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 دآورییا

در باره شخصیت های متفاوت های گوناگون و با دیدگاهاز شخصیتخاطراتی است که این مصاحبه 

طبعا اند، آنان متناسب با ارتباط و حضور ذهنی خود سخن گفتهگرفته شده و آیت الله العظمی میلانی 

ادث و داوری گاه در گزارش آنان در نقل حواست و شده اندیشه آنان نشأت گرفته  از موضع نظر و

الزاما نظر برگزار کنندگان این همایش نیست و به احترام دیدگاه آنان تصرفی شود، و تفاوت دیده می

 نشده است و قضاوت در باره آن سخنان به خواننده این کتاب احاله داده شده است.  
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 سخن دبیر علمى همایش

و تأثیرگذار این دیار اشت عالمان بزرگ ان، همت به نکودبیش از یك دهه است كه جمعى از فضلاى خراس

و تتاكنون بتراى ایتن بزرگتان همتایش  انتدمدار و حاضر در زمان گماشتتهدر عرصه فرهنگ و دین و مردم

 اند:نکوداشت برگزار كرده

 ؛1384. استاد محمدتقى شریعتى، 1

 ؛1385عطاردى،  . محقق ارجمند، آقاى شیخ عزیزاللّه2

 ؛1386میرزا على آقا فلسفى،  . فقیه سترگ و با فضیلت،3

 ؛1388، میرزا جواد تهرانى، . مفسرى از تبار متخلقان به اخلاق اللّه4

 .1394. عالم ربانى و رهبر جنبش مشروطه آخوند خراسانى، 5

اكنون یکى دیگر از بزرگان این خِطّه و مشعلان فروزان تشیع كه در آستانه  چهلمین سال رحلتت وى قترار 

 ها قرار گرفته است.سید محمدهادى میلانى موضوع  این نکوداشت ة اللّهداریم یعنى آی

میلانى از مراجع تقلید شیعه در دوران معاصر است كه علاوه بر جایگاه  علمى و فقاهى، در تحولات  آیة اللّه

اران گتذتوان وى را از پایتهكه مىسیاسى و فرهنگى دهه چهل و پنجاه ایران حضور  چشمگیر داشت. چنان

 1274ق، مصتاد  بتا  1313هاى علمیه به شمار آورد. ایشان در هشتم محرم نظام نوین آموزشى در  حوزه

ش در  1354مترداد   17ق، مصتاد  بتا  1395رجب  29ش  در نجف اشر  به دنیا آمد و در روز جمعه 
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 مشهد مقدس رحلت كرد.

 توان در سه مرحله توصیف کرد:زندگانى ایشان را مى  

 سال( 39ران نجف ). دو5

انجامد. ایشان در ایتن سال به طول  مى 43ق ادامه دارد و  1356ق تا سال  1313این دوره از ولادت، یعنى 

كند و علاوه بتر دروس رایت  دوران دروس خود را از ابتدا تا سطوح عالیه در حوزه علمیه  نجف سپرى مى

، حدیث و اخلاق را نزد استادان برجسته آن زمان فقه و اصول، علوم دیگرى چون تفسیر،  ریاضیات، فلسفه

 كند.تلمذ مى

 پردازد.وى در نجف اشر  نخست به تدریس سطوح عالیه و سپس به تدریس خارج فقه  و اصول مى

اى، هاى خود، چون ستید محمتد  حجتت كتوهکمرهاىدر همین دوره با جمعى از بزرگان نجف و همدوره

شیخ على قمى و سید صدر  الدین جزایرى، به مقابله و تصتحی  كتتاب علامه سید محمدحسین طباطبایى، 

كنند. این مباحثه علمى هشت سال به درازا پردازند و كتاب را با نسخه  شیخ حر مقابله مىوسائل الشیعة مى

 انجامد.مى

 كند.كه در همین دوره به همراه دیگر عالمان در جنگ مردم عراق علیه انگلیس  شركت مىچنان

 سال( 51. دوران کربلا )2

كشد،  در كربلتا زنتدگى سال به درازا مى 17ق كه  1373ق تا هنگام عزیمت به مشهد، یعنى  1356از سال 

 كند.مى

سبب این مهاجرت، ابتلاى خود و همسرش به بیمارى تب شدید است كه پس از  بهبتودى بته درخواستت 

 ود.فضلا و وساطت حاج آقا حسین قمى در كربلا اقامت نم

شتد، بته تتدریس وى در این ایام به جز تدریس درس خارج فقه و اصول كه اكثر ابواب فقهى را  شامل مى

تفسیر، تجرید الاعتقاد خواجه نصیر الدین طوسى، اهتمام  داشتت و كتتاب تفستیر ستوره جمعته و ت تابن 

 محصول این ایام است.
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 سال( 22. دوران مشهد )9  

ش، وارد مشهد مقدس  شد و تا پایان عمتر،  1332مرداد  18ق، مصاد  با  1373ایشان در روز عرفه سال 

 سال در این شهر زندگانى كرده است.  22ش به مدت  1354مرداد  17ق، مصاد  با  1395رجب  29یعنى 

یابتد. در ایتن میلانى در دوران سکونت در مشهد مقدس ظهور  و بروز مى شخصیت علمى و عملى آیة اللّه

هاى اجتماعى، سیاسی و  فرهنگی اشت ال داشته است و خدمات ایشتان در بر تدریس، به فعالیت ایام علاوه

هاى جهان اسلام و ... همه در این مقطع از های تأسیس مدارس علمیه،  اعزام مبلغ، ملاقات با شخصیتزمینه

 عمرشان  اتفاق افتاده است.

وم در میان گذاشته شد و مورد  استقبال قرار گرفت. در آن میلانى با خاندان آن مرح ایده بزرگداشت آیة اللّه

اى را زمان فرزند برومند ایشان حجة الاسلام و المسلمین سید  محمدعلى میلانى در قید حیات بود و جلسته

 دوستان برگزار كننده، با ایشان در  مشهد داشتند ولى اجل وى را مهلت نداد.

ستید علتى  سید فاضل میلانى و برادر ایشان  آیتة اللّته میلانى یعنى آیة اللّه البته كار با دیگر خاندان آیة اللّه

ستید نتور  سید على  میلانى )فرزنتد آیتة اللّته سید عباس میلانى( و آیة اللّه میلانى )فرزندان مرحوم آیة اللّه

رزنتد ستید عبتاس( نیتز بته سید على میلتانى )ف  الدین میلانى( ادامه پیدا كرد. گرچه در این فاصله آیة اللّه

 رحمت ایزدى پیوست.

در  آن چه از كارهاى علمى در این دو سال و اندى و با فراز و فرودهاى فراوان به ثمر  نشسته و ان شاءاللّه

 گردد عبارتند از: همایش عرضه مى

 یلانى(؛م هاى آیة اللّه. مجموعه مقالات )حاوى نوشتارهایى در معرفى و تبیین شخصیت و  اندیشه1

 ها )شامل گفتگوهایى با شاگردان و نزدیکان ایشان(؛. مصاحبه2

 ها و عالمان معاصر خود(؛میلانى به شخصیت هاى آیة اللّه. مکاتبات )حاوى نامه3

 میلانى(؛ . اسناد منتشر نشده ساواك )حاوى اسناد منتشر نشده از دوره پهلوى درباره آیة  اللّه4

 میلانى(. هاى آیة اللّههاى پیشین در تبیین شخصیت، آثار و  اندیشهده نوشته. شناختنامه )حاوى گزی5
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 . شرح كلمات معارفی و اخلاقی آیت الله العظمی میلانی. 6

مفاخر خراسان صتورت گرفتته فکرى و همکارى اعضاى دفتر  فرهنگىمراحل مختلف این نکوداشت با هم

 است كه به ترتیب الفبا عبارتند از: 

 الاسلام و المسلمین حسن پویا؛ . حجة1

 . جناب آقاى هادى ربانى؛2

 . حجة الاسلام و المسلمین محمد عبدالهیان؛3

 . حجة الاسلام و المسلمین محمدصادق كاملان؛4

 . حجة الاسلام و المسلمین محمدمهدى معراجى؛5

 . حجة الاسلام و المسلمین سید ابوالفضل موسویان؛6

 راد؛محمدعلى مهدوى . حجة الاسلام و المسلمین7

 . حجة الاسلام و المسلمین مهدى مهریزى؛8

 . حجة الاسلام و المسلمین محمدرضا نوراللهیان.9

العظمتى  اند، به ویژه  خانواده آیة اللّهدر پایان از همه كسانى كه در به فرجام رساندن این یادمان سهم داشته

و شتود. قدردانى مىو فرزندان یلانى  و دیگر بستگان میلانى، حضرات آیات سید فاضل میلانى و سید على م

لازم است كه از شخصیتی از خانواده كه اكنون در قید حیات نیستتند یتاد گتردد: جنتاب حجتت الاستلام و 

هاى معنوى و متادى  جنتاب حجتة چنان كه بایسته است از حمایتالمسلمین سید علی میلانی رحمه الله، 

شهرستانى تشکر ویژه داشت. امید است  این همتایش و آثتار منتشتره آن در  الاسلام و المسلمین سید جواد

شناخت و تکریم این عالم بزرگ و مصل  اجتماعى  مقبول درگاه حضرت حق قترار گیترد و متورد پستند 

 دوستداران دین و سیاست و  عقلانیت واقع شود.
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 دبیر علمى همایش

 سید محمدعلى ایازى

 

 

 

 

 

 وحید خراسانیشیخ حسین عظمی مصاحبه با آیت الله ال

 های آیت الله میلانیویژگی

 هایی داشتند؟چه ویژگی -رضوان الله علیه –پرسش: آیت الله میلانی 

گمان، پاسخ: ایشان، واقعا گوهری ناشناخته بودند. چه در اعتقادات و چه در اخلاق و چه در افعال، بی

توجه مرا به خود جلب كرده است، همانا ذوب شدن در حد كمال قرار داشتند. آنچه بیش از هر خصلتی، 

است. این بیت شعر كه در وصیت نامه ایشان  -علیهم السلام –مرحوم آقای میلانی در ولایت ائمه معصومین 

 ذكر شده است، قابل تامل است:

 طردمام، بنده، ولی بی خردم                 خواجه، با بی خردی میبنده                  

 فی ماندن تلاش های مهم و بزرگ ایشانمخ

 پرسش: حرکت ایشان در حوزه علمیه مشهد، پس از استقرار چگونه بود؟

پاسخ: آیت الله میلانی، در دوران مرجعیت و زعامت خود، در مشهد مقدس، جهادی بزرگ كرد كه 

ایشان را گرفتند؛ اما های مختلف اطرا  اند. كسانی از جریانبسیاری از ابعاد و آثار آن بی خبر مانده
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آید كه به عیادت آیت الله میلانی، بیمارستان رفته بودم. نتوانستند در ایشان نفوذ كنند و ناكام ماندند. یادم می

ها خواست ایشان را معرفی كند. روبه او كردم و گفتم: لازم نیست كه شما آیت الله شخصی از همان جریان

 میلانی را معرفی كنید.

 د و روش برخورد ایشاندعوت به مشه

 ای از آیت الله العظمی میلانی دارید، بفرمایید؟پرسش: اگر خاطره

پاسخ: همان سالی كه من به دعوت ایشان از حوزه علمیه نجف برای استقرار در مشهد آمدم و ایشان 

د. هرگز آن خاطره را آینها بالا میمنزلی برای ما اجاره كردند، روزی، ایشان را در دالان خانه دیدم كه از پله

كنم. وقتی به اتاق تشریف آوردند و نشستند، فرمودند: من جلال این بارگاه ] علی بن موسی فراموش نمی

كنم كه با چنین مقامی مناسب باشد. ای مشاهده میبینم، بلکه در حوزه علمیهی طلا نمیالرضا[ را در این قبه

های بسیاری را تحمل كردم، تا به مقصود برسم كه دم، سختیبعد فرمودند: من در این مدت كه در مشهد بو

 سربلندی روحانیت و حوزه علمیه خراسان است.

پرسش: آیا دعوت استقرار شما در حوزه علمیه مشهد، از سوی حضرت آیت الله میلانی، در ارتباط 

 های یاد شده بود؟با دشواری

این همه را تنها تحمل كردم. حالا، به این شهر بیا پاسخ: همین طور است. معظم له به من فرمودند كه من 

و در كنار ما باش، تا این رشته باقی بماند. بنده، بدون اینکه بگو و مگویی كنم و حتی بدون مشورت با 

دیگران گفتم: قبول. اصلا بدون اراده، در محضر آیت الله میلانی گفتم: چشم آقا! بعد رفتیم و با حضرت 

بوالقاسم خویی ملاقات كردم. فکر و ذكرم این بود كه درس و بحث را به هم بزنم و بار آیت الله آقا سید ا

 سفر بربندم و به خراسان بازگردم.

چه نظرگاهی داشتند؟ آیا ایشان با مهاجرت  -رضوان الله علیه –پرسش: آیت الله العظمی خویی 

 شما موافق بودند؟

كنی؟ درخواست آقای میلانی را اجابت كن و تعلل می پاسخ: بله. آیت الله خویی به من فرمودند: چرا

نزد ایشان برو. در همان روزها بود كه آیت الله العظمی آقا سید محسن حکیم از دار فنا به دار بقا رفتند. 



31 

 

بنده، تلگرا  تسلیتی از عراق برای آیت الله العظمی میلانی فرستادم و معظم له جواب آن را فرستاد كه 

 ."منتظر قدوم "رسم یادگاری نگه داشتم. در آخر تلگرا  ایشان، این عبارت آمده است: هنوز آن را به 

 پرسش: لطفا از ماجرای استقرار در مشهد بگویید؟

پاسخ: بعد از جواب تلگرا  معظم له بود كه با خانواده به سمت ایران حركت كردیم. وقتی وارد مشهد 

برای ما منزلی تهیه كردند. منزل استیجاری به  -ان الله علیهرضو –شدیم، باخبر شدیم كه آیت الله میلانی 

برادر مرحوم آقا شیخ حسن آشوریان تعلق داشت. واقعا آیت الله میلانی در حق بنده و خانواده، لطف 

 فراوان كردند.

 دلیل کوچ کردن به قم

 پرسش: چرا در مشهد نماندید و به حوزة علمیه قم کوچ کردید؟

گفتم: چرا و به منزل بنده آمد و گفت كه قرار است استاندار به خانه شما بیاید. میپاسخ: روزی كسی به 

آید و این ملاقات حتمی است. بعد متوجه شدم كه قرار است شاه آید؟ گفت: بالاخره او میچه مناسبت می

كه قاصد بود،  خواهد به دیدن من بیاید. به شخصیبه مشهد بیاید و استاندار در این ارتباط با آن سفر، می

توانم وارد این نوع امور شوم. وقتی منزل آیت الله میلانی گفتم: من اهل درس و بحث طلبگی هستم و نمی

-ها بگو، اگر فلانی برای دیدار با شاه آمد، من هم میآمدم و ایشان را در جریان گذاشتم، فرمودند: تو به آن

ات با ایشان را ندارم، شما هم از این ملاقات منصر  آیم. در جواب معظم له گفتم: آقا! من كه قصد ملاق

 شوید. بالاخره ماجرا به جایی كشیده شد كه ناچار از آیت الله میلانی جدا شدم و به قم رفتم.

 پرسش: آیا خاطره دیگری از حضرت آیت الله میلانی دارید؟

شان از بود كه مقام ثبوتپاسخ؟ ایشان هرگز در عصر خودش، شناخته نشد. آیت الله میلانی از كسانی 

ای ندارم؛ ولی خوابی كه آقا سید محمد علی میلانی برای بنده نقل تر است. خاطرهشان فزونمقام اثبات

بیند. كرده، شنیدنی است. ایشان مرحوم آیت الله میلانی را در عالم رؤیا، در حدود چهل و پن  سالگی می

ند. آقا زاده معظم له گفت: در خواب، چنین به من خبر رسید آقا محاسن خیلی زیبایی دارد و قد و قامت بل

از مقام مرجعیت و زعامت كناره گیری كرده است. یعنی در  -رحمه الله علیه –كه مرحوم آیت الله میلانی 
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دنیا هستند؛ اما مرجع تقلید نیستند. چنین خوابی كه آقا سید محمد علی دیده بود و برایم نقل كرده بود، 

 م شگفت انگیز بود.خیلی برای

 در باره فرزند ایشان

 ی مرحوم آقا سید محمد علی میلانی بفرمایید؟پرسش: درباره

حفظ كرد. واقعا  -چه در زمان حیات و چه بعد از وفات –پاسخ: ایشان همواره حیثیت پدر بزرگوارش 

بروی بیت والد را نگه ای مثل سید محمد علی دیده نشده است كه چنین وفادار به پدرش باشد و آآقا زاده

دارد. متانت و اخلاص آقا سید محمد علی، در حد كمال بود. ایشان در مسایل شرعی، بسیار مقید بود و 

 اش آشنا بودم.همیشه اهل احتیاط بود. من از نزدیك با ایشان و طرز زندگی

 آیت الله کمپانی، استاد بزرگ آیت الله میلانی 

 فرمایید؟استاد بزرگ آیت الله میلانی، چه می پرسش: درباره آیت الله کمپانی،

پاسخ: ایشان، بعد از اینکه سکته كردند و در بیمارستان ب داد، عکسی از م زشان برداشتند، گفتند: م ز 

سال در  25این مرد، به قدری پیچیده است كه اگر در اروپا بود، از كاشف اتم هم برتر بود. آیت الله میلانی، 

دهد درس خواند و به مبانی فکری او دست یافت. رابطه این شاگرد و استاد، نشان می محضر چنین استادی

كه حضرت آیت الله العظمی میلانی، از لحاظ علمی و حوزوی، در چه مقام و منزلت والایی است. افکار 

 آیت الله كمپانی در دست آیت الله میلانی بود.

 ذوب در ولایت آیت الله میلانی

 در گفتارتان از ذوب شدن آیت الله میلانی در ولایت معصومان )ع( گفتید؟ پرسش: حضرتعالی،

ای از آن مرد بزرگ نقل كنم. روزی گروهی از بازرگانان تهرانی خواهم در تایید كلام شما، خاطرهاینك می

در آن به مشهد مشر  شدند و بعد به دیدار آیت الله العظمی میلانی آمدند. آقا سید محمد میلانی و بنده، 

ها هفت نفر بودند و رو به آیت الله میلانی كردند و گفتند: آقا! ما از شما در امور فقهی و مجلس بودیم. آن

كنیم؛ ولی در مسایل اجتماعی، ما مجتهد هستیم و از شما انتظار داریم كه از ما تبعیت كنید. شرعی تقلید می

تاملی كردند و بعد فرمودند: اگر برای شما آقایان مبادا بدون مشورت با ما اقدام كنید. آن مرجع بزرگ، 
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اید و اگر اعلم بودن من احراز شده است كه بنده مرجع اعلم هستم، به وظیفه شرعی خودتان عمل كرده

اید. همین الان باید از گناه اید، مرتکب معصیت شدهبرای شما حاصل نشده است و از من تقلید كرده

جع اعلم رجوع كنید. لحن و بیان آیت الله میلانی، بسیار استوار و صلابت آمیز خودتان است فار كنید و به مر

فرمایید كه در امور اجتماعی صاحب نظر هستید و من هم صاحب نظر هستم، بود بعد هم فرمودند: شما می

 بنابر این تقلید مجتهد از مجتهد دیگر حرام است.

ردند و از منزل آقا بیرون رفتند، بدون اینکه جوابی شان را خوها به هم نگاهی كردند و چاییبازرگان

 بدهند.

ها پایین آمدیم. آقا عمو آنان را بدرقه كرد. پشت من به اتفاق عمویم، آقا سید محمد علی میلانی از پله

ها در منزل بودند كه یکی از آن اشخاص رو به رفقای خودش كرد و گفت: تهران كه برگشتیم، به بازاری

 دیگر وجوهات خودشان را برای آقای میلانی نفرستند. گوییم كهمی

ها به آیت الله میلانی گفتم كه من كه سن و سالم زیاد نبود، بچگی كردم و در وقت جمع كردن استکان

پسرم! خوب است كه انسان، چوب ولایت امیرالمومنین )ع( را "تاجرها چه گفتند. معظم له فرمودند:

 "بخورد.

 وی اردبیلی دربارة آیت الله میلانیمصاحبه آیت الله موس

 مقدمه

هت ق، مقارن با ستالروز میلتاد  1344موسوى اردبیلى، سحرگاه سیزدهم رجب  حضرت آیت الله العظمى

دست  اى روحانى و تهى هت ش در شهر اردبیل، در خانواده1314بهمن  8علیه السلام و برابر با  امیرالمؤمنین

ى بزرگوار مرحوم سید عبتدالرحیم و مادرشتان، زنتى پارستا مرحومته ستیده متولد شدند. پدر ایشان روحان

خدیجه بود كه پیش از آن صاحب هشت فرزند دختر شده بودند. ایشان كته آخترین و تنهتا فرزنتد ذكتور 

هت ق، در دو سالگى مادر خود را در اثر بیمارى حصبه از دستت داده و تحتت 1346خانواده بودند، در سال 

نشان قرار گرفتند. تحصیلات خود را در اوان كتودكى و در ستن شتش ستالگى بتا ورود بته مراقبت خواهرا

ه ش به  1319هت ش فراگیرى دروس عربى را آغاز كرده و در سال 1318در سال  مکتب خانه آغاز كردند و

 ندر رمضا .قصد ادامه تحصیل در دروس حوزوى، وارد مدرسه علمیه ملاابراهیم در شهرستان اردبیل شدند

هت ش تصمیم گرفتند به شهر مقدس قتم مهتاجرت نمتوده تحصتیلات عالیته را در آن شتهر 1322المبارك 
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متدت   .مقدس ادامه دهند و در آخر همان ماه از اردبیل خارج و در نهم شوال وارد شهر مقدس قتم شتدند

، رسائل، مکاسب، اقامت ایشان در شهر مقدس قم، سه سال و اندى به طول انجامید كه در این مدت لمعتین

كفایتین، مباحثى از درس خارج اصول و بحث هایى از تفسیر قرآن و فلسفه را فراگرفته همزمان به تتدریس 

معالم، لمعتین و قوانین مش ول شدنددر این مدت از محضر اساتید بزرگوارى استفاده برده و كستب دانتش 

سید محمّد رضتا گلپایگتانى،  آیت ا... العظمى نمودند؛ از جمله مقدارى از مکاسب و جلد اول كفایه را نزد

حاج سید احمتد خونستارى، رستائل را بیع مکاسب و جلد دوم كفایه و شرح هدایه میبدى را نزد آیت الله 

نزد آیت الله حاج شیخ مرتضى حائرى و آیت الله سلطانى، منظومه را نتزد آیتت اللته حتاج میترزا مهتدى 

آبتان  16قدس سرهم، به تحصیل پرداختند. در  سید محمد حسین طباطبائىمازندرانى و اسفار را نزد علامه 

ه ق، از قم به نجف جهت ادامه تحصتیل حركتت كردنتد. همتان  1364الحجه ه ش برابر با اول ذى  1324

در  .اشر  مراجعت و فراگیرى دروس حوزوى را آغاز نمودند شب عازم كربلا شده و دو روز بعد به نجف

اى از مباحث الفاظ و نجف اشر ، در اصول فقه مباحث قطع و ظن، برائت و اشت ال و پارهمدت اقامت در 

در فقه، اعداد صلاة و اوقات، قبله و لباس مصلى و مکان مصلى و خلل صلوة و شروط تا آختر مکاستب را 

اد و تقلیتد حکیم، مبحث اجته خوئى، بحث طهارة را تا آخر وضو نزد مرحوم آیت الله نزد مرحوم آیت الله

سید عبدالهادى شیرازى، اول كتاب بیع را نزد مرحوم آیت الله میلانى، بیتع صتبى را  را نزد مرحوم آیت الله

شیخ محمتد كتاظم  شیخ محمد كاظم شیرازى، مقدارى از عروة را نزد مرحوم آیت الله نزد مرحوم آیت الله

نزد مرحوم صدراى بادكوبى تحصیل نموده همزمتان یاسین و در فلسفه از اول طبیعیات تا آخر منظومه را آل

اى كته حتاكى از بیمتارى دروس آیات عظام خوئى، میلانى و حکیم را نیز تقریر نمودند. در این احوال نامه

شدید پدر معظم له  به دست ایشان رسید و ایشان، علیرغم میل باطنى ناچار به تترك عتراق و عزیمتت بته 

از   .ه ش وارد قم شده در مدرسه فیضیه اقامت گزیدند 1327عراق، در سال  ایران شوند. پس از باگشت از

 اشت الات اساسى ایشان در مدت اقامت در قم، تدریس رسائل، مکاسب، كفایه و منظومه بته طلتاب ختوش

شتد. علتاوه بتر آن تعتدادى درس  فهم و كوشا بود كه اغلب این جلسات به صورت عمتومى برگتزار متى

 .گشتت و اصتول نیتز بتراى برختى مشتتاقان و علاقمنتدان توست  ایشتان ارائته متى خصوصى خارج فقه

هتاى قرآنتى و بحتث تفستیر یکى دیگر از فعالیت هاى حضرت آیت الله در مدت اقامت در قم، به فعالیت

شتد. ایتن جلسته در تمتام متدت  قرآن بود كه دو روز در هفته با حضور برخى از فضلاء حوزه برگزار متى

ش وارد تهتران شتدند و  'ه 1347ان در قم به طور منظم و مستمر ادامه داشت. ایشان در تابستان اقامت ایش

علیته  پس از چند روزى، مقدمات لازم جهت اقامه نماز جماعت توس  معظتم لته در مستجد امیرالمتؤمنین

اردبیتل و معظم له جلسات قرآنى را در مدت اقامتت ختویش در  السلام واقع در خیابان نصرت فراهم شد.
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تهران ادامه داد. با همکارى و همفکرى بعضى از دوستان مانند شهید آیتت اللته. بهشتتى، شتهید آیتت اللته 

مطهرى، شهید حجةالاسلام مفت  و برخى دیگر، تحقیق در علوم قرآن را بته صتورتى جتدى آغتاز نمودنتد. 

بود. بتراى ایتن منظتور محلتى در  اى غنىپژوهش عمیق در علوم قرآن نیازمند مکان مناسب و نیز كتابخانه

اى اختصاصى جهت استفاده تحقیقاتى تاسیس علیه السلام تهیه و در آنجا، كتابخانه جوار مسجد امیرالمؤمنین

گردید. علاوه بر آن، جلسات تفسیر قرآن پس از اقامته نمتاز م ترب و عشتاء، بته طتور مرتتب در مستجد 

 .شد رگزار مىعلیه السلام توس  معظم له ب امیرالمؤمنین

 نخستین آشنایی

مفاخر خراسان: در باره آیت الله میلانی با توجه به آنکه شما با شخصیت ایشان آشنایی داشتید و در 

 کردید توضیح دهید.درس ایشان شرکت می

دانیم، اطلاعاتی داریم، اطلاعاتم خیلی بسی  استت، : آقای میلانی را ما از آنجایی كه میآیت الله اردبیلی

كنیم. یکی این است كه ما نجف بودیم، ایشان از كربلا آمد نجف، ذا به آن مقدار كه شناخت داریم اكتفا میل

دانم با من صحبت كرد یا چطور بود كه بنا شد ایشان درس را شتروع دانم حالا این را، نمیآمد نجف و نمی

 ردیم.كنند در نجف و مکاسب شروع كند. و لذا مقداری در درس ایشان شركت ك

مفاخر خراسان: با توجه به این که شما مدتی در نجف شاگرد آیت الله میلانی بودید، چه خـاطراتی 

 از ایشان در نجف دارید؟ 

 خاطرات درس نجف

: از نجف و درس ایشان خاطرات بسیاری دارم. من شاگرد هم آیت الله خویی بتودم و آیت الله اردبیلی

خود را با آقای خویی شروع كردم، اما در این فاصتله درس آیتت اللته هم آیت الله میلانی. منتهی من درس 

میلانی هم شروع شد و درس ایشان خصوصی و محدود بود. در درس خارج آیت الله میلانی بحتث كتتاب 

اش یادم است، البیع بود. از خاطرات آن درس این كه ایشان در آغاز درس به تعریف بیع پرداخت، این كلمه

ما تعجب كردیم، این معنای ل تی است. از مصتباح « بادلة مالٍ بمال و هذا تعریف جامع و مانعالبیع م»گفت: 
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، از طرفی تعریف منطقی هم نیست. پس چگونته «هذا تعریف جامع و مانع»شود گفت: الل ه نقل شده، نمی

از كلمتة بیتع ایشان قائل به جامعیت تعریف شده لذا شروع كرد به استدلال و گفتن دلایل آن، یتك چیتزی 

استفاده كرد، یك چیزی از كلمة مبادله، صی ة مفاعله استفاده كرد، یك چیزی از باب مقابلته استتفاده كترد، 

برای من در همان آغاز درس نسبتاً جالب بود، زیرا از جایی گرفته نشده بود و نکاتی بود كه در تحلیل ایتن 

كنیتد؟ های معرو ، این مطالب را از كجا بیان میشد. من عرض كردم كه شما غیر از كتابتعریف بیان می

فرمایید، ایشان گفتت ایتن مطالتب از آن شتیخ هتادی تهرانتی های معرو  نیست، چه مطالعه میمال كتاب

استفاده كرده است، و من شروع كردم، چون كه برای شیخ هادی است، نوشتن نکات و مطالبی كه در جتای 

، فردا هم رفتیم هفت هشت نفر و این درس در مسجد سید برگتزار دیگر نبود، هشت نفر هم شاگرد داشت

آمتد، و ایتن درس خیلتی خصوصتی بتود. شد. آقا شیخ محمد علی موحدی، شاگرد آقای خویی هم میمی

ها، یك مقدار سمت و سویش به مصادره هم كرد، و بستیار برهتانی شتد،  درس، بعد ایشان دنبال این حر 

گفتت، بعضتی شتد، ایشتان مینوشتم، در هر روز چهار صتفحه متیرفتم، میمن آن مقداری كه درسش می

گفت این مال مهجه است، مهجة العلما شیخ هادی، ایتن درس ادامته داشتت. متا بتا گفت، میمطالب را می

رفتیم. تا این كته درس ایشتان بتا ایشان در نجف مأنوس بودیم، و از طرفی به درس آیت الله خویی هم می

ایشان چه كسی است،  ه خویی معارض شد. چون یکی از شش و یا هشت نفر كه نگویم اسمدرس آیت الل

كمی از آقای خویی دلگیر بود، لذا تعمدا درس آقای میلانی را مقداری بته عقتب كشتید، یعنتی روزی یتك 

بنتدة  دقیقه، دو دقیقه، پن  دقیقه، تا اینکه آخر درس این، با اول درس آقای خوئی تعارض كرد، متن بته آن

خورنتد، كستی كته شتوند، ایتن درس شکستت میخدا گفتم، گفتم نکن، این هشت نفر هم متفرق هتم می

كند اما گوش او به ان مسائل بدهکار تواند درس ایشان را ول هاست شاگرد آیت الله خوئی است، نمیمدت

عرض یتك هفتته، نبود  غرضش تعارض بود، عرض من مورد قبول نشد، تا اینکه حسابی معارض شد، در 

دو هفته، ما بالاخره با اینکه آقای میلانی خیلی به اینجانب محبت داشت، به خاطر همین تعارض درسی ما از 

شتود، بعتد آقتا درس ایشان دست كشیدیم، رفتیم دنبال خودمان، دیدیم آن درس خودمان آن هم ناقص می

پسرش اینجا بتود آن شتب، متن بته او شیخ محمد علی موحدی با یك جمعی به درس آقای میلانی رفتند، 

آییتد، رفتید، حالتا نمیگفتم، گفتم پدرتان آن وقت رفت، رفتند به من گفتند شما چرا درس آقای میلانی می

-ایم دیگر نمیگفتم والله درسش معارض درس آقای خوئی بود، حالا ما مدتی است درس آقای خویی رفته

ای ردان مشترك مجبور به ترك درس شدند. زیترا آن فترد بگونتهشود این درس را رها كنیم. تا این كه شاگ

گفتند، آقا وقتت دادند كه دیگر نشود درس آقای خویی شركت كرد. آنها آخر درس را میدرس را ادامه می

گذاشتند، دیگر ادامه بدهند، بعد آمدند یکی همین آقا تقی قمی بود، كه دیگتر او هتم از ایتن نمیتمام شد، 
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رفتند، او هم رفته بود، وقتتی متوجته شد ترك كند، یعنی بعد كه آقا شیخ محمد علی موحدی درس مجبور 

اشتباه خود شدند كه دیگر دیر شده بود و شاگردان درس ایشان پركنده شده بودند. به من گفتند كه، كه حالا 

م یکبتار بتروم، بعتد كشها دیگر با هم تعارض ندارد، شما هم بیایید، گفتم والله من خجالت میدیگر درس

نروم، بعد مجدداً باز بروم، با این استدلال با اینکه آقای میلانی خیلی محبت داشت دیگر نرفتم. یك مقداری 

دانم الان چه شده است، اخیراً هرچه گشتم ندیدم ام هم بود، من نمیاز آن درسها را نوشته بودم و این نوشته

 رده بودم..كجا هست، ولی این مباحث ایشان را حفظ ك

 شرکت در درس مشهد

 مفاخر خراسان: پس از آمدن به ایران چه خاطراتی دارد؟

: بعد از این كه به ایران آمدم و در قم مستقر شدم، تلاشی كردیم آقای میلانی را به قتم آیت الله اردبیلی

ایشتان خبتر  بیاوریم، نگذاریم ایشان برود مشهد، در جمعی كه از دوستان بودند و از شخصتیت و علمیتت

آدم زحمت كشتی در تتدریس و مراتتب نداشتند، من گفتم به آنها كه آیت الله میلانی این مرد دقیقی است، 

علمی بوده است، به لحاظ اخلاقی هم دارای مراتب بالا است، نکته دیگر ایشتان شخصتیت جتذاب ایشتان 

گفتند برویم پیش آقای بروجتردی،  ها مانع شدند،است كه خیلی در مواجهه جاذب بود، اما متاسفانه بعضی

آیم، به آقای بروجردی بگوییم، او اگر موافقت كند، دعوت كنیم، اما من نرفتم، من گفتم شما بروید، من نمی

دانستتم كته بعضتی از اطرافیتان آقتای اینها رفتند، پیش آقای بروجردی، علت نرفتن من هم این بود كه می

كردم، مثل آقا شیخ عبدالحسین و افتراد دیگتر، مقدار از آنان تقیه می كنند و منبروجردی با آن مخالفت می

كردم كه ایشان در تحت نفوذ این افراد است، در حالی كه افرادی مثل آقای فاضل لنکرانتی، كه من خیال می

پدر این آقای فاضل، به خدمت آیت اله بروجردی رفتند، بعد كه آمدند، گفتند آقای بروجردی فرمود كه من 

شناسم، ای بود كه گفت من ایشان را نمیشناسم، بله در آن شرای  برای شخصیت ایشان بگونهایشان را نمی

دانستت شناخت و متیكردم، چون آقای حجت را میاگر مثل آقای حجت باشد، من خودم او را دعوت می

عبیر خوبی نبود، هر وقت كه هرچند در برابر آقای بروجردی، مخالفت دارد و حتی در برابر ایشان تعبیرش ت

ام را بدهیتد، گفتت شتهریهآمتد، میگفت این مرد اینجوری گفته است، یتا اگتر كستی میكرد، میتعبیر می

 كرد. دهند، بعد بیا اینجا، ولی با همه اینها از دستورات آقای بروجردی تبعیت میگفت برو ببین آنجا میمی
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 داستان دعوت ایشان برای آمدن به قم   

 گیری آیت الله بروجردی چه بود؟اخر خراسان: بستر و زمینه موضعمف 

: من یك داستانی هم راجع به این قضیه دعوت دارم، آیت الله بروجردی در این سخن آیت الله اردبیلی

كنم، بلکه از ایشان پیشنهاد آقایان گفته بود، اگر ایشان مثل آقای حجت باشد، من خودم از ایشان دعوت می

كنم، آقایان شما كه مایلید استفاده كنید، اشکال ندارد، اما ایشان باید مثل آقا دن به قم حمایت هم میبرای آم

كردند، من سید محمد تقی خوانساری باشد، نه مثل برخی دیگر، البته این افراد این تعبیر را از ایشان نقل می

به مسائلی بود كه در آن ایام اتفاق افتاده بود  حضور نداشتم كه دقیقا سخنان ایشان را بشنوم. اما اشاره ایشان

و تجربه مخالفت در حوزه بوجود آمده بود، سالی نگذشته بود مگر اینکه یك اسباب دردسری برای ما آقای 

سید محمد تقی فراهم كرده بود، حال آقا سید محمد تقی مرده بتود، آقتای حجتت هتم مترده بتود، ایشتان 

بودند كه مثلا اگر آقای میلانی بیاید چنین و چنتان  برخی از اطرافیان گفته آمادگی آمدن فردی را نداشت كه

شود، در حالی كه آقای میلانی چنین نبود، اما وقتی آقای بروجردی این حر  را زده بتود، دیگتر باعتث می

 .1شد كه ایشان دعوت نشود

 شد؟کند چرا و به چه دلیل مخالفت میمفاخر خراسان: فکر می

مان، در كوچة رهبتر بتود، آقتا میترزا مهتدی رفتم به درس .... خانه: من یك روزی میردبیلیآیت الله ا

خواهید در قم هایی هستید كه میكه ایشان از من پرسید، من شنیدم شما یك دسته طلبه 2بروجردی، را دیدم

                                                           

. البته همانطور كه بعدها در برخی از مصاحبه ها آمده آقای میلانی وقتی شخصیت آیت الله میلانی را شناخت، اتفاقا  1

را اجرا كند، اما خود ایشان حاضر نشد شهر های آموزشی و نظام مند كردن حوزه دعوت و اصرار كرد كه به قم بیاید و طرح

 مشهد را برای اقامت قم برگزیند.

ق زادگاه: بروجرد )لرستان( محل تحصیل و تدریس:  1311ش /  1259.اقای حاج میرزا مهدی بروجردی ولادت:  2

وجردی؛ شیخ عبدالکریم بروجرد، اراك، قم استادان: آیات عظام: شیخ محمّدحسین مجتهد غروی بروجردی؛ مّلا عبدالعظیم بر
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نی آقتای بروجتردی، اید پیش آقا، یعكنم، گفت شما رفتهكاری بکنید، من گفتم آقا میرزا مهدی من غل  می

اش نتاقص اند، خوب حوزه قم مگر چیگفتم من نبودم، من نرفتم، گفت نه حالا یا شما یا دوستان شما رفته

خواهید كسی را دعوت كنید. )زیرا آقای گلپایگانی داماد این آقا میرزا مهدی بود(، من ترستیدم است، كه می

گفت این قتم چته اشتکالی دارد، ده چیزی بگویم، بعد به این آقایی كه فردی را در قبال دامادش دعوت كر

آقای خمینی هم است، آقای سید محمد داماد هم هست، افراد دیگری در همتین ردیتف، مثتل آقتای ستید 

خواهیتد ایتن طتر  و آن طتر  هتم افترادی را احمد زنجانی هم بود، گفت قم چه اشکالی دارد، شما می

 كرد.ه آن چیزهایی كه او فکر میدعوت كنید بیایند. هد  ما درس بود و ن

 دلیل مهم دعوت ایشان به قم

جواب نگذارم، به او گفتم من یتك چیتزی بته شتما بگتویم، گفتتم: آختر من برای اینکه اینجا او را بی 

انتد، یتا هایشان هست كه در دیگران نیست و یا دروسی خواندهفلسفه هم در درس و صحبت ها مثلاًبعضی

خواهند در علومی كه یك مقدار قاطی به ها هم دلشان میعضی از اساتید قم نیست و بعضیاند، كه در بدیده

فلسفه باشد، اصطلاحات فلسفه را بدانند، )اشاره من بته درس و شتاگردی شتیخ محمتد حستین اصتفهانی 

البتته اند، امتا بلتد هستتند. معرو  به كمپانی بود( گفت نخیر، اینجوری نیست، دیگران ولو فلسفه نخوانده

اند، اما عقلتش را دارنتد، دیتدم فایتده اند، معقول نخواندهگفت، حکمت نخواندهمنظورش حکمت بود. می

ندارد، دست كشیدم، و از بحث و جدال با ایشان دست كشیدم، ولی بالاخره آقای میلانی بته مشتهد رفتت، 

شد، جد گوهرشاد برگزار میكردم، درسی كه در مسرفتم، به درس ایشان شركت میولی من كه به مشهد می

شناختیم، مشحون از مباحث معقتول بتود و آن چه درس باشکوهی بود. نکات درس ایشان همانگونه كه می

كرد، گتاهی هتم دستتی بته دانم حالا شما یادتان هست یا نیست، ایشان خیلی با تأنی صحبت میوقت نمی

                                                                                                                                                                                     
ی علمیه صاحب نفوذ و صاحب تألیفات عدیده همچون كتاب حائری یزدی  ساكن شهر قم، بوده  و از علما و بزرگان حوزه

است. ایشان در تعیین مرجع به گفته بسیاری از عالمان معاصرش نقش بسیار داشت تا جایی كه معرو  « اسلام و مستمندان»

از  زهرا مصطفوی گفتند. قدرت عجیبی در بیوت داشت. محمود بروجردی داماد امام همسرمیبود كه او را مرجع ساز 

فرزند میرزا محمدحسین )احمد( بروجردی و از نوادگان میرزا مهدی  (. وی1389 اسفند 7 - 1313 نوادگان ایشان است )زاده

 . سالگی است 88ق/  1388ش/جمادی الثانی  1347شود. رحلت او در  شهریور بروجردی محسوب می

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B7_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B7_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B9
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كترد. ایشتان باحث را به شکل خاصی مطرح میكشید، اینجوری به صورت آرام آن دسته از ماش میپیشانی

شناخت، خوب از نجف سابقه داشتیم، و این حضور من در درس بیشتر بته دوره متتأخر حضتور من را می

انتد، بتا ای هستند كه مخالف بتا علتوم معقولایشان در مشهد بود، ولی در مشهد من شنیده بودم، یك دسته

 كردیم.من عمداً به درس ایشان، البته استفاده هم میآقای میلانی هم خیلی خوب نیستند، لذا 

رفتید یا رفته بودید تـا مانـدگار ها میمفاخر خراسان: این حضور شما در چه ایامی بود در تابستان

 شوید؟

: نخیر من رفته بودم تابستان، تابستان آنجا باشم، من به طور معمول در ایام تابستان بته آیت الله اردبیلی

تم، و بنایم این بود كه در این ایام از درس ایشان استفاده ببرم، گاهی با افراد دیگری از قم و یتا رفمشهد می

آمد، آقا احمد سب ، سب  مرحوم آقا شیخ بود، آدم رفتیم. مثلا آقا احمد سب  شیخ هم میتهران به مشهد می

 فاضلی هم بود.

 قم؟مفاخر خراسان: آن زمان در در تهران ساکن بودید یا در 

: نه در قم بودم. و شاید توجه بیشتر ما به ایشان اشاره هایی بود كه آقا حجتت در قتم آیت الله اردبیلی

كرد و هم به او خیلی عنایت داشت، حتی بیش از داماد خودش، آقای مرتضی حائری فرزند بزرگ حتاج می

 شیخ، خیلی به ایشان عنایت داشت. 

 شاگردانای از برخورد اخلاقی ایشان با نمونه

 مفاخر خراسان : از صفات اخلاقی و روحیه ایشان در درس مشهد چیزی در نظر شما هست؟

هتای آن بتود. متن یتادم : برخورد عجیب ایشان در درس با یکی از شاگردان از نمونتهآیت الله اردبیلی

باشتد،  گفت: اگر كسی مریضكرد، و میهست یك وقتی آقای میلانی این بحث را در درس خود مطرح می

رسد ، دوا بدهد، و اتفاقا دوا برود پیش دكتر، دكتر هم او را معاینه كند، و او به مقداری كه علم و عقلش می

مضر باشد و به بیمار ضرر بزند، واقعاً دكتر ضمان و دیه ندارد، زیرا این فرد خودش به سراغ آن دكتر رفتته 
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ین فرد خودش را در اختیار دكتر گذاشته است، و اجتازه است. اما نکته ایشان در عدم لزوم دیه این بود كه ا

هم داده تا او را معالجه كند، و آن دكتر هم قصور نکرده است، چون كار او عمدی نبوده است، آقای میلتانی 

گفت به نظر من این عمل دكتر دیه ندارد، و این كار او اشکالی هم ندارد، اما این نظر را آقا احمتد ستب  می

گفت: چرا دیه ندارد، این آقا اشتباه كرده، و به دیگتری ضترر داشت و به ایشان اشکال كرد، میشیخ قبول ن

زده است، بله او جنایتی كرده، مگر در جنایت لازم است كه عمد باشد. آقای میلانی گفت خودش گفته، كته 

و را پذیرفته است. امتا من را معالجه كن و به دكتر گویی گفته بر اساس نظر خودت انجام بده و لوازم كار ا

گفت: خوب خودش گفته باشد، او كه در هر حال خود را تسلیم دكتتر در مقابل این آقا احمد سب  شیخ می

نکرده است. خلاصه در آن درس و مقداری بحث طول كشید، آقا احمد سب  شیخ برگشت به آقای میلتانی 

های مشهد، با شتنیدن ایتن ستخن، بتا هم طلبهها، آن ، طلبهزندای این حرف را میآخر هیچ دیوانهگفت: 

كردند. من تجربته ایتن مواقتع را داشتتم، نگاهی به این آقا شیخ احمد كه از فضلا بود جور دیگری نگاه می

دانستم در این مواقع ممکن است مشکلی پیش آید، آقای میلانی هرچه زودتر در قبال این سخن برآمد و می

بلافاصله گفت: حالا اگر یك بیماری پیدا شد كه دیوانه بتود. او گفتته بتود،  برای این كه مشکلی پیش نیاید،

گتویی هتیچ كتس حتتی افتراد دیوانته زند، یعنی این حرفتی را كته تتو میای این حر  را نمیهیچ دیوانه

گفتم  به آقای میلانی كرد، مریض دیوانه بود، من خیلی خوشم آمد. بعداًگوید، اما ایشان اینجور تعبیر مینمی

ها اید، گفت بله من دیتدم طلبتهاید، مفاد سخن او این بود كه شما دیوانهشما چرا ظاهر حرفش را ت ییر داده

خواهند جسارتی كنند، چون من قبلاً یکی دو بار اشکال كرده بودم و یك مقدار طول كشیده بتود، دیتدم می

، و آقای میلتانی در همتان مرحلته ستخن متن خواستند )من شنیدم(، من را بزنندها تحمل ندارند و میطلبه

گفت ایشان: آقای آقا سید عبدالکریم اردبیلی است، مرد فاضلی است، خیلی تعریف كرد، من تعجب كتردم، 

دیتده كته شترای  درس كند، تو نگو آن مرد در منبر میچرا سر درس و پس از درس، این جور تعریف می

 چگونه است.

