني

هـاي لبنـان، امـام موسـي صـدر بـه             تأسف و تأثر، در گرماگرم درگيري      با يك دنيا  
 3/6/57دعوت سرهنگ قذافي رئيس جمهور ليبي سفري به آن كشور كرد، و از تاريخ          

  .  وي و دو نفر همراه او ناپديد شدند98 ماه رمضان 21برابر 
ولـي  ! انـد  اند و در آنجا گـم شـده   كه آنها از ليبي به ايتاليا رفته     دولت ليبي ادعا كرد     

كنون در ليبـي  آن موقـع تـا   كـه امـام موسـي صـدر از         بستگان آقاي صدر يقين دارند      
  .باشد زنداني مي

هاي علميه شيعه را بار ديگر در ايـران و عـراق       ناپديد شدن امام موسي صدر حوزه     
  .تكان داد

  
  سر عرفات راجع به ناپديد شدن امام موسي صدرتلگراف امام خميني به يا

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  بخش فلسطينآزادي سازمان اجرايي رئيس عرفات آقاي ياسر جناب

  موسـي صـدر رئـيس مجلـس شـيعيان لبنـان       االسالم آقاي سيدحجةسالمت جناب   از  
قاضا دارم كه   عالي ت است، از جناب  جانب  جب نگراني اين   اطالعي ندارم و مو    گونههيچ

جانـب را از سـالمت ايـشان آگـاه          ان ايشان اطالع پيدا كرده، و اين      هرچه زودتر از مك   
  .گردانيد

  1.عالي را در اهداف اسالمي خواستارمتوفيق جناب
  

  اهللا الموسوي الخمينيروح
  98 شوال 10  

  
  عرفات ياسر پاسخ
  

  ف نجـاهللا موسوي الخميني قدر ديني، آقاي سيد روحمرجع عالي
االسالم سيد موسي صدر رئـيس مجلـس        حجةتلگراف شما را راجع به برادر حضرت        

اتخاذ مواضع ديني مهم ايشان نسبت به مـا         . اعالي اسالمي شيعي امروز دريافت داشتم     
                                                                 

  .232، ص 1 نور، ج صحيفة .1
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از ايـن روي  . و برادرانمان در لبنان معظم له را نزد ما موقعيتي ارجمند بخـشيده اسـت          
در . ايـن زمينـه بـه كـار گرفتـه و خـواهيم گرفـت           هايمان را در    همة امكانات و تالش   

نقاط گوناگون گسيل داشتيم     به را چندي فرستادگان و نمايندگان موضوع، اين خصوص
  .جريان اخباري كه به دست آورم خواهيم گذاشت را در لحظه آن جناب به و لحظه

با آرزوي توفيق نسبت به آنچه خواست و خوشنودي خداسـت و بـا چـشمداشت بـه                  
  .اي پربركت و مستمر شما، براي موفقيتدعاه

    
  ياسر عرفات

  بخش فلسطينيس كل كميتة اجرايي سازمان آزاديرئ
  98 شوال 10

  
  تلگراف امام به حافظ اسد

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  حضرت آقاي حافظ اسد

   صمود و رفضة جبهةجمهوري سوريه و رئيس كنگر رئيس
  

موسـي صـدر     االسـالم آقـاي سـيد     حجة جناب   غيبتجانب از   پس از اهداي سالم، اين    
ع را با سران كـشورهايي كـه در         عالي تقاضا دارم كه اين موضو     از جناب . نگران و متأثرم  

ما و ملـت  . اند، در ميان گذاريد و اهتمام آنان را جلب نماييد  فلسطين اجتماع كرده  ةقضي
 آمريكا ملـت را در آتـش    ايران در اين عصر گرفتار رژيمي هستيم كه با اتكا به پشتيباني           

  .سوزاند ميها،   آزاديةجمعي و سلب همديكتاتوري و كشتارهاي دسته
. خـواهيم  پنـاه ايـران كمـك مـي    هاي اسالمي براي رهايي ملّت بي     تما از شما سران دول    

انـد، و حكومـت نظـامي در           دژخيمان شاه خرد شده    ةبرادران مسلمان شما در زير چكم     
  .رپاست، ملت را به جان آورده استاكثر شهرهاي مهم ايران ب

كلكم راع و كلكم مـسئول  «: شود كه فرمـود   نقل مي)اهللا عليه و اله و سلمصلي( از پيامبر اسالم 
  »عن رعيته

هاي اسالمي كه قدرت دفاع از ملت مظلـوم مـا را              جمله شما سران دولت   همة افراد و از   
  1.داريد، مسئول هستيد

  
  ركاتهاهللا و بةوالسالم عليكم و رحم

  اهللا الموسوي الخمينيروح
  *98 شوال 20
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  لبنان و ايران در صدر موسي امام
  

االسالم والمسلمين علي دوانيةحج  
  
  

سيد صـدرالدين صـدر از      . الدين صدر است   مرحوم سيد صدر   ةامام موسي صدر نواد   
 شـاگردان برازنـده عالمـه       ق است كه از   .هـ 1264فقها و علماي بزرگ متوفي به سال        

البته خانـدان  . بحرالعلوم و داماد مرحوم فقيه بزرگ شيخ جعفر كبير كاشف الغطاء بود  
ايـشان بعـد آمدنـد بـه     . اند صدر از دختر شيخ جعفر نيستند، بلكه از همسر ديگر وي 

پسر ايشان آقا سيد اسماعيل صدر كـه جـد امـام            . اصفهان و مدتي در آن شهر ماندند      
بعد ايـشان از اصـفهان      . ق در اصفهان متولد شد    . هـ 1254 است، در سال     موسي صدر 

مرحوم آقا سـيد    . از دنيا رفتند  ) ق. هـ 1264(برگشتند به نجف اشرف و در همان سال         
اسماعيل صدر نيز از فقهاء و مراجع تقليد و فردي بزرگ و از لحاظ فقهـي در سـطح       

د و حتـي در مـورد مرحـوم سـيد     پدر و پسر هر دو شاعر زبردستي بودن      . عالي بودند 
گفـت بـه نظـر ايـشان      گويند كه وقتي عالمـه  بحرالعلـوم شـعري مـي      صدرالدين مي 

رساند، چون ايشان عرب نژاد بود و بهتر از بحرالعلوم با مفـاهيم شـعري آشـنايي                   مي
داشت و بحرالعلوم با اصالح و تـصحيح آقـا سـيد صـدرالدين شـعرهايش را ضـبط                   

  .كرد مي
 اسماعيل صدر و پـدر امـام موسـي صـدر نيـز      يدين صدر، پسر آقاآقا سيد صدرال 

بنابراين آقا سـيد موسـي   . اشعار ايشان معروف است. شاعر توانايي در زبان عربي بود    
متـوفي بـه   (صدر، پسر آقا سيد صدرالدين صدر دوم، يكي از مراجع تقليد عـصر مـا       

پسر آقـا سـيد اسـماعيل    اهللا صدر، پدر امام موسي صدر،   يةآ. هستند) ق. هـ 1373سال  
ق در كـاظمين از دنيـا       . هــ  1338كـه بـه سـال       (اسماعيل صدر    دصدر است و آقا سي    

 اين خاندان بـه آن سـيد صـدرالدين          ةر آقا سيد صدرالدين اول است و هم       پس) رفت
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حسن صدر كاظمي است كه      رحوم سيد از عموزادگان اين خاندان، م    . گردد  اول بازمي 
او از علماي برجسته در فقـه  .  استاالمال املتكملة و هالشيعتأسيسهاي مؤلف كتاب 

مرحـوم سـيد    . و اصول و حديث و تفسير و تراجم و تقريباً كليه علـوم دينـي اسـت                
 ةست، يعني آقا سيد صدرالدين خواهرزاد     حسن صدر دايي پدر امام موسي صدر نيز ا        

 كـه بـا     يكي ديگر از رجال خاندانشان سيد محمد صدر بود        . سيد حسن صدر هستند   
يعني بعد از زماني كـه عـراق   . ها رئيس مجلس عراق بودند    حفظ لباس روحاني، سال   

ا بـه غيـر     از اشغال انگليس آزاد گرديد، علماي شيعه گفتند كه مـا قـدرت سياسـي ر               
اهللا شهرستاني با حفظ لباس روحانيت وزير فرهنگ شدند و          يةمرحوم آ . واگذار نكنيم 

اين امر  . جلس سنا گرديد و تا اين اواخر هم بود        مرحوم آقا سيد محمد صدر رئيس م      
            م بـا آن قامـت     براي ما بسيار جالب بود كه در قدرت سياسي عراق يك روحاني معم

. اين هم از عموزادگان اين آقايان است      . بلند و ريش سفيد داراي چنان موقعيتي باشد       
و خـواهر  آخرين افراد معروف اين خاندان، مرحوم شهيد آقا سـيد محمـدباقر صـدر             

  .اين دورنمايي است از خاندان امام موسي صدر. اش بودند مظلومه شهيده
. از آيات ثالث قم بودنـد     اهللا آقا سيد صدر الدين، پدر امام موسي صدر،          يةمرحوم آ 

ـ  ة حـوز  ة علميه يا احياكننـد    ةمؤسس حوز (اهللا حائري   يةمرحوم آ  در اوج  )  قـم  ة علمي
ـ       3.  مرحوم شدند  ق. هـ 1315خان پهلوي در سال     قدرت رضا  نـام  ه نفـر از شـاگردان ب

نظر و فتوا بودند بـا هـم كنـار آمدنـد كـه حـوزه        ايشان كه هركدام مجتهد و صاحب  
اهللا سـيد محمـد   يـة يكـي مرحـوم آ  . رند كه متالشـي شـود  ايشان را اداره كنند و نگذا   

يـة ي خوانساري بود و ديگري مرحوم آاهللا سيد محمدتق يةت بود، يكي مرحوم آ    حج-
 ش  1324اهللا بروجـردي در سـال       يةوضع بود تا اينكه آ    اين  .  سيد صدرالدين صدر   اهللا

توانـستند حفـظ      ي سال حوزه را تا آنجا كه م       9 الي   7اين آقايان به مدت     . به قم آمدند  
بـه همـين   . رونقي نبود، ولي نگذاشتند به طور كلي متالشي شود         پر ةالبته حوز . كردند

گانه معروف هستند و كارها را با هم تقـسيم          ع سه ت هم به آيات ثالث يعني مراج      عل
بعضي كارهاي ديگر راجـع بـه   . داد ت مي اهللا حج يةنان حوزه را مرحوم آ    . رده بودند ك

ت و  امور امتحانا . اهللا خوانساري شده بود   يةحوزه و كارهاي حوزه واگذار به آ      دروس  
ي صـدر قـامتي بلنـد       آقـا . اهللا صدر واگذار شده بـود     يةادارات طالب نيز به مرحوم آ     

شـدند، هيبـت      مخصوصاً وقتي عـصباني مـي     . هيبت بودند سفيدرو و خيلي با   داشتند،  
در صـحن بـزرگ     . از بلندي و پيري، مختصري خميـده شـده بودنـد          . ديگري داشتند 

 محـل  رود، سمت چپ ، يعني در صحني كه به طرف گذرخان مي     سحضرت معصومه 
د و جاي نمازشـان را بـه    كنن  ي، ايشان ايثار مي   اهللا بروجرد يةبا ورود آ  . نماز ايشان بود  
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د جا دادن همان و از دست رفـتن  گفتن معروف است كه مي   . دهند  اهللا بروجردي مي  يةآ
اهللا حجـت   يةمرحوم آ . عارف آمد و نيامد دارد    ت: گويند  ها مي   بعضي. اهللا صدر همان  يةآ

نماز را هم در مـسجد      داد و     به همان اسم و رسم باقي ماند و تا آخر نان حوزه را مي             
    اهللا يـة مرحـوم آ  . كـرد   ن ساختند اقامه مي   تيه كه بعدها خودشا   باالسر و در مدرسه حج

صحن را كـه    اهللا صدر جايشان در     يةزشان در مدرسه فيضيه بود، ولي آ      خوانساري نما 
هـا  ايشان مرد پاكي بود و در اين وادي       . اهللا بروجردي دادند  يةخيلي چشمگير بود به آ    

كـم اسـم و     ردم هم ايشان را كمتر ديدند و كم       ولي وقتي رفتند در خانه، م     . ندهم نبود 
گفتنـد ايـشان بـا        هـا مـي     اهللا بروجردي قرار گرفت كه بعضي     يةالشاع آ رسمشان تحت 

به قداست نفس و پاكي و    . خيلي مرد پاكي بود   . تعارف خودشان خود را از بين بردند      
  .نظر بلند بسيار معروف بودند

ضارم كردند و كـاري داشـتند كـه         يك بار هم اح   . ر خدمت ايشان رسيدم   با بنده دو 
 وحيـد  ةاهللا آقـا احمـد آل آقـا از سـالل    يـة مرحوم پدر عيالم آ   . نوادگي داشت  خا ةجنب

اي   هـم نامـه   يك بار   . شناختند و به همين خاطر مطالبي را گفتند         بهبهاني را خوب مي   
 شيخ  ز آقا گرفتم براي آقاي دكتر     ، توسط امام موسي ا    )خانم ةهمشير(براي يك بيمار    
آمـد زيـرا ايـشان بيمـاري قلبـي هـم        اهللا صدر مييةدكتر شيخ پيش آ . متخصص قلب 

اهللا صـدر  يـة هـا كـه مرحـوم آ    حتـي تابـستان  . دندآم گاهي اوقات از تهران مي  . داشت
آمد قـم و    رفت به يكي از نقاط ييالقي قم به نام روستاي كرمجگان، دكتر شيخ مي               مي
افسوس كه آن موقع فتوكپي يا زيراكس نبود و يا كـم  . داد جا و نظر مي   همان رفت  مي

  .ها كپي بردارم بود و من نتوانستم از اين نامه
. اهللا صـدر در زبـان عربـي معـروف بـود       يـة را هم اضافه كنم كه شعر مرحوم آ       اين  

گوينـد از شـعرهاي    شعري كه روي مرقد حاج شيخ عبدالكريم حائري است كـه مـي        
اهللا صـدر  يـة  ،  متعلق بـه مرحـوم آ       ــ» ... اهللا قضا يةم آ عبدالكري «ــر عالي است    بسيا

شعر ديگري براي تخريب بقيع گفتند كه آن هـم  . است كه براي استادشان گفته بودند    
. ت آن روز چـاپ شـده بـود      هـا و مجـال      از اشعار خيلي جالب است كه در روزنامـه        

اي براي ايشان     اتفاقاً بنده قصيده  . ز دنيا رفتند  ق ا . هـ 1473اهللا صدر در سال     يةمرحوم آ 
ـ     .  چاپ شده است    دانشمندان ةگنجينگفتم كه در كتاب       نوجـواني   ةمن آن وقـت طلب

موسـي  اسم آقارضا و آقا. يستادم و شعر را خواندمسر كنار منبر ا   بودم و در مسجد باال    
 تحـسين  اني، خيلياهللا سلطية داماد بزرگ مرحوم آقاي صدر، آام و را هم در شعر برده 

  .گفتند شعر خيلي خوبي بود و  كردند
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ايـشان  . آقا حسين قمي بودنـد    اهللا حاج يةاهللا صدر، دختر مرحوم آ    يةهمسر مرحوم آ  
اهللا يـة  دختـري مرحـوم آ     ةامام موسي صدر و برادرانشان نـواد      . يك زن بيشتر نداشت   

زاده هـستند،   عموسي صدر از طرف پدر و مادر مرجـ        قمي هستند و بدين ترتيب امام       
بـسياري از افـراد خانـدان پـدري و          . هم پدرش از مراجع بـود و هـم پـدر مـادرش            

ترتيـب از طـرف پـدر و مـادر،          انـد و بـدين        مادريشان هم از مراجع و بزرگان بـوده       
  . اصيل، نجيب و هر دو سيد بودندةخانواد

ل، بنـده  در ارديبهشت اين سا.  ش بود1328آشنايي بنده با امام موسي صدر از سال   
 از فـضالي    يكـي . بعد از ازدواج در نهاوند، به قـم آمـدم و در آنجـا مانـدگار شـدم                 

رضـا  اهللا حـاج آقا   يـة آقاموسي صدر و برادر بزرگـشان آ       شاخص و نامي حوزه، حاج    
يادم هست كه بعضي از رفقاي اهل علم كه شـاگرد امـام موسـي صـدر                 . صدر بودند 

خيلـي از درس ايـشان   . هـا شـرح لمعـه   يخواندند و بعض زد ايشان مطول مي   بودند، ن 
عجيب ايـن اسـت كـه       . بيان است گفتند خيلي مسلط و خوش      ردند و مي  ك  تعريف مي 

الي درس از دگرگوني اوضاع زمانه      گفتند كه آقاي صدر البه      گردان مي همان موقع شا  
 ديگـري هـم     ةنكنيد به اين دروس حوزه، مـا وظيفـ        گويد اكتفا     كند و مي    صحبت مي 

د آشنا به اوضاع روز باشيم و زبان مردم را بـدانيم و ايـن احتيـاج بـه يـك                     باي. داريم
ها در آن روز تازگي داشـت و        اين حرف . مجموعه مطالعات و تحصيالت جديد دارد     

 گفتند كـه شاگردانـشان را روشـن بـار     درسشان مي امام موسي صدر اينها را در خالل    

  .ند حوزه نكنةمحدود حوزه و اكتفا به دروس بياورند و
 موقت رفتند به نجـف اشـرف و چنـد سـالي     ةشان براي يك دور  بعد شنيديم كه اي   

فقط يادم هست كه ايـشان در       . دانم كه چه سالي رفتند      البته من دقيقاً نمي   . آنجا بودند 
پـس آغـاز    .  را تأسيس كرديم، هنوز در نجف بودند       مكتب اسالم  كه مجلة    1337سال  

و اطـالع داشـتيم كـه ايـشان از مدرسـان حـوزه           آشنايي ما با ايشان بدين ترتيب بود        
قامت رسايي  . ر بود مخصوصاً چهره و قامت ايشان چشمگي     . هستند و از فضالي نامي    

شـود    ها كه وقتي بـه لبنـان رفـتم، ديـدم نمـي              رو بودند، همانند لبناني   داشتند و سفيد  
هم بـه  چشمانشان . عيناً مثل خود آنهاست. تشخيص داد كه ايشان از ايران آمده است 

شـان    ام كـه حنجـره      بنده چند نفر را ديـده     . سخن بودند  بسيار خوش  .رنگ ميشي بود  
يكـي آقـاي    . اين واقعاً نعمت خداداد است و ديگر اكتسابي نيـست         . خيلي گرم است  

طنـين  . خواهد گوش بدهد   كنند آدم دلش مي     فلسفي است كه ايشان وقتي صحبت مي      
موسي صدر و نيز برادرشان حـاج آقـا         ديگري همين امام    . آهنگشان خيلي گرم است   

زد كـسي      سـاعت حـرف مـي      4موسـي   كردم اگـر آقا     من تعجب مي  . در است رضا ص 
هم گرم و نـرم      سر پشت. كرد و البته يك بار هم لكنت نداشت         احساس خستگي نمي  
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ديـد، طـوري      داد و چهره را هم مـي        آدم وقتي به آن آهنگ گوش مي      . گفت  سخن مي 
ـ          راي هر تازه  شد كه واقعاً ب     وب مي مجذ رت واردي تازگي داشت و يكـي از اسـرار كث

ايـن  .  جالبشان و حجب و حيايي بود كه داشـت       ةرفقاي امام موسي صدر همين چهر     
ازمانـده يـك خانـدان      لحن گرم توأم با آقايي و آقازادگي كه كامالً محـسوس بـود، ب             

  .زادگي در برخورد ايشان كامالً چشمگير بودآقا. اصيل است
. گفـت كـه ديگـران برنجنـد         اي نمـي    لطيفه.  ايشان رنجشي پيدا نكرد    شايد كسي از  

لطايفش خيلي جالب بود ولي نه طـوري كـه          . كنم  گفت كه اآلن عرض مي      لطايفي مي 
گوينـد كـه وي را    ها خطاب به طرف مقابل چيزهايي مـي        بعضي. گزنده و زننده باشد   

گفـت    هـم كـه مـي   اي بر عكس ايـشان لطيفـه  . نمايد بين رفقايش اسباب ريشخند مي    
مثالً براي نمونه، يك روز به جلسه مكتـب اسـالم   . كرد  تقريباً بازگشت به خودش مي    

  : گفتيم. دير آمد
  

مـا مقيـد بـوديم كـه در         . موسي، اآلن ده دقيقه يا ربع ساعت است كه دير آمدي          آقاي آقا 
  . از اول پايه را محكم كنيم و جلسه سر وقت تشكيل شودمكتب اسالمجلسات 

  
  : ان تا وارد شد گفت ايش

  
  آقا مگر ما اُرسيم؟ 

  
  : گفتيم

  
  اين يعني چه؟ 

  
  : گفت

  
  . اين يك داستاني دارد

  
هـايي از  ها در جنگ جهاني اول آمدند و بخش    ايشان تعريف كردند كه وقتي روس     

. شمال ايران در نواحي خراسان را گرفتند، آن موقـع پـدر ايـشان در خراسـان بودنـد        
كردند، سر    قتي جلسه مي  ها خيلي منضبط بودند و از جمله و       فرنگيها مثل بقية    روس

اي از   در همـان موقـع عـده      . شد و يك نفر هم تأخير نداشـت          رسمي مي  هدقيقه جلس 
. المنفعه جلساتي داشـتند   ال هم براي يك سري از كارهاي عام       ها و تجار و رج    بازاري

روزي . ه موقـع رسـمي بـشود      آنها هم قرار گذاشته بودند به موقع بيايند تا جلسات ب          
. گفتنـد اُرس    ها به روس مـي      آن موقع خراساني  . يكي از آنها نيم ساعت دير آمده بود       

  : موسي گفتآقا
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بـه او اعتـراض   . تا او دير آمد، اعضاي جلسه مثل شما كه به مـن اعتـراض كرديـد      
چـه  «: او هم عصباني شد و گفت     ! كردند كه چه خبره؟ چرا نيم ساعت تأخير كردي؟        

كه به موقع بيايم؟ روس است ) يعني مگر من روس هستم    (ده؟ حاال مگر من اُرسم      ش
  . »كه مقيد است به موقع بيايد

  
موسي بـراي مـا     جزو لطايف آقا  ) حتي تا حاال  (الم  اين لطيفه در جلسات مكتب اس     

گويم بـه قـول امـام موسـي           اآلن هم اگر تأخيري بشود، من مي      . به يادگار مانده است   
اش و اين جـوابي كـه بـه مـا داد بـه       درهر صورت همين لطيفه   ! سمرن اُ صدر، مگر م  

  .كسي برخورد نكرد و به خودش برگشت و از اين قبيل لطايف
.  شكل گرفت  مكتب اسالم  ة امام صدر با عضويت ايشان در مجل       آشنايي بيشتر ما با   

اهللا يـة  بـه تفـصيل در چـاپ دوم زنـدگاني آ           اين مجله جرياني دارد كـه بنـده تقريبـاً         
اجمـالش ايـن اسـت كـه        . ام  بروجردي كه همين چند ماه گذشته منتشر شده، نوشـته         

زاده  در حقيقت همين آقـاي مهنـدس نعمـت         مكتب اسالم عامل اصلي تأسيس مجلة     
زاده از  كه پدر ايشان مرحوم حاج فرج نعمت      جريان اين بود    . وزير صنايع فعلي است   

 آذربايجاني بودند يك سفر آمدنـد       ةكه هم اي از تجار ديگر       ان با عده  تجار محترم تهر  
ايشان هم آذربايجاني بود و آن      . قم پيش يكي از آقايان مجتهدين، آقاي شريعتمداري       

ايـشان رسـاله   . اهللا بروجردي اسـم و رسـم داشـت   ةيموقع در ميان مجتهدين بعد از آ      
كـرده  اي از مردم آذربايجان بـه ايـشان رجـوع     داشت و چون از تبريز آمده  بود، عده  

مـن آن موقـع در روزنامـه نـداي حـق مقالـه       . روزي ايشان بنـده را خواسـت     . بودند
آقـاي شـريعتمداري   . نوشـتم  اي بودم كه مقاله مـي ترين طلبه  نوشتم و شايد قديمي     مي

  : گفتند
  

زاده آمـده و    بايجاني است به نام حاج فـرج نعمـت        آقاي دواني يكي از رفقاي ما كه آذر       
اين آقاي مهندس براي پدرش نوشته كه آقا مـا         . كند   تحصيل مي  پسر ايشان هم در آلمان    

...) در مـورد عظمـت اسـالم و       (هاي دينـي داريـم        ها بحث   در اينجا با بعضي از خارجي     
گويند يك كتابي ترجمه بكنيد كه اصول و فروع اسالم را داشـته باشـد و مـا بـدانيم                      مي

از پول من و سهمي كه پيش شـما       پسر ايشان به پدر خود گفته بود،        . گويد  اسالم چه مي  
 هزار تومان بدهيد به يكي از فضالي جوان حوزة قم كـه كتـابي در ايـن زمينـه                   12دارم  

  . بنويسد تا من بتوانم با ترجمة آن در اينجا تبليغ كنم
  

 موقـع  همان. نداشت نويسندگي سابقه كسي يعني. كس آن روز آماده نبود    اتفاقاً هيچ 

ي است كه يك مهندس و دانشجو از مـا كتـاب بخواهـد و مـا         مايه رسواي  واقعاً گفتيم
  : گفتيم .بدهيم جواب نتوانيم
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  .آقا فكري بكنيم و تكاني به حوزه بدهيم
  

زاده و مرحوم حاج اتفاق آمدند و به آقاي شريعتمداري          يك روز ديگر آقاي نعمت    
  : گفتند
  

  . دهيم اش را مي شمارهاي را تأسيس بكنيد، ما تجار تهران پول چند  آقا اگر شما مجله
  

  : ايشان هم به ما گفتند
  

  . هيئت نويسندگان و تحريريه را تعيين كنيد. آقا مجله از لحاظ پولي تأمين شده
  

انـد    دانند و بارها گفتـه    اين را آقايان مي   . يعني خود بنده  . ما هم رفقا را جمع كرديم     
ن مكـارم، سـبحاني،     رفـتم و بـه آقايـا      .  حقيقت فالنـي بـود      در مكتب اسالم باني  كه  

زاده كه همگـي از فـضالي       تي و واعظ  جزايري، موسوي اردبيلي، آقا مجدالدين محال     
 اينهـا  ةبنده از لحاظ سن و معلومات از همخود . نامي آن موقع بودند، مطلب را گفتم   

ن محالتي از   مجدالديآقا. يم و همين نفرات تعيين شدند     نويسي كرد اسم. تر بودم   پايين
. موسي صدر بودند   و اتفاقاً از دوستان صميمي  آقا       اهللا محالتي ية پسر آ  فضالي نامي و  

امـام موسـي صـدر هـم        . گفتند كه ليسانس حقوق دارد و اين جالب بود          آن موقع مي  
رضـا  اهللا حـاج آقا يةبه قول آ(»  اقتصادةليسانس حقوق در رشت   «حاني بود كه    اولين رو 

ليسانس حقـوق  «:  بود و حاال نيست    البته اين تعبيري است كه آن موقع      . گرفت) صدر
. آقاي محالتي مثل اينكه بعد از آقاي صدر ليسانس خود را گرفتنـد   . »در رشتة اقتصاد  

 بود و از شـاگردان خـوب و    آقاي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي تازه از نجف آمده        
 زاده هم كه اآلن رئيس مجمـع تقريـب بـين          آقاي محمد واعظ  . اهللا داماد بود  يةفاضل آ 

اهللا بروجـردي   يـة م آ المذاهب االسالميه است، از فضالي خوب و مورد توجه مرحـو          
آن آقاي سيد مرتضي جزايري هم كه اآلن در تهران هستند، از فضالي خـوب               . بودند

اين آقايان به اتفاق آقايان ميرزا حـسين        . تحرك بودند موقع بودند، ايشان خيلي هم پر     
.  نفر بوديم هيئت تحريريه را تشكيل داديـم        9 نوري، مكارم، سبحاني و بنده كه جمعاً      

 ةاي يك بـار بياينـد تـا دربـار            هفته بنا شد كه هيئت مالي    . نفر بودند  9هيئت مالي هم    
آقايـان حـاج فـرج      : ت بودند از  اعضاي هيئت مالي عبار   . نحوه اداره مجله بحث كنيم    

نـصاري،  زاده، مرحوم حاج مجيد اتفاق، حاج مهدي ابريشمچي، حـاج كـريم ا            نعمت
 نسب اآلن مشاور  آقاي عالي . نسبسروش و آقاي عالي   حاج ابوالفضل احمدي، حاج     

  .باشند نسب نيز ميهاي عالي ضمن صاحب كارخانه در و هستند اقتصادي دولت
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موسي صدر هـم بايـد در هيئـت مـا           ا را داديم، بعد هم گفتيم كه آقا       ما صورت رفق  
رضـا صـدر    با همين آقاي حـاج آقا     . دنجف بودن آن موقع آقاي صدر هنوز در       . باشند

آقـا از فـضالي نـامي بـود و مـا            . موسي نامه بنويـسيد    به آقا  صحبت كرديم كه گفتند   
. ني روشن در هيئت باشـند بيراد پرشور و صاحب اطالعات و جهان  خواستيم كه اف    مي

اي نوشتيم بـه      ها بودند، چرا ايشان نباشد؟ نامه     موسي از خوبان و از بهترين     خوب، آقا 
آيم ايـران و مـن        قاي صدر در نجف و ايشان قبول كردند و گفتند چند ماه ديگر مي             آ

 آقـاي صـدر     ةهاي اول و دوم مجل      در شماره . تيمما هم جاي ايشان را نگه داش      . هستم
مـا از مـوقعي كـه تـصميم بـه      . بعد از آن بود كه خودشان را رسـاندند       . مقاله نداشت 

اي يك دفعه  نوشتيم و هفته    سال و نيم مقاله مي    انتشار مقاله گرفتيم تا يك سال يا يك         
 كرديم تا براي     اصالح و تصحيح مي    هاي يكديگر و مقاالت را      شديم در خانه    جمع مي 

وقتي آقايان تهران شنيدند كه آقاي صدر از نجـف          .  شماره مقاالتمان آماده باشد    4ـ   3
 امـام موسـي صـدر       اي كه   در واقع اولين جلسه   . آمدند، براي ديدن ايشان به قم آمدند      

مخصوصاً يادم هست كه با اينكه تمام       . جلسه خوبي بود  . آمد، آقايان تهران هم آمدند    
ماند، ولي امـام      اعضاي جلسه اهل حرف و سخن و هنر بودند و كسي در حرف نمي             

كـرد ديگـران همـه پـر          او وقتـي صـحبت مـي      . موسي صدر ميدان را از همه گرفـت       
 امام موسـي  ةنوبت مقال. محالتي در صفائيه بود آقاي  اين جلسه در منزل     . انداختند  مي

گرفت، درست يادم هست كـه   شد و مورد بحث قرار مي   صدر بود كه بايد خوانده مي     
جـا جمـع بـود، داشـت        آقاي صدر با آن بيان و قيافه و هيكل جذاب كـه همـه يـك               

هـاي  كرد و حرف   اددان معروف را نقل مي    هاي چند اقتص    حرف. خواند  اش را مي    مقاله
درسـت  . داد  كرديم، خيلي قشنگ جـواب مـي        هر سؤالي كه مي   . روسو و امثال آنها را    

دفعـه حـاج    يـك . زده به ايشان نگاه مي كردند     دم هست كه اين آقايان تهران حيرت      يا
نسب و به تركي يك چيزي گفت كـه هـر دو    سي ابريشمچي رو كرد به آقاي عالي      مو

  : آقاي صدر گفتند. خنديدند
  

  .بايد بگوييد كه به هم چه گفتيد. ا تركي بلد نيستيم و غيبت ما را كرديدآقا نشد، م
  

  : ايشان گفتند.  همه خنديدند
  

  .خوانم ام را نمي بايد بگوييد و اال من مقاله
  

هـا اسـت و تنهـا تـاجر         نـسب از اقتـصاددان    نجا بايد اضافه كنم كه آقاي عالي      در اي 
  : ابريشمچي گفتآقاي . نيست بلكه خيلي هم اهل مطالعه است

  
   :گويد نسب ميآقاي عالي
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ما بوديم و يك سري اطالعات اقتصادي، امـا آقـاي صـدر بـه               . آقايان همه چيز را بردند    
اهللا كنيم حـرف بـزنيم، ماشـاء     جرئت نميخواند كه ما ديگر جلوي ايشان   قدري دقيق مي  

  . ظهور هم استاد هستند نوةايشان در اين رشت
  

موسي، ر واقع شدند، هم از طرز بيان آقا      ها خيلي تحت تأثي   در هر صورت آن روز آن     
.  بـود  مكتب اسـالم   آقاي صدر در     ةاين اولين مقال  . شان كه عميق بود    اي ة از مقال  و هم 

 طاقه فاستوني اعال كه آن موقـع        10 بعد   ةقدري تحت تأثير واقع شدند كه هفت      آنها به   
ران خيلي تحت تأثير قـرار گرفتـه        آقايان تجار ته  . اش كم بود، برايمان فرستادند      نمونه
يعني آمدن آقاي صدر، علي رغم اينكه رفقا همه اهـل فـضل و كمـال بودنـد،             . بودند

ايشان جنبه آقا زادگي داشت، خـوش قيافـه و خـوش سـخن بـود و       . بسيار مؤثر بود  
  .معلوماتش هم تازگي داشت

   :مدتي بعد آقايان تهران گفتند
  

  . م فرا بگيريدخوب است كه شما يك زبان خارجي ه
  

  : موسي صدر گفتندحاج آقا
  

  . يك زبان خارجي كافي است. دانم و احتياجي ندارم من فرانسه مي
  
زاده، آقـاي سـبحاني و آقـاي موسـوي          بنده، آقـاي واعـظ    . يان تقسيم شدند   آقا ةبقي

اردبيلي يك گروه و آقاي مكارم، آقاي نوري، آقاي جزايري و آقاي محالتي هم يـك        
آقـاي محـسن بينـا را كـه آن          .  قرار شد هزينه را آقايان تهران تأمين كنند        .گروه شدند 

هاي قم بود و اخيراً غزليات امام را شرح كردند و مردي              موقع دبير انگليسي دبيرستان   
 درس  ةاي دو شـب برنامـ       م و بـراي مـا هفتـه       ن و خوبي بود، پيـدا كـردي       بسيار متدي 

  .انگليسي گذاشتند
جا طور كه در همه   شود، بعد از مدتي همان       تشكيل مي  مني كه متأسفانه غالباً هر انج   

شـود؛ مخـصوصاً در بـين مـا           كنـد و متفـرق مـي        مرسوم است، انشعاب حاصـل مـي      
مـا تعهـد   . جمعي نشده استدر ميان ما روحانيون كه كار دسته      ها و باالخص      مسلمان

 از آقايان نوشت    مقاله اول را يكي   سر. ي سرمقاله را با امضا ننويسد     كرده بوديم كه كس   
اعتراض شد كه اين معنايش اين است كه شـما عـضو ارشـد مـا        . و گويا امضا داشت   

جمعي بكنيم و ارشديت و تفـاخر و        خواهيم يك كار دسته     الي كه ما مي   در ح ! هستيد
قراردادي آنجا گذرانديم كه همـه امـضا كـرديم در مـورد          . ها در كار نباشد   اين حرف 

يكـي  .  و اگر كسي در نوبتش حاضر نشد، به ديگري بدهـد اينكه سرمقاله نوبتي باشد 
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يادم هـست كـه امـام موسـي صـدر           . دو بار اين تخلف رخ داد كه باعث رنجش شد         
  : گفت مي

  
  ! آقاي دواني محلل ماست

  
گفتيم يك مقدار كوتاه بيا تا بلكه اين دو گـروه را بـه هـم        ديديم و مي    ما اين را مي   

  . تلخ براي من باقي مانده استهنوز هم اين خاطره. نزديك كنيم
 10 هـزار تـا،      5 هزار تـا،     4كم شد   روع كرديم، كم   هزار تا ش   3تيراژ مجله را اول از      

تـرين تيـراژ    يعني بزرگ .  هزار نسخه در ماه    120 هزار تا و سپس رسيد به        20هزار تا،   
 نفـر  9 اول كه هر     ةدور.  سه دوره را گذراند     اسالم مكتبمجلة  . مجله در دنياي اسالم   

 . نفر رفتند  5 مانديم و   نفر 4 ما كه بود  دوم زماني  ةدور. بودند مؤسس هيئت تحريريه و  
زاده رفتند  واعظ و موسوي عبدالكريم سيد وري،ن صدر، محالتي، جزايري،   آقايان يعني
اي از افراد درس عقايـد        چون تعداد افراد كم بود، آقاي مكارم عده       .  نفر مانديم  4و ما   

ها به عنوان هيئت فرعي آمدنـد و عبـارت بودنـد    اين.  به كار كردو مذاهب را دعوت   
العابـدين  يد زنجاني، علي حجتي كرماني، زيـن      شاهي، عم آقايان سيد هادي خسرو   : از

بعد هم آقاي نوري از هيئت اصلي رفت و ما سه نفر مانديم،           .  و حسين حقاني   قرباني
اي ديگـر را      م هستند و عـده    ديديم نفرات ك  . يعني من و آقاي مكارم و آقاي سبحاني       

هم دعوت به كار كرديم، چون اغلب ما منبري بوديم و در محرم و صفر به آبـادان و                   
تـه بـود كـه    تيراژ مجله به قدري بـاال رف . ماند  رفتيم و دفتر خالي مي      مي...  خرمشهر و 

  .كرد عادي پيدا مي پست قم وضع غيرةشد ادار وقتي منتشر مي
اي خيلي سطحي بـود بـا كاغـذ            را ديدم كه نشريه    زهراالدفعه مجله    در كويت يك  

 هزار شماره بـود، در حـالي كـه تيـراژ ايـن      12تيراژ آن . اي هم نداشت  كاهي و جلوه  
  .اين كجا و آن كجا.  هزار شماره رسيد120مجله به 

يـك مقالـه   . اهللا بروجـردي بـود  يـة اين در زمان مرحوم آ .  توقيف شد  مجله يك بار  
دسـتور دادنـد كـه      .  زن روز كـرديم    ةاي شديد به مجل     شتيم و حمله  ان نو راجع به بانو  

آقاي تربتي را كه از وعاظ معروف قم بـود پـيش            . مجله تا اطالع ثانوي توقيف است     
آقـاي بروجـردي خيلـي ناراحـت شـدند و           . آقاي بروجردي فرستاديم تا خبـر دهـد       

د كه به چه حقـي  كنن ايشان سخت اعتراض مي. فرمودند كه زنگ بزنند به فرماندار قم  
اين مجله كه مربوط به من و حوزه است توقيف شده است؟ فرماندار دست و پـايش            

گفتيم خير، كتباً اعالم كرديد توقيف است و تـا  . را گم كرد و پيغام داد كه منتشر كنيد     
دستگاه متوجـه شـد كـه مجلـه پـشتوانه دارد و آن              ! كنيم  كتباً اعالم نكنيد، منتشر نمي    

. دند كه اين مجله بايد امتياز داشته باشد و بدون امتياز قـانوني نيـست              وقت بهانه آور  
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حق اين است كـه اغلـب حاضـر         . گفتند يكي از آقايان را معرفي كنيد تا امتياز بگيرد         
نبودند امتياز را به نام خود بگيرند چون آن موقع امتياز گرفتن با درس حوزه جور در                

ياز را با صـاحب امتيـاز يـك روزنامـه يكـي      گونه بود كه صاحب امت  جو اين ! آمد  نمي
 سال سن داشته    30اول اينكه حداقل    . شرط داشت  3از طرفي امتياز گرفتن     . گرفتند  مي

دوم اينكه سابقة نويسندگي داشته باشد و سوم اينكـه ليسانـسيا اجـازة اجتهـاد                 ،باشد
ـ       . داشته باشد  مـن آن  . ردخيلي از رفقا كه حاضر نبودند گفتند آقاي دوانـي امتيـاز بگي

آقاي محالتي و بقيه هم تقريباً حاضر    .  سالم بود و شرط اول را نداشتم       28 يا   27موقع  
اي تنظيم    برداشتيم و يك آيين نامه    . بنا شد يكي ديگر از آقايان امتياز را بگيرد        . نبودند

 نمايندگي از طرف آن بگيـرد     كرديم كه فالن آقا امتياز مجله را از طرف جمعيت و به           
حقوق شرعي و قانونيش مال جمعيت است تا يك وقت ادعاي مالكيت مجله              ةو كلي 

برخي از آقايان خيلي اعتراض كردند و مـن       . بعد از اين قضيه اتفاقاتي افتاد     ... نشود و 
اين را بايد در اينجا عرض كـنم كـه آقايـان اغلـب بـا عـصبانيت و تنـدي صـحبت                       

بـا همـان آقـازادگي      . كرد  د مي كردند، اما امام موسي صدر هميشه با نرمش برخور          مي
  : گفت مي

  
  . اين كار درستي نبود. آقاي محترم، نشد

  
 دانـم  نمـي ...  شوند و   گفت كه رفقا از هم پراكنده مي        خيلي با نرمش مخصوصي مي    

 كيهان يك آگهي استعفا چاپ كرد كه ما چند نفـر   ةدفعه ديديم كه روزنام   چه شد يك  
سـيد موسـي    : كنيم   اعالن مي  مكتب اسالم لة  قطع ارتباط و عضويت خودمان را از مج       

صدر، مجدالدين محالتي، سيد مرتضي جزايري، سيد عبدالكريم موسـوي اردبيلـي و            
ايـن را   .  مجله با آقاي شـريعتمداري بـود       ةدر آن موقع رياست عالي    . زادهاعظمحمد و 

قايان اهللا گلپايگاني و ديگر آ    ية همان موقع سراغ امام خميني و آ       هم عرض بكنم كه ما    
  :حتي درست يادم هست كه آقاي سبحاني به امام گفتند. هم رفتيم

  
. تـسنن اسـت    يسد و رئيس دنيـاي    نو   مقاله مي   االسالم لةرسا آقا، شيخ شلتوت در مجلة      

  . فكر هستيد، مقاله بدهيد و عالي هم اهل قلمجناب
  

  : امام خميني لبخندي زد و ايشان گفت
  

  نويسد چه اشكالي دارد؟ شلتوت مقاله ميآقا لبخند ندارد، خوب وقتي شيخ 
   

امام كالً به تحـوالت حـوزه   . شود امام گفته بودند حاال شما بنويسيد تا ببينم چه مي         
خواسـتند حـوزه را اصـالح كننـد و اطرافيـان آقـاي               امـام خمينـي مـي     . ظنين بودنـد  
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آقـاي  ! كاسـه اسـت  اي زيـر نـيم      كردند كه كاسـه     شوش مي بروجردي ذهن ايشان را م    
كـرديم     مـي  ميني طوري زده شده بود كه هر پيشنهادي راجع به اصـالحات حـوزه             خ

  :خود بنده رفتم و به ايشان گفتم.  تلخي داشتندةآمدند و خاطر كوتاه مي
  

ـ      آقا اين تجار تهران همه آذربايجـاني       ولـي آقـاي    . د آقـاي بروجـردي هـستند      انـد و مقّل
باالخره كسي بايد بـاالي    . بوط هستند ها با ايشان مر   شريعتمداري آذربايجاني است و اين    

شما بياييد و دو    . سر ما باشد تا اگر يك وقت توقيفمان كردند يا پول كم شد كاري بكند              
  . نفري اداره كنيد و يا با آقاي گلپايگاني سه نفره

  
كسي ديگـر  . البته آقاي گلپايگاني اهل اين چيزها نبودند ودر يك وادي ديگر بودند  

آدم قـوي نبـود،     آقاي شـريعتمداري    . اد و عمدتاً اين سه نفر بودند      آقاي دام . هم نبود 
  .كردند كارها را دنبال و اقدام مي.  قوي نداشت ولي روشن بودندةمتزلزل بود و اراد

دانـستيم كـه ايـن        مـا مـي   .  نفر رفقا رفتند و ما غافلگير شديم       5در هر صورت اين     
خواهنـد آگهـي كننـد خبـر      مـي آينـد، ولـي از اينكـه       آقايان چند جلسه است كه نمي     

 نحـوة ربـط دادن مجلـه بـا       موضوعي كه دراينجا خوب اسـت اشـاره شـود         . نداشتيم
رده چون آن موقع اطرافيان آقاي بروجـردي كـاري كـ          . اهللا بروجردي است  يةمرحوم آ 

خود رفتند، شهيد مطهري هم از حوزه بيرون آمدند و ما           ةبودند كه امام خميني به خان     
 آقـا .  چيـزي بگوينـد و مخالفـت كننـد         مكتـب اسـالم   ند راجع به    ترسيديم كه نك    مي

ايشان خط  . حسين نوري در بيت آقاي بروجردي بود      ميرزاحسن نوري برادر آقا ميرزا    
وقتـي آقـاي بروجـردي در    . اهللا بروجـردي بـود    يةعلمي آ خوبي داشت و كاتب امور      

اي نـوري را    خواستند تجديـد نظـر كننـد، آقـ          ها مي   مورد رجالشان و بعضي از كتاب     
ايشان را خواستيم كه عامل مـا     . گفتند اين مطلب را در حاشيه بياور        خواستند و مي    مي

  :ايشان گفتند. باشند در بيت و ما اين مجله را توسط ايشان به آقاي بروجردي بدهيم
  
  . آورند كس بياورد اعضاي بيت برايش حرف درميهر. برم و نه كسي بياورد ه من مين 
  

هاي ناراحتي بودند و از هول اينكه نكند يك           فيان آقاي بروجردي آدم   برخي از اطرا  
برخـي از آنهـا اهـل    . زدنـد  وقت مانع برايشان پيدا شود و كنار بروند براي همـه مـي          

ب بـود؛ مرحـوم     فقط يكي از آنها نـسبتاً سـوادش خـو         . معلومات و سواد هم نبودند    
نفسي بود و بـا     او آدم نيكو  .  بود كه استاد ما هم   اهللا فاضل فعلي    يةفاضل قفقازي پدر آ   

  : آقاي نوري گفت. سواد هم بود
  

  .من هم آنجا مراقب هستم. با پست بفرستيد و هيچ خطري ندارد كه پست بياورد
  

  :  اول كه رفت، آقاي نوري گفتة شمار
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  . آقا به دقت همة مقاالت را خواند
  

  : گفت. شد  كارش از مطالعه خسته نميةچون آقا عاشق كتاب بود و با هم
  

  . آقا خواند و هيچ نگفت ولي خوشحال بود
  

خوانـد و يـك    شماره دوم را كه فرستاديم، آقاي نوري گفت كه آقا بهتر از اولي مي      
  : بار هم به من گفتند

  
  آقاي نوري، آميرزا حسين شما هم جزو اين آقايان هست؟ 

  
  : و من گفتم

  
  . مساعد است ةزمين و باشيد خوشحال كه را داد اين خبر ايشان. آقا بله

  
طور گوش به زنگ بوديم كه ببينيم نفياً و اثباتاً از خانة آقـاي بروجـردي چـه      همين
حسن پـسر آقـاي بروجـردي آمدنـد و         رسد، كه يك روز مرحوم آقا محمد        يچيزي م 

  : گفتند
  

  . اند آقاي دواني آقا شما را خواسته
  

  : گفتم
  

  . ر استيخ
  

  : گفت
  

  بله 
  

  : و گفت ،و لبخندي زدند
  

  . رفقا را خبر كردم.  استمكتب اسالمراجع به 
  

آن موقع دفتر مجله چندين سـال در خيابـان          . داند با چه وضعي رفقا آمدند       خدا مي 
.  بـود  سارم باالي آن موقوفات صحن بود كه وصل به صحن بزرگ حضرت معصومه            

د و بخاري هم     باال سه اتاق اجاره كرده بوديم و يادم هست كه گويا هوا سرد بو              ةطبق
  : و گفتند امام موسي صدر و آقايان ديگر جمع شدند. نبود
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اگر آقـا   . آوريد  منتظريم برگرديد تا ببينيم چه خبري مي      . جا نشستيم آقاي دواني ما همين   
رويم دنبال كـار      كنيم و مي    اگر نه، همه بند و بساط را جمع مي        . رويم جلو   تأييد بكند مي  

  .خودمان
  

 ةلبخندي زدنـد و مجلـ    . صل بحث كردند  آقا مف . اهللا بروجردي ةيبنده رفتم خدمت آ   
   :فرمودند.  هم روي كرسي ايشان بودمكتب اسالم

  
اي در حوزه باشد، ولـي سـن و سـالم بـه جـايي رسـيده كـه              خواستم مجله   خود من مي  

ترسم دستور بدهم و درست انجام نگيرد، با سر و صدا شروع بشود و با سر و صـدا                     مي
حاال كه شما آقايان اين كار را كرديد و         . د به حوزه و روحانيت لطمه بخورد      بخوابد و بع  

شما اين مفاخر اسالم را خـوب       . خيلي هم خوب از كار درآورديد، مورد تأييد من است         
ي هـم خـوب   نويـسد، آقـاي حـسين نـور     نويسيد، آقاي ناصر مكارم هم خـوب مـي    مي
  ! نويسند  اينكه براي خودشان ميزاده توي شما هست كه مثلنويسد ولي دو تا آقا مي

  
  : اسم نبردند و گفتند

  
ز و اغلب خدماتي كه بـه اسـالم شـده ا          ! ها كمتر اهل كارند     تجربه نشان داده كه آقا زاده     

  . اند ساخته و دلسوز و فداكار بودهسوي كساني بوده كه مثل شما خود
  

وقتـي  .  رفقا بدهيم هزار تومان هم از زير تشكشان درآوردند و به من دادند كه به         2
  :از دور كه پيدا شدم، امام موسي صدر گفت. اند برگشتم، ديدم رفقا نشسته

  
   آقاي دواني، شير است يا خط؟ 

  
  : گفتم

  
   .جريان را نقل كردم. شير و چه شيري

  
  : و گفتم

  
اين مجله مربوط بـه     . طور پيش برود، من پشت سرتان هستم      آقا فرموده اگر وضع همين    

  .  كسي حق اعتراض نداردحوزه است و
  

  : وقتي گفتم
  

آقا فرمودند دو تا آقازاده توي شما هست، امام موسي صـدر اهـل تعـارف نبـود و                   
  : گفتند
  

  . يكي از آنها من هستم
  

  : گفتند
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آينـد بـه اسـالم خـدمت      ها دنبال آقازادگيشان هستند، كي مي   گويد، آقازاده   آقا راست مي  
  .كنند، يكي از آنها من هستم

  
گويا در زمان   (استعفا صادر شد    موسي صدر در همان موقع كه آن اطالعيه         اي آقا آق

  : گفتيم. خواهند به لبنان بروند گفتند كه مي) اهللا بروجردي بوديةآ
  

  چرا؟ 
  

  : گفتند
  

  .  نپذيرفتيدمكتب اسالمشما كه ما را در 
  

  : بعد به صورت جدي گفتند
  

لدين كـسي را آنجـا نـدارد و ايـشان كارهـايي           ا ما بعد از مرحوم آقاي شرف      ةنه، خانواد 
سرپرسـت  امام صادقي دارد واين تـشكيالت بـي       اي دارد، نادي      اند، مدرسه جعفريه    كرده

  . اند كه من بروم آنجا است و اصرار كرده
  

  : بنده به نوبه خودم گفتم
  

 ايرانـي هـستيد و در اينجـا اميـد آينـده             ةشدشما يك فرد شناخته   . آقاموسي حيف است  
  . ستيده
  

. نخواهند بروند به لبنا     موسي مي وزه هم خيلي صدا كرد كه آقاي آقا       آن موقع در ح   
همـين  (خانمم در همين صحن بزرگ بوديم        پدر ةدرست يادم هست كه در جلو مقبر      
 ايـستاده   مكتب اسـالم  من و يكي از آقايان      ) خواند  جايي كه گفتم پدر ايشان نماز مي      
  : آمد و گفت. شدبوديم كه از دور آقاي صدر پيدا 

  
  .خوب ديگر وقت خداحافظي فرا رسيده است و بايد با همديگر خداحافظي بكنيم

  
. نظري كه كوتاهي كرديد و فالن     گونه اظهار زادگيش بدون هيچ   با همان لبخند و آقا    

  : خطاب به همراه من گفت
  

  . هاي آخر كاري بكن ي از آن خندهآقاي فالني جان من بيا و يك
  
  : آقاي صدر گفت.  مخصوصي داشتةخندن آقا يك آ
  

  . ها را بكن فالني يكي از خنده
  

  : من هم خيلي گفتم
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  .  دو تا خنده بكن،فالني يك
  

  :آقاي صدر آن وقت گفتند. خداحافظي كرد و رفت! اش نيامد ولي آن آقا خنده
  

  .  آقاي دواني اجازه بدهيد صورت شما را ببوسم
  

  : گفت
  

  . رفتيم  بود ما نميممكتب اسالاگر مثل شما در 
  

ايي به آن خوبي  من خيلي متأسف بودم كه آقا زاده   . از هم جدا شديم و ايشان رفت      
  .ايشان رفت به لبنان. و با آن شخصيت از قم رفت

آن . يك بار آمـد و در دارالتبليـغ سـخنراني كـرد           .  دو بار آمد ايران    ،بعد از آن يكي   
دل  ايـشان درد  . پيچيده بود، البته نه زيـاد     موقع سر و صداي مختصري عليه دارالتبليغ        

  : گفت كرد و مي مي
  

 ةآوريـد بـه مدرسـ      شود، شما او را مـي     آيد وارد حوزه      آقا توي قم يك شخصيتي كه مي      
خانـه   آخر اين چه وضعي است؟ ايـن مهمـان  .آيد  آن بوي تعفن مي  ِفيضيه كه از كنار در    

آيد، آقاي مطهري هـم آنجـا        ه آنجا مي  قرار بود سينما شود، حاال خريدند و اين همه طلب         
آيـم    مـن عمـداً مـي     . روند  آيند و مي    زاده حاج شيخ هم مي    دهد، آقا مرتضي آقا     يدرس م 

  .ي از اين سر و صداها بخوابدراكنم تا بلكه مقد آنجا سخنراني مي
  

اتفاقاً سخنراني ايشان هم خيلي جالب بود و من سخنراني ايـشان و نيـز سـخنراني                 
 10سخنراني خيلي جـالبي بـود و در حـدود           . غي را از نوار پياده كردم     آقاي صدر بال  

خواستم   ميكردند كه وقتي      آقاي صدر در همين سفر تعريف مي      .  صفحه است  20الي  
به ايشان گفـتم    . اهللا بروجردي رفتم و با ايشان خداحافظي كردم       يةبه لبنان بروم، نزد آ    

. آقا هم خوشـحال شـده بـود       . ها نكنيد كه آقا من به نمايندگي شما آنجا هستم، مرا ر         
ام،  اي هستم ايراني و از قم بـه آنجـا رفتـه      طلبه. گفته بودند كه آقا من آنجا تنها هستم       

نوشتند و بعـضي موضـوعات را         بعداً هم مثل اينكه نامه مي     . شما پشت سر من باشيد    
 موسـي  حتمـاً امـام  . ها اآلن در خانة آقاي بروجـردي اسـت       اين نامه . كردند  مطرح مي 

  .اند هايي نوشته و جوابش را هم آقا نوشته صدر از لبنان نامه
از دوسـتانم كـه مرحـوم    به اتفاق يكـي  .  ش من سفري به لبنان كردم     1347در سال   

بـه دوسـتم گفـتم كـه گذشـته از           . بوديم) زادهاهللا بهبهاني، آقاي مجتهد   يةپسر آ (شده  
نويسم، بايـد   حال علما را ميآنجا كه من شرح    در سوريه، از  سزيارت حضرت زينب  

به لبنان بروم تا عالوه بر ديدن امام موسي صدر، از قبور بسياري از علماي شـيعه در                  
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لبنان از قبيل صاحب معالم، صاحب مدارك، شهيد اول و شهيد ثاني بازديـد نمـايم و         
سـراغ امـام موسـي      . اول به بيروت رفتـيم    . اينها هم بايد با راهنمايي آقاي صدر باشد       

اي بود و تازه قرار بود مجلس اعالي          روز جمعه . اند صور   در را گرفتيم، گفتند رفته    ص
ساختماني چهار طبقه بود كه ايشان      . به صور به خانه ايشان رفتيم     . شيعه تأسيس شود  

از امام صدر پرسيديم، كسي كه ظاهراً پيـشخدمت         . اش را اجاره كرده بودند      يك طبقه 
  : ايشان بود گفت

  
  .  هستند؛ موقع نماز استآقا در مسجد

  
مسجد ايشان، مسجد شهيد ثاني بـود؛  . خواندند يا نماز ظهر دانم نماز جمعه مي    نمي

 اگـر  ــگفتند  به آن، مسجد شيخ زيد مي. خواند همان مسجدي كه شهيد ثاني نماز مي 
رفتيم وديديم كه ايـشان پـشتش       . تا به حال در اثر بمباران اسرائيل خراب نشده باشد         

همه رفته بودند و تنها يـك نفـر پـيش    . ف ماست و رو به محراب نشسته است       به طر 
  : اش گذاشتم و گفتم آهسته رفتم و از پشت سر دستم را روي شانه. ايشان نشسته بود

  
  ! كنيم ما شما را رها مي! موسي رفتيد، آقاي آقامكتب اسالمخيال كرديد كه اگر از 

  
  : ايشان چرخيدند و گفتند

  
  واني، به، آقاي د

  
  : بلند شدند و گفتند

  
  . ترسيم همان نميديده هستيم و از مآقا ما گرگ باران

  
  : بعد از روبوسي رو كردند به رفيقشان و گفتند

  
  ! مكتب اسالم مجلةلشيخ علي دواني من زمالئي في ا
  

ديدم سـخنراني   . با او خداحافظي كرد و دست ما را گرفت و آمديم به سمت خانه             
  . هم در دستش استكرده و نوارش

كرد كه بر اثر حمالت اخيـر اسـرائيل، بهـاي          تعريف مي . دو روز پيش ايشان بوديم    
هـاي آموزشـي خـود روي     هـا در كـالس      اسرائيلي. هاي اينجا كاهش يافته است      زمين

هاي ليتـاني چگونـه     كنند كه اگر روزي لبنان را گرفتند، از آب          جنوب لبنان مطالعه مي   
وقتي مـن آمـدم بـه       . خواهيم مجلس اعالء را درست كنيم        كه مي  گفتند. استفاده كنند 
ها، رفتگري، پيشخدمتي   كفش زدن واكس: بود ها  شيعه كارها متعلق به   ترين  اينجا پست 
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علت هم اين است كه حكومت عثماني اكثراً بـه ديگـران     ...  ها، رختشويي و    رستوران
م سـوريه و لبنـان شـد،        ول قي داد و وقتي كه فرانسه در پايان جنگ جهاني ا           ميدان مي 
ها ناديده گرفتـه      ها در درجه دوم واقع شدند و شيعه         سني. ها را انداختند جلو     مسيحي

كننـد    اآلن هم كه لبنان مستقل شده، باز هم ممالك عربي روي بقيه حساب مي             . شدند
وميـت  مفرانسه در زمـان قي    . و قانون اساسي هم قانوني است كه فرانسه گذارده است         

جمهور، وزير خارجه، وزيـر دفـاع و رئـيس           كرد كه رئيس   انون را چنين وضع   خود ق 
 دو تا وزارتخانه از     ،بانك مركزي مسيحي، نخست وزير سني و رئيس مجلس و يكي          

رفتـيم،   با ماشين كـه مـي  . ها اكثريت داشتند ها باشد و اين در حالي بود كه شيعه     شيعه
  .ديديم الي كوه، و كنار جاده مي كوه، باةها و ديرهاي فراواني در دامن يسهكن

  : گفتم
  

  شوند؟  ها با هم درگير نمي ها و سني موسي شيعهآقا
  

  : گفت
  

  . ها كنار بياييم و بسازيمكنيم با اين طور نشده و ما سعي ميتا حاال كه اين
  

  : گفت
  

  .  جوانان مسلمانةرويم بيت شباب المسلم، يعني خان امشب با هم مي
  

مان  دوشيزگان مسل  ةلمه يعني خان  ظهر بروند بيت بنات مس    ه بعداز ايشان قرار بود ك   
هـا اثـر كـرده كـه        ها در بين جوان     قدري اين سخنراني  گفت به . و آنجا سخنراني كنند   

گوينـد ايـن معنـويتي كـه شـما از اسـالم            آيند و مـي     هاي مسيحي مي    دخترها و خانم  
آينـد كـه تـا        اي سني هم مـي    ه  خانم. شنويم  ها نمي   ها از كشيش    گوييد ما در كليسا     مي

گفتم كه شما چون نويسنده هستيد بياييد، ولي چـون      شد مي   آمدند و اگر مي     حال نمي 
زادة ايـشان و پـسر      كاظم برادر قرار شد آقا  . ور هستم معمول نيست كسي را ببرم، معذ     

رضا صدر كه اآلن مهنـدس اسـت و آن زمـان در دانـشگاه بيـروت تحـصيل              حاج آقا 
در راه  . اصله ما را به ديدن آثار قديمي و تاريخي اطراف شـهر ببـرد             كرد، در اين ف     مي

هاي لبنـان بـه صـورت خيلـي      ديديم كه خانم در نزديكي بيت فتات، مي  . رفتيم  كه مي 
ماشـين آقـاي صـدر را كـه         . حجـاب   آيند، با كت و دامن و همه هـم بـي            امروزي مي 

در آنجا ديـدم    . گرفتند   مي  و همه حالت احترام به خود      »سيد آمد « :گفتند  ديدند مي   مي
كه يك روحاني شيعه آمده و اينها را به سوي خود جلب كـرده اسـت و ايـن خيلـي                 

حس كردم كـه در     . اوالً ايشان غير عرب و ايراني بود، ثانياً شيعه بود         . فتح بزرگي بود  
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ع احساس خطر كردم كـه بـا وجـود          ميان مردم خوب جا باز كرده است و همان موق         
موسـي آمـده و ركـورد همـة      ا، آقا هـ    امكانات و اين همه نفوذ سني      همه كشيش و  اين
ها   محس كردم كه خان   . تواند روزي كار دستش دهد      و اين مي  ! ها را شكسته است     اين

. اين خيلي مـؤثر اسـت     . قيافه هم بود  بيان و خوش  خوب ايشان خوش  . اند  جلب شده 
 رد شوند به اين قيافـه  مرحوم امام خميني هم كسي نبود كه اگر مرد و زني از كنارش        

. گرفتنـد  ايشان آن موقع كه كمي جوان بودند، محاسن و شاربـشان را مـي    . نگاه نكنند 
رفتنـد    راه كـه مـي    . شان نه بزرگ و نه كوچك       هايشان هميشه تميز بود و عمامه     ناخن

طـور  امام موسي صدر هم همين   . گرفتند  يكردند، بلكه به دست م      عبايشان را پهن نمي   
 امـروز  ةكـرد تحـصيل . هاي امروزي بود هاي او هم حرف     حرف. يزه بودند رشيد و پاك  

گفت كه گاهي اوقات راجع به        خواهد بگويد؟ ايشان مي     مثالً يك كشيش چه مي    . بود
هـا   بينم كه ايـن    كنم و مي    جايگاه حضرت مريم و حضرت مسيح در قرآن صحبت مي         

 قدري زيبـا بيـان    قرآن والدت حضرت مسيح را به     . شود  اشك در چشمشان جمع مي    
  .شود كند كه واقعاً هر مسلماني بخواند منقلب مي مي

ان مـسلمان رفتنـد و مـا هـم بـا             دوشيزگ ةر حال ايشان براي سخنراني به خان      در ه 
. طبقـه بـود    3يـك سـاختمان     .  جوانان مسلمان آمـديم    ةغروب به خان  . آقا رفتيم كاظم

ايـن  . بقـات سـوم و چهـارم      طـور ط  ة اول، حياط طبقة دوم بود و همين       پشت بام طبق  
زمـين  . جـا منظـرة دريـا بـود       ي مديترانه قرار گرفته بود و همه      ساختمان در كنار دريا   

  :آقاي صدر گفت. واليبالي هم برايشان درست كرده بود و امكانات شنا هم داشتند
  
هـا كـه از خـارج شـهر           ها و مسيحي    و سني ) شيعه(اين موقع روز، دانشجويان خودمان       

  . كنم زنند، من هم با زبان خودشان با آنها صحبت مي غلب سري به ما ميآيند، ا مي
  

كنيم تا هر طبعي و هر ميلي غذاي خـودش     نوع غذا درست مي    8 الي   7گفت كه ما    
گفت به آشپز گفـتم  . شود م مي ريال شما تما15ارزان هم هست و هر غذايي . را ببيند 

اتفاقـاً آوردنـد و خيلـي    . مونـه بيـاور  از همه نوع غذا يك ن   . هماني نويسنده دارم  كه م 
كردند، بادمجـان را بـا چيـزي مخلـوط            كوبيدند و سرخ مي     نخودها را مي  . جالب بود 

توانست با پول كمـي غـذا صـرف     كسي مي اي كه هر    ، مواد سالم و ساده    ...وكردند    مي
   :گفت. كند
  

...  كننـد و     بـازي مـي    كنند، تنيس   كنند، واليبال بازي مي     آيند اينجا شنا مي     ها مي   اين جوان 
 بـا نـشاط     كنم و در آخر خيلي      خورند و من برايشان صحبت مي       آيند شام مي    بعد هم مي  

كنـد، بـراي پـسرعمويش تعريـف        ي برادرش تعريف مي   كس برا هر. گردند به خانه    برمي
  .شوند طور بيشتر ميكند و همين مي
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يـا باشـگاه امـام      آقاي صدر محلي را درست كرده بود به نام نادي االمـام الـصادق               
 صادق

خوردنـد،   شدند، قهوه و چـاي مـي    كه مردم در مواقع تفريح در آنجا جمع مي   ع
بسياري . به اتفاق ايشان به آنجا رفتيم     . كردند  كشيدند و مذاكره و مشاوره مي       قليان مي 

. ايشان افراد را به من معرفـي كـرد        . هاي ادبي و سياسي لبنان آمده بودند        از شخصيت 
حـضور  ...  هـا و  ها مثل پاكستاني لبنانيا، سياسيون، كارمندان و حتي غير    ربرخي از شع  

فتـه بـود و   خود ايشان در باالي مجلس نشسته بود و به سبك ايران، قليان گر     . داشتند
حـالي  خيلي مجلـس با   . كرد   آنها صحبت مي    قشنگ لبناني با   ةكشيد و با همان لهج      مي
  .دارند شان را خوب نگه ميحس كردم كه شيعه و سني همه احترام اي. بود

الـدين  اي بود كه توسط مرحوم شرف جعفريه اللكليةر از مؤسسات ايشان ا    يكي ديگ 
روز آخر آقـاي صـدر بـراي مـا ماشـيني            . شد  تأسيس شده و زير نظر ايشان اداره مي       

   :من گفتم. گرفت
  

  . خواهم همة لبنان را ببينم آقاي صدر من مي
  

   :ايشان گفتند
  

  . ر هستيد، خوب است برويد نبطيه و جزين، شهر شهيد اول را ببينيداآلن كه در صو
  

كه اآلن همة اهالي جزين مسيحي هستند و يك مسلمان در ايـن شـهر         ايشان گفتند 
  . نيست

آقاي صدر گفتنـد كـه      . اين شهر در دامنه كوه بود     . ما رفتيم و از شهر بازديد كرديم      
 زندگي مي كردند و اآلن همه مسيحي         محدث و عالم شيعه در اين شهر       300زماني تا   

رفتيم به جبـاع، شـهر شـهيد ثـاني و آنجـا را هـم         . هستند، حتي يك سني هم ندارند     
كنـار يكـي از ايـن قبـور         . قبرهاي صاحب معالم و مدارك در آنجا قـرار دارد         . ديديم

 سال داشـت در حـال از بـين     300 الي   200كليسايي بود و سنگ قبر كه قدمتي حدود         
من در آخر اين سفر و به هنگام خداحافظي با امـام         . من خيلي منقلب شدم   . رفتن بود 

   :موسي صدر يك خودنويس پاركر به ايشان دادم و گفتم
  

دهند، ولي چون ما يك رفاقت صميمي بـا هـم داشـتيم،               اينجا هداياي زيادي به شما مي     
  . دآوريد به ياد ما باشي كنم اين پيشتان باشد تا هر وقت درمي خواهش مي

  
  : ايشان هم گفتند

  
  .چشم و قبول كردند

  
   :ها از ايشان پرسيدم در يكي از شبيادم هست
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  اي داريد؟  موسي در مورد جمال عبدالناصر چه عقيدهآقا
  

گويـد و مـردم را    ايشان گفتند كه او يك عمر به مردم دروغ گفته باز هم دروغ مـي  
 آن موقـع جمـال عبدالناصـر بـه          .اي هم با ما نـدارد       خرد و ضدشيعه است و ميانه       مي

كرديم اين مطالب را در ايران به گوش بعضي از            قدري محبوب بود كه ما جرئت نمي      
من همين مطلـب    . ايشان گفتند كه شيعه نبايد از او انتظار داشته باشد         . طالب برسانيم 

مرحوم نواب وقتـي از آنجـا آمـد، تـازه كودتـا      . را از مرحوم نواب صفوي هم شنيدم   
ايشان گفت كه ژنرال نجيب، رئيس جمهور يـك مـرد مـذهبي اسـت ولـي      . دشده بو 

  .جمال عبدالناصر آدم زيركي است كه روحية مذهبي ندارد
آيـيم   وقتي مي. گفت كه آقاي دواني ما اينجا دو گرفتاري داريم امام موسي صدر مي  

 هـم  و وقتـي  . گويند فالني جاسوس شاه است      ايران بعضي از مخالفين ما در لبنان مي       
گويند فالني وابسته به جناح اهل تسنن و جمال عبدالناصـر       ها مي   اينجا هستيم، ايراني  

در ايران هم واقعاً    . تكليف ما چيست؟ نه اينها چشم ديدن ما را دارند و نه آنها            ! است
طوري تبليغ شده بود كه ايشان عامل دستگاه است يا كسي اسـت كـه در خـط امـام                    

موسـي بـود و     ظب آقا فارت ايران در لبنان به شدت موا      در حالي كه س   ! خميني نيست 
فـردي  . سفير شخصي بود بـه نـام قـدر        . داد  ترين تحرك ايشان را گزارش مي     كوچك

ظاهراً اسنادي هـم  . كرد خيلي امام موسي صدر را اذيت مي. بسيار ملعون و موذي بود  
  .داده است هاي نادرست به دولت وقت مي پيدا شده است كه قدر گزارش

اش را بـا امـام خمينـي     خواست رابطه اش طوري بود كه مي موسي رويه طرفي آقا  از
اش را با آقاي بروجردي و ايران نگاه دارد و در عين حال خيلي هـم           رابطه. حفظ كند 

ها بگويند ايشان و شيعيان لبنـان پايگـاه ايـران در آن كـشور         از ايران دم نزند كه سني     
هـاي خـود مطـرح        نجـا را در محافـل و سـخنراني        ما مسائل لبنان و شيعيان آ     . هستند

ولـي گـاهي اوقـات    . كـرديم  كرديم و فعاليت و كارهاي آقاي صدر را عنـوان مـي            مي
درست يادم هست كـه وضـع   . ديديم كه در بعضي از محافل انعكاس خوبي ندارد      مي

يكـي از  . ـ براي ايشان حـرف درآورده بودنـد  ــ اآلن گفتن ندارد ـاي بود كه  به گونه 
، اصفهان انجـام گرفـت    » كانون بحث و انتقادات جهان اسالم     «هاي ما كه در       خنرانيس

اين جزوه پيش من    .  خوبي آن را تنظيم كرديم     ةخيلي جالب درآمد و به صورت جزو      
رضا صدر بودند،   ن حاج آقا   همي ةخان. ي كه آقاي صدر به ايران آمد      بود تا آخرين بار   

دسـته  يدن ايشان رفتـيم و مـردم همـه دسـته    ، ما به د   عهاي ميدان امام حسين   در طرف 
  : روزي كه آمدند بازديد من، گفتم. آمدند مي

  
ام و خيلـي جاهـا تعريـف          موسي مطالب لبنان را من به صورت يـك جـزوه درآورده           آقا

  . ام كرده
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   :ايشان تحسين كردند و گفتند. جزوه را نشان دادم
  

  . توانيد پيدا كنيد شما مي. اين را بدهيد من ببرم
  

جمهـوري اسـبق لبنـان صـحبت        رت لبنان و با رئـيس      ما زنگ زدند به سفا     ةاز خان 
  : هايشان گفتندكردند و در ضمن صحبت

  
  . انا في انتظارك

  
گفـت آقاموسـي      شنيد، مي    را اگر كسي مي    همين. خواستند برگردند   ظاهراً عصر مي  

 ةطايفـ حاال هرچه بگـويي ايـشان رئـيس         ! كند  هوري مسيحي صحبت مي   جمبا رئيس 
د كه ايشان را رنج     ش  هايي زده مي  ها حرف   بعضي وقت . شوند  شيعه است، متوجه نمي   

  : گفت مي. داد مي
  

مـا كـاري    . گذاشـتند   زماني اصالً به شيعه محل نمي     ) مسيحيان(ها  آقاي دواني ببينيد، اين   
جمهـوري يـك نفـر اسـت و     رئـيس . انـد  عه و مسيحي در يك رديـف   كرديم كه اآلن شي   

كساني كه اصالً محل به     . كنند  اين دو با هم مذاكره مي     . عيان هم يك نفر است    نمايندة شي 
  .گذاشتند حاال مجبورند نظريات شيعه را تأمين كنند شيعه نمي

  
شاهي كـه در قـم      تيم تا اينكه آقاي سيد هادي خـسرو       ما ديگر با ايشان ارتباط نداش     
بعـد  . من با خود آوردنـد    اي از امام موسي صدر براي         بودند از سفر حج آمدند و نامه      

ايشان اين نامه را در هتل      . از اين نامه گويا چيزي طول نكشيد كه ايشان ناپديد شدند          
بعضي از كلمات اين نامه اشاره به سـخناني بـوده كـه             . معروف مكه براي من نوشتند    

  .دادند گفتم و به ايشان خبر مي من در منابر راجع به ايشان مي
آمده بود به مسجد شفا كه      ي شيخي از همكاران ايشان      يادم هست كه يك وقتي آقا     

همان موقـع بـود كـه در مـورد     . خوانند اهللا آقا رضي شيرازي در آنجا نماز مي       يةاآلن آ 
  : آن آقا تا مرا ديد گفت. هاي زيادي گفته شده بود ايشان حرف

  
  . كند موسي در ايران روي شما بيش از همه حساب ميآقا

  
هـاي ايـشان را    در مجـالس و منـابر يـاد ايـشان و فعاليـت           گفت كه شنيده كه شما      

  : گفتم. كنيد مي
  

  . وظيفه است
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. و لذا به ايشان خبر داده بودند كه فالني حق رفاقـت را خـوب نگـه داشـته اسـت       
اين آخرين ارتبـاط مـا بـود     . كلمات اين نامه هم اشاره به همان مجالس و منابر است          

گوينـد، گويـا قـذافي        ه ليبي رفته و چنان كه مي      كه با كمال تأسف شنيديم كه ايشان ب       
  .ايشان و دو تا از رفقايشان را به شهادت رسانده است

اي بـود     موسي صدر، گذشته از اصالت و نجابت خانوادگي، به گونه           امام شخصيت
زاده فهميـد بـزرگ   بپرسد ايشان كيست، مـي ديد، الزم نبود  كه واقعاً كسي كه او را مي    

مام معنا در حركات و قيافه و حرف زدن و حتـي خنديـدن و لطيفـه    آقايي به ت . است
از . باريـد   از سطح مطلب و ديد و نگـاه ايـشان عظمـت مـي             . زد  گفتن ايشان موج مي   

لحاظ علمي خوب و قوي بودند، زبان خارجي بلد بودند، عربي هم خـوب صـحبت                
 وضـع شـيعيان   ماندند بـه نظـر بنـده اآلن    كردند و پيشواي خوبي بودند كه اگر مي        مي

ايشان از نظر توانايي و قدرت سـازندگي كـه بتوانـد افـراد را               . خيلي بهتر از اينها بود    
بودند كه از ايـن نظـر       ...  افراد ديگري هم مانند شهيد بهشتي و      . جذب كند عالي بود   

  .خوب بودند، ولي آنها اين گرمي و نرمي آقاي موسي صدر را نداشتند
  

  سالمت دارشبه كجا هست خدايا هر       همراه اوستقافله دل آن سفر كرده كه صد
  

  1372 زمستان ،رانته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  عتشي مدافع
  

  ∗اهللا شيخ حسن سعيد يةآ
  
  

 ة توفيق پيـدا كـردم كـه سـخني چنـد دربـار             خدا را شكر بعد از انتظار شديد، امشب       
هـا، سـخني اسـت كـه          بهترين سخن . گويمصدر ب   دوست عزيزم، حضرت امام موسي    

 از او دارد بـه     گويد و خاطراتي را كه در طـول عمـر           انسان به ياد دوستي صميمي مي     
 بايد بگويم كه ذكر خاطرات براي من، موجب برطرف شدن هزاران            حقاً. آورد  ياد مي 

 ي تـا روزي كـه     غم و اندوه است زيرا من به او بسيار عالقمند بودم و با او از كوچك               
  .ها غايب گرديد، آشنايي نزديك داشتمپنهان شد و از ديده

اهللا آقـاي   يـة پدر من مرحـوم آ . رم به قم رفتيم  ق، در خدمت پد   .ـه1342در سال     ما
نمـي دانـم    اً تحقيقـ كه حـاال  (ز گذشت چند سالي     بعد ا . ميرزا عبداهللا تهراني بود     حاج

داشتند، به دعوت مرحـوم      اقامت   اهللا صدر كه در مشهد      يةمرحوم آ ) چند سال گذشت  
خانـه  . هر اقامت گزيدنـد   العظمي حائري مؤسس حوزه به قم آمدند و در اين ش          اهللا  يةآ

اهللا يـة  سن برادر حـاج آقاموسـي، يعنـي آ   سن من هم با.  ايشان نزديك بودةما به خان  
اكنون در قم بوده و از مدرسين معروف و           ايشان هم . حاج آقارضا صدر اقتضاء داشت    

. شـود   از ايشان برده مـي اً و حكمت و اصوالًاًي هستند كه انتظارهاي زيادي فقه   ناز كسا 
مهدي روحاني     اهللا حاج آقا سيد     يةب مقدمات را با حاج آقاموسي و آ       من تمام و يا غال    

يادم هست كه مغني را نـزد مرحـوم حـاج شـيخ ابوالقاسـم نحـوي                 . كردم  مباحثه مي 
گفت كه من براي چند      اهللا روحاني مي    يةو به آ  ا.  ايشان خيلي معروف بود    .خوانديم  مي

                                                                 

 رحمت به تهران در ـ1374 ديماه ق. هـ 1416 شعبان 18 در بود تهران بزرگ علماي از كه سعيد حسن شيخ اهللاةيآ  ∗
   اهللا عليه ةرحم.  خاك سپرده شدبه ،قم در و پيوست حق
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شان را غريـق      خداوند همه . پشت شما بايد مغني بگويم؟ پيرمرد با حال و هوايي بود          
اهللا صـدر     يـة آمد و شد به خانـه مرحـوم آ        . ع شد از آنجا آشنايي ما شرو    . رحمت كند 

 بايـد . آمـد  يرفتيم و ايشان به منـزل مـا مـ    ما به منزل او مي    . براي من خيلي سهل بود    
العظمي صدر مثل پسر و فرزند خـودش نـسبت بـه مـن اظهـار      اهللا يةاعتراف كنم كه آ   

كـنم حكـايتي را       براي اينكه بدانيـد مـن در ايـن گفتـارم مبالغـه نمـي              . كرد  عالقه مي 
العظمي صـدر   اهللا  يةبرگشتم، يك روز به خدمت مرحوم آ      وقتي من از نجف     . گويم  مي

اين جمله   شايد داد و   خود فشار  ةسين  به رزند خودش شديداً  ف  مانند را نايشان م . رفتم
 و  اميدوارم كه تقوي و حلم     شنوم و   بوي حاج ميرزاعبداهللا را مي     تو را گفت كه من از    

ارتباطمان خيلي زيـاد    . فضيلت نجف تو را پيش ببرد و بتواني خدماتي را انجام دهي           
  .بود
پـدرم بـه تهـران       با من بدالكريم،ع شيخ حاج العظمي اهللا  يةآ مرحوم فوت از بعد 

ايـشان را   هـم  كـه مـن   كردنـد   نمـاز مـي   ةاقام رايشان در مسجد جامع بازا    . آمديم
تـا   خوانـدم  اينجـا  هـم  را سـطح  را ديدم، بقيه   دانشكده مقداري. كردم  همراهي مي 

 درس بنده به . شدم درس لآنجا مشغو  در و رفتم نجف به ق.ـه 1370سال   در اينكه
العظمـي  اهللا ية همان شب اول هم به درس مرحـوم آ رفتم و از  يالعظماهللا  يةآ مرحوم

اهللا حاج شيخ حسين حلي       ية البته روزها هم به درس مرحوم آ       .خويي حاضر شدم  
چند سالي نگذشت كه حـاج آقاموسـي صـدر بـه            . رفتم  مي) قدس سره الشريف  (

در بوسـتان  گلي شكفته شـد  ــ گويم  بدون مبالغه مي ــ  ايشان كه آمد    . نجف آمد 
من نجـف  . ايد  ايد يا نه، و در چه موقعيتي ديده         دانم شما نجف را ديده      نمي. نجف

رفتي، مجلـس فاتحـه، مجلـس عروسـي،           اي ديدم كه هر كجا كه مي        را در مرحله  
رفتـي مجلـس      مجلس ديد و بازديد، حرم، صحن، روضه و هرجاي ديگر كه مـي            

نفـر   10وشـنيدند     و طرف مي  دآن فرع را هر    شد و   مطرح مي  يك فرعي . درس بود 
ها در آنجا تنها به جلـسات   طلبه. گرفتند كردند و از آن نتيجه مي       نفر بحث مي   5يا  

بـه حـرم كـه      . تمام جلـسات و تمـام محافـل، درس بـود          . كردند  درس اكتفا نمي  
اي آنجـا   مقبـره .  سـابقه نـدارد  بركتي كه نجف داشـت اصـالً      . درس بود رفتي،    مي

پـدرم  . جاست همان هم در آل صدر ةمقبر هستند و دفن هست كه اجداد ما در آن   
 العظمي حاج سـيد    اهللا  يةمن يك شب آمدم رد بشوم، مرحوم آ       فرمودند كه     نقل مي 

) بزرگ حاج آقاموسي كه از اكابر علمـاي مرجـع تقليـد بـود             پدر( صدر   اسماعيل
» .بداهللا بيـا ميزرا عبداهللا، ميرزا ع«: اينجا كنار اين مقبره نشسته بود و من را صدا زد   

اسماعيل صدر به مناسبت اينكه با پدر        فرمودند كه مرحوم حاج آقا سيد       ايشان مي 
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پدرم گفتنـد كـه مـن پهلـوي ايـشان           . كرد  من ارتباط داشت به من هم محبت مي       
اهللا عراقـي يكـي از        يةآ. رحوم حاج آقا ضياء عراقي آمد     نشستم و در همين حين م     

آقـاي  . سه نفر شديم  .  و پهلوي ما نشست    ايشان هم آمد  . فحول مراجع نجف بود   
من حـاال بچـه بـودم و شـاگرد          . صدر بدون معطلي يك فرعي را از من پرسيدند        

تـايي آنهـا     دو. اي صـحبت كـردم    شروع كردنم چند كلمه   . شدم محسوب مي  هااين
. و شايد يك ساعت يا بيشتر مباحثـه كردنـد         ! شروع كردن به جان همديگر افتادن     

مرحوم حاج آقا سيد اسماعيل صـدر بـه         . ، بلند شديم و رفتيم    مباحثه كه تمام شد   
  :پدر من فرموده بودند

   
  . جد توستةجد من است و هم مقبر ةيا و اينجا بنشين، اينجا هم مقبرب
  

من هم به آقاموسي همين را گفتم و رفتيم به اتفاق يكديگر، تمام زيلوهـاي مقبـره                 
پـدر بـزرگ   (و مرحوم حاج ميرزا مسيح را جمع كرديم تا بلكه آثار قبر مرحوم صدر      

ها را برداشته بودند، موفـق نـشديم و    را پيدا كنيم، ولي متأسفانه چون تمام سنگ     ) من
  .ولي در هر صورت آنجا مركز ما شده بود. آثاري پيدا نكرديم

اما .   حاج آقاموسي صدر در اين افق و موقعيت به نجف آمد و در آنجا طلوع كرد               
. نكه آن وقت شايد نجف در حدود هزار و چند صد طلبـه داشـت              چرا گل كرد؟ با آ    

آقـاي صـدركه آمدنـد آنجـا،        . گيـرد   ام مي   من اآلن كه نجف نيستم باور كنيد كه گريه        
برخوردشان با اشخاص، اخالق و احساساتشان نسبت بـه اشـخاص و رفتارشـان بـا                

حـاج  . كـرد   طالب، اخالق و احساسي بود كه خواهي نخـواهي افـراد را جـذب مـي               
خـودش، هـم   . زاده بـود   زاده و مرجع  هللايةاآقازاده، آ . موقعيت ممتازي داشت  آقاموسي  

هـا ايـن شـرح را نوشـته      دروس جديد و قديم را خوانده بود و حتي يكي از روزنامه   
خصوصيتي كه آقاي صدر داشت اين بود كه بـه      . ايشان در مجالس گل كرده بود     . بود

اضع، او را در مرحله خيلـي بـااليي قـرار داده    تو. گرفت  باليد و خود را نمي      خود نمي 
كرد، چه صحبت علمي و چه صـحبت          با رجال، با علما و مراجع كه صحبت مي        . بود
در مجالس  . رسانيد  گاه به كسي آزار نمي      هيچ. گفت  علمي، با كمال ادب سخن مي       غير

 ةحافظـ . بـود  صحبتبسيار خوش . كرد  كس ناراحتي ايجاد نمي    و محافل و براي هيچ    
از حوزه قم آمده بـود، دانـشگاه را         . مطالعات عرضي ايشان هم زياد بود     . داشت قوي

  .هم ديده بود و وضعش آنجا طوري بود كه خيلي مورد استقبال قرار گرفت
نجـا  اصالً من با فاميل صـدر در آ     .  در نجف خيلي با هم مأنوس بوديم، خيلي زياد        

 صـدر، بعـداً دامـاد ايـشان شـد و            محمـدباقر   سيد هللايةمرحوم آ . خيلي ارتباط داشتم  
ة آل ياسـين  خـانواد . هاي ايشان بودنـد  ، داييخانواده، آل ياسين كه بزرگان قوم بودند 
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غالبشان از مراجع تقليد و ائمه، جماعات بـوده و در           . بسيار باشخصيتي بودند   مردمان
ياسـين بـا هـم        صـدر و خـانواده آل      ةخـانواد . قعيت خيلي حساسي داشتند   نجف مو 

صدر هم كه يك وقت رئيس مجلس عراق بود، از اين خانـدان             محمد آقا سيد . دبودن
  در موسـي   آقا. ود و ايشان را پرورانـده بـود       همه دست به دست هم داده ب       هااين. بود

 چـون  .نوشت يا نـه  دانم كه درس را مي آمد و من نمي     آقاي خويي مي   درس   به نجف
درس مـا بـا هـم هـم       . نوشـتند   د مي رفتن  معمول نجف اين بود كه هر درسي را كه مي         

ايـشان در نجـف     . شـب باشـد   شتيم، اما نه بحث مرتب كه هر      هايي هم دا    بحث بوديم
  .خواست استفاده نمود كارهايش را كرد و به قدري كه خود مي

مرحـوم آقـا    . الدين فوت كـرد     اين وضع ادامه داشت تا زماني كه مرحوم سيدشرف        
د و من بايد بگويم كه ايشان با اخالق و قلـم            الدين يكي از مفاخر شيعه بو       شرف سيد

الدين   شرف بستگان آقا سيد  . فضايل خود، شيعه را براي هميشه زنده نگه داشته است         
گـشتند كـه جـاي خـالي آن مرحـوم را              كه جنازه را به نجف آوردند، دنبال كسي مي        

 او باشـد  آنها خيلي اصرار داشتند كه كسي به لبنان بيايد كه اخالقش اخـالق         . پرنمايد
 كسي به جـاي مرحـوم آقـاي سـيد         آنجا گفتگو بسيار شد كه چه     . ر او و رفتارش رفتا  

آيـد كـه در آن    يادم نمي. الدين برود و در نهايت بنا شد آقاي موسي صدر برود           شرف
آقاي حكيم و آقايان ديگر همـه  . موقع احدي را ديده باشم كه با اين امر مخالفت كند   

  اين به آن جهت بود كه حـاج آقـا موسـي   .  استقبال كردنداستقبال كردند، همه و همه    
حافظـه بـود، هـم      برخورد بـود، هـم خـوش      صدر هم خوش استعداد بود، هم خوش      

بـه  . توانـست مـردم را اداره كنـد      تر از همه اينكه مـي     قيافه و جذاب بود و مهم     خوش
ر كـرد و    ادب رفتـا   بايـد بـا اخـالق و بـا         »!برويد و بميريـد   «: شود گفت   ها نمي   جوان

از من بپرسيد ايشان چرا در نظر گرفته شد،         . خالصه راه جلب قلوب مردم را بلد بود       
 ععشق و عالقه داشت به ائمه معصومين      . گويم كه او خيلي عشق به واليت داشت         مي

خيلي پرشـور و حـال بـود و         . ردك  و مدافع تشيع بود و در اين مسير كارهايي هم مي          
  .رفت گونه به حرم ميهمين

مـن هـم شـايد      . الدين به لبنـان رفـت       يشان مدتي بعد از درگذشت مرحوم شرف       ا
پدرم اصرار كـرد كـه مـن بـه جـاي او بـه               . بالفاصله و يا بعد از مدتي آمدم به ايران        

آن را تعميـر كـردم و       . اي دادم  به مسجد چهل ستون يك صـورت تـازه        . مسجد بروم 
حانيت صورت بهتري داشـته  بعد روي فكر خودم گفتم كه بايد رو    . فرش نمودم سنگ

مان مسجد درست كـردم بـه       اي در كنار ه     مدرسه. كار ها را بياوريم سر     باشد و جوان  
پس . ستون  اي هم درست كردم به نام كتابخانه، چهل         ستون و كتابخانه     چهل ةنام مدرس 

معاشرت و مكاتبات ما با آقـاي حـاج آقاموسـي صـدر     . شروع كردم به تربيت طالب    
  .يادتر شدادامه يافت و ز
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 التـاريخ در سعودي كتابي منتشر شد بـه نـام   . اآلن يادم نيست كه چند سال بعد بود 
كه چهار دكتر آن را نوشته بودند و در آنجا به بحث شيعه كه رسـيدند، آن را مـأخوذ            

ايـن را آورده  . دندو يك دين جعلي معرفي نمودند و هرچه افترا بود به آن ز ! از يهود 
عمويي داشـتم بـه     خدا بيامرزد، پسر  . ن فعاليت كردم  بودند ايران و من خيلي اطراف آ      

به دولت حمالت زيـادي     . كرد  كه او هم كمك مي     آقا مصطفي مسجد جامعي      حاج نام
شروع كردم به اينكه از طرف مدرسـه بـه شـيوخ            . كرديم و مقاالت زيادي نوشتيم      مي

كتـابي نوشـتم كـه      . رسيد نامه نوشتم و شكايت كـردم        لم مي االزهر و هرجايي كه عق    
ولي متأسفانه نه دولت كمـك كـرد و نـه ديگـران             . گويد و از اين كارها      شيعه چه مي  
البته اين باعث شد تا من يك روحيه، خيلي قوي پيدا كـنم و تحريـك                . كمكي كردند 

ه اصـطالح يكـي از      اين وضع ادامه داشت تا اينكه در االزهر كتابي نوشتند كه ب           . شوم
 التـاريخ در اين كتاب هم عين آن جمالتـي كـه در كتـاب              . هاي درسي آنها بود     كتاب

هـر درس   زاال هبايست به شـاگردان مدرسـ       اب را مي  اين كت . آمده بود، تكرار شده بود    
ـ   ـــ  زهـر الد و بيداد و نوشتن به شيخ ا   من هم شروع كردم به دا     . بدهند طـور  هالبتـه ب
  زهرا ةزهر مال فاطم  كه آخر اال  ــ  علمي  

. ن اينجا را درسـت كردنـد       است و فاطميو   س
مـن بـه    . رفتنـد   آقاي سبحاني به مصر مـي     . نها هم جواب ندادند   آ ؟ ...ور و طچرا اين   

ايشان هـم بزرگـي     . دكني جواب   ةزهر مطالب الايشان عرض كردم كه شما از اين شيخ ا        
ها را براي شما       هم اين نامه   و قبالً . استكردند و رفتند و گفتند من را فالني فرستاده          

  ! هايي دادند كه البته عمل نكردند بله رسيده است و وعده: فرستاده گفتند
. كه بنا شـد مـن بـه مكـه بـروم           ) شايد يك سال كمتر و يا بيشتر      ( چيزي نگذشت   

. متأسفانه دولت مرا ممنوع اعـالم كـرد       . كسي پيدا شد كه من با نيابت از او بروم مكه          
. مـدتي گذشـت   . خيلـي متـأثر شـدم     . ياره رفتيم، ولي نگذاشتند كه بـروم      ما تا پاي ط   

ايشان اطالع يافته بود كه دارند دست بـه يكـي          . تر است برادري دارم كه از من بزرگ     
  : به من گفت. كنند تا ما را اذيت بكنند مي

  
  .خواهي بروي، بيا برو خارج و از آنجا ويزاي سعودي بگير اگر مي

  
  : گفتم

  
  . ؟ من جايي را بلد نيستمكجا بروم

  
  : گفت

  
  . من يك آشنا دارم در يك شركت هواپيمايي
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ما بلند شديم و به همراه خـانواده  . رفت و تلفن كرد و گفت كه براي مصر جا دارد      
. شب اول در هتلي سر كردم و روز بعد به هتل ديگري منتقـل شـديم               . به مصر رفتيم  

صـدر را     ويزيون دارد عكس امـام موسـي      من به هنگام عصر و يا شب بود كه ديدم تل          
جـا تـوي    با يك حال عجيبـي همـان      . واندن است نشان مي دهد كه در حال خطابه خ       

  :گفتم. كند زهر تعريف ميالديدم دارد از شيخ ا. سالن انتظار ايستادم و گوش دادم
  

   اين محل كجاست؟ 
  

  : گفتند
  

زهـر از ايـشان دعـوت       الاايشان آمده است اينجا، زيرا سميناري تـشكيل شـده و شـيخ              
  .كنند اند و اآلن هم در همان سمينار دارند سخنراني مي كرده

  
من يك رفيقي در مصر داشتم به نام سيد طالب رفاعي كه آدرسش را بلـد بـودم و                   

آقـا    اش گفت كه سـيد طالـب بـا حـاج            صبح رفتم منزل او، بچه    . با هم مكاتبه داشتيم   
. گردنـد   هماني شركت نمايند و عـصر برمـي        م اند تا در يك     به خارج شهر رفته   موسي  

برگشتم به هتل خـودم و بعـد از مـدتي     . آقاموسي هتل شرايتون بود     محل اقامت حاج  
  : ايشان گفت. موسي صحبت كردمآقا  به هتل شرايتون تلفن زدم و با حاج

  
  چطور شد حاال آمدي؟ چطور شده؟ . توانم به ديدن شما بيايم من متأسفانه اآلن نمي

  
  : مگفت
  

  . هائي به ايشان كردم فرماييد و شوخي دانم شما چه مي واهللا من نمي
  

  :ايشان گفت
  

  تواني يك كاري بكني؟   مي
  

  : گفتم
  

  كار؟  چه
  

  : گفت
  

  . يك تاكسي بگير و فوراً بيا اينجا
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در آنجا به صـورت رسـمي از ايـشان          . من يك تاكسي گرفتم و رفتم هتل شرايتون       
اي  جناح خاصي را معين كرده بودند كه محافظ داشت و عـده       يك  . كردند  پذيرايي مي 

اتـاقي كـه    . باالخره رفتم به خـدمت ايـشان      ! بودند كه از ما تحقيقات به عمل آوردند       
. تا اتاق بود كه به ايـشان تعلـق داشـت    اتاق پذيرايي ايشان بود، چون چند     وارد شدم،   

مـن  . م فارسي بلد نبـود    خود آقاي صدر ظاهراً تازه از حمام در آمده بود محافظش ه           
  : گفت خنديد و مي آنچه عقده داشتم از دل ريختم بيرون و ايشان فقط مي

  
  طور با اين حال آمدي پهلوي من و چه شده؟ من چه كردم؟ چتو 

  
رسيد گفـتم و البتـه بعـضي مـوارد را قبـول               من برايش چيزهايي را كه به نظرم مي       

   :بعد گفتم. كرد ي را قبول نميكرد و برخ مي
  

عالي را مـن ديـشب در تلويزيـون ديـدم كـه از ايـن شـيخ                  ت، جناب كَش اينها پيش  ةهم
  . كني عبدالحليم داري تعريف مي

  
  : گفت. اين را كه گفتم خيلي حالش تغيير كرد

  
  ايد؟  هاي ديگران قرار گرفته تأثير حرف  آقاي سعيد شما هم تحت

  
  : كتاب را به او نشان دادم و گفتم

  
  .  مصر است و بنده آن را چاپ نكردماين كتاب چاپ

  
باور كنيد كه يك حالي بـه       . طور افتاد ينكتاب را كه به ايشان دادم، ديدم سرش هم        

مـدتي بـه   ! خيلي متأثر شد، خيلي متأثر شد  . او دست داد كه من ترسيدم طوري بشود       
  : گفتمدتي بعد از . سكوت گذشت

  
شـما  . ا يكديگر خيلـي رفيـق بـوديم       خيلي مرد خوبي هستيد و ما هم ب        آقاي سعيد شما  

   .خيلي احساس داريد
  

  : گفت. خالصه يك چيزهايي گفت كه بماند
  

  . شود يك كاري بكني و امشب خودت را بشكني مي
  

  : گفتم
  

  .كار كنمهچ
  

  : گفت
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  . روم شما هم بيا جا ميهر. با من بيا
  

  : گفتم
  

  ! از طرف من مانعي نيست، ولي براي شيعه بد نباشد؟
  

  : گفت
  

  ! نه من هم شيعه هستم
  
يك اتومبيل جلو، يك اتومبيـل عقـب و         . هماني را با يك تشريفاتي بردند براي م       ما

از آسانسور كه رفتيم باال، ايشان اصرار كرد كه         .  مصر ةهماني وزارت خارج  فتيم به م  ر
  . شما برو جلو

  
  : گفتم

  
  . شناسند نه من را كه نمي

  
  :كه رسيديم، يك دفعه برگشت و گفتوسط سالن . سالن خيلي بزرگي بود

  
  . گويي داري، به خدا حق مي آقاي سعيد به خدا قسم كه تو براي خدا قدم بر مي

  
خواهـد بكنـد؟ آقاموسـي        چه ديده و چـه مـي      من همچنان در فكر بودم كه ايشان        

ي رضـاي  شـود تـو بـرا    كرد كه معلوم مي   طور تعريف مي  شروع كرد و تا مدتي همين     
موسـي برگـزار      اين مجلس به احتـرام آقـا      . ها  جور صحبت تي و از اين   خدا قدم برداش  

شده بود و سفير مصر در لبنان، يكي ديگر از سفراي مصر و شيخ ازهر در آن شركت                  
آقا موسي شروع كرد به معرفي كردن من، نـه            بعد از اينكه همه نشستند، حاج     . داشتند

يالت مرا، اخالق مرا، فاميل مـرا  كارهاي مرا، تحص ! گونه كه در ايران معمول است     اين
. اصطالح يك منبري براي ما رفت كه در تمام عمرم چنين چيزي را نديده بـودم       ه  و ب 

بعد از اينكه ايـشان قـدري تعريـف    . كشيدم و ساكت بودم   من تمام وقت خجالت مي    
اي تـشكر كـردم كـه ايـشان روي بزرگـي خودشـان، روي                 كلمـه     سـه  ،كرد، مـن دو   

نـه  دشان اين بيانات را فرمودند و خودشان را نمايش دادند و            شخصيت و اخالق خو   
گفـت   قـصه مـي   . موسي مجلس را به دست گرفـت      بعد من ساكت شدم و آقا     . من را 

كـدام حـرف      ها كانّ علي رؤسـهم الطيـر، هـيچ         اين ةها و جوري شد كه هم     براي اين 
لهجـه  منطق و خـوش   آقاموسي خيلي خوش   حاج. جود گوش بودند  ، تمام و  زدند  نمي
  : من به فارسي به ايشان گفتم. بود
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  ها قصه بگويي؟ اي اينجا كه براي اين سيد، تو من را آوردهآقا
  

  : گفت
  

  !  ها هيچ حرف نزني
  

  : گفتم
  

  . چشم
  

  :  گفتنددر اين اثنا
  

  . آقا بفرماييد شام
  

  : ايشان گفت. رفتيم شام
  

  . شما برو جلو
  

  : گفتم
  

  . روم نه من نمي
  

  : گفت
  

ازهر را بفرسـتيم جلـو، چـون پيرمـرد            من يك خواهشي از تو دارم، اجازه بده شيخ        پس  
  . است و عالم اين بلد است

  
 نفـري سـر ميـز نشـستيم و ايـشان         5. شيخ ازهر را تعارف كرد و او هم جلو رفت         

  : گفت
  

. براي من مقداري غذا كـشيد     . من بايد خدمت آقاي سعيد باشم و از ايشان پذيرايي كنم          
  .خورديم و باز بلند شديم و آمديم سر جاي اول و چاي خورديمغذا را 

   
  : آنگاه ايشان رو كردند به اين آقايان و گفتند

  
همه رغم اينكه ايناز ايران آمده، عليهمه از رفيق خودم تعريف كردم و گفتم كه     من اين 

 كـه   شما يـك كلمـه نپرسـيديد       ... گرفتار است و مردم چقدر به ايشان محتاج هستند و         
  ايشان براي چه به مصر آمده است؟ 

  
   :شروع كرد و گفت
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. دفعه از خواب بيدار شـد     شيخ يك . ر، شيخ عبدالحليم، آمدند   ازه   ايشان براي ديدن شيخ   
.  خـدا بيـامرزدش  ،مرد. گفتند درويش است و ذوق عرفاني دارد غالباً تسبيح داشت و مي    

حـاال  . اي از شما بكـنم   كه آمدم گله قضيه را گفتم»هان چي بود؟  «: عبدالحليم گفت   شيخ
  ! كشم زنم ولي جيغ مي قشنگ حرف مي. عربي حرف زدن من جالب است

  
  : گفتم

  
  .  من به شما نامه نوشتمالتاريخراجع به كتاب 

  
  : گفت

  
  . رسيد

  
  : گفتم

  
  چرا جواب نداديد؟ 

  
  : آقاي صدر فوراً گفت

  
! هـا گرفتـار او   نكنيد چون اينمن خواهش كردم از شما كه راجع به آن موضوع صحبت  

  . ، مسأله خودشان را مطرح كنيد…هستند و
  

  : آنگاه من گفتم
  

  عالي چطور شد؟ در مورد خود حضرت
  

  : شيخ گفت
  

  كار كرديم؟ هچ
  

  : گفتم
  

   آيا درست است؟ ،يدكن اينكه فالن كتاب را تدريس مي
  

  : من گفتم. كنم ايشان گفت كه گمان نمي
  

  . ه چاپ نكردماين كتاب را بند
  

در اينجا آن دو سفيري كه بودند شروع كردند به حمله كردن و حملـه عجيبـي بـه                   
بعـد از   . اين شيخ كردند كه حاال موقعيت ندارد و ما بايد با هم وحدت داشته باشـيم               
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آقا موسي ديد كه مجلس خيلي حالت بدي به خود گرفته، به همين علـت                 مدتي حاج 
ن از شما خواهش كنم كه بحث را موقتاً تمام كنيم و           آقاي سعيد ممكن است م    : گفت

آيم براي خداحافظي با شيخ، در خدمت شـما باشـيم و ايـن قـضيه را در                    فردا كه مي  
  دفتر ايشان حل و فصل نماييم؟ 

  
خواست مجلس را برهم بزند، چون مجلس خيلي متشنجي شده بـود،              موسي مي آقا

لس پايان يافت و بعد هم بلند شديم        مج. خصوصاً وقتي كه آن دو سفير شروع كردند       
   :آقاموسي مرا دم هتل خودم رساند و خودش هم رفت هتل و گفت. آمديم

  
  . توانم بيايم اينجاصبح اول وقت بياييد آنجا، من نميكنم كه  از آقاي سعيد خواهش مي

  
  : گفتم

  
  .چشم

  
ان  بود كه مـا رفتـيم خـدمت آقاموسـي و بـا هـم بـاز بـا همـ         8 صبح فردا ساعت    

اي در  عـده . از همان ابتداي ورود از ايشان استقبال كردنـد        . تشريفات آمديم به االزهر   
من هم كنـار آقاموسـي      . به دفتر كه وارد شديم، شيخ نشست      . دو طرف ايستاده بودند   

مـن هـم كنـار      . دفتر كـه وارد شـديم، شـيخ نشـست           شيخ زنگي زد و رئيس    . نشستم
دفتـرش را خواسـت و گفـت كـه بـرود و             شيخ زنگي زد و رئيس      . موسي نشستم   آقا

  : بعد از آنكه كتاب را آوردند گفت. كتاب را بياورد
  

هـاي  كتـاب  ايـن قـسمت در     كه اين قسمت چاپ بشود، روي      گذاريم  ديگر نمي  سال ما
  . ها كشيم و از اين حرف موجود هم خط مي

  
  : آقا موسي خيلي خوشحال شد و به من گفت حاج

  
  ! رفيق بردي

  
  : گفتم

  
  . دانستم، معلوم شد كه اشتباه كردم مدار عالم ميت شما را سياسمن

  
  : گفت

  
  چطور؟ 

  
  : گفتم
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چاپ كرده و به مدارس دادند و در تمـام دنيـا            . اينها به تمام شيعه و تشيع اهانت كردند       
! كنيم  گويد كه بد شد، حاال ديگر فالن كار را مي           منتشر شده است، آنگاه اين آقا شيخ مي       

ما ديگر كجا ايـن شـيخ را گيـر          ! كنند  كنند يا نمي    ها اين كار را مي    انيم كه اين  د    ما چه مي  
  آوريم؟ 

  
   :موسي خنديد و گفت آقا
  

  ! واقعاً سياستمداري
  

  : رو كرد به شيخ و گفت
  

  گويد؟  دانيد كه اين رفيق ما چه مي مي
  

موسـي معتقـد بودكـه شـيخ          آقـا . آنگاه خيلي بهتر از مـن مطلـب را توجيـه نمـود            
  : شيخ گفت. كند افتد و به همين علت به قول خود عمل مي احتياجش به او مي

  
  . كنيم نويسم و بعد هم سال ديگر اينها را اصالح مي شرحي بنويسيد، من جوابش را مي

  
او شرح  . هايي را كه در تهران نوشته بودم درآوردم و به شيخ دادم             من يكي از شرح   

  : را خواند و گفت
  

  .دهم  از اين مطالب هم بنويسيد من پاسخ نمياگر صدتاي ديگر
  

  :  آقاموسي هم گفت
  

  . اجازه بفرماييد يك قدري اصالحش كنيم. بله اين شرح تند است
  

  : شيخ گفت
  

  . روز سه شنبه بيايد اينجا و شرح را بياورد) يعني من(ايشان 
  

 بـه  .خواست همان وقت پرواز كنـد بـه بيـروت    آن روز يكشنبه بود و آقاموسي مي      
شنبه بمـانم، زيـرا سـه         بايست تا سه    در هر صورت من مي    . همين ترتيب عمل كرديم   

اي بگيـرم در رد مطـالبي     شنبه با عبدالفتاح مقصود وعده مالقات داشتم تا از او مقالـه           
بعد از آنكه از االزهر بيرون آمـديم،  . كه راجع به مسلمان نبودن ابوطالب نوشته بودند    

بعـد هـم شـما را       . بـرويم فرودگـاه و آنجـا را تماشـا كنـيم           آقاموسي گفت بيا با هم      
در راه به ايشان گفتم كـه آقاسـيد، معلـوم        . رفتيم فرودگاه . رسانند هتل   آورند و مي    مي



206    يادنامة امام موسي صدر

 نه شيخ بـا     كه رويد؟ ايشان گفت    شنبه راه بدهند شما هم كه داريد مي         نيست ما را سه   
 هم صـحبت كـرديم و ايـشان    يك مقدار با. من كار دارد و ناچار است شما را بپذيرد   

  : گفت
  

رويم حـج و   با هم مي. خواهشي كه از شما دارم اين است كه بعد از اينجا بياييد به لبنان          
  . كنيم كاري كه در مصر كرديم در آنجا هم مي

  
. ات را اينجا ويـزا نكردنـد، مـن آنجـا برايـت ويـزا مـي گيـرم                    گفت كه اگر تذكره   

صبح سه شنبه رفتيم راهمان ندادند و گفتند كه ايشان          ما  . آقاموسي پرواز كرد به لبنان    
طالب رفاعي كه با هم بوديم پيشنهاد كرد كه برويم االزهـر را    آقاي سيد . آماده نيستند 
ها بازديد كرديم و كمي بحث آخوندي هـم بـا علمـاي         رفتيم و از كالس   . تماشا كنيم 
 است بيا بـرويم پهلـوي       معاون اين شيخ با من رفيق     «: آقاي رفاعي گفت  . آنجا كرديم 

 معاون شيخ خيلي از ما تجليل و احترام كرد و بعد هم گفت كه در مـورد امـروز                   ».او
اي حادث شده و ايشان درگير بـود   العاده حق به جانب شيخ است براي اينكه امر فوق     

آمـد جلـو و بـدون       . دمت ايشان اآلن بفرمائيد برويم خ   . توانست شما را بپذيرد     و نمي 
هاي مفصلي ما كرديم و بعد هـم          در آنجا صحبت  .  را داخل اتاق شيخ كرد     ه ما زاستجا

ايشان هم قلم به دست     . كاغذي كه جديداً نوشته بوديم خدمت شيخ عبدالحليم دادند        
  : اي نوشت خطاب به من و آن را داد تا من بخوانم و پرسيد گرفت و يك نامه

  
  آيا اين جواب خوب است؟ 

  
  : من گفتم

  
ولي اين نامـه بايـد مهـر و امـضا     .  بيش از اين را شما نخواهيد نوشت  بله خوب است و   

  . بشود تا براي من سنديت داشته باشد
  

همين كار انجام شد و تا به حال شايد بيش از يك ميليون نسخه از اين نامه تكثيـر                   
  .و چاپ شده باشد