 دیگری از ایشان دارید بفرمایید؟ مفاخر خراسان باز اگر خاطرات

رفتم در خانة آقای میلتانی، خصوصتی هتم : عرض كنم خدمت شما، من یك وقتی میآیت الله اردبیلی

نشست، من دیدم كه آقای شیخ كتاظم دام تانی از رفتم، آن اتاقی كه مخصوص خودش در بالا بود و میمی

ارد شدم، آقای میلانی گفت خوب ختودش آمتد، آید، من وعلمای مشهد هم آنجا هست، سر و صدا هم می

حالا من كار دارم شما با ایشان...، گفتم موضوع راجع به چیست؟ گفت راجع به انقلاب نسبت است، گفتتم 
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آقای میلانی گفت بارك الله من هم همتین های عالم است، عجب، این انقلاب نسبت در علم اصول از دروغ

كه به بیت آقای میلتانی  -رحمة الله تعالی علیه -داً، این آقا مرتضی جزایریگفتم؛. ولی آقای میلانی بعرا می

ای توصیف كرده بود كته آقتای میلتانی یتك خیلی نفوذ داشت، تا جایی كه شرای  قم را برای ایشان بگونه

قتم های اند، گفتم بابتا طلبتههای قم سنی شدهگفت من شنیدم طلبه -دانم خودم شنیدم یا نهمن نمی -وقتی

شود كه یك شبه سنی سنی شده باشند. تا دیروز آنان شیعه بودند و امروز یك شبه سنی شده باشند. مگر می

شوند، فهمیدم كار این آقا مرتضی است كه از خیلی حسینه ارشتاد بتدگویی كترده و ستخن ایشتان از ایتن 

 ی روابطم سرد شد.مقدمات ناشی شده است، من دیگر به آقای میلانی بعد از این قضایا تا حدود

: آقای آقا سید فاضل میلانی فرزند همین آقا سید عباس میلانی، به مناستبت صتحبت آقتا مفاخر خراسان

سید مرتضی جزائری شد، و این صحبت شد كه امروز آیت الله میلانی نباید وجه المصالحه دیگتران شتود. 

بطی به شخصیت آیت الله میلانی نتدارد. های خود مطرح كرده رمثلا این مباحثی كه آقای جزائری در كتاب

شان این است كه ما خیلی تابع آقا ستید بعد ایشان تصری  كرد، كه متاسفانه الان دوستان آقای جزایری تلقی

خواست این جتوری بگویتد، كته بالتاخره آقتای میلتانی مرتضی هستیم، در حالی كه این جوری نیست، می

آقای جزایری و آقای آقا سید صدرالدین جزائری و امثال آنها بایتد  شخصیتش باید مستقل از اطرافیان بویژه

ها مطرح شود. اگر امر دایر بین آقای میلانی و آقای جزایری باشد، و این را باید یك جوری در آثار و نوشته

 شد، باید آنجا تفکیك كنید، 

شان دیگر ارتباط نداشتم، چنانکه بتا دانم. زیرا در اواخر با ای: بله. من این مطلب را نمیآیت الله اردبیلی

آقای جزایری نیز چنین بود در صورتی كه من اصلاً با آقای میلانی كه ارتباط داشتم، با آقای آقا مرتضی هتم 

خواهیتد، متن از آقتای خیلی رفیق بودم، آقا مرتضی جزائری یك وقتی آمد به من گفت كه شما هر چته می

خواهم، منظتورش از ایتن ستخن اجتازه اختذ وجوهتات بتود و ی نمیمیلانی برایتان بگیرم، گفتم من هیچ

خواهم. شما آقا مرتضی دخالت نکنید، من ای، چیزی، گفتم، نه من هیچی نمیخواست بگوید، مثلاً نوشتهمی

خواهم آلوده به این امور باشم. رابطة من با آقای میلانی با این چیزها نیست، من ختود آقتای میلتانی را نمی

دانم. منتها آقای میلانی یتك رم، آقای میلانی را من خیلی آدم عاقل و آدم مدبر، مبادی به آداب، میدوست دا

گویتد، گفتت ببینتیم حتاجی چته میفلان مستللة اخلتاقی چیستت، میگفت مثلاًجوری بود دیگر، كسی می

 منظورش... است.
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 نسبت علمی آیت الله خویی و آیت الله میلانی

 ه لحاظ علمیت به نظر شما از آقای خوئی بیشتر بود؟سؤال: آقای میلانی ب

كردنتد، دلمتان هتم : من مکرر دیده بودم، كه میان آقای خوئی و آقای میلانی بحث میآیت الله اردبیلی

ها ببینیم تا بدانیم كه در میان ایتن دو چته فرقتی استت، ببینتیم چته خواست كه این دو تا با همین بحثمی

هتا و استدلال است، آقای خوئی در بحث مستحضرتر بود، گاهی هم بعضی حر جوری از نظر شیوه بحث 

گفتت زد، میدانیم، ولی آقای میلانی هیچ وقت همچین حرفتی نمتیگفت ما این را زورگویی میزد، میمی

 كرد، ولی شاید دقت او بود.گوییم، آقای میلانی یك خرده با تأنی و نزاكت صحبت میحالا، نه زورگویی می

فاخر: دو تا نامه از سوی کمپانی در مقایسه میان این دو است یکی در باره آقای میلانی که تعبیر به م

ادق دارد، یک تعبیر هم نسبت به آقای خوئی دارد، تعبیری که به آقای میلانی دارد، همین نکته را نشان 

 دهد.می

تر بود، ولی تأنی داشت، یتك خترده : در بحث و استدلال آقای میلانی شاید دقتش بیشآیت الله اردبیلی

 آدم متأنی بود.

سؤال: شما الان مستحضر هستید چه نکات فقهی داشت که حرف مال خود مرحوم آقای میلانی بود، 

 چیزی در ذهنتان هست؟

: همان نوشته را من دارم، والان مستحضر نیستم باید به آن نوشته ها مراجعه كتنم. متن آیت الله اردبیلی

 را كجا گذاشتم ، درسش را خواندیم مکاسب را. دانم آننمی

 های مشهد چیزی ننوشتید شما؟سؤال: از آن درس

 : نخیر. معمولا حضور ما در آن درسها عبوری بود.آیت الله اردبیلی

مفاخر خراسان: غیر از بیع که حالا بحث فقهی است، در باره نظرات ایشان در علم اصول هم چیزی 

 در خاطر شما هست؟

دانستم كه آقتای میلتانی انقلتاب نستبت را قبتول : الان چیزی مستحضر نیستم فق  میالله اردبیلیآیت 

 ندارد.
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سؤال: باید بگوییم که امور اعتباری جای انقلاب نسبت نیست، این امور مربوط به امور حقیقی است 

 گویید؟آیا شما هم از همین باب می

ربطی به این بحث ندارد، انقلاب نسبت را آقای خوئی خیلی : نخیر انقلاب نسبت اصلاً آیت الله اردبیلی

گوید كنیم، میداند، حتی در بعضی...، چون ما معتقدیم تاریخ ...، این ادله است، این ادله را نگاه میمعتبر می

گویتد ختاص از انقلتاب نستبتش فرقتی زنیم، بعد متیكنیم، بعد تخصیص میقبلاً با دو تا دو تا حساب می

 این درست نیست. كند،می

ها حاج آقا اشکال دارد، به جهت اینکه این تعارض در اخبار منشأش ای این بحثسؤال: اصلاً ریشه

 در تعارض نیست. و هیچ به انقلاب نسبت ربطی ندارد.

هتا خواهم درست كنم، اصلاً منشأ خیلی از تعارضجا را می: ارتباط ندارد دیگر، همینآیت الله اردبیلی

كشتد، اصتلاً تاریخی در نقل حدیث مرتب  است، گاهی در حل تعارض اخبار اصلاً به اینجاها نمی به مسائل

های تعادل و تراجی  در اصول انتزاعی و روی هواست، چون آنچته كته منشتأ تعتارض در اخبتار كل بحث

استت، های غل  های متفاوت روات در آن موضوع است، كتابتاست، تعارض در وقایع تاریخی است، نقل

آییم با یك سری قواعد دیگری كه قواعد عقلائی است تطبیتق اینها را ما می وقتگذاری است، آنعدم نقطه

 خواهیم از این طریق درست كنیم.دهیم و امروزه میمی

گوید اگر دو تا دلیتل كند، میآخر انقلاب نسبت را آن طور كه آقای خوئی به عقیدة خودش تصحی  می

تا دلیل داریم، اینها با همدیگر یا تنافی دارند یا مثلاً نسبتی با هم ندارند... اول ما یکی را به  داشته باشیم، سه

شود خاص، بنتابراین زنیم، بعد كه تخصیص زدیم آن مفهومش میآن دیگری، خاص با خاص تخصیص می

رض هم هستند، دلیل برد، این در عاین انقلاب نسبت در اینجا اصلاً عموم و خصوص من وجه را از بین می

ندارد اول یکی را حساب كنیم، بعد هم آن یکی را حساب كنیم، بعد كه خاص شد، دلیل ندارد تا نسبت آن 

 را ت ییر دهیم.

 دلایل شرایط آخر حیات آیت الله میلانی

های علمی در باره انقلاب چگونه شد که آیت الله میلانی بـا آن جـدیت و سؤال: جدا از این بحث

های آن کدام بود و منطق علمی در در بحث انقلاب یکباره کنار کشید؟ چه اتفاقاتی افتاد زمینهجامعیت 
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و آیا مواضع ایشان در اتصال با آقای جزایری بود، بعد از اتصال با آقای جزایـری چـه مسـائلی بـود. 

 بدون تردید آقای جزایری با اینها منسوب بود.

ن هم از ناحیة پدرش كه خواهر آقا ستید صتدر التدین، و متادر : خوب بله فرزند ایشاآیت الله اردبیلی

شد، از جهتی هم آقای محمد علی میلانی بود و آقا سید صدرالدین دائی آقای محمد علی میلانی حساب می

دختر آقای آقا سید مرتضی را همسر آقای آقا سید محمد علی میلتانی گرفتته بتود. و حضتور و موضتع او 

ود. البته آقای میلانی هیچگاه با دستگاه كنار نیامد اما اطرافیانی بودند كه گاه به نتام برعلیه انقلاب مشخص ب

كرد، بواسطه من شنیدم، شنیدم آقا مرتضتی در هایی داشتند. یك خوابی هم آقا مرتضی نقل میایشان ارتباط

پترد دور و د، میزنتخواب دیده كه یك مرغی آمد روی زانوی این فرد نشست و این هرچه مرغ را كنار می

نشیند، بعد یك معبر خوابی بهش گفته بود كه یك همچین خوابی دیدم، گفته بود كه یك ازدواجی بر او می

 گیرد.بین شما و خاندان آیت الله میلانی  صورت می

های تـاریخ معاصـر و در تحولـات سؤال: ولی خوب آقای آقا سید مرتضی جزایری هم از اعجوبه

ها و انقلـابیون در زمینه حسینیه ارشاد، شهید جاوید و قضایای تعارض میان ولایتی دورة اخیر است. او

 نقش فعال داشته است.

: بله آقا مرتضی جزائری، واقعا چنین بود. او از هوش سرشار و قدرت نطتق و تثبیتت آیت الله اردبیلی

با سرلشکر قرنی مربوط باشد،  یك عقیده در باره یك موضوع برخوردار بود. من آقا مرتضی را قبل از آن كه

شود كسی كه اقبال همیشه در خانتة آدم گفته میدیدم و با او خیلی مأنوس بودم، این مثل را كه میاو را می

گیرد. ها استفاده كند، اما آن را درست بکار نمیآید آدم از فرصتزند، همینطوری است گاهی آدم میرا نمی

نی و خبازباشی رفیق شد، در فکر كشتن شاه افتاد، گفتم آقا مرتضی ایتن او در كوران حوادث با سرلشگر قر

كار خیلی سنگین و لقمة بزرگی است، یك وقتی سر شما را هم بر باد ندهد، اما او بته ایتن ستخنان گتوش 

نداد، بعد كه گیر افتاد، از آن طر  قصه افتاد. این قصه هم در باره آقا مرتضی و هم آقا ستید صتدر التدین 

ق است. او چنان در راه خود پیش رفت كه در برابر انقلاب قرار گرفت و تلتاش داشتت بته هرشتکلی صاد

هتا. آقتا شده، افراد را از مبارزه منصر  كند، با لطایف الحیل و گاهی به اسم دفاع از ولایتت و خطتر ستنی

تضتی بته كلتی بریدنتد، مرتضی یك وقتی صحبت اعدامش بود، همه را لو داد، اصلاً انقلابیون بعد از آقا مر
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اش علی جزایری دكتر است، دكتر قلب است البته نشنیده ام كته در ایتن وقتی كه به آنجا رسید، الان آقازاده

 كنند.مسائل باشد، اما افراد دیگری از نزدیکان او افکار او را منتشر می

 سؤال: فرزند آقای جزایری در ایران است یا در خارج ؟

ه در ایران است، این یك برادر داشت به نام آقا سید محمد... جزایتری، آن پسترش : بلآیت الله اردبیلی

خیلی پسر خوبی است، الان در تهران است، او دو سه تا هم كتاب در باره فقته و مقدمته ترجمته نوشتته و 

برخی قضایای از احکام را منکر شده است. او در این كتابها قائل به تحریف است، یتك چیزهتای عجیتب 

ای در ترسیم دین در ذهنش نیست، در علوم قرآن، در یب، در این كتابها مطرح كرده است و هیچ هندسهغر

 مباحث تفسیر، ترجمه و نوع نگاهش به اهل سنت وجود دارد.

 

 

 الله سید عزالدین زنجانیگفتگو با آیت

 الله میلانی چهره بر جسته جهان معاصر شیعهآیت

الله آشیخ محمد حسین اصفهانی د حضرتعالی از شاگردان مرحوم آیتبا عنایت به این که مرحوم وال

الله میلانی آشنایی زیادی داشته باشید. اگر ممکن است از آشنایی اند باید با آیتمعروف به کمپانی بوده

 مرحوم والد با ایشان بگویید. 

م. و امیدوارم كه خداوند كنضمن خیر مقدم از این خانم تاجی بنده هم از شما و هم از ایشان تشکر می

 همیشه و در همه حال موفقتان بدارد. 

الله سید محمد هادی میلانی باید عرض كنم كه ایشان از دوستان بسیار نزدیك در رابطه با حضرت آیت

الله میلانی از بود. و هر دوی اینها یعنی هم مرحوم والد و هم آیت -آقا سید محمود امام-مرحوم والد 

مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی بودند. از خواص شاگردان ایشان بودند؛ به همراه  شاگردان خاص

مرحوم مظفر نویسنده منطق مظفر و اصول فقه. سیدنا الاستاذ علامه هم از شاگردان خاص ایشان بودند. بله 
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س طولانی پیدا كرد. الله میلانی مراوده زیاد داشت. رفاقت و دوستی ایشان با هم سابقه بمرحوم والد، با آیت

توانید از آسید محمد پرس و های ایشان باشد كه میها و مکاتبات، چیزهایی از نامهشاید در لا به لای نامه

 جو كنید. ولی دوستی بسیار نزدیك داشتند. 

ماندم شدم، آن مقدار كه كربلا میآن مقدار كه من در نجف اشر  مشر  بودم، وقتی به كربلا مشر  می

الله میلانی بودیم. منزل ایشان همانند منزل خود ما بود. مرحوم میلانی به شدم. مهمان آیتبر ایشان میوارد 

كرد. احساس مهمان بودن نداشتم منزل خود گذاشت؛ خیلی رسیدگی میاعتبار پدر خیلی به من احترام می

 ما بود. 

ز نظر علمی، كه فهم آثار ایشان علی رغم وضعیت بسیار عالی مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی ا

چندان ساده نیست و كسی كه بفهمد واقعا مجتهد است و به معنای واقعی كلمه مجتهد است. هم حاشیه 

مکاسب و هم تعلیقات بر كفایه اش ارزشمند و ستودنی است. مرد بسیار ملا و با سواد بود. به تمامی معنای 

ای كردند. در زمان ایشان مرافعهنهادند بلکه مخالفت هم مینمیكلمه مجتهد بود، اما چندان به ایشان وقعی 

صورت گرفته بود. برای صدور حکم آن، خدمت آشیخ محمد حسین اصفهانی آمدند و از ایشان درخواست 

صدور حکم كردند و ایشان هم طبق مستندات خود حکم را صادر كردند. كسانی كه درگیر ماجرا بودند به 

الله سید ابوالحسن اصفهانی رفتند. و شاید هم نکردند و برای تأیید آن خدمت آیتنظر حاج شیخ بسنده 

دانستند كه بین ایشان و مرحوم آسید ابوالحسن اختلافاتی هست. مرحوم آیت اله آسید ابوالحسن می

دانست آشیخ پیش از این حکم صادر كرده است و دلیلی ندارد كه حکم اصفهانی هم علی رغم آن كه می

ای صادر شود، حکم ایشان را نقض كرد و حکم دیگری در برابر آن صادر كرد. در بین حوزویان و علما هتاز

رسد كه آسید این روند چندان مرسوم نیست كه مجتهدی بخواهد حکم مجتهدی را نقض كند. به نظر می

جه بود.. در چنین ابوالحسن باور به اجتهاد آشیخ نداشت. چون موقعیت علمی مرحوم آشیخ بسیار قابل تو

الله شیخ  الله سید محمد هادی میلانی و آیتو آیت -سید محمود امام–فضا و وضعیتی بود كه مرحوم والد 

كردند. و همه اینها نیز شاگرد الله خویی و دیگران در درس آشیخ شركت میمظفر و علامه طباطبایی و آیت

-الله میلانی از محضر ایشان فیض بردند. علیو آیت مرحوم نائینی هم بودند ولی بیش از همه مرحوم والد

رغم چنین موقعیت علمی از نظر اقتصادی مرحوم آشیخ وضعیت خوبی نداشت. مرحوم آقا شیخ محمد 

حسین را می گویم. البته نوعا اینها چون با شیخ محمد حسین محشور بودند. اصلا مرحوم حاج شیخ هیچ 

شود. این بی چندان مهم نبود كه آینده خود و یا اولادش چه میتوجهی به ذخار  دنیا نداشت. برایش 
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شد توجهی خود خواسته بود. نه این كه بخواهند و ندهند. ولی از ناحیه دیگران هم چندان توجهی نمی

 كردند. نوعی محاصره اقتصادی. یعنی این تنگنای اقتصادی را بر ایشان تحمیل می

به مشهد بفرمایید که علت آن چه می تواند باشد. حتما در این باره  در رابطه با مهاجرت آیت اله میلانی

 اید. چیزهایی از مرحوم والد و یا دیگران شنیده

-كسانی كه در درس و بحث آشیخ محمد حسین شركت می–كرد كه وضعیت مالی ما مرحوم والد نقل می

كه نداشتیم بماند وضعیت خیلی  به اقتضای بد بودن وضعیت اقتصادی استاد، ما هم وضعیت خوبی -كردیم

بدی داشتیم. چنان عرصه بر ما تنگ شد كه ما هم به مانند مرحوم میلانی مجبور به مهاجرت شدیم. پس 

الله میلانی خود خواسته مهاجرت نکرده؛ بلکه وادار شده و مجبور بوده است. و روشن است كه اولا آیت

ی بوده است. مرحوم میلانی هم در كربلا كه بود از نظر ثانیا اجبارش هم به جهت نامطلوب بودن وضع مال

گفته بود از سر ناچاری  -آشیخ محمد حسین–مالی وضع چندان مطلوب و خوبی نداشت. مرحوم اصفهانی 

 ایشان مهاجرت كرد. از سر ناچاری.     

 در ارتباط با وضعیت خانوادگی آیت اله میلانی بفرمایید.

ش كند دو تا همسر انتخاب كرد. همسر اولش  از خاندان جزائری و همسر الله میلانی خداوند رحمتآیت

دومش دختر مرحوم شیخ عبدالله ممقانی بود. سه پسر داشت كه سید محمد علی از همسر جزائری اش بود 

و سید نور الدین و سید عباس از همسری كه دختر ممقانی بود. آسید فاضل میلانی كه تقریبا عهده دار 

الله میلانی بود و تقریرات ایشان را بعد از رحلت ادامه داد و الان هم در لندن به تبلیغ ای آیتدرس و بحثه

ی خیلی محترمی بود دختر مرحوم و تروی  اسلام مش ول است، نوه دختری مرحوم ممقانی است. خانواده

هایش را از موفقیت بخشی .كردالله میلانی بود خیلی هم به ایشان رسیدگی میممقانی كه همسر دوم آیت

 كرد. مرحوم میلانی شاید مرهون زحمات همین همسر دوم باشد كه خیلی به آن مرحوم رسیدگی می

-گویند مرحوم شیخ عباس قمی نویسنده مفاتی  الجنان هم همسر دومی داشت كه خیلی به آن مرحوم می

نگاشت برایش لقمه البحار را می كنند كه همسرش هنگامی كه سفینةكرد. از آن مرحوم نقل میرسیدگی می

كرد و به شیخ عباس قمی می داد تا وقتش هدر نرود.  یعنی اینها كسانی بودند كه حتی به این گونه آماده می

مسائل هم توجه داشتند تا چه برسد به این كه فضای منزل را آرام و بدون تنش نگهدارند تا همسرشان به 

 درس و بحثش برسد. 
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ی با حاج شیخ علاوه بر رابطه استاد و شاگردی قرابت خانوادگی و سببی هم پیدا كرده بودند. الله میلانآیت

آقای میلانی چندتا برادر داشت كه آنها با دخترهای حاج شیخ ازدواج كردند. و همین سبب نزدیکی بیشتر 

 الله میلانی با حاج شیخ شده بود.آیت

و خیلی آرام در را باز می كرد و بیرون می آمد و به حرم الله میلانی صب  خیلی زود بیدار می شد آیت

 مشر  می شد.

ای از آن کرد اگر خاطرهالله میلانی شرکت میبا توجه به این که فرزند شما آسید محمد به درس آیت

 دوران دارید بفرمایید.

ادی میلانی الله سید هپسرم آسید محمد آن زمان خیلی كم سن و سال بود. ایشان به درس حضرت آیت

هایش را روی طاقچه نوشت و از درس كه بر می گشت نوشتههای ایشان را میرفت. طبق معمول درسمی

های آسید محمد را برداشتم و همان طور سرسری مطالعه گذاشت. از سر كنجکاوی روزی یادداشتمی

 ت. كردم بینم كه وضع و حالش چگونه است. دیدم نه خیلی خوب یادداشت برداشته اس

كردند مبلغ ده تومان به عنوان شهریه خارج خوان به الله میلانی به كسانی كه در درس خارج شركت میآیت

آنها می داد. چون آسید محمد هم در درس خارج شركت می كرد همان مبلغ ده تومان را به ایشان هم می 

ت در درس خارج بوده باشد. اش به اعتبار من یا به صر  شرككردم شهریهدادند. بیشتر من احساس می

 ای؟ گفت: نه.پس از دیدن یادداشتها، به سید محمد تذكر دادم كه این یادداشتها را هم به استادت نشان داده

گفتم: باید این یادداشتها را به استادت نشان بدهی تا بداند كه تو چیزی حالیت هست. فق  به اعتبار من 

 كنی.ا این كه از سر تشریفات به درس خارج شركت نمینیست كه شهریه به تو تعلق می گیرد. ی

الله الله علم الهدی داد و ایشان هم مجموعه را به آیتیادداشتها را آسید محمد سر جمع كرد و به آیت

میلانی نشان داد. و ایشان هم تحسین كرد و حساب دیگری برای آقا سید محمد باز شد. آسید محمد مرتب 

س  آقای علم الهدی پی ام داده بودند كه درسها را به من نشان بده. و آسید محمد رفت. تودرس ایشان می

داد هم توس  آقای علم خدمت ایشان رسیده بودند. به نظر من خیلی تمجید كرد. ایشان ده تومان شهریه می

ست. گفتم كه مبلغ قابل توجهی بود. این مبلغ نه به عنوان این كه پسر من است. به عنوان این كه طلبه ا

خوانی نه این كه شركت در درس نشان بده جزوه را تا بدانند كه طلبه درس خوانی هستی. چون درس می

 تشریفاتی است. خداوند رحمتشان كند. 
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 موقعیت علمی ایشان در مشهد چگونه بود؟

ایشان نبود. زمانی كه آیت اله میلانی به مشهد آمد و مستقر شد تقریبا در مشهد كسی جز ایشان و هم طراز 

ایشان محور بود. حتی آن مرحوم از جمله علمای طراز اول كشور بود و بعد هم از مراجع و علمای بزرگ 

جهان شیعه. البته علی رغم منزلت و جایگاه علمی ایشان، چون شاگرد مرحوم آشیخ محمد حسین اصفهانی 

-كرد و حتی اهانته، تحمل نمیبود و مشرب فلسفی داشت چندان ایشان را منتسبین به جریان ضد فلسف

 داشتند كه دور از شأن علم و ادب  و حتی اخلاق بود. هایی هم به ایشان روا می

رابطه مرحوم میلانی با جریانهای ضد فلسفی مشهد چگونه بود؟ استاد آشتیانی از تعامل آنها با مرحوم 

 گوید. میلانی خیلی بد می

. اصلا مخالفت اینها با فلسفه خود نوعی كوتاه فکری و شیرین همین طور است. واقعا رفتار بدی داشتند

عقلی است. خود همین بدترین بر خورد است. تا چه رسد حر  و صحبتی هم بزنند . با توجه به این كه 

ی عقلانی و فلسفی ایشان شاگرد حاج شیخ هم بود. البته شاگرد مرحوم نائینی هم بود. ولی آن وجه و صب ه

شان سنگین تر بود. نصف اعظم علمای اسلام اگر قرار باشد كه فلسفه سبب حذ  شود باید حاج شیخ بر ای

اینها را حذ  كرد. شیخ صدوق)رض( از اهل حدیث است. شیخ مفید كه از طر  امام زمان )ع ( پی ام 

 كند. چون ایشان اخباری بود. و شیخ مفید اخباری گری شیخ صدوقرسیده بود به شیخ صدوق اعتراض می

 داند.را كمی خشك می

هایی هم هایی هم در دین گذاشتند و دروغالله میلانی حتی بدعتشود برای طرد مردم از آیتگفته می

گفتند کوسج و نماز پشت سر کوسج هم جعل کردند استاد آشتیانی هم تصریح دارد که به ایشان می

 کراهت دارد. 

و  شد. كه این مطلب از طر  همین كسانی كه امروز بله. یادم هست. این مطلب آن زمان شایع شد. معر

 گویند مطرح شده بود.تفکیکی می

شد كه نه تنها دور از انصا  بلکه دور از اخلاق و انسانیت بود. بلی آن زمان این حرفها علیه ایشان زده می

باشند از این  های علمیه مفیدتوانند برای حوزهچقدر بد است كه بعضی بخواهند برای حذ  كسانی كه می

دانم كه اینها با چه چیزی مشکل دارند. بسیاری از اعاظم و بزرگان از حرفها و نسبتهای ناروا بزنند. من نمی
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فقها اهل فلسفه بودند و در بین مردم دارای احترام و منزلتند. خود مرحوم خویی، مرحوم امام )خمینی( 

ن اصفهانی، علامه طباطبایی، خود مرحوم ملا خواجه طوسی، سید بحر العلوم، مرحوم آشیخ محمد حسی

اند. اینها اهل تقوا و عبادتند. بیش از نیمی از فقها و بزرگان شیعه صدرا اینها از بزرگان و نیکان علمای شیعه

 اند. اند كه اهل فلسفه و امور عقلیاز جمله كسانی

به راه انداختند و بیش از آن كه ضد فلسفه  متأسفانه اینها بیشتر تحت تأثیر میرزا مهدی اصفهانی این نحله را

باشد ضد علما و اعاظم شیعه است. ما اگر فلسفه را از علم اصول بگیریم چیزی از آن نخواهد ماند. در 

نتیجه باید گفت اخباری هستیم. خیلی از مسائل علم اصول فلسفی چون كلی است و یا چون كلی است 

ذ  كرد و اگر شما اینها را از علم اصول حذ  كنید چیزی از شود علم اصول را حپس فلسفی است. نمی

 آن باقی نخواهد ماند. 

كنند؟ واقعا جواب خدا را چه خواهند داد؟ راحت اهانت شود. اینها با اخلاق چه میانسان شگفت زده می

ند از فلسفه آید كه بعضی از آقایان در مشهد خدمت حضرتعالی هم بودیم كه اصرار داشتكنند. یادتان میمی

گفتند: ببین این از دست بردارم. چون در فلسفه نه دین هست و نه دنیا. در جریان بیماری استاد آشتیانی می

نتیجه فلسفه است. گویا در بیماری مردن و یا با بیماری مردن خاص فلاسفه است. و این هم گناه 

داریم. خوب بعضی از بزرگان ضد نابخشودنی بزرگی است. و حال آن كه ما از حکمت خداوند چه خبر 

فلسفه هم كه به حالت عادی و طبیعی از دنیا نرفتند بلکه آنها هم دچار بیماری های سخت و جانکاه بودند 

 و شدند.

دقیقا همین است. البته نوعا اینها چون با شیخ محمد حسین محشور بودند اصلا توجه نداشت كه آینده خود 

ی توجهی خود خواسته بود. نه این كه بخواهند و ندهند. ولی اینها برداشت شود. این بو یا اولادش چه می

 دیگری داشتند:

 كفر چو منی گزا  و آسان نبود                   محکم تر از ایمان من ایمان نبود

 در دهر چون من یکی و آن یکی هم كافر     پس در همه دهر یك مسلمان نبود

خواند. چون الله میلانی میشد نمازش را پشت سر آیتشهد مشر  میعلامه طباطبایی هر وقت كه به م

 رابطه خیلی نزدیکی هم با هم داشتند. 
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وقتی که ایشان مشهد بودند شما هم مشهد تشریف داشتید. آیا در این فرصت ارتباط و رفت و آمدی 

 هم داشتید یا خیر؟

-دم و یا مشهد مستقر بودیم خدمت ایشان میآمبله. فرصتی كه ایشان مشهد بودند و بنده هم به مشهد می

 گشت به ارتباط مرحوم والد. رسیدیم. زیاد هم رابطه داشتیم. چون رابطه ما بر می

ولی این كه من رفت و آمد داشته باشم. ارتباط با ایشان داشتیم ولی به جهت موقعیت و وضعیتی كه معظم 

اهند بیایند و بروند. ولی من كه به مشهد آمدم با ایشان له داشتند این مجال برای ایشان فراهم نبود كه بخو

كرد طبیعی الله میلانی شركت میرسیدیم. ولی آسید محمد چون به درس آیتارتباط داشتیم. خدمتشان می

ها ها را دارد یا خیر؟ گمان نکنم كه آن جزوهدانم آن جزوهبود كه ارتباط بیشتری هم داشته باشد. حالا نمی

ش كه كم سن و سال بود و ما هم خیلی به فکر این نبودیم كه بخواهیم جمع كنیم و مرتب كنیم باشد. خود

   3توان پرسید.و نگهداریم. حالا شاید نباشد. از خود سید محمد می

الله میلانی در مشهد، شما در مراسم تشییع حضور داشتید؟ وضعیت تشییع با توجه به درگذشت آیت

 جنازه را چگونه دیدید؟

ها بود پسری داشت به نام سید محمد علی میلانی، الله میلانی از همسری كه متعلق به خانواده جزائریآیت

خداوند رحمتش كند همین چند وقت پیش از این درگذشت. در مشهد آن هم آن موقع اگر یك فرد عادی 

لانی به عنوان یك مرجع. آن الله میالله میلانی بود. آن هم آیترفت خیلی بهتر از وضعیت آیتاز دنیا می

وقت اوج مب وضیت دربار در بین مردم بود. و این سادگی بود كه جنازه را نگهداشتند تا یك نفر از دربار 

بیاید و در مراسم تشییع شركت كند. او هم با هواپیما آمد و اجازه دادند تا جنازه جمع بشود. جنازه را 

بیاید. درآن دوره و زمانی كه خود دربار در بین مردم هیچ نگذاشت تا حركت كند تا آن مأمور درباری 

موقعیت و ارزشی نداشتند. این رفتار خیلی بدی بود. البته مردم آمدند ولی آن شکوه و جلالی كه از موقعیت 

رفت و مردم مشهد آن گونه كه باید استقبال نشد. البته باز هم مردم آمدند. مرجعیت ایشان انتظار می

 مرحوم میلانی آسید نور الدین و آسید عباس خیلی خدمت كردند به پدر. پسرهای دیگر

                                                           
 آن یادداشتها را سید محمد زنجانی در اختیار دارد. - 3
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در ارتباط با درس و بحث ایشان بفرمایید علیرغم آن که شاگرد مرحوم حاج شیخ بود ولی در مشهد 

 درس و بحث اصولی جدی از ایشان در دسترس نیست. همه آن چه از ایشان مانده فقهی است. 

گیرد و علم اصول هم درس بسیار دشوار و وقت ز فرصتها را از فرد میآخر موقعیت مرجعیت خیلی ا

گیری است. فرصت مطالعه برای هر دو درس نداشتند. ایشان از نظر مرجعیت موقعیت بسیار عالی و 

 گذاشتند.ممتازی داشت. ایشان خیلی دقیق بود. برای درس دادن باید وقت زیادی می

 نیالله میلاهای اجتماعی آیتفعالیت

 در رابطه فعالیتهای اجتماعی ایشان بفرمایید. 

شد فهمیده می شود كه ایشان دارای ذهنی خلاق و منسجم و از مدرسه و مدیریتی كه در آنها اعمال می

رسد مدارس ایشان و نظامی كه در آن مدارس به وجود آورده بود دوره مقدماتی و مدیر بود. به نظر می

 یبا فراگیر شد و نظام حوزه را تحت تأثیر خود قرار داد.  سط  یك و سط  دو و خارج تقر

رسد ذهن برنامه ریز و مدونی داشت. از طراحی نظام آموزشی ایشان در حوزه مرحوم میلانی به نظر می

كنید چه كسی در این الله میلانی هستم. فکر میهای مدرسه آیتمعلوم است. بنده خودم هم از درس آموخته

 و تفکر در ایشان تأثیر داشت. مرحوم آشیخ یا مرحوم بلاغی؟نوع از اندیشه 

كرد خیلی اهل این حرفها نبود. شاید در بخش ی كلام و آن هم یهودیت كار میآقای بلاغی بیشتر در حوزه

ترجمه و اهمیت زبان آموزی بشود گفت تحت تأثیر مرحوم بلاغی بوده است ولی اصلا نظام فکری اش را 

الله میلانی به تأسیس مدرس و آشیخ گرفت. مرحوم مظفر هم این ویژگی را داشت. آیتاز استادش مرحوم 

های مراكز علمی همت كرد و مرحوم مظفر به نگارش و تدوین كتابهای درسی. نه این تفکر ریشه در اندیشه

 آشیخ دارد یقینا این گونه است. با سپاس از فرصتی كه در اختیار ما قرار دادید. 
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 حبه با آیت الله شمسمصا

: حضرت آیت الله شمس، از این كه خدمت حضرتعالی آمدیم. بسیار مؤسسه آیت الله میلانی

خوشوقت هستیم. قبل از این، از آشنایی حضرتعالی با مرحوم حضرت آیت الله العظمی میلانی اطلاع 

مند را مستفیض كنید. چه نیکوست داشتیم. اكنون تقاضا داریم كه با مطالب مفید خودتان، ما و جوانان علاقه

-كه درباره شخصیت حضرت آیت الله میلانی ت رضوان الله علیه ت و نیز جایگاه بلند علمی و فقاهتی معظم

هایی را بیان كنید كه ما را نسبت به مقام و منزلت ایشان آشناتر سازد. از این كه جسارت كردیم و له، نکته

 خواهیم.ان شد، پوزش مینکاتی در آغاز مصاحبه حضرتعالی بی

: راجع به موقعیت علمی حضرت آیت الله العظمی میلانی ت قدس الله سره ت پیش از آیت الله شمس

توانید آن مطالب را كه درباره می الاصول ةمشکوام كه همه چاپ شده است. در كتاب این، مطالبی را نوشته

 مباحث علمی آیت الله میلانی است، بخوانید.

تان بفرمایید. در چه زمانی نزد آیت الله میلانی : درباره تحصیل و اساتید حوزویالله میلانی مؤسسه آیت

 آمدید؟

 های علمیهتحصیل در حوزه

آیت الله شمس: بنده در حوزه علمیه مشهد، مش ول سط  شدم و مقداری هم خارج فقه و اصول 

ای مشهد با دروس معقول چندان رابطهخواندم. استاد ما آیت الله حاج هاشم قزوینی بود. چون حوزه 

نداشت، ناچار شدم كه به تهران هجرت كنم و در خدمت آیت الله رفیعی قزوینی كه از اساتید بزرگ معقول 

شان در تهران بودند، به تحصیل بپردازم. آن زمان كه ما خدمت ایشان رسیدیم، شاگردان زیادی پای درس

های مختلف علوم حوزوی بودند كه م، در تهران عالمان بزرگی در رشتهآمدند. ناگفته نماند كه در آن ایامی

 اكنون خبری از آنان نیست.
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مان در تهران گذشت، به حوزه علمیه قم رفتم. در آن زمان، علامه سید دو سال كه از دوره طلبگی

مند به فلسفه و های علاقهمحمدحسین طباطبایی، درس اسفار ملاصدرای شیرازی داشتند. و بنده، مثل طلبه

رفتم. در واقع، من برای ادامه درس اسفار در محضر علامه طباطبایی بودم، چون معقول، پای درس ایشان می

در تهران كه بودم، خدمت آقای رفیعی، درس اسفار را شروع كرده بودم. راجع به تحصیل فقه و اصول در 

رفتم و آیت الله العظمی بروجردی می توانم بگویم كه به درس خارج فقه حضرتحوزه علمیه قم، می

 گرفتم.درس خارج اصول را نزد مرحوم امام فرا می

ام در حوزه علمیه قم سپری شده بود كه برای هجرت به نجف یك سال و اندی از تحصیل حوزوی

اشر  تصمیم گرفتم  و مقدمات سفر فراهم شد. درست در آن ایام بود كه مطلع شدم كه حضرت آیت الله 

انی به شهر مشهد مشر  شدند، یعنی سه ماه قبل از اینکه برای رفتن به حوزه علمیه نجف مهیا شوم. میل

جالب است كه مساله ازدواج بنده مطرح شد و صلاح در این دیدم كه برای ازدواج به مشهد بازگردم و بعد 

بودند، باید بگویم كه از سابقه عازم عراق شوم. در باره مقام علمی والایی كه آیت الله میلانی به دست آورده 

 علمی معظم له باخبر شده بودم و كار به جایی كشیده بود كه جذب شخصیت ایشان شدم.

 جامعیت آیت الله میلانی

ها ماجرا از این قرار است كه بنده برای ح  به مکه معظمه مشر  شدم. در آن جا كه آقایان نجفی

اید؟ در ان رو به من كرد و پرسید: حاج آقا! شما نجف رفتهای داشتند، حضور داشتم. یکی از آقایجلسه

جواب گفتم كه اگر نجف رفتن موضوعیت دارد، نخیر! بعد گفتم: الان كه نجف به مشهد آمده است! واقعاً، 

 همان طور بود كه به آقایان نجفی در شهر مکه گفتم.

ایشان را در دروس فقه و اصول حضرت آیت الله میلانی، عالمی بزرگوار بود كه كمتر كسی جامعیت 

داشت. بنده با آیت الله میلانی خیلی نزدیك بودم و حتی خیلی خصوصی شده بودم و خواه ناخواه به 

شان آشنا بودم. اعتقاد من این است كه حوزه علمیه مشهد، تا وقتی كه آیت الله امتیازهای علمی و فقاهتی

جامع و كامل ندیده بود. اصلاً، مثل آیت الله میلانی در  میلانی به مشهد مشر  نشده بودند، عالمی چنان

 آید.حوزه مشهد نبوده است. من كه در این مورد چیزی به خاطرم نمی

 اساتید حضرت آیت الله میلانی

ای نبودند. بزرگان آن روز در حوزه علمیه مشهد كه آیت الله میلانی تشریف آوردند، چهره ناشناخته

اند و سالیان كه معظم له، از شاگردان مبرز آیات عظام در حوزه علمیه نجف بودهدانستند حوزه مشهد می
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سال،  23اند. همان موقع معرو  بود كه آیت الله میلانی، متمادی در نزد آنان، دانش فقه و اصول آموخته

نایینی سال پای درس میرزای  14اند. و همچنین درس مرحوم آیت الله آقا شیخ محمد حسین اصفهانی رفته

 اند. به تصدیق خود مرحوم اصفهانی، حضرت آیت الله میلانی، بهترین شاگرد ایشان بوده است.بوده

شان، بیش از اساتید دیگر حوزه علمیه نجف، قول دو از همین روی بود كه معظم له در درس خارج

تعبیر « ج شیخ استادحا»كردند، یکی حاج شیخ محمد حسین اصفهانی كه از ایشان به استادشان را نقل می

 خواندند.می« میرزای استاد»كردند ، یکی هم، میرزای نایینی كه ایشان را می

كردند. وقتی در یك آید كه حضرت آیت الله میلانی، از مرحوم آقا ضیاء اصلاً قولی را نقل نمییادم می

ق نزده است؛ اما میرزای را ور« معقول»جلسه خصوصی كه با معظم له داشتم، فرمودند كه مرحوم آقاضیاء 

آمد، مقداری سخن های فلسفی و كلامی پیش مینایینی آن را ورق زده است. هر گاه كه معظم له، بحث

 اش را آقا میرزا احمد بگوید.فرمودند: بقیهگفتند، و بعد میمی

و درس  درباره آقا میرزا احمد آشتیانی، بد نیست كه بگویم، ایشان را دیده بودم. مردی نجف رفته

خوانده و فیلسو  بود. از شاگردان میرزای نایینی بود و در آن ایام كه در حوزه نجف اشر  تحصیل 

كرد، بحث اعلمیت ایشان مطرح شده بود و حتی برخی بزرگان آقا میرزا احمد را بر آقایان دیگر ترجی  می

د كمی نبودند كه ملا و متتبّع دادند. دقت نظر ایشان در مباحث علمی آشکار بود در حوزه نجف، افرامی

خورد. ایشان در معقول ها به چشم نمیهای آنباشند؛ اما دقت نظری كه مرحوم آشتیانی داشت، در درس

 خیلی قوی بود؛ ولی در منقول آن گونه نبود. 

به هر حال شك نداشتیم كه در آن روزگار، تنها كسی كه با اقوال علمی مرحوم آقا شیخ محمدحسین 

های آقا شیخ را ی بیش از بزرگان دیگر آشنا بود، حضرت آیت الله میلانی بودند. ایشان، واقعاً حر اصفهان

ها را نیز داشتند. معظم له، گاهی درباره میرزای نایینی درك كرده بودند و از طرفی قدرت بیان آن حر 

ام و گاهی هم یشان را خواندهفرمودند: من اصلاً تقریرات مرحوم میرزا را قبول نداشتم. من تقریرات امی

 گوید!فرمودند: ببینم كه میرزای بیچاره چه میمی

هایی كه داشتند، خیلی تأكید داشتند تا مراد : حضرت آیت الله میلانی در بحثمؤسسه آیت الله میلانی

ه ورزیدند. از آن گذشته نظرشان این بود كحاج شیخ روشن بیان شود و خودشان بر این امر اصرار می
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شدند. پیداست كه آیت الله آمدند، متوجه منظور استادشان نمیبسیاری از افراد كه پای درس ایشان می

 ای داشتند. میلانی در میان شاگردان حاج شیخ چه مقام و مرتبه

آیت الله شمس: همین طور است. این مسأله نزد همه آقایان معلوم بود كه افراد به منظور فهمیدن آرای 

كردند. جز ایشان كسی در حوزه علمیه نجف نبود كه بتواند از ه آیت الله میلانی رجوع میحاج شیخ ب

كردند، كلمات حاج شیخ سر در آورد. برخی بزرگان حوزه، مثل آیت الله میلانی از حاج شیخ نقل قول نمی

مدتی در حوزه علمیه دانید كه آیت الله میلانی، مگر اندكی، چرا كه متوجه مقصود استادشان نشده بودند. می

شان كربلا بودند. ایشان در آن حوزه، هماره مرجع كسانی بودند كه برای فهم و درك كلمات حاج شیخ سراغ

آمدند. در كربلا هم مشهور بود كه ایشان شارح آرای استاد عالیقدرشان حاج شیخ محمد حسین اصفهانی می

 است.

 آیت الله خویی و حاج شیخ

فرمود: به حضرت آیت الله العظمی خویی ت ای را نقل كنم. ایشان مییستانی، جملهحالا، از آیت الله س

شوید؟ معظم له در پاسخ رضوان الله علیه ت گفتند: آقا! شما چرا كلمات حاج  شیخ را متعرض نمی

بینید كه آیت الله خویی، با این كه شاگردی از شاگردان های ایشان زحمت دارد. میفرمودند: حر می

دهند. خودم یادم شدند، این گونه جواب میرحوم حاج شیخ بودند و همواره در درس ایشان حاضر میم

كردم، فق  در دو مورد، نقل قول از هست كه در درس خارج اصول حضرت آیت الله خویی شركت می

اما در هنگام  اند؛ای داشتهحاج شیخ داشتند. شاید معظم له، در باره مطالب استادشان، تحقیقات جداگانه

تعبیر « شیخنا المحققین»آید كه از استادشان؛ حاج شیخ به تدریس جز همان موارد قولی نشنیدم. یادم می

كردند. منظور این است كه آیت الله خویی برای استادشان حضرت آیت الله محمد حسین اصفهانی می

 معرو  به كمپانی ت رحمه الله علیه ت احترامی ویژه قائل بودند. 

 ارادت آیت الله میلانی به حاج شیخ

باید بگویم كه نه فق  معظم له، همه شاگردان آیت الله كمپانی ارادت مخصوصی نسبت به استادشان 

شان عاشق استادشان بودند. آقا سیدمحمدعلی توانم بگویم كه شاگردهای حاج شیخ، همهدادند. مینشان می

یلانی در حوزه كربلا بودند. در آن ایام هر وقت آیت الله كمپانی میلانی برایم نقل كرد كه حضرت آیت الله م

گرفتند آوردند. ایشان عصرها وضو میشدند، به منزل ما تشریف میبرای زیارت به كربلای معلی مشر  می

خواندند. هر شدند و روی پشت بام حرم نماز میمشر  می و برای اقامه نماز به حرم حضرت ابوالفضل
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رفتند، در حالی كه همیشه یك قدم پشت سر مرحوم آیت الله له میلانی همراه استادشان میروز آیت ال

كمپانی بودند. هرگز ندیدم كه پدرم دوشادوش استادشان قدم بردارند. در نماز م رب و عشاء به استاد خود 

كردند كه ایت میكردند. در وقت بازگشتن از حرم و زیارت، پدرم همان شیوه قدم برداشتن را رعاقتدا می

برایم خیلی جالب بود. تا حالا ندیده بودم كه شاگردی، این اندازه برای استاد خودش احترام و ادب قائل 

 مان هم رسم آقا، توأم با ارادت و ادب خاص بود.باشد. در منزل

شان، مطالب مرحوم حاج شیخ بود؛ اما خودشان هم در وقت حضرت آیت الله میلانی بیشتر مطالب

 هایی بر كلمات استادشان داشتند.كردند و اشکالدریس، مطالبی ارایه میت

 مندی علامه طباطبایی به آیت الله میلانیعلاقه

معرو  بود كه علامه طباطبایی ت رضوان الله علیه ت به حضرت آیت الله میلانی، علاقه خاصی داشتند. هر 

شد، ها كه مییخ كمپانی حضور داشتند. تابستاندو بزرگوار سالیان درازی در پای درس آیت الله حاج ش

شدند و در آن ایام در نماز جماعت آیت الله میلانی شركت حضرت علامه طباطبایی به مشهد مشر  می

شان نشستند و مردم خدمتشان میكردند. رسم معظم له بود كه بعد از نماز جماعت در صحن منزلمی

گرفتند. یادم هست كه مرحوم علامه شان را میكردند و  جوابمی های خودشان را طرحرسیدند و سؤالمی

نشست و دم ای میطباطبایی ت رحمه الله علیه ت كه از لحاظ علمی، شخصیتی والامرتبه بودند، گوشه

شد، علامه طباطبایی ای داشتند. آخر مجلس كه میآورد. ایشان در حضور آیت الله میلانی، چنین شیوهبرنمی

 رفت.شد و از منزل معظم له بیرون میداشت و بلند میبرمی عصایش را

ایشان، ارادت مخصوصی به آیت الله میلانی داشتند. در همان ایام رحلت حضرت آیت الله العظمی سید 

های علمیه تشیع مطرح محسن حکیم ت رضوان الله علیه ت بود كه مسأله مرجعیت و نیز اعلمیت در حوزه

طبایی، با صراحت فرموده بودند كه تقلید از آیت الله میلانی بر آقایان دیگر ترجی  شد. مرحوم علامه طبا

دارد. بنده، وقتی در حوزه علمیه قم مش ول تحصیل علوم حوزوی بودم، نزد علامه طباطبایی، هم فلسفه 

 خواندم و هم مقداری از اصول را.

 دقت علمی آیت الله میلانی

های علمیة، مشهد و قم و نجف اشر ، استادهای حصیلم، در حوزهام كه من در دوران تبارها گفته

تر از حضرت آیت ام؛ اما باید بگویم كه دقیقها بودهچین خرمن دانش آنام و همواره خوشبسیاری را دیده

ام. معظم له، استادی متفاوت و ممتاز بودند و به الله میلانی ت رضوان الله علیه ت در مباحث علمی نیافته
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ها كم نبودند، ولی توانستیم، نظیری برای این مرد بزرگ پیدا كنیم. اساتید فقهی و اصولی در حوزهتی میسخ

 مسأله، مسأله دقت در شناخت و بیان آرای علمی است.

واقعیت این است كه استادهای ما دو گروه بودند؛ گروهی كه ملا بودند؛ اما اهل نظر نبودند، و گروهی 

توان هر دو دسته از هم اهل نظر. شکی نیست كه این دو با هم تفاوت دارند و نمیكه هم ملا بودند و 

ام. روزی، گفت: من خدمت عالمان بزرگی رسیدهاساتید را در یك رده گذاشت. یکی از آقایان اهل علم می

آن ای بر كتاب عروه الوثقی )اثر مرحوم آقا سیدمحمدكاظم یزدی( دیدم و خواندم و بسیار جذب حاشیه

ای مواجه شدم كه مرحوم میرزای نایینی بر عروه كتاب شدم. مطالب آن اثر بسیار علمی بود. سپس با حاشیه

الوثقی نوشته بود. در شگفت شدم، چون متوجه شدم كه مطالب آن حاشیه كه مرا مجذوب خودش ساخته 

 بود، درست مطالب حاشیه ای است كه میرزای نایینی نوشته است.

خورد. حضرت آیت الله میلانی، هم علم داشتند و هم نظر. است؛ ولی نظر به چشم نمی در این جا علم

ای به دست آورده بودند كه جای شگفتی است و ایشان نسبت به كلمات آیت الله كمپانی تسل  فوق العاده

بت به بعضی توانم این احتمال را بدهم كه معظم له، نسنیز نسبت به كلمات میرزای نایینی چنین بودند. می

 های میرزا باشد.تقریرات دروس میرزای نایینی اعتماد نداشتند، یعنی باور نداشتند كه آن ها حر 

ای كه حضرت عالی به آن اشاره كردید، ممکن است درباره آن توضی  : نکتهمؤسسه آیت الله میلانی

 ینی چیست؟بدهید؟ منظور از اعتقاد یا اعتماد نداشتن به مطالب تقریرات میرزای نای

شان نسبت به تقریرات درس میرزای : مقصودم این بود كه آیت الله میلانی، برداشتآیت الله شمس

باشند. به همین خاطر در ها در نقل دیدگاه ایشان قابل اعتماد نمینایینی ت رحمه الله علیه ت این بود كه آن

مراد اهانت شاگرد به استادش نبود، بلکه گوید! فرمودند: ببین! میرزای بیچاره چه میشان میموقع درس

حقیقت آن بود كه مطالب موجود در تقریرات درس میرزای نایینی، آن مطالبی نبود كه میرزا در هنگام 

های میرزا در تقریرات نقل نشده است و چیزهای دیگری توان گفت كه حر اند. پس میشان گفتهتدریس

 های ایشان آمده است.به جای حر 

رفتیم، شاهد بودیم كه افراد بسیاری برای استفاده كردن از به درس حضرت آیت الله میلانی می ما كه

دیدیم كه مطالب این استاد عالی مقام را فهم و آیند. متأسفانه باید بگویم كمتر كسی میمحضر ایشان می

شدند؛ د، ناراحت میكردرك كند. شیوه معظم له این بود كه در میان درس، اگر شاگردی اشکالی طرح می
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فرمودند: من برای دادند. یادم هست كه معظم له میاما پس از پایان درس به شاگردها مجال طرح سؤال می

 گفتند: دو بار كه خودم شنیدم.گفتند: مکرر میدهم! این سخن را روی منبر كه بودند میسه نفر درس می

كه در نظر آیت الله میلانی، موقعیت مخصوصی : حاج آقا شمس! آن سه نفری مؤسسه آیت الله میلانی

 یافته بودند، چه كسانی بودند؟ آیا ممکن است از آن آقایان نام ببرید؟

: آن سه نفر، من بودم و مرحوم آقای علم الهدی و آقای حجت. درس حضرت آیت الله آیت الله شمس

و درك خیلی از افراد نبود. اگر میلانی در حوزه مشهد، واقعاً درس دقیق و عمیقی بود كه در خور فهم 

های شاگردی از شاگردان معظم له، در رشته معقول تحصیل نکرده بود، برای او بسیار دشوار بود كه درس

دانیم كه مطالب و كلمات آیت الله كمپانی، یکسر مختصر است و موجز. معلوم است كه ایشان را بفهمد. می

هایی به همراه دارد. درست است كه ی بسیاری از شاگردان مشکلبیان آن ها از سوی آیت الله میلانی، برا

استاد بزرگوار ما، آیت الله میلانی نسبت به كلام حاج شیخ تسل  داشتند، ولی توانایی شاگردان در درك 

 مطالب ارائه شده، هم مهم است.

 توصیه علامه طباطبایی

معیت علمی و عملی آیت الله میلانی مربوط ای دارم كه به بُعدی از ابعاد ناشناخته شخصیت و جاخاطره

ام را روایت كنم، باید به این نکته اشاره كنم كه ما شاگردان آیت الله میلانی ت شود. پیش از آن كه خاطرهمی

كه از عنایت خاص این استاد فرزانه برخوردار بودیم ت به همه ابعاد وجودی ایشان پی نبرده بودیم. ما 

دانستیم كه بردیم؛ اما نمیاهل فلسفه هستند و در این ارتباط از دانش معظم له بهره میدانستیم كه ایشان می

خواهم آن را نقل كنم، هر گونه تردیدی را درباره ای كه میباشند. خاطرهاین استاد بزرگ اهل عرفان نیز می

 زداید.ها میجامعیت شخصیت معنوی و علمی آیت الله میلانی از ذهن

ن اهل علم به حوزه مشهد آمد و در محضر آیت الله میلانی به كسب فیض پرداخت. ایشان، یکی از آقایا

دو، سه سالی در مشهد ماند و بعد به حوزه علمیه نجف رفت. روزی، ایشان رو به بنده كرد و گفت: آن 

ان خواندم، شیفته عرفان شدم و از ایشها كه خدمت علامه طباطبایی در حوزه علمیه قم درس میوقت

ام كه راجع به عرفان و مسایل پرسیدم: استاد! پیش چه كسی بروم و درس عرفان بخوانم؟ تصمیم گرفته

 عرفانی آگاهی به دست آورم. علامه طباطبایی در جوابم فرمود: پیش آیت الله میلانی درس عرفان بخوان!
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های متمادی در سالوقتی آن آقا این مطلب را گفت، تعجب كردم و با خودم گفتم: عجیب است، ما 

خبر ماندیم. باید اعترا  كرد كه محضر آیت الله میلانی بودیم و از این كه ایشان، استاد عرفان نیز هستند، بی

آمدند، افسوس كه نظیر بودند و به راستی نعمت بزرگی به شمار میمعظم له در میان مراجع تقلید شیعه، كم

شایسته بود، صورت نگرفت. بسیاری از افراد، فرصت بهره  شکر این نعمت الهی، آن چنان كه بایسته و

های گوناگون ایشان را پیدا نکردند. در واقع باید گفت كه آیت الله میلانی در حوزه مشهد جستن از دانش

 نعمتی ناشناخته بودند.

 مشکل کجا بود؟

گردد و اگر برمی : منظور حضرتعالی این است كه مشکل به حوزه علمیه مشهدمؤسسه آیت الله میلانی

شدند، بر فرض، حضرت آیت الله میلانی ت رضوان الله علیه ت در حوزه علمیه قم مش ول تدریس می

گردیم، به دست آوردند؟ وقتی به فضای شهر و حوزه مشهد در آن ایام برمیموقعیت متفاوتی به دست می

وزه ایجاد كرد كه بعدها ادامه پیدا كرد و ستیزی، فضایی در حآید كه میرزا مهدی اصفهانی به دلیل فلسفهمی

 قطعا آن افکار در حوزه مشهد تأثیرگذار بود.

: قطعاً آن فضایی كه یاد شد، در حوزه مشهد اثر گذاشت. به همین دلیل بود كه برخی آیت الله شمس

چرا كه آقایان با آمدند، ها نمیهای حضرت آیت الله میلانی بیایند. واقعا آنافراد حاضر نبودند كه پای درس

ها كه با فلسفه و معقول مخالف بودند، درس معقول رشته معقول ارتباطی نداشتند. مسأله این بود آن

 كردند. دانستند مخالفت مینخوانده بودند و با چیزی كه نمی

: ممکن است گفته شود كه هر دو عامل اثر داشته است؛ یعنی هم فضای حوزه مؤسسه آیت الله میلانی

های آیت الله میلانی را نداشت و هم سط  یه مشهد، فضایی نامناسب با معقول بود و اقتضای درسعلم

 درس معظم له بسیار بالا بود و افراد توان فهم و درك مطالب درسی ایشان را نداشتند.

ها كه در حوزه مشهد درس خوانده : سط  درس آیت الله میلانی كه بالا بود و خیلیآیت الله شمس

ها جدا بود. ها كه طرفدارهای مخالفان رشته معقول بودند، راه آنند، كشش نداشتند. از طرفی هم آنبود

 آمدند. سراغ آیت الله میلانی نمی
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 ادب و اخلاق آیت الله میلانی

: در نوارهای درسی كه از آیت الله میلانی، در دست داریم، این عبارت از ایشان مؤسسه آیت الله میلانی

تر باشد و به سط  فهم عموم خواستند كه كلام علمی: در عتبات كه بودم بعضی رفقا از من میشنویممی

 ها هم تکلیف دارم. شاگردان توجه نکنم، ولی باید بگویم كه در قبال آن

اند كه از آقا، ها از اشخاصی نام بردهشود. بعضی وقتدر نوارهای معظم له، این عبارت بارها شنیده می

ها باشد. در همان نوارها، از حضرتعالی اسم اند، نه بیانی كه فراخور حال عموم طلبهق را خواستهبیان عمی

تر بحث كنند. غیر از حضرتعالی، از مرحوم آقای علم الهدی و آقای اید كه عمیقبرند كه از آقا خواستهمی

 ند.شان بروند كه آقایان برایشان تقریر كنحجت هم اسم بردند تا افراد سراغ

: حضرت آیت الله میلانی ت رحمه الله علیه ت واقعاً، انسانی متخلق به اخلاق الاهی بودند. آیت الله شمس

ما هرگز در مجالس و محافل خصوصی و عمومی نشنیدیم كه گفتاری یا رفتاری برخلا  ادب و اخلاق از 

را به « سهوالقلم»تند، تعبیر شان گاهی كه قصد اشکال كردن به كسی داشایشان صادر شود. در وقت تدریس

بردند، یعنی منظور معظم له این بود كه آن آقا در این مورد اشتباه كرده و مطلب درست را نگفته كار می

 است.

آید كه حتی در منزل خودشان، شیوه نشستن بخصوص در بیرون منزل را داشتند. همیشه، به یادم می

ایشان، واقعا دو زانو نشستن سخت است؛ ولی ایشان رعایت  نشستند. برای پیرمردی مثلحالت دو زانو می

 كنند.گفتند كه آقایان علما در نجف چنین نمیكردند. بعضی رفقا كه حوزه نجف رفته بودند، میمی

كردند. معظم له، بسیار به شریعت ای، آداب را مراعات میالعادهبه هر حال، آیت الله میلانی به طور فوق

كردند. اگر كسی را اهل تقوای الاهی ید بودند و همواره از افراد متدین حمایت میو مسایل دینی مق

بین نبودند؛ ولی قدر و ها، حتی حوزه نجف خوشكردند. چندان به حوزهدیدند، از او بسیار تجلیل میمی

برود، از خواست برای ادامه تحصیل به نجف اشر   شناختند. شخصی كه میمنزلت اهل ایمان و تقوا را می

آیت الله میلانی سؤال كرد كه نزد كدام مرجع تقلید درس بخوانم؟ ایشان فرموده بودند كه به درس آقای 

 خویی و درس آقا شیخ حسین حلی بروید. فق  از این دو استاد نام برده بودند.
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 مبارزات آیت الله میلانی

، مبارزات معظم له در دوران باید گفتاز مسایل دیگری كه درباره حضرت آیت الله میلانی، می

شان است. ناگفته نماند كه مبارزات آقا، مخفیانه بود نه علنی و كمتر كسی از مردم و مقلدان ایشان مرجعیت

ها رسم بود باخبر بودند. من روزی در محضر آیت الله میلانی بودم كه قرار بود شاه به مشهد بیاید. آن وقت

كردند. آقا میرزا احمد كفایی ت پسر آخوند ملا كاظم خراسانی ت به طور كه آقایان علما با شاه ملاقات می

 رفت.مرتب نزد شاه می

در آن مجلس كه دانشجویی نشسته بود، رو به آیت الله میلانی كرد و گفت: آقا! شما كه به ملاقات شاه 

كنکور را به دست  روید، از ایشان درخواست كنید تا هزینه كنکور را كم كنند كه ما قدرت شركت درمی

بیاوریم. آیت الله میلانی كه این تقاضا را شنیدند، ناگهان برافروخته شدند و فرمودند: من تا حال به ملاقات 

 شاه مملکت نرفتم. بهتر است كه شما پیش آقای حاج میرزا احمد كفایی بروید و ایشان را ببینید.

و هرگز با شاه ملاقاتی نداشتند. در آن ایام، مسؤول معظم له تا حیات داشتند، بر همین شیوه باقی ماندند 

موقوفات آستان قدس رضوی شخصی به نام آقای مولوی بود. ایشان از ارادتمندان حضرت آیت الله میلانی 

بود و در عین حال با دولت و حاكمیت در ارتباط بود. یادم هست كه آقای مولوی را نزد معظم له 

كنند كه مثل آقایان دیگر به ملاقات شاه بروند؛ ولی ما ندیدیم كه معظم له  فرستادند تا ایشان را راضیمی

راضی شوند و به این كار تن در دهند. منظور این است كه حضرت آیت الله میلانی در مبارزات خودشان 

بودن  استوار بودند و نیز با شاه بسیار بد بودند. در حالی كه در دوران حیات ایشان، مبارز بودن یا ضد شاه

 معظم له مطرح نشد.

دانید كه قرار بود امام خمینی را محاكمه كنند. ایشان را گرفتند و به زندان خرداد، می 15در جریان 

بردند. بعد علمای قم و تهران جمع شدند و آیت الله میلانی از مشهد به تهران تشریف بردند و به جمع 

ان تا آخر ماندند و حاضر نبودند كه از تهران به مشهد كردند كه ایشآقایان پیوستند. حاج عمو تعریف می

برگردند. در میان آقایان مراجع كه برای حمایت از امام به تهران آمده بودند، سن و سال آیت الله میلانی 

شوند به مشهد برگردند، ایشان بیشتر از آقایان دیگر بود. وقتی مسؤولان وقت دیدند كه معظم له حاضر نمی

 دند و در هواپیما گذاشتند و به مشهد فرستادند. را بلند كر

های حکومت، چیزهایی نقل كردند كه ها و ستمها و شکنجهآقا كه به مشهد مشر  شدند، از زندان

العمل را در مقابل رژیم شاه حفظ كردند. عجیب بود. ایشان خیلی متأثر بودند و تا آخر عمر، همین عکس
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جفا شد و در رادیو اعلام شد كه آیت الله میلانی به ملاقات شاه آمده  بگذریم كه بعدها در حق معظم له

است. كسی دل و جرأت نداشت كه آن خبر را رد و انکار كند. به هر حال، پس از رحلت ایشان معلوم شد 

 كه مرجعی مبارز بودند.

 آیت الله میلانی و مرجعیت

میت خودشان نبودند. این خصوصیت، حضرت آیت الله میلانی، در پی تروی  مرجعیت و تبلیغ اعل

ارزش والایی دارد؛ چرا كه افتخارمان این است كه مرجع تقلیدمان، به هیچ وجه مروج مرجعیت یا اعلمیت 

شان را خود نیست. معظم له، نه به روحانیون اعزامی از بیت و مدرسه خودشان رخصت تبلیغ مرجعیت

ای است ن كار پردازند. چنین ویژگی، نشان دهنده اخلاق حسنهدادند تا كسانی به ایدادند و نه دستور میمی

اش را به جامعه نشان بدهد. معلوم است كه چنین باید باشد، تا ظرفیت وجودیكه در یك مرجع تقلید می

 شد.مرجع بزرگی، در تهذیب نفس خویش بسیار كوشیده است و گرنه، طالب شهرت می

 ای دارید؟در این باره، خاطره : آیا حضرتعالیمؤسسه آیت الله میلانی

هایی برای اعزام در ایام تبلی ی مهیا شده بودند و حضرت آیت الله آیت الله شمس: یادم هست كه طلبه

روید، چه كار دارید كه از مرجعی خاص نام میلانی، رو به آن ها كردند و فرمودند: شما به هر كجا كه می

 د.ببرید، اصلا از من اسمی به میان نیاوری

ای بر زبان آوردند كه شاگردان این خاطره را بگویم، بد نیست. شبی حضرت آیت الله میلانی جمله

ها نداشتند. ایشان رو به ما كردند و چنین فرمودند: مخصوص ایشان تعجب كردند، چون آقا از این عبارت

عادت نداشت كه از ام كه آقا حسن )قمی( رساله عملیه چاپ نکند؟ من كی گفتم؟ ایشان من كی گفته

دانیم كه چه چیزی ایشان را ناراحت كرده بود كه ناگزیر شدند، این گونه سخن آقایان اسمی ببرد، نمی

 بگویند.

های خواهیم كه در باره فعالیت: از حضرتعالی در پایان جلسه و مصاحبه میمؤسسه آیت الله میلانی

 تان صحبت كنید.حوزوی

كه مشر  شدم در خدمت حضرت آیت الله میلانی ماندم و از هجرت  : بنده، به مشهدآیت الله شمس

به نجف اشر  منصر  گشتم. بالاخره عقیده ما این بود كه علم از نجف به مشهد آمده است. بیست سال 
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دادم. پیش كردم، درس خارج هم میدر مشهد بودم. در همان ایامی كه در درس خارج معظم له شركت می

 دادم.ها، اصول را نیز درس میمش ول تدریس در دوره سط  بودم. افزون بر ایناز آن هم، سالیانی 

 : درس اصول حضرتعالی بر مبنای درس آیت الله كمپانی بود؟مؤسسه آیت الله میلانی

دیدیم آیت الله شمس: بله، چون مطالب حاج شیخ بسیار دقیق و عالی است. متأسفانه بیشتر افراد را می

ها، كلمات غریب بود و اصلاً خود مرحوم حاج شیخ، آدمی غریب است. برای آن كه كلمات حاج شیخ

كنم كه از لحاظ علمی، كسی در حد و اندازه ایشان بوده باشد، چرا كه حاج شیخ، تمام كفایه گمان نمی

 اند. نظر من این است:الاصول را شرح و حاشیه زده است و واقعا، مطالب دقیق و عجیبی در آن جا آورده

توان انکار كرد شود. نمیاگر كسی آن را مطالعه كند و مقاصد حاج شیخ را درك و فهم كند، ملای واقعی می

كه كلمات ایشان با كلمات میرزای نائینی تفاوت دارد. دقت علمی حاج شیخ بالاتر است. افسوس كه 

 استادی برای بیان كلمات ایشان نیست.

فرمود: مرحوم میرزا درس آیت الله كمپانی و میرزای نائینی میحضرت آیت الله میلانی، درباره تفاوت 

شد. سخن درست همین گفت و بعد برای ادامه دادن دچار زحمت میرسید مقداری میكه به فلسفه می

است كه معظم له فرمودند. مرحوم حاج شیخ ت رحمه الله علیه ت اهل معقول بود، حالا استعداد و نبوغ 

آمدند. حاشیه ایشان بر كتاب شت، بماند. در مسایل فقهی هم دقیق و عمیق جلو میای كه داالعادهفوق

های كلامی است. گفتنی است كه بنده در های آنجا، بحثمکاسب شیخ انصاری را بنگرید. خیلی از بحث

ام، چون اصول ایشان بالاترین اصول های حاج شیخ را نقل كردهام، حر كه نوشته مشکوة الاصولكتاب 

 است.

 ای دارید حاج آقا؟: درباره فوت آقا، خاطرهمؤسسه آیت الله میلانی

آید كه روزی آقای دكتر نورالهیان)از اطبای مشهور شهر مشهد( به من گفت: آیا : یاد میآیت الله شمس

خبر داری؟ در جواب گفتم: راجع به چه چیزی؟ گفت: حضرت آیت الله میلانی، سرطان معده دارند. بعد 

معظم له را به تهران انتقال دادند و در بیمارستان بستری شدند. مدتی گذشت ایشان را به مشهد  هم كه

برگرداندند. بنده به عیادت آقا رفتم. حدود سه ماهی هم در مشهد، در بیمارستان بستری بودند، تا اینکه به 

آقا زهر بدهند، تا یك یا رحمت حق پیوستند. از مرحوم آقای مولوی كه پسرش پزشك بود، شنیدم: اگر به 
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دادند، حال مقدار زهر چقدر باشد، نگفتند. به هر حال دو سال دیگر زنده خواهند ماند، یعنی احتمال می

 چنین كاری انجام نشد.

 

 

 

 

 

 

 

 مصاحبه با آیت الله سبحانی

 عالم به زمان بودن آیت الله میلانی

 دارید؟ -رضوان الله علیه -هادی میلانیی حضرت  آیت الله آقا سید پرسش: چه دیدگاهی درباره

ی خوشبختی بنده است كه در این فرصت كوتاه، ارادت خود را نسبت به عالم بزرگ، پاسخ: مایه

. العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابسفرماید: حضرت آیت الله العظمی میلانی تقدیم كنم. امام صادق )ع( می

ی و عصر خویش آگاهی دارد، هرگز مورد هجوم مشتبهات زمانه یعنی آن كس كه از شرای  حاكم بر زندگ

 گیرد.قرار نمی

 پرسش: مراد از زمان در حدیث حضرت امام صادق )ع( چیست؟

آید. زمان ای پدید میهاست كه در هر دورهپاسخ: بی گمان، مقصود از زمان، همان شرای  زندگی انسان

اند اند و دانستهار حركت است. كسانی كه واقعا دور بیندر حدیث، مسلما زمان فلسفی نیست كه همان مقد

هایی خواهد افتاد، هیچ كه چه نوع شرایطی بر زندگی مردم حاكم است و در آینده نزدیك و دور، چه اتفاق
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ای اند: دستهگردد. بنابراین باید گفت كه عالمان دو دستهها با شکست و ناكامی مواجه نمیهای آنگاه برنامه

ای دیگر، كه خدمت كردن كوشند تا مشکلات روز جامعه را حل كنند و دستهبینند و می  امروز را میكه فق

هایی كارآمد دارند و در زندگی آنان در ارتباط با آینده جامعه است. این گروه، بی گمان برای آینده برنامه

زعامت حضرت آیت الله بروجردی، آید كه در شهر قم، در روزگار خود همواره پیروز خواهند بود. یادم می

ای جایگزین درشکه كنند و از تهران تاكسی ایاب و ذهاب مردم با درشکه بود. كم كم قرار شد كه وسیله

ها وارد قم شوند، معاش ها خدمت آقای بروجردی آمدند و گفتند: اگر تاكسیبیاورند. صاحبان درشکه

 عیم ما هستید، باید جلوی این حركت را بگیرید. خانواده ما از بین خواهد رفت. شما كه مرجع و ز

شود كاری كرد. دارهای قم، فکر ناقصی است. چون جبر زمان است و نمیمعلوم است كه قکر درشکه

ها تاكسی باید جایگزین درشکه شود. ناگفته نماند كه مقصود من از جبر زمان، چیزی نیست كه ماركیست

ارت است از سوق دادن جامعه به سمت شرای  زندگی كه حاكم شده گویند. جبر زمان در نگاه ما، عبمی

كنم كه ضرر ها فرمود كه پیشنهاد شما عملی نیست؛ ولی كاری میاست. مرحوم آقای بروجردی به آن

كنم كه هر كس قصد آوردن تاكسی به قم را داشته باشد، باید شماره درشکه شما را نکنید. من اعلام می

یاورد. قصد من از بیان این خاطره، چیزی نیست جز شناختن زمان و دور اندیش شدن بخرد و بعد تاكسی ب

آید. یك مرجع متفکر، مرجعی است كه اطرا  او ای كه به هر حال میو برنامه اصلاحی داشتن برای آینده

جع و زعیمی اند تا آینده را برای او روشن سازد. حضرت آیت الله میلانی، واقعا چنین مررا، متفکران گرفته

 بود. من در سفری كه به مشهد مقدس رفته بودم، این واقعیت را لمس كردم.

 تفاوت حوزه قم با مشهد

شدید، چه پرسش: در دوران مرجعیت آیت الله میلانی که حضرتعالی به مشهد مقدس مشرف می

 کردید؟تفاوتی میان حوزه علمیه خراسان و حوزه علمیه قم مشاهده می

-ای بیش نبودیم. وقتی به قم برمیرفتیم، در دوران جوانی بودیم؛ یعنی طلبهكه ما می پاسخ: آن زمان

ای همانند مدارس علمیه تحت اشرا  و مدیریت كردیم كه ای كاش مدارس عملیهگشتیم، بارها آرزو می

لف تحصیلی ها در سطوح مختای نداشتیم كه برای طلبهآیت الله میلانی داشتیم! در آن ایام، در قم مدرسه

-برنامه داشته باشد. برای اولین بار در كشور، آیت الله العظمی میلانی در حوزه علمیه مشهد، چنین مدرسه

هایی را تاسیس كردند. مدرسه حقانی قم، بعدها بر اساس الگویی پی ریزی شد كه از مشهد شکل گرفته 

 بود.
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 های جوان، در آن روزگار چه بود؟پرسش: آرزوی طلبه

ای كه های علمیهما كه حالا در شمار پیرمردها هستیم، در آن دوران آرزو داشتیم كه در مدرسهپاسخ: 

هایی باشد تا بر اساس آن، در این اند، برنامههای مبتدی و غیر مبتدی ساختهمراجع تقلید برای سکونت طلبه

 كنند.مراكز، مفسر تربیت كند، مورخ تربیت كند، همان طور فقیه تربیت می

 رسانیدند؟های جوان صدای خود را به گوش مراجع تقلید میرسش: آیا طلبهپ

شنیدند. حضرت آیت الله بروجردی كه حق عظیمی پاسخ: بله. متاسفانه آقایان عرایض ما جوانان را نمی

پرداختند. وقتی مشهد مقدس آمدم، شنیدم كه بر گردن همگان دارد، در آن زمان چندان به این مسایل نمی

ی جامع ای جامع با برنامهی عمل پوشانده است و مدرسههای جوان جامهالله میلانی به آرزوی طلبه آیت

تاسیس كردند. به راستی، معظم له مصداق بارز حدیث جد بزرگوار خود بودند، كه در آغاز مصاحبه بیان 

، ثابت كرد كه مرجع های علمیه جدید در شهر مشهدكردم. این مرجع دور اندیش شیعه، با تاسیس مدرسه

های علمیه و دارای برنامه، در حوزه علمیه تاسیس شد اند. بعد از وفات معظم له بود كه مدرسهآینده نگری

 كه هنوز هم ادامه دارد. سنگ زیرین این بنا را مرحوم آیت الله میلانی در كشور گذاشت.

 ایمان و اعتقاد علامه به آیت الله میلانی

 اجع به معظم له دارید؟پرسش:خاطره دیگری ر

پاسخ: بنده با مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبایی بسیار محشور بودم. سالیان دراز در خدمت و 

محضر آن عالم بزرگ بودم و درس خواندم. رفت و آمدم به منزل معظم له بسیار بود. وقتی آیت الله آقا 

ی سوال كردم كه آقا! از نظر شما مردم باید به چه حسین بروجردی چشم از دنیا فرو بستند، از علامه طباطبای

زد. در جوابم فرمود: كسی مراجعه كنند. ایشان كه همیشه ساكت و درون گرا بود، حساب شده حر  می

 مردم در ایران، باید به آیت الله سید هادی میلانی رجوع كنند و در عراق، به آیت الله آقا سید محسن حکیم.

 به آیت الله میلانی شگفت انگیز بود؟ -رضوان الله علیه -طباطباییپرسش: دلبستگی علامه 

پاسخ: مرحوم علامه طباطبایی، روزی رو به بنده كردند و چنین فرمودند: من در طول نه ماه تحصیلی كه 

در قم هستم، یکسر چشم براهم تا فصل تابستان از راه برسد و به مشهد بروم و سه ماه در آنجا بمانم. مسلم 
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كه مقصود علامه بزرگوار، اول زیارت حضرت رضا )ع( بوده است و بعد، به خاطر انس شدیدی كه با  است

-مرحوم آیت الله العظمی میلانی داشتند. گاه و بی گاه، شاهد بودم كه نسبت به معظم له اظهار علاقه می

 كردند.

 یید!پرسش: خاطره جالبی نقل کردید. اگر حضرتعالی خاطره دیگری دارید، بفرما

خواهم نقل كنم، این است: روزی در منزل مرحوم آقای میلانی بودم كه آقای پاسخ: خاطره سومی كه می

دكتر سید محمد بهشتی به زیارت معظم له آمد. من و ایشان، رفاقت و معاشرت دیرینه داشتیم. در یك 

دیگر جلسات بسیاری داشتیم. هایمان نزدیك به هم بود. در بیرون از مدرسه نیز با یکمدرسه بودیم و حجره

كنم كه مرحوم آقای بهشتی، قبل از اعزام به كشور آلمان، از طر  آیت الله بروجردی به مشهد گمان می

آمده بود. بعد از فوت آقای محققی كه نماینده معظم له در هامبورك آلمان بود، مرحوم دكتر بهشتی، بهترین 

ایشان هم از نظر زبان خارجی قوی بود و هم از نظر استعداد.  فردی بود كه برای این كار مهم انتخاب شد.

ای به ایشان عطا كرده بود. در آن مجلس، آقا سید هادی خدای خلاق و متعال، استعدادهای فوق العاده

ای هم در آن جمع مطرح كردم و مش ول مباحثه طلبگی شدیم. مرحوم آقای خسروشاهی هم بود. مساله

 های خودش نیامده بود.نمیلانی هنوز نزد مهما

ی قم با دشواری های علمیه دیگر، مانند حوزه علمیههای علمیه در حوزهپرسش: چرا تاسیس مدرسه

 شد؟مواجه می

پاسخ؟ مرحوم آیت الله میلانی در دوران مرجعیت خود، در حوزه علمیه مشهد، سد بزرگی را شکستند 

های علمیه شیعه و امتحان را حاكم كردند كه در حوزه كه تصور آن هم مشکل بود. ایشان مدرسه و برنامه

سابقه نداشت. حضرت آیت الله بروجردی پیش از اینکه در قم مستقر شوند در حوزه علمیه نجف قصد 

ها را رای  كنند. ناگهان شخصی در مقابل معظم له ایستاد و ایشان ناچار شد داشتند كه امتحان گرفتن از طلبه

حوزه علمیه نجف عقب نشینی كنند. یك نفر امتحان را تحریم كرد و ایشان نتوانست كه از طرح تحول در 

شد، در حالی كه ها، امتحان كردن و امتحان دادن جرم محسوب میگامی بردارد. اساسا در آن زمان، در حوزه

تا معلوم امتحان اساس كار موفقیت در آموزش است. باید برنامه درسی و كلاسی و امتحان در میان باشد، 

شود كه چه كسی درس خوان است و چه كسی بیکار است. بی دلیل نبود كه آیت الله بروجردی در دوران 

داد. ایشان، تفکر غلطی را زعامت و مرجعیت مطلق خود، تمایلی به اصلاح ساختار حوزه علمیه نشان نمی
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خوشبختانه، در حوزه علمیه مشهد، به دید كه مقابله با آن، هزینه بسیار داشت. های علمیه حاكم میدر حوزه

 همت مرحوم آقای میلانی، این سد كه سد تحول و اصلاح است، شکسته شد. 

ها و فضلای آذری در حوزه علمیه نجف اشرف و پرسش: رفتار و اخلاق آیت الله میلانی با طلبه

 کربلای معلی چگونه بود؟

كه درس بخوانند، مرحوم آیت الله میلانی را  شدندهای آذربایجان وارد عراق میپاسخ: هر وقت طلبه

شان لهجه عربی بود. آقا سید یافتند. ایشان بلد بودند كه تركی صحبت كنند؛ ولی لهجهپناهگاه خود می

 توانست تركی صحبت كند. اش، زبان فارسی بود، نمیمحمد علی میلانی، به دلیل اینکه زبان مادری

-ده برای ادامه تحصیل حوزوی غازم نجف اشر  شدم و در مسافرخانهای دیگر نقل كنم. بنحالا، خاطره

ای در مدرسه پیدا كنم. یادم نیست كه چند روزه بعد از ورودم به نجف بود ای، اتاقی اجاره كردم تا حجره

كه حضرت آیت الله میلانی برای دیدن بنده به آن مسافرخانه آمدند. از محبت و شفقت و تواضع آن عالم 

دانستم كه میان معظم له و پدرم رفاقتی بوده است؛ اما تصورم این بود كه ایشان ر شگفت شدم. میربانی د

دانم چه كسی از ها را به فراموشی سپرده است؛ اما تصور من درست نبود. نمیهم مثل سایر افراد، دوستی

-جف آمده است. گمان میخویشاوندان من به ایشان خبر داده بود كه فلانی برای ادامه تحصیل طلبگی به ن

ای خبر داده بود كه از بستگان مرحوم آقای میلانی بود. راجع به خاندان معظم له كنم مرحوم آقا حسن خامنه

باید گفت كه از دیرباز، بیت مرحوم میلانی، مرحوم آقا سید محمد جعفر و همین طور، جد بزرگوارشان، 

 مهاجر آذربایجان لطف خاصی داشتند.های مرحوم آقا سید احمد، نسبت به مردم و طلبه

های آیت الله میلانی شرکت شدید، در درسپرسش: آیا در ایامی که به مشهد مقدس مشرف می

 کردید؟می

ها در مسجد جامع گوهرشاد، آیند.ایشان شبها یکی پس از دیگری در ذهنم جلو میپاسخ: بله. خاطره

هایی كه در مشهد بودیم، توفیق حضور در مجلس شبدادند و روزها درس فقه داشتند. درس اصول می

 كردم.شد، هرچند كه به عنوان مستمع آزاد شركت میگرم و عالمانه معظم له نصیب بنده می
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 ی تدریس و محتوای دروس آیت الله میلانی شیوه

ی تدریس و محتوای دروس آیت الله میلانی در حوزه مشهد پرسش: برداشت حضرتعالی از شیوه

 ؟چیست

توان گفت كه درس اصول آیت الله میلانی، همانند درس آیت الله شیخ محمد حسین پاسخ: تقریبا می

های دیگر به چشم ای كه در درس اصولغروی اصفهانی بود. منظور، دقت نظر است؛ دقت نظر فوق العاده

را چون نگین خورد. چند شبی كه پای درس آقا بودم، شاهد بودم كه شاگردان بسیاری معظم له نمی

 انگشتری در میان گرفتند.

 تفاوت میان آیت الله میلانی و آیت الله خویی

ی مقام و ای دربارهای که در حوزه علمیه نجف اشرف مشغول تحصیل بودید، نکتهپرسش: در دوره

 منزلت آیت الله میلانی شنیدید؟

كه چه فرقی میان آیت الله خویی و  گفتند: روزی از میرزای نایینی سوال كردندها میپاسخ: بله. نجفی

خواهم بگویم كه استاد آیت الله میلانی است؟ میرزای نایینی فرموده بودند: هذا افهم و هذا ادق. می

بزرگواری چون میرزا، شاگردان خود را درست شناخته بود. مرحوم آقای میلانی در نگاه استادش، عالمی 

 .برخوردار از دقت نظر در مباحث حوزوی است

 معنویت حضرت آیت الله میلانی 

 فرمایید؟پرسش: درباره معنویت حضرت آیت الله میلانی، چه می

 -پسر موسس حوزه علمیه قم -ای از مرحوم آیت الله مرتضی حائریپاسخ: در این رابطه، باید خاطره

وانی به آیت نقل كنم كه نسخه خطی آن پیش من است. گفتنی است كه ایشان از كسانی بود كه علاقه فرا

در قم خوابیده بودم )بعد از ظهر( كه  "الله میلانی داشتند. مرحوم آقا مرتضی حاج شیخ چنین نوشته است:

 صدایی شنیدم: بلند شو و مشهد برو، مهمان امام باش!

به نظرم، امام زمان)ع ( آمد. وقتی بیدار شدم، به همسرم كه دختر مرحوم آیت الله حجت است، گفتم: 

 مشهد مشر  شویم. من چنین خوابی دیدم و چنین صدایی شنیدم.باید به 
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ایشان، یك نسخه خطی از كتاب وسائل الشیعه، از پدرش آیت الله حجت به ارث برده بود كه به خ  

رویم و خورد. مشهد میصاحب وسائل، مرحوم آیت الله حر عاملی بود. گفتم این نسخه كه به درد ما نمی

 كنیم.وی واگذار میآن را به آستان قدس رض

ی آستان قدس بردم و در قبال هزار مشهد كه مشر  شدیم، نسخه خطی وسائل الشیعه را به كتابخانه

 تومان گرفتم، واگذار كردم. در ایامی كه مشهد بودیم، هزار تومان را خرج كردیم.

ایشان خداحافظی كنم. وقت وداع رسیده بود. آخر وقت سفر بود كه به منزل آیت الله میلانی رفتم تا با 

در میان راه به ذهنم آمد كه عجب مهمانی و میزبانی بود! ما كه با خرج خودمان به زیارت حضرت رضا )ع( 

 آمدیم و برگشتیم!

وقتی به خانه آیت الله میلانی رسیدیم، ایشان در خانه نبود. چیزی به حركت قطار تهران نمانده بود. 

 و به طر  ایستگاه قطار رفتیم.سلام رساندیم و سوار درشکه شدیم 

آید. پاكتی دستم داد و قطار در حال حركت بود كه آقا سید محمد علی میلانی را دیدم كه شتابان جلو می

دانم كه در این پاكت چیست و چقدر پول هست. پدرم داد كه تقدیم شما كنم. ایشان فق  گفت: نمی

 نم.فرمودند كه پاكت را هرچه زودتر به دست شما برسا

پاكت پول را گرفتم و تشکر كردم. وقتی به قم رسیدم، پاكت را گشودم. وقتی خرج سفر و مبلغ داخل 

پاكت را سنجیدم، دیدم پن  ریال اضافه است. بعد فهمیدم درشکه چی كه ما را در قم سوار كرده است، پن  

 ریال كمتر گرفته است.

 د؟پرسش: باز هم از حضرت آیت الله میلانی خاطره داری

شدیم، وقت خداحافظی پاسخ: هروقت كه مشهد مقدس برای زیارت حضرت رضا )ع( مشر  می

كردیم: آقا! مقداری از تربت حضرت لطف كنید! چون معظم له همیشه تربت واقعی علی بن عرض می

بردند و همراه خودشان تربت مبارك و موسی الرضا )ع( را داشت. ایشان به اندرونی منزل تشریف می

 آوردند. سلام الله علیه یوم ولد و یوم مات و یوم بعث حیا.رك میمتب

 پرسش: یک خاطره مانده است حاج آقا! خاطره تبریز
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گردد. مرحوم آقای میلانی بر می 1332پاسخ: درست است. این خاطره كه خیلی قدیمی است، به سال 

پدرم بودند. قصد ایشان از مسافرت به هایش به شهر تبریز تشریف آوردند و یك روز مهمان همراه آقا زاده

آذربایجان، استراحت و درمان بود. آن ایام را در منزل مرحوم آقا سید ابراهیم میلانی سپری كردند. ناگفته 

ای بود كه با آقا خویشاوند بودند. از نماند كه خانه پدری بنده در همسایگی مرحوم میرزا جواد آقای خامنه

ت الله میلانی نصیب من شد. حالا كه خاطره تبریز را نقل كردم، وقت یادآوری این روی، توفیق زیارت آی

 است. قرار شد كه كتابی را برایم بفرستید. كتاب اسفار بود یا كتاب دیگر، درست به یادم نمانده است. 

-شود كه مدارك زیادی راجع به آیت الله میلانی در آنپرسش: الان دو جلد كتاب تقدیم حضرتعالی می

شان، مرحوم حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی است ای از استاد بزرگهاست. یکی از مدارك، نامه

 "كه با دستخ  خود حاج شیخ است. این نامه در جواب نامه آیت الله میلانی برای استادشان است. تعبیر 

گرد و استاد، از خطاب به مرحوم آقای میلانی است كه حاج شیخ آورده است. ماجرای مکاتبه شا "سیدی

آید. تعبیر رسد، جواب میاین قرار است كه گروهی از زائزان حضرت امیر )ع( خدمت آیت الله میلانی می

 "ادام الله بقاك!"دیگری كه خطاب به آیت الله میلانی در آن مرقومه شریفه است، این است: 

 استفاده از دروس وهابیت شناسی 

ا؟ ما مهیا هستیم که نصایح پدرانه و مشفقانه حضرت استاد پرسش: فرمایش دیگری ندارید حاج آق

 را بشنویم.

ی وهابیت را بشنوید، ممنونم. اگر مصلحت های بنده دربارهپاسخ: اگر شما زحمت بکشید و درس

توانید این دروس مرا در تصویری است، تکثیر كنید. می -ی صوتیسال ضب  شده 25ها را كه دیدید، آن

اند و سعی شده است كه ادب و اخلاق ها، همگاندرسی مدرسه بگنجانید. مخاطب درسی شمار برنامه

ی مرحوم شریف الدین عاملی عمل كردیم كه بدون كنایه و اسائه انسانی رعایت شود، درست به همان شیوه

 ادب به مخالفان عقیدتی است. 

 ؟پرسش: چه شد که حضرتعالی این دروس وهابیت شناسی را فراهم آوردید

شناختیم كه نام او، میرزا یوسف شعار بود. این شخص مروج پاسخ: ما كه در تبریز بودیم، فردی را می

كرد ی عقاید او بحث میآیین وهابیت در آذربایجان بود. پدرم كه روحانی و عالم دینی بود، همیشه درباره
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دیم، از مطالعه و تحقیق راجع به شان را برای مردم آشکار سازد. از آن زمان به بعد كه طلبه شتا ماهیت

های مختلف از اند و سایتهای مسلمانان راه یافتهها به درون خانهوهابیت جدا نبودیم. الان كه ماهواره

اند. با توجه به نیازهای مذهبی جامعه، دفتر تبلی ات اسلامی پیشنهاد ها، روز و شب فعالها و وهابیبهایی

به زبان فارسی، برای عموم مردم بنویسیم. بعد از قبول پیشنهاد، از دست  داد كه یك دوره عقاید وهابیت

های بیست و پن  گانه اندر كاران دفتر خواستم كه برای ضب  به موسسه بنده بیایند كه آمدند و درس

 وهابیت شناسی آماده شد.

 ای بودیم؟پرسش: ما چشم براه چنین کار و برنامه

تصویری را  -توانید در همین شهر مشهد، این برنامه صوتیشما می پاسخ: چه خوب! الان مهیا شده.