. شـناختم  پـا نمـي   با ايـن چيـزي كـه پيـدا كـرده بـودم، ديگـر سـراز          .  ما برگشتيم 
ويزاي سعودي هم به دليل فشارهاي ايران نتوانستيم تهيه كنـيم  . خواستم زود بيايم    مي

. شب را در هتلي به سر آوردم و صبح رفتم خدمت حاج آقا موسي             . و آمديم به لبنان   
وقتـي  ايشان با نهايت محبت و آغوش باز از باال آمد پايين و خيلي زياد اظهار خوش               

  : گفت. نمود
  

  كار كردي؟ ها چها ر خوب نامه
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  : گفت. برايش قضايا را گفتمو 
  

  . توانند از دست تو در بروند كردند مي اند و خيال مي ها هنوز تو را نشناختهاين
  

  : گفت
  

  كار كنيم؟ هحاال چ
  

  : گفتم
  

 نامـه الحياتاي به نام      هست در روزنامه  يادم  . ها چاپ كنند    اين نامه را بدهيد در روزنامه     
  .را چاپ كردند

   
شما كارهايتـان را بكنيـد، هـر        : آقاموسي همان وقت گذرنامه من را گرفت و گفت        

) بيشتر ويـا كمتـر  (روز  7 يا 6 من ظاهراً. رويم آييم و مي  هم ميوقت بنا شد برويم با 
آمدنـد و يـا مـن      ديدم، يا ايشان مي     البته گاهي هم ايشان را مي     . در لبنان در هتل بودم    

  .جا آشنا شدمالدين هم در همان مهدي شمس ي شيخبا آقا. رفتم به ديدن ايشان مي
نها نداده بودنـد و بيـشتر        در آن روزها عده زيادي آمده بودند به لبنان كه ويزا به آ            

به آقاموسي پيـشنهاد  . در انتظار ويزاي سعودي بودند هم   سوريه بودند كه آنها      آنها در 
  :كردم
  

ها  اين ةويم، حافظ اسد را ببين و براي هم        بر حاال كه خدا به شما موقعيتي عطا كرده، بيا        
  ! ويزاي سعودي بگير

  
  : ايشان گفت

  
   .بد حرفي نيست

  
خيلـي اسـتقبال كـرد و       .  چون با حافظ اسد خيلي رفيق بـود        ؛و خيلي استقبال كرد   

  : گفت
  

  . بيا برويم
  

 اي داشـت كـه      ايشان در دمشق خانه   . تا ماشين راه انداختيم و آمديم به دمشق        3باز  
 تلفـن   فـوراً . تيم و از ما پـذيرايي كردنـد       به آنجا رف  . اي  دانم ملكي بود و يا اجاره       نمي

شـب بـا    . دفترش يك ساعتي را معين كرد براي مالقات         كردند به حافظ اسد و رئيس     
اي خواند خيلـي جانانـه، و مـردم هـم خيلـي               ايشان ايستاد و خطابه   . هم رفتيم زينبيه  

   استقبال شاياني از او كردند و ايـشان هـم آن شـب             براي او صلوات فرستادند، خيلي    
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قيافه بود و با حـرارت  آقاموسي جوان بود، رشيد بود، خوش. اي از مردم گرفت   گريه
شب رفتيم پـيش حـافظ اسـد، امـا          . شدند  كرد و افراد مجذوب او مي       هم صحبت مي  

  : متأسفانه ايشان عذر آورد و گفت
  

  . توانيم عمل كنيم ما با دولت ايران مالحظاتي داريم و اآلن برخالف ميل دولت ايران نمي
  

روز هفتم يا هشتم اقامت ما در لبنان بود كه فـردايش            . اين بود كه برگشتيم به لبنان     
اي نوشتند و گذاشتند با       نامه. ايشان آمدند و من در هتل نبودم      . الحجه بود   اول ماه ذي  

. تم براي شما ويـزا تهيـه كـنم        چه كردم تا اآلن نتوانس    انه هر من متأسف اين مضمون كه    
كارها را انجام مـي دهـيم و بـه شـما در     .  روم به سعودي و آنجا منتظر هستم   مي فعالً

از آنجـا رفتـيم بـه       . من آمدم و خيلي متأثر شـدم      . نويسم    عراق و يا ايران نتيجه را مي      
درست كرد و ما توانـستيم خـود را بـه جـده             لندن و در آنجا خداوند متعال كارها را         

ظاهراً روز هفتم يا هشتم اقامت ما در سعودي بود كه     . برسانيم و در آنجا ويزا بگيريم     
مـا  . من به هنگام صبح رفتم به دارالضيافه سلطنتي در مكه تا از آقاموسي ديـدن كـنم                

آن باال  از  .  بود اي كه من را ديد واقعاً ديدني        حالت آقاموسي در آن لحظه    . وارد شديم 
هايش را باز كرده زده شده بود كه من هستم يا نيستم؟ دست      آمد پايين و كامالً حيرت    

  : بود و پرسيد
  

  ! آقا تو را چه كسي به اينجا آورد
  

  : گفتم
  

  !  خدا
  

  : گفت
  

  گويي؟ ويزا چه شد؟  واقع مي
  

  : گفتم
  

  . ويزا را هم خدا داد
  

  : به او گفتم
  

  . خدا را ياد كن
  

  : او گفت. آن وقت ماجرا را برايش تعريف كردم
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گونه آمدن شما براي مـن عبـرت اسـت، انـشاءاهللا در             اين. اين براي من يك درس است     
  . شويم اينجا هم مشغول مي

  
ما ديگر ايشان را زيارت نكرديم و دنبال كارهاي خودمـان بـوديم تـا شـنيديم كـه                   

هتل تميز و محترمي بود، البتـه نـه         . مدر مدينه مجدداً خدمت ايشان رفت     . آمدند مدينه 
. در آنجا به من گفت كه در حال مذاكره با ملـك و وزارت خارجـه هـستم               . مثل مكه 

  .نويسم شما برويد ايران و من جواب را برايتان مي
به ايران كه آمدم، ايشان بـرايم نوشـت كـه           .  ما آمديم عراق و بعد هم آمديم ايران       

ستاد و فتوكپي اين نامه هم در سطح وسيعي پخـش           توسط يكي از بستگانش برايم فر     
ناگهان معلوم شد   . مدتي گذشت و من از رفيق عزيزمان خبري نداشتم        . گرديده است 

اند و دفاعي كـه از بـزرگ بـانوي      نمودهساطهر   كه ايشان در اثر حمايتي كه از زهراي       
ث افتخار خـود  عترت در نزد يكي از جبابره انجام دادند، سرنوشتي پيدا كردند كه باع     

آنچه از ناحيه يك فرد ضعيفي مثل من ميسور بود، توسل به اين             . و فاميل خود شدند   
بـه  من اآلن خـصوصيات آن ايـام را         . در حد قدرت و توان كوشش نمودم      . و آن بود  

يك آنها را شرح دهم، ولي يك قسمتي كه خوب بـه            طور دقيق به خاطر ندارم تا يك      
ي شـيعيان   الدين نايب رئيس مجلس اعـال       قاي شمس خاطر دارم آن است كه جناب آ      

ان آمـده بودنـد و در منـزل          آقاي صدر با ايشان آشنا شده بودم، بـه تهـر           ةكه به وسيل  
ر از ايـشان  من هم چنـد بـا  .  اقامت داشتند)قدس سره الـشريف ( اهللا آشتياني  يةحضرت آ 

 بـا شـما كـار       اهللا سبط به من تلفن كردند كه آقـاي آشـتياني            يةيك روز آ  . ديدن كردم 
 من هم با سوابقي كـه       .ضروري دارند و خيلي سريع مي خواهند با شما مالقات كنند          

ها خبـري   كه روزنامهايشان گفتند  . اهللا آشتياني داشتم فوري به آنجا رفتم        يةبا مرحوم آ  
اند و ديگر اثري از       اهللا صدر را شهيد كرده      يةاند كه آ    اهللا طالقاني نقل كرده    يةرا از قول آ   

و نيست و اين موجب شده است كه لبنان بـه هـم ريختـه و تـشنجي در آنجـا پيـدا               ا
الدين كه اينجا تشريف دارنـد و ميهمـان مـا هـستند بـسيار                جناب آقاي شمس  . گردد

اصرار دارند كه اين قضيه تكذيب شود و لبنان آرام گردد، و چـون شـما شخـصاْ بـا                     
ايـد،    آزادي ايشان او را مالقات كـرده      آقاي طالقاني ارتباط داريد و در زندان و بعد از         

  :من به ايشان عرض كردم. ما فكر كرديم كه به وسيله شما با ايشان صحبت كنيم
  

 آن روزي كه ما با آقاي طالقاني ارتباط داشتيم اين مقـام بـراي ايـشان نبـود و مـن اآلن             
  توانم با ايشان تماس بر قرار كنم؟  اي مي دانم اصالْ به چه وسيله نمي

  
   :گفتم



211 مدافع تشيع

به نظر من بهترين وسيله اين است كه من با جناب آقاي مطهري كه دوست صميمي من                 
  . بود و بسيار به من عالقه داشت تماس بگيرم

  
   :م و گفتنديبا ايشان تماس گرفت

  
گويم كه ايشان با شما تماس  دقيقه ديگر مي 5شما بنشينيد در اين منزل كه هستيد من تا          

  . بگيرند
  

  : گفتند .ت چند دقيقه، خود آقاي طالقاني زنگ زدندبعد از گذش
  

  شما چرا به من نگفتيد؟ 
  

  : گفتم
  

  حاال قضيه چيست؟ . طور فكر نفرمائيدنه اين: گفت. توانيم پيدا كنيم شما را كه ما نمي
  

  : گفتم
  

صدر با شما صـحبت   قضيه اين است و من بايد بيايم خدمت شما تا راجع به امام موسي            
  . كنم

  
  : شان گفتنداي
  

فردا صبح اول وقت من منتظر هستم تا با هم ناشتايي بخوريم، در همـان منـزل خيابـان                   
  . الدوله عين

  
  : آقاي آشتياني گفتند

  
  آيم  من هم مي

  
ساعت و يا يك  شايد حدود نيم. الدين و سبط هم بيايند      و قرار شد كه آقايان شمس     

سـفره  . ويشان هم بودند، رفتيم آنجـا   ساعت بعد از آفتاب بود، آقاي دكترچمران و اخ        
 آقـاي طالقـاني خيلـي گـرم و نـرم بـا همـان       . را انداخته بودند ناشـتايي را خـورديم       
خيلـي  . ديدم حق بـا ايـشان اسـت       .  خبري نبود  روحيات طلبگي سابق بودند و اصالً     

تـا  . ساده يك سفره انداختند وسط اتاق و يك مقداري نان و پنير آوردند و خـورديم               
اآلن دو  .  كردم كه قضيه از چه قرار است، ايشان گفتند كه خيلي خوب شد             من شروع 

خواهنـد سـفارت در    آيند كه مرا مالقات كنند و مـي  اند و به اينجا مي     نفر از ليبي آمده   
ها بيايند و من به آنها بگويم كه آقايان و علماي           چه بهتر اينكه اآلن اين    . اينجا باز كنند  
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الـدين فرمودنـد كـه مـن در ايـن       آقاي شمس. خواهند  من مياهللا صدر را از    يةتهران آ 
جلسه حاضر نخواهم شد، براي اينكـه در لبنـان ممكـن اسـت ايـن مالقـات چنـين                    
انعكاس يابد كه من آمده ام با اينها ساخت و پاخت كنم و حال آنكه اينان دشمنان ما                  

ـ   آقاي طالقاني فرمودند كه ما براي شما يك جـايي معـين مـي             . هستند برويـد و   . يمكن
  .بگذاريد ما از اين فرصت استفاده كنيم. استراحت بكنيد

 مجلس باقي ماند بين آقاي طالقاني، آقـاي آشـتياني، آقـاي سـبط، آقـاي چمـران،                  
چمران به عنوان مترجم نشسته بود و بـرادر ايـشان ضـبط     شهيد دكتر. برادرشان و من 

لقاني امر فرمودند و آن دو نفر        آقاي طا  در اين اثنا  . كرد  ه بود و ضبط مي    صوت گذاشت 
اهللا خمينـي ديـدم و    يـة فر را در مدرسه فيضيه در حـضور آ    من بعدها اين دو ن    . آمدند

يكـي  .  و بش كـرديم وقتي وارد شدند خوش! كردند چپ به من نگاه مي      آنها هم چپ  
آقـاي طالقـاني شـروع كردنـد و         . صوت كوچك جلوي من گذاشت    از آنها يك ضبط   

ها ارائـه كردنـد، از آقـاي آشـتياني تعريـف        به علما و شخصيت   شرح مبسوطي راجع    
هـا  كردند، از آقاي سبط تعريـف كردنـد از بنـده هـم تعريـف كردنـد  و اينكـه ايـن               

موقعيتشان چه هست و چه محبوبيتي در ميان مـردم دارنـد و خالصـه خيلـي اظهـار         
  .محبت كردند

مدند كـه آقـاي طالقـاني را        برخي از وزرا آ   . هاي ديگر هم آمدند      در اين اثنا بعضي   
 بـا ايـن آقايـان       ما شروع كـرديم   . ن در جلسه نشستند   مالقات كنند كه به دعوت ايشا     

يك جمله كوتاهي   آقاي سبط هم    . كرد  آقاي آشتياني هيچ صحبتي نمي    . صحبت كردن 
من به اين آقايان عرض كردم كه شما به ميهماني دعـوت كرديـد              . در اواسط فرمودند  
درخشيد، تحـصيل كـرده       كه در ميان خاندان صدر مثل خورشيد مي       عزيز ما را، كسي     

صـدر و شخـصيت       نجف بـود و شـرح مبـسوطي در مـورد شخـصيت امـام موسـي                
  : دادم و گفتم...  و اش و محبوبيتي كه در ايران و بين شيعيان جهان دارد خانواده

  
در مقابـل   همان بكنيد و ببريـد و بعـد          است كه شما يك چنين شخصيتي را م        آيا سزاوار 

  دانيم چطور شد؟ و كجا رفت؟ بگوييد ما نمي
  

   : آنها در جواب گفتند
  

ما آمده ايـم كـه كـار      . گوي سؤاالت شما باشيم   كه جواب ! ايم  اوالً ما براي اين كار نيامده     
ايـن عـين جملـه      . سياسي ديگري انجام بدهيم و شما ما را در قفس اتهـام قـرار داديـد               

  »! ايد  دادهدر قفس اتهام قرار«: آنهاست
  

  : يكي از آنها گفت
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دانم كه ايشان آمدند ليبي       قدر مي  كه مدركي در دست ندارم، ولي اين       خيلي متأسفم 

ة د هم با همراهـان خـود بـا يـك طيـار            و با نهايت احترام از ايشان پذيرايي شد و بع         
بعـد  .  نـداريم عـي صد ايتاليـا و از آن بـه بعـد را اطال    ايتاليايي حركت كردنـد بـه مقـ       

ها شخصيت! گردند  ها مي   شخصيت همين دنبال دسته هستند كه   يك كه گفتند خودشان
  . اند و خالصه آقاي صدر را آنها ربودههادزدند و از اين حرف را مي
  

  : گفتم
  

خوب اگر اين دسته عرضشان اين بوده، بايد اعالم كنند و اين عظمت آنهاسـت كـه مـا                   
از اول را كه رئيس طايفه لبنـان اسـت و در            اين قدرت را داريم كه يك نفر شخصيت تر        

ن شيعه موقعيـت بزرگـي دارنـد،        و رسم دارد و خود و پدرانش در ميا        اسم  دنياي اسالم   
  .گونه برباييمبدين

   
اينجا من يك قدري تندتر صحبت كردم و حتي آنها متوسل شدند به اينكه امـام       در  

  :گفتم! از اين جريان واقف هستند) ره(خميني
  
 مـا اآلن در    تـرين شخـصيت   توانيم سفارت شما را بپذيرم و حال اينكه بزرگ        يم چطور 

  تواند شما را بپذيرد؟ مي كسي گرفته است؟ چه قرار خطر معرض
  

اي   شايد همين موقع بود كه آقاي سبط يـك جملـه          . صداي من يك مقدار بلند شد     
  : مودندآقاي طالقاني به من فر. فرمودند و اآلن عين جمله ايشان يادم نيست

  
  زني سرشان؟ آقا چرا حاال داد مي

  
  : گفتم

  
چطور مي شود كسي شخصيتي مثل      . سوزاند  ها كردند دل انسان را مي     واهللا كاري كه اين   

  وقت ساكت بنشيند؟ صدر را از دست بدهد و آن امام موسي
   

  : آقاي طالقاني گفتند
  

 كنيد و يك مقدار نرمتـر   كنم كه چون آقايان ديگر نيز آمدند شما هم بزرگي           خواهش مي 
  . صحبت بكنيد

  
  : باالخره آخر كار هم آقاي طالقاني واسطه شدند و گفتند

  
ند ليبي و پرونده هاي مربوطه را بردارنـد بياورنـد اينجـا، زيـرا              وبهتر است اين آقايان بر    

  . اند و اطالعات دقيقي ندارند ها اآلن براي اين كار نيامدهاين
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  : تنددر ضمن آقاي طالقاني گف
  

من نگفتم كه آقاي صدر از بين رفته است، گفتم شبهه  اين اسـت و مـثالً ظـن بـه ايـن                  
اند و در هر حال از گردن خودشـان سـاقط كردنـد ايـن                 داريم و به من اين طوري گفته      

  . اند ها قدري تند نوشته  ايشان گفتند كه روزنامه.مسئله را
  

قدر نقدر بوسيد و آ   را گرفت و آن   به هنگام رفتن در داخل كريدور، شهيد چمران م        
  : گفت. اشك ريخت كه من حالم منقلب شد و نزديك بود بيفتم

  
  زهراةما چند نفري بودند و از اين زاد  اي كاش نظير ش   

فاع گذار د و از اين مرد خدمتس
  .رسيد جا نميكردند و كار بدين و حمايت مي

  
صدر كه مدافع حـق و تـشيع        اين بود اجمالي از خاطرات من در مورد امام موسي         

. دهم تا در آخر گفتگـو بياوريـد  شما ميه اند، ب اي را كه ايشان نوشته   بود و اكنون نامه   
شاهي هم اجر و پاداش بدهد كه        را حفظ كند و به حضرت آقاي خسرو        خداوند شما 

 با اقدام خود، از تشيع و حق اين اوالد زهرا

  والسالم.  كند  دفاع ميس
                                                                                     

  1372آبان           
  

  اللّه الرحمن الرحيم  بسم
   

رفتـاران و   خار جهان، چراغ محفـل گ       برادر مكرّم، دوست محترم، دانشمند مجاهد و گل بي        
  .اتهاهللا آقاي حاج حسن سعيد تهراني دامت برك يةهاي پريشان، آمرهم دل

  هـاي  ه دوسـتان در مالقـات  اهللا و بـا ادعيـه مخلـصان    بقيةبه لطف خدا و عنايت حضرت       
عهدشان امير فهد و برادرشـان  درپي كه از ملك خالد پادشاه عربستان سعودي و ولي         پي
هـا و   اي كتاب    و پاره  ةالدعو ة و مجل  التاريخه انجام شد، موضوع كتاب      عبداهللا در جد  امير

اي   هاي ظالمانه   ها و حمله     كشور عربستان سعودي صادر شده و تهمت       هايي كه در    خطابه
  .كه به مقام تشيع و مذهب اهل بيت عصمت و طهارت مي شود، مطرح گرديد

 مـة  ه ة مكرّمـه قبلـ    ةطور كه كعبـ   م كه شيعيان جهان اميدوارند همان     به عرضشان رسانيد  
طور دولتـي كـه خـود را        مطهره مزار و مقصد همه است، همين       ةمسلمانان جهان و مدين   

مند و حافظ شـأن و كرامـت          قه خود را نيز عال    داند،  گذار اين دو حرم مقدس مي     خدمت
هاي ظالمانه قـرار   جهت مورد حمله     بي نچرا بايد گروهي عظيم از مسلمانا     . همه بشناسد 

و حجي كه براي توسيع و تقويت برادري مسلمانان جهان و آشـنايي و محبـت و    . گيرند
دار حتي كينه  وترديد تيره، خصمانه، پرشك و    روابط صورت آنان است، به   يانم همكاري

اطالع، مردم دور از محيط زنـدگي مـشترك اسـالمي كـه از هـزاران            مسلمانان بي . آيددر
و اطمينان به كشوري كه    خوانند و با سادگي       ها را مي  آيند و اين كتاب     كيلومتر به مكه مي   



215 مدافع تشيع

كننـد و سـپس در كنـار خـود شـيعيان را               ن را بـاور مـي      اسالم است مطالب آ    ةمركز قبل 
چي، اغيـاري كـه در ميـان جمـع آنهـا راه يافتـه                 يا آنها را دشمن، منافق، توطئه     : بينند  مي
دهـد ناصـواب و       ها را مي   انتشار اين كتاب   ةد يا نويسندگان و كشوري كه اجاز      شناسن  مي

  برند؟ اي به سر مي دانند و يا در ترديد كشنده مفرّق جمع مي
و در هر حال محيط صفا و صميميت آنها تيره و يكي از فوايد بزرگ و اساسـي حـج را              

  . همكاري و آشنايي آنها محروم خواهند شدةعالوه كه از فايدهب. دهند از دست مي
فـسرده شـدند و    احـساسات متـأثر و ا  ة اين رهبران سعودي با منتهي درج ةراستي هم ه ب

ردند و از نويسندگان و مسببان امر بيزاري جسته و آنها           خواهي ك اظهار تأسف و معذرت   
 شـفاهي و  و سـپس دسـتور صـريح   ! را به ضيق افق و يا جهل و يا سوءنيت متهم كردند    

 وزير دربار صـادر كردنـد تـا از طبـع مجـدد كتـاب جـز بـا تـصحيح،                      ةفوري به واسط  
رات و هاي موجود تصحيح گـردد و اعـالم شـود كـه ايـن تعبيـ          جلوگيري شود و نسخه   

 وزير معارف امر خطي را نيز صـادر كـرده و   ةها تكرار نشود و پس از مراجع       يزيانگ  فتنه
  .فرستند براي ما نسخه آن را مي

خالد مدتي از شيعيان عرب و قبايل آنان صحبت كرد و افزود كه جوانـان شـيعه از                    ملك
كمونيـست  در بين جوانان متأسـفانه بعـضي        . نظر استقامت و منحرف نشدن بهتر هستند      

  .افتد اند و در بين شيعيان كمتر چنين امري اتفاق مي شده
چرا بايد فرق گذاشت و     . گفت اين اشتباهات خطرناك و نابخشودني است         امير فهد مي  

كـنم    دار كرد؟ من خود در مملكـت سـعودي سـعي مـي              وحدت جهان اسالم را جريحه    
  !دوستي بكنندو وطنان بدهيم تا احساس وابستگي هاي خوب و حساس به شيعي پست
 محبت وعده داد قضيه را تعقيب و تصحيح كند و افزود از             ةعبداهللا نيز با منتهي درج      امير

آقايان علماي ايران معذرت بخواهيد و به آنها قول بدهيد و الزم است بداننـد كـه مـا از       
  .شان سعودي نيستند ها بيزار هستيم و تقصير ما نيست و نويسندگان همهاين كتاب

آن هـم بـه   سپس مطالب نوشته شد و به دفتر ملك و ولي عهـد سـپرده شـد و نـسخه                     
  . فراوان وعده اجراي آن را دادةده و وزير دربار خود نيز با عالقعبداهللا داامير

 رهبران، مكرّر انتظار دارند كه روابطي بين علماي بزرگ ايـران            ةملك و برادرانش و هم    
رفـت و آمـد، ديـد و    . ور سـعودي برقـرار گـردد     و مراجع تقليد شيعه و بين علماي كش       

 كارهـاي مفيـد بـراي گرمـي         ةهاي توضيحي و دوستانه و همـ        باحثهبازديد، صحبت و م   
  .قدر امكانات اين كار را شروع كرده و ادامه خواهم داد به عمل آيد من نيز بهروابط

ت و رمز جهـان      تشيع و مقام روحاني    همه زائل و رفتني هستيم، ولي مجد       برادر عزيز، ما  
  .توان حفظ كرد گزاران آن ميواليت را با اتباع آن و حفظ خدمت

اي،   كننـد هـر روز قـصه        هـايي سـعي مـي       دانيد چه كساني و چه دستگاه        شما خوب مي  
. دليل با ضربه به ما تـأمين كننـد   هاي سياسي خود را بي آورند و هدف  تهمتي، ناروايي در  

ـ       برادرانـي كـه از كـودكي و از دوران مدرسـه و             خـصوص   هاميدوارم دوستان ايـران و ب
داننـد،    شناسـند و افكـار و تربيـت و سـلوك و روش مـار ا خـوب مـي                     تحصيل مرا مي  

  .روشنگري كنند نگذارند مغرضين به هدف خود برسند
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در هر صورت براي من كه غرق طوفان بال هـستم و جـان و مـال و فرزنـدان و وجـود               
كـنم و جـز لطـف     خ خود را در خطر عظيم حس مـي     ها و زمين و تاري      معنوي و سازمان  

تكـسرت  «: گويـد  بينم، دردهاي جديد حالتي دارد كه شاعر عرب مي    خدا راه نجاتي نمي   
ولي نوازش عزيزان چون سعيد مهربان خود بي نهايـت دلپـذير و             » العضال علي العضال  

  .آور است تسليت
ز طـرف خـانواده عـرض    سپارم و عرض ارادت خدمت شما و خانم ا        شما را به خدا مي    

كنم و به برادران آقايان سعيد و مسجد جامعي و تهراني عرض سالم و التمـاس دعـا                 مي
  .دارم

  
   موسي صدربرادرت، ارادتمند
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  لبنان مردم محبوب
  

  اهللا حاج شيخ مهدي حاثري تهراني يةآ
  
  

ـ  ة هجري شمسي وارد حوز    1327 من از سال   ايـن زمـاني بـود كـه        . م شـدم   قـ  ة علمي
اهللا العظمـي آقـاي بروجـردي تـشريف آورده بودنـد و در درس ايـشان                   يةحضرت آ 
. صدر از همـان ايـام شـروع شـد         روابط من با حضرت امام موسي     . كرديم  شركت مي 

 قـم   م ايشان حضرت آقـاي صـدر بـزرگ كـه در           مرحوم پدر من با مرحوم والد معّظ      
 و آمـد  به همين مناسبت من با بيت ايشان رفـت . بودند، روابط خيلي صميمي داشتند   

صدر روابـط خيلـي نزديكـي پيـدا كـردم و يـك از                 موسيداشتم و با جناب آقاي آقا     
. دوستان نزديك من و از كساني كه با بنده در قم بسيار حشر و نشر داشت ايشان بود            

  .رفتيم ميهايي كه هم سن ما يكي بود و هم درس
صدر همان زماني كه بنده در حوزه بـودم، در بـين دوسـتانمان خيلـي                 آقاي موسي 

ما بعضي مجـالس    . سرشناس بودند و خيلي مورد توجه دوستان و آقايان قرار داشتند          
 صدر، حـاج آقـا موسـي زنجـاني، آقـاي سـيد              آقا موسي   علمي داشتيم كه در آن حاج     

آن زمان آقايـان همـه      . كرديم  نده شركت مي  مهدي روحاني، آقاي احمدي ميانجي و ب      
اي خصوصي با هم داشـتيم كـه    شنبه جلسه روزهاي پنج. از طالب فاضل حوزه بودند   
كـرد و مطالـب همـه، پيرامـون           هركس مطالعاتي مـي   . شد  در آن تفسير قرآن گفته مي     

  .عشري هم شركت داشتند در اين جلسات حاج آقاي اثني. تفسير قرآن بود
هـايي بـود كـه بـا هـم            ن تا آنجا كه به خاطر من مانده است، درس         تحصيالت ايشا 

هللا دامـاد بـود، يكـي درس مرحـوم     ا يـة يكـي درس خـارج مرحـوم آ      . ت داشتيم شرك
العظمي آقاي بروجردي بود و ديگر هم درس فقه خصوصي بود كه بنـده بـودم      اهللا  يةآ

اين سـه   (در  و حاج آقا مرتضي جزايري، حاج آقاموسي زنجاني و حاج آقا موسي ص            
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العظمـي  اهللا  يـة كـه نـزد آ    ) دو نفر ديگر هم بودنـد     نفر را محققاً خاطرم هست و شايد        
  كه بـا يدرس ديگر. آقاي شريعتمداري قرار داده بوديم و درس خصوصي ايشان بود    

شـنبه    هـاي پـنج     اهللا آقاي عالمه طباطبايي بود كه شب        يةايشان داشتيم، درس مرحوم آ    
 هـاي   كردند و ماهم كتـاب      ايشان مقاالتي تهيه مي   . شد  فته مي شد و فلسفه گ     برگزار مي 
كرديم كه ايشان در جواب مطالب آنها اين مقاالت را تهيـه              ها را مطالعه مي     كمونيست

هـا و توضـيحات       قيكرد كه بعدها مشروح آن تحت عنوان روش رئاليسم با پـاور             مي
طهري، حاج آقاموسـي  شنبه آقاي م هاي پنج در جلسات شب  . اهللا مطهري چاپ شد     يةآ

موسي صدر، استاد جعفر سبحاني، آقاي محمد       بهشتي، حاج آقا   جاني، مرحوم شهيد  زن
  .در اين جلسات يك دوره فلسفه گفته شد.  شش نفر ديگر بوديم،صادقي و پنج

 ةمدنـد و در دانـشكد     صـدر بـه تهـران هـم مـي آ            موسيآقا به يادم هست كه حاج    
فتند و تحصيالت جديدشان را هم تا اين مرحلـه           اقتصاد ليسانس گر   ةحقوق، در رشت  

بودنـد كـه    اي    از نظر تحصيالت فقاهتي، ايشان از افراد برجسته       . اطالع دارم كه رسيد   
اهللا  يةم آايشان در درس مرحو.  دوستان مشار با لبنان بودند    ةدر همان موقع در بين هم     

نظـر و در حـد      صـاحب ايشان در آن زمان     . شد بودند آقاي داماد، در ميان دوستان، ار     
  .اجتهاد بودند و رفقاي ما خيلي براي ايشان ارزش علمي قائل بودند

توانم بگويم كه ايشان يك فردي نمونـه    و اما از جهت خصوصيات اخالقي، من مي       
اي   برخوردهاي ايشان به گونـه    . بود، چه در اخالق اسالمي و چه در اخالق اجتماعي         

هـاي    ميـه، دانـشجويان، دبيـران، تحـصيلكرده       هـاي عل    بود كه عالوه بر طالب حـوزه      
د شـدن   دانشگاهي، پزشكان و كساني كه در آن روز موقعيتي داشتند دورشان جمع مي            

دبيـران مربـوط     پزشـكان و    ايشان با خيلي از    ةوسيلما به . گشتند  و مجذوب ايشان مي   
  .كردميشركت م آنها در هم بعضاً من كه داشتند قشر با آن جلساتي اوقات گاهي. بوديم

بـه يـاد   . شتنديكي از خصوصيات ايشان اين بود كه قلم و توانايي در نويسندگي دا            
ران منتـشر شـد، متعلـق بـه جامعـة تعليمـات             مجلة اسالمي كه در تهـ     دارم كه اولين    

آقاي ايرواني كه ابوالزوجه بنده هستند، آمدند بـه قـم و از            اسالمي بود و مرحوم حاج    
عالمـه طباطبـائي هـم    .شـود مجله تحت نظر ايشان اداره عالمه طباطبائي خواستند كه    

صدر باشـد     موسيفرمودند كه اين مجله تحت نظر آقا      موسي و بنده بودند و      استاد آقا 
كـرديم و در      با هم تهيه مي   به همين خاطر مقاالتي را ايشان و بنده توأماً          . و خود بنده  

  .شد  درج ميجامعه تعليمات اسالمي ةآن مجل
 رفتن به لبنان ابتدائاً به نجف اشرف مـشرف شـدند و بعـد از آن بـه                 ايشان قبل از  

. لبنان هم بنده با ايشان تماس داشـتم        در. دنبال دعوتي كه شد، به لبنان تشريف بردند       
اي كـه بـه ايـشان          عالقـه  ةري كه به لندن رفته بودم به واسط       حتي در مراجعت از سف    
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ان آن موقـع رئـيس مجلـس اعـالي          ايـش . همان ايـشان بـودم    داشتم به لبنان رفتم و م     
بنده  را هم   شكوهي مستقر بودند و     با مجلل و  اسالمي شيعه بودند، در ساختمان خيلي     

ام و در هتلـي اقامـت         همين كه اطالع يافتند كه بنده آمده      . جا پذيرايي كردند  در همان 
شان همان اي  به منزل خودشان منتقل كردند و م       دارم، ماشين خود را فرستادند و من را       

جمهور يـك كـشور بـزرگ         موقعيت ايشان در آنجا طوري بود كه گويي رئيس        . بودم
هايي طراز اول لبنان و عـرب مرتبـاً بـه آنجـا             مردم از تمامي اقشار و شخصيت     . است
  .آمد داشتند و رفت

يادم هست در مدتي كه لبنان بودم، چند مصاحبه توسط لوموند فرانـسه بـا ايـشان                 
اي   العـاده   موقعيـت فـوق   .  هم براي ديدن ايشان آمده بودند      انجام گرفت و از شوروي    

. شدم واقعـاً تعجـب مـي كـردم          من گاهي كه از محل اقامت ايشان خارج مي        . داشتند
يـشان هـستم، از مـن پـول     همـان ا  فهميدنـد مـن م      ي تاكسي همـين كـه مـي       ها  راننده
 اينكه من در    كردند، با    مردم لبنان خيلي مهربان هستند و خيلي محبت مي         ؛گرفتند  نمي

مـوقعي كـه   . صـدر بـود    و ايـن در واقـع بـا احتـرام امـام موسـي             . آنجا ناشناس بودم  
ت خواستم به تهران بيايم، ماشين ايشان مرا به فرودگاه برد و اين ماشين را اسكور                مي

همان ايشان بودم، خيلي با تشريفات مـرا بـه فرودگـاه            به مناسبت اينكه بنده م    . كردند
يـت ايـشان در     موقعيـت و محبوب   . ت زيادي ما را راهي ايران كردند      بردند و با تشريفا   

كردنـد، چـه       مردم نسبت به ايشان اظهار عالقه و دوستي مي         ةلندن طوري بود كه هم    
  .مردم عادي و چه مقامات دولتي

ايـشان واقعـاً از هـر جهـت     . به نظر من موفقيت ايشان در لبنان به چند جهت بـود      
فـصاحت و بالغـت سـخن    ان، بسيار شيوا، شيرين و بـا     از جهت بي  . آراستگي داشتند 

  .كردند كسي با ايشان مواجه مي شد، در صحبت مجذوبشان ميگفتند و هر مي
انـسان احـساس    . دوم آنكه در بيانشان خيلي با مهر و محبـت و صـميميت بودنـد              

كـرد كـه همـه فكـر         اي بـا افـراد صـحبت مـي          گونهن به ايشا. كرد  نوعي صميميت مي  
از طرفي مقامـات علمـي ايـشان بـه          . ترين فرد به آقاي صدر هستند     نزديككردند    مي

هـاي مطالـب علمـي        گفتنـد و ايـن تـازگي        اي مي   اي بود كه همواره مطالب تازه       گونه
اين مطالب را به ديگران نگفته بودند و در اجتمـاع           . كرد  ايشان، انسان را مجذوب مي    

از همه گذشته، ايشان بـا خلـوص        . دكردن  نبود و ايشان اين مطالب جديد را ابداع مي        
  .نيت در صدد خدمت به جامعه بودند

ايشان از همان اول ورود به لبنان تصميم داشتند تأسيـساتي را در آنجـا بـه وجـود                   
قـبالً  ...  و   ها  تأسيسات دارااليتام، مدارس، دانشگاه، كارگاه    : آورند و اين كار را كردند     

كارهـاي كوچـك   . شد احترامي مي   خيلي بي هاي حاكم به شيعه     در لبنان توسط قدرت   
وجه    هيچ به گفت كه آن بود  كرد كه كاري ايشان اولين .  شيعه بود  ةبرعهد و پست همه  
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ـ  كه گفتند و درست كردند  دوقيصن .باشد فقيري در لبنان  نبايد صـندوق   از  فقـرا  ةاعان
. كـار ايجـاد كردنـد      آنهـا  ايبـر  وقـت  آن. حق تكدي ندارد   وجه كسي  هيچ به است و 
 يتكـد  بـه  نيـازي  ديگـر  و مزد بگيرند  و كار كنند  آنها در تا كردند سيستأ هاييكارگاه
 شـيعيان   .دادنـد  شخـصيت  و آبرومنـد كردنـد    شـيعيان لبنـان را     ايـشان   .باشند نداشته

 نبـود، ايـشان    ختـران د اندبيرسـت  .كردنـد  تأسـيس  اي  دانشكده نداشتند، ايشان  دانشگاه
كردند و حتي در كليساها       ني مي سخنراجالس مختلف   م  در  .دخترانه ساختند  دبيرستان

در  ايـشان  هـاي سـخنراني  از يكـي  در خود من  .گفتند مي سخن مسيحي مردم براي هم
 قدر نسبت به ايـشان اظهـار عالقـه        كليسا حضور داشتم و به ياد دارم كه مسيحيان آن         

  .ه آنجا آمده استسخنراني ب خودشان براي روحانيون ارشد از گويي يكي كه كردند مي
اهللا خميني امام راحل، رابطـه بـسيار نزديكـي داشـتند و        آقاي صدر با حضرت آيت    

مرحوم امام راحل به ايشان خيلي عالقه مند بودنـد، چـون هـم در قـم خـصوصيات                   
ايشان قبل از انقالب سـفري بـه ايـران داشـتند و            . دانستند و هم در لبنان      ايشان را مي  

ار سـخنراني   جمله در دارالتبليغ آقاي شـريعتمداري كـه بـسي         هايي كردند از      سخنراني
. بعد به اصفهان و شـيراز رفتنـد       . ها در آن شركت كرده بودند      طلبه ةجاذبي بود و هم   

  .هايي داشت هاي آن سفر ايشان هم تازگي سخنراني
مند بودنـد كـه بـه جامعـه خـدمت بكننـد و حـوايج                  صدر بسيار عالقه    امام موسي 

گاه ديده نشد كه كسي به ايشان مراجعه بكنـد و بـدون               شايد هيچ . ندمؤمنين را برآور  
ايشان به هر نحو بـود، بـراي        . آنكه حاجتش برآورده شده باشد از محضر ايشان برود        

خودشان را  . كرد و نسبت به مردم خدوم و متواضع بود          مشكالت مردم كارگشايي مي   
پسندي در ايـشان      اهي و خود  هيچ روح تكبر و خودخو    . دانستند  گزار مي واقعاً خدمت 

تـوانم    مي. شد  عكس روح تواضع و كوچكي و فروتني در ايشان مشاهده مي          هنبود و ب  
ايـشان واقعـاً    . گويند  حسنه مي  ةاهللا اسو   اي بود كه ولكم في رسول      بگويم همان نمونه  

  . پيامبر اكرم را داشتةسير
ود با سران كـشورها     در اينجا بايد اضافه كنم كه ايشان به واسطه موقعيت خاص خ           

جمهور آن زمان مصر، جمال عبدالناصـر رابطـه و            مثالً با رئيس  . تماس نزديك داشتند  
مـين روابـط ايـشان      ه. مذاكره داشتند و در سوريه هم با حافظ اسـد ارتبـاط داشـتند             

دادنـد، بـه    ري شده بود و نمـي ه خريداهايي كه براي حضرت رقي    موجب شد تا زمين   
حافظ اسد گرفته شود و بقعه و بارگاهي كه اجازه سـاختن آن              ايشان و توسط     ةوسيل

 زوار شـاهد آن هـستند و        ة ايشان ساخته شود كه امروزه هم      ةرا نداده بودند، به وسيل    
   ...ت پذيرف انجام نمي اين آساني به كار ايشان نبود، اين خاص البته اگر موقعيت
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  ... مردم در نفوذ قدرت
  

   سيد مهدي روحانياهللا حاجيةآ
  

م صدر، مرحوم آقاسيد صدرالدين، از علمايي بودنـد كـه بعـد از مرحـو                پدر آقاموسي 
ايـشان بودنـد، آقـاي      ( قم شـدند     ة علمي ة امورحوز ةحاج شيخ عبدالكريم، متكفل ادار    

مرحوم آقـاي صـدر مـردي بـسيار مـورد           ). محمدتقي  ت بودند و مرحوم آقاسيد    حج
مـا هـم كـه خـدمت        . داشتند كه خلق بسيار خوبي دارند     ايشان شهرت   . احترام بودند 

كس كـه بـه خدمتـشان      هـر . طـور اسـت   ديديم كه واقعاً همـين      رسيديم، مي  ايشان مي 
  .كرد كه ايشان و خاندانشان بزرگي و شرافت خاصي دارند رسيد، درك مي مي

صدر به اين ترتيب شروع شد كه مـدتي بعـد از           داستان حشر و نشر ما با آقاموسي      
الح زي طلبگي شدند و مشغول به درس گـشتند، يـك روز             طكه ايشان وارد به اص    آن

ـ  .هم مباحثه كنيم   به سراغ من آمدند و گفتند بيا با        هـم شـروع      رسـائلي را بـا     ة مباحث
بعد حاج آقاموسي زنجاني هـم بـه مـا          . هم تنها بوديم   تا مدتي من و ايشان با     . كرديم

حث ما تا زماني كه آقاموسي در قم بودند         اين درس و ب   . ملحق شدند و سه نفر شديم     
و . االنتقـال بـود   هـاي خيلـي خـوب و و سـريع     فهم آقاي صدر، از فهـم  . ادامه داشت 

شايد در ميان رفقا، كسي بهتر از ايشان نبود، البتـه           . كرد  مطالب را خيلي زود درك مي     
به جز مرحوم بهشتي و تاحدي هم آقاي حـاج آقاموسـي زنجـاني، كـه هـر دو مثـل                

كرد و از نظر علمي بسيار مـورد توجـه    مطالب را خوب و زود درك مي   . يشان بودند ا
در آن زماني كه مرحـوم آقـاي دامـاد درس اصـول خـود را شـروع              . اساتيد خود بود  

اي كه شايد بتوان گفـت        عده. كردند، يكي از شاگردان خوب ايشان آقاي صدر بودند        
 فضالي حقيقـي حـوزه بودنـد، در    ها و محصلين وخوان در آن وقت از بهترين درس     

توان مرحوم آقاي بهـشتي،       از آن جمله مي   . كردند  درس مرحوم آقاي داماد شركت مي     
را  كـوكبي  مكارم، آقاي  آذري قمي، آقاي   زنجاني، آقاي  صدر، حاج آقاموسي   آقاموسي
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حوزه درس بسيار كامل و گرم و خـوبي         . جانب هم در خدمتشان بودم    يننام برد كه ا   
. العـاده بودنـد   اين حوزه، مرحوم آقاي دكتر بهشتي و آقاي صدر هر دو فـوق          در  . بود

. طور ادامه داشـت ما با آقاموسي صدر كم و بيش همين     مباحثات  . هر دو خوب بودند   
دادند، در دانشگاه هم شركت كردنـد   هاي حوزه را ادامه مي  ايشان در عين اينكه درس    
جف اشرف مشرف شـدند و چنـد سـالي    بعد از مدتي به ن. و ليسانس خود را گرفتند   

  .آنجا بودند
دانند، ايشان از نظر خلـق، از نظـر عقـل و درايـت و از نظـر                    طور كه همه مي   همان

مرحوم آقاي  . خانوادگي و برازندگي، خود اميدي بودند براي آينده روحانيت و حوزه          
بودنـد،  الدين در اواخر حياتشان، زماني كه آقاموسي صدر سفري به لبنان كرده               شرف

 كـه  ـ و با اصرار و ترغيب و تحريص شديد از ايشان خواست ــايشان را وارد كرد ـ    
بسيار صائب بود كه مثل آقاي      ) الدين  مرحوم شرف (البته از نظر ايشان     . در لبنان بماند  

. آقاي صدر وضع شيعه را بسيار عـوض كـرد         . صدر را انتخاب كرد براي نيابت خود      
تمـام  . صـدر وضـع بـسيار دلخراشـي داشـت            امام موسي  شيعه در لبنان پيش از آمدن     

طوايـف   اقـوام و     ةدر لبنان آن زمان، همـ     .  شيعه بود  كارهاي پست و سطح پايين مال     
در حـالي  . كدام نمايندگاني در سطح حكومت داشتند   هويت و شخصيتي داشتند و هر     

ه شخصيت و   ها اقدام كرد و به شيع     ايشان در تمامي اين زمينه    .  نبود گونهكه شيعه اين  
آقاي صدر وضع شيعه را در لبنان كـامالً تغييـر داد و بـه آنـان در سـطح                    . هويت داد 

ها كه بعـد       اين موفقيت  ةهم. ضعيت شيعه را بسيار ترقي داد     و. جامعه مقام بااليي داد   
موسـي    امـام . از ناپديد شدن ايشان در لبنان به وجود آمد، نتيجه آن زمان ايشان است          

يكي از بستگان ايشان از جملـه چيزهـايي         . يبي در مردم داشت   صدر قدرت نفوذ عج   
يش از  بـ صدر در سفر آخـر خـود           گفت آن بود كه شايد امام       كه در شرح حالشان مي    

مـداري كـه    آقـاي صـدر بـا هـر سياسـت         . حد روي اين توان خويش تكيه كرده بود       
بـه نحـوي صـحبت      . كـرد   نشست، خواسته خود را بر آن كم و بيش تحميـل مـي              مي
دزديـد كـه    اي به قول خودمان عقل همه را مـي  كرد و به گونه چيني مي   كرد، مقدمه   مي

بـدين دليـل   . چنين قدرتي داشـت . دادند خواست برايش انجام مي آن چيزي را كه مي  
توانـد وي را قـانع    هم گرفتار قذافي شد كه اعتقاد داشت اگر با او روبه رو شود، مـي            

 دسـتور  ـــ بنابر قول مـشهور  ــ قاتي صورت بگيرد البته قذافي پيش از آنكه مال   . كند
  . توطئه اجرا شودةداده بود تا هم
امـا  . او انصافاً اميد آينده بـود     . صدر انساني فهيم و دانشمند و مطلع بود         امام موسي 

ها معتقدنـد كـه آمريكـا ايـشان را مـزاحم              خيلي. نگذاشتند كه ايشان در صحنه بماند     
مـن  . ايشان از رفقاي خاص ما بـود      . رنوشت دچارش كرد  ديد و به اين س      اسرائيل مي 
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. آمـد ايران مي  به كه سفرهايي در وي نداشتم مگر   با ايشان به لبنان، مالقاتي    رفتن از بعد
لبتـه  ف شديم و خبر شديم كه ايشان هـم در سـفر حـج و ا         يك سفر هم به حج مشرّ     

   :آقايي آمد و به من گفت. همان ملك خالد هستندم
  

ام و آقـاي   گويـد مـن مكـه آمـده     مـي ) صدر امام موسي(و آقاموسي را ببين، او     فالني بيا   
  . روحاني هم اينجاست و من اگر او را نبينم اصالً اعمالم درست نيست

  
 خدا و نشستيم    ةبعد با هم آمديم حرم خان     .  كرديم خالصه رفتم و ايشان را مالقات     

 ديگـر ايـشان را زيـارت        از آن سال تا بـه حـال مـن         . و گفتگوي مفصلي آنجا كرديم    
  .ام نكرده

 كه فقدان ايشان در اين انقالب و در اوضاع فعلي ايران و شيعه، يك ضايعه                 انصافاً
آمدهاي ديگـري      شد و پيش    بود، شايد خيلي از مطالب عوض مي        اگر ايشان مي  . است

  .داد و وضع بهتر از اين مي شد، چه براي لبنان و چه براي ايران رخ مي
  

13/12/72  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
  
  
  
  
  

  ... بزرگ فضائلي
  

  اهللا شيخ علي احمدي ميانجييةآ
  
  

تقي خوانـساري و    محمد  ، مرحوم آقاي سيد   )اهللا تعال عليه    رضوان(مرحوم آقاي صدر    
  ز مرحـوم آقـاي     ايـن سـه، بعـد ا      . ت به آيات ثالث معروف بودنـد      مرحوم آقاي حج

مرحوم آقاي صدر معروف بود به حـسن خلـق و   . كردند ه مي قم را ادار   ةحائري حوز 
ما آن موقع هنوز بچـه  . مداري هم معروف بودند  ايشان به سياست  . آقايي و بزرگواري  

وقتـي كـه آقـاي بروجـردي در         . كرديم  بوديم و گاهي در نماز آقاي صدر شركت مي        
 بـه ايـشان   ق وارد قم شد، آقاي صدر محل نماز خود را كه در صحن بود           1364اوايل  
خودشان آن وقت رفتند و در مسجد موزه كه معروف است و اآلن آيينه كـاري       . دادند

ريان كل حوزه كنـار كـشيدند و        كم از ج  آقاي صدر بعدها كم   . ه نماز كردند  شده، اقام 
  .ايشان مرد بسيار بزرگواري بودند. نشين شدندخانه

اهللا   اهللا تعالي يا رضوان      حفظةييم  دانيم كه بگو    واقعاً نمي (اما آقاي حاج آقا موسي صدر       
ايشان و حـاج آقاموسـي      . كرديم  ما اول ايشان را تنها از دور زيارت مي        ). عليه؟ تعالي

بعدها ما بـا    . درس و هم بحث بودند    زنجاني و حاج آقامهدي روحاني با يكديگر هم       
 و  آقاي صدر چـه آن زمـان      . تر شديم و گاهي در مباحثات با هم بوديم        ايشان نزديك 

جهـات اخالقـي كـم    . نظيـر بودنـد   چه بعدها كه به لبنان رفتند، در اخالق از افراد كم    
ايشان انـسان بـسيار     . نظيري در ايشان وجود داشت كه يكي از آنها تواضع ايشان بود           

 رياست رسـيده بـود، همـان تواضـع را     ةحتي آن وقتي كه به اوج مرتب. بودمتواضعي  
اي كه بـه ديدنـشان         به قم آمده بودند، در جلسه      در آخرين سفري كه   . حفظ كرده بود  

ايـن  . انـد   رفتيم، ديدم كه تقريباً همان حالت طلبگي قبـل از رياسـت را حفـظ كـرده                
به نظر من اين يكي از فضايل بزرگ يـك  . تأثيري نكرده بود   ها در ايشان هيچ     رياست
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د و تغييـر    انسان است كه وقتي كه در دنيا قدري عظمت پيدا كرد، خودش را گم نكن              
دهـم آن    به قـدرت و رياسـت رسـيد و يـك           در روايت داريم كه اگر رفيق تو      . نكند

طـور  گونه كه ما ديديم، اين  ايشان آن . محبت سابق خود راحفظ كرد، قدرش را بدانيد       
  :او در آخر همان جلسه فرمود. العاده بود تواضع ايشان فوق. بود
  

   در يك جلسه كمي گپ بزنيم؟ كسي هست يك آبگوشتي به ما بدهد تا بنشينيم
  

اهللا زنجاني گفته بودند من آماده هستم و اين جلسه در منزل ايـشان برقـرار                  يةبعد آ 
موضوعي كـه مـن     . طور بود   ند نوعاً همين  ر برخوردهايي هم كه با بنده داشت      د. گرديد

دانم و بر آن تأكيد دارم، آن است كه بعد از اينكه به حـسب ظـاهر بـه                     خيلي مهم مي  
حتـي كـساني كـه از ايـران بـه لبنـان             . وج رياست رسيد، هيچ خلقش عـوض نـشد        ا

گفـت   يكي از دوستان ما مي. گفتند كردند، همين را مي رفتند و ايشان را زيارت مي       مي
ايشان تا مـا را ديـد،       . كه ما رفتيم آنجا و در مجلس اعالي شيعيان خدمتشان رسيديم          

قدري با محبـت و     داشت، آمد پيش من و به     ها    و اسقف ها    هماناني از كشيش  با آنكه م  
  .اين اخالق ايشان بود. عطوفت برخورد كرد كه مرا شرمنده كرد

حتـي يكـي از     . هـاي اول حـوزه بـود        از نظر فضل، به نظر بنده ايشان جزء رديـف         
 مـن   گفت كه در درس يك اشكالي بـه ذهـن           درس بود مي  دوستان ما كه با ايشان هم     

ديديم كه آقـاي صـدر    گشتم كه آن را بيان كنم، مي سبي مي مناةرسيد و دنبال جمل     مي
. هم قلـم ايـشان خـوب بـود و هـم خـط ايـشان          . كنند  دارند همان اشكال را بيان مي     

 خـوبي داشـتند و      ة را جمـع كـرده بـود در ايـشان، قيافـ            خوب، خداوند هم كماالت   
واقعاً . ندجمله استعدادهاي باال در حوزه بود     ايشان از . قشان هم خيلي خوب بود    اخال

. اي براي حوزه بود اي داشت و بدين معنا رفتن ايشان ضايعه       العاده  ايشان استعداد فوق  
مهدي حاج آقا  آقاموسي زنجاني،  حاج جناب. داماد بود  وم آقاي مرح شاگردان ايشان از 

درس آقاي  آقايي هم از شاگردان مرحوم داماد و هم       آقاي   و روحاني، آقاي آذري قمي   
  .صدر بودند

حسب آنچـه مـا     ن، ايشان را به لبنان بردند و بر       الدي   از فوت مرحوم آقاي شرف     بعد
الدين را بـراي مـا جـوان          ها گفته بودند كه خداوند مرحوم آقاي شرف         شنيديم، لبناني 

. ايشان با خدمتي كه به شيعيان لبنان كرد، آنها را عظمـت داد            . كرده و برگردانده است   
پـيش از ايـن مـسافرت آخـري كـه           . ا دور نمود  آن حالت استضعاف و ذلت را از آنه       

. ها به ايشان گفته بودند كه به اين سـفر نرويـد             كردند و طي آن نا پديد شدند، بعضي       
شوند تا چشمـشان      رو مي  اما آقاي صدر اطمينان داشتند كه وقتي با آن بنده خدا روبه           

 واقعـاً يكـي   اين مسئله ناپديد شدن ايشان. به چشم او بيفتد او را عوض خواهند كرد    



...فضائلي بزرگ   229

در . فقط شيعيان لبنان بلكه كل شيعه     زرگي است كه بر شيعه وارد شد، نه       از ضايعات ب  
هـا و   آخر هم معلوم نشد كـه سرنوشـت ايـشان چـه شـد؟ در لبنـان حتـي مـسيحي                 

  .ها به ايشان عالقه و محبت داشتند مسلمان غير
د نفر بودنـد    چن. بود مكتب اسالم  ةين مجل صدر يكي از مؤسس     موسي آقاآقاي حاج 

اي سبحاني، آقـاي  ،آقاي مكارم، آق  آقاي موسي اردبيلي  : كه اين مجله را تأسيس كردند     
آقاي صدر بـا آن اخـالق وتواضـعي كـه           .اي ديگر   صدر وعده   موسي آقا  محالتي، حاج 

فـت،  اي را كه من نوشتم از من گر ايشان مقاله. اي گرفت داشت، حتي از من هم مقاله     
 خاصي نبود، اما بـه هـر حـال    ة ما هم مقالةالبته مقال. خاصيصدر  ة آن هم با يك سع   

  .ايشان آن را درست و اصالح كرده بود
بودند، حتماً آثار وجوديشان براي اسـالم ومـسلمين بـسيار      ايشان اگر تا به حال مي     

اهللا تعـالي عليـه صـحبتي         بعد از اينكه مفقود شدند، خدمت امام رضـوان         .بود  زياد مي 
كرد به ايشان كه شما اين قضيه را          اج سيد مهدي روحاني اصرار مي     آقاي ح  .شده بود 

در نظرم است كه يك چنين      . كنم  ايشان فرمودند كه من مسئله را دنبال مي       . دنبال كنيد 
اي به آقاي     و چنين اظهار عالقه   » ايشان مثل پسر من است    « عبارتي راهم فرمودند كه     

  .كردند صدر مي

العـاده     مديريتشان، تدبرشان و سياستشان خيلي فوق      ،  آقا موسي صدر تدبيرشان   حاج
برخورد آقاي صـدر بـا كـساني كـه مخـالف ايـشان       . كرد  ايشان لبنان را اداره مي    . بود

هـاي مخـالفين خـوبي     در مقابل بـدي . بودند، برخوردي با كمال آقايي و مهرباني بود   
ز ايشان هـم واقعـاً      ا.طور بود   پدر ايشان هم همين   . گونه بود برخورد ايشان اين  .كرد  مي

  .كسي غير از خوبي چيز ديگري نديد
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  زمان از فراتر صـدر، امام
  

باقر خسروشاهياالسالم حاج سيدةحج  
  
  

صدر يك شخصيت فراتـر از زمـان مـا            در ابتدا اين نكته را بايد بگويم كه امام موسي         
بايست در زمان مرحوم شيخ       بينيم كه مي    وضوح مي ه ما ب  بعضي از افراد هستند كه    .بود

بـراي اينكـه    . يعني يك شخصيت مـا قبـل ايـن زمـاني دارنـد            . آمدند  مفيد به دنيا مي   
امام موسي صدر بـر عكـس ايـن         . كنند  خصوصيات و شرايط زمان خود را درك نمي       

ديگـر بـه    سـال  400 ـ  300 بايـد يعني مثالً. ن زمان بودافراد، يك شخصيت ماوراي اي
. فكرشان ماوراي ايـن زمـان بـود     . كرد  ايشان در افق خيلي بااليي سير مي      . آمد  دنيا مي 

هـا   مقاالتي كه آن سال.  و از افراد درجه يك آن بودند  مكتب اسالم ايشان از مؤسسين    
ها اصالًْ اين مفـاهيم   آن زمان. نوشتند، راجع به اقتصاد اسالمي بود  در مكتب اسالم مي   

 اقتـصاد  ة دربـار كـرد مـثالً   مطالبي را كه مطرح مـي   . لبته اآلن عادي است   مطرح نبود، ا  
شد كه ايشان با آن ديد تيزي كه داشتند، فهميده بودند كه بايـد   معلوم مي . اسالمي بود 

محمـد بـاقر صـدر       ما شبيه اين مسئله را در مرحـوم سـيد         . اين مطالب را مطرح كرد    
اينها نبوغ خاصي داشتند و آن    . اند  وقت نوشته بينيم كه اقتصادنا و فلسفتنا را در آن           مي

  .را در اين مسيرها به كار انداختند
  : گفت خودش مي. اي بسيار قوي داشت امام موسي صدر حافطه

  
  . كردم گفتم، مطالعه نمي من لمعه را كه درس مي

  
ما شنيده  . فهميم اينكه كسي لمعه بگويد و اصالْ مطالعه نكند چه معنايي دارد             ما مي 

صدوقي    شهيد كرد، منتها   مطالعه نمي  گفت و   مي صدوقي رسائل   شهيد مرحوم وديم كه ب
صدر در همـان اوايـل جـواني لمعـه را بـدين               اما امام موسي   .در سنين باال چنين بود    
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كـرد كـه مـا در مـسجد       بـاز تعريـف مـي     . اين در قم خيلي مهم بـود      . گفت  شكل مي 
  : گفت مي. كردند جاره را مطرح ميرفتيم و امام بحث ا سلماسي به درس امام مي

  
  .  خود داشتمةكردم و تكيه به حافظ  مطالعه نميمن باز خيلي

  
در بيـروت كـه بـودم،       . كـنم    شيريني دارم كه برايتان نقل مي      ةدر همين مورد خاطر   

چمـران در    صـدر، شـهيد    آقاي سلطاني، حاج آقا مهدي. همان بوديمشبي در محلي م   
آقاي صدر با آقاي سلطاني روي يـك تـاب نشـسته            . ديمصدر بو    خدمت امام موسي  

بيـت شـعر    30تا 25. ايشان شروع كردند به شعر خواندن   .هوا خيلي لطيف بود   . بودند
ايشان كه ديدند مـن خـوب       . كردم  دقت گوش مي  همن روي عالقه جوانيم ب    . خواندند

  : كنم، پرسيدند گوش مي
  

بگي ايستاده بودم كـه     تيه، در زمان طل   ه حج داني من اينها را كجا ياد گرفتم؟ در مدرس          مي
  . اينها را خواند و من ايستادم و گوش كردم و حفظ شدم ودرويشي آمد 

  
حـضرت آقـاي زنجـاني در مـصاحبه        . فهمي ايشان زبانزد عام و خاص بـود       خوش

افـراد در فهـم مطلـب    . طور بود خود بر اين مسئله تكيه كرده بودند و واقعاً هم همين    
ممكن است از نظر حافظه خوب باشند، ولي مطلـب را خـوب درك              . دمختلف هستن 

 تمـام كنـد، ايـشان       قبـل از اينكـه آدم جملـه را        . قاپيد  ولي ايشان مطلب را مي    . نكنند
  .متوجه شده بود

هـا بـر      به تـصديق اكثـر دوسـتانش در درس        . خواندصدر خوب درس       امام موسي 
 در حوزه مـشهور اسـت   .زياد نبودندالبته ظاهراً اهل كار     . همساالن خود تفوق داشت   

نسبي زياد نيست، بلكه تالش زيادي       حد كار هستند ولي استعدادشان در    ها پر   كه ترك 
. در حوزه اكثر اساتيد ما ترك هستند و اين به خاطر همـان پركـاري آنهاسـت                . دارند

صـدر آن     گويا امـام موسـي    . استعداد هستند ها خوش   ها واصفهاني   ويند كه يزدي  گ  مي
با وجود اين،   . دار كه خداوند حافظه و استعداد به وي عطا كرده بود، اهل كار نبود             مق

ايـشان از شـاگردان خـوب مرحـوم دامـاد و            . نسبت به اقران خودشان تفوق داشـتند      
آقاموسـي جـزء مبـرزين آن روز حـوزه بودنـد و نـسبت بـه هـم         . مرحوم امام بودند 

م بهشتي و حاج آقاموسي زنجـاني       ايشان، مرحو . تر بودند   هاي خود خوش فهم     رديف
 آقاموسي زنجاني و آقاي صـدر جـشني    ام كه حاج من اين را شنيده . هم مباحثه بودند  

 حـاج  ةآن وقـت عمامـ  ).  در منـزل آقـاي صـدر   گويـا (گيرنـد   گذاري مي  براي عمامه 
 حـاج آقاموسـي     ةگـذارد و عمامـ      سيد احمد زنجاني مي    آقاموسي صدر را مرحوم آقا    

صدر قطعـاً ملكـه اجتهـاد داشـتند و           امام موسي . م آقاي صدر بزرگ   زنجاني را مرحو  



233 امام صدر، فراتر از زمان

كسي كه ايـن اسـتعداد را داشـته باشـد كـه             . دانند  دوستانشان هم ايشان را مجتهد مي     
. بتواند لمعه را در اوايل جوانيش درس بگويد، حتماً ملكه اجتهـاد را خواهـد داشـت        

پوست آمـده     هاي سياه   ه طلبه به يادم هست ك   . ايشان هرچه خوانده بود در ذهنش بود      
نام تميز عـدد    هاي ب   لهما در علوم نحو مسئ    . كردند  بودند خدمتشان و عربي صحبت مي     

 امام موسـي . ها اشتباه گفتند اين.  تميز خاصي دارد   9 تميز خاصي دارد،     12 داريم، مثالً 
همـه مطالـب در     . گونـه نوشـته نـشده اسـت       صدر گفت كه در جوامع المقدمات اين        

  .ن بودذهنشا
صدر وجود داشت، آن بود كه در عـين اينكـه             خصوصيتي جالب كه در امام موسي     

هايي   روشنفكر اسالمي به تمام معنا بود وماوراي اين زمان بود، متعبد هم بود صحبت             
. هاي جواني مثل ما خيلي جالب بود     كه ايشان در دارالتبليغ آن زمان داشتند براي طلبه        

 ما تا آن زمان نشنيده بوديم، ولي در عين حـال بـا ايـن             زدند كه   هايي مي   ايشان حرف 
مـا خيـال    . داشـت، انـسان متعبـدي بـود       كه  روشنفكري و با اين روش كار و فكري         

هيم سـنتي اسـالمي دسـت       اكنيم كه هر كس كمي روشنفكر باشد، بايد از اين مفـ             مي
 سـفري كـه بـه       در.  بودنـد  الوضـو  مثالْ ايشان دائم  .  نبودند گونهولي ايشان اين  . بردارد

ديديم كـه ايـشان معمـوالً در غيـر وقـت نمـاز وضـوء                  تهران تشريف آوردند، ما مي    
شنيدم كه ايشان اهل نماز شب هم بودند و ايـن خيلـي جالـب اسـت كـه                   . گيرند  مي

در مـدت اقامـت در ايـران، مـن خيلـي            . هم جمع كند   ايشان توانسته اين نكات را با     
هيچ وقـت نـشنيدم كـه غيبتـي از افـراد            . ن بودم در لبنان نيز خدمتشا   . خدمتشان بودم 

ولي ايشان اهل   ! گاهي افراد سطح باال غيبت را براي خود جايز مي دادند          . كرده باشند 
كنـد و ايـن حالـت در          ديدم كه بـا مالحظـه صـحبت مـي           مي. غيبت و تهمت نبودند   

  .نظير است هاي روشنفكر واقعاً كم انسان
تـوانيم از   گفتند از نظر شـرعي مـي    دارم كه مي   در مورد روشنفكري ايشان به يادم     

ايـشان  . تـوانيم ماسـت بخـريم    يك مسيحي خريد كنيم، حتي از يك بقال مسيحي مي  
اي داشت  كرد كه در بيروت يك بستني فروش مسيحي بود و همسايه            خودش نقل مي  

بستني فروش شيعه براي آنكه كـار و كاسـبيش     . كه او هم بستني فروش اما شيعه بود       
وي يرد، شايع كرده بود كه اين همسايه ما چون مـسيحي اسـت، خريـد كـردن از                   بگ

گفت به او پيغام دادم كه اگر دست از           موسي مي حاج آقا ! حرام و جنسش نجس است    
نـشينم و   فروش مسيحي مـي روم و در دكان آن بستني   خودم مي  ها برنداري   اين حرف 
امـام موسـي   . خواهد عت ميطبيعي است كه چنين طرز تفكري شجا. خورم بستني مي 

 زماني كه پذيرفتن    مثالً. ايشان حريت خاصي داشت   . بودصدر از رياكاري بسيار دور      
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شـد، ايـشان در لبنـان آنهـا را بـه       قبحي تلقي مـي ! حجاب در بين آقايان     هاي بي   خانم
هدف او براي اشاعه فرهنگ اسـالمي و تـشيع در لبنـان ايجـاب               . پذيرفت  حضور مي 

حجاب بـه مجلـس اعـالي     هاي بي خانم. ن در آن مجالس حضور يابدكرد كه ايشا    مي
يادم هست كه قبـل از انقـالب كـه بـه لبنـان              . كردند  شيعه در سالن پايين مراجعه مي     

اآلن اين به جهت انقـالب اسـت كـه          . شمار بودند   هاي با حجاب انگشت     رفتيم، خانم 
بينيـد،   ر و الجزاير مـي اين حجابي كه در لبنان و مص      . شود  جا ديده مي    حجاب در همه  

صدر تلفيقي وجود داشت بـين    در هر حال در امام موسي. به خاطر آثار انقالب است  
هاي اسالمي كـه بايـد        روشنفكري اسالمي با معناي مثبتش و احترام گذاشتن به سنت         

  .هر فرد مسلماني مراعات نمايد
ي خـود دچـار   فكـر بـاال  سـطح  صـدر بـه لحـاظ       البته ناگفته نماند كه امام موسي 

روحانيون كشش اين فكر را نداشتند و به همـين جهـت هـم          . شدند  مشكالتي نيز مي  
صدر روي اين جهات بود، نـه         مخالفت آنها با امام موسي    . كردند  فت مي لبا ايشان مخا  

بـراي يـك آخونـد      . به جهت اينكه ايشان خصوصيات اخالقي ناپسندي داشته باشند        
حجـاب را بـه حـضور     هـاي بـي   كـه ايـشان زن  سنتي پذيرفتن اين مطلب مشكل بود 

كردنـد علـتش نداشـتن     اينكه برخي از روحانيون لبنان با ايشان مخالفـت مـي         . بپذيرد
ولـي  . كردند  در نتيجه كارها و افكار آقاي صدر را درك نمي         . همين كشش فكري بود   

 .داد العملي در برابر آنهـا نـشان نمـي      صدر هيچ عكس     جالب اينجاست كه امام موسي    
 اصـالً آن آقـايي ايـشان و آن          .داد  العمل منفي نشان نمي     در برابر مخالفين خود عكس    

  .العملي داشته باشند داد كه در مقابل اين افراد عكس  خاصش اجازه نميةروحي
ام، اخـالق خيلـي خـوب و        از خصوصيات اخالقي ايشان، آن طور كه من شـنيده         

درالدين آقازاده بزرگ ايشان شنيدم كه      من از آقاي ص   . مثبت ايشان در داخل خانه بود     
  : گفت كرد و مي پدرش را با دكتر مصدق و دكتر شريعتي مقايسه مي

  
  . پدرم براي من هم يك پدر بود، هم روحاني بود وهم رهبر سياسي

  
يعني در داخل خانه يك مشي عادي و متعارف و معقولي داشـت و ايـن بـراي مـا            

  .بتواند اين مطالب را در خود داشته باشدجالب بود كه يك روحاني مثل ايشان 
مـن محبوبيـت بـين    .   ايشان محبوبيت زيادي بين دوستانش و در بين مردم داشت      

مـوقعي كـه بـه ايـران تـشريف آورده بودنـد،             . دوستانش را در ايران به چشم ديـدم       
بـه ديـدنش    ) هـا، آقايـان و روحـانيون        شخصيت(دوستان قديمي ايشان از هر صنفي       

 داشت، واقعـاً    آن لطافت گفتاري كه ايشان    .  دوستانش خيلي عاشقش بودند    .آمدند  مي
 گويا خداوند متعال در سـينه ايـن خانـدان حقـد و حـسد و خـود           اصالً. نظير بود   بي
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گونه هـستند    صدر اين  ةاكثر خانواد . ي را خلق نكرده است    بيني و صفات شيطان     بزرگ
طيف و عاقل بود كـه واقعـاً باعـث          به قدري ل  . صدر مظهر همه آنها بود       و امام موسي  
بـه يـادم هـست كـه        . آمدند  من در خدمتشان بودم كه دوستانشان مي      . شد  شگفتي مي 

آقا مهدي روحاني، آقاي احمدي ميانجي، حاج آقاموسي زنجاني بودنـد و آقـاي                حاج
نفـر   10 عشري بسيار شيرين است، اگر مثالً       اين آقاي اثني  . عشري حضور داشتند    اثني

. عشري جمع شده اسـت      ها در وجود آقاي اثني     اين ةداشته باشيم، ذوق هم   اهل ذوق   
آقاي آقايي كه در قـم محـضر دارنـد و قـبالً دبيـر               . صدر بود    ايشان عاشق آقا موسي   

صدر است و آقاي صـدر    ايشان از دوستان قديم امام موسي    . بودند نيز حضور داشتند   
من . لي مورد محبت دوستانش بود    صدر خي   امام موسي . كرد  با ايشان بسيار شوخي مي    

شنيدم كه آقاي مستجابي بعد از مفقود شدن آقاي صدر رفته بودند بـه هنـد تـا بلكـه       
صدر هم نسبت بـه        امام موسي . بتوانند از طريق آنها از ايشان اطالعي به دست آورند         

آمـد    دوستانش خيلي محبت داشتند و در مواقع نياز آنها، تا آنجا كه از دستش بر مـي                
اين روي همان صفات باطني اسـت كـه   . مضايقه نداشت، چه در لبنان و چه در ايران        
از دور  . من با افراد زيادي برخورد دارم     . خداوند متعال در اين طايفه خلق كرده است       

آدم  وقتـي  ولـي  هـستيم،  ظـاهر  همـين  بـه  موظف شرعي نظر از ما خوب هستند و   همه
ولي گويا خداوند متعـال     . در آنها هست  بيند كه خصوصيات ديگر       شود مي   نزديك مي 

  .اين صفات را در اين خانواده خلق نكرده است
مرحـوم آقـا    (گفتند كه مـا خـدمت مرحـوم آقـاي صـدر بـزرگ                 آقاي سبحاني مي  

يعني گويا انسان بـه خـدمت پيـامبر         . ايشان مثل پيامبران بود   . رسيديم  مي) صدرالدين
از . صدر هم چنـين شخـصيتي بـود          موسيامام  . اخالقي داشت تأثير  قدر  رسيد، آن   مي

. ما در صور خدمت ايـشان بـوديم    . طرفي ايشان محبوبيت زيادي در بين مردم داشت       
صدر، آقاي    مام موسي در ماشين اول ا   . آمديم  روزي با دو ماشين از صور به بيروت مي        

در ماشين دوم كه    . نشسته بودند ) شوهرخواهر ايشان ( آقا مهدي صدر  سلطاني و حاج  
ين محافظين ايشان بود، شهيد دكترچمران، من، راننده و دو محافظ مسلح ايـشان              ماش

اي   آنجا مجلس فاتحه  . شهر صيدا در ميانه راه صور به بيروت قرار دارد         . نشسته بوديم 
هـاي فرعـي    براي يكي از شيعيان منعقد شده بود و آن مجلس را در يكـي از خيابـان                

مـوقعي كـه روي   .  اي بخـوانيم  و نشستيم تا فاتحهما به آنجا رفتيم   . صيدا گرفته بودند  
صدر قرار گرفتم و طرف ديگـر ايـشان هـم     صندلي نشستيم اتفاقاً من كنار امام موسي   

هـا بـاز      هاي آپارتمان    دقيقه نگذشت كه ديدم پنجره     6 تا   5.آقاي سلطاني نشسته بودند   
 تكـان دادنـد و   صدر را درآوردنـد و      ها و مردها عكس امام موسي     ها و زن    شد و بچه  

جلـس فاتحـه    وقتـي كـه از م     . محبوبيت ايشان بسيار زياد بود    . ابراز احساسات كردند  
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هاي اهل صـيدا      د كه اسرائيل حمله كرده و تعدادي از قايق        نخارج شديم، ايشان شنيد   
وقتي كـه ايـشان از ماشـين    . با همان ماشين به ساحل دريا رفتيم   . را از بين برده است    

صدر آمده است، شروع به تيرانـدازي         م متوجه شدند كه امام موسي     پياده شدند و مرد   
آنها احـساسات   . تيراندازي بسيار شديدي كه ما تا آن روز نديده بوديم         . هوائي كردند 

موسـي برايـشان سـخنراني كـرد و يـادم      حـاج آقا . كردند دين شكل ابراز ميخود را ب  
جملـه    كرده بودنـد و ايـن  ها اين مالقات را منعكس  هست كه صبح روز بعد روزنامه     

نـي بـه    يع» .كنم  من در پيشاپيش شما صيد مي      «:كه اول كرده بودند   صفحه را تيتر  ايشان
  .عنوان رهبر شما اين اقدامات خصمانه را رفع خواهم كرد

اي بـود كـه حتـي در كليـساها سـخنراني             ها به گونه    محبوبيت ايشان در ميان لبناني    
مـسيحي از ايـشان بـراي    ه يـك بـار يـك كـشيش     كرد ك   ميايشان تعريف   . كردند  مي

 اينكه راجـع بـه چـه    ةدربارايشان گفت كه با كشيش . سخنراني در كليسا دعوت كرد 
د و ر» لقـاءاهللا «در ضمن كلماتمـان عبـارت   . وگو كرديم موضوعي صحبت كنم، گفت  

  :من گفتم. بدل شد
   

  كنم،   لقاءاهللا صحبت ميةهمين خوب است و من دربار
  

   :گفتند مي
  

هاي    حاضران مدت  ة هم بعداً كه به آنجا رفتم سخنراني من به قدري در كليسا گرفت كه            
  . كردند مديدي ابراز احساسات مي

  
 قـرار  كليـسا  كه در محـراب  گرفته بودند حال سخنراني  در هم از ايشان   جالبي عكس

  .مسيح بود حضرت تصوير سرشان باالي و داشتند
 اهللانظر   صدر حقيقتاً فردي بود كه مورد       امام موسي .  ايشان واقعاً خيلي محبوب بود    

شـوند، بعـضي رشـيد        بعضي زيبا مـي   . كند  هاي خود را تقسيم مي      خداوند نعمت . بود
جـا جمـع      هـا در يـك      ولي معمـوالً نعمـت    . شوند  حافظه مي  شوند و بعضي خوش     مي

رشـيد  . قيافه بود  خيلي زيبا و خوش   . ها را داشت    ولي ايشان اكثر اين نعمت    . شود  نمي
بعـضي  .  قوي داشت و سخنور بود     ةفهم بود، حافظ   اد خوبي داشت، خوش   بود، استعد 

صـدر ايـن را       امـام موسـي   . داننـد چـه بگوينـد       گويندگان، سخنران هستند ولي نمـي     
دانست كـه در چـه زمـاني صـحبت كنـد و بـا                 مي. دانست، زيرا عقل قوي داشت      مي

طر عقل زيادي كه داشت جلب      به همين علت و به خا     . اشخاص چگونه برخورد كند   
گويـا خداونـد در سـينه ايـن خانـدان           . ايـشان خلـوص نيـت داشـت       . كرد  توجه مي 

. آقا حسين قمـي را رحمـت كنـد          خداوند مرحوم حاج  . هاي بد را نيافريده بود      اخالق
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. انـد  دت كـردن را بـه ارث بـرده      آقا حسين قمي هستند و از ايشان عبا         ها نوه حاج  اين
هـاي ايـن خانـدان و بعـضي از            اكثـر خـانم   .  مظهر عبـادت بـود     آقا حسين قمي  حاج

 از مرحوم آقاسـيد . اين خيلي مهم است. آقايانشان را كه من ديدم، اهل عبادت هستند    
صدر واقعاً مظهـر ايـن         اند امام موسي    صدرالدين صدر نيز اخالق انبيا را به ارث برده        

مع شود، فـردي اليـق و       اگر اين خصوصيات اخالقي در يك نفر ج       . همه اخالق بود  
اگـر در هـر قـرن و    . گونـه بـود  صدر اين  نظر خداوند خواهد بود و امام موسي       مورد

صـدر يقينـاً يكـي از      كند، امام موسـي  دوراني يك شخصيت و عبد صالحي ظهور مي   
اش عاشق او بودند و حاال هـم عاشـقش            فرزندانش عاشق او بودند، خانواده    . آنها بود 
  .هستند

ايـشان يـك ذره   .كرد و اهل افراط و تفـريط نبـود   صدر متعادل فكر مي     امام موسي 
 يپوشيد و به عنوان يك شخصيت شيعه زنـدگي متعـادل      لباس شيك مي  . اهل ريا نبود  

من به خانه ايشان در بيروت رفته بودم و زنـدگي ايـشان را از نزديـك ديـده                   . داشت
الي شـيعيان زنـدگي     ايشان خانه مستقلي نداشـت و در سـاختمان مجلـس اعـ            . بودم
 اول ساختمان محل مجلس بود، يعني ادارات مربوط به مجلس در آنجـا    ةطبق .كرد مي

 بـاال   ةدر طبقـ  . دادنـد  اري را انجـام مـي     اي از معتمدين كارهـاي اد      قرار داشت و عده   
زندگي ايشان نسبت به آن روزهـاي ايـران يـك زنـدگي             . كردند خودشان زندگي مي  

يـادم  بـه  . ها، زندگي متوسطي بـود     ت به زندگي خود لبناني    نمود، ولي نسب   اشرافي مي 
  : از خودشان پرسيدم. هست كه در يك اتاقي سماور گذاشته بودند

  
  آقا اين چه اتاقي است؟  حاج

  
  : گفتند

  
  . اينجا اتاق نشيمن ماست

  
من و مرحوم دكتر چمران     . يك سماور بود، يك پشتي بود و يك پتو انداخته بودند          

يـك  . دسـتي ماسـت    صدر گفت كه ايـن اتـاق دم        امام موسي . خوابيديمجا   شب همان 
توانم بگويم كـه پـايين بـود،         زندگي عادي بود و نسبت به خود مردم لبنان، البته نمي          

 بودنـد زنـدگي    امام هم كـه در قـم      . معموالً مردان بزرگ زندگي متوسطي دارند     . خير
گفتنـد مـا در    بودنـد كـه مـي   دانم شهيد بهشتي يا شهيد مطهري نمي. متوسطي داشتند 

ها را جمـع كردنـد گوشـه         ها آمدند و مبل    مان مبل داشتيم و در اول انقالب بچه        خانه
هـا متعـارف بـود،     زندگي آقاي صدر هم براي خود لبناني    . اتاق و نشستند روي زمين    

  .اگرچه ممكن است براي ماها در ايران سطح باال باشد
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آن . عه لبنان كرد واقعاً  خـدمت الهـي بـود          صدر به مردم شي     خدمتي كه امام موسي   
. هاي لبنان در زير خـط صـفر بودنـد        زماني كه ايشان وارد لبنان شده بودند اكثر شيعه        

اي  ايشان مجلس اعال را تشكيل داد و مـدارس حرفـه      . اكثر فقراي بيروت شيعه بودند    
اي يتـيم  هـ  فردي را از كاشان آورده بودند به نام سيدجعفر كـه بـه بچـه             . تأسيس كرد 
داد و همـسرش هـم بـه        جعفر به پسرها آمـوزش مـي       سيد. داد بافي ياد مي   شيعه قالي 

هـا و    صـدر خيلـي خوشـحال بـود از اينكـه ايـن بچـه               امام موسي . ها و دختران   خانم
  .آورند  معاشي براي خود به دست ميرشوند و يك مم ها احياء مي انوادهخ

تقريبـاً يـك    . سه صنعتي شهر صور بود    از كارهايي كه ايشان كرده بود، تأسيس مدر       
شهيد چمـران مـديريت آن را بـر    . روز در همان مدرسه در خدمت ايشان بوديم   شبانه

. گذارنـد  اي را مي   دكتر چمران آنجا اتاقي داشت و زندگي بسيار عارفانه        . عهده داشت 
آقـاي صـدر غيـر از    . علماي زيادي خدمت ايشان رسـيدند  زماني كه در صور بوديم،   

از . گرفتنـد  آنجـا وجوهـات مـي     .  آخوندي هم داشتند   ةجنب  سياسي و حكومتي،   جنبه
  .طرف آقاي حكيم هم وكالت داشتند و بنابراين مركز وجوهات بودند

هـاي امـام را    صدر يك شخصيت وفادار به امـام خمينـي بـود و هـدف           امام موسي 
صيت امـام را    كردند و شخـ    زماني كه در لبنان بودم، هميشه از امام تعريف مي         . داشت

رفتم و اين عالمت آن بود كه ايشان امـام را     گفتند من به درس امام مي      مي. ستودند مي
مطلبي كه در اينجا بايد بدان اشاره كرد آن است كه ظهور شخصيت امـام        . قبول دارند 

اصل ظهور امام آن زمـان بـود كـه ايـشان بـه ايـران                . بعد از آمدن ايشان به ايران بود      
زماني كه آقاي صدر وارد لبنان شد، محيط        . و حكومت تشكيل دادند   تشريف آوردند   

 امـام، تمـام لبنـان مقلـد         آن اوايـل درخـشش حـضرت      . لبنان غير از محيط ايران بود     
حضرت امام به عنوان يك مرجع سرشـناس هنـوز مـشهور            . اهللا حكيم بود   يةمرحوم آ 

كيم را در آنجا ناديـده      توانست كه آقاي ح    صدر هم نمي    قهراً امام موسي  . نشده بودند 
سمت و مرجعيتي كه آقاي حكيم در آنجا داشت و نفوذ كلمه ايشان در ميـان                 . بگيرد

بـدين جهـت خيلـي      . موسي بتواند آن را ناديـده بگيـرد       آقا  مردم طوري نبود كه حاج    
موسي اول كـار فقـط      آقا  كردند كه حاج   جالب بود كه يكي از دوستان نزديك نقل مي        

بعد از مدتي كه آقـاي خـويي        .  در سالن مجلس اعال زده بودند      عكس آقاي حكيم را   
  .عكس امام را زدند هم آخر در شد و ايشان هم اضافه عكس مشهور شدند،

الهي لبنان روي آن شور و عشقي كـه دارنـد، بعـضي              از برادران عزيز حزب    بعضي
 مـا اگـر از امـام        .دارند  نهند و آنچه را كه نبايد بگويند اظهار مي          ها پا را فراتر مي      وقت

صدر اين انتظار را داشته باشيم كه مثل يك فرد ساده بيايـد در انقـالب ايـران                    موسي
فكـري    براي اينكه ايشان فرد صـاحب     . جايي است   شركت بكند، خوب اين انتظار نابه     



239 امام صدر، فراتر از زمان

توانست در تمام جزئيـات از ايـران و        بود، اهل نظر بود، استقالل فكري داشت و نمي        
موسي فكر مستقل داشـت و بـراي خـودش     آقا.  امام پيروي نمايد   فيان حضرت يا اطرا 

موسي از تـه دل موافـق انقـالب         آقا   من اين را يقين دارم كه حاج       .داراي نظرياتي بود  
توانـست    چطـور مـي   . خواست در لبنان همـين را پيـاده نمايـد           بود، چون خودش مي   

 مقـامي كـه در    و بـه جهـت   بودخاصي  مخالف باشد؟ ايشان در لبنان داراي موقعيت        
 اگر ما اين انتظار را داشته باشيم كـه ايـشان            .آنجا داشت ميبايست خود تصميم بگيرد     

  .تمام جزئيات حركت خودش را بخواهد از ايران بگيرد، اين انتظار نابجاست
بينيم كـه اسـتقالل       اي را هم مي     ما شهيد مطهري، شهيد بهشتي و جناب آقاي خامنه        

را اولـين   » امـام «ير  اصالً تعب . در در لبنان رهبر و امام بود      ص   امام موسي . فكري داشتند 
. در بين روحانيون قم مرسوم نبود به كسي امـام بگوينـد           .  ايشان شنيديم  ةبار ما دربار  

بايـست در بعـضي جاهـا تنهـا           ايشان شخصيت داشت، استقالل فكري داشت و مـي        
اگـر امـام    . نبودنـد صدر، زمـان انقـالب       امام موسي . حركت كند و تنها تصميم بگيرد     

شـد و پايگـاه بـزرگ اسـالمي            مي يصدر در لبنان بود يا لبنان يك لبنان ديگر          موسي
چون ايشان  . آوردند  صدر را به ايران مي      موسيآقا   شد و يا اينكه حضرت امام حاج       مي

توانستند خيلي كمك امام باشند، ضمن اينكه تجربـه           با آن حدت ذهني كه داشتند مي      
بـود، خيلـي      صدر مي    اگر امام موسي  . كومت و مسائل جهاني داشتند    خوبي در امر ح   

نست انقالب را كمك كنـد، چـه        توا  رفت و مي    شمار مي    انقالب به  نيروي خوبي براي  
يـك لبنـان قـوي، يـك     . واقعاً اگر بود، لبنان مثل امروز نبـود  . در ايران و چه در لبنان     

  .ل پديد مي آمدلبنان منسجم و يك لبنانِ مركز اسالم و ضد اسرائي
  :  از ايشان پرسيدم

  
  المحرومين را براي چه درست كرديد؟ ةكآقا شما حركت امل و حر

  
  : ايشان جواب داد

  
هاي لبنان در حال مسلح شدن هستند و شـيعه در اقليـت ضـعيفي از              ما ديديم تمام فرقه   

يل دارد  از طرفي مـا در مقابـل اسـرائيل هـستيم و اسـرائ             . جهت نيروي نظامي قرار دارد    
  .هاي خود را آماده كنيم شود، پس ما بايد جوان تجهيز مي

   
. در لبنان كه بودم حادثه بسيار تلخي اتفاق افتاد كه ايـشان را خيلـي ناراحـت كـرد              

استادشان مشغول ياد دادن نحـوه  . ها شهيد يا زخمي شدند  نفر از بچه40 ـ  30حدود 
هـا در     كند يكـي از بمـب       حساس مي سازي بمب و مواد منفجره بود كه ناگهان ا          خنثي

اين فرد به قـدري از خـود گذشـته بـوده كـه خـود را روي مـواد            . حال انفجار است  
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ها از تنـشان   گفتند سرچند نفر از بچه مي. اندازد كه تنها خودش شهيد شود    منفجره مي 
صدر عَلم كردنـد كـه تـو          ام موسي اين اتفاق تلخ را همان زمان عليه ام       . جدا شده بود  

بري؟ ايـشان از ايـن        كني و از بين مي      هاي مردم را تلف مي      كني و چرا بچه     ار مي كچه
ايـشان ديـد خاصـي      . گفت كه هدف ما باالتر است       قضيه خيلي ناراحت بود، ولي مي     

اكنـون در     الهي كـه هـم      حزب. طور كه امام هم داشتند      نسبت به اسرائيل داشتند، همان    
  . ايشان استهاي لبنان فعال است، ثمره فكر و فعاليت

صـدر بـا    امام موسي. كنند، مالقات ايشان با شاه است    اي مطرح مي    اي كه عده    مسئله
. بايست با رؤساي كشورها مالقـات كنـد      شخصيت و موقعيتي كه در لبنان داشت، مي       

جمهور با رؤسـاي كـشورها        طور كه امروز آقاي هاشمي به عنوان رئيس         درست همين 
جمهور در كشور خودش منفور هم باشد، ولي           رئيس كند و چه بسا كه آن       مالقات مي 

كند كه آنها با هم مالقات كنند و          ها ايجاب مي    ها و ارتباط شخصيت     اين ارتباط دولت  
ايشان بـه عنـوان يـك شخـصيت بـه          . اين ربطي به انقالب ايران و قيام ايران نداشت        

 البتـه نظـام     .هـاي آن روز ايـران ديـدار كنـد           بايست با شخصيت    ايران آمده بود و مي    
من خود شنيدم كه وقتي راديو خبر مالقات ايـشان          . روز ايران با ايشان خوب نبود       آن

خانمي اخبـار   . اهللا به ايشان نداد     يةو آ االسالم    حجةكرد، هيچ لقبي از قبيل        الم مي را اع 
! حضرت همايوني صدر با حضرت اعلي     موسي او گفت كه امروز آقاي سيد     . گفت  مي

ايشان به هـر كـشوري    . نددآميزي را به كار بر       يعني چنين تعبير توهين    .مالقات كردند 
ايـن بـه    . كردند  جمهورها مالقات مي    رفتند معموالً با رؤسا و پادشاهان و رئيس         كه مي 

حتي به يادم هـست كـه   . صدر در لبنان داشت  جهت آن شخصيتي بود كه امام موسي   
  : گفت ايشان مي

  
ه بروم ولي چون تا حاال دعـوت رسـمي از مـن نـشده               خواهد به تركي    من خيلي دلم مي   

  . منتظرم كه دعوت رسمي بشود.  خواهم عادي بروم نمي
  

بنابراين مالقات ايشان با شاه يك مالقات عادي بود، مالقاتي شبيه به آنچه با تمـام                
 مالقات خـود را  ةخيلي مختصر به يادم هست كه نحو   . رؤساي كشورها انجام مي داد    

 مالقات خودشان با عبدالناصـر را شـرح داده   بار قبالً  ايشان يك. كردند مييان با شاه ب 
رسم آن است كه با خاتمه وقـت  . ساعت به ايشان وقت داده بود   عبدالناصر نيم . بودند

شـود، آقـاي صـدر       تر است و مقام بيشتري دارد اول بلند مي        مالقات، فردي كه بزرگ   
  : گفتند مي

  
   . وقتبعد از اتمام
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من گفتم جناب رئيس وقـت مـا تمـام          .  تكاني نخورد   كه عبدالناصر اصالً   من ديدم 
قـدر  نعبدالناصـر آ . سـاعت طـول كـشيد    2اشكالي ندارد و اين مالقات  : گفت. است

آمدنـد، همـه را رد        فرادي كـه مـي    صدر شده بود كه ا      هاي امام موسي    مجذوب حرف 
گفـت    مالقات با شـاه و مـي     اكرد ب   صدر اين مالقات را مقايسه مي       امام موسي . كردمي

ميـز  آ  توهين اعتنا و   كه وقت تمام شد، شاه خودش بلند شد، يعني با حالتي بي           هنگامي
رفت، جـذابيت خـاص خـودش را داشـت،            جا كه مي  صدر هر   امام موسي . رفتار كرد 

ولي نظام قديم ايران خيلي خريدار نبودند و پذيرفتن ايشان تنها به خـاطر شخـصيت                
  . لبنان بودممتاز ايشان در

مـن چنـد    .  كشورها مورد استقبال رؤساي كـشورها بودنـد        ةبرخالف ايران، در هم   
، ملـك حـسين و      )پادشـاه سـابق سـعودي     (عكس از ايشان دارم كه بـا ملـك خالـد            

كـنم    گمـان نمـي   . صدر شخصيت جذابي داشـت       امام موسي . عبدالناصر گرفته بودند  
ر ايـشان از نظـ   . شـد   شان نمـي  كرد و جذب شخصيت اي      شخصي ايشان را مالقات مي    

زمـاني كـه علـم بـا تقـوي و آن      .  خـوبي داشـت  ةعلمي در سطح بااليي بود و حافظ 
كـسي كـه بتوانـد آن       . كنـد   شخصيت خـانوادگي جمـع بـشود، ايجـاد جـذابيت مـي            

هايي را كه خوانده، معلوماتي را كه دارد با ايمان جمع كند و بداند كـه چگونـه                  درس
  .كند  بين مردم اشاعه دهد، قطعاً محبوبيت پيدا ميآنها را به كار برد و در

صدر از شاگردان خوب امام بود و وفاداريش را تا بـه آخـر نـسبت بـه                    امام موسي 
هـا را حتمـاً      گروگـان  ةقـضي . مند بودند  به ايشان عالقه   امام هم متقابالً  . امام حفظ كرد  

يكايي در تهران بودنـد، از      هاي آمر   فردي از بزرگان لبنان، زماني كه گروگان      . ايد  شنيده
در اين مالقـات امـام      . ها به ايران آمد وبه خدمت حضرت امام رسيد          طرف آمريكايي 

گوينـد امـام      آنهايي كه مي  . صدر نشان داد    نهايت محبت خود را نسبت به امام موسي       
امـام در آن مقـامي كـه     . كننـد   انصافي مي   صدر كاري نكرد، خيلي بي       براي امام موسي  

 ايـشان را بـه حـضور        ةخـانواد . ها نسبت به ايـشان كردنـد        تند خيلي محبت  قرار داش 
آن موقع كه جلود به ايران آمد، از او خواستند كه نسبت به             . پذيرفتند و محبت كردند   

خواست به ايران بيايد، امـام خمينـي فرمودنـد            صدر اقدام كنند، قذافي مي       امام موسي 
در هـر   . تنهـايي نيايـد   الي نـدارد، ولـي بـه       اشـك  ؛صدر بيايد   كه اگر همراه امام موسي    

هـا را     صورت، آن عالم لبناني كه آمد، امام گفت به يك شرط حاضرم تمـام گروگـان               
صـدر را بـه مـا         ها امام موسـي     تحويل شما دهم و ببريد و آن اين است كه آمريكايي          

 اين پيشنهاد بزرگي بود و محبت بزرگي بود كه امام نـسبت بـه ايـشان               . تحويل دهند 
هـا صـالح      البتـه آمريكـايي   . شـناختند   صدر را مـي     داشتند، چون شخصيت امام موسي    

  .ندانستند يا دسترسي به ايشان نداشتند و اين كار را نكردند و آن عالم لبناني برگشت
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صدر، هيچ دليلي بر يكي از دو طرف، يعني شـهادت            در مورد سرنوشت امام موسي    
محمد منتظري با ليبي ارتباط زيادي داشت       شيخ    مرحوم حاج . و يا حيات وجود ندارد    

آقاي جلود كه به ايـران آمـد،       . گويا آنها تفهيم كرده بودند كه ايشان از بين رفته است          
شـيخ محمـد    با مرحوم حـاج تنگاتنگي آنها ارتباط . شب را در خانه آقاي منتظري بود    

ن مرحـوم  منتظري داشتند و من معتقدم كه تا حدودي تلقينات آنها موجب شده كـه آ        
  !در هر حال نه دليلي بر حيات ايشان داريم و نه بر ضد آن. باور كردند
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  حوزه سرآمدان

  
  مهدي آقايي االسالم والمسلمين حاج سيد حجة

  
  

 ، مرحـوم آقـا  )پدر آقاموسي صدر(صدرالدين صدر  از نظر خانوادگي، مرحوم آقا سيد     
 و از آيـات عظـام    يـك ام اجداد آنها همـه از علمـاي درجـه         يل صدر و تم   اسماع سيد

بتـدا سـاكن   ايـشان در ا   . اهللا صدر از نظر مقام علمي، بسيار باال بـود           يةمرحوم آ . بودند
جـا ازدواج كردنـد و       در همـان  . كردند   آنجا تدريس مي   ة علمي ةمصر بودند و در حوز    

اهللا حائري حوزه علميـه قـم         يةه مرحوم آ  زماني ك . مي را گرفتند  اهللا ق   يةدختر مرحوم آ  
اهللا حائري بـا اصـرار        يةان سفري به قم نمودند و مرحوم آ       را تأسيس كرده بودند، ايش    

  .ايشان را وادار كردند كه در قم بمانند
اهللا يـة اهللا صـدر، مرحـوم آ       يـة العظمي حائري، مرحـوم آ      اهللا  ية بعد از فوت مرحوم آ    

قم  ة علمي ةخوانساري به اتفاق زمام امور حوز     دتقي  محم اهللا سيد   يةت و مرحوم آ   حج 
 مخصوصاً مرحـوم     ــ هادر آن دوران خفقان شديد رضاشاهي، اين      . را برعهده گرفتند  

ايـن  .  قم را حفظ نماينـد     ة علمي ةانستند با سياستي كه داشتند، حوز       تو   ــ اهللا صدر   يةآ
گفتنـد    مي. ختالفي نبود آقايانِ آيات ثالث هر سه خيلي خوب بودند و بين آنها هيچ ا            

كه مرحوم آقاي خوانساري از نظر بحث بسيار قوي است، از نظر اسـتعداد و هـوش                  
اي از مرحـوم آقـاي    مـن خـاطره  . بسيار قوي است، اما از نظـر حافظـه قـوي نيـست       

   :فرمودند. ز ايشان سؤال كردماي را ا شبي مسئله. خوانساري دارم
  

  . شب بيافردا
  

  : شب رفتم و گفتمفردا
  

  آقا چه شد؟ 
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  : فرمودند
  

  راجع به چي؟ 
  

  : گفتم
  

  . راجع به فالن مسئله
  

  : فرمودند
  

  . فراموش كرده بودم! هان! هان
  

  : گفتند. بار دوم و سوم هم باز رفتم
  

  راجع به چي؟ 
  

  : و بعد فرمودند
  

  . ببخشيد فراموش كردم
  

مرحـوم آقـاي    . بـود يعني از نظر حافظه چنين بود، ولي از نظر استعداد بسيار قوي             
ت تمام روايـا  .  ايشان بسيار قوي بود    ةحافظ. گويند كه عكس ايشان بود      ميت را   حج

البته از نظر اسـتعداد   ! كدام صفحه و شماره چند      و  كدام كتابدانستند كجاست،     را مي 
مرحوم آقاي صـدر هـم از       . هم خوب بودند، ولي از نظر حافظه بيشتر معروف بودند         

هرسـة ايـن   .  از جهـت اسـتعداد  ند، چه از جهت حافظـه وچـه    هر دو نظر خوب بود    
داري از همه      صدر از نظر جذب مردم ومردم      اهللايةآمنتهي مرحوم   . آقايان خوب بودند  
  .آقايان جلوتر بودند

طور خود ايـن       و همين  ة علمي ةحوزحال اين آيات بودند تا زماني كه فضالي         درهر
آيات ثالث خودشـان هـم بـه آمـدن     . ندآقايان، مرحوم آقاي بروجردي را به قم آورد   

ـ ةً شاخصي باشد بـراي حـوز    كه تقريبا آقاي بروجردي راضي بودند      البتـه  .  قـم ة علمي
آوردنـد كـه تبـديل بـه          گاهي اوقات برخي از اطرافيان يك سري مسائلي را پيش مي          

آقـاي  . شد، البته آن هم فقط در ميان اطرافيان و نه در ميان خود اين آقايـان                نقاري مي 
 و فضال تصميم    ؛بروجردي براي معالجه آمده بودند به تهران و به حضرت عبدالعظيم          

گرفتند كه ايشان را بعد از اينكه بهبـودي يافتنـد بـه قـم بياورنـد و نگذارنـد كـه بـه            
در رأس اين فضال امام خمينـي، آقامرتـضي   . همين كار را هم كردند   . بروجرد برگردد 
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. آقاي گلپايگاني و مرحـوم آقـاي دامـاد بودنـد          ،  )فرزند مرحوم آقاي حائري   (حائري  
. طور هـم شـد   بروجردي را به قم بياورند و همين      ها همه تصميم گرفتند كه آقاي       اين

قدر گذشت داشت كه بـه      مرحوم آقاي صدر آن   . شان گذشت داشتند    آيات ثالث همه  
.  دادند مجرد آمدن آقاي بروجردي به قم، محل اقامه نمازشان را در اختيار ايشان قرار             

خواندند و اين محل نماز خود را در اختيار آقـاي     آقاي صدر در صحن مطهر نماز مي      
خواستند در درس آقاي بروجردي شركت نمايند ولـي        حتي مي  .بروجردي قرار دادند  

بعد از آمدن آقاي بروجردي، زمان زيادي نكشيد كـه     . آقاي بروجردي رضايت ندادند   
قمري بود   72ظاهراً حدود سال    . نزديكي از دنيا رفتند   اين آقايان آيات ثالث با فاصله       

  .اهللا صدر رحلت فرمودند ةيكه مرحوم آ
مان از اول با هـم بـود تـا     دوران درسي. با حاج آقاموسي صدر خيلي نزديك بوديم  

بعـد  . م مي رفتيمبه درس فقه و اصول آقاي داماد با ه       . زمان درس مرحوم آقاي داماد    
 برود و همـين كـار را        صدر، ايشان تصميم گرفت كه به نجف      اهللا    ةياز فوت مرحوم آ   

هـايي بـود كـه ايـشان ديگـر            نجف بودند و بعـد در آنجـا برنامـه         چندسالي  . هم كرد 
ايـن  . كننـد  در قم بودند تا اينكه سفري به لبنان مي      . نخواستند بمانند و به قم برگشتند     

الدين   عد مرحوم آقاي شرف   يا در همان موقع و يا كمي ب       . سفر اول ايشان به لبنان بود     
 بعـد از آنكـه حـاج      . نندك  كه تقريباً زعامت شيعيان آنجا در دست ايشان بود فوت مي          

آقارضـاي   حـاج   به وسيله آقاي   ــ شود  گردند، ظاهراً از آنجا دعوت مي       ميبر آقاموسي
 كـه بعـد از مرحـوم آقـاي     ــ صدر از خودشان يا به وسيله خودشان از يك نفر ديگر   

 صدر  حاج آقارضا  اينجا در .حوزه آنجا را اداره كند     به آنجا برود و    نفر ن يك الدي  شرف

بعداً كـه ايـشان بـه       . حاج آقاموسي برود   كه كنند  پيشنهاد مي  آقاموسي هستند  اخوي كه
گيرد وداستان آن بـسيار مفـصل    هايش خيلي مورد استقبال قرار مي رود برنامه   لبنان مي 

  .است
از خود من كه بگـذريم، اصـوالً        .  بسيار با استعداد بود    آقاموسي صدر از نظر علمي    

حـاج آقاموسـي    . بودند قم واقعاً سر آمد      ة علمي ةشاگردان مرحوم آقاي داماد در حوز     
موسي زنجاني، مرحوم شهيد دكتر بهشتي، آقـاي ناصـر مكـارم، حـاج              صدر، حاج آقا  

دان مرحـوم آقـاي     ها از شـاگر   اين. و افراد ديگر  ) جمعه اصفهان   امام(آقاجالل طاهري   
ها از نظر سرعت انتقال، استعداد و حافظـه، آقاموسـي صـدر             در ميان اين  . داماد بودند 

 خوب باشد و هـم از نظـر         ة كمتر كسي هست كه هم از نظر حافظ        .برجستگي داشت 
شـود و ايـن دو        اين دو خصيصه در يك نفر خيلـي كمتـر جمـع مـي             . استعداد ذهني 

انـشاءاهللا كـه ايـشان هـستند و بـاقي          . ويژگي هر دو در آقاموسي صدر بوده و هست        
  .شويم هستند و ما هم انشاءاهللا به زيارت ايشان موفق مي
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مـن  .  بـود 23 يـا  1322از سـال  حـدود قبـل   . س ما از اول با همديگر شروع شد    در
اي در بخش فوقـاني     من حجره .  خوب به ياد دارم    27 و   26هاي  مباحثاتمان را در سال   

من و حاج آقاموسي صـدر و حـاج آقاموسـي زنجـاني بـا هـم          .  فيضيه داشتم  ةمدرس
قـدر  مباحثه ما هم طوري بود كه سروصداي ما و مخصوصاً مـن آن         . كرديم  مباحثه مي 

مقـدمات را بـا هـم    . شـدند  ده زيادي از اين دادوبيداد ما ناراحت ميشد كه ع   بلند مي 
يـادم  . عبدالجواد اصفهاني خوانـديم      خوانديم و شرح لمعه را پيش مرحوم حاج شيخ        

هست كه رسائل را مقداري نزد آقاي سلطاني خوانديم و مطول را پيش آقاي علـوي                
 نـزد مرحـوم آقـاي دامـاد         درس خارج را هم عمـدتاً     ). داماد مرحوم آقاي گلپايگاني   (

ايـن درس را بـا همـديگر    . ايشان مكاسبي را شروع كردند كه ابتدائاً سطح بود . بوديم
ابتـدا طهـارت را شـروع    . رفتيم تا اينكه تمام شد و درس خارج را شـروع كردنـد         مي

رفتيم و تـا وقتـي    رفتيم، بعد هم اصول بود كه با همديگر مي       كردند كه با همديگر مي    
البتـه  . داماد بـود  درس عمده ما نزد مرحوم آقاي       . قم بود، با همديگر بوديم    كه ايشان   

لدين محالتي در زمـاني كـه تـازه         مجدا با آقاي آقا    ــ اگرچه خيلي كم  ــ  مقداري هم   
من بودم، حاج آقاموسي صـدر      . رفتيم  اهللا شريعتمداري آمده بودند، پيش ايشان مي        ةيآ
مـا چهـار نفـر مـدتي در منـزل           . ي جزائري مرتضود، آقامجد محالتي بود و حاج آقا      ب

 آقاموسي صدر تا زماني كـه قـم         … آقاي شريعتمداري، در بحث ايشان حاضر شديم      
البته به درس آقاي بروجردي هـم       . آمدند  بودند به درس خارج مرحوم آقاي داماد مي       

  .آمدند، هم درس فقه ايشان و هم درس اصول تا بودند مي
خواهم ايشان را بـا ديگـران         من اآلن نمي  . د بودند حاج آقاموسي صدر مسلماً مجته    

. ن شايد رساله داشته باشند سرآمد بود       ايشان در ميان تمام كساني كه اآل       .مقايسه بكنم 
آنهـا سـرعت    . هر دو مثـل هـم بودنـد       . البته مرحوم شهيد بهشتي هم همين طور بود       

كننده بـه    و اشكالكننده در درس آقاي داماد تقريباً صحبت    . انتقالشان خيلي خوب بود   
البتـه  . كرد، مرحوم آقاي بهشتي بود و حاج آقاموسي صدر       مطالبي كه ايشان عنوان مي    

تـوانم بگـويم كـه     من واقعاً نمي  . ديگران هم بودند، ولي بيشتر اين دو تن فعال بودند         
. هر دو آنها خوب بودند و هر دو هم يكـديگر را قبـول داشـتند   . كدامشان بهتر بودند  

ولـي مـن    . »تـو بهتـر از منـي      «: گفت   و ديگري مي   »تو بهتر از مني   «: گفت  ميالبته آن   
آنها از نظر استعداد و سرعت انتقـال خيلـي خيلـي            . گويم هر دو آنها خوب بودند       مي

خوب بودند، اگرچه از نظر مطالعات بيـرون ممكـن اسـت بـه دليـل اشـتغاالتي كـه                    
هـا  ه فراغـت داشـتند و ايـن       كـ ديگران قدري بيشتر بوده باشـد چرا      داشتند، مطالعات   

كدام آنها به پاي آقـاي صـدر يـا           استعداد هيچ  ولي سرعت انتقال و حافظه و     . نداشتند
يـادم هـست كـه برخـورد       . اينها خيلـي جلـوتر از مـا بودنـد         . رسيد  آقاي بهشتي نمي  
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صوص برخـي  مطالـب   مختصري هم بين آقاي صـدر و مرحـوم آقـاي دامـاد در خـ       
شـده بـود كـه اآلن    ... و  اسالم و يا شمس قنـات آبـادي    فدائيانةغيردرسي مثل قضي 

در هـر صـورت ايـشان مـسلماً         . كـنم بمورد صـحبت    توانم در اين    نميبيشتر از اين    
  .مجتهد بودند

آقاي صدر در كنار دروس حوزه، درس دانشگاهش را هم تمـام كـرد و معلومـات                 
به يـاد  . كار را كرد اي خود را تكميل نمود، كما اينكه شهيد بهشتي هم همين     غيرحوزه

دارم همان موقعي كه ايشان به لبنان رفـت و در زمـاني كـه اوضـاع و احـوال اينجـا                      
آقاموسـي را بـه    حـاج  طور هستهرسخت دگرگون شده بود، صحبت از اين بود كه    

  .خدمت كند تواند مي چون آينده خيلي خوبي دارد و بياورند،  ايران
نشست، از نظر     ي بود كه با هركس كه مي      حاج آقاموسي صدر بسياربسيار مرد جذاب     

از نظر خـانوادگي    . بسيار خليق بود  . طور بود واقعاً اين . كرد  اخالقي او را مجذوب مي    
تـاز  جهـت مم  ايشان واقعاً از هر   . چگونه بودند قدري شرح دادم كه پدران و اجدادش        

هـدت   كـه آن همـه مبـارزه و مجا         كـسي ـــ    قمي،   اهللا  ةياز نظر مادري، مرحوم آ    . بود
او هـم  . طور بـود  عيالش هم هميناز نظر خانواده .  جد مادري آقاموسي بود     ــ داشت

مرحوم حاج  .  مرحوم آقاي حاج ميرزاخليل و دختر آقاي شيخ عزيزاهللا خليلي بود           ةنو
گـذاران نهـضت مـشروطيت بودنـد كـه خيلـي              ميرزاحسين حاج ميرزا خليل از پايـه      

  .محمدكاظم يزدي بودند م سيداز كساني چون مرحوترمهداشتند و عظمت 
ايشان در مسائل سياسـي     . آقاموسي در لبنان كه بود از نظر سياسي خيلي ترقي كرد          

الدين بگذارند، در حـالي       خواستند ايشان را به جاي آقاي شرف        مي. خيلي وارد بودند  
قدر در آنجا به اصطالح خودمان    يعني آن .الدين هم شد    كه ايشان بهتر از مرحوم شرف     

برنـد،   ن وقتي نام او را مـي مجذوب او شدند كه واقعاً همين اآل      پيدا كرد و مردم      مريد
قـدر   ايـشان آن . چنين محبوبيتي داشـت . شود همه اشك شوق از چشمشان جاري مي     

اي را برايش به وجود آوردنـد و مـا هـم اميـدواريم كـه        باال رفت تا يك چنين برنامه     
  .به ديدار ايشان انشاءاهللا روشن بشودانشاءاهللا ايشان باقي باشد و چشم ما هم 

من روزي ايـشان  .  برادري با هم داشتيم و خيلي رفاقتمان نزديك بودةما تقريباً جنب 
آقـاي    ايشان بود و برادرش علي    . آن موقع هنوز عيال نداشتم    . را به منزل دعوت كردم    

ـ                يـادم  . دصدر كه البته در سلك روحانيت نيستند و يكي دونفر ديگر از رفقا هم بودن
اين غذا خيلي   . هست كه آن روز براي ناهار پلوي كشمش و خرما درست كرده بودم            

  :گفت رسيد مي موقع مياز آن وقت به بعد هر. قع شده بوددر نظر ايشان مطبوع وا
  
  ! بايد پلوي كشمش و خرما را براي ما راه بيندازي! يااهللا آقامهدي 
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بار به منـزل مـا آمـد كـه يـك مرتبـه هـم               سه   ،ايشان از لبنان هم كه آمد ايران، دو       
ـــ  اهللا سـلطاني، جنـاب آقـاي صـادقي            ةيآقاي عبادي داماد ايشان، حضرت آ     مرحوم  

ـ ماد ديگر ايشان و فرزند مرحوم آ      اكبر صادقي دا    آقاي علي   حـضور    ـــ  اهللا صـادقي    ةي
  .داشتند

 آن روز در منزلمـان . شـود  اي دارم كه مربوط به عمامه گذاشـتن خـودم مـي     خاطره
ـ اهللا صـدر بـود، مرحـوم آ         ةيمرحوم آ . آقايان را دعوت كرديم    اهللا خوانـساري بـود،       ةي

  ـ بودند، امام خميني بود، مرحوم آ     ت البته ن  مرحوم آقاي حج اهللا سـيداحمد زنجـاني       ةي
اهللا صـدر بـر       ةيا همه بودند و عمامه را مرحوم آ       هاين. پدر حاج آقاموسي زنجاني بود    

ه دارم آن است كه حاج آقاموسي براي مـن جهـت          ديگري ك  ةخاطر.  من گذاشت  سر
 بـراي عقـد     ايشان رفتند خواستگاري و در مجلسي هـم كـه         . گرفتن همسر اقدام كرد   
ـ اهللا خوانساري و مرحوم آ    ةياهللا صدر، مرحوم آ     ةيگرفته بوديم، مرحوم آ    اهللا زنجـاني   ةي

اين اقدام را   . اندنداهللا خوانساري خو    ةيدر و آ  اهللا ص   ةيعقد ازدواج ما را آ    ةبودند و صيغ  
  .هم حاج آقاموسي صدر براي من كردند و اين همسر را هم از ايشان داريم

  

  1372 زمستان ، قم    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
  
  
  
  
  

  مجسم حقيقت ،فضيلت ةواس
  

رتضي مستجابيم االسالم والمسلمين حاج سيدةحج  
  
  

  اي گر بريزي بحر را در كوزه
  اي خود نگنجد قسمت يك روزه

   
ايـن  . ها را ندارد نهايت  كالم و گفتار همه و همه محدود است و گنجايش بي     نوشته و 

خود احساس من است در برابـر آن اسـوه فـضيلت و مردمـي و مجموعـه كمـاالت                    
  .راستي حقيقت مجسم بوداو به. صدر هاي امام موسي اخالقي و مطلق

ف متفكـر و    رادتم نـسبت بـه فيلـسو       ةاي دربار   اند چند جمله    ير خواسته  از اين حق  
لـه آن پايـه       معظـم . اهللا حاج آقاموسي صدر، بنويسيم      ةيقدر و مبارز نستوه، آ      فقيه عالي 

هـاي محـدود،    بزرگ و بزرگوار در ابعاد مختلف بود كه خامه ناتوان من بـا ايـن واژه   
. كـنم  فقط براي اطاعت او جسارت مـي . قدرت تفسير شخصيت ممتاز ايشان را ندارد     

ـ  ةالتحصيل حوز   ود و فارغ   ب 1307له متولد     معظم ليـسانس  نجـف و فـوق     و ة قـم  علمي
بديهي است آنچه بايد گفته شود از حركـت و روش           . اقتصاد از دانشگاه تهران داشت    

اي از آن بحر مواج     ناچار خالصه به. آن فرد، تاكنون به كرّات نوشته و گفته شده است         
  .كنمدر سينة اين اوراق قلمي مي

هـستم و بـه حكـم       صـدر  عمـام امـام موسـي     بني ازاند،  فتهگ كه طوريبه انبج اين
سماعيل صدر طاب ثراه در      العظمي آقاسيد   اهللا  ةيشهرتي كه فرزندان مرحوم آ     اوت و تف

. هايم بـودم    نبوغ و كمال داشته و دارند، از همان اوان كودكي شايق به ديدار عموزاده             
  و همچنـين عليهاسـالم  سالگي از اصفهان براي زيارت حضرت معـصومه  لذا در هفده 

كـه  ) اهللا عليـه  رحمـة (صدرالدين صـدر     العظمي آقا سيد    اهللاةيبيت مرحوم آ   از ديداري
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قدر امام موسي صدر بود، به قـم      يكي از فرزندان آن بيت دانشمند فرزانه، متفكر عالي        
. العظمـي صـدر بـود، عملـي شـد           هللا  يـة آاولين برخورد معارفه كه توسط      . روانه شدم 

  :  زدندله صدا معظم
  

  .بيا پسرعمويت از اصفهان آمده، او را ديدار كن! موسي
  

معنوي و ارتباط روحاني من با امام موسي صدر از همان اول حركت بـه قـم         ةرابط
له پس از طي دبستان و       اند و خود هم آگاه نيستم، معظم        به طوري كه گفته   . شروع شد 

ـ   دبيرستان و طي مراحل سطح دروس فقه و اصول، در قـم ن   رادر خـست در محـضر ب
اهللا عالمه محقق، حاج آقارضا صدر و همچنـين پـدر    يةارجمند خود، مخدوم معظم، آ 

چنـد  العظمي بروجردي     اهللا  يةشد و سپس در درس مرحوم آ        اضر مي مقام خود ح    عالي
سپس بـه   . كرد  اهللا دكتر بهشتي و امثال آن مباحثه مي         يةسالي شركت كرده و با شهيد آ      

محمـدباقر   العظمـي حـاج سـيد    اهللا يـة رديد و با مرحوم شهيد آ    ف مشرف گ  نجف اشر 
  .صدر و ديگر فضالي معاصر فعاليت درسي خود را شروع كرد

پس از مدتي كه به زيارت اعتاب مقدسه مشرف شدم و قصد اقامت براي تحـصيل             
نداشتم، در اولين برخورد بـا امـام موسـي، ايـشان را در بـين فـضال و دانـشمندان و               

اي ساده به يك      له از حد طلبه     موقعيت عالي يافتم و متوجه شدم كه معظم       محققين در   
 ره  شـبه يعنـي آن طفـل يـك      .  ترقي يافته اسـت    شخصيت علمي ممتاز، شناخته شده،    

هـاي    صدساله پيموده و در اولين برخورد چنان مجذوب عواطـف سرشـار و محبـت              
  :له شدم كه به مصداق شعر حافظ معظم
  

  قصد رحيلش بدل شود به اقامت     ل تو افتدچشم مسافر كه بر جما
  

  .قصد اقامت در نجف اشرف براي تحصيل نمودم
چون قبالً هم زماني نه چندان دور، در نجف بـه تحـصيل اشـتغال داشـتم، رفقـاي             

هـا، ضـمن      لـذا روزهـا و شـب      . قديمي هم مرا تشويق به مانـدن در نجـف نمودنـد           
 مـصاحبت امـام موسـي      ز ديـدار و   ها از جو علمي و تحـصيلي نجـف، ا           برخورداري

اشـتغال   آثـار نبـوغ و     و   له براي پيمودن مدارج علمـي       شيفتگي معظم . خوردار بودم بر
در آن روزهـا  . جالـب توجـه بـود     گير و زياد تحقيقاتي او از همان روزهاي اول چشم       

ديـدار نخـستين او، بـه هـر          محاوره مشهود بود و    مطالعه و  ايشان به تحقيق و    ةعالق
ايـشان از  . روستدوست روبه فهماند كه با مردي كاوشگر و دانش اي مي  دهبرخوردكنن

محـسن حكـيم و      العظمي سيد   اهللاةيهاي آيات عظام نجف اشرف، مثل مرحوم آ         بحث
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محمـدباقر   اهللا شهيد حاج سيد   ةيويي استفاده نموده وبا مرحوم آ     العظمي آقاي خ    اهللا  ةيآ
  .شتصدر و ديگر فضالي معاصر نجف فعاليت علمي دا

الدين كـه از مفـاخر علمـي شـيعه و از         رفش اهللا سيد   ةيهمچنين سالي براي ديدار آ    
الـدين بـا توجـه بـه      اهللا شرف ةيمرحوم آ. ود، به جنوب لبنان رفت عموزادگان ايشان ب  

اي كه در ايشان مشاهده كرد، درخواست         جانبهوفقيت علمي و اخالقي و لياقت همه      م
. مخصوصاً امور علمي آن را به عهده گيرد     مور شيعه و  نمود در لبنان بماند و زعامت ا      

بنـا  ) اهللا عليـه  رحمـة (الدين    شرف اين دعوت پذيرفته شد و پس از فوت مرحوم سيد         
 تعهد نموده بود به جنوب لبنان رفـت و          ت مردم آن ديار و قراري كه قبالً       به درخواس 

تـر در جهـت        گسترده دارتر و   كارهاي آن مرحوم را ادامه داد و به فعاليت هرچه دامنه          
تقويت شيعه و رشد علمي و اجتماعي شيعيان پرداخت و درنتيجه شيعه لبنـان را كـه            
سخت در چنگال نفوذ ديگر اديان سياسي منطقه بودنـد و بـا فـشار و سـطح هرچـه                    

 و نيـز    هـا كردند نيرو بخشيد و پاي جوانان آن ديار را بـه دانـشگاه              تر زندگي مي    نازل
هـاي حـساس و    نمودن مراحـل علمـي و نيـز اشـغال پـست          خارج كشور، براي طي     

ست پس از مدت كوتـاهي در برابـر         در نتيجه شيعه توان   . ساز دولتي باز كرد     سرنوشت
همه دشمنان و مخالفان خارجي و داخلي، خودي نشان دهـد و از مراكـز اداري و                 آن

ن لبنـان  آري موسي بدون عصا، شـيعيا . برداري نمايد حكومتي لبنان به سهم خود بهره  
را كه سخت تحت نفوذ سياسي و سلطه ديگر اديان غيرالهي آن منطقه محـو و نـابود                  

  .شده بودند، به حقايقي ديگر نويد داد
موسي صدر مدرسه جبل عامل را به نام محرومان و مستـضعفان شـيعه برپـا                    امام

و داشـتن مـدير      نمود كه در آنجا دروس فني و مهندسي و طراحـي را بـا در اختيـار                
تند و آموخ  به محصالن مي  ) اهللا عليه حمةر(استادان مجربي همچون شهيد دكتر چمران       

  . افرادي ممتاز بودندمليشاگردانش از نظر فني و ع
راستي هب. ساز امام صدر، تشكيل مجلس اعالي شيعه بود         كارهاي سرنوشت  از ديگر 

ايـن  . رديـد ساز بـراي عـالم تـشيع و لبنـان گ            كه اين مجلس يكي از مراكز سرنوشت      
مجلس از داخل و خارج لبنان مورد مراجعه قرار گرفت و حتي علماي بزرگ سني و                

 در كمال تواضـع بـراي   ــ  چنان كه خود به كرات ناظر آن بودم ــ  دروزي و مسيحي    
رسـيدند و از او اسـتمداد         خود به حضور امام موسي مـي      ... و  حل مشكالت سياسي    

آن مرد جهاني هم با آغوش باز يكايك آنهـا را           . طلبيدند  كردند و همكاريش را مي      مي
هـايي احيانـاً بـه مجلـس يـا            كرد و حاجات آنهـا را بـا سـفارش           استقبال و بدرقه مي   

 مقـدور آنهـا را      ةگر احتياج مالي داشتند، به انـداز      ساخت و ا    ها برآورده مي    وزارتخانه
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ي بـاارزش   ها او را همچون پـدر       گروهة  اين بود كه هم   . كرد   محبت خود مي   سرمست
  .داشتند و برايش احترامي خاص قائل بودند دوست مي

موسي صدر شيعه لبنان را سربلند سـاخت و در دنيـاي تـشيع و كـشورهاي                     امام
ياسي، خدمات او در حدي اسـت  همچنين در كنار مبارزات س   . اسالمي مطرح ساخت  

يكـي از   . بـرم   مـي فعال را   ة  چند مجموع ناگزير، نام   . توان برشمرد   آنها را نمي  ة  كه هم 
خدمات امام موسي صدر، تأسيس دارااليتام بيروت بود كـه سـاختماني اسـت شـش                

را سـكونت   ...  وخانمـان جنگـي   طبقه و در كنار دريا كه صـدها آواره و يتـيم و بـي     
همچنين بيمارسـتان بـزرگ و مجهـزي برپـا          . نمايد  ج آنها را تأمين مي    يدهد و حوا    مي

. شـبانه روز فعاليـت دارد  ... ن بيمـاران شـيعه و   داشت كه بـراي حفـظ جـان و درمـا          
هاي ديگري نيز اعم از دبستان، دبيرستان و دانشگاه در صـور برپاسـت كـه                  ساختمان

شد و هنوز هـم تـا آنجـا كـه خبـر              همگي زير نظر مستقيم امام موسي صدر اداره مي        
قـدري  مام موسي صدر بـه    هاي اجتماعي و انساني ا      فعاليت. رسد، مشغول به كارند     مي

  .زياد است كه در اين مختصر نمي گنجد
  حقير براي يافتن ردپايي از محبوب گرامي خود به هر جـا سـفر كـردم و از هـر                    

فرسا كه با روانـم       كس كه ادعايي داشت، مالقات و استفسار كردم و با زحمتي طاقت           
گـشتم و از همـه آنهـا جـواب            شده خود مـي     آشنا نبود، شب وروز در جستجوي گم      

تا آنكه براي ديداري از     . نيدم كه امام موسي زنده است و در خارج زنداني است          ش  مي
پس از جـستجوي زيـاد، مـردي كـه بـه زبـان اردو             . مردم هند، رهسپار آن ديار شدم     

فهميد، من را به ديدار بـا مـردي دعـوت كـرد كـه ادعـا          زد و سخن مرا مي      حرف مي 
آن جنگـل خيلـي     . اهنمايي كرد صبح زود مرا از دريا به جنگلي ر       . داشت پيشگوست 

جنگيـدم، تـا      آمـدي مـي     وحشتناك بود، ولي چون مقصودي در پيش بود، با هر پيش          
در برابر او بـه زانـو درآمـدم، زيـرا بـسيار          ! آنكه به مردي برخورد كردم عريان و تنها       

قدر   همان نگاه اول او، آن    . هاي او تنها يك بار توانستم نگاه كنم         به چشم . پرهيبت بود 
بدون آنكه من يا همراه مـن چيـزي   . قدرت بود كه نتوانستم دومرتبه او را نگاه كنم    پر

  : بر زبان آوريم، چوبي به دست گرفت و روي زمين خط كشيد و گفت
  

  . رسد سال ديگر خبر او مي
  

  : باز من در ذهنم فكر كردم كه بپرسم امام زنده است؟ بالفاصله گفت
  

  . سر او هم برهنه است
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من تاريخ آن را در نظر داشتم تا روزي كه از آمريكا، مردي كه              . نگفتديگر چيزي   
  : اي گفت به آن كشور پناهنده شده بود، در مصاحبه

  
  . امام موسي در باغي بيرون شهر محبوس است

  
ايـن بـود   .  درست يك سال از گفته آن مـرد هنـدي گذشـته بـود           ،من تحقيق كردم  

رگردانـد و دل مـسلمين را   را به خاندانش بخداوند انشاءاهللا او   . جريان جستجوي من  
  .ديشاد فرما

متولد (صدرالدين عاملي اصفهاني     سيد  بن     اسماعيل العظمي سيد   هللايةو اما مرحوم آ   
در اصفهان از )  قمري در كاظمين1338االول    جمادي 12 در اصفهان و متوفي در       1258

نجف اشرف رفته و بـه       به   1271له در سال      معظم. شاگردان شيخ محمدباقر نجفي بود    
حوم وبحث مر ) ـه1290متوفاي  (خضر نجفي     بن محمد آل    دروس مرحوم شيخ راضي   

و سـپس درس مرحـوم   ) ـ هـ 1289متوفـاي  (اء طـ بـن كاشـف الغ    بن علي   شيخ مهدي 
 بـه كـربال مهـاجرت نمـود و در زمـره      1314در سـال  . شود شيرازي بزرگ حاضر مي  
  .مراجع تقليد قرار گرفت

از . ي بودنـد هاي علمـ شخصيت  داشت كه همه از علماي بزرگ و  ايشان چهار پسر  
 در كـاظمين و     1299متولـد (العظمـي سيدصـدرالدين صـدر         اهللا  يةجمله آنها، مرحوم آ   

له مراحل عالي علمـي را نـزد          معظم. پدر امام موسي صدر است    )  در قم  1373متوفاي  
معاصـر خـود طـي      مرحوم ميرزاي ناييني و آخوند خراساني و ديگر علما و مـشاهير             

 سـال در مـشهد مقـدس اقامـت نمـود و بـه       10سپس به ايران آمده و به مدت   . نمود
 بـه نجـف     1344در سـال    . تدريس و ارشاد و اصالح مشكالت مردم مشغول گرديـد         

پرداختنـد و بـه مجلـس       اشرف بازگشت و به كارهاي علمي و مباحثه و مجادلـه مـي            
 به ايران مراجعت كرده و در قـم اقامـت   1349در سال . رفتند مباحثه مرحوم ناييني مي   

ايشان با مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي در گسترش حـوزه علميـه              . گزيد
آنگاه مجدداً بنا به درخواست علما و فضال و مردم مـشهد، بـه آن               . قم همكاري نمود  

 .شهر سفر كرد و در مسجد گوهرشاد اقامه جماعت نمود و به تدريس اشتغال داشت              
اضا كردند كه بـه  خاطر احساس نياز به وجود ايشان، تق اهللا حائري به    يةس مرحوم آ  سپ

اهللا صدر در بازگشت به قم، به تدريس و اقامه جماعت در صـحن و     يةآ. قم بازگردند 
سـالم و گـشايش مـشكالت مـردم كمـر      امسجد مجاور حرم حضرت معصومه عليهـ    

 ديگر مـصادر رجـال مـسطور        همت بست و به امور ديني پرداخت كه تفصيل آن در          
  .است
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ـ    يـا وحبه طور اجمال و در چنـد جملـه، بايـد ر           ةت امـام موسـي صـدر را در زمين
او يك انسان به تمام معني است و از عواطف سرشار انساني          . خانوادگي خالصه كنيم  

كـس  توان پـي بـرد، ولـي هـيچ     به علم و حكمتش از طرق مختلف مي. مند است   بهره
 علمي حدس بزند كه او تا چه حد انسان دوست و شـيفته              ةبرجستاد  تواند از ابع    نمي
 مهرش بيشتر سرمست شده     ةجانب از باد  اين. ف معنوي و شخصيت انساني بود     عواط

خـواهم بگـويم كـه او يـك انـسان             بـه همـين دليـل مـي       . است تا از محامد ديگرش    
عواطـف  او فـداي عـشق و   . گاه يك عارف بزرگ الهـي بـود         او تجلي . العاده بود   فوق

او مفقود شد تا زجر و شكنجه را از ديگران بردارد و چگونـه زيـستن         . مردمي گرديد 
  .را به فرزندانش بياموزد
حال از گروهي مردم      ام ناتمام، خداي بزرگ را شاكرم و در عين          دستم لرزان و خامه   

حيرت كـه مـستغرقم كـه       بحراي پژمرده و در       شناس افسرده و به گوشه    ان  نادان و حق  
ام را  ويسم و سخن از كجا آغاز كنم و چه بنگارم كه زبـان قلـم نـشكند و نامـه               چه بن 

  .والسالم. پريشانيم را از پريشان گفتاريم بيابيد. بگذارم و بگذرم. شعله نگيرد
را كه خود امام موسي با خـط خـود در تـاريخ           » مهتاب  « اينك قطعه شعري به نام      

اين غـزل در بحـر      . دارم  گلي تقديم مي  هدفترم يادداشت كرده، به رسم دست      در   7/8/44
اميد است مرا ببخـشيد، زيـرا       . خفيف و داراي دو توشيح متناسب در دو مصرع است         

به ) كه حتماً مثنوي هفتاد من كاغذ شود      (هاي روحي خود را       توانم ناراحتي   هرگز نمي 
  .زبان قلم در سينه اين نامه يادداشت كنم

  
  2/3/1373  ،هاناصف

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  بهتام

  

 
  انـدودم سياز پـرندــرده اي پ

  انگيز خيال دلكش و روشــن و
   خويشةوانــدر اعـماق آشيان

  يـاد بـيداري و تـالش و سخن
   مــنةديد خـواب بگريـخته ز

  ليـك با رنج جـانگداز فــراق
  بخش مهميـاد مـهر حيـات

  لوله حـاوي او چـراغ اســت
  يـارب از جـور دهـر برهانش

  ز شـام هــجر بگذشتهنيمي ا

  دوش شـام گسـترده بر مـاه   
  وز نســيم شـــبانه افســرده 
  برده سـر خـود مـرغ حق فرو  

  از خــيال زمـــانه بســپرده  
  جانم آورده هصــحبت غــم بــ

  كرده دامـن از اشـك چشم پر   
  روح بــاز از غـمش نيــازرده

  دارد ايـن تن مرده زنـده مـي   
  ور بر شـام هجــر بسـپردهنــ 

  پردهتـا كه بـرهانت ايـن سـرا
  
  
  
  
  

  

  موسي صدر 
   7/8/44 ،اصفهان

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
  
  
  
  
  

  صدر امام و لبنان از خاطراتي
  

  زاده خراساني اهللا حاج شيخ محمد واعظ يةآ
  
  

هـادي    حاج سـيد   االسالم والمسلمين جناب آقاي     ةحجاز دفتر دانشمند آگاه و متتبع،       
مكـرراً بـا مـن تمـاس گرفتنـد تـا            ) اهللا تعالي لما يحب و يرضـي        وفقه(شاهي    خسرو

خاطرات خود را از فقيد اسالم، دوست قديمي خود، امام موسي صدر جهت نشر در               
اتفاقاً اين تقاضا مواجه شد بـا       . بنويسيم) تاريخ فرهنگ معاصر  (شان    شماره ويژه مجله  

ود راجع به امـام موسـي       هاي خ   تم عدم دسترسي به يادداش    جانب و ه  نتراكم كار اي  
  .بودها قبل انتشار يافته صدر كه سال

از در بـيش  » بازديد از چند كـشور اسـالمي و عربـي      «ها تحت عنوان      اين يادداشت 
 مـشهد  ةده الهيات و معارف اسالمي دانشكد دانشكةبيست سال پيش از اين، در نشري   

 21 تا   8طور مسلسل از شماره       شد، به   سط من اداره مي   ، كه در آن هنگام تو     )فردوسي(
يافــت، و در ميــان اســتادان و   انتــشار مــي1355 تــا زمــستان 1352از تــاريخ تابــستان 

 كـساني از قبيـل گوينـده و      دانشمندان، خوانندگان و طالبان فـراوان داشـت و گـاهي          
  .كردند دانشمند فقيد مرحوم راشد، كتباً تقدير مي

بـه چنـد    1351 ـ  52 من بود طي سـال  ةسال  خاطرات سفر علمي يكها، شته  اين نو
تركيه، لبنـان، سـوريه، مـصر، عربـستان،     : كشور اسالمي كه به ترتيب عبارت بودند از   

مـن در ايـن     ). اندلس سـابق  (، به اضافه چند شهر از اسپانيا        )مغرب(الجزاير، مراكش   
هـا و   د و مدارس و دانـشگاه ها سعي داشتم راجع به علما و دانشمندان و مساج  نوشته

امـا  . نيز اوضاع سياسي و اجتماعي برخي از اين كشورها مطالبي را يادداشـت نمـايم              
ها به پايان نرسيد و تنها شامل گزارش سه كشور تركيه، لبنـان،               متأسفانه اين يادداشت  

  .سوريه و بخشي از خاطرات مصر بود
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بـه  (جـاه روز از روي اضـطرار   باري، در اين سفر، كه چند روز در آغاز و حدود پن   
در پايان، در لبنان توقف كردم، دو نوبت بـا  ) ها لحاظ درگيري ارتش لبنان با فلسطيني   

المجلس االعلي االسالمي   « صدر كه در اوج قدرت و شهرت بود در محل             موسي   امام
در . مالقات كردم كه شرح آن مفـصل اسـت        ) شوراي عالي اسالمي شيعيان   (» الشيعي

 مدت و هم از منابع ديگر راجع به ايشان اطالعات فراواني به دست آوردم               خالل اين 
كه نه فرصت نوشتن آنها را دارم و نه برخي از آن اطالعـات را كـه توسـط مخالفـان             

  .دانم خط مشي ايشان به من منتقل شده بود، سزاوار نوشتن مي

قـصه ايـن    . ارداما آنچه در خاطرات سفر راجع به ايشان نوشتم خود نيز داستاني د            
انـشمندان  بود كه من در خاطرات لبنان كه نسبتاً مفصل بود، طبق معمول راجـع بـه د                

و مرحـوم عالمـه شـيخ محمـد         الدين عـاملي      شرف اهللا سيد   يةلبنان از جمله مرحوم آ    
هـاي مكـرري در       كه در آن هنگام در حال حيات بود و من با او مالقات            (ه  نيجواد مغ 

صدر كه ايـشان هـم حيـات داشـتند      موسي   راجع به امام   وپس از وي  ) آن سفر داشتم  
و انتـشار مجلـه، ناگهـان در        اما پس از چاپ مقالـه و قبـل از تجليـد             . مطالبي نوشتم 

مطلبي عليه امام موسي نوشته شده بود كـه         ) 53،   52شايد در سال    ( اطالعات   ةروزنام
. بطه حسنه بود  حاكي از خشم دولت ايران نسبت به وي پس از يك دوران طوالني را             

با مشورت با رئيس دانشكده، قرار شد آن بخـش از مقالـه را بـردارم و آن صـفحات                    
 با بحـث بيـشتر از       خالي را با مطلب ديگري پر كنم، كه من ناچار شدم آن قسمت را             

خصوص درباره تفسير الكاشف كه تازه چند جلـد منتـشر شـده               ه، به نيآثار مرحوم مغ  
معلوم شد مسئول چاپ كه تا حدي انقالبـي بـود، برخـي از    اما بعداً . بود، جبران كنم  

ها را به همان كيفيت سابق جلد كرده كه از هر دو نوع به دسـت مـن رسـيد و           شماره
گذرد شامل قسمت حذف شده است كه بـه           آنچه ذيالً در اينجا از نظر خوانندگان مي       

  .امام موسي صدر اختصاص دارد

خانوادگي خود را با مرحوم امام موسي صـدر و          اما پيش از آن الزم مي دانم سابقه         
بخشي از روابط دوستانه و همكاري و خـاطرات خـود را از ايـشان بنويـسم، شـايد                   

  .خالي از فايده نباشد

اهللا صـدر، دامـاد       يـة قرار است كه والد ايـشان مرحـوم آ        اما رابطه خانوادگي از اين      
بـود و قبـل از قـم        )  تعالي عليه  اهللا  رضوان(حسين قمي    آقا  العظمي حاج   اهللا  يةمرحوم آ 

ها در مشهد اقامت داشتند و يكي از علمـاي مبـرز و سرشـناس و مـورد اعتمـاد            سال
فرزنـدان ايـشان هـم غالبـاً در        .  و داراي اعتبار و احترام نزد رجال دولت بودند         ،مردم
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ـ   يةاند، اما در اواخر عمر مرحوم آ همان مشهد متولد شده   ه اهللا حائري به قم آمدنـد و ب
  . حوزه در قم رحل اقامت افكندندةقدر جهت تصدي ادار  آن مرجع عاليتقاضاي

مهـدي قمـي كـه در    آقا  اهللا حـاج يـة اهللا قمي، مرحوم آ يةاز سويي يكي از فرزندان آ     
كربال مقيم بودند و اخيراً چند سال به واسطه اغتشاشات عراق، در شهر حلـب مانـده        

 و مـن از دوران      دي واعـظ خراسـاني بـود      شيخ مهـ    بودند، داماد پدر من مرحوم حاج     
 سنم در حدي     و گرچه  ،آمد داشتم  و اهللا جهت ديدن خواهرم رفت      يةكودكي به خانه آ   

 از خـواهرم نـام ايـشان را         اهللا صدر تماس داشته باشم، اما بارها        يةنبود كه با مرحوم آ    
ي حال، مرحوم صدر با پدرم بسيار صميم      درهر. شنيدم  هاي خانوادگي مي  طي صحبت 

در سـر راه سـفر   ) 1318در سال (سالگي با پدرم بود و هنگامي كه من در سن چهارده   
به عتبات، به قم رفتم، مرحوم صدر ما را در منزل خود پذيرايي فرمـود و مـن بـراي                    

اما به خاطر ندارم كـسي از فرزنـدان ايـشان را    . اولين بار به ديدار ايشان نائل گرديدم   
، درپـي   1320نكه پس از سه سال و اندي در تابستان سال           در آن سفر ديده باشم، تا اي      

اهللا صدر مـا     يةبرگشتيم و در قم باز هم مرحوم آ       وقايع شهريور بيست، از سفر عتبات       
 ايشان فرزند بـزرگ     را در منزل خود پذيرايي فرمود و در اين سفر بود كه در حضور             

جوان و تـازه مـوي بـر        آقا رضا صدر را درحالي كه بسيار          اهللا حاج   يةايشان حضرت آ  
نويـسم، زيـرا    ر دارم كه مـي داستاني هم از آن ديدار به خاط. اش دميده بود ديدم     گونه

  :است و شنيدني درس هم رباني هاي عادي علمايداستان
هنگـام ناهـار،   . نوشـت   آقا رضا مـي     فرمود و حاج     مي ءاي را امال      مرحوم صدر نامه  

نيشابوري حاضر بود و مرحوم صـدر او      يكي از اصحاب ايشان مرحوم شيخ رجبعلي        
غـذاء االثـين   « : را به ناهار تعارف فرمود، واين جمله را با لهجه عربي بـر زبـان آورد    

  : رضا گفتآقا   چهار تن بوديم، حاج،و چون ما سه» يكفي الثالث 
  

  » ةبعغذاءالثالث يكفي االر«بنابراين 
  
  :  عربي فرمودندةاهللا با لهج يةآ
  

ين خوب حاال قضاوت ميان ا    .  قياس بسيار فصيح ادا شد     ة و كلم  ستا» قياس« اين  
  .گذرم گذارم و مي  علما و فقها وا ميةقدر را به عهد پدر و پسر عالي
اي بـا     نهبار جوان بلند باالي سربره      آمد به منزل مرحوم صدر، يك      و باري در رفت  

پـس از چنـد سـال     سركوچه ديدم كه آقاي آقاموسـي بـود و    ةپالتوي بلند را در مغاز    
اما اولين مالقات برخـورد     . ديدم و با او آشنا شدم       م شد در مشهد او را مكرراً مي       معم
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 كه براي زيارت به قم رفته بودم در مدرسه دارالشفاء           1327علني من با ايشان در سال       
اي از فضال در آنجا گرد آمـده بودنـد        سعيد نيشابوري بود كه عده     حجره مرحوم سيد  

 من و آقاموسي در يك مسئله علمي كه بـه خـاطرم نمانـده، در گرفـت                  و بحث ميان  
  .وشايد بيش از دوساعت طول كشيد

 ميان ما بسيار مـستحكم      ةرابط) 1328(بعد از انتقال من از مشهد به قم در سال بعد            
 فيـضيه  ةمـن در درس فقـه مرحـوم صـدر در مدرسـ           خصوص از هنگامي كه     هشد، ب 

 و هر روز طبعاً بـا آقاموسـي و آقارضـا برخـورد              كردم  شركت مي ) خيارات مكاسب (
. كـنم   هايي هم از آن درس با آقاموسـي دارم كـه يكـي را نقـل مـي                   داستان. كرديم  مي

ض فـر : بار در صحبت خود گفت       آقاموسي در اثناي درس به پدر ايراد گرفت و يك         
م نـشده  هنوز حرفش تمـا ...  اند از آن دو ديوانه شدهكنيم پدر و پسري را كه يكي         مي

  : بود كه مرحوم صدر فرمود
  

  !شود، پسر ديوانه شده است نه پدرآقا اشتباه ن
  

  . حضار خنديدند و آقاموسي هم حرف خود را ناتمام گذاشت
ان مهاجرت فرمـود يكـي از    كه به لبن   1338  باري آقاموسي در آن هنگام و تا سال         

رفته يكي از مدرسان سـطح       اندام و رفته    بيان و خوش    ز، با استعداد، خوش   رّفضالي مب 
آمـد و در همـان    اي بسيار روشن به نظر مي     رفت و براي او آينده      شمار مي   به) رسائل(

اثناي تحصيل در قم، از دانشكده حقوق دانشگاه تهران به اخذ ليسانس موفق گرديـد               
  .و زبان فرانسه را هم فرا گرفت

. گ نجف هم بهـره بـرد  در اين اثنا، چند سال به نجف رفت و از محضر اساتيد بزر 
پـدر خـود،    اهللا بروجردي و درس فقه        يةهاي فقه و اصول آ       عالوه بر درس   اما در قم،  

هـاي فلـسفه مرحـوم عالمـه          اهللا دامـاد بـود و از درس         يـة هاي مرحـوم آ     مالزم درس 
  .برد طباطبايي هم بهره مي

ـ               ا غير از برخوردها و روابط معمولي روزمره، در دو مجمع علمي ديگـر هـم مـن ب
  :ايشان اشتراك داشتم

بود كه  ) اهللا تعالي عليه    رضوان(هاي پنجشنبه عالمه طباطبايي        جلسات سيار شب   :اول
خواند و بعداً با حواشي و شرح مرحوم شهيد مطهـري بـه               مقاالت فلسفي خود را مي    

در ايـن جلـسات كـه متناوبـاً در     . نام اصول فلسفه و روش رآليسم بـه چـاپ رسـيد           
) بـا حـذف عنـوان   ( نفر شركت داشتند، از جمله     15گرديد، حدود     ها تشكيل مي    منزل

آبـادي و   اني، نجـف آقايان مطهري، منتظري، بهشتي، جزايري، قدوسي، محالتي، شربي   
  .جانبجمله اينچند تن ديگر از
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در اين جلسات، بر سر مباحث عالمه، بين حاضران و گاهي بين آنان و استاد بسيار       
باحثان، امام موسي صدر بود كه با بياني شـيرين و رسـا           يكي از م  . گرفت  بحث در مي  

  .كرد سخن خود را ادا مي
) بـا حـذف عنـاوين   : (تـن بـود   10 كه شـامل مكتب اسالم  ة هيئت تحريريه مجل   :دوم

آقايان موسـوي اردبيلـي، مكـارم شـيرازي، مرتـضي جزايـري، مجدالـدين محالتـي،            
جانب و يـك نفـر   صدر، اينميرزاحسين نوري، علي دواني، جعفر سبحاني، آقاموسي     

خواندنـد و پـس    نوشتند و در جلسات مي بيش از يك سال، ابتدا افراد مقاله مي  . ديگر
كدام از نامبردگان، موضوعي را انتخاب كـرده        ين تمرين، نشر مجله آغاز شد و هر       از ا 

اقتـصاد در   «جملـه آقاموسـي     از. نوشـت   مسلسل در همان موضوع مـي     بود و مقاالت    
وديگران موضوعات ديگـر را بـه عهـده     » فتوحات مسلمين «جانب  اين،  »مكتب اسالم 

  .گرديد منتشر مي دوم مجله از سال و كمي اول سال هاي شماره در داشتند كه
يكـي نـام مجلـه و ديگـر         : شـد   قبل از انتشار مجله، از دو موضوع مهم صحبت مي         

. شـتم را نو  ييهـا   من نام  گفت و   كسي چيزي مي  نام مجله هر  راجع به . امتياز آن   صاحب
باالخره  .است موجود من كاغذهاي ميان در يادداشت وهنوز آن » اسالم مكتب« جملهاز

). »هايي از درس «يعني با افزودن  (هايي از مكتب اسالم انتشار يافت         مجله با نام درس   
  :علت اين اضافه دو چيز بود

نـام  توانـست     اول اينكه هنوز مجله امتيـاز نداشـت و نـامي انتخـاب شـد كـه مـي                  
  .هايي باشد نه نام مجله جزوه

  :شود به امتياز، به شرح زير دوم مربوط مي
شـدند، ولـي      شد و كـساني هـم نـامزد مـي           هايي مي   امتياز صحبت   راجع به صاحب  

تصميم قطعي گرفته نشد تا اينكه اطالع يافتيم يكي از آقايان اقدام كرده و به نام خود                
. غاز اختالف ميان اعضاي هيئت تحريريـه بـود  اين، آ . پيشنهاد گرفتن امتياز داده است    

شش نفر، از جمله آقاموسي صدر در يك سو و          . اين امر بيش از يك سال ادامه يافت       
اي در   چهار نفر هم در طرف ديگر، تـا بـاالخره، آن شـش نفـر بـا نـشر اعالميـه        ،سه

 و  روزنامه كيهان از هيئت تحريريه استعفا دادند و مقاالت آنـان هـم متوقـف گرديـد                
  .تبعات اين عمل زياد بود كه مجال نقل آنها نيست

هاي ديگر به آقاموسي صـدر پيـشنهاد          البته قبل از اينكه آن امتياز گرفته شود، طرف        
مكتـب  «كردند تا براي خودش امتياز بگيرد و ايشان خيلي زود امتياز مجله را به نـام                 

 صـادر  ي از مكتب اسـالم هاي درسها، به نام  گرفت و امتياز ديگر پس از مدت     » اسالم
  .يافت كه هنوز ادامه دارد شد و مجله به همين نام انتشار مي
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پس از اين حادثه، حقيقتاً براي آنان كه استعفا داده بودنـد يـك حالـت نااميـدي از                   
تمركـز كـرده    اصالح حوزه پيش آمد، زيرا تقريباً بيشتر آمال خود را در ايـن مجلـه م               

تكاني بدهد و از اين راه حوزه سروسـاماني دنياپـسند            علميه   ةبودند كه شايد به حوز    
خوشبختانه آن شش نفر خيلـي زود هـر   . پيدا كند، اما با چنين وضعيتي مواجه گرديد   

 فرهنگي شدند و از راه ديگر به ـهاي علمي   رهاي خودشان داراي سمتكدام در شه
آقاموسي صدر  از جمله در همان كشاكش، از لبنان        . خدمات اسالمي خود ادامه دادند    

ي بـه   ام دعوت كردند كه براي تصدي امور مـذهب          را به شرحي كه در خاطرات نوشته      
الدين كـه خانـدان صـدر بـا خانـدان آن              شرف اهللا سيد   يةجاي مانده و بالتكليف از آ     

مرحوم در نياكان خود پيوند تنگاتنگ داشتند، به لبنان برود، و رفت كه سرنوشـت او                
  .دانند ام و همه مي شتهرا اجماالً در خاطرات نو

هـم بـه     قـم بـا    ة آقـازاد  ةوز پيش از رفتن به لبنان، در كوچ       به خاطر دارم كه يك ر     
هـم  ) يعني دعوت به لبنان   (آمد    به من گفت اگر اين پيش     . آمديم  طرف خيابان ارم مي   

الخيـر  «بـاري   . رفتم  كردم و عقب كار ديگري مي       اتفاق نيفتاده بود، من قم را ترك مي       
بين و مدير و عاقل را براي رهبـري جامعـه             دست روزگار آن عالم روشن    . »في ماوقع 

شيعه لبنان پرورش داده بود و ديديم تا هنگـامي كـه مفقـود نـشده بـود، منـشأ چـه                      
رفت كه شخـصيت واالتـري پيـدا     تازه هنوز اول كارش بود و انتظار مي. خدماتي شد 
افتـاد و هنـوز هـم      اتفاق  اري   ناگو ةتري بشود كه چنان حادث     خدمات مهم  كند و منشأ  

اگر زنده اسـت خداونـد او را        . كسي از سرنوشت آن مرد استثنائي خبر درستي ندارد        
نجات دهد و براي اسالم برگرداند وگرنه، خداوند او را در كنف رحمت خـود قـرار                 

  .دهد
جملـه دو   هجرت به لبنان به اطـراف جهـان، از        من در مورد سفرهاي ايشان بعد از        

ي هايي كه در ايران با اولياي امور و با شاه داشت و نيز ديدارها               ان و تماس  سفر به اير  
جمله با عبدالناصر و انورسادات و حـافظ اسـد و     هاي سياسي جهان از     او با شخصيت  

فريقـا و شـيوخ     آي با سران كرملين و نيز بـا سـران           رؤساي جمهور لبنان و در شورو     
طـور جـسته و گريختـه         ب زيادي بـه   هايش با شاه عربستان مطال      فارس و تماس    خليج

هـاي    اما عجالتاً از نوشتن آنهـا معـذور هـستم و شـايد يادداشـت              . ام  شنيده و خوانده  
اينـك  . مرحوم دكتر چمران كه چاپ شـده، در ايـن خـصوص كـافي و وافـي باشـد           

خاطرات ديگر من درباره امام موسي صدر كه در مجله دانـشكده الهيـات و معـارف                 
  : رسيده استاسالمي مشهد به چاپ
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  ١رئيس مجلس اعالي شيعيان لبنان موسي صدر، سيد
از مراجع تقليد و زعمـاي اخيـر        صدرالدين صدر، يكي     اهللا سيد   يةوي فرزند مرحوم آ   

 اقتـصاد در    ةخود را در قم و نجف و نيـز در رشـت           تحصيالت  .  قم است  ة علمي ةحوز
ريس در سطوح عـالي     دانشكده حقوق تهران به پايان رسانيد و در قم، خود حوزه تد           

در حـدود  .  و نويـسندگان آن بـود    مكتـب اسـالم    ةشت، و از جمله مؤسسين مجلـ      دا
ين براي اداره تأسيـسات و      دال  شرف چهارده سال پيش از اين، به دعوت فرزندان سيد        

 فـاميلي و آشـنايي بـه        ةبا سابقه و رابطـ      و ،كارهاي خير آن مرحوم رهسپار لبنان شد      
  .كافي كه داشت، براي ايفاي اين وظيفه كامالً آماده بودزبان عربي و با معلومات 

جانب چندي افتخار شـاگردي او را داشـتم از          صدرالدين صدر كه اين    مرحوم سيد 
ـ             حـسن صـدر و داراي        اعمام سيد   بني  ةهمـان خـصال و مشخـصات بـود و بـه گفت
ـ  ةر خان اتفاقاً بنده هروقت د   .  بود الريحاني، قيافه او يادآور سيماي پيغمبران       امين ر  محّق
 زنـدگي او،    اطوار و وضـع    اخالق و    ةرسيدم، از مشاهد    به خدمتش مي  آاليش او     و بي 

در بين علما و دانـشمنداني كـه تـاكنون          . شد  اكرم در نظرم مجسم مي       حضرت رسول 
بينـي و   ام كـسي را بـه انـصاف، وسـعت نظـر، صـراحت لهجـه، ادب و روشـن           ديده

  .ر ندارمخيرخواهي او براي جهان اسالم به خاط
شـد كـه آقاموسـي بـسياري از خـصال و              موقع، در قم مكرر صحبت مـي       در همان 

وي پـس  . باشد روحيات پدر را واجد است و براي كاري كه انتخاب شده شايسته مي         
الدين با كمـك فرزنـدان و مريـدان           از ورود به لبنان، در شهر صور، موطن سيدشرف        

 ودر انــدك مـدتي بــا  ،ول شـد سـيد، بـه كارهــاي دينـي و سرپرسـتي شــيعيان مـشغ     
هاي شيعه و غيرشيعه و رجـال لبنـان از هـر طبقـه و طايفـه آشـنا گرديـد،                       شخصيت

رفته دايره فعاليت او از شهر صور به بيروت و ديگر شهرها و از كارهاي مـذهبي                  رفته
  . فعاليتش گسترش يافتةهاي اجتماعي كشيده شد و دامن ليتبه ميدان سياست و فعا

از خود نداشت و علماي      موازات طوايف ديگر تا آن هنگام مجلسي          شيعه به  ةطايف
بودنـد  و يـا نخواسـته       لبنان عمالً از اين حق سياسي و قـانوني خـود نتوانـسته               ةشيع

آقاي صدر، با شهرت و نفوذ روزافزوني كه در سـطح بـاال بـين رجـال                 . استفاده كنند 
 ،جمهور وقت فوأد شهاب     سياسي و روحاني پيدا كرده بود و با طرح دوستي با رئيس           

كه موافقـت آنـان در ايـن كـار مهـم      ـ تماس با بسياري از پيشوايان مسيحي لبنان ـ      و
 موفق شد پنج سال قبل، با مساعدت و همكاري برخي از علما و رجـال                 ــ شرط بود 

المجلس االسالمي  «در طراز   » المجلس االسالمي الشيعي االعلي   «شيعه، مجلسي به نام     

                                                                 
  . مام موسي صدر نوشته شده استاين خاطرات در حيات ا. 1
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نت، تأسيس كند كه طبعاً خود او به رياست اين مجلس برگزيـده شـد           اهل س » االعلي
  .و تاكنون كه دوره دوم آن است، رياست مجلس همچنان به عهده اوست

وي بـه  . اكنون مـافوق ايـن سـمت اسـت     او همو موقعيت اما  شخصيت و شهرت     
ورها و شود و به اكثر اين كش      در بيشتر كشورهاي عربي شناخته مي     » ةالشيع امام«عنوان  

ر آن  فارس بنا بـه دعـوت رؤسـا و سراسـ            هاي خليج   نشين  كشورهاي آفريقايي و شيخ   
هاي شيعه آن مناطق آشـنا    د و طي اين سفرها با اقليت      كن  كشورها مسافرت كرده و مي    

  .كند شود و اعانه جمع مي مي
در واتيكان با پاپ    . سفرهايي به آمريكا و اروپا و اتحاد جماهير شوروي كرده است          

قات نموده و در شوروي، جهت ساختمان بيمارستاني در جنـوب لبنـان، قـرارداد               مال
  .بسته است

مجمع البحـوث  «مكه، » العالم االسالميابطةر« اسالمي ساليانه از قبيل ةدر چند كنگر  
عه شـركت   الـشي   الجزاير مرتباً به عنوان امام    » الفكراالسالمي«قاهره و كنگره    » ةمياالسال

جا    جالب و قامت بلند و هوش و كفايت ذاتي خود، در همه            ة قياف كند و با سيما و      مي
  .مورد توجه و احترام است

االزهـر  » ةميالبحوث االسال   مجمع «ةكنگردر  ه قبل از ورود من به قاهره،        سال گذشت 
الفحام كه رئـيس     شركت كرده بود و بعداً كه من با شيخ ازهر وقت آقاي دكتر محمد             

 و صحبت از آقاي صدر به ميان آمد، شيخ، ضـمن اظهـار      آن كنگره بود مالقات كردم    
 بـسطة وزاده «: رضايت و اعجاب از كفايت و لياقت وي، اين آيه قرآن را قرائت كـرد            

هاي قبل از آن،       و در مجموعه مقاالت همين كنگره مربوط به دوره         .»العلم والجسم   في
  .جالب بودرا خواندم كه » االسالمنسانيةا«سخنراني آقاي صدر زير عنوان 

هـا،   بيانيـه . آقاي صدر، در اغلب قضايا و حوادث مهم لبنـان دخالـت مـستقيم دارد      
ها، اخبار و گزارش كارهاي او با عكس و تفصيالت غالباً در جرايـد بيـروت               مصاحبه

  .شود مشاهده مي
ت كه مصادف با اغتشاش داخلي و نبرد بين ارتش لبنان و        وهنگام اقامت من در بير    

يني بود، مرتباً نام و عكس وي در جمعِ سـران طوايـف دينـي لبنـان در                 فدائيان فلسط 
اي ايفـا   رسيد كه وي در آن جمع، نقش عمـده     نظر مي    د و به  ش  ميها منعكس     روزنامه

هـا و   جمهـور و ياسـرعرفات رهبـر فلـسطيني           و گاهي عكس او همراه رئيس      ،كند  مي
ن روابط لبنان و سوريه كـه       در همان موقع براي عادي كرد     . شد  ديگر رهبران ديده مي   

ها مرزهاي خود را بـه روي لبنـان بـسته             بر اثر همين حوادث تيره شده بود و سوري        
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اي كه به همين مناسبت صادر كرد،         بودند، آقاي صدر به سوريه سفر كرد و بنابه بيانيه         
  .اي از اين سفر عايد نشده بود ظاهراً نتيجه

 خيريه دارد كه دنبالـه كارهـاي   ةمؤسسدر صور تشكيالتي از مدرسه و      آقاي صدر،   
الدين است و فعالً درصدد تأسـيس دانـشگاهي اسـت و امتيـاز آن را هـم                    شرف سيد

تحصيل كرده، اما با فقدان وسايل و نبودن اسـاتيد مـورد لـزوم بـه ايـن زودي اميـد                     
ضمناً نمايندگان و مبلغيني هـم بـه دهـات و روسـتاها             . رود  گرفتن آن نمي    سروسامان

 لبنـان بـه     يتد كه بيشتر از طالب قم و ايراني هستند و ظاهراً بعضي از علمـا              فرس  مي
  .لحاظ اختالف مسلك و سليقه، غالباً از اين تشكيالت كنار هستند

آرايي و اختالف و      توانيد حدس بزنيد كه طبعاً صف       باري از آنچه گفته شد شما مي      
مجلـس  « بـه اخبـار   رتبـاً گفتگو در اين مورد زياد است و براي اطـالع بيـشتر بايـد م            

  . العرفان رجوع كرد و يا مدتي در لبنان توقف نمودةدر مجل» االعلي
مجلس االعالي شيعيان هـم چـه در داخـل خـود و چـه در بـين حاميـان آن، بـه                       

هاي مختلف انشعاب يافته، به طوري كه يكي از نمايندگان مجلـس در اعالميـه                 جناح
كـنم پـيش آمـدن     فكر مـي ! نحرف شده استخود متذكر گرديده بود، از مسير خود م      

چنين وضعي در هر تشكيالتي طبيعي است، مگـر اينكـه لطـف الهـي و اخـالص و                   
  .بندي شود كنندگان آن، مانع از دسته نيت اداره حسن
در سـاختماني  نـشين بيـروت،    اكنون مجلس در حازميه، يكي از محـالت اعيـان       هم

ايـن تـاالر    .  بر تاالر وسيع پذيرايي است      مشتمل  اول ساختمان  ةطبق. مجلل قرار دارد  
 فوقـاني   ةطبقـ . ها و تجمع نمايندگان اسـت       سجاي پذيرايي عمومي و تشكيل كنفران     

  .هاي خصوصي است مجلس و مالقات  آن، محل سكونت رئيس
يك نوبت كـه شـب جمعـه بـود در           در  . جانب دوبار به ديدن آقاي صدر رفتم      اين
لـس سـخنراني برقـرار بـود و آقـاي صـدر، در         عمومي طبق معمول هر هفته مج     تاالر

جملـه  اي مستمع و از     كه دور تاالر عده    گفت در حالي    موضوع دعا و اثر آن سخن مي      
بـار دوم، در اطـاق      . هـا نشـسته بودنـد       تعدادي زن با لباس بلند و روسري بر صندلي        

جز بنده، دو سه نفر ايراني و دو مـرد جـوان آنجـا بودنـد و                   پذيرايي خصوصي كه به   
  .آقاي صدر آن دو نفر را دو تن از وزيران لبنان معرفي كرد

 الغـدير اي از طرف مجلس بـه نـام           خواهند مجله   در آنجا صحبت از اين بود كه مي       
هاي سفر بـراي مـن مقـدور          خواستند كه البته با گرفتاري      نشر دهند و از من مقاله مي      

  .نبود
همـان  مالقـات كـردم كـه م      در مدينـه طيبـه      سال گذشته در ايام حج آقاي صدر را         

كردنـد و شـبي هـم بـه اتفـاق وي              فيصل بود و در هتل تيسير از او پذيرايي مي           ملك
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ف شـدم و در     طور خصوصي پس از اينكه درِ روضه رسول اكـرم را بـستند، مـشرّ                به
هاي كشورهاي اسالمي از جمله هيئت االزهر بـه سرپرسـتي       اي از شخصيت    آنجا عده 

زارت ازهـر ارتقـا يافـت و        ن ازهـر كـه بعـداً بـه مقـام و           شيخ عبدالعزيز عيسي معاو   
ف بودند و من توانـستم در آن        با هيئتي از اتباع هندي وي، مشرّ      » بهره« امام   ةبرادرزاد

  .شب زيارت راحتي بكنم
 رسـمي اسـت و از   ةري كه قبالً اشـاره كـردم، يـك مؤسـس      به طو » مجلس االعلي «

شـود و آقـاي صـدر از زنـدگي            ن مي طرف دولت، حقوق و مزاياي كارمندان آن تأمي       
ها چه در لبنان و چه در ساير كشورها از طـرف        خوبي برخوردار است و در مسافرت     

  .گيرد طور رسمي مورد استقبال و مشايعت قرار مي نمايندگان و سفراي لبنان به
 مؤسـسات خيريـه و      ةبودج. وحاني ديگر هم عضويت دارند    در مجلس، چند تن ر    

شـود   آوري مـي  هاي آقاي صدر جمع يه و اعاناتي كه طي مسافرتمبلغين، از وجوه بر  
  .گردد تأمين مي

ــاب  ــد كت ــروت، چن ــد     در بي ــده، مانن ــيس ش ــيعيان تأس ــط ش ــم توس ــي مه فروش
هاي االرز، اعلمي، الغدير، بحرالعلوم وجزآن ودربين شـيعه نويـسندگان             فروشي  كتاب

ل، سيدهاشــم الــدين از خانــدان شــهيد او شــمس  ديگــري ماننــد شــيخ محمدمهــدي
 و آقاي دكتر صادقي و جـز آنـان          ينساي  الحسيني، سيداحمد لواساني، آقاي آل      معروف

  .دهند هستند كه مرتباً آثاري از خود نشر مي
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  صدر موسي امام از خاطراتي
  

  دين محالتيالاهللا حاج شيخ مجد يةآ
  
  

ها گذشته باشـد، بـسيار سـخت اسـت و           نفسه، اگر زياد از آن     حد نوشتن خاطرات في  
 لبنان  ةامام موسي صدر حق بزرگي در منطق      چون  ولي  . احياناً در فراموشي رفته است    

بر شيعه دارد و اخيراً از سوي دوستان محترم، تصميم بر تجديد نام و احياي گذشـته                 
  .گرفته شده است، الزم است آنچه به خاطر مانده به قلم درآيد

فم به قـم بـراي تحـصيل، بـا ايـشان آشـنا شـدم و بـا سـوابق                     حقير در اوايل تشرّ   
ـ خانوادگي پدران و اجدادم چون مورد عنايت و محبت مرحوم آ           العظمـي صـدر      اهللا  ةي

  .قرار گرفتم، آشنايي با امام موسي صدر به رفاقت تبديل شد
ـ  در مدرسه مرحوم آ   ها پس از درس، كراراً به حجره حقير         ايشان شب  ـ  ةي ت اهللا حج

ها به     من بود، مدت   ة ايشان مقابل حجر   ةلباً با مرحوم دكتر بهشتي كه حجر       وغا آمد  مي
گرفتيم وگاهي همراه     اي مي   يجهآمد و نت    جا سخن به ميان مي      همه از. نشستيم  بحث مي 

اهللا صدر، در اطاق آقاموسـي        ةيالشرف مرحوم آ    سين جليلي به بيت   اهللا شيخ عبدالح    ةيآ
  .شديم مهمان مي

س نهم را در دبيرستان تمام نموده و به لباس اهل علم درآمـده و               آقاي صدر تا كال   
مرحـوم پـدرم،   . تي عجيب هـم داشـت     سرعت مشغول دروس ديني بودند و پيشرف        به
كه چند روزي به قـم آمـده بودنـد و هـر روز        ) اهللا تعالي عليه    رضوان(اهللا محالتي     ةيآ

ي علمـي داشـتند و      هـا   آمدند، با آقاموسـي بحـث       فضالي جوان به خدمت ايشان مي     
  صـدر قـدرت درك    ساير فاميـل    استعداد و مثل      فرمودند جواني است بسيار خوش      مي

 از بـه هرحـال، البتـه    . نمايد، اما بسيار فاضالنه     مطلب را زياد دارد و احياناً نقد هم مي        
اهللا داماد بودند كه در آن موقع شـاگردان مرحـوم             ةيشاگردان مكتب و درس مرحوم آ     
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در خـالل  . شـدند   لبنان بودند و همه از فضالي نامي حوزه محسوب مي داماد مشار با  
تا سه سال اشتغال به دروس طلبگي، ديپلم ادبي را گرفـت            ) كالس نهم (ترك مدرسه   
 ةان شركت كرد و قبـول شـد و چـون دور            تهر ة حقوق دانشكد  ةدانشكدو در كنكور    

 نبــود و ســه ســال بــود و حــضور در كــالس اجبــاري) 1333(حقــوق در آن موقــع 
شـد،    خوشبختانه ايام امتحان مصادف با ماه مبارك رمضان كه حوزه تعطيـل بـود مـي               

حقير .  حقوق كرد  ةبدهد و مرا تشويق به شركت در رشت       توانست امتحانات حقوق را     
 در حقـوق شـركت نمـودم و درسـت يـك سـال بعـد از ليـسانس                 1334نيز در سال    

  .آقاموسي، من ليسانس را گرفتم
 محترمي بانويي را عقد و سپس عروسي كرد و بـه نجـف اشـرف          ةوادكم از خان    كم

از دنيـا رحلـت     ) صـدرالدين  سـيد (اهللا صـدر      ةيدر اين موقع، مرحوم آ    . جرت نمود ه
به هرحال با هـر سـختي       . بخش نبود   فرموده و وضع زندگي آقاموسي چندان رضايت      

ـ آساخت و به نجف هجرت كرد و در محضر مرحوم            ـ اهللا حكـيم و آ      ةي هللا خـويي   ا  ةي
 به لبنان دعوت شـده، در شـهر      1338سپس در سال    . شركت نمود ) اهللا عليهما   رضوان(

  .صور لبنان اقامت نمود
دو سال گذشت، حقير به حج مشرف شـدم و از آنجـا بـه لبنـان رفـتم و خـدمت                      

ناگفته نماند كه در خالل دو سال توقف در لبنان، سـفري بـه ايـران        . آقاموسي رسيدم 
سـه شـب در     . گزيـد از هم به دعوت حقير به مدت يك هفته اقامـت            آمده و در شير   

را » سان و االحـ   البـر « به منبر رفته و تأسيس جمعيت        )عج( رعص  مسجد حضرت ولي  
البتـه اول سـاواك شـيراز مـانع از          .  اسالمي شيراز راه افتـاد     ةتذكر داد و از آنجا خيري     

عـد ممانعـت نكردنـد و     منبررفتن ايشان شد و گفت چرا اجازه نگرفته اسـت، ولـي ب            
جمعيـت  . هاي جالبي را از اوضاع لبنان و شيعيان بيـان نمودنـد             ايشان سه شب بحث   

  .در آن موقع فرزندان ايشان كوچك و همراه خانمشان در شيراز بودند. العاده بود فوق
البرّ «و در خدمت به ساختمان بزرگي مربوط به خيرية          م  سال بعد حقير به لبنان رفت     

آموختنـد و بـسيار جالـب بـود و            كه در آنجا همگيِ فنون را به ايتام مـي         » و االحسان 
 و گـاهي هـم بـه كليـسايي رفتـه، در اطـاقي بـا         .ابتكاري در لبنان محسوب شده بود     
هـاي    بـه خـاطر دارم كـه يكـي از كـشيش           . كرديم  روحاني مسيحي نشسته، بحث مي    

 نظـر مـردم را جلـب         روز بحث كنـيم و     6اگر ما مطلبي را در مثالً       : گفت  مسيحي مي 
. نهـد    مطلب را خراب كرده و از نو بنيادي مـي          ةعت هم نماييم، آقاموسي در شش سا    

آقاموسي تازه شروع به سخنراني در بعضي كليـساها نمـوده بـود و بـه يـاد دارم كـه                     
  هـاي   ترين سخنراني مقاالت مفصلي در باب هنر اسالم نوشته بود كه متن يكي از مهم            
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تـي كرمـاني آن را بـه فارسـي          ها، دانشمند محترم آقـاي حج     ايشان بود و پس از سال     
 نظريـات اسـالم را   ةدر اين مقاالت همـ  .  نزد حقير است   متن عربي آن  . ترجمه كردند 

نام مقاله را به خاطر ندارم، شايد بعضي        . در هنرهاي مختلف به خوبي بيان نموده بود       
  .بوده است» االسالم في القرن العشرين«دهم كه نام آن  احتمال مي. از دوستان بدانند

به هرحال، دوستي ما ادامه داشت تا آقاموسي تأسيس مجلس شيعي اعالي لبنان را              
ـ    ايشان مشغول تهيه مقدمات بود و مخالفت      . در سر پروراند   خـصوص از سـوي     هها ب

ت كه بـه هـيچ چيـز        بعضي روحانيون شروع شده بود، ولي چنان نشاطي در كار داش          
  .كرد جز هدف فكر نمي

هـاي مـورد      از فقـراي محلـه    . هايي در دهات و قراء و قصبات پرداخت         به مسافرت 
توجه طبقات مردم را نمود كه به او      نمود و در مدتي كوتاه چنان جلب        د مي بازديد تفّق 

ـ    به خـاطر دارم كـه د   . نام امام موسي را دادند      ةر يكـي از سـفرها در بيـروت، در خان
موسـي از او    آقا. رده از ده به شهر بحثي داشـت       كدوستي با يكي از روحانيون هجرت     

پرسيد كه پس از هجرت از ده به بيروت، چند بار به ديدار دوسـتان سـابق خـود در                    
اي و  اي و سركـشي كـرده      دت بوده و مردم به تو محبت داشتند رفتـه         همان ده كه موّل   
آقاموسـي  .  يا دو مرتبه بيشتر موفـق نـشدم        گفت شايد در سال يك    . اي  احوال پرسيده 

  : گفت
  

در ميـدان آن ده سـخنراني   . من در يك سال بيش از نود دفعه به آنجـا سركـشي نمـودم          
العمـل همـان    بيني كه محبت مردم زياد است، عكس اگر مي. كردم و از مردم تفقد نمودم 

  .هاست سركشي و محبت
  

ياسي كـه مجـالي نيـست بـازگو     هاي س به هرحال پس از مبارزات زياد و كشمكش       
شود، موفق شد مجلس اعالي شيعي لبنان را كه يك پايگاه پرقـدرت شـيعه در لبنـان      

 ايـشان بـود و در       ة آقاموسي بود، رياسـت مجلـس بـه عهـد          بود، تأسيس نمايد كه تا    
 آخر منزل و طبقه چهـارم دفتـر و          ةطبق.  طبقه در بيروت سكونت داشت     5ساختماني  

ي قبل از فقدان ايشان، من هم در همان عمارت مهمان ايـشان             سوم مجلس بود و مدت    
  .)1346ارديبهشت (بودم 

وي روي ميز آقاموسـي     .  بود روزي در دفتر كارش، سفير آمريكا به ديدارشان آمده        
  : سفير گفت.  يك بمب بود، گذاشته بودة چدني كه باقيماندةيك كاس

  
  . اين هديه پسرعموهاي شماست

  
  : آقاموسي جواب داد
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  .اند از طرف شما هديه آورده
  

به ياد دارم كه شـبي بـا يـك مخبـر فرانـسوي              . ها زياد بود    در آن روزگار گرفتاري   
خبرنگـار  . شيعه تازه قـدرت گرفتـه بـود و آقاموسـي در رأس بـود              . مصاحبه داشت 

  : پرسيد
  

  خواهيد؟  اگر در اين گيرودار فاتح شديد، لبنان را چگونه مي
  

  : ايشان جواب داد
  
  . گونه كه بود  همان-»كانلبنان كما«
  

انـدازي در لبنـان،       خواست با اختالف    باره مطلبي است مفصل كه اسرائيل مي        در اين 
  : ولي آقاموسي گفت. آميز را به هم بزند تز همزيستي مسالمت

  
هاي خود در كنار هم زنـدگي داشـتند،           ها با همه فرقه     گونه كه مسيحيت و مسلمان      همان

  .ين باقي بماندلبنان بايد چن
  

اند به ميزان فعاليت و زحمات آقاموسي صـدر پـي ببرنـد، بـه                 خوانندگاني كه مايل  
 ةايـشان همـ   . شـته بـود مراجعـه نماينـد       نو) اهللا عليـه  رحمة(كتابي كه مرحوم چمران     

وبين گرفت  س من كتاب را داشتم ولي يكي از من        متأسفانه. خصوصيات را نوشته است   
ب را فاقدم و بسيار متأثر، زيرا مرحوم چمران مفصل نوشته           اآلن كتا . و ديگر پس نداد   

  .بود
مرحوم چمران به شيراز و بـه ديـدار حقيـر آمـد ايـشان مـدتي بـه يـاد آقاموسـي                       

  .گريست و اميد داشت كه باز برگردد مي
امـام  . مجلس اعالي شيعه كه تأسيس يافت، قدرت شـيعه در لبنـان شـكل گرفـت               

 ـــ  داد هاي آنجا نـشان مـي       تلويزيون كه احياناً   ــ موسي هميشه در جمع سران عرب     
ها بـا دعـوت       غالب سال . ها  سرآمد همه بود و جداً مورد عالقه و احترام سران دولت          

شد و حقير در دو سفر حج مفـصل          ف مي به حج مشرّ  ) عربستان سعودي (فيصل    ملك
  .ايشان را مالقات نمودم

ـ       در دمشق دف   چكي هـم داشـت و غالـب         كـو  ةتر كاري درست كرده بود و كتابخان
  .نمود هاي فراري از ايران را در آنجا نگهداري مي ايراني

گرديد بـه مـدت يـك       در ارديبهشت ماه سالي كه در تابستان آن امام موسي مفقود            
  : سپس هنگام خداحافظي پرسيد. همان ايشان بودمهفته در بيروت م
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  كنم؟  آيا بازهم من شما را مالقات مي
  

 عادي بود، ولي گذشت زمان و حوادث ناگوار، آن پرسش را            آن سؤال در آن وقت    
  .رنگ ديگري داد

اما آنچـه حقيقـت داشـت،    . ع بودناپذيري براي عالم تشي   جبران ةفقدان ايشان ضايع  
هـاي اوليـه انقـالب نقـش      اين است كه امام موسي صدر در انقـالب ايـران و برنامـه           

تباط خاصـي در تحقـق اهـداف        خصوص با مرحوم دكتر بهشتي ار     همؤثري داشته و ب   
 و چون مجال اين بحث كـم اسـت و بايـد گذاشـت تـا               .منجرشدن به انقالب داشت   

  .دهيم جا خاتمه مي وقت ديگر، به همين
ان ما را به راه راست هـدايت فرمايـد و عقـل و فكـر و كارهـاي مـا را                      خداوند مّن 

در . ظ بـدارد راهنمايي فرمايد و از غرور كه متاع زنـدگي دنياسـت، مـصون و محفـو            
اهللا االعظم تعجيل فرمايد و از اعمال ناپسند و غفالت ما در كارهـا   بقيةظهور حضرت   

كه بسيار محسوس است، گذشت فرمايد و مورد عفـو قـرار دهـد و مـا را بـه آنچـه                      
  .  محمد و آله الطاهرينبحق. رضاي حق است موفق دارد

  .والسالم عليكم
  

  5/5/73 ،شيراز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

  اسالم دنياي رمفّخ
   آزادانديشيمدار عالمي مستقل و سياست

  
االسالم والمسلمين حاج شيخ محمود خليلي ةحج  

  
  

انـصافاً صـحبت    . هاي روحي زيـادي داشـتند       امام موسي صدر خصوصيات و ويژگي     
مـن در ايـن   . طلبـد  كردن در مورد تمامي آنها كار مشكلي است و وقـت زيـادي مـي         

 آنهـا   ةن را انتخاب مي كنم و قدري دربار       رين خصوصيات ايشا  تفرصت سه تا از مهم    
  .صحبت خواهم كرد

هـاي ايـشان در    يكي از خصوصيات بارز آقاي صدر كه شايد سبب اصلي موفقيـت    
انـصافاً در حـل مـشكالت تحمـل         . كارها بود، صبر و بردباري و شكيبايي ايشان بود        

ند كه شيعيان نيازهاي فراواني دارند      بين  شوند، مي   وقتي كه ايشان وارد لبنان مي     . داشتند
 بود كه شيعيان از حيـث عـدد         اين در حالي  . اند  و نسبت به طوايف ديگر، عقب مانده      

 مـذهب   4سـنت كـه داري        حتي اهـل  .  طوايف جلوتر بودند و اكثريت داشتند      ةاز هم 
تمـامي طوايـف بـراي    . هستند نيز معتقد بودند كه شمار شيعيان از همه بيـشتر اسـت   

و (طايفـه دروزي كـه اقليتـي هـستند          ! از شيعيان  كيالت رسمي داشتند، غير   خود تش 
كدام يك تشكيالت رسمي دارنـد كـه   تسنن هر و اهل) دانند  اسالمي مي  خود را اقليت  

آقاي صدر در زمان ورود به لبنان، وضع اسفبار شـيعيان           . الطائفه است   معروف به بيت  
تاريخ جبل عامل تاريخي است     . ان دارند بينند، شيعياني كه تاريخي بزرگ در لبن        را مي 
حتي بعضي معتقدند كه تاريخ تـشيع در لبنـان، بـه زمـان ابـوذر غفـاري بـاز                    . طويل

. باشد  شود، محل سكونت شيعيان مي      جنوب بعلبك كه منطقه بقاع ناميده مي      . گردد  مي
 هاي تاريخي لبنان، چه در دوره حكومت عثماني و چه بعد از آن در               در تمامي بحران  
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 هاي   و چه در دوران آزادي و استقالل، شيعيان و شخصيت          ،ها  زمان استعمار فرانسوي  
ولي متأسـفانه زمـاني     . هايشان نقش مهمي داشتند     هايشان و جوان    يارسياسي آنها، باز  

آقاي . كه دوران استفاده از آزادي كشور فرا رسيد، حقوق شيعيان تقريباً پايمال گرديد            
طالبه اين حقوق نيست، مگر آنكه شيعيان نيز مانند ديگر          صدر ديدند كه راهي براي م     

طوايف، يك كيان رسمي داشته باشند تا بشود از مجراي تـشكيالت رسـمي، حقـوق              
به همين جهت به فكر افتادند تا مجلس اعالي اسـالمي شـيعه را             . آنها را مطالبه نمود   

 لبنان را راضي و     اكثريت علماي . هاي فراواني كردند    در اين راه كوشش   . تأسيس كنند 
هـاي شـيعه، تجـار شـيعه، فرهنگيـان شـيعه              با سياسيون شيعه، شخصيت   . قانع كردند 

 گـزارش مفـصلي بـه مرحـوم         حتـي . صحبت كردند و اكثريت آنها را همراه ساختند       
مرجع شيعيان جهان در آن وقت ارائه كردنـد و ايـشان هـم قـانع      ) رض(اهللا حكيم   ةيآ

ا مشروعيت مجلس   لذ. ايد چنين مجلسي ايجاد شود    شدند و بدين نتيجه رسيدند كه ب      
اي حكيم با توقيع و     خط مرحوم آق     تقليد است كه اآلن عين دست      هم به فتواي مرجع   

 حقوق طايفه شـيعه ضـرورت   ة تأسيس چنين مجلسي براي مطالبكهــ  امضاي ايشان   
از بعـد  . گـردد  موجود است و در مجموعه اسناد و مدارك مجلس حفـظ مـي   ــ  دارد
نيز همين تأييد و تقويت     ) سره  قدس(اهللا خويي     ةياز طرف آ  ) رض(ت آقاي حكيم    فو

  .و اعتراف به ضرورت وجود اين مجلس به عمل آمد
.  طبيعي است كه آقاي صدر در راه تأسيس مجلس بـه مـشكالتي برخـورد كردنـد        

اي بر آن     فضاي سياسي بسيار پيچيده   . لبنان كشوري آزاد بود كه هركس فكري داشت       
ها و حتي بعـضي از طوايـف اسـالمي موافـق نبودنـد كـه چنـين                    مسيحي. كم بود حا

 دسـت   از حقـوق از    يدانستند كه از طريـق آن بـسيار         مجلسي تأسيس بشود، زيرا مي    

آقاي صدر با صبر و     . رفته شيعيان احيا خواهد شد و قهراً مشكالتي ايجاد خواهد شد          
ردند، شدايد را تحمل كردند و      بردباري و حكمتي كه داشتند، اين مشكالت را حل ك         

. برخي از علماي شيعه با تأسـيس مجلـس موافـق نبودنـد    . الحمداهللا به نتيجه رسيدند 
كردند كـه ايـن       كردند و يا فكر نمي      آنها نوعاً ضرورت چنين مجلسي را احساس نمي       

ولـي بعـضي از   . كردنـد  به همين جهت با آن مخالفت مـي . اي برسد  اقدامات به نتيجه  
 ةن كـه ديدنـد مجلـس تأسـيس شـد و وسـيل             ي كه مخالف بودند، بعـد از آ       هاي  همان

 محمدمهـدي شـيخ   مـثالً آقـاي     . خدمت خوبي است، همكاري با آن را شروع كردند        
الدين، آقاي شيخ عبداالمير قبالن و مرحوم شـيخ سـليمان يحفـوفي كـه مفتـي         شمس  

مرحـوم  . كردنـد  بعلبك بود، از علماي برجسته لبنان بودند كه با مجلس همكاري مـي      
اهللا، مرحوم شـيخ حـسين        محمدحسين فضل  اهللا، پدر آقاي سيد     عبدالرئوف فضل  سيد

عبدالرئوف و مرحـوم     مرحوم سيد . نيز جزو تأييدكنندگان مجلس بودند     ... معظوف و 
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شيخ حسين معطوف آن زمان تقريباً جزو سالخوردگان علماي محترم لبنـان بودنـد و               
تنهـا از منتقـدين نبودنـد، بلكـه تـصريح       ولي نه . تند مستقيم در مجلس نداش    مشاركت

ليكن ما شرايط اقـدام بـه چنـين كـاري را     . كردند كه چنين مجلسي ضرورت دارد  مي
آنها بعد  . نداريم و آقاي صدر واجد شرايط هستند و خيلي خوب است كه اقدام كنند             

قـاي صـدر   از اينكه مجلس تأسيس گرديد عمالً  هم بـا آن در ارتبـاط بودنـد و بـا آ                   
اهللا، چه آقاي شيخ حسين معطوف        رئوف فضل  چه آقاي سيد  . اي داشتند   روابط حسنه 

و چه آقاي شيخ محمدتقي فقيه كه از علماي بزرگ لبنان هـستند و اآلن هـم در قيـد                  
در ضمن، برخي از نزديكان اين آقايان هـم بـا مجلـس همكـاري رسـمي                 . اند  حيات
  .داشتند
   

  اهللا با مجلس چگونه بود؟ حسين فضلمحمد رابطه آقاي سيد :پرسش
اما در ابتداي تأسيس مجلس هنـوز در زمـره علمـاي           .  ايشان هم ارتباط داشتند    :پاسخ

ايـشان ظـاهراً    . شايد هنوز در نجف اشرف مشغول درس و بحث بودند         . لبنان نبودند 
اهللا هـم   آقاي سيدمحمدحسين فـضل . بعد از تأسيس مجلس آمدند و مقيم لبنان شدند      

ابتــدا آقــاي . رفــت و آمــد و ديــد و بازديــد بــود. اي صــدر ارتبــاط داشــتندبــا آقــ
آنجـا  . نام برج حمود و نبعه ساكن بودند    نشين به   سيدمحمدحسين در يك منطقه شيعه    

اي تأسيس كردند و با آقاي صدر در رابطـه بودنـد و همكـاري هـم                   مسجد و مدرسه  
زء علمـاي مجلـس   ماً جكردند ولي رس در مجلس و اجتماعات آن شركت مي    . داشتند
 نفر از علماي برجسته لبنان بـه عنـوان          12ه مجلس تأسيس گرديد،     كبعد از آن  . نبودند

آقا سيدمحمدحسين عضو رسمي مجلـس نبودنـد،       . عضو هيئت شرعي انتخاب شدند    
. الـدين عـضو رسـمي بودنـد         شـمس   مثالً آقاي شيخ محمدمهدي   . ولي ارتباط داشتند  

ي محمدعلي امين از اعـضا     شيخ عبداالمير قبالن و سيد    آقايان شيخ سليمان يحفوفي،     
عـضويت در   . همه آزاد بودند كه اگر بخواهنـد عـضو مجلـس بـشوند            . رسمي بودند 

مجلس صرفاً به جهت دخالت در كارهاي اداري مجلس بود واال بقيه ازجملـه آقـاي                
  .اهللا همكاري آزاد داشتند و روابط ايشان هم خيلي حسنه بود فضل
   

  ه نسبت به آقاي صدر و مجلس چگونه بود؟نيضع مرحوم شيخ محمدجواد مغمو :پرسش
ه در ابتدا كه آقاي صدر به لبنان وارد شدند خيلي           ني مرحوم شيخ محمدجواد مغ    :پاسخ

هاشـم معـروف    اي بـا مرحـوم سـيد    آقاي صدر جلسات مباحثه  . با ايشان رفيق بودند   
جواد مغنيـه در آن شـركت   جمله مرحـوم شـيخ محمـد    اي از فضال من  داشتند كه عده  

در . اين روابط حسنه تا زماني كه آقاي صدر در صور بودند، ادامـه داشـت              . كردند  مي
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دوران تأسيس مجلس اعالي شيعه بود كه موضع ايشان تغيير يافت و يادم هست كـه            
يريد «: اي دادند كه اآلن اين قسمتش را يادم هست كه نوشته بودند           مرحوم مغنيه بيانيه  

خواهد صدرنـشين ايـن مجلـس         يعني صدر مي  (» كون صدراً لهذا المجلس   صدر ان ي  
ايـشان نـسبت بـه      . مرحوم شيخ محمدجواد مغنيـه روش مخـصوصي داشـتند         )! شود

شايد اطالع داشته باشيد كه     . ها در لبنان سخت حساس و مخالف بودند         حضور ايراني 
هاي لبنان چـاپ شـد    امهاي دادند كه در بعضي از روزن    ايشان متأسفانه زماني نيز بيانيه    

انـد    و در آن با لحن نامناسبي عنوان كردند كه تمام آخوندهاي ايراني كه به لبنان آمده               
ايـشان  . اند به نحوي ارتباطـات سياسـي بـا ايـران دارنـد              و در جبل عامل ساكن شده     

همان موقع برخي از علماي ايران كـه در لبنـان           . برداشت غيرصحيحي از امور داشتند    
اهللا خويي فرسـتادند و ظـاهراً بعـداً ايـشان اظهـار               ةيين آن روزنامه را براي آ     ودند، ع ب

  .ندامت كرده بودند
خداونـد غريـق رحمـت و       .  مرحوم شيخ محمدجواد مغنيه اآلن از دنيا رفته اسـت         

ولـيكن حـالتي    . از راه تأليفاتشان خدمات زيادي بـه شـيعيان كردنـد          . رضوانشان كند 
صبر و تحمـل و شـكيبايي       . كردند   سريع داوري مي   مخصوص به خود داشتند، خيلي    

! عجيب اسـت  . قدر فرق بود بين ايشان و امثال ايشان با آقاي صدر          هواقعاً چ . نداشتند
مرحوم شيخ محمدجواد مغنيه يك عمر، چه در دوران تأسيس مجلس و چـه بعـد از                 

د يـن مـر   دادنـد، در حـالي كـه ا         رد حمله قرار مي   موآن، به هر مناسبتي آقاي صدر را        
 هـيچ فـرد ديگـري،       ة ايـشان و چـه دربـار       ةچـه دربـار   ) امـام موسـي صـدر     (بزرگ  
  !العملي از خود نشان ندادند عكس

يـك از علمـا و حتـي غيرعلمـا، مثـل             كسي از آقاي صدر نسبت به هيچ       شايد هيچ 
انـدازي و     سران سياسي طوايف ديگـر لبنـان كـه همـواره در كارهـاي ايـشان سـنگ                 

وقـت ديـده    هيچ! د، موردي از گله و شكايت سراغ نداشته باشدكردن  تراشي مي   مشكل
نشد كه آقاي صدر از مخالفين خودشـان گلـه و انتقـادي بكننـد، حتـي در مـورد آن                 

شـنيدند، از طريـق       هـا را مـي      ايـشان تمـامي انتقـادات و گلـه        ! مسائل مورد اخـتالف   
 بودند كـه انـسان      آقاي صدر معتقد  . كردند  خواندند و همه را تحمل مي       ها مي   روزنامه

. بايد با كار و آثار وجودي كه همه بتوانند آن را لمس كنند، جواب انتقادهـا را بدهـد               
ايشان اعتقاد داشتند كه پاسخ انتقاد را با حرف و بحث و روزنامه و بيانيه و مـصاحبه                  

. ايشان در عمل نشان دادند كه تمامي انتقادها را بايـد بـا عمـل جـواب داد                  .نبايد داد 
شايد نتوانيد از ميان منتقدين و مخالفين ايشان كسي را پيدا كنيد كـه ادعـا كـرده       شما  

باشد كه آقاي صدر در فالن مجلس سخنراني و يا فالن جريده، بلكـه حتـي در يـك                
گاه از مخالفين خود گله نكـرد    ايشان هيچ . اي كرده باشد    جلسه خصوصي، از آنها گله    
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آقاي صدر معتقد   . گونه گفتيد و يا عمل كرديد      كه شما در فالن موقع نسبت به ما اين        
ها را بايد بـا عمـل و كـار مثبـت              بود كه تمامي اين انتقادها و اعتراضات و كارشكني        

ايشان اعتقاد داشتند كه مشكالت شيعيان بيشتر از آن است كـه بخـواهيم              . جواب داد 
  . ها بپردازيم و كارهاي اصلي را بر زمين بگذاريم به اين حرف

ا بـا يكـي     ها عازم سفر حج بودم و بخشي از راه ر           رود كه در يكي از سال       مييادم ن 
در فرودگـاه بيـروت بـه هـم         . همراه بـوديم  ) حسن شيرازي آقا   مرحوم حاج (از علما   

هاي سياسي شيعي معروف لبنان كه حتـي روابـط            اتفاقاً يكي از شخصيت   . برخورديم
ها بـود     مدت. ه فرودگاه آمده بود   قوم و خويشي هم با آقاي صدر دارند، به مناسبتي ب          

كه او در اثر يك سري قضاياي شخصي و مالي و اجتماعي در زمـره مخـالفين آقـاي                  
مرحـوم  . داشت  رف ابراز مي  ططرف و آن  هايي را اين     گرفته بود و مخالفت    صدر جاي 

  : حسن شيرازي وقتي كه او را ديد، اين جمله را بر زبان آوردآقا  حاج
  

  ! دشمنانش را پير كرد) اي صدريعني آق(اين آقا 
  

هايشان را كردند، اقداماتشان را انجام دادند و به نتيجـه             يعني كه اين آقايان مخالفت    
هـا را بـا       ها و دشمني    مهري   اين بي  ةر هم نرسيدند و پير شدند، در حالي كه آقاي صد        

  . صبر و تحمل و متانت و بزرگواري خاص خود تحمل نمودند
الش و كوشش بـسيار و بـا صـبر و شـكيبايي فـراوان مجلـس                 بله، آقاي صدر با ت    

اين مجلس بركات بسيار زيادي داشـت كـه   . اعالي اسالمي  شيعي را تأسيس نمودند   
اي را برايتان بگويم تا مسئله كـامالً          اجازه بدهيد خاطره  . اي ندانند   شايد هنوز هم عده   

مرحـوم  . ي داشـت  مجلس شيعيان براي طايفه شيعه واقعاً بركـات زيـاد         . روشن شود 
. كه از دنيا رفتند، علماي بزرگي در لبنان زنـدگي مـي كردنـد             ) رض(آقاي بروجردي 

شود كه به مناسبت فوت مرحوم آقاي بروجردي در سرتاسـر لبنـان تنهـا دو                  گفته مي 
العامليه يا دانشكده جبل عامل بـود       الكليةيكي از آنها در     . مجلس فاتحه برگزار گرديد   

بعـداً خـواهم گفـت كـه        .  واالحسان در شهر صور    البر   معيتو ديگري در حسينيه ج    
تنها همين دو   . دادند  آقاي صدر عمده كارهايشان را از طريق همين جمعيت انجام مي          

 ةها، حتي از خود طايفـ       و شايد خيلي  مجلس براي مرحوم آقاي بروجردي گرفته شد        
تي داشـت و  كـسي بـود؟ چـه مـوقعي        الً نفهميدند كه آقاي بروجـردي چـه       شيعه، اص 

كه از دنيا رفتند، زماني بـود       ) ره(اما مرحوم آقاي حكيم   ! مرجعشان چه شخصيتي بود   
د مجـر اوالً بـه  . كه مجلس تأسيس شده بود و آقاي صدر هم رئيس اين مجلس بودند            

هـا و     اي از طرف مجلس منتشر گرديد كه در روزنامه          انتشار خبر ارتحال ايشان، بيانيه    
ن منعكس شد و آقاي صـدر در آن، بـه عـالم اسـالم و علمـا و         راديو و تلويزيون لبنا   
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در لبنان به مدت سه روز عزاي عمـومي اعـالن گرديـد و              .  شيعه تسليت گفتند   ةطايف
در محل مجلس اعالي    . راديو مرتب مشغول تالوت قرآن و اعالن مجالس فاتحه بود         

ن بـراي تعزيـت     امي طوايف لبنا  نمايندگان تم .  روز مراسم ختم برگزار گرديد     3شيعه  
جمهــور آمــد و  رئــيس.  شــيعه و شــركت در مجلــس فاتحــه حاضــر شــدند ةطايفــ

وزيـر   جمهور مسيحي مـاروني و نخـست   دانيد كه در لبنان رئيس   مي. وزير آمد   نخست
يعنـي يـك مجلـس      . ن شركت كردنـد    و نمايندگان پارلمان لبنا     وزرا ةهم. سني است 

) ازظهـر و بعـدازظهر   پـيش ( روز 3 رسمي و ملي و خيلي آبرومندانه بـه مـدت     ةفاتح
چنان شد كه آقاي شيخ حسن خالد مفتي برادران اهل تسنن لبنان هـر              . برگزار گرديد 

سه روز را آمدند و از اول وقت تا آخر وقت در كنار امام موسي صدر قرار گرفتند و                   
  .نمودند از واردين استقبال مي

 كافي گوياي اين جهت است      كنم كه اين قصه و اين مقايسه به اندازه          من تصور مي  
 شيعه تا چـه     ةيعه، كيان و عظمت و معنويات طايف      كه بعد از تأسيس مجلس اعالي ش      

زماني كه شخصيتي هماننـد آقـاي بروجـردي از دنيـا رفتنـد، تنهـا دو                 . حد باال رفت  
كنندگان منحصر بود بـه يـك عـده از علمـا و           مجلس فاتحه برگزار گرديد كه شركت     

كه بعد از فوت مرحوم آقاي حكيم، تمـامي           در حالي . شناختند   مي افرادي كه ايشان را   
  . شيعه آمدندةد و تمامي طوايف براي تسليت طايفلبنان عزادار گردي

يكـي ديگـر    . بگذريم و به بحث اصليمان بازگرديم كه خصوصيات آقاي صدر بود          
ـ   . ل ايـشان بـود    هاي بارز امام موسي صدر، حكمت و قدرت تعّق          از ويژگي  ه ايـشان ب

اي  حكمت ايشان در كارها به گونه   . كردند  تمام معني در كارهايشان حكيمانه عمل مي      
طوري كـه     به. آوردند  دست مي    شيعه به  ةخواستند براي طايف    تياز را كه مي   بود كه هر ام   

در . آورد دسـت مـي   شدند، بلكه دل آنها را نيز بـه  خاطر نمي تنها طوايف ديگر آزرده   نه
دانيد كه تا قبـل از تأسـيس مجلـس          مي. آورم   كه براي مثال مي    اينجا چند خاطره دارم   

اعالي شيعه، تمامي شعارها و مراسـم مـذهبي و اسـالمي  راديـو و تلويزيـون لبنـان                   
مثالً اذانـي كـه همـه روزه چنـدبار از راديـو پخـش       . تسنن بود مربوط به برادران اهل   

سـو   ر ايـن بـود كـه از يـك    آقاي صدر تالششان ب. تسنن بود  اذان برادران اهل    شد،    مي
 در سطح جامعه مطرح كننـد و از سـوي    ــطور كه هست    آنــ  فرهنگ پاك شيعه را     

 شيعه و سني هرچـه      ةهاي وحدت و برادري ميان دو طايف        ديگر مراقب بودند تا جنبه    
خواهم بازگو كنم، تمامي علماي معاصر لبنان بـه       مطلبي را كه مي   . بيشتر تقويت گردد  

د از آنكه مجلس اعالي شيعه تأسـيس گرديـد، آقـاي صـدر پيـشنهاد            بع. خاطر دارند 
پيـشنهاد  . تسنن لبنان ارائه كردند     جالبي را به آقاي شيخ حسن خالد مفتي برادران اهل         

ايشان اين بود كه حاال كه مجلس شيعه تأسيس شده است، بياييد و قبل از اولين مـاه                  
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يم روي هـم بريـزيم و يـك         رمضان جمع شويم و تمام مصادري را كه در دست دار          
اذان موحد اسالمي را استنباط كنيم و همين اذان موحد اسالمي را اذان رسمي راديـو                

  .تلويزيون لبنان قرار دهيم
ري را كـه  كـا . قدر در كارهـا حكمـت داشـتند   هتوان فهميد كه ايشان چ     از اينجا مي  

انگيزد   هايي را برمي   حساسيت هجامع در دانستند  مي كه كاري ــ دهند انجام خواستند  مي
ريـزي   اي برنامـه  نـه  بـه گو  ـــ  يفه شيعه را به نحوي مـتهم گردانـد  و ممكن است طا  

شد و آن حق بـه شـيعه          كردند كه عملي مي     اي با حكمت عمل مي      گونهكردند و به    مي
  .گرديد بدون آنكه هيچ نوع حساسيت و اعتراضي را به همراه داشته باشد تقديم مي

انـد و آقـاي صـدر         د ديدند كه در موقعيت سختي قرار گرفته        آقاي شيخ حسن خال   
آقاي صـدر  . تواند با توجه به مصادر و منابع اسالمي، اذان شيعه را به كرسي نشاند     مي

در نامه خودشان به آقاي حسن خالد نوشته بودند كه من در كنفراسـي كـه در مـصر                   
 و بـاهم بررسـي كننـد و         داشتم، اين مطلب را پيشنهاد كردم كه علماي اسالم بنشينند         

مدارك اين كار تماماً موجـود اسـت و ايـن           . يك اذان اسالمي موحد را استنباط كنند      
آقاي صدر سپس در بخـشي از نامـه   . تواند اذان رسمي تمامي مسلمانان بشود اذان مي 

ام   دانيـد كـه ايـن مـسئله بـراي مـن در درون طايفـه                 كنند كه البته مـي      خود اشاره مي  
خواهد كرد كه اكتفا كنيم به حي علي خيرالعمل و شـهادت ثالثـه را               حساسيت ايجاد   

م يكنم تـا بلكـه بتـوان    ام تحمل مي ليكن من اين حساسيت را درون طايفه    . حذف كنيم 
الزم به  . يك اذان اسالمي موحد را كه معتقدم مصلحت بيشتري دارد، به وجود آوريم            

همين دليل هم     به اهند شنيد و  كه جواب مثبتي نخو    ذكر نيست كه ايشان مطمئن بودند     
 چنين  ةد كه اگر شرايط فعلي به شما اجاز       در بخش ديگري از نامه خود پيشنهاد كردن       

هـاي    دهد، پس اجازه دهيد تا ما هم بتوانيم در آن روزهـايي كـه برنامـه                 كاري را نمي  
آقـاي شـيخ حـسن    ! راديو و تلويزيون در دست ماست، اذان خودمان را پخش نماييم  

توانم در اين موضـوع تـصميم    م بعد از مدتي جواب دادند كه من شخصاً نمي        خالد ه 
 كه تشكيالت ما در كشورهاي اسـالمي ديگـر         بگيرم و اين مسئله احتياج به اين دارد       

  .آن را بررسي كنند
بدين شكل بود كه آقاي صدر توانستند اذان و ساير شعارهاي مذهبي شيعه را وارد               

هـاي سـحر و فجـر مـاه مبـارك             در همان سال برنامـه    . نندراديو و تلويزيون لبنان بك    
رمضان به شيعيان واگذار گرديد و آقـاي صـدر خودشـان در سـحرها تفـسير قـرآن                   

بعــد از برنامــه تفــسير هــم يــك قطعــه نمايــشي تــاريخي از زنــدگاني  . گفتنــد مــي
بعـد از آن اذان شـيعيان پخـش         . گرديـد   هاي تاريخ اسالم و شيعه ارائه مـي         شخصيت

اذان كامل شيعي با حـي علـي خيرالعمـل و اشـهد ان اميرالمـؤمنين عليـا                  (رديد  گ  مي
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تسنن تقـسيم شـده       صورت متوالي بين شيعيان و برادران اهل        ها هم به    جمعه). اهللا  ولي
شد كه مثالً امروز شخص آقاي صدر و      آن روزي كه نوبت شيعيان بود، اعالم مي       . بود

 مير قـبالن يـا آقـاي شـيخ محمدمهـدي          يا جانشينان ايشان مثـل آقـاي شـيخ عبـداال          
تمامي مراسـم مـستقيماً از      . كنند  الدين در فالن مسجد نماز جمعه را برگزار مي          شمس  

 و  عهـاي معـصومين     اسبتشد با من    ها مصادف مي    قهراً اكثر جمعه  . شد  راديو پخش مي  
 هـاي   توان گفت كه خطبـه      واقعاً مي . كرد  ها را مي    بالتبع خطيب جمعه رعايت مناسبت    

بـه يـاد دارم كـه در يكـي از           . كرد  هاي شيعه را حفظ و احيا مي        جمعه شيعه، مناسبت  
آقـاي صـدر آن روز را جـشن    . ها، روز جمعه مقارن با ايام عيد سعيد غدير بـود     سال

تمـامي مراسـم آن روز      . سنت را هم دعوت كردند      مفصلي گرفتند و حتي علماي اهل     
سـنت   ماي بزرگ، معروف و با فـضل اهـل        يكي از عل  . مستقيماً از راديو پخش گرديد    

نام شيخ عبداهللا عالئلي صاحب كتاب معروف االمـام حـسين كـه بـه فارسـي هـم                     به
آن عـالم سـني مـذهب گفتنـد كـه ايـن            . ترجمه شده، جزء سخنرانان آن روز بودنـد       

 ابيطالـب    بـن   در روز عيد غدير علي    ) ص(حديث قطعي است كه حضرت رسول     

  را ع
  :  او فرمودندةمله را درباربلند كردند و اين ج

  
  . من كنت مواله فهذا علي مواله و من كنت انا نبيه فهذا علي امير

  
اين سخن، بر زبان يك عالم بزرگ اهل سنت، در روز عيد غـدير و در آن جـشني                   

. طور زنده پخش شـد      كه آقاي صدر برپا كرده بودند جاري گرديد و از راديو لبنان به            
 مناسبت مطالبي را نوشـتند و مراسـم جـشن مجلـس اعـالي               ها هم به همين     روزنامه

  .طور گسترده منعكس نمودند شيعه را به
هايي از بركـات مجلـس         حكمت آقاي صدر است و در عين حال نمونه         ةاينها نتيج 

هـايي چـون روز غـدير در          قبل از تأسيس مجلس، چه بسا مناسبت      . اعالي شيعه بود  
ته مي شد، ولي حتي خود شـيعيان آن سـامان   قراي جبل عامل و يا بعلبك گرامي داش   

بعـد  ! دانستند كه غدير يعني چـه  شدند و بسياري اصالً نمي طور محدودي مطلع مي    به
يـت و   مه از مظلو  طور كلي دگرگون شـد و فرهنـگ شـيع           از تأسيس مجلس، وضع به    

هـاي    آمد و در سطح جامعه و از طريق راديو و تلويزيـون و رسـانه                فراموشي در  ةبوت
آن موقع بود كه شيعيان آن سامان احساس كردند كـه  . هي با قدرت مطرح گرديد   گرو

تواننـد بـدان      هويتي دارند، كياني دارند و فرهنگ و تاريخ  و معنوياتي دارند كـه مـي               
البالغه هستند و دليلـي       آن موقع بود كه احساس كردند امت قرآن و نهج         . افتخار كنند 

هـا باعـث گرديـد تـا      اين پيـروزي  . ه باقي بمانند  ماند  قدر محروم و عقب     ندارد كه اين  
. تمامي شيعيان چنين احـساسي داشـتند    . شيعيان لبنان بيدار شوند و خود را باور كنند        
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همين بركات مجلس بود كه برخي از علما را كه در ابتـدا مخـالف تأسـيس مجلـس                   
  .بودند، از طرفداران مجلس كرد

 آقاي صدر بيان نمـايم،  ةاي حكيمانخواهم در مورد برخورده  ديگري كه مي ةخاطر
در لبنـان   . هاي افطار رياست جمهوري لبنان در مـاه رمـضان اسـت             مربوط به ضيافت  

جمهور همه ساله يـك شـب در مـاه رمـضان ضـيافت افطـاري                  رسم است كه رئيس   
هـاي هـر دو    جمهوري و برخـي از شخـصيت   مجلس شيعه، مفتي ترتيب داده و رئيس 
مجلس شيعه بود و شيخ حسن خالد هـم           آقاي صدر رئيس  . نمايد  طايفه را دعوت مي   

ولـي  . سنت به مجرد غـروب افطـار مـي كننـد     دانيد كه آقايان اهل  مي. سنت  مفتي اهل 
هر سال . كنند  اي از غروب بگذرد و سپس افطار مي         كنند تا چند دقيقه     شيعيان صبر مي  

ايـن بـه دليـل      . گاه حساسيت و كدورتي پيش نيامـد        آمد و هيچ    مراسم افطار پيش مي   
جـوش بـه      گفتند يك استكان چاي يـا آب        اذان مي كه  ايشان  . حكمت آقاي صدر بود   

بـا آن متانـت و آرامـش خـاص     . كردند بـه دعاخوانـدن   گرفتند و شروع مي    دست مي 
ايـن   قـدري  بـه .دادند تا موقـع افطـار فـرا برسـد           قدر اين دعا را ادامه مي     خودشان آن 

هـم بـه دقـت افطـار        . آمد   حساسيتي پيش نمي   شد كه هيچ    سپري مي  شيرين لحظات،
  .آمد كردند و هم هيچ حساسيتي پيش نمي مي

 مـسلمين   ةبا حكمت و لطافت برخوردشان دل هم      آن است كه آقاي صدر       حقيقت
در قضيه ربوده شدن ايشان، آقاي شيخ حسن خالد با مجلس           . دست آورده بودند  هرا ب 

گيـرد و     ي كه براي آقاي صدر انجام مـي       شيعه تماس گرفته و گفته بودند در هر اقدام        
شود، الزم نيست با من تماس بگيريد، اسم و امضاي مـن را               اي كه صادر مي     هر بيانيه 

طلق موافـق   ايشان گفته بودند كه من با تمامي اقدامات به طور م          . هم زير آن بگذاريد   
ينكه وسايل با ا. طور هم بود  آنها سهيم باشم و واقعاً همين ةخواهم در هم    هستم و مي  

سنت بود و آقاي صـدر سـهم شـيعه را گرفـت، اذان                تبليغاتي دربست در اختيار اهل    
هـاي   را وارد رسـانه   ... هاي نماز جمعه و     شيعه، تمامي مراسم شيعه، عيد غدير، خطبه      

اي بود كه     گروهي لبنان نمود، درعين حال روابطش با اين آقايان و تفاهمشان به گونه            
  .كردند چنين رفتار ميآنها در غياب ايشان 

يكي ديگر از خصوصيات بارز آقاي صدر، اسـتقالل فكـري و جرئـت و شـهامت                  
گونه بودند، چه در مسائل علمي و فقهـي و چـه در               ها اين   در تمامي زمينه  . ايشان بود 

! مـĤبي هاي مقدس    از علماي شيعه كه جنبه     متأسفانه برخي . مسائل سياسي و اجتماعي   
، تـاب تحمـل افكـار ايـشان را نداشـتند و بـه وي اعتـراض                كاري داشـتند    يا محافظه 

امت داشـت و بـه هـر    كاري ديگران، ايشان جرئـت و شـه   در برابر محافظه . كردند  مي
  .كرد داد عمل مي جا تشخيص ميهآنچه درست و ب
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ـ اب، ايشان پيش از اينكه مرحوم آ      مثالً در مورد مسئله طهارت اهل كت       اهللا حكـيم     ةي
آقاي صدر بـر ايـن مـسئله        . كردند  به آن معتقد بودند وعمل هم مي      اعالم كنند، عمالً    

مصر بودند و اعتقاد داشتند كه طبق موازين شـرعي، دليلـي بـر نجاسـت ذاتـي آنهـا                    
فـروش مـسيحي    داستان آن دو بستني. كردند  نداريم و به اين فتواي خود عمل هم مي        

گـاه آن بـستني را       البتـه آقـاي صـدر هـيچ       . داننـد   و مسلمان معروف است و همه مي      
فـروش مـسلمان دسـت از اذيـت و آزار      كه بستنيخوردند و كار به آنجا نرسيد، چرا     ن

ولي اگر كار به آنجـا      . فروش مسيحي برداشت و پيام آقاي صدر مؤثر واقع شد           بستني
ـ بعدها آ. ند و خيلي هم با صراحت كرد  رسيد، آقاي صدر حتماً اين كار را مي         مي اهللا  ةي

پـسرعموي آقـاي صـدر،      . دندبر مسئله طهارت اهل كتاب فتوي دا      حكيم هم صريحاً    
 افتاء رسـيدند و در درسـشان       ةيد محمدباقر صدر هم وقتي به مرحل      اهللا شه   ةيمرحوم آ 

  .به اين بحث برخوردند، رسماً فتوي دادند كه دليلي بر نجاست اهل كتاب نيست

هـاي بـسيار    سـخنراني ايشان . هاي آقاي صدر در لبنان بود     اي ديگر، سخنراني    نمونه
گـاهي  . كردنـد   ها در آن شركت مـي       كرده  زيادي در لبنان داشتند كه جوانان و تحصيل       

دشمنان آقاي صدر   . شدند  اوقات در ميان مستمعين، زنان بدون حجاب هم حاضر مي         
كردند و يك بار تصويري از يكي از اين مجـالس را كـه                برداري مي   از اين مسئله بهره   

روابط بين آقاي صدر و     .  نشسته بود، براي آقاي حكيم فرستادند      حجابي در آن    زن بي 
شـدند،    ف مي هر وقت آقاي صدر به نجف اشرف مشر       . آقاي حكيم خيلي خوب بود    
. كـرد  رسيدند و آقاي حكيم هم مرتب ايشان را تأييـد مـي   خدمت آقاي حكيم هم مي   

آقـاي صـدر    . نددر يكي از سفرها، آقاي حكيم قضيه را از آقاي صدر سؤال كرده بود             
هم جواب داده بودند كه اين سخنراني به دعـوت مـسيحيان در يكـي از مراكـز آنهـا                   

 فـالن موضـوع اسـالمي برايـشان         ةآنها دعوت كرده بودند تـا دربـار       . صورت گرفت 
ايـن زن هـم يكـي از        . صحبت بكنم و من هم فقط مسئول سـخنراني خـودم هـستم            

ف آنهاست كه براي شنيدن سخنراني      هاي معرو   دانشمندان مسيحي و يكي از فرهنگي     
گاه اين مسائل در مورد اسالم به   شد، هيچ   در آن مجلس حاضر شده و اگر حاضر نمي        

هاي اسالم راجع به مـسائل        حل  اگر بخواهيم مسائل اسالمي و راه     . خورد  گوشش نمي 
و مشكالت بشريت به گوش ديگران برسد، راهش همين است و غيـر از ايـن راهـي      

هم گفته بودند كه اين كار هيچ اشكالي نـدارد و راهـي جـز               ) ره(حكيمآقاي  . نيست
  .اين وجود ندارد

نمونه بـسيار روشـن آن جنـگ     . آقاي صدر در مسائل سياسي هم آزادانديش بودند       
آقاي صدر در اين مورد معتقد بودند كه جنگ وجدل بـه مـصلحت              . داخلي لبنان بود  
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 بودند كه پيشرفت شيعه و مـصلحت  آن          ايشان معتقد . لبنان، مسلمانان و شيعه نيست    
مـا امـت قـرآن و       . گفتند كه ما منطق داريـم       ايشان مي . در حفظ آرامش و منطق است     

زنـد و بـه       هـا دسـت نمـي       كسي كه منطق دارد به اين نوع حركت       . البالغه هستيم   نهج
گفتند كه ما بايد بـراي صـلح          خاطر ايشان مخالف جنگ لبنان بودند، از اول مي          همين
همين جهـت نيـز بـا         به. اگر جنگ، امروز متوقف شود بهتر از فرداست       . ش كنيم كوش

ان خاطر مقاصـد خودشـ    آنها به . نظر داشتند   برخي از سران كشورهاي اسالمي اختالف     
او طرفـدار جنـگ و   . جمهور ليبي  مانند قذافي رئيس  ؛خواستند جنگ را ادامه دهند      مي

دهم تا جنگ و آشـوب        به شما مي  من پول دارم و     : گفت  آشوب بود وخودش هم مي    
  : گفتند آقاي صدر هم مي. برپا كنيد

  
  .  امنيت و منطق به پيش برويمةينجا كشور ماست و ما بايد در سايا! خير

  
هاي آخر حضور آقاي صدر در لبنان، برادران اهل سنت هم معترف بودنـد                در سال 

تمـامي طوايـف ديگـر    گرفتن از  كه طايفه شيعه از نظر منطق و فرهنگ در حال پيشي          
در طول جنگ، شيعيان بيشتر از تمامي طوايف ديگر خسارت ديدند؛ چه            . لبنان است 

  .خسارت مادي و چه خسارت معنوي
   

  موقعيت علمي آقاي صدر در لبنان چگونه بود؟ :پرسش
تمامي كساني كـه ايـشان را       .  ايشان مسلماً وقتي وارد لبنان شدند مجتهد بودند        :پاسخ

اسـتعدادي   آقاي صدر مرد بسيار با ذكاوت و خـوش      . اند   اين امر معترف   شناسند به   مي
يادم هست وقتـي يكـي      . ايشان زماني كه در قم بودند از مدرسين سطح بودند         . بودند

اكنـون در قيـد      انـد و هـم       ايشان از علماي گـيالن     .از علماي ايران به لبنان آمده بودند      
ند كه بله من در قـم خـدمت آقـاي           صحبت از آقاي صدر شد و ايشان گفت        .اند  حيات

. خواندم و اين در زماني بود كه آقاي صدر در عنفوان جـواني بودنـد            صدر قوانين مي  
 اقتـصاد  ةاي دربـار   مقـاالت ارزنـده  مكتب اسـالم دانيد كه آقاي صدر در سال اول       مي

ت بعداً مقـاال  . ها مطرح نبود    آن زمان اصالً چنين مفاهيمي در حوزه      . اند  اسالمي نوشته 
اكنـون  . آوري كردند و با عنوان اقتصاد در مكتب اسالم منتشر نمودنـد             ايشان را جمع  

 سال پيش 45فهمم آخوندي كه در آن عصر، يعني       كنم مي   كه آن مقاالت را مطالعه مي     
هاي اقتصادي را مطرح نموده، اقتصاد سوسياليـستي را بـا اقتـصاد               در اين سطح بحث   

اي    اقتصاد اسالمي مقايسه كرده است، حتماً بايد نابغـه         داري و هر دو آنها را با        سرمايه
  .بوده باشد
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واعظ بزرگوار مرحوم حاج شـيخ عبـاس   . اي را نقل كنم بد نيست كه در اينجا خاطره   
العظمي صدر، پدر بزرگوار امام موسـي   اهللا ةيگفتند كه بعد از آنكه مرحوم آ    مياسالمي  

مـن ايـشان را خيلـي خـوب     . فتـادم صدر ا صدر، فوت شدند، من به فكر آقاي موسي   
كردم كـه ايـشان اگـر در     احساس مي. خيلي با ذكاوت و با استعداد بودند    . شناختم  مي

شود كـه بـه درس و     هايي پيدا مي    ايران بمانند، بعد از فوت پدرشان برايشان گرفتاري       
ديـدم ايـشان آينـده خيلـي          زند و اين در حالي است كه من مي          بحث ايشان لطمه مي   

 دارند، ايشان گفتند كه من از آقاموسي صدر خواستم كه شما حتماً برويد بـه                روشني
بيـنم،   اي كـه مـن بـراي شـما مـي      با آن آينده. نجف و حيف است كه در ايران بمانيد  

 اسـالم از  ة آينـد  ةان پيش بيايد و خالصـه جامعـ       ترسم كه در ايران مشكالتي برايت       مي
ام راضـي     اوالً عائلـه  .  من مشكالتي دارم   آقاي صدر گفته بودند كه    . شما محروم گردد  

خداونـد آقـاي   . نيستند و ثانياً تعلقي به مادرم دارم و فراق ايشان برايم سـخت اسـت      
گفتنـد     مـي  چنان اين مطلب را قرص      آقاي صدر آن  : گفتند  مي. اسالمي را رحمت كند   

درتـان  خـاطر ما  جا در من تأثير كرد و ناخودآگاه به ايشان گفتم كه اگـر بـه                كه همان 
اگـر  . نظر نماييد، خداوند مادرتان را از شما خواهـد گرفـت          بخواهيد از نجف صرف   

بـه  . شـوم   مشكالت مادي داريد، من امكاناتي دارم و شخصاً متعهد زندگي شـما مـي             
 شـما را هـم راضـي    ةمن عائلـ .  خود را ادامه دهيد نجف برويد و در آنجا تحصيالت     