هایی كه به اطرا  ها و مبلغها و فضلا و علمای حوزه علمیه پخش كنید، مخصوصا برای خطیببرای طلبه

كنید. در گذشته، ما گرفتار بهایی جماعت بودیم كه بعدها بدین نتیجه رسیدیم كه نخست، باید اعزام می

ا را به دست آورد و سپس مقابله را شروع كنیم. الان گرفتار وهابی جماعت شدیم. اكثر روحانیون همنطق آن

گیرند تا در تروی  وهابیت تلاش جدی و سنی مذهب از حکومت از حکومت سعودی مواجب ماهانه می

وق برخی حق -چه در داخل و چه در خارج كشور -مستمر كنند. ممکن است در میان روحانیت اهل سنت

های شافعی و حنفی بگیر نباشند؛ ولی ناخودآگاه در وهابی كردن عوام اهل سنت بکوشند. چه كسانی، سنی

های دولت كند؟ از دو حال خارج نیست، یا روحانیون حقوق بگیر هستند و یا فریب خوردهرا، وهابی می

 كنند.سعودی كه بی مزد و منت كار می

د هادی میلانی و آقا سید حیدر، در همین سایتی که در اختیار ها، آقا سیپرسش: اکنون، بنده زاده

 دارند، در واقع بهترین سلاح را برای مبارزه دارند؟

كنیم و برای پاسخ: بسیار خوب! اگر در مشهد، تکثیر دروس یاد شده بنده ممکن نبود، در قم تکثیر می

 فرستیم تا كار را شروع كنید.شما می

 ه صورت نوشتاری نیست؟های شما بپرسش: مگر درس

كنم كه به صورت صوتی توانید به صورت نوشتاری در بیاورید. فکر میپاسخ: نخیر؛ اما اگر خواستید می

های خودتان در مشهد بگویید. ما امیدواریم كه فرزند آیت الله میلانی و نسل مفیدتر است. حالا كه از فعالیت
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، كمر همت بر بندند و آثار علمی و فقهی و تفسیری معظم همه و همه -خواه احفاد و خواه اسباط -ایشان

له را حفظ كنند و منتشر سازند تا همگان بهره مند شوند. خدمات ایشان، هم بسیار بود و هم گوناگون. از 

 خداوند متعال خواهانم كه چراغ ولایت در هر دورانی، در این خاندان روشن بماند. 

الله میلانی انجام دادیم، غیر از حفظ آثار و احیای آن در  پرسش: آنچه ما در بنیاد مرحوم آیت

جامعه و حوزه، جستجوگری در اینترنت لفظی است که فعلا، در دوره آزمایشی آن هستیم. ما یک 

آورد. در واقع ما آدرس دهنده به آن موتور موتور جستجوگر راه اندازی کردیم که کل سایت را می

شود کند. این حرکت باعث میتهیه کرده و سپس آن را ثبت میهستیم که فهرست صفحات خاص را 

به سرعت موفق شود. تصمیم داریم که در  -چه در زبان عربی و چه در زبان فارسی -که پژوهشگر

مراحل بعدی، این حرکت در زبان انگلیسی هم صورت پذیرد. اگر بازدید صفحات را محاسبه کنیم، 

 ار است.هز 53تا  53آمار بازدید، در حدود 

ها، ظاهرا چهار های ما بیشتر است. الان بهاییهای مخالفان نسبت به سایتپاس : ناگفته نماند كه سایت

 ؟های زیاد و در عین حال، پر محتوا ایجاد كنیمهزار سایت فعال دارند. ما باید سایت

ه قم آمد. چشم به حوزه علمی 1327پاسخ: مرحوم دایی حضرتعالی، آقا سید مرتضی جزایری، در سال 

درد داشت و پروفسور شمس معالجه كرد و خوشبختانه بهبودی یافت. ایشان فرد بسیار جذاب و خوش 

خواند. آدم متواضعی هم بود. مثل ما در فلسفه، شاگرد مجلس بود. اشعار خوبی هم حفظ كرده بود كه می

های پن  شنبه و جمعه، علامه، . شب رفتیمعلامه طباطبایی بود و سالیان دراز پای درس آن عالم ربانی می

كردند، من به اتفاق آقا سید مرتضی حضور داشتیم. خاطرم هست كه تا كتاب اصول فلسفه را تدریس می

آخرین مقاله اصول فلسفه و روش رئالیسم رفتیم. گفتنی است كه ایشان به دلیل رفاقت با دست اندر كاران 

موسسان آن نشریه بود. یك سالی كه از همکاری ایشان با ما هایی از مکتب اسلام، در شمار مجله درس

 گذشت، ایشان برای تدریس به مشهد آمدند و سپس به تهران رفتند؛ اما دیگر به حوزه علمیه قم باز نگشتند.
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 مصاحبه آیت الله محمد علی گرامی

 موقعیت علمی آیت الله میلانی

رت حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد هادی در درستی این سخن جای تردید نیست كه با هج

میلانی رضوان الله علیه ت  به مشهد، نظرها از حوزه علمیه قم به جانب حوزه علمیه مشهد برگشت. در 

دادند، های نجف و كربلا درس میآقای میلانی در حوزه اللهآیتواقع، در همان روزگاری كه مرحوم 

برهن بود. امید است كه در این نشست، به مقدار توان درباره شان بر همگان مموقعیت مخصوص علمی

 ای را كه در برابر بزرگان اجتهاد دارم، انجام بدهم.ایشان سخن بگویم و نیز وظیفه

گویم كه حوزه علمیه مشهد با حضور حضرت آیت الله میلانی، موقعیتی فراتر از موقعیت دلیل نمیبی

ه بروجردی به دست آورد. مسأله این بود كه معظم له در آن روزگار، حوزه علمیه قم پس از رحلت آیت الل

آمدند و حداقل این بود كه ایشان را در شمار علمایی جای داده بودند كه نسبت مجتهدی اعلم به شمار می

به بسیاری از مراجع وقت در داخل و خارج كشور برتری داشتند. مشر  شدن حضرت آیت الله میلانی به 

ای خاص از تاریخ اجتهاد در ایران مقارن با برهه ارت مولانا، حضرت علی بن موسی الرضامشهد و زی

شده بود؛ چراكه در پی جانشینی برای حضرت آیت الله آقا حسین بروجردی بودند. پس، مرجعیت مسأله 

 روز شده و در حوزه و بیرون از حوزه، درباره مرجع اعلم گفت و گوها بسیار بود.

 باطبایی در باره اعلم بودن آیت الله میلانینظر علامه ط

كنم كه در آن ایام، به منظور كسب تکلیف شرعی، خدمت استاد بزرگ ؛ حضرت علامه فراموش نمی

سید محمدحسین طباطبایی ت رحمه الله علیه ت رفتم. چندان زمانی از فوت آیت الله بروجردی نگذشته بود. 

مراجع در داخل و خارج كشور نام بردند و سپس، دو مرجع تقلید را  مرحوم علامه طباطبایی از برخی آقایان

 ها برگزیدند:از میان آن
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حضرت آیت الله آقا سید عبدالهادی شیرازی و حضرت آیت الله آقا سید محمد هادی میلانی، یادم 

 های دست خویش را به حركت درآوردند؛ گویی قصد وزنهست كه استاد ما، علامه طباطبایی، انگشت

كردن چیزی را دارند. از تقوا و علم و اعلم بودن سخن گفتند و در نهایت فرمودند: متعین و اقدم، آقای 

میلانی است. با این وصف، شکی نماند كه مراجع اعلم پس از فوت آیت الله بروجردی ، همانا آیت الله 

 میلانی است.

 همراهی آیت الله میلانی

با حضرت آیت الله میلانی ت رحمه الله علیه ت بیاورم. باید گفت  های خودماكنون، سخنی درباره رابطه

ای دو بُعدی بود. نخست، بُعد عاطفی داشت و سپس، بُعد علمی كه به دلیل كه رابطه بنده با معظم له، رابطه

های فاصله قم با مشهد، به صورت گه به گاه بود. با این همه، اعترا  می كنم كه از لحاظ علمی، بهره

 رسیدم.دی از محضر معظم له داشتم. چون هر گاه كه به مشهد مشر  می شدم، خدمت ایشان میزیا

های دور باز گردم. در كتاب خاطرات باید به گذشتهاز لحاظ بعد عاطفی، ارتباطم با آیت الله میلانی، می

ام. به میان آورده ام، سخنشمسی با بهائیان داشته 1334هایی كه در سال من كه چاپ شده است از درگیری

جا از سویی با اهل نشین است. در آنآن روزها، من به منطقه گنبد كاووس تبعید شده بودم كه منطقه سنی

كرد. در آن دشواری در میان ها حمایت میها كه حکومت از آنسنت درگیر بودم و از سویی دیگر با بهایی

كرد تا راه طی شده را ادامه بدهم، حضرت آیت می مراجع تقلید، تنها كسی كه یکسر مرا تشویق و ترغیب

 الله العظمی میلانی بودند.

شد كه جز یك مورد از آن همه، های بسیاری میان بنده و ایشان نوشته و فرستاده میدر همان ایام، نامه

تقدیم های دیگر معظم له به بنده موجود است كه خورم، اما نامهمی در خاطرات بنده نیامده است. تأسف

شان كه در اعمامهای ایشان در آن منطقه، از طریق بنیشود. نامهبیت و مؤسسه آیت الله میلانی می

ها باید گفت كه یکسر از عواطف انسانی رسید. درباره این نامهگنبدكاووس كاسب بودند، به دستم می

 باشد.های پدری به فرزندش میامهكنید كه نخوانید، حس میها را میای از آن نامهسرشار است. وقتی نامه

طور شد و اینهای من و آیت الله میلانی، گاه در شرای  حساس نوشته و ارسال میناگفته نماند كه نامه

ای بنویسم. نه فق  قدرت اقتصادی، بلکه قدرت سیاسی آن نبود كه در آرامش بنشینم و برای ایشان نامه

م بسیار سخت و غیر قابل تحمل بود كه در كشور اسلامی، منطقه ها بود، واقعاً برایشهر در دست بهایی
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ها در همه جا دستی باز داشته باشند. از همان روزهای نخستین كه ای در اختیار بهائیان باشد و آنگسترده

 جا تبعید شدم، از خداوند متعال درخواست داشتم تا فرصتی برای مبارزه من با بهائیت را فراهم آورد.به آن

های منطقه شدم. ماجرا از این قرار انجام چنین لطفی شامل حال بنده شد و وارد میدان مبارزه با بهائیسر

ها داشت. این حركت، بهانه ها به سیدی توهین كردند كه لباس او، شباهتی به لباس روحانیبود كه بهائی

ئی دیگر انجامید. افزون بر این گونه هایی بر ضد آنها شد كه به دستگیری دو بهائی و فرار دو بهاشروع اقدام

ستیزانه، دو ماه در مسجد جامع شهر، بحث ولایت را مطرح كردم كه بر اساس منابع روایی های بهائیفعالیت

ها استمرار داشت، تا آن كه دوره تبعید من به آخر رسید و به مشهد مشر  علمای اهل سنت بود. این تلاش

 شدم.

 اخلاق کریمه ایشانالطاف آیت الله میلانی و 

جا هم ماه در شهر گنبدكاووس بودید، این 4وقتی به محضر آیت الله میلانی آمدم، ایشان فرمودند: 

گنبدی دارد، پس در مشهد ماندگار شوید! در آن دوران، آقا سیدمحمد حسینی كاشانی از اصحاب استفتای 

لطف آیت الله میلانی درباره من آگاه بود، فرمود: هایی داشتیم. آقای كاشانی كه از ایشان بود و با هم مباحثه

حالا كه حضرت آیت الله فرمودند، شما در حوزه مشهد بمانید. گمان نکنید كه معظم له به هر كسی 

ای نبود كه از قم به مشهد ام به گونهگویند كه پیش ما بمانید. درست بود؛ اما متأسفانه شرای  زندگیمی

 بیایم.

ارهای اخلاقی چندی از حضرت آیت الله میلانی دارم. درك محضر ایشان برای هر با این همه، یادگ

نشستند و هرگز یادم آموز بود. آقای میلانی، هماره در مجالس به صورت دو زانو میمخاطب بس درس

ه آید كه وقتی به جایی تکیه داده باشند. آیت الله سیستانی نیز همین رویه را در نشستن دارند. ناگفتنمی

نشستند و به نماند كه برخی بزرگان، مانند علامه طباطبایی و مرحوم آقا سید احمد خوانساری، چهار زانو می

 دادند.دیوار تکیه می

آید اند، یادم میمهم این است كه همه این رجال الهی در رعایت آداب معاشرت و مجالست، اسوه حسنه

های قمی كه به سر دادند. ما طلبهحیل مربوط به آن درس می كه آیت الله میلانی، روزی درباره مسأله ربا و

و صدا كردن در درس خارج فقه و اصول عادت كرده بودیم، فوراً اشکال را طرح كردیم. ایشان رو به ما 

كنیم تا كلام گوینده به آخر برسد و بعد كرد و فرمود: نه! نشد! بعد افزودند: رسم ما بر این است كه صبر می
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یان شود. برخورد آیت الله میلانی برای من بسیار آموزنده بود. در حقیقت، ایشان در آن مجلس، اشکال ب

 ادب محضر استاد و مناظره علمی را به من و امثال من آموختند.

داران ایشان آید. تر از آن است كه بر زبان شاگردان و دوستبه راستی، فضایل اخلاقی معظم له، فزون

آمدند ت در نماز شدند و به محضر آیت الله میلانی مییی ت كه بارها به مشهد مشر  میمرحوم علامه طباطبا

تر از نماز فرادی باشد. بزرگانی مثل ایشان، بیش از ما به كردند ، كه نمازشان كاملجماعت به ایشان اقتدا می

نشد. چون، چند سال بعد  مقام معظم له پی برده بودند. متأسفانه پس از آن، توفیق استفاده علمی نصیب من

به زندان افتادم و  1351ت52شان اندكی نشستم و رفتم. در سال كه به مشهد مشر  شدم، در دیدار عمومی

 به درازا كشید. 1355بیرون آمدم و بعد مرا دستگیر كردند كه حبس تا سال 

تی، آقای هاشمی رفسنجانی روزی در اتاق زندان، در كنار آیت الله طالقانی، آیت الله منتظری، آقای لاهو

و آقای مهدوی بودم كه تلویزیون ، خبر و گزارش مراسم باشکوه تشییع جنازه معظم له را پخش كرد. هنوز 

خاطره آن روز در یادم مانده است. برنامه زندان این بود كه هر گاه خبر خاصی در حال پخش بود، آن را 

ا نکردند و ما بسیار متأثر و سوگوار شدیم. آنچه گفته شد، كردند؛ اما آن روز مأمورها این كار رخاموش می

ای بود كه به پاس قدرشناسی از مقام چنین استادی معظم بیان شد. به راستی، باید گفت های پراكندهخاطره

داد كه های اندك و كوتاه در مشهد، مجال نمیتوان گفت؟ توقفكه درباره این رادمرد عالم تشیع چه می

 مندی بیشتر از محضر آن بزرگوار داشته باشم.توفیق بهره

 ترور حسنعلی منصور و برداشت از کلام آیت الله میلانی

كنم. های دیگری در ارتباط با شخصیت و مرجعیت حضرت آیت الله میلانی اشاره میجا به نکتهدر این

رسد كه آقای به نظر می در ماجرای ترور حسنعلی منصورت كه اعضای مؤتلفه اسلامی آن را انجام دادند ت

اتاق بودم. ایشان ماجرای انواری، واسطه استفتا پیرامون ترور منصور بود. من در زندان با آقای انواری هم

جایز بودن ترور حسنعلی منصور، از نظر آقای میلانی را به طور مفصل برای ما بیان كرد. نباید از یاد برد كه 

توان گفت كه معظم له در ترور منصور، ن نظری آگاه بودند؛ اما نمیحضرت آیت الله میلانی به جوانب چنی

تصری  داشت. در واقع، اعضای مؤتلفه اسلامی از كلام آیت الله میلانی چنین برداشت كرده بودند كه قتل 

منصور جایز است. به هر حال، میان این دو موضوع تفاوت است. از آن پس بود كه افراد مؤتلفه كار خود را 

 توان گفت كه آیت الله میلانی در این مورد فتوایی صادر كرده است.درنگ انجام دادند. بنابراین نمیبی
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 آیت الله میلانی و مسأله حکومت مردم بر مردم

ها در فضای سیاسی و های مبارزاتی حضرت آیت الله میلانی، به ممتاز بودن آندر ارتباط با بیانیه

هایی را از های سیاسی، چنین بیانیههای جامعه و همچنین فعالدانحقوقبریم. فرهنگی آن روزگار پی می

ستودند؛ چرا كه تعبیرهای جدیدی در كلام معظم له به چشم پسندیدند و نیز میحوزه و مرجعیت می

بود كه تا آن زمان و نیز پس از آن، هیچ « حکومت مردم بر مردم»خورد. یکی از آن تعبیرهای نو تعبیر می

 تقلیدی در بیانیه خود به كار نگرفته بود.مرجع 

 حرمت نهادن آیت الله میلانی به بزرگان پیشین

مرحوم آقای شیخ محمد مفت  ت رحمه الله علیه ت به اصالت روحانیت اعتقاد بارزی داشت. ایشان از 

ببرد و دچار روحانیونی نبود كه پس از رفتن به دانشگاه و گرفتن مدرك دكترا، طلبه بودن خود را از یاد 

شان خودباختگی شود. گاهی با آقای مفت  درباره حضرت آیت الله میلانی و شخصیت و اوصا  معنوی

كردیم. روزی جناب مفت ، برای بنده نقل كرد كه آیت الله میلانی، هر گاه از بزرگان علم و صحبت می

شان به كار و امثال آن را در كلام« امعلیه السل»كنند، عبارت اند ت یاد میاجتهاد ت كه به رحمت حق پیوسته

های دیگر نیز دانسته بودم كه سیره معظم له به هنگام یادكرد بزرگان پیشین برند. جز آقای مفت ، از طریقمی

 چنین بوده است.

 بیانیه آیت الله میلانی پس از تبعید امام به ترکیه

ام، این است كه ایشان علیه ت از خاطر نبرده از چیزهایی كه درباره حضرت آیت الله میلانی ت رضوان الله

و آیت الله روحانی در حوزه علمیه قم، پس از تبعید امام خمینی به كشور تركیه، بیانیه صادر كردند. 

ها بسیار تند بود. تردیدی نیست كه بیانیه آقای میلانی نسبت به بیانیه آقای روحانی، به لحاظ های آنبیانیه

 ماعی معظم له تفاوت بسیاری داشت.موقعیت حوزوی و اجت

هایی از این دست داشت: خوشا به گردد، عبارتشمسی برمی 1343تاریخ صدور بیانیه ایشان كه به سال 

كنید! كوتاه سخن آنکه، جا هستید! خوشا به آن هوایی كه شما از آن هوا استنشاق میای كه شما آنآن منطقه

گرنه، ما را توان ادا كردن حق بزرگی نیست كه بزرگان بر گردن ما آنچه گفتم در مقام ادای وظیفه بود و

 دارند.
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 مصاحبه با آیت الله معصومی

مایه افتخار و مباهات است كه در محضر حضرت آیت الله معصومی ت دام مؤسسه آیت الله میلانی: 

ست كه از آن خرمن پرمایه، ای نامور و درخشان در حوزه علم و فقاهت. امید اظله ت هستیم؛ چهره

هایی گرانبها برچینیم. حضرتعالی، سالیان درازی در حوزه علمیه نجف، محضر آیات عظام: آیت الله خوشه

سید ابوالقاسم خویی و آیت الله سید محسن حکیم و آیت الله سید محمود شاهرودی را درك كردید و در 

. استدعا داریم كه در این فرصت بس م تنم، خاطرات حوزه علمیه مشهد، در محضر آیت الله میلانی بودید

 اند، بیان كنید.و تجارب خود را كه از لحاظ علمی و معنوی و اخلاقی، همه و همه ارزنده
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 های علمیهجایگاه بلند آیت الله میلانی در حوزه

بعضی روایات  اند. ازاند و هماره زنده: عالمان دین، همانند شهیدان راه حق، نمردهآیت الله معصومی

« مداد العلماء افضل من دماء الشهداء»باشند؛ چرا كه: آید كه علما بر شهدا مقدم میمعصومان به دست می

. تردیدیی نیست كه استاد عزیز بنده، حضرت آیت الله سید محمدهادی میلانی ت قدس سره ت از اكابر علما 

آید. بزرگان فقاهت كه با معظم له یران به شمار میهای علمیه شیعه در عراق و او استوانه مرجعیت در حوزه

اند؛ مانند: آیت الله العظمی سید جواد گلپایگانی، آیت اند، رجال نامداریت در نجف اشر  ت معاصر بوده

الله العظمی سید عبدالهادی شیرازی، آیت الله العظمی سید مهدی شیرازی، آیت الله العظمی سید محمود 

العظمی سید محسن حکیم و نیز استاد معظم؛ حضرت آیت الله العظمی سید ابوالقاسم شاهرودی، آیت الله 

خوئی. آنچه درباره منزلت علمی و فقاهتی حضرت آیت الله العظمی میلانی گفته شد، تنها سخن و عقیده 

 اند.من نیست و دیگران نیز، ایشان را در عرصه اجتهاد و تدریس در فنون مختلف آن ستوده

 آیت الله میلانی برای تدریس در مشهددعوت از 

آید كه سالیان پیش، حضرت آیت الله میلانی ت قدس سره ت به قصد زیارت حضرت ثامن الحج ، یادم می

به شهر مشهد مشر  شدند. آن روزها، معظم له در منزل مرحوم آیت الله میرزا  علی بن موسی الرضا

مسلمین حاج آقا مهدی نوقانی تشریف داشتند. بنده كه در علی اكبر نوقانی و فرزندش، حجت الاسلام و ال

كردم. رسائل، مکاسب حوزه علمیه مشهد، در محضر حضرت آیت الله میرزا هاشم قزوینی كسب فیض می

 نظیر بودند. و دوره كفایه الاصول را نزد معظم له فراگرفتم. به راستی این استاد بزرگوار در فن تدریس كم

آمد كه زمینه مستقر شدن حضرت آیت الله میلانی در مشهد را فراهم آوریم. از این روی  هابه نظر ما طلبه

بود كه خدمت آیت الله میرزا هاشم قزوینی رفتیم و گفتیم: چه خوب است كه حضرت آیت الله العظمی 

فیض میلانی در حوزه علمیه مشهد به تدریس خارج فقه و اصول مش ول شوند و ما از وجود مبارك ایشان 

 ببریم، شما چه نظری دارید استاد؟ 

بخش چنین فرمودند: بسیار خوب! من تأیید مرحوم میرزا هاشم ت قدس الله نفسه الزكیه ت با حالتی مسرّت

كنم! بعد از آن بود كه با جمعی از فضلای حوزه علمیه مشهد به محضر حضرت كنم. من بسیار تأیید میمی

خودمان را مطرح كردیم. معظم له كه تمایل به استقرار در جوار حضرت  آیت الله میلانی رفتیم و تقاضای

كنم، اما باید دانست من درخواست شما طلاب عزیز را رد نمی»داشتند، در پاسخ ما چنین فرمودند:  رضا

 «.شودكه از ناحیه پروردگار متعال، تکلیف ماندن من برای تدریس در مشهد تعیین می
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ی مصباح بالاخیابانی و حاج سید حسین آقا شمس ابردهی بودند ت رو به حضرت در آن ملاقات ت كه آقا

آیت الله العظمی میلانی كردم و گفتم: باید به شما وحی شود استاد؟ معظم له تبسم كردند و فرمودند: نخیر! 

زها، علمای باید برای ماندن در شهر مشهد استخاره كنم و بعد تصمیم خودم را بگیرم. ناگفته نماند كه آن رو

زیادی در حوزه علمیه مشهد تلاش كردند تا معظم له در این شهر مستقر شوند. شاید، اصرارهای فراوان 

كه حضرت استاد قرار شد برای سبب شد كه ایشان، امر استقرارشان را به استخاره موكول كنند. پس از آن

له خوب درآید و در محضر ایشان به ماندن استخاره كنند، ما یکسر مش ول دعا شدیم تا استخاره معظم 

جا كه خداوند نسبت به طالبان علم، عنایت دارد، استخاره آیت الله میلانی بر كسب فیض بپردازیم. از آن

 طبق آرزوی دوستداران ایشان بود.

باید هماره به اصل امور كه همانا اخلاص و توجه به ذات غرض از نقل این خاطره، این است كه ما می

مان را بیگانه از روحیه و شیوه ار متعال است، نظر داشته باشیم، و تحصیل و تدریس حوزویپروردگ

نگرید؛ مرجعی بزرگ و مجتهدی عالیقدر كه همپایه اكابر حوزه علمیه نجف خالصانه پیش نبریم. شما می

رت حق، كنم و بدون نظر و رضای حضخواهی میگوید كه من از خداوند متعال مصلحتاست، آشکارا می

 شان نخستین درس  را به ما دادند.گیرم. معظم له، با همین حركت معنویتصمیمی برای ماندن نمی

 تان، آن آیه شریفه هست؟حضرت استاد! آیا در نظر مباركمؤسسه آیت الله میلانی: 

 «. واتبع ما اُوحی الیك من ربّك»: بله. آیت الله معصومی

 شروع تدریس حضرت آیت الله میلانی

مشهد آغاز « مهدیه»پس از استخاره با قرآن، درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی میلانی، در بنای 

ها، علم اصول را تعریف كردند شد. حضرت سیدنا الاستاد، از اول علم اصول شروع كردند؛ یعنی برای طلبه

دانید، مرحوم حاجی ه میطور كو در روزهای بعد، كرسی درس را به مسجد گوهرشاد انتقال دادند. همان

عابدزاده، از رجال مشهور و محترم و مقدس شهر مشهد بود و بناهای گوناگونی را به كمك افراد نیکوكار 

تأسیس كردند، مانند: مهدیه، جوادیه، عسکریه و ... كه به تبرك جستن به اسامی پاك معصومان را بیان 

نی پیشنهاد تدریس در مهدیه داد، كه از تبرك جستن به كرد. حاج آقا عابدزاده به حضرت آیت الله میلامی

 حضرت اباصال  المهدی ت عجل الله تعالی فرجه الشریف ت حکایت داشت.
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ها و فضلایی كه در آن جلسه بودند، نظر و رأی مخالف داشتند و مسجد گوهرشاد یا مدرسه علمیه طلبه

نستند. جالب است كه سیدنا الاستاد، با توجه به دانواب در بالاخیابان را برای تدریس معظم له مناسب می

كردند، پیشنهاد حاجی عابدزاده را درایت و ادب و كمالی كه هماره در مسیر علم و اجتهادشان دنبال می

های مشهدی را متقاعد كردند. مسأله این بود كه معظم له، قصد شروع تدریس در مکانی را پذیرفتند و طلبه

 آمد.جود مبارك امام مهدی )ع ( به شمار میداشتنند كه از بركات و

از آن پس بود كه فضلا در بنای مهدیه، گرد شمع وجود حضرت آیت الله میلانی حلقه زدند. حاجی 

عابدزاده، مراسم پذیرایی شکوهمندی را تدارك دیده بود. در گوشه مهدیه، منبری بود كه معظم له به سمت 

شان را شروع كردند. بنده، در دوره تدریس آن مرجع ند و درسآن جلو رفتند و سپس بالای منبر نشست

شركت مستمر داشتم و از آن پس، توفیق تشر  به عتبات عالیات نصیبم « طلب و اراده»بزرگ، تا مبحث 

ام را ادامه دادم. به هر حال، هماره از شاگردهای آن شد و در حوزه علمیه نجف اشر ، تحصیل حوزوی

باشم. ناگفته نماند كه در محضر ایشان درس آیم و قدردان آن وجود شریف میمیاستاد معظم به شمار 

 خارج فقه )اجاره( را فراگرفتم.

 مقام ارجمند آیت الله میلانی در حوزه نجف

پس از ورود به حوزه علمیه نجف، در محضر آقایان مراجع تقلید بزرگ آن دیار به ادامه تحصیل پرداختم. 

و « ح »مرحوم آیت الله العظمی حکیم و دروس « وصیتِ»لعظمی خوئی، درس درس اصولِ آیت الله ا

ام بود. حقیقت این است كه فضلا و های تحصیلیآیت الله العظمی شاهرودی، در شمار برنامه« صلات»

های نجف و كربلا ت كه در محضر آیت الله العظمی میلانی درس خوانده بودند، بیش از هر مدرسین حوزه

كردند. تا هنگامی كه در حوزه مشهد له در بیان مسائل فقهی و اصولی را مطرح مینظرِ معظمچیز، دقت 

كردم كه مرجعی همانند مراجع دیگر به شهر بودم، چندان از موقعیت علمی ایشان آگاه نبودم و گمان می

 است.مشهد تشریف آورده است؛ اما با گذشت زمان پی بردم كه مقام معظم له مقامی بس ارجمند 

شان، بسیار كمتر بود. خوشبختانه، در واقع، مقامی كه آیت الله میلانی در مشهد داشتند، نسبت به مقام حقیقی

های آن روزگار، فرصت حضور ایشان را غنیمت شمردند و هر گروهی، در گرم نگاه ها و حوزویمشهدی

رفتم، سخن از ستایش آیت الله داشتن حوزه علمیه مشهد مؤثر بود. در نجف كه به دیدار هر مرجعی می

شان بود. استادهای مشهوری چون حضرت آیت الله سید محمدباقر صدر ت قدس میلانی و علم و فقاهت

ها سره ت از این كه چنان استاد ارجمندی در سرزمین خراسان مستقر شده است، بسیار خوشحال بودند. آن
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چنین استادی را برای حوزه علمیه خراسان مقدر گفتند: خداوند متعال در لوح محفوظ خویش، هجرت می

 كرده است.

آوردند. از همین روی بود كه موقعیت حوزوی مشهد نسبت به گذشته را، موقعیتی متفاوت به حساب می

دانیم، ورود حضرت آیت الله العظمی میلانی به خراسان، با وضعیت سیاسی ویژه دولت همان طور كه می

های سیاسی چندی درگیر بودند كه عبارتند از: نهضت آزادی هر مشهد، جریانوقت مقارن شده بود. در ش

ایران ، دكتر محمد مصدق و آیت الله سید ابوالقاسم كاشانی. از بركت مرجعیت و زعامت آیت الله میلانی 

 ای سرآمد داشتیم و كمترین آسیبی به روحانیت شیعه وارد شد.در استان خراسان بود كه حوزه علمیه

 : استادهای دیگری در حوزه نجف نداشتید؟سه آیت الله میلانیمؤس

 میلانی اللهآیتاساتید دیگر 

: آیت الله سید جواد گلپایگانی، آیت الله حمامچی و آیت الله میرزا یحیی یزدی هم در آیت الله معصومی

توانم بندی میی میرزا یحیی شركت كردم. در جمع«غنا»حوزه علمیه نجف تدریس داشتند. بنده در درس 

گمان همردیف آنان بودند. از اساتیدی كه بگویم اگر آقا از برخی آقایان مراجع آن روز جلوتر نبودند، بی

شان نرسیدم، آیت الله میرزا حسن یزدی بود. گفتنی است كه در آن ایام، دو دوره درس خارج اصول خدمت

آیت الله العظمی « ح »و « صلات»كه مباحث  آیت الله العظمی خوئی را نوشتم. افزون بر آن، باید گفت

از آیت « رضاع»و مباحث دیگری از آیت الله العظمی حکیم و بحث « وصیت»شاهرودی، و همچنین بحث 

 ام.الله العظمی بجنوردی، و درس آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی را نوشته

 ادامه تحصیل در حوزه علمیه مشهد

خورد و دیگر نتوانستم در حوزه علمیه نجف به تحصیل ادامه بدهم؛ چرا كه تقدیر دیگری برای بنده رقم 

خانواده بنده، دچار بیماری و كسالت شدند و ناچار به ایران برگشتیم. بار دیگر، در محضر حضرت آیت الله 

میلانی به كسب فیض پرداختم. در همان دوران بود كه از بنده درخواست شد تا درس اصول معظم له را 

زیر نظر ایشان بود،  ای كه در مدرسه امام صادقطلبه 81ریر كنم. این كار انجام گرفت و برای بیش از تق

قابل استفاده بود. مسؤول مدرسه یادشده در آن روزها، حجت الاسلام و المسلمین آقا سید فاضل میلانی بود. 

ها فراهم آوردم، امروز ی را برای آنهایی كه تقریر درس اصول آیت الله العظمی میلانباید گفت اكثر طلبه

باشند. ناگفته نماند كه جز بنده، یکی از شاگردهای برجسته معظم له در مدرسین حوزه علمیه مشهد می
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شان به حوزه مشهد آمده بود ت هم مدرس اصول بود و هم درس آقا را تقریر حوزه علمیه كربلا ت كه همراه

 دادیم.رك ایشان در مشهد، هیچ اندوه و هراسی به دل راه نمیكرده بود. به هر حال ما با وجود مبا

 عنایت حضرت آیت الله میلانی نسبت به بنده

هایی پیش آمد و از ادامه تحصیل قصدم این بود كه پس از معالجه خانواده، به حوزه نجف برگردم؛ اما اتفاق

ن دانش و درایت حضرت چینی از خرمحوزوی در نجف اشر  منصر  شدم. بار دیگر، سعادت خوشه

را « صلات مسافر»و « زكات»های فقهی آیت الله العظمی میلانی، نصیب من گشت. سیدنا الاستاد، بحث

كردم. گاهی طبق های درس معظم له شركت میمطرح كرده بودند و من در كنار فضلای دیگر، در حلقه

كردیم و ایشان با سعه رسید طرح میمیهایی را كه به ذهن عادت و شیوه طلبگی، در محضر استاد، اشکال

 دادند.شان پاسخ میهای شاگردانصدر به اشکال

بالیدم كه باید گفت كه حضرت آیت الله میلانی، نسبت به بنده، عنایتی ویژه داشتند و من به خودم می

آمدند و از رضایت خاطر استادم را فراهم آوردم. برخی اوقات، بعضی كسان به بیت یا مدرسه معظم له می

های متفاوتی راجع به دین و مسائل آن را داشتند. به هر حال، نیاز بود كسی لحاظ فکری و عقیدتی، نظرگاه

جا كه حضرت آیت الله ای بدهد. از آنكنندهها یا شبهاتی كه در اذهان پدید آمده بود، پاسخ قانعبه پرسش

گونه مواقع، آقای ایزدی بیرجندی را پی من میلانی نسبت به من، حُسن ظن و محبت داشتند، در این 

 ها بیایم.فرستادند، تا برای پاسخگویی به سؤالمی

آورم كه مخاطب بنده، یك شخص ای را به خاطر میای كه قصد روایت كردن آن را دارم، جلسهخاطره

انی شد. من وگویی داشتم كه سبب تشویق و تقدیر از سوی حضرت آیت الله میلصوفی بود. با ایشان گفت

خبر نداشتم كه نوار جلسه را خدمت معظم له بردند و از آغاز تا پایان گوش كردند. وقتی خدمت سیدنا 

الاستاد آمدم، ایشان مرا نگاه كرد و فرمود: آقای معصومی! شما چطور فی البداهه با آن آقا بحث كردی؟ 

دادی، انگار كه از قبل، خودت را برای می طلبد! خیلی راحت جوابای میای، مطالعهبالاخره، چنین مباحثه

مناظره آماده كردی. در جواب استاد عرض كردم: اگر كار من، مقبول افتاده، از بركت انوار تربیتی، اخلاقی، 

اصولی، فقهی و تفسیری استادی بزرگ مثل حضرتعالی است. حضرت آیت الله میلانی كه هنوز 

ای داشته باشم، باید اگر من بخواهم، با شخصی چنین مباحثهزدگی خودشان را داشتند، فرمودند: شگفت

 مطالعاتی صورت گرفته باشد.
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كلام آقا، حاكی از بزرگواری و فروتنی و شکسته نفسی و نیز تشویق شاگرد بود. رو به ایشان كردم و گفتم: 

مرا در آن مناظره آقا! شما نسبت به بنده، همیشه لطف و عنایت دارید. حقیقت این است كه خداوند متعال 

شد استاد! خوردم، به ضرر شما تمام میدشوار یاری كرد؛ چرا كه اگر من در بحث با آن صوفی شکست می

شوم كه آن روزها در سایه معظم له، در حوزه علمیه جا یادآور میحضرت سیدنا الاستاد خندیدند. در این

هایی كه در آن دوره بودند، اكنون استادهایی مشهد، تدریس كفایه الاصول و نیز درس خارج داشتم. شاگرد

 آیند.دست به شمار میچیره

 مناظره با صوفی

از بحث مفصل آن جلسه، چندان چیزی در ذهنم نمانده است. یادم هست كه آن آقا رو به من كرد و گفت: 

تمال بدهد كه خواندن این كتاب چه عیبی دارد آقا؟ بنده كه آن كتاب را خوانده بودم، گفتم: اگر كسی اح

های ضاله است، نباید دنبال آن برود و یا آن را بخواند، چرا كه خواننده را به ضلالت كتابی در شمار كتاب

توانند كتب كشاند. اگر كسانی از لحاظ فکری وعلمی، قدرت غلبه بر جهل و شبهه را داشته باشند، میمی

به هر حال، به ایشان تفهیم شد كه فق  عالمان ضاله را بخوانند كه دیگران را از ضلالت نجات بدهند. 

كننده را دارند. مسأله دیگری كه ایشان پیش كشید، مسأله خانقاه بود. متخصص، حق مطالعه كتب گمراه

ایشان پرسید: از نظر شما رفتن كسی به خانقاه صوفیه چه اشکال دارد؟ در پاسخ، با صراحت گفتم كه رفتن 

 به خانقاه حرام است.

روید؟ خانقاه هم مثل مسجد كه گویا انتظار چنین جوابی را نداشت، گفت: چطور شما به مسجد میایشان 

است. در شگفت شدم كه او مسجد و خانقاه را عین هم دانسته است. به ایشان گفتم: مسجد در اسلام 

ت كه كعبه در آن قرار ها بالاتر، مسجدالحرام اسای دراز دارد؛ مثلاً مسجدالنبی یا مسجد كوفه و از آنپیشینه

ها در رویم كه سابقه الهی دارد، در حالی كه خانقاهدارد. ما با هدایت خدا و رسول به مسجدها می

اند كه دیده ایم و مسلمانان عصر پیامبر اكرماند. ما شنیدههای بعدی، در میان مسلمانان ساخته شدهدوران

ها تن به مساجد دلایل بسیار داریم؛ اما رفتن به خانقاهرفته است. پس، ما برای رفآن حضرت به مسجد می

روند، از كجا سر در اند، چه دلیل عقلی یا نقلی دارد؟ كسانی كه به خانقاه میها را ساختهای آنكه عده

 آورند؟می
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 صراحت و قاطعیت حضرت آیت الله میلانی

دكتر منوچهر آزمون )وزیر وقت فرهنگ(  آن روزها، بهائیان در اركان دولت رسوخ كرده بودند. روزی، آقای

به دیدن حضرت آیت الله میلانی آمده بود و بنده در خدمت ایشان بودم. آقای آزمون به معظم له گفت: ما 

شود. گرفتاری ما به دلیل به شما ارادت داریم، هر چند كه سعادت ملاقات با شما كمتر نصیب ما می

ه شده است. حضرت آیت الله میلانی، بعد از آن كه صحبت آقای آوری نشریات بهائیت بیش از اندازجمع

ها اجازه انتشار نشریه و كتاب ندهید. معظم گویید، به آنآزمون به آخر رسید، فرمودند: شما اگر راست می

دادند، تا چنین لحن و كلامی گفت كه دیگران به خودشان اجازه نمیله در دورانی چنین صری  سخن می

توانست از ضرورت عدم انتشار آثار بهائیان در كشور . به راستی، جز معظم له، چه كسی میداشته باشند

 ها در بالاترین سطوح اداره كشور نفوذ كرده بودند.سخن به میان آورد؟ آن

گردد و هیچ معظم له افزودند: اگر شما بر فرض بگویید كه این همه نشریه، در غیاب شما چاپ و منتشر می

شود كه از رید، منطقی نیست؛ چرا كه شما در جایی هستید كه از همه چیز اطلاع دارید. مگر میاطلاعی ندا

خبر مانده باشید؟ من نیازی ندارم كه به دیدنم بیایید. بهتر است كه دنبال حقیقت ها بیجریان نشر آثار بهائی

جا به دلایلی رفت. در این باشید. رنگ از چهره آقای منوچهر آزمون پرید و بلند شد و از مجلس بیرون

خواهم از كسی نام ببرم كه آقای آزمون را برای ملاقات با معظم له آورده بود. این نوع موضعگیری نمی

 صری  و استوار از شخصیت و اخلاق والایی حکایت دارد.

ی وگویروزی در محضر حضرت آیت الله میلانی بودیم، كه سرلشگری از ارتش خدمت معظم له آمد. گفت

صورت گرفت و معلوم شد كه آن شخص از كسانی بوده كه در دادگاه صحرایی نظام شاهنشاهی مقامی 

داشته است. سخن كه به اعدام نواب صفوی و یاران او در جمعیت فدائیان اسلام كشیده شد، رو به آقا كرد 

تم. آقا فرمودند: من به ها نداشو گفت: من در آن جریان مرخصی گرفته بودم و اصلاً مشاركتی در اعدام آن

دهم كه در چنین پست و مقامی مش ول كار باشید. سرلشگر گفت: آقا! پس بروم چه كاری شما اجازه نمی

كه گویم؛ بهتر است به جای اینای كه با من مشورت بکنی، میجا آمدهانجام بدهم؟ آقا افزودند: اگر شما این

 سرلشگر باشی، حمال باشی!

دهد كه حضرت آیت الله میلانی، مصداق همان ام، نشان میه بارها من شاهد آن بودهچنین برخوردهایی ك

طور كه است كه عالمان امت خود را، همانند پیامبران پیشین دانسته است. همان حدیث رسول اكرم

 ایم، آیات و روایات بسیاری درباره علمای ربانی داریم كه صفات مراجع مقتدر و برجسته تاریخخوانده
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ها و گمان، معظم له در روزگار خودشان، یادآور انبیای الهی و حركتدهند. بیمرجعیت را به دست می

هایی كه درباره عالمان صال  صادر شده است، آمدند. به عقیده من، حدیثهای آنان به حساب میخصلت

اضع قاطع و پیامبرانه به روشنی با وجود حضرت آیت الله میلانی تطبیق می كند. من از نزدیك، شاهد مو

 ام.ام، در گفتار و كردار سیدنا الاستاد دیدهام و آنچه در داستان انبیا و اولیای الهی یافتهمعظم له بوده

 آیت الله میلانی، اهل حق و معنویت بودند

شدند، خدمت آیت الله مشر  می بسیاری از بزرگان كه برای زیارت حضرت علی بن موسی الرضا

دیدم كه با خضوعی خاص با آمدند. آیت الله آخوند ملاعلی معصومی همدانی را میانی میالعظمی میل

كرد. سالیان پیش كه به همدان سفر كرده بودم، ایشان را زیارت كردم و از قبل با آن معظم له ملاقات می

خدمت سیدنا استاد آشنایی داشتم. مرحوم علامه سید محمدحسین طباطبایی ت صاحب تفسیر المیزان ت كه 

 رسید، حالتی فروتنانه داشت.الاستاد می

توان از همه بزرگان یاد كرد كه از قم، همدان و آذربایجان و زاهدان و خوزستان آمدند و در این مجال نمی

شان مرجع تقلید مردم بودند. مسأله با حضرت آیت الله میلانی ملاقات كردند. برخی از آنان در محل اقامت

كردند. به اذبه علمی و اخلاقی معظم له بسیار بالا بود و فضلا و علما و مراجع را جذب میاین بود كه ج

 راستی حضرت آیت الله میلانی اهل حق بودند و طالب حق، و هماره روش تواصی به حق داشتند.

 : در همان ایام، آیت الله خادمی از اصفهان تشریف آورده بودند.مؤسسه آیت الله میلانی

: درست است. بنده در اصفهان خدمت آیت الله خادمی رسیدم. ایشان بر گردن من حق معصومی آیت الله

دارند. آیت الله خادمی ت رحمه الله علیه ت در دورانی كه به سمیرم تبعید شده بودم، به منظور تشویق بنده 

شان بینیان داشتم، پیشای كه با ایشدر مبارزه، گروهی را از اصفهان برای ملاقات با من فرستاد. در جلسه

شدند، ها در آن زمان، به هر كجا كه فرستاده میكند. تبعیدیاین بود كه خداوند امام خمینی را یاری می

 كردند.خواه ناخواه طرفدارهایی پیدا می

ه های تبعید بود. بعد از سپری شدن مدتی، مرا به بندر لنگاز همین روی، برنامه ساواك بر اساس ت ییر منطقه

هاشان بازگشتند. بار دیگر به اصل ها به خانهتبعید كردند. بالاخره، خداوند دین خود را تأیید كرد و تبعیدی

های علمیه داخل و گردم كه درباره محبوبیت آیت الله العظمی میلانی است. در همه حوزهگفتارم برمی

 آمد.ا به شمار میخارج از كشور نام معظم له نزد اكابر علم و اجتهاد، نامی بس آشن
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نوشتند، گوناگون بودند. برخی به طور : شاگردهایی كه تقریرات درس آقا را میمؤسسه آیت الله میلانی

كاری داشتند. در خاطرتان هست كه غیر از شما چه كسانی مرتب، مش ول تقریر بودند و بعضی پراكنده

 دست اندركار بودند؟

از فضلای حلقه درسی حضرت آیت الله میلانی بود. آقا سید : آقای موسوی درّودی، آیت الله معصومی

ها بودند. باید گفت، حتی فضلایی كه محمد باقر حجت و آقا سیدحسین شمس هم سرگرم تقریرات درس

كردند كه دقت در بیان، امتیاز بزرگ روش تدریس ایشان در درس معظم له شركت نداشتند، اعترا  می

حضرت آیت الله العظمی میلانی از مراجع بسیار بزرگ عرصه تقلید به شمار است. جای شگفتی ندارد؛ زیرا 

 كردند.آمدند. معظم له، غالبا مطالب مشکل مرحوم آیت الله كمپانی را مطرح میمی

عالی، سلامت و عافیت و طول عمر عطا كند كه ما را بیش از : خداوند به حضرتمؤسسه آیت الله میلانی

آید كه معظم له انگیز بود. یادم میآشنا كردید. اخلاق و معنویت ایشان؛ بسیار شگفت پیش با سیره معنوی آقا

فرمودند: برای خدا درس بخوانید! علم شما مقرون به عمل باشد، همراه با تربیت و اخلاق الهی همیشه می

 باشد.

یت الله میلانی با جا باید به نوع برخورد حضرت آ: اهل حق بودن یعنی همین. در اینآیت الله معصومی

دادند. كرد، پدرانه جواب میشاگردها اشاره كنم. هر وقت، شاگردی اشکالی در درس سیدنا الاستاد طرح می

های خود را مطرح كنیم، تا استاد پاسخ شد كه ما با آسودگی خاطر اشکالچنین روش مهرآمیزی سبب می

گفتم كه كردم و هم غالباً اشکال درس را مییبدهند. بنده، هم درس حضرت آیت الله میلانی را تقریر م

كرد و به موجود است. معظم له، عین یك پدر با ما رفتار می اكنون در بایگانی مدرسه امام صادق

دادند. ما خارج از حوزه درس و تدریس، باز شاهد شیوه صمیمانه شاگردهای خودشان مجال نقد و نظر می

 سیدنا الاستاد بودیم. 

شان كه شان شد. چشمر از همیشه خدمت ایشان رسیدم. انتظار كه به درازا كشید، سبب نگرانیروزی، دیرت

به من افتاد، مثل پدری مهربان فرمودند: كجا بودی؟ آن روز، دیوار خانه ما ت كه در میدان مجسمه )میدان 

ق نبود، دیوار خانه روی شهدا( ت بود فروریخته بود. رو به آقا كردم و گفتم: خدا رحم كرد آقا! اگر لطف ح

ای فرمودند: آقای معصومی! العادهرود كه ایشان با اخلاص و محبت فوقفرزندم خراب شده بود. یادم نمی

ای والا دست یافت و نسبت به شاگرد كوچك، توان به چنین روحیهمن در خدمت شما هستم. چگونه می
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توان ای را بر زبان آوردند كه كمتر میچنین جمله گونه مهر ورزید؟ ایشان، در مقام مرجعیت و زعامت،این

گرایی در گویم كه حضرت آیت الله میلانی، اهل حق بودند. حقدلیل نمینظیری برای آن سراغ گرفت. بی

 گفتار و رفتارشان نمایان بود، بدون آن كه به تظاهر و ریایی آلوده شده باشد.

رفتم. اواخر، بیماری آقا رو به فزونی گذاشته بود. مارستان میشان به بیدر ایام كسالت معظم له برای عیادت

شان كه عیادتكردند. از اینای داشتند و با مهربانی به من نگاه مینشستم، حالت پدرانهوقتی كنارشان می

ها مهربان بودند. روزی از ایام بستری شدن استاد، به ایشان گفتم: رفتم خوشحال بودند و بیش از گذشتهمی

ام استاد! فرمودند: بخوان! وقتی آن را خواندم، بسیار شادمان شدند، حاشیه مرحوم كمپانی را حفظ كرده

 ایشان در اواخر عمرشان از حوزویان قدرناشناس گلایه بسیاری داشتند.

 خوانهای درستشویق کردن طلبه

بود. معظم له در عرصه  ها، سیره حضرت آیت الله میلانی: تشویق كردن طلبهمؤسسه آیت الله میلانی

بردند و زیاد تشویق ای، عبارت عربی را درست و شیوا بخواند، لذت میادبیات عرب، از این كه طلبه

له در ادبیات و ل ات عرب و قرآن مجید، دقت شایان كردند. همان طور كه مستحضر هستید، معظممی

(، رسائل را ت با اللهآیتسیدعلی )میلانی نوه  اعتنایی داشتند. روزی، پدرم)سید عباس میلانی( به آقا گفت:

 چاپ سنگی ت آورده است.

آن دیدار در خانه ما بود و آقایان: محمد باقر حجت، سید حسین شمس، علم الهدی و دیگران حضور 

ای را كه داشتند. آقا رو به من كردند و فرمودند: سید علی! مقداری از رسائل را درست بخوان! نیم صفحه

فرمودند: باید جلسه از كتاب رسائل خواندم، آن قدر مرا تشویق كردند كه شرمنده شدم. یکسر میدر آن 

طور متن را مرتب و طور متن عربی یك كتاب درسی را خواند، یاد بگیرید كه اینطور باشد، باید ایناین

 درست بخوانید.

 موفقیت آیت الله میلانی و اسرار آن

)خطاب به مرحوم سید علی میلانی، فرزند سید عباس میلانی( مجسمه تربیت : پدر شما، آیت الله معصومی

بود و در حوزه نجف، با ایشان دوست و مأنوس بودیم. شما در شهر نجف اشر  متولد شدید و بنده با 

تان در ارتباط بودم. صحبت پیرامون مکارم اخلاق حضرت آیت الله میلانی بود. باید دانست كه بیت ابوی

های درس و ، هرگز اهل ریا و خودنمایی نبودند. عادت و شیوه خوب دیگری ت كه بارها در جلسهمعظم له
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فرمودند: برو ورزیدند. گاه میملاقات، شاهد آن بودم ت این بود كه ایشان هرگز برای پاسخ دادن شتاب نمی

 جا آمده است.رساله ما را بخوان؛ جواب مسأله شما در آن

یا مهمانی به محضر آقا بیاید و مجذوب ایشان نشود؛ چرا كه معظم له متانت  غیرممکن بود كه عالمی

كشانیدند. واقعاً، آیت الله میلانی اهل معنا بودند و نیز اهل عجیبی داشتند و مخاطب را به سمت خود می

 كه سرانجام در جوار آن حضرت آرمیدند. و به ویژه حضرت رضا ارادت به ائمه اطهار

یگران، متوجه شده بودند كه استاد، ارتباط خاصی با علی بن موسی الرضا ت علیه السلام ت شاید شما و د

شان موفق ها یا اولاد روحانیداشتند. در واقع، همان خصائل والا بود كه آیت الله میلانی را در پرورش طلبه

آقا را از چشم مردم  كرد. در ایامی كه آقا در مقام مرجعیت بودند، گروهی، تبلی ات بسیاری كردند تا

بیندازند، اما خوشبختانه، موفقیت نصیب آنان نشد. چون آیت الله میلانی، هماره با خداوند متعال ارتباط 

ها را معنوی داشتند و عمرشان را در راه خداوند و یاد حق سپری كرده بودند. به هر حال مجموعه فضیلت

 كردیم.در اخلاق و كردار معظم له حس می

 ه میلانی و شیوه تدریس در حوزه مشهدآیت الل

ای از حلقه درس شیوه تدریس آیت الله میلانی، شیوه متفاوتی بود. معظم له، سعی داشتند كه هیچ طلبه

كردم كه سط  مطالب درسی خارج فقه یا اصول، با دست خالی بیرون نرود. هر وقت به استاد عرض می

كنم. درست نیست كه استادی در های ضعیف را رعایت میلبهفرمودند: من حال طشما باید بالا باشد، می

 وقت درس دادن، به چهار طلبه ممتاز نظر داشته باشد و فق  به استعدادهای برجسته اكتفا كند. 

: بنده، سه سال است كه در ارتباط با نوارهای درس خارج فقه و اصول آقا كار مؤسسه آیت الله میلانی

ام. جالب است كه گفتارهای مکرر آیت الله میلانی، در های علمی بسیاری بردها بهرههكنم و انصافاً از آنمی

خواهم كه در فرماید: من از بعضی رفقا عذر میشنوم كه میتأیید سخن شماست. بارها سخن آقا را می

ه گویند: آقا علمی صحبت كنید! بسیار خوب! ولی چها همیشه به من میكنم. آنسط  پایین صحبت می

فرماید: بنده كه در عتبات شود كرد كه وظیفه، رعایت حال اضعف المأمومین است؟ بعد معظم له میمی

ام كه از منطق اشارات به منطق جا ناچار شدهكردم؛ اما اینعالیات بودم، همیشه با منطق اشارات تدریس می

در تدریس شیوه خاصی داشتند و  ها با دست خالی نروند. پس معلوم است كه آقاعبارات برگردم، تا طلبه

های ها، اكثرشان در سطحی همانند سط  طلبهبیشتر در حوزه مشهد، بدان شیوه پایبند بودند؛ زیرا طلبه

 عتبات نبودند.
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كردم و هم در درس خارج اصول : بنده هم در درس فقه آیت الله میلانی شركت میآیت الله معصومی

ام و از خرمن علم و د، در حوزه نجف، در محضر آیات عظام بودهایشان. همان گونه كه پیشتر گفته ش

های گوناگونی در تدریس داشتند و خواه ناخواه، ام. آقایان روشهای بسیاری چیدهشان خوشهفقاهت

خورد. تفاوت روش تدریس آیت الله میلانی با آیت الله خوئی، این ها به چشم میهایی در آن روشتفاوت

كوشد تا دادند. معنای تحقیق این است كه استاد میكردند و بعد درس میلانی تحقیق میبود كه آقای می

شاگرد خود را مجتهد كند، چه مجتهد شدن در فقه و چه مجتهد شدن در اصول باشد. منظورم این نیست 

كه  شان این بودكه آقای خوئی قبل از تدریس تحقیق نداشت. مسأله این بود كه آیت الله خوئی، شیوه

كردند، اگر شاگردی مطلب را فرا گرفته یا نگرفته است، به خودش مربوط دادند و عبور میها درس میطلبه

 است.

نه فق  آیت الله خوئی، كه آیت الله حکیم، آیت الله شاهرودی و دیگر مدرسین حوزه علمیه نجف، چنین 

شان، بسیار فهمیدن مطالب درسروشی در تدریس داشتند. آیت الله میلانی به شاگردهای خودشان و 

كردند و چگونه درس دادن به دادند؛ یعنی، مثل استادهای دیگر، فق  به درس دادن اكتفا نمیاهمیت می

 دانستند.ها را مهم میطلبه

مسأله دیگر، این است كه آیت الله میلانی برخی اوقات اشکالی را كه شاگردی در وقت درس طرح كرده 

طور نبود كه در پی آن اشکال نروند. در این ارتباط دانست؛ اما اینرا نادرست میشنید و آن بود، می

ای كه پیرامون حاشیه مرحوم آیت الله كمپانی بود، با كنم. روزی، در مسألهای دارم كه آن را نقل میخاطره

فرمودند: نخیر آقا! میگونه است و آقا گفتم: آقا! مسأله اینآیت الله میلانی اختلا  نظر پیدا كردم. من می

گذشت كه معظم له مرا گفتم، تا شاید بعدها مسأله روشن شود، چیزی نمیبرای رعایت ادب چیزی نمی

خواهم، مطلب شما صحی  است. حق با شماست آقا! ناگفته نماند كه فرمودند: معذرت میدیدند و میمی

شان این فرمودند: خسته شدم! سعیعد آقا میكردم كه درست نبود، بها، زیاد با ایشان بحث میبعضی وقت

 كردیم، بفهمانند، تا بحث را قطع كنیم.ای به من و امثال من كه اشکال طرح میبود كه با اشاره

ای را در كه درستی نظر طلبهای داشتند و بعد از اینچنین رویهگفتنی است كه آیت الله شاهرودی هم

د. خداوند، ایشان را بیامرزد؛ روزی در موقع اشکال گرفتن، از دست من گفتنیافتند، به او میای میمسأله

گویی! آن روز فهمیدم آید میاندازی و هر چه به دهانت میعصبانی شدند و فرمودند: تو سرت را پایین می

: اند؛ اما بعد متوجه شدند و سوءتفاهم برطر  شد. ایشان كه مرا دیدند، فرمودندكه آقا مطلب مرا نگرفته
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خواهم. دیشب كه مراجعه كردم، متوجه شدم كه شما درست گفتی! موقع درس كه بابا! من از تو معذرت می

 خواهی اظهار فضل كنی! اشکال خودت را بیان كردی، گمان كردم كه می

كه شان این نکته را باید افزود كه ما درسی از ایشان نگرفتیم؛ مگر آندرباره آیت الله میلانی و شیوه تدریس

 ماند.جواب نمیشدند. یعنی هیچ سؤالی در محضر آقا بیدادند و بعد رد میاستاد پاسخ اشکال شاگرد را می

 اندرز دادن آیت الله میلانی

ام به یادم آمد. آن روزها، درس سیوطی و ای از روزگار نوجوانیجا، خاطرهمؤسسه آیت الله میلانی: در این

شمسی بود. حاجی نجارنیا، آقایان علما را برای  1341تر نبود. سال بیشخواندم و دوازده سالم م نی می

شان دعوت كرده بود. حاج میرزا احمد كفایی، حاج آقا میرزا حسین فقیه سبزواری در آن افطاری به منزل

ی ای ملبس بودم. علاقه زیادی به ترشجا رفته و طلبهها به آنمجلس مهمانی بودند. من همراه پدرم و اخوی

دانید كه در عراق و نجف آلبالو داشتم و آن را سر سفره افطاری دیدم، ولی از دسترس من دور بود. می

نداریم. به هر حال خودم را دراز كردم تا مقداری ترشی بردارم. در آداب سفره آمده است كه از هر چه در 

ست، از طرفی در حدیث خوانده آن است، استفاده كنید. مرحوم علامه مجلسی در بحارالانوار ذكر كرده ا

بودم كه از غذای جلوی خودت استفاده كن و هرگز خودت را به طر  غذایی كه دور از دسترس است، 

دراز نکن. بالاخره، كاری كه من كردم اقتضای سن و سالم بود، هر چند كه خلا  آداب و اخلاق اسلامی به 

ای برد و آهسته اندرزم ه به خانه برگشتیم، مرا گوشهكآمد. مرحوم آیت الله میلانی، بعد از اینحساب می

خواهی طلبه شوی و داد. ایشان فرمودند: سیدعلی! كاری از تو صادر شد كه حرام نیست؛ ولی شما كه می

 درس بخوانی تا دیگران را تعلیم بدهی، اول باید خودت را تهذیب كنی. 

هایی چون آیت الله میلانی در دین مقدس اسلام : آیندگان باید واقف شوند كه شخصیتآیت الله معصومی

ای حضور دارند. خدا رحمت كند سیدنا الاستاد را كه یکسر غرق در ولایت بودند. من درایت شما را جلوه

 آورم.از روح مطهر آن مرجع عالیقدر و استاد عزیز به حساب می
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 مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای فضل بیرجندی

 ؤسسه آیت الله میلانی: م

كه وقت شریف خود را در اختیار بیت و مؤسسه حضرت استاد فرزانه، حاج آقا فضل ت دام ظله ت از این

های گزاریم. تردیدی نیست كه حضرتعالی، از چهرهآیت الله میلانی ت قدس سره ت نهادید، بسیار سپاس

اید. پیشینه دراز مش ول تدریس به طالبان علم بوده آیید و سالیانمشهور و حوزه علمیه خراسان به شمار می

های وابسته به آن، نمودار ابعاد علمی و عملی شما درخشان استاد مکرم، در بیت آیت الله میلانی و مدرسه

های بسیاری از محضر عالی از شاگردان معظم له بوده و سالاست. افزون بر این همه، باید گفت كه حضرت

اید. شکی نیست كه های وافر اندوختهدر شیعه، حضرت آیت الله العظمی میلانی بهرهفقاهت مرجع عالیق

ایم تا ما را خاطرات پربار حضرتعالی برای همگان بس سودمند خواهد بود. اكنون در محضر شما گرد آمده

 به فیض برسانید.

ه حضرت آیت : ضمن تشکر از اعضای محترم بیت و مؤسسحجت الاسلام و المسلمین فضل بیرجندی

های اخلاقی و روحانی آن مرجع بزرگ، ها و روشای برنامهكنم كه با یادآوری پارهالله میلانی، سعی می

 های مختلف بیان خواهم كرد.یادكردی از معظم له داشته باشم. آنچه در این باره گفتنی است، در بخش

 بخشخبر مسرّت

سیستان و بلوچستان شدم. ناگفته نماند كه بنده از ت راهی استان  1334در ماه مبارك رمضان ت سال 

رفتم. در همان سال با های بیرجند بودم. قصدم در آن سفر، دیدن شهر زاهدان بود و در ضمن منبر میطلبه

فضلای حوزه علمیه مشهد آشنا شدم كه برای تبلیغ به آن دیار آمده بودند. سعادت یار ما گشته بود و با 

شتیم. وقتی آقایان خبر دادند كه مرجع عالیقدری از حوزه علمیه نجف به شهر مشهد آمده ها دیدارهایی داآن

بود ت در مشهد مقدس مرجع  1333است، بسیار شادمان شدم. تا سال ورود معظم له به خراسان ت كه سال 

فتند، تحولی گمان، زمانی كه آیت الله میلانی زعامت حوزه علمیه آن شهر را به عهده گرعلمی نداشتیم. بی
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درنگ وارد حوزه علمیه مشهد شدم تا عظیم ایجاد شد. بنده، بعد از سفری كه به زاهدان داشتم، بی

 ام را ادامه دهم.تحصیلات حوزوی

 سال حضور فعال در محضر آیت الله میلانی 51

س خواندن، به كردند. در كنار دراندوختم كه دوره سط  را تدریس میآن روزها، از اساتیدی بهره علمی می

شد. ها و نیز در ایام اعیاد و وفیات برگزار میرفتم كه جمعهمجالس حضرت آیت الله العظمی میلانی می

سالی از آمدن بنده گذشته بود كه در مجلس درس معظم له شركت كردم. آنچه سبب حضورم در  2حدود 

ماره نسبت به من لطف و محبت بسیار محضر ایشان شد، پیشنهاد آیت الله تهامی بیرجندی بود. ایشان كه ه

داشت، در تابستانی كه به مشهد آمد. در همان ایام خدمت ایشان رسیدم و چنین فرمود: اگر آمادگی حضور 

در مجلس درس فقه و اصول حضرت آیت الله میلانی را داری، بهتر است كه از محضر معظم له به طور 

سال؛ یعنی  15جا كه حدود تهامی در بنده تأثیرگذار بود، تا آنشایسته استفاده كنی. سخن و اندرز آیت الله 

 تا پایان عمر پرافتخار آیت الله میلانی، در دروس خارج فقه و اصول معظم له شركت كردم.

 منزلت علمی و حوزوی آیت الله میلانی

تقر شدند، نه كه معظم له در مشهد مسدرباره جایگاه علمی حضرت آیت الله میلانی باید گفت؛ پس از آن

فق  فضلای خراسان در محضر ایشان شركت جستند، بلکه فضلایی از حوزه علمیه قم به مشهد كوچ كردند 

های علامه سید محمدحسین چینی كنند. شکی نیست كه توصیهتا از خرمن علم چنین مرجعی بزرگ خوشه

داشت. مرحوم علامه پس از  ای در مهاجرت آنانطباطبایی ت صاحب تفسیر المیزان ت نقش تعیین كننده

هجرت آیت الله میلانی به خراسان چنین فرموده بود: فقه از نجف به مشهد آمد. یادم هست كه پس از 

رحلت یکی از مراجع عالیقدر شیعه، خدمت آیت الله وحید خراسانی رسیدم و از ایشان سؤال كردم: آقا، 

گوار نام برد كه یکی از آنها، حضرت آیت الله اكنون تکلیف چیست؟ معظم له در آن ملاقات، از دو بزر

العظمی میلانی بود. ایشان برای درستی سخن خود، دلیلی مطرح كرد كه عبارت بود از: فتوا دادن آن 

خواهم از آنها نام ببرم، چیزهایی را فرمود: دیگران كه نمیبزرگواران بر پایه قواعد علمی. آیت الله وحید می

 این دو تن به قواعد استوار فقهی، نظر دارند.بافند، اما به هم می

فرمود: آیت الله میلانی از آیت الله افزون بر آن، بنده از آیت الله سید كاظم مرعشی بارها شنیدم كه چنین می

تر هستند. از این همه كه گفته شد بگذریم، باید گفت؛ در حوزه علمیه نجف، مراجع بزرگی خویی دقیق

رفتند، تا مشکلات ها به كربلای معلی میار زیادی از فضلای نجف اشر ، در جمعهحضور داشتند؛ اما شم
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شان را نزد حضرت آیت الله میلانی حل كنند. در آن ایام ، معظم له در حوزه علمیه كربلا مستقر بودند. علمی

 خواندند.آنچه گفتم از دوستان فاضلی شنیدم كه در حوزه علمیه نجف اشر  درس می

 رسه آیت الله میلانی در مشهدتأسیس مد

، در حوزه علمیه مشهد، نخستین مدرسه علمی به دستور حضرت آیت الله میلانی ساخته شد. 1345در سال 

 این مدرسه كه به نام مدرسه آیت الله میلانی شهرت داشت، بعدها در جریان توسعه حرم مطهر امام رضا

ریزی مبلغ به روستاهای دور و نزدیك شهر مشهد، برنامهتخریب شد. در آن مدرسه، در جهت تبلیغ و اعزام 

صورت گرفت. آقازاده ایشان ت حاج سید محمد علی میلانی ت مسؤولیت اعزام مبلغ را به من واگذار كرد. 

فرستادیم، تا احکام و مسایل دینی را به مبلغ به اطرا  مشهد می 411های جمعه حدود هر هفته، شب

ای مانند تعمیر یا ساختن مسجد های عام المنفعههای مذهبی، فعالیتدر كنار برنامه ها تعلیم دهند.روستایی

ها به روستاها را و حمام داشتیم. آیت الله میلانی به بنده امر كرده بودند كه هزینه ایاب و ذهاب طلبه

 پرداخت كنم تا كار تبلیغ به سهولت انجام گیرد.

وقت، اصلاحات ارضی را در كشور اعلام كرد. معظم له دستور دادند  كه دولتاین جریان ادامه داشت تا این

های تبلی ی و عمرانی ما در كه برنامه اعزام روحانی به روستاها را تعطیل كنیم؛ زیرا ادامه دادن فعالیت

خواستند جریان اصلاحات دهات، مفهومی جز به رسمیت شناختن حركت دولت نبود. در حقیقت، آقا نمی

أیید و حمایت كنند. از همین روی بود كه معظم له، اعزام مبلغ به روستاهای مشهد را، مشروط به ارضی را ت

نفر كاهش یافت. ناگفته نماند كه در  151های اعزامی ما به رضایت مالکان دانستند. با این شرط، شمار مبلغ

 پرداختیم.ها را میمعظم له هزینه كردیم و به دستورها مبلغ اعزام میایام محرم و رمضان، به شهرها و استان

 مدارس دیگر

افزون بر آن مدرسه كه یاد شد، مدارس دیگری به امر آیت الله میلانی تأسیس شد. مدرسه عالی حسینی كه 

شد. هایی مانند تربیت مبلغ و آموزش زبان داشت، با سرپرستی آیت الله سید فاضل میلانی اداره میبرنامه

نام داشت، به عهده بنده واگذاشته شد. در این مدرسه، فقه  ه مدرسه امام صادقمدیریت مدرسه دیگر، ك

طلبه، در سطوح گوناگون در  511شد. حدود و اصول و دروس دیگر حوزوی به طالبان علم آموخته می

اید گفت یافتند. بهای بالاتر ارتقا میگرفتیم و به رتبهمدرسه امام صادق بودند كه هر ماه از آنها امتحان می

های یاد شده به كار خودشان ادامه دادند. از سه كه تا پایان حیات حضرت آیت الله میلانی، مدرسه

ای كه به دستور معظم له در شهر مشهد تأسیس شد، فق  مدرسه امام صادق از گزند ویرانی دور مدرسه
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 351باشد. اكنون، حدود یمانده است كه سرپرست آن، حاج سید محمدعلی میلانی ت آقازاده معظم له ت م

 نفر، از شمار اساتید آن مدرسه است. 14طلبه در این مدرسه به تحصیل علوم دینی اشت ال دارند و 

 اساتید مدارس آیت الله میلانی

ترین استادها به تدریس مش ول بودند كه اسامی آن ها یاد كردیم، شایستهای كه از آنگانههای سهدر مدرسه

 زیر است:آقایان به شرح 

 سید ابراهیم علم الهدی

 سید ابراهیم حجازی

 سید فاضل میلانی

 شیخ غلامرضا باقری

 نژادشیخ عباس عباس

 شیخ محمدتقی عندلیبی

 شیخ علی اص ر معصومی

 شیخ عبدالقاسم روحانی

 شیخ محمدحسین جعفری

 شیخ محمد نصراللهی

 ها تدریس داشتند. ز در آن مدرسهها نام بردم، آیات و حج  اسلام دیگری نیجز كسانی كه از آن

 نصایح آیت الله میلانی به مبلغان اسلام

های مستمر و تأثیرگذار حضرت آیت الله میلانی، مواعظ ایشان در هنگام اعزام مبل ان دین به یکی از برنامه

های دور و نزدیك بود. نزدیك ماه محرم یا ماه مبارك رمضان، همراه مبل ان خدمت معظم له مکان

كردیم كه ما را اندرز بدهند. آنچه در میان نصای  آیت الله میلانی، منزلت رسیدیم و از ایشان تقاضا میمی

 شد، عبارتند از:والایی داشت و بارها به مبل ان یادآوری می

با رفتار شایسته خود، دیگران را به سوی خداوند دعوت كنید و هرگز به گفتار اكتفا نکنید. معظم له این 

 «.کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم»آوردند: ث معصوم را به یاد میحدی

 راضی نیستم كه بالای منبر از من نام ببرید.
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كاری به تقلید مردم در شهرها و روستاهای كشور نداشته باشید. بگذارید تا هر كس از هر مرجع تقلیدی كه 

 خواهد تقلید كند.می

 ائلی را مطرح كنید كه درباره آن اتفاق نظر وجود دارد.تا آن جا كه امکان دارد، روی منبر، مس

هایی در شبانه روزشان با غافل نمانید و مردم را وادار كنید تا لحظه هرگز از توسل به مقام امام عصر

 حضرت حجت در ارتباط معنوی باشند.

به وجود مبارك گفتنی است كه حضرت آیت الله میلانی، از هر فرصتی برای یادآوری وظیفه شیعه نسبت 

رفتم و از سر دلتنگی یا كسب نظر آمد كه بنده به سفر میكردند. بارها پیش میاستفاده می قائم آل محمد

شان درباره هایم، نخستین سفارشفرستادم. یادم هست كه در پاسخ نامهای خدمت ایشان میمعظم له، نامه

جا هستم، مردم را به ارتباط روحانی با امام خواستند كه در هر كحضرت حجت بود. معظم له از من می

عصر ترغیب كنم. ناگفته نماند كه آیت الله العظمی میلانی، آن قدر به وجود مبارك ولی عصر )ع ( توجه و 

بالای سرشان بود. جالب است كه این « السلام علیك یا صاحب الزمان» علاقه داشتند كه تابلویی با عبارت 

 خورد:ت سروده شده، زیر آن عبارت به چشم میبیت شعر كه در ولای حضر

 بالای سرم نام تو را نقش نمودم                                  یعنی كه سر من به فدای قدم تو

های عملیه آقایان مراجع را كه چاپ شده است، نگاه كنید، تنها مرجع تقلید شیعه در دوران تمام رساله

المسائل خود، از حضرت مهدی )ع ( یاد كرده است، حضرت آیت الله معاصر كه در آغاز كتاب توضی  

 العظمی حاج سید محمد هادی میلانی ت قدس سره ت است. متن آن طلیعه، این است:

بسم الله الرحمن الرحیم: الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و آله الطیبین و عجل فرجهم »

فداه ت و بعد، عمل به این رساله توضی  المسائل، مجزی است، انشاء الله.  بظهور امامنا المهدی ت ارواحنا

 «محمدهادی الحسینی المیلانی

 آیت الله میلانی و تکریم اهل علم

آورم كه شایان اعتناست. بارها شاهد سخنی درباره سیره آیت الله میلانی، در ارتباط با تکریم طالبان علم می

هایی كه نیاز مالی دارند، نزد ما بفرستید كه گفتند: طلبهشهدی، به ایشان میهای مها وتاجربودم كه كاسب

فرمودند: پذیرفتند و همیشه میكارسازی كنیم. حضرت آیت الله میلانی، این درخواست را به هیچ وجه نمی

ای خاطرهتر از آن است كه به م ازه كاسبی یا حجره تاجری برود و حق خودش را بگیرد. حالا، طلبه، محترم

رود. یکی از تجار محترم بیرجندی ت كه همشهری من و از ار خودم روایت كنم كه هرگز از یادم نمی
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سادات بود ت با من تماس گرفت و تقاضا كرد كه برای ایشان، وقت ملاقات با آیت الله میلانی را بگیرم. 

عار  كردم و ایشان جلوتر حركت كرد. له شوم، تخواستم وارد اتاق معظمایشان از من بزرگتر بود. وقتی می

شان را بوسید و بعد مقابل ایشان نشست. من كه وارد اتاق شدم سلام كردم و خدمت آقا رسید و دست

 ای بنشینم، حضرت آیت الله میلانی فرمود: بیا نزد من بنشین!خواستم گوشه

دارد. ها را نزد دیگران نگاه میلبهدهد كه یك مرجع عالیقدر تقلید، چقدر حرمت طگونه رفتار نشان میاین

شود تا مردم متدین، بیش از پیش در تکریم اهل علم بکوشند. گمان مشاهده چنین رفتارهایی سبب میبی

كنند؛ اما آیت الله میلانی ها را برای مصالحی دوست دارند و تکریم میدرد این است كه بعضی آقایان، طلبه

كه طلبه را به خاطر خود طلبه بودنش دوست داشت؛ نه به خاطر ت قدس سره ت مرجع بزرگواری بود 

خواندن مصلحت. شیوه درست تکریم اهل علم، این است كه آقایان مراجع، طلبه را برای طلبه بودن و درس

 هاست.ای از اطرفیان آنكه طلبهمحترم بشمارند، نه برای آن

شت و یکسر در اندیشه احیای حوزه علمیه و داشتی به وجوهات نداحضرت آیت الله میلانی، هرگز چشم

كردند. در سالی كه قرار بود برای زیارت خانه خدا به مکه نیازمندانی بود كه به بیت معظم له مراجعه می

مشر  شوم، یکی از اطبای بیرجند كه سابقه آشنایی با هم داشتیم، از من خواست كه زمینه ملاقات ایشان با 

له رسیدیم. دوست فراهم كنم. بالاخره، روزی به اتفاق همدیگر خدمت معظم حضرت آیت الله میلانی را

ام از لحاظ مالی در پزشکم رو به ایشان كرد و گفت: آقا! عازم مکه هستم و تا حال حساب سال نداشته

ام ندارم. آیت الله میلانی، پس از بهترین وضعیت هستم و به لطف خداوند هیچ كمبود مالی در زندگی

هایی كه در سکوت سپری شد، رو به ایشان كرد و فرمود: چه مانعی دارد كه شما خمس تمام دارایی لحظه

خودتان را پرداخت كنید؟ دوست پزشکم گفت: بسیار خوب، حضرت آیت الله! بنده حاضرم این كار را 

روحانیت  انجام بدهم. آقا فرمود: آقای دكتر! روحانیت هرگز به مال ثروتمندی چشم ندوخته است، اگر

كند، دلیلی جز كمك كردن اغنیا به نیازمندان جامعه و نیز احیای برای پرداخت وجوهات شرعیه، توصیه می

حوزه علمیه شیعه ندارد. شما از طر  بنده وكیل هستید كه وجوهات مشخص شده را به سادات و عالمانی 

 كه در مسیر خدمت به دین تلاش دارند، پرداخت كنید.

ام به وجود ضرت آیت الله میلانی بیرون آمدیم، حس كردم كه ت ییر بزرگی در همشهریوقتی از بیت ح

كرد كه روحانیت به مال او نظر دارد، اكنون مرجع بزرگی چون آیت الله آمده است. شاید تا حال گمان می
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ایشان كه از اندیشد. بیند كه به مشکلات اقتصادی نیازمندان و بقای حوزه علمیه و دین میمیلانی را می

 ملاقات با معظم له بسیار شادمان شده بود، رو به من كرد و گفت: واقعاً، امروز مرا زنده كردی!

 شکیبایی آیت الله میلانی

مایه در كسوت روحانیت بودند كه جا، باید از آنچه پرده بردارم كه دردآلود است. برخی افراد كمدر این

نمایاندند. اینان كه با ورود مرجع بزرگواری مانند حضرت یم« مقدس»خودشان را در چشم مردم مشهد 

دیدند، سعی در آزار دادن معظم له داشتند. رنگ میالله العظمی میلانی ت قدس سره ت حنای خود را بیآیت

توانند در برابر قدرت علمی و روحانی این مرجع عالیقدر، عرض اندام كنند. از این روی، از پیدا بود كه نمی

گونه جسارت به ساحت قدس آیت الله میلانی كوتاهی نداشتند. تا زمانی كه معظم له در قید حیات هیچ 

نماهای روحانی خون دل خوردند؛ اما چون جد بزرگوارشان، بودند، از زبان و دست این مقدس

بسنده  های آنان بسیار است و به همین اشارتشکیبایی ورزیدند. سخن درباره مخالفت امیرالمؤمنین علی

 كنم، تا مقام ایمان و صبر ایت الله میلانی آشکار شود. درود خداوند بر روان پاك ایشان باد.می

های علمی و روحانی اهل سنت، از حضرتعالی مستحضر هستید كه شخصیتمؤسسه آیت الله میلانی: 

رسیدند. از شما لانی میآمدند و خدمت آیت الله میكشورهای مصر، سوریه، یمن، لبنان و تركیه به ایران می

 شود كه در این باره صحبت كنید.درخواست می

 های علمیملاقات آیت الله میلانی با شخصیت

آید نام ایشان، دكتر : رئیس جامع الازهر مصر ت كه به نظر میحجت الاسلام و المسلمین فضل بیرجندی

له یك دوره تفسیر المیزان را به ایشان شیخ محمد ال مام بودت به محضر آیت الله میلانی مشر  شد. معظم 

شان در مسجد گوهرشاد مشهد بود، یعنی در همان شبستانی كه مَدرسِ آیت الله اهدا كردند. جلسه ملاقات

میلانی بود. آقای فاضل میلانی هم در آن جلسه حضور داشت. معظم له با آن روحانی مصری درباره مسائل 

ها بود و شمشیری   یمن كه خدمت آقا رسید، در لباس سنتی یمنیجهان اسلام صحبت كردند. وزیر اوقا

هم به كمرش بسته بود. از دیگر كسانی كه محضر آقا شرفیاب شدند، مفتی اعظم سوریه بود. افزون بر 

آمدند، حضرت آیت الله میلانی، میزبان عالمان هایی كه از كشورهای اسلامی به مشهد میشخصیت

باطبایی، مرحوم بحرالعلوم رشتی، مرحوم آیت الله سید حسن تهامی بیرجندی، مشهوری، مانند: علامه ط

آقای خادمی، آخوند ملاعلی همدانی و دیگران بودند. باید گفت كه همیشه در محضر آیت الله میلانی، 

 هایی از شهرهای دور و نزدیك با كشورهای اسلامی بودند.مهمان
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مان تدریس خارجِ فقه و اصول ت كه حضرت آیت الله العظمی : درباره مکان و زمؤسسه آیت الله میلانی

 میلانی در مشهد داشتند ت بفرمایید.

 تدریس آیت الله میلانی

: آیت الله میلانی، در شبستانی ت كه به شبستان آقای گلپایگانی حجت الاسلام و المسلمین فضل بیرجندی

كردند. عنی، پس از اقامه نماز م رب تدریس میدادند. یخواندند و نیز درس فقه میمشهور بود ت نماز می

دادند. ناگفته نماند كه معظم له، مدتی در مدرسه آبادی، درس اصول میها، در شبستان سید هاشم نجفصب 

شان كرسی دادند. بعد از تأسیس مدرسهخودشان، قاعده لا ضرر و لاضرار را به فضلای حوزه درس می

ها در ایام محرم و صفر، در همان مدرسه به ایراد خطابه فت و منبریجا انتقال یاشان به آنتدریس

ها وجود كه طلبه های فاضل از دروس آقا، استفاده بیشتری ببرند، برنامه ضب  آنپرداختند. به منظور اینمی

كردم. این مسؤولیت همواره بر عهده من ها پخش میبرای طلبه داشت و عصرها در مدرسه امام صادق

راجع به تقریرات دروس آیت الله میلانی باید گفت: آقایان معصومی و شیخ مرتضی مهامی به این امر  بود.

 مش ول بودند.

 مبارزه با بهائیت

هایی كه در دوران مرجعیت و زعامت حضرت آیت الله میلانی ت قدس سره ت استمرار از جمله برنامه

ارزه با بهائیت بود. بیش از هر جا، به امر معظم له سازی مساجد و مبل ان روحانی در جهت مبداشت، فعال

كردند. یادم های گیلان و مازندران، مسجدهایی ساخته شد؛ چرا كه بهائیان در آن مناطق فعالیت میدر استان

هست كه برای افتتاح مسجدی در شمال كشور، همراه آقایان: طبسی و آخوندیان ت كه در بیت آیت الله 

سخ دادن به مسائل شرعی را داشت ت رفتیم. در آن مسجد، مهندس سجادی بر ضد میلانی، مسؤولیت پا

كرد. بهائیت سخنرانی كرد. ناگفته نماند كه دكتر سید حسن افتخارزاده سبزواری، بر ضد بهائیت فعالیت می

 وید.های ایشان را بشنای، ناگفتهتوانید در مصاحبهایشان در این زمینه، سخنوری توانا بود و شما می

گزاریم كه خاطرات خودتان را برای ما نقل كردید. عمو حاج آقا فضل! سپاسمؤسسه آیت الله میلانی: 

گوید: جناب آقای میلانی! رسد و میفرمودند: در آن ایام، رئیس ساواك خدمت آیت الله میلانی میمی

ها را در نطفه خنثی ، تبلی ات آنروندای ت كه بهائیان فعالیت دارند ت میمبل ان روحانی شما به هر منطقه

عالی، باعث برچیده كنند. روستا یا شهری در كشور سراغ نداریم كه بعد از اعزام مبل ی از طر  حضرتمی

 ها نشده باشد.شدن بساط تبلیغ بهایی
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 های اعزام مبلغ به شهرها و روستاهاملاک

در دوران مسلولیت اعزام مبلّغ، به روستاها هایی كه بنده، : مبلغحجت الاسلام و المسلمین فضل بیرجندی

فرستادم، با توجه به مسائلی، از جمله: زبان و گویش محلی بود. پس از اتمام تبلیغ؛ به دستور و شهرها می

كردیم. گاه، ملاك اعزام، آشنایی روحانی اعزامی با مردم و آقا، وجهی به حساب بانکی هر روحانی واریز می

بود. حجت الاسلام كمیلی ت كه مدتی دراز در منطقه گلمکان سکونت داشت ت بهترین موقعیت منطقه تبلیغ 

 گزینه برای آنجا بود.

پور كه زبان تركی را بلد بود، به شهر درگز فرستاده شد و آقای محدث به منطقه تایباد رفت؛ آقای فرض

ایشان از اهالی تایباد بود. آقایان: جا كه یادم مانده، چرا كه میان تایباد و مشهد، رفت و آمد داشت. تا آن

ها بودند كه خودشان، شان بود، اعزام شدند. بعضی مبلّغعبادی و اصفهانی و نیز دیگران به مناطقی كه زادگاه

 كردند.ای را اعلام میدادند و آمادگی اعزام به منطقهرفتن به جایی را پیشنهاد می

 های خراسانمدیریت مدارس علمیه در شهرستان

هایی به دستور آیت الله میلانی های استان خراسان، چه مدرسه: در شهرستانمؤسسه آیت الله میلانی

 ها را بر عهده فضلای استان گذاشته بودند؟تأسیس شد یا این كه معظم له، مدیریت آن

ه ها زیر نظر آیت اللای كه در شهرستانهای علمیه: مدرسهحجت الاسلام و المسلمین فضل بیرجندی

 شد، عبارتند از:میلانی ت قدس سره ت اداره می

مدرسه معصومیه بیرجند. سرپرست این مدرسه علمیه، مرحوم شیخ جواد عارفی بود. هر سال، گروهی از 

گرفتند. هر ماه نیز، شهریه آنها به دستور های مدرسه معصومیه امتحان میرفتند و از طلبهمشهد به بیرجند می

 شد.آقا پرداخت می

درسه عوضیه قوچان. آقای شیخ عبدالله ابراهیمی از طر  بیت آیت الله میلانی، سرپرست مدرسه علمیه م

 های امتحان سالیانه و شهریه داشت.عوضیه قوچان بود. این مدرسه نیز، برنامه

مدرسه قاین. حجت الاسلام حاج آقا اصفهانی ت كه امام جمعه قاین است ت مسؤول مدرسه علمیه قاین، در 

های گرفتیم و شهریه طلبههای این مدرسه نیز سالیانه امتحان میدوران زعامت آیت الله میلانی بود. از طلبه

 كردیم.قاینی در هر ماه را پرداخت می
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مدرسه زهان. این مدرسه علمیه در شهرستان قاین بود كه سرپرستی  آن را حاج آقا اوحدی بر عهده گرفته 

 بود.

 یردایمیاعزام مبلغ دایمی و غ

هایی برای معظم له ها نامهگفتنی است كه در دوران مرجعیت آیت الله العظمی میلانی، از شهرستان

كردند. بر اساس تقاضای مردم بود كه روحانیونی را در فرستادند و درخواست استقرار روحانی دایمی میمی

رجند، تایباد و حتی تهران، از جمله شدند. در گز، بیكردیم و یا به آن شهرها اعزام میشهرها مستقر می

ها نام برده مناطقی بود كه اهالی متدین درخواست روحانی دایمی كرده بودند. برخی روحانیون كه از آن

نشده، عبارتند از: حجت الاسلام آقای الهی كه به ت نقندر ت اطرا  مشهد فرستاده شد، سید احمد خاتمی كه 

تر گفته شد، به دستور آیت الله طور كه پیشرفت. همانان منبر میهای اطرا  تهردر یکی از كارخانه

 شد.میلانی، وجوهی به حساب بانکی آقایان اعزام شده واریز می

 های مبلّغ به روستاهای اطرا  مشهد چگونه بود؟: اعزام طلبهمؤسسه آیت الله میلانی

ها كرایه هایی برای فرستادن مبلّغیلشنبه، اتومب: روزهای پن حجت الاسلام و المسلمین فضل بیرجندی

شدند، سرپرستی بود ها را به مقصدشان برساند. در هر مسیری كه چند مبلّغ در آن پیاده میكردیم تا طلبهمی

شد، آیت الله العظمی میلانی، ها كه میشنبهكه وظیفه پرداختن كرایه اتومبیل به عهده او بود. هر هفته، پن 

های های گروهگذاشتند تا میان سرپرسترای اعزام مبلّ ان نیاز بود، در اختیار بنده میمقدار پولی را كه ب

 اعزامی تقسیم كنم.

شان دور بود؛ مثلاً گشتند. اگر مسافتهایی كه رفته بودند، برمیگفتنی است كه مبلّ ان ما با اتومبیل

گشتند. اهالی جمعه به مشهد باز می خوابیدند و روزجا میمقصدشان شهرستان نیشابور بود، شب در همان

شد، تا فشاری روی ها از سوی بیت معظم له تأمین میكردند؛ اما بودجه اعزام مبلّغها پذیرایی میاز مبلّغ

 دوش مردم نباشد.

 های محرم و رمضان به چه صورت بود؟ها در ماه: اعزام مبلّغمؤسسه آیت الله میلانی

: در میان فضلای حوزه علمیه مشهد، بعضی كه قدرت و تمایل رجندیحجت الاسلام والمسلمین فضل بی

های دوردست اعزام ها یا شهرستانها را به مراكز استانشدند و بعد آنتبلیغ دینی داشتند، انتخاب می
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شد. در آن هایی به مناطق گوناگون فرستاده میكردیم. گاه از طر  بیت حضرت آیت الله میلانی، نامهمی

 شد.ت كه برای علمای بلاد بود ت اسامی مبلّ انی كه فرستاده بودیم، ذكر می هانامه

ای از طر  آیت الله میلانی برای گویم؛ وقتی قصد اعزام مبلّغ به استان كرمان را داشتیم، نامهبرای مثال می

 ان خدمت شما شد؛ این مبلّشد. در آن نامه قید میآیت الله صالحی كه در كرمان تشریف داشت، نوشته می

دانید، اعزام كنید. در ماه مبارك رمضان، برای ای كه صلاح میفرستاده شدند، تا آنان را به هر منطقه

ها به اطرا  مشهد، از فرستادیم و بودجه این برنامه، مانند بودجه اعزام طلبههایی میهای مختلف، مبلغاستان

 شد.سوی بیت حضرت آیت الله میلانی تأمین می

شدند، پیرامون چه مسائلی سخنرانی های كشور اعزام می: مبل انی كه به استانسه آیت الله میلانیمؤس

 كردند؟ آیا در خاطر مباركتان هست؟می

های پیشین گفتارم اشاره شد، محورهای گونه كه در بخش: همانحجت الاسلام و المسلمین فضل بیرجندی

ود از: خدمت به دین و مذهب، آشنا ساختن مردم با وظایف ایمانی اصلی منبر آقایان در ایام تبلیغ، عبارت ب

هایی كه مردم برای حضرت آیت الله میلانی ارسال و توجه و توسل به حضرت ولی عصر )ع (. نامه

 كردند، حاكی از تقدیر و تشکرشان بود.می
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 مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رجایی

 حرکت آیت الله میلانی در مشهد

پیش از آن كه حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد هادی میلانی ت رضوان الله علیه ت به شهر مشهد 

ها، های شدیدی كه در دوران پهلوی بر حوزهگمان حوزه علمیه این شهر از هم پاشیده بود. ضربهبیایند، بی

آن را نابود ساخت. مرحوم آیت الله میلانی كه تشریف  از جمله بر حوزه مشهد وارد شد، مجال رشد

آوردند، نخست نسبت به نظم و سامان دادن حوزه علمیه مشهد همت گماردند و به وضع حوزویان 

ها در آن درس بخوانند و امتحان ای بود كه طلبهرسیدگی كردند. قدم اول معظم له، تأسیس مدرسه علمیه

 بدهند.

دهم كه در برنامه امتحانات هایی شهریه میشان اعلام كردند؛ من به طلبهریتایشان از همان آغاز مدی

حوزوی حضور داشته باشند. تا آن زمان، خبری و اثری از نظم، برنامه و امتحان و شهریه طلبگی نبود. گاهی 

ن شد كه آن را میااز طر  حضرت آیت الله بروجردی ت رحمة الله علیه ت وجهی به مشهد فرستاده می

كردند. از موقوفه مختصری كه مدرسه فاضل خان )در بست بالاخیابان( داشت، وجهی به ها تقسیم میطلبه

 تومان بود. 4رسید كه هر ماهی، ها میدست بعضی طلبه

 مخالفت با تحول در حوزه مشهد

ا به استهزاء ها رهای اصلاحی آیت الله میلانی ایستادند و امتحان گرفتن از طلبهگروهی در مقابل حركت

ها در گوشه و كنار ریزی در حوزه علمیه مشهد، رو به فزونی بود. آنهای مخالفان برنامهگرفتند. واكنش

پراكنده بودند كه شاید قصد دارند روحانیون را خلع لباس كنند یا به حوزه شیعه لطمه بزنند. برخی از آنان 

ها را شکستند و بد رسه آیت الله میلانی ریختند و شیشهكه افراطی بودند، كار را به جایی رساندند كه به مد

نشینی نکردند. شان عقبو بیراه گفتند. با این وصف، معظم له تصمیم خودشان را گرفته بودند و از مواضع

زیستیم؛ اما مایه افتخار ای در مدرسه نوبنیاد آیت الله میلانی نداشتم، چرا كه در مشهد میمن نیازی به حجره

ای شدم و تحت برنامه ایشان به تحصیل حوزوی ادامه دادم. از سویی در آن مدرسه ه صاحب حجرهبود ك

دادم. در واقع، كسانی كه مایل بودند در حوزه مشهد ها درس میگرفتم و از سویی دیگر، به طلبهدرس می

 آمده بود. نظمی و آشفتگی بیروندرس بخوانند، شور و شعف خاصی یافته بودند؛ زیرا حوزه از بی
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 های مدرسه عالی حسینیبرنامه

بردیم. معظم له، های حضرت آیت الله میلانی، بیشتر پی میگذشت، ما به بلندی اندیشههر چه زمان می

مشهور شد. افراد  ای به نام مدرسه عالی حسینی تأسیس كردند كه بعدها، به مدرسه امام صادقمدرسه

های تفسیر، تاریخ، بی وانگلیسی انتخاب كردند. افزون بر آن، درسهای عرای را برای تدریس زباننخبه

ای ها قرار دادند كه در حوزه علمیه مشهد هیچ پیشینهتحصیلی طلبه ج رافیا و امثال آن را در شمار برنامه

گذار آن، نما به تبلی ات بر ضد مدرسه و بنیانها شروع شد و گروهی مقدسكم مخالفتنداشت. كم

ها در مشهد پراكنده بودند كه چرا طلبه زبان انگلیسی ت الله العظمی میلانی پرداختند. نادانحضرت آی

 ها را بدین سمت و سو كشانده است.رسد كه طلبهبخواند؟ قطعاً از انگلستان برای آقا پول می

نشر اسلام و معظم له، قصد تربیت مبلغ و اعزام نیروهای مستعد و توانمند به خارج از كشور را داشتند. 