 ايـشان  ةگيرند و والد ، تصميم خود را ميتدر هر صورت آقاي صدر در نهاي   . كنم  مي
  .گردند كنند و به نجف اشرف منتقل مي هم موافقت مي

تمامي اين مدت را به درس    . دند سال در نجف اشرف بو     5 الي   4آقاي صدر درحدود    
اهللا خـويي حاضـر شـده        ةي كامل درس آ   ةايشان به يك دور   .  بودند اهللا خويي ملتزم    ةيآ

ـ به درس فقه آ   . را تا آخر داشتند   ها    ه بودند و اين نوشته    بودند كه آن را نيز نوشت      اهللا   ةي
رفتند، اگرچه به درس فقه برخي از آقايان ديگر نيز مثل مرحـوم حـاج                 خويي هم مي  

 قم كه از ة علمي ة و مدرسين حوز   يكي از علما  . شدند  حاضر مي ) ره(شيخ حسين حلي  
 روزهـاي اول حـضور آقـاي        اي را در مورد     ز آقاي خويي بودند، خاطره    شاگردان مبر 

گفتند كـه روزي بعـد از خاتمـه         ايشان مي . صدر در درس آقاي خويي تعريف كردند      
درس آقاي خويي، آقاي صدر به آقاي خويي اشكال كردند، اشكال در مـورد مبحـث            

ايـشان  . عام و خاص بود و آقاي خويي به فكر فرو رفتند تا جواب اشكال را بدهنـد                
.  لحظه من جوابي دادم و آقاي خويي اين جواب را پذيرفتند           گفتند كه بعد از چند      مي

در واقع اين نشانه ذكاوت آقاي صدر بود كه در همان ابتداي آمدنـشان اشـكاالتي را                 
  .مطرح كنند كه آقاي خويي ناگزير از فكر و تأمل باشد
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شـدند،    آقاي صدر در مدتي كه در نجف بودند عالوه بر دروسـي كـه حاضـر مـي                 
بـراي مثـال    .  خـود داشـتند    في را براي تكميل قواعد فقهـي و اصـولي         مباحثات مختل 

اهللا شهيد صدر با ايشان روابط نزديكي داشتند و در مـدتي كـه بـا هـم در                     ةيمرحوم آ 
  .كردند هاي منظم و نامنظم زيادي با يكديگر مي نجف بودند، مباحثه

از نجف خـارج  شناسند، معترفند كه ايشان وقتي  تمامي افرادي كه آقاي صدر را مي     
ـ ايشان آشنا بودند و يـا در درس آ    تمامي آنهايي كه با     . شدند، يقيناً مجتهد بودند    اهللا  ةي

اهللا خويي هم در مورد ايـشان   ةيآ. ه بودند همين عقيده را دارنددور خويي با ايشان هم 
امـام موسـي صـدر      . چنين نظري داشتند و به علم و فضل و ذكاوتشان معترف بودند           

 كامـل خـارج     ةچنين فـردي وقتـي يـك دور       . اي داشت   العاده  كاوت فوق استعداد و ذ  
اصول ببيند، مباحث فقهي را هم ببيند و در كنار درس، مباحثات فقهي و اصولي هـم                 

اي قطعـاً بـه مرحلـه اجتهـاد           داشته باشد، با آن نموذج فكري و ذكاوت فـوق العـاده           
ي و هـم مرحـوم شـهيد        هم آقـاي خـوي    . آقاي صدر دقيقاً چنين بودند    . خواهد رسيد 

صدر و هم بقيه افرادي كه با ايشان آشـنا بودنـد همـين عقيـده را نـسبت بـه ايـشان                  
مرحوم شهيد صدر كه اجتهادشان بر همه روشن است شايد كمتر از ايشان به              . داشتند

اي كـه داشـتند بـه آن مقـام شـامخ              العاده  ولي در اثر ذكاوت فوق    . درس حاضر شدند  
اين را همـه  . العاده را داشتند هم همان استعداد و ذكاوت فوق   صدر   آقاموسي. رسيدند

  .در مورد ايشان قبول دارند
  
  آيا آقاي صدر در لبنان هم درس و بحث داشتند؟ :پرسش 
هاشم معـروف از علمـاي       مرحوم سيد .  بله، ايشان ابتدائاً درس و بحث داشتند       :پاسخ

و » الفقه الجعفـري  تاريخ«هاي با فضل و كمال لبنان و مؤلف مشهوري بودند كه كتاب         
من در صور از ايـشان شـنيدم كـه    . متعلق به ايشان است» دراسات في الكافي الكيني   «

  :گفتند مي
   

اي كه به هـم       در اولين جلسه  . آقاي صدر در ابتداي ورود به لبنان، در صور ساكن شدند          
  . رسيديم، يكي از مباحث مشكل اصول را از ايشان پرسيدم

  
 معروف، تحصيل كرده نجف اشرف بودند و علمـاي لبنـان همـه بـه                هاشم آقاسيد

ايشان تا آخر مدرس سطوح عالي مكاسب و كفايه بودند          . فضل ايشان اعتراف داشتند   
دعوي ايشان هـم مـورد قبـول        . و از ديرزماني براي خودشان مقام اجتهاد قائل بودند        

ايـشان  . شـناختند   ليـت مـي    ايشان را به اه    ةشناختند بود و هم     كه ايشان را مي   علمايي  
كه آقاي صدر شروع كردند به شـكافتن مـسئله و تمـام شـقوق آن را بيـان                    گفتند  مي
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درست مانند كسي كه تازه از اين بحث گذشته باشد، تمـام شـقوق و حـدود                 . كردند
جا از ايشان درخواست كردم تـا        گفتند كه من در همان      ايشان مي . مسئله را بيان كردند   

آقاي صدر هم قبـول كردنـد و تـا وقتـي كـه در صـور                 .  داشته باشيم  اي با هم    مباحثه
اي  هاشم، آقاي صدر و عـده  در اين مباحثه آقاسيد. بودند، اين مباحثه را با هم داشتيم  

ايـن  . ديگر از فضال از جمله مرحوم حاج شـيخ محمـدجواد مغينـه حـضور داشـتند                
كرد، با بيروت مرتبط شـد و  مباحثات ادامه داشت تا اينكه كار آقاي صدر توسعه پيدا      

  .گذاشت كه آن التزام و نظم سابق را حفظ نمايد هاي شيعيان ديگر نمي گرفتاري
به همين جهـت هـم اولـين        . دادند  هاي علميه خيلي اهميت مي      آقاي صدر به حوزه   

كار ايشان اين بود كـه در خـود صـور، حـوزه كـوچكي را تأسـيس كردنـد بـه نـام                        
الحاتي طشايد اين اسم هـم ماننـد خيلـي از اسـامي و اصـ              . معهدالدراسات االسالميه 

شايد اآلن در قم و يا جاهاي       . باشد كه ايشان ابداع كردند و ديگران بعداً به كار بردند          
درميـان علمـاي شـيعه چنـين     . ديگر به مؤسساتي كه چنين نامي دارند برخورد كنـيم        

بله، .  از آقاي صدر بود    اين ابتكار . وجود نداشت ) اسالميعلوم  يعني كالج   (اي    تسميه
بـه  . اين حوزه كوچك را تأسيس كردند و خودشان هم مدتي در آنجا تدريس داشتند        

ايشان تـا وقتـي كـه در صـور بودنـد و       . كردند  ياد دارم كه مدتي مكاسب تدريس مي      
اما وقتي كه به بيروت منتقل شـدند،        . هاي منظم علمي داشتند     يافتند، برنامه   فرصت مي 

  .ت نداشتندديگر خيلي فرص
   

كه امام در نجف تشريف داشـتند،   آقاي صدر با حضرت امام، زماني    ةآقا، رابط   حاج :پرسش
  چگونه بود؟

اي بـا     هميشه روابط حـسنه   .  آقاي صدر با حضرت امام هميشه قوي بود        ة رابط :پاسخ
البته يك بار در اين اواخر كه امـام         . آقاي صدر مورد تأييد امام بودند     . يكديگر داشتند 
ف بودند، به وسيله يكي از علما پيامي شفاهي بـراي آقـاي صـدر داده                در نجف مشر  

ب كـرده بودنـد، خـصوصاً در رابطـه بـا            ظاهراً مقداري ذهـن ايـشان را مـشو        . بودند
هاي حضرت امام را كه در نتيجـه برخـي            آن روحاني بزرگوار آمد و گله     . ها  فلسطيني
. اي نوشـتند  صدر هم فوراً در جواب نامهآقاي . هاي نادرست بود، منتقل نمود  گزارش

  : آن نامه تقريباً با اين جمالت شروع شده بود
  

تان به ما برسـد   ايد، اي كاش گله كنيد و گله ، خيلي خوشحال هستم از اينكه گله كرده    ...
   ...و و آن وقت ما هم در دلمان باز شودقدر لطف داريد  و ما بفهميم كه اين
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كردنـد كـه در    ها طوري برخورد مي  ايشان در جواب گله طور كه عرض كردم     همان
خيلي تشكر كردند كه حـضرت امـام        . دادند  نهايت مسئله را به نفع خودشان تغيير مي       

گله فرمودند و گفتند كه خيلي خوشحاليم كه همين انـدازه مـورد لطـف شـما قـرار                   
م دلمـان را بـاز      ايم كه از ما گله كرديد و به ما فرصت و مجالي داديد تا مـا هـ                   گرفته

جملـه  از. هـا را جـواب داده بودنـد         ك گله ت  بعد هم تك  . كنيم و اظهار اخالص بكنيم    
اشاره كرده بودند به اينكه مخلصين شما كه از كشور خودشان آواره هـستند و حتـي                 

از آنها بپرسيد كه وقتـي      . اند  هايشان در عراق هم مشكالتي دارند، به اينجا آمده          بعضي
ما فعالً پناه مخلصين شـما از اقطـار عـالم           . در چه وضعي قرار گرفتند    به اينجا آمدند    

جرايد كثيراالنتشار در اختيارشان است تا آراء و افكـار شـما را بـه آن                . ايم  قرار گرفته 
دانند منتشر نمايند و فعالً در كمال امنيـت     طرزي كه خودتان و خودشان مصلحت مي      

  .هستند
اي از    ه بـود و عـده     صـدر بـا مرحـوم امـام حـسن         بعد از اين قضيه باز روابط آقاي        

جمله آقاي صادق طباطبايي تقريباً بـين آقـاي صـدر و نجـف اشـرف                دانشجويان، از 
سه اين بزرگان، يعنـي     اين اواخر هر  . واسطه بودند )  صدر يعني حضرت امام و شهيد    (

حضرت امام، شهيد صدر و امام موسي صدر در جريـان كارهـاي يكـديگر بودنـد و                  
شـدن آقـاي صـدر،     دانيد كه به محض انتـشار خبـر ربـوده        مي. ديكي داشتند روابط نز 

حضرت امام تلگرافي به ياسرعرفات زدند و از ايشان خواستند كه فوراً اقدام كند، بـه            
ياسرعرفات هم طبق امر ايـشان  . دست آورد   ليبي سفر نموده، از وضع ايشان خبري به       

.  نتيجه اقدامات ايـشان منتـشر نگرديـد        همين كار را كرد و به ليبي سفر نمود، اگرچه         
ها، مثالً مالقات بـا علمـا و          دانيد، حضرت امام در برخي از مناسبت        همان طور كه مي   

آوردند و حتي به يادم هست كه در يكـي از            ، اسم آقاي صدر را مي      ...شيعيان لبنان يا  
ياينـد  شود كه آقاي صدر ب      هايشان فرمودند كه خوشحالي ما آن وقت تمام مي          صحبت

بـه  . و يا اينكه فرمودند انشاءاهللا آقاي صدر بيايند و بـا هـم در قـدس نمـاز بخـوانيم               
 كردن امام در مورد آقاي صدر نمايانگر آن بود كه شخصاً بـه               اعتقاد من طرز صحبت   

  .حيات ايشان معتقد هستند
   

را ) ره(، آقاي صدر آقاي خـويي       )ره(چه شد كه بعد از فوت مرحوم آقاي حكيم           :پرسش
  به عنوان مرجع تقليد تراز اول معرفي كردند؟

ـ  روز از مراسم بزرگداشـت مرحـوم آ        بعد از گذشت چند    :پاسخ اهللا حكـيم، تعـداد    ةي
به عنوان مثال هنوز چنـد      . زيادي از علماي لبنان، مردم را به آقاي خويي ارجاع دادند          

ــود كــه ــان روزي نگذشــته ب  يشــيخ محمدمهــد و اهللا فــضل محمدحــسين ســيد آقاي
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الدين بيانيه مشتركي دادند كـه هـر دو زيـر آن را امـضا كـرده بودنـد و در آن                        شمس  
  .مرحوم آقاي خويي را به عنوان مرجع تقليد معرفي كرده بودند

   
  يعني قبل از اينكه آقاي صدر نظرشان را اعالن كنند؟ :پرسش

تعـداد  در ايـن فاصـله هـم    . بله، آقاي صدر هنوز هيچ صحبتي نفرموده بودنـد        :پاسخ
خواستند تـا آقـاي صـدر نظرشـان را دربـاره       گرفتند و مي كثيري از شيعيان تماس مي  

آقاي صدر هم يك مصاحبه مطبوعاتي تشكيل دادنـد و در آن            . مرجعيت اعالن نمايد  
حـال آنهـا را بيـان         به طور مفصل تمامي مراجع آن روز شيعه را اسم بردنـد و شـرح              

هـا آن را      ت و چه بـسا در ايـران هـم بعـضي           متن آن مصاحبه اآلن موجود اس     . كردند
ايشان در آن مصاحبه، مراجع آن روز قم و نجف را، تاريخچـه زنـدگي               . داشته باشند 

ايـشان در صحبتـشان     . طور موقعيت آن روز آنها را بيان كردند         اين بزرگان را و همين    
خيلـي مفـصل راجـع بـه مرحـوم امـام        . اي به اعلميـت نداشـتند       به آن صورت اشاره   

به نهضت ايشان اشاره كردند و اينكه عمده روشنفكران و دانشجويان           . بت كردند صح
رسـند،   اهللا خـويي كـه مـي    ةيبه آ. اند ستند از پيروان ايشانكه اآلن در خارج از ايران ه    

گويند ايشان از علماي معروف هستند و امتيازي كه دارند آن اسـت كـه شـاگردان       مي
جملــه شــاگردان ايــشان شــخص هــستند و از در اطــراف عــالم منتــشر زيــاد ايــشان

ايشان بعـد از اينكـه   . گويم كه افتخار شاگردي ايشان را دارم   مجلس است و مي     رئيس
گويند كه طبق مشورتي كـه بـا          همه علما را معرفي نمودند، در آخر مصاحبه خود مي         

 اهللا خويي را به عنـوان مرجـع تـراز اول معرفـي              ةي شده، در اين شرايط آ     علماي لبنان 
كردند آن بود كه لبنان با        اي كه آقاي صدر مراعات مي       يكي از جهات عمده   . نماييم  مي

        د مراجع را ندارد و معتقـد بودنـد         وضع خاصي كه دارد، تحمل اختالف مرجع و تعد
فعالً كه نظر اكثر علماي لبنان بر تأييد آقاي خويي قرار گرفته، مصلحت اين است كه                

  .روي اين جهت خيلي تكيه داشتندايشان . ايشان را تأييد كنيم
   

  چه شد كه شهيد چمران به لبنان آمدند و در آنجا ماندگار شدند؟ :پرسش
 شهيد چمران از همان اول هم كه در ايـران بـود، جـزو دانـشجويان خـوب و                    :پاسخ

ايشان از شاگردان آقاي مهندس بازرگان بودند و معلوم بود كه در همان             . مسلمان بود 
جمله شـهيد دكتـر چمـران تـأثير         بازرگان بر برخي از شاگردانشان من     موقع هم آقاي    

ايشان يك استاد مسلمان و معتقـد بودنـد و بـه            . فكري و روحي و ايماني قوي دارند      
 اسـتاد و شـاگردي      ة برخي از شاگردان، صرفاً يك رابطـ       شان با   همين جهت هم رابطه   

 چمران به آمريكا هم كـه       شهيد. نبود، بلكه يك ارتباط روحي و فكري و اسالمي بود         
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هـاي اسـالمي تقويـت     روند ارتباطات خود  را با دانـشجويان مـسلمان و سـازمان        مي
رونـد، در آنجـا تعليمـات         مثالً با گروهي از دوستانشان مدتي به مصر مـي         . نمايند  مي

هاي اسالمي آنجـا ارتبـاط برقـرار     بينند و با جمال عبدالناصر و يا شخصيت        نظامي مي 
دكتر صـادق طباطبـايي        جمله آقاي صدر از طريق برخي از رفقايشان از      قاي  آ. كنند  مي

شـور و  شنيده بودند كه چنين فردي در آمريكا هـست و از نظـر صـفا و اخـالص و           
رغم موقعيت بسيار خوب فعليش، بعيد نيـست كـه           شوق ديني در حدي است كه به      

اي را در حومـه   صدر مؤسسهآقاي . اگر از او خواسته شود تا به لبنان بيايد، چنين كند     
اولـين مـدير آنجـا يكـي از     . صور ايجاد كرده بودند به نام مؤسسه صنعتي جبل عامل    

اين مدير  . كرد  مهندسين شيعه بود به نام عبدي فرحات كه يك سالي آنجا را اداره مي             
خواسـتند كـه مـدير ايـن مؤسـسه           آقاي صـدر مـي    . خيلي موردپسند آقاي صدر نبود    

بعـد از   . كرده، با روحيه فرهنگي و التزام ديني مناسب         باشد تحصيل اي    آموزشي شيعه 
در . آن مدير ديگري تعيين كردند و در عمل ديدند كه او هـم واجـد شـرايط نيـست                  

كـه  چنـان . نـد اينجا بود كه از مرحوم دكتر چمران دعوت كردند كه سفري به لبنان كن             
ايشان ابتـدا از آقـاي   . ندكرد عرض كردم، آقاي صدر در كارهايشان حكيمانه عمل مي       

چمران خواستند كه بيايد و اوضاع را مطالعه كند و اگـر احـساس تكليـف و وظيفـه                   
آقاي چمران هم مطالعه وسيعي را در وضع شيعيان لبنان و ظلـم             . كرد، در آنجا بماند   

بعد مـشاهده كردنـد     . تأثير قرار گرفتند     شدت تحت ند و به  و حرمان آنها به عمل آور     
اينجـا بـود كـه      . هاي مخلـصانه دارد     در دست تنهاست و احتياج به كمك      كه آقاي ص  

تصميم گرفتند در لبنان بمانند و در روستاهاي جبل عامل، بعلبـك و جاهـاي ديگـر،                 
  .آقاي صدر را ياري دهند

جـا يـك آپارتمـان        در همـان  . ايشان به عنوان مدير مؤسسه مشغول به كـار شـدند          
شـايد بـاور نكنيـد،      .  دادند ود را در آن اسكان    كوچكي گرفتند و همسر و فرزندان خ      

كرد كه ايشان يكـي از   شد تصور مي    كسي كه براي بار اول به مؤسسه وارد مي        ولي هر 
نه لباسشان لباس رياست بود و نه برخورد ايشان برخورد          . كاركنان عادي آنجا هستند   

ركت ترين كارهـايي كـه بايـد كـارگران انجـام دهنـد، مـشا              حتي در كوچك  . رياستي
  .دادند كردند و كار را انجام مي مي

شايد بازهم باور نكنيد، ولي در بعضي از كارهاي مؤسسه كه احياناً خطرات جنبـي               
. كردند  هاي مؤسسه از فرزندان خودشان استفاده مي        و جاني دربر داشت، به جاي بچه      

 اگـر   فرستاد زير يك كانال، جايي كه واقعاً خطر وجود داشـت و             مثالً فرزندش را مي   
كرد كه ايشان رئيس آن مؤسـسه         شد، اصالً تصور نمي     كسي آن وقت وارد مؤسسه مي     
كار به جايي رسيد كه همـسرشان گفتنـد مـا ديگـر             . باشد و آن بچه هم فرزند ايشان      
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شـهيد چمـران   . خانم ايشان آمريكايي بـود  . توانيم در اينجا بمانيم و خسته شديم        نمي
خواهيد تصميم بگيريد، ولي مـن احـساس         ور مي هم گفته بودند كه شما آزاديد، هرط      

 ايـشان نتوانـستند در      ةخـانواد . نم و به شيعيان خدمت كنم     كنم كه اينجا بما     وظيفه مي 
نظـر    خاطر اسالم از آنها صرف      آنجا بماند و به آمريكا بازگشتند و شهيد چمران هم به          

جا جمع شده بودنـد  بعد از شهادت دكتر چمران كه ما به لبنان رفتيم، شيعيان آن        . نمود
گفتند كه ايران به آن اندازه كه ما در برابـر شـهادت ايـشان احـساس خـسارت                     و مي 

  .كنيم، خسارت نكرد مي
آقـاي چمـران    .  عاشق و معشوق بـود     ةدكتر چمران با آقاي صدر، رابط       شهيد ةرابط

ايشان معتقد بود كه بايد تـا       . بود درك كرده بود كه عاشق ايشان        طوري آقاي صدر را   
آقـاي  .  شـرعي اوسـت  ةوجودي آقاي صدر بچرخد و اين وظيفـ    به آخر حول محور     

گونه تشخيص داده بود و معتقد بود كه بايد تا آخر           چمران موقعيت آقاي صدر را اين     
. البته آقاي صدر هم در مقابـل همـين حالـت را داشـتند    . عمر در خدمت ايشان باشد   

ت وقت ايران و آقاي صدر پيش آمده      هاي زيادي بين دول     دانيد كه اخيراً حساسيت     مي
آقاي صدر را تحت فشار گذاشته بود كه آقاي         ) منصور قدر (سفير ايران در لبنان     . بود

. .. و   دنچمران چنين است و سوابقش چنان است و بايد بـه ايـران تحويـل داده شـو                 
گفتند اگر به خاطر آقاي چمران تمامي اين روابط           زدند و مي    آقاي صدر هم لبخند مي    

  .ارزد جا هم كه برسد ميتر از تيره شود و به هر د و تيرهتيره بشو
كردند كه تيره شدن روابط بين آقاي صدر و           انديشان استدالل مي    بعضي از مصلحت  

ن روابط  سفارت و دولت ايران صحيح نيست و مصلحت شيعيان در اين نيست كه اي             
 خمينـي را كـه بـه لبنـان          ته بودند كه آقاي صدر تمام رفقاي آقـاي        فآنها گ . تيره شود 

دهد و در رأس آنها آقاي چمران است كه همكار آقاي صدر اسـت و    روند پناه مي    مي
ها بـه گـوش آقـاي صـدر           وقتي اين صحبت  . كند  اين كارها روابط با ايران را تيره مي       

دهيم و ما در خدمت ايـن         اي تغيير نمي    رسيده بود، گفته بودند كه ما اين رويه را ذره         
ايشان تأكيد داشتند كه تيره شدن روابط ما بـا ايـران   . آيند هستيم ه به لبنان مي آقايان ك 

و جاهاي ديگر، در مقابل رفاقت با آقاي چمران و همكاري با ايشان نـاچيز اسـت و                  
دانيد كـه بعـد از آن   طوري كه آنها مأيوس شدند و مي ها اهميت ندادند، به  به اعتراض 

هـاي    يادم هست كه در همان ايـام يكـي از روزنامـه   به. تر شد ديگر روابط خيلي تيره  
الصدر يطلـق النـار علـي       «: بوداي نوشت كه عنوان آن چنين         مقاله المحرر   لبنان به نام  

  ).يعني صدر بر روي دولت ايران آتش گشوده است(» م االيرانيالحك
   

  ري به ياد داريد؟ ديگةايد، آيا خاطر  اختيار ما گذاشتهبا تشكر از اينكه وقتتان را در :پرسش
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 امـام موسـي صـدر وقـت زيـادي      ةحقيقت آن است كه صحبت كـردن دربـار       :پاسخ
اي كـه در   نكتـه . توان مطرح نمـود  طلبد و در اين فرصت كوتاه مطالب زيادي نمي    مي

گـاه    ايشان هيچ . خواهم بدان اشاره كنم، راجع به اخالص ايشان در كارها بود            آخر مي 
دادند كه ديگران بفهمند اينها مربـوط و يـا متعلـق بـه       ميكارهايشان را طوري انجام ن    

هـر كـاري كـه      . كردند  وقت كارهايشان را شخصي وانمود نمي       هيچ. آقاي صدر است  
البتـه  .  و احـسان بـود  دادند به نام مجلس اعالي شيعه و يا به نام جمعيت بر انجام مي 

رسيد و كارها و      شناخت و يا از نزديك خدمت ايشان مي         هركس كه آقاي صدر را مي     
فهميد كه اين كارها همه قائم به شخص ايشان و همه از آثار               ديد، مي   خدمتشان را مي  

فهميدند كه ايـن كارهـا و خـدمات، كارهـاي شـخص               همه مي . وجودي ايشان است  
  .ليكن ايشان حاضر نبودند كه كارها به نام خودشان باشد. ايشان است

نوب لبنان و خصوصاً صور انجام دادند، چـه        ج ةثالً تمامي خدماتي را كه در منطق      م
د،  و احـسان بـو  پيش از تأسيس مجلس و چه بعد از آن، همگي به نـام جمعيـت بـر               

 صـنعتي جبـل عامـل، تأسـيس معهدالدراسـات           ةتأسيس دارااليتـام، تأسـيس مؤسـس      
خـود اعـضاي جمعيـت بـر و         .  و احـسان بـود     نام جمعيت بر    تماماً به  ... االسالميه و 
گفتند كه ما عضو جمعيت هـستيم ولـيكن تمـام خـدمات مربـوط بـه                 مياحسان هم   

آقاي صدر قبل از تأسيس مجلس سفري به آفريقا رفته بودند كه            . شخص ايشان است  
ايشان از تمام كشورهاي آفريقايي كه شـيعيان لبنـان بـه آنجـا     . چند ماه به طول كشيد  

هـايي بـا سـران و       القـات  اين كشورها م   ةدر هم . مودندمهاجرت كرده بودند بازديد ن    
 آقـاي صـدر    .كردنـد  متعـددي  هـاي ردم داشتند و در طول سفر سخنراني      مسئولين و م  

در هر مجلـس و سـمينار و كنفرانـسي كـه            . هايشان موفق بودند    همواره در سخنراني  
به ياد دارم كـه در كنفرانـسي در   . كردند، موفقيتشان بسيار عالي و بارز بود        شركت مي 

 كـه جريـان كنفـرانس را        المجاهدروزنامه  . ند و سخنراني نمودند   الجزاير شركت كرد  
هاي عرضه شده، مقالـه  ها و سخنراني كي از بهترين مقالهكرد، نوشته بود ي     منعكس مي 

  .و سخنراني امام موسي صدر بود
هايي كه در حين سفر آقاي صدر به آفريقا و يا بعد از آن به لبنـان                   ها و گزارش    نامه

اهالي شيعه آنجا نوشته بودند كه واقعاً آمدن آقـاي          . ات جالبي بود  رسيد حاوي نك    مي
 شـيعه چنـين   ةدانـستيم كـه طايفـ    مـا نمـي  . ندي بودصدر براي ما مايه افتخار و سربل      

هـاي   كخواسـتند كمـ   اي كه ساكن آنجا بودند، مي       ثروتمندان شيعه . شخصيتي را دارد  
 و احـسان را     حساب جمعيت بر   ايشان هم شماره  .  بگذارند قاي صدر مالي در اختيار آ   

هاي خود را بـه ايـن         در اختيار آنها گذارده بود و آنها را راهنمايي كرده بود كه كمك            
ها و اينكه در خدمت شما هـستيم          آنها گفته بودند كه اين كمك     . حساب واريز نمايند  
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با وجـود   . شناسيم  خاطر شخص شماست و ما غير از شما كس ديگري را نمي             فقط به 
ودند و از آنهـا خواسـته   اي صدر حسابي به نام جمعيت بر و احسان باز كرده ب         اين آق 

فـردي    و احسان هم   رئيس جمعيت بر  . حساب بريزند  را به اين   هاي خود بودند كمك 
اين مـرد بـسيار     . يكي از صلحاي لبنان است     ايشان. بود به نام آقاي شيخ محمد عقيل      

بـا اينكـه   . و از معتمدين ايشان استالدين  شدگان مكتب مرحوم شرف     بزگ از تربيت  
محمـدعلي امـين،     معمم نيست ولي در غياب آقاي صدر و نماينده ايشان آقاي سـيد            

خود آقاي صدر و بقيـه علمـا   . ردندك ايستادند و همه به ايشان اقتدا مي    گاه به نماز مي   
  .خواندند از ميهم پشت سر ايشان نم

كـه روزي برسـد كـه همـه حقـايق      اي از خاطرات مـن، اميـدوارم        اين بود خالصه  
  .انشاءاهللا. مربوط به امام موسي صدر بيان شود تا حقيقت بر همگان روشن گردد

  

  1373بهار ، قم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
  
  
  
  
  

  خدا صالح عبد، صدر موسي امام
  

االسالم والمسلمين شيخ عبدالحسين ايماني ةحج  
  
  

ست و قلم به دست گـرفتن و        ل و اهلش اليق ا    گفتن در حق انسان كامل از كم        سخن
ايمان الزم است اوالً معني قلم را         هاي مخلصين و اهل     شمردن صفات نيك و خصلت    

مـوده باشـد، ايـن    ن ن نبيله كامله آراسته و مزيهاند و خود را با صفات فاضله حميد بد
كه در قواعد علم منطق آمده است، معـرِّف بايـد از أجلـي از معـرَّف                 چنان. ثانياً است 

 باشد ولي در اينجا مجازاً و تطفالً قلم به دست گرفتـه و ايـن صـفحات را پـر                     اجلي
گفتن از انسان عادي است كه معني انسانيت را داشـته   اين شرايط براي سخن. كنيم  مي

گفتن از انساني كه خود از سالله و عترت پاك مهبط وحي و               است، تا چه رسد سخن    
 حتمـاً و الزم اسـت معـرف از ايـن      در اين صورت  . معدن رحمت و خزان علم باشد     

اال بايد پناه برد بـه   و. پاكان باشد، هرچند اهل قلم و سخن و كماالت ديگر دارا باشد         
هـاي محكـم الهـي     كالم وحي كه در اينجا براي اداي حق مطلب واجب است از آيـه         

چـون االمـام موسـي الـصدر مـصداق آيـه       . ها استفاده نمود گونه شخصيت  درباره اين 
  : فرمايد الهي است كه ميشريفه 
  

اهللا بقوم يحبهم و يحبونه أذّلة علي المؤمنين    منكم عن دينه فسوف يأتي     تديا ايهاالذين آمنوا من ير    
اهللا يؤتيه من يشاء واهللا       اهللا و اليخافون لومة الئم ذلك فضل        أعزّة علي الكافرين يجاهدون في سبيل     

  .واسع عليم
  

اني بود كه مورد لطف و محبت خداوند متعال قـرار  و واقعاً امام موسي صدر از كس     
رود، بعد    او در برابر مؤمنان چنان ذليل و خاضع و خاشع بود كه يادم نمي             . گرفته بود 

  بعلبك  ةانجام داد، تشريف آوردند به منطق     ني كه در مسجد عامليه بيروت       از آن تحص 
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قـه عرسـال   نطو در آنجا متوجه شـدند كـه در حـين تحـصن، درگيـري بـين اهـل م                   
 ةصورت گرفته و يك نفر از اهـل منطقـ         ) نشين  مسيحي( قاع   ةو منطق ) نشين  مسلمان(

اين منطقـه از بعلبـك پنجـاه كيلـومتر فاصـله دارد و         . عرسال به شهادت رسيده است    
 خواستند مـانع شـوند بـه        ها  بعضي. ايشان تصميم گرفت به منطقه برود براي تسليت       

ولـي  . سـنّت هـستند     ي است و دور است و اهـل        اينكه وقت نيست و جاده خاك      ةبهان
 عرسال پـر گـرد و خـاك و        ة منطق ةجاد. د برود و همراه ايشان رفتيم     ايشان مصمم بو  

ـ     ها تنگ و مشقّت     كوچه از . ر و كوچـه پـدر شـهيد   آور بود، تا رسيديم بـه منـزل محّق
ن  گردوغبـار بـه سروصـورتما      ةهمـ . همراه مردم كه با ما بودنـد      اتومبيل پياده شديم،    

هـا را     م و لبخند مخصوص، تمام خستگي     اما با يك تبس   . گرفته بود، حتي خود ايشان    
به همه، وارد منزل كوچك پدر شهيد شـديم،         » خسته نباشيد «از جان گرفت و با يك       

  .گفتن و خداحافظي  خواندن و تسليت  با يك فاتحه
در حـين  چه نـسبت بـه رزمنـدگان اسـالم كـه      . گونه بود او نسبت به كل مردم اين   

 و چه نسبت به شاگردان محروم و فقيـر و مستـضعف و يتـيم                ،آموزش نظامي بودند  
خواندنـد،    جنوب لبنان كه در مدرسه جبل عامل برج شمالي منطقـه صـور درس مـي               

اين مرد  و چون .شد  يك شاگردان جوياي حال مي      برخورد پيامبرگونه داشت و از يك     
 اكرم  پاك پيامبر  ةبزرگ از سالل  

باشند، وقتي باخبر شـد كـه        العباد مي سةسا است كه    ص
دفـاع روسـتاي ديراألحمـر        خواهند بـه زنـان و كودكـان بـي           عشاير منطقه بعلبك مي   

كه  در حالي(درنگ توسط راديوي رسمي دولت لبنان      ور شوند، بي    نشين حمله   مسيحي
از همان مسجد پيامي به عشاير شـيعه منطقـه بعلبـك فرسـتادند و               ) در تحصن بودند  

دفاع حمله كند، به منبر و محراب و مـسجد   د كه هركه از شما به اين روستاي بي   گفتن
و زن و فرزند من حمله كرده است و با اين پيام توانستند جلـوي فاجعـه بزرگـي را                     

گونه بـود و   گرايي حاكم بر آن است اين سياست ايشان در كشوري كه مذهب     . بگيرند
 ع شهادت به واليت امير مؤمنـان علـي  ةحّقةها بود كه ميسر گرديد، كلم     ياستبا اين س  

  .كه در اذان شيعه است، از راديوي رسمي لبنان پخش شود
 اين مرد محبوب خدا با صفات نيكي كه داشت در قبال مؤمنـان ذليـل و متواضـع                  

  .ژيان مقتدر و عزيز و توانا بود، اما در برابر كافران و منافقان مانند شير
 ... ياسرعرفات كه حيني لبنان در  يونسكوي تماع بزرگ آن اج  در كه كنم  نمي فراموش

گفـت، امـام موسـي صـدر           آزادي قدس شريف سـخن مـي       ةاز يأس و نااميدي دربار    
  : خطاب به او گفت

  
  القدس يأبي ان يتحرّر إال علي أيدي المؤمنين شرفاعلم يا اباعمار ان 
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  : يا در آن سخنراني كه گفت
  

جنگيم و با چنگ و دندان با اسرائيل          ريف تا آخر مي   ها و غاصبان قدس ش      با صهيونيست 
  !غاصب بجنگيد

ي فـشاني در راه اعـتال   بله برادر عزيز، زندگي مردان الهي حماسه و جهـاد و خـون         
. اهللا گرفته شده باشـد  است كه از مكتب علي ولي صاهللا كلمه الاله االاهللا و محمد رسول   

حمـد اسـت و امـام موسـي         م   آل خط شرخ شهادت، خط   : امام عزيز و راحل فرمودند    
  . پاك و شاگردان اين مكتب و خاندان استةصدر از سالل

ايـشان بـه   .  اينها از فضل خداست كه يؤتيه من يشاء واهللا واسـع علـيم اسـت    ة هم
ـ   بودند كه آثارش در حوزه   فضل الهي از اجتهاد علمي حوزوي برخوردار          ةهـاي علمي

 فـضل ايـشان   ةاز علماي لبنـان دربـار  تي كه بعضي قم و نجف اشرف مانده است، وق   
ـ ودنـد، بعـضي ديگـر از شـهيد سـعيد آ           اشكال و تفوه كـرده ب      محمـدباقر   اهللا سـيد    ةي

علمي برخوردارند يـا خيـر؟ آن       كه آيا ايشان از فضل      اند    نظرخواهي نموده ) ره(صدر
  : بودندشهيد سعيد جواب فرموده 

  
د، حـاال ديگـر واضـح اسـت و     وقتي كه ايشان در نجف اشرف بودند مجتهد مسّلم بودن        

اين مسئله چنان در محافـل علمـاي لبنـان كـه        . آنچه را كه عيان است نياز به بيان نيست        
  . آگاهي نداشتند پيچيد كه صم بكم شدند

  
  .اهللاحمةوالسالم عليكم و ر

  
  1373 تابستان ،اصفهان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

  سياست و علم جامع
  

  اهللا دكتر محمد صادقي ةيآ
  
  

گـردد و روابطتـان بـا ايـشان در چـه              آشنايي شما با آقاي صدر به چه زماني برمي         :پرسش
  حدي بود؟

سن مـا خيلـي     قم شديم، افراد هم ة علمي ةش كه ما وارد حوز    . هـ 1320 در سال    :پاسخ
 همين دليل به. رضاخان تازه رفته بود و آن تشكيالت را تازه برچيده بودند      . كم بودند 

بـه مدرسـه فيـضيه كـه وارد شـدم، اولـين جـوان              . افراد روحاني هم بسيار كم بودند     
مـادام  ). سال پـيش  53يعني (سن و سالي كه با آن برخورد كردم آقاي صدر بودند            هم

هاي مرحوم عالمه درس در.  درسي بوديم  ةدور  تند، ما هم  شن در قم تشريف دا    كه ايشا 
بـا  ) هاي خصوصي ايشان     عمومي ايشان و هم درس     هاي  هم درس ) (رض(طباطبايي  

كردنـد، در درس      هاي تفسير ايشان شـركت نمـي        البته در درس  . كرديم  هم شركت مي  
كردند و در مجالس خـصوصي كـه در آن كتـاب روش رئاليـسم را      فلسفه شركت مي 

رفتن مـن بعـد از        نجف. ايشان بعداً به نجف رفتند    . فرمودند شركت داشتند    مرقوم مي 
اي كه در مسجد اعظـم عليـه    ، بعد از آن هنگامه43 ــ  42 هايان بود، يعني در سال    ايش

  ...من از تهران آمده بودم و براي اولين بار عليه شاه افشاگري كردم و . شاه برپا شد
من دو نفـر را     . جتهد بودند اي كه فارغ شدند، قطعاً م       هاي حوزه   آقاي صدر از درس   

ند و ممتاز بودند، يكـي آقـاي صـدر بـود و ديگـري                قم ديدم كه نبوغ داشت     ةدر حوز 
آقاي صدر ترجيح دادند كه بـه خـارج از كـشور برونـد و يـك        . مرحوم آقاي بهشتي  

تصميم داشـتند كـه در خـارج از كـشور     . ريزي كنند تشكيالت اسالمي را در آنجا پي   
ـ . مخصوصاً لبنان، مسلمانان و شيعيان را از مظلوميت تاريخي خود نجات بدهنـد             ن اي

 اهللا سـيد  ةياال ايشان اگر مثل مرحوم آ و. نظر ايشان بود و انصافاً هم يك فداكاري بود  
نظر من آقاموسي صـدر از         به. كردند  ماندند قطعاً گل مي     محمدباقر صدر در حوزه مي    
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با . تر بودند، يعني استعدادشان بيشتر بود      اند قوي   برادر بزرگوارشان كه تازه فوت كرده     
آقاي صدر از نظر نبوغ علمي و فهم        . رضا صدر خيلي قوي بود    آقا   جاينكه مرحوم حا  

شود و يا      پيدا نمي  ايشان فرد نابغه و ممتازي بودند كه نظيرشان يا        . خيلي ممتاز بودند  
  .گردد ي يافت ميسخت اينكه به

   
  آقاي صدر از نظر روحي و اخالقي چه خصوصياتي داشتند؟ :پرسش

ـ  . رد اسالمي صحيح بود   برخورد آقاي صدر يك برخو     :پاسخ  و علمـي  ياز نظر اخالق
كردند كه حتي يهود و نصاري را هم به خودشان جلب             اي رفتار مي    گونهو سياسي، به  

خواستند مجلس اعـالي اسـالمي شـيعه را           يادم هست اوايلي كه ايشان مي     . كردند  مي
ي فروشـ  در آنجـا بـه يـك بـستني    . آمد زيادي داشـتند  و تشكيل بدهند، به صور رفت    

چرا اين كـار را كردنـد؟ بـراي اينكـه           . مسيحي رفتند و از او بستني گرفته و خوردند        
. گيرد و مسيحي پاك اسـت       فروش مسيحي بستني مي       مردم ببينند ايشان از يك بستني     

مثالً ايشان در مجـالس     . رأي ايشان طهارت اهل كتاب بود و رأي من هم چنين است           
. كردنـد كـه آنهـا فـرار كننـد            هم صحبت نمي   اي  به گونه . كردند  نصاري سخنراني مي  

خواندنـد و   خواندند، هم از انجيل مي هم از قرآن مي . كردند  برعكس آنها را جذب مي    
. چون برخورد ايشان يك برخورد جامع و برخورد اخالقي صحيح بود          . هم از تورات  

 وجود  بدگويي عليه ايشان  . كردند  اي طي مي     را تا اندازه   صاهللا  يعني همان روش رسول   
 و چـه در ميـان       ،نداشت، چه در ميان يهود و نصاري، چه در ميان دروزيان و علويان            

همين جهت هم توانستند مجلس اعالي شيعه را تشكيل بدهند و             به... و  ها    كمونيست
البته ايشان نظريات باالتري هم داشتند كه دشمنان نگذاشـتند          . به آن مقام عالي برسند    
  .عملي سازدايشان آنها را در لبنان 

   
هايي كه آقاي صدر در لبنان داشتند، روحانيت شيعه تا چه حد با ايشان                در فعاليت  :پرسش

  همگام بودند؟
چون دلـشان   . كردند   اوايل بعضي از روحانيون شيعه لبنان با ايشان مخالفت مي          :پاسخ

قدربـه ايـن    آقـاي صـدر آن    . خواست كه خودشان صاحب مقام بشوند و نه ايشان          مي
حتـي بـراي اينكـه آنهـا        . اي نـدارد    نيون شيعه محبت و مالطفت كرد كه انـداره        روحا

در ظـاهر بـا روحـانيون شـيعه ايرانـي           ،  ... و حسادت نكرده و مزاحمت ايجاد نكننـد      
دادند كه يك روحاني ايراني در فالن شهر و يا ده             مثالً اجازه نمي  . كردند  موافقتي نمي 

شدند كـه مـا     وستان ايراني به من متوسل مي     تا آنجا كه بعضي از د     . امام جماعت شود  
من هـم براسـاس آشـنايي     . در هستيم و نه ايران داريم و نه اينجا          چه كنيم، ما كه دربه    
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خودم آنها را به بعـضي از شـهرها و يـا روسـتاها بـراي امامـت جمعـه و جماعـت                        
ردنـد، بـا    ك  فهميدند ظاهراً به نفع آنها فعاليتي نمي        ولي اگر آقاي صدر مي    . فرستادم  مي

البته اگر تنها به ظاهر قضيه نگاه شود، ممكن اسـت        . آنكه قدرت ايشان خيلي باال بود     
نظر ايشان اين بـود     . طور نبود   كه مسئله اين    در حالي . حتي قضاوتي منفي مطرح گردد    

كه حسد روحانيون لبنان را كه خيلي عجيب بود تا حدي تقليل دهد، تا اينكه بتوانـد                 
به هرحال من با ايشان رفيق بودم       . ي شيعه لبنان را درست نمايد     زيربناي مجلس اعال  

هـاي    ولـي خـوب، نقطـه     . كنم كه اگر تشريف دارند برگردند       و رفيق هستم و دعا مي     
  .هاي تاريك ايشان بود روشن ايشان خيلي بيشتر از نقطه

   
  ند؟چه شد كه ايشان حوزه را رها نمودند و لبنان را براي فعاليت انتخاب كرد :پرسش

الدين صاحب المراجعات     فشر يكي آنكه مرحوم سيد   .  علل اصلي دو چيز بود     :پاسخ
الدين   عبدالحسين شرف  واقعاً سيد . فتند و الزم بود كه كسي جاي ايشان باشد        راز دنيا   

خـوب  . مقام بسيار ممتازي در طرفداري از عقايد شيعي و به طور كلي اسـالمي دارد              
از . توانستند جاي ايشان را بگيرند      نان هم هرگز نمي   جاي ايشان خالي بود و علماي لب      

توانـست بـرود و    طرفي هم از ميان كساني كه آن زمان در قم بودنـد، كـسي كـه مـي                
 برازندگي داشت و اصلش هم لبناني بود، آقاي صدر بودند كـه رفتنـد و جـاي سـيد                  

 ن سيد چو. منتها به صورت مضاعف جاي ايشان را گرفتند       . الدين را هم گرفتند     شرف
اما آقاي صـدر هـم مكانـت علمـي و هـم             . الدين مكانت علمي ممتازي داشت      شرف

چون از نظـر علمـي      . چربيد   سياسي ايشان البته مي    ةبجن. ندمكانت سياسي را پر نمود    
وضع طوري بـود  . توانستند هم داشته باشند  ايشان ديگر درس و بحثي نداشتند و نمي       

البته ايـن نكتـه را بگـويم    . دادند ا انجام ميها وظايف ديگري ر  خوب اين . شد  كه نمي 
مـثالً بـه    . دندط بو شد، ايشان كامالً به مباحث مسّل       كه از نظر علمي هروقت بحث مي      

اي نوشته بودم كه در لبنان پخش شد بـه نـام               نماز مسافر جزوه   ةيادم هست كه دربار   
.  نيـست   فرسخ درسـت   8 فرسخ و    4و نظرم اين بود كه بحث       ) ةالصلو  متي نقصر من  (

  : ايشان كه جزوه را ديده بودند، فرمودند
  

  . يك موقعي بيا با هم بحث كنيم
  

  : و ايشان فرمودند ــنه محل سابق، بلكه محل جديدــ به محل مجلس اعال رفتم 
  

شود بـا ايـن آزادي        شما اگر نظرت اين هست، خوب من هم نظرم اين هست، ولي نمي            
  ! گفت
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فهم هست و دريافت اين مسائل را          ذوق و اهل     ش اهل ديدم نه، ايشان ماشاءاهللا خود    
  .ه ندارمكنم و تقي گفتم ولي من مالحظه نمي. كند هم دارد، ليكن مالحظه مي

م كه به نوفل لوشاتو كه رفتيم تا حضرت امـام را زيـارت كنـيم،        همچنين به ياد دار   
 بـوده اسـت،     برانگيـز   آقاي بهشتي گفتند كه اين مسئله نماز مسافر شما خيلي جنجال          

بلـه، آقـاي صـدر آدم       . شـود گفـت     ام اين است ولي به اين آساني نمي         من هم عقيده  
  .روشني بود، ولي با توجه به وضعيت آنجا مجبور بودند تحفظاتي داشته باشند

   
خواسـتند يـك حكومـت     مدت آقاي صدر در لبنان چـه بـود؟ آيـا مـي           دراز ةبرنام :پرسش

  ه ديگري داشتند؟اسالمي ايجاد كنند يا آنكه برنام
هـا و شـيعيان       هايي كه مسلمان    ايشان با توجه به مظلوميت    . طور است    بله همين  :پاسخ

ولـي  . در لبنان داشتند، خود دست به كار شد و مجلس اعالي شيعه را به وجود آورد          
خواست از مجلـس اسـتفاده        ايشان مي . اش اين نبود كه در اين نقطه توقف كند          برنامه

هاي آخر يك بار اعـالم       ايشان در اين سال   . ف باال و باالتر دست بيابد     نمايد و به اهدا   
  صـدها هزارنفـر در    .  دارنـد  كرد كه مردم در صور جمع شوند زيـرا ايـشان صـحبتي            

كـه در  ...  و  هـا را بـست      دولت حتـي راه   . صور جمع شدند و ايشان سخنراني كردند      
و نـه   ــ  ه در درازمدت    نظر ايشان اين بود ك    . نهايت وضعيت به حالت معارضه رسيد     

.  خودش و يا كسي كه صالحيت دارد، حكومت اسالمي تشكيل بدهـد             ــ مدتكوتاه
در . رفتيم كـه هـواي خنكـي داشـت          ها به جباع شهيد ثاني مي       يادم هست در تابستان   

يعني فرنجيـه   (صدر  موسي  وليسقط فرنجيه و ليحل امام      : هايم گفتم   يكي از سخنراني  
فرنجيـه آن زمـان     ). جمهـور بـشود     موسي صـدر بايـد رئـيس      بايد ساقط شود و امام      

اين را كه گفتم، مردم خيلي ابراز احـساسات كردنـد و كـف              . جمهور لبنان بود    سئير
 آقاي چمران كه خيلي با هم رفيق بوديم به منزل مـا تـشريف آوردنـد و                بعد... د  دنز

خـدا  . نباشـد گفتم راضـي    . فرمودند كه امام از اين حرفي كه شما زديد راضي نيست          
هـاي   بايد راضي باشد، منظور من آقاي صدر نبود، منظور من اين اسـت كـه ايـن آدم             

خبيث بايد بروند و حكومـت دسـت يـك نفـر مـسلمان برازنـده باشـد و در لبنـان                      
مگر ما  .  يا نباشند  تر از ايشان از نظر سياسي كسي را نداريم، حاال راضي باشند             برازنده

   ايشان هستيم؟ تابع فرمايش
ي  مثالً وقتي كه جنـگ شـروع شـد، آقـا           .البته اين يكي از انتقادات ما به ايشان بود        

حتي بـه بعلبـك رفتنـد و    . صدر خيلي عالقه نداشتند كه صريحاً در آن دخالت بكنند       
. كنـد   آنجا را ساكت كردند كه ما خيلي ناراحت شده بوديم كه ايشان چرا چنـين مـي                

ل و احتياط بيشتر    خواست با تأم    ايشان مي خوب اگر بخواهيم حمل بر صحبت كنيم،        
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ايشان . اين اختالفي بود كه ما با آقاي صدر داشتيم        . و با قدرت كارهايي را انجام دهد      
طـور كلـي      قدر با طرح و برنامه جريان را انجام بدهد كه به نظر ما بـه              خواست آن   مي

  .كرديم ها موافقت نمي كردن رفت و ما با اين طوالني كار از دست مي
   

  طور كلي چگونه بود؟  آقاي صدر با حضرت امام و انقالب بهةرابط :پرسش
در اوايـل بـا شـاه از نظـر صـوري اخـتالف              .  ايشان با امام چند نوع بود      ة رابط :پاسخ

 فنـي  ةمـا در دانـشكد    .  شاه مالقـات كردنـد     چنداني نداشتند حتي به ايران آمدند و با       
جريـاني پـيش آمـد كـه ايـشان         . ودنـد صور بوديم كه آقاي چمران هم رئيس آنجـا ب         

  : فرمودند
  

شوم، چون جناب حضرت امام خميني چنين كردند و چنـان       من از حاال دارم انقالبي مي     
    ...كردند و محبت كردند و

  
واال از  . از آن وقت ايشان شروع كردند و يك مجموعه كارهاي انقالبي انجام دادند            

هـاي    خـاطر مـصلحت     ب هم نبودند، فقط بـه     البته ضدانقال . اول ايشان انقالبي نبودند   
يكـي از اختالفـات مـا بـا ايـشان           . لبنان و شيعه تظاهر به همكاري با انقالب نداشت        

مـثالً  . كرد  گاه مخالفت علني با ما نمي       البته ايشان هيچ  . همين بود كه ما ضدشاه بوديم     
ـ     الدين فارسي و آقاي نفري، به       در ماجراي دستگيري آقاي جالل     زي كـه   عكس آن چي

گفته شده بود اقدام كردند، درست است كه ايشان گاهي در ظاهر با مبـارزين ايرانـي                 
از جمله ادله من اين است كه به آقاي صـدر           . توافقي نداشت، ولي باطناً توافق داشت     

لي ايشان هم تأم. خيلي صحبت كرديم. ها را از بين ببرند     گفتم كه آقا ممكن است اين     
كنم تا بـراي ايـن دو          فالني را كه معاون ايشان بود وكيل مي        كردند و فرمودند كه من    

همين كار را هم كردند و اين دو نفر آمدنـد  . نفر كاري بكند و مشكل آنها را حل كند  
بلـه از   . شد گفت مخالف انقالب     به ايشان نمي  . اين از خدمات آقاي صدر بود     . بيرون

ودند و در اين مراحل اخيـر       نظر ظاهري خيلي فعاليت نداشت، ولي در باطن موافق ب         
  .شوم هم گفتند كه من از حاال دارم انقالبي مي

   
 اهللا و شيخ محمدمهدي     محمدحسين فضل  روحانيون شيعه لبنان از قبيل آقايان سيد       :پرسش

  الدين در آن موقع نسبت به انقالب ايران چه موضعي داشتند؟ شمس 
و بعضي اصالً آنهـا بـا مـا مخـالف            .ها نوعاً با كارهاي شاه موافق بودند        بعضي :پاسخ
. آقاي صدر هيچ مخالفت علني بـا مـا نداشـتند          . مخالفتشان هم با ما علني بود     . بودند

كردنـد كـه گفتنـي         و طوري علناً مخالفت مي     .كردند  ها با ما علناً مخالفت مي     ولي اين 
  .نيست
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ه آقـاي   ها احتمال دارد كـ      در بعضي از جريان   . شود گفت   اينها مطالبي است كه نمي    
  .صدر هم از جانب روحانيت لبنان در محذور بوده باشد

   
ماندند و    نظر شما اگر ايشان مي      با توجه به شناختي كه شما از آقاي صدر داريد، به           :پرسش

  داشتند؟ بودند و يا اينكه موضع ديگري مي شدند، همگام با انقالب مي ربوده نمي
 فني صور داشـتيم،     ةقاتي كه در دانشكد   م ايشان در مال   طور كه اشاره كرد     همان :پاسخ

. طور بـود  از آن به بعد هم واقعاً اين. شوم من دارم از حاال به بعد انقالبي مي    : فرمودند
. لبنـان جـاي كـوچكي بـود       . اگر ايشان مانده بودند شايسته نبود كه در لبنـان بماننـد           

ايشان از نظـر    . ندشايسته بود كه بيايند ايران و حتي معاون درجه اول مرحوم امام باش            
بعـد از امـام     . تر بودند، حتي از مرحوم آقاي بهشتي        سياسي از تمامي اقران خود قوي     

درسـت اسـت كـه      . در اين مورد من هيچ شكي نـدارم       . هم شايستگي رهبري داشتند   
اشخاص هم نقاط تاريك دارند و هم نقاط روشن، ولي بايد حـساب كـرد كـه نقـاط          

. آقاي صدر نقاط روشنشان خيلـي بيـشتر بـود         . ريكروشن زيادتر است و يا نقاط تا      
نظر من اگر در كل عالم اسـالم بگـرديم و دنبـال كـسي                 به. هيچ كسي معصوم نيست   

تـوانيم   باشيم كه از نظر علمي و سياسي جامعيت داشته باشد و كار كرده باشـد، نمـي              
اسي مقـدم   نظر من از آقاي بهشتي در مسائل سي         ايشان به . مثل آقاي صدر را پيدا كنيم     

نظـر مـن اصـالً بـه ايـران            شـدند و بـه      بودند و همگام با مرحوم امام هم بودند و مي         
  .آمدند مي

هايي بود كه ايشان را از صحنه خارج كردند، ولـي اگـر               دانم كه چه دست      من نمي 
طور بودند كه فرد دوم بودند، يعنـي بعـد از       آوردند ايران، واقعاً اين     ايشان تشريف مي  

از نظر سياسي بر آقاي بهشتي مقدم بودند، ولي از          . ومي غير از ايشان نبود    امام ديگر د  
  .از نظر علمي هر دو مثل هم بودند. نظر علمي خير
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  ... ايراني مبارزين مدافع
  

  گفتگويي با آقاي نفري
  
  

ري خـود و   دسـتگي ة كتاب خاطرات خود، مطالبي، دربـار     الدين فارسي در    آقاي جالل 
آقاي نفـري در رابطـه بـا امـام موسـي صـدر مطـرح سـاخته و حـق آن بـود كـه از                       

قبل از بررسي كامـل كتـاب آقـاي فارسـي،           ... ه شويم   اهاي آقاي نفري هم آگ      ديدگاه
  :كنيم هاي آقاي نفري را نقل مي ديدگاه

هاي سياسـي و احـزاب مختلفـي وجـود داشـتند و               در شرايط آن روز لبنان، گروه     ... 
ها موقعيتي را به وجود آورده بودند كه فردي مانند آقـاي              اين گروه . كردند  عاليت مي ف

. هاي حزبي و احزاب سياسـي را پـذيرا باشـد            توانست گرايش   وجه نمي    هيچ صدر به 
توانيم ايـشان     بينانه قضاوت كنيم، مي     اگر بخواهيم در مورد شخصيت آقاي صدر واقع       

دريا زماني كه جزر    .  مد و امواج كوتاه و بلند دارد       را به دريايي تشبيه كنيم كه جزر و       
. فرسـتد  آيد، يك دسته امواج كوتاه و بلند را به ساحل مـي      شود و آب باال مي      تمام مي 

 ايـن دريـا  . توانند با قدرت دريا تقـابلي داشـته باشـند        نخواهي نمي  اين امواج خواهي  
طور   ايط لبنان هم واقعاً همين    شر. آيد  تدريج باال مي  زند و به    است كه امواج را پس مي     

آنها تقابـل و ضـديت      . هاي سياسي، قدرت مقابله را نداشتند       اين احزاب و گروه   . بود
كردند تا به نوعي به ايـشان         آنها تالش مي  . شدند  داشتند و با آقاي صدر درگير هم مي       
يـشان  با وجود اين آن قدرت را نداشتند كه بـا ا . آسيب برسانند و ايشان را متهم كنند      

  .رقابت و مبارزه اساسي كنند
   

  هاي سياسي مورد نظرتان هستند؟ لطفاً توضيح بفرماييد كه چه احزاب و گروه :پرسش
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 اول احـزاب  ةي سياسـي كـه مـورد نظـر ماسـت در درجـ      هـا  احزاب و گـروه   :پاسخ
گـراي لبنـان،    احزاب چپ. گراي سياسي لبنان بودند كه با ايران هم مربوط بودند         چپ

ها همان زمـان هـم      اين. ارتباط نبودند   هاي سياسي ايران بي     با احزاب و گروه   آن زمان   
  .هايي مثل منافقين در ارتباط بودند به اشكال مختلف با گروهك

شد كه آقـاي   مثالً گفته مي. شد اي ايجاد مي    در هر صورت گاهي اوقات جو بدبينانه      
ايي كـه آن موقـع بـا رژيـم        ه  گروه(ها    تك اين گروه    صدر چرا مستقيماً خود را با تك      

ها در ارتبـاط بودنـد        و يا حتي افرادي كه آن زمان با اين گروه         ) ايران در مبارزه بودند   
اما شخصيت آقـاي    . شكافتن اين مسئله شايد وقت زيادي را بطلبد       . كند  هماهنگ نمي 

 هـا و يـا افـراد وفـق     صدر واقعاً باالتر از اين بود كه بخواهند خودشان را با اين گروه    
كردنـد كـه     علت خيلي راحت ايـشان را مـتهم مـي          همين   به. دهند و يا همگام سازند    

اند و نسبت به مبارزين ايرانـي برخـورد سـردي        سازشكارند و با رژيم ايران هماهنگ     
  .گونه نبود كه واقعيت امر اصالً اين دارند در حالي

   
ـ             :پرسش ارزين ايرانـي اطالعـات   شما قطعاً در مورد رابطه امام موسي صدر با انقالب و مب

  ممكن است مقداري اين مسئله را باز نماييد؟. زيادي داريد
در . من ناچارم برخي از خاطرات و برخوردهاي شخصي خـودم را بيـان كـنم               :پاسخ

ــادي بودنــد   ــراد زي ــاري اول مــن، اف از جملــه همــين شــخص ــــ خــصوص گرفت
 كـه نهايـت تـالش را        ـ ــ  كه با هم چند روزي در زندان بوديم       ) الدين فارسي   جالل(

گونه نقش بسته بود كه وانمود كنند، آقاي صـدر پـشت    كردند و يا در ذهنشان اين       مي
ايشان اصرار داشت كه اصالً آقاي صدر باعـث دسـتگيري مـا هـستند و      . مسئله است 
آقاي صدر بـه نـوعي   . ايشان بوده است ة   كه براي ما ايجاد شده، به واسط       اين مشكلي 

كنند تا ما را تحت فشار قرار دهند و بگيرنـد و تحويـل ايـران                  د مي رژيم لبنان را تأيي   
يعنـي  . درگيري داشـتيم ) الدين فارسي جالل(ما همان موقع در زندان با ايشان   . بدهند

گـويم كـه مـا        و صحبت كنيم، مي   اگر اآلن هم شرايطي پيش بيايد تا ما با هم بنشينيم            
كنيـد اصـالً منـصفانه     ي كه شما مـي هايتاشتيم و اين صحبموقع هم درگيري د  همان

را، آن    شخصيت يك مـسلمان ديگـر      كه نداريم  حق يعني ما به عنوان مسلمان     نيست،
  .آن ضربه بزنيم به يا حتي كنيم و گونه متهم را، اين شخصيتي ننيچ هم
   

  چه شد كه آقاي فارسي و دوستانشان به چنين ذهنيتي رسيدند؟ :پرسش
ممكن است يـك سـري مـسائل        .ي مسائل خصلتي است   اينها يك سر  . بگذريم :پاسخ

  .خصلتي در بين بوده باشد
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اي خودشـان بـا     منظور ما از اين سؤال آن است كه آيا آقاي صـدر در برخوردهـ               :پرسش 
هايي را نشان داده بودند كه آقايان به چنين ذهنيتـي             ن ايراني، سردي  يمسائل نهضت و مبارز   

  رسيدند؟
تـا شـرايط آن روز را در     . گردد به شرايط آن روز لبنان        اين سؤال شما باز برمي     :پاسخ

شـرايط آن روز لبنـان بـه        . ها جـواب داد     شود به اين نوع سؤال      نظر نگيريم اصالً نمي   
 نجف ارتباط داشـتند     آنها با . اي بود كه اكثريت افراد روحاني طرفدار امام نبودند          گونه

و به مرحـوم حـضرت امـام حتـي     ) اهللا خويي   ةياهللا حكيم و با مرحوم آ       ةيبا مرحوم آ  (
ـ يط لبنان ناچار بودنـد كـه هـواي آ         آقاي صدر در آن شرا    . هيچ گرايشي نداشتند   اهللا   ةي

اش را حفظ كنند و در  اهللا خويي را داشته باشند و با روحانيت لبنان رابطه       ةيآحكيم و   
ـ  و افرادي كه دور  . عين حال با مسائل ايران و حضرت امام هم ارتباط داشتند           امـام  ر  ب

كردن بين ايـن      منتها جمع . آمدند   مرتب نزد آقاي صدر مي      و مريدان امام بودند  . بودند
توانـست   ايـشان نمـي  . اي نبـود  ها و افـراد مختلـف كـار سـاده       ها و اين گرايش     جناح

 ايد از چهار تـا فـرد فـراري مبـارز          روحانيت لبنان و مسائل آنجا را رها كند و علناً بي          
كرد  اي نبود و همين مقدار حمايتي كه ايشان مي         اين كار ساده  . عليه ايران حمايت كند   

گرفتنـد و     واقعاً جاي قدرداني داشت كه در آن شرايط باز هم زيـر بـال افـراد را مـي                  
توانستيم انتظار داشته باشيم كه ايـشان بياينـد مـسائل خـاص               ما نمي . كردند  كمك مي 

 عـين حـال ايـشان حمايـت هـم      امـا در . لبنان را رها كنند و فقط جانب ما را بگيرند      
اش حضور مرحوم چمران در موسسه صـور بـود و يـا تأييـدي كـه                   نمونه. كردند  مي

 ماها زير چتر آقاي صدر بوديم و همين دليـل           ةباالخره هم .  آورد ايشان از ما به عمل    
  .روشني است بر اينكه ايشان هواي ما را هم داشتند

   
نقش امـام  . ان و آقاي فارسي صحبت بفرماييد    ماجراي دستگيري خودت   ةلطفاً دربار  :پرسش

  موسي صدر از ابتدا تا انتهاي ماجرا چه بود؟
حتـي آقـاي   . وت نگه دارنـد آقاي صدر نهايت كوشش را كردند تا ما را در بير        :پاسخ

كـه آن روز    (يعقوب را كه همراه ايشان ناپديد شدند، پيش دادستان لبنـان            شيخ محمد 
دادستان لبنان گفتـه بـود كـه مـا          . تا وساطت كند  ) تادندظاهراً آنتوان دحداح بود فرس    

سالم ما را به آقاي صدر برسانيد و بگوييد كه ما از ايـشان          . شديداً تحت فشار هستيم   
ها را از     نو مصلحت اين است كه چند صباحي اي       ــ  كنيم كه اجازه دهند       خواهش مي 

ن نگـه داريـم مـشكالت       كه تحت فشار هستيم و اگر آنها را اآل        چرا. لبنان خارج كنيم  
آنها با خواهش و تمنـا از آقـاي صـدر اجـازه             . ها  كنيم و از اين حرف      سياسي پيدا مي  
حاال اينجا اگر كسي بخواهد بدبينانه قضاوت كند، ممكن است بگويد           . خواسته بودند 
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در ! اند باشـد  اند، دادستان اجازه گرفته و آقاي صدر هم گفته     كه اينها با هم تباني كرده     
 كه من واقعاً خودم شاهد بودم كه آقاي شـيخ محمـد يعقـوب بـه دادسـتاني و                    حالي

زندان رفت و آمد داشت و حتي به ما اين ندا را داد كه سفارت ايران شديداً به رژيـم   
لبنان فشار آورده كه شما را تحويل ايران دهد و مصلحت اين است كه چند روزي از              

ما را با هواپيمـا بـه تركيـه فرسـتادند و در             . لبنان خارج شويد تا سر و صداها بخوابد       
كند و بعد هم برگشتيم بـه         اي ما را تهديد نمي      آنجا كامالً مشخص بود كه هيچ مسئله      

   …سوريه و
   

تي را با آقـاي     آيا بعد از بازگشت به سوريه، بالفاصله وارد لبنان شديد يا اينكه مد             :پرسش
  يد؟دسر برفارسي در سوريه به

 اند به اينجا،    اند و ما را فرستاده      كرده! گفتند كه آقاي صدر تباني      ي مي  آقاي فارس  :پاسخ
انـد و از ايـن        اند و موفق نـشده      خواستند ما را تحويل ايران دهند و نتوانسته         ايشان مي 

از آنجـا از هـم      . طور نيست و ميانمان شـكر آب شـد          من گفتم كه اين   . ها      قبيل حرف 
.  تهيه كـردم    ــ البته يك پاسپورت جعلي بود    كه  ــ  من پاسپورت ديگري    . جدا شديم 

شـدم  اينكه موفق   . ويزايي تهيه كردم و الي گذرنامه خودم گذاشتم و وارد لبنان شدم           
بـه  . انـد   وم، تقصير مأمورين مرزي بود كـه در پاسـپورت دقـت نكـرده             وارد لبنان بش  

 طريق  ايشان از . محض اينكه وارد بيروت شدم به آقاي صدر اطالع دادم كه من آمدم            
محلـي را   . اي مخفي بـاش     ند كه حاال كه وارد شدي در نقطه       دمرحوم چمران پيغام دا   

  .در نظر گرفتند و ما هم رفتيم به آنجا و مدتي در آنجا بوديم
   

اند امام موسي صدر تحت فشار آقاي دكتر صادقي ناچار شدند مسائل              اينكه نوشته  :پرسش
  ؟شما را پيگيري كنند تا چه حد واقعيت دارد

اوالً طبيعي است، كـه در چنـين مـواردي همـه دوسـتان و            . طور نبود    اصالً اين  :پاسخ
خويشان و آشنايان از نظر عاطفي نگران باشند و بگويند يك كاري بكنيـد تـا ايـشان                  

. اند و ايـشان را بازگرداندنـد   واال هيچ فشاري نبوده كه كسي بگويد فشار آورده      . بيايد
. دوست داشتند كه اين مسائل حل شود و مـن برگـردم           بله، آقاي دكتر صادقي خيلي      

وجـه   هـيچ  اصـالً و بـه    . اين يك مسئله عاطفي بود و نبايد رنـگ سياسـي بـه آن داد              
  .فشاري در بين نبوده است

در .  اصوالً شخصيت آقاي صدر باالتر از آن بود كـه كـسي بـه ايـشان فـشار آورد                 
 كـه سـالم رفتـيم و سـالم هـم            مجموع اين مسئله به نفع ما و آقاي فارسي تمام شـد           

خـوب مـا    . سفارت ايران فشار آورده بود كه اينجا مركز فعاليت شده است          . برگشتيم
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. هـايي بـود     كرديم و روي ايشان هم حـساسيت        هاي امام را چاپ و پخش مي        اعالميه
كـه در   ناي. بنان فشارهايي را اعمـال كنـد      اين مسائل باعث شده بود تا ايران به رژيم ل         

ني ما و مسائل را به امام موسي صـدر نـسبت دهـيم، خيلـي غيرمنـصفانه                  چنين جريا 
  .است

   
اگر امـام   «:اند كه گفته بوديد نقل كردهق از شماآقاي فارسي به عنوان يك خبر موّث   :پرسش

من مجلس اعالي شـيعه را برسـر ايـشان           موسي صدر ترتيب مراجعت ما را به لبنان ندهد،        
  ايد؟عبيري داشتهآيا شما چنين ت .)خراب مي كنم

 هـيچ ارتبـاطي بـه    اين مسئله مربوط به دستگيري دوم من بوده اسـت و اصـالً    :پاسخ
در بازداشت دوم من كه باز به فشار سفارت          .ا آقاي فارسي ندارد   يدستگيري اول من    

آقاي صدر به كاميـل     .تري داشتم ايران و منصور قدر بوده است، وضعيت بسيار وخيم        
 ود كه دست از سر فالنـي برداريـد و          وقت لبنان پيغام داده ب     شمعون وزير دادگستري  

تعبيـري بـا   (دهم تا شيعيان ما خاك دادگستري را به توبره بكـشانند      من دستور مي   اال
اين مسئله مربوط به بازداشت دوم من بوده و نـه آن            ). اين مضمون به كار برده بودند     

  .ارتباطي هم با ايشان نداشتالدين فارسي بوديم و هيچ  ا جاللبازداشت اول كه ب
   

يعني چنين تعبيري را شما نداشته ايد و در حقيقت ايـن تعبيـر آقـاي صـدر عليـه           :پرسش
  ! است؟هكاميل شمعون بود

  ! بله:پاسخ
  

هاي شـما عليـه رژيـم ظـاغوت اطـالع داشـتند و احيانـاً             آيا آقاي صدر از فعاليت     :پرسش
  كردند؟ حمايت مي

اين واقعاً خيلي عجيب و باعث تأسـف اسـت          .الع داشتند  بدون شك ،كامالً اط    :پاسخ
كه ما اآلن ناچار باشيم استدالل كنيم كه آقاي صدر از مسائل ايـران اطـالع داشـتند و                

اي برسـيم كـه الزم باشـد          اين خيلي سنگين است كـه بـه مرحلـه         . كردند  حمايت مي 
عنـي همـين    ي .كـرد توضيح دهيم كه آقاي صدر از انقالب اسالمي ايران حمايت مـي           

هـا     احزاب چپ و راسـت و مـاروني        ةت در شرايط آن روز لبنان، كه هم       مقدار حماي 
اينكـه حـاال    . كردند واقعاً جاي تـشكر و قـدرداني داشـت           عليه آقاي صدر توطئه مي    

هاي ايشان را تيره و تار نشان دهيم و نقش ايشان را ناديـده بگيـريم    بخواهيم حمايت 
  .دهد اي را نمي ن اجازهو يا كمرنگ كنيم، مسلماني چني
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درس ) ره(شما قبالً روحاني بوديد و چندين سال هـم در خـدمت حـضرت امـام                :پرسش
 رابطه امام و آقاي صدر توضيح دهيد و اينكه آيا امـام بـه   ةت دربارآيا ممكن اس . ايد  خوانده
  نگريستند؟ هاي آقاي صدر با نظر مساعد مي فعاليت

 مرتب بين لبنان و سوريه و نجف رفـت و          1355 تا 1351 هاي سال ةمن در فاصل   :پاسخ

مـن چنـدين بـار      .  بود كه به ايران آمدم و بازداشـت شـدم          56آمد داشتم و اول سال      
شخصاً خدمت امام رسيده بودم و يك بار آن كامالً به يادم هست كـه حـضرت امـام                   

سؤال هاي ايشان   ربيني راجع به كا   خيلي با خوش  . راجع به آقاي صدر سؤال فرمودند     
خودمان را بـه    . مندي ما در آن موقع نسبت به امام درست مثل حاال بود             عالقه. كردند

دانستيم و ملزم بوديم كه از نظريات امام پيروي بكنـيم      عنوان فرزندان كوچك امام مي    
ـ د ايشان   يعني ما واقعاً مقّل   .و نظر امام نسبت به افراد در رفتار ما كامالً مؤثر بود            وديم ب

كرديم كه امام نسبت به كسي سـرد اسـت ، بـه             كرديم و اگر احساس مي      و پيروي مي  
خواسـتيم    حتي يادم هست موردي پيش آمد كه ما مـي         .رفتيم  هيچ وجه دنبال وي نمي    

به امام تلگراف زدم و از ايـشان سـؤال     .  به اتفاق مرحوم محمد منتظري به ليبي برويم       
ت، بـه شـكلي نظرتـان را اعـالن       كردم كه بنا داريم به ليبي برويم و اگر صـالح نيـس            

ايشان هم مخالفت فرمودنـد و مـا بـه خـاطر مخالفـت ايـشان                . بفرماييد تا ما نرويم     
  .نرفتيم

قدر ملزم بودم كه اگر امـام  در هرصورت غرضم اين است كه خود من آن زمان اين      
داشـت از او فاصـله        كسي ديگري مـي   نفي نسبت به امام موسي صدر يا هر       يك نظر م  

مـن در   . در مورد آقاي صدر من كامالً عكس ايـن مـسئله را احـساس كـردم               .  بگيرم
حتـي يـك بـار بـه        . نجف از ايشان سؤال كردم و ايشان نظر كامالً مساعدي داشـتند           

  :خواهم بروم و ايشان فرمودند كردم كه من خدمت آقاي صدر هم ميايشان عرض
  

ارد براي شيعيان آنجا انجـام      ايشان را هم جويا بشويد، حركتي كه ايشان د          برويد و نظر  
  . دهد حركت كوچكي نيست مي

  
نظر امام نسبت به آقاي صدر كامالً مثبت و مساعد بود و اينكه يـك سـري مـسائل     

ها به چنـين جاهـايي برسـد بـه نظـر مـن بـسيار               بعدي باعث شده تا سؤال و جواب      
 موسـي   واقعاً جاي تأسف است كه به جـاي تقـدير واقعـي از امـام              .  آور است   تأسف

  .اي را پس بزنيم صدر، حال در صدد برآييم تا ابرهاي تيره
   

تان كه با آقاي فارسي بوديد، اگر آقاي صـدر حـضور             دستگيري اوّل  ةدر مورد قضي   :پرسش
  كرديد؟ كنيد كه وضعيت بدتري پيدا مي داشتند آيا تصور مي نمي
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ـ        در آنجا غ   !بدون شك  !بدون شك  :پاسخ . كـرد ت نمـي  ير از ايشان كسي از مـا حماي
 ما با ايشان باعث شده بود تـا دادسـتان خيلـي           ةصالً نام و حضور آقاي صدر و رابط       ا

اي بود كه     يط لبنان به گونه   كه مارا گرفتند، شرا   زماني. با احتياط و مالحظه عمل نمايد     
توانستند ما را تحويل دهند و بـه هـر دليلـي             بسته و دست بسته نمي     طور چشم همين

به آقاي فارسي گفته بودند جـايي را تعيـين          . ا خود ما هم كنار بيايند     كردند ب   سعي مي 
ايشان هم نوشته بودند ما جايي      . فرستيمتان  اال به ايران مي    كنيد كه شما را بفرستيم، و     

بعد كاغذ را جلوي من گذاشتند كـه شـما هـم            . رويم    كنيم و از لبنان مي      را تعيين مي  
 خارح شويد من هم در يك جمله نوشـتم كـه در             بايد جايي را تعيين كنيد و از لبنان       

گيرنـده   مسئول كل شـيعيان اينجاسـت، تـصميم        موسي صدر كه     ، امام   جانبمورد اين 
همين مسئله اصـالً    . توانم اظهار كنم    هستند و من بدون نظر ايشان هيچ مطلبي را نمي         

 آن موقـع    ، آنها مانند كه چه بكننـد؟ شـايد          تصميمات دادستاني لبنان را دگرگون كرد     
بـود   بعـد از آن     .  دانستند كه ما تا اين اندازه با آقاي صدر در ارتباط هستيم             هنوز نمي 

يعنـي  .  هم برمـا تحميـل كننـد       يعقوب آمد و ديگر نتوانستند چيزي را      كه شيخ محمد  
تـوانم    موسي صدر را من آوردم و گفتم كه بـدون نظـر ايـشان نمـي                  كه نام امام  همين

ه بودنـد، حـاال     حتـي بلـيط آورد    .  ان به طور كامل عوض شـد      تصميم بگيرم ، رفتارش   
صـورت مـسئله كـالً       هـر  ولـي بـه   .   نامعلومي بود و يا براي ايران      ةدانم براي نقط    نمي

حـضور  . عوض گرديد و آن برنامه را كنار گذاشـتند و تـصميمات بعـدي را گرفتنـد             
كيـه بعـد از آن   آقاي صدر در كنار ما كامالً محسوس بود و تـصميم انتقـال مـا بـه تر      

  .گرفته شد
   

انـد كـه در آن     هاي سـاواك را در كتـاب خـود آورده           آقاي فارسي يكي از گزارش     :پرسش
حـسن    هاي سيد سيد موسي صدر رئيس سازمان امنيت لبنان را از فعاليت     «:نوشته شده است  

گيـرد    شيرازي عليه ايران و تبليغات وي عليه اين كشور كه به تحريك عـراق صـورت مـي                 
تفسير ايشان هم اين بود كه چنين اقداماتي در قالب رقابـت برخـي از               » .ع ساخته است  مطل

نظر شما به عنوان يك فـرد       ! علما در صحنه سياسي طايفه شيعه لبنان صورت پذيرفته است         
  مطلع در اين مورد چيست؟

هـاي كوچـك بـه        اين مثل آن است كه آدم دريايي را كـه مـوج             قبالً هم گفتم،   :پاسخ
اصالً اين كارها   . هاي كوچك مقايسه نمايد     فرستد بخواهد با آن موج      ل مي سمت ساح 

خواهـد    در شأن ايشان و در شأن شخصيت ايشان نيست، اين واقعاً خيلي جرئت مـي              
! خواهد  خيلي جرئت مي  ! تا آدم چنين شخصيتي را در حد يك گزارشگر پايين بياورد          

، خيلـي     امام موسي صدر بـدهيم    اگر واقعاً بخواهيم چنين نسبتي به شخصيتي در حد          
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توان گفت آن اسـت كـه آقـاي صـدر      آنچه به طور مسلم مي! دل و جرئت الزم است   
فقـط  و نه  آقاي صدر احياگر موقعيت شيعه در لبنان بود،       . اي بود   انسان بسيار برجسته  

هدف اصلي ايشان اين بودكه حقوق شـيعه را در لبنـان            .  لبنان، بلكه تمامي خاورميانه   
، در ساير نقـاط       كنند و عقيده داشتند كه اگر در لبنان موقعيت شيعه احياء گردد           احياء  

 ايـن  .گردد و خدمتي به جهان تشيع صورت خواهد پـذيرفت          خاورميانه هم احياء مي   
داشتند و انـصافاً       آقاي صدر در لبنان بود و در اين راه هم قدم بر مي             ةهدف و خواست  

از جـان و دل فـداكاري كردنـد و واقعـاً     . دنـد هم از هيچ تالش و فداكاري دريغ نكر   
دادند براي هـيچ آدم منـصفي قابـل انكـار             اخالصي را كه آقاي صدر از خودنشان مي       

  .جانبه قضاوت كردن بسيار ساده استنوشتن تاريخ و يك. نيست
امـا اينكـه   . طرفه مسائل را نوشت و بعد هـم چـاپ كـرد   توان يك خيلي راحت مي 

خواهنـد بـا     هاي بعدي باشد كه مـي       اينكه انسان به فكر نسل    منصفانه قضاوت شود و     
 واقعـاً شـرايط آن    . كنـد   هاي گذشته را بشناسند، كار را مشكل مـي          ها چهره اين كتاب 

هاي سياسي عليه آقاي صـدر        بسياري از احزاب و گروه    . زمان لبنان خيلي پيچيده بود      
دند و اصالً به طور كلي     همين روحانيت لبنان از طرفداران نجف بو      . كردند  حركت مي 

وجه گرايشي نسبت به حضرت امـام و         هيچ ها به اين. از شاگردان مراجع نجف بودند    
گويم گرايشي نداشتند خيلي با حـسن نيـت           اينكه من مي  . هاي ايشان نداشتند    فعاليت

يكي از همين آقايان انقالبـي كنـوني   . كنيم اي نمي ها هيچ اشاره   گويم و به مخالفت     مي
كردم   هاي امام را پخش مي      دستور داده بودند تا مرا از مسجدي كه در آن اعالميه          لبنان  

همين آقا كه بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران خود را بـه تـشكيالت               . بيرون كنند 
اي  در آن موقعيت، آقاي صدر چـاره . رهبري ايران نزديك كرد، چنين وضعيتي داشت    
بــا آن . ان مرجــع تقليــد معرفــي كنــدنداشــت جــز اينكــه آقــاي خــويي را بــه عنــو

اهللا خويي نـسبت بـه حـضرت امـام            هايي كه آن موقع شاگردان لبناني آيت        حساسيت
داشتند، بازهم آقاي صدر مرحوم امام را به عنـوان مرجـع تقليـد مرتبـه دوم معرفـي                   

 تنظيم شده بـود، بعـد از        اي هم كه در مجلس اعالي شيعه        در صورت جلسه  . نمودند
. هللا خويي، حضرت امام را به عنوان مرجع تقليد شيعه معرفي كرده بودنـد             ا  ةيمرحوم آ 

شـرايط لبنـان    . ها با آقاي صدر مخالفت كنند       حتي همين عمل هم باعث شد تا خيلي       
مرحوم شهيد چمران مرتب ايـن مـسائل را بـراي مـا           .اي داشت   واقعاً وضعيتي پيچيده  

رتـب خـود را بـا سـفارت ايـران      كرد كه آقاي شيخ م    مثالً تعريف مي  . كرد  تعريف مي 
  ...ها با سفير نشست و برخاست دارند و كنند و اين هماهنگ مي

   
  دور از چشم آقاي صدر؟يعني به :پرسش
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بـار در ايـن ماجراهـا،      به يادم هـست كـه يـك       .به دور از نظر آقاي صدر         بله، :پاسخ
موافقت نكرده  منصور قدر آمده بود و از آقاي صدر مالقات خواسته بود و ايشان هم               

اي كه در داخل مجلس منعقد شده بود، سفير ايران آمـده بـود و                 بعد در جلسه  . بودند
در خصوص مواضـع    . اعتنايي كردند و خيلي سرد برخورد كردند        آقاي صدر به او بي    

ا اهللا ر   حـسين فـضل   ت امام، باز برادر آقاي سيد محمد      روحانيت لبنان در مقابل حضر    
ايشان كه ديگر در مخالفت بـا امـام         ). اهللا    جواد فضل د محمد آقاي سي (آورم    به ياد مي  

البتـه بعـداً مرحـوم      . واقعاً غوغا بودند خيلي با امام و مواضع ايـشان مخـالف بودنـد             
  .شدند
   

  از نظر اخالقي، برخورد آقاي صدر با مخالفين و منتقدين خود چگونه بود؟ :پرسش
 ةدر برابـر همـ   . يي قـرار داشـتند    باالآقاي صدر از نظر اخالقي در سطح خيلي          :پاسخ

ايـشان آن زمـان در مـوقعيتي قـرار          .كردنـد     مخالفين خود بزرگوارانه برخورد مي مي     
اي بكننـد تـا       ترين اشـاره  ، كافي بود كم     داشتند كه مثالً در رابطه با همين آقاي فارسي        

 مـن   تنها كافي بود كه آقاي صدر بگوينـد ايـن مـسئله بـه             . ايشان را به ايران بفرستند    
قاي صدر در   آ. نمود  در آن صورت رژيم لبنان به نحو ديگري عمل مي         . مربوط نيست 

. طـور بودنـد     مرحوم چمران هـم همـين     . كردند  منشي مي   برخورد با افراد بسيار بزرگ    
ايـشان   .آميز بود برخورد آقاي فارسي نسبت به مرحوم چمران و ديگران خيلي توهين        

 العاده و منزه بود و بـا        شهيد چمران مردي فوق   ولي خود   . كردند  خيلي بد برخورد مي   
تـا ايرانـي      چهـار  ،مخالفين آقاي صدر كم نبودند و به سه       . كرد   صدر برخورد مي   ةسع

همـين آقـاي    . ها مخالفين زيادي وجود داشتند      در ميان خود لبناني   . شدند  خالصه نمي 
  .رفتند  مييك ايشان به شمارآقاي صدر بودند، از مخالفين درجهفرحات  كه معاون 

   
  پس چطور ايشان آقاي فرحات را در اين سمت نگه داشتند؟ :پرسش

 ةگفتنـد كـه لبنـان مـال همـ      ردنـد و مـي  ك   صدر برخورد مي   ةآقاي صدر با سع    :پاسخ
.  امـور مربـوط بـه خودشـان سـهمي داشـته باشـند              ةو آنها بايد در ادار    .  هاستلبناني

منشانه بود و     بسيار اخالقي و بزرگ   برخورد آقاي صدر با مخالفين خود، يك برخورد         
اگـر  . نداشـتند و تنـد  وجه با كسي برخورد منفي       هيچ ايشان به . كرد  همه را راضي مي   

توانـد نـسبت بـه ايـشان      كسي چند صباحي را با آقاي صدر سپري كرده باشـد، نمـي   
  .ه اي ديگر باشد احساس تواضع نكند، مگر آنكه خودش صاحب ايد

موسـي     مردم مسيحي لبنان امـام    .  اي بودند    شخصيت وارسته  موسي صدر واقعاً     امام
مـن خـودم    . دانستند  تر مي تر و قابل احترام   صدر را از رهبران مذهبي خودشان مقدس      
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ايـشان تـأثير   . كردنـد  ديده بودم كه چگونه به ايشان به ديده احترام و تقديس نگاه مي     
آقاي . ه برجاي گذاشته بود   ، چه سني و يا شيع       هاي مردم، چه مسيحي     عجيبي در توده  

در حـد بـسيار   . همه ايـشان را دوسـت داشـتند       .العاده بودند   صدر از نظر رفتاري فوق    
. كردنـد   ، ولي واقعاً ايشان را تقديس مـي         بااليي كه شايد درست نباشد بگويم پرستش      

موسي صـدر      من خيلي برخورد كرده بودم با مسيحيان لبنان كه با چنين ديدي به امام             
هـايي    حرف. وقت ايشان سالمت نفسي داشت كه خيلي عجيب بود         آن. يستندنگر  مي

كه در اين حد در مورد ايشان زده شده است حقيقتاً ناشـي از كمبودهـا و يـا خيلـي                     
هـايي مطـرح      گذرد چنين حرف     سال كه از انقالب مي     16اينكه بعد از    .  گانه است   بچه

يين بياورنـد، واقعـاً خيلـي       بشود و آقاي صدر را در حد يـك گزارشـگر سـاواك پـا              
اين خيلي  . ها را بزند    اگر كسي مخالف ايشان هم باشد نبايد اين حرف        .  آور است   شرم

دانـد بايـد      فردي كه خود را نويسنده مـي       .قلم واقعاً قداستي دارد   .  ده است مشمئز كنن 
  .نويسد بداند كه چه چيزي مي
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  صدر موسي ماما ةدربار انصاف
  

المسلمين شيخ علي كورانياالسالم وةحج  
  

  
  نظر مخالفين و موافقين آقاي صدر

موسي صدر     مورد آقاي سيد   خاطراتم را در   كه نظريات و   دوستان از من طلب نمودند    
اگر از دنيا رفته است خداوند رحمتش كند و اگر زنده اسـت از خداونـد                . بيان نمايم 

و را آزاد كرده و سالم به خانواده و كشورش بـاز گردانـد،          عزوجل مسئلت داريم كه ا    
گروهـي از  . در مورد شخصيت سيد، آراء و نظريـات مختلفـي وجـود دارد         . انشاءاهللا  

اند و گروهي ديگر در نفـي و انكـار            مردم در عشق و محبت به وي دچار افراط شده         
اي از     كـه چكيـده    اگر بخواهيم منطقي باشيم، مناسب است     . وي راه تفريط پيموده اند    

  .هاي هر دو طرف را بدانيم ديدگاه
  : اگر بخواهيم عقايد و داليل مخالفين را به اجمال برشمارم بايد بگويم

  
اي داشت كما اينكه حضور وي در         العاده  هاي شخصيتي و فكري فوق      موسي ويژگي  سيد

االتي نيـز وجـود     در اين ميان اشك   . لبنان نيز فوايد و منافعي غير عادي را به دنبال داشت          
اي بر اين اعتقادند كه اين اشـكاالت بـيش از فوايـد و منـافع آن بـوده                     عده. داشته است 

كساني كه سيد را بـه عنـوان   . كه شايد بتوان گفت عكس آن صادق است      حالي است، در 
ها رابطه داشت، چه      گويند كه وي با حكومت      شمارند مي   يك روحاني و عالم ديني برمي     

هاي عربي دسـت      ، چه سازمان    هاي مسيحي   ، چه گروه    ه حكومت لبنان  حكومت ايران، چ  
  ∗گويند وي مسئله عالم ديني و وضع شيعه در لبنان را سياسـي كـرد                آنها مي  ... راستي و 

                                                                 

  ...مطـرح مـي سـازند     ! عنـوان نقـص   ه دقت بفرمائيد كه چه نكاتي را مخالفين ب         ...منيك ما متن بيانات را نقل مي      ∗
، نآرهبري   شكاالت شمرد؟ انقالب اسالمي ايران و     اتوان جزء   يا اين را مي   آ! اسي كردن شيعه وعلما در لبنان؟     سي

   » فرهنگ معاصر تاريخ و « ...را داده استپاسخ علمي اين اشكاالت 
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كنـد و   مود كه ديگران بگويند وي در خط راست حركت مـي  اي حركت ن    مثالً به گونه  و  
  .اين،خالصه سخن مخالفين است.  نه خط چپ

  
  :گويند آنها مي .و اما سخن موافقين

  
وارد لبنان شـد    ) رض(الدين  فعبدالحسين شر    سيد موسي بعد از درگذشت مرحوم سيد      

 بـا تـشكيل     وي. ، مرجعيت و تشكيالت مربوط بـه شـيعه را پـر نمـود                روحانيت و خأل 
، زيـرا در آن زمـان طوايـف        مجلس اعالي اسالمي شيعه براي شيعيان امتيـازاتي گرفـت         

وي شخـصاً رياسـت مجلـس را برعهـده      . ديگر نيز براي خود مجلس و شورايي داشتند       
او وجود شيعه، علماي شيعه و تـشيع        . شناخت  او مسائل و مشكالت شيعه را مي      . گرفت

نمود، در واقـع طايفـه خـود را           امي كه خود را مطرح مي     را به ديگران معرفي كرد و هنگ      
  .ساخت مطرح مي

   
  ةدر حقيقـت وضـعيت شـيعه بـه واسـط          . ند، نكات مثبـت مهمـي هـست         اين نكات 

وجود شيعه به عنوان يك مركـز       . موسي شكل جديدي به خود گرفت        شخصيت سيد 
اين مسير جديد شيعيان . گذشته چنين نبود ثقل در لبنان مطرح گرديد در حالي كه در       

، ايـن     را پيمودند و خصوصاً در جريان جنگ اخير و اشغال جنـوب توسـط اسـرائيل               
طلبانـه در برابـر دشـمن اسـرائيلي،      عمليات قهرمانانـه و شـهادت     :  حركت ادامه يافت  
  ...مبارزه و جهاد و 

هـايي در   فعاليـت .  هاي گذشـته باشـد    فعاليتة، نتيج طبيعي است كه وضعيت فعلي    
گونـه   ، اجتمـاعي و اقتـصادي صـورت گرفتنـد و هـيچ            ، اسـالمي    ي سياسـي  ها  صحنه

موسي يكي از كساني است كه تأثيري غير عادي بر وضـعيت               ترديدي نيست كه سيد   
شيعه در لبنان گذاشت تا آنكه اين وضع عوض گرديد و به جايي رسيد كه هم اكنون              

و منـافع حـضور وي در       بنابراين شايسته است بگوييم كه حـسنات        .  كنيم  مشاهده مي 
  .لبنان خيلي بيشتر بوده است

خواهند او را به      كنند كه گويي مي     اي عمل مي    اما گاهي موافقين سيد موسي به گونه      
از طرف ديگر منتقدين هـم گـاهي كـار را بـه جـايي             !  عنوان يك معصوم جلوه دهند    

!  تأليف نمود  و حتي كتابي عليه ايشان    . رساند) ره(رساندند كه شيخ محمد جواد مغنيه     
نه بايد بگوييم كه وي از آسمان فرود آمـد          . به اعتقاد من بايد راه وسط را اختيار كرد        

. بـدانيم » خارجي «ها افراط كنيم و وي را حتي  و معصوم بود، و نه اينكه مانند بعضي     
       هـاي    دانستند و يا وي را وابسته بـه سـازمان           ع مي از طرفي كساني كه وي را ضد تشي

كردند، بهتر است كه اين ادعاها را دور بريزند، آنهـا چـه دليلـي و                  ن مي خارجي عنوا 
 هـاي  مدركي براي اين اتهامات دارند؟ البته اعتقاد وي اين بود كـه بايـد بـا حكومـت       
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مختلف ارتباط داشت، يعني درست برخالف روش متعارف اكثر علما كه مبناي آنهـا              
ه مبنـاي وي برقـراري رابطـه بـا          ها بود، در حـالي كـ        دوري جستن از رابطه با دولت     

 اجتهاد كـسي برقـراري      ةاگر نتيج .  وي در مورد رابطه بود     اين اجتهاد .ها بود   حكومت
هـاي    هـا و سـازمان      به اعتقـاد وي گـروه     . توان وي را وابسته دانست      رابطه باشد، نمي  

. دبايست با آنها رابطه برقرار نمود واز آنها  استفاده نمـو             مختلفي وجود داشتند كه مي    
. هـاي عربـي شـد       و متأسفانه خود وي قرباني تناقضات و اختالفات بين اين سـازمان           

 اين تناقضاتي بود كه     ة و شايد احتماالْ شهادت او، نتيج      اي كه برايش اتفاق افتاد      حادثه
 بنـابراين بـه     1.كرد شايد بتواند از آنها در جهت اهدافش استفاده نمايـد            وي تصور مي  

وي وجود مفيدي بـود ودوران حـضور وي در لبنـان اثـر          طور خالصه بايد گفت كه      
مهمي بر تاريخ شيعيان آن سامان برجاي گذاشت، اثري كه در تـاريخ شـيعه لبنـان و                  

  .بلكه تاريخ علماي شيعه قطعاً ثبت گرديده است
  

  خصوصيات روحي و علمي
اوضـاع و   . برخوردهاي ديپلماتيك و سياسي ايشان بـسيار خـوب و هوشـيارانه بـود             

بـا  . خواهـد   دانـست چـه مـي       شناخت و دقيقـاً مـي       ئل سياسي اطراف خود را مي     مسا
: هـاي سياسـي گونـاگوني تمـاس داشـت        كـرد و بـا گـروه        هاي مختلفي كار مي     گروه

هـا، مـسيحيان،      هـا، چپـي     گراهـاي لبنـان، راسـتي       ، ملـي    گراهاي عرب   ها، ملي   اروپايي
 آنها آشـنائي داشـت و دقيقـاً         ...ها و   ها، سعودي   ، مصري   ها  ها، شيعيان، سوري    دروزي

موسـي    منش سياسي، ديپلماتيـك و اخالقـي سـيد    . خواهند  دانست كه آنها چه مي      مي
چيزي كـه   . عادي داشت   وي هوش و ذكاوتي غير    . اي بود   شدهمنش معروف و شناخته   

آمد كـه بگويـد فالنـي از          پيش مي    تعجب مرا برانگيخت آن بود كه، با آنكه بسيار كم         
بهشتي پرسيدم و وي بسيار       ر است، من روزي از وي در مورد شهيد دكتر         تمن باهوش 

  : او را مدح كرد و گفت
  

شـمارم، مگـر آقـاي       م نمـي  كس را در ايران بر خـودم مقـد          او استاد من است و من هيچ      
   ؛ بهشتي

  
  .عادي از ايشان تعريف نمود العاده و غير و به طور فوق

او از كساني بود كه قابليت علمـي        . داشتاز نظر علمي در سطح خيلي خوبي قرار         
موسي در صورتي كه منحـصراً بـه فقـه و علـم             اذهاني مانند سيد  . اي دارند   العاده  فوق

                                                                 
 امپرياليسم وصـهيونيزم بـا      ةطئدو فاجعه از تو    باقر صدر هم قرباني اين امر شد؟ يا اينكه هر         يا شهيد سيد محمد   آ. 1

   »فرهنگ معاصر تاريخ و«...  !شود؟مي ناشي! ومترقي! همكاري ارتجاع عرب به ظاهر پيشرو
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شدند بر بسياري از فقها و مراجـع معـروف برتـري و غلبـه پيـدا                   اسالمي مشغول مي  
مـام  يعنـي درس خـارج را ت      . ليكن او از پرداختن به فقه فاصله گرفته بـود         . كردند  مي

اي اجتهاد نمايد مشكلي نداشت، منتها به دنبـال           خواست در مسئله    كرده بود و اگر مي    
يـد از وي     او بعد از وفات مرحوم آقـاي حكـيم در مـورد تقل              ةوالد.  اين عناوين نبود  

 او پرسيده    ةوالد. هيد صدر را معرفي كرده بود     عموي خود ش  سؤال كرده بود و او پسر     
اي    گـاهي كـه در جلـسه       »!نه !نه«:  و او گفته بود    » تقليد بكنم  توانم  از شما مي  « :بودند

گفـت    شد كه اظهار نظر نمايد، اما وقتي سخن مـي           شد كم مي    مسائل علمي مطرح مي   
امـروز برخـي از شـرايط       . او مجتهد بسيار بزرگـي بـود      . گفت  بسيار خوب سخن مي   

. ترين مجتهدين اسـت موسي از بزرگاند و بدين معنا آقا    تخفيف يافته اجتهاد در ايران    
، به حديث، به فقه و بـه اصـول زيـاد              اش به مسائل     احاطه  و  عادي بود   استعداد او غير  

  .ستعداد او بسيار عالي بودا .بود
  

   امام و انقالب اسالمي ايراناروابط او ب
ايـن دوران اخيـر درك      اما آنچـه را كـه مـا از           .داند  البته غيب را خداوند عزوجل مي     

 همراه نبود وحتي برخـي وي را از          ابتدا با حركت مرحوم امام كامالً       در كرديم، ظاهراً 
من از مجموعه جريانات و مكاتباتي كه بـين او و           . شمردند  مخالفين حركت امام برمي   

تـا ايـن اواخـر هـم خيلـي بـا       كه شايد فهمم و معتقد هستم  گونه ميامام گذشت اين  
وج مردمي همراه امـام اسـت، موضـع         اما بعد از اينكه ديد يك م      . حركات موافق نبود  

  .خود را تغيير داد
من معتقد هستم كه احتماالْ ساواك شاه هم در آنچه بـر او گذشـت دسـت داشـته                   

در مراسم مرحوم شريعتي سخنراني كرد و از        . او به طرفداري امام برخاسته بود     . است
موسي  سيد. اين مطلبي مهم است   . آن مرحوم تجليل نمود و مرحوم امام را تأييد كرد         

از كلمـاتي كـه     . فهميدند  اشراف داشتند و آن را مي      اوضاع سياسي  كه بر  بود  از كساني 
حـالي كـه     امكانات در اختيار شاه بوده، در      ها همه ها گفت آن بود كه سال       در روزنامه 

 شـاگردان امـام     ةاين سخن همـ   . اين مهم است  . ته است هيچ قدمي براي ايران برنداش    
  .بود

كـرد و اگـر       كرد، يعني با شاه مقابله مي       وي مرحوم امام را تأييد مي      ،در دوران اخير  
داد، يكـي     واگر اين مسير را ادامه مـي      . داد  داشت قطعاً اين خط را ادامه مي        حضور مي 

بـود، و بـه     بهشتي ديگري مـي بود، يعني اصالً ان مرحوم امام مي  نزديكترين  نزديكاز  
  اگر او تا به امروز باقي مانده بـود،        . گذرانيد  ينظر من بيشتر اوقات خود را در ايران م        
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فهم و درك او از     و  ها    براي اينكه لياقت  ! حداقل در مقام آقاي رفسنجاني بود، حداقل      
يافـت و يكـي    كرد و در قلب مردم ايران جايگاه خاصي را مي         ن را اقتضا مي   مسائل اي 
وي در ايـن    . ايـن اعتقـاد مـن اسـت       . بـود   ترين ياران امام و حواريون او مي      از بزرگ 

هـاي امـام را عملـي     دوران آخر به اين مسائل توجه نمود و شروع كرد به اينكه طرح            
ه نفع حركت امام شروع كرده بود و مـن          هاي خود را ب     او در اين اواخر فعاليت    . سازد

بـود    اگر او مـي   . كنم كه ساواك در جريان ناپديد شدن او دست داشته است            گمان مي 
ايـران بـه     شد، او اگر بـاقي مانـده بـود            ميتحول مهمي به نفع حركت امام محسوب        

بود، يك بهشتي ديگر و يكـي از     ماند و بهشتي ديگري مي      آمد و شايد در ايران مي       مي
محورهاي مهم انقالب، يك رهبر مردمي و بهشتي ديگري بود و بلكه بيـشتر از او در       

شدت از  هالبته او ب  . كرد  هاي اجرايي، انقالب و قلب مرحوم امام منزلت پيدا مي           صحنه
  .كرد آقاي بهشتي تقدير و ستايش مي

  
  صبر زياد

عي كـه بنـابر     مـوق . كـرد   شدم مرا تحمل مـي      خداوند رحمتش كند، وقتي با او تند مي       
اين . داشت خوبي بسيار اخالق. كرد  كردم مرا تحمل مي     هاي تند مي    اعتقادم با او بحث   

يادم هست فقط يك بار كه آقـا سـيد محمـد بحرالعلـوم              . گرفت  مسائل را به دل نمي    
صـراحت بـا وي     ههمراه وي بود و به منزل ما در كويت آمده بودند، بنابر اعتقادم و ب              

مطالب تندي را گفتم و وقتـي بـراي آوردن اسـتكان چـاي              . وارد بحث سياسي شدم   
گويد بيش از اين ديگر      محمد بحرالعلوم به من گفت كه آقاموسي مي        رفتم، آقاي سيد  

ي هرحال حت ه  ب. كنم  توانم تحمل نمايم و من گفتم بسيار خوب بحث را تمام مي             نمي
                  .    كرد شد، در اغلب موارد تحمل مي  صبرش لبريز ميةاگر كاس

   
  1373 آذر ،قم

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  اجتماعي مصلح

  
  زاده خراسانياهللا شيخ محمد واعظ ةيآ

  
  

  اشاره
محتـرم  ميه با اسـتاد   المذاهب االسال   در مالقاتي كه در محل مجمع دارالتقريب بين       

 روابـط دوسـتانه     ةراساني داشتيم، ايشان ابتدا سابق     خ ةزاد  اهللا جناب آقاي واعظ     ةيآ
سـپس   وار برشـمردند و     فهرسـت  صورت فـشرده و    به صدر موسي ود را با امام   خ

 بـه   خصوص امام موسي صـدر     در 1352 ـ 3 سال مطالب مفصلي را در   فرمودند كه   
اي بود كه بعد از مـسافرت         نامهاين مطالب در قالب سفر    . اند   درآورده تحريرة  رشت
البتـه ايـن نوشـته در آن    . ساله به كشورهاي عربي از جمله لبنان، تهيه گرديـد        يك

اسـتاد وعـده دادنـد      . زمان به دليل مخالفت مديريت دانشگاه مشهد چاپ نگرديد        
هايي از نوشتة مذكور را به همراه مطالب جديدتر جهت استفاده در ايـن             كه بخش 

هـاي اسـتاد،    همكار ما ضمن تـشكر از محبـت       . دهندنامه، در اختيار ما قرار        ويژه
 توفيـق ايـن مالقـات نـصيب گرديـده، بخـشي از              خواهش نموده بود كـه چـون      

  .خاطرات خود را با امام موسي صدر بيان نمايند
زاده در  اصل گفتگويي كوتـاه بـا اسـتاد واعـظ         مطالبي كه در زير خواهد آمد، ح      

بخش اول اين مطالب به قلم خود ايـشان بـه رشـته       . مورد امام موسي صدر است    
  .ن گرامي گذشتنگارش درآمده كه قبالٌ از نظر خوانندگا
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  تاريخ و فرهنگ معاصر
  

استاد خواهشمنديم برخي از خاطرات خود را بـا امـام موسـي صـدر برايمـان                  :پرسش
  :تعريف فرماييد

در قـاهره  .  يكي از خاطرات من، مربوط به سفري است كه به قاهره داشـتم           :پاسخ
جـا بـه      در آن . وقت دانـشگاه ازهـر رفتـه بـوديم        الفحام رئيس آن   نزد دكتر محمد  

 االسـالمية البحـوث   هر سال كـه مجمـع  . مناسبتي صحبت از امام موسي صدر شد     
كردنـد و ايـشان هـم شـركت           ازهر كنگره داشت امام موسي صدر را دعوت مـي         

 في العلـم    ةبسطو زاده   «تعبير آقاي فحام در مورد آقاي صدر اين بود كه           . نمود  مي
). اده و هـم بـسط جـسمي       يعني خداوند  به ايشان هم بسط علمـي د         (» و الجسم 

ها را جلب كرده بود، با اينكه ايشان تا آخر هم كه عربـي                معلومات آقاي صدر آن   
موقعيـت آقـاي   . شان لهجة ايراني بود و تغييري نيافتـه بـود          كرد، لهجه   صحبت مي 

اينكه ايشان چه كـرد     .  ديگر نقش ايشان در خود لبنان است       ةنكت. نين بود صدر چ 
اي  مـن در آن مقالـه     . گونه ارتقا داد خيلي قابل بحث اسـت       تا موقعيت شيعه را اين    

اين مقالـه در   . ام  كه نوشتم و نگذاشتند منتشر شود، مقداري اين مسئله را باز كرده           
ساله كردم و بعد برگـشتم  يكمن يك سفر علمي . نوشته شده است 52 ـ   53سال 

  . ام و خاطراتم را نوشتم و قبالً آن را به شما داده
فـرق  اصالً كامالً روشن بود كه با ديگران        . خيلي صبور و بردبار بود    آقاي صدر   

برخورد بـود، خيلـي منـصف       اخالق بود، خوش  كرد، خوش   خيلي تحمل مي  . دارد
كرد و خيلي هم هوشـيار   پذيرفت، مطالب را خوب بيان مي  بود، حقايق را زود مي    

 ة و عبدالناصر رابط   ايشان با مصر  . زنم  حاال من يك نمونه را مثال مي      . و زيرك بود  
االمـين نويـسنده       يكي از بزرگان و دانشمندان شيعه در لبنان، آقاي حسن         . نداشت

 هوشـياري و    ة و البته او هـم دربـار        ــ كرد  المعارف شيعي، براي من نقل مي       ةداير
خواسـت بـا عبدالناصـر آشـنا           كه ايشان مـي     ــ زيركي آقاي صدر اعجاب داشت    

خبـردار شـد كـه در لبنـان يـك           . شود  به ساكن نمي  خوب اين كار كه ابتدا      . شود
نويس پير و قديمي هست كه مسيحي است و حـاال بازنشـسته شـده و از        روزنامه

. عقل منفصل عبدالناصر بود     حسنين هيكل هم  . رفقاي قديمي حسنين هيكل است    
اين پيرمـرد هـم رفـت و او را    . پس با او رفيق شد و او را برداشت و به مصر برد         

 نظـر آقـاي صـدر       گونه كه مد  حسنين هيكل هم آن   .  هيكل معرفي كرد   به حسنين 
 از ايـن    بعـد .  آشنايي بـود   ةخوب اين مقدم  . بدالناصر آشنا كرد   ايشان را با  ع     ؛بود

  باره در مقابل يك هيكل زيبـا و         عبدالناصر يك .  نداشت ةايشان ديگر نياز به واسط    
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  تصوير
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

. فـوري جلـب شـد   . بيان و عالم قرار گرفت قشنگ و رشيدتر از خودش و خوش    
در قاهره كسي كه بـا ايـشان        . بعداً انور سادات هم به همين شكل جلب شده بود         

خيلي خصوصيت داشت براي من تعريف كرد كه انور سـادات چنـان بـه ايـشان                 
كـرد،    جلب شده بود كه قبل از جنگ اخيرش و در زماني كه خـود را آمـاده مـي                  

د، از ايشان خواهش كرد كـه در كنـار كانـال سـوئز بـراي             وقتي كه آقاي صدر آم    
 و براي ارتـشيان صـحبت كـرد و          امام موسي رفت  . لشكريان مصري صحبت كند   

  .ها را حسابي عليه اسرائيل تقويت نمود  آنةروحي
حال فرض كنيد بنده وسايل را هم جـور      . آيد  نمي هركس بر  خوب اين كارها از   

بايـد همـة لـوازم    . شود انم او را جلب كنم، نمي     تو  كنم، ولي وقتي مرا ديد كه نمي      
بيشتر از آنچـه    به طرف رسيد بتواند خود را نشان دهد و          كه  در او باشد كه وقتي      

به نظر من حقيقتـاً     . ايشان اين قدرت را داشت    هست بتواند خود را نشان دهد، و        
ي را  ما نظير ايشان را نداريم و نظير آن شرايط را نداريم و خسارت بـسيار بزرگـ                

مانـد و يـا آزاد بـود كـه بعـد از       دانم اگر ايشان مي     البته من نمي  . ما متحمل شديم  
دانـم و اآلن      انقالب باشد، روابطش با ايران و انقالب چگونـه بـود؟ ايـن را نمـي               

آدمـي  . آدم انقالبـي نبـود    طور  آنتوانم داوري كنم، چون ايشان در عين حال           نمي
گرفت و مناسـبات را در نظـر داشـت و مـن         بود كه مسائل مختلف را در نظر مي       
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ديدم كه با آمريكا به ايـن داغـي دربيفتـد، شـايد ايـن كـار را                    ايشان را آدمي نمي   
 ايـشان   هـا هـم بـراي      با مسيحيان لبنان رفيـق بـود و آن         كرد براي اينكه ايشان     نمي

آن . كـشيدند   ها هم از ايشان كـار مـي       كشيد و آن    احترام قائل بودند، از آنها كار مي      
طور قيافـه انقالبـي بگيـرد و بـه غـرب هجـوم              داد كه آن    جو به ايشان اجازه نمي    

سفرهايي به غرب كرد، سفري بـه شـوروي كـرد كـه در كـاخ كـرملين از                   . نمايد
ها هم مقداري شاه ايران را خوش نيامده بود، چرا كـه              ايشان پذيرايي شد و همين    

آقـاي  . ه ايشان چنـين نبـود  در حالي ك! كرد ايشان بايد در مشت او باشد خيال مي 
كرد هميشه كارها را با مسالمت انجـام دهـد، كـار را               صدر آدمي بود كه سعي مي     

 كـرد، بـراي اينكـه    تنـد نبـود و هجـوم نمـي    . صحيح انجام دهد ولي با مـسالمت     
تيمـور بختيـار   . ها اسـتفاده كنـد  دانست كه احتياج دارد به اينها و بايد كه از اين          مي

شـاه ايـران از رئـيس جمهـور         . ها در لبنان بود      كرده بود، مدت   وقتي از ايران فرار   
جمهور لبنان نقل شد كه رئيس     من در  براي. را تحويل دهد   كه او  بود خواسته لبنان

از امام موسي پرسيده بود كه ما بختيار را تحويل بدهيم يا نه؟ و امام موسـي هـم                   
من هـيچ وقـت اعجـاب       . كرد  خيلي ماهرانه كار مي   . گفته بود كه تحويلش ندهيد    

شـايد گـاهي ايـشان اقـداماتي     . كـنم  خودم را نسبت به موضع ايشان پنهـان نمـي         
ديد كه امام موسي برخالف رفتار         مي كرد كه يك آدم انقالبي نپسندد، ولي مĤالً         مي

  .نكرده است و باالخره به جايي كه حقش بود منتهي شده است
  

  حد بود؟ميزان تحصيالت حوزوي آقاي صدر تا چه  :پرسش
. هاي حوزه را خـوب خوانـده بودنـد     ايشان خيلي با استعداد بودند و درس   :پاسخ

گفـت و    به مشهد آمدم و ايشان آن وقت در قم درس رسـائل مـي      39من در سال    
 نـد مدتي هم به نجف رفتـه بود      . كردند  شاگردان زيادي داشت كه همه تعريف مي      

رگـشتند، البتـه قبـل از رفـتن بـه         دانم چند سال طول كشيد و بعداً به قم ب           كه نمي 
نظر من اين است كه در حـدي كـه يـك مجتهـد      . كردند  نجف در قم تحصيل مي    

بايد درس بخواند، ايشان درس خوانده و در جلسات حاضـر شـده و مطالعـاتش            
البته خودش كمي ناراحت بود كه گرفتار كارهـاي مختلـف شـده             . هم خوب بود  
بـه مـن فرمـود كـه        . درسـت بنويـسد   تواند درسـت مطالعـه كنـد و           است و نمي  

ايشان اگر  . خواهم كارها را مقداري كمتر كنم و بنشينم و مشغول تأليف بشوم             مي
در هـر حـال ايـشان از هـيچ يـك از             . بـود   شد خيلي موفق مي     مشغول تأليف مي  

دوره بودند كمتر نبود، منتها وقتي كه به لبنـان رفـت ديگـر     آقاياني كه با ايشان هم  
ايـشان بـراي پـرداختن بـه        .  آن صورت اشتغال علمي داشته باشد      توانست به   نمي
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اگـر  . كرد به تدريس و تحقيـق       ماند و شروع مي     كارهاي علمي، بايد در حوزه مي     
نظـر    ايشان صاحب . شد  تر مي   ها برجسته   ماند از خيلي    شد و در حوزه مي      چنين مي 

داشت و بـه انـدازه   استعداد اجتهاد مطلق را . بود، چيز فهم بود و قطعاً مجتهد بود       
  .الزم هم درس خوانده بود

  
   جدا شدند؟مكتب اسالمچه شد كه امام موسي صدر و دوستانشان از  :پرسش

ايـشان يـك    . بودنـد  را آقاي شريعتمداري تأسيس كرده       مكتب اسالم  اصل   :پاسخ
دادند و   هاي روشني بودند و پول مي       عده مريد تبريزي ساكن تهران داشت كه آدم       

آقاي شريعتمداري يك گروه نـه نفـري     . ديديم  ها را مي  نآمدند و ما آ     گاهي هم مي  
ها بنده بـودم، آقـاي موسـوي اردبيلـي،          ري را انتخاب كردند كه يكي از آن       يا ده نف  

آقاي مجدالدين محالتي، امام موسي صدر، آقـاي سـبحاني، آقـاي دوانـي، آقـاي                
مـا اول   .  بودنـد  ميرزا حسين نوري، آقاي مكارم و آقاي سيد مرتضي جزايري هم          

خوانديم، گاهي هم خود ايـشان حـضور پيـدا            نوشتيم و مي    يك سالي را مقاله مي    
رو شد و هر     و كردند و بعد قرار شد كه مجله منتشر بشود و مقاالت كمي زير              مي

من رشته فتوحات مسلمين را بـه عهـده گـرفتم،         . اي را به عهده گرفت      كس رشته 
كـم    بعد كـم  . نوشت كه خيلي هم دقيق بود       يامام موسي صدر اقتصاد اسالمي را م      

صحبت اين شد كه مجله امتياز الزم دارد و هنوز صحبتش مطـرح بـود كـه يـك                   
وقت ما خبردار شديم يكي از دوستان به اسم خودش تقاضاي امتياز كرده اسـت،               

 بعضي از فضال كه حاال اسم       خوب، قهراً . جلسه توافقي شده باشد   بدون اينكه در    
د كه اين درست نيست و آمدند و امام موسي را در حقيقـت مطـرح                برم گفتن   نمي

آن شخصي كه آن زمـان مـسئول   . كردند و امام موسي امتياز ديگري را تقاضا كرد       
دانم زنده است يا نه، مرتضي مدرسي چهاردهي بود كـه بـا امـام                 بود و حاال نمي   

كـم    بعـد كـم   . ادموسي رفيق بود و كار آن يكي را متوقف كرد و امتياز ايشان را د              
نظر خـودش    است كه فقط زير    اين تمايلش معلوم شد كه خود آقاي شريعتمداري     

ما هم يك مرتبه    . باشد و دوستان هم هرچه كه تالش كردند، ايشان زير بار نرفت           
: اين شش نفر عبارت بودنـد از      .  استعفا داديم  كيهانتصميم گرفتيم و شش نفر در       

لي، بنده، آقـاي مرتـضي جزايـري و آقـاي           آقاي موسي صدر، آقاي موسوي اردبي     
مكتـب  ما اعالن كرديم كه از اين به بعد جزو هيئت تحريرية            . مجدالدين محالتي 

ما كنار رفتـيم    . يادي شد خوب، البته طبيعي است كه بگومگوهاي ز      .  نيستيم اسالم
 بعـد   مكتب اسالم ها مقاومت كردند ولي     آن. و خوب آنها هم مجله را اداره كردند       

 مـا كـه  .  قبلي را نداشت، ولي خوب كار خودش را ادامه دادةديگر آن وجه  از آن   
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هـا كـه اآلن       خـسروشاهي در يكـي از روزنامـه        جدا شديم، دوست عزيزمان آقاي    
اي نوشـتند و جـدا شـدن مـا را             ، مقاله ... يا م كدام بود، پرچم اسالم بود و      دان  نمي

ا ديگر ول كـرده بـوديم و   اوالً م. ما هم به چند جهت تحمل كرديم     . توجيه كردند 
بعد هم  . به مشهد رفته بوديم و ديگر مهم نبود كه ايشان چيزي بنويسد يا ننويسد             

 و بـراي اسـالم      گفتيم كه ايشان يك سيد بزرگـواري اسـت كـه نـشاطي دارد               مي
ها با هم باعث شد     باصفا دارد و همه اين     است و روحي  سيما  كند خوش   فعاليت مي 

 البته من نسبت به آقاي خـسروشاهي      . ندارد  عيب كه مگفتي و كه ما سكوت كرديم   

ايشان هميشه بـوده و خواهـد        دارم و لطف   را اعجاب و تحسين نوع همين هم اآلن
  .بود و حق ايشان هم بايد ادا شود

  

استاد، اگر در يك جمله بخواهيد شخصيت امام موسي صدر را ترسيم نماييـد،               :پرسش
  چه خواهيد گفت؟ 

اهللا امام موسي صـدر، كـه البتـه آن وقـت آقـا                ةيم اين است كه آ    ا   من عقيده  :پاسخ
نظير بود و شـايد هـم از بعـضي        شد، يكي از روحانيون كم      موسي صدر ناميده مي   

داشـتند، يـك      ماندند و به همـان صـورت موفقيـت مـي             و اگر مي   .نظير  جهات بي 
بلكـه   البته نه يك شخصيت انقالبي برجسته،     . شدندميانقالبي  برجستة  شخصيت  

البته نه يك شخـصيت انقالبـي برجـسته،    . شدند يك مصلح اجتماعي  اسالمي مي  
بـود   شد و شايد آثار علمي او خيلي زياد مي   بلكه يك مصلح اجتماعي اسالمي مي     

بـه  . نوشت حرف تازه داشت و ابتكـار تـازه داشـت            اي كه چيز مي     و در هر زمينه   
  .آيد گونه مينظر من اين
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  فقه عالم در مجددي ،صدر موسي امام
  

  اتيابراهيم جّناهللا شيخ محمد ةيآ
  
  

هاي بارزي كه در امام موسي صدر وجـود داشـت            عالي، ويژگي به نظر حضرت   :پرسش
  چه چيزهايي بودند؟

توانم نظريات خود را در مورد امـام موسـي             من در اين وقت محدود، مي      :پاسخ
عـد علمـي و   محـور اول مربـوط بـه ب   . ور بيـان نمـايم    اهللا، در دو محـ      ةحفظصدر  

اما در بعـد    . اجتهادي ايشان و محور دوم مربوط به بعد اخالقي و اجتماعي ايشان           
نظران و انديـشمندان و عالمـان بـزرگ     اول، ترديدي نيست كه او يكي از صاحب     

ايشان در بيـشتر علـوم تخـصص و تبحـر داشـتند و در نتيجـه                 . جهان اسالم بود  
 محققـان و  ةهمـ . آمدنـد  جهان اسالم به شـمار مـي   از مفاخر  .يتي كه داشتند  جامع

ديدنـد كـه امـام        دانشوران و پژوهشگران به روشني اين ويژگي را در ايـشان مـي            
ـ    مـن بـه     . موسي، عالمي است نوانديش و نـوپرداز        او را در ةعنـوان نمونـه، نظري

يشان ا. زنم  ، مثال مي  طهارت ذاتي اهل كتاب، كه هنوز در عصر ما كسي قايل نبود           
اهـل كتـاب فتـوي       ذاتي طهارت بر حكيم العظمي آقاي اهللا  ةيپيش از آنكه موحوم آ    

همين مسئله نمايـانگر ايـن      . صادر كند، قائل به طهارت ذاتي كفار اهل كتاب شد         
. اطي بوده اسـت  استنباط و اجتهاد از ادله و عناصر استنب   ة داراي قو  است كه ايشان  

فروشـي  روزي به دليلـي بـه يـك بـستني         .  كرد  خود نيز عمل   ةاو مطابق اين نظري   
موجـب   سـو  ايـشان از يـك     عمـل  ايـن  .خـورد   مـي  او رود و از بستني     مسيحي مي 

مردم در آن محـل  . خوشحالي مردم، اعم از مسيحي و شيعه و سني و دروزي شد           
اجتماع كرده بودند و بعد از اينكه امام صدر از آنجا خارج شد، مـردم شـعارهاي                 

ولـي از  . يار جالبي در تأييد وي سر دادنـد و شـديداً ابـراز احـساسات كردنـد      بس
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 سوي ديگر، برخي از افرادي كه با ايشان از روي حسد و عنـاد دشـمني داشـتند،                 
اي  اين نظريه و كار او را نقطه ضعف تلقي نموده، از آن به عنوان حربـه و وسـيله        

ان در ميان مـردم انجـام گرفـت و    تبليغات زيادي عليه ايش  . عليه او استفاده كردند   
اهللا العظمي آقـاي حكـيم، در همـان ايـام             ةيوضع ادامه يافت تا آنكه مرحوم آ      اين  

بعد از مراجعت از سفري كه به لندن كرده بود، فتوي بر طهارت ذاتي اهل كتـاب                 
موقعي كه اين فتوي پخش شد و به گوش مردم لبنان رسـيد، مقـام               . را صادر كرد  

سـوادها و   وسي در لبنان چنـد برابـر شـد و اهـل حـسد و بـي              و شخصيت امام م   
البتـه عليـه مرحـوم آقـاي        . مايه كامالً از صحنه خـارج شـدند         هاي بي   مĤب  مقدس

نمايان قيام كرده بودنـد       ها و فقيه    مĤب  حكيم هم در نجف اشرف، برخي از مقدس       
همـان  بنده هـم در  . گفتند كه اين چه فتوايي است كه از او صادر شده است     و مي 

زمان نظريه امام موسي و آقاي حكيم را بر اساس مباني و عناصر استنباطي مـورد                
اي واضـح و روشـن        بررسي قرار دادم و ديدم كه از نگاه فقه اجتهـادي بـه گونـه              

البي را در ايـن زمينـه نوشـتم و          مط. توان طهارت ذاتي اهل كتاب را ثابت كرد         مي
الكتابي فـي فتـوي الـسيد     ةه عنوان طهاراي قرار دادم و ب   ها را در ضمن مجموعه    آن

اين نوشته تا به حال چنـدين بـار در          . الحكيم در همان زمان چاپ و منتشر كردم       
  .عراق و لبنان تجديد چاپ شده است

. هـاي مـن اسـت       اما بعد اخالقي و اجتماعي امام موسي كه محور دوم صحبت          
ـ   بسياري بود ك   هاي  ها هم داراي ويژگي     ايشان در اين زمينه    جاسـت برخـي از     هه ب

  . ها را ارائه دهمآن
 عالمان و پيروان اديان مذاهب اسالمي احتـرام         ةها و افكار هم     براي انديشه : والًا

  .قائل بود
هـايي كـه بـا پيـروان اديـان و مـذاهب        مسائل نظري و ديني را در نشست     : ثانياً

  كـري  ي سالم و آرام و صميمي و به دور از جمودات و تعصبات ف             داشت، در جو
  . كرد و عوامل ذهني و خارجي طرح مي

از حسن نيـت، ديـد وسـيع، بردبـاري و رعايـت ادب در مقـام تخاطـب                    : ثالثاً
برخوردار بود كه من بارها اين خصيصه را هم در نجف اشرف و هم در لبنـان از                  

  . ايشان مشاهده كردم
المي در در مقام نقد آراء و افكار برخـي از عالمـان اديـان و مـذاهب اسـ        : رابعاً

  . كرد مجالس بحث، تا دليل قاطعي نداشت آن را مطرح نمي
  .ها آگاه بوداديان و آشنايي با نقاط و ضعف آناز آراء و نظريات اهل : خامساً
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 پيـروان مـذاهب بايـد در        ةان و هم   پيروان ادي  ةبر اين اعتقاد بود كه هم     : سادساً
  .اي متساوي از مزايا برخوردار باشند لبنان به گونه

سعي و كوشش در مطرح كردن مـسائل مـشترك بـين اديـان و مـذاهب                 : ابعاًس
هـا باعـث ايجـاد      ردن مـسائل اخالقـي داشـت كـه طـرح آن           اسالمي و مطرح نكـ    

  .گردد حساسيت مي
كـرد و     در جلسات پيروان اديان و مـذاهب بـراي سـخنراني شـركت مـي              : ثامناً

م از اينكـه متـوفي   شد، اع خصوصاً در جلساتي كه به عنوان ترحيم كسي تلقي مي    
  .يافت حضور مي. ها بودحي، دروزي، سني، شيعي يا غير اينمسي

سخنراني او داراي شرايط الزم بود، از قبيل شناخت مخـاطبين، اقتـضاي حـال،              
  .مطالب مفيد براي همگان، جمالت روان و كلمات آشنا و نزديك به فهم

ـ       ها بود كه وي را قادر سـاخ         اين ويژگي   ةاترين وجـه، همـ    ت در لبنـان، بـه زيب
هاي گوناگوني را كه در لبنان زندگي          پيروان مذاهب و مسلك    ةپيروان اديان و هم   

بزرگـان اديـان از بـالد دور و نزديـك بـه      .  خويش كند  ة و شيفت  كنند مجذوب   مي
فتگوهاي هاي او در مجلس شيعي اعلي همواره كانون گ          نشست. ديدار او شتافتند  

 مذاهب اسالمي بـوده اسـت و        ة و هم در زمين     اديان ةجالب و مفيدي هم در زمين     
مـسيحيان و   . من چندين بار خود در مجلس شيعي اعلي شاهد اين جلسات بودم           

هاي لبنان واقعاًٌ امام موسي را از جان و دل دوست             شيعيان و اهل سنت و دروزي     
من در آن زمان براي تغيير آب و هوا حدود يك ماهي بـه لبنـان رفتـه                . داشتند  مي

در قماطيه و كيفون و بيروت و عرمصاليم و نبطيـه  .  در قماطيه منزل داشتم    بودم و 
ديـدم كـه در حـد فـوق تـصور           . كردم  آمد مي  و كه دوستاني داشتم، با مردم رفت     

شبي كه ايشان به قماطيه تـشريف آوردنـد،         . كردند  مردم به ايشان اظهار عالقه مي     
شناختند، خالصـه     پا نمي  زا ديدم كه مردم مسيحي و مسلمان و غيره از شادي سر          

 همه بر اين اعتقاد بودند كه وجود او در لبنان، كه مركز پيـروان اديـان و مـذاهب                  

ها بر ايـن اعتقـاد بودنـد كـه نظيـر امـام              آن. است، يك امر ضروري است     مختلف
  .اند و نخواهند ديد موسي صدر را نديده

  

سـي صـدر در ميـان مـردم     همه موفقيت و محبوبيت امام موبه نظر شما راز اين  :پرسش
  چه بود؟ 

هـاي تبليغـي نيـز        شيوه. نظير بود    تبليغي ايشان واقعاً كم    ة به اعتقاد من، شيو    :پاسخ
توانيم   ما نمي . اند  هاي اجتهاد در طول اعصار تكامل پيدا كرده         درست همانند شيوه  

اتي هـاي تبليغـ   شيوه.  سال قبل را امروز در تبليغاتمان به كار ببريم         1300هاي    شيوه
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. اند و امروز حتي روش تبليغي صدا و سـيما نيـز هنـوز نـاقص اسـت                   تغيير كرده 
بعضي از آقايان دوست دارند كه همين روش تبليغي كه اينجا در مـسجد صـفائيه        

  !شـود   خوب، ايـن نمـي    ! ده قرار بگيرد  شود، در لبنان نيز مورد استفا       قم استفاده مي  
شناخت و    م موسي مخاطبين خود را مي     اما! مخاطبين اينجا و آنجا كه يكي نيستند      

روش تبليغ ايشان   . اي صحبت كند    چه شيوه مخاطب خود بايد با     دانست كه با      مي
دانـست كـه چگونـه صـحبت كنـد كـه دروزي        مـي . متناسب با زمان و مكان بود    

هـا    خوشش بيايد، مسيحي خوشش بيايد، مثالً يهـودي خوشـش بيايـد، مـسلمان             
اي را    توانيم همان شـيوه     ما نمي . خواهد  يوه خاص مي  تبليغ ش ...  خوششان بيايد و  

امـام موسـي تمـام    . بـريم، در آنجـا نيـز تجـويز كنـيم        كار مي   كه اينجا و در قم به     
تبليغاتشان و تمام برخوردهايشان و تمام اجتماعياتشان مطابق با شـرايط زمـان و              

موسـي  اصـالً امـام   .  و به همين علت هم طبيعي بود كه پيـشرفت كنـد        .مكان بود 
ي رسـيد كـه يـك وقـت         كار به جـاي   . رفت  كرد و به جلو مي      آسا پيشرفت مي    برق

. كـرد  برايشان باز ميرا ر ماشين امام موسي جمهور وقت لبنان د شارل حلو، رئيس  
مـردم همـه    . قـدر محبـوب بـود     اين. يك چنين مقام و شخصيتي پيدا كرده بودند       

  .فدايي ايشان بودند
رخوردهايشان بـا مـردم، اخالقيـات ايـشان همـه را            هاي تبليغاتي ايشان، ب     شيوه

  . جذب كرده بود
  ل اســت كــه ســا60ام، مــن اآلن  هــا بــزرگ شــده ببينيــد مــن خــودم در حــوزه

 ترين افراد به مراجع     من از نزديك  .  سال تمام در نجف بودم     25. ها هستم   در حوزه 
حـوم   مرحوم امام، مرحوم شاهرودي، مرحوم آقاسـيد عبـدالهادي شـيرازي، مر            ــ

هـا  اش با اين    ام و همه     اين آقايان را رفته    ةهاي هم   درس.  بودم ــ...  آقاي حكيم و  
آخونـد و مـال و عـالم زيـاد          . بودم و به تمام خصوصيات اين آقايان آشنايي دارم        

هـاي اخالقـي و اجتمـاعي زيـاد           ام، در روحانيت انـسان      ام، متدين زياد ديده     ديده
مثالً يكـي   . ام  جا باشد را كم ديده      ن شرايط يك  ولي كسي كه واجد همه اي     . ام  ديده

يكـي اخالقـش خـوب اسـت امـا          . خيلي مالسـت امـا اخالقـش خـوب نيـست          
  . تصرف داردءاجتماعياتش ناقص است و سو

. برنـد   ها با سوءتصرفاتشان خـود را از بـين مـي            كنيد كه بعضي    اآلن مشاهده مي  
براين كسي كه هم عـالم      بنا. زنند  كنند و به خود ضربه مي       جايي مي يك تصرف بي  

           ن باشد  و دانشمند باشد، هم اخالقي باشد، هم اجتماعياتش خوب باشد، هم متدي
اش در همه ابعاد و جهات متناسب با شرايط زمان و مكان              هاي زندگي   و هم شيوه  

. باشد، چنين افرادي را واقعاً خيلي كم داريم و امام موسي يكي از اين افـراد بـود                 
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طـور در    امام موسي همين بود و به همين علت هـم ايـن        يعني خصوصيات اصلي  
داشت ممكن    واال اگر ايشان اين خصوصيت را نمي      . ميان مردم محبوبيت پيدا كرد    
خـوب مرحـوم شـيخ محمـدجواد مغنيـه هـم يـك           . نبود به اين موفقيـت برسـد      

يـك  ) خـواهرزادة مرحـوم مغنيـه     (پدر شيخ جعفـر صـادق       . شخصيت علمي بود  
امـام  . هـاي لبنـان بودنـد    اصالً آل صادق همـه از شخـصيت  . شخصيت علمي بود 

شـوند و   هـا مغلـوب ايـشان مـي      اينةرود و هم ها به لبنان مي  مان اين موسي در ز  
اي مـردم    يعني اعمال ايشان و كارهاي ايشان به گونـه        . گيرند  الشعاع قرار مي    تحت

ـ     هـاي ديگـر تحـت       ها و شخـصيت      چهره ةرا شيفته كرده بود كه هم      رار الـشعاع ق
همين مـسئله باعـث     . شوند  گيرند و بعضي اصالً به طور كامل كان لم يكن مي            مي

خوب بلنـدپروازي نداشـت، زنـدگي       . اي از ايشان ناراحت شوند      شده بود تا عده   
برخوردهـاي  . اي داشت و نقطه ضعفي از نظر مادي از ايشان ديـده نـشد               زاهدانه

احساس كردند كه ايـن فـرد       ايشان چنان بود كه در دل مردم جاي گرفت و مردم            
. دانستند  ي كه داشتند، ايشان را امين به خود مي        مردم هر سر  . خورد  به دردشان مي  

ديدند كه ايـشان      مردم مي . گذاشتند  كساني كه اسراري داشتند با ايشان در ميان مي        
  .اند از مردم است و مردم هم از ايشان

ـ        هايي كه براي مردم مي      در سخنراني  راز محبـت و احـساسات      كرد بـه قـدري اب
، !كانه سـيدنا عمـر  : گفتند ها در مورد ايشان مي سني. كردند كه اصالً معركه بود   مي

واقعـاً  ! كانه سيدنا مسيح : گفتند  ها مي   و مسيحي ! كانه سيدنا علي  : گفتند  ها مي   شيعه
گونه كه به عمر عالقه دارند به امـام موسـي نيـز             ها همان   سني. طور بود   هم همين 
 عالقه داشتند به امام موسـي       عقدر كه به حضرت علي      ها همان   شيعه. شتندعالقه دا 

 گونه كه به حضرت مـسيح   ها همان   مسيحي. نيز عالقه داشتند  

 عالقـه داشـتند بـه    ع
امـام موسـي هـيچ بـدخواهي در ميـان تـوده مـردم            . امام موسي نيز عالقه داشتند    

ن، همه جديد بود    خالصه شيوه عمل و شيوه برخورد و روش تبليغ ايشا         . نداشت
مردم همه ايشان را در حـد اعلـي دوسـت    . و متناسب با شرايط زمان و مكان بود     

  .داشتند مي
  

شـدند،   به نظر شما، اگر آقاي صدر از حوزه خارج و وارد دنياي سياسـت نمـي    :پرسش
  هاي فكر و انديشه نيز به همين شكل گل كنند؟ توانستند در حوزه و عرصه مي

 ةالت حـوزوي اشـتغال داشـت، سـرآمد همـ          ني كه به تحـصي    زما موسي آقا :پاسخ
ايشان در نجف كه بود از همه جلـوتر بـود و در             . هايش بود   اي  دوره  دوستان و هم  

امام موسي از فـضالي بـسيار خـوب نجـف     . قم هم شنيدم كه از همه جلوتر بود       
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ايـشان از فـضالي مـشار بـا لبنـان بـود و              . اشرف بود و خيلي هم معـروف بـود        
ها مربوط به زمان      البته همه اين  . معروف بود به اين كه افكار جديد دارد       خصوصاً  

تحصيل ايشان بود و متأسفانه وقتي فراغت از تحصيل پيدا كرد و نوبت آن رسـيد   
من در  . كه ديگر افكارش در حوزه مطرح شود، حوزه را رها كرد و رفت به لبنان              

يعني بـا   . ود از همه جلوتر بود    ب  اين مسئله هيچ شكي ندارم كه اگر ايشان اآلن مي         
آن اســتعداد و ذوق و پــشتكار و ايــن (آن مــواهبي كــه خداونــد بــه او داده بــود 

هـا نظيـر      تـوان گفـت كـه در حـوزه          اگر اآلن بود، واقعاً مـي     ) امتيازاتي كه داشت  
  .داشت نمي
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  ممتاز رهبري

  
المسلمياالسالم و ةحجتي كرمانين علي حج  

  
  

آقا، اگر امكان دارد، قدري در مورد چگونگي آشنايي خود با امـام موسـي               حاج :سؤال *
ـ صدر برايمان صحبت بفرماييد و اينكه چگونه شد كـه بـا بيـت مرحـوم آ                 اهللا صـدر   ةي

  متصل شديد؟
 آيد، اولين برخورد و مالقـات       كه يادم مي   طوري  آن. اهللا الرحمن الرحيم     بسم :پاسخ

ن، در همـان سـالي بـود كـه          من با امام موسي صدر، رهبر مفقود شده شيعيان لبنا         
قدر تقليـد، دار فـاني      العظمي آقاي سيد صدرالدين صدر مرجع عالي        اهللا  ةيمرحوم آ 

آن روز در مراسم تـشييع      . بودآن سال، اولين سال ورود من به قم         . را وداع گفتند  
 امام موسي صدر را مالقـات كـردم و           ايشان شركت كردم و اولين باري كه       ةجناز

. العظمي آقاي صدر شناختم، همان روز بود        اهللاةيشان را به عنوان فرزند مرحوم آ      اي
ايشان در مراسم تشييع و تدفين پدرش شركت كرده بود و جالـب ايـن بـود كـه                   

گرفـت و هـواي       مرحوم شهيد بهشتي هميشه همراه ايشان بـود و دسـتش را مـي             
سم داشت و همان وقـت مـن صـميمت بـين ايـن دو نفـر را                  ايشان را در آن مرا    

امام موسي در هنگام فوت پدرشـان در قـم حـضور نداشـتند، بـه                . استنباط كردم 
شـنوند و بـا     را مـي  تهران رفته بودند كه دكتري را بياورند كه خبر فوت پدرشـان           

ـ   . گردند  ميعجله به قم بر    تمـام  اً زماني به قم رسيدند كه مراسم تشييع جنازه تقربي
اهللا صــدر را آورده بودنــد بــه مــسجد بــاال ســر و ةيــپيكــر مرحــوم آ. شــده بــود

خواستند دفن كنند كه امام موسي صدر وارد شد و خـوب پيداسـت كـه چـه                    مي
اين اولين  . هاي ايشان تمام مردم را سر قبر متوجه و متأثر كرد            شوري افتاد و گريه   

  .برخورد من با ايشان بود
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كردند، مكاسب تدريس      در قم بودند، قوانين تدريس مي      هابله، امام موسي سال   
بعد از بازگشت ايشان از نجف اشرف، وقتي        . كردند و شاگردان زيادي داشتند      مي
ـ  ةاري تعدادي از فـضال و اسـاتيد حـوز          با همك  مكتب اسالم  ةمجلكه    قـم   ة علمي

.  بودنـد  ه مجلـ  ة هيئت تحريري  ةامام موسي هم يكي از اعضاء برجست      تشكيل شد،   
يشان متجاوز از يك سال بـا مجلـه همكـاري داشـتند و مـا در آن موقـع بيـشتر           ا

 اسـالمي منتـشر   د اقتصاة دربارمكتب اسالم ةآثاري در مجل. رسيديم  خدمتشان مي 
آوري كـردم و بـا        كردند كه من بعدها همان مقاالت را با اجازه خود ايشان، جمع           

بـه چـاپ    »  مكتـب اسـالم    اقتـصاد در  «هاي فراواني تحت عنوان       مقدمه و پاورقي  
ايـشان  . رساندم كه تاكنون شايد متجاوزه از دوازده بار تجديد چاپ شـده اسـت             

 بعد از فوت پدر بزرگوارشـان،  قبل از پيوستن به مجله مكتب اسالم و در حقيقت     
و خـصوصاً  هـاي مراجـع    در آنجـا در درس    . سالي را در نجف اشرف بودند      چند

 چنـد  ايـن  در و كردنـد  شركت خويي ايعظمي آق ال  اهللا  ةيمرجع فقيد شيعه حضرت آ    
كه در نجف اشرف بودند خيلي به درس و بحثشان عنايت داشتند و شب و                سالي

الـدين، ايـشان بـا عنايـت          شرف آقاي مرحوم فوت از بودند، بعداً، بعد   روز مشغول 
  .اهللا بروجردي به لبنان اعزام شدند و رهبري شيعيان آنجا را در دست گرفتند ةيآ

اهللا صدر كه بعداً به وصلت با ايـن خـانواده             ةي مرحوم آ  ة ارتباط من با خانواد    اما
اين قضا و قدر و جزء تقديرات الهـي     . منجر شد، به هيچ برنامه قبلي مسبوق نبود       

البته ما در آن اواني كـه بـه قـم    . توان اسمي براي آن بگذارم  بود و غير از اين نمي     
رضـا صـدر كـه    اهللا آقاي حاج آقا ةيرحوم آشنبه م هاي پنج    جلسات شب  آمديم، در 

ـ كـرديم و ارادت مـن بـه مرحـوم آ            ميگفتند شركت     درس اخالق مي   اهللا حـاج       ةي
تا اينكـه در    . شد  رضا صدر بعد از فوت مرحوم پدرشان روز به روز زيادتر مي           آقا

مـسأله را   .  بـود  43كنم سال     گمان مي . ها من تصميم بر ازدواج گرفتم       يكي از سال  
ـ  و همچنين بـا آ     ،اند  لي لطف داشته  اهللا آقاي فاضل لنكراني كه به من خي        ةيبا آ  اهللا   ةي

 ميـان   لطـف داشـتند، در    خيلـي   موسي زنجاني كه ايشان هم به من        آقاي حاج آقا  
ـ  مرحوم آةاين بزرگواران صبي  . گذاشتم اهللا صدر را پيـشنهاد كردنـد و خودشـان     ةي

دامـاد ايـن     بود كه مـن      1344در سال   . هم واسطه شدند و رفتند و صحبت كردند       
ـ  بزرگ مرحوم آ ةخانواده شدم، يعني صبي    رضا صدر را به عقـد   آقااهللا آقاي حاج ةي
  .و ازدواج خود درآوردم

  
اهللا بروجردي هم در جريان عزيمـت آقـاي صـدر بـه لبنـان قـرار                   ةيا مرحوم آ  آي :سؤال

  داشتند؟ 
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الـدين و     اندان شرف الدين، گويا خ    كه شنيدم، بعد از فوت مرحوم شرف       طوريآن
 ايشان بود و از     ذّفتنالدين كه فرزند ارشد و م       فر شرف جع مخصوصاً آقاي آقا سيد   

آمـد، درصـدد يـافتن        اجتماعي و سياسي لبنان به شمار مي       ةهاي برجست   شخصيت
الدين از طريـق      ندان شرف گويا خا . الدين بودند   جانشيني براي مرحوم آقاي شرف    

رضا صـدر را پيـشنهاد كـرده     بروجردي، آقاي حاج آقاعظمي آقاياهللا ال ةيمرحوم آ 
ـ دانيـد كـه مرحـوم آ    مـي ـــ  اهللا صدر را  ةيبودند، يعني فرزند بزرگ مرحوم آ   اهللا ةي

  ـــ  عمو هستند، از بنـي اعمـام يكـديگر هـستند          الدين پسر    شرف صدر و مرحوم  
شود و مرحـوم حـاج        ردي مطرح مي  العظمي بروج اهللا  ةيوقتي كه مسأله با مرحوم آ     

كنند و خالصـه بـا    موسي را پيشنهاد ميي خود آقاپذيرند و اخو    رضا صدر نمي  آقا
ـ الدين و عنايت آ عوت خاندان شرف  د ن، آقـاي حـاج   اهللا بروجردي و امـر ايـشا   ةي

ايـشان اول در صـور اقامـت        . گيرند كه بروند به لبنـان       موسي صدر تصميم مي   آقا
چنـد سـال بـه بيـروت منتقـل      گزينند و مركز فعاليتشان در صور بود و بعد از          مي
  .دهند گردند، مجلس اعالي اسالمي شيعه را تشكيل مي مي
  

  جستيد؟ هاي آقاي صدر شركت مي عالي در درسآيا خود حضرت :سؤال
خير، من موفق نشدم كه به درس ايـشان بـروم، ولـي بـرادرم آقـاي حـاج شـيخ                     

 تلمـذ  تي، چند صـباحي كتـاب لمعـه و قـوانين را پـيش ايـشان                 محمدجواد حج
يادم هست كه آن زمان خيلي از بيان و شيوايي ايشان و اينكـه چگونـه                . كردند  مي

 توانند به شاگردانشان منتقل نمايند، تعريف       مطلب را با يك بيان بسيار شيوايي مي       
  .كردند مي
  

 ةي بـود؟ آيـا ايـشان نهايتـاً بـه درجـ            تحصيالت حوزوي آقاي صدر تا چه حـد        :سؤال
  اجتهاد رسيدند؟

اهللا مكـارم شـيرازي بودنـد كـه         ةيهاي آ   دوره  د بودند، ايشان از هم    شان مجته بله، اي 
 حاج آقاموسي زنجاني بودند كه اآلن هللاةيي آهـا دورهاز هماآلن جزو مراجع تقليد    

ـ رحـوم آ  آيد كه، بعـد از درس م        هستند، من يادم مي   جزو مراجع تقليد     اهللا آقـاي     ةي
 مشترك با هم داشتند، كـه       ة يك مباحث   ايشان ةداماد، يك گروه از شاگردان برجست     
موسي زنجاني بود، مرحوم بهـشتي بـود، آقـاي          حاج آقاموسي صدر بود، حاج آقا     

آيـد كـه      من يادم مـي   . كردند  نشستند و با هم مباحثه مي       مكارم شيرازي بود كه مي    
ر امام موسي صدر و     كردم و ايشان از تفّك      اي با آقاي مكارم صحبت مي       يك جلسه 

دانيـد كـه آقـاي مكـارم از           مي. كردند   خيلي ظريف ايشان تعريف مي     هاي  استنباط
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العاده   ايشان از استعداد فوق   . العاده حوزه هستند    فكرها و از استعداهاي فوق      خوش
ي كه با ايـشان     اتگفتند كه در مباحث     كردند و مي    امام موسي صدر بسيار تعريف مي     

فـروع فقهـي بهـره بـرداري     داشتم، من گاهي از ظرافت انديشه ايشان در استنباط   
  .در هر صورت امام موسي صدر مجتهد بودند. كردم مي
  

 ة شـكلي بـود؟ آيـا در آنجـا هـم برنامـ             درس و بحث امام موسي در لبنان به چه         :سؤال
  مباحثه و يا تدريس داشتند؟

هايي كه ايـشان در حـوزه         درس.  اين كار نبود   ةكنم، چون در لبنان زمين      گمان نمي 
 و اگـر نبـود آن مطالعـات گـسترده          ،در لبنان هيچ كارآيي نداشـت     خوانده بودند،   

طـور در  ايشان در مسائل سياسي و در مسائل اجتماعي، فقه و اصول و فلـسفه آن       
اي كـه     دانيد كه درس خواندن در هر رشـته         البته مي . خورد  لبنان به درد ايشان نمي    

شـود كـه انـسان     مـي  علمي باعث ةاين بني . دهد   علمي مي  ةاشد، به انسان يك بني    ب
اي كه بخواهد مشغول      آورد كه در هر رشته      و يك متانتي به دست مي     ! يك وزانت 

از آن امـام موسـي صـدر       . خـورد   به فعاليت شود، كـارآيي دارد و بـه دردش مـي           
عالوه بر زحماتي كـه در راه       .  علمي بسيار قوي بود    ةكساني بود كه داراي يك بني     

بيعي هم برخوردار بـود و همـين   العاده ط  فوق تحصيل علم كشيده بود، از استعداد     
 علمي و استعداد و هوش سرشار توانست از ايـشان يـك شخـصيت متـين و             ةبني

كه در لبنان جاي خـودش را بـاز كـرد و تمـامي افـراد                 وزين را بسازد، به طوري    
  .جامعه را تحت تأثير قرار داد

  
يد؟ آيـا در زمـان آقـاي       پيوسـت  مكتب اسـالم   ةعالي در چه زماني به مجل     حضرت :سؤال

  صدر بود و يا بعد از آن بود؟ 
 پيداست، بيشتر از يك سال      كه كه از مقاالتشان هم     طوري  امام موسي صدر، همان   

ز اينكـه امـام موسـي صـدر، آقـاي           بعد ا .  همكاري نداشتند  مكتب اسالم  ةبا مجل 
مرتضي جزايـري، آقـاي موسـوي اردبيلـي و           سيدالتي، آقاي آقا  مجدالدين مح آقا

مجله جدا شدند، گويا در سال دوم و يا سـوم مجلـه،             از  تعدادي ديگر از دوستان     
ره و  دو  سن و سال و هم      كه اآلن درست يادم نيست، من و يك عده از دوستان هم           

براي ثبـت در تـاريخ      .  دعوت شديم  مكتب اسالم  ةفكر، براي همكاري با مجل      هم
، اوائل  مكتب اسالم  ةه مجل گروهي كه بعداً ملحق شدند ب     بايد عرض كنم كه، اين      

كردنـد و بعـداً هيئـت         فه مي ها انجام وظي     فرعي، سال  ةهم به عنوان هيئت تحريري    
هادي خسروشاهي،   سيد:  اصلي شدند، غير از من عبارت بودند از آقايان         ةتحريري
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ي، حـسين   العابدين قربـاني، محمـد مجتهـد شبـستر          عباسعلي عميد زنجاني، زين   
كـه عـرض      دعوت شديم و همـانطوري     مكتب اسالم  ةلما به مج  . حقاني زنجاني 

بعد از چنـد سـال،     كردم، اول به عنوان هيئت فرعي مجله مشغول به كار شديم و             
  .يم و بدان شكل با اين مجله همكاري داشتيممد اصلي درآةجزو هيئت تحريري

ـ االسالم و ثقا  «البته من يك سخنراني تحت عنوان        از امـام   »  القـرن العـشرين    ةف
در را ترجمه كردم كه ايشان در الندوه اللبنانيه ايراد كرده بودند، اول بـه               موسي ص 

 منتـشر   مكتب اسالم  ة مجل ةدر طي دوازده يا سيزده شمار     صورت سلسله مقاالتي    
اسـالم و فرهنـگ     «آوري كردم و تحـت عنـوان          ها را جمع   اين ةشد و بعداً مجموع   

چـاپ نمـودم كـه اآلن    هاي مشروحي  به صورت يك كتاب با پاورقي    » قرن بيستم 
  . باشدهچاپ دوازدهمش هم شايد منتشر شد

  
هاي روحي و اخالقي امـام موسـي صـدر            در مورد ويژگي  قدري  اگر امكان دارد     :سؤال

  .برايمان صحبت بفرماييد
ـ با خاندان شريف و عريـق و اصـيل آ          از اينكه  بعدمن اهللا صـدر وصـلت كـردم،         ةي

م با امـام موسـي صـدر زيـادتر شـد،            خوب قهراً آمد و رفتم و نشست و برخاست        
البته بودن ايشان در كشور لبنان و بودن ما         . يعني از نزديك توانستم با ايشان باشم      

كـرد،   ها را كمتـر مـي   ها و نشست و برخاست     در كشور ايران، تعداد اين معاشرت     
هـايي كـه      سـال اين  ايشان در   . كرد  ولي كيفيت اين ارتباط كميت آن را جبران مي        

ودند، شايد چهار دفعه و يا پنج دفعه به ايران و عمدتاً قم آمدند تا از مـادر                  لبنان ب 
كردند كه من در      خوشبختانه خود ايشان اظهار تمايل مي     . و اقوامشان ديدار نمايند   

در اثر  . گذاشتم كه با ايشان باشم      خدمتشان باشم و من هم روي اين كار وقت مي         
خيلي هم زياد بود و گاهي يك هفتـه         ها كه     ها و نشست و برخاست      اين معاشرت 

كـشيد و يـا كمتـر و بيـشتر، مـن بـه          كـشيد و گـاهي ده روز طـول مـي            طول مي 
  . بردم خصوصيات اخالقي ايشان و آن بعد شخصيت اصيل ايشان بيش از پيش پي

گي يعني آقـازاد  . اشتالعاده بااليي قرار د     اوالً، از نظر اصالت در يك سطح فوق       
نفس و آن بزرگي       آن عزت . باريد  از سر و روي ايشان مي     و آن اصالت خانوادگي     

كه عظيم بود و شخصيتش هر انـساني را تحـت            در عين حالي  . خيلي عجيب بود  
العـاده در مقابـل فـضل، در مقابـل      فوق. داد، بسيار آدم متواضعي بود تأثير قرار مي 

نفر يـك   د يك   كافي بود كه بدان   . آورد  م فرو مي  علم و در مقابل فضيلت سر تعظي      
فضيلتي در او هست و يك فضلي دارد، واقعاً در مقابل فضيلت و در مقابل فضل                

بـسيار مـرد خليقـي بـود،        . كـرد   كرد و متواضع بود و كـرنش مـي          كوچكي كه مي  
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هـايش و   هايش، در اطوارش، در نشست و برخاست اخالق بود، در صحبت  خوش
ود، بيـان خيلـي نرمـي    بسيار ماليم ب. ه گزندگي نداشتهايش يك ذر   در معاشرت 

كسي مطابق شخـصيت خـودش و       گرفت، با هر    ها را در نظر مي      صيتشخ. داشت
نـسبت بـه بزرگـان، مخـصوصاً مراجـع و           . كـرد   مطابق بـا مقـامش صـحبت مـي        

هـا درس  ان بودند و احياناً ايشان پـيش آن كه در سطح اساتيد ايش    مخصوصاً كساني 
 هست كه در يكي از سفرها كه        يادم. شناس بود   خوانده بود، خيلي متواضع و حق     

ايشان از لبنان برگشتند، در منزل آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهـوري فعلـي      
اي تشكيل شد و قرار بود كه ايشان بيايند و سؤاالتي مطرح بـشود و                 ايران، جلسه 

هـاي خودشـان را در زمينـه سياسـي،      ها و كوشـش  ايشان جواب بدهند و فعاليت 
اسـاتيد و فـضالي   از ما هـم از بـسياري   . ن تشريح نماينداقتصادي و فرهنگي لبنا   

ه در  كـ   يكـي از كـساني    . حوزه دعوت كرده بوديم تا در اين جلسه شركت نمايند         
امـام  . علي منتظري بـود  اهللا آقاي حاج شيخ حسين      ةياين جلسه شركت كرده بود، آ     

 موسي صدر وقتي وارد شـد، بـا افـراد جلـسه كـه نوعـاً از اسـاتيد و بزرگـان و                      
ـ وقتي كه در مقابـل آ     . صافحه نمود موجهين حوزه بودند معانقه و م      اهللا منتظـري     ةي

قرار گرفت، خم شد تا دست ايشان را بوسيد و يادآوري كرد كه مـن پـيش شـما        
. ام و شما حق بزرگي به گـردن مـن داريـد    ام و از شما استفاده كرده     درس خوانده 

 بلند و آن قد رشـيد، خـوب آقـاي           رود، آن قد    گاه اين منظره را يادم نمي     من هيچ 
منتظري هم نسبت به ايـشان كوتـاه بودنـد، چطـوري ايـشان خـم شـد و دسـت            

وقتي كه آن منظـره يـادم       . شناسي كرد   استادش را بوسيد و نسبت به استادش حق       
   :افتم كه حضرت فرمود لرزد و ياد اين كالم اميرالمؤمنين مي آيد واقعاً بدنم مي مي
  

  ، بغير السنتكم الناس ةكونوا دعا
هـا   ها و به نيكـوئي      يعني مردم را به وسيله عملتان، به وسيله رفتارتان به خيرات و به فضيلت             

  . دعوت بكنيد
  

ش، بيـانش   لمها و ع    نظر از فضيلت    بود كه صرف  امام موسي صدر از آن افرادي       
توانست به عنـوان يـك تربيـت     هايش هم مي و قلمش، اطوار و اعمال و معاشرت    

  .سالم الگو باشدمكتب ا
  

   به چه شكلي بود؟ انبرخورد امام موسي صدر با مخالفين و دشمنانش :سؤال
، خـصوصاً   تا آنجا كه من بـه يـاد دارم و در جريـان مخـالفين ايـشان هـم بـودم                    

گذشـت    سفر اخيرشان به ايران انجام گرفت، بسيار بـا ةهايي كه به واسط     مخالفت
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ان يك مالقاتي داشتند و همين مالقات هـم         ايشان در سفر اخيرش   . و بردبار بودند  
كه انصافش ايـن اسـت كـه         هايي شد، در صورتي     باعث برانگيخته شدن مخالفت   

مرحـوم شـهيد مطهـري و مرحـوم شـهيد           . اين مالقات با مقدماتي انجام گرفـت      
اي را رژيم سـابق      يك عده . بهشتي خودشان مستقيماً در جريان اين مالقات بودند       

ده بود، من يادم هست و خودم حضور داشتم بـه نظـرم آقـاي    محكوم به اعدام كر 
جع آن زمان گفـت     خسروشاهي هم بودند كه مرحوم شهيد مطهري به يكي از مرا          

خواهيـد   شود، آيـا نمـي   موسي صدر چند روز ديگر وارد ايران مي       كه آقا، آقاي آقا   
 آن  هاي مـردم را نكـشند؟ كـه         ايشان را پيش يكي از مقامات بفرستيد كه اين بچه         

  : مرجع در پاسخ به شهيد مطهري گفت
  

  . شود كرد كار مي اجازه بدهيد ايشان بيايد و ببينيم چه
  

باز يادم هست كه در منزل شهيد بهشتي بوديم، تعـدادي از دوسـتان هـم بودنـد،                  
تواند شاهد باشد آقاي عبدالمجيد معاديخواه هست كه آن شـب             اآلن كسي كه مي   

كردنـد كـه      بهشتي به امام موسي صدر اصرار مـي        و مرحوم شهيد     ،حضور داشتند 
شما در اين زمينه يك مالقاتي با شاه بكنيد بلكه بتوانيد جلوي ريختن خون ايـن                

كردند كه اين مالقات انجام       ايشان به امام موسي صدر اصرار مي      . ها را بگيريد    بچه
كـه  كـس حاضـر نـشد        انجام شد، هـيچ    متأسفانه بعد از اينكه اين مالقات     . بگيرد

مـن در جريـان بـودم، امـام     . اين مالقات با اين مقدمات بـوده اسـت       !  بگويد، بابا 
رضـا صـدر جلـوس       بـرادر بزرگوارشـان مرحـوم حـاج آقا         موسي صدر در منزل   

داشتند، افراد زيادي از روحاني و غيرروحاني، سياسي و غيرسياسـي بـه مالقـات               
ن روزي كـه عبـاس     آ. جمله يك روز عباس مسعودي آمـد         و من  ،آمدند  ايشان مي 

خواست خداحافظي كنـد و از در بيـرون رود، دم             مسعودي آمد، وقتي كه وي مي     
در از امام موسي صدر پرسيد كه شما در اين سفر خيال مالقات داريد يا نه؟ امام                 
موسي هم در جواب گفتند كه فعالً هيچ قصد مالقاتي نداريم تا بعـد ببينـيم چـه                  

يعنـي  . آمـده بـودم    چون با آقاي صدر تـا دم در        شنيدم   اين را من خودم   . شود  مي
ايشان اصالً تصميمي به مالقات نداشت و صريحاً هم گفت كـه نـه فعـالً چنـين                  

بعداً همين مقدمات دسـت بـه دسـت         . شود  تصميمي را ندارم تا بعد ببينم چه مي       
در هـر صـورت   . هم داد و ايشان را وادار كـرد كـه ايـن مالقـات را انجـام دهـد       

هايي كـه بعـد از    خوب من در جريان مالقات و مخالفت     . لفين بود صحبت از مخا  
كـه مـن بـراي     بعد از آن، وقتي. صداهاي زيادي بلند شد  و سر. آن شد قرار داشتم   

اهللا العظمي آقـاي صـدر، پـدر بزرگوارشـان،            ةيلين بار در بيروني منزل مرحوم آ      او
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 لبخندي زدنـد    ها صحبت كردم، ايشان     خدمتشان رسيدم و در حدود اين مخالفت      
دانـد كـه مـا از روي چـه قـصدي ايـن        اي نيست، خدا خودش مي و گفتند مسأله 

خيلي با بزرگواري   . مالقات را انجام داديم و اميدواريم كه خداوند به ما اجر دهد           
  .از كنار قضيه رد شدند

ها، چه در لبنـان و چـه در           موارد ديگري را هم سراغ دارم كه وقتي كه مخالفت         
هـا رد   شـد، خيلـي بـا بزرگـواري از كنـار آن           ايشان در ميان گذاشته مـي     ايران، با   

مثالً وقتي كه در مورد مرحوم شيخ محمدجواد مغنيه، نويسنده بزرگ و            . شدند  مي
شد كه ايشان داراي اين افكار هستند و اين اشـكاالت     محقق بزرگوار، صحبت مي   

بردند و يادم هست كـه        مي؟ ايشان با بزرگواري از آن مرحوم نام         !را به شما دارند   
اي از اهانـت و يـا         بردند، يك ذره لحـن ايـشان نـشانه          وقتي از آن مرحوم نام مي     

دادنـد كـه      بردند، منتها پاسخ مـي      تحقير نداشت و با عظمت و احترام از او نام مي          
من در چنين شرايطي هستم، چنان مـسائلي وجـود دارد و آقايـان مثـل اينكـه از                   

دانند كه ما در چه شرايطي هستيم و چـه صـالح              ند و نمي  اوضاع ما اطالعي ندار   
ايشان هـيچ وقـت از دسـت چنـين افـرادي نرنجيـد و              . هست  چه صالح نيست    

گيري نكرد و هيچ وقت اهل اين نبود كه شمشير را             ها موضع   گاه در مقابل آن     هيچ
  .گذشت گونه مسائل مي از رو ببندد، بلكه همواره با بزرگواري از كنار اين

  
شـكلي  كسوتان انقالب به چه     امام موسي صدر با حضرت امام و ساير پيش         ةرابط :السؤ

  بود؟
بـه امـام خيلـي احتـرام         نـسبت  كـه ايـشان    دانيـد   مـي  خـوب  داشتند، رابطه مسلماً

كرد كه من شاگرد امام هـستم         گذاشت، شاگرد امام بود و هميشه هم عنوان مي          مي
جمله مرحوم شـهيد بهـشتي هـم ارتبـاط          زبا ديگران ا  . اط هم داشتند  و با امام ارتب   

ايشان بـه مـن     كه  هايي    البته از نظر تفكر من يادم هست كه يكي از حرف          . داشتند
ــاني هــستم و    ــن اآلن يــك لبن ــد كــه م ــان فرامــوش نكنن ــود كــه آقاي ــن ب زد اي

 ةوحلـ ها و كارهايم بايد طوري باشد كه مصالح شـيعيان لبنـان را در                 گيري  موضع
هــاي سياســي و اجتمــاعي و  گيــري  مــن بايــد در موضــعاول در نظــر بگيــرد و

اي عمل نمايم كه      برخوردهايي كه دارم به عنوان يك مسئول شيعيان لبنان به گونه          
وجه براي ايشان مقام عصمت       البته من به هيچ   . با مصالح شيعيان لبنان منطبق باشد     

بيـون مـسلمان    خواهم بگويم كه تفكر ايشان در رابطه با انقال          را قائل نيستم و نمي    
توانم عـرض كـنم كـه امـام موسـي             ايران صددرصد صحيح بوده، ولي اين را مي       

صدر شخصيتي بود مؤمن و مسئول و دردمند و از انحطـاط جامعـه اسـالمي بـه                  
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 و از انحطاط و محروميـت تـاريخي شـيعيان لبنـان بـه طـور خـاص،                   ،طور كلي 
از صـد سـال قبـل، يـك     اگر منـصفانه بخـواهيم، متجـاوز    . برد العاده رنج مي   فوق

اي را براي مصلحان جامعة اسالمي كه در راه احياي تفكر اسالمي بودنـد،                زنجيره
الدين اسـدآبادي باشـد، بعـداً شـيخ محمـد             جمال ها سيد ولين آن ترسيم بكنيم و ا   

 اء، مرحـوم سـيد    عظـ ال  البنـاء، كاشـف     ا، كواكبي، حـسن   رضمحمدرشيد عبده، سيد 
ر بياييم تـا امـام خمينـي و شـهيد مطهـري و              طو الدين و همين    عبدالحسين شرف 

دكتر شريعتي و بعضي از مصلحان دردمند ديگري كه جزو مـصلحان معاصـر بـه                
آيند، انصافش اين است كه بايد امام موسي صدر را در اين زنجيره و بـه      شمار مي 

 اسـالمي  ةنديـش عنوان يكي از مصلحان جامعه اسالمي كه در راه احياي اسالم و ا       
يادي را برداشته، تلقي نماييم و اگر ايشان را از ايـن زنجيـره و از ايـن                  هاي ز   گام

اي نزديم، بلكه به نسل اسالمي جامعـه امـروز    سلسله خارج نماييم به ايشان لطمه     
  .لطمه زديم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تصوير با آقاي حجتي
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  د؟اي عالي در لبنان هم خدمت امام موسي صدر رسيدهآيا حضرت :سؤال
كردم خصوصاً كه من از       ها من به لبنان سفر مي       بله، البته خوب بود كه بيش از اين       

نظر فكري مشتركات زيادي با امام موسي صدر داشتم و ايشان هـم خيلـي مايـل                 
بودند، ولي متأسفانه من جز يك سفر موفق نشدم كه به لبنـان بـروم، آن هـم بـه                    

. بستري در آلمان منتظر من بودنـد  صورت خيلي كوتاه، چون بيمار بودم و اقاي ش        
 خودشان آقـاي دكتـر      ة براي من بليط گرفتند و خواهرزاد      امام موسي صدر فوري   

كـه   طوري   و خالصه من نتوانستم آن     ،صادق طباطبايي را با من فرستادند به آلمان       
خواسـت   ها و آثار ايشان بازديد نمايم، مخـصوصاً دلـم مـي           خواستم از فعاليت    مي

الـدين را ببيـنم، مـدارس امـام           عبدالحـسين شـرف    ار مرحوم سيد  صور بروم و آث   
بله، متأسفانه اين تنها    . موسي صدر را ببينم، كارهاي مرحوم شهيد چمران را ببينم         

  .سفر من به لبنان بود و بعد از آن ديگر نشد كه به آنجا سفر كنم
  

سـي صـدر را     عالي از كساني بوديد كه در آخرين روزها، امـام مو          ظاهراً حضرت  :سؤال
  اي از آن روزها به ياد داريد؟ مالقات نموديد، آيا خاطره
ام  من هـم بـا خـانواده   .  خود به فرانسه آمده بودندةبله، امام موسي صدر با خانواد  

. پـاريس رفتـيم   بيت و با كشتي حركت كرديم و به         به اتفاق اهل  . در انگليس بودم  
  . بودمروز در كنار امام موسي صدرحدود يك هفته شبانه

  
  ببخشيد، اين دقيقاً در چه زماني بود؟ :سؤال

  . بود كه در بهمن آن سال هم انقالب شد1357دقيقاٌ در ماه رمضان سال 
  ظاهراً امام موسي صدر هم در اواخر همان ماه رمضان بود كه گرفتار شدند؟ :سؤال

 اي كه بـه طـور شـبانه روز بـا ايـشان بـودم                من از آن يك هفته    . بله درست است  
السفر بود، بـه      ايشان نه اينكه كثيرالسفر بودند و يا شغله في        . خاطرات جالبي دارم  

. گرفتم  ن چون مسافر بودم روزه نمي     از طرفي م  . گرفتند  هر حال در سفر روزه مي     
يك روز صبح، در منزل دوستشان در پاريس كه آنجا مستقر بـوديم، ايـشان بلنـد                 

من گفتم كه آقا اين كـار را        . كنم  يه مي شدند و گفتند كه من براي شما صبحانه ته        
ها، ايشان هم گفتند كه شـما بنـشينيد،           كشم و از اين حرف      نكنيد، من خجالت مي   

اتفاقـاً آن   . دهـم   شما مريض هستيد و بايد استراحت كنيد، من ترتيب كـار را مـي             
صبحانه را تهيه كردند و خودشان چاي       . روز آقاي دكتر حبيبي هم حضور داشتند      

و خالصه خيلي به من لطف فرمودند، يعني با اينكه خودشان روزه بودند             ريختند  
اي را در     در همان ايـام هـم بـود كـه ايـشان مقالـه             . صبحانه براي من تهيه كردند    

عنـوان  .  به چاپ رساندند كه بعداً خيلي سـر و صـدا ايجـاد كـرد         لوموندروزنامه  
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 انقـالب اسـالمي ايـران       ةبـار  بسيار مقاله تاريخي بـود و در       كه» نداءاالنبياء«مقاله  
اي كـه در پـاريس    ايـشان در آن هفتـه  . نوشته شده بود و اينكه شاه رفتنـي اسـت       

هاي زيـادي     با روزنامه . هاي زيادي داشتند    بودند، با اينكه روزه هم بودند، فعاليت      
هاي فرانـسوي مالقـات داشـتند، خالصـه      مالقات داشتند، با تعدادي از شخصيت     

. كردنـد   گشتند و استراحت مي     ي بعد از ساعت چهار بر مي      رفتند و عصر    صبح مي 
بعد از تمام شدن اين يك هفته ما با ايشان خداحافظي كرديم و با خـانواده عـازم                  

ايشان قبل از رفتن ما فرمودند كه من يك مالقاتي با بومدين دارم و              . آلمان شديم 
اريـم كـه در آن   عيد فطر هم مراسمي در مجلس اعالي شيعه د. روم به الجزاير  مي

 شما به ايران رفتند و توانستيد در اين مراسم شـركت            ةم، اگر خانواد  كن  شركت مي 
من هم گفتم كه انشاءاهللا سعي خودم را خـواهم          . نماييد، خيلي خوب خواهد بود    

يعني يـك   . ما به آلمان رفتيم و ايشان هم الجزاير رفتند        . كرد و خداحافظي كرديم   
 دو روز   ،مـن يكـي   .  هم پرواز كردند به سمت الجزاير      روز بعد از رفتن ما، ايشان     

خـانواده در   . در آلمان بودم و بعد از آن مجدداً به اتفاق خانواده به انگليس رفـتم              
ورود ايـشان بـه   . انگليس  بليط داشتند و از آنجا پرواز كردند و آمدنـد بـه ايـران     

باعـث شـد تـا    همين مسأله هم   .  مصادف بود  يران با شهريور خونين ميدان شهدا     ا
آغـاز جنـبش محـرم و پايـان     «اي را منتشر كردم با عنـوان      من در لندن يك جزوه    

يك روز بعد از عيد فطر بود، كه مـن  . كه اآلن هم اين جزوه هست    » جنبش محرم 
در هتل فرزين در لندن نشسته بودم كه تلفن زنگ زد و ديـدم همـسرم از تهـران                   

اند   ده شده كه عموجان ناپديد شده     گويد كه از راديوهاي خارجي شني       هست و مي  
؟ خوب من براي اولين بار بود كـه         خيركرد كه من آيا اطالعي دارم يا          و سؤال مي  

هـاي    بـا يكـي از ايرانـي      . من بالفاصله زنگ زدم به پاريس     . شنيدم  اين خبر را مي   
وجـو    زاده، صحبت كردم و از ايشان پرس        مطلع و مقيم پاريس، آقاي صادق قطب      

ن همان وقت عنوان نمود كه هر باليي سر امـام موسـي صـدر آمـده                  ايشا. نمودم
راه به قذافي گفت    بي و باشد به دست قذافي بوده است و بعد هم يك مقداري بد           

  . و آخرش هم گفت كه خدا انشاءاهللا عاقبت آقاي صدر را به خير كند

 در هر صورت اين اولين بار بود كه ما از مفقود شدن امام موسي صـدر اطـالع                 
اي از سـوي شـهيد    بعداً، شايد در حدود يـك مـاه بعـد، يـك جـزوه            . پيدا كرديم 

اگر يادتان باشد، مفقود شدن امـام موسـي صـدر تقريبـاً بـا      . چمران منتشر گرديد 
من هم از انگلستان بـه پـاريس رفـتم و    . ورود امام خميني به پاريس مصادف بود     

 مفصلي  ةم تا اينكه مصاحب   ي و در جريان بود    در آنجا با حضرت امام مالقات كردم      
 چاپ لندن كردم كه در آن مصاحبه، بر اساس اطالعـاتي كـه              الحوادث ة با مجل  را
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مرحوم شهيد چمران به من داده بود، اظهار كردم كـه مفقـود شـدن امـام موسـي                   
صدر به دست قذافي بوده است و اينكه اگر ايشان اآلن زندان هـست و يـا اينكـه      

البتـه بعـدها    . هر دو حالت به دست قذافي بوده است       به شهادت رسيده باشد، در      
 به روايـت امـام موسـي         لبنان«همين مطالب را با اسناد و دالئل بيشتري در كتاب           

آوردم، يعني اينكه امام موسي وارد ليبي شده و از آنجا هم            » صدر و شهيد چمران   
ه سـمت  اينكه ادعا كردند كه ايشان ب. الوجوهي خارج نشده است  به هيچ وجه من   
اش دروغ اسـت و اسـناد و مـدارك غيرقابـل ترديـدي                اند، همه   ايتاليا پرواز كرده  

انـد و هـر    اند و خـارج هـم نـشده    وجود دارد كه امام موسي صدر وارد ليبي شده  
باليي كه سرشان آمده باشد، در سـرزمين ليبـي و تحـت حكومـت قـذافي بـوده                   

  .است
  

مـورد وضـعيت امـام موسـي صـدر و       عالي اطالعات جديدي هم در      آيا حضرت  :سؤال
  احتمال حيات و يا شهادت ايشان داريد؟

ايد حـدود  گونه اطالعات ديگري ندارم، غير از اينكه چند سـال قبـل، شـ      من هيچ 
ـ چهار سال قبل، مرحوم آ  اهللا حاج آقا رضا صدر يك روزي به من گفتند كه يك  ةي

ودي برايتـان   زده كـه يـك فـيلم ويـدئويي هـست كـه بـه              نفر از پاريس تلفن كر    
مرحـوم آقـاي حـاج      . طرف بعد از چند روز آن فيلم را فرسـتاده بـود           . فرستم  مي

آقارضا صدر، به اتفاق مرحوم نجاتي، به يك منزلي رفته بودند و اين فـيلم را بـه                  
موسي خود آقاي حاج آقارضا به من گفتند كه بله، حاج آقا          .  گذاشته بودند  نمايش

موسـي هـم    يا حـاج آقا   برداري كرده بود و گو      فيلمبردار از پشت      بوده، منتهي فيلم  
امـام موسـي   . برداري بكنيم خواهيم فيلم  توجه داشته و به ايشان گفته بودند كه مي        

طـرف   آينـد و بـه آن       هـا پـايين مـي       صدر هم لباس رسمي پوشيده بودند و از پله        
رضـا  آقاي حاج آقا  . كردند  طراف خود مي  روند، گاهي هم نگاهي به ا       ساختمان مي 

 ترديـدي نـدارم كـه آن فـرد خـود            موسـي را ديـدم و     قارخ آ   گفتند كه من نيم     مي
موسـي از    پنج دقيقه بيشتر نبود و حـاج آقا        كل فيلم شايد در حدود    . موسي بود آقا
طرف ساختمان حركت كردنـد، محاسـن ايـشان          طرف ساختمان به سمت آن     اين

دانـم كـه ايـن        من نمي البته  . اند  كامالً سفيد شده بود و معلوم بود كه ضعيف شده         
اهللا آقـاي     ةيته شده است، ولي خداوند مرحوم آ      چه زمان برداش   فيلم چه بوده و در    

در همين روزهاي آخر عمرشـان هـم بـر ايـن          . رضا صدر را رحمت كند    حاج آقا 
اعتقاد خود راسخ و پابرجا بودند كه بـرادرم موسـي صـدر حـي و يـرزق و فـي                     

كنـد و در   زنده است و دارد زنـدگي مـي  سجن القذافي، يعني برادرم موسي صدر  
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ايشان تا همين اواخر عمرشان هم بر اين اعتقاد راسـخ و            . زندان قذافي هم هست   
پابرجا بودند، حاال بر اساس چه منابعي ايشان اين اعتقاد را پيدا كرده بودنـد، آيـا                 

 و يـا اينكـه بـه يـك     ،آن عواطف برادري هم در اين اعتقاد ايشان اثر داشته يا نـه        
اطـالع بـوديم اسـتناد داشـته؟ ايـن را مـن               ها بي ه ما از آن   سري اسناد و مداركي ك    

  .دانم نمي

  
آقا، اگر امكان دارد، قدري پيرامون ارتباط شهيد چمران و امام موسـي صـدر     حاج :سؤال

  . برايمان صحبت بفرماييد

ل كه من اطالع دارم، شهيد چمران با اينكه در آمريكا در دانشگاه مشغو             آن طوري 
دفعـه  اب كرده بود و فرزند هم داشـت، يـك         تدريس بود و همسري در آنجا انتخ      

 آمريكاست و من بايـد بـروم       ة من تمام نيرويم در استخدام جامع      شود كه   متنبه مي 
از نظر سياسي وضـع چمـران آن   . به يك كشور اسالمي و در آنجا منتشأ اثر بشوم  

ـ . توانست بيايد   زمان طوري بود كه به ايران نمي       ا دوسـتانش در اروپـا مـشورت        ب
چمـران بـه    . كننـد  ها لبنان و امام موسي صدر را به ايشان پيشنهاد مي            كند و آن    مي

رود   كند، به لبنان مي     دفعه همه چيز خود را در آمريكا رها مي        صورت انقالبي، يك  
اي در مـورد      جالب ايـن اسـت و مـن در مقالـه          . پيوندد  و به امام موسي صدر مي     

 اصالت سطح باالي امام موسي صدر       ةدرج نوشتم،  من وقتي به       شهيد چمران هم  
 ارادت سطح باال و در سطح عشق شهيد چمـران نـسبت بـه               ةپي بردم كه به درج    

شـناختم،    چمران را من از دوران مسجد هدايت مي       . امام موسي صدر واقف شدم    
 ضد  اغلب دانشجويان و اساتيد   ...  واقع ستاد مركزي احرار بود     مسجد هدايت، در  

 ةاز حـوز . آمدنـد  مسجد گرد مـي اهللا طالقاني در اين      ةيفسير آ رژيم در پاي درس ت    
 قم هم من و برادرمان آقاي سيد هادي خسروشاهي از اصـحاب دائمـي آن           ةعلمي

آمدند، امـا     شايد يكي دو نفر ديگر هم گهگاهي از قم به آنجا مي           ...  مسجد بوديم 
 دوران، شـهيد چمـران تـازه وارد         بـه هـر حـال در آن       ...  اصحاب دائمي نبودنـد   
آدم باشـعوري   . از شاگردان مرحوم مهندس بازرگان بـود      . دانشگاه تهران شده بود   

شناس بود و كسي نبود كه در مدت حدود يـك دهـه               بود، انسان فكوري بود، آدم    
با كسي شب و روز كار كند و آخر هم او را نشناسد و او آدم غيراصيلي باشـد و                    

شـهيد  . خـودش را در اختيـار يـك آدم غيراصـيل قـرار دهـد              چمران هم بيايد و     
 مريد بـا مـراد نـسبت بـه امـام            ةاي باشد از رابط     تواند يك نمونه    چمران واقعاً مي  

  .موسي صدر
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ها بيمارگونه و از روي حسد در         رغم اينكه بعضي    به هر حال شهيد چمران علي     
نان شـد، مخـصوصاً   گيري داشتند، منشأ آثار خيلي خوبي در لب        مقابل ايشان موضع  

 فني كه امام موسي صدر تأسيس كرده بود، ايـشان توانـست خيلـي           ةدرسدر آن م  
سوخته و انسان مخلصي بـود و مـن گمـانم ايـن              واقعاً مرد دل  . كارها انجام بدهد  

مـت و  است كه بعضي از افراد كه با امام موسي صدر مخالف بودند و از هـيچ ته              
كردنـد،   تر فروگـذاري نمـي   وايي هرچه تمامتق  بيةدروغي نسبت به ايشان با درج     

چمـران خيلـي    علت مخالفتشان اين بود كه امام موسي صدر بـه مرحـوم شـهيد               
خواستند كه جـاي چمـران        ها هم مي  داده و آن    عنايت داشتند و به آنها اهميت نمي      

كـرد و بـا آنهـا همكـاري            با چمران همكـاري مـي      چون امام موسي صدر   . باشند
تـرين    ي مخالفت خود را گذاشتند و تا آنجا پيش رفتند كه وقـيح            ها بنا كرد، آن   نمي

  . ها را به ايشان متوجه كردند ترين نسبت ها و دروغ نسبت
رود، برادر عزيزم آقاي سيد محمـود دعـائي كـه اآلن رئـيس                در اينجا يادم نمي   

 اطالعـات هـستند،   ةتشكيالت مطبوعاتي كشور يعني مؤسس   ترين    يكي از گسترده  
كـه عـرض      كه همان طـوري     ــ ودشان اين مطلب را در مورد يك نفر       در دفتر خ  

داد و متأسـفانه هنـوز هـم     هاي ناروايي را به امـام موسـي صـدر مـي      كردم نسبت 
براي اين شخص رسوايي پديد آمـده بـود كـه    .  عنوان كردند ــبردار نيست   دست

 گفـت   حمود دعائي بـه مـن     سيد م نند اين رسوايي چه بود، آقاي آقا      داهمه هم مي  
 من، اين رسوايي كه براي اين شخص به وجود آمـده، معلـول و اثـر                 ةكه به عقيد  
هايي اسـت كـه ايـشان نـسبت بـه امـام موسـي صـدر روا                    همه تهمت وضعي آن 

كرد كه اين فـرد واقعـاً خيلـي نـسبت بـه امـام               آقاي دعائي تعريف مي   . داشت  مي
وايي نتيجـه آن    موسي صدر جسارت و اهانت كرد و اعتقاد داشتند كـه ايـن رسـ              

  .هايي است كه نسبت به امام موسي صدر روا داشته است ها و دروغ همه تهمت
با امام موسـي صـدر صـميمانه        . به هر حال شهيد چمران مرد بسيار شريفي بود        

كرد، به امام موسي صدر واقعاً ارادت داشـت و ايـشان را يـك مـرد                   همكاري مي 
عه بعد از مفقود شـدن امـام موسـي          دفيك. دانست  لعاده درست و اصيلي مي    ا  فوق

شب در خدمتشان بوديم و شـهيد چمـران         . صدر در اهواز ايشان را مالقات كردم      
از امام موسي صدر صحبت كرد و خيلي از ايـن وضـع و گرفتـاري ايـشان رنـج                  

من از ايشان سؤال كردم كه حـاال وضـع مجلـس اعـالي شـيعه بـه كجـا              . برد  مي
توانند كارها را ادامـه دهنـد؟ ايـشان هـم در       ميرسد و آيا معاونين آقاي صدر      مي

كـس امـام موسـي صـدر        هـا كـدام اسـت، هـيچ         اين حرف ! ه خير جواب گفتند ك  
ايشان گفتند كه تصور بكن كه اآلن امام خمينـي را در ايـران بردارنـد و       . شود  نمي
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چقدر فاصله است؟ امام موسي صدر هم يـك         ! مثالً فالني جاي امام خميني بيايد     
تواند جـاي ايـشان    كس ديگر هم نميهيچ. فرد نحصربهتازي بود و واقعاً مرهبر مم 
 وجودي امام موسي صدر خيلـي رنـج         بله، مرحوم شهيد چمران از خأل     . درا بگير 

  . برد مي
  

ي صدر زنـده هـم باشـند، بعـد از           برخي از دوستان عقيده دارند كه حتي اگر آقا         :سؤال
عالي چه نظـري  ورد حضرتدر اين م. ا ندارندهمه سال جدايي، ديگر كارآيي سابق ر  اين

  داريد؟ 
استعدادي نبود كه با ايـن چنـد          ايشان آدم كم  . خير، نظر من درست برعكس است     

ايـشان از   . گيـري نمايـد     سال جدايي و فاصله نتواند مسائل جامعه را درك و پـي           
ـ         . توانستند بقاپند   كساني بود كه مسائل روز را مي       ك كافي بود كـه ايـشان فقـط ي

هفته مسائل داخلي و خارجي را ارزيابي كند تا كـامالً درك نمايـد كـه اآلن چـه                   
برعكس من معتقدم كـه ايـشان بـا         . ي بر دنيا و بر جوامع اسالمي حاكم است        جو

ها و از جامعه اسالمي داشـته، اگـر    اي كه از ملتش و از مسلمان    اين غيبت دو دهه   
محبوبيـت چنـدين برابـر،      برگردد، با يـك شخـصيت ممتـاز ديگـري و بـا يـك                

تـري را    يمگردد و با اين پشتوانه محبوبيت ايشان خواهد توانست نقـش عظـ              برمي
ها بر فرض حيات ايشان است و مـا اميـدواريم              اين صحبت  ةالبته هم . ايفاء نمايد 

  .طور باشدكه بلكه انشاءاهللا همين
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 بزرگوار شخصيتي

  
  هادي خسروشاهي اهللا حاج سيد ةيآ

  
  

ـ گويم كه بيشتر با والد ايـشان آ        امام موسي صدر من بايد ب      ةدربار در كـه   اهللا صـ  ةي
نس و آشنايي، در    اُاين  .  قم شدند، مأنوس بودم    ةگانبعدها از مراجع معروف و سه     

خيلـي خـدمت ايـشان    . وجود آمده زمان اقامت و تحصيل من در مشهد مقدس ب     
موسـي، كوچـك    رضا صدر و آقـاي آقا     ن آقاي حاج  ب در آن دورا   خو. رسيدم  مي

رضا صـدر،   بعدها هم با حاج آقا    . آشكار بود هوشي هر دو    ولي ذكاوت و با    بودند
ويژه كه فرزنـدم  هآمد بيشتري داشتيم، ب و باالخص در تهران مأنوس شديم و رفت   

  .باقر، داماد ايشان شد و خيلي رفاقت ما بيشتر گرديد آقاي سيد
اي   القـدر و عـالم وارسـته        مورد حاج آقا رضا بگويم كه واقعاً مرد جليل          در اول

اهللا حـاج   ةيمرحوم آ . القدر بود   هران مجهول بود و به نظر من، هم در قم و هم در ت           
ميرزا عبداهللا مجتهدي از علماي معروف تبريز به خود من گفتند كـه آقـاي رضـا                 

شناسـي معاصـر    تهـدي در رجـال    خوب، قول آقاي مج   . دصدر در ايران نظير ندار    
ولي خوب طبق معمول، قـدر افـراد بـزرگ نوعـاً در حـال حيـات                 . ت است حج

  .شود شناخته نمي
بار به لبنـان   يك. اما با امام موسي صدر من بيشتر در عراق و لبنان مأنوس شدم   

رفتم به  . اب شده است  مجلس شيعيان انتخ   رفته بودم، شنيدم كه ايشان به رياست      
. رفتيم و تبريك گفتـيم    . د آقاي شيخ نصراهللا خلخالي هم با من آم         ــ انديدار ايش 
شكوه و با عظمتـي بـود و ايـشان بـدون تـشريفات و بـا همـان روش                    مجلس با 

  خيلي احترام كرد و خيلي از ما پذيرايي نمود و بعد هم مـا را بـه نهـار           »گي  طلبه«
  ه مـسلمانان  دعوت كرد، البته در مـورد اهـداف خـود بـراي شـيعيان و بعـد همـ                  
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  تصوير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نگر است و خوب اوضاع را بررسـي           لبنان، مطالبي گفت و معلوم شد كه آينده       
  .كند مي

. اهللا آقاي خـوئي رفـتم     ةي به زيارت آ   .ف شده بودم  بار هم من به نجف مشر      يك
به مالقات ايشان آمـده بودنـد و بعـد بـا هـم              . آقاي آقاموسي هم تشريف داشتند    

گذاشتند   اهللا خوئي هم به ايشان خيلي احترام مي       ةيآ. زل آقاي خوئي بوديم   ناهار من 
  .اي دارند داد كه معتقدند كه شخصيت ويژه و اين نشان مي

شـد، آقايـان بزرگـان دعـوتي          هماني وارد مي  بعد در نجف رسم بود كه وقتي م       
ن مراجـع و    يك از آقايا  ، اتفاقاً در آن سال، به منزل هر       كردند  براي ناهار يا شام مي    

خـوب  ...  علما كه دعوت شدم، ديدم كه آقاي آقاموسي صدر هم تشريف دارنـد            
  .داد اين موقعيت ايشان را در بين علماي بزرگ نجف نشان مي
 دو  ،امـا در يكـي    . شود  البته در اين ديدارها، نوعاً زياد مباحث علمي مطرح نمي         

  .هني الزم را داردمورد كه بحثي پيش آمد، آقاي صدر معلوم بود كه آمادگي ذ
و با آن بازار شلوغ سياست، طبعـاً         البته خوب گرفتاري ايشان در لبنان زياد بود       

 توانـست برسـد، و اگـر بـه ايـن علـم              ايشان كمتر به فقـه و مـسائل علمـي مـي           
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در عالم سياست در    البته  . شد  رگان فقه شيعه مي   پرداخت، به نظر من يكي از بز        مي
در لبنـان خيلـي بـه مـردم         . ان نفوذ زيادي داشـتند    دنياي عرب باالخص لبنان ايش    

ـ                   خدمت مي  ه كردند و واقعاً مردم مسلمان را اعم از شيعه و سني احيـا كردنـد و ب
  .علت همين نفوذ و موقعيت بود كه دشمنان اسالم و شيعه ايشان را ربودند

ن حالم مساعد نيست وگرنـه خـاطرات بيـشتري  كـه در سـفرهاي                متأسفانه اآل 
ـ  امـا اآل  . كـردم   آمد و نقل مي     يادم مي ه  ايشان داشتم، ب  متعدد از    قـول مرحـوم   ه ن ب

كـرد و     آمد، مطلبي را عنوان مي      وقت براي درس مي   آقاضياء كه در اواخر عمر، هر     
  : فرمود گذشت كه مي چيزي نمي

  
  !ن من هم واقعاً خسته شدماآل...  ديگر خسته شدم
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  رمدب عقل
  مسلمين وحدت هوادار

  
  رضي شيرازي اهللا سيدةيآ

  
  

   علمي امام موسي صدر خاطره خاصي داريد؟ةعالي راجع به سابقحضرت :سؤال
وز از نيم قـرن     ق، يعني متجا  .هـ 1365من درست به خاطر دارم كه در سال          :پاسخ

كاظم شـيرازي، بـه قـصد       حمـد العظمي، شيخ الفقهـاء، شـيخ م      هللاةايپيش، مرحوم آ  
ـ منزل مرحـوم آ    قم به  در و. دبه ايران آمدن   رضوي زيارت آستان قدس    فـيض   هللاةاي

 علت مناسبات خانوادگي   ه زياد بود ولي ب     و فضال  ءبازديد علما  و ديد. وارد شدند 

 آقـاي آقاموسـي    ـــ   آقاموسـي   جد  ــ صدر اسماعيل له با مرحوم آقاي سيد    معظم
توان گفت اغلب روزها به ديدار شـيخ          شتند و در واقع مي    صدر، ديدار بيشتري دا   

  .آمدند مي
اثي بود و هيچ وقت ديده نشده بود كه مجلـس  كاظم مرد بح  مرحوم شيخ محمد  

ايشان خالي از بحث علمي باشد و در واقع روش ايـشان در ايـن امـر، پـرورش                   
نـد،  مدآ ب بود، و از همين باب بود كه هروقت آقاموسي مـي     روح جستجوگر طال  

 البته آقاموسي در آن زمان گويا تازه در          ...كشيدند  شيخ او را به صحبت علمي مي      
كردم كه مرحـوم شـيخ        من احساس مي  ...  شدند  درس خارج آقايان قم حاضر مي     

شـود از درك   سرور مـي در اين بحث و برخوردها با آقاموسي، خيلي مبـتهج و مـ         
و فهم و شعور علمـي ايـشان        و باالخره مرحوم شيخ ذوق      .  جوان ةعلمي اين طلب  

. كردنـد  بينـي مـي   دادند و آتيه درخشاني براي ايشان پيش     را مورد تحسين قرار مي    
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جانب هم در قم بودم و مربـوط بـه پنجـاه            اين يك خاطره بود از آن سفر، كه اين        
  .سال پيش است

ـ م دارم از سفري كه ما از طـرف آ          ديگري ه  ةخاطر اهللا بروجـردي بـه مـؤتمر       ةي
مـن بـودم و آقـاي نجفـي شهرسـتاني و دكتـر              . مؤتمر در عمان بود   . قدس رفتيم 

پـس از ده  . محمود شهابي كه در واقع هر سه نفر از طرف آقاي بروجردي بـوديم     
روز كه در اردن به سر برديم، به لبنـان رفتـيم، كـه آقاموسـي تـازه توانـسته بـود                      

صـدر بـر    در آن سفر موقعيت خاص آقاي       . مجلس اعالي شيعيان را تأسيس كند     
 خـرج الينـا    ــالدين جوان آمده بود ها، شرف ما روشن گرديد كه طبق گفته لبناني   

 و در همان سفر ما تابلوهايي ديديم كه بر در و ديوار آويـزان               ــالدين شاباً     شرف
  .الصدر  موسياالمام بحق،:  آنها نوشته شده بودبود و در

شخـصيت  .  صـور رفتـيم   دو مرتبـه هـم بـه       ،يكـي .  روز در لبنان مانـديم     12ما  
  .آقاموسي در آنجا بسيار محبوب و براي عموم، رهبري ايشان محرز بود

  
  اي نداريد؟ از دوران تحصيل ايشان در نجف خاطره :سؤال

دانم كـه در درس    ميمن در دوراني كه ايشان به نجف رفتند، در نجف نبودم ولي  
دنـد و گفتگـو     ز  كردند و در آن مجلس حرف مـي          خوئي شركت مي   هللاةايمرحوم آ 

كردند و البته در آن زمان اين روش، خيلـي معمـول نبـود، يعنـي مستـشكلين                    مي
درس ايشان زياد نبودند و مرحوم آقاي خوئي نوعاً اگر كسي حرفي بـراي گفـتن               

  .دادند كه وقت ديگران را بگيرد نداشت، اجازه نمي
  

  ست؟ امام موسي صدر چيةطور كلي دربارهعالي، بنظر خود حضرت :سؤال
حـسن   جانب در ميان اعقاب مرحوم آقاسيد اسـماعيل صـدر، آقاسـيد           به نظر اين  

موسي عقـل   اي بود، ولي آقاي آقا      ، نابغه  العلوم االسالم  ةالشيعتأسيس   مؤلف كتاب 
و بـا عقـل و   . حسن ظاهر و باطن داشـت   . ر بود، مدير بود، حسن بيان داشت      مدب

ان شـيعه و سـني را تحقـق         تدبير و حسن سياست، توانسته بود وحـدت مـسلمان         
ت دست آورد و به آنهـا عـز       ه  ببخشد، و استقالل شيعه را پس از قرون متمادي، ب         

  .ببخشد
االطـراف بـود و در        العـاده و جـامع      موسي صدر، فرد فوق   در يك كلمه آقاي آقا    

   .نظير بود يا كمنظير ميان اقران خود بي
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  انقالب اراند طليعه از صدر موسي امام
  

  عبدالكريم موسوي اردبيلي سيداهللا ةيآ
  
  

امام صـدر و     اهللا ممكن است كه كمي از چگونگي آشنايي خودتان با         ةيحضرت آ  :سؤال
  چگونگي شخصيت ايشان، بيان بفرمائيد؟

  .بسم اهللا الرحمن الرحيم :پاسخ
م، خيلي خوشحال هـست   . كنم  فرمايي شما برادران و خواهران تشكر مي      از تشريف 

راجع بـه بـرادر عزيزمـان، امـام         . از اينكه لطف كرديد و به اينجا تشريف آورديد        
ش . هــ  1322آشـنايي مـن بـا ايـشان بـه سـال             . موسي صدر، مطالب زيادي دارم    

هـا بـود كـه    در همان روز.  بود كه من وارد قم شدم21 و اواخر 22اوائل . رسد  مي
. س ما با هـم خيلـي زيـاد بـود          ان. كم با هم مأنوس شديم    من ايشان را ديدم و كم     

ايشان امتيازات  .  اصول ة فقه و مباحث   ةي با هم، هم مباحثه بوديم، مباحث      مدت زياد 
خاصي داشت كه سبب گرديد تا ما همواره از غيبت ايشان از قـم و نجـف متـأثر       

البته حضور ايشان در لبنان منافع و فوائد زيادي داشـت، امـا مـا از نبـودن               . باشيم
ايـشان يـك وجـود بـسيار        . كرديم  و نجف همواره احساس غبن مي     ايشان در قم    

ارزشمندي بود كه اميدوار بوديم يك روزي به مقامـات بـسيار بـاالتري برسـد و                 
جهان اسالم و تشيع و حتـي بـشريت از وجـود ايـشان اسـتفاده ببـرد، در ابعـاد                     

در هـر  . مختلف چه علمي، چه سياسي چه دينـي، چـه فكـري، چـه سـاير ابعـاد        
 چنين بوده كه ايشان در قم و يا         ر رغم اين آرزو، و خواست ما، تقدي        علي صورت

البته همان مقداري كه در قـم و نجـف بـود، بركـات     . نجف نماند و به لبنان برود   
. ر ايشان هنوز هم زنـده اسـت       وجود ايشان هنوز هم باقي است و خاطرات و آثا         

كه بـا ايـشان رفيـق و        درس خواندند و تلمذ كردند، كساني     كه پيش ايشان    كساني
منـد بودنـد، هنـوز ايـن      و از حسن اخالق و معاشرت ايـشان بهـره        مأنوس بودند 

ما امام موسي صدر را همـواره در        . اند  خاطرات را در ذهن و فكر خود نگه داشته        
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بريم، گو اينكـه در ظـاهر       كنيم و از ايشان استفاده مي       ميان جمع خودمان حس مي    
خبر درستي هم از ايشان نداريم و هـر      . يابيم   او را نمي   گرديم و   به دنبال ايشان مي   

  !گيريم كنيم، كمتر نتيجه مي چه هم زيادتر تالش مي
  

  آيا خاطرات خاصي از ايشان داريد؟ :سؤال
ايـشان داراي   . يكي فكـر ايـشان بـود      . اما خاطرات من در مورد امام موسي صدر       

مـي، فكـر سياسـي، فكـر        نبوغ فكري در حد بسيار باال، فكـر عل        . نبوغ فكري بود  
. ايـشان يـك نبـوغ فكـري داشـت         . طور ساير ابعاد  معاشرتي، فكر اخالقي، همين   

كشيد تا درك كنند، ايـشان بـه آسـاني درك             مسائلي را كه ديگران خيلي طول مي      
. نظيـر نظير بود، نـه كـم   مام موسي صدر بينبوغ فكري ا. بست كرد و به كار مي    مي

 از طرفـي . يك متفكر واقعي و به تمـام معنـي بـود       اين از نظر نبوغ فكري، ايشان       
كجـا بـود، مـشكالت را خيلـي خـوب درك       در هر . ايشان يك انسان مصلح بـود     

هـا و   بـست تـا ايـن عيـب        ديد، و كمر همـت مـي        ها را مي    عيوب ونقص . كرد  مي
نمود تـا امـور را اصـالح نمايـد، چـه در سـطوح        ها را بردارد و كوشش مي  نقص

زرگ، چه در سطح يك كشور، چه در سطح يك حوزه           كوچك و چه در سطوح ب     
. آدمي بـود متفكـر ومـصلح      . يا يك گروه كوچك، اينها براي ايشان فرقي نداشت        

شان بود، هم     يكي از فضايل بسيار كم نظير ايشان حسن اخالق و حسن معاشرت           
ديـد در      كـه ايـشان را مـي       كـسي هر. رفقاي خود، هم با غير دوستان     با دوستان و    

مردي بود متعهد، متعهـد در  . شد   فضايل اخالقي ايشان مي    ة اول شيفت  ةهمان جلس 
برابر خدا، متعهد در برابر وجدان خـود، متعهـد در برابـر مـردم، متعهـد در برابـر          

 ديگـران هـم    ـــ ايـشان را مـن نديـدم     . شناس و مسئول بـود      بسيار وظيفه . قانون
 سـكناتش وجـود    ترين عيبي، ايرادي و نقصي در حركات و        كه كوچك   ــ نديدند

اگر نقاط قوت دارد نقـاط    . هر انساني باالخره يك نقص و عيبي دارد       . داشته باشد 
ايـن  . اگر نقاط كمال دارد، يك نواقـصي را هـم بـه همـراه دارد              . ضعف هم دارد  

مگر يك سري افراد استثنايي كه طوري هستند كه يـا نقـص             . طبيعت انسان است  
آيد، يا فضائل و      و نادر است كه به چشم نمي      قدر كم   ندارند و يا اگر هم دارند آن      

گـذارد كـه بـه        پوشـاند و نمـي      قدر زياد است كه نقص آنها را مي       كماالت آنها آن  
ايشان يك ملت بود، نه     . امام موسي صدر جزو اين افراد استثنايي بود       . چشم بيايد 

و اين حـاالت و ايـن خـصائص و ايـن            . ايشان يك جمعيت بود   . تنها يك انسان  
 هم در آن وقتي كه در قم بودند در ايشان وجود داشـت و هـم آن وقتـي                    ،فضائل

شد، ضعيف    شد، كم كه نمي     روز زيادتر مي   به كه در لبنان بودند، البته در آنجا روز       
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طور نبود كه در يـك صـحنه   ن اينايشا. شد روز بيشتر مي   به شد هيچ، روز    كه نمي 
  .يگري به نظر بيايد خود را نشان دهد و در يك صحنه ديگر جور دةوجه

مـن هـم از     . ف شـدند  وقتي كه ايشان در لبنان بود، يك سالي را به مكـه مـشر             
ميـل  . ه متوجه شدم كـه ايـشان هـم آنجـا هـستند          در جد . ايران به مكه رفته بودم    

ايشان ما را بـه     . داشتم ايشان را ببينم، چون مدتي بود كه همديگر را نديده بوديم           
من بـه هتـل     . همان دولت سعودي بود   ايشان م .  نمود  در آنجا بود دعوت    هتلي كه 

كرد كه از الجزاير بودند، از مصر بودنـد،           ايشان جمعي را پذيرايي مي    . ايشان رفتم 
وقتي كه آنها رفتند من يك مقـداري نشـستم و           . از مراكش بودند و از نقاط ديگر      

فتنـد كـه   گ. كه خواستم بروم، ايشان تمايل نشان دادند كه مـن بمـانم           بعد هنگامي 
يكـي  . خواهم با هم دو نفري باشيم       اين مجلس، يك مجلس رسمي بود و من مي        

من ديدم كه اين همان آقاموسي خودمان است كـه در قـم       . دو روزي با هم بوديم    
شناختيم، هيچ فرقي نكرده بود، جز اينكه اين فـضائلي كـه    و در دوران طلبگي مي    

يـك دوره يـك طلبـه بـود، در يـك            ايشان در   . تر شده بود  تر و كامل    داشت پخته 
دوره آقا بود، يك وقت فاضل و مجتهد بود، در يك دوره رئيس يك جمعيـت و                 

اي در يك كشور شد، بعداً نفر اول در همـان كـشور شـد، در تمـامي ايـن                      طائفه
شناسـيش،    ها و حاالت، ايشان مهربانيش، انصافش، دركش، تعهدش، وظيفه          دوران

ساني، تعهدش در مقابل دين، تمامي اين اوصـاف         هاي ان   ارزش گذاشتن به ارزش   
يادم هست كه در همان سفر حـج در حـين           . و خصائص را در حد كمال دارا بود       

من به ايشان گفـتم     . طواف پاي ايشان لغزيد و افتادند و دستشان كمي صدمه ديد          
چطور شد، چرا صدمه ديديد؟ ايشان هم با همان لحن شوخ خودشان گفتنـد كـه          

ايد كه نبايد به شازران پاي گذاشت، اگر مـن       ايد، شما گفته    طور گفته نشما فقها اي  
جور فتـوي  افتادم، شماها اين گذاشتم نمي به هنگام طواف پايم را روي شازران مي   

طبعي، آن مالحت و آن لطافت كه در ايـشان وجـود داشـت تـا                آن شوخ ! ايد  داده
  .آخر هم با ايشان بود

 ! يـاد ايـشان باشـم و متـأثر نگـردم؟           هقعي كه ب  يچ سراغ ندارم، كه يك مو     من ه 
دهد، مثل اينكه همين امروز از دسـت مـا            گاهي تأثر بسيار شديد به من دست مي       

چـه  ! رفته است،  واقعاً خيانت بزرگي را مرتكب شدند، ايـن چـه خيـانتي بـود؟                
كسي اين خيانت را مرتكب گرديد؟ البته ما مظنون هستيم كه چه كسي بـود، امـا                 

 كنـد در حـالي      اي مي   كند، حمله    وقتي انسان، انساني ديگر را هجمه مي       چرا؟ يك 
اي  اين خائن ملعون ازل و ابد، هـيچ بهانـه        . كه دليل و مدركي هم بر اين كار دارد        

تواند براي ربودن چنين شخصيتي ارائه كند، جز اينكه بگويد من طبيعت يك               نمي
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 لت و انسانيت حساسيت دارم     نده و سبع را دارم و من به فضيلت و عدا          حيوان در
كس كه اينها را مشاهده كنم، تـا او را نـدرم و             ها را ببينم و در هر     و هر كجا كه اين    

كنم كه غير از ايـن، انگيـزه     من فكر مي  . توانم راحت باشم    به او خيانت نكنم، نمي    
  .تواند موجب اين فاجعه باشد ديگري نمي

  
يشان با انقـالب اسـالمي ايـران و امـام           اگر مقدورتان هست كمي هم از روابط ا         :سؤال

رنـگ  ها كوشش دارند كه اين جنبـه را كـم          خميني قدس سره نقل بفرمائيد، چون بعضي      
  جلوه دهند؟

من فقط همـين را بگـويم، كـه         . و اما روابط ايشان با امام و انقالب اسالمي ايران         
ـ          ةمام نسبت به ايشان به حدي رابط      ا ذيرفت عاطفي داشت، كه تا همـين اواخـر نپ

 امـام   .ران بيايند وامام را مالقات كنند     آنهايي كه به ربودن ايشان متهم هستند، به اي        
آيند، بيايند، بـا ديگـران         ايران مي  البته. ام راه نمي دهم    به خانه  فرمودند من اينها را   

خواسـت كـه بـه        آن هـم مـي    . خواهند تماس بگيرند، بگيرند، ولي اينجا نيايند        مي
امـام روي ايـن مـسأله    . شـود  امام فرمودند نمي. مالقات امام برودد و به    ايران بياي 

  : ه خود من فرمودنددر يك صحبتي امام ب. خيلي حساس و متحفظ بود
  

جريان آقا موسي صدر هنوز حل نشده است و هنوز ما خبـري از ايـشان نـداريم، او                   
  .مشود كه من اينها را بپذير ور ميما نداده است، چطه هنوز جواب درستي ب

  
 امام، امام موسي را مثل فرزنـد خـود، و شـايد بيـشتر از فرزنـد خـود، دوسـت                     

  .داشتند و البته نسبت هم با ايشان داشتند مي
شخـصيت دوم مـا در   . هاي ديگر انقالب  امام موسي صدر با شخصيتةاما رابط 

مرحوم بهشتي كـسي بـود كـه از         .  مرحوم بهشتي بود    ــ اين انقالب، دوم يا سوم    
رخاست و آمد به لبنان تا امام موسي صدر را ببينـد و از حـاالت ايـشان و      آلمان ب 

وضع ايشان خبردار شود و از  افكار ايشان اسـتفاده نمايـد و در كارهـايش بـا او               
. خيلي با هم نزديك بودنـد . هم بودنده ترين افراد ب   اين دو نزديك  . مشورت نمايد 

 اصالح و مسائل سياسـي هـم        از نظر . از نظر فكري هم داراي فكر واحدي بودند       
منتها امام موسي صدر در لبنان مشغول بود، و مرحوم دكتر بهـشتي             . فكر بودند هم

فكـري و عالقـه و      هم در آلمان و ايران، ولي هميشه بين آنها روابط دوستي و هم            
  .همكاري برقرار بود

ـ     .  بيماري تيروئيد گرفتم و مريض شدم      1340بنده در سال     . تماز قم به اردبيل رف
هـا داشـتم و   تاين نامـه را مـد  .  كمي نامه امام موسي صدر به من رسيد       ةبا فاصل 
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ام كه شـما از       ايشان در نامه نوشته بودند كه من شنيده       . شايد هنوز هم داشته باشم    
اوالً چرا رفتيد؟ فـصل مـشبعي را راجـع بـه ايـن موضـوع                . ايد  قم به اردبيل رفته   

دانـست كـه مـن        البته ايشان نمـي   . ايد   كرده صحبت كرده بود كه به نظر من اشتباه       
من تحت اجبـار بـه      . ام و دكتر اين هجرت را به من توصيه كرده بود            مريض شده 

 حـاال كـه     كه اوالً شما چرا رفتيد؟ و ثانيـاً       ايشان نوشته بودند    . اين سفر رفته بودم   
تـر از   و شوخي كـرده بـود كـه در ميـان انبيـاء به             ! ايد  ايد، چرا به اردبيل رفته      رفته

اما حاال كـه  !  شما جاي ديگري نداشتيد كه به اردبيل رفتيد    ؟جرجيس پيدا نكرديد  
رفتيد و انتخاب خودتان را كرديد، به محض اينكه نامه من رسيد حركت كنيد بـه             

ما به همكاري شما و به مشورت و دوستي شما به شدت نياز داريم،              . سمت لبنان 
از راه تركيه استفاده كنيد، راهش را هـم نـشان      بايد به اينجا بيائيد و براي اين كار         

كـرد    من وضعم ايجاب نمي   . داده بود و گفته بودند كه بيائيد من منتظر شما هستم          
جـواب  . توانم ايـشان را قـانع بـسازم         ام هم نمي    ديدم كه در نامه   . كه به لبنان بروم   

ا بـه خـود   نامه ايشان را نوشتم اما در رابطه با اين مـسأله كـه كـل نامـه ايـشان ر              
بعداً ايشان نامه دومش را به مـن نوشـت، كـه            . اختصاص داده بود چيزي ننوشتم    

من هم  . هاي خود را تكرار كرده بود     چه شد؟ شما باالخره نگفتيد و دوباره حرف       
مجدداً جواب نوشتم و اجماالً در آخر نامه عنوان كردم كه واقع مسأله اين اسـت                

انـشاءاهللا  تـوانم بيـايم،     آنهـا نمـي  ةاسـط  يك سري محازيري دارم كه بـه و    كه من 
  .كنيم حبت ميبينيم و ص همديگر رامي

در يك سـفر خـدمت ايـشان رسـيدم و در سـفر      . بار به لبنان سفر كردم  من دو 
بعد هـم كـه بـه      . يك بار هم در مكه ايشان را ديدم       . ديگر ايشان تشريف نداشتند   

ل از پيروزي انقـالب بـود و     اين قب . ايران آمدند و مرحوم بهشتي هم در ايران بود        
اين افرادي كـه    . در آن سفر ايران هم با هم بوديم       . هنوز شاه طاغوت در ايران بود     

 تا آنجـا  اآلن هستند، آقاياني كه اآلن هستند و مسئوليتي دارند در انقالب، اينها هم     
.  كامل به امـام موسـي صـدر داشـتند و اآلن هـم دارنـد      ةكه من اطالع دارم، عالق  

اش، از چنـد       اوليـه  ةاين انقالب، آن سرماي   .  جاي دارد  ي صدر در دل همه    آقاموس
حضرت امام بود و يك گروهي كه دور ايشان بودند و يـا بـا               . كرد  نفر تجاوز نمي  

 اصل اوليه انقالب،  . رسيدند   نفر هم نمي   20فكر بودند، شايد اين عده به       ايشان هم 
نگ اول انقالب به دست اينها      هاي انقالب، س  فكر انقالب، فرهنگ انقالب، ارزش    

هاي فص آن صف اول بود، نه در      اينها در امام موسي صدر در ميان       گذاشته شد و  
شبه به ثمر نرسيد، قبالً هـم اقـداماتي بـود، همـان سـال               چون انقالب يك  . بعدي
 20 الي   10همين  . شدن بود  حال بسته  كه من به قم آمدم اين نطفه انقالب در         1322
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كـشيدند    كردند و براي آينده نقشه مي       چرخيدند، فكر مي    ور هم مي  نفر بودند كه د   
  .و امام موسي صدر جزو مؤثرترين اين افراد بود

العظمـي آقـاي      اهللا  يـة نكته ديگري كه خوب است به آن اشاره نمايم، در مـورد آ            
اصـالً همـه   . موسـي صـدر داشـتند     ايشان عالقه مفرطي به آقا    . باشد  بروجردي مي 

د، اساتيد، مراجع، انقالبيون، همه به ايشان حـسن نظـر داشـتند         جور بودن كس اين 
اگر امام موسي صدر امروز در دسترس بـود، خيلـي بـراي             . با ايشان رابطه داشتند   

هاي   چون شرايط امروز دنيا غير از زمان      . خورداسالم مفيد بود و خيلي به درد مي       
بسيار زيادي از ايـشان   بود، توقعات     اگر امام موسي صدر امروز مي     . باشد  ديگر مي 

  1.شد رفت و اميدهاي  زيادي به ايشان بسته مي مي

                                                                 
، در قـم انجـام گرفتـه كـه     74ماه ذرآلبنان آمده بودند، در  الدين كه ازسين شرفن گفتگو توسط استاد سيد ح   اي. 1

اهللا موسوي اردبيلي، بـه نقـل       يةآبراي تكميل گفتگوي پيشين با       ن، و آعلت اهميت   ه  پس از پياده كردن، از نوار ب      
   »فرهنگ معاصر تاريخ و«پردازيم، ن قبل از نشر در لبنان، ميآ



 

  
  
  
  
  
  

  لبنان در صدر موسي امام نقش
  ايران انقالب و 

  
  دكتر ابراهيم يزدي

  
  

تان با امام موسـي صـدر تعريـف         توانيد كمي از آشنايي مقدماتي      مي! آقاي دكتر  :سؤال* 
 همكـاري در    ةار يافت و چطـور بـه مرحلـ        ايي استمر و اينكه چگونه اين آشن    ... كنيد؟  

  سطوح گوناگون رسيد؟
آشنايي من بـا امـام      ! راتات و التشّك  مع التحي . اهللا الرحمن الرحيم     بسم :دكتر يزدي 

ي صـدر   موسي صدر از دوراني بود كه من دانشجو بودم در دانشگاه تهران، و آقا             
 حقـوق   ةد علميـه، دروس جديـد را در دانـشك         ةهم به موازات تحصيل در حـوز      

دوران ملـي   . گذرانـد   مـي  در آن زمان، ايران دوران پرهيجاني را      . گذارند  تهران مي 
ـ      ايران بر  دوران مبارزات ملت  . شدن صنعت نفت در ايران بود      ر عليـه اسـتعمار پي

هاي مـا بـسيار زنـده و     جا حاكم بود و دانشگاه    مبارزات سياسي همه  . انگليس بود 
ـ د كه حرهمچنين دوراني بو. پرالتهاب بودند   ةكت اسالمي هنوز در آن مراحل اولي

بعد هـم  . ها داشتند  در دانشگاه به عنوان نمونه، قدرت اول را كمونيست        . خود بود 
بنـابراين  . كه مورد پشتيباني رژيم شاه بودند     . ها قدرت داشتند    به يك نسبتي بهايي   

و ها يك اقليتي بودنـد و دانـشجوياني كـه تعهـد اسـالمي داشـته باشـند                   مسلمان
در آن دوران، انجمـن اسـالمي دانـشجويان         . بخواهند فعـاليتي بكننـد كـم بودنـد        

بـراي خـودش   اي  تأسيس شده بود كه ما در آن انجمن فعال بوديم، انجمن مجلـه  
 و عالوه بـر ايـن در تمـام          »گنج شايگان « كه بعدها شد     »فروغ علم «داشت به نام    

شق ما دانشجويان جوان بودنـد،       دو تا استاد داشتيم كه اينها سرم       ،دانشگاه ما يكي  
مثل مرحوم مهندس بازرگـان، مثـل آقـاي دكتـر سـحابي كـه خداونـد انـشاءاهللا                   
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اينها استادان مسلمان و متعهدي بودند كه ما دانشجويان چـشممان           . حفظشان كند 
در دانشكده فني ، آقاي مهندس بازرگـان آن زمـان رئـيس دانـشكده               . به اينها بود  

 همـين اطـاق مـا و بـه نـام            ةرست كرده بودنـد بـه انـداز       د و يك اتاقي را د     بودن
 ضد ديني كه در     ِبه دليل جو  . خوانديم  رفتيم و در آنجا نماز مي       نمازخانه كه ما مي   

كردنـد    هاي عالقمند به امـور دينـي سـعي مـي            دانشگاه درست شده بود، مسلمان    
 بنــابراين تأســيس ايــن مــسجد و! ترســيدند عقايــد خــود را ابــراز نكننــد و مــي

  .هاي انجمن اسالمي اين سد را شكست فعاليت
در خارج از دانشگاه هم و در بين قشرهاي غيردانشجو، فعاليت اسالمي خيلـي              

پور بود كه انجمن تبليغات اسالمي خودش را داشـت و      هابآقاي دكتر ش  . كم بود 
 ة قم، چيزي كه جلب توجـه طبقـ  ة علميةاما هنوز در حوز. كرد  ي منتشر مي  مجالت

هاي دانشجويان بـا كـساني مثـل امـام موسـي       آشنايي انجمن.  بكند، نبود  جوان را 
صدر و مرحوم دكتر بهشتي بـراي دانـشجويان خيلـي خـوب بـود، بـراي اينكـه                   

انـد تـوي دانـشگاه و بـا دانـشجويان             ديدند طالب و روحانيون جـواني آمـده         مي
نايي مـا از    آشـ . و يا دانشجويان با آنها محاوره داشته باشند       ! حاضرند حرف بزنند  

البته در مرحله بعد، در قم عده اي دور هم جمع شـدند از ايـن                . اينجا شروع شد  
مكتـب  « ةران، و اينها مجل   مدرسين و روحانيون جوان، مثل آقاي صدر و مثل ديگ         

ـ         آق.  را داير كردند   »اسالم مكتـب   ة مجلـ  ةاي صدر يكي از اعـضاء هيئـت تحريري
 اآلن به آن مجـالت مراجعـه بفرمائيـد،          نوشت كه اگر     بود و مقاالتي هم مي     اسالم

خوب طبيعي است كه در آن دوره، روحانيوني كـه  . بينيد مقاالت آقاي صدر را مي 
آمدند به طرف روحـانيون،       هايي كه مي    آمدند به طرف دانشگاه و يا دانشگاهي        مي

 سياسي جو ملي بود و قضيه مبارزات ملي بر عليه انگلستان مطرح بـود،     چون جو 
و در وقايع آن    . انيون جوان هم مدافع طرفداري از نهضت ملي را داشتند         اين روح 
به هر حـال آشـنايي مـا بـا     . ام تير و قيام دوم بر عليه شاه، فعال بودند    سي زمان و 

آقاي صدر از محيط دانشگاه بود و مراوداتي كه ما به عنوان دانشجويان و جوانان               
اين مراودات در   .  قم پيدا كرديم   ة علمي ةان با برخي از روحانيون جوان حوز      مسلم

  .واقع از آنجا شروع شد
 مرداد كه پيش آمد و آن فشارهاي سياسي و اجتماعي، ما ديگر             28بعداً كودتاي   
خبر شديم تا اينكه يك وقت خبر پيدا كرديم كه ايشان به دعـوت          از ايشان هم بي   

رفتند و در آنجا مستقر     مطلع شديم كه ايشان به لبنان       . اند  مردم لبنان، به لبنان رفته    
ـ  مـيالدي 1963كنند؟ تا اينكه در سال  اطالعي نداشتيم كه چه كار مي اند، اما شده   
هـايي در مـصر داشـتيم و آمـوزش            ما يك برنامه  .  شمسي بنده به لبنان رفتم     1342
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مـا ايـن پايگـاه را       . هاي چريكي داشتيم، پايگاهي داشتيم با تعليمات و اينها          جنگ
طبيعي بود كـه  .  لبنان منتقل كنيم و به همين علت من به لبنان آمدم  خواستيم به   مي