بیت ، مقصود اصلی ایشان بود؛ اما افسوس كه از این برنامه و ایده بلند استقبال چندانی صورت معار  اهل

 پیش آمد، برخی از مدارس ایشان خراب شد. نگرفت. بعد هم كه مسأله توسعه حرم امام رضا

 حضور آیت الله میلانی در جمع اساتید

الله میلانی، در آن مدرسه نهاده بودند، برنامه تحقیق بود. مسؤولان هایی كه حضرت آیت یکی از برنامه

های متمایل به كارهای تحقیقاتی ت علمی را تشویق و كوشیدند تا طلبهمدرسه عالی حسینی به دستور آقا می

كه  های مدرسه و از جمله ، بنده لیاقت محقق شدن نداشتیم؛ اما بنابر این بودحمایت كنند. بسیاری از طلبه

رود كه معظم پروری باشد. یادم نمیاستعدادهای شایسته شناسایی شود و حوزه علمیه مشهد، حوزه محقق

 شان بیایند.له از اساتید دعوت كردند كه به مدرسه

ها در محضر ایشان نشسته بودند، قرار شد كه از همه افراد نظرخواهی شود، آقا رو به ای كه آندر جلسه

تواند بیان كند. ما آماده شنیدن ودند: هر كس پیشنهادی دارد و یا انتقادی دارد، میهمگان كردند و فرم

های خود را بیان كردند. آقا را ها و طرحهای شما هستیم. آقایان اساتید، یکی پس از دیگری، برنامهسخن

یسند تا درباره گفتند كه آن را بنواندركاران هم میدیدم كه در حال یادداشت كردن هستند و به دستمی

 ها رایزنی شود.اجرای آن

ها كه های مبتدی را مطرح كردم. چون طلبهدر آن جلسه، من پیشنهاد تدریس یك دوره اعتقادی برای طلبه

خوانند و بعد مش ول تحصیل در دوره فقه و اصول شوند، نخست مقدمات را میای میوارد حوزه علمیه

ای را سراغ نیاز شدید بدان دارند، همانا مسائل اعتقادی است. كمتر طلبهخوانند و ها نمیشوند. آنچه آنمی
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ها به این مهم دست شود. شاید بعضی طلبهداریم كه به طور جدّی و عمیق وارد عرصه آموزش اعتقاد می

یازند. اما اگر كار به صورت درسی و حوزوی باشد، تأثیر بیشتری خواهد داشت. حضرت آیت الله میلانی 

دادند، فرمودند: به مطلب بسیار خوبی اشاره كردید. بعد مرا موظف كردند تا ه سخن بنده گوش میكه ب

های مبتدی تدریس كنم. این كتاب، همان گونه كه كتاب اعتقادات شیخ صدوق را در در مدرسه، برای طلبه

هایم قرار زمره فعالیتدانید، زبان و بیانی ساده و روشن دارد. بدین گونه، تدریس كتاب شیخ صدوق در می

 گرفت.

 های مشهدی پس از دستگیری امامواکنش طلبه

در ایامی كه امام را دستگیر كردند، حوزه علمیه مشهد بسیار آرام بود. هیچ كس واكنشی نشان نداد. 

های جوان، از جمله بنده به فکر افتادیم كه حركتی را در حمایت از ایشان شروع كنیم، هر چند كه به طلبه

باید اعتراضی كرد و صدای خودمان را به گوش بزرگان مان منتهی نشود. به هر حال، میهای دلخواهنتیجه

حوزه مشهد برسانیم. در آن روزها، آیت الله میرزا حسین فقیه سبزواری، نان حوزه را به عهده گرفته بودند. 

 ما جمع شدیم و به منزل ایشان در كوچه سیگاری رفتیم.

ا را به حضور پذیرفتند، سخن ما را شنیدند و بعد فرمودند: هر چه آقا میرزا احمد كفایی وقتی ایشان م

گویم، میرزا احمد ت فرزند آخوند خراسانی ت در آن روزگار صاحب نفوذ بودند. بگوید، من همان را می

. منزل آیت شاید یك ساعتی در منزل مرحوم آقای سبزواری بودیم، در حالی كه مأیوس بودیم بیرون آمدیم

الله آقازاده یا میرزا احمد كفایی در خیابان خاكی بود و ما به طر  منزل ایشان راه افتادیم. وقتی مرحوم 

ها را از خانه بیرون كنید، من كسالت دارم ها باخبر شد، فرمودند: طلبهها و نیت آنآقای كفایی از آمدن طلبه

آیت الله سید علی مدد ت رحمه الله علیه ت رفتیم كه بیمار  و اصلاً حال صحبت كردن ندارم. بعد هم به منزل

 شان بیرون نیامدند.بودند و از اندرونی

 های معترضحمایت آیت الله میلانی از طلبه

ها در گلوی ما انباشته آمد، حضرت آیت الله العظمی میلانی بود. عقدهاكنون، تنها پناهگاهی كه به نظر می

ها مثل فرزندهایی بودند كه ریختیم. طلبهه سخت منقلب شده بودیم، اشك میشده بود و همه در حالی ك

كه ایشان از پدرشان را از دست دادند. جمعیت ما بیشتر شده بود و منتظر آیت الله میلانی بودیم تا این

ما آرام و ها آمدند و در حالی كه ایستاده بودند، فرمودند: شان بیرون بیایند. معظم له سراغ طلبهكتابخانه
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ترین آسیبی به آقای خمینی برسد. خاطر شما ساكت نخواهیم نشست و اجازه نخواهیم داد كه كوچك

 های مأیوس ما، به نور امید گرایید و آرام شدیم.ها جمع باشد. ما در حال اعتراض كردن هستیم. دلطلبه

بالای كرسی رفت و با صدای بلند مرحوم شیخ احمد كافی در آن جا بود. آن روزها ایشان شیخ جوانی بود. 

ها بلند شد و آنان كس و تنها هستیم و به داد ما برس ای فریادرس! صدای ضجه طلبهگفت: یابن الحسن! بی

سخت گریستند. چیزی نگذشته بود كه حضرت آیت الله میلانی عازم تهران شدند و تا از اعدام حاج اقا 

یران، مجتهد و مرجع تقلید مصونیت داشت. مرحوم آیت الله روح الله پیشگیری كنند. در قانون اساسی ا

میلانی، فعالیت چشمگیری كردند تا علمای بلاد را جمع كنند و همه گواهی بدهند كه ایشان مجتهد هستند. 

ها شاه كه دست خود را بسته دید، ناچار شد تا امام را به كشور تركیه تبعید كند. در همان ایام، میان آن

 رد و بدل شد كه حاكی از تشکر و قدردانی بود.هایی نامه

 برنامه امتحان و اعزام مبلّغ

شد، چرا كه جامعه به های مرحوم آیت الله میلانی، به كیفیت تحصیل و تدریس حوزوی محدود نمیبرنامه

ها، ههای تحصیلی طلبهدایت دینی احتیاج داشت. از این روی، افزون بر امتحان گرفتن در مواد درسی و پایه

توان گفت كه بسیاری از فضلای امروز های مدرسه معظم له بود. میبرنامه امتحان منبر نیز در شمار برنامه

هایی بودند كه در امتحان منبر شركت كردند و سپس به جاهای دور و حوزه علمیه خراسان، در شمار طلبه

زه مشهد اعلام كردند؛ هر كس، مایل نزدیك به منظور تبلیغ اعزام شدند. حضرت آیت الله میلانی در حو

است برای تبلیغ دین اعزام شود، بیاید امتحان منبر بدهد و در صورت آمادگی و قبولی با هزینه ما به اطرا  

فرستاده شود. یعنی، برنامه تبلی ی در آن روزها، رایگان بود و كمترین باری بر دوش اهالی روستایی یا 

 ها را تقبل كرده بود.معظم له، همه هزینهگذاشت؛ زیرا بیت شهرستانی نمی

بنده از كسانی بودم كه امتحان منبر دادم و برای تبلیغ اعزام شدم. جناب آقای رضازاده ت كه اكنون از اساتید 

اند ت در شمار باشند و نیز از شاگردان برجسته آیت الله میلانیدرس خارج در حوزه علمیه مشهد می

پور هم همراه ما بود. در سفری كه من و چند ه معظم له بود. جناب آقای عباسروحانیون اعزامی از مدرس

تن از دوستان طلبه برای تبلیغ دینی به شیراز اعزام شدیم، خدمت آقای حائری شیرازی رسیدیم و ایشان ما 

 را در ایام ماه مبارك رمضان به محلی فرستادند.
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 برای مرجعیت ویها از تبلیغ آیت الله میلانی و بازداشتن طلبه

ها و فضلای حوزه مشهد به شهرهای كوچك و بزرگ در سراسر كشور كه طلبهگفتنی است كه پیش از آن

آمدند تا نصای  اخلاقی و پدرانه آن مرجع عالیقدر را اعزام شوند، در بیت آیت الله میلانی گرد هم می

خواهم كه برایم مقلد درست یان! من نمیفرمودند: آقاآوردند، چنین میبشنوند. وقتی معظم له تشریف می

ها، این نیست كه شما روی منبر بروید و برای ها و شهرستانكنید. مقصود از اعزام كردن شما به استان

 مرجعیت بنده تبلیغ كنید، بدانید كه این چیزها موهومات است.

فرمودند: اگر در ت. سپس آقا میافکند، چرا كه كلام، كلام الهی اسهنوز كلام معظم له در گوش من طنین می

جایی كه شما رفتید، كسی مقلد من بود، و فتوای مرا از شما درخواست كرد، فتوای مرا بیان كنید؛ اما 

شوید، گاه مردم را وادار نکنید كه از مرجع خودشان برگردند و مقلد بنده شوند. شما آقایان كه اعزام میهیچ

 روید، نه برای تبلیغ مرجعیت كسی.و معار  اهل بیت می برای تبلیغ دین و اسلام و اهل بیت

رود، در آن سفر تبلی ی كه به شیراز رفتیم، آقای دكتر سلامی از كسانی است كه نام ایشان از خاطرم نمی

ایشان در شگفت شد و گفت: واقعاً، حضرت آیت الله میلانی فکر بلندی دارند، كه هیچ انتظاری از مردم 

كنند. گفتنی است كه ما در حوزه علمیه شیراز برای روستاهای نان مبلغ رایگان اعزام میندارند و برای آ

های اعزامی از حوزه مشهد، به روستاهایی دور شدیم. شاید تعجب كنید كه برخی طلبهاطرا  اعزام می

ای چنین گذاشتند كه تا آن روز هیچ روحانی ندیده بودند. حضرت آیت الله میلانی، برنامهدست پای می

های بسیاری از طر  های محرم و رمضان، طلبهگسترده و در عین حال مستمر داشتند. یعنی، هر ساله در ماه

 كردند.شان را تأمین میشدند و هزینه سفر و زندگیمعظم له اعزام می

 احیای حوزه علمیه مشهد

آید و به یاد ماندنی دارم. یادم میاز آن روزها كه در مدرسه و محضر آیت الله میلانی بودم، خاطرات خوش 

نشستند و بنده در حال كه معظم له به اتفاق علامه طباطبایی ت رضوان الله علیه ت در مدرسه، پای منبر می

آورم، احساس شرمندگی دارم. ایشان، تا این اندازه به سخنرانی بودم. اكنون كه آن زمان و مکان را به یاد می

بالیدیم كه در دادند. ما به خود میشان اهمیت میهای سخنوری و تبلی یتن مهارتها و بالا رفتشویق طلبه

آمدیم تذكرهای مستقیم و غیرمستقیم ایم. بعد كه از منبر پایین میایم و سخن گفتهچنین مجلسی منبر رفته

 كردند.دادند و ما را راهنمایی میمی
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داد و مه، امتحان، نظم، تدریس و تبلیغ دین بها نمیآنچه گفتم، در شرایطی است كه حوزه علمیه به برنا

های مثبت و دلسوزانه، به گونه انفرادی بود. در حقیقت، حضرت آیت الله العظمی میلانی بودند، كه حركت

باید از آن حوزه علمیه مشهد را احیا كردند. از این روی، آقایان فضلا و مدرسین امروز حوزه خراسان، می

قدردانی كنند كه چنین بستری را برای رشد طالبان علم فراهم آوردند. اگر مرجعیت و  مرد و مرجع بزرگ

شد؟ خداوند بر درجات ایشان بیفزاید كه باقیات الصالحاتی مدیریت معظم له نبود، حوزه مشهد زنده می

 چنین پربركت در خراسان بر جای نهادند.

 هدخدمت خالصانه آیت الله میلانی به سادات نیازمند مش

های مالی سادات شهر مشهد بود. ایشان برنامه دیگری كه حضرت آیت الله میلانی اجرا كردند، رفع احتیاج

های گوناگون را شناسایی كنم و سهم سادات كه پیش معظم له بود، به به من دستور دادند تا سادات محله

هایی از ائمه جماعات شهر ال نامهها برسد. با كمك و راهنمایی حاج سید محمدعلی میلانی، با ارسدست آن

ها كه مورد اعتماد اهالی محل شان را در اختیار ما بگذارند. آنمشهد خواستیم كه آمار و آدرس سادات محل

 بودند، پیرامون سادات فقیر تحقیق كردند و گزارش دادند و ما آن را نزد آیت الله میلانی بردیم.

ها به د، خوشحال شدند و وجوهی را به من دادند و فرمودند: شبكه ایشان آمار سادات را دیدنپس از آن

ای پی ببرد، وجهی را به سید نیازمندی بدهید. اگر از ها بروید و بدون این كه همسایهطور مخفیانه به محله

شما پرسیدند كه این پول از طر  چه كسی است، از من اسمی نیاورید و فق  بگویید؛ شما برای صاحبان 

های مشهد بگویید كه این پول را میلانی داده است! من راضی نیستم كه كنید. مبادا به سادات محله پول دعا

 چنین چیزی به مردم بگویید. این عین بیان آقا است. 

حضرت آیت الله میلانی، نسبت به من لطف بسیاری داشتند و به حاج سید محمدعلی گفته بودند؛ هر وقتِ 

ا پیش من روانه كن. در ماجرای كارسازی برای سادات شهر، تنها خودم با شب كه رجائی آمد، ایشان ر

رفتم. آن روزها، خیلی از اهل علم اتومبیل نداشتند. من هم یك اتومبیل فلوكس داشتم ها میماشین به محله

ها آسفالت نبود و چرخ ماشین توی گِل فرو رفتم، فلوكسی دست چندم! كوچهو با آن سراغ سادات می

رو نداشتند. رفتیم، كه راه مناسب ماشینهای مشهد میهای محقر در كوچه پس كوچهرفت، ما به خانهمی

ها كردم آنكردند كه گمان میای با من برخورد میكردند، به گونههاشان را باز میسادات محترم كه در خانه

مند نیستیم، در حالی كه تحقیق و گفتند: ما فقیر و مستها با صراحت مینیاز مالی ندارند. بعضی از آن
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ها داد كه چنین نیست. سادات در واقع، نگران آبروریزی در محل بودند كه من به آنشهادت اهالی نشان می

 دادم.اطمینان خاطر می

ها مقدار پول كردم كه در آن سالتومان تقدیم می 511تومان تا  111های آبرومند سادات، مبلغ به خانواده

روزی به آیت الله میلانی گفتم: آقا چطور است كه ما برای سادات فقیر، فرش و لحا  و كرسی  كمی نبود.

هایی كه من رفتم، به جای فرش، زیرشان مقوا و بخاری و امثال این چیزها فراهم كنیم. چون اكثر خانه

الله میلانی به من  كه كمك نقدی كنیم، برنامه كمك جنسی داشته باشیم. آیتاند. پس، به جای اینانداخته

هاست، اگر خواستید با این وجوه كالایی بخرید، فرمودند: مگر من و تو فضول هستیم آقا؟ این پول مال آن

توانید به سادات بگویید، آیا شما اجازه ها اجازه بگیرید. شما از این به بعد میها بگویید و از آنباید به آن

، مثلا بخاری بخرم و برای شما بیاورم؟ پس، ما باید از جانب  دهید؛ از وجهی كه به شما تعلق داردمی

ها ها به بازار برویم و كالاهایی را كه احتیاج دارند، برای آنسادات وكیل باشیم و با وكالت گرفتن از آن

 خریداری كنیم.

ا؟ آقای ها دارند كجاین نوع نگرش كه آیت الله میلانی داشتند، كجا و آن نوع نگرش كه برخی بازاری

گوید: اینها سهم كند و میاش اشاره میو حجره بینید كه به اجناس بنجل م ازهكاسبی یا تاجری را می

ها را ببرید و به سادات فقیر بدهید! آیت الله میلانی، ضرورت اجازه داشتن از مرجع یا سادات است! این

معنای حفظ حق آنان است. به هر حال، در  كردند، كه در واقع بهسادات محترم و نیازمند شهر را مطرح می

ها سراغ خدمت ایشان، توفیق انجام كارهای شایسته را كسب كرده بودیم و با كمال میل و رغبت، شب

تر از آن رفتیم كه چشم به راه محبت صادقانه و مخلصانه بودند. بنده خودم را كوچكهایی میخانواده

لشأن، مانند آیت الله العظمی میلانی سخن بگویم. آنچه گفته شد بینم كه درباره شخصیت مرجعی عظیم امی

 هایی بود و بس.خاطره
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 مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا باقری سبزواری

 

وگو گزاریم كه توفیق دیدار و گفتمایه! خداوند را سپاس می: حضرت استاد گرانموسسه آیت الله میلانی

شان را در اختیار ما گذاشتند. كنیم كه وقت شریفا نصیب ما كرد. از استاد فرزانه تشکر میعالی ربا حضرت

طور كه حاج آقا مستحضر هستند، از طر  بیت و مؤسسه مرجع فقید؛ حضرت آیت الله العظمی سید همان

ندان محمدهادی میلانی خدمت شما رسیدیم. امیدواریم كه لطف حضرتعالی، همیشه  شامل حال ارادتم

 ایم.ها از دور و نزدیك، از فیض و لطف استاد فرزانه برخوردار بودهباشد. سال

حضرتعالی، سالیان زیادی در محضر مرحوم حضرت آیت الله میلانی بودید و از خرمن علم و معرفت و 

ه های علمی حوزهای بسیاری چیدید. از طرفی، شما از چهرهفقاهت آن مرجع عالیقدر جهان تشیع، خوشه

های گوناگون: تحقیق، تدریس، عالی در عرصهایم كه حضرتآیید. كم و بیش شنیدهعلمیه قم به شمار می

اید. از طرفی دیگر، در مدارس علمیه، از جمله در تبلیغ، اخلاق و كردار، با آن مرجع بزرگوار در ارتباط بوده

 سازید.آشنا میاین مدرسه، طالبان علم را با فقاهت و معنویت آیت الله میلانی 
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نظیر شیعه، تلاشی به نظر آمد كه باید برای حفظ و ثبت خاطرات و یادگارهای علمی و معنوی آن مرجع كم

های علمیه؛ حتی در حوزه علمیه خراسان، چندان شناختی از شخصیت و كرد؛ چرا كه طالبان علم در حوزه

میلانی ندارند. به هر حال، ضرورت دارد كه های مدیریتی آیت الله مکتب علمی و فقاهتی، و همچنین شیوه

وگو كنیم، تا شاید اندكی از حق بزرگی كه آیت الله میلانی بر عالی گفتدر این زمینه، با كسانی مثل حضرت

باشید و گردن حوزویان در دوران معاصر دارند، ادا گردد. حضرتعالی خوشبختانه همچون دایره المعار  می

داران فقاهت و مرجعیت را با زعیم بزرگی چون آیت الله میلانی دیگری، دوست توانید بیش از هر كسمی

 آشنا كنید.

شان را از ای از شخصیت عظیمهای زیادی، درباره ایشان دارید و هر كدام، گوشهشك نداریم كه ناگفته

قصصهم عبره لقد کان فی »نصیب نمانیم. آورد. امید است كه ما از حکایت بزرگان بیتاریکی بیرون می

 رسانید.عالی جزای خیر عطا كند كه همیشه ما را به فیض میخداوند به حضرت« لاولی الباب

 ضرورت آگاهی از سیره آیت الله میلانی

: بنده هم از حاج آقای میلانی كه این جلسه را برگزار كردند، حجت الاسلام و المسلمین باقری سبزواری

گفتم؛ بالاخره ها پیش مطالبی در ذهنم بود و همیشه با خودم میسال كنم. حقیقت این است كه ازتشکر می

ریزی كردید و به لطف خداوند، امروز ای را كه شما پیباید این حرفها را در جایی گفت. خوشبختانه برنامه

-به بار نشسته است، همان آرزوی بنده است به نظر من، نشر برخی مسائل معنوی برای تعلیم و تربیت طلبه

 های حوزه ضرورت دارد.

های علمیه، مخصوصاً مرجع بزرگی مانند حضرت آیت منظورم این است كه از سیره حسنه بزرگان حوزه

 های تربیتی استخراج كرد و به طالبان علم ارائه داد.باید نکتهالله العظمی میلانی می

شود و از ن به فراموشی سپرده میاگر بنده و امثال بنده از این وظیفه بزرگ غفلت كنیم، بی شك سیره آنا

رود. محصلان علوم دینی ما، روش های شایسته و ارزنده ای را در مجموعه تعلیمی سیره آن بزرگان میان می

علم و عمل خواهند یافت؛ روش زندگی، روش علمی، روش تحصیلی، روش تربیتی و اخلاقی. در 

رسانم كه در هر حوزه و محفل از عرض می هایی كه خواهیم داشت، به فضل الهی تذكرهایی بهجلسه

 ام.ام و به خاطر سپردهرجال روحانی، مخصوصا مرحوم آیت الله میلانی شنیده
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تعبیر بنده، درباره آن مرجع عظیم الشأن شیعه این است؛ حضرت آیت الله العظمی حاج آقا سید محمدهادی 

های علمیه شیعه بودند، استوانه مرجعیت و توانه حوزهمیلانی ت رحمه الله ت استوانه بودند؛ واقعاً معظم له اس

 آمدند.روحانیت شیعه به حساب می

 تعبیر علامه طباطبایی از کوچیدن آیت الله میلانی به خراسان

پس از رحلت حضرت آیت الله حاج آقا حسین بروجردی )ره( حوزه علمیه قم در حال افول قرار گرفت. 

ها در حوزه كم روانه ولایت خودشان شدند. بنده در آن سالبودند، كمچون عالمان بزرگی كه در شهر قم 

علمیه قم مش ول تحصیل و تدریس بودم. روزی مرحوم علامه سید محمدحسین طباطبایی ت رحمه الله علیه 

خواهد مجتهد شود، به خراسان برود. چون علم از حوزه علمیه ت مرا دیدند و فرمودند: هر كس از آقایان می

اشر  به سرزمین خراسان كوچ كرده است. زمان زیادی از آمدن حضرت آیت الله میلانی به مشهد نجف 

 نگذشته بود. مقصود علامه طباطبایی، فیض بردن طالبان علم از وجود مبارك معظم له بود.

 طرح اعلم بودن آیت الله میلانی از سوی علامه طباطبایی

های پس از رحلت آیت الله بروجردی در میلانی داشت. در سالعلامه طباطبایی، ارادت خاصی به آیت الله 

ای درباره اعلم بودن حضرت آیت الله میلانی پخش شد. نویسنده آن اعلامیه مهم، حوزه علمیه، اعلامیه

حضرت علامه طباطبایی بود. ایشان در دوران آشفتگی حوزه علمیه قم، چنین متنی را نوشتند و مهر كردند. 

آقای گلپایگانی و  اللهآیتهایم بگردم، شاید آن را پیدا كنم. آن روزها، ما به درس وراق و كتاباگر در میان ا

 كم قصد بازگشت به خراسان كردیم.رفتیم و كمآقای مرعشی نجفی می اللهآیت

شد. تواضع ایشان، شدند، تمام قامت بلند میعلامه طباطبایی هر وقت كه آیت الله میلانی وارد مجلس می

ام. بر همه ما مسلّم شده بود كه علامه از ارادتمندان تواضع مخصوصی بود كه كمتر در شیوه آقایان علما دیده

كند. علامه بسیار واقعی معظم له است و در همه جا از مرجعیت و اعلمیت حضرت آیت الله میلانی دفاع می

 مقید بود كه در نماز جماعت ایشان شركت كند.

رحوم علامه طباطبایی در صف نماز جماعت آیت الله میلانی ایستاده بود. بعد آقایی ت آید روزی میادم می

كه در كنار یا نزدیك ایشان نشسته بود، جلو آمد و رو به علامه كرد و گفت: چرا این  بازاری یا روستایی ت

رد مفسر طرفی ایستادی؟ این طوری بایست! راست بایست! صحنه عجیبی بود، بعد منتظر بودم تا برخو

بزرگ قرآن با آن شخص عامی را مشاهده كنم. علامه طباطبایی ت رحمه الله علیه ت فرمودند: چشم! درست 
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است، بعد رو به قبله مستقیم ایستادند. غرض از روایت این خاطره از نماز جماعت آقا این بود كه بدانیم، 

 اند.گواری و تحمل نظر داشتهعالمان دین و تربیت یافتگان قرآن، تا این اندازه تواضع و بزر

 سفارش علامه طباطبایی برای کوچ کردن طالبان علم به خراسان

مان به سوی خراسان عازم شدیم، علامه طباطبایی به ما زمانی كه ما برای ادامه تحصیلات دینی و حوزوی

ان شركت كنید. سفارش كردند؛ خراسان كه رفتید، علامه فیض گنابادی یادتان نرود و حتما در محضر ایش

بیش شنیده بودیم كه مرحوم فیض گنابادی در فلسفه مهارت بسیاری دارد و از طرفی هم با علامه وكم

طباطبایی سابقه انس و رفاقت دیرینه داشت. به هر حال وارد مشهد شدیم و با همت و جدیت درس و 

دن حضرت آیت الله میلانی به بحث را در حوزه علمیه خراسان دنبال كردیم. همان طور كه گفتم، از آم

دیدیم. واقعاً همان طور دیدیم كه علامه مشهد، چندان زمانی نگذشته بود؛ اما حوزه علمیه را پرشور می

های خود وصف كرده بود. شاید تعبیر درست همین باشد كه بگوییم، آن روزها در طباطبایی در توصیه

 علمیه مشهد جستیم. مان را در حوزهبازگشت از حوزه علمیه قم، گمشده

های دیگر ت داخل و خارج كشور ت بودند؛ همه بزرگوار بودند؛ اما هیچ كدام مراجع و علمایی كه در حوزه

گویم فق  نظر ما طلبه های آن روز نبود؛ چرا كه از آنها قابل مقایسه با مرحوم آقای میلانی نبودند. آنچه می

دانستند. چه در ی، آیت الله میلانی را برتر از آقایان دیگر میبزرگان روحانیت در آن روزگار، از لحاظ علم

مشهد و چه در قم، از آقایان علما زیاد شنیده بودم كه مرجع اعلم پس از آقای بروجردی ت رحمه الله علیه ت 

آیت الله میلانی هستند. به راستی، زبان امثال بنده برای توصیف مقام و منزلت علمی و حوزوی معظم له، 

 انی بس نارسا است. چراغ مرده كجا! شمع آفتاب كجا!زب

 بحارالانوارارادت خاص آیت الله میلانی به علامه مجلسی و 

روزی در محضر حضرت آیت الله میلانی نشسته بودیم، كه آقای شیخ محمدتقی شریعتی مزینانی ت پدر 

میلانی كرد و گفت: آیا علامه  دكتر علی شریعتی ت هم در جمع ما بودند. استاد شریعتی رو به آیت الله

روی نکرده به ابوبکر و عمر و عثمان ، زیاده بحارالانوارمجلسی )ره( با اختصاص دادن چهار جلد از كتاب 

است؟ خوب به یادم هست كه آقا سخت منقلب شد؛ به طوری كه چهره ایشان به كلی دگرگون شد، شاید 

طور دست ندهد. تا حال، كمتر چهره مبارك آقا را این اش را ازداریای مکث كرد تا خویشتنیك دقیقه

برافروخته دیده بودم. بعد معظم له سری تکان داد و گفت: من و شما كی هستیم كه راجع به علامه مجلسی 

 اظهار نظر كنیم؟
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صی ایم، ایشان از عنایت مخصومان درباره علامه مجلسی شنیدهبعد آقا ادامه داد بر حسب نقلی كه از بزرگان

اند كه علامه مجلسی در نیمه شبی مش ول نوشتن بود، بعد حضرت ولی الله برخوردار بودند. بزرگان گفته

فرماید: آقا شیخ قلم آید و چنین میالاعظم ت روحی و ارواح العالمین له الفداه ت به محضر علامه مجلسی می

بقیه الله، قلم را از دست علامه را بده تا من بنویسم! خسته شدی، بگذار تا كمکت كنم! بعد حضرت 

 شود.گیرد و مش ول نوشتن میمجلسی می

شان گرفت. آقا دیگر نتوانست سخنی بگوید و نفس ایشان پایین افتاد. پیدا جا رسید گریهكلام آقا كه به این

به چنین پرسشی را  بحارالانواربود كه معظم له انتظار نداشت كسی درباره علامه مجلسی و كتاب سترگ 

 ذهن و فکر خود راه دهد و بعد آن را در جمع اصحاب علم و حدیث مطرح كند.

 شیوه مدیریت حوزوی آیت الله میلانی

مرام حضرت آیت الله میلانی در مدیریت حوزه علمیه، شباهت بسیاری به مرام علامه بحرالعلوم ت رحمه الله 

ها اند كه علامه بحرالعلوم شبایم. نقل كردهشنیده ایم یاعلیه ت داشت كه درباره آن عالم جلیل القدر خوانده

گویند؛ مرحوم علامه همیشه شد. بزرگان حوزه نجف میهای علمیه میآن كه خبری بدهد، وارد مدرسهبی

 رفت.ها میها و طلبهكرد و سراغ حجرههای شب، سركشی مدارس شهر نجف را شروع میپس از نیمه

معنا هستند شنیدم كه مرحوم علامه بحرالعلوم، روزی در اوج درس و از بعضی بزرگان كه اهل دل و 

شود! علامه در آن دوران، زعامت های حوزوی اعلام كرد كه حوزه علمیه نجف از امروز تعطیل میبحث

 توانست چنین دستوری بدهد.حوزه علمیه نجف را به عهده داشت و می

امه رسیدند و گفتند: آقا! الان كه وقت جوشش علمی ها، فضلا و فقها شگفت زده شدند و خدمت علطلبه

ها تعطیل شود؟ آیا اتفاقی افتاده كه دستور تعطیلی ناگهانی را حوزویان است، چرا حوزه و درس و بحث

 صادر كردید؟

های شب سراغ ها سر زدم و گاه نیمههای علمیه رفتم و به حجرههای متوالی به مدرسهعلامه فرمود: شب

ای شنیدم و نه صدای دعا و ای از حجرهشان رفتم. نه صدای گریهتم و گاه بعد از نیمه شب سراغها رفطلبه

شان شان برای كمال و معنویتمناجاتی، و نه صدای تلاوت قرآنی! گویا آقایان قصد ندارند از فرصت جوانی

ای دارد؟ بحث كردن فایده خواهند آدم بشوند و به آدمیت برسند. درس خواندن چهاستفاده كنند! انگار نمی

خواهند آدم ها نمیچه سودی دارد؟ اصلا غرض از تحصیل علوم دینی و معار  الهی چیست؟ اگر این
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اندازند؟ ملا شدن وقتی ارزش دارد كه خوانند؟ چرا خودشان را به زحمت طلبگی میبشوند، چرا درس می

 قصد آدم شدن داشته باشیم. 

مرام علامه بحرالعلوم بود. درود خداوند و سلام انبیا و اولیا بر آن بزرگواران باد  مرام آیت الله میلانی، درست

م ز كه برخی های بیها و موعظهآموختند، نه با حر شان به دیگران حقیقت را میهای رفتاریكه با حركت

 مدعیان علوم دینی و حوزوی دارند.

 ای از مدرسه علمیه آیت الله میلانیخاطره

دادم. ها بودم. حاشیه ملا عبدالله را درس میمدرسه آیت الله میلانی مش ول درس دادن به طلبه روزی در

ها ها و حركتها از طر  آقا وظیفه دارند كه به طور مرتب از مدرسه و درس و بحثخبر داشتم كه بعضی

با وضع اخلاقی و رفتاری آمدند، تا از نزدیك گزارش بدهند. غیر از این هم، آقا برای سركشی به مدرسه می

دادند و یا ترغیب بردند و تذكر میها تشریف میها آشنا شوند. ایشان داخل حجرهو تحصیلی طلبه

 كردند.می

ام كه در حوزه علمیه قم بودم و چه در حوزه نجف و مشهد ندیده بودم كه عالمی یا چه در دوره تحصیلی

ها را داشته باشد. حالا چنین خصوصیت ها و طلبهه مدرسهزعیمی مثل علامه بحرالعلوم، برنامه سركشی ب

 دیدم كه همان حضرت آیت الله میلانی است.عجیبی را در یك مرجع بزرگ و زعیم عالیقدر می

بود. چه مدرسه باشکوهی بود.  به هر حال، مدرسه معظم له، در خیابان تهران، نزدیك به حرم امام رضا

درسه نازنین را خراب كردند آنها از یاد برده بودند كه حضرت آیت الله خدا نیامرزد كسانی را كه آن م

 میلانی ت رحمه الله علیه ت برای ساختن و اداره كردن آن مركز علمی چقدر رن  كشیده بودند؟

ای در همان مدرسه نشسته بودم و توانم از خاطر ببرم. انگار همین دیروز بود كه در حجرهآن روز را نمی

خبر از همه جا حواسم را سر حاشیه ملا عبدالله ها حلقه زده بودند و من بییس بودم. طلبهمش ول تدر

اند و كنار ستون، دانستم كه حضرت آیت الله میلانی به مدرسه تشریف آوردهمتمركز كرده بودم. چه می

 دانم چه زمانی آن جا بودند.اند. نمیخاموش ایستاده

فرمود: ز حجره بیرون آمدیم. آقا مرا زیاد تشویق كردند. معظم له یکسر میدرس كه تمام شد، بلند شدیم و ا

احسنت! احسنت! دلم روشن شد و خداوند را شکر كردم كه مرجعی بزرگ شیوه تدریس مرا پسندیده 
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است. آقا رو به من كرد و فرمود: شما با این كه طلبه جوانی هستی، خیلی خوب از عهده تدریس حاشیه 

 رآمدی! تشویق آقا در آن روز به اندازه ای بود كه من خجالت كشیدم.ملاعبدالله ب

توان برای كردند. مگر میپسندیدند، به یك بار تشویق كردن بسنده نمیمرام آقا چنین بود. یعنی كاری را می

برخورد آیت الله میلانی با اهل علم، حدو حصری بر زبان آورد؟ بهترین تعبیری كه درباره نوع برخورد 

ها و فضلای حوزه كه فعال بودند، برخورد نازنین و آید، این است كه بگویم؛ آقا با طلبهمعظم له به ذهنم می

نظیر را از دست دادیم، در واقع پدر بسیار مهربان و عزیزی را زیبایی داشتند. ما وقتی آن عزیز كم نظیر یا بی

های زیادی رسانیدند. فت بودند و ما را به بهرهاز دست دادیم. واقعاً ایشان خرمن انبوهی از دانش و معر

 درود خدا و همه انبیا و اولیای حق بر ایشان باد.

 روش آیت الله شیخ هاشم قزوینی در حوزه و ایام تبلیغ

كه ماه مبارك رمضان از راه برسد و یا دهه محرم حسینی مرحوم آیت الله آقا شیخ هاشم قزوینی، پیش از آن

ها! زمان فراگیری و زمان فرمود: علم، دو زمان دارد طلبهكرد و میه را تعطیل میشروع شود، درس حوز

نشر. اكنون وقت فراگرفتن علوم دین به آخر رسیده است و زمان نشر آنها در میان مردم شروع شده است. 

ضی  بدهید، تا اید، برای آنها به خوبی تشریع كنید و توبرخیزید و سراغ مردم بروید و آنچه تا حالا آموخته

دید؛ فصل خبر نمانند. مرحوم آیت الله قزوینی، حیات و كوشش طلبگی را در دو فصل میاز حقایق دین بی

رسید، درس خواندن را كاری درست تلقی یاد گرفتن و فصل یاد دادن. موقعی كه  فصل یاد دادن فرا می

بیت را در وقت خودش مناسب و مفید به دانست بالاخره، تعلیم و تركرد، چون فصل آن تمام شده مینمی

 حساب میآورد.

گفت: معطل نباشید تا سراغ شما بیایند و برای منبر رفتن شما را دعوت كنند. سه كتاب ها میبعدش به طلبه

)علامه  ارشاد القلوب، جلد دوم و تفسیر صافی)مرحو آقا سید كاظم یزدی( و  عروه الوثقیبرد: را اسم می

 ای بگذارید و همراه خودتان برای تبلیغ ببرید.ها را در كیسهفرمود : ایندیلمی( بعد می

های گفت؛ طلبه ها برای تبلیغ دین بروید، وظیفهفصل پاییز بود حاج شیخ فق  نمی یادم هست كه آن  سال،

آیند. اول یها به پیشوازتان مگفت : نزدیك فصل زمستان است روستاییكرد. مثلاً میها را هم یادآوری میآن

ای از مسایل دین را مطرح كنید. به خاطرتان ها بنشینید و مسألهبه آنها سلام كنید و بعد بروید كنار آن

روید؟ چطور با كوچك و بزرگ كنند تا ببینند كه چطور را میها نگاه میبسپارید كه مردم به شما طلبه

ها در ایام تبلیغ باید هم با گفتارهای طلبهكنید؟ شما زنید؟ چطور با غنی و فقیر برخورد میحر  می
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ها را به سمت خودتان مردم را به دین خدا دعوت كنید و هم با كردارهای خودتان و با اخلاق نیکتان آن

های علمیه را در خدمت دین و مردم معار  الهی هدایت كنید. این كلام آقا شیخ هاشم قزوینی بود كه حوزه

 امعه و درد مردم.دانست، نه بیگانه با جمی

توان گفت كه در همان روزگار اوضاع حوزه علمیه مشهد سامان گرفته بود. از : میمؤسسه آیت الله میلانی

های آن مشخص شده بود. معرو  طرفی مدارس گوناگون دینی فعال بودند و از طرفی دیگر تبلیغ و برنامه

فرمودند: راضی نیستم برای تبلیغ دین عازم بودند، میهایی كه است كه آیت الله میلانی در همان ایام به طلبه

 كردند و از تبلیغ مرجعیت خودشان رضا نبودند.كه بالای منبرها از من اسم ببرید، آقا با اخلاص سفارش می

 الله میلانی در ایام تبلیغهای آیتسفارش

های در ایام تبلیغ سفارش : مرحوم آیت الله میلانی،حجت الاسلام والمسلمین، حاج آقا باقری سبزواری

ها همان بود كه شما آن را مطرح كردید. معظم له، ها از جمله به بنده داشتند یکی از سفارشزیادی به طلبه

اصلا در پی شهرت و تبلیغ مرجعیت و زعامت خودشان نبودند؛ چرا كه شیوه بزرگان دین چنین است 

فرمود: شما وستایی كه رفتند تقاضای پول نکنند. آقا میها به هر شهر و رسفارش دیگرشان این بود كه طلبه

كنیم و در واقع، خداوند برای شما كه مان كمك میبروید تبلیغ تان را انجام بدهید و برگردید ما به قدر توان

گفت. حالا برای شما قصه طور بود كه معظم له میكند. واقعاً همانكارسازی می باشید،مش ول دین او می

را بگویم كه گواه راستی و درستی عقیده و توصیه حضرت آیت الله میلانی است. اگر نیت و حركت  جالبی

 شخص در تبلیغ خالصانه باشد غیر ممکن است یاری حق نرسد.

 اعزام به جیم آباد

ها در ایام محرم و دهه عاشورا به دستور آیت الله میلانی به بخش جیم آباد مشهد اعزام در یکی از سال

ای از جمله بنده را به سمت ای چند طلبهم كه خربزه آن دیار شهرت زیادی دارد. از طر  آقا، رانندهشدی

ها یکی طلبه ریزی شده بود. در میان راه جیم آباد،برد كه از پیش برای دهه عاشورا برنامهروستاهایی می

ه شدم و بعد خانه كسی را سراغ شدند و بعد هم به جیم آباد رسیدیم و من از ماشین پیادیکی پیاده می

 گرفتم كه قرار بود میزبان ما باشد.

های آبادی شاید هزار متر فاصله خوشبختانه خانه آن شخص نزدیك بود، یعنی كنار آبادی بود و تا خانه

داشت . پسرك نوجوانی ساكم را برداشت و راه افتاد كه ما را به خانه آقا ببرد. جلو در خانه كه رسید در زد 
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خانه در آستانه در ظاهر شد. پیرمردی با محاسن سفید و صورتی و بعد از یکی دو دقیقه بود كه صاحب

نورانی دیدم و از او خوشم آمد. در حیاط را باز كرد و با صدای بلند گفت: به به! به به! سرباز امام زمان 

امام زمان بروم كه برای ما مبلغ فرستاد!  )ع ( آمد! امام زمان بالاخره سربازش را فرستاد ! قربان مولایم، آقایم

بعد شادمان جلو آمد و مرا ب ل كرد و صورتم را بوسید و ساكم را از دست پسرك راهنما گرفت و تعار  

ای به اسلام و روحانیت اش شوم. عجیب است. مردم در آن ایام چه حالی و چه علاقهكرد كه وارد خانه

 ت خالصانه؟داشتند! كجا رفت آن همه مهر و محب

 آبادیوگو با پیرمرد نازنین جیمگفت

در اختیار من گذاشت، سماوری  اتاقی كه شاید دوازده متری بود و دو سه قالیچه روستای در آن افتاده بود،

خورد. وقتی نشستیم رو به من كرد هم در گوشه اتاق بود و چند تا پشتی تركمنی هم در اطرا  به چشم می

گردیم. خوانی و برمیای میرویم و روضهها مسجد می، این اتاق شماست. شباتاقو گفت: عزیزم! این 

حتی اگر شما را  های این آبادی نباید بروی،ای از خانهاین دهه محرم مهمان من هستی آقا! به هیچ خانه

دست رد  شود كه به سینه مردمدعوت كنند. وقتی پیرمرد این حر  را زد. بدجور جا خورد. آخر چطور می

 ها نروم؟زد و دعوت شان را قبول نکرد؟ اصلا چرا باید به بقیه خانه

پرسی؛ ای دارد جانم! اصلا از من نمیپیرمرد كه ت ییر چهره مرا دید، خندید و گفت: پسرم! حر  من مسأله

كه راجع به  پیرمرد چرا خانه خودت را از این آبادی بیرون آوردی؟ لبخند زدم و گفتم: پدر! من وظیفه ندارم

های دیگر فاصله خانه شما و عقیده شما سؤال كنم؟ مگر من اجازه دارم كه بگویم چرا خانه شما با خانه

 جا!جا باشد نه آنتان اینزیادی دارد؟ شاید حکمتی دارد و شما صلاح دانستید كه خانه

كه اهل این آبادی اهل طاعت اش این است پیرمرد خندید و گفت: دوری خانه من از آبادی نکته دارد! نکته

ام را از آبادی بیرون آوردم، تا اگر دهند. از قصد، خانهشان را نمیخدا و رسول نیستند. و خمس و زكات

من در میان هلاك شده ها نباشم! این ها اصلاً اهل انفاق مال نیستند،  خداوند خواست بلایی بر آنها نازل كند،

شتر دارم و چند مزرعه و چندین دهقان دارم كه روی زمین من كار چند گله گوسفند دارم و دو قطار 

 كنند؛ اما از زمان بلوغ و تکلیفم تا حالا یك حبه گندم از بابت زكات بدهکار نیستم.می

اش خیره نشست. لبخندزنان به چهره نورانیزد كه به دل آدم میآبادی، طوری حر  میپیرمرد نازنین جیم

كنی ها و روزها مهمان خودم میمانی و موقع رفتن از هیچ كس تقاضای پول نمید: شبشده بودم كه ادامه دا

مساله  گردیم،ام را نسبت به سرباز امام زمان انجام بدهم. ظهرها كه از سر مزرعه بر میتا خودم وظیفه
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برای همه جا هست، از روی رساله آقا دو تا مساله شرعی بگو! فق  دو تا مساله، رساله عملیه هم این

خوانی و والسلام! ظهرها اصلاً برنامه روضه خوانی نداریم. چون مردم آبادی توی صحرا و مش ول كارند. می

 رویم تا تبلیغ دین كنی آقا!شوند و با هم سراغ شان میها توی مسجد جمع میآنها شب

 هدایت الهی

اگر مایلی امروز به صحرا  خسته شدی، روزی از روزها بود كه پیرمرد نازنین رو به من كرد و گفت: پسرم!

برویم و گشت و گذاری داشته باشیم، سر تکان دادم و گفتم: موافقم پدرجان! وقتی نزدیك مزرعه او 

اند. زمین فراخی بود و اند و مش ول درو كردن جو شدهرسیدیم، دیدم كشاورزها داس به دست گرفته

 ود.درختی بزرگ و تناور در آن جا سایه انداخته ب

ها را در ها را در سایه درخت گذاشته بودند. كوزهچیزی كه توجه مرا جلب كرد، دو تا كوزه آب بود كه آن

ای ها را بستیم تا حشرهمیان حصیر پیچانده بودند و سرش را بسته بودند پیرمرد جلو آمد و گفت: سر كوزه

م داد و گفت: آن را برای طهارت گذاشتیم تا ای را نشانداخل آب كوزه نرود و آن را آلوده كند. بعد آفتابه

های زیادی به قیافه پیرمرد نازنین خیره شده بودم هاا مسأله تطهیرشان را رعایت كنند. بنده شاید دقیقهدهقان

دهد . این پیرمرد پیش خودم گفتم؛ وقتی خداوند بخواهد كسی را هدایت كند، همه چیز او را ت ییر می

طور به بهداشت و نظافت و سلامت آب آشامیدنی خودش ی برخوردار است كه اینروستایی از هدایت اله

 دهد.و كشاورزها اهمیت می

دیدیم كه اصلاً به تطهیرشان با آب اهمیت های زیادی را میدر همان روزگار در صحراها، روستایی

این قدر به مسائل كردند. آیا جای تعجب نداشت كه پیرمردی شان را رعایت نمیدادند و بهداشتنمی

طهارت و نجاست مقید باشد؟ معلوم است كه خداوند همیشه او را كمك كرده است، تا هم از مسائل شرع 

 آگاه باشد و هم به آنها پایبندی داشته باشد.