آن موقـع آقـاي صـدر       . اولين جايي كه بروم شهر صور بود و خدمت آقاي صدر          
هنوز به بيروت نيامده بودند و منزل و محل اقامـت ايـشان و فعاليـت ايـشان در                   

 مـا بـا خـانواده       هـا آمدنـد     ما به آنجا رفتيم و بعد هم خانم و بچه         . خود صور بود  
  .وجود آمدهآمد بيشتر ب و ايشان دوست و صميمي شدند و رفت

. هاي ما بـا هـم بـود       هاي ما و همكاري   اي از روابط ما و فعاليت       ان تازه اين دور 
ـ              رو شـدم كـه بـه كلـي بـا           همن در اينجا با يك عالم جـوان پركـار پرانـرژي روب

بسياري از روحانيون مـا  . شتروحانيون ديگري كه ديده بودم و آشنا بودم فرق دا    
اطالع بودند، عالم به زمـان خـود نبودنـد، امـا              در آن دوره، از اوضاع زمانشان بي      

آقاي صدر را من ديدم كـه كـامالً عـالم بـه زمـانش هـست و زمـان خـودش را                       
 صدر و ذهن باز ايشان خيلي چشمگير        ةدوم اينكه سع  . اين يك مطلب  . هميدف  مي
انـديش   باريك  ــ و بعضاً در حال حاضر    ــ  گذشته   در   خيلي از روحانيون ما   . بود

كنند و يا فقط به اجتهـاد فكـر           هستند، وسعت ديد ندارند يا فقط به شيعه فكر مي         
 صـدر   ة كه يك عالم وارد و مسلط بود، سـع         اما آقاي صدر در عين حال     . كنند  مي

ـ                  .هم داشت  ه  در همان سفر اولي كه رفتم يك روز ايشان به مـن گفتنـد بـرويم ب
من ديدم كه ايشان به همـان دهـي كـه           . با هم به جنوب رفتيم    ! روستاهاي جنوب 

طور بـا لطـف و مرحمـت برخـورد          رفت و با مسيحيان همان      مسيحيان هستند مي  
. و اين براي يك عالم رباني آن هم در لبنان خيلي مهـم بـود  . كرد كه با شيعيان     مي

م و ايـشان بعـد از تجديـد         اين اولين باري بود كـه مـن ايـشان را در لبنـان ديـد               
 بكند؟ گفتند كـه تمـام       كارهخواهد چ   هايش را توضيح داد كه مي       خاطرات، برنامه 

و انـد     نشين لبنان را با آن فولكس واگنـي كـه داشـتند، همـه را رفتـه                مناطق شيعه 
ايـن بـراي يـك رهبـر        . شنا بـود  آدقيق از نزديك با هريك از اين دهات         . اند  ديده

از مـسايل و  . باط و فكـرش از ايـن دهـات ذهنـي نبـود      اسـتن . خيلي مهـم اسـت    
. مشكالت شيعيان لبنان يك درك عيني داشت، اطالعات دست اول عيني داشـت            

ايشان براي من توضيح داد و خود من هم مطالعـه           . ما با هم خيلي صحبت كرديم     
كردم كه شيعيان لبنان از نظر جمعيـت بـاالترين هـستند، ولـي از نظـر موقعيـت                   

اين زماني بـود كـه حتـي    . از نظر قدرت سياسي درجه سوم ! رجه سوم اقتصادي د 
شيعيان لبنان سازماني نداشـتند كـه مـثالً يتيمـان و آوارگـان شـيعه را خودشـان                   

من مدارس مختلف را در لبنان ديـدم، عـالوه بـر تـشكيالتي كـه                . نگهداري كنند 
ل ئ مـسا بـراي خودشـان سـازمان داشـتند و    مسيحيان داشتند، برادران اهل تـسنن     
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اما شـيعيان هـيچ چيـزي نداشـتند بـه           . كردند  اجتماعي خودشان را خود اداره مي     
  .دادند و اين يك مشكالتي ايجاد كرده بود كه ايتام شيعه را به كليساها مي طوري

خواهنـد   هايش را براي مـن توضـيح دادنـد و گفتنـد كـه مـي         آقاي صدر برنامه  
خواهنـد درسـت بكننـد،         مـي  مجلس اعالي شيعه را درست بكنند، مدارس فنـي        

خواهند مراكز پزشكي درست بكنند، ما هم گفتيم كه بسيار خوب است و اگر                مي
 كـه ايـشان     اولـين طرحـي   . آيد در خدمت حاضر هـستيم       كاري از دست ما برمي    

با هم رفتيم و ساختمان در دسـت احـداث آن           .  فني جبل عامل بود    ةدادند، مدرس 
خواهم كه هم مسلمان باشد و هـم          مهندس مي ايشان گفتند كه من يك      . را ديديم 

هاي فلسطيني در   اين فداكاري را داشته باشد كه بيايد اينجا و در كنار اين اردوگاه            
ـ من آقاي چمـران ر    . اين خاك و غبار بتواند دوام بياورد        عليـه را در نظـر       هللا ةحم

. مريكـا آقاي دكتر چمران با ما به مصر آمده بود ولي بعد برگشته بود بـه آ               . داشتم
به آقاي صدر پيشنهاد كرديم و خود ايشان هم از طريق تهران و از طريق دوستان                

ييـد كـرده بودنـد و گفتـه     أان استفسار كرده بود و آنها هم ت  و آقاي مهندس بازرگ   
اين بود كه   . بودند كه اگر آقاي چمران بيايند، خيلي مفيد است و فرد خوبي است            

.  بودنـد  تر چمران صحبت كردم و ايشان آماده      من برگشتم به آمريكا، با مرحوم دك      
.  و در جنوب لبنان در آن مدرسه مستقر شد         ، به لبنان  مرحوم دكتر چمران هم آمد    

خود استقرار  مرحوم دكتر چمران در جنوب لبنان سبب شد تا من سـالي دو بـار                  
آمدم، طبيعي بود كه بـا آقـاي صـدر و دوسـتان               به لبنان بيايم و هر بار هم كه مي        

ايشان مجلس اعالي شيعه را     . شينم و صحبت بكنيم و تبادل فكري داشته باشيم        بن
اش را به مجلس      اليحه. كنيم  كار داريم مي  هبراي من توضيح داد كه اين است و چ        

بعداً كه  . فرستاده بودند تا اينكه در آنجا تصويب شد و ايشان هم به بيروت آمدند             
 حازميه و آنجا خدمت ايـشان  ةر آن منطق  د. رفتيم  ر به بيروت مي    ديگ ،آمديم  ما مي 

رفتـيم، ايـشان    گاه كه ما مي به در مورد مدرسه هم مسائلي بود كه گاه      . رسيديم  مي
  .كرد مشورت مي

  
   فني، چگونه بود؟ةن پس از تأسيس مجلس و مدرسهاي ديگر ايشا فعاليت *
ن بـا مـن     راجـع بـه آ    . خواستند بيمارستاني را داير بكنند       دوم ايشان مي   ةدر مرحل 

يك زميني را نزديك فرودگاه گرفته بودند كه مرا بردنـد و            . مفصل صحبت كردند  
بعد پرسيدند كه اگر ما اينجـا را درسـت بكنـيم آيـا مـن                . آن زمين را نشان دادند    

 بـراي اينكـه آنجـا       .آيم  نجا يا نه؟ گفتم من قطعاً مي      خودم آمادگي دارم كه بيايم آ     
 به ايشان وام بدهند هم در ايران خود شـاه  ها حاضر بودنددرست شود، هم روس  
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بـا  . اما ايشان ترديـد داشـت     . خيلي دنبال آن بود كه وامي بدهد تا آنجا را بسازند          
تواننـد از ايـن       آيا تا چـه انـدازه ايـشان مـي         . كرديم  هم در اين زمينه مشورت مي     

امكانات دولت ايران استفاده بكنند؟ يكي از مـسائلي كـه ايـشان روي آن خيلـي                 
كردند همين رابطه بـا   رفتيم در مورد آن مشورت مي حساس بود و هر وقت ما مي  

 بـه  سياستش در برخورد با حكومـت ايـران     البته ايشان ديدش و     . دولت ايران بود  
پسنديدند، ولـي مـا       اي بود كه بعضي از دوستان جوان تند وتيز ما آن را نمي              گونه

اي از    وقتي در ايـران عـده     . زنم   مي مثال. گفتند  ايشان را قبول داشتيم و درست مي      
علماء را گرفتند و فشار بود، خوب ايشان از طريق بعضي از مقامـات خاورميانـه                

ايشان از يك طـرف بـه انقـالب         . فشار آورد كه شاه دست بردارد و مؤثر هم بود         
امـا درعـين حـال يـك ديپلمـات بـسيار            . ايران عميقاً اعتقاد داشت و متعهد بـود       

داد كه براي رسيدن به برخي از اهداف گاهي اوقات             تشخيص مي  .اي بود   برجسته
بعضي از دوستان جـوان مـا       . بايد برخي از عمليات ديپلماتيك هم صورت بگيرد       

  .كه كار مهم و حساس بود فهميدند در حالي نمي
بـه  . ها بـود  كرد، روابط با فلسطيني     ديگري كه خيلي ايشان را ناراحت مي       ةمسأل

ان در يكي از جلسات گفتند، شيعيان لبنان محـروم در وطـن             تعبيري كه خود ايش   
ـ    ةرابطـ . ها محروم از وطن هـستند       ينيكه فلسط  هستند، در حالي   وب  شـيعيان جن
 بسيار حساس و ظريف بود و ايشان در اين مـورد            ةها، يك مسأل    لبنان با فلسطيني  

اي ه  هاي دولت   كرديم كه چگونه در بين اين رقابت        كرد و صحبت مي     مشورت مي 
 هم با همديگر رقابـت دارنـد و          هاي فلسطيني عربي با هم، با توجه به اينكه گروه       

زنند، رهبري شيعيان بايد عمـل كنـد كـه هـم بتوانـد               كدام ساز خودشان را مي    هر
ها دفـاع   مدت شيعيان لبنان را حفظ كند و هم بتواند از حقوق فلسطيني         ع دراز مناف

ان، شيعيان خودشـان از زمـين خـود دفـاع        تا اينكه قرار شد در جنوب لبن      ! نمايد؟
ـ كنند، بنابراين اول حـر     اي را از     المحـرومين درسـت شـد كـه طيـف گـسترده           ةك

ر را بـه مـا   ايشان با ما صحبت كردند و منشو. گرفت مسلمانان و مسيحي در برمي  
ها به طـور عـام و     صدر را داشتند كه اگر بخواهند مسلمان       ةنشان دادند و اين سع    

بايـستي رهبـري شـيعه،     تنها ميص در لبنان جايگاه پيدا كنند، نهر خا طوهشيعيان ب 
ايـن  .  محرومين لبنـان باشـد     ةي شيعه باشد، بلكه بايد مدافع هم      مدافع و سخنگو  

اين . منجر به آن ميثاقي شد كه همه در صور جمع شدند و آن سوگند را خوردند               
ي روحـانيون سرشـناس     برادران لبناني همه اطالع دارند كه تمام      . نقطه عطفي بود  

مسيحي لبنان از اين حركت ايشان اسـتقبال كردنـد، و ايـن بـراي شـيعه و بـراي                    
به صحبت اين بود كـه شـيعيان بايـد در مقابـل     . ها يك توفيق بزرگي بود     مسلمان
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هـاي    فـاع از سـرزمين    نبايـد د  . قواي مهاجم اسرائيلي از سرزمين خود دفاع بكنند       
در مرحلـه بعـد افـواج      .  ا دولـت لبنـان بگذارنـد      ها و ي     فلسطيني ةخود را به عهد   

 در   ـــ  رفتـيم    تأسيس شد و هر موقع كه بـه لبنـان مـي            »ملأ«مقاومت لبناني و يا     
هـاي آمـوزش    شـد، يعنـي كـالس      هايي كه در خـود مدرسـه تـشكيل مـي            كالس

  ـــ  داد  المحرومين و امل و خود مرحوم دكتـر چمـران درس مـي            ةككادرهاي حر 
  .دادم يي را گذاشته بودند كه آنجا درس ميها براي من هم كالس

  
  در مراحل بعدي، به ويژه پس از آغاز جنگ داخلي لبنان، روابط شما چگونه بود؟ *

اي    تازه ةشروع جنگ داخلي لبنان وارد مرحل     روابط ما با امام موسي صدر، بعد از         
كه جنگ شد، به درخواسـت ايـشان مـا بـه لبنـان آمـديم، در همـان            هنگامي. شد
نـشين  اي شيعه    شياح رفتيم كه محله    ة به اتفاق برخي از دوستان به محل       ازميه، و ح

در آن سفر دو سه مطلب عنوان       .  آن را در اثر بمباران خراب كرده بودند        ةبود، هم 
شد، دفاع به صـورت       يك دفاع از اين ظلم مضاعفي كه به شيعيان جنوب مي          . شد

ند و بلكه دنبال حـق   طائفي نيست  ةل سلط ا، كه شيعيان لبنان به دنبا     تبليغ اهداف آنه  
مالي ـ هاي بهداشتي و پزشكي   دوم كمك.  شهروندان لبناني هستندةمساوي با بقي

ايشان يك شهركي در جنوب بيروت درست كـرده بودنـد و            . به شيعيان لبنان بود   
گفتند كه ما اينجا طبيب نداريم وگرفتار هـستيم و          . از ما درخواست طبيب كردند    

نـي مـسلمان،   ما هم با يك عده از پزشكان ايرا      . مان و متعهد نياز داريم    طبيب مسل 
ابي، كه بـه بيـروت آمـد و بـا     جمله آقاي دكتر جليل ضر    متعهد صحبت كرديم، از   

ابي بود كـه بنـا بـه        واقع همان دكتر ضر   دكتر وفا در    . ن وفا اسم مستعار دكتر حس   
لي آقاي صدر اسم واقعـي او        امنيتي ما اسم واقع او را آنجا مطرح نكرديم و          داليل
هـاي   هاي انجمـن  ايشان از پزشكان بسيار خوب ما بود و از قديمي       . دانستند  را مي 

بنابراين به درخواست مـا ايـشان     . اسالمي دانشجويان و عضو نهضت آزادي ايران      
آمدند و اصالً خانواده و همه چيز را از آمريكا برداشـتند و آوردنـد و در بيـروت                   

  . پيروزي انقالب اسالمي ايرانةتي در آنجا بودند تا آستانمد. ندمستقر شد
د كه شيعيان لبنـان آرام آرام بـا انقـالب       گرد  ديگر همكاري به روابطي برمي    نوع  

 خرداد، علماء لبنان از حركت علمـاء ايـران     15 ةدر واقع . داسالمي ايران پيدا كردن   
خوب اينها همه با همت     . هايي نوشتند و به رژيم اعتراض كردند        دفاع كردند، نامه  

بعد از اينكه مرحـوم امـام از تركيـه بـه نجـف              . و پشتكار شخص آقاي صدر بود     
هايي در لبنان شـروع كردنـد و برخـي مطالـب را در مـورد                  منتقل شدند، روزنامه  

  با كمـك آقـاي    . آن موقع من در لبنان بودم     . انقالب ايران نوشتند كه مطلوب نبود     
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ها آشنا شديم، با بعضي از محافل عربي آشنا شديم و             ما با برخي از روزنامه    صدر  
براي آنها توضيح داديم كه وضعيت انقالب اسالمي ايـران چگونـه اسـت و آنهـا                 

ها   زند، همان حرف    ها مي   هايي را كه شاه در مورد مسلمان        حق ندارند همان حرف   
. نـبش فلـسطين پيـدا كـرديم    اين خودش سبب شد تا ما ارتباطاتي بـا ج      . را بزنند 

بـه ايـن ترتيـب      . ارتباطاتي با مبارزين لبناني اعـم از شـيعه و سـني پيـدا كـرديم               
  .هاي اسالمي در مورد ايران منعكس نمائيمتوانستيم تا ديدگاه

نكتة ديگري كه ايشان نقش داشـتند، بهبـود مناسـبات بـين علمـاء برجـسته و                  
 مـا، اطرافيـان يـك       ةمـاء برجـست    در نجف بين بعضي از عل      .مراجع در نجف بود   

ايشان در ايجاد تفاهم بين امام خميني و        . هايي را ايجاد كرده بودند      سري كدورت 
در سفرهايي كه من    . باقر صدر نقش مؤثر داشتند    العظمي سيد محمد  اهللا  ةيمرحوم آ 

 رفتم، ايشان مكاتبـاتي بـا مرحـوم سـيد           آمدم و از آنجا به نجف مي        به بيروت مي  
بردم و در همين چهارچوب جلـساتي         ها را مي    ر داشت كه من نامه    محمدباقر صد 

صدر داشتيم، براي اينكه جلوي برخي از تحريكات اطرافيان دو طرف            را با شهيد  
  .موفق هم بود...  را بگيريم والحمداهللا
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  آخرين ديدار شما با ايشان كي بود؟ *
ه قبـل از پيـروزي      آخرين باري كه بنده در حازميه ايشان را ديدم، شايد چنـد مـا             

خواستند به اتفاق مرحوم دكتـر چمـران بـه            ايشان براي كنفرانسي مي   . انقالب بود 
هـا    مجموعاً در ميان كشورهاي عربي، روابط ايـشان بـا الجزايـري           . الجزاير بروند 

ايشان در اين امـر خيلـي موفـق بـود كـه از فـشار الجزايـر بـر             . خيلي خوب بود  
اي   العاده  ن احترام بسيار فوق    الجزايري براي ايشا   مقامات. هاي آنجا بكاهد    مسلمان

 ه همين دليل هم هنگـامي     ب. سوريه هم روابطشان بسيار نزديك بود     با  . ل بودند ئقا
مـد كـرد، دولـت ايـران     آكتـر شـريعتي در لنـدن آن حادثـه پـيش            د ةكه در مـسأل   

وپـا و  خواست جنازه را به ايـران بيـاورد، مـا و دوسـتان دكتـر شـريعتي در ار          مي
وقتي جنازه  .  مرحوم شريعتي را تحويل ايران ندهند      ةآمريكا تالش كرديم تا جناز    

ترين سؤال اين بود كه خـوب جنـازه را كجـا ببـريم و در                را تحويل گرفتيم، مهم   
كجا دفن كنيم؟ دو نظر بود، يكي اينكه ببريم بـه عـراق و يكـي اينكـه ببـريم بـه            

اهللا  حضرت زينـب سـالم      مخصوص به  ةمرحوم شريتي يك عشق و عالق     . وريهس
مالحظه ديگـر ايـن بـود كـه مـا بـه          . بنابراين، اين يك مالحظه بود    . عليها داشتند 

ترسيديم كه اگر جنازه را به بغداد ببريم، دولـت            دولت عراق اعتماد نداشتيم و مي     
نكات ديگري هم بود كه نهايتـاً تـصميم گـرفتيم           . را تحويل ايران بدهد    عراق آن 

خوب امام موسي صـدر در اينجـا بـراي مـا            . و به زينبيه ببريم   جنازه را به دمشق     
 به محض اينكه من از لندن با ايشان صـحبت كـردم، ايـشان             . نقش كليدي داشتند  

كـه وقتـي مـا       طـوري هدهند و انجام هم دادند، ب       گفتند كه تمام كارها را انجام مي      
 بـا . ادهـا را انجـام د       وارد فرودگاه دمشق شديم، دولـت سـوريه تمـام مـساعدت           

شركت هواپيمايي خودشان جنـازه را بـرديم و بعـد هـم محلـي را در زينبيـه در                    
نقش امـام   . ع آمدند ها براي تشي  اختيار گذاشتند و جنازه در آنجا دفن شد و خيلي         

ن دكتر شريعتي در دمشق، و بعد هـم نقـش ايـشان در              موسي صدر در مراسم دف    
اينها در واقع بخـشي از ايـن   . بودمراسم اربعين آن مرحوم در بيروت، خيلي مؤثر     

ايشان با علماء مختلـف در      . ارتباطات ما بود، در سطوح مختلف همكاري داشتيم       
هايي كـه ايـشان از        كمك. كردند  ايران هم ارتباط داشتند و به آنها كمك مي         داخل
روابطشان با دولت عربستان به شيعيان آنجا ارائه نمودند، هم موارد ديگري             طريق

شـيعيان آنجـا     در واقع امام موسي صدر خودشان را به لبنـان و          . روند  ميشمار   به
 ةدانستند كه از حقـوق و منـافع همـ         يخودشان را موظف م   . محدود نكرده بودند  

ايشان در بهبـود وضـع   . كجا دفاع بكنند  ها و به طريق اولي شيعيان، در هر        مسلمان
ر وقـت بـه بيـروت       كننده داشت، ه   عربستان سعودي و حجاز نقش تعيين      شيعيان
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هـا   كرد، ايشان خيلي فعال بـود و ايـن فعاليـت    ميايشان براي ما تعريف  رفتيم  مي
  .مؤثر هم بود

كـه مـا از قـصد ايـشان مطلـع شـديم              در مورد سفر آخرشان، به ليبي، هنگامي      
آقاي دكتر چمران را من يادم هست كه زنـگ زد و گفـت كـه بلـه،         . نگران شديم 

خوب ما طبيعي است مخالفت كرديم وگفتـيم كـه اقـالً     جريان از اين قرار است؟  
ما اصـالً  . تان با هم نرويد، براي اينكه اگر توطئه باشد همه نبايد از بين بروند             همه

مخالف اين سفر بوديم، ولي خوب ايشان قانع شده بودند كـه رفتنـشان بـه ليبـي           
 اتفـاق   مفيد است و شايد بتواند بعضي از مشكالت را حل بكند و ايـن حـوادث               

كه خبر ناپديد شدن ايشان در ليبـي را بـه مـن اطـالع دادنـد، مـا در                     زماني. افتاد
جلوي كاخ سفيد آمريكا نزديك هزار نفر از دانـشجويان را آورده بـوديم كـه بـه                  

در آنجا بود كه يكي از دوستان آمـد و  .  شهريور اعتراض بكنيم   17كشتار مردم در    
ادق طباطبايي كه آن موقـع در بوخـوم آلمـان           آقاي دكتر ص  . اين خبر را به من داد     

  .بود اين اطالع را داده بودند و گفته بودند كه شما اقداماتي بكنيد
  
در مورد روابط امام موسي صدر با رهبري انقالب اسالمي و اصوالً اينكـه آيـا ايـشان                   *

  نقشي در انقالب اسالمي ايران داشتند يا نه؟ توضيحي بفرمائيد؟
 1342 خرداد سـال     15ايشان با نهضت امام خميني، از همان زمان          روابط   ةدر مسأل 

و دستگيري امام خميني و بعد تبعيد ايشان، آقاي صدر در لبنان به عنوان يكـي از               
ترين تجمعات شيعيان در خارج از ايران و بـه عنـوان يـك رهبـر برجـسته               بزرگ

 بـه انقـالب     شيعه، در دفاع از امام خميني و انقالب ايران و تـالش بـراي كمـك               
در بسيج علماي لبنان براي حمايت از جنبش داخلـي ايـران و          . ايران نقش داشتند  

ايـشان  . آوري شـده بـود، ايـشان يـك حـضور فعـال داشـت                امضاهايي كه جمع  
در فشار به دولت تركيه براي      . خودشان مستقيماً در اين اعتراضات شركت داشتند      

 بورسا، ايشان نقـش عمـده و مـؤثري          پايان دادن به تبعيد امام خميني در تركيه و        
بنابراين در اين انقالب هم ايشان از روز اول، هم از جهت فكري موافـق               . داشتند

در مراحـل بعـدي هـم ايـن         . آن بودند و هم حمايت كردند و به آن معتقد بودند          
اي كـه امـام خمينـي بـا      احبهبه عنوان نمونه، در اولـين مـص  . ها ادامه داشت  كمك
ريزي آن مـصاحبه نقـش داشـت،           انجام دادند، كسي كه در برنامه      دلومون ةروزنام

 لوموند ةينكه لوسين جورج، خبرنگار روزنام    براي ا . شخص امام موسي صدر بود    
 لبناني ازدواج كرده بود و بعد مـسلمان  ةيروت، كسي بود كه با يك خانم شيع  در ب 

 لومونـد رنگار در عين حال خب  . شده بود ودر خدمت آقاي صدر، اسالم آورده بود        
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 عنوان يك شـهروند سـاده       آقاي صدر قرار گذاشتند كه لوسين جورج به       . هم بود 
زاده به عراق بروند و در نجف بـا آقـاي خمينـي               صدا با آقاي قطب   سرولبناني بي 

آن مصاحبه زماني   . مصاحبه را انجام بدهند، بدون اينكه دولت عراق متوجه بشود         
  ايـن اولـين بـاري بـود كـه       .  نجـف بودنـد    انجام گرفت كه آقاي خميني هنوز در      

اي از يك رهبري مثـل امـام خمينـي             معتبر و معروف غربي مصاحبه     ةيك روزنام 
اي   اين يـك تـأثير بـسيار گـسترده        . كرد و بدون سانسور، عيناً چاپ كرد        چاپ مي 

براي انقالب اسالمي ايران داشت و آقـاي صـدر در ايـن مـسأله نقـش عمـده را                   
  .داشتند

. آمدند تـا آمـوزش نظـامي ببيننـد          ن افراد زيادي از ايران به لبنان مي       عالوه بر اي  
هـاي خودمـان را از قـاهره بـه لبنـان منتقـل كـرديم، خـوب          كه ما برنامه   هنگامي

آن موقـع معـروف بـود و        . دانستيم كه با پليس لبنان مـشكل خـواهيم داشـت            مي
 درصـد بـاقي   25كنـد،   ها كار مي  درصد پليس لبنان براي خارجي75گفتند كه     مي

اميـدوارم پلـيس لبنـان از ايـن حـرف مـن           ! كنـد   مانده آن هم براي لبنان كار نمي      
معلوم بود كه اگر يك گروهي بخواهد در لبنان كاري انجام دهـد،             . ناراحت نشود 

اين شخص امـام موسـي      . نفوذ امكان ندارد  يبدون برخورداري از حمايت افراد ذ     
داد تا در جنوب لبنان بتواننـد         هاي ايراني مي  صدر بود كه اين امكانات را به گروه       

. هاي متعددي را ايـشان انجـام دادنـد         حمايت. حضور داشته باشند و فعاليت كنند     
مواردي بود كه كساني را پليس لبنان بازداشت كرد و تا فرودگاه هم بردند كه بـه                 
. ايران تحويل دهند، اما دخالت شخص امام موسي صدر سبب نجـات اينهـا شـد               

ابراين ايشان در مبارزات مردم ايران هم حضور داشتند، هم سهم داشـتند و هـم       بن
  .به گردن انقالب ايران حق دارند

اما در مورد روابط با نهضت آزادي بايد بگويم كه، ايـشان از نزديكـان مرحـوم                 
هـر  . اهللا طالقاني بودند و هم مرحوم مهندس بازرگـان و آقـاي دكتـر سـحابي                 ةيآ

از هـر امكـاني، در ايجـاد        . آمدند با اين بزرگواران ديدار داشتند       وقت به ايران مي   
هاي حركـت    بنابراين آقاي صدر با افكار و انديشه      . كردند  رابطه با اينها استفاده مي    

از جنـبش   . اسالمي روشنفكران ايران آشنايي نزديك داشتند و به آن اعتقاد داشتند          
گـذاران آن در  زرگان يكي از پايه آقاي مهندس بااحياء ديني يا جنبش نوگرايي كه  

عالوه بر اين، در خارج از كشور، بعـد         . كردند  ايران بودند، آقاي صدر حمايت مي     
 كه رهبران نهضت آزادي را در داخل گرفتند و زندان انداختنـد             1964هاي    از سال 

و محاكمه كردند، وقتـي نهـضت آزادي در خـارج از كـشور سـازمان داده شـد،                   
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زاده بـود، مـن بـودم و      بود، مرحوم شريعتي بود، صادق قطبمرحوم دكتر چمران 
ولي وقتي دكتر شريعتي به ايران بازگـشت، هـسته مركـزي در خـارج از              . ديگران

هر سه ما روابط بـسيار  . زاده و من دكتر چمران، صادق قطب: كشور سه نفر بوديم   
ر مـورد  نزديكي با امام موسي صدر داشتيم، و  هر سه مـسائل انقـالب ايـران و د            

مسائل دانشجويان ايراني در اروپا و آمريكـا، در مـورد روابـط انقـالب ايـران بـا                   
جنبش فلسطين، در مورد روابط انقالب ايران با جنبش شـيعيان لبنـان ودر مـورد                

بعدها هم  . كرديم  تمامي اين مسائل در آن جلسات چهار نفري بحث و گفتگو مي           
ر لبنان، به آن جـا آمـد، ايـشان هـم در             ابي، يا دكتر حسن وفا د     كه آقاي دكتر ضر   
 بسيار نزديكـي بـين نهـضت و    ةبنابراين يك رابط. كرد  ر پيدا مي  جلسات ما حضو  

ريـزي و    شخص ايشان برقرار بود، هم در سطح نظرخواهي، هم در سـطح برنامـه             
. هاي نهضت در جنوب لبنـان  اليتگيري، هم در سطح حمايت ايشان از فع        تصميم

با تصويب و با حمايت ايشان بـود         در جنوب لبنان با اطالع و     هاي ما      فعاليت ةهم
هاي آموزش نظامي خودمان را در آن منطقه بـه اجـرا              توانستيم برنامه   و اال ما نمي   

شـخص   تا آنجايي كه من اطالع دارم، رابطه بسيار نزديكي بين ايـشان و    . بگذاريم
في خمينـي،   مـصط  سيددر جريان درگذشت مرحوم آقا    . داشتامام خميني وجود    

احمد خميني به نجف آمد، اولـين سـفر بـه خـارج از               سيدكه آقاي حاج   هنگامي
اي كه ايشان با امام موسي صـدر داشـت، هـم             در جلسه . نجف ايشان به لبنان بود    

آنجا راجع به اينكه انقالب اسـالمي   . مرحوم دكتر چمران حضور داشت و هم من       
تـوانيم     و ما چگونه مي    ؟سعه پيدا كند   و چگونه بايد تو    ؟گير شود چگونه بايد عالم  

اهداف اصلي آن را به پيش ببريم؟ بـه بحـث و گفتگـو نشـستيم و بـا هـم يـك                       
  .هايي را انجام داديم توافق

يك بخشي از اين مسائل مربوط به چگونگي تعميق روابط آقاي صدر و آقـاي               
آمـدن  تا آن موقع هم رابطه بين اين دو تن خيلي خوب بـود امـا بـا                  . خميني بود 

احمد آقا يك شخصي پيدا شد كـه بتوانـد ايـن روابـط را بـيش از پـيش تعميـق            
شايد تا آن زمان امام خميني فقط در ايران شناخته شده بودند و در ميـان                . ببخشد

بعـد از اينكـه انقـالب اسـالمي         . شيعيان خارج ايران خيلي شناخته شـده نبودنـد        
بـه عنـوان    . هان شناخته شـدند   معروفيت جهاني پيدا كرد، امام خميني در سطح ج        

نمونه در ميان شيعيان كويتي و يا بحريني، خـوب آقـاي صـدر ارتباطـات بـسيار                 
در آن جلسه در اين مورد نيز صحبت گرديد تـا ترتيبـاتي داده           . اي داشتند   گسترده

شود كه شيعيان آن سامان نيز نسبت به اين مسائل حساس شـوند و آشـنا و آگـاه     
مثالً همـه اطـالع دارنـد    . ادي بر عليه شيعيان لبنان مي شد      تبليغات سوء زي  . شوند
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ي وابـسته بـه       هاكه در يك برهه زماني خاص، برخي از كشورهاي عربي و گروه           
هـا مخـالف    گونه القاء كردند كه گويي شيعيان لبنان بـا فلـسطيني  آنها در لبنان اين  

 در جنـوب     طينيكردند كه شيعيان لبنان بر عليـه آوارگـان فلـس            هستند و تبليغ مي   
شد تا رابطه بين شـيعيان لبنـان و سـوريه بـه هـم          طور تالش مي  اين. لبنان هستند 

دكتر چمـران را    در اين سفر ايشان آقاي حاج سيداحمد خميني و مرحوم           . بخورد
 به جنوب لبنان بردند، در آنجا به مرز جنگ و در واقع به خـط      برداشتند و با خود   

 جوانان مـسلح امـل بـا جوانـان فلـسطيني در يـك           مقدم نبرد رفتند، در جايي كه     
اين بازديـدها   . جنگيندند  ها مي   سنگر و در كنار هم قرار گرفته بودند و با اسرائيلي          

براي خنثي كردن بسياري از تبليغات مؤثر بود و عمالً نشان داد كه تبليغات دروغ               
بعـد از آن    . ندجنگ  اند، مي   است و شيعيان لبنان در كنار آوارگان در جنوب ايستاده         

ديدار احمدآقا از جنوب، ابرهاي شك و ترديد ناچيزي كه وجود داشتند كامالً از              
  .بين رفتند

  
  آيا پيامي و سخني براي شيعيان و مردم جنوب لبنان داريد؟ *

من كمتر از آن هستم كه بخواهم به مردم شجاع و قهرمـان      ! شكراً جزيالً يا سيدي   
 كـساني   ةتوانم بگويم آن است كه هم        كه مي  چيزيتنها  . جنوب لبنان پيامي بدهم   

اي معتقد هستند، به شجاعت و        كنند و به چنين مبارزه      كه با ظلم و ستم مبارزه مي      
امام موسـي صـدر، يـك       . كنند  شهامت برادران مسلمان در جنوب لبنان افتخار مي       

اگر كسي معتقد به اشـخاص      . او يك فكر بود   . شخص نبود، ايشان يك آرمان بود     
مهـم ايـن اسـت    . روند، مثل همه كه آمدند و رفتند آيند  و مي اشد، اشخاصي مي  ب

كه اگر كسي معتقد به امام موسي صـدر باشـد، تمـامي كـساني كـه بـه او عـشق           
راه او مبارزه   . راه او راه يك اسالم روشن بود      . ورزند، بايد راه او را ادامه دهند        مي

راه او  . در نيـز بـود     صـ  ةاراي سـع  اوز بود، در عين حال كـه د       بر عليه دشمن متج   
 كساني بود كه آماده باشند براي يك لبنان مـستقل و دموكراتيـك          ةهمكاري با هم  

داليل بسيار زيادي داشـت كـه چـرا دوسـتان مـا در لبنـان بـه يـك                    . مبارزه كنند 
ار تيـزبين  امام موسي صدر در اين مـورد بـسي  . حكومت دموكراتيك معتقد هستند   

حـل اساسـي    خواسـت و راه     گري را در لبنان مي      اء طائفه غلامام موسي صدر ا   . بود
ــرفتن     ــر گ ــدون در نظ ــك و ب ــت دمكراتي ــك حكوم ــاد ي ــان را ايج ــشكل لبن م

هـا، اعـم از        لبنـاني  ةمن جز دعاي خير براي همـ      . دانست  يهاي طائفي م    وابستگي
مسيحي و شيعه و سني، سربلندي و عظمت و استقالل و آزادي و صلح و آبـادي             

 اگر مردم لبنان و برادران لبناني     .  آرزوي ديگري از خداوند بزرگ ندارم      براي آنها، 
   مـن مطمـئن هـستم امـام موسـي          ها به اين اهداف برسند،      ما و خصوصاً مسلمان   
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تـرين هديـه بـراي آن     ايـن بـزرگ   . كجا كه باشد خوشحال خواهـد بـود       صدر هر 
. ون و متـشكر   خيلي ممن . واهمخ  توفيق همه را از خداوند مي     . خواهد بود بزرگوار  

   1.!اهللاطيبكم
  

    74 آذرماه تهران،
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                 
ه مـا از دو     البت...  دگردميشر  تنامه من نخست در اين ويژه    الدين انجام پذيرفته و    شرف آقايتوسط  نيز  اين گفتگو   . 1

 خـاطرات خودشـان را      طور حضوري يا تلفني از آقاي دكتر يزدي خواسـته بـوديم كـه             سال پيش چندين بار به    
ـ يشان هم ماننـد     اما گويا ا  ...  دينامه منتشر گرد   صدر مرقوم دارند تا در اين ويژه        امام موسي  ةدربار  بـرادران   ةبقي
! اسـخ دوسـتان جديـد لبنـاني       بـه پ  ! سـاله جاي اجابت خواست دوستان چهـل     هب اند و شده! »خط وخطوط «دچار
  . .. !اندپرداخته

خوشبختانه اين امر توسط برادر لبناني       البته براي ما مهم آن بود كه خاطرات ايشان در اين مجموعه چاپ شود و                
  .  نخست نصيب عالقمندان ايراني گرديد،شر در لبنانقبل از ن انجام شد و

 كمك ةاز ايشان بخواهيم كه پاسخ سوال ما را دربار     ! مطبوع طور مكتوب و   نخواهد بود كه به    تمناسبدر اينجا بي    
، از طـرف  !انقـالب اسـالمي ايـران     كمك به امـام و    به عنوان  اًًاخيرتان نهضت آزادي، كه     مصر عبدالناصر به دوس   

) ايـم بل به آقـاي دكتـر يـزدي تحويـل داده     دو سال قزما اسناد آن را با و(ن عبدالناصر مطرح شده است      همكارا
  .  بياوريم»فرهنگ معاصر تاريخ و« در »توضيح تاريخي«مرقوم دارند تا به عنوان يك 

  
  تاريخ و فرهنگ معاصر



 



 

  
  
  
  
  
  

  ايمان اخالق، عمل، عقل، ميدان مرد
  

  كاظم صدر دكتر سيد
  
  

هايي را در لبنـان بوديـد و چـه شـد كـه آنجـا را بـراي تحـصيل               شما چه سال   :پرسش
هاي شـما بـراي       ريزي انتخاب نمودي؟ آيا امام موسي صدر در اين زمينه و كالً در برنامه            

  آينده نقشي داشتند؟
در لبنان بودم   ) ميالدي 1964 ـ 72مطابق با   (ش  . هـ 1351 تا   1343من از سال     :پاسخ

ليـسانس خـود را در ايـن مـدت تكميـل              و تحصيالت دانشگاهي ليسانس و فوق     
 دكترا به آمريكا رفتم و پـس از تكميـل آن            ةبراي گذراندن دور   51در سال   . كردم

 در بازگشت به ايران باز به لبنان رفـتم و مـدتي را بـا امـام موسـي                    1355در سال   
  .طبعاً در طي اقامت در آمريكا نيز با ايشان در تماس بودم. صدر گذراندم

. ويم امام موسـي صـدر بـود       علت رفتنم به لبنان و تحصيل در آنجا، دعوت عم         
ـ رت آ كه تحصيالت ابتدايي خود را تمام كردم، مرحـوم پـدرم حـض            هنگامي اهللا   ةي

با رفتن من به دبيرستان موافقت نكرد، زيرا بـيم          ) سره  قدس(رضا صدر    حاج سيد 
شـدت ميـل    در واقـع او بـه     ! ديني شـود    زي و بي  داشت كه اين امر موجب بدآمو     

 ما كه بـا     ة تنها به اين جهت نبود كه خانواد       اين خواهش . داشت كه من طلبه شوم    
 عبـن جعفـر   مام هفـتم حـضرت موسـي   به ا) بدون احتساب پدرم (دو پشت    و سي
، عراق  )لبنان(رسد و اغلب آنان از علماي سرشناس عصر خود در جبل عامل               مي

اي به اندازه بيـت صـدر مرجـع تقليـد بـه         اند و به قولي هيچ خانواده       و ايران بوده  
دنياي اسالم تقديم نكرده است، بلكه خواسته او از اين بابت بود كـه ايـن رشـته                  

پدرم اين ديـدگاه را تـا آخـر عمـر           .  خدمت به دين و اسالم است      ترين راه   اصيل
 ة پـس از تحـصيالت دانـشگاهيش در رشـت          مهدي نيز  برادر كوچكم سيد  . داشت
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اقتصاد، به علت عالقه و استعدادش به فلسفه، نزد پدرم شروع به تحصيل كـرد و                
 ها پس از انقـالب، تحـصيالتش را بـه كـالم و              سپس به علت بسته شدن دانشگاه     

باالخره به اصول و فقه گسترش داد و اآلن چند سالي است كه مـشغول تحـصيل                 
  كـرد، ولـي     او را حمايـت و تـشويق مـي        طبعاً، پدرم پيوسـته     . در اين رشته است   

ـ      هيچ بـه عبـارت ديگـر، تحـصيل و آمـوزش           . م شـود  گاه از او نخواست كه معم
  .معارف اسالمي براي او اصالت داشت و نه لباس

 پدرم به تحصيالت دبيرستاني بدبين شـده        )1340 ةده(آموزي من    در زمان دانش  
ها بود كـه نمـاز و سـاير           روها يا ديپلمه    بود و علت آن مشاهده بسياري از مدرسه       

خواست كه با دست او مـن   به قول خودش نمي. آداب مذهبي را ترك كرده بودند  
  .مبه راهي بروم كه دين خود را از دست بدهم و سر از جهنم دربياور

كـنم، ايـن اسـت كـه          علت اينكه نرفتن به دبيرسـتان را بـا تفـضيل بـازگو مـي              
ـ در دهه چهل و پس از وفـات حـضرت آ          خواهم از تفكر حاكم       مي العظمـي  اهللا  ةي

بروجردي در قم و شـروع اصـالحات ارضـي و سـاير كارهـاي شـاه و بـاالخره                    
حـوم پـدرم    مر. موجبات عزيمت امام موسي صدر به لبنان اطالعـاتي داده باشـيم           

هـا و آثـار او،        كتـاب . وجـه يـك روحـاني سـنتي نبـود          هيچ به) اهللا عليه   رضوان(
شنبه در قم و ارتباطات او مبين اين مـسئله            هاي پنج   هاي اخالقي او در شب      درس
. شمارد  تحصيالت دبيرستاني و دانشگاهي را نيز پيوسته مفيد و محترم مي          . هستند

 كرده بود و تـا جـايي ادامـه داد كـه بـه      خود وي آموزش زبان انگليسي را شروع     
). را ادامـه نـداد    البته به علت اشتغاالت بعدي اين كار        (نوشت    انگليسي مطلب مي  

 اصليش يعني فقه و اصول، اهل شعر و ادبيات و استاد فلسفه و              ةاو عالوه بر رشت   
مهـري قـرار     قـم مـورد بـي      ة در تمام دوراني كه فلسفه در حـوز        معقول نيز بود و   

براي استادان دانشگاهي و متخصصان ساير علوم،       .  به تدريس آن ادامه داد     گرفت،
 ة مدارس در آن دوره، مربوط بـه شـيو  بدبيني او به نظام. احترام و ارزش قائل بود    
ايـن  . ها با مسائل اعتقادي و ايدئولوژيك بـود    برخورد آ  ةتربيت در آنها و نيز نحو     

هـا و بـاالخص       صوص كمونيـست  مسائل با آغاز فعاليت احزاب سياسي و به خـ         
  . حزب توده شروع شده بود و در آن دوره از مسائل حاد جامعه بود

رغم ميل پدرم به روحاني شدن، هيچ وقت الزامي براي من پيش نيـاورد و                 علي
در نتيجـه شـروع بـه       . چون رغبتي به اين كار نداشتم، او هـم مـرا آزاد گذاشـت             

در عـين حـال چـون دروس        .  كـردم  خواندن دروس دبيرستاني، خارج از مدرسه     
هـا را نيـز   پنداشتم، آن اي تحصيالتم مفيد ميحوزوي نظير ادبيات و منطق را نيز بر      

به خصوص دروس حوزوي كه تا مطول و لمعه          ــ    خواندن من  سدر. آغاز كردم 



...مرد ميدان عقل،   379

هـاي    گرمي و اطمينان پدرم شـد و از رفـتن بـه كـالس                موجب دل   ــ ادامه يافت 
حتي با مرحوم دكتر بهشتي صحبت كرد تا مـن          . كرد  ع نمي  دبيرستاني مرا من   ةشبان

كه ايشان تأسيس كرده بود حـضور يـابم         » دين و دانش  «به طور آزاد در دبيرستان      
  . و دروس سال ششم را بخوانم
 تحـصيل   ةمرا به لبنان براي ادام    ) وسي صدر امام م (پس از گرفتن ديپلم، عمويم      

نگام ممانعت مرحوم پدرم از رفـتن بـه         ها پيش، در همان ه      البته سال . دعوت كرد 
دبيرســتان، يــك بــار بــرايم صــحبت كــرد كــه ايــن تــصميم را پــدرم بــه خــاطر 

. انديـشي مـن اتخـاذ كـرده اسـت و انـشاءاهللا چنـين نيـز خواهـد بـود                      مصلحت
خواست كه تصميم مرحـوم پـدرم    هاي ديگري نيز كرد و به خصوص مي        سفارش

خاذ شـده بـود، توجيـه كنـد و بـراي مـن         خانواده ات  ةت هم رغم مخالف   را كه علي  
  .مقبول سازد

  
  چه شد كه امام موسي صدر لبنان را براي فعاليت انتخاب كردند؟ :پرسش

در آن دوران   . دانيد، ساكن لبنان و جبل عامل هـستند         كه مي اجداد ما، چنان   :پاسخ
هـا بـود كـه     شد، تحـت حكومـت عثمـاني     تمام منطقه شام كه شامل لبنان هم مي       

كردند و او با اختيارات مطلـق          والي و يا حاكمي براي هر منطقه تعيين مي         معموالً
ها و بـه ويـژه    مسيحيان لبنان از ديرباز مورد حمايت اروپايي     . كرد  آنجا را اداره مي   

هـا و مالحظـات       ها بـراي آنـان آزادي       ها قرار داشتند و همچنين عثماني       فرانسوي
منطقـه در اقليـت بودنـد و بـه اصـطالح      امـا شـيعيان كـه در    . اي قائل بودند  ويژه

در زمـان يكـي     . گرفتند  مهري قرار مي    شدند، پيوسته مورد بي     خوانده مي » رافضي«
اي نسبت به شيعيان و       از همين حكمرانان به نام احمد جزار، ظلم و ستم به اندازه           

 مـاه تحمـل   9الدين جد ما پـس از    علماي ايشان شدت يافت كه سيدصالح شرف      
بـه دسـت ايـادي دژخـيم وي،      اش سالهبيست فرزند ي جزار و شهادت ها چالسياه

. شود پنهاني لبنان را ترك كرده و به عراق آيد و در آنجـا سـاكن شـود                 مجبور مي 
 مـن  جـد . گـردد  اقامت و گسترش خاندان صدر از همين تاريخ در عراق آغاز مي   

بـا صـبيه   اينجـا  صدرالدين صدر تصميم به مهاجرت بـه ايـران گرفتـه و در             سيد
او ابتـدا در مـشهد      . كنـد   آقا حـسين قمـي ازدواج مـي       اهللا العظمي حاج    يةمرحوم آ 

اهللا العظمي حـاج شـيخ عبـدالكريم          يةكند و سپس به دعوت مرحوم آ        ت مي سكون
 قم  ة علمي ةاني كه مؤسس حوز   نمايد و وصي آن عالم رب       حائري به قم عزيمت مي    

  . گردد بود، مي
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در يكي از همين سفرها، مصلح بزرگ       . بنان داشت پدرم چند سفر به سوريه و ل      
كند كـه بـه لبنـان         الدين از ايشان دعوت مي      عبدالحسين شرف  مرحوم عالمه سيد  

ـ ةار به خاطر اشتغاالت پدرم در حوز   اين ك . آمده و جانشين وي گردد      قـم،  ة علمي
اين موضوع باالخره پـس     . ي پيشنهاد كرد  لذا عمويم را براي اين تصد     . ميسر نشد 

  .اعمام ما هستند، عملي شدالدين كه از بني  وفات مرحوم شرفزا
ميم اما چه شد كه امام موسي صدر اين دعـوت را نپـذيرفت؟ شـايد ايـن تـص                  

 قم و نجـف و شـرايط        ةفرهنگي حاكم بر حوز    ـ عيمقدار زيادي به شرايط اجتما    
 اين شرايط پيوسته مورد توجه امام موسي صـدر بـود و چـه             . لبنان بستگي داشت  

  .در قم و نجف و چه در لبنان، او به شرايط ماوراي محيط خود كامالً آگاه بود
شـايد  . قبالً به مسائل عقيـدتي و سياسـي مطـرح شـده در ايـران اشـاره كـردم               

گويي اين مسائل پرداخت، مرحـوم عالمـه طباطبـايي          نخستين كسي كه به جواب    
رئاليسم را تـأليف  بود كه ابتدا جلسات درسي را تشكيل داد و سپس كتاب روش          

شهيد مطهري نيز با توجه به همين نياز اين كتـاب را شـرح كـرد و مـابقي                   . نمود
امـام موسـي شـاگرد عالمـه        . عمر خود را صرف همـين مـسائل اعتقـادي نمـود           

هـاي اقـامتم در    لدر طول سا. حضر ايشان بهره بردندطباطبايي بودند و بسيار از م     
ل ت و حتي اشعاري را از عالمه طباطبايي نقـ         خاطرات، نظريا لبنان، ايشان پيوسته    

  . كردند مي
اي از فـضالي آن وقـت         اي شـد تـا عـده        تالش مرحوم عالمه طباطبايي شالوده    

كردنـد، گـردهم آينـد و      اجتماعي را حس مـي  ـ حوزه كه اهميت مسائل عقيدتي
ري همين گـروه، امـام موسـي        به هميا . هاي فرهنگي جديدي را آغاز كنند       فعاليت
 نيـز   عمكتـب تـشي    مجلـة    بعـداً .  را در قم منتشر ساخت     مكتب اسالم  ةجلصدر م 

  .منتشر گرديد
 قم بودنـد  ةستين طالبي از حوزخود امام موسي صدر و مرحوم دكتر بهشتي نخ   

 معقـول و منقـول را     ةبا اين تفاوت كه مرحوم بهشتي رشت      كه وارد دانشگاه شدند     
اي شـد     همين تحـصيالت زمينـه    . انتخاب كرد و امام موسي صدر رشته اقتصاد را        

 ة بـه رشـت    مكتب اسالم  ة باب معرفي اقتصاد اسالمي در مجل      كه ايشان مقاالتي در   
تـي  ت دانشمند فرزانه، آقاي علـي حج      اين مقاالت سپس به هم    . تحرير درآوردند 

اين تالش  .  شد منتشر *اقتصاد در مكتب اسالم     نامكرماني همراه با توضيحاتي به      
محمـدباقر صـدر    ل از انتشار اقتصادنا تأليف مرجع شهيد سيد امام موسي صدر قب   

  . و قبل از ارتباط با ايشان بود
                                                                 

  .كتاب تا به حال ده بار تجديد چاپ شده استاين  *
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هاي سياسـي قـرار       پس از ورود به دانشگاه، امام موسي صدر در جريان فعاليت          
در عـين حـال     . مداران از نزديـك در ارتبـاط بـود          گرفت و با بسياري از سياست     

كـرد و در درس خـارج        ظ مـي   حفـ  تحصيالت و تدريس حوزوي خود را پيوسته      
مـĤالً امـام موسـي صـدر تـصميم      . كرد اهللا آقاي محقق داماد شركت مي  يةمرحوم آ 

از حـوزه   . م نجـف شـد    گرفت كه محضر اساتيد نجف را نيز درك كند و لذا عاز           
اهللا العظمي حكيم و خوئي و ساير اساتيد استفاده كـرد و بـالطبع          يةدرس مرحوم آ  

فكـري   اين آشنايي و هـم . يعني پسرعمويش آشنا گرديدبا شهيد محمدباقر صدر،    
  .به يك همكاري تبديل گرديد كه در تمام مدت اقامت ايشان در لبنان ادامه يافت

امام موسي صدر پس از چند سال از نجف بازگشت و درعين آنكـه ازمعـارف،          
تـوجهي    اصول و فقه آن حوزه بسيار توشه گرفته بود، اما از وضع فرهنگي و بـي               

زمينـه  » مرجعيـت «از اينكـه جـز      .  اوضاع اجتماعي در آنجا بسيار ناخرسند بود       به
  .ديگري در نجف فعال نبود بسيار متأثر بود

هاي شـهيد صـدر را بـسياري بـه حـساب حـوزه نجـف                  اضافه كنم كه فعاليت   
اي بود كه اين نيازها را در عراق حس كرده بود و خـود                گذارند، زيرا او نابغه     نمي

هاي علمي و فرهنگي،       البته فعاليت   ــ ها  لذا اين فعاليت  . ي برآمده بود  گوي  به پاسخ 
  . با او شروع و با وي خاتمه يافت ــنه سياسي

طور كه در ذهن من هست تحصيالت امام موسي صـدر در نجـف پـيش از                 آن
 بود، يعني پس از مراجعت از نجف بـه طـور جـدي در قـم                 مكتب اسالم جريان  

دادنـد و مـدت يـك         ين، رسائل و مكاسب درس مـي      قوان. مشغول تدريس شدند  
  . همكاري نمود، آنگاه رهسپار لبنان شدندمكتب اسالمسال هم با 

ها از ايـشان دعـوت كردنـد كـه بـه آن               پس از مراجعت از نجف بود كه لبناني       
با تشويق و اصرار پدرم و با توجه به موقعيت لبنـان و موقعيـت           . كشور سفر كنند  

هـاي عقيـدتي و تربيتـي كـه مرحـوم سيدعبدالحـسين               اليتشيعيان در آنجا و فع    
هاي نجـف و قـم و         الدين آغاز كرده بود و سرانجام وضعيت آن روز حوزه           شرف

تقدمي كه در آن اوقات امام موسي صدر براي كارهاي فرهنگي قائـل بـود، عـازم     
ضمناً پس از يك سفر به آنجا و تحقيق و بررسي، هـم نيـاز شـديد آن                  . لبنان شد 

ها از نزديك مشاهده كرد و هم مستعد بودن محيط را براي              قه را به اين تالش    منط
  .آغاز كار فراهم ديد

  
شرايط اجتماعي لبنان به هنگام مسافرت امام موسي صدر به آن كشور چگونـه               :پرسش

هـا    اين فعاليت؟هاي فرهنگي و اجتماعي را در لبنان شروع كردند  بود؟ ايشان چه فعاليت   
  امتيازاتي با آنچه در ايران صورت گرفته است داشت؟و ها  چه شباهت
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پس از شكست دولت عثماني و پيروزي متفقين، بالد شـام بـه كـشورهاي               : پاسخ
لبنان به صورت كشوري متـشكل از مـسيحيان و     . اردن، سوريه و لبنان تجزيه شد     

اي   ل نظـامي طايفـه    امـا عمـالً بـه شـك       . مسلمانان با نظامي جمهوري تشكيل شد     
يك از مسيحيان و مسلمانان داراي طوايف مذهبي متفاوتي بودنـد           د؛ زيرا هر  درآم

كه برخي از اين طوايف به لحاظ جمعيت و برخـي ديگـر بـه لحـاظ ارتبـاط بـا                     
و در ميـان  . هاي خارجي و موقعيت اقتصادي داخلي بر ديگران ممتاز بودند      دولت

جمهـور،  رئـيس ها داشـتند و بـه همـين جهـت             نيمسيحيان اين موقعيت را مارو    
 ارتش و تعداد معيني از وزراي كابينه پيوسته از ميـان آنـان              ي   كل نيروها  ةفرماند

در عين حال، به خاطر ارتباطات تاريخي خود با اروپا و كـسب   . شدند  انتخاب مي 
حمايت آنان، در مجموع مسيحيان موقعيت فرهنگي، اقتصادي و سياسـي برتـري             

  . را نسبت به مسلمانان داشتند
 از ميان چهار دانشگاه معروف لبنان، دانشگاه آمريكايي بيـروت و دانـشگاه              مثالً

. گـشت   ها و نيز دانشگاه لبنان توسـط ايـشان تأسـيس شـده و اداره مـي                  ژزوئيت
حتي (ها و مدارس متوسطه و ابتدايي در تمام لبنان            همچنين بسياري از بيمارستان   

مؤسساتي نظير  . شد  داره مي هاي مسيحي ا    توسط راهبه ) نشين  در شهرهاي مسلمان  
هـا،    بانك مركـزي و گمـرك و نيـز مؤسـسات خـصوصي بـسياري ماننـد بانـك                  

هـاي توريـستي و    هاي بيمـه و حمـل و نقـل هـوايي و دريـايي، سـازمان               شركت
  . ها متعلق به ايشان بود سياحتي و بسياري از كارخانه

ـ     در ميان مسلمانان كه مركب از سـنّيان، شـيعيان و دروزي            د، موقعيـت   هـا بودن
ها، تسلط زيادي بـر       سياسي ممتاز در اختيار اهل سنت بود، زيرا از دوران عثماني          

مراكز حكومتي داشتند و پس از استقالل لبنـان، بـه علـت ارتبـاط بـا كـشورهاي             
در . اين موقعيت سياسي را حفـظ كردنـد       ) به ويژه مصر و سوريه    (جوار    عربي هم 

ريت را در ميان مـسلمانان داشـتند، امـا بـه            مقابل، شيعيان گرچه از نظر تعداد اكث      
ماندگي اجتماعي و سياسـي، در نظـام طـايفي لبنـان نـصيب       علل تاريخي و عقب 

كـه از    ضمناً پارلمان لبنان نيز تركيبي طايفي داشت، به طـوري         . اندكي برده بودند  
هـاي مختلـف مـسيحي انتخـاب           نفر نماينده، هميشه تعـداد معينـي از طايفـه          99
تعداد معيني نيـز از ميـان سـه         كردند و      در مجلس اكثريت را پيدا مي      شدند كه   مي

  .شدند  مسلمان برگزيده ميةطايف
 مـذهبي ماهيـت يـك حـزب         ةر طايفـ  اي موجب شده بود كه ه       اين نظام طايفه  

لـذا  . نمايد پيدا كنـد     سياسي را كه از منافع و موجوديت گروه خاصي حمايت مي          
هـاي مركـزي آن ارتبـاطي بـسيار            و سـازمان   افراد در لبنان همگي با طايفه خـود       
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اي كه ضرورتاً به خاطر عالئق مذهبي نبود، بلكه بـه جهـت    گسترده داشتند؛ رابطه 
  .هاي سياسي و اقتصادي طايفه بود برخورداري از حمايت

           ل مثبـت در ميـان شـيعيان        هنگام عزيمت امام موسي صدر به لبنـان يـك تحـو
ان، شيعيان يكي از مناطق رشد و فعاليت خود         به علت شرايط لبن   . پديدار شده بود  

برخـي  . لذا بسياري از ايشان به آفريقا مهـاجرت كردنـد         . را در آفريقا يافته بودند    
هاي خـود را در كـشور       اندوخته گشتند و   ن مالي به لبنان باز مي     پس از يافتن تمّك   

دان خود  ماندند، فرزن   كردند و برخي ديگر كه در آفريقا مي         گذاري مي   خود سرمايه 
بـه بركـت ايـن امـر، برخـي از مـدارس             . فرسـتادند   را براي تحصيل به لبنان مـي      

 ةان مؤسـس  تـو   هـا مـي   نعيان تأسيس شـده بـود كـه از ميـان آ           تحصيلي توسط شي  
الدين در صور تأسـيس شـد و          رفعبدالحسين ش  را كه توسط امام سيد    » جعفريه«

منـد    اين مدارس، بهـره   ت ديگر گسترش    مزي.  عامليه را در بيروت نام برد      ةمؤسس
ها بود، به طـوري       شدن جوانان شيعه از تحصيالت مناسب و راه يافتن به دانشگاه          

كـرده و     اي خـود داراي افـراد تحـصيل         كه شيعيان در لبنان بيشتر از نسبت طايفـه        
  .متخصص بودند

رو بودند، نداشتن     اي لبنان با آن روبه      اما ضعف بزرگي كه شيعيان در نظام طايفه       
زمان مركزي رسمي بود؛ سازمان و تشكيالتي كه تقريباً تمام طوايف لبنان            يك سا 

با توجه به ماهيت حزبي و گروهي طوايف، پيداسـت كـه پيوسـته در               . دارا بودند 
هاي هيئت دولت، پارلمان، وزرا و دوايـر، شـيعيان صـاحب سـهم و          گيري  تصميم

 برخيـزد وجـود     شدند و سازماني كه به حمايـت از حقـوق آنـان             بهره كمتري مي  
  .نداشت

ضعف ديگري كه در كل نظام لبنان پديد آمـده بـود و شـيعيان نيـز از آن رنـج                  
اي بود كه در آن خـانواده جـاي           بردند، برقرار شدن نوعي نظام فئودالي يا قبيله         مي

تقسيم منافع و امتيازات بر اساس طوايـف ايـن توجيـه را نيـز         . قبيله را گرفته بود   
دار و معينـي      هاي سابقه   ر ميان هر طايفه امتيازات بين خانواده      ايجاد كرده بود كه د    

كه وزرا، نمايندگان مجلس و بقيه صاحب منصبان پيوسـته           تقسيم شود؛ به طوري   
ايـن امـر    . شـدند   اي از هـر طايفـه انتخـاب مـي           شدهن شناخته هاي معي   انوادهاز خ 

  . ان گشته بودجمله شيعيفات خانوادگي در ميان طوايف، ازموجب رقابت و اختال
يصه را تقويـت  اي ياد شده با تمام اشكاالتش يك خص در عين حال، نظام طايفه    

شـايد  . نشر آنان بـا هـم بـود    و  ميان طوايف مختلف و حشر     ةكرده بود و آن رابط    
عالوه بر ساختار سياسي، موقعيت جغرافيايي و تجاري لبنان كـه موجـب ارتبـاط          

به همين جهت پـيش از شـروع    . هيل كرده بود  زياد با خارجيان بود، اين امر را تس       
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آمد  و مناطق رفت  ساير به راحتيبه اي  طايفه هر از لبناني هر ان،لبن داخلي هاي  جنگ
مـثالً بـين   . شـد  همين ارتباط موجب ازدواج افراد از طوايف مختلف مـي       . كرد  مي

گاهي به نـدرت بـين شـيعيان و       . گرفت  ها ازدواج زياد صورت مي      شيعيان و سني  
  ـ آمد كه البته خود منشأ بروز يك مسئله دينـي  سيحيان نيز اين موضوع پيش ميم

  .شد اجتماعي مي
فقـط از لحـاظ امتيازهـاي       شرايط باعث شده بود كـه شـيعيان نـه         مجموعه اين   

هاي محروم لبنان بشوند، بلكه حتي در امور تربيتي           سياسي و اجتماعي جزء گروه    
 شـناخت بـسيار سـطحي از معـارف دينـي            و دينداري خود نيز عقب مانده بوده،      

اي از  همين امر سبب شـده بـود كـه در تـاريخ گذشـته لبنـان، عـده       . داشته باشند 
» حـسيني «اكنون يك بيت مسيحي به نـام        كه هم  شيعيان مسيحي شوند، به طوري    

يكي از كشيشان مسيحي، در زماني كه من لبنان بـودم، قـبالً             . در لبنان وجود دارد   
اي  كرد كـه در ابتـداي ورودش، بـه منطقـه       عمويم نقل مي  .  بود مذهب  فردي شيعه 

نشين براي شركت در مجلس ترحيمي رفته بود و در آنجا ديـد كـه ميـت را      شيعه
  .خواهند به سبك مسيحيان دفن كنند مي

هاي سياسي احزاب راسـت و چـپ را كـه ناشـي از                به مسائل فوق بايد رقابت    
همچنـين مـسئله   . مركـزي بـود، افـزود   محيط نسبتاً باز و قدرت محـدود دولـت          

اسرائيل و مبارزه اعراب و فلسطينيان، مسائل سياسـي و ايـدئولوژيك فراوانـي را               
ها گوي آن  سياسي ملزم بود كه پاسخ ـ فراهم آورده بود كه بالطبع هر نظام عقيدتي

هـاي زيـادي را بـراي مـسلمانان فـراهم سـاخته بـود و                  اين شرايط چالش  . باشد
يان رسالت خود را در اين معركـه تبيـين كـرده و سـپس بـه اجـرا       بايست شيع  مي

  .درآورند
آنچه ذكر شد شرح مختصري بود از اوضاع لبنان به هنگام هجـرت امـام صـدر       

 ايـشان انجـام يـا       ةش كوتاهي از اقداماتي كـه بـه وسـيل         حال به گزار  . به آن ديار  
ـ      ايـن فعاليـت   . ازمپرد  هدايت شد، مي    هـم از جهـت    زمـاني و ةهـا را هـم از جنب

  : توان به سه مرحله تقسيم كرد  مكاني ميةمحدود
  پيـشين امـام سـيد      در ابتداي عزيمت ايشان، مركز فعاليـت همـان صـور، مقـر            

آقاي صدر نخست به احياي مراسم ديني، سـخنراني         . الدين بود   عبدالحسين شرف 
وان و ديگـر    هاي مختلف نظيـر جوانـان، بـان         و موعظه و تشكيل جلسات با گروه      

ي روزهـاي جمعـه در صـور و      نمـاز جماعـت، سـخنران      ةاقامـ . قشرها پرداختنـد  
شنبه كه تعطيل رسمي در لبنان بود در دهات اطراف، برقراري مراسـم         كروزهاي ي 

هـاي مـاه       اول محرم همراه با وعظ و خطابه و اجتمـاع در شـب             ةاداري در ده  عز
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هـاي   جداگانه بـا گـروه  عالوه بر اين، به طور . اي از اين مراسم بود      رمضان، نمونه 
  .جوانان، بانوان و كسبه و تجار جلسات آموزشي هفتگي داشتند

. پس از مدتي، تالش براي ايجاد مدارس و مؤسسات فرهنگي را شروع كردنـد             
معهدالدراسات االسالميه است    از جمله آنان در صور، هنرستان فني جبل عامل و         

رگـزاري مراسـم جـشن و       ب. اي براي تربيت طـالب علـوم دينـي بـود            كه مدرسه 
 اطهار از ديگر اموري بود      ةعياد و سوگواري در ايام وفات ائم      سخنراني به هنگام ا   

  . گرفت كه در صور صورت مي
دادند، رفع اختالفات خـانوادگي و نيـز          فعاليت ديگري را كه در صور انجام مي       

 كـه   همچنين به افراد مختلف، هنگامي    . هاي مختلف بود    برخوردهاي ميان خانواده  
در خـالل   . شـد   كمـك مـي   كردنـد     با ادارات و مؤسسات دولتي مشكلي پيدا مـي        

ها در    ح اقامت ايشان در لبنان كه عمدتاً در صور بودند، هر روز صب            ةهاي اولي   سال
هـا    كردنـد و عـصرها و شـب          امام صادق به كارهاي مردم رسـيدگي مـي         ةحسيني

يـز بـه اطـراف صـور و         شنبه ن روزهاي يكـ  . هاي مختلف داشتند    روهجلساتي با گ  
  .رفتند گاهي به بيروت و ساير شهرها براي ايراد سخنراني مي

. در بسياري از شهرهاي لبنان، طوايف مسلمان و مسيحي با هم سكونت داشتند            
در نزديكي صـور، شـهر صـيدا قـرار          . در شهر صور نيز اقليتي مسيحي ساكن بود       

ر از همـان ابتـدا سـعي در         امام موسـي صـد    . دارد كه عمدتاً اهالي آن سني بودند      
هـاي   ايجاد ارتباط و حسن سلوك با اهل صيدا و ساير طوايف نمـود و همكـاري   

هاي ديگر و استقبال آنان از اين همكاري ديني و اجتماعي از              آينده ايشان با طايفه   
اي كـه بـا    براي مثال در جلسه. گرفت  همين برخورد اوليه امام صدر سرچشمه مي      

دادند، تصميم گرفتند كه به افـراد         تشكيل مي »  و احسان  رجمعيت ب «تجار صور و    
اين . فقير و مستمند كمك شود و از گدايي كردن آنان در مأل عام جلوگيري شود              

در صور پزشكي مسيحي مقـيم بـود        . كمك شامل فقراي مسيحي صور نيز گرديد      
ت امام صدر بـسيار نـسب     . كرد  كه بسيار به بيماران مسلمان رسيدگي و خدمت مي        

كردند د ميت و تفّقبه او محب.  
 حسن رفتـار امـام بـا سـاير طوايـف و بـه ويـژه        ةدهند داستان ديگري كه نشان   

ديكي هم  فروش مسيحي و مسلمان است كه در نز         هاست، داستان دو بستني     اقليت
 مسلمان تبليغاتي عليه رقيب به عنوان مسيحي بـودن          ةقرار داشتند و صاحب مغاز    

دانست كه اگـر اخـتالف بـه ايـن شـكل              امام مي .  باال گرفت  كرد و اين كار     او مي 
شروع شود، در سطح لبنان كه مسيحيان غالـب هـستند، بـه ضـرر شـيعيان تمـام                   

پس براي مغازه دار مسلمان پيغام داد كه از اين تبليغات خـودداري كنـد               . شود  مي
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وش فـر   وگرنه تهديد كردند كـه بـه مغـازه بـستني       .و كيفيت كار خود را بهتر كند      
البته اين تهديد هـيچ وقـت عملـي         . خورند  روند و در آنجا بستني مي       مسيحي مي 
دار شيعه دست از بدگويي خود كشيد؛ اما اين قضيه در سـطح لبنـان                 نشد و مغازه  

  . منعكس شد و در بيروت و جوامع ديگر بازتاب بسيار مطلوبي داشت
الي و علماي آنجا را     همچنين از همان آغاز، امام صدر ارتباط با شهر صيدا و اه           

هاي عمومي از    اين ارتباط منجر به برگزاري مجالس سخنراني و دعوت        . آغاز كرد 
هاي امام صدر كه بـسيج نيروهـاي لبنـاني و              سوم فعاليت  ةدر مرحل . ايشان گشت 

 ايـن ارتباطـات نمايـان شـد و          ةاسرائيل و مبارزه با آن بود، ثمر      مقاومت در برابر    
ماي سني آنجا از ياران نزديك امام بودند و همـان عـالم          اهالي صيدا و يكي از عل     

يكي از كساني است كه اكنون با شيعياني كه براي يافتن محل اختفاي امام موسي                
  . نمايد كنند، همكاري مي صدر فعاليت مي

 شيعه شـروع  ةاز زمان تأسيس سازمان مركزي طايف    هاي امام      دوم فعاليت  ةمرحل
سـي در   در اين مرحله امام مو    . يابد  ي لبنان ادامه مي   هاي داخل   شده و تا آغاز جنگ    

هاي ديني او و طرز تلقـي او از          جا خواهان صحبت  سطح لبنان معرفي شده و همه     
اي از    هـا كـه مجموعـه       بـراي لبنـاني   . ارتباط بين مسائل ديني و اجتمـاعي بودنـد        

هـاي ديـن بـراي حـل      حـل  طوايف مذهبي بودند، ارتباط مـذهب و جامعـه و راه   
رغم پيـشرفتگي،     مسيحيان، علي . ئل اجتماعي امري بسيار اساسي و اصيل بود       مسا

توانستند پيروان خود     حلي نداشتند و نمي     به علت پشت كردن غرب به مذهب راه       
ها نيز بـه علـت منتـشر شـدن افكـار ناسيوناليـستي و                 سني. را تغذيه روحي كنند   

هـا، فاقـد يـك     سوسياليستي در مـصر و سـوريه و حمايـت آنـان از ايـن دولـت               
هاي ديني امـام صـدر بـراي سـنيان            لذا، تحليل . ايدئولوژي اسالمي منسجم بودند   

از سوي مسيحيان نيز اين     . شد  كامالً تازگي داشته و به راحتي مورد قبول واقع مي         
دو مـذهب الهـي و      از آن جهت كه هر     ــ    اگرچه منشأ اسالمي داشت     ــ ها  تحليل

هاي وابسته بودند، مورد استقبال قـرار         دئولوژيگري و اي    د و مخالف با مادي    موح
 امام موسي از حرمتي كه حضرت مسيح      . گرفت  مي

 در ميان مـسلمانان داشـتند و      ع
آياتي كه در قرآن راجع به والدت، زنـدگاني، مقـام و اهميـت و بـاالخره عـروج                 

اي ايجـاد نزديكـي دو طايفـه و    كردند و بـر  ملكوتي آن حضرت آمده، استفاده مي   
  . بردند  ساير آراي اسالمي خود بهره ميةارائ

اين مرحله از زندگاني امام در لبنان، پربارترين و شكوفاترين دوره از نظر ارائـه          
با توجه به اينكـه مخاطبـان امـام صـدر     . هاي ديني است فرهنگ اسالمي و تحليل   

شـد در   همواره مسلمان نبودند و حتي اگر در جمع مسلمانان نيز مطلبي ارائه مـي            
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گشت و از طرفي رسالت ديني و عـالم مـذهبي بـودن امـام                 طح لبنان منتشر مي   س
شد، مطابق با نص صريح قرآن و دستورهاي ائمه           كرد كه آنچه ايراد مي      ايجاب مي 

ده بود كه به بركت تحـصيالت       اطهار باشد، موقعيت حساسي براي ايشان پيش آم       
دند و بـا موفقيـت از   هاي قم و نجف كسب كرده بو  اجتهادي كه در حوزه    ةو ملك 

بـه ويـژه آنكـه پـيش از آن، ايـشان در             . بينـي اسـالمي برآمدنـد       عهده ارائه جهان  
هـايي    كردنـد و در زمينـه       خصوص مسائل عقيدتي و اجتماعي اسالم پژوهش مي       

  .زدند مانند اقتصاد اسالمي قلم مي
 پنجـاه در ايـران كـه        ة چهل و اوايـل دهـ      ةزمان است با اواخر ده      اين دوره هم  

با .  پرداختند مكتب اسالم هيد مطهري و مرحوم دكتر شريعتي و ديگران به ارائة           ش
هاي امام موسـي نـه ضـبط شـده و نـه مكتـوب شـده             كمال تأسف اين سخنراني   

ها كه توسط خود ايشان مكتوب شده بـاقي مانـده   ا شمار معدودي از آن تنه *.است
استتي كرماني در دست ترجمه است و خوشبختانه توسط آقاي حج .  

هـا بـا    در دوره بعد كه جنگ داخلي لبنان شروع و مبارزات فلسطينيان و لبنـاني          
ها عمدتاً شامل مسائل سياسي، حمله به دولت لبنان           اسرائيل آغاز گرديد، سخراني   

بـه خـاطر    . و تالش براي ايجاد وحدت ميان نيروهاي جنگنـده بـا اسـرائيل بـود              
هـا چـاپ شـده و موجـود           ر روزنامه ها د   ها، متن آن    محتواي خاص اين سخنراني   

زيـرا امـام بـه خـاطر كثـرت      . ولي سخنان اوليـه ايـشان در دسـت نيـست          . است
هـاي خـود را بنويـسد و فقـط رئـوس مطالـب را                 رسـيد صـحبت     اشتغاالت نمي 
تـا آنجـا   . كرد؛ كسي هم در فكر ضبط آنان نبود و در دسترس نيست   يادداشت مي 

شناسي، رابطه ديـن و       باره خداشناسي، انسان  ها در   كه به خاطر دارم، اين سخنراني     
تمدن جديد، نقش و اهميـت جوانـان، زن، خـانواده، ارزش جهـاد و مبـارزه بـا                    
اسرائيل، اهميت حفظ وحدت در جامعه لبنان و مسئوليت دولت و ملـت، تقبـيح               

هاي مادي و غربي، رابطه ديـن و علـم            گراي لبنان، طرد و تقبيح ارزش       نظام طايفه 
هــاي برخــورد و تبليــغ پيــامبر اســالم و از همــه بيــشتر معرفــي  وه، شــي*و عقــل

 معرفي قـرآن يـا برخـورد        ةر قرآن مطرح شده و نشان دادن نحو       موضوعاتي كه د  
اسـتفاده امـام موسـي از قـرآن و تـسلط او اعجـاب               . قرآن با آن موضوعات بـود     

ن بـراي   امام موسي صـدر از قـرآ      ميزان استفاده   . بسياري از علما را برانگيخته بود     
                                                                 

  .يابدزودي چاپ و انتشار ميموسي صدر ترجمه و تنظيم گرديده و بهثار امام  جلد اول مجموعه آ*
هاي فراوان امام موسي صدر در لبنان تا آنجا كه به ياد دارم، يك سخنراني بـسيار محققانـه و                    در ميان سخنراني   *

-پـاورقي  توضيحات و باخوشبختانه  يافت كه  العشرين انتشار  ابتكاري ايشان، تحت عنوان االسالم و ثقافة القرآن       

 به فارسي ترجمه و تـاكنون  اسالم و فرهنگ قرن بيستم هاي مشروحي توسط آقاي علي حجتي كرماني با عنوان          
  . بار تجديد چاپ شده است14متجاوز از 
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 مطالب و تحليل مسائل و موضوعات مختلف و انتقاد از تمدن موجود غرب              ةارائ
ها رسماً خدا را انكار كردند و گروهي ديگر به تعبيـر ايـشان                كه گروهي از غربي   

  .سابقه بود تنكّر كردند، بي
خصوصيت مهم ديگر اين دوره، تالش براي تأسيس سازمان مركزي شـيعيان و             

قبالً اهميت وجود يـك     . بود» المجلس االسالمي الشيعي االعلي   «ها   به تعبير لبناني  
. اي لبنـان توضـيح دادم       سازمان مركزي و رسمي را براي هر طايفه در نظام طايفه          

ولي به علـت    . امام موسي صدر چندين بار براي تأسيس اين سازمان كوشيده بود          
 فرصـت بـود تـا       منتهي پيوسته مترصـد   . اي نرسيد   مخالفت ساير طوايف به نتيجه    

در پـي  . اي چيدند و سوءقصدي به شخصيت واالي او نمودنـد         اينكه دشمنان فتنه  
اين حادثه، از تمام نقاط لبنان شيعيان براي تكريم مقام رهبري او و تجديد بيعـت              
و ابراز وفاداري و از خودگذشتگي در راه حفظ دين و دفـاع از رهبـر و پيـشواي              

هـاي    اي متوالي اين شهر بـه دريـايي از مـوج          روزه. خود، به صور هجوم آوردند    
همـين موقعيـت را امـام صـدر مغتـنم      . انساني خروشان و منقلب تبديل شده بود      

هـاي شـيعيان،      دردي  شمرد و هنگام سخنراني جهت قدرداني از احساسات و هـم          
اعالم كرد كه تا وقتي ايشان سـازمان و پـشتيباني نداشـته باشـند، پيوسـته مـورد                   

 بدخواهان قرار خواهند گرفت و اعالن كرد كه صبر شـيعيان در             هجوم دشمنان و  
مقابل اين تبعيض بزرگ تمام شده و چنانچه حق داشـتن يـك سـازمان مركـزي                 
براي ايشان به رسميت شناخته نشود دولت مسئول حوادثي است كه پس از ايـن               

  .پيش خواهد آمد
كيل جلـسه داد و  به دنبال اين تظاهرات و تهديد امام، مجلس شوراي لبنان تـش       
پـس از تـشكيل     . طرح تأسيس مجلس اسالمي شيعيان لبنان را به تصويب رسانيد         

هاي   فعاليت. اين مجلس و انجام انتخابات، امام صدر به رياست آن انتخاب شدند           
 اجتماعي امام از اين پس به كمك تشكيالت مجلس گـسترش زيـادي    ـ فرهنگي

يعه كه تا آن وقت استيفاء نشده بـود،         يافت و بسياري از حقوق و مزاياي طايفه ش        
با اقدامات همين مجلس، هنگامي كه حمالت اسرائيل بـه جنـوب            . مسترد گشت 

 و به دنبال يـك      ،لبنان شدت گرفت و موجب تخريب و ويراني اين منطقه گشت          
اعتصاب عمومي كه از طرف مجلس اعالن شد، مجلس شوراي لبنان باز طرحـي              

» مجلس جنـوب  « جهت بازسازي جنوب لبنان به نام        ديگر را براي ايجاد سازماني    
  . به دنبال آن، مجلس مذكور شروع به كار كرد. تصويب كرد
هاي امام از هنگامي است كه مبارزات فلسطينيان عليـه             سوم فعاليت  ةآغاز مرحل 

اسرائيل شروع شد و اسرائيل براي متوقف كردن حمالت چريكي جنوب لبنان را             
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هـاي عربـي از       در اين تـاريخ، تقريبـاً همـه دولـت         .  داد مورد حمله و هجوم قرار    
كردنـد، زيـرا      ها از داخل خاك خود به اسرائيل جلـوگيري مـي            حمالت فلسطيني 

هـا،    تنها امكان براي حملـه فلـسطيني      . گرفتند  مورد هجوم متقابل اسرائيل قرار مي     
 دخالـت  هاي سياسي و بدون ها به لبنان طبق توافق  ورود فلسطيني . خاك لبنان بود  

هـا و اسـرائيل جنـوب         منتهي ميدان حمالت فلسطيني   . شيعيان صورت گرفته بود   
جنوب، محل سـكونت شـيعيان اسـت، لـذا          . مرز با اسرائيل است     لبنان بود كه هم   

ايـن وضـعيت،   . كـرد  حمالت اسرائيل به لبنان فقط به شيعيان خـسارت وارد مـي        
اهميـت  لـذا   . آورد   پـيش مـي    پيوسته احتمال برخورد ميان شيعيان و فلسطينيان را       

هاي امام در اين مرحله، جلوگيري از پيش آمدن چنين حـوادثي              رهبري و فعاليت  
ديـده و    به بركت رسيدگي و دلجويي دائـم امـام صـدر از شـيعيان خـسارت               . بود

روشن كردن اهميـت دفـاع در مقابـل اسـرائيل و تـالش بـراي همـاهنگي ميـان                    
 شيعي، ساكنان شيعه جنوب پيوسته مـدافع        هاي فلسطيني و مبارزان مسلمان      گروه

حتـي هنگـام شـروع جنـگ داخلـي لبنـان كـه              . و حامي فلسطينيان باقي ماندنـد     
ها برپا كردند، شـيعيان بـه پـشتيباني از      مسيحيان آن را براي بيرون كردن فلسطيني      

اين دفاع كه با همراهي ساير طوايف اسالمي در مناطق          . فدائيان فلسطيني برآمدند  
قدر گسترده و پيگير بود كه جنگ به نبرد مسيحيان          گرفت، آن   صورت مي مختلف  

چندي بعد، ارتش سوريه به دفاع از مسلمانان وارد لبنـان           . با مسلمانان تبديل شد   
هـاي مختلـف مـسلمان و     نظـر ميـان گـروه       ليكن ديري نپاييـد كـه اخـتالف       . شد

تـالش بـراي    جلوگيري از بـروز ايـن اختالفـات و          . فلسطيني و سوري پيش آمد    
پارچه كـردن نيروهـاي مـسلمان و حمايـت از حمـالت بـه اسـرائيل ضـمن                يك

شدند و خانه و مختصر       رسيدگي و پناه دادن به شيعياني كه در اثر جنگ آواره مي           
هـاي بـسيار سـخت و دردنـاكي         دادند، شـامل تـالش      د را از دست مي    هستي خو 

ل مجلس شيعه تا هنگـام      هاي امام را پس از تشكي        سوم فعاليت  ةشود كه مرحل    مي
  .شود غيبت ايشان شامل مي

حال اگر به سؤال شما برگرديم و اين سه مرحله فعاليت را بخواهيم با آنچه در                
ايران صورت گرفت مقايسه كنيم، مالحظه خواهيم كرد كـه مرحلـه اول هماننـد               

 دهند، بـه ويـژه      هايي است كه تمام اهل علم كم و بيش در ايران انجام مي              فعاليت
هاي شهيد مطهـري      ه تالش مرحله دوم، شباهت ب   . علمايي كه در قم ساكن نيستند     

مانند است زيرا      سوم در ايران بي    ةمرحل. فرهنگ و اخالق اسالمي دارد     ةبراي ارائ 
رفته شكل مخفي و چريكي بـه خـود           مبارزات سياسي در ايران ممنوع بود و رفته       

هـاي فكـري و        رهبـري فعاليـت    رهبري اين مبـارزات كـامالً جـدا از        . گرفته بود 
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شـده،  هـاي ياد    ي عالوه بر رهبري فعاليت    ايدئولوژيكي بود، در حالي كه امام موس      
  .هدايت امور ديني و مذهبي را نيز بر عهده داشت

  
پـسر و   ( جوانـان    ةاي براي علم و تحصيالت عالي       دازهامام موسي صدر تا چه ان      :پرسش

ن معموالً به جوانان لبنـاني و غيرلبنـاني چـه           هاي ايشا   اهميت قائل بودند؟ توصيه   ) دختر
 ايـشان بـراي     ةهـاي آموزنـد     بود؟ لطفـاً از برنامـه     ها چگونه     بود؟ برخورد ايشان با جوان    

راحتي آقاي صـدر را درك  قدر به لبناني اين  ةزد  غربچه شد كه جوانان     . ها بگوييد   جوان
  كردند و دور ايشان جمع شدند؟

آقاي صـدر تقريبـاً از      . مات فرهنگي ايشان اشاره كردم    قبالً به برخي از اقدا    : پاسخ
همان ابتداي ورود، ارتباط با جوانان و احداث مراكز و مؤسسات فرهنگـي بـراي               

كانيـك  هاي بـرق، م  هنرستان فني جبل عامل كه داراي رشته. ايشان را آغاز كردند   
 و جوانـان   فرهنگي است كه در صور احداث شد         ةو كشاورزي بود، اولين مؤسس    

پـيش  . يز پرداختنـد  شده، به تحصيل معارف اسالمي ن     هاي ياد   ضمن آموزش حرفه  
اي   در صـور مدرسـه    .  بيروت به تدريس پرداختـه بودنـد       ة عاملي ةاز اين در مدرس   

عالوه بـر  . نيز احداث گرديد» معهدالدرسات االسالميه «براي علوم حوزوي به نام      
 به تشويق امام، باشگاهي     تدريس به اصطالح علوم جديد و قديم در اين مدارس،         

. در كنار دريا براي جوانان احداث شد كه داراي امكانات تفريحي و ورزشي بـود              
  .رفتند و با جوانان مأنوس بودند امام گاهي اوقات به اين باشگاه مي

) ها و چه آقايان     چه خانم (غير از اين مؤسسات، امام پيوسته جلساتي با جوانان          
 در بيروت جلسات دائم يا متناوبي هم بـا جوانـان            مثالً. در صور و بيروت داشت    

هـاي انجمـن    لبناني در مجلس شيعيان و هم با جوانان ايراني در منازل يا نشـست  
ها يا مراكز فرهنگـي       هاي ايشان در دانشگاه      سخنراني ةبخش عمد . اسالمي داشتند 

  .خود جايگاه جوانان بود شد كه خودبه ايراد مي
بـه  . هاي آنان اسـت      ايشان، اصالً جوانان و قابليت     يكي از موضوعات سخنراني   

يـك از   قـط از ايـشان شـنيدم و در آثـار هـيچ            خاطرم هست كه ايـن مطلـب را ف        
 و  ،بي دارد تعـص بيكرد كه جوان روح آزاده و         امام استدالل مي  . انديشمندان نيافتم 

ادگي از آنجا كه هنوز اثري را پديد نياورده، وابستگي به چيـزي نـدارد، بلكـه آمـ                 
لـذا اكثـر   . پذيرش او براي افكار جديـد زيـاد اسـت        . دارد كه از آنچه هست ببرد     

 پيامبر اكرم. شود هاي اصيل توسط جوانان آغاز مي    حركت
، به گفته امـام صـدر،   ص

هـاي زيـادي را بـه ايـشان           دادنـد و مـسئوليت      به جوانان خيلي ارج و اهميت مي      
بن يزيـد بـه عنـوان         مةمبر را مانند اسا   چند نفر از فرماندهان پيا    . كردند  واگذار مي 
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هاي بسيار حساسي را به ايـشان تفـويض           كردند كه پيامبر مأموريت     شاهد ذكر مي  
  . فرموده بود

. چنان كه نشان دادم، اين شناخت از جوانان همـراه بـا عمـل و اجـرا نيـز بـود                    
اضافه بر مؤسسات آموزشي و جلـسات فـوق، گـاهي اوقـات از برخـي جوانـان            

  .كرد تا به منزل ايشان آمده و مدتي ميهمانشان باشند ي دعوت ميفلسطين
هـاي اسـالمي دانـشجويان     در سفرهايي كه به اروپا داشتند، پيوسـته بـا انجمـن     

از طريـق   . پرداختند  ايراني تماس داشته و به ايراد سخنراني و مالقات با ايشان مي           
 ايـشان بـراي     ها، با شـهيد دكتـر مـصطفي چمـران آشـنا شـده و از                 همين تماس 

چندي بعد با همكاري همين شهيد،      . سرپرستي هنرستان جبل عامل دعوت كردند     
سازمان امل را تأسيس نمودند كه شامل جوانان مـسلمان داوطلـب مبـارزه عليـه                

المحـرومين را تـشكيل دادنـد كـه سـازماني             پـيش از ايـن، حركـت      . اسرائيل بود 
  . اجتماعي مركب از محرومان لبناني بود ـفرهنگي

هـاي    هايي كه در مجلس شـيعيان انجـام گرفـت، تـشكيل دوره              يكي از فعاليت  
هاي درسي مـورد نيـاز        همچنين كتاب . آموزشي براي آموزگاران دروس ديني بود     

  .نيز تهيه و تأليف شد
هاي رهبر شيعيان همـان اوضـاع        ها و ايده    علت استقبال جوانان از افكار، تحليل     

 سـر ص شـرايطي بـود كـه شـيعيان در آن بـه     خـصو اجتماعي لبنان بـه تاريخي ـ  
مانـدگي   شيعيان به دنبال يـافتن تـشخص خـود بودنـد و گرچـه عقـب            . بردند  مي

هاي تحصيلي جبران شده بـود، امـا خـأل هويـت           اجتماعي آنان اندكي با پيشرفت    
 امـا بـه شـدت از اسـالم خـود            ،شيعيان مسلمان بودنـد   .  نكرده بود  فرهنگي را پر  

از سوي ديگر، بـه خـاطر محـيط بـاز لبنـان و موقعيـت         . ودندخبر باقي مانده ب     بي
هاي مختلف در   جغرافيايي آن، اخبار شرق و غرب و ايدئولوژي ـ خاص تاريخي

هاي احزاب چپ و راست و درگيري با اسرائيل نياز بـه              فعاليت. لبنان پراكنده بود  
آزاد از  داشتن يك عقيده و مرام اصيل را براي هر جـواني فـراهم آورده بـود كـه                   

هاي امام صدر از قرآن و مكتب         ها و برداشت    لذا انديشه . تعلقات گذشته لبنان بود   
برخورد مهربانانه  . شدت نيازمند آن بودند   شد كه جوانان به     هنگامي ارائه مي  اسالم  

محبت آن رهبر موجب شـده بـود كـه          و پر از صبر و حوصله و همراه با لطف و            
از نزديك گفتگويي داشته باشـد، مجـذوب   كس يك بار سخن وي را بشنود و      هر

هـاي امـام مواجـه بـا مخالفـت        هـا و فعاليـت      طبيعي است كه صـحبت    . وي شود 
همـين تبليغـات كـه گـاه گـسترش      . ها و اصناف مختلف نيز بود       ها، سازمان   گروه

شـد كـه تـا آن وقـت      يافت، موجب تحريك آن دسته از جوانان و اقشاري مي           مي
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هـا    اي شناخت او و تشخيص درستي يا نادرستي بدگويي        امام را نديده بودند و بر     
همـين ارتبـاط موجـب    . آمدنـد  هاي او مـي  به ديدار ايشان يا شركت در سخنراني      

  .گشت مندي آنان و خنثي شدن تبليغات مي عالقه
 موسـي صـدر در مـسائل    در مجموع بايد بگويم كه مطالعه و تحقيق عميق امام         

مـشكالت  ها و تشخيص درست مسائل و        آن ة ماهرانه و هنرمندان   ةاسالمي و عرض  
. ها، عامل اصلي استقبال جوانان بـود      حل اسالم براي آن   جوانان در آن شرايط و راه     

. را بايـد بـه آن افـزود   آميز و همراه با صبر و متانـت بـسيار    منتهي برخورد محبت 
 وقت كه درباره موضـوعي  هر. كنم از اين برخورد را ذكر مي بسيار كوچكي   ةنمون

كـردم، بـسيار مـرا تـشويق و ترغيـب بـه انجـام دادن آن                    ايشان مـشورت مـي     با
عدم تـشويق و اسـتقبال      . كردند  كردند، ولي اگر موافق نبودند فقط تشويق نمي         مي

  . به معني نه گفتن بود
  

اي و  هـاي علمـي و مطالعـاتي و حـوزه     آيـا آقـاي صـدر در لبنـان هـم برنامـه             :پرسش
  كردند؟ هاي فقهي و اصولي مي ترازهاي خود بحث  با هماي داشتند؟ مثالً آيا غيرحوزه

را تأسيس كردند   » معهدالدراسات االسالميه «كه عرض كردم، در صور      چنان: پاسخ
كه در آن طالب علوم ديني مشغول به تحصيل بودنـد و خـود ايـشان نيـز در آن                    

هـاي    هاي مختلف نياز به مطالعه دائـم و برنامـه           ايراد سخنراني . كردند  تدريس مي 
شـب    لذا هر شب پس از صرف شام تا ديروقـت و پـس از نيمـه               . تحقيقي داشت 

مسائلي كه در لبنـان بـراي شـيعيان مطـرح بـود،             . مشغول مطالعه و نوشتن بودند    
هاي رهبر آنان نيـز حـول و حـوش همـين              عقيدتي و اجتماعي بود و طبعاً بحث      

ت و مدارس علـوم  حوزه درس خارج فقه در لبنان وجود نداش  . زد  مسائل دور مي  
. كردنـد   ايشان در اين مدارس تدريس مي     . ديني جز در صور، در جايي ديگر نبود       

هـايي   آمدند، به مناسبت، بحـث  محمدباقر صدر به لبنان مي    هنگامي كه شهيد سيد   
  .گرفت ميان آنان صورت مي

  
كارهاي بزرگي كه امـام موسـي صـدر انجـام دادنـد، مـستلزم داشـتن صـبر و                     :پرسش
لطفـاً اگـر   . سو و شجاعت و توكل به خداوند متعال از سوي ديگر اسـت      از يك  بردباري

  .هاي اخالقي، بيان بفرماييد خاطراتي داريد در مورد اين ويژگي
ي قـدر بـود، بـا هـم بـه          هاي ماه رمضان كه نزديك به ليـال         در يكي از شب   : پاسخ

ر راه  د. رفتـيم   شـد مـي      امام صادق، جايي كه مجـالس برگـزار مـي          ةسوي حسيني 
زودي يـك سـخنراني    پس از مدتي گفتند كه در بيـروت بـه         مشغول فكر بودند و     
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از من پرسيدند كه راجـع بـه چـه صـحبت            .  خواهند داشت  ع حضرت علي  ةدربار
  :كنم؟ پاسخ برايم آسان نبود، پس از تأمل گفتم

  
  ! هاي حضرت فداكاري

  
  : دفعه گفتندر گذراندند و يكمدتي را باز به سكوت و تفّك

  
  .اي از ايمان حضرت بوده است ها نيز جلوه ها و شجاعت فداكاري! ايمان حضرت

  
 بود و ايمـان را از مكتـب او فـرا گرفتـه            عامام موسي صدر فرزند حضرت علي     

سـو و شـجاعت و جـسارت از           بود و همين ايمان موجب صبر و بردباري از يك         
 به استقبال خطرهـا     ذاتاً مرد شجاعي بود مرد ميدان بود و هميشه        . سوي ديگر بود  

شـد كـه پيوسـته         مـي  اطمينان بـه نفـس و درايـت او باعـث          . رفت  ها مي   و بحران 
مدرسـة فنـي جبـل عامـل     تصميم بـه تأسـيس     . ها را از ميان بردارد    پيروزمندانه آن 

مجلـس اعـالي    اي در اختيار نبود، تالش و پيگيري بـراي          كه هيچ بودجه  هنگامي
هـاي عمـومي و    مي امـل، اعـالن اعتـصاب    نظا ـ شيعيان، تشكيل سازمان عقيدتي

سرتاسري در لبنان هنگامي كه اين كشور در معرض تاخت و تـاز اسـرائيل قـرار                 
داد، شـركت در محافـل سياسـي          العملي نشان نمي    گرفته بود و دولت هيچ عكس     

بخـش    مختلف و ايجاد ارتباط و تماس با سران كشورهاي عربي و حركت آزادي            
عت ذاتي و ايمان قلبي آن بزرگوار بـه خـدمات خـود        هايي از شجا    فلسطين جلوه 

هـاي برخـي از    هاي ايشان، بـدگويي  گيري در مقابل، در برابر دوستان و خرده     . بود
هاي برخي از شيعيان بسيار صبور و خوددار بـود و در سـايه                روحانيان و تندروي  

پ چـ  احزاب اعضاي فكران و نروش و روحانيان از يداري، بسياري پا همين حلم و  
 منتقـدين او بودنـد، بعـداً بـه     هاي چريكي را كه در مقطعي از زمان جـزو   گروه و

  .پيمانان خود كشاند  همراهان و همةجرگ
 كـامالً   1346وضعيت لبنان پس از اولين جنگ اسـرائيل عليـه اعـراب در سـال                

ثبـات و پرشـتاب    ديگرگون شد و آرامش و ثبات اوليه آن بـه يـك وضـعيت بـي         
مـرز بـودن      ه شد و بـه خـاطر هـم        شيعه به علل تاريخي كه گفت      ة طايف .تبديل شد 

هـا  كـرد آن    صي يافته بود كه ايجاب مي      سكونت آنان با اسرائيل، موقعيت خا      ةمنطق
دارا بـودن مـسئوليت     . قرباني شوند تا فلسطينيان بتوانند به اسرائيل شبيخون بزنند        

نيان و وظيفـه    سنگر بودن بـا فلـسطي       دفاع و حمايت از شيعيان از يك طرف و هم         
قلمداد كردن نبرد بـا دشـمنان صهيونيـستي اسـالم از طـرف ديگـر، دشـواري و                   

فقـط ايمـان بـه خـدا و         . سـازد   سنگيني رهبري امام موسي صـدر را نمايـان مـي          
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شجاعت نفس و صبر و استقامت او بود كـه توانـست در آن دوران پرخطـر هـم                   
مـدار مبـارزه بـا      م عل شيعيان را شخصيت بخشد و كيان آنان را حفظ نمايد و هـ            

  . كننده با اسرائيل باشدكننده نيروهاي مبارزهاسرائيل و هماهنگ
  

معروف است كه امام موسي صدر از گذشت و سـعه صـدر بـااليي برخـوردار                 :پرسش
اي  آيا در اين زمينـه خـاطره   . بودند و اين خصوصاً در رابطه با دشمنان ايشان مشهود بود          

  داريد؟
همه فعاليـت فرهنگـي، اجتمـاعي و         تصور كنيد كه انجام اين     يدتوان  شما مي : پاسخ

تا به دست گرفتن رهبـري دينـي   ديني و آغاز كار از صور در يك مقياس محدود       
 شــيعيان و ايجــاد وحــدت و يكپــارچگي ميــان مــسلمانان، بــدون بــروز ةجامعــ

اين برخوردها شـامل اقـدام،      . گيرد  هاي متعدد صورت نمي     ها و دشمني    حساسيت
مـداران و بـه       يان، احزاب مختلف سياسي اعم از شيعيان و غيره و سياسـت           روحان

، هرچـه ايـن    طبيعتـاً . شد  سالمي و غيراسالمي مي   خصوص رهبران ساير طوايف ا    
در . تـر بـود     زد، دردآورتـر و خطرنـاك       تر يا شيعيان سر مي      ها از افراد نزديك     نفاق

 يا غيبتي از آنان نمايـد؛     عين حال، هيچ وقت به ياد ندارم كه ايشان عصباني شده،          
 منتهي در اثر همين حلم و گذشـت، بـسياري از          . كرد  فقط گاهي اظهار تأسف مي    

حـداقل همكـاري    كردند يـا      هاي او مخالفت مي   اي با فعاليت    كساني كه در مرحله   
  .شدند كنندگان مي  بعد از دوستان و حمايتةكردند، در مرحل نمي

در جامعـه اسـالمي اسـت، ممكـن         برخي از شعاير اسالمي كه موجد وحـدت         
مـثالً بـه خـاطر      . اي موجب اختالف شـود      است به علت اختالفات فقهي و طايفه      

رو   دارم كه پيوسته هنگام فرا رسيدن عيد فطر، ايشان با مـشكالت فراوانـي روبـه               
هـاي خـود هميـشه زودتـر از           ها بنا به فتواهاي علما يا دولت        شدند، زيرا سني    مي

نتيجه يك روز واحد را برخي از مـسلمانان عيـد   كردند و در يشيعيان اعالم عيد م 
يكي ديگر از آرزوهاي امـام ايـن بـود كـه اذانـي              . گرفتند  و برخي ديگر روزه مي    

واحد در ايام ماه رمضان از راديو لبنان پخش شود و زحمات پرمشقت و زيـادي                
ــا علمــاي اهــل ســنت و چــه    ــق تمــاس ب ــن راه كــشيدند؛ چــه از طري را در اي

قـت شـد كـه      در عوض مواف  . ها و متأسفانه اين آرزو عملي نشد      نمداران آ   تاسسي
شود كـه شـامل تفـسير قـرآن، دعـا و               شيعيان پخش    ةسحرهاي ماه رمضان برنام   

ايـن دسـتاورد،    . شـد   گفته مي » اهللا  اً ولي ياشهد ان عل  « اذاني بود كه در آن       نيايش و 
  .  مسلمان سني بودهاي زياد در مقابل طايفه پاداش همان صبر و بردباري

ـ       ر دهم كه حساسي   البته تذّك   دوم فعاليـت  ةت روحانيان و برخـي افـراد در مرحل
بعد از آن به علـت شـرايط حـاد      . ايشان بروز كرد و در همان مرحله نيز مؤثر بود         
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پارچه شـدند و بـه        سياسي لبنان، عمالً شيعيان زير پرچم مجلس اعالي شيعه يك         
و جبران خسارات ناشـي از حمـالت آن از سـوي    مبارزه با اسرائيل از يك طرف     

  . ديگر پرداختند
  

 ةماندنـد آينـد     آقاي صدر در حوزه مي    حوزه معترفند كه اگر     ز  مرواكثر علماي ا   :پرسش
چـه شـد كـه    . بودند داشتند و يكي از اميدهاي مسلم مرجعيت امروز مي        خيلي خوبي مي  

  ن دنبال چه هدفي بودند؟ايشان حوزه را رها كردند و به ميان مردم رفتند؟ ايشا
 قـم  ةهاي حوز از تفاوت يك بار به مناسبتي از مرحوم پدرم شنيدم كه يكي            :پاسخ

شـد،   و نجف در اين بود كه فعاليت براي مرجعيت در قم امري دنيايي تلقـي مـي               
كـه آقـاي صـدر از       هنگـامي . گرديد  امري آخرتي فرض مي   در حالي كه در نجف      

موضـوع ناراحـت بودنـد كـه همـه در نجـف             نجف برگشتند، به شـدت از ايـن         
پيداست كه ايشان چنين هـدفي نداشـت و مختـصري از         . اند تا مرجع شوند     مانده

 هدف و برنامه ايشان و علت       ةدهند   در ايران كه نقل كردم نشان      هاي ايشان   فعاليت
كنم كه مقام و موقعيتي كـه ايـشان در            منتهي اآلن اضافه مي   . هجرت به لبنان است   

ري و اعتقادي و اجتماعي مـردم لبنـان يافـت و خـدمتي كـه در زنـده           رهبري فك 
 در جبل عامل ارائه كرد و به ايشان شخصيت بخـشيد و             عكردن امت شيعيان علي   

 انتـشار  اين پايگاه قديمي شهيد اول و ثاني را احياء كرد و همچنين توفيقي كه در            
الي كـه ايـن      كشورهاي عربي به دسـت آورد، در حـ         ةافكار اسالمي در سطح كلي    

هاي مادي و ماركسيستي و چپ بودنـد، بـه       كشورها در معرض هجوم ايدئولوژي    
مقـدار  يك مرجـع عـالي    . مقام مرجعيت ندارد  وجه ارزش و اهميتي كمتر از         هيچ

  . كسي است كه بتواند به اين خدمات نائل آيد
  

ـ                :پرسش ود؟ ديدگاه امام موسي صدر نسبت به تمدن و فرهنگ غرب و اروپا چگونـه ب
  كردند؟ آيا ايشان به طور مطلق اين فرهنگ را رد مي

ديدگاه ايشان نسبت به فرهنگ غرب در كتاب اسالم و فرهنگ قرن بيـستم              : پاسخ
  سخن مشهور ايشان اين است كـه       . تي كرماني عرضه شده است    ترجمه آقاي حج
ـ      ها خدا را رسماً انكار كردند، غربي        اگر ماركسيست   لبنـان  .ر كردنـد  ها خدا را تنكُّ

بقاي مسيحيت در لبنـان مظهـري از نفـوذ غـرب            . زده بود   طبيعتاً يك كشور غرب   
بـه قـول ايـشان در       . لذا برخورد امام با چنين فرهنگي بسيار قابل انتظار بـود          . بود

لبنان هيچ بد مطلق يا خوب مطلق وجود ندارد زيرا همه چيز و همه كار صـورت    
 آن شده    مسلمانان اسير  كه بسياري از    بود مقابله با اين فرهنگ    اما سختي . گيرد  مي
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د فرهنـگ و تمـدن در لبنـان    هايي كه خاستگاه غربي داشتند، موّل     بودند و دانشگاه  
بنابراين برخورد امام با اين فرهنگ هرگز قهرآميز نبود، بلكه از طريق عقل             . بودند

بـراي  اي كـه   زمينه. گرفت و برهان و تحليل و احياناً نصيحت و اندرز صورت مي       
هاي ايشان فراهم شده بود، يكي همان نياز به بازيابي هويت خـودي در                سخنراني

به همين جهت در تمـام      . هاي علمي امام    ها و بحث    لبنان بود و ديگر نحوة تحليل     
هـا و يـا       المللي، مساجد و تكيـه      هاي بين   ها، كنفرانس   مجامع علمي كه در دانشگاه    

البته آن اطمينـان بـه      . كردند  يشان شركت مي  شد، ا   ها تشكيل مي    كليساها و باشگاه  
هـا نيـز ظـاهر     گونـه مـشاركت   قبالً به آن اشاره كردم، در اين     نفس و شجاعتي كه   

آمـد   جا و هر شرايطي كـه پـيش مـي        ها در هر    پيوسته از اين گردهمايي   شد كه     مي
  .كردند استقبال مي

  
 مـردم لبنـان داشـتند،     برخي از بزرگان، محبوبيتي كه آقاي صدر در بين      ةبه گفت  :پرسش

  راز موفقيت ايشان چه بود؟. اي در ميان مردم خود به دست نياورده است هيچ روحاني
هـا پيوسـته مـشاهده        هاي مختلـف آن كـه لبنـاني          ايمان و اخالص و جلوه     :پاسخ

هاي اوليه اقامت در صور، تمام وقت ايشان صرف مردم و رفـع   در سال . كردند  مي
وقـت بـراي حـل        د و عادت كرده بودند كه وقت و بـي         ش  هاي ايشان مي    گرفتاري

مدارس، مؤسـسات   ايجاد  تالش ايشان براي      . مراجعه كنند » سيد«مشكل خود به    
فرهنگي و محافل مذهبي كه اشاره شد و استفاده از هر فرصتي براي بهبود وضـع                

ه در عين حال، پيوسـت    . شيعيان، باور مردم را به ايمان راسخ ايشان پديد آورده بود          
امام در ميان مـردم و بـا ايـشان بـود و وقـت بـسيار كمـي را بـا خـانواده خـود                          

  .دهد بودند لذا مردم شاهد آنچه امام روز و شب انجام مي. گذراند مي
منتهي از الطاف خداوند به ايشان، عطاي دو موهبت عقـل و اخـالق همـراه بـا          

دادادي، ايمان خـود    در هر مناسبتي با استفاده از هوشياري و درايت خ         . ايمان بود 
شد و آنان را      رو مي   العاده خود با مردم روبه      رسانيد و با اخالق فوق      را به ظهور مي   
امام قادر بود كه با همه ارتباط برقرار كند؛ اعـم از مـرد و               . ساخت  فريفته خود مي  

يكي از نمودهاي ايمـان و اخـالق او در مـسافرت بـه آفريقـا                . زن و پير و جوان    
ين سفر كه به قصد بررسـي وضـعيت شـيعيان مهـاجر در آفريقـا                در ا . جلوه كرد 
 جديد ديدار كرده بود و بـا صـحبت و           ةهزار چهر   گرفته بود، شايد با پنج    صورت  
يـادم  . ها و شرح اقداماتش در لبنان، همـه را فريفتـه خـود سـاخته بـود                  سخنراني

ت و از آنـان     خانوادگي و كنيه به ياد داشـ        هست كه غالب اين افراد را با نام و نام         
  . گرفت از طريق دوستانشان سراغ مي
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از سوي ديگر، شيعيان لبنان محروميت و تبعيض ديرپاي خـود را لمـس كـرده                
هـا    هـا و نارسـايي      ها و مبارزات پيگير امام را براي رفع اين حرمان           بودند و تالش  

از سوي ديگـر، صـبر و تحمـل امـام را در برابـر حـسودان و                  . كردند  مشاهده مي 
ـ         . ديدند  ان مي مغرض ا مراجـع تقليـد از جملـه        ارتباط نزديـك و مـستحكم امـام ب

العظمي حكيم و خويي نيز از اعتماد و اطمينان و اميـدواري مراجـع              اهللايةآمرحوم  
  .كرد نسبت به ايشان حكايت مي

ها گذشته، در طول زنـدگي مـردم بـا امـام، هـيچ قـصور و كوتـاهي از او              از اين 
اي داشت كه دوستان هديـه كـرده بودنـد و             شان خانه در صور اي  . مشاهده نكردند 

در اولين گردهمايي كه    . همچنين يك قطعه زمين كه دوستي ديگر هديه كرده بود         
براي كمك به سازمان مقاومـت فلـسطين بـا همكـاري همـين سـازمان در لبنـان         

هاي مالي بسياري كردند، خود امام نيز همان زمـين را    تشكيل شد و شيعيان كمك    
هـاي    هـا و فـداكاري      بديهي است كه ايـن تـالش      . ومت فلسطين هديه كرد   به مقا 

عالقه شديد شهيد دكتـر مـصطفي چمـران بـه           . شود  مستمر موجب محبوبيت مي   
قـول خـود آن     بـه   (ايشان از همين زندگي كردن نزديك و آشـنايي بـا عرفـان او               

ريد كـه  به ياد دا.  ايمان و اعتقاد و تجلي عملي آن بود    ةو لمس كردن درج   ) شهيد
  .هاي امام صدر بود شهيد چمران تا آخر عمر يادآور خدمات و فداكاري

  
 ايـشان بـا     ةرابطـ . ر سفرهايي به لبنان داشـتند     محمدباقر صد  مرحوم شهيد سيد   :پرسش

امام موسي صدر چگونه بود؟ آيا از نظر سياسي و منش اجتماعي بـا يكـديگر هماهنـگ           
  بودند؟