 امالله میلانی از سفر تبلیغیرضایت خاطر آیت

آبادی را داشتم، برایم سخت بود كه از  دهه محرم تمام شده بود و قصد وداع با پیرمرد نازنین و مهربان جیم

آموز مثل او جدا شوم، ده دوازده تا حلب روغن زرد )حیوانی( برایم كنار گذاشته بود و پدری خوب و نکته

ای كف دستم گذاشت و گفت: پسرم در این جا بود، بعد وجه قابل ملاحظهچیزهای دیگر كه محصول همان

 گر را بوسیدیم و خداحافظی كردیم.دهه برای ما خیلی زحمت كشیدی! همدی
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ام را تقدیم ایشان كنم. ایشان كه با شادمانی خدمت مرحوم آیت الله میلانی آمدم تا گزارش سفر تبلی ی

آبادی را شنیدند تبسم كردند و بعد فرمود: به به! به به! خوشا به حال شما! ببین ماجرای پیرمرد نازنین جیم

لایم شوم كه هر كس در طریق حضرت حركت كند، نسبت به او احسان كند؟ فدای موامام زمان چه می

خواهند بردارند. معظم له فرمود: اگر از این حلب های روغن دارد. بعد من تعار  كردم كه آقا هر چه می

مقداری مرحمت كنید ممنونم. خندیدم و گفتم: فدای شما شوم آقا! همه این ها به شما تعلق دارد اگر مال 

از وجه نقد و چیزهای تعارفی  آوردم. من هر چه گرفته بودم،بردم و خدمت شما نمیه خانه نمیمن بود ب

ها تصمیم بگیرید آقا! به هر حال! معظم له چند حلب برداشتند و بعد دیگر نزد شما آوردم تا شما درباره آن

 گفتند: بقیه هم نوش جان شما!

 سفر عجیب و غریب

بود كه برای تبلیغ دین عازم شیراز شدم. آن روزها طلبه جوانی بودم و هنوز  سالی دیگر، ماه مبارك رمضان

ای رفتم كه اكنون آقای دست یب سرپرست آن است. از ازدواج نکرده بودم. شیراز كه وارد شدم، به مدرسه

 بردند.هایی كه برای تبلیغ آمده بودند، میآمدند و یکی یکی از طلبهاطرا  می

م و آقایی دیگر كه از دنیا رفته است. خدایش بیامرزد، متأسفانه نام ایشان از خاطرم رفته حالا من مانده بود

است. بنده خدا كه ساكن همان مدرسه بود ناراحت شد و گفت: آقاجان! فق  شما ماندید. تنها ماندید. 

ای نیست : مسألهای بیاید. لبخند زدم و گفتمكنم كسی دنبال طلبهخواهید چه كار كنید؟ دیگر فکر نمیمی

ای گردم. جواب دادم؛ ولی فایدهآقا! قسمت نبود كه جایی برای تبلیغ بروم. ناراحت نشوید. به مشهد برمی

 ای كم نکرد.نداشت و از ناراحتی آن آقا كه خیلی دلسوز بود، ذره

. ده كوچکی جا برویتوانی به آنرو به من كرد و گفت: پسرم! روستایی سراغ دارم. شما اگر بخواهی می

دهند. است و سی، چهل خانوار بیشتر ندارد. آب آن آبادی هم شور است. بعدش هم چیزی به شما نمی

حالا حاضرید به آن روستا بروی؟ تازه یك ماهی هم كه آنجا میمانی، خرج شما با خودت است، اصلاٌ نباید 

، حالا آماده شده بودم، تا به روستایی درنگ گفتم: آره حاضرم به چنین روستایی برومبه امید كسی باشی. بی

ای حاضر نیست به چنین آبادی برود. خواهش من این ای نرفته است و اصلاً هیچ طلبهبروم كه هیچ طلبه

 جا را دست كم گرفت.است كه درباره تصمیم من برای رفتن به آن آبادی تأمل كنید. نباید رفتن به آن

آموز بود. آثاری كه از آن سفر و تبلیغ در زندگی و غریب، درسبرای من، سفر به چنین روستایی عجیب 

من ظاهر شد، آثاری عادی نیست. آن آقا هم تعجب كرد و هم خوشحال شد كه من مجبور نشدم به مشهد 
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ای آورد كه موقع بازگردم. با هم از مدرسه بیرون آمدیم، آن آقا اتومبیلی گرفت و همراه خودش، طلبه

 ی دوردست تنها نباشد.برگشتن از آن آباد

سه نفر از ماشین پیاده شدیم. برای آدم غریب سخت است كه به جایی قدم بگذارد كه نه كسی انتظارش را 

ها به دیواری تکیه داده و نشسته كشد و نه حاضر است كه به او محبت كند. ده، پانزده نفری از روستاییمی

كردم. خیلی تعجب كردم. آنها نه تکان خوردند و نه جواب بودند. جلو رفتیم و به آنها سلام كردیم. تعجب 

سلام سه نفر اهل علم را دادند. پیش خودم گفتم: كجا آمدم؟ تا حالا چنین بشرهای عجیب و غریبی ندیدم. 

 ها بمانم؟خواهم یك ماه پیش آنحالا چطور می

و گفت: مسجدتان كجاست؟ جواب نشین روستا كرد نمازها بود، رو به مردم آفتابدوست آن آقا كه از پیش

تان كجاست؟ گفتند كه ما حمام هم نداریم. او دادند كه ما اصلاً مسجد نداریم. بعد او از آنها پرسید: حمام

كنید؟ نه جا زندگی میدر حالی كه شگفت زده شده بود، رو به آنها كرد و گفت: اصلاً چطور در این

شان گفتند، همهطور كه خودشان میای نداشت. آنها فایدهمسجدی دارید و نه حمامی! سؤال كردن از آن

ها پی كارشان به صحرا گفت؛ مردم این آبادی، صب شان میهای فقیری نبودند، یکیدامدار بودند، آدم

 گردند.هاشان برمیها به خانهروند و شاممی

لو قند و مقداری روغن و پنیر آقایی كه پیشنهاد آمدن به آنجا را داده بود، یك بسته چای و پن  شش كی

برایم خریده بود، به من داد و خداحافظی كردند و رفتند. حالا مانده بودیم كه كجا برویم و استراحت و 

 اش دعوت كرد تا شبی مهمان او باشم.رغبتی مرا به خانهای كنیم. یکی از اهالی آن آبادی با بیمطالعه

گفتیم رفتیم و برای ساكنان آن خانه مساله شرعی میای میخانه كم، به این صورت در آمد كه هر شب بهكم

های آبادی سپری كردیم و روز آخر هم خداحافظی خواندیم. ماه مبارك رمضان را در خانهای میو روضه

 كردیم و به مشهد برگشتیم. آنها حتی خرج راه مرا ندادند.

 پاداش تبلیغ!

ام شدم. س گذشته بود و مثل گذشته، مش ول درس و بحث طلبگییك ماهی از تبلیغ كردن ما در استان فار

از ماجرای آن سفر به كسی چیزی نگفتم. آن روزها در مدرسه نواب ت بالا خیابان ت حجره داشتم، روزی از 

رفتم. شاید جلو مدرسه رو جلو میبیرون آمده بودم و به طر  مدرسه نواب در پیاده حرم امام رضا

 صدای آقایی را از پشت سرم شنیدم.باقرخان بودم كه 
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ام گذاشت. وقتی با ایشان چهره به چهره شدم، گفت آقا هنوز سرم را برنگردانیده بودم كه دست روی شانه

شان بود. سلام كردم و گفتم: شیخ! آن آقایان با شما كار دارند، طر  آقایان جلو رفتم كه كت و شلوار تن

ا امسال ماه مبارك رمضان به شیراز، فلان روستا برای منبر و تبلیغ رفته فرمایشی دارید؟ در جواب گفتند: شم

طور است. بعد گفتم: چطور؟ یکی از آنها كه دست توی زده بودم، گفتم: همینبودید. در حالی كه شگفت

الزحمه آن سفر شماست. شما جیب ب ل فرو كرده بود، پاكتی را بیرون آورد و لبخندزنان گفت: این حق

كنیم. پاكت را باز كرده بودم. شاید زمانی به اندازه پلك جا رفتید و ما از شما تشکر میردید كه به آنلطف ك

 دیدم.شان را نمیزدن بر من گذشت. حالا هیچ كدام

خداوند را شکر كردم و به طر  مدرسه نواب جلو آمدم. توی حجره كه وارد شدم، دوباره در پاكت را باز 

ار تومان اسکناس دیدم. این مقدار پول در آن سال ها؛ یعنی چهل، پنجاه سال پیش، كردم و در آن، ده هز

خیلی زیاد بود. شاید برابر ده میلیون پول امروز بود. غرض از گفتن این قصه، آن بود كه بگویم بعضی وقت 

سفر برای من كند. واقعاً، آن اش را نسبت به خود محکم و استوار میها، از طریقی، خداوند اعتماد بنده

 آموز بود. اگر وقت هست، قصه سوم را هم تعریف كنم؟بسیار درس

شناختند؟ : در داستان اولی كه گفتید، آیت الله میلانی آن پیرمرد نورانی را میموسسه آیت الله میلانی

شهد، آباد محجت الاسلام و المسلمین باقری سبزواری: نخیر. فق  خبر داشتند كه مُعتمد محل در بخش جیم

كربلایی صفر علی؛ یعنی آن پیرمرد نازنین است. بعد معظم  له نامه را به نام ایشان نوشته بودند. موقعی كه 

 نزد او رفتم و گفتم از طر  آیت الله میلانی آمدم، دست به شکر و دعا برداشت و بعد گریه كرد.

د و پاكتی پول به دستتان دادند، نگفتند : در داستان دوم كه آقایان با شما كار داشتنمؤسسه آیت الله میلانی

 اند؟از طر  چه كسی آمده

شناختم و نه خودشان را معرفی كردند. : نخیر. نه آنها را میحجت الاسلام والمسلمین باقری سبزواری

 پاكت پول را كه دستم دادند، ناپدید شدند. 

 ماجرای دیگر

ود. برای تبلیغ به استان مازندران رفتم. آنها كه ام بحالا از سفر سوم بگویم كه در همان دوران مجردی

جا ماندم و منبر رفتم. در آن مسلول اعزام مبلغ بودند، مرا به یك روستای كوهستانی بردند و ماه رمضان آن

 روستا كدخدایی سید بود و مثل همه كدخداها از من انتظار داشت كه هر شب روی منبر شاه را دعا كنم.
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های كوچك و بزرگ این رسم بود. اصلاً كدخداها مأموریت داشتند كه این ها در آبادیدانیم كه آن وقتمی

كرد كه شاهنشاه را آمد و سفارش میكار را بکنند. این آقا سید هم از شب اول رمضان، مرتب پای منبر می

روی منبر فق  كردم. آوردم و از دعا كردن برای سلامتی شاه خودداری میدعا كن! من هم هر شب بهانه می

گفتم: خداوند به حق مقربان درگاهش، به حق اولیای خودش، پادشاه اسلام را از تمام بلیات مصون و می

 محفوظ بدارد. غرض من حضرت حجت )ع ( بود نه شاه.

شد. شب نوزدهم ماه مبارك رمضان كه آمد و به این جور دعا كردن رضا و قانع نمیكدخدا اصلاً كوتاه نمی

های قبل بود. این دفعه كدخدا آمد و رو به روی من ایستاد و سید، جمعیت حضار بیشتر از شباز راه ر

گویم برای سلامتی شاهنشاه آریامهر دعا كن؟ آخر چرا ایشان را دعا گفت: آقا شیخ! چند شب است كه می

 برو!  كنی؟ امشب حتماً باید شاه را دعا كنی و گرنه صب  ساكت را بردار و از این روستانمی

حالا من جوان هستم و غرور جوانی در میان است. همه كسانی كه در مسجد بودند، صدای بلند او را 

دانم چه شد شنیدند. از خجالت عرق كردم؛ ولی سعی كردم كه پرخاشگری نکنم و بد و بیراه نگویم. نمی

ذرد؟ نگاهم كرد و گفت: گكه یك دفعه دلم منقلب شد و گفتم: كدخدا چند شب است كه از ماه رمضان می

معلوم است كه امشب شب نوزدهم ماه مبارك است. گفتم: مگر هر شب نیامدی و حر  خودت را تکرار 

كردی؟ گفت: همین طور است. گفتم: من كه هر شب دعا كردم، حالا تقصیر من چیست كه شما قانع 

كه ماجرا را به این جا كشانیدی،  نشدی؟ كدخدا گفت: اصلا شاه را دعا نکردی! من در جواب او گفتم: حالا

روم. بعد دارم و میروم، فردا صب  هم ساكم را برمیكنم و نه دیگر در این مسجد منبر مینه شاه را دعا می

شنیدند، روی منبر گفتم: از دو حال خارج نیست كدخدا! اگر امام زمان، در حالی كه مردم صدای ما را می

آورم و از ام را بیرون میجا كه رفتم لباس طلبگیكه هیچ، وگرنه، از این همین امشب كار تو را یکسره كرد

 شوم.این وادی خارج می

دانستند چه بکنند. بعد شان پیدا شد، ولی نمیكردند، ناراحتی در چهرهمردم كه این صحنه را مشاهده می

به راه بودند تا كسی مقابل او باخبر شدم كه اصلاً مردم آن آبادی، از كدخداشان دلِ خوشی ندارند و چشم 

بایستد و با صراحت حر  بزند. از مسجد كه بیرون آمدم،  متوجه شدم كه مردم از طرز برخورد كدخدا با 

 مان رفتیم تا استراحت كنیم.یك طلبه جوان خیلی ناراحت شدند، بالاخره به خانه میزبان



128 

 

 کدخدا مرد!

بخوابم، ناگهان صدایی در كوچه پیچید كه كدخدا مرد! در را  لباسم را درآورده بودم و جا انداخته بودم كه

باز كردم و میزبان را دیدم كه رو به پسرك نوجوان خودش كرد و گفت: بابا جان تا خانه كدخدا برو و ببین 

كرد، مش ول صحبت بودیم كه چه خبر است؟ كدخدا كه تا نیم ساعت پیش تو مسجد بود و داد و بیداد می

اش رفته بود كه ناگهان به طر  پایین بر داد كدخدا فانوس به دست به طبقه  دوم خانهپسرش آمد و خ

تواند بلند شود. هم لگن كدخدا شکسته است و هم شود. حالا بیهوش روی زمین افتاده و نمیپرت می

سوار اسب رو داشت نه جاده ماشین، حالا باید كدخدا را زانوهای او. ناگفته نماند كه آن روستا جاده مال

 كنند و به شهر برسانند.

 تکه شده!عمامه تکه

ها سر من نریزند و مرا به گفتم؛ حالا بعضیجهت نبود. پیش خودم میبدجور ترسیده بودم، ترس من بی

خاطر نفرین كردن بکشند! چون همه در مسجد بودند و شاهد ماجرای من و كدخداشان بودند. یك مرتبه 

مان هجوم در كوچه بلند شد. زن و مرد، كوچك و بزرگ طر  خانه میزبان دیدم كه صدای جمعیت روستا

ای كه بردم كه دچار مشکل نشوم؛ عمامهرفتم، دو تا عمامه همراه خودم میآورده بودند، همیشه سفر كه می

 كوچکتر بود، روی سرم بود. 

دند. عمامه را كه به دست ام دراز كرده بوشان را طر  عمامهحالا مردم دورم حلقه زده بودند و دست

ای از آن را جدا كرد كه همراه خودش به عنوان تبرك ببرد، صداشان بلند آوردند باز كردند و هر كس تکه

بود كه امام زمان معجزه كرده است! از طرفی خوشحال بودم كه جان سالم به در بردم و از طرفی نگران 

هر چه فکر كردم، بهتر از این به ذهنم نیامد كه هر چه  بودم. چون حالا مرا امامزاده كرده بودند. آن شب

 زودتر از آن روستا بروم. دیگر ماندن من صلاح نبود.

توانند درمانش كنند و ناگزیر به برند، نمیخبر نبودم، كدخدا را كه شهر میبه مشهد برگشته بودم؛ ولی بی

ماند تا این كه ل تمام در آن بیمارستان میكنند. چهار سااش میآورند و در بیمارستانی بستریتهران می

آورد. بارها از مازندران به من تلگرا  زدند و مرا برای منبر دعوت بهبودی كامل خودش را به دست می

های زیادی برایم ارسال كردند كه برای تبلیغ بروم، جوابی ها، نامهكردند و من قبول نکردم. بعد از تلگرا 

جا بروم؛ ولی از جا بیایم. دوست داشتم كه آنبود: دیگر صلاح نیست آن كردم. اینكه تکرارش می

 های كدخدا بیم داشتم كه مبادا بلایی سرم بیاورند.فامیل



129 

 

 عذرخواهی کدخدا

ام در مدرسه نواب نشسته بودم  كه در باز شد و چهار سالی از آن ماه مبارك گذشته بود. روزی در حجره

جواب سلام را دادم. بیچاره خودش را به دست و پای من انداخته بود و  كدخدا سلام كرد. بلند شدم و

گفت: آقا شیخ! اشتباه كردم! غل  كردم! نفهمیدم، مرا عفو و حلال زد و مییکسر دست و پای مرا بوسه می

هایش را گرفتم و گفتم: آقاجان! شما از سادات هستی، پرچمدار اسلام هستید، شما باید از ما كن! شانه

های جوان حمایت كنید، نه این كه ما را در طریق طلبگی دلسردمان كنید. من هم جوان بودم و از حال لبهط

طبیعی بیرون رفتم و چیزی گفتم. بعد گفتم: من كه عفو كردم، اگر حقی از من ضایع شده است از خداوند 

ای از كدخدا كردم و با جانانهخواهم كه شما را عفو كند. بعد سفره صبحانه را انداختم و پذیرایی هم می

 ام بیرون رفت.رضایت و خرسندی از حجره

 الله میلانی بودم!همیشه، ملازم آیت

هایی كه دارم عمل كنم. الآن هم عمرم به مرز هفتاد آن روزها كه جوان بودم، بسیار مقید بودم كه به تکلیف

آید كه در دوره نده است. یادم میسالگی نزدیك شده است. دیگر از جوانی و قدرت جوانی چیزی نما

خواندم و همیشه سعی داشتم كه ملازم حضرت آیت الله میلانی را می جوانی به طور جدی درس طلبگی

های روحانی و علمی ببرم. آقا، به تعبیر بنده، استوانه بودند، كوهی از علم باشم و از محضر معظم له استفاده

. ما در روزگار از زاییدن چنین فرزندانی عقیم است هر چند كه بعید شودبودند و دیگر عین آقا پیدا نمی

نیست مشابه چنین بزرگانی ظهور كنند. شاید در ایمان و اخلاص و تقوا و سیره مرضیه كه حضرت آیت الله 

 های علمیه ظاهر شوند.العظمی میلانی داشتند، مشابهی در حوزه

 

 مصاحبه با حاج آقا باقری/ بخش دوم

: امیدواریم كه در این جلسه، همانند جلسه پیشین از محضر استاد فرزانه، حضرت یت الله میلانیموسسه آ

حاج آقای باقری سبزواری فیض ببریم. اگر ممکن است، خاطراتی در ارتباط با الاسلام و المسلمین ح 

دمحمدهادی تبلیغ، مبلغ، تعلیم و تربیت، بیان كنید كه با شخصیت چند بعدی حضرت آیت الله حاج سی

 میلانی ت رضوان الله علیه ت پیوند دارد.
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كنم كه بار دیگر، زمینه آشنایی با : بنده نیز از شما تشکر میحجت الاسلام و المسلمین باقری سبزواری

ها از این طریق، ای خاطرهابعاد اخلاقی و علمی و عملی آن مرجع فقید را فراهم آوردید. امید است كه پاره

ند. باید گفت كه در ارتباط با مرحوم آیت الله العظمی میلانی، مطالب بسیار و در عین حال، به یادگار بما

های ذهن بیرون آورد و در دسترس جویندگان معنا ها را از گوشهباید آنای وجود دارد كه میپراكنده

بهره برده ام،  گذاشت.  از آن جا كه سالیان درازی از خرمن دانش آن شخصیت بزرگ ت رحمه الله علیه ت

 های آموزنده را بر زبان آورد.توان انتظار داشت كه در یك یا دو جلسه، همه خاطرهنمی

 علامه امینی در مدرسه نواب

القدر، آیت الله میلانی، داستانی است كه در مدرسه های ماندگار، در ارتباط با استاد جلیلیکی از خاطره

د. آن داستان كه با شخصیت و كارنامه درخشان علامه آقا شیخ نواب ت بالا خیابان مشهد ت اتفاق افتا

عبدالحسین امینی تبریزی گره خورده است؛ برای طالبان علم و معرفت و حقیقت، بس آموزنده است. شاید 

 ای فراموش نشدنی، برای آن رویداد مقصودم را به مخاطب برساند.تعبیر خاطره

ایشان برای منبر رفتن در مدرسه نواب دعوت كردند. قرار شد كه علامه امینی كه به مشهد مشر  شدند، از 

آن پژوهشگر بزرگ اهل بیت ت سلام الله علیهم ت ده روز برای خواص و عوام سخنرانی كند. پیدا بود كه 

نظیر خواهد بود. جمعیت آن قدر زیاد بود كه بالا خیابان تا چهارراه چنین مجلسی در نوع خود، مجلسی بی

ها، از دو طر  خیابان نادری، هیچ اتومبیلی تردد نداشت. مردم نه تنها ه شده بود. در آن ساعتنادری بست

روها و خیابان نشسته و یا ایستاده بودند. علما و فضلا محوطه مدرسه نواب را پر كرده بودند، بلکه در پیاده

آن جا كه به یادم مانده است، غیر  و حتی مراجع تقلید آن وقت خراسان پای منبر علامه امینی آمده بودند. تا

میرزا احمد كفایی ت آقازاده آخوند ملامحمدكاظم خراسانی ت و آیت الله فقیه  اللهآیتاز آیت الله میلانی، 

 آقا شیخ كاظم دام انی در آن مجلس حضور داشتند. اللهآیتسبزواری و 

 فرسای علامه امینیتلاش طاقت

ار مجلس شکوهمند آن روز خراسان چنین  فرمودند: من برای كار علامه كه منبر رفتند، خطاب به حض

تألیف و تحقیق پیرامون مسأله غدیر، به هندوستان سفر كردم و چهار سال در آن سرزمین رحل اقامت 

ام بدان جا نرفته جوی علمیوای در شهرهای هند باشد كه من برای جستكنم كتابخانهافکندم. گمان نمی

ت در عرصه غدیرشناسی، سبب شده بود كه چندان فرصتی برای خوابیدن نداشته باشم. باشم. عشق و جدی

 در شبانه روز، شاید یکی دو ساعت مجال خوابیدن داشتم.
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ای نبود كه بتوان آن را خواب كامل به حساب آورد، زیرا یکسر در حال های اندك هم، به گونههمان ساعت

رسانیدند. باید چند گروه، آن را به انجام میای بود كه میستردهخواب و بیدار بودم و ذهنم مش ول كار گ

بعد از چهارسال اقامت در شهرهای مختلف هند، به دهلی نو آمدم و بلیت هواپیما تهیه كردم تا به ایران 

بازگردم. آن روز پرواز ما دو سه ساعت تأخیر داشت. آن روز، حضرت آیت الله میلانی پای منبر نشسته 

طوری كه علامه امینی و ایشان، چهره به چهره یکدیگر بودند. مرحوم علامه كه از تأخیر در پرواز به بودند؛ 

 گفت، ناگهان حضار را به وادی دیگری برد كه تصور آن را نداشتند.ایران، سخن می

 واقعه قیامت در عالم رؤیا

مود: حضرت آیت الله میلانی! آن روز اش فرعلامه امینی، رو به آیت الله میلانی كرد و با همان لهجه تركی

پیش خود گفتم؛ حالا كه خبری از هواپیما نیست، دو سه ساعت بخوابم تا كمبود خوابم را جبران كنم؛ 

همین كه خوابم برد، در عالم رؤیا چیزی دیدم كه تا حالا هرگز آن را مشاهده نکرده بودم. واقعه دیدم! واقعه 

اند، از تشنگی خشکیده است. كاش تشنه ای صحرای محشر را پر كردههای مردم كه همه جقیامت را. لب

شدند. حالا تشنگی و ها به این سو و آن سو چرخانیده میبودند، همه سرگردان  بودند و سرها و چشم

سرگردانی دیگران به من سرایت كرده بود. در آن گرمای جانکاه تشنگی چنان بر من غالب شد كه طاقتم 

 تمام شد.

 که درخشید! امیدی

شدم تا به آب دست پیدا كنم. به هر سمت كه من كه حال در میان مردم بودم، همراه آنها به هر سو روان می

گشتیم داد، سر جای خودمان بازمیرفتیم، جز سراب نبود و در حالی كه تشنگی بیشتر آزارمان میشتابان می

كلان خلق را در برگرفته بود. ناگهان سرابی و ماندیم. آن ساعت، اضطراب، خرد و و حیران و نگران می

ها ناگاه به آن سمت هجوم بردند؛ دیوار بلندی نمایان شد. مردم آن جا را دیده بودند كه خیره شده بودند. آن

 طوری كه مرا همراه خودشان بردند.

توانم حالا میشود. برگ سبز علامت آب است نه علامت سراب. جا آب پیدا میپیش خودم گفتم: حتماً این

ام را برطر  كنم. قدم به قدم جلو رفتم تا این كه به جایی نزدیك شدم كه دروازه نزدیکتر بروم و تشنگی

بسیار بزرگی آشکار شد. وقتی نمای آن دیوار بلند و دروازه بسیار بزرگ را دیدم، یاد بناهای تاریخی افتادم 

. درست، وس  آن در بزرگ، مثل درهای بزرگ تیمچه های اندها و مسافر ساختهها برای كاروانكه در جاده

 قدیمی، درب كوتاهی بود كه انگار برای رفت و آمد مردم قرار داده بودند.
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 عنایت حضرت زهرا

دو سوی آن در كوچك، دو نگهبان بودند كه به هر كس اجازه وارد شدن به آن محوطه بسیار بزرگ را 

خواهند از آن جا، یکی یکی داخل آن، سخت هجوم آوردند و می دادند. حالا جمعیت برای رسیدن بهنمی

بروند و سیراب شوند. تا خواستم به جلو قدم بردارم، نگهبانی دست راست خودش را طر  سینه ام آورد و 

گفت: جلو نیا آقا شیخ!  من كه نومید شده بودم، اصرار و التماس نکردم و سر جای خودم برگشتم ناگهان، 

مرا با نام صدا كرد و با لحنی محترمانه گفت: آقا شیخ عبدالحسین امینی! ای صاحب ال دیر! نگهبان دیگر 

 بی رخصت ورود دادند.تشریف بیاورید كه بی

بی كه از جا كجاست؟ بعد رو به آن نگهبان كردم و گفتم: آقا! بیتعجب كردم و پیش خودم گفتم؛ مگر این

ه مردم هجوم آوردند، كجا هست؟ نگهبان لبخند زد و به من خیره ایشان اسم بردید، كیست؟ اصلاً این جا ك

شناسی آقا شیخ عبدالحسین! بی را نمیاید، بیشد و گفت: شما كه این همه از علی و زهرا سخن گفته

دانی كه این مکان، چه مکانی است؟ این جا، جایی است كه در آن حوض كوثر است آقای چطور نمی

بی زهرای ای! بیای و در كتاب خودت آوردهخوانده قرآن و احادیث اهل بیت امینی! همان حوضی كه در

اند، تا عاشقان حق را در صحرای قیامت از آب حوض كوثر سیراب كنند. اطهر اكنون سر حوض نشسته

بی كه از آمدن شما باخبر شدند، رخصت ورود نامحرمان را به این آب گوارای ارزنده راهی نیست! بی

 شریف بیاورید آقا شیخ عبدالحسین!دادند. ت

 فرزند روحانی من!

علامه امینی كه به این جای داستان حوض كوثر در صحرای محشر رسیدند، رو به حضرت آیت الله میلانی 

كردند و گفتند: حضرت آیت الله میلانی! همین كه یك پای خودم را آن طر  در گذاشتم، نسیم خوش و 

ام من، چنین نسیمی را حس نکرده بود! بعد آرام آرام به سوی حوض كوثر خنکی وزید كه تا آن لحظه، مش

ای فرمودند: بی را دیدم كه تمام قد بلند شدند و با لحن مهربانانهجلو رفتم. وقتی نزدیك آن رسیدم، بی

حانی زده شده بودم! از این كه حضرت زهرا از من با عنوان فرزند روفرزند روحانی من! بیا! جلوتر بیا! شوق

 گنجیدم.من تعبیر كرده بودند، از خرسندی در پوستم نمی

 منقلب شدن حضار

ناگهان، صدای گریه و ناله مردم در مدرسه نواب بلند شد، مجلس خطابه، مجلس دیگری شد. علامه امینی 

كه هنوز بالای منبر نشسته بود.، غش كرد. حدود یك ربع ساعت، صدای هق هق گریه جمعیت به گوش 



133 

 

د. انگار، علامه امینی حضار را همراه خودش به صحرای محشر و وادی حوض كوثر برده است. رسیمی

مرحوم آیت الله میلانی، كه عمامه خودش را از سر برداشته بود، مثل مردم گریان و نالان بود. شانه های آقا 

ت آیت الله میلانی! لرزید. صدای علامه امینی بلند شد: خوشا به حال شما! خوشا به سعادت شما! حضرمی

 دانید. تکرارها و تأكیدهای علامه امینی قابل تأمل بود.دانم كه قدر خودتان را میقدر خودتان را بدانید و می

 ضرورت بیان شرح حال عالمان

ام، این خاطره و قصه تکان دهنده علامه امینی ت رحمه الله علیه ت من بارها در منبرهایی كه برای مردم رفته

هایی تردید طرح چنین خاطرهیف كردم. چنین رویدادی در آن ایام، در مشهد  بسیار تأثیرگذار بود. بیرا تعر

ای دارد؛ چرا كه شرح حال عالمان ربانی است. كاش، مبل ان آثار سازنده در تبلیغ دین و معار  اهل بیت

جستند. از رهگذر ها سود میاز آنبردند و ما به منزلت و اهمیت این مسایل در ابلاغ پیام های الهی پی می

توان نفس و خلق را به جاده اعتدال و كرامت انسانی درآورد و بیان احوال معنوی آنان است كه می

 های عینی و ملموس در تعلیم و تربیت انسان را به دست داد.نمونه

اران پیشین، شیخ عالمان بزرگی همچون علامه مجلسی، شیخ مرتضی انصاری، آخوند خراسانی، و در روزگ

كردم، طوسی، شیخ كلینی و شیخ مفید را داریم. بنده هر جا منبر میرفتم و شرح حال علمی را مطرح می

شود. در زندگی عوام، مخصوصاً ها ایجاد میكردم كه ت ییر عجیبی در روحیات و خلقیات مخاطبحس می

 را به طور محسوس دید. مردم روستا، میتوان آثار روحانی بیان زندگینامه بزرگان حوزه

 توصیه های آیت الله میلانی در تبلیغ دین

های كوچك ها، سورهفرمود: شما طلبهآید كه حضرت آیت الله میلانی ت رحمه الله علیه ت همیشه مییادم می

های كوچك و بزرگی كه در قرآن است. باید تصمیم بگیرید كه از قرآن را حفظ كنید و همین طور، قصه

ها را در حافظه خودتان جای بدهید. معظم له، روش ها را بخوانید و آنن تا آخر قرآن، تمام قصهاول قرآ

آموخت. جالب این است كه آیت الله میلانی به مخاطب درست تبلیغ دین به مردم شهر و روستا را می

نگاه كرد. باید در آغاز باید به مستمع كرد؛ اول میشناسی در امر تبلیغ نظر داشت و پیوسته به ما سفارش می

های كنیم، چه كسانی هستند؟ بعد ایشان، مردم را به گروهوگو میها گفتتبلیغ بدانیم، گروهی كه با آن

خواهید سراغ . عالمان. اگر می3. كاسب و تاجر؛ 2. مردم عادی؛ 1كرد كه عبارتند از: گانه تقسیم میسه

ها را موعظه كنید، امر به معرو  و نهی باشند، آنها مینبریگاه مكارگر و كاسب و كشاورز بروید كه تکیه
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ها در خور فهم و درك از منکر كنید، از معجزات انبیا و اولیا و كرامات آنان روایت كنید. باید منبر شما مبلغ

 پامنبری باشد.

هایی در چنین كتاب ها بخوانید كه به وسیله امثالرا برای آن قصص العلمافرمود: این كتاب بعد معظم له می

شوند. اول، باید سعی در محکم كردن اعتقادات مردم داشته باشید، وقتی شما سراغ شان متعادل میزندگی

باشند، باید بدانید كه طرح مسایل علمی بالای منبر، چندان روید كه در سط  شهر و روستا میمردمی می

ه باشند، اما طرح قصص انبیا در قرآن برای آنان اهمیت ندارد. شاید آنها قدرت درك آن مسائل را نداشت

 بسیار آسان و سودمند خواهد بود.

 توصیه برای همراه بردن سه کتاب در ایام تبلیغ

كرد و رسید، آیت الله میلانی ت رحمه الله علیه ت رو به آنها میها برای تبلیغ كه فرا میزمان اعزام طلبه

عروه ها بروید، سه كتاب را در نظر داشته باشید؛ كتاب اها و بخشخواهید به روستفرمود: حالا كه میمی
: كتاب تفسیر صافیاز علامه دیلمی و كتاب  ارشاد القلوباز مرحوم آقا سید محمدكاظم یزدی، كتاب  الوثقی

آید. كتاب دومی، كتاب عالمی است كه گویی شما میاول كه كتاب فقه و احکام دینی است، به كار مساله

بندی كرده و درباره معانی آیات مقداری سخن گفته است. اخلاقی و عرفانی بودن ریمه قرآن را دستهآیات ك

را در ارتباط  ارشادالقلوباین مؤلف از روش او در تنظیم آیات قرآن آشکار است. به هیچ وجه، نباید كتاب 

شود. رسد، شاهد غوغایی بزرگ میبا منبر و مردم از یاد برد. وقتی خواننده آن كتاب، به روایات معراجیه می

برید ت سعی كنید كه جلد دوم آن را برای مردم بخوانید. در مورد كتاب تفسیر صافی ت كه همراه خودتان می

 ها پرداخته شده است.های كوچك و تفسیر آنجا به سورهچون، در آن

 سفارش به همراهی منبر و قرآن

العظمی حاج سیدمحمدهادی میلانی، درباره حفظ كردن قرآن ت  اللهباید گفت كه تأكید فراوان حضرت آیت

فرمود كه های كارگر و دهقان روستایی بود. آقا یکسر میمتن و ترجمه ت و خواندن آیات قرآن برای گروه

قرآن را زیاد بخوانید و حتی بالای منبر آیات قرآن را برای مردم بخوانید و آنها را درست ترجمه كنید تا 

های مبلغ متناسب باشد ت بسیار باشد. معظم له، تلاوت و تفسیر آیات را ت كه با ذهن و فکر مخاطبآموزنده 

 كردند.ها سفارش میدانستند و از همین روی به مبلغآموزنده می

فرمود: اگر خواستید در محضرت علما باشند ت مرحوم آقا میها ت كه علما میدر مورد گروه سوم از مخاطب

اید و مستمع شما ای بیان كنید. چون شما در مجلس علم منبر رفتهای بگویید و نه معجزه، نه قصهمنبر بروید
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اید، پس سوادی خود را ثابت كردهیك عالم است نه یك عامی. اگر بخواهید منبر را در قصه سپری كنید، بی

علما، آیات و روایات را  تان را آشکار نکنید. در مجلسسوادیبا نقل معجزات و یا حکایات گوناگون بی

 نقل كنید و درباره آنها عالمانه سخن بگویید.

 ضرورت متنوع بودن کلام

ای آور باشد. به گونههای مبلغ این بود، كه منبر شما نباید ملالاز تذكرهای دایمی آیت الله میلانی به طلبه

گفتارهای شما از كف بدهند. منبر  شان را بههای شما دچار خستگی نشوند و رغبتمنبر بروید كه پا منبری

كند؛ اما تنوع در مطالبِ منبری، باعث رفع ملالت خاطر یکنواخت، مستمع را زود خسته و ملول می

روید، آیه و روایت و داستان نقل كنید و هر كدام را در جای شود. بنابراین، بالای منبر كه میشنوندگان می

 فتار مبلغ سبب كسالت مستمع خواهد شد.خود قرار دهید و گرنه، به هم ریختگی گ

 جاهای بیالله میلانی از ستایشنفرت آیت

باید یادآوری كرد، این است كه معظم له از این كه الله میلانی میمسأله دیگری كه در ارتباط با حضرت آیت

تند. بارها دیدم كه منبری از ایشان نامی ببرد و یا خدای ناكرده، زبان به تملق و چاپلوسی گشاید، نفرت داش

آقا در وقت اسم بردن از ایشان، خوشحال نشدند. روزی، یك منبری در مجلس آیت الله میلانی، بالای منبر 

بود در به كار بردن القاب و تعریف و توصیف معظم له، گفتارش را از اندازه گذرانید. آیت الله میلانی 

او یادآوری كنند كه افراط در یادكردن از یك مرجع برخلا  انتظار آن خطیب، چهره درهم كشیدند، تا به 

كرد كه روی منبر تقلید شده است. از همین روی، ایشان در هنگام، اعزام مبل ان حوزه، به آنان سفارش می

 هنران نداشت.ای بس والا داشت و هرگز تمایل به تملق بیاز مرجعی اسم نبرید. واقعا ایشان روحیه

 نیمنبر آقا شیخ محمد کرما

آمدند. یادم هست های موفق در دوران ما به شمار میحالا، یادی از آقا شیخ محمد كرمانی كنیم كه از منبری

كه آقا شیخ محمد، ده شب در مسجد گوهرشاد منبر رفت. منبر ایشان، منبر معمولی كه نبود، گاه دو ساعت 

ای؛ شوند؟ منبر بیست دقیقهر حساب میكشید. مگر منبرهای كنونی، منبو حتی دو ساعت و نیم به درازا می

های امروز در ها ندارد. منبرییعنی منبر سریالی یا منبر ساندویچی چندان اثری در اخلاق و كردار مخاطب

ها نه فرصت طرح معار  دین را دارند و نه زمان بیان یك اصل خواهند چه بگویند؟ آناین مدت اندك می

 له شرعی كه به كار پامنبری بیاید.اخلاقی را و نه وقت گفتن یك مسا



136 

 

توانند آن گونه كه شایسته و آیند؛ زیرا مبل ان نمیبه نظر من، چنین منبرهایی تبلیغ دین به حساب نمی

بایسته است، دین را به مردم معرفی كنند. به هر حال، آقا شیخ محمد كرمانی، بیانی بسیار جذاب و گیرا 

-را می وفق، آیات و احادیث رسیده؛ راجع به معراج حضرت رسولآید كه این منبری مداشت. یادم می

شد كه مردم از نشستن پای منبرش ملول و كسل نشوند. آن سال كه ایشان ده، خواند. نفس گرم او باعث می

 دوازده شب در مسجد گوهرشاد منبر رفت، غوغا كرد.

 قصه مرد طوسی

ای كه حضرت آیت الله میلانی ت رضوان الله قصه وقت آن رسیده است كه قصه مرد طوسی را روایت كنم؛

علیه ت برای ما تعریف كردند. در شهر طوس ت كه حضرت رضا تشریف آوردند ت یك شیعه خراسانی از 

 شد.آمد، نوازش میرفقای حضرت شده بود و هر وقت كه خدمت ایشان می

مهر و محبت حضرت را ندید. پیش روزی او به خانه امام رضا ت سلام الله علیه ت آمد و مثل همیشه، 

های پیش با من رفتار نکرد؟ طاقت نیاورد و رو به حضرت كرد و خودش گفت؛ چرا ولی خدا مانند دفعه

مهری شما نسبت به خواهم بدانم كه سبب بیسبب نیست. میگفت: ای فرزند پیامبر! در دنیا هیچ چیزی بی

بینم كه سبب رنجش ردارم هیچ چیز ناشایست نمیبنده چیست؟ حقیقت این است كه من در گفتار و ك

 خاطر پسر پیامبر شده باشد.

ای در جهان، علتی دارد و كاری بدون علت وجود در پاسخ او فرمود: درست است كه هر پدیده امام رضا

روی كه نه ایمان دارد و نه اهل ایمان ندارد. تازگی شنیدم كه شما به منزل یکی از خویشاوندان خود می

 آوردن است.

روم تا اش نمیرفتم و از این به بعد، دیگر به خانهدوست حضرت گفت: مولای من! به قصد هدایت او می

 شما از من خشنود باشید.

خوانی؟ او در جواب گفت: آری ای پسر رسول خدا! بعد حضرت رضا تبسم كرد و بعد فرمود: آیا قرآن می

های این هایی در خور دارد. یکی از نکتهآمده است كه نکتهحضرت فرمود: در قرآن، قصه موسی و فرعون 

ای كه قابلیت هدایت شدن دارند و اند؛ دستهایمان در دنیا، دو دستهداستان قرآنی، آن است كه افراد بی

 توان هر كس را به صراط حقیقت آورد.شوند. پس، گمان مکن كه میای دیگر هرگز ارشاد نمیدسته
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 ران حضرت موسیقبطی و سبطی در دو

پسر و پدری بودند كه از لحاظ  حضرت آیت الله میلانی، در ادامه چنین فرمود: در زمان حضرت موسی

ها بود كه همان ها بود كه فرعونی بودند و پسر، از دسته سبطیاعتقادی همراه نبودند. پدر، از گروه قبطی

كرد كه پدرش را به آیین موسی بیاورد و می قوم موسی بودند. پسر كه آدمی باایمان بود، روز و شب تلاش

 ناكام ماند.

شبی در عالم رؤیا به او گفته شد: نزد پدرت برو و به او بگو كه فق  امشب مهلت داری و گرنه، گرفتار 

شوی. چون، روز بعد قرار بود كه فرعونیان در دریا غرق شوند و پدر او نیز كه از قوم عذاب الهی می

درنگ روانه خانه پدر شود، بیر نابودشدگان بود. به هر حال، پسر كه از خواب بلند میفرعون بود، در شما

میشود تا او را از خطر هلاكت و خسران ابدی نجات دهد. از قضا، پسر هنگامی سراغ پدر آمد كه بلا نازل 

جا آیت ، در اینشده بود. بیچاره پسر كه به قصد ارشاد پدرش نزد او آمده بود، در گروه غرق شدگان افتاد

ای برای آن پسر باایمان و كوشا مهیا شده است كه آتش الله میلانی فرمود: باید دانست كه در دوزخ، غرفه

رساند. به هر حال او به خاطر علاقه زیادی كه به نجات و هدایت پدرش جهنم به او هیچ گزندی نمی

 ها شد كه برایش مایه ننگ است.داشت، از دوزخی

 رضا مقصود حضرت

و سواء علیهم ءأنذرتهم ام لم تنذرهم لا »چنین فرموده است:  خداوند در قرآن، خطاب به رسول اكرم

توان به . پس، نمی4«یؤمنون. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمان بالغیب فبشره بمغفره و اجر کریم

 داشته باشیم.ایمان آوردن هر كس و گروهی ت كه به رستگاری شان علاقه داریم ت طمع 

دهد كه خودش را برای هدایت شدن كسانی كه قابلیت سلوك در از همین روی خداوند به پیامبر دستور می

تر از اند كه پستترین مرتبه رسیدهاند، به رن  و دشواری نیندازد. آنها به پستصراط مستقیم را از كف داده

 آورند.توفیق هدایت الهی را به دست نمی های آنان مُهر خورده ومرتبه چهارپایان است و بر دل

خواهند توان خویشتن را برای سعادت خویشاوندانی به خطر انداخت كه نمیآموزیم كه نمیاز این قصه می

از ت ییر برخورد  به حقیقت گرایند و از رستگاران در این جهان و آن جهان باشند. مقصود حضرت رضا

 با آن رفیق خراسانی این بود.

                                                           
 .11ت  11(: 36. یس )4
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 مصاحبه با آیت الله شیخ مرتضی محامی 

 از اساتید حوزه علمیه خراسان

ای به همت ، یک کنگرهالله میلانیآیت ؛ قراراست برایبسم الله الرحمن الرحیممفاخر خراسان: 

هایی که مرکز مفاخر خراسان و موسسه امام صادق برگزار شود و در این کنگره، در کنار سخنرانی

هایی که درباره آن مرحوم نوشته شده شود، بنا داریم آثار ایشان را به همراه مقالات و مصاحبهمیانجام 

-شود، ارائه کنیم. مصاحبه با حضرتجلد کتاب می 21و صورت گرفته است و طبق بر آورد ما حدود 

اگر  که داریم تقاضاشود و از شما هایی است که در این جهت انجام میعالی هم یکی از مصاحبه

 -خاطراتی درباره وجوه مختلف شخصیت مرحوم آیت الله میلانی اعم از علمی، اخلاقی، سیاسی

مقداری درباره خودتان و  در ابتدا امااجتماعی و همچنین جریانات حوزوی دارید، بفرمائید؛ 

 تان بفرمائید.تحصیلات

 تحصیلات علمی 

العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل بسم الله الرحمن الرحیم ولاحول ولاقوه الا بالله 

درج كرده اند تا دوسال 1314به دنیا آمدم؛ اگرچه در شناسنامه تاریخ تولدم را  1312فرجهم. بنده درسال 

دیرتر به سربازی بروم. در خصوص آغاز تحصیلات، باید عرض كنم كه چون در زمان ما هنوز مدارس 

چهار ساله بودم  –حصیل را از مکتبخانه آغاز كردم. یادم هست كه حدودا سه جدید، فراگیر نشده بود، من ت

خانه كه خانمی به نام ننه رضا بود، تعلیماتم ای در نزدیك منزلمان رفتم و نزد معلم مکتبكه به مکتب خانه

شیخ  6گربهو موش و 5را شروع كردم. دوره مکتبخانه در آن زمان و در محل ما با آموختن دو كتاب توبه نامه

 بهائی پایان می یافت. 