عموي هم هستند و آشنايي آنان بـا هـم از           ر پسر دانيد كه اين دو بزرگوا       مي :پاسخ
اين نسبت خانوادگي پس از ازدواج آن شـهيد بـا خـواهر امـام               . نجف شروع شد  

معموالً آن شهيد اگر اوضـاع سياسـي عـراق اجـازه     . موسي وسعت بيشتري يافت 
هـاي   طبعـاً مـشورت  . كـرد  آمد و با امـام ديـدار مـي          ها به لبنان مي     داد، تابستان   مي

از آنجا كه هر دو بزرگـوار در وطـن خـود،            . گرفت   ميان آنان صورت مي    فراواني
فكـري    هاي سياسي اشتغال داشـتند، هـم        هاي فرهنگي و هم فعاليت      هم به فعاليت  

آمـد، آن شـهيد در مجـالس          اگر فرصتي پيش مـي    . بسياري بين آنان وجود داشت    
نيـز بـه    طبيعي است كه جلـسات خـانوادگي آنـان          . كرد  سخنراني امام شركت مي   

  .گذشت صحبت پيرامون مسائل روز و موضوعات جديد مي
هاي امام مورد ستايش آن شهيد بود و چه در لبنان و چـه در                 اقدامات و فعاليت  

گيري برخي از اعضاي فاميـل يـا          هيچ وقت به خرده   . كرد  عراق از آن حمايت مي    
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 همان طـور    اهللا حكيم بود و     يةشهيد صدر از دوستان نزديك آ     . ادروحانيان حق ند  
بـالطبع  . كه اشاره كردم، ارتباط عميق و نزديكي ميان آن مرجع و امام برقرار بـود              

  .كرد اين ارتباط را نيز شهيد صدر تقويت مي
  

آيـا  .  در سفري از آلمان بـه لبنـان آمدنـد    48 ـ 49مرحوم شهيد بهشتي در سال       :پرسش
  داريد؟شده خاطراتي هاي انجام ها و بحث سفر و مالقاتشما از آن 

ايشان نيز براي مرخصي تابـستان      . شهيد بهشتي چندين سفر به لبنان آمدند      : پاسخ
امام موسي نيز شايد حداقل سالي يك بـار سـفري بـه اروپـا و                . آمدند  به لبنان مي  

بينـي     قـم و جهـان     ةي ديرينيه اين دو بزرگوار در حـوز       سابقه دوست . آلمان داشتند 
مـن از مـذاكرات     . ميانشان پديد آورده بـود    مشترك آنان، وجوه اشتراك زيادي را       

ولـي حـدس   . خصوصي آنان اطالعي ندارم و بعدها نيـز از امـام چيـزي نـشنيدم     
بعـد  . هاي ايشان بيشتر پيرامون مسائل ايران بوده باشد تا لبنـان           زنم كه صحبت    مي

از مراجعت شهيد بهشتي به ايران قبل از انقالب، امام موسي نيز سفري بـه ايـران                 
د و در آن سفر نيز به تكـريم و بزرگداشـت آن شـهيد در محافـل مختلـف                    داشتن
  . پرداختند مي

جا بد نيست كه اشاره كنم، اگـر شـهيد صـدر و شـهيد بهـشتي بـراي              در همين 
ـ        در به ايران مي   آمدند، امام ص    تعطيالت تابستاني به لبنان مي      ةآمد و عـشق و عالق
اش،   هـاي امـام در زنـدگي        يتشايد يكي از محروم   . شديدي به اين سفرها داشت    

منتهـي امـام از همـين       . ممانعت دولت ايران از همين سفرهاي او به ايـران باشـد           
كرد و براي معرفي اوضاع لبنان و آشنا كردن علمـا بهـره               ها نيز استفاده مي     فرصت

كرد   راد مي هاي متعددي را نيز به مناسبت در ايران اي          همچنين سخنراني . گرفت  مي
  .ها چاپ شده استاكثر آنكه خوشبختانه 

  
  آيا سخن ديگر نيز داريد؟  :پرسش

 مسئله اختفاي امام موسي صدر رهبـر بزرگـوار شـيعيان لبنـان از مـسائلي                 :پاسخ
هـاي زيـاد اعـضاي        رغـم تـالش     است كه هنوز در پرده ابهام باقي مانـده و علـي           

ار ديـدار   خانواده ايشان در لبنان و ساير دوستان، چشم ياران امـام هنـوز در انتظـ               
  .اوست

 اختفاي امام شايد تاكنون در حد يك مسئله سياسي داخلـي يـا حـداكثر                ةسئلم
كنم جريان صلح سران اعراب با اسـرائيل          اما فكر مي  . شد  دشمني عربي مطرح مي   

اين سران تقريباً همـان افـرادي       . ندازداي به اين ماجرا بي      ا، پرتو تازه  با فشار آمريك  
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ن امام بر سر قدرت بودند و در اين جريان يا مستقيماً            هستند كه هنگام ناپديد شد    
شريك بودند و يا تماشاگر؛ آن هم تماشاگري كه از مـاجرا خوشـحال باشـد نـه                  

  .پيگير قضيه
طبيعتاً صلح اعراب و اسرائيل با وجود امام در لبنـان و نفـوذ او در كـشورهاي                  

 پيغـام داده بـود كـه    گيري در ايران، دولت آمريكا  هنگام گروگان . عربي ميسر نبود  
اما بعد دنبال اين درخواست را نگرفت، زيـرا راه          . آنان را با امام موسي مبادله كند      

اما بازگـشت امـام بـه لبنـان بـا سياسـت       ! ها پيدا شد  ديگري براي آزادي گروگان   
رغم تمام فشارهايي كه آمريكا بر دولـت ليبـي     علي. آمريكا در منطقه سازگار نبود    

 به خاطر هواپيماربايي وارد كرده است، ولي هرگز مسئله ربودن           هاي اخير   در سال 
  هاي خود مطرح نكرده است؟  هامام موسي را توسط قذافي در رسان

متأسفانه بايد اذعـان كـرد كـه چـون وحـدت و انـسجام نيروهـاي مردمـي در                    
اندازد و امام موسي صـدر        كشورهاي عربي صلح اعراب و اسرائيل را به خطر مي         

  .و مبارزه عليه اسرائيل بود، آزادي او نياز به انتظار زيادي داردرمز وحدت 
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  ... ها ديدگاه
  صدر موسي امام ةدربار

  
  ابورشاد

  
  

  1:رضا صدر اهللا آقاي حاج سيد يةآ مرحوم
ام و ادب را در ايـن  موسي هميشه در خدمت مرحوم پدر بـود و نهايـت احتـر           آقا

خواسـتند از منـزل خـارج شـوند، فـوراً           وقتي كه پدر مي   . گرفت  جهت به كار مي   
 بدرقهكرد و دست به سينه چند قدمي ايشان را            هايشان را جفت مي     دويد نعلين   مي
 درنگ و شـتابان  شدند، بي گشتند و از در حياط وارد مي هنگامي كه برمي  . نمود  مي

  .رفت ذاشت و به پيشواز پدر ميگ هر كاري داشت كنار مي
حيـات   تا مرحوم والد معظم در قيـد       زندگي مراحل   ةهمهميشه و در     موسيآقا

اي هـم    بيش از ما به فكر پدر بود و به ايشان عنايت خاصي داشت و لحظه  بودند،
د بزرگوار نيز همواره پشت     اين بود كه دعاي خير وال      .كرد  نمي سستي مورد اين در

  »... موسي بزرگ ميشيآقا...  موسي بزرگ ميشيآقا«:  داشت كهموسي قرارسر آقا
  
  2:اهللا محسن ماليري يةآ

بـه عنـوان    . ليـغ داشـتند   اهللا بروجردي نسبت به شاگردان خود اهتمام ب         يةمرحوم آ 
دي به مجر . آمدند و جوان نورسي بودند      موسي صدر به درس ايشان مي     نمونه، آقا 

  : فرمودند اهللا بروجردي مي يةآكردند، مرحوم   ايشان اشكال ميكه
  

  .گويند سكوت كنيد تا ببينم آقا چه مي
                                                                 

   .179-180، عبدالرحيم اباذري، صصامام موسي صدر، اميد محرومان. 1
   .286 ص ،43 ةر، شماحوزه ةمجل .2
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  1:نور علم ةمجل
در طـول   . كـرد   ابوالقاسم خويي، بر روي منبر تدريس مي       اهللا حاج سيد    يةمرحوم آ 

از آنجـا  . فـشرد  هاي منبر مـي  شد و دستانش را بر استوانه جا نمي   مدت درس جابه  
يراد اشكال تضييع حقوق ديگران بـود، در خـالل   كه شاگردان ايشان بسيار بود و ا 

لـه در دو مـورد بـه          نقـل شـده كـه معظـم       . داد  درس اجازه اشكال به همگان نمي     
 ة رهبـر مفقودشـد     ـــ  خطيب عارف مرحوم حسينعلي راشد و امام موسي صـدر         

 اجازه اشكال دادند، خود بعـداً فرمودنـد كـه بـه خـاطر                ــ   شيعيان لبنان در ليبي   
  .و نفر اجازه دادم كه سر درس اشكال خود را مطرح كننداحترام اين د

  
  2:موسي شبيري زنجاني سيد اهللا آقاي حاج يةآ

موسي، خاصيت يك هفته بحث بـا ديگـران را در خـود              يك جلسة بحث با سيد    
  .كرد جمع مي

  
3:علي دواني شيخ حاج االسالم والمسلمين، آقاي ةحج  

حاشيه اغلب مقاالت اظهارنظرهـايي     شهيد مطهري، ضمن اظهار مسرت زياد، در        
» اقتصاد در مكتب اسـالم «طور كه به خاطر دارم، مخصوصاًاز مقاله    آن. كرده بودند 

آقاي سيدموسي صدر تعريف كرده بود كه اين مقاله تـازگي دارد و در اوضـاع و                 
گونـه مباحـث سـابقه        هـا ايـن     در آن زمـان   . شرايط كنوني الزم و ضروري اسـت      

  .نداشت
  
  ٤:مكارم شيرازي ناصرشيخ حاج  آقاياهللا يةآ

مطـرح  ) اصالح حـوزه  (اهللا بروجردي اين مسائل       در زمان مرجعيت حضرت آيت    
مخصوصاً طرحي به وسيله دوستان فاضـل جـوان در آن زمـان، امثـال امـام                 . بود

هـاي   موسي صدر و شهيد دكتر بهشتي و جمعي از مدرسين بزرگ فعلي براي گام 
ده بود، ولي بر اثر آماده نبودن افكار به فراموشي سپرده           اوليه اصالح حوزه تهيه ش    

  .شد و مايه سرخوردگي همه دوستان گرديد
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1:خليلي محمود شيخ حاج االسالم ةحج  
هاي بارز مـسيحي مثـل جـورج جـرداق و           بارها نويسندگان معروف و شخصيت    

 اگـر   كنيد  اد به ايشان گفته بودند اين فرهنگ شيعه كه شما مطرح مي           شكراهللا حد ،
دادنـد، اآلن ديگـر اثـري از مـذهب تـسنن و ديـن                 ارائه مـي  را  همه مثل شما آن     

ها قابـل پـذيرش    اين ويژگياين فرهنگ با . ماند مسيحيت در اين كشور باقي نمي     
  . مردم استةبراي هم

  
2:خليلي محمود شيخ حاج االسالم ةحج  

عربـي فـصيح   هـاي خـود در لبنـان، بـه زبـان         امام موسي صدر در تمام سخنراني     
 بـه كـار    خـاص و شـيريني را  ةجـ كرد و در اداي جمـالت عربـي، له       صحبت مي 

ست، بـدين سـبب     خا   گفتارهاي وي از ته دل برمي      ةاز طرفي چون هم   . گرفت  مي
اي كـه     به گونـه  . داد  آسايي تحت تأثير خود قرار مي       طرز معجزه اي را به    هر شنونده 

 خـاص امـام     ةكردند بـا لهجـ      فتگوهاي خود سعي مي   حتي مردم عادي لبنان در گ     
  . موسي صدر جمالت را ادا كنند

  
  3:صانعي يوسف شيخ حاج اهللا يةآ

برخـي از دوسـتان، از ايـشان        . موسي صـدر خوانـدم    آقا  اهللا حاج   يةقوانين را نزد آ   
ايـشان قبـول نفرمودنـد و در سـر          . تقاضا كردند كه مكاسب را تدريس بفرماينـد       

  : درس فرمودند
  

انـد كـه      ه براي من پيش آمـد و برخـي از دوسـتان از مـن خواسـته                اي ك   از اين قضيه  
: گوينـد  مكاسب بگويم، شديداً متأثر شدم كه وضع به جايي رسـيده كـه بـه مـن مـي                 

  !شيخ عبدالجواد جبل عاملي بگويد، نه منمكاسب را بايد جناب آقا! اسب بگومك
  

كـه  تا آنجـا  گويا آقاي صدر، خود مكاسب را نزد آن مرحوم فرا گرفته بودند و             
مصطفي خميني هـم مكاسـب را نـزد مرحـوم           يادم هست، مرحوم شهيد حاج آقا     

  .جبل عاملي خوانده بودند
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  1:عاملي جبل عبدالجواد شيخ حاج اهللا يةآ مرحوم
محمدحسين طهرانـي، يوسـف      بله، آقايان حاج شيخ اسماعيل ماليري، حاج سيد       

ني، صادق خلخالي،   صانعي، موسي صدر، شيخ محمدرضا صلواتي، محمدي گيال       
، آقاي ستوده و همچنـين      حسين مظاهري، مهدوي كني، اخوي ايشان آقاي باقري       

. آمدند  جمله كساني بودند كه به درس كفايه مي       از) ره(مرحوم آقامصطفي خميني    
بعـضي از   . آقايان خيلي جدي، زحمـتكش و مقيـد بودنـد         . خداوند تأييدشان كند  

يت و عالقـه فراوانـي      جد. خواندند  درس مي ها را هم      ايشان ماه مبارك و تعطيلي    
  : گفتند گاهي اوقات بعضي از شاگردان در درس مي. به درس داشتند

  
  ! ها به مستي ما كفاف كي دهد اين باده

  
  2:ابطحي دموح محمدعلي سيد حاج اهللا يةآ

دم، كـر  در وقت بحث، وقتي من نظر يا اشكالي به كالم استاد داشتم و مطـرح مـي    
هـايش جـاي داده    موسي آن مطلب را در كنار نوشتهديدم كه آقا    وز مي فرداي آن ر  

رگـواري ايـشان را    و اين اوج فروتني و بز    .و به اسم خود من نيز ثبت كرده است        
  .قائل بود ارزش و احترام خود بحث هم و دوست براي قدراين رساند كه مي
  
  3:د ابطحيموح محمدعلي سيد حاج اهللا ةيآ

ـ ةقاموسي جوان بود، ولي در زمر     درست است كه آ   ...  روحانيـت  ) بزرگـان  (ة عالي
من آنچـه را كـه      . ام  قرار داشت و از نظر مكارم اخالقي مشابهش را تا حاال نديده           

قدر در تعبديات كار كرده و جلـو        حتي در اين اواخر آن    . ام  الزم است، در او ديده    
ر اجتمـاعي بـود،     فك  او در عين حال كه يك فرد روشن       . رفته بود كه نظير نداشت    

 عزيارت حرم اميرالمؤمنين   خصوصيات آداب و   در. داراي روح متعبد و بااليي بود     
روزي كه ايشان همراه    . كرد كه پيدا بود عاشق اين معاني است         طوري برخورد مي  

رفـت، در ايـن سـفر حـضوري        ما با پاي پياده از نجف به كربال براي زيارت مـي           
تر بود، وقـت گريـه،        رت عاشورا از همه باحال    در وقت دعا و زيا    . عاشقانه داشت 

در موقـع ذكـر مـصيبت و شـعرخواني،          . شد  هايش از شدت گريه سرخ مي       چشم
 بيت  رسيد، با حال جانكاهي در مصيبت اهل        نوبت كه به او مي    

 شعرهاي فارسـي    ع
  ... خواند و عربي فصيح مي
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  1:ابطحي دموح محمدعلي سيد حاج اهللا يةآ
وقتـي كـه در قـم تـشريف     خيلي مـأنوس بـودم، هـم آن      ) هر(يني  من با آقاي خم   

عالوه بر شركت در درس و بحث ايشان،        . داشتند و هم زماني كه در نجف بودند       
يك روز در نجف    . آمد خانوادگي با هم داشتيم     و رفت) به طور خصوصي  (در قم   

در خدمتشان بودم، صحبت از مسائل ايران و مبارزات ايشان با شـاه و رژيـم بـه                  
  : من گفتم. ن آمدميا
  

خوب حاال اگـر در ايـن مبـارزه انـشاءاهللا موفـق شـديد و ايـن دسـتگاه طـاغوت را                    
سرنگون كرديد، آيا كسي را داريد كه در رأس امور كشور بگذاريد؟ و آن هم بتوانـد                 

  از عهده همه اين مسائل به خوبي برآيد؟ 
  

  : موسي دارند و فرمودندديدم ايشان  نظر به آقا
  

  . فيق شماموسي رآقا
  

  : بعد گفتم
  

  . كنند ها وي را رها نمي موسي ديگر لبناني شده است و لبنانيآقا
  

  : فرمود
  

  .شود ها سهل است درست مياين
  

  2:اهللا دكتر بهشتي ةيشهيد آ
بحث بوديم، آقاي حـاج       اولين دوستان من كه در حوزه خيلي با هم مأنوس و هم           

 جسته قم هـستند، آقـاي حـاج سـيد    سين برموسي شبيري زنجاني كه از مدر      سيد
. رازي و امام موسي صدر بودنـد      مهدي روحاني، آقاي آذري قمي، آقاي مكارم شي       

  .ها دوستاني بودند كه پيش از همه با آنها بحث داشتيماين
  
  3:اهللا دكتر بهشتي ةيآ

ف شـدم،    سال سفري بـه حـج مـشر        5 سال در آلمان بودم، در طي اين         5بيش از   
هاي اسالمي آنجا بازديد نمـوده        وريه و لبنان آمدم تا از فعاليت      سفري به تركيه، س   
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406    يادنامة امام موسي صدر

و با دوستان تجديد عهد نمايم، مخصوصاً برادر عزيزمان امام موسـي صـدر، كـه                
مان   اميدوارم هرجا هست، مورد رحمت خداوند باشد و انشاءاهللا به آغوش جامعه           

  .بازگردد
  

  1:اهللا دكتر بهشتي يةشهيد آ
اي بسيار مهم است، چه از نظر ديني، چـه             براي من مسئله   مسئلة امام موسي صدر   

  .از نظر سياسي و چه از نظر دوستي شخصي و آن را دنبال خواهيم كرد
  
   ٢:خراساني ةزاد واعظ محمد شيخ حاج آقاي اهللا ةيآ

ـ مرحـوم آ (جمعي خـدمت ايـشان      روزي فدائيان اسالم، به طور دسته     شنيدم   اهللا  ةي
آن مرحوم با مالطفت زياد، آنان را نـصيحت كـرده و          . رفته بودند ) رهصدر بزرگ   

  : گفته بود
  

  .تندروي نكنيد، ماليم رفتار كنيد
  

  : گفت خنديدند، مي اي، در حالي كه مي بعد خود ايشان در جلسه
  

  . آنان را نصيحت كردم. فدائيان اسالم پيش من آمدند
  

، مخـصوصاً   فرزنـدانش . آمد  مرحوم صدر، از حركت فدائيان اسالم خوشش مي       
  .آقا موسي صدر، با فدائيان اسالم ارتباط داشتند

  
  3:زادة خراساني واعظ محمد شيخ حاج آقاي اهللا ةيآ

هاي اول ورود من به مـشهد بـود كـه هيئتـي از علمـاي لبنـان، بـه                در همان سال  
در بـين اينـان، مرحـوم عـارف زيـن،           . دعوت دولت ايران، به مشهد آمده بودنـد       

به لحـاظ اينكـه اسـتاد       . هم بود ) شد  كه در صيدا منتشر مي     (العرفان ةمؤسس مجل 
هايي به دعوت دولت يا آستان قـدس بـه ايـران          دانشگاه بودم، وقتي كه شخصيت    

دو روز از   . ور داشـته باشـم    آمد كـه حـض      آمدند، از من هم دعوت به عمل مي         مي
 كهولت سن، رخـت      و ر مريضي گذشت كه عارف زين، به خاط       همانان مي آمدن م 
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...ها ديدگاه  407

دانست،   مرحوم حاج ميرزا احمد آقازاده، كه سوابق ايشان را مي         .  جهان بربست  از
  از ايشان مفصالً تجليل كرد و او را در صحن مطهر امام           

دو سه سال   .  دفن كردند  ع
  : گفت ايشان مي. كه از اين ماجرا گذشت، آقاي امام موسي صدر به مشهد آمد

  
  . جيبي داردآمدن عارف زين به مشهد و فوت او، داستان ع

  
وقتي كه دولت ايران از اين گروه دعوت به عمل آورد، من بـه عـارف زيـن كـه                    

  : چهره مبارزي بود، گفتم
  

اين دعوت از طرف سازمان امنيت ايران است و شايسه شخصيت مبارزي مانند شـما               
  . نيست كه به آن پاسخ مثبت بدهيد

  
  : گفت

  
شـوم؛ از ايـن روي،    جا هم دفن مـي مانميرم و در ه  در مشهد مي   به من الهام شده كه    

  !ها ندارم كاري به اين حرف. برومبايد 
  

  1:شهيد دكتر مصطفي چمران
ـ  به اتفاق امام موسي صدر براي ديدار  ...  آنهـا  ة از خانواده اين شهيد رهـسپار خان

. مردم نيز در اطراف آن جمع شده بودنـد       . ر و كوچكي داشت   ، خانه محّق  ... شديم
پيرزن سر تـا پـا سـياه پوشـيده و         . در كنار اتاق بر زمين نشست     امام موسي صدر    

باره شروع به سخن كرد، با حالتي عصباني        يك. گفت  جلوي او نشسته و هيچ نمي     
تـو  ! و با آن حالت عصبانيت فرياد برآورد كه اي امـام موسـي            ...  و صدايي لرزان  

ردوگـاه آيـين    اي، تـا مـن بتـوانم در آن ا           چرا اردوگاه براي زنان تأسـيس نكـرده       
  !جنگاوري بياموزم و به افتخار شهادت نايل شوم؟

  
  2:شهيد دكتر مصطفي چمران

كه به ديـدار  هنگامي. ده بوداي دو جوان به شهادت رسي      در شهر بعلبك از خانواده    
  : گفت آنان رفتيم، پدر مي

  
ام، سـه پـسر    اي امام موسي ناراحت مباش، من دو فرزند خـودم را تقـديم تـو كـرده            

  . شهادتيمةشويم كه آماد  و خودم پنج نفر مياند و بعد با زنم  ر نيز باقي ماندهديگ
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408    يادنامة امام موسي صدر

  1:شهيد دكتر مصطفي چمران
تنها كسي است كه از اول معركه تا به امروز يك حرف زده و بر يك                ] امام صدر [

راه مستقيم رفته است، بر خـالف ديگـران كـه هـر روز حـرف خـود را عـوض                     
. هايش بـه حقيقـت پيوسـته اسـت      بيني  عارهايش و پيش  او ش ). حتي فتح (اند    كرده

 و از كـسي نـوكري و   ،تنها و تنها كسي است كه از دولتي خـارجي پـول نگرفتـه      
شنوي نداشته، بلكه فقط و فقط به خاطر مصلحت مردم و ايده خـود اقـدام                  حرف

  .كرده است
ر اي به من ايراد بگيرند كه چـرا ايـن همـه از صـد                دانم كه ممكن است عده      مي

بـا  . طـور نيـست     در حالي كه اين   ! زنم و حتي بگويند من عاطفي هستم        حرف مي 
ام و با مقايسه با ديگران، حتـي ياسـر            ام و با وجود خود حس كرده        آنچه من ديده  

امـام موسـي    (مردانـه بـه او        هـاي نـاجوان     عرفات و با وجود زدن اين همه تهمت       
كـه مـن    اهـش، دريـغ اسـت       ها و ثبات ايمان او بـه ر         و اين همه فداكاري   ) صدر

 فقط از ترس اينكه ممكن اسـت كـسي مـرا             ــ سكوت كنم و حرف حق را نزنم      
  .عاطفي بنامد

  : در يك جمله بگويم
  

بين صـدر و ايـن مـدعيان رهبـري كـه مـن            ...  در پاكي، فداكاري، ايمان و شخصيت     
  .شناسم، از آسمان تا زمين فاصله است مي

  
  2:)ره(قانيطال محمود سيد حاج اهللاةيآ مرحوم

فقدان امام موسي صدر كمبود بزرگي براي شيعيان جهان محسوب مي شود، زيرا             
در اين شرايط امام موسي صدر مي توانست در انعكاس انقالب اسالمي ايـران در    

ما هر قدرتي كه داريم براي پيدا كـردن        . كشورهاي عربي سهم بزرگي داشته باشد     
امام موسـي صـدر را مـي شناسـم، بـا او      من . امام موسي صدر به كار مي اندازيم    

  . دوست صميمي هستم واز مبارزات او آگاهي كامل دارم
  

  3:لبنان مردم به پيامي در مهدي بازرگان مهندس مرحوم
دلـسوز شـما در      شود آن روز كه امام موسي صدر رهبر هوشـمند و          فراموش نمي 

 لـب بـه سـخن       دنپايان جنگ داخلي كه مسيحيان فاالنژ بر شما تحميل كرده بود          
                                                                 

   .235  ص،همان. 1
  .  8/12/57، مورخ كيهان ةمروزنا. 2
  . 9/6/58، جمهوري اسالمي ةمروزنا. 3
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زدگـان شـيعه   گشود، چگونه سيل محبت هم كشيان ايراني شما بـه سـوي جنـگ       
بهــروزي شــما شــيعيان لبنــان را  از خداونــد متعــال عظمــت و...  و جــاري شــد
مجاهـد   آرزو مي كنم كه سرنوشت امام موسي صدر رهبـر كوشـا و             خواستارم و 

مـردم   ملـت و ن پلـي ميـان   آن كسي كه همچـو  . ناپذير شما روشن گردد   خستگي
كنم كه به سالمت نزد ملتش      از پروردگار يكتا مسئلت مي    .  بود  اتصال ةلبنان واسط 
  .  شيعيان لبنان از سر گيردةكارهاي ناتمام خود را در بازسازي جامع بازگردد و

  
  1:سبحاني جعفر شيخ حاج اهللاةيآ

ن متعهـد در ايـرا    غيرتبليغات ماديگري ونويـسندگان       كه حمالت و   1330در سال   
 علمي در ايران كـه پاسـخگوي        ةنشري  ديني و  ةهيچ نوع مقال   افزايش يافته بود، و   

از احتياجات روز باشد وجود نداشت، استاد فقيد در همان سال انجمني متـشكل              
تنظـيم مقـاالت در     و  از آنـان نويـسندگي       وجود آورد و   بهحوزه  فضالي آن روز    

هست، اعضاي ايـن انجمـن      م  تا آنجا كه به خاطر    . موضوعات را درخواست نمود   
هايي مانند اساتيد محترم مرحوم استاد شـهيد مطهـري، امـام موسـي              را شخصيت 

. تشكيل مـي دادنـد  ...  و حائري تهراني صدر، شهيد قدوسي، ابراهيم اميني، مهدي     
 تـر و براي اينكه مقـاالت پختـه  . را داشت نگارنده نيز افتخار شركت در آن جلسه        

قـرار   وضوعات توسط خود استاد فقيد انجام گرفت و       تر نوشته شود، طرح م    منظم
بـه خـاطر    . ر از اعضاي انجمن با همكاري يكديگر مقاالتي بنويسند        فشد هر دو ن   

 ةهيد قدوس با همكـاري يكـديگر دربـار        مرحوم ش  دارم، مرحوم شهيد مطهري و    
  . پرندگان مقاالتي را تنظيم كردند زندگاني اجتماعي مورچگان و

اسـتقامت از     جلسه، پيرامون صبر و    ءهمكاري يكي از اعضا   با  امام موسي صدر    
هاي چپي بود، مقـاالتي را تنظـيم نمودنـد    نظر قرآن، كه آن روز دستاويز گروهك      

 روز، به چاپ رسيد واز      آن» جامعه تعليمات اسالمي   «ةكه قسمتي از آنها در نشري     
 فارسـي   مطبوعـات  آشنايي با قلم و     عطفي در زندگي فضالي حوزه و      ةاينجا نقط 
  ...  پديد آمد
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  صدر موسي امام
  معاصر بزرگ مصلح

  
  هادي خسروشاهي سيد

   ــ قم ـةميمدير مركز البحوث االسالــ 
  
  

در صورت امكان بفرمائيد كه اولين آشنايي شما با امـام موسـي صـدر چگونـه                  :پرسش
  شود؟ بود و به چه سالي مربوط مي

يم با امام موسي صدر، بايد عرض كنم كـه مـن در اواخـر               در مورد آشناي  : پاسخ
البتـه قبـل از ايـن تـاريخ هـم      .  به قم آمدم و در اين شهر مستقر شـدم       1332سال  

چندين بار آمده بودم، منتهي نـه بـه عنـوان تحـصيل و اقامـت، بلكـه در هنگـام                     
عـد   و ب1332اما در سال . مراجعت از مشهد و براي زيارت و ديدار دوستان در قم     

مرتضي خسروشاهي در تبريـز، تـشخيص        اهللا حاج سيد    ةياز فوت مرحوم پدرم، آ    
به طـور   . اي نخواهد داشت و لذا به قم آمدم         دادم كه ماندنم در محيط تبريز فايده      

 ةمدرسـ «بعد از چند مـاه كـه در         ...  طبيعي در اين راه مشكالتي نيز وجود داشت       
يـك اتـاقي و بـه اصـطالح         » تيـه جح «ةرسـ  بودم، باالخره توانـستم در مد      »فيضيه
ـ منزل مرحـوم آ   ...  اي را بگيرم و بدين ترتيب استقرار يابم         حجره   ـــ   صـدر  هللاةي

هـا كـه از     يعنـي از شـب    ...  تيه بود  حج ة  در نزديكي همين مدرس      ــ صدر بزرگ 
ديـدم كـه در آنجـا      مـي ـــ هـاي پـنج شـنبه     يعنـي شـب   ــكردم كوچه عبور مي 

كنجكـاو شـدم و     خوب،  . روند  منزل آقاي صدر مي   به  اجتماعاتي هست و طالب     
هاي پنجـشنبه جلـسات     اهللا آقاي حاج سيد رضا صدر، شب        ةيبعد معلوم شد كه آ    

مـن هـم    . درس اخالق براي طالب دارند و طبعاً شركت هم براي عموم آزاد بود            
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هاي پنجشنبه بعد از نماز مغـرب و عـشاء بـه بيـت              شب خيلي خوشحال شدم و   
هـاي  نخـستين درس  . كـردم    در درس اخالق ايشان شـركت مـي        رفتم و   ايشان مي 

 دروغ بود، كـه اتقاقـاً هـر       ة سپس مسئله حسد و مسئل      ،بود  استقامت ةايشان دربار 
سه بحثي را كه اشاره كردم، بعداً توسط ايشان تأليف و به صورت كتاب مـستقلي           

شد باعث  شنبه،  هاي پنج آمد به منزل ايشان در شب      و خوب، اين رفت  . منتشر شد 
بعضي روزها هم   . رضا صدر آشنا شوم و خدمتشان ارادت پيدا كنم        اهللا آقا   ةيكه با آ  

 و  بنشـستند و طـال       غروب در بيروني مـي     ايشان بعدازظهرها يك ساعت قبل از     
ـ اهللا حاج آقاموسـي زنجـاني، آ        ةيآقايان بزرگان امروز، مثل آ    . ندآمد  فضال مي  اهللا   ةي

 احمدي ميـانجي و اشـخاص ديگـر امثـال ايـن             اهللا  ةيحاج سيد مهدي روحاني، آ    
گـستر آنـان   رفتيم تا از محـضر فـيض       ها هم مي    هما طلب . آوردند  آقايان تشريف مي  

  .استفاده نماييم
در يكي از همين جلسات بعدازظهرها بود كه من بـا امـام موسـي صـدر آشـنا                   

 خيلـي مشخـصي    ة قيافـ  خـوب، ايـشان   . برخورد ايشان بسيار دوستانه بـود     . شدم
...  اي زيبا، رنگي باز و سفيد و چشماني سبز و روشن            قامت، با چهره  بلند: شتنددا

ايـن  .  مشخصي بود و در قم نظيري از جهات ظاهر هم نداشـتند            ةبه هرحال چهر  
تراز نبـود، بلكـه       آشنايي با توجه به اختالف سن و تحصيالت، آشنايي دو فرد هم           

يك آشـنايي اسـتاد و شـاگرد        ام،    رغم اينكه من در محضرشان درس نخوانده        علي
اي داشـتند و   توجه به اينكه ايشان اخالق بسيار بزرگوارانه  ولي با . بايد تلقي گردد  

كه من ده سـال  » گرفتند خودشان را نمي«متواضع و فروتن بودند و به اصطالح ما        
اين آغاز آشـنايي  ...  ، اين آشنايي خيلي زود تبديل به دوستي شد    !از شما بزرگترم  

توجه به اين تاريخي كه عرض كردم، يعنـي           من خدمت ايشان بود كه با      و ارادت 
  ... گردد  سال پيش باز مي43 الي 42، به حدود 1333 و اوايل 1332سال 

 قم از   ة علمي ة وابسته به حوز   ة تنها نشري  مكتب اسالم  ةدر مراحل بعدي كه مجل    
ـ                طرف عده  ه طـور طبيعـي     اي از آقايان فضال و مدرسين و اساتيد افتاد، مـا هـم ب

ويـژه در بـين    اي بـوديم و دنبـال آن بـوديم و در نـشر آن بـه       مشتاق چنين نشريه  
برادران انجمن اسالمي دانشجويان، انجمن اسـالمي پزشـكان و انجمـن اسـالمي              

مسجد هـدايت بـا امامـت    . مكردي مهندسين در تهران و مسجد هدايت فعاليت مي  
كـردم تـا      چون مرتبط بودم، كوشش مـي     شد و من      اهللا طالقاني اداره مي     ةيمرحوم آ 

صـد   شد، يـك    اين نشريه در آنجا توزيع شود و دقيقاً هر وقت كه مجله منتشر مي             
ي از برديم و توسـط يكـ   اي را همراه بعضي از دوستان به مسجد هدايت مي     نسخه

. رفـت    نماز و تفسير آقاي طالقاني، بـه فـروش مـي           ةبرادران دانشجو، پس از اقام    
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يك تومان يـا در همـين حـدود بـود، طبعـاً بـراي دانـشجويان                 چون قيمتش هم    
كـرديم و بـه    در هر صورت مجله را در اين مراكـز توزيـع مـي          . الوصول بود   سهل

. اصطالح معرف بوديم تا برادران مشترك شوند و مجله را بتوانند دريافـت كننـد               
 .آقاي صدر در سال اول در واقع مسئول اصـلي، مـدير يـا سـردبير مجلـه بودنـد                   

مقاالت خاصي هم با اسـم صـريح و يـا    . سرمقاالت عمدتاً به قلم خود ايشان بود   
» مـصدر « جهـان اسـالم را بـا امـضاي           ةبه نظرم مقاالت دربار   . نوشتند  ميمستعار  

مقاالتي را دربارة اقتصاد شروع كرده بودنـد        . نوشتند كه همان موسي صدر بود       مي
االت ابتكـاري جـالبي را آغـاز    به هرحال يك سلـسله مقـ  . كه به نام خودشان بود  

  .نوشتند كرده بودند و مي
 بود كه گروهـي از طـالب   مكتب اسالم ةاخر سال اول و اوايل سال دوم مجل    او

جوان، كه از شاگردان بعضي از مؤسسين محترم مجله بودند، دعوت به همكـاري              
يـل  منتهي مقاالت ما در آن ايام، بنـا بـه دال          . جانب بودم يكي از طالب اين   . شدند

ظـاهراً در   . شـد   خاصي كه آقايان مسئول مجله داشتند، با اسم مستعار چـاپ مـي            
اي كه اسـتادش در آنجـا    كرد كه شاگردي در مجله وضع حوزه ايجاب نمي   ! حوزه

در صورتي كه امروز ديگر اين قبيـل مـسائل   ! نويسد، بتواند مقاله بنويسد    مقاله مي 
مقالـه  ! »هـدي ثـاثر   .س« مـستعار    يادم هست كه اوايل با امـضاي      ...  مطرح نيست 

ـ      و بـه هرحـال رفـت     ...  »تبريزي. هـ.س«نوشتم، بعد با امضاي       مي  ةآمـد بـه مجل
 باعث گرديد تا ارتباط ما با امـام موسـي صـدر بيـشتر گرديـد و در             مكتب اسالم 

   اي بـه     ي بـراي تـصحيح مقالـه      يادم هست كه گـاه    . تر شد   يواقع مستمرتر و جد
دفعـه   رفـتم و يـك     بزرگ بازار قم مـي     ةقعي در تيمچ  يحيي بر  حكمت آقا  ةچاپخان

اي گـرم   بعـدازظهر و در هـو    4 يـا    3ديدم كه امام موسي صدر هم در سـاعت            مي
گيري و تصحيح نهايي كنند و همچنين ساير مقـاالت را            آمدند تا سرمقاله را غلط    

نشـستيم، محبـت و    گيري مي اً وقتي كه سر يك ميز، براي غلط  طبع. بررسي نمايند 
اي در سـن مـن،    طلبهكريم و احترام ايشان براي يك بچه      شد و ت    دوستي بيشتر مي  

  .ق باشدتوانست مشو سال بيشتر نداشتم، خيلي مي 18يا  17كه هنوز 
 نفـر از آقايـان   6 بعداً اختالفاتي پيش آمد كه منجر بـه جـدايي        مكتب اسالم در  

انـد و     اشـاره كـرده    اين مطلب را هم آقاي دواني در خاطراتشان       . مؤسسين گرديد 
يـن  ا. داننـد    دوسـتان هـم چگـونگي آن را مـي          ةزاده و تقريباً همـ    هم آقاي واعظ  

ـ   . كه ما بوديم، نداشت   » فرعي «ةجدايي، تأثيري در هيئت تحريري      ةهيئـت تحريري
جانب عبارت بودند از آقايـان قربـاني، عميـد زنجـاني، علـي              فرعي عالوه بر اين   

دو نفـر    ،ني، محمد مجتهد شبـستري و يكـي       تي كرماني، حسين حقاني زنجا    حج 
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ما در هيئت تحريريـه بـه اصـطالح         . سرخي  ديگر از دوستان مثل مرحوم رضا گل      
فرعي به كارمان ادامه داديم، بدون اينكه بخـواهيم تحـت تـأثير اخـتالف فكـر و                  

 ةاي هـم در روزنامـ       م من يك توضيحيه   ولي همان ايا  . اجتهاد بزرگان قرار بگيريم   
!  منتشر كردم كه استعفاي آقايان يك امر شخصي و خـصوصي       اي حق ند يا   وظيفه

البته اين توضيحيه را بعد از موافقـت دوسـتان          ! بوده و ارتباطي به كل مجله ندارد      
اين نوشته، مـورد پـسند بعـضي از دوسـتان مـستعفي قـرار               .  نوشتم مكتب اسالم 

زايـري بـه    نگرفت و يادم هست كه از آن تاريخ به بعد، آقاي آقاسـيد مرتـضي ج               
 خـوب مـا    ــبار سالم كردم، پاسخ ندادند    دو ،كلي با من قهر كردند و حتي يكي       

 ... هم ديگر به ايشان سالم نكرديم كه با ندادن پاسخ واجب، مرتكب گناه نـشوند       
، امـا مـن هـيچ نـوع         !تا از آقايـان هـم بـه اصـطالح سـنگين شـدند               دو ، يكي ــ

چه بعدها، از امام موسي صـدر نديـدم،       العملي را در اين رابطه، چه در قم،           عكس
 اين توضيحيه كه خوب، مورد پسندشان       ةگاه هيچ واكنش منفي را دربار       هيچيعني  

، مدتي طـول نكـشيد      مكتب اسالم امام موسي صدر بعد از استعفا از        . نبود، نديدم 
 خـدمات بـسيار    ألبنان، عازم آن ديار شدند و منـش       كه به درخواست علما و مردم       

البته آقايان ديگـر    . ع گرديدند  افتخاراتي براي جهان اسالم و تشي      ةينندبزرگ و آفر  
هم هركدام در تهران و مشهد و شيراز يا اردبيل اشـتغاالت بزرگـي داشـتند، چـه                  
علمي و چه فرهنگي كه از جزئيات آن همه آگاه هستند و ضرورتي ندارد كـه مـا         

  .در اين بحث وارد آن مسائل شويم
  

يك از علماء بزرگ اسـتفاده كردنـد و         م قم از محضر كدا    ة علمي ةايشان در حوز   :پرسش
  بيشتر با چه كساني مأنوس بودند؟

 در مورد اساتيدشان، با توجه به اختالف سني و درسـي، مـن خـود شـاهد                  :پاسخ
ها در اين كتاب آمـده اسـت،    بزرگان كنوني حوزه كه خاطرات آن عيني نيستم ولي  

  ... نيازي به تكرار نيستاند و  از اساتيد ايشان نام برده
اما در مورد رفقاي ايشان، تا آنجا كه من يادم هـست ايـشان اغلـب اوقـات بـا                    

مهـدي   موسي شبيري زنجاني، ناصر مكارم، حـاج سـيد         آيات بزرگوار حاج سيد   
روحاني، موسوي اردبيلي، احمدي ميانجي و شهيد بهشتي مأنوس بودند و ظـاهراً   

 و اين رفاقت و دوستي البته بعدها هـم ادامـه            .اند  دهمباحثه هم بو    با اين آقايان هم   
كـرد و     تا آنجا كه شهيد بهشتي از آلمان براي ديدار ايشان به لبنان، سفر مي             . يافت

رفـت و مـن در لبنـان و     امام موسي صدر از لبنان هم به همين منظور به آلمان مي 
ا در غيـاب هـم   ها ر الجزائر هم كه خدمت ايشان چند بار رسيدم، ديدم كه رفاقت    
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كـرد و     بيني شهيد بهـشتي تعريـف مـي         حفظ كرده و از هوش و ذكاوت و روشن        
ـ              ادل فكـري و    البته در همان دوران اقامت شهيد بهشتي هم همواره با ايشان در تب

ـ      نقل يكي از نامه    مكاتبه بودند و ظاهراً    توانـد    شان بـه شـهيد بهـشتي مـي        هـاي اي
عقـل  «ام موسـي صـدر، شـهيد بهـشتي را           در اين نامه ام   . گر اين نكته باشد   روشن

نامد كه خوب تعبير از عمق دوستي و در عـين حـال               مي» منفصل و مكمل وجود   
  1 !كند احترام وافر، حكايت مي

  
عالي در خارج از كشور نيـز بارهـا خـدمت امـام موسـي صـدر           ظاهراً حضرت  :پرسش
 خـارج از كـشور      هـاي خـود بـا ايـشان در          اگر امكان دارد قدري از مالقـات      . ايد  رسيده

  صحبت بفرماييد؟
بار در سفري كه بـه سـوريه           يك. بار خدمت ايشان رسيدم     من در لبنان دو    :پاسخ

البته ايشان آن ايـام ديگـر در      . رسيدملبنان نيز رفتم و خدمت ايشان       رفته بودم، به    
قـرار  » حازميـه  «ةمجلس اعالي شيعه در منطقـ     .  بودند صور نبود، بلكه در بيروت    

. فاقاً ايشان هم خيلي خوشحال شدند، نشستيم كمـي صـحبت كـرديم            داشت و ات  
هـاي مقـيم      ت گفتند كه فردا يك راهپيمايي هست از طرف خارجي         ايشان با مسر  

گيرد و مسير راهپيمـايي نيـز از       ها صورت مي    لبنان كه در دفاع از حقوق فلسطيني      
 سـخنراني كننـد،     قرار بود كه ايشان نيز روز بعد در آنجا        . باشد  بيروت تا صور مي   

از من دعـوت  ...  خواستند كه روز قبلش به صيدا بروند و از آنجا به صور ولي مي 
خـوب، مـن هـم خيلـي        . كردند كه در خدمتـشان باشـم و بـه آن منطقـه بـرويم              

بعد ايـشان  . خوشحال شدم و بنا بر اين شد كه صبح روز بعد، در خدمتشان باشم             
مـن  ! شويد باهم برويم ويم تا اگر ناراحت نمياي را به شما بگ البته نكته: گفتند كه 

فردا ظهر در صيدا مهمان يكي از اعيان شيعه هستم و ممكن است بعضي از افراد                
! اين عائله اگر حضور يافتند، خيلي حجاب مناسبي مثل ايران و قم نداشته باشـند              

 و نـسبت    اند  عاند، جديدالتشي   ها جديداالسالم ناي: عد با لبخندي اضافه كردند كه     و ب 
انـد، البتـه      به اسالم و شيعه در دوران استعمار فرانسه اطالعات زيادي پيدا نكـرده            

اند و من هـم سـعي         نام اسالمي و محبتشان نسبت به اسالم و شيعه را حفظ كرده           
خالصه وضع چنـين    . ها را بيشتر جذب كنم    آمدم، اين  و دارم با ارتباطاتم و با رفت     

خدمتتان باشيم؟ من گفتم كه نـه چـرا ناراحـت           شويد در     است، اگر ناراحت نمي   
حت اقوائي هست و بنـده هـم        بريد البد مصل    بشوم؟ وقتي شما جايي تشريف مي     

در هر صورت روز بعد با ماشين ايشان بـه صـيدا            . كنم  عالي تبعيت مي  از حضرت 
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416    يادنامة امام موسي صدر

باغ مجلل و وسيعي    ...  به منزل آن شخص كه اسمش اآلن يادم رفته است          رفتيم و 
تـر    هـاي جـوان      دو تن از خانم    ،به بودند، ولي يكي    و مادرشان محج   خانم. داشت

آقاي صدر هم با لبخند و با تجليل زيـاد از بنـده كـه از                . حجاب مناسبي نداشتند  
ها را وادار كنند كـه وضـع ظاهريـشان را       كردند تا آن    ، سعي مي  !علماي قم هستند  

هار استراحت كرديم و    بعد از ن  . هم رعايت كنند و خوب، اين هم نوعي تبليغ بود         
من يادم هست كـه ماشـيني پـشت سـر مـا قـرار               . موقع غروب عازم صور شديم    

 دارد كـه    اي نگـه    ايشان به محافظشان فرمودند تا يك گوشه      . شد  گرفت و رد نمي   
 آن ماشـين را  ةطور هـم شـد و محـافظ ايـشان شـمار     آن ماشين رد شود و همين    

جـا كـشوري نيـست كـه     گفتند كـه اين  ايشان اين احتياط را داشتند و مي  . برداشت
  : هاي پشت سر اعتماد كرد و بعد به شوخي گفتندبتوان به ماشين

  
 تير بـه آقـاي خـسروشاهي بخـورد و           ممكن است كه بنده را بخواهند ترور كنند، اما        

  . همان ما شهيد شودم
  

داد   البته آن زمان هنوز اين مسائل خيلي مطرح نبود ولي احتياط ايشان نشان مي             
  .كه كامالً متوجه وضع لبنان هستند

شب در صور بوديم، در همان مدرسه فني كه مرحوم شهيد چمـران اداره آن را                
آنجا غيـر از    . برد  من عادتم اين است كه در بين جمع خوابم نمي         . بر عهده داشت  

هاي لبنان و بـراي   آقاي صدر و شهيد چمران گروه ديگري هم بودند از شخصيت          
ايشان اين مشكل من را احساس      . ر همان سالن اصلي بخوابم    من مشكل بود كه د    

  :بعد از مرحوم شهيد چمران پرسيدند...  كردند و ديدند كه آرام و راحت نيستم
  

   شما اتاق خصوصي نداريد كه آقاي خسروشاهي بتوانند راحت بخوابند؟
  

را، اتـاق خـود مـن هـست، ايـشان           مرحوم شهيد چمران هم جواب داد كه چـ        
من هم ضمن   . خوابم  جا در كنار شما مي      آيم اين    استراحت كنند و من مي     جاهمان

نفـره مرحـوم شـهيد چمــران     عـذرخواهي، رفـتم و روي تخـت چريكـي و يــك    
هاي زيبـايي را كـه خـود          اتاق ايشان، خيلي براي من جالب بود، عكس       . خوابيدم

طـره شـبنم از     مثالً ايشان از چكيدن يك ق     . تهيه كرده، به ديوارها آويزان كرده بود      
برگ گلي، عكسي تهيه كرده بود كه واقعـاً از لحـاظ هنـري بـسيار دقيـق بـود و                     

يـادم  . عكس هم بسيار زيبا بود كه آن را بزرگ كرده بودند و در كنار تختشان بود          
. هست كه يك عكس هم از آقاي صادق طباطبايي در تاقچـه اتـاق قـرار داشـت                 

يل بود و مسئوليت انجمـن اسـالمي        آقاي طباطبايي آن ايام در آخن مشغول تحص       



...امام موسي صدر، مصلح   417

هاي ديگري هم از بعضي       عكس. دانشجويان را در بخشي از اروپا به عهده داشت        
  .ها يا مناظر بود كه اآلن دقيقاً يادم نيست شخصيت

كـرديم، بـه اصـطالح جلـسه،      البته آن شب ديروقت خوابيـديم و صـحبت مـي       
ودنـد كـه صـداي انفجـار و         به نظرم هنوز اذان صبح را نگفتـه ب        ! شده بود » گعده«

. همه بيدار شدند، من هم به سـالن عمـومي آمـدم          . بمباران هوايي به گوش رسيد    
بعـد خبـر آوردنـد كـه در چنـد كيلـومتري مدرسـه فنـي،            . صداي اذان بلند شـد    

و شـهيد  اند و چند نفر هـم زخمـي    ها يك دهكده شيعي را بمباران كرده   اسرائيلي
به من فرمودند كه شما اسـتراحت     ...  را خوانديم با آقاي صدر نماز صبح      . اند  شده

رويـم تـا از محـل بازديـد كنـيم و       كنيد و مـن بـا دكتـر چمـران و دوسـتان مـي         
گونـه  من هم به علت آنكه آمادگي ديدن شهدا و مناظر دلخـراش آن            . گرديم  برمي

آقايـان بعـد از چنـد    . جـا مانـدم   را نداشتم، پيشنهاد ايشان را پذيرفتم و در همـان   
  .هاي بيروت چاپ شد تي برگشتند و گزارش امر همان روز در روزنامهساع

خواهم به ديدن كشيشي بروم كه وقتـي          بعد از صبحانه، ايشان به من گفتند كه مي        
اي بودم، هميشه مـرا مـورد محبـت           طلبهبچه) به اصطالح خودشان  (م آمدم و    از ق 

 را به مـا داده، مـايلم كـه    اآلن كه خدا اين موقعيت. آمد داد و به ديدنم مي      قرار مي 
خواهم بدون خبر بـه ديـدنش بـروم، چـون      هاي ايشان را جبران كنم و مي      محبت

. توانيـد بياييـد   شما هم اگر مايل باشيد مي     ). يكي از اعياد مسيحي   (روز عيد است    
هـاي معـروف       و شخصيت  1كشيش در سالن كليسا جلوس داشت     . به اتفاق رفتيم  

وقتي كه وي امـام موسـي صـدر را ديـد          . آمدند  يمنطقه هم به ديدن آن كشيش م      
همانان حاضر بر خود باليد كه امـام موسـي   لي خوشحال و شاد شد و در بين م   خي

مـن در   . بخش بود   تپيدا بود كه اين ديدار برايش مسر      . به ديدن ايشان آمده است    
 يـادم هـست كـه     . كنار امام موسي صدر نشستم و تعارفات معمولي انجام گرفت         

 نوع شربت رنگارنگ آورد،     4-5خدمتكاران آنجا، سيني خيلي تميزي را با         از يكي
كشيش متوجه نبود تا او آمد و جلـوي امـام موسـي             !... رنگ سبز و قرمز و عنابي     

 و تا ايستاد، امام موسي صدر لبخندي زد و دستش را به عالمت نفي            . صدر ايستاد 
 خيلي ناراحت شـد و      در همين زمان كشيش هم متوجه شد و       ! تكان داد  يا تعجب 

هي كـرد  او هم عـذرخوا ! ميوه بياور به خدمتكار گفت، برو چايي بياور، آب و آب   
رنگ بود و     ها شربت سبزرنگي بود كه خيلي خوش      شربتدر بين اين    . و برگشت 

  : به امام موسي گفتم! داشتم آن را بردارم قصد و آمده بود خوشممن 

                                                                 
  . بود و مسئول كليساي روم كاتوليك»گريگوري حداد«نظرم نامش به. 1
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ف نكرديد؟ من آن شربت سـبز رنـگ را   خوب، شما كه شربت ميل نداشتيد چرا تعار       
  ...  !خواستم بردارم مي

  
رنگ، رنگش خيلي قشنگ    د و گفتند كه، البته آن شربت سبز       ايشان لبخندي زدن  

و شفاف بود و از اينكه ذوق شما آن را پـسنديد خوشـم آمـد، امـا ايـن شـربت                      
اسمش ليگور است و ليگور هم يك نوع شراب فرانسوي است، بعد بـه شـوخي                

  : دگفتن
  

  !! عالي بياورندميل داريد من بگويم تا براي حضرتاگر 
  

  : من هم خنديدم و گفتم. گفتند البته خيلي با خنده هم مي
  

  . است! من متوجه نبودم و فكر كردم كه يك شربت محلي است و مال اهل صور
  

بعـد آب   . هـا ندارنـد     ايشان هم با شوخي گفتند كه نه، اهل صور از اين شربت           
هـاي قبلـي آن       به هرحـال، فرامـوش نكـردن محبـت        . دند و ما خورديم   سيب آور 

امام موسي به ديدن يك كشيش مـسيحي كـه در يـك             . كشيش واقعاً آموزنده بود   
رفـت، بـزرگش      كـرد مـي     كليساي دورافتاده، داشت بـراي مـسيحيان تـالش مـي          

  .كرد داشت و احترامش مي مي
ها   همين توجه به همه گروه    يكي از رازهاي موفقيت امام موسي صدر در لبنان،          

پرداخـت، يقينـاً موفقيتـشان بـه ايـن            ها مي   اگر ايشان فقط به شيعه    . و مذاهب بود  
از آنجـا هـم برگـشتيم و        . توانـست باشـد     اندازه و محبوبيتشان به اين كثرت نمي      

راهپيمايان از بيروت تا صور آمدند و مجلس بسيار با شكوهي برگذار شد كه بـاز    
ايـشان و جمعيـت و آن مراسـم در جرايـد آن روز منتـشر                هاي سـخنراني      عكس

 دو نمونه در همين خـاطرات  ،ها را يافتم، يكيهايم آن گرديد كه اگر در بين عكس    
 ،به هرحال در آن مجلس شركت كـردم و يـادم هـست كـه يكـي                . كنيم  چاپ مي 

دوبار هواپيماهاي اسرائيلي آمدند و ديـوار صـوتي را شكـستند، امـا ايـشان هـم                  
 دوبار برق قطع شـد ولـي طبيعـي          ،يكي. دادند  طور به سخنرانيشان ادامه مي     همين

ع از حقـوق    به هرحال جلسه خيلي با شكوهي بود و ايشان هم در دفـا            . تلقي شد 
هايشان به سـرزمين اصـلي خـود          ها بايد از چادرها و خيمه     ها و اينكه آن     فلسطيني

  .صحبت نمودند...  برگردند و
هاي مختلف لبناني و فلـسطيني،        ام سخنراني شخصيت  بعد از پايان جلسه و اتم     

شـان و     همـراه ايـشان مـن بـودم و راننـده          . بعدازظهر بود كه عازم بيروت شـديم      
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آزار شيرازي هم آن روزهـا بـه لبنـان آمـده              يادم هست كه آقاي بي    ...  محافظشان
بـه  گـشتند كـه برگردنـد         بودند و اتفاقاً در آن روز آنجا بودند و دنبال ماشيني مي           

آزار متوجـه ماشـين آقـاي         از كنار ايشان گذشتيم و شايد خود آقـاي بـي          . بيروت
آقـاي  ! آقاي صدر ناگهان در ماشين گفتند كه آقاي خسروشاهي        . صدر هم نبودند  

آزار را هم صدا كنيم كه بيايد، چطور است؟ من هم گفتم خـوب اسـت فقـط                    بي
   : ايشان فرمودند ــم چون ما دو نفر عقب نشسته بودي ــشود جايتان تنگ مي

  
  . نشينيم شود و مي نه ما طلبه هستيم، طوري نمي

  
جمعي برگـشتيم بـه    آزار را صدا كند و دسته بعد به محافظشان گفتند تا آقاي بي 

اين مسئله باز دقت و توجه ايشان و محبـت ايـشان را بـه طـالب نـشان                 . بيروت
يي بـود كـه از نجـف تـازه     القبا  آزار در آن موقع طلبه يك       خوب آقاي بي  . دهد  مي

 و   ــ آمده بود به بيروت و هيچ توجهي هم به امام موسي و ماشين ايشان نداشت              
 اخـالق و تواضـع امـام        ةدهنـد    اين نشان   ــ شد  مند نمي   رفتيم كسي گله    اگر ما مي  

كنـد و يـك طلبـه را تنهـا      موسي بود كه ناراحتي تنگي جا را بر خود تحميل مـي    
  .آورد به بيروت ميگذارد و همراه خود  نمي

يكـي از ايـن     .  دو روز ديگر در بيروت ماندم و باز خدمتشان رسـيدم           ،من يكي 
روزها گفتند كه من امروز عصر در دانشگاه بيروت سخنراني دارم و بعد با لبخند               

ها   اضافه كردند كه دانشجوها اغلب دختر هستند و غالباً هم مسيحي، اگرچه شيعه            
اگر مايـل   ! ها نيستند   شباهت به مسيحي    ظ حجاب، بي  هايشان هم از لحا     و مسلمان 

مـن هـم پـذيرفتم و همـراه     . بينيد، شما هم تشريف بياوريد هستيد و اشكالي نمي  
ها حجاب ندارنـد، ولـي         همة خانم   وقتي وارد شديم ديديم كه تقريباً      .ايشان رفتم 

ـ  . اند تا سخنراني را گوش كنند       در عين حال با شور خاصي حضور يافته        شان به اي
! نـد كـه بلـي     گفتم كه آقا اينجا وضع خيلي با صيدا تفاوت دارد، ايشان هم فرمود            

هـا سـخنراني    هب و فرق هستند و اگر مـن بـراي آن           مذا ةولي در اين جمع از هم     
  : نكنم و حقايق را نگويم، چه كسي بايد بگويد؟ گفتم

  
! حـل كـنم  خـواهم    عالي ندارم و فقط مشكل خودم را مي       البته من اشكالي به حضرت    

شـود و بعـد بـه قـم           ها منتـشر مـي      ها در روزنامه    اگر من در جلو بنشينم، طبعاً عكس      
  ! خواهيم زندگي كنيم رسد و ما هم در قم مي مي

  
   :ايشان لبخندي زد و گفت



420    يادنامة امام موسي صدر

كنيـد حتـي حـضور در     گوييد، جايي كـه شـما در آن زنـدگي مـي        بله شما راست مي   
گر آن آقايان به اينجا بيايند و مثل من مـدتي           تواند بپذيرد، ولي ا     چنين جاهايي را نمي   

  .ها راهي جز اين نيستهند پذيرفت كه براي هدايت اينبمانند، خوا
  

جايي پيدا كنيـد    !  هاي لبناني را صدا كردند و گفتند كه براي آقا           بعد دوتا از بچه   
ها هـم مـا را      آن. عكس و دوربين تلويزيون نباشد    كه مناسبشان باشد و در معرض       

ال ايـن هـم     به هر ح  . نبوديم...  ي خاصي نشاندند كه در معرض دوربين و       در جا 
 صدر ايشان بود و اينكه بايد در بـين همـه راه يافـت و صـحبت        ة سع ةدهند  نشان

به همين خاطر هم ايشان عالوه بر       . نمود و خدمت كرد و به تبليغ اسالم پرداخت        
كرد و واقعـاً   خنراني ميفت و سر ها به كليساها و به مساجد اهل سنت مي    دانشگاه

  . برد اهداف اسالمي مؤثر بود  صدر و ديد باز ايشان خيلي در پيشةسع
المحـرومين در حـين تعليمـات         در همين ايام بود كه گروهي از برادران حركت        

در بـين ايـن     . نظامي و بـر اثـر انفجـار يـك نارنجـك شـهيد و مجـروح شـدند                  
آقـاي دكتـر صـادقي و يكـي از          مجروحين، جناب آقاي نفري هم بود كـه دامـاد           

   :امام موسي صدر به من گفتند. طالب مبارز بود
  

  .جمله از آقاي نفري در بيمارستان عيادت كنيد شما برويد از مجروحين و من
  

آقاي نفري بـه علـت اصـابت        .  ما هم به اتفاق آقاي خليلي به بيمارستان رفتيم        
هـا سـالم    وشي نبودند، بـا آن    ه  ها در بي    عضيهوش بودند، ب    ها به سرشان بي     تركش

 اين بود كه ايـشان چقـدر        ةدهند  ه باز نشان  اين مسئل . پرسي كرديم   عليك و احوال  
 دو  ،هـا يكـي   اين. اي حركت، توجه داشتند     مرحلهها و نيازها و مسائل        به ضرورت 

  .خاطره از نخستين ديدار من از ايشان در لبنان بود
  

   ديديد؟گفتيد كه دوباره ايشان را در لبنان :پرسش
س اعالي  جلممحل   رد من. گرفت دوم به لبنان، چند سال بعد صورت        سفر :پاسخ

ظاهراً ايشان تـازه    . صبح زود بود  . خدمت ايشان رسيدم  » حازميه«شيعه، در منطقه    
به هرحال من مسافر بودم و ايشان هم قاعدتاً تا شـب            . از خواب بيدار شده بودند    

بـا وجـود   . بح هم استراحت كـرده بودنـد  ديروقت جلسه داشتند و بعد از نماز ص   
طـور جـوراب نپوشـيده        اين وقتي خبر دادند، حاال يا بيدار بودند يا نبودند، همان          

العملـي    ام، ولي ايشان هيچ عكس      موقع آمده   آمدند براي استقبال و من ديدم كه بي       
  .نشناسي من نشان ندادند و احترام و تجليل نمودند در مقابل وقت

ودتر بلند شوم و از ايشان خواهش كردم كه اگر ممكن باشـد             من سعي داشتم ز   
 رسـمي   البتـه ابوعمـار در آن ايـام اسـمي و          . مالقاتي داشته باشم  » ابوعمار«من با   
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خواهـد حـق ملـتش را      مبارز و مجاهدي بود كه مي   ةها چهر   داشت و براي ايراني   
شد  مـا      نه مي آقاي صدر با لبخند گفتند كه چگو      . دست بياورد   با جهاد مسلحانه به   

  : ابوعمار را كه زندگي مخفيانه دارد، پيدايش كنيم؟ بعد به شوخي گفتند
  

  . كنيد شما پيشنهاد مشكلي را مطرح مي
  

آقاي صـدر  . خود ابوعمار پشت خط بود. بعد تلفنشان را برداشتند و زنگ زدند    
  : گفتند
  

  .  را ببيننداند شما اند و مايل يكي از برادران ايراني آمده! يا أخ ابوعمار
  

ــن نزديكــي  ــات را گذاشــتند و م ــرار مالق ــرادران   ق ــا يكــي از ب ــر ب ــاي ظه ه
مالقـات خـوبي بـود،      . المحرومين به ديدار ابوعمار در مخفيگاهش رفـتم         حركت

  : گفتم قم و مردم ايران ة علميةتاه بود، من به عنوان خودم و حوزگرچه كو
  

و ا مـردم ايـران، علمـاي ايـران          بخـش باشـيد مـ     تا روزي كه شما در راه جهاد آزادي       
  . مراجع تقليد ما در نجف و قم پشتيبان شما خواهند بود و در كنار شما خواهند بود

  
  : ديپلماتيك گرفت و گفتةافاين جمله كه گفته شد، ايشان يك قي

  
دهـد كـه مـا از راه جهـاد       مگر كسي احتمـال مـي     ! ما هميشه در اين راه خواهيم بود       

  ...   از ملت خودمان و خاك و وطن خودمان دست بكشيم؟بخش خودمان و آزادي
  

من يك كلمه طبيعي بود، نه اينكه قـصد خاصـي داشـته             » اگر«من گفتم كه اين     
از گذشـت زمـان     بعـد   . به هرحال مالقات ما تمام شد و آمديم بيـرون         ...  باشم و 

مـار  جـا بـوده و اآلن ابوع        طور ناخودآگـاه بـسيار بـه         ما به  ةمعلوم شد كه آن جمل    
اي رسيده كه انسان ديگر از بـردن نـام او و اينكـه در                 شده و به مرحله   » !ابوزهوه«

  .كند اش با او مالقات داشته، خيلي احساس خوشحالي نمي دوران مبارزه
قرار شد كه بعدازظهر به اتفاق امام موسي صدر به اطـراف بيـروت بـرويم، بـه                  

مانـد و     ميرانات سابق تهـران مـي     كه ييالقي است و مثل ش     » عاليه«اي به نام      منطقه
بعـدازظهر  . داشته باشيم » اي  گعده«شب هم در آنجا شام بخوريم و به قول ايشان           

 را در چند جا تاكـسي .  حازميه برومةقمن طبق قرار از هتل آمدم بيرون كه به منط        
هاي مسلح شده بود و البتـه چـون         گروهجا مملو از    مورد بازرسي قرار دادند، همه    

كردنـد و     كردنـد و زودتـر مـا را رد مـي            م بـودم، احتـرام مـي      ي و معم  من روحان 
 حازميـه و در جلـوي سـاختمان         ةدر منطقـ  . كردند  ديگر را تفتيش مي   هاي    ماشين
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مـن كـه پيـاده شـدم        . مجلس اعالي شيعه، جوانان أمل تاكسي را محاصره كردند        
ديـدم ايـشان در سـالن    . تاكسي رفـت و مـن هـم خـدمت امـام موسـي رسـيدم          

ها نيست،  گر صحبتي از رفتن به عاليه و اين       اي دورشان هستند و دي      اند، عده   ستهنش
ايشان بعد از پذيرفتن بنده مـشغول  . ها هست   خورده و خيلي نگراني    هم اوضاع به 

جا كه يادم هست با پير جميل صحبت كردند، بعد هم با              هايشان شدند، تا آن     تلفن
هـا را     ست تا اين افرادي كه فلسطيني     خوا  از پير جميل مي   . ابوعمار صحبت كردند  

قتل عام كردند، تحويل مجلس اعلـي بدهـد، يـا تحويـل دولـت بدهـد و يـا بـه                 
  .ها بدهد تا محاكمه شوند فلسطيني

ها كه تمام شد، ايـشان   تلفن! مسئله خيلي غيرمنتظره بود و براي من هم نامفهوم      
  : گفتند
  

 لبنـان بـه سـوي    جلوگيري نكنـيم،  اي رخ داده و اگر        آقاي خسروشاهي، امروز فاجعه   
  . مدت پيش خواهد رفتيك جنگ داخلي دراز

  
  : من گفتم

  
  . آخر صبح كه خبري نبود، من اينجا بودم

  
  : ايشان فرمودند

  
 ةها را در منطقـ      وبوس حامل فلسطيني  هاي جوان يك ات     بله، بعد از رفتن شما، ماروني     

ـ  عـام كـرده  الرمانه متوقف كرده و همـه را قتـل    عين هـا بخواهنـد    د و اگـر فلـسطيني  ان
 مذهبي خواهـد بـود    ـ اي العمل نشان دهند منجر به يك جنگ دراز مدت فرقه عكس

  .تواند آگاه باشد كه كسي از عاقبت آن نمي
  
خـورد، ايـشان خيلـي نگـران بـود و بـه              هـم  رفتن ما بـه    هرحال برنامه عاليه   به

 يـادم  .پـيش ايـشان آمدنـد   هـا   نويس بعد روزنامه. هاي تلفني خود ادامه داد      تماس
ـ             و مـدير يكـي از       الحـوادث  ةهست سليم للّوزي در بين آنها بـود، سـردبير مجل

هـا  ي صـحبت كردنـد و آن    خيل.  هم همراهشان بود   ميشله به نام    هاي يومي   روزنامه
در آن جلسه امكان اينكه ما خيلي با ايشان باشيم وجود نداشـت   . هم نگران بودند  

بنده سـؤال كـردم بـا    . كردند! »غبن« خودشان ادعاي    و آقاي صدر هم به اصطالح     
هـا    اين وضعي كه پيش آمده، من چگونه به هتل برگردم؟ ايشان فرمودند كه بچـه              

تلي رفتـيم كـه در آنجـا اقامـت          برند و سپس با افراد مسلح ايشان به ه          شما را مي  
  .مداشت
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 اصـالً  باران در سرتاسر شهر حاكم بود و مـن ظـاهراً آن شـب را    آن شب گلوله 
دادم كـه از حـج عمـره          اين سفر به لبنان را من در شرايطي انجـام مـي           . نخوابيدم

صـبح زود، چـون در هتـل هـيچ چيـز        . ام نيز همراه بودند     برگشته بودم و خانواده   
جلوي هتل يك   . ها تعطيل بود     خيابان ةهم. ز آنجا خارج شدم تا خريد كنم      نبود، ا 

ه سـه تـا جنـازه هـم در اطـراف آن افتـاده         گلوله خورده بود ك   » و .ام .بي«ماشين  
رفتم و نان و پنيري خريدم و ديدم        . چند ماشين متوقف شده ديگر هم بود      . بودند

از كنـار آن  . انـد   شـليك ةسنگر گرفته و آمـاد هاي شني  كه فاالنژها در پشت كيسه 
ها صبحانه خوردند و سـپس بـا دفتـر امـام موسـي تمـاس                  بچه. ها برگشتم   جنازه
شان خيلي اظهار نگراني كردند و خودشان گفتند كه آقاي خـسروشاهي            اي. گرفتم

دانم كه شما از هتل بيرون بياييد و باشـيد تـا    خورده و من صالح نمي هم وضع به 
هـاي مـا را       بعدازظهر يك نفر از طـرف ايـشان آمـد و بلـيط            . ترتيب كار را بدهم   

هران رزرو نمايـد و بـا   فردا، جايي در پرواز به ت گرفت و رفت تا براي فردا يا پس      
 سـه شـب، شـهر از    ،واقعاً هم در طول اين دو. ما شرط كرد تا هتل را ترك نكنيم 

شد و ما هم با همان غـذاهاي سـردي كـه     باران مي   باران و موشك    هر طرف گلوله  
  . اين بار هتل به ناچار براي مسافرينش پيدا كرده بود، ساختيم

 از رزرو شدن جاي پرواز كـه قـرار           مهمي كه وجود دارد آن است كه بعد        ةنكت
بود براي صبح دو روز بعد باشد، ايشان به هتل زنگ زدنـد و گفتنـد كـه هنگـام                    
رفتن به فرودگاه، يك افسر در بيـرون هتـل منتظـر شـما خواهـد بـود و شـما را                 

روز عزيمت از   ...  همراهي خواهد كرد زيرا درگيري در تمام منطقه وجود دارد و          
.  با آن افسر و يك همراه ديگـرش رهـسپار فرودگـاه شـديم              هتل بيرون آمديم و   

وقتي كه هواپيما از فرودگـاه بيـروت        . خداحافظي كرديم و به امام سالم رسانديم      
بلند شد، واقعاً از هر چهار گوشه شهر آتش و دود بلند بود و شهر به يك ميـدان                   

ايـن  . ه بـود  نبرد واقعي كه به قول امام موسي صدر پايان آن روشن نبود، بدل شد             
دومين سفر من به بيروت بود كه خدمت ايشان رسيدم و ماجراي آن هم بـا آغـاز     

   1.زمان بود ساله داخلي هم پانزده،آن جنگ چهارده
  

  شما با ايشان در سفر به كشورهاي ديگر مالقات نداشتيد؟ :پرسش

                                                                 
كه يكي از آنهـا  ... قبل از مراجعت، ايشان دو نامه هم به من دادند كه در قم و تهران به بعضي از دوستان برسانم  . 1

متأسفانه فتوكپي آن را ندادند كـه  جناب آقاي دواني، محقّق و مورخ معاصر بودند و من نامه را به ايشان رساندم و              
  !نامه بياوريمدر اين ويژه
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رت مـه زيـا   مكـر ةبار هم من ايشان را در مكـ      چرا، غير از اين سفرها، يك      :پاسخ
همــان دولــت ســعودي بودنــد و خيلــي از ايــشان تجليــل و احتــرام كــردم كــه م

شـان هميـشه ادامـه داشـت چـه در             نمودند، ولي خوب، ايشان روش طلبگـي        مي
البته آنجـا خيلـي امكـان ديـدار و          . مسجدالحرام و چه در هتلي كه اقامت داشتند       

فـرانس انديـشه    سـه كن ،ها نبود و ايشان را در دو و از اين حرف  ! صحبت و گعده  
خوب در طول اين چنـد      . شد مالقات كردم    اسالمي هم كه در الجزاير تشكيل مي      

روز را    روز كنفرانس كه گاهي اوقات يك هفته بود و گاهي هم بيشتر، تمام شبانه             
ايـشان خيلـي   . با هم بوديم، چه در جلسات مؤتمر و چه در جلـسات اسـتراحت        

دو سه نفري هم از لبنان همراه ايشان آمـده         البته  . مايل بودند كه در كنارشان باشم     
كردنـد و خيلـي تمايـل داشـتند كـه مـن هـم در                  بودند، منتهي ايشان محبت مـي     

  . كنارشان باشم، خوب من هم با اشتياق كامل در خدمتشان بودم
االزهـر نجـم    ي و شـيوخ هاي عرب در اين كنفرانس ايشان واقعاً به قول شخصيت    

هـاي   شـد، در تمـامي زمينـه    هر بحثي مطـرح مـي  . دبودن)  كنفرانس ةستار(مؤتمر  
اي كه بـه   علمي، فلسفي، اقتصادي، اجتماعي، فقهي، ادبي، اصولي و كالً هر مسئله        

» تعقيبـي «كردنـد،     مـي » تـدخل «شد، ايـشان در آن        تناسبي در كنفرانس مطرح مي    
بـر تمـامي كـساني كـه سـخنراني          . رفتند پشت تريبون    كردند و مي    درخواست مي 

كردند از نظر بحث و محتـواي مطالـب سـر بودنـد،               اي ارائه مي    ند و مقاله  كرد  مي
 خـانم    ـــ  بار كه من در كنارشـان نشـسته بـودم          دو،  سرآمد و برتر بودند و يكي     

زينب الغزالي بود، شيخ محمد ابوزهره بود، ايشان بود، آقاي دكتر جعفـر شـهيدي    
آمدند و كنار من نشستند و      كه بيان كردند    » تعقيب« سه تا    ، ايشان دو   ــ هم بودند 

  : يواشكي گفتند
  

ـ    يك موقعي خيال نكنيد كه من مي      ! آقاي خسروشاهي  فقـط هـدفم    ! ز بـدهم  خواهم پ
  ! فهمد طلبه قمي و نجفي هم يك چيزهايي مياين است كه اينها بدانند كه يك بچه

  
تر از چيزهايي بود كـه شـيوخ        فهميد، خيلي بر    ولي واقعاً چيزهايي كه ايشان مي     

 االزهر مثل شيخ بيـصار، شـيخ محمـد غزالـي، شـيخ محمـد ابـوزهره و                   ةرجستب
  . كردند ديگران مطرح مي
هـا بعـد از    اين بود كه شـب » 1وزو تيزي«هاي جالب در كنفرانس  يكي از جريان  

االزهـر بودنـد، امـام موسـي          نشستيم، شيوخ   در باغ هتل مي   ...  پايان مؤتمر شام و   
                                                                 

 منتشر »مكتب اسالم« ةمجلهـ  در 1393ت نوشتم كه در رمضان ن كنفرانس من گزارشي پس از مراجع   اي ةدربار .1
  . آوريم مي ــ2 ملحق  ــمتن آن را در بخش ملحقات همين كتاب...  گرديد
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هاي تونـسي     دي بود و گاهي هم بقيه شخصيت      صدر بود، گاهي اوقات دكتر شهي     
بـار جمعـي از        يـك . شدند  بودند، علماي شيعه و سني جمع مي      ...  و الجزايري و  

سـؤال  » متعـه « ازدواج موقت و     ةدانشجويان الجزايري مقيم پاريس آمدند و دربار      
 السيد هـادي مـن      ةملبخندي زد و گفت كه سماحه العال      امام موسي صدر    . كردند

در واقـع   ! زنـم   با وجود ايشان در اين موضوع من حرفـي نمـي          ! موجودعلماء قم   
خواستند هم مرا امتحان كنند و يا چون مسئلة اختالفـي اسـت و ايـشان                  شايد مي 

هميشه با اين شيوخ در مجمع بحوث اسالمي قاهره و جاهاي ديگر هستند، شايد              
  ... خواستند كه خودشان مستقيماً وارد اين بحث بشوند نمي

رحال من به آن برادران دانشجوي الجزايري گفتم كه اصـل تـشريع نكـاح               به ه 
 تشريع هـم آن بـود كـه در يكـي از             ة در اسالم جاي ترديد نيست و فلسف       موقت
رفتند، بعـد از      اهللا مي   همراه با رسول  » اهللا  جهاد في سبيل  «ها كه مسلمين براي       جنگ

 پـيش پيـامبر اكـرم و        چند روز كه از زن و بچه خودشان جدا شده بودند، آمدنـد            
البته آن زمـان مثـل      ! شكايت كردند از وضعشان و نيازشان به زن را مطرح كردند          

مـسائل جنـسي يكـي از مـسائل         ! زمان ما مطرح كردن اين مسائل قبحي نداشـت        
نيازي و غريزي انسان است و چگونگي برطرف كردن اين نياز هـم توسـط يـك                 

م شرع باشد و خوب چه كـسي بهتـر          مسلمان، بايد همراه كسب راهنمائي از حاك      
 از خود پيامبر اكرم

  ؟ص
، اسـتمتاع موقـت   در هر صورت، در آن زمان و با آن شرايط و ظـروف خـاص         

  :  شريفه هم هست كهة و در آي،تجويز شد
  

  ...  ِّ اجورهنِّفاذا استمتعتم بهن فĤتوهن
  . ها را بايد دادتمتاع به عمل آمد پاداش و مزد آنيعني وقتي كه اس

  
ب طبيعي است كه انسان در مورد همسر دائمي خـود، بـه خـاطر اسـتمتاع،              خو

در ازدواج دائـم و در زنـدگي مـشترك اصـالً      . دهـد   مزد و پاداشـي خـاص نمـي       
پـس ايـن بـراي ازدواج       . مفهومي ندارد كه انسان به خاطر استمتاع چيزي بپردازد        

  ...  موقت بوده كه به شرايط خاص آن زمان مربوط است
دانشجويان الجزايري گفـتم كـه پـس اصـل تـشريع جـاي شـبهه و                 من به اين    

راي شما به مراتب بيـشتر  اآلن ب اشكالي ندارد و آن ضرورتي كه در آن زمان بوده،      
اهللا  ها موقت بود و تازه مسلمين هم براي جهاد فـي سـبيل    كه آن جنگ  هست، چرا 

هـا را وادار  رفتند، از طرفي نيـاز غريزيـشان آن    و كشتن دشمن و يا شهيد شدن مي       
كنيـد و   شما كه در غرب و اروپا زندگي مـي . به پرسش كرد و اين حكم نازل شد  
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سال دوران دانشجويي خود را سـپري كنيـد، بـه طـور              10 سال و يا     5خواهيد    مي
راه مـشروع و راه     :  خود را ارضا نماييـد و ايـن دو راه دارد           ة اين غريز  طبيعي بايد 

ان هستيد بايد از راه مشروع اسـتفاده نماييـد        پس بنابراين شما كه مسلم    . نامشروع
  ... كه همان ازدواج موقت هست يا متعه

كردند و دقيقاً يادم هست كه شيخ محمـد بيـصار، رئـيس                شيوخ گوش مي   ةهم
دانشگاه االزهر، شيخ محمد ابوزهره، شيخ حبيب المـستاوي از علمـاي تـونس و               

 سـه نفـر     ،موسي صدر و دو    امام    ــ  كه هنوز هم زنده است      ــ شيخ محمد غزالي  
وقتي من صحبتم به اينجا رسيد، كـه  . ديگر هم بودند كه اآلن اسم بقيه يادم نيست   

كردند، شيخ محمد ابوزهره كه آن زمان پيرمـردي           البته امام صدر و بقيه گوش مي      
  : و با لحن خاص خود گفت! يد و خروشيد ساله بود، ناگهان غر70

  
  ! نهولكن المتعه حرام عند اهل الس

  !يعني ازدواج موقت نزد اهل سنت حرام است
  

 اي كه شيخ حـسن البـاقوري        من خطاب به دانشجويان گفتم كه عالوه بر رساله        
در جواز متعه نوشته و در مـصر   ــ  از شيوخ االزهر و وزير اوقاف دوران ناصر      ــ

 فقهاي اهل سنت متعه را حـرام     ةدهد كه هم    يده است و اين نشان مي     به چاپ رس  
المذاهب االسالميه    دانند، شيخ ما محمد ابوزهره خود عضو مجمع تقريب بين           ينم

دانند كـه شـيخ محمـود شـلتوت استادشـان بـوده و                در قاهره هستند و ايشان مي     
دانند كه شيخ محمود شلتوت فتوي داده است كـه در مـسائل فقهـي، مـذهب                   مي

 يعني   ــ ب الشيعه عبد بمذه  يجوز الّت   ــ جعفري هم مثل مذاهب اربعه ديگر است      
توجه   و با  ،بنابراين. مجاز است كه انسان در مسائل فقهي از فقه شيعه پيروي كند           

توانيـد از فقـه       به فتواي تحريم استاد شيخ محمد ابوزهره، در اين مسئله شما مـي            
  !مستحب است يا واجب عمل و حرام مسئله داير بين ويژه كه تبعيت كنيد، بهشيعه

 خوشحال شـدند از اينكـه طبـق فتـواي شـيخ محمـود              خوب دانشجوها خيلي  
شـيخ ابـوزهره هـم جـواب منطقـي          . توانند به رأي شيعه عمـل كننـد         شلتوت مي 

  : كند و خطاب به من گفت» هو«نداشت خواست به اصطالح مرا 
  

خواهي مرا با تـشويق بـه    رني الي الشيعه بالمتعه؟ يعني آيا ميهل تريد أن تج  ! يا شيخ 
  وي شيعه بخواني؟ به س! نكاح موقت

  
  : تمفمن به ايشان گ

  
ابداً يا شيخ، من هرگز چنين قصدي ندارم بـراي اينكـه اوالً وقـت اسـتمتاع شـما                   . ال

 و ثانياً أريد ان تبقي شـيخاً سـنياً تولـف كتـاب االمـام            ــ  كه همه خنديدند    ــ گذشته
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ان نوشـته   شيخ محمد ابوزهره تأليفاتي در مورد ائمه فقه مـذاهب خودشـ           ... ( الصادق
  كه چـاپ قـاهره     االمام الصادق بود و يك كتابي هم در مورد امام صادق نوشته به نام             

طور شـيخ سـني ازهـري بـاقي بمانيـد تـا وقتـي          گفتم من مايلم كه شما همين     ) است
دربارة رئيس فقـه     اين كتاب را يك شيخ سني        هكتاب امام صادق را نوشتيد بگوييم ك      

  .تأليف كرده استجعفري 
  

نجا شيخ حبيب المستاوي گفت كه در فقه ما هم ازدواج موقت هست بـه               در اي 
شرط آنكه به طرف، يعني به زني كه طرف قرار شما است، نيـت خـود را اعـالن                   

خواهيد با يك خانم يك ساعت، يك روز، يك سال و يا بـه                يعني شما مي  ! نكنيد
ازدواج دائـم   مدت هرچه كه نيتتان هست، ازدواج كنيد و با او باشيد، ولي قـصد               
و عقد باطـل    ! نداريد، اگر به آن طرف نيت خودتان را اعالن نكنيد، اشكالي ندارد           

  : خوب، من پرسيدم! نيست و استمتاع هم البد حرام نيست
  

  واقعاً چنين چيزي در فقه وجود دارد؟ 
  

   :كه ايشان جواب دادند
  

  ! بله، در بعضي از كتب فقهي ما هست
  

و همين سؤال را نوشـتم و خواسـتم كـه ايـشان     ! دمو من زود كاغذي را درآور   
 جواب را بنويسند و ايشان هم نوشتند و من اصل نوشته را دارم كه به خط ايشان                

  .1هست
  : در اينجا شيخ محمد غزالي خيلي ناراحت شد و گفت

  
ـ      ة، افضل عندي ألف مر    ة عند الشيع  ةعواهللا المت   بـه خـدا، ازدواج       ـــ  !ة مـن هـذه الخديع

گوييـد   د شيعه پيش من هزاربار برتر و بهتر است از نيرنگي كه شـما مـي           موقت در نز  
    ــاند و بعضي از فقهاي ما جايز دانسته

  
گويد كه من يـك روز        و بعد توضيح داد كه شيعه از اول به طرف قرار خود مي            

اي اسـت،   با شما هستم و يا يك ماه يا يك سال و طرف هم كه زن عاقله و بالغـه     
ساله موافقـت بكـنم و يـا        يم بگيرد كه آيا من با ازدواج يك        تصم تواند  خودش مي 

بروم دنبال ازدواج دائم و همسري پيدا كنم كه هميشه با من باشـد؟ پـس اغفـالي       
كند كه تا چه مدتي با شـما هـستم و در     اما آن كسي كه اعالن نمي     . در كار نيست  

                                                                 
خط حقير و مرحوم شيخ حبيب مستاوي ــ از علمـاي تـونس ـــ اسـت، بـه          متن اين سؤال و جواب را كه به         . 1

در ذيل همان، امام موسي صدر هم ديدگاه فقه مالكي را بـه   . آورم در آخر همين بخش مي     3 ةعنوان ملحق شمار  
  .دهدخط نوشته است كه چگونگي اطالع ايشان را از فقه مذاهب اهل سنت نشان مي
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ه نحـوي طـرف را   گيرد، در واقع ب نيت خود يك سال و يا يك روز را در نظر مي        
مـن همـان   ! گويد به سالمت كند و بعد از ازدواج و كاميابي به طرف مي          اغفال مي 

  !خواستم با شما ازدواج كنم يك روز را مي
 ديدند كه بـه قـول شـيخ محمـد           بعد از اين تأييد، اغلب آقايان ساكت شدند و        

ن مـن هـم بـه دانـشجويا       .  اين ازدواج موقت نزد شيعه خيلي بهتـر اسـت          ؛غزالي
هـا    اطمينان دادم كه در اين زمينه به فقه شيعه عمل كنند، اگر ثوابي داشت مال آن               

 ما  ة مباحث ةساين جل ! خوب! الجزا مال فقهاي ما باشد      و اگر اشكالي داشت در يوم     
 سن باال، در حالي كه بنـده در سـن جـواني بـودم، خيلـي                 بابا علماي اهل تسنن     

ها رفتند، ايـشان دسـتي   ي بلند شديم و آنود و وقتي از جا    براي امام صدر جالب ب    
  : بر پشت من زد و گفت

  
آقاي خسروشاهي واقعاً ما را سربلند كردي و راستي جاي شما لبنـان اسـت              ! احسنت

  آيي؟  نه قم، چرا پيش ما نمي
  

كردم كه توفيق الهي بودكـه    خوب، البته اين تشويق ايشان بود ولي من حس مي         
هـا بحـث كـنم و          تقويت شد كه توانستم با اين      من در آنجا  ! هم عربي حرف زدن   

تـر    البته بحـث مـا مفـصل    ــ.هم مطلب را از جنبه فقهي مورد بررسي قرار داديم     
   ــ.بود و من به طور اجمال و خالصه آن را بيان كردم

در : مناسبت نيست   يك موضوع جالبي هم در روز بعد اتفاق افتاد كه نقل آن بي            
شد و تا ده ادامـه        جلسات كنفرانس صبح شروع مي      ــ ساعت استراحت كنفرانس  

نيم استراحت بـود و بعـد جلـسه تـا وقـت نمـاز ادامـه                  و يافت و سپس تا ده      مي
 من با امام موسي صدر يك طرف نشسته بوديم و شيخ محمد غزالـي                ــ يافت  مي

و شيخ محمد ابوزهره و شيخ بيصار در طرف ديگر، يك حالـت مـستطيل ماننـد                 
... نسوي كه ظاهري غربيه داشت؛ يعني موي بور و چـشم آبـي و             يك زن فرا  . بود

حجاب هم نداشت، آمد و يك عكس تكي از من گرفت، يك عكس تكي از امام                
موسي و يك عكس دوتايي هم از ما گرفت و بعد به زبان فرانسه يك چيـزي بـه        

امام موسي صدر گفتند كه ايشان وقـت مـصاحبه از           ...  من گفت كه متوجه نشدم    
ـ فيگاروبراي روزنامة   ! خواهند  ميشما     ـــ  .هاي ديگر فرانسه     يا يكي از روزنامه     ـ

دانم و اگر به تركي بتوانند مصاحبه كنند مـن         من عذرخواهي كردم كه فرانسه نمي     
فتم كه خوب اين قـضيه      آقايان خنديدند و بعد من به امام موسي صدر گ         ! حاضرم

ل ما بود و اين مـصاحبه مـال        عالي است، بحث با شيوخ ما      حضرت ةديگر به عهد  
  : ايشان هم با خنده گفتند! شما
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 وقـت   1.پذيرم  دهند، باشد ما مي     آقاي خسروشاهي كارهاي مشكل را به من ارجاع مي        
  ... اي گذاشته شد و اين خانم رفت مصاحبه

  
  : شيخ ابوزهره به من گفت

  
 مـد و از شـما و      آ خانم جـوان   اين دليلي من سؤالي دارم، به چه    ! عندي سؤال ! يا شيخ 

  نكرد؟  صحبت ما با ولي كرد صحبت شما با ما نگرفت؟ از و گرفت عكس موسي امام
  

   :من هم بالفاصله به شوخي گفتم
  

ألنكم تحرمون المتعه و نحن نجوزهـا و هـي تحـب            اين جوابش روشن است،     ! يا شيخ 
اين خـانم هـم   دانيم و  دانيد، ولي ما جايز مي  شما ازدواج موقت را حرام مي     ــ !المتعه

جوان است و شوهر ندارد و دنبال ازدواج موقـت اسـت، خـوب طبيعـي اسـت كـه                    
    ــ!سراغ ما بيايد

  
  : همه زدند زير خنده و آقاي صدر هم گفت

  
  ...  !جايي بود شوخي بسيار به

  
خوشـايند نباشـد    ! حاال شايد نقل اين مسئله براي برخي از دوستان امروزي مـا           

! كـرديم   گرفتيم و تـرش مـي       بايستي قيافه مي    و مي ! ديمكه ما چرا آنجا شوخي كر     
جـا بـود كـه        ولي ما اين شوخي را آن زمان كرديم و به نظر خود من هم بسيار به               

امام موسي صدر هم تأييد فرمودند و شيخ ابوزهره هم تصديق كردند كه حـق بـا              
  ... و! شماست

ردنـد از منـاطق     ب  هـا را مـي      همـان لجزاير معمـوالً يـك روز م      هاي ا   در كنفرانس 
امام صدر شبي به من گفتند      . مقاومت در برابر استعمارگران فرانسوي بازديد كنند      

هاي كنستانتين و از صـبح تـا غـروب در             خواهند بروند به كوه     كه فردا آقايان  مي    
كنم كه شما آمادگي نداشته باشيد تا      زند و من فكر نمي      جا باشند، آفتاب هم مي      آن

  الجزاير از جبال بربر ديدن كنيد؟ در زير آفتاب سوزان 
  : گفتم

  
  . طور هستبلي همين

                                                                 
  :من به شوخي شعر حافظ را با مختصري تغيير برايشان خواندماز جلسه كه آمديم بيرون، . 1

  ! قسمت اوضاع چنين باشدةدر دائر     جام مي و صحبت پيران هريك به كسي دادند 
  :اي شيرين بيت ديگر همان غزل حافظ را، با مختصري تغيير چنين خواندندآقاي صدر بالفاصله با خنده

  شايد كه چو وابيني خير تو درين باشد   غمناك نبايد بود از قسمت ايام اي دوست
  .اين حاضرجوابي و حضور ذهن ايشان بسيار جالب بود
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  : ايشان گفتند
  

هـايي پايتخـت زنـدگي     بن نبـي بـروم كـه نزديكـي     خواهم به ديدن مالك    من فردا مي  
  . كند مي

  
 كيلـومتر از پايتخـت الجزايـر        120كفرانس در شهر تينري اوزو بود كـه حـدود           

  : گفتم. كرد  كيلومتري پايتخت زندگي مي40  الي20در  نبي بن  مالك. فاصله داشت
  

  . آيم چشم، من خودم ماشين دارم و مي
  

ها يك ماشين اختصاصي با راننده در اختيـار داشـتند،             همان م ةچون آن سال هم   
امام صـدر گفتنـد كـه فـردا         .  بود دستگاه هم ماشين   200همان بود،   م 200مثالً اگر   

ـ       ها مي    ماشين ةهم راننـده فـردا سـراغ شـما        . رونـد   وس مـي  خوابند و همه با اتوب
وزير آقـاي دكتـر مولـود     . ام  و من قبالً براي خودم ماشين آماده كرده       ! نخواهد آمد 

 سه بـار  ،قاسم بود كه يك شخصيت برجسته فرهنگي بود و بعد از انقالب هم دو      
 انقالب ايران نوشت و متأسفانه در سال قبل در          ةدربار اي هم   جزوه به ايران آمد و   

ام و ماشين من فردا       آقاي صدر گفتند كه من صحبت كرده      . سالگي مرحوم شد   50
   :گفتم. هست

  
  . چشم من صبح در خدمت شما هستم

  
صبح ايشان با ماشين خود آمدند، يك آقايي هم همراه ايـشان بـود كـه لبنـاني                  
بودند، راننده بوقي زد و من هم سوار شدم و سـفر خـوبي را در خـدمت ايـشان                    

  .شروع كرديم
صـبح زود   . سره به منزل ايشان رفتـيم     بن نبي اطالع قبلي داشت و ما يك          مالك

امـام  . هاي ظهر منزل ايشان بوديم   بود، تقريباً ساعت هشت و نيم بود و تا نزديكي         
بـن نبـي      هاي علمي و فلسفي و اجتماعي با آقاي مالـك           موسي صدر بيشتر بحث   

هـاي   هايشان كه چرا كتـاب  كتاب دوتا سؤال هم من داشتم راجع به         ،داشتند، يكي 
 ةاند؟، با اينكـه همـ   ي چيزي ننوشتهعرباند و به  زبان فرانسه نوشته خود را همه به     

ايشان گفتند كه يكي از آثار اسـتعمار ايـن   . ها اسالمي و ضدغربي است    اين كتاب 
توانم بنويسم و براي همين است        است كه من به زبان خودم يعني زبان عربي نمي         

 در دوران بومدين كه خود مـدتي در          ــ  و بعد از آن    .كت تعريب موافقم  كه با حر  
 يك حركت تعريبي در الجزايـر راه افتـاد كـه             ــ االزهر درس طلبگي خوانده بود    

اين جلـسه   . زمان  اول آموزش زبان عربي بود و بعد زبان فرانسوي و يا هر دو هم             
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هـاي ايـشان و امـام        حـث بن نبي را ديديم و هـم از ب          پرباري بود كه ما هم مالك     
  .هاي ظهر هم اين ديدار ادامه داشت موسي صدر استفاده كرديم و تا نزديكي

  : در حوالي ظهر كه بيرون آمديم، آقاي صدر گفتند
  

ام    خبـر داده    ــ  وابسته فرهنگي ايران در الجزاير بود      1 ــ من به دكتر نورالدين آل علي     
  .  شما هم بياييداگر دوست داريد. رويم كه به منزل ايشان مي

  
  : من گفتم

  
  هتل هست و نهار هم آماده است، 

  
  : ايشان گفتند

  
  اي بنشينيم و صحبت كنيم،  ام، برويم و يك كمي در آنجا طلبه نه از هتل خسته شده

  
دكتر نورالدين آل علي فرزند يكـي از علمـاء          . نورالدين خودش هم طلبه است    

، خودش هم تحصيالت امروزي داشـته  است، خانواده ايشان همه از علماء هستند      
در . خامنش هـم الجزايـري بـود      . و وابسته فرهنگي آن زمان ايران در الجزاير بود        

 يك اتـاقي   نورالدين آل علي رفتيم و اتفاقاًهرحال همراه آقاي صدر به منزل دكتر 
امام موسي صدر گفتند كه من خيلـي عالقـه          . داشت كه حصير در آن انداخته بود      

ام و خيلـي وقـت اسـت كـه روي حـصير               حصير بنشينم، ياد قم افتاده    دارم روي   
  .مدتي فاصله بود تا نهار آماده شود .در آنجا نشستيم تا وقت نهار برسد .ام ننشسته

امام صدر به من گفتند كه خوب، شما كه بحث به اين خوبي با شـيوخ االزهـر                  
يك سؤال فقهـي    داشتيد راجع به ازدواج موقت و خوب هم دفاع كرديد، من هم             

  : ديگر دارم
  

نظر شما به عنوان يك عالم قمي در مورد موسيقي چيست؟ شـما موسـيقي را حـالل           
  دانيد و يا حرام؟  مي

  
 و با لبخند هميشگي مطـرح       ،ايشان اين مطلب را با لحن شوخي و جدي هردو         

 خواهـد   هم مـي داند و احتماالً    وسيقي را جايز مي   خود م ! فهميدم كه موالنا  . كردند
خواهد اول يك استمزاجي بكند كه ما جـزء افـراد             يك نواري را گوش كند و مي      

  !هستيم يا جزو افراد فقه بسته؟! پويا

                                                                 
 در ايـن كتـاب   .1370، چاپ دانشگاه تهـران،  پاي غربيرو تاريخ اسالم در ا،اسالم در غربلف كتاب پرارج  ؤم. 1

  . آثار دكتر آل علي آمده است، مراجعه شود ي وتاريخ زندگ
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  : خوب من هم به شوخي گفتم
  

  . يك موسيقي حالل داريم و يك موسيقي حرام: موسيقي به نظر من دو نوع است
  

  : ا خنده گفتندبايشان 
  

  بندي چگونه است؟  خوب اين تقسيم
  

 ارمني بود در رژيم سابق و       ة ويگن، يك خوانند    ــ بخواند» ويگن«گفتم كه اگر    
خواند، آهنگ جاز بود و يا نوع ديگر با يك صداي نكـره               دانم چه آهنگي مي     نمي

هـا هـم از      كشيد كه غربـي     اي كه انگار در داخل بلندگو فرياد مي         بلند و نخراشيده  
گن بخواند، خوب اين ترديدي نيـست        گفتم كه اگر وي     ــ ها زياد دارند    اين آهنگ 

ي و آرامش روحي، آزار     چون اصالً به جاي تسّل    ! كه گوش دادن به آن حرام است      
يشان گفتند كه خـوب، نـوع       ، بعد ا  !دهد و بنابراين حرام است      روحي به انسان مي   

  : طوري است؟ من هم گفتمحاللش چ
  

ني دربـارة قـدس     نوع حاللش مثالً آن سـرودي اسـت كـه يكـي از خواننـدگان لبنـا                
 كـه هـم      ـــ  ... اي شهر نمـاز   !  اي قدس   ــ »...ة  الصال  ةيا قدس يا مدين   «: خوانده است 

اي و يـك محتـوايي توجـه          بخش است و هم باالخره انسان را بـه يـك نكتـه              آرامش
هـم نيـست،    » اهللا  ملهـي عـن   «. بنابراين آن يكي حرام و اين يكي حالل است        . دهد  مي

اهللا باشد، يا مطرب باشـد و يـك           لهي عن رام است كه م   چون آن موسيقي در اسالم ح     
سري شرايطي داشته باشد كه در فقه مطرح است، اخـتالط الرجـال بالنـساء باشـد و                  

 و تاري گوش بدهد، به نظر مـن اشـكالي       ــ  ساز سولو   ــ اگر انسان صرفاً به يك ني     
  . نبايد داشته باشد

  
  : گفتم. بندي را تأييد كند ين تقسيمبعد ايشان گفتند كه شاهد مثالي بياوريد كه ا

  
هـدي  «يعني شـرح لمعـه آمـده كـه          : خوانيم  مانعي ندارد، در اولين كتاب فقهي كه مي       

. يعني ني زدن براي راه رفتن شتر و نخوابيدن ساربان و شتربان اشـكالي نـدارد         » لألبل
م زنـد، خـودش هـ       وقتي كه شتربان ايـن نـي را مـي         . ها با شتر بود     در سابق مسافرت  

كنـد؟ كـساني هـم كـه در كجـاوه             كند، چون پنبه كه در گوشش فـرو نمـي           گوش مي 
هـاي   شـنوند و البـد گـوش        اند و عازم حج يا سفر ديگر هستند نيز اين را مـي              نشسته

قاعدتاً آهنگي كه براي شتر حالل باشد، بـراي انـسان نيـز حـالل               . گيرند  خود را نمي  
  !خواهد بود

  
ما براي اينكه مـا بـدانيم كـه         تدالل خوبي است، ا   ايشان پذيرفتند و گفتند كه اس     

 پراتيك نيز مانند تئوري هستيد و مرد عمل هستيد و نه مرد             ةعالي در مرحل  جناب
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ـ     كنيم تا اگر نوار       حرف، از آقاي آل علي خواهش مي        را  ة الـصال  ةيا قدس يـا مدين
يرانـي  دارند بياورند تا به اتفاق آقاي خسروشاهي گوش بدهيم و بعداً يك نـوار ا              

بيـروت را   ...  آقاي نورالدين آل علي هم نوار يا قـدس        . خواهم بياورند   كه من مي  
ايـران   من اخيراً در تلويزيون جمهـوري اسـالمي           ــ .آورد و مشتركاً گوش داديم    

 كنند  پخش مي ...  هايي از اين سرود را به مناسبت روز قدس و           هم ديدم كه بخش   
ني خواستند كه آن را گـوش دادنـد و مـن             بعد از اين آقاي صدر يك نوار ايرا        ــ

  .مستمع بودم، يك موسيقي سنتي ايراني بود
بله، اين خاطره را هم از ايشان و در الجزاير در منزل آقـاي نورالـدين آل علـي                 

  .داريم
گـردد و    سال پـيش مربـوط مـي   25ربع قرن پيش يعني حدود  اين مسئله به يك   

مي ايـران، يعنـي مرزبنـدي بـين         من تا تحليل موسيقي در دوران جمهوري اسـال        
        موسيقي حالل و موسيقي مطرب و حرام، اين قص     تـي و  ه را به غيـر از آقـاي حج

ها متأسـفانه      دو نفر ديگر از خواص دوستان، نقل نكرده بودم، زيرا برداشت           ،يكي
انـسان  . اي نبود كه آدم بتواند اين قبيل مسائل را مطرح كند      هاي متشرعانه   برداشت

البته موضوع براي من شخصاً مهـم       ! شد و يا هردو     شد و يا تفسيق مي      ييا تكفير م  
خواستم بشوم، ولي حفظ مقـام امـام موسـي     نماز بودم و نه مي نبود، چون نه پيش  

كردم ه و خاطره خودداري ميصدر براي من واجب بود و لذا از نقل اين قص .  
 15قي در قيـام      موسـي  ةدربـار اي هـم      مناسبت نيست كه يك خاطره      در اينجا بي  

اي هـم مخفـي    اي دسـتگير شـدند و يـك عـده     در آن ماجرا عده   . خرداد نقل كنم  
 دو روز منزل يكي از دوستان در قـم          ،يكي. شدند كه من نيز جزء گروه دوم بودم       

دانستم كه خـانوادة     از طرفي مي  . خانه آرامشي ندارد    بودم و احساس كردم صاحب    
. اند و ايـشان تنهـا اسـت         شور، به تبريز رفته   اهللا موسوي تبريزي دادستان كل ك       ةيآ

خوب ايـشان هـم اسـتقبال    . من راديويي داشتم كه برداشتم و به منزل ايشان رفتم       
كردم و ايشان     از راديو هم بيشتر براي اخبار استفاده مي       . كردند و اتاقي به ما دادند     

 ايـران آن    راديو. رفتند براي نماز جماعت     ايشان ظهرها مي  . هيچ اعتراضي نداشتند  
ساز سلو يـا سـاز تنهـا، سـازي     ! داشت» ساز سلو«اي  ايام قبل از اخبار چند دقيقه   

تار بـود     گاهي سه . گاهي ني بود  . است كه همراه با آواز و هيچ نوع صوتي نيست         
. كـردم  گاهي آن را گوش مـي  يك موسيقي حالل به تشخيص بنده بود كه گه    ...  و

 نرفتـه بودنـد و آمدنـد و ديدنـد كـه بـه         به نمـاز   يك روزي آقاي موسوي ظاهراً    
در را باز كردند و آمدند تـو و بـا           ! آيد  اصطالح يك سروصدايي از درون اتاق مي      

  : لحن تركي غليظ گفتند
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  آقا اين چي است؟ 
  

  : گفت! اين ساز سلو است! اقمن گفتم كه آ
  

  . ساز سلو چي است؟ البته با ناراحتي
  

   :گفتم
  ! ويد، يك ني استشن ساز سلو هماني است كه مي

  
  : گفت

  
  آقا اين حرام است، 

  
! دانـم   دانيد، من آن را حالل مـي        عالي اگر اين را حرام مي     گفتم كه خوب جناب   

زنند، در لمعه خوانديم كه اين براي شتر اشكال           اين هماني است كه براي شتر مي      
  : گفت! ندارد، شما هم فرض كنيد كه بنده شتربان هستم

  
  .  خاص استآقا آن جزء موارد

  
كـنم كـه اگـر        گفتم كه در روايت چنين قيدي وجود ندارد و بنده احساس مـي            

براي راه رفتن شتر ني زدن اشكالي نداشته باشد، براي آرامش بنده هـم كـه فعـالً          
...  !كنم گوش دادن به ني به طريق اولي اشكالي نخواهد داشـت         مخفي زندگي مي  

وقت راديـو را بـستم و راه     و من هم همان   !شود  بعد ايشان گفتند كه در اينجا نمي      
يكـي  . افتادم كه بروم، ايشان هم ديدند كه خيلي جدي هستم، نگذاشتند كه بـروم          

دو روز مانديم و ديديم كه زندگي مخفي هم خيلي ثمري ندارد و در نتيجه منزل                
اي بـود از    در هر صورت اين هـم خـاطره       . ايشان را ترك كرديم و رفتيم به تهران       

  ! موسيقي غيرمطرب و غيرملهي، در قبل از يك ربع قرن پيشتجويز
  

* * *  
  

 دو سفر ديگر هم در الجزاير خدمت امام موسي صدر بـوديم كـه يكـي در                  ،يكي
اليه جنوب صحراي الجزايـر قـرار دارد، در نزديكـي             بود كه در منتهي   » تمنراست«

ه بودنـد و  مرز ليبي، كه آن سال آقاي محمد مجتهد شبـستري هـم از آلمـان آمـد            
يك سفر ديگـر هـم بـاز    . آنجا هم از محضرشان استفاده كرديم   . خدمتشان  بوديم  

در خود پايتخت الجزاير بود كه خدمت امام موسي صدر بوديم و در مالقـات بـا                 
هايي كه ايشان شـركت       به هرحال در كنفرانس   . بومدين ايشان هم تشريف داشتند    
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چـاپ  » ملتقـي الفكـر االسـالمي   « ةهاي آن هـم در مجموعـ        ند و سخنراني  كرد  مي
  1.هاي ايشان بسيار پربار و براي همه قابل استفاده بود گرديده، صحبت

  
 بـود؟ اگـر     آقا، روابط امام موسي صدر با رژيم سابق شاه بـه چـه شـكلي              حاج :پرسش

 اين شايعات كـه شـيعيان لبنـان از شـاه كمـك مـالي دريافـت                  ةامكان دارد قدري دربار   
  .رماييدكردند، توضيح بف مي

 امام موسي صدر در يك سفر كه به ايران تشريف آوردند، مالقاتي هـم بـا                 :پاسخ
ايشان وقتي بـه قـم تـشريف آوردنـد مـن و          . شاه داشتند كه موجب اتهاماتي شد     

 تي كرماني در مورد اين مالقات از ايـشان سـؤال كـرديم و ايـشان هـم                  آقاي حج
نجـات محكـومين بـه اعـدام بـه          فرمودند كه بله من با اصرار خود آقايـان بـراي            

به شاه هم خيلي برخورد كه من اين        ...  مالقات شاه رفتم و مطلب را مطرح كردم       
  .ام مطلب را مطرح كرده

در رابطه با اتهاماتي چون كمك مالي شاه به شيعيان لبنان، ايـشان فرمودنـد كـه          
كـه در   كس نداريم و مردم لبنـان و مهـاجريني           به كمك مالي هيچ    ينه، ما احتياج  

كنند و ما نياز مالي نداريم كه بخواهيم از           آفريقا و اروپا هستند خودشان كمك مي      
در نظرم هست كه در     . طريق شاه و يا توسط كس ديگري از دولت، برطرف كنيم          

يك سفر ديگر، شايد در الجزاير بود و يا جاي ديگر، همين موضوع يعني مـسئلة                
چنين چيزي صحت ندارد و يكـي از        كمك را من مطرح كردم كه ايشان فرمودند         

علل سرد شدن روابط آقايان، يعني نظام ايران، با من اين بـود كـه طبـق پيـشنهاد                   
خواستند چهار ميليون دالر براي سـاختن بيمارسـتاني جهـت           خود آقايان، آنها مي   

كس پذيريم، براي اينكه هـر      تيم كه مي  شيعيان، در بيروت هديه بدهند و ما هم گف        
پـذيرفتيم و   ن بيمارستان بخواهد كمك كند ما به طـور طبيعـي مـي    كه براي ساخت  

نوشتيم كه مثالً چند ميليون دالر هـم دولـت    كرديم و مي بعد هم آمار را منتشر مي 
ايران داده است، چون باكي نداشتيم و امر خيري بود براي استفاده عمـوم، دولـت           

كه ما از دولـت لبنـان      ايران هم پولش كه مال خودش نبود، مال مردم بود و وقتي             
و يا دول عربي و اسالمي ديگر كمكي را بدين منظور بپذيريم، اگر  دولت ايـران                 

منتهي اين پـول ايـران   . داديم گرفتيم و آخراالمر هم بيالن مي     كرد مي   هم كمك مي  
آن زمان ايران    سفير قدر سرهنگ كه بود اين علت آن هم   و پرداخت نشد  وقتهيچ

د كه در صورت پرداخت تمامي هزينـه سـاخت بيمارسـتان          در بيروت پيشنهاد كر   
                                                                 

 دارم كه بـه عنـوان   ع امام علية اباضيه ــ خوارج ــ دربار  قةالجزائر، در مورد كتاب رهبر فر     اي ديگر از    خاطره. 1
  . در آخر همين بخش، نقل خواهد شد4 ةملحق شمار



436    يادنامة امام موسي صدر

حـضرت  اعلـي «رستان نوشـته شـود كـه بـا كمـك            توسط ايران، باالي سردر بيما    
يـشنهاد  اين بيمارستان ساخته شده است و ما هم اين پ     » همايوني شاهنشاه آريامهر  

گـذاري    نويـسيم، بـه نـام يكـي از ائمـه نـام              كس را نمي  ما اسم هيچ  . را نپذيرفتيم 
هـايي كـه    آن. شـود   مي شيعه هم سـاخته مـي      كنيم و توسط مجلس اعالي اسال       مي

 .ارقام بـيالن بيمارسـتان خواهـد آمـد    كمك كردند بعداً اسمشان در ليست آمار و  
گونـه    بنـابراين هـيچ   . ها را نپـذيرفتيم   مسئله را نپذيرفت و ما هم پول آن       اين  » قدر«

  .حتياجي نداشتيمكمكي از نظام دريافت نكرديم و به ياري حق هم ا
 ظـاهري امـام     ةرهنگ قدر بعد از آني بود كـه رابطـ         اين قضيه پيشنهاد كمك س    

سـفير ايـران، سـرهنگ قـدر،        . خورده بود  هم  موسي صدر با دولت ايران قدري به      
 آقاي صدر را با دولـت   ة بود و اين باعث شده بود تا رابط        اي را نفهميده    يك كلمه 

...  اي گفته بودند كه ان دول الخليج العربيـه         بهايشان در يك مصاح   . ايران تيره كند  
سرهنگ قدر به ايران تلكس زده بود كه امـام          . يعني كشورهاي عربي حوزه خليج    

، در صورتي كـه اگـر او كمـي بـا            !موسي صدر خليج فارس را خليج عربي ناميد       
صـفت  » العربيـه «فهميـد كـه   گفـت، مـي   ادبيات عرب آشنا بود و يا كسي به او مي   

توانـد   نمـي » عربيـه «ست و نه خليج، خليج كه مؤنـث نيـست و بنـابراين             ا» دول«
 و معني جملـه   ــباشد   كه جمع مي    ــ است» دول«صفت خليج باشد بلكه صفت      

ـ     اين مسئله غوغايي برپا كـرد و روزنامـه        . است» هاي عربي خليج    دولت« ه هـا علي
بـه بيمارسـتان    پيشنهاد كمك مالي دولت ايـران     ةايشان مقاالتي نوشتند، ولي قضي    

  .ها بود قبل از اين برنامه
  

  هاي آقاي جالل فارسي با ايشان، شما چا نظري داريد؟ در مورد مخالفت :پرسش
الدين فارسي در عراق گرفتـار شـده بـود و             ام آقاي جالل   اتفاقاً در همان اي    :پاسخ

من به عنوان يك دوست قديمي آقاي فارسي، با توجه به اينكه امام موسي صـدر                
 بالد عربي نفوذي دارند، موضوع را با امام موسـي صـدر در ميـان گذاشـتم و                   در

گفتم كه اآلن اين نگراني وجود دارد كه آقاي فارسي را به ايران تحويـل دهنـد و                  
اگر چنين بشود معلوم نيست كه وضع ايشان چه بشود؟ امام موسي صـدر خيلـي             

  : با استعجاب گفتند
  

ايـم و     را به ايران تحويل دهند؟ نخير ما اقدام كرده        گذارم كه آقاي فارسي       مگر من مي  
شوند و حتماً نخواهيم گذاشت كه ايشان بـه           ها به زودي عازم سوريه مي       انشاءاهللا اين 

  . ايران تحويل داده شوند
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 ايـشان   بعد اضافه كردند كه درست است كه من با ايشان اخـتالف سـليقه دارم و               
ختالف سـليقه معنـايش ايـن نيـست كـه           د، ولي اين ا   كن  هم گاهي ما را اذيت مي     

ها را به ايران بفرستند تا زنداني شـوند         يم نيروهايمان به هدر بروند و آن      اجازه بده 
  ... و

الدين فارسي خواندم كه اصالً باعث        متأسفانه من اخيراً در خاطرات آقاي جالل      
واقعـاً ايـن نـوع      ! انـد   دستگيري ايشان و آقاي نفري خود امام موسي صـدر بـوده           

وقتـي كـسي در     . مردانه هم هـست   بلكه ناجوان تنها غيرمتشرعانه است    ات نه اتهام
گـذارم او را بـه        گويد كه مگر من مـي       غياب ايشان و در حين گرفتاري ايشان مي       

ايران تحويل بدهند، آن وقت اگر اين آقا بعداً بيايد بنويسد كه امام موسـي صـدر                 
پذيريم چون طـرف      از اين فرد نمي   باعث شد تا ما گرفتار شويم، ما اين تهمت را           

 و .گـذاريم چنـين اتفـاقي بيفتـد     اصلي خودش به صراحت به من گفته كه ما نمي     
البته توقيف ايشان اصالً به امام موسي صدر ارتباطي ندارد، ايشان در يك جرياني              

به هرحـال مـا اميـدواريم       . دستگير شدند و آقاي نفري هم در همان جريان بودند         
هاي بعدي كتاب خود ايـن خـاطرات را اصـالح كننـد،                در چاپ  كه آقاي فارسي  

البته خـود  . ها به نظر من كار درستي نيست چون ماندن اين نوع جمالت در كتاب   
شود توضيح كـافي   اي كه در همين مجموعه چاپ مي   آقاي نفري هم طي مصاحبه    

  .كنند اند و ادعاي آقاي فارسي را تأييد نمي در اين زمينه داده
  

 مواضع سياسي ايشان و پاسخ ايـشان چـه   ةآميز شما دربار     اعتراض ة نام موضوع :پرسش
  بود؟

اي كه من خدمت امـام موسـي صـدر نوشـته بـودم و پاسـخ                    در مورد نامه   :پاسخ
اي كه ايشان مرقوم داشته بودند، بايد بگـويم كـه در آن ايـام                 مشروح چند صفحه  

هـا،    هـا و لبنـاني      اي فلسطيني ه  منبع اطالعاتي ما در مورد حوادث لبنان و درگيري        
. بـود » الفلـسطينيه  ةالثـور  صـوت «ويـژه  ات عربي و راديوهاي فلسطيني و به     مطبوع

خوانـديم عليـه      شنيديم، يـا مـي      دادند و ما مي     ها در اختيار قرار مي    ناطالعاتي كه آ  
هـا را از آنجـا اخـراج كنـد و از              خواهد فلـسطيني    گفتند شيعه مي    مي. شيعيان بود 
كنـد و فكـر    خوب ايـن طبعـاً واكنـشي در آدم ايجـاد مـي           ...  !تر است اسرائيل بد 

كند وقتي امام موسي صدر در رأس يك حركتي باشد، نبايـد چنـين اتفاقـاتي                  مي
ــوب و    ــه آن ســوابقي كــه امــام موســي و شــيعيان جن ــا توجــه ب رخ دهــد؟ و ب

 بـه   اقتتال رسيده بود،   جنگ و    ةبارز داشتند، اين روش كه به مرحل      هاي م   فلسطيني
  . برانگيز بودهرحال سؤال
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بـود كـه خـدمت ايـشان فرسـتادم و      ! تيز و گزنـده    و تند!  بنده طبق معمول   ةنام
بايـد بـشنويم، ولـي      »  الفلسطينيه ةالثور  صوت«كه ما صداي شما را از       نوشته بودم   
 من لحن نامناسبي    ةنام. كنند  ا مطالب شما را پخش مي     بينيم كه فاالنژه    متأسفانه مي 
طور كه عرض كردم اين ناشـي از آن بـود كـه اخبـار دريـافتي مـا         انداشت و هم  

برانگيـز بودنـد، لـذا موضـوع را بـا      بخش باشند و سؤال  تاخباري نبودند كه مسر   
كننـده بـود    امام موسي صدر در عـين اينكـه قـانع         پاسخ  . خود ايشان مطرح كردم   

ي بزرگواري نشان   براي اينكه در مقابل لحن تند نامه، ايشان خيل        . آموزنده هم بود  
كردم، اگر مقابلـه بـه مثـل          اي را دريافت مي     من اگر شخصاً چنين نامه    . داده بودند 

ولـي خوشـبختانه ايـشان بـا آن نامـه           . دادم  كردم، حداقل جواب نامه را نمـي        نمي
تنها بنده و دوستان را روشـن        كه صريح هم پاسخ داده بودند، نه       اي  چندين صفحه 

دادنــد كـه در اعتمــاد بـه مطالــب شـنيده شــده و    سـاختند، بلكـه آموزشــي هـم    
بـه هرحـال در ايـن       . ها بايد مراعات حدود و حقوق افـراد را بكنـيم            العمل  عكس

آورم ولي متن كامل پاسخ امام موسي صـدر را در              خودم را نمي   ةمجموعه من نام  
آورم تا به عنوان يك سند در مورد مسائل لبنان و روابط امام               آخر همين بخش مي   

  .1ها، مورد توجه قرار بگيرد  و شيعيان با فلسطينيموسي
  

موقعيت امام موسي صدر در ميان انديـشمندان اسـالمي جهـان عـرب چگونـه         :پرسش
  بود؟

يـشان بـودم و در يـك كنفـرانس      من در سه كنفرانس در الجزاير خـدمت ا       :پاسخ
ـ       » مجمع البحوث االسالميه  «مدت هم در    كوتاه ار قاهره در خدمتشان بودم و يك ب

ها بـسيار سـازنده و ارزنـده     حضور ايشان در كنفرانس. هم در مكه ايشان را ديدم 
بود، باالخص تعقيبات و تدخالت ايشان در مـوارد مطـرح شـده، افـق فكـري و                  

بـراي همـين   . داد و اينكه واقعاً در اوج وقمه قرار داشتند        علمي ايشان را نشان مي    
ي مانند شيخ محمـد ابـوزهره كـه         هاي  ديدم كه شخصيت    ها مي   هم من در كنفرانس   

فحل برجستة ازهري بود و صاحب آثار و تأليفات و استاد بود، هميشه با احتـرام                
. بردند، چه در سخنراني و چه در جلسات خـصوصي           اسم امام موسي صدر را مي     

وقت نديدم كه ايشان آقاي صدر را الـسيد خطـاب كننـد، بلكـه همـواره                  من هيچ 
بـه  . كردنـد   خطـاب مـي   » االمام موسي الصدر  «ان و با لقب     ايشان را با احترام فراو    

دهنـدة عظمـت علمـي و معنـوي ايـشان و شـناخت                هرحال ايـن نمونـه، نـشان      
  .توانست باشد هاي بالد اسالمي از ايشان مي شخصيت

                                                                 
  . در آخر همين بخش مطالعه بفرمائيد5 ةاي كوتاه به عنوان ملحق شمارمتن نامه را همراه مقدمه. 1
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  عالي سر موفقيت و محبوبيت امام موسي در لبنان چه بود؟ به نظر حضرت :پرسش

 موسي صدر در ميان مردم لبنان، اعـم از مـسلمان و      در مورد محبوبيت امام    :پاسخ
مسيحي، كه زبانزد خاص و عام اسـت، علـت ايـن را بايـد در روش پيامبرگونـه                   

امام موسي صدر دچـار ضـيق خنـاق    . وجو نمود  ايشان در برخورد با مردم جست     
كـرد كـه مركـب از طوايـف و مـذاهب         اي هم زنـدگي مـي       نبود و در يك جامعه    

اي پيـشرفت كنـد و بـه اهـداف            شد كه انسان در چنين جامعه       يمختلفي بود و نم   
در اين قبيـل    . خود برسد يا تبليغ كند در حالي كه آن اخالق الزم را نداشته باشد             

تـوان در دل مـردم و آحـاد           سـونگر، نمـي     موارد با خشونت و يا بـا اخـالق تـك          
 خوب همان حـضور ايـشان در محافـل و مجـامع مختلـف و       . غيرشيعه نفوذ كرد  

سخنراني ايشان در كليساها و برخورد ايـشان بـا دخترهـاي مـسيحي و مالقـات                 
هاي مذهبي و غيرمذهبي مسيحيان در لبنان، عـالوه بـر اهتمـام        ايشان با شخصيت  

هـاي    خاصي كه به اهل سنت در سطوح مختلف داشتند، جوشش ايشان بـا تـوده              
همـان اثـري را در     توانـست     هاي لبنان، مجموعاً مـي      شيعه و اعيان و اشراف شيعه     

رغـم   ايجاد محبوبيت و نفوذ داشته باشد كه ما شـاهد آن بـوديم و اآلن هـم علـي        
گفته شـده  . گذشت زماني طوالني، هنوز اين نفوذ و محبوبيت در بين افراد هست        

هاي رواني جناب سرهنگي كـه ايـشان را از ميـان مـا ربـوده،                  است يكي از عقده   
 توده مردم بالد عربي و عدم محبوبيت خود         ان در ميان  ايشهمين مسئله محبوبيت    

جناب سرهنگ در بين مردم بالد عربي و حتـي كـشوري اسـت كـه خـود در آن                    
  !برد و به اصطالح رهبري آن را دارد سر مي به

گردد بـه همـان برداشـت صـحيحي كـه             به هرحال به نظر من، اين مسئله برمي       
و طوايف ديگر، عين همـان      ايشان از اسالم داشتند و در مورد برخورد با مذاهب           

 روش رســول خــدا و پيــامبر اكــرم
تنــدخو و ): الــسالم علــيهم( و ائمــه هــدي ص

  .كرد القلب نبود و با همه با محبت و احترام برخورد مي غليظ
  

  برخورد آقاي صدر با مخالفين خود نوعاً چگونه بود؟  :پرسش
و منـصفانه و     برخورد آقـاي صـدر بـا مخـالفين نوعـاً دوسـتانه و پدرانـه                  :پاسخ

الـدين فارسـي از ايرانيـان     براي نمونه، اشاره كردم كه آقـاي جـالل    . مصلحانه بود 
گونـه كارشـكني    مخالف سرسخت ايشان بود كه در لبنان اقامت داشت و از هـيچ         

هاي ايشان ابايي نداشت، از همين خاطراتـشان          در مورد امام موسي صدر و برنامه      
كه چه نوع برخوردهـايي را بـا امـام موسـي     كه اخيراً چاپ كرده هم معلوم است   

العمل امام موسي صـدر در مقابـل دسـتگيري آقـاي              خوب عكس . اند  صدر داشته 
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فارسي اين بود كه كوشش كرد تا به هر نحوي شده نگذارند كه ايشان را به ايران                 
  . تحويل دهند

مخالفين سياسي ايشان در لبنان، مثل كامل اسعد كه قبل از آمـدن آقـاي صـدر                 
 و يا اعيان و اشرافي كـه هميـشه          .براي خود ايجاد كرده بود    ! حكومتي خودمختار 

هـا كنـار زده شـده بودنـد و          كردنـد، خـوب اين      دم سوءاستفاده مـي   هاي مر   از توده 
هاي قبلي شـيعه   شخصيت. ها با امام موسي صدر بودند    هاي محروم و پابرهنه     توده

هـايي را   توشه و كنار مخالفكه كنار گذاشته شده بودند، خوب طبيعي است كه گ     
ها خيلـي   ي صدر هميشه در برخوردشان با اين      با ايشان داشته باشند، ولي امام موس      

 دو مورد آن را من خودم شاهد بـود، گويـا كـه              ،صميمانه و دوستانه بود كه يكي     
  . اصالً هيچ اختالفي بينشان نيست

رفتـه    ز دسـت  بعضي از علماي شيعه كه در لبنـان بودنـد و موقعيـت خـود را ا                
هـا مرحـوم   صدر سازگار نبودنـد، كـه در رأس آن        ديدند و با روش امام موسي         مي

هـا را حفـظ    خوب امام موسي صدر هميشه احترام آن   . شيخ محمدجواد مغنيه بود   
 دوبار كه در حضور ايشان صـحبت مرحـوم شـيخ            ،يكي. كرد، غياباً و حضوراً     مي

هايـشان و از      يف كردند، از كتـاب    محمدجواد مغنيه پيش آمد، خيلي از ايشان تعر       
خوب اين يك اخالق انساني و اسالمي است كه واقعاً اگر ما مـدعيان            . تأليفاتشان

ولـي  . شـود   اخالق اسالمي اين روش را داشته باشيم خيلي از كارها درسـت مـي             
كس در مـسائل    بينـيم كـه هـر        كشور اسالمي خود مـي     متأسفانه ما حتي در داخل    

 كنـيم، يعنـي     كنـيم و طـرد مـي        دة ما نيست، او را متهم مي      عقي  سياسي به ظاهر هم   
ست و اميدواريم كه خداوند اين نقيصه را اصـالح  هتر  مان قوي   مان از جاذبه    دافعه

ـ       كند و دوستاني را كه چنين انديشه مي        د بـه راه راسـت      كنند و چنين روشي دارن
ته هم اشاره كـنم     البته به اين نك   . ها را سعه صدر عنايت فرمايد     هدايتشان كند و آن   

كه متأسفانه روش مرحوم شيخ مغنيه كه مدت چند سالي از اواخر عمـر خـود را                 
سر برد و ما هم زياد با ايشان ديدار داشتيم، چنين نبـود و در مـورد امـام       در قم به  

كـرد، ولـي از       الغيـب نمـي     موسي صدر و در قلب شهر وي، در مورد ايشان حفظ          
  . خبري نبودواكنش منفي امام موسي صدر، هيچ

  
ها تأكيد دارند كه ايـشان روابـط           ايشان با امام خميني چگونه بود؟ بعضي       ةرابط :پرسش

  كردند؟ اند و انقالب را تأييد نمي نزديكي با امام نداشته
 شاگرد با استاد و مريد با مراد بـود و      ة، رابط )سره  قدس( ايشان با امام     ة رابط :پاسخ

 در قم، آغاز شد و تا روز ربوده شـدن هـم            از دوران آغاز تحصيل حوزوي ايشان     
الً بـه   كردند كه ايجاد فتنه كنند و مـث         البته دشمنان هميشه سعي مي    ...  ادامه داشت 
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انـد، بگوينـد    اهللا خوئي را براي مرجعيت معرفي كرده       ةيدليل اينكه ايشان نخست آ    
 مـا  و اگـر ...  كه قضيه چنين نبـود  پس با امام مختلف بوده است؟ در صورتي : كه

مكاني را در نظر بگيريم بـه ايـن    ـ   زمانيداوري منطقي داشته باشيم، بايد شرايط
نكته توجه داشته باشيم كه خود امام، به خاطر اينكه فردي، مرجع تقليـد ديگـري                

كنـد هرگـز در دلـشان احـساس خاصـي نـسبت بـه آن فـرد پيـدا                 را معرفي مـي   
دست مراجع  «گويند كه     هم مي كردند، براي ايشان مهم اسالم بود و خودشان           نمي

الً  و اصو  .اي در ميان نبوده كه موجب سردي روابط گردد          پس مسئله . »بوسم  را مي 
 چگونگي روابط تواند بود و ما براي نمونـه، يكـي            ةدهند  مكاتبات فيما بين، نشان   

كنـيم،     را به ايشان، در بخش ملحقات نقل مي        )سره  قدس(هاي امام خميني      از نامه 
هاي عادي هـم بـه فكـر معنويـت و تربيـت                كه امام، حتي در نامه     تا روشن شود  

  1.اند شاگردان خويش بوده
ست كه نيـاز بـه توضـيح مـا       ا تر از آن    در مورد انقالب هم ظاهراً مطلب روشن      

كند كـه     ارائه مي » سند«كتاب خود   حتي آقاي جالل فارسي هم در       ...  داشته باشد 
ردم ايران را به تلويزيـون لبنـان بـرده و           از طرف ايشان فيلم مربوط به تظاهرات م       

  ...كرده است  گزارش را امر سفارت شاه هم اين    تلويزيون هم آن را پخش كرده و      
 ة معـروف ايـشان دربـار      ةن قبيل هست كه آخرين آنها، مصاحب      ها نمونه از اي     و ده 

  ... امام و انقالب بود كه چاپ شده است
  

عليه شاه و انقالب اسـالمي چگونـه بـود؟ و     امام موسي صدر با مبارزين     ةرابط :پرسش
  كردند يا نه؟  آيا ايشان در اقدامات و تصميمات خود با مراجع مشورت مي

 امام موسي صدر با مبارزين عليه رژيم شـاه، بـا توجـه بـه موقعيـت                  ة رابط :پاسخ
ولـي روابـط ايـشان بـا        . طور علني نبود  وابطي كه ايشان داشتند، البته به     منطقه و ر  
 و حـضرت  ، شاگرد و استادي بـود ةو امام خميني بسيار صميمي و رابط   مرجعيت

اينكه آقاي صدر آيـا در      . امام هم لطف خاص خودشان را نسبت به ايشان داشتند         
كنم كـه   كردند يا نه، من فكر نمي هايشان با مراجع مشورت مي      تصميمات و برنامه  

اي   ايـشان بـه مرحلـه     وقتـي كـه     . در جزئيات و مسائل روزمره اين امر الزم باشد        
توانند خود تصميم بگيرنـد، خودشـان يـك كارهـايي را كـه بـه                  اند كه مي    رسيده

ايـن منهـاي مـسائل      . كردنـد   ديدند اقدام و عمـل مـي        صالح اسالم و مسلمين مي    
  .مرجعيت است

                                                                 
  .مراجعه شوددر آخر همين بخش  6 ةبه ملحق شمار.  1
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طـور طبيعـي    نيازي به تقليد نداشتند، ولي بـه   البته تحقيقاً ايشان مجتهد بودند و     
فرسـتادند، يـا خودشـان در      به مراجع قم و نجف و تهران مي      گزارش كار خود را   

كردند و از رهنمودهاي مراجـع   كردند و مطرح مي هايي كه داشتند بيان مي      مالقات
كنـد كـه      اي مشورت مي    وقتي با يك طلبه   صدر  امام موسي   . كردند  هم استفاده مي  

ها هـم  نكند از آ جعي مثل امام مالقات مي  چه بايد كرد؟ به طور طبيعي وقتي با مرا        
هـا هـم نظـري دادنـد كـه          د، اگـر آن   كن  خواهد يا طرحش را مطرح مي       رهنمود مي 

ايـشان در   » هـاي   بحـث   هـم «ما در خاطرات    . پذيرد  صحيح و مثبت باشد قطعاً مي     
ديدنـد كـه طرفـشان حـرف          ها اگـر مـي      همين كتاب خوانديم كه ايشان در بحث      

بنابراين اگر در مالقات    . پذيرفتند  حسابي دارد، منصفانه برخورد نموده و آن را مي        
  .پذيرفتند شنيدند، به طريق اولي مي با مراجع هم مطالب خوبي را مي

  
   ارتباط آقاي صدر با انديشمندان جهان اسالم در چه حدي بود؟:پرسش

 روابط صميمي ايشان با انديشمندان جهان اسالم مثل شيخ محمـد غزالـي،              :پاسخ
بن نبي، مولـود قاسـم و         تر عبدالعزيز كامل، مالك   شيخ بيصار، محمد ابوزهره، دك    

امثال اينها كه بنده شاهد بودم، خوب بسيار دوستانه و بـا نـشاط و گرمـي همـراه       
 صـميمي داشـتند،   ةديگري هم بودند كه با ايـشان رابطـ  هاي بسيار     شخصيت. بود

ي در  تـوانم شـهادت قطعـ       ولي من به علت عدم حضور دائم در بالد عربـي نمـي            
هايي كه من خودم ديدم، در الجزاير و يـا در مـصر و              همه آنها بدهم ولي آن    مورد  

اشـتند و ايـشان   گذ هاي برجسته خيلي به امام صدر احترام مي لبنان، اين شخصيت 
دانـستند و      علمي و يكـي از مفـاخر جهـان اسـالم مـي             ةرا يك شخصيت برجست   

كـه مـا ترجمـه    موسي صـدر  ها، بعد از مفقود شدن امام  هاي اين شخصيت    نوشته
دهنده چگـونگي مقـام و      آوريم، نشان   يها را در جلد دوم اين كتاب م       بخشي از آن  

هاي   موقعيت شامخ امام موسي صدر در بين محافل علمي و فرهنگي و شخصيت            
  .جهان اسالم است

  
  به نظر شما، چه كساني پشت سر ربوده شدن امام موسي قرار داشتند؟ :پرسش

طور كـه بـرادر بـسيار عزيزمـان           ايشان به ليبي، همان    در مورد آخرين سفر      :پاسخ
هـا   شهيد چمران نيز اشاره دارند، اين يك مسئله ساده ناشي از حكومت سـرهنگ             

به نظر من يك توطئه جهاني بود كه از شوروي سـابق تـا آمريكـاي    . در ليبي نبود 
حاضر و رهبري باندهاي تبهكار فلسطيني همكار بـا موسـاد، كـه بعـدها ماهيـت            

د را با عملكردشان در قبال مسئله فلسطين نشان دادنـد، همـه در ايـن قـضيه                  خو
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. اين مسئله يك توطئه جهاني بود تا ايشان را از صحنه خارج سازند            . درگير بودند 
البته مرحوم چمران را نيز در آن سـفر دعـوت كـرده بودنـد كـه ايـشان تـصميم                     

 با توجه به خـصوصيات      امام موسي صدر خود نيز    . گيرد به اين مسافرت نرود      مي
د، روحي بيمارگونه و خاص سرهنگ قذافي قصد نداشت كه به اين مسافرت برو            

گيرنـد كـه در      جمهور سابق الجزاير تصميم مي    ولي بعد از وساطت بومدين رئيس     
 فلـسطين و    ةويـژه مـسئل   ضان براي حل مشكالت جهان عـرب، بـه        ماه مبارك رم  

توانند سرهنگ را روشن كنند كـه حقـايق         جنوب لبنان به اين سفر بروند تا بلكه ب        
طور نيست كه باند تبهكار عرفات و يـا ديگـران مطـرح               صحنه چگونه است و آن    

همـان  ا به اين نكته توجـه نداشـتند كـه م          ولي خوب متأسفانه ايشان گوي    . كنند  مي
 ةات و اخالقيات و شـذوذات، رهبـر همـ         شوند كه خود او از نظر روحي        كسي مي 

بنابراين ايشان اين سـفر  ...  تواند باشد، عناصري مثل عرفات و    اين نوع عناصر مي   
ها دوستانه نبوده و يا اصالً انجام نـشده و ايـشان هـم بـه طـور                    را رفتند، مالقات  

  .شوند غيرطبيعي مفقود مي
 ــ هم آمد  ايران به كه ودجّل سرهنگ مانند ــ ليبي بر حاكم هاي  سرهنگ متأسفانه

ا بپذيرنـد و آن را بـه گـردن ايتاليـا و كـشورهاي            حاضر نشدند مسئوليت قضيه ر    
توانـد   هـاي ماكياوليـستي ديگـر نمـي       ديگر انداختند كه به نظر من اين نوع بـازي         

  فيها شـخص سـرهنگ قـذا      ن مسئوليت حاكمان ليبي و در رأس آ       كارساز باشد و  
وجـه، نـه از جانـب مـردم ايـران و لبنـان و جهـان اسـالم                      در اين مسئله به هيچ    

 ة مـن لكـ  ده است و نه از لحاظ تاريخي فراموش خواهد شد و به نظر   فراموش ش 
تـوان آن را پـاك        هاي سياسي مرسوم در دنيـا، نمـي         ننگي است كه با دوز و كلك      

  .نمود
شـود و يـا دسـتگير         سروپايي از اسرائيل يا آمريكا گم مـي         وقتي كه يك آدم بي    

شخـصيت برجـسته   كشند كه آدم ما چه شـد؟ ولـي      شود، دنيا را به آشوب مي       مي
رود به ليبـي و در   ر عالم اسالم در عصر ما مثل امام موسي صدر مي جهاني و مفّخ  

گويند كـه ايـشان شـبانه بـه ايتاليـا       شود، آن وقت اينها احمقانه مي      آنجا مفقود مي  
مسئله به اين سادگي نيـست      ! كنند كه مسئله حل شده است       رفت و بعد تصور مي    

البته ممكن است مصالح سياسـي      .  تمام شده است   اند حل شده است و يا       كه گفته 
  ــ  مسكوت گذاشته شود   اين مسئله در ايران به ظاهر فعالً      خاصي ايجاب كند كه     

يافتـه   ولي در درازمدت هم اين مسئله پايـان         ــ گونه هم نيست    كه به نظر من اين    
ي ا   و ايـن فاجعـه     ،ها به هرحال ابدي نيستند      من معتقدم كه حاكميت   . نخواهد بود 

وقـت    كه در ليبي رخ داد، باالخره چگـونگي آن روزي افـشاء خواهـد شـد و آن                 
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 كـساني خواهـد شـد كـه         ةابدي خدا و مردم و تاريخ نصيب همـ        لعنت و نفرين    
انـد و ايـن محـروم سـاختن جهـان اسـالم از يـك                  عامل اصلي اين فاجعه بـوده     

يفي قابـل توصـ   مام موسي صدر، نفـرت و انزجـار غير        اي مثل ا    شخصيت برجسته 
نسبت به قذافي به همراه دارد و در واقع همانند نفرت و انزجاري است كـه بعـد                  

گير صـدام و رژيـم    باقر صدر در عراق، دامناز به شهادت رسيدن امام سيد محمد     
  ... بعثي عراق گرديده است

  
 ةتشريف داشـتيد، اقـداماتي را دربـار       عالي زماني كه در واتيكان      ظاهراً حضرت  :پرسش

  باره هم توضيح بفرماييد؟  اگر امكان دارد در اين. ايد  صدر انجام دادهامام موسي
 من چندين ماه بعد از مفقـود شـدن امـام موسـي صـدر بـه عنـوان سـفير                      :پاسخ

قبل از عزيمت به حضور     .  عازم ايتاليا شدم    ــ جمهوري اسالمي ايران در واتيكان    
ام خاصي براي پـاپ     حضرت امام شرفياب شدم و از ايشان سؤال كردم كه اگر پي           

ايـشان  . دهند من سالم ايشان را به پاپ ابالغ كـنم           دارند بفرمايند و اگر اجازه مي     
  : فرمودند

  
   .حتماً سالم مرا به پاپ برسانيد

  
يكـي اينكـه بـه پـاپ بـه          . گيـري كـنم     و دوتا نكته را هم فرمودند كه ابالغ و پي         

مستضعفين قرار بگيرنـد    صراحت بگويم كه ايشان در مسائل جهاني بايد در كنار           
طور از قول ايشان      و نه در كنار مستكبرين و آمريكا، كه البته من اين پيام را همين             

گيـري كـنم،    فرمودند كـه مـن پـي   مسئله دومي هم كه امام تأكيد  . به پاپ رساندم  
آيا ايشان اصالً    كه ببينيم و پاپ اقدام بكنيم   طريق بود كه از   صدر موسي امام ةمسئل

جنـاب  تم بـا عـالي    مالقا اولين موضوع را در   دو هر يا نه؟ من   واند    اليا شده وارد ايت 
   :در مورد امام موسي صدر ايشان گفتند. پاپ مطرح كردم

  
گيري نماييم و نتيجه را بـه شـما اطـالع            شما موضوع را كتباً درخواست كنيد تا ما پي        

  . دهيم
  

ن نوشـتم و  سالمي ايـرا اي رسمي و به عنوان سفير جمهوري ا       من بالفاصله نامه  
بـرخالف رسـم    . طور مكتوب بـه پـاپ منتقـل كـردم         خواست حضرت امام را به    

هـا در   البته پاسخ آن  . و ماه طول كشيد تا پاسخ مكتوب آنها آمد        ديپلماسي، حدود د  
  يك كاغذ بدون آرم واتيكان تايپ شده بود و امضا هم نداشت، ولي خوب پاسخ              

در آن نامـه    .  واتيكان بـه سـفارت آورده شـد        ة من بود كه از طريق پست ويژ       ةنام
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گيري كرديم    آمده بود كه در پي درخواست شما، ما مسئلة امام موسي صدر را پي             
و براي اين منظور از طرق متعدد خاص خودمان در بيـروت و ايتاليـا و دوسـتان                  

هم عـالوه   ! قاعدتاً دوستان ديگرشان  . ديگرمان در كشورهاي مختلف بهره گرفتيم     
ها بودند كه اطالعات الزم را در اختيـار واتيكـان و             رهاي غربي، آمريكايي  بر كشو 

طور قطـع  ها ما به ه با توجه به اين بررسي بعد نوشته بودند ك   ...  دهند  پاپ قرار مي  
انـد و   توانيم بگوييم كه آقاي صدر و همراهانشان مطلقاً وارد ايتاليا و رم نـشده        مي

 و آزاد بشوند و در اين مورد هـم بـه دوسـتان              ما اميدواريم كه ايشان سالم باشند     
خوب اين جمله خيلي معناي ديپلماتيـك دارد     . ايم  ليبيايي خود تذكر دوستانه داده    

و معني آن اين است كه اين مطلب كامالً مربوط به دولت ليبي اسـت و ايـشان از       
ـ     آنجا خارج نشده  ه اند و اين تذكر دوستانه را هم آقاي پـاپ و يـا تشكيالتـشان ب

 ــ  1ن فعالً مقدور نيست    اصل نامه چون محرمانه است نشر آ        ــ .اند  ها داده   ليبيايي
  يـا انجـام گرفـت كـه       هاي بعدي نيز توسط دادگـاه عـالي ايتال          گيري  به هرحال پي  

ها بودم و كل پرونده دادگاه و حكمي كـه در مـورد ايـن مـسئله                 من در جريان آن   
نامه امام موسي صدر خواهـد      ين ويژه ايم و در جلد دوم ا       صادر شده، ترجمه كرده   

عهده كيست؟ گرچه بعـضي را ايـن امـر خـوش            آمد تا دنيا بداند كه مسئوليت بر      
  !نيايد
است  قذافي شخص و ليبي دولت عهده بر چنانهم قضيه اين مسئوليت هرحال به

البته در مورد ايـن مـسئله مـن بـا        . اند  و يقيناً امام موسي صدر به ايتاليا وارد نشده        
طـور تحقيـق و قطعـي و يقينـي      د چمـران هـم صـحبت كـردم و ايـشان بـه            شهي

اند   جا نرفته اند و هيچ    ر در ليبي بازداشت شده    صد موسي امام كه بود اين شان  عقيده
 مطالبي كه شهيد چمـران    . است سرهنگ قذافي  عهده هم صددرصد بر   و مسئوليت 

ـ  و است متعدد و مشروح اند،  داشته بيان موضوع اين مورد در  دو نمونـه از    ،يكـي  ام
نامـه     شـهيد چمـران را در ايـن ويـژه          ةهاي منتشرنـشد    آن توضيحات و سخنراني   

مـسائل لبنـان بـه مرحـوم         خـصوص  در را كه ايـشان    اي  نامه طور  همين .آوريم  مي
طور   اند، شايد در جلد دوم بياوريم تا اوالً حوادث لبنان آن            مهندس بازرگان نوشته  

! مان روشن شود و ثانياً نويسندگان از شاه تـا شـمعون       كه بوده براي دوستان ايراني    
 هماننـد  و كننـد   مـي  طـور فكـر     ايـن  كه كساني و اند  نوشته صدر موسي امام عليه كه

كننـد، بـا خوانـدن ايـن      مـي  داوري و قضاوت صدر موسي مورد امام نماها در   چپ
 كـه   طـور   حقـايق را آن    و وجود آورند   خودشان به  تفكر در تغييري تاريخي، مطالب

                                                                 
عنـوان  جناب پاپ چون محرمانه نيست و همچنين گزارش امر بـه امـام خمينـي بـه                جانب به عالي   اين مةمتن نا . 1

  . در آخر همين بحث خواهد آمد7 ةملحق شمار
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 بداننـد  ولي! بمانند استوار خود عقيده بر نبودند مايل هم اگر و نمايند ارزيابي هست
ـ  كه هـا را   هـدايت آن   متعـال  خداونـد  از همچنـان  البتـه مـا    و نيـستند  راسـت  راه هب
  !واستاريمخ

  
 اين مسئله چه بـود؟ آيـا ايـشان در ايـن زمينـه اقـدام                 ةنظر حضرت امام دربار    :پرسش

  خاصي انجام دادند؟
، اقـدامات مختلفـي انجـام دادنـد از قبيـل            )سـره   قـدس (حضرت امام   !  بلي :پاسخ

گيـري امـر از طريـق وزارت امـور            تلگراف به بعضي از رؤساي دول عربـي، پـي         
خارجه و مسئولين كشور، تعقيب مسئله از طريق پاپ و واتيكان، تجليـل از امـام                

ـ    ها و بازخواست    هاي متعدد و مالقات     موسي صدر در سخنراني    ود  از سرهنگ جّل
تر آنكه وقتي هيئت ليبيايي درخواست كرد كـه   كه به ايران آمده بود و از همه مهم       

سرهنگ قذافي به ايران بيايد، امام اجازه ندادند و فرمودند من عازم قـم هـستم و                 
و ايـن امـر نـشان       ...  اول هم بايد  قذافي مسئله امام موسي صدر را روشن سازد           

هم قـذافي را مـسئول ربـوده شـدن امـام موسـي صـدر                دهد كه حضرت امام       مي
 امام موسي صـدر در اول    ةهاي امام را دربار     ن كامل ديدگاه  البته ما مت  . (دانستند  مي

  .)ايم اين كتاب آورده
  

كنند كـه مراجـع تقليـد و علمـاي بـزرگ ايـران و                 گاهي برادران لبناني گله مي     :پرسش
گيـري قـضيه امـام موسـي صـدر،       ورد پـي طور كلي نظام جمهوري اسالمي ايران در م   به

  ... اي و نه تلگرافي، نه اعتراضي، نه قطع رابطه...  اند اقدام الزم را به عمل نياورده
قايان مراجـع تقليـد     به نظر من آ   :  البته سؤال را بايد به دو بخش تقسيم كرد         :پاسخ

 بـه   هـم تلگـراف   .  اقدمات زيادي كردند   )سره  قدس(ها امام خميني     آن ةو در طليع  
 و هـم    ،1رؤساي بالد عربي مخابره نمودند، هم به شدت به قذافي اعتراض كردند           

طـور كـه اشـاره شـد، از طريـق پـاپ و        قطع رابطه را پيشنهاد نمودند و يا همـان      
  . مطلوب نرسيدةموضوع بودند كه متأسفانه به نتيجگير  واتيكان پي

ـ هايي چـون شـهيد آ       پيشنهاد شخصيت  در مورد قطع رابطه كه     اهللا صـدوقي و   ةي
عمـالً  » گروه فـشار  «ديگران بود، متأسفانه هم دولت موقت كوتاه آمد و در مقابل            

و بحث و بررسـي     ...  كاري انجام نداد و هم ديگر دوستان مسئول كوتاهي كردند         

                                                                 
هاي مراجع عظام ايران را كه اغلب تـاكنون در جـائي منتـشر نـشده                ، چند نمونه از تلگراف     8 ةدر ملحق شمار  . 1

اگر به دسـتمان رسـيد در جلـد         ... البته اسناد اقدامات مراجع عظام نجف در اختيار ما نيست           ... آوريم  است، مي 
  . كنيمدوم نقل مي
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چون شما حادترين سؤال را در پايان تـوان     ...  اين امر نياز به فرصت ديگري دارد      
  ... ساختيد وو نيروي سخن گفتن من مطرح 

  
خوب استاد وقت شما را گرفتيم و ظاهراً خيلي خـسته شـديد امـا اگـر اجـازه           :پرسش

  هست گفتگو را ادامه دهيم؟
 امام موسي صدر زياد     ةها دربار   گفتني...  واقعش خسته شدم  !  خيلي ممنونم  :پاسخ

و است و تمام نشده، اما فعالً به همين مقدار اكتفا كنيم تـا اگـر توفيـق يـار شـد                      
  !خوانيم حقير آماده گرديد، در آن مطالب ديگر را مي» دفتر خاطرات«

  
   علميه ةحوز
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  1ملحقات
  
  

  اي به شهيد بهشتي نامه. 1
  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم
  

  ة الرئاس ـ االسالمي الشيعي االعليالمجلس
 عقل منفصل و مكمل وجود و دور نزديـك و دوسـت ارجمنـد،     برادر عزيز و  

بـه عـالوه   . شنود با تو رو نـداد     و مدتي كه گفت  شد  . حضرت بهشتي دام عزه   
صدها شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين حائـل در پـيش داشـتيم سـعي       

  . دو بار گزارش كوتاه و بلندي تقديم كنم،كردم يكي
رفتـه ابعـاد توطئـه        حبت شد و حال كه رفتـه      اي از دوستان هم اينجا ص       با پاره 

هـاي جهـاني منطقـه را بـراي           گردد و عواطف سياسـت      تر مي   روشن و روشن  
كند با وضوح بيـشتر صـدق نظريـات مـا،             تحوالت عظيم سال آينده آماده مي     

 بـودن  تـر  هـاي مـا، خطرنـاك       هاي ما، صدق فـداكاري      هاي ما، نصيحت    رؤيت
هاي ليبي و عراق كه مقاومت        اران عرب  و همك  ها  ها، جنبالط   روش كمونيست 

مقاومـت در چنـد     . گـردد   ثابت مـي  را در معرض خطرهاي جهاني قرار دادند        
فـتح، محـور    .  اخير وضع داخلي خود را تا حدودي تصفيه كـرده اسـت            ةهفت

  .ابوصالح، ابوموسي و حتي ابواياد را كنار زده است
و همكـاري   » م مشترك اعال«از طرف ديگر روابط بهتر، همكاري بيشتر تا حد          

هـاي گذشـته      كننـد هرچنـد زخـم       جانبه در جنوب لبنان با جوانان ما مـي          همه
خـصوص ابوعمـار و ابوجهـاد بـا      كنند و به  العاده عميق بود ولي سعي مي       فوق

  . مالطفت و تدابير ديگري جبران كنند
                                                                 

جانـب بـه آنهـا اشـاره شـده اسـت و بـراي تكميـل          ايـن حبـة اين ملحقات مربوط به مسائلي است كه در مصا   . 1
  .گرددموضوعات مورد اشاره در پايان گفتگو، نقل مي
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 مردم جنـوب را كـه ثمـره ده         ة هم بتوانيم دل شكسته و مرغ پريد       اميدوارم باز 
بـازان چـپ و خودخواهـان         ل فداكاري و صبر و سكوت را به بركت حقـه          سا

صفت از دست مقاومت كشيدند، از نو رام كرده آرام نماييم و باز هم                جنبالط  
  .به حمايت مقاومت موفق شويم

ها و عقايـد قـرآن چـه     ها، تجربه ها، بحث ها،  نوشته خوب راستي برادر كتاب 
  . رسانسالم به خانم ب. شد؟ برايم بفرست

  
  موسي صدر

11/1/77  
  
   اسالميةمؤتمر آشنائي با انديش. 2

الجزاير، براي شركت در هفتمين مـؤتمر  » ةالتعليم االصلي و الشؤون الديني      ةوزار«از  
ساله با شركت گروه كثيـري از  كه همه»  اسالميةآشنايي با انديش«المللي براي    ينب

ل اسالمي و مـشكالت مـسلمانان،       علماء و انديشمندان جهان، براي بررسي مسائ      
عوت امسال براي اولين بـار      اين د . گردد، دعوتي رسيده بود     الجزاير تشكيل مي   در

 به عمل آمده بود؛ و       ــ شود   كه به زبان عربي از قم منتشر مي         ــ »الهادي «ةاز مجل 
ـ         نويسنده به   آن مجلـه؛ در ايـن كنفـرانس         ة عنوان يكي از اعـضاء هيئـت تحريري

  .شركت نمود
» وزو  تيـزي « مرداد، در شـهر      3تيرماه تا    20از  »  اسالمي ةمؤتمر آشنايي با انديش   «
 كيلومتر با پايتخت الجزاير فاصله دارد، برقرار بود و در جلـسات آن، كـه                120كه  

هـا   نفر از آن   150كردند كه      نفر شركت مي   1500صبح و عصر منعقد بود، در حدود        
دادنـد و     شورهاي اسالمي تشكيل مـي    ها و اساتيد معروف ك      را علماء و شخصيت   

بقيه از بين هزاران دانشجوي داوطلب الجزائري، بـه حكـم قرعـه انتخـاب شـده                 
  .بودند

، بيشتر بدين منظـور اسـت كـه         »الجزائر«طور ساالنه در      تشكيل اين كنفرانس به   
 مـسائل مهـم و مـورد نيـاز مـردم            ة اسالمي دور هم گرد آيند و دربـار        دانشمندان

بحث و بررسي كنند و نتيجة آراء و افكـار خـود را تحـت عنـوان                 مسلمان جهان   
  .اعالم دارند» قطعنامه«

سـاله اسـتعمار خـارجي و تبـشير مـسيحي در            سي و  تسلط صد  از طرف ديگر،  
هـايي    كوشش ةرغم هم    علي  ــ  و ديگر كشورهاي اسالمي شمال آفريقا       ــ الجزائر

  ها بـه عمـل آمـده،    روه گةشخصيت و استقالل معنوي از طرف هم كه براي حفظ    
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 خواهي نخواهي عوارض نامطلوب و تأثيرات منفي در جوامع اسالمي آن سـامان      
به جاي گذاشته و مشكالتي از نظر حقوقي و اجتماعي ايجاد كرده كـه مـسئولين                

را در  ل اين كنفـرانس؛ مـشكالت       آگاه و دورانديش الجزائر را واداشته تا با تشكي        
هـاي معقـول و       حـل    و طبق موازين اسـالمي، راه      يك سمينار علمي مطرح سازند    

  .منطقي ارائه دهند
فـرانس   دانشجو از سراسر الجزائر در يك كن       1200از سوي ديگر، حضور حدود      

هــا در بحــث و گفتگوهــاي كنفــرانس، يــك گــام  اســالمي و شــركت عملــي آن
 الجزائـر، بـا حقـايق       ةكـرد شنا ساختن نسل جوان و تحـصيل      راه آ آميز در       تحسين

  .ديني و انديشه اسالمي است
موضوعاتي كه قبالً تعيين شده بود تا در كنفرانس امسال مطـرح شـده و مـورد                 

  :بحث و بررسي قرار گيرد، عبارت بود
   تشريع و روح شريعت اسالمية مسئل.1
  هاي دشمنان اسالم  وحدت اسالمي و توطئه.2
  گري در بالد اسالمي  تبشير مسيحيةسئل م.3
  هاي مسلمان در جهان هاي اسالمي و اقليت  وضع خانواده.4
   نقش و وظايف وسايل ارتباط جمعي در جهان معاصر. 5

ها و علماي معروف جهان اسـالم، كـه امـسال در مـؤتمر شـركت                  از شخصيت 
، دكتـر توفيـق شـاوي       يماني  دكتر محمد عبده  : توان افراد ذيل را نام برد       داشتند مي 

، شـيخ   )انـدونزي (، دكتر عبدالقهار مذكر     )تركيه(، دكتر عصمان طوران     )عربستان(
محمد ابوزهره، زينب الغزالي، شيخ محمد غزالي، دكتـر عبـدالعزيز كامـل، دكتـر                

، دكتـر   )مـصر (احمد شرباصي، دكتر احمد حوفي؛ دكتر محمد عبدالرحمن بيصار          
، امـام   )سـوريه (الدواليبي، دكتر مصطفي زرقاء     عبدالرحمن صابوني، دكتر معروف     

، دكتـر   )لبنـان (موسي صدر، دكتر صبحي صالح، احمد قبيسي، دكتر عمـر فـروخ             
، المهدي بوعبدلي، شيخ ابراهيم بيوض، مفدي زكريـا؛  )فلسطين(مصطفي ابومغلي  

دكتر عمار طالبي، دكتر عبدالملك مرتاض، شـيخ سـعيد صـالحي، محمـد صـالح             
، )اسـتراليا (، دكتـر دنـس ولكـر    )سـنگال (، محمدابراهيم جـوب   )الجزائر(رمضان  

حسن زهراوي، احمد سـحنون، محمـد البورقـادي، محمـد الفاسـي، عبـدالكريم               
، شـيخ حبيـب مـستاوي، عبـدالجليل تميمـي،           )مراكش(خطيب، محمدبن عبداهللا    

، )اردن(، دكتـر محمدعبـدالرحمن خليفـه        )تونس(عثمان كعاك، مصطفي الغزالي     
  ). تهران(و دكتر سيدجعفر شهيدي ) مالي(د جيري سيدي محم
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پاكـستان، اوگانـدا،   : هاي فوق، نمايندگاني هم از كـشورهاي   عالوه بر شخصيت  
  .در اين مؤتمر شركت داشتند...  فرانسه، يوگسالوي، كويت، تانزانيا، هند و

اء و بزرگـان    ز علم نفر ا  28 روزي كه جلسات كنفرانس ادامه داشت        13در طول   
شده سـخنراني و بحـث كردنـد و سـپس بـه اشـكاالت                موضوعات مطرح  ةدربار

  .ها، پاسخ دادند هاي ديگر و دانشجويان، در همان زمينه شخصيت
گرديد و تا     مي كننده توزيع  بين اعضاء شركت   و» كپي  پلي« بالفاصله   ؛ها  سخنراني
ا، در چند مجلد چاپ و منتـشر       ه   اشكاالت و پاسخ   ة آنها، به اضاف   ة هم ؛سال آينده 

 5شـده در سـال پـش، مجموعـاً در     ها و مباحث مطرح    كه سخنراني گردد چنان   مي
  .كننده توزيع گرديد صفحه چاپ شده و بين اعضاء شركت2000مجلد بزرگ و 

طور كلي كار كنفرانس با موفقيت، توأم بود و چند روز بـه پايـان كنفـرانس،                   به
 تشكيل گرديـد كـه       ــ  هر پنج موضوع   ة دربار  ــ نامههايي براي صدور قطع     كميته

گـري و موضـوع وسـائل ارتبـاط       خطـر تبـشير مـسيحي    ــ نويسنده در دو كميته   
  . شركت داشت ــ جمعي

 ةشده از طرف پـنج كميتـه در روز پايـان كنفـرانس، در جلـس           هاي تهيه   قطعنامه
  .عمومي خوانده شد و به تصويب رسيد
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ـ  » شيعه «نفر شركت چند  ـ      در اي سـزايي در آگـاهي عمـوم    هن كنفـرانس، تـأثير ب
كنندگان و مردم الجزائر، از آراء مذهب شيعه داشت و در كنفرانس هم بـا               شركت

هـاي مختلـف، مـورد        اهتمام خاصي آراء و فتاوي علماي بزرگ شيعه به تناسـب          
گرفت ازجمله نظر شيعه در اجتهاد، عدم جواز ازدواج دائم با زنـان             توجه قرار مي  

شـيخ محمـد    «جالـب آنكـه     ...  لمان، كيفيت ثبوت رؤيـت هـالل و غيـره         غيرمس
لـه  جمدر مواردي، از  » مصر«احوال شخصيه   كرد كه در قانون       هم نقل مي  » ابوزهره

 اماميه بر عمـوم مـذاهب مقـدم داشـته شـده             ةنظر شيع » طالق ثالث «در موضوع   
  ...  است

ي شـيعه و آراء اهـل   و ظاهراً اگر ما تحرك بيشتري از خود نشان دهيم در معرف     
توانيم ايفا كنـيم؟ و تـأثير زيـادتري از خـود بـه يادگـار                  بيت نقش بيشتري را مي    

 كنفـرانس  ةاحياء اجتهاد در اسالم در قطعنامـ    گنجانده شدن ضرورت    ...  !بگذاريم
  ... الجزائر يكي از همين آثار بود

  
  1352 آبان ،قم

  سيد هادي خسروشاهي
  

* * *  
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  ر فقه مالكيمتعه د. 3
  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم
  

   الموافق12/6/1393وزو في  تيزي
  

  أخي في االسالم الشيخ حبيب المستاوي المحترم
عه و شـروطها    المت  السالم علكيم و بعد أرجوان تكتبوا بوضوح كامل رأي الفقه المالكي في           

  ! الي مصدر فقهي علي االقلةو أرجو ايضاً االشار
  عمك وشكراً ابن

  هادي الخسروشاهيسيد
ـ مثالً علي سـبيل اليقـين  : ةلأسكتب الفقه المالكي ذكرت هذه المكل  *  اقـرب المـسالك    

 و هـو مـشهور و       ة الكثيـر  ه و شروح  »مختصر خليل « و   .شيخ الدرير لفي فقه االم مالك ال    
علي كل فنكاح المتعه في مذهب مالك جائز علي المشهور بشرط ان اليقع االتفاق علـي                

بحيث اذا نواها الزوج الذي بيده العصمه اليعتبر زانيـا و يلزمـه             . تذكر في العقد  المتعه و ال  
  .  وارث و الحاق ولد و الي غيرذلكة كل مايترتب علي ذلك من عدةوجالزو يلزم 

  سالم، عمكم، الحبيب المستاويلوا
ـ  ةان صور  ـ ة العقد لدي بعض العلماء المالكيه، يجب ان تبقي دائمه ولكن ني اقـع  زوج و و ال

  .  موقته التمنع صحه الزواج عندهةحياته و انه قاصد حيا
  »القرآن مع«والشيخ احمد حسن الباقوري يجوز المتعه في كتابه 

  
  :توضيح

جانب و پاسخ از مرحوم شيخ حبيب مـستاوي از علمـاي تـونس و         اصل سؤال از اين   
  . به خط او است و توضيح بعدي از امام موسي صدر و به خط ايشان است

جانب و يادداشت، اشاره شيخ محمد غزالي به تـأليف شـيخ        طر آخر هم به خط اين     س
  .حسن الباقوري است

  
  ع امام عليةدربار كتابي و اباضيه رهبر. 4

ترين  ي از معروفكنند كه  يك  زندگي ميـ خوارج ـ  در الجزائر، گروهي از اباضيه
سـاله در كنفـرانس     شيخ سليمان داودبن يوسـف، همـه      ها، به نام    رهبران مذهبي آن  

كننـده در   هاي شـركت    از جوان . مرد جالبي بود  پير. كرد  انديشه اسالمي شركت مي   
مـردي  . گرفـت    علماء بـالد تمـاس مـي       ةكرد و با هم     نس، بيشتر فعاليت مي   كنفرا

  ... مطلع از تاريخ بود
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الخوارج مـن االنـصار   «: كپي شده، تحت عنوان روزي دو جلد از يك كتاب پلي      
جانـب آورد و ضـمن   براي امـام موسـي صـدر و ايـن         » 1اهللا وجهه   االمام علي كرم  

هاي او را بررسي كنيم و قبل از چاپ كتاب، بـه   توضيح، از ما خواست كه ديدگاه     
  .كات را مورد توجه قرار دهدايشان ارائه دهيم تا در چاپ كتاب، آن ن

  : او در پشت جلد كتابي كه به من اهداء كرد، چنين نوشته است
  

  .الي االستاد الهادي خسروشاهي في قم
    E1- ATTEF        .من الشيخ سليمان داودبن يوسف

 CHARDHIA           غردايه ـالعطف

  .رئالجزا
  .بع الكتابجو مالحظاتكم حتي يأخذها به عين االعتبار قبل ان يطيرو هو 

  
  
  
  
  
  
  

  تصوير متن يادداشت
  
  
  
  
  
  
  

                                                                 
  . جانب موجود است اينةنخط شيخ سليمان همچنان در كتابخان نسخه از كتاب با دستهما. 1
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مـن كتـاب او     ...  براي امام موسي صدر هم مطلبي مشابه اين مطلب نوشته بود          
را به ايران آوردم كه بررسي كنم و نظريات و پيشنهادهاي خـود را بـراي ايـشان                   

اي از امام موسي صدر، در پاسـخ          مدتي گذشت و ناگهان ديدم كه نامه      ...  بفرستم
  !ه درخواست شيخ سليمان به دستم رسيدب

 خود را بـه    ةاالت، كتاب را بررسي كرده و نظري      همه اشتغ امام موسي صدر با آن    
 و بعـد بـراي آنكـه مـن هـم در جريـان       ،شيخ اباضـي در الجزايـر فرسـتاده بـود         

جانـب در  اش را بـه ايـن   هاي ايشان باشم، از سر مهر و لطف، فتوكپي نامه           ديدگاه
  ... ستقم فرستاده ا

كـنم تـا روشـن شـود كـه رمـز         ايشان را به شيخ سليمان، عيناً نقل مي       ةمتن نام 
  : موفقيت امام موسي صدر در چه چيزي بود
  
  اخالص در عمل+ ن كوشش در حد فوق توا

  
  :كافيست متن نامه را بخوانيد

  
  

  ةرئاس
  المجلس االسالمي الشيعي االعلي لبنان

  
  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  
  اهللا ةلجليل الشيخ سليمان داود حفظنا اموال

  
االول : لقد قـرأت الكتـاب الكـريم فوجدتـه قـسمين          : اهللا و بركاته    السالم عليكم و رحمة   

 البطال الخوارج اولئـك الـذين       ة الدقيق ةت و المواقف االسالمي   اخبار المروءأت و البطوال   
تهـذيب و   فـصيل و    ان هذا لقـسم يحتـاج الـي ت        .  الشر ةيسلموا من اقالم ألسوء و ألسن       لم

  .ة االسالمية للمكتب و ضرورياً رائعاًتنظيم مبوب و يصبح كتاباً
بـن    اما القسم الثاني و هو موضوع العالقات بين الخوارج و بين االمام اميرالمؤمنين علـي              

السالم فهذا موضوع معجل و ضروري و مـستقل و البـد مـن طرحـه علـي                    ابيطالب عليه 
القـسم   المورخين للنقاش، لـذلك فـاني أقتـرح فـصله عـن             الرأي العام االسالمي و علي    
ـ ة علميهاالول و طبعه كمقال في مجل  ـ ة ادبي  او طبعـه علـي االستنـسل و ارسـاله     ة معروف

  .للباحثين في انحاء العالم االسالمي للتعليق عليه و لنقده و اكماله
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ن كبـر، لـذلك فـا      المـسلمين كبيـره و ا      ة و نتائجها لوحد   ة كبير ةارجو اال تتعبوا فان المهم    
و علـي كـل   :  لإلسالم موضع رضااهللا سبحانه و تعالي    ةصرف الوقت و الجهد و المال خدم      

  .واهللا يحفظكم و الي القاء. حال فاني حاضر لكل امر بانتظار تكليفكم لي
  

  موسي صدر
  ع رجب يوم مولد االمام علي13

  
  
  اي از امام صدر نامه.  5

  :مقدمه
 مسائل جنوب لبنـان  ةد عليه برادر دكتر چمران به بهان  اي اخيراً به دستم رسي      جزوه

هـاي لبنـان      ايـن جـزوه مـرا بـه يـاد خـاطره           ...  !اند  چاپ كرده » رفقا«كه به نظرم    
  ...انداخت

هاي تاريخي و باستاني صور و صـيدا      ام، ولي از ديدني     چند بار من به لبنان رفته     
 و يـك بـار كـه    ،ام فتـه هر بـار مـشتاقانه بـه ديـدار امـام صـدر ر            . ام  چيزي نديده 

هـا، همـراه      ها بود از بيروت تا صور، به عنوان دفـاع از فلـسطيني              راهپيمايي غربي 
و مدرسـه فنـي   ...   و پس از صرف شام بـه صـور  ،امام صدر شبانه به صيدا رفتيم    

كرد و به جوانـان محـروم جنـوب لبنـان درس              اش مي   آنجا، كه دكتر چمران اداره    
شب را تا ديروقت نشـستيم، بالخـصوص        ...  ي تعليمات؟ داد و به جوانان ايران      مي

موقع خواب كه رسـيد اطـاق كوچـك        . كه چمران را چندين سال بود نديده بودم       
اش نصيب من شـد و امـام صـدر و چمـران و بقيـه در                   چمران با تخت يك نفره    
اذان صبح بود كه صـداي انفجـار و بمبـاران همـه را              ...  !سالن كتابخانه خوابيدند  

اي   نماز را كه خوانديم امام صدر و چمران و ديگران رهسپار دهكده           ...  كردبيدار  
شدند كه در آن نزديكي توسط اسرائيل بمباران شده بود و چند كشته و مجـروح                

  ... !از خود به يادگار
 به لبنـان رفتـيم و مـن          ــ  عمره  ــ مه مكر ةمدتي گذشت در مراجعت از مك     ... 

وقتي قبلي هم نگرفته بـودم،      . در دفتر كارش رفتم   صبح زود به مالقات امام صدر       
رويي از من استقبال كرد، يك        او با همان سادگي و گشاده     ...  !همان روش طلبگي  

 علميـه و    ةويژه قـم و حـوز     ضاع ايران و به   ساعتي نشستم و صحبت كرديم، از او      
 طور كـه گـاهي مـا     همان! حرف بزند » فارسي«خواست كه    خيلي دلش مي  ...  رفقا

العظمـي آقـاي خـوئي در       اهللا  يـة آ حرف بزنيم تا به قـول     » تركي«د  خواه  مان مي دل
  ... »!!دلمان باز شود«نجف 
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برويم كه همه وقت بيشتري براي      » عاليه«بعد قرار شد كه عصر همراه ايشان به         
  ... !گفتگو داشته باشيم و هم ديداري از آن منطقه

 يـا هتـل محـل اقامـت،     - شياح-نشين و جنوب بيروت  ه شيعه عصر كه از منطق   
هاي مسلسل به     را بچه » تاكسي«عازم ساختمان مركز اسالمي شيعه بودم، چند جا         

  ...داشتند و بازرسي؟دست نگه
بـا  » مـل أ«جوانان . دم وضع فرق كرده بود كه رسي » حازميه«جلو ساختمان مركز    

  !پائيدند ا را ميجزد، همه هاي كالشينكف كه برق مي مسلسل
سخت انـدوهگين  ...  به دفتر امام صدر رفتم    ...  !كارت شناسايي من بود   » لباس«

از ابوعمـار تلفنـي   ...  داد ها جـواب مـي   كرد و يا به تلفن بود، بدون وقفه تلفن مي 
العمـل خـودداري كننـد، از بـشير جميـل رهبـر نظـامي                 خواست كه از عكس     مي

را تحويل مركز اسالمي شـيعه بدهنـد تـا          » مينمجر«خواست كه     ها مي   فاالنژيست
  ...؟ داخله كند و جنگ داخلي آغاز نشودم» دولت مركزي«

  : هايش كه تمام شد گفت تلفن
  دانيد چه خبر شده؟  مي
   :گفتم

  
  ،!جا تاكسي را و مسافرين را بازرسي كردند فقط چند! نه
  

   : گفت
  

هـا را در    نفـر از فلـسطيني  27 عمل نزديك شـده اسـت،      ة تجزيه لبنان به مرحل    ةتوطئ
...  انـد  الرمانه كه مركز مسيحيان است، در اتوبوس به گلوله بسته و قتل عام كـرده         عين

 ة آن دهنـد، جنـگ داخلـي حتمـي اسـت و آينـد            العمل نـشان      ها عكس   اگر فلسطيني 
شايد اسرائيلي ديگر در كنار اسـرائيل فعلـي و در قلـب لبنـان؟ و قربـاني                  ...  نامعلوم

  ...  !عيان و محرومين جنوباصلي شي
  
خواست تاريك بشود كه بـا تاكـسي بـه محلـه               سه ساعتي نشستيم، هوا مي     ،دو

  ...برگشتم» ها هتل«
صبح كه  . شد  صداي رگبار مسلسل، خمپاره، موشك انفجار يك لحظه قطع نمي         

براي خريد نان به بيرون رفتم، چندين اتومبيل منهدم شـده و چنـد جنـازه وسـط         
رفـتم  ! افسر پليس كه آنجا ايستاده بود، گفت با شما كاري ندارنـد           ...  !خيابان بود 

هـا آمـاده شـليك، پـشت          هـاي فاالنژيـست     چي  نان خريدم، ولي ديدم كه مسلسل     
زدند   اي را مي    جنبنده هر...  ، حساب و كتابي در كار نبود      !اند  هاي شن نشسته    كيسه
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  تلفن كردم به مركز اسالمي     پس از سه روز،   . روز از هتل بيرون نرفتيم    و سه شبانه  
كـه   سـرانجام افـسري    و...  !را بدهـد   مـا  خروج كارهاي ترتيب صدر تا امام  شيعه

ما را سوار تاكسي كـرد،      » امام صدر «همراه سربازانش در جلو هتل بود، به احترام         
  ... !!بلند بود دود بيروت جاي همه برخاست، از كه شديم، هواپيما فرودگاه رهسپار

  
* * *  

  

هـا   قتل عام فلـسطيني ...  ها گذشت، سوريه نيروهاي خود را به لبنان فرستاد         تمد
 مسيحيان وجدان هـر انـساني را        ةالزعتر به وسيل    لباشا، نبعه و تل   در كرنتينه، جسرا  

 ةالثـور   صـوت «يـان راديـو     در اين م  ...  ساخت  كه احساس انساني دارد، آزرده مي     
ـ      » الفلسطينيه داد كـه چـرا بـا سـوريه و      رار مـي امام صدر را سخت مورد حملـه ق

  ... مسيحيان لبنان همكاري دارد؟
هاي عربـي را   دادم و روزنامه هاي اين راديو را گوش مي هر شب من همه برنامه 

اي در چنـدين صـفحه بـه امـام       خواندم و سرانجام نامـه      رسيد، مي   كه به دستم مي   
  :صدر نوشتم وسخت بر او تاختم كه

  
كند كـه بـه جـاي همكـاري بـا مقاومـت               چنين ايجاب مي  آيا مسئوليت تاريخي شما     

هاي مسيحي فاالنژ و احرار و جنايتكاراني مانند سليمان فرنجيـه             فلسطين، با فاشيست  
 نفر را كـشته اسـت و يـا كاميـل شـمعون و پيـر                 27كند به دست خود       كه افتخار مي  

كنيـد و    همكـاري     ــ  كه فتواي قتل عام را صادر كرده است         ــ جميل و اسقف شربل   
الزعتـر و جـسرالباشا      نبعـه و تـل    ...  از نيروهاي اشغالگر بعث سوريه پشتيباني كنيـد؟       

اصوالٌ اگر دخالـت    ...  كند؟  كنند و نيروهاي شما دخالت نمي       پشت سر هم سقوط مي    
جنـبش لبنـان    ...  كردنـد   ها مسلمانان و مقاومت را قتل عام نمي         سوريه نبود، فاشيست  
هـا از سـوي نيروهـاي شـما مـورد حملـه قـرار                  فلسطيني كنيد و   عربي را محكوم مي   

  ... آميز ديگر گيرند و اخبار فاجعه مي
 در لبنان چه عيبي دارد كه امروز به خاطر مبارزه بـا آن،               ــ  الئيك بودن   ــ مگر علمنه 

بايد قتل عام راه بيافتد؟ مگر در لبنان دينـي وجـود داشـت؟ و مگـر شـمعون و پيـر                      
  ... ...! رند كه به درد خدا و خلق خدا بخورد؟جميل و فرنجيه ديني دا

  
تند بود و آن را بـه وسـيله پيكـي فرسـتادم، شـايد چنـد                 !  من طبق معمول   ةنام

  !...روزي نگذشته بود كه پاسخ امام صدر رسيد
 كه اگر نوشـتنش در آن   ــخواهم  خودم معذرت ميةممن از چاپ متن كامل نا     

، ولي   ــ ن لحن، امروز يقيناً مجوزي ندارد     آنشر مجدد آن و با      ! بود  زمان جايز مي  
ا كه در بـاال   جمالتي ر ــ!ام صدر روشن است كه من چه نوشته هاي امام     از پاسخ 
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و خـود پاسـخ،     ...  ــ   هندة چگونگي محتواي آن نامه باشد     دنقل كردم شايد نشان   
چنـان  است لبنان، عليه مسلمانان، كـه هم روشنگر خيلي از حقايق معركه چپ و ر 

  .شناخته مانده استنا
اي از تـاريخ و   سازم كـه گوشـه      پاسخ امام صدر را فقط به اين منظور منتشر مي         

جانبـه  كـه هنـوز در ايـن زمينـه يـك          و كساني مبارزات شيعيان لبنان روشن گردد      
كننـد، در قـضاوت خـود تجديـدنظر            مـي  چاپكنند و جزوه و نشريه        وري مي دا

و اكنون كـه امـام صـدر در ميـان مـا             ! بنمايند و حقيقت را فداي مصلحت نكنند      
كنـيم   نيست الاقل از درد دل او آگاه شوند و البته به اميد آزاديش روزشماري مـي           

  .داريم اش را هميشه بزرگ مي و يادش را همواره گرامي و خاطره
  

18/10/59   
  1سيدهادي خسروشاهي

  
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                 
 منتشر شد و اكنون به تناسب موضوع ايـن كتـاب،   » اطالعات « مة، در روزنا1359ماه  اين نامه و مقدمه، در دي     . 1
  .نقل آن مبادرت گرديدبه

  »تاريخ و فرهنگ معاصر«
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  اهللا الرحمن الرحيم بسم
    

  1 قم ـهادي خسروشاهي المحترم لسيداالخ العالمه، ا
  

چـه  » مـداده يعـادل دمـاء الـشهداء       « مجاهد، با قلمـي كـه        ةم، عالم برادر عزيز و مكر   
فكران خلقـي را مجـروح و عقـل و       تيرهاي زهرآگيني كه جسم مبارزان حق و روشن       
كنـد و اخـتالف و شـك و تهمـت و              ادراك و روش مردم را پريشان و منحـرف مـي          

نمايد، خطري بزرگ است كه از خطـر دشـمن خـارجي              ي ايجاد مي  هاي داخل   تناقض
كننـد، كمتـر نبـوده و در نتيجـه قلـم مجاهـدان                كه مجاهدان با خون خود دورش مي      

نمايـد و وحـدت و اطمينـان و قـدرت          مخلص و بيدار، اين خطرهـا را نيـز دور مـي           
  .نمايد معنوي جامعه را حفظ مي

ه مزيد تشكر حاصـل آمـد، چـه مـصداق       عزيزت رسيد، الزم به تذكر نيست ك       ةنام
اگر بر تو يابن بنت الرسـول صـادق نيايـد، بـر كـه تطبيـق                 . » اخيه المؤمن  ةالمؤمن مرآ «

  كند؟ مي
كننـد و بـا خوانـدن      و يقين دارم كه آن دوست پرتجربه، با گوش خـود فكـر نمـي              

 شـود، پريـشان     كه از عراق پخش مـي     »  الفلسطينيه ةالثور  صوت«مقاالت و حتي شنيدن     
دانيـد اولـين كـشور عربيـست كـه پخـش        عراقي كه خود بهتر مي. خاطر نخواهد شد 

هـايش را      كمـك  ةهمه دفاتر فتح را تعطيل كرد و همـ        را در راديو منع و      » فتح«برنامه  
 اردوگـاه  16 دفتـر فـتح و   64اكنون  كند، در حالي كه تا هم      التحرير العربيه مي   ةبه جبه 

هايـشان، در    رهبـران و خـانواده  ةومـت و همـ   افـسري مقا  ةدريب نظامي و دانـشكد    ت
سوريه هستند و هم امروز با سه نفر از رهبـران بـزرگ الفـتح در شـام مالقـات دارم،         

و اگـر سـوريه بـا مقاومـت همـين امـروز             ) ابوالسعيد، ابوماهر، ابومازن  (خالدالحسن  
بـه   در فـتح محكـوم       كه» ابونضال«بسازد و همكاري را از سر گيرد، باز عراق جز به            

هـا و دفـاتر هواپيمـايي سـوريه كـار             ها و سـفارت      حمالت باوتيل  ةاعدام است و هم   
 تحريـر  ةرود و جبهـ  و به دنبال كار خود مـي      اوست، به كسي از مقاومت كاري ندارد        

  .را كه حتي يك مرتبه در اسرائيل فعاليت نداشته، بيشتر تقويت خواهد كرد
هـاي   بود گويا عنايتي به قرائـت شـماره   مطالبي كه مرقوم شده ةد، درباردر  برادر هم 

كـنم چنـد عـدد ديگـر          حال سعي مي    ايد و در عين     نفرموده» المحرومين  صوت «3 و   2
حسين قطيش به تهران آمده و بـا اخـوي تمـاس خواهـد              » حركي«بفرستم و دوست    

  .گرفت، اميدوارم او را ديده و تفاصيل بيشتري را مطلع شويد
  

  :و اينك چند مطلب
اين دو موقف يكي نيـست، موقـف مـا در ايـن چنـد               » ا و موقف سوريه   موقف م  «.1

خـصوص    مسلمانان و فلسطينيان، كه به اعتماد مسلمانان و بـه         : شود  جمله خالصه مي  

                                                                 
  .توب استاين عنوان در روي پاكت نامه مك. 1
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گروهي از مـسيحيان    «شيعيان مصون و مكرم هستند، در مقياس احزاب راست مسلح           
و تـر     ا مـسلح  هـ قدرتـشان متكـافي نيـست، آن      » انانو جمعي از رهبران قديمي مـسلم      

سرائيل هـم يـك نـوع       كند، ا   سخاوت تقويتشان مي  هاي غرب با    تر هستند، كمك    منظم
. يـرمنظم هـستند   اسـلحه و غ      بـي  دارد و در مقابـل، مـسلمانان غالبـاً        ها  آهنگي با آن    هم

 را بـه  هـا نهـاي عربـي هـم آ      ان تمام شده، دولـت    رنگي به ضررش  ها هم چند    فلسطيني
  .مطلق داردقدرت شبه» تحف«هرچند . اند جان هم انداخته

ولـي  !) حفظ لبنان (اند    تدريج هدف واضحي درست كرده    بايد افزود كه مسيحيان به    
حفظ مقاومت، از زير بار امتيـازات مـسيحيان   (هاي چپ و اسالم     مسلمانان بين هدف  

هـاي عربـي، سـوري، لبنـاني، افكـار قـديمي كـه بـا                  آزاد شدن، تغيير رژيـم قوميـت      
گمـراه و پريـشان   ) مي زده، انتقام و غيـره م بوده و ماسك تقد   خودخواهي جهنمي توأ  

  .هستند
آهنگي جالبي وجـود داشـت، زيـرا هـدف، دفـاع از اسـالم و                  در هفت ماه اول هم    

 به آينده موكول كـرديم، ولـي        مناطق اسالمي و مقاومت بود و اصالحات اجتماعي را        
هـاي مـسلمانان      خـون  ةط مبحـث كردنـد و بـر مكاسـب و ثمـر            گرايان خل    چپ بعداً

لبنـان   بـرادر، در   علمنـه  .تندبرافراش محلي ادارات و» علمنه« شعار. اندازي كردند   دست
چه مـسيحيان نيـز بـه    .  محلي، تقسيم لبنانة محو شدن در مسيحيان است و ادار ةنتيج

تر آنكه، در ايـن     همه مهم  از سازند و   پا زده و دولتي براي خود مي        ادارات دولتي پشت  
جمهـور،  ها درهم شكسته شد و رئيس        دخالت سوريه مقاومت مسيحي    ثرموقع و در ا   

كـرد، پـذيرفت و    پيمان ملي جديدي كه عرب بودن لبنان و الغاء طائفيت را تأييد مـي       
در اين موقـع حملـه از طـرف فـدائيان بـه تحريـك جنـبالط و        . جنگ تمام شده بود 

ـ     كشي شروع شد و اصوالً      حيمسي. ها، شروع شد    چپ راي ايـن حركـت      هيچ دليلـي ب
ها به آمريكـا و فرانـسه    سوريه را اين كار در محذور گذاشت، مسيحي   . وجود نداشت 

هـا يـا اسـرائيل     طرفي سوريه نبـود، دخالـت غربـي    و واتيكان توسل جستند و اگر بي     
طرف مانـد و جلـوي سـيل اسـلحه و مهمـات         از اين جهت سوريه بي    . شد  حتمي مي 

تحريـك چـپ    . شـد، گرفـت     ن مـي  وارد لبنـا  فدائيان و چپ را كه از خـاك سـوريه           
حملـه تبليغـاتي شـروع      . هـم خـورد     روابط مقاومت و سوريه به    .  شروع شد  هللمقاوم
رفته حمله و تيرانـدازي     رفته. دست سوريه در حنا ماند    . ردجنگ شدت پيدا ك   . گرديد

قـدر بـه      خواندنـد آن  ! »ارتش اشغالگر «به ارتش سوريه شروع شد و ارتش سوريه را          
 عالقات اساسي بـين او و فـتح         االسد و   حمله شد كه اگر اعصاب آهنين حافظ      سوريه  

  .كند حسين مي  در يك هفته كلكشان را چون ملك.نبود
اي مسئولين سوريه بايـد گفـت روش          طور خالصه و با اعتراف به اشتباهات پاره         به

ايـت  ها و يـا مـسلمانان و يـا حم    وجه خصمانه و براي كشتار فلسطيني  هيچ سوريه به 
عجيـب آنكـه پروپاكانـد      . مسيحيان نبوده است و پروپاكاند، كار را خراب كرده است         

هـاي ايـران و فرانـسه هـم بلـه؟             حتي روزنامه . چپ و راست عليه سوريه شروع شد      
 سوريه خوشـنود بودنـد و    ـ راست هم از اختالفات فلسطين. چرا، چپ معلوم است

  .ندسعي كردند با حمايت اضعف، خالف را ادامه ده
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كـشي شـركت كنـيم و خـون           توانستيم در جنگ جبل و مـسيحي        نمي: اما موقف ما  
. از جنـگ اجتنـاب كـرديم      . جوانان خود را در راه مجد و شهرت و به ناحق بريـزيم            

ها، باقي مانديم، شـهداي فـراوان    ولي در دفاع از مناطق خود و از سنگرهاي فلسطيني       
پـنج بـار بـه      .  مقاومـت را حفـظ كنـيم       دوم آنكه سعي كرديم روابط سوريه با      . داديم

سـاعت جلـسه     7دمشق سفر كردم و اسد را ديدم و آخرين بار بـا حـضور ابوعمـار                 
داشتيم و خدا شاهد است كه اسد مسئول اين خالف نبـود و هنـوز هـم ايـن تـالش              

  . ادامه دارد و الحمدهللا تالش ما در اين كنگره اخير رياض مؤثر بود
خوانيد كه اخـتالف مـا بـا احـزاب            ر عدد دوم مجله مي    سوم آنكه اعالم كرديم و د     

  ).2شود عدد  تفاصيل در مجله ديده مي. (سبب خالف ما با مقاومت نيست
الزعتر و جسر الباشا در حـالي سـاقط شـد كـه ارتـش سـوريه اشـغالگر                     نبعه و تل  
دخـول  . شـان ادامـه داشـت       كننده عليـه  هاي منفجر   يراندازي و بمب  شد و ت    شمرده مي 

وريه در اين منـاطق مـستلزم مـرور از منـاطق تحـت تـسلط فـدائيان بـود و                 ارتش س 
تـسود وجـوه و تبـيض       «تبليغات صدها برابر حقايق است كه اگر روزي كشف شـود            

  .»وجوه
الزعتـر را پيـراهن عثمـان     ولـي تـل  . توان كاسـت    از مظالم كتائب و احرار هيچ نمي      

  .بدانيد
  : فرمائيد مي
  

  . كردند عام نمين و مقاومت را قتلها مسلمانا تاگر دخالت سوريه نبود فاشيس
  

  .ها بدتر بود قبل از دخول سوريه وضع نظامي مسلمانان و فلسطيني
 جسر الباشـا قـبالً    .  قتل عام گرديد   كرنتينه و مسلخ و مخيم ضبيه قبالٌ سقوط كرد و         

كرد چـپ و راسـت دسـت او را            از سوريه زخمي شده كه احساس مي      . محاصره شد 
  .عام هم از طرف آقايان هم صورت گرفتاند، چه توقع داريد؟ قتل گذاشته توي حنا

وقـت كـه مـردم     جـز آن . وقت مورد حمله من قرار نگرفت جيش لبناني عربي، هيچ  
چنـان عليـه    آورد، آن خصوص شيعيان را كه اكثريت آن را به وجـود مـي           مسلمان و به  

سران وه افـسران او بـا افـ       بـه عـال   . كـرد   كرد كه عليه اسرائيل نمـي       سوريه تحريك مي  
هـاي     از جـيش لبنـان عربـي  تقويـت كـرديم و كمـك               قـبالً . اسرائيل مالقات كردند  

  .گونه به او نموديم همه
رغـم    علـي . هـا، تـاكنون از مـا صـادر نـشده و نخواهـد شـد                 اما حمله به فلسطيني   

ها هم كه حضرت عبـاس         فلسطيني ةخر هم آ...  تيراندازي و اهانت   حمالت اعالمي و  
چنـان   حـال آن اس يك مجرم به تمام معني اسـت، درعـين         قياده عامه و ابوالعب   ! نيستند

  .ايم كنار مقاومت ايستاده ايستند، ما در مي اكرم پيغمبر ةصحاب كه در مقابل
، زيرا فقط و فقط بـراي ديـن خـدا و       فاني احمد اهللا علي ذلك    : اما حمالت تبليغاتي  

 بـه   ـــ اكنون آنها و رفقايشان ام و هم گرفتهها قرار    حفاظت آن مورد هجوم كمونيست    
الحـسن و     كنند، ولي ابوعمار، ابوجهـاد، ابـوالزعيم، خالدالحـسن، هـاني            من حمله مي  
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شـنويد، از بغـداد       اي كـه شـما مـي        الثـوره   همه معتدالن فتح، رفقاي ما هستند، صوت      
  .و حالش معلوم است! شود پخش مي

بـه هرحـال بـاز      . فرموديد   كاش مطالعه مي   ايد،  ها را خوب نخوانده     گمان دارم مجله  
كند و نخواهيم گذاشت به اميـد         ها را كسي قتل عام نمي       فلسطيني. هم خواهم فرستاد  

اده هـم سـگ       ريمون. هاي مسيحي با وجود سوريه پيروز نخواهند شد         فاشيست. خدا
اليـاس سـركيس    . المللـي بـود     هم او طالب پليس بين    . زردي است كه برادر شغالست    

 درجه از او بهتر است، زعامات تقليـدي خـود فـرو ريختنـد و بعـد از جنـگ                     صدها
  .حنايشان رنگ ندارد

دانيـد؟ در لبنـان تنهـا محـيط حكومـت ديـن، ازدواج و                 را ضد اسالم نمي   » علمنه«
رأي   هاي مسيحي با جنبالط و چپ هـم         طالق و ساير احكام شخصي است، فاشيست      

 بايد چپ برنجد، ولـي چـرا مقاومـت فلـسطين     هستند، بايد پرسيد از مبارزه با علمنه  
  بايد ناراحت شود؟

مگـر در لبنـان دينـي بـود؟ مگـر        «: فرسـائي فرموديـد     كمي در اينجاي كاعذتان قلم    
دين دارند، ديني كه به درد خلـق بخـورد؟ آيـا ايـن موضـوع                ...  شمعون و فرنجيه و   

ي سـر   يـد؟ مگـر كـس     ا  چه شنيده ! اهللا  سبحان» ارزد كه كشتار شيعيان را سبب شود؟        مي
هـا  مگر مـا بـا آن     . رفدار علمنه هستند  عكس مسيحيان ط  علمنه كشت و كشتار كرده، به     

  ايم؟ گام شده هم
ياد سيدالشهداء بايـد كـه غوغـاي قـاتالنش نگذاشـت حـرف بزنـد و           ! هادي عزيز 
  : سپس گفتند

  
  ) عمك يا حسين الندري ماتقول ولكن انزل علي حكم ابن(
  

  . خيلي وارونه جلوه داده استموج تبليغات مطالب را
هـاي جنـبالط      ها و نيرنگ    هاي مسيحي    درصد كادرهاي فلسطيني به علت توطئه      60

قـدم    بـه   خدا شاهد است كـه قـدم      . و چپ و عدم درايت رهبران مقاومت كشته شدند        
وجـه در      هـيچ  سـوريه بـه   . تا همين امروز نصيحت ما به مقاومت ادامه داشـته اسـت           

شـدگان مقاومـت بـه     اشته و حتي در جنگ اخير عـدد كـشته  كشتار مقاومت دست ند 
  .رسد  نفر نمي20دست سوريه به 

هـا و معلومـات بـرادر،         هـا و مجلـه      اميدوارم نامه . شود  راستي از دور قضاوت مي    هب
سـليمان فرنجيـه از مجرمـان بـزرگ         . آقاي قطيش شما را در جريان حوادث بگـذارد        

هـاي    كشي او به دست خـودش سـال         م، آدم تاريخ است و ما با او سخت مبارزه كردي        
  .بوده است 1985سال قبل از حوادث اخير لبنان، يعني در سال 

كند سخن از مسئوليت تاريخي مـن          عزيزت مرا پريشان مي    ةاما آنچه سخت در نام    
  : است، به ياد كلمه پيامبر بزرگ اسالم هستم كه فرمود

  
  . لمكان استقم هودهشيبتني سور
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ئوليت تاريخي نبود، اگر هزار سـال تهمـت و نـاروا عليـه شـيعيان             راستي اگر مس  هب
شناختند بـاز كـار آسـان بـود،      نبود و ما را ستون پنجم در ميان مسلمانان و عرب نمي    

  : گفتيم كرد صاف مي اي در روش ما حكومت نمي زيرا هيچ عقده
  

  .نصادق من يصادقنا و نعادي من يعادينا
  

  اسـرائيل   ـــ  ردن فلسطين از دست دشمنان خـدا      و اگر حاصل ديگري براي آزاد ك      
  .داري ديگر جز مقاومت وجود داشت، باز مشكل آسان بود  اگر مشعلــ

 و اگـر    .داد روش قـاطع داشـته باشـيم         و اگر هماهنگي ميان شيعيان به ما اجازه مي        
هـا نبـود و       كرد و اگر تبليغات آن در دست كمونيست         مقاومت خود را اسير چپ نمي     

  .قدر وضع آسان بودچ...  اگر
خون شـيعيان را    . هاي موجود مقاومت را بايد حفظ كرد        و اآلن و در مقابل حقيقت     

ز ذلـت تـاريخي     خور كرد و بايـد آنهـا را مردانـه تربيـت كـرد و ا               نبايد حرام و سگ   
آهنـگ   با مسلمانان بايـد هـم  .  را بايد حفظ كرد     ــ  جبل عامل   ــ جنوب لبنان . درآورد

اسـرائيل  » تقـسيم «زيـستي كـرد، كـه در غيـر ايـن صـورت،        يد همبا مسيحيان با . بود
بايد دين مردم را حفظ كرد، بايـد غربـت شـيعيان را در              . تر  سازد خطرناك   ديگري مي 

هـا مبـادئي      ايـن : بايد با حق و عدالت بود و راست گفـت         . جهان عرب احساس كرد   
ـ «مسئوليت بزرگ اسـت ولـي   . كند  مشي ما را ترسيم مي      است كه خط     ذين جاهـدوا  وال

لبنـان را كـه هـيچ    . حقـايق را روشـن سـازد   . خداوند هدايت كنـد » فينا لنهدينهم سبلنا 
  .سوز ندارد، نجات دهد دل

  واظنه فاعل
   موسي الصدر ـالمخلص الشاكر

  
* * *  

  

 امام موسي صدر، كـه آن را در بحـران حـوادث لبنـان در                ةاين بود متن كامل نام    
گـواري،  خي كه حاكي از يك دنيا خلـوص، بزر        پاس...  پاسخ نامة من نوشته است    

هـا و اسـناد ارسـالي بـود و       اطالعاتي كـه در مجلـه  ةايمان و عمل است، به اضاف    
توضيحات برادر قطيش، حقايق را روشن نمود و نويسنده را شرمنده ساخت كـه              

 و ايـن   ـــ و امروز نشر اين نامه...  چرا بدون تحقيق كامل آن نامه را تند نوشتم؟      
 و هميشه   ، خود عذر تقصيري است به پيشگاه آن عزيز به ظاهر غائب            ــ نامه ويژه

  ... حاضر در قلب
  

  هادي خسروشاهي سيد
   هـ1416قم، رمضان 
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  اي از امام خميني نامه. 6
  

  بسمه تعالي
  

  .االسالم آقاي صدر دامت بركاته ةحجم و خدمت جناب مستطاب سيداالعال
عالي و مجاهدات شما در راه حقـوق شـيعه و كوتـاه كـردن دسـت                 از سالمت جناب  

عـالي را بـراي مـا حفـظ         ستمكاران متشكر شدم، اميد است كه خداوند تعالي جنـاب         
فرمايد و ترقيات روزافزون، كه قواي جواني را در راه واهب العطايـا صـرف فرمائيـد          

  . باقي نمائيدةل به سرمايهاي نافذه را مبد ايهو سرم
هاسـت كـه زائـل    ت از دست خواهيم داد و برد با آن  آنچه پيش ما است از شئون طبيع      

  .هاي اليزال نائل شدند را فداي اليزال نمودند و به نعمت
شـود    ، گويا ورأء همين عالم طبيعت است كه در آن مي          سوا نورا ِمو ورائكم فالت  عرجِل ا يق

 از   و تحـصيل ممتنـع اسـت       ،صيل نورانيت كرد و با رفتن از اينجا، رجـوع مجـال           تح
 جوان، كه نور فطرت، مثل مـا پيرهـا در آن خـاموش             ةخداوند تعالي توفيق براي طبق    

  .نشده، خواهانم
عالي اميد دعاي خير دارم براي عاقبت، كه اين چند نفسي كه بـاقي مانـده                و از جناب  

  .ل  گذشته استصرف اليعني نشود، آنچه مث
  

  اهللا ةيم و رحموالسالم علك
  اهللا خميني روح

  94ه الحج  ذي8
  
  گزارشي به امام خمينيو   پاپهاي ب نامه. 7

  
  !جناب عالي

 خدا را از صميم ةالسالم، پيامبر پاك و كلم ح عليهسال نو، ميالد حضرت عيسي مسي
  .بزرگ خواستارمقلب به شما تبريك گفته و براي شما سالمتي و آرامش از خداي 

كنم كـه خداونـد سـال جديـد را، سـال رهـائي ملـت         همچنين دعا مي! جناب  عالي
لهستان، افغانستان، فلسطين و همه ملل تحـت سـتم و اسـتعمار امپرياليـسم شـرق و                  

داري دولتـي شـرق و        غرب، قرار دهد و مستضعفين جهان كـه در اثـر ظلـم سـرمايه              
برنـد، بـه     سـر مـي     فقر و گرسـنگي بـه     داري خصوصي غرب، در محروميت و         سرمايه

  . حقوق انساني خود برسند و در صلح و صفا و عدالت زندگي كنند
خواهم كه به مناسبت سال نو و به عنوان هديـه تولـد عيـسي          اجازه مي ! جناب  عالي

   هـزار مـسلمان مقـيم رم و حومـه، از شـما بخـواهيم كـه                 50السالم براي     مسيح عليه 
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 دهيد اجازه داده شود مركز اسالمي رم كـه زمـين آن ده سـال قبـل بـه ملـك                      دستور
چنان انتظار دارم بـراي     هم.  رم اهداء شده است ساخته شود      فيصل از طرف شهرداري   

تـر او، مـردم       آرامش مادر پير و فرزندان كوچك امام موسي صـدر و خـانواده بـزرگ              
جناب روشـن گـردد بـه         نان، سرنوشت ايشان با دخالت آن عالي      مسلمان و مسيحي لب   

اميد آنكه ايشان زنده باشند و به ميـان ملـت خـود، مـردم محـروم لبنـان برگردنـد و                  
سـپاس و تـشكر خـود را    . جنگ داخلي بين مسيحيان و مسلمانان لبنان پايـان پـذيرد          

  . روي زمينبه اميد پيروزي همه مستضعفين جهان بر مستكبرين. دارم تقديم مي
  

  و با درود 
  هادي خسروشاهي سيد

  سفير جمهوري اسالمي ايران در واتيكان
  
  

  العالي امام خميني مدظله حضرت العظمياهللا ةيامت، آ قائد محضر
  

ماهـه اخيـر را معـروض        گـزارش كوتـاهي از عملكـرد يـك         بعدالتحيه والـسالم محترمـاً    
احمد آقا نوشـتم كـه خـدمتتان عرضـه            مطالب ديگري نيز بود كه به برادرم حاج       . دارد  مي

  .خواهند داشت
 در مورد حضرت آقاي موسي صدر كه با پاپ حضوراً مـذاكره كـرده بـودم، پـس از                    .1

هـا بـا نتـايج تحقيقـات       تحقيقات آن  ةنتيج: انب نوشتند كه  جطور كتبي به اين     دو ماه به  
ايتاليـا نـشده   آقـاي صـدر هرگـز وارد    : مقامات قضائي ايتاليا يكسان است و آن اينكه     

  .است
اگـر آقـاي    . عـالي بـه اروپـا ضـرورتي اسـت            اعزام نماينده مذهبي از طرف حضرت      .2

حائري يزدي و يا عالم ديگر مسلط به زبان و آماده براي دخالت در امـور سياسـي و                   
  .مصاحبه و غيره اعزام شود خيلي مناسب خواهد بود

نـون يـك    اك  بق آمار منتـشره هـم     ط.  پاپ براي بازديد چند كشور آفريقايي رفته است        .3
 بـا    ــ موزشگاه، مدرسه، درمانگاه و غيره     اعم از كليسا، آ     ــ ميليون و نيم واحد وابسته    

. كننـد  صد و ده هزار كشيش و راهبه و پزشك و كارمند در سراسر آفريقا فعاليت مـي           
ر واقـع شـده و مـثالً        ثسوادي اكثريت مردم مـؤ       و بي  بيشتر مسيحيت با توجه به جهل     

قط در مالوي تعداد مسلمانان نسبت به يك قرن پـيش بـه يـك سـوم تقليـل يافتـه                     ف
  .است

 مجلـه و  8 ةب فارسـي منتـشره در خـارج بـه اضـاف         ضـدانقال  ة روزنام 24هاي     نمونه .4
 در پـاريس و لنـدن و رم، بـه بـرادر دكتـر      ه عربـي سـعودي و عـراق منتـشر        ةروزنام

هـا و چنـد    مي روزنامه و فهرست اساواليتي، همراه طرحي ارسال گرديد كه عين نامه      
  . گردد ها به پيوست خدمتتان تقديم مينمونه از آن
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 قرآن مجيد به ايتاليايي، كه توسط يـك بهـائي و يـك كـشيش                ة در مراجعه به ترجم    . 5
اند و اغـالط عمـدي زيـاد ديگـري            ترجمه نموده » شاهزادگان«را  » ائمه«انجام گرفته،   
 كامـل قـرآن مجيـد زيرنظـر     ةبه ياري خـدا ترجمـ  روي اين اصل . دخور به چشم مي 

مستقيم حقير با همكاري چند نفر مسلط به زبان ايتاليايي آغـاز شـده و اميـدوارم كـه        
  . دعا بفرمائيد تا توفيق پايان يافتن آن نصيب حقير گردد

 به دنبال كوشش فراوان و مذاكره با برادران عرب، به ياري حق براي اولين بار بـراي                  .6
  . ذبيحه اسالمي آماده گرديدةهزار مسلمان مقيم رم و حومپنجاه 

انـد كـه مـورد       برادران عرب براي اين منظور شركتي تأسيس و دو فروشـگاه بـاز كـرده              
  .استقبال مسلمانان متعهد قرار گرفته است

هـا     سومين سالگرد انقالب اسالمي در محل سفارت با شركت گروهـي از شخـصيت              .7
جانب ضمن سخنراني بـه عربـي،    و دوست برگزار و اين و سفراي كشورهاي اسالمي   

  .مواضع جمهوري اسالمي را توضيح دادم
مراسـم بزرگداشـت    » ناپل«هاي اسالمي دانشجويان ايتاليا هم در شهر           برادران انجمن  . 8

برپا كردند كه به دعوت حقير دانشجويان مسلمان عراقي و لبناني هم شـركت كردنـد                
هر رفته و ضمن سخنراني بـه عربـي و فارسـي در حـدود دو     جانب نيز به آن ش  و اين 

  .نفر بودند پاسخ داده شد 200ساعت هم به سؤاالت مختلف آنان كه در حدود 
ها مراسـم را در يـك    اشتن محل مناسب در رم بچهدمتأسفانه به علت نبودن جا و ن   

 مركـز   سالن وابسته به كليسا برگزار كردند كه اميدواريم با حـل مـشكل مكـان بـراي                
الحمـدهللا  . فرهنگي اسالمي ما در رم، كليه اجتماع برادران در آن محل برگـزار گـردد              

 48اند و در يك ماه گذشته هـم           هاي اسالمي در ايتاليا خيلي فعال شده        برادران انجمن 
اند و انتظـار دعـاي    احمر ايران اسالمي فرستاده  كارتن دوا و پوشاك توسط ما به هالل       

  . ارندعالي را د خير حضرت
اي از آن بـه       ايم كه نمونـه      انقالب اسالمي چاپ كرده    ةاخيراً كتابي به ايتاليايي دربار    

  .شود پيوست تقديم مي
  

* * *  
  

انتظـار  : ... ام  آقا خدمتتان معروض داشـته    در مورد دو موضوعي كه توسط احمد      
  .بذل عنايت دارم

  
  اهللا ظلكم الوارف ادام
  هادي خسروشاهي سيد

  ∗ ايتاليا ـرم

                                                                 

.  چون محرمانه نبود عيناً نقل گرديـد  ،شاره به پاسخ واتيكان در گزارشي به امام خميني         ا جانب به پاپ و    اين ةم نا ∗
   .  از چاپ آن معذوريمسخ واتيكان چون محرمانه است، فعالًًمتن اصلي پا



476    يادنامة امام موسي صدر

  هاي مراجع ها و بيانيه نامه چند نمونه از
  
  
  سره به حافظ اسد متن نامه امام خميني قدس. 1

  
1/7/1357   
   1398 شوال 20

  
  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  
  

  حضرت آقاي حافظ اسد
   صمود و رفضة جبهة سوريه و رئيس كنگريجمهوررئيس
  

موسـي صـدر    آقاي سـيد االسالم  ةحججانب از غيبت جناب     پس از اهداي سالم، اين    
ع را با سران كـشورهايي كـه        عالي تقاضا دارم كه اين موضو       از جناب . نگران و متأثرم  

مـا  . اند در ميان گذاريد و اهتمام آنان را جلـب نماييـد       فلسطين اجتماع كرده   ةدر قضي 
كـاي بـه پـشتيباني آمريكـا        و ملت ايران در اين عصر گرفتار رژيمي هستيم كـه بـا اّت             

هــا   آزاديةجمعــي و ســلب همــ ي و كــشتارهاي دســتهآتــش ديكتــاتورملــت را در 
پناه ايـران كمـك       هاي اسالمي براي رهايي ملت بي       ما از شما سران دولت    . سوزاند  مي
انـد و    دژخيمـان شـاه خـرد شـده    ةبرادران مـسلمان شـما در زيـر چكمـ        . خواهيم  مي

  .به جان آوردههاي مهم ايران برپاست ملت را  حكومت نظامي كه در اكثر شهرستان
  :شود  نقل مي ــاهللا عليه و آله و سلم  صلي ــاز پيامبر اسالم

  
  كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته  
  
هاي اسالمي كه قدرت دفاع از ملت مظلوم مـا             افراد و از جمله شما سران دولت       ةهم

  .را داريد مسئول هستيد
  

  اهللا و بركاته ةوالسالم عليكم و رحم
  ي الخمينياهللا الموسو روح
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   مصر ـاالزهر شيخ به نجفي مرعشي العظمياهللا آيت تلگرام. 2
  

   1357شهريور : تاريخ
  قاهره  

  االزهر الشريف العالمة الجليل الشيخ عبدالحليم محمود، رئيس ةسماح
 االمام الصدر، رئيس المجلـس االسـالمي الـشيعي االعلـي فـي              ةتلقينا نبأ اختفاء سماح   
لق و االسـتياء و نعتبـر الموضـوع مـساساً بكرامـة علمـاء المـسلمين          لبنان، بمزيد من الق   

  .فنرجو بذل اقصي المجهود لرفع الغموض عن ظروف اختفائه و االفراج عنه
  

  الدين الحسيني المرعشي النجفي شهاب
   ايران ـقم

  
  
  
  به شاه اردن گلپايگاني محمدرضا سيد العظمياهللا ةيآ تلگراف متن. 3

  
  بسمه تعالي

  
   عمان ـ الملك الحسين بن طالل المحترمجاللة

  .اهللا و بركاته ةالسالم عليكم و رحم
ـ نود أن نعرب لكم      ضيفاً لكـم   ة االردني ةر القذافي يزور المملك    الرئيس المعم   ان ة بمناسب  ـ

األسي و القلق العميقتين الذين يغمران نفوس المـسلمين و المجاهـدين و االحـرار                  عن ــ
 اختفـاء االمـام المجاهـد       ةالم و تطبيق مبادئه الحكيمـه نتيجـ       جاد االس الثائرين العاده أم  

السيد موسي الصدر الذي زار ليبيا، بدعوة من الرئيس القذافي، ثـم اختفـي اثـره و هنـاك       
ـ          ه لـم يغـادر ليبيـا بعـد، فالرجـاء متابعـة هـذا            شواهد تؤكد وجود مؤامرة في البـين و اّن
ـ قاً للحق و اعترافاً بقيمة هذه الشخـصيه الد        الموضوع مع الرئيس القذافي و ذلك احقا       ةيني 
ـ       المجاهده و غسالً للعار الذي يلحق ليبيا        التنـسي،  ة، نتيجه ذالك و بذالك تقـدمون خدم

  . االسالميه المجيدهةلألم
  

   99 رجب المرجب 30
  الگلپايگاني
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   الشيرازيعبداهللا السيد العظمياهللا ةيآ متن بيانيه. 4

  
  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  
  .اهللا و بركاته ةنان المجاهد، السالم عليكم و رحميا ابناء شعب لب

الـذي انـزل فيـه    «مع اطاللة شهر الطاعة و الغفران، شهر العمل و االيمـان، شـهر رمـضان        
ـ                »القرآن ل  ادعوكم للتأزر و التĤلف في حل مشاكلكم العويصة و توحيـد صـفوفكم و العم
 لبناء لبنان حر موحد، ولدحر االيدي االثيمة التي تريـد النيـل مـن تالحمكـم                 ةواحديدا  

  .الوطني و التعايش االخوي
  . اللبنانيون المسلمونةايها االخو

 نحـو   ةية توجه باسـتمرار ضـرباتها القاصـم       ان االمبريالية العالمية المويده للصهيونية الدول     
 االسالمي فـي لبنـان، فتقـوم بايجـاد النعـرات             االسالميه في كل مكان، نحو الكيان      ةاالم

 علي ارضكم و استبعادكم و من ثـم نهـب           ةبلدكم االم حتي تتسني لهم السياد     الطائفيه في   
  .خيراتكم و ثرواتكم

 أخري تقوم بها و تبذل لها جهدا كبيرا متواصال هي االطاحة برجال الدين الكبـار                ةو ضرب 
مية و يعلمون من اجـل مـصالحها و منافعهـا ليـل             و الذين يتحملون مسئولية االمة االسال     

قـام بهـا     ة، فكانـت افجـع قـضي      ةطاتهم بصورة مباشرة او غيـر مباشـر       نهار و تحديد نشا   
 االمـام الـسيد موسـي       ة وضع خطـة مـدبرة العتقـال سـماح         ةاالستعمار في تلك المنطق   
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 خيانه بحـق     و اخفائه من اعين الناس حتي يتسني لهم كل ما يريدون القيام به من              ،الصدر
  .الشعب اللبناني المناضل
 به هذا الرجـل   الكبري بحق االمام السيد موسي الصدر اال لما امتاز         ةولم تكن هذه الجريم   
  كبري علي الصعيدين الديني و السياسي حتـي أصـبح حاميـا ألبنـاء               ةاالسالمي من اهمي 

هـضا و   مناطائفته مدافعا عن حقوق كل المحرومين و المستـضعفين فـي تلـك المنـاطق،           
 الجريمـة    بحيث لم ير االستعمار بدا من القيام بهذه        ة و الصهيوني  ةمحاربا للمطامع االمپريالي  
  .ةالكبري و الخيانة البشع

اء علـي صـوت الحـق و        و قد ظن العدو انه بهذا العمل االجرامي سوف يتمكن من القـض            
كنـه هيهـات ان يخمـد     و ل، و علي نشاطات رجال الدين و ابنائه الغيورين ةالعدل و الحري  
  . القرآن و ابناء االسالمةصوت حمل

 االمام السيد الصدر مضافاً الي كونه جريمـة كبـري ال            ةان اعتقال سماح  : اقول لكم جميعاً  
 ة ان علينا جميعاً أن نتابع القـضي        و هي تعتبر مسا بكرامة الطائفة و       ،يمكن غض النظر عنها   

  :ة التاليقاطبكل قوه و امكان و هاهنا اذكركم بالن
  . االمام السيد الصدر اسائت الي المسلمين عامة و العلماء بصورة خاصةة ان قضي.1
 لقد قمنا في بادي االمر بارسال البرقيات الي كل من المـسئولين فـي لبنـان و سـوريا و                .2

  .ليبيا و طالبناهم بمتابعة القضية و اعالمنا عن جهودهم المبذولة فلم يرجعوا لنا بالجواب
 فـي تلـك الـبالد و اال         ة علي عدم وجود سماح    ةا ان تاتي باالدلة القاطعة الدال     لي ليبي  ع .3

 و عندئذ سنقوم بواجبنا االسالمي و نتخذ موقفـا اسـالميا صـارما              ،فهي المسؤولة بالنهاية  
  .تجاهها و نقول كلمتنا االخيره بحق المسؤولين فيها

 و حزم، باالفراج عن سـماحة    ةليبيا بقو ب   علي الدول االسالمية و شعوبها جميعا ان تطال        .4
  .قبل ان يتسع الخرق علي الراقع

 رمضان المبارك و هو اليوم الذي نفذ فيه المخطط االستعماري بحق سـماحة             25 ان يوم    . 5
ـ      ي مبتـدعي  االمام السيد الصدر و ال بد ان يقوم فيه ابناء لبنان باضراب عام اسـتنكارا عل

  .ةالفكرة و مرتكبي الخيان
 و سـيكون    ،تاما فان المجامع العلمية و الشعب االيراني الملسم سيتابع القضية انشاءاهللا          و خ 

 و سـيروا الـي   .معكم علي طول الخط مطالبا باالفراج من سـماحته و عودتـه الـي لبنـان             
 االطهار، السيما االمـام المنتظـر الحجـة         ة النبي و االئم   ة القرآن و عناي   ةاالمام تحت رعاي  
، تو آزركـم    ة، فاهللا معكم و الشعوب االسالمي     ةلتحقيق اهدافكم المشروع   )عج(الثاني عشر   

ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهـم المنـصورون و ان   (و النصر حليفكم، انشاءاهللا   
  .اهللا العلي العظيم و صدق) جندنا لهم الغالبون

  
  .اهللا و بركاته ةوالسالم عليكم و رحم
  ة مشهد المقدس ـايران

  سيد عبداهللا الشيرازيال



480    يادنامة امام موسي صدر
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  اهللا الرحمن الرحيم بسم
  

  . و سالم علي عباده الذين اصطفي،الحمدهللا
  .الي كل المسلمين الملتزمين المسؤولين في العالم

مين لالمـس االسالم و   ة الكبري التي ارتكبت في حق حضرة حج       ة علي الجريم  ةقد مرت سن  
 النكراء التي القت صـمتا مـشبوها مـن    ةموسي الصدر في ليبيا، هذا الجريم االمام   ةسماح

  .قبل العالم
 في لبنـان، الرجـل الـذي لـيس        ةد الروحي و السياسي الكبير للشيع     قبل سنة سافر القائ   

  . و كل المستضعفينللبناني فحسب بل للعالم االسالميملكا للشعب ا
 و كانـت  .مية و مع االسف انقطعت اخباره منـذ ذلـك التـاريخ   سافر الي ليبيا بدعوة رس  

. و المسؤوله من سـالمة ضـيفها      !!  الليبة مسؤولية مباشرة بصفتها الدوله المضياف      ةللحكوم
ـ  مـع االسـف  ة ــا و انسانيا، ولكن الدوله الليبي  هذه المسؤولية التي تعتبر حقا دولي       لـم   ــ

  .زينتقم بواجبها خالفا لكل القوانين و الموا
 الوحيدة عن اختفاء االمـام الـصدر و هـي المرجـع             ةو من الطبيعي ان ليبياهي المسؤول     

ـ       الوحيد الذي يجب ان يؤاخذ في هذا اال        ـ  ةمر و الجميع يعرف جيدا ان الحكوم  لـم   ة الليبي
  .تقدم اي مبرر معقول و منطقي حيال انتهاكها هذا الحق االنساني

  .لتها الي جلود، رئيس الوزراء الليبي التي ارسةهذه حقيقة ذكرتها في البرقي
والذي يشير استغرابي اكثر من الخيانة الكبيرة التي اقترفتها ليبيا، هو الصمت المـشبوه و               

والجهـات الدوليـة    الرهيب و الالمباالة عند الدول في العالم و السـيما الـدول االسـالمية               
  .ةحيال هذه الجريم

 بعلـم مـن     ةولية؟ هل تم تنفيذ هذه المؤامر     مرة د فهل كان اختفاء االمام الصدر نتيجة مؤا      
؟ و اال فلماذا هذا الصمت من قبل قادة اغلبية الـدول االسـالمية و حتـي                 ةالدول االسالمي 

صـوت  التي تناضل في الدول االسيوية و االفريقيـة؟ لمـاذا لـم يرفـع               ! المنظمات الثورية 
االنـسان؟ كيـف و     صار حقـوق     و الحقوقين الدوليين و ان     ةاحتجاج من قبل الجهات الدولي    

 و  ةتي او اعدام عميـل معـروف للـصهيوني         يهودي في االتحاد السوفيا    ةلماذا تكون محاكم  
د العالمي في حـين ان       علي الصعي  ةيثير ضج » القانيان«في ايران مثل     ةالمخابرات االميركي 
ـ      ة و عالمي  ة اسالمي ةاختفاء شخصي  لهم؟  فعـل مـن قـب      ة رد ة كاالمام موسي الصدر اليثير اي

هل احتج احد اال الشعب المسلم الشيعي المستضعف في لبنان الذي يعيش تحـت القنابـل                
 الـروحيين و  ةاج اال مـن قبـل عـدد ضـئيل مـن القـاد      االسرائيلية؟ هل رفع صوت احتج    

  الوطنين في العالم؟
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ذه الجريمة الكبيرة و المؤامرة الدولية لكثير مـن         اني من موقعي احمل المسئولية تجاه ه      
 و ادعـو لـضغط   ، فـي آسـيا و افريقيـا   ةالمية و زعماء المنظمات االسالميقادة الدول االس  

لين ودولي من كل الجوانب علي الحكومة الليبية لوضع حد لهذه الجريمة لئال نكون مـسئو              
ـ          ،امام التاريخ بصمتنا   ي ظـل االلطـاف الخاصـة لالمـام          و ارجو التوفيق مـن اهللا تعـالي ف

اهللا تعالي فرجه، لكل الشعوب في العالم من اجـل نـشر العـدل و حمايـة           العصر، عجل   ولي
  .المستضعفين

  
  ة مشهد المقدسةمدين

  حسن طباطبائي القمي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                          

 

  
  