كرد، رفتم و تا كه عموی بزرگ مرحوم دكتر علی شریعتی، اداره می« ضیاء»بعد از مکتب، به مدرسه 

كلاس سوم را در این مدرسه درس خواندم و علیرغم این كه خود مرحوم شریعتی به جهت آشنایی با پدرم 

.. جالب است بدانید كه من در مدرسه دو تا امتیاز داشتم؛ به سراغم آمد و درخواست كرد ادامه بدهم، نرفتم

ام خیلی خوب بود و برچهار عمل اصلی حساب، مسل  بودم و سلوالات ریاضی اول این كه درس ریاضی

پرسید، آمد و از من سلوال میدادم و هنگامی كه بازرس اداره آموزش و پرورش میدرنگ جواب میرا بی

                                                           
 ن توبه.توبه نامه، كتاب  شعری بود با مضامی -1

این كتاب هم به صورت شعر و مصور  بود؛ نتیجه داستان این بود كه اگر دشمن آمد و با صحنه سازی خواست شما را گول  -2 

 بزند، مراقب باشید و فریب دشمن را نخورید. 
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شد. امتیاز دوم من این بود كه خ  نستعلیق را با ه موجب خوشحالی مدیر میدادم كبه سرعت جواب می

میلی من برای كردم. علت بیها بود، خیلی زیبا و دقیق كپی میگذاشتن كاغذ روی خطوطی كه در كتاب

خواست دورس حوزوی بخوانم؛ من در همان دوران بچگی ادامه تحصیل در مدرسه، این بود كه دلم می

و سایر  7رفتم و درس و بحث پدرمدرم به مدرسه نواب و یا مدرسه سلیمان خان)سلیمانیه( میوقتی با پ

شدم كه طلبه شوم و عربی بخوانم؛ اما دیدم، مشتاق میطلاب، فضلا و علما و گفتگوهای علمی آنها را می

ا پایان دوره، ه را تگفت هنوز زود است و بهتر است دروس مدرسپدرم آن زمان چندان موافق نبود و می

اما در مقابل درخواست جدی من مقاومت نکرد و مرا به مدرسه نواب برد و آقای نوغانی، مدیر  ادامه بدهی!

مدرسه هم مرا پذیرفت و من دورس حوزوی را با كتب متداول آن روز مانند جامع المقدمات كه با كتاب 

م خیلی خوبی بود، آغاز كردم و در ادامه كتب شود، نزد استاد گوارشکی كه معلامثله و شرح امثله شروع می

« نحو»است خواندم و سپس كتب « صر »دیگر جامع المقدمات یعنی صر  میر و تصریف را كه درعلم 

مجموعه جامع المقدمات یعنی عوامل و صمدیه و... را نزد آقای سید حسن سیدی، مدرس ادبیات كه بعدا 

وم ادبی یعنی صر  ونحو و معانی و بیان و كتاب مطول، سط  را با داماد ما شد، فراگرفتم. بعد از اتمام عل

مدرس مشهور این كتاب در مشهد  خواندن كتاب شرح لمعه، خدمت مرحوم حاج سید احمد مدرس،

كه از  8خواندم و بعد از آن، رسائل و مکاسب را از محضر مرحوم میرزا هاشم قزوینی رضوان الله علیه

ستفاده كردم. در خصوص این دوران هم خاطره ای دارم كه خالی از لطف نیست؛ رفقای مرحوم پدرم بود، ا

خواندم، یك شب خواب دیدم كه زمانی كه در مدرسه نواب با آقای دهشت، هم حجره بودم و سط  می

شوی! و همین طور هم شد و مرحوم میرزای اصفهانی به سمت حجره ما آمد و به من فرمود تو مدرس می

شدم و مطول و شرح لمعه و پس از آن كفایه و دروسی در علم كلام را برای طلاب  من مدرس حوزه

 كردم و همین شهید موسوی قوچانی از شاگردان آن دوره بنده بود. تدریس می

                                                           
و  تماعی وسیعی داشتو ارتباطات اج خواندنماز می ،مسجد علی اكبرو در  از علما بود محامی حاج شیخ غلامحسینپدرم مرحوم  -3

. آن زمان ما در آمدندشدند، با دعوت پدرم به منزل ما میعلما و مراجع بسیاری از جمله حضرت امام خمینی، وقتی به مشهد مشر  می

ده محله دریادل بود وكوچه های محله ما مثل اكثر مناطق شهر غیر از مناطق آباد كه سنگفرش بود خاكی بود و هنوز ماشین هم باب نش

آمد. منزل ابوی سه طبقه بود كرد و پیاده میگرفت؛ منتهی حضرت امام از درشکه هم استفاده نمیبود و رفت و آمد با درشکه صورت می

كرد و ها در این منزل، مجلس روضه برپا میو مشر  به حرم و گنبد حرم از طبقه بالای منزل قابل رویت بود و ایشان تابستانها و زمستان

 كردند. آمدند و ذكر مصیبت میهای محلی میانخوروضه

 گفت كه البته شاگرد چندانی نداشت.ایشان هم زمان در مسجد مدرسه نواب درس خارج هم می -4
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 مفاخر خراسان: شما نزد مرحوم والدتان هم درس خواندید؟

برای بنده دست نداد كه از محضرشان نخیر! با این كه ایشان متبحر در فقه و فلسفه بود؛ ولی این توفیق 

استفاده كنم. بی مناسبت نیست عرض كنم وقتی میرزا مهدی اصفهانی به مشهد آمد، مرحوم میرزا حاج 

-رفت، وقتی دیده بود، میرزا مهدی، مبرزتر و عالمهاشم قزوینی كه خود از اساتید معنون مشهد به شمار می

و از علما نیز دعوت كرد، به درس ایشان بروند. روی این تر است، حوزه درسش را به ایشان واگذار 

شدند. دوستان حساب مرحوم آقای حلبی و مرحوم ابوی و خود مرحوم قزوینی در درس ایشان حاضر می

كرد. رسم مرحوم ابوی این بود كه شد و بحث میكردند كه ابوی خیلی با مرحوم اصفهانی درگیر مینقل می

-كشید و آن وقت اشکالش را مطرح میداشت و دستی به سرش میاز سرش برمیهنگام اشکال، عمامه را 

گفتند كه این دو، موقع آمد. دوستان میكرد. دأب  مرحوم اصفهانی هم این بود كه وقت بحث، جلو می

 رسیدند. آمدند كه به هم میبحث گاهی آنقدر جلو می

به همرا ه اخوی، عازم  قم شدم. الان دقیقا به  بعد از اتمام سطوح عالیه در مشهد، برای ادامه تحصیل،

-خاطر ندارم كه چه سالی رفتیم؛ اما یادم هست كه مدت زیادی از رحلت مرحوم آیت الله حجت كوه كمره

ای گرفتیم و مش ول درس و بحث شدیم و من از ای نگذشته بود. به هر حال ما در مدرسه حجتیه، حجره

و مرحوم امام خمینی بهره بردم. یکی از خاطرات شنیدنی درس  محضر درس حضرت آیت الله بروجردی

كرد و در مواردی كه نظر امام خمینی این بود كه یکی از شاگردان امام، به نام شیخ اسدالله، خیلی اشکال می

كرد. اشکالات ایشان و امام، مخالف نظر مرحوم آقای بروجردی بود، او از دیدگاه آقای بروجردی دفاع می

گرفت كه با اعتراض كشید و در واقع، وقت كلاس را میگویی كه با امام داشت، گاهی به درازا میبگو م

ول كن بابا اسدالله/ نه شیخ خوبه، نه »شد و برخی از شاگردان این اعتراض را با تصنیفشاگردان روبرو می

نفت بود و برای تحقیر كه مربوط به دوران مبارزات مرحوم آقای كاشانی و نهضت ملی كردن صنعت « ملا!

 كردند.و توهین مرحوم كاشانی، در بین مردم، رواج داده بودند، بیان می

 بازگشت به شهر مشهد از قم

مفاخر خراسان: حضرت آیت الله میلانی چه سالی به مشهد مقدس مشرف شد و شما در چه سالی 

 در درس ایشان حضور پیداکردید؟
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كنم یك یا دو سال بعد، آقای میلانی به هد برگشتم و فکر می، من به مش9با رحلت ابوی1332درسال 

به  مرحوم آقا شیخ مجتبی قزوینیو بزرگان مشهد از جمله علما قصد زیارت، نه ماندن دائم، به مشهد آمد و 

مرحوم آقای  ؛ اما قضیه ماندن ایشان در مشهد از آنجا شروع شد كه پس از چندی،رفتند ایشان دیدن

ایشان آمد. آن روز بنده به جهت انسی كه با  میلانی به عیادتآقای پیدا كرد و مرحوم  یكسالت ،قزوینی

مرحوم شیخ مرحوم شیخ مجتبی قزوینی داشتم، در خدمت ایشان بودم و جمعی از علمای مشهد هم مثل 

از آقای میلانی درخواست كرد كه در شیخ مجتبی آقا مرحوم حضور داشتند. در این جلسه، نبی كجوری 

های دیگر هم قبلا از ایشان كرده بودند كه نپذیرفته بود و فق  مشهد بماند؛ این تقاضا را علما و شخصیت

ت چهل روز تمدید كرده بود؛ اما مرحوم آشیخ مجتبی دبعد از هر درخواست، زمان اقامتش را به م

ور شد بپذیرد؛ آشیخ ای همراه كرد كه مرحوم آقای میلانی مجبش را به صورتی گفت و با خاطرهرخواستد

، به قصد معالجه چشمش، نجف وقت از مراجع ،مرحوم سید عبدالهادی شیرازیها پیش مجتبی گفت سال

گفتم بحمدالله در نجف اشر ، به قدر كافی، عالم و مرجع تقلید، وجود من به ایشان  .به مشهد آمده بود

، اقامت كنید تا حوزه و حجت خداستكه )ع(جوار امام هشتماست شما در اینجا و در شایسته دارد، لذا 

ایشان  چشمگیرد و ایشان نتیجه نمیمن گفتم  و ایشان قبول نکردطلاب و فضلا از محضر شما فیض ببرند. 

مرحوم آقای شیرازی نابینا شد؛ با درخواست آشیخ مجتبی آن  شد وهم اتفاقاً همانطور و شود خوب نمی

كه برای  مرحوم آیت الله میلانی قول دادجلسه هم همراه شد، هم به این شکل كه با تایید حاضران در

ارتباط ها هم با بازاریكه  بختیاری مادالدینسیدع. بعدا یکی از علما به نام مرحوم بماندهمیشه در مشهد 

و ایشان آنجا ساكن  تهیه كردبرای آقای میلانی 11 مرحوم آشتیانی كوچهرا در خیابان تهران و  منزلیداشت، 

                                                           

به خوبی یادم هست كه در روز وفات، ایشان به جهت كسالتی كه داشت، روی زمین كرد.  از دنیا رحلت 1332فروردینایشان در  -5

 ،نشست و صدا زدو شد  دحالش ب ،رفتیك دفعه از جا برخاست و مش ول نماز شد و به محض این كه به ركوع نشسته بود؛ ولی 

 وآمدم و ایشان را در ب ل گرفتم و دیدم در حال جان دادن است كه ایشان را روی زمین خواباندم و پاهایش را كشیدم من  !بیا !مرتضی

رفیق صمیمی پدرم بود، رفتم و خبر را به ایشان بختیاری كه سید عمادالدین  آقای مرحومل از دنیا رفت و بعد من به سراغ احهمان  در

 گفتم و با هم آمدیم و به كمك ایشان، مقدمات تشییع جنازه و تجهیز مرحوم پدرم را انجام دادیم.

 ان شهرت پیدا كرده بود.مرحوم آقای آشتیانی از علمای بزرگ مشهد كه در این كوچه اقامت داشت و آن كوچه به نام ایش -6

ای از مدارس نواب،حاج حسن و باقریه قرارداشت و الان از گفتنی است كه این مسجد در كنار مدرسه ملاهاشم و با یك فاصله -7

 میان آن مدارس، فق  مدرسه نواب باقی مانده است.
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از مدتی، درس و بعد  و از مبحث اوامر، آغاز كرد11تدریس اصول فقه را ابتدا در مسجد ملا هاشمشد و 

 منتقل گردید.  12ایشان به مسجد گوهرشاد

كمی بعد از آغاز تدریس اصول فقه، ایشان تدریس فقه را نیز شروع كرد و كتب صلات و اجاره و ابواب 

داد. بنده و خوب درس می علمی ایشان خیلی خوب بود مایهدیگر را مورد بحث قرار داد و انصافا هم 

همان طوری كه از بدو ورود مرحوم آقای میلانی، با ایشان مانوس شدم، در كلاس درس ایشان هم اعم از 

كردم و این حضور تا زمانی كه بنده قصد تشر  به نجف اشر  كردم، ادامه فقه و اصول حضور پیدا می

 داشت.

 مهاجرت به نجف
 درباره سفر نجف هم گفتنی است وقتیشمسی و در سن سی سالگی، قصد نجف كردم.  1341در سال

سرنگون شده بود و  مشر  بشوم، رژیم سلطنتی عراق با كودتای عبدالکریم قاسم، ،خواستم به نجفمی كه

ن سفر بود، از صدور گذرنامه برای متقاضیا ترهماهنگ ،دولت پهلوی كه با نظام سابق عراق ،به همین جهت

نتیجه ماند و به ناچار به مدرسه مروی كرد و تلاش من نیز برای گرفتن گذرنامه بیخودداری می ،به عراق

سه سال  -من به مدت دوو  حجره خوبی به من داد  مرحوم آشتیانی كه متولی مدرسه بود، رفتم وتهران 

بازار  به تهران آمده بود و درمرحوم سید ابوالحسن رفیعی قزوینی هم  ،درآن ایاممش ول تحصیل شدم؛ 

جالب این كردم؛ ایشان شركت میاسفار گفت و من در درس منزلی گرفته بود و در همانجا فقه و فلسفه می

كرد كه اول باید در درس فقه شركت كنند و بعد در كلاس فلسفه! البته بود كه ایشان به شاگردانش تاكید می

                                                           

 
 

ملا به هم خورده است؛ آن زمان در كنار اش كامسجد گوهرشاد هم گفتنی است كه آن شکل و تركیب گذشتهاطرا  درباره  -8

صحنی كه سقاخانه دارد، سه تا بازارسر پوشیده و تو در تو و یکی پس از دیگری و با فاصله ای اندك، قرارداشت و بازار سوم كه بازار 

دیك این مسجد بود. جالب هم در نز« سلیمان خان»یا « سلیمانیه»شد. مدرسه شد به مسجد شاه آن زمان، منتهی میهم گفته می« سرشور»

-الله خامنه ای، در آن نماز جماعت میبود كه سید جواد خامنه ای، پدر آیتها آذربایحانیاست عرض كنم كه در بازار دوم مسجدی 

ا در كردند؛ یکی از این حوض انبارهاستفاده می« حوض انبار»خواند. نکته دیگر این كه در آن زمان چون آب لوله كشی نبود، مردم از 

-همین بازار دوم قرارداشت. در مدرسه حجتیه قم هم یك حوض انبار خیلی گودی در سمت راست ساختمان دوم كه طلاب استفاده می

  .كردند
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به شركت در درس فقه نبودم، با این حال، گاهی در درس فقه ایشان من از این قاعده مستثنی بودم و ملزم 

شدم؛ جا دارد عرض كنم كه یك روز مرحوم رفیعی این مساله را از كه اتفاقا بحث اجاره بود، حاضر می

روی عروه الوثقی مطرح كرد كه اگر فردی، چهارپای كسی را برای رفتن به بصره اجاره كند، ولی طبق 

ند و به جای بصره، به كوفه برود، حکم مساله از نظر پرداخت اجرت چیست؟ نظر فقها در قرارداد عمل نک

ی باید مسمالاجرت اند كه داده شود؛ بعضی گفتهمثل الاجرت این مساله مختلف است؛ برخی قائلند كه باید 

المثل و اجرت فرمود اجرت اند؛ مرحوم آقای رفیعی میحکم كردهدو داده شود و جمعی نیز به پرداخت هر 

توانیم حکم به پرداخت هر دو كنیم؛ اما نظر مرحوم اند و قابل جمع نیستند و بنابر این نمیالمسمی، ضدین

آقای میلانی این بود كه ضدین مربوط به امور خارجی و عینی است و اینجا سخن از اعتبار و احکام 

ع هستند و صاحب چهارپا، مالك همه این اعتباری است و برحسب اعتبار، همه این منافع متضاد، قابل جم

شوند، وی حق انتخاب یکی از آن منافع را دارد. من این نکته منافع است؛ منتهی چون در خارج جمع نمی

را در درس آقای رفیعی مطرح كردم و ایشان با این كه خودش استاد مسلم فلسفه بود، رأی آقای میلانی را 

 ی بیشتری داشت، پسندید و بعد هم برای من شهریه، مقرر كرد. در این مسأله كه صب ه عقلی و فلسف

گفتنی است كه در تهران به درس فلسفه مرحوم شیخ محمدتقی آملی هم كه از اركان علمای تهران بود، 

رفتم. در درس ایشان هم یك روز مطلبی گفتم كه خوشش آمد و گفت با این كه از اول درس نبودید؛ اما می

گفت وقتی كه مش ول ب دریافت كردید. آن مرحوم كه با ابوی ما هم آشنائی داشت، میمطلب را خیلی خو

 به اشکالی برخوردم كه ابوی شما برایم حل كرد.  نوشتن تعلیقه بر شرح منظومه بودم،

در تهران علاوه بر ارتباط با این دو بزرگوار، با علمای دیگر هم در تماس بودم و مرحوم شهید مدنی و 

سه سال اقامت در تهران و اشت ال به تحصیل، همزمان  -آمدند. در طی این دوای به حجره ما میمنهآقای خا

ای نرسیدم؛ تا این كه آقای مرتضی اشرفی شاهرودی به دنبال گذرنامه برای عراق هم بودم، اما به نتیجه

د، تهیه كنی، دیگر نیازی شوكه برای شناسائی طلاب و دانشجویان خارجی صادر می« هویه»گفت اگر بتوانی 

كند. آن زمان، مرحوم محمدرضا مظفر، برای به گذرنامه نداری و همین هویه، حکم گذرنامه را پیدا می

نوشت و قرار شد آقای اشرفی از ایشان برای من به عنوان طلبه مدرسه آیت الله بروجردی، طلاب هویه می

ای كه همراه آن بود، به طور دقیق راهنماییم و با نامه هویه بگیرد كه در یك فاصله كوتاهی گرفت و فرستاد

كرد كه كجا بروم و چگونه خودم را به نجف برسانم. بر اساس راهنمایی ایشان، من ابتدا به آبادان رفتم و 

خودم را به آن سوی ش  رساندم و برای عزیمت به نجف، به ایستگاه قطار رفتم. ایستگاه، « بلم»سپس با 

و جمعیت زیادی منتظر سوارشدن به قطار بودند. من دیدم با این جمعیت، بعید است نوبت  خیلی شلوغ بود

خواهم به نجف بروم كه لطف كرد و بلی  به من برسد، به همین جهت پیش مامور گمرك رفتم و گفتم می
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ما نجف را برایم گرفت و من هم سوار قطار شدم و در هوای بسیار گرم نجف كه برخی طلاب از شدت گر

مش ول پاشویه بودند، وارد نجف شدم. جالب است عرض كنم كه بنده در مدرسه نواب مشهد با آقای 

آمد، آشنا شدم. ایشان سیستانی كه در مدرسه سلیمان خان حجره داشت و برای درس به مدرسه نواب می

را به منزلش دعوت چند سال پیش از ما به نجف رفته بود و زمانی كه ما به نجف رفتیم، ایشان یك شب ما 

كردم و گفت كه من در درس خارج مکاسب مرحوم حجت شركت میكرد و در باره خاطراتش در قم می

رفتم و حواشی سید كاظم یزدی، مرحوم نائینی و مرحوم شیخ محمد حسین همیشه به كتابخانه فیضیه می

الب جدیدی كه مرحوم حجت كردم و مطكردم و بعد در درس شركت میاصفهانی بر مکاسب را مطالعه می

 كردم. گفت و در آن حواشی نبود، یادداشت میمی

شدم و هر روز بعد از من حدود سه سال در نجف ماندم و در درس مرحوم آیت الله خوئی حاضر می

امینی و عطایی كه خودشان در  13درس، مباحث ایشان را برای تعدادی از دوستانم یعنی آقایان حسینی،

كردم. یادم هست یك بار ایشان سر درس مطلبی را فرمود و ند، همان درس را تقریر میدرس حضور داشت

بعد از درس، بنده عرض كردم این مطلبی كه فرمودید به صورت كلی قابل پذیرش نیست و باید تفصیل داد 

ه آقای كه ایشان تایید كرد و بعد از رفتن من هم به آقای رضاپور یا رضازاده، كتابدار كتابخانه مدرس

فاضلند. مدت كوتاهی نیز در درس لله همه احمدبشاگردان ما بروجردی، با اشاره به عرض بنده، فرموده بود 

مرحوم آیت الله شاهرودی شركت كردم و یك روز در جلسه درس ایشان، اظهار نظری كردم كه مورد 

توجه آقای شاهرودی توجه یکی از فضلای درس ایشان قرار گرفت و همین موضوع، باعث شد كه مورد 

 نیز قرار بگیرم و بعد از بازگشت به ایران هم با ایشان و همچنین مرحوم آقای خوئی مکاتبه داشته باشم. 

 جایگاه درسی آیت الله خویی
اما از نظر درسی من آیت الله خوئی را نسبت به مراجع آن زمان نجف ترجی  دادم و به طور عمده در 

یشان به بنده عنایت داشت و من هم انس خاصی با آن مرحوم پیدا كرده بودم كردم. ادرس ایشان شركت می

كردم. یادم هست رفتم و در جلساتی كه با فضلا و علما داشت، حضور پیدا میگاه به منزلشان میو گاه و بی

از ، كه مرحوم آیت الله زاهدییك روز در بیت ایشان و در جمعی خصوصی و خودمانی نشسته بودیم 

در و بعد از سلام و احوالپرسی، از آقای خوئی پرسید  وارد شد، در قمخمینی همدوشان مرحوم امام  و علما

در حالی كه ما فق  به قدمت خدا معتقدیم؛ قدیم است  اكرم)ص( نور حضرت رسولكه  استآمده روایات 

                                                           
گفتنی است كه درهمان زمان قیام علما در نجف و از آن جمله آیت الله خویی یك روز مزدوران رژیم بعثی صدام به بازار نجف  -9

هر روحانی و اهل علم كه برخوردند، بازداشت كردند و باخود بردند و سپس به شهادت رساندند؛ آقای حسینی كدكنی  یورش بردند و به

 هم یکی از این افراد بود كه به شهادت رسید. 
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 ؛م زمانی استقدی)ص( حضرت رسول نوربلافاصله گفتم من ؟ بین این دو مطلب جمع كرد شودچگونه می

. ظاهرا ایشان از این جواب قانع شد و خالق زمان استزمانی نیست؛ بلکه قدیم ذاتی و قدیم  ،اما خداوند

 دیگر چیزی نگفت. 

مرحوم آقای خوئی یك جلسه خصوصی بحث علمی با برخی از علما و بزرگان از جمله مرحوم آقای 

كردم. این قای سیستانی داشت كه بنده هم شركت میای از فضلا مانند آای و آقای مرعشی و عدهبادكوبه

فرمود من برای این جلسه هرشب، دو ساعت جلسه علمی هم، مفید و پربار بود و خود آقای خوئی می

 كنم. من بعد از حدود سه سال اقامت در نجف و با فراهم شدن شرائ  ازدواج، به ایران برگشتم.مطالعه می

 س آیت الله میلانی بازگشت به مشهد و شرکت در در

 شدید؟ مفاخر خراسان : بعد از بازگشت به مشهد، دوباره در درس آقای میلانی حاضر 

مجددا به ایران برگشتم و باز به درس آقای میلانی رفتم و خیلی با ایشان مانوس بودم. یادم هست یك 

قرار بود كه در بحث قضای نماز این بار بحثی با ایشان كردم كه ایشان نظر بنده را تایید كرد؛ موضوع از این 

بحث مطرح شد كه آیا باید نمازها را به ترتیبی كه فوت شده است، قضاكرد، یعنی به عنوان مثال اگر دو 

نماز قضای دیروز و پریروز بر عهده ماست، اول باید نمازی كه پریروز فوت شده به جا بیاوریم و بعد نماز 

اقض ما فات »ب لازم نیست؛ مرحوم آقای میلانی با توجه به روایت دیروز را ؟ یا نه مراعات این ترتی

فرمود باید ترتیب را مراعات كرد و نمازها را به ترتیبی كه فوت شده قضا نمود. بنده عرض می« كمافات

شود، مراعات ترتیب شرعی بین خود نمازهاست به این معنی كه مثلا قضای كردم آنچه از روایت استفاده می

تواند نماز عصر را بر نماز ظهر مقدم كند؛ ر و عصر را باید مانند زمان ادا انجام داد و مکلف نمینماز ظه

ایشان تاملی كرد و چیزی نفرمود؛ اما بعدا در جلسه بعد، نظر مرا تایید كرد و فرمود حق با آقای محامی 

احب جواهر هم اینگونه آمد كه به جواهر مراجعه كرده بود و دیده بود كه مرحوم صاست. به نظر می

 فرموده است. 

 حضور آیت الله میلانی در محافل اجتماعی 

و نشست هایی با علما و  جلسات ،درس و بحثعلاوه بر آیت الله میلانی مرحوم : فاخر خراسانم

کرد؛ آیا هم شما در این های جمعه برگزار میبزرگان و با عموم مردم داشت و مجالس روضه هم شب

 ای در این زمینه دارید؟کردید و خاطرهپیدا میجلسات حضور 

ها قرار گرفت و در واقع مقبول و شخصیتها همه گروه ، مورد توجهآمد آقای میلانی به مشهد وقتی كه

شد. كرد، با استقبال مردم مواجه میهمه مردم و طبقات بود و روی این حساب، مجالسی كه ایشان برپا می
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و  كردمشركت میشد، های دیگر برگزار میه و جلسات دیگری كه به مناسبتروض جلساتاین در بنده هم 

یادم هست كه بعضی از علما و بزرگان مشهد از جمله سید مرتضی واعظی و برادرش كه مسن بودند، در 

 رفتند.كردند و گاهی منبر میاین مجالس شركت می

 مقام اخلاقی و علمی آیت الله میلانی

از جهت علمی و اخلاقی  آیت الله میلانی را با بزرگان زمان خودش دخواهی: اگر بمفاخر خراسان

در مثلاً د، امتیاز ایشان نسبت به دیگران اعم از علمای ایران و نجف، در چه اموری بود؟ مقایسه کنی

و از این منظر، آیا ؟ و فکر فلسفی ایشان در مسائل فقهی هم تاثیر گذار بود یا نهنگاه مسائل علمی آیا 

 تفاوت معناداری بین ایشان با بزرگان نجف وجود داشت؟

مرحوم آقای میلانی در اخلاق كه واقعا عالی بود. در مسائل علمی هم به نظر بنده ایشان در مشهد سرآمد 

 علمای دیگر در رده ایشان نبودند. بود و در رأس قرارداشت و 

 نه بود؟چگو و اشکال کننده  : برخورد ایشان با اشکالمفاخر خراسان

قابل توجهی بشود؛ با این حال اگر اشکالی اشکال ایشان آمد كه در درس خیلی به ندرت پیش می

 داد و خیلی برخورد خوبی داشت. گرفت، ایشان با مراعات اخلاقیات، جواب میصورت می

 مفاخر خراسان: نوشته یا تقریری از درس آقای میلانی دارید؟

ام و نام استاد و مقرر را ها را نوشتهدم، دیدم كه فق  مباحث و استدلالهایم كه مراجعه كرمن به نوشته

 در نجف هم بنا برنوشتن نبود. .امیادداشت نکرده

ایشان با دیگران چیزی به یاد  برخوردو  از خصوصیات اخلاقی خود مرحوم میلانی  مفاخرخراسان:

 ؟دارید

با مردم نیز فوق العاده بود. مردم نیز متقابلا به  و تعامل و برخوردشخیلی خوب بود  آقای میلانی اخلاق

كه ایشان برخاست و یك  بودم بار در منزل ایشان یكایشان علاقه و توجه خاصی داشتند. یادم هست 

ها پولی است كه گفت اینمبل ی را از داخل آن برداشت و به من داد و بعد یك ای را آورد و صندوقچه

از باب شوخی و مطایبه هم عرض كنم كه یك بار آقای واعظی در بیت ایشان  اند.كردهنذرمردم برای بنده 

زد و در لابلای اند، حر  میآوردهفساد رو به و  هكسانی كه از دین اعراض كردمنبر رفته بود و در باره 

مادر خواهر و  ،بیاید )ع(ناآقا امام زمكه فردا ها از شدت ناراحتی از رواج فساد در آن دوران، گفت حر 

نشسته  منبرشیخ محمد علی آریانی كه كنار به نام یکی از رفقا و همه خندیدند  كه كند، فلان میاینها را فلان

 ! بعد... كه باز خندیدند.كندصی ه می ، اولآقاالبته گفت  ،بود
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 ای ندارید؟ایشان خاطرهرحلت از زمان  مفاخر خراسان:

روی تخت دراز تری شد، بنده به عیادتشان رفتم. ایشان هنگامی كه ایشان بیمار و در بیمارستان بس

كرد و با بلند كردن دست، و علیرغم كسالتی كه داشت، از بنده و دیگرعیادت كنندگان تشکر  كشیده بود

دریافت كردم و خودم را به مشهد رساندم و « كاهو»نمود. خبر رحلت ایشان را من در روستای ادای احترام 

 شان، حاضر شدم. در تشییع جنازه ای

 تقریر مجدد درس آیت الله میلانی

 کردید؟مفاخر خراسان: حاج آقا خودتان هم در حوزه مشهد تدریس می

بله، همانطوری كه در ابتدای مصاحبه عرض كردم و طبق خوابی كه دیده بودم، بعد از طی مراحلی از 

ن و سپس فقه و اصول و كتب شرح علوم حوزوی به تدریس مش ول شدم و علوم ادبی مانند معانی و بیا

لمعه و كفایه را در حوزه تدریس می كردم. همانطور كه در زمینه علم كلام هم، تدریس داشتم. جدا از این 

كردم، در مشهد نیز همانطور كه در نجف، درس مرحوم آقای خوئی را برای برخی شاگردان ایشان تقریر می

طلاب تقریر می كردم؛ منتهی روش تقریر در اینجا به این درس مرحوم آقای میلانی را برای بعضی از 

دادم و به سلوالات آنها كردیم و من توضی  میصورت بود كه نوار درس ایشان را برای شاگردان پخش می

توانم از آقای دریاباری و جناب دادم. از میان شاگردانم علاوه بر شهید موسوی قوچانی، میهم پاسخ می

 برم.  نوراللهیان نام ب

 خاطرات این دوران

مفاخر خراسان: حاج آقا در باره سردرد عجیبی که داشتید و به وسیله مرحوم حافظیان درمان شد 

 .برای ما تو ضیحاتی بفرمائید

-شد و  به تدری  تا ظهر به اوج خود میمن دچار سر دردی شده بودم كه با طلوع خورشید آغاز می

شد و هیچ طبیبی از پس درمان این شد و با غروب خورشید، تمام مییرسید و بعداز ظهر از درد كاسته م

درد من برنیامد. تا این كه به ذهنم رسید از آقای حافظیان كمك بگیرم. ایشان كه از دوستان قدیمی بنده بود 

ظیان من به برادر ایشان گفتم هر وقت آقای حاف14و قبلا با هم مراوده داشتیم، آن زمان در هند به سر می برد

                                                           
گ رفته بود و در باره علت رفتن جناب حافظیان به هند هم جالب است بگویم كه ایشان هم  مبتلا به كسالتی شده بود كه  تاسر حد مر -11

شان به پزشکان درمانی نیافته بودند و ابوی ما  از مرحوم آقا میرزا محمد آقازاده، مقداری تربت مضجع مطهر حضرت ابوالفضل العباس)ع( را كه ای

به آقای حافظیان داده بود  كرد، گرفته و درآب حل كرده وهنگام مرقد مطهر ازته فبر برداشته بود و به احترام، آن را در لای عمامه اش نگه داری می

دگی كنید وكسالت ایشان برطر  شده بود و بعد از آن پزشکان به ایشان گفته بودند برای این كه دیگر دچار این عارضه نشوید، باید در مناطق گرم زن

 گشت. مشهد برمیها به و هوای سرد و زمستانی برای شما مضر است؛ روی این حساب ایشان به كشمیر هند رفته بود و تابستان
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برگشت، به من خبر بده كه خبر داد و من یك روز خدمت ایشان رسیدم و مشکلم را مطرح كردم. در حین 

های من، ایشان یك چیزی را قیچی كرد و روی یك دانه نخود، دعا خواند و سپس نخود را به من داد حر 

به پشت سرت پرت كن! من برو و این نخود را از جلوی سر وگفت فردا هنگام طلوع خورشید به پشت بام 

رفتم و طبق دستور ایشان عمل كردم و سر دردم خوب شد. یك بار ایشان به من گفت من پن  سال خدمت 

خواهم اینها را به شما آموزش بدهم ام و میمرحوم شیخ حسنعلی نخودكی تلمذ كردم و مطالبی را یاد گرفته

شخصی پیش من آمد و گفت من دچار تب شدم و در كه نپذیرفتم و البته بعدا پشیمان شدم؛ اما یك بار 

خواب از مرحوم نخودكی دعا خواستم، ایشان شما را معرفی كرد. من هم چون دعای خاصی در ذهنم نبود 

رجوع كردم و دعای تب را برای ایشان نوشتم كه مشکلش برطر  شد و با انتشار این « مفاتی  الجنان»به 

شد و من هم درحد وسع، دعا می دادم، تا این كه دیدم تن به بنده میخبر، مراجعات زیادی برای دعا گرف

 شود، لذا دیگر قبول نکردم. این كار، مانع درس و بحثم می
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 مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمین حاج سید محمد علی میلانی

 خویشاوندی خاندان میلانی با خاندان مامقانی

ق، در  1313می، آقا سیدمحمدهادی حسینی میلانی، در هشتم ماه محرم سال پدرم، مرحوم آیت الله العظ

نجف اشر  به دنیا آمد. پدرش، آیت الله سید جعفر حسینی تبریزی میلانی است. جد ایشان آقا سیداحمد 

حسینی میلانی است. بنده از مرحوم آقای مظفر چنین شنیدم: مرحوم سید جعفر، جد شما، در حوزه علمیه 

توانست پس از آیت الله شیخ حسن مامقانی، مرجع تقلید شود؛ اما اجل به ای رسید كه میمرحله نجف به

سالگی از دنیا رفت. آقا سید جعفر حسینی كه از شاگردان برجسته محضر آیت  45وی مهلت نداد و در سن 

و سپس، داماد آقا رود الله شیخ حسن مامقانی بود، بر اثر علاقه استاد خویش، به خواستگاری دخترش می

شود. ناگفته نماند كه كتب اهدایی از طر  آیت الله مامقانی، نسل به نسل در خاندان شیخ حسن مامقانی می

 باشد.های فقه و اصول میما گشته و اكنون در اختیار بنده  قرار دارد. این آثار در زمینه

 هجرت سادات از مدینه به آذربایجان

مند بودند و در پی سادات صحی  النسب ربایجان، نسبت به اهل بیت علاقهاز پدرم شنیدم كه شیعه آذ

ترین روند و سراغ محترمشوند و به مدینه منوره میبودند. از این روی، گروهی از آنان برای ح  مشر  می

 زیستند و جز باای مخصوص به خود میگیرند. در آن دوران، سادات شرفای مدینه، در منطقهسادات را می

نزد بزرگ سادات  سادات همان منطقه، با كسی پیوند زناشویی نداشتند. به هر حال، دوستداران اهل بیت

كنند كه همراه خود به سرزمین آذربایجان شان را درخواست میآن منطقه رفته و معرفی دو تن از نسل

 بیاورند.

كنند كه از نسل شان را ابراز میبدین گونه، از میان آن سادات، دو تن برای آمدن به ایران، آمادگی

آید و دیگری به جای دیگر. نسل سیدی كه در منطقه باشند. یکی از آنها به میلان میحضرت سیدالشهدا می

جا كه مردم به شود، تا آنآید و از احترام عالمان آن شهر برخوردار میمیلان بود، به حوزه علمیه تبریز می

جستند. سپس، فرزند ایشان برای ادامه تحصیل حوزوی روانه حوزه می خانه آن سید حسینی میلانی تبرك

گردد كه مدینه العلم حضرت امیر ت سلام الله علیه ت است. او در دوران صاحب جواهر علمیه نجف می
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كند و صاحب آید كه مراجع بسیاری را در عراق پرورش داده است. آن سید مهاجر در نجف ازدواج میمی

 شود.آیت الله سید جعفر حسینی میلانی می فرزندی به نام

 یادکردی از حضرت آیت الله مامقانی

 زیستی مرجع تقلیدساده

ترین مراجع ، آیت الله آقا شیخ حسن مامقانی، از برجستهجواهر الکلامباید دانست كه پس از صاحب 

ه آیت الله مامقانی از علمای رفت. از شاگردان ایشان و نیز از مرحوم پدرم شنیدم كتقلید شیعه به شمار می

زیستی پایبند بود. چه در دوران طلبگی در حوزه علمیه نجف اشر  و چه اندك شمار بود كه به شیوه ساده

پس از اینکه به مقام مرجعیت دست یافت، از لحاظ نوع زیست تفاوتی نداشت، لباسی كه ایشان در زمان 

اش بود، آنچه برای خانه و زن و فرزندش وره طلبگیكرد، مشابه همان لباس دمرجع بودن استفاده می

 خرید، در سط  متعار  بود و هرگز به زندگی اشرافی روی نیاورد.می

 هاروش آیت الله مامقانی در دادن شهریه طلبه

پدرم از آقا شیخ فضل علی مهدوی قزوینی شنیده بود كه مرحوم آیت الله مامقانی مثل مراجع دیگر مقید 

ها شهریه بدهد. ایشان كه مسلولیت تقسیم شهریه در بیت آقا شیخ حسن مامقانی هر ماه، به طلبهنبود كه سر 

گرفتند. در حالی كه آقا شان را میآمدند و شهریهگفت: هر ماه، دوازده هزار نفر به بیت آقا میرا داشت، می

هر ماه، بیش از یك دفعه به شما  فرمود: آقایان دعا كنند كه وجوهات بیشتری به دست ما برسد، تا من درمی

دهم، من خودم ها را میمانم و دستور تقسیم آنبرسانم. اگر پولی دستم برسد، من چشم به راه سرِ ماه نمی

 این سخن را از مقَسم شهریه آقا شیخ حسن شنیدم.

 الله مامقانی از مریدپروریپرهیز شدید آیت

ور حضرت آیت الله العظمی آقا شیخ محمدحسین یکی از شاگردان آیت الله مامقانی شخصیت مشه

گفت: آقا شیخ حسن مامقانی پس از كاشف ال طا است. ایشان درباره سیره عملی استاد خویش، به پدرم می

شان داد كه در كوچه همراهآمدند، هرگز به كسی اجازه نمیشد و به كوچه میشان تمام میكه درساین

های رفتیم تا اشکالها پیش آمده بود كه در كوچه سراغ ایشان میحركت كند. بارها برای ما شاگرد

داد؛ اما اگر قصد داشتیم كنار ایشان قدم مان را برطر  كنیم. استادمان بزرگوار بود و جواب ما را میدرسی
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قای بینید كه آفرمود: آقایان! محال است كسی همراه من بیاید؛ حتی پسرم عبدالله! میبرداریم؛ با صراحت می

 مامقانی تا این اندازه از مریدپروری پرهیز جدی داشت.

 وگوی آیت الله مامقانی با کتاب خویشگفت

است. این كتاب كه در  بشرایکی از آثار علمی ت حوزوی حضرت آیت الله مامقانی، اثری موسوم به 

را، پیش از آن كه زمینه علم اصول است، یك دوره علم اصول است. از بزرگان شنیدم؛ كتاب چند جلدی بش

از سوی آخوند ملامحمدكاظم خراسانی نوشته شود، به عنوان كتاب علم اصول در حوزه  كفایه الاصولكتاب 

 را ت به صورت خطی ت به دست آوردم. بشراشد. سعادت یارم  بود و یك دوره علمیه نجف تدریس می

بها له شیخ حسن مامقانی ت این نسخه گرانالدین مامقانی ت نوه آیت الجا كه آیت الله آقا شیخ محیاز آن

شان در قم است. گفتنی است كه این را نداشت، آن را به ایشان اهدا كردم. كه اكنون در كتابخانه شخصی

ای از خاطرات شیرین پدرم را روایت كنم كه اثر نفیس، از پدرم به دست بنده رسیده بود، حالا باید خاطره

از آن باید بگویم كه معظم له در هنگام رحلت آیت الله مامقانی، هفت یا است. پیش  بشرادرباره دوره 

 فرمود:هشت سال داشت. ایشان می

ها نشسته است، و خطاب به آن« بشرا»روزی آیت الله مامقانی را دیدم كه در برابر كتاب چند جلدی 

نظر كردم! در ازدیدها صر ها كه نکشیدم! به خاطر شما از دید و بگوید: من برای شما چه رن چنین می

 كن  خلوت نشستم، تا شما را اندك اندك گرد هم آورم!

 ها از آیت الله مامقانیاستقبال پرشکوه مشهدی

ای به نام كوچه میلانی بود، پیرمردی معرو  است، كوچه« بازارِ سرشور»ای كه به نام در مشهد، در محله

م مشهد، برای ایشان احترام بسیاری قایل بودند، نام ایشان های مقیدر آن كوچه خانه داشت كه آذربایجانی

ای به یاد ماندنی از سفر حضرت آیت الله آقا شیخ حسن حاج ابراهیم میلانی بود. روزی برای پدرم خاطره

 مامقانی به مشهد روایت كرد:

وقتی ایشان  آن روزها كه سفر كردن دشوار بود، آقا شیخ حسن مامقانی به قصد زیارت، راهی مشهد شد.

ت كه نزدیکی مشهد است ت رسید، با جمعیت انبوهی از مردم مشهد روبرو شد كه به دعوت ما « طرق»به 

برای پیشواز آیت الله مامقانی تا طرق آمده بودند. آن وقت، از طرق تا مشهد فرش انداخته بودیم، بعد از 

از جماعت در مسجد جامع گوهرشاد را ای سکونت گزید، ما از ایشان اقامه نماینکه آقا شیخ در خانه
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بست؛ جمعیتی كه در حرم بود، درخواست كردیم كه قبول كردند. آقا شیخ كه در محراب مسجد قامت می

 «ام.كردند. چنین نماز جماعتی شکوهمند را در عمرم ندیدهبه ایشان اقتدا می

 یادکردی از آقا شیخ عبدالله مامقانی

فرمود: بروید از شیخ عبدالله حسن مامقانی سؤالی داشت، ایشان میهر گاه كسی از آیت الله شیخ 

دانستند. یکی از كسانی كه خدمت آقا شیخ حسن رسیده جواب آن را بگیرید. این شیوه مراجعه را همه می

 گفت: له او را به پسرش شیخ عبدالله ارجاع داده ، به پدرم میبود و بعد، معظم

ب خودم را گرفتم. بعد رو به ایشان كردم و گفتم: آقا شیخ عبدالله! این نزد شیخ عبدالله رفتم و جوا»

پاسخ از شماست، یا از پدرتان؟ ایشان جواب داد: آنچه گفتم، فتوای پدرم آیت الله مامقانی است. چطور؟ 

 بعد خندیدم و گفتم: این همه آوازها از شَه بُوَد/ گرچه از حلقوم عبدالله بُوَد.

 سرمشق طالبان علم

مرحوم آقا شیخ عبدالله مامقانی، دایی پدرم بود. همسر اول ایشان، دختر آیت الله العظمی آقا شیخ 

از آثار ایشان است كه ظر  سه سال تألیف شده است. مایه افتخار  تنقی  المقالعبدالله مامقانی بود. كتاب 

رخوردار شده است. پدرم شیعه است كه چنین عالمی، از عنایت حضرت ولی عصر ت اروحنا له الفدا ت ب

فرمود: مرحوم دایی، در نجف و در دمای شصت درجه، این اثر را به وجود آورد. درباره كتاب یاد شده می

را به سامان رساند، روزها در  تنقی  المقالایشان به كلی از همه رفت و آمدها چشم پوشید تا بتواند كار 

دی با طبقه بالا داشت. سبدی به ریسمانی آویزان بود كه تا سردابی مش ول تألیف و تحقیق بود كه فاصله زیا

داد و خواست آن ریسمان را با دست خود تکان میرسید، هر وقت كه دایی، كتابی میپای پنجره سرداب می

 فرستاد كه فلان كتاب را برایم توی سبد بگذارید!بعد پی ام می

 عنایت ولی عصر )عج(

شیخ طوسی  تهذیبِا شیخ عبدالله مامقانی نقل كردند كه شبی به كتاب پدرم و نیز دیگران از مرحوم آق

دانستم كه در آن وقت چه های داخل سردابم نبود، اصلاً نمیمحتاج شدم در حالی كه در مجموعه كتاب

های دراز بکنم، هر چند كه مصادر و مدارك تحقیقی دیگر در دسترس من بود. آن ایام عادت داشتم كه شب

را به پایان رسانم. حالا نیمه شب حیران و مستأصل  تنقی  المقالماندم، تا كتاب سحرگاه بیدار می زمستان تا

شدم. تنها راهی كه در آن خلوت شب به ذهنم آمد، این بود كه به حضرت ولی عصر ت سلام الله علیه ت 

طاب به حضرت حجت های درماندگی، خمتوسل شوم و از ایشان بخواهم كه مرا نجات بدهند. در آن لحظه
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ام، در حقیقت، خدمت به ساحت شما است، از محبت در حق گفتم: آقا جان! آنچه مش ول تألیف آن شده

 من دریغ نکنید!

هایی بروم كه در ای زده شد، پیش خودم گفتم؛ بلند شوم و سراغ كتابناگهان، در تاریکی ذهنم جرقه

جا كه رسیدم، با این كه آن بود كه برایم آورده بودند. به آنای های كهنهجا كتابام، آنگوشه سرداب گذاشته

شیخ طوسی را كف دستم دیدم، از  تهذیبكتاب ها را بارها دیده بودم، دستم را میان آنها بردم. وقتی كتاب 

خوشحالی بال درآوردم و بعد از حضرت ولی عصر تشکر كردم، سر جای خودم برگشتم و مطالبی را كه 

آن كتاب استخراج كردم و نوشتم و بعد آن را به جای خودش برگرداندم، عجیب است، خواستم، از می

رفتم و همه كتاب ها را كنار زدم تا آن را بردارم، اثری از آن نبود، در واقع ، كتاب  تهذیبوقتی دیگر سراغ 

بود كه دست تهذیبی كه من از آن استنساخ كرده بودم، در میان كتاب های سردابم نبوده است. آن لحظه 

 حس كردم. تنقی  المقالغیب را در تألیف اثر 

 با حضرت سجاد آخرین وداع امام حسین

تان، همواره توفیق منبر و افتخار خدمت به حضرت سیدالشهداء ت شما در طول زندگی 15آقا سید علی!

سجاد ت سلام الله علیه ت اید و در منابر خود، از آخرین وداع امام حسین با امام سلام الله علیه ت را داشته

یا »بر زبان آورد، این بود:  اید. آخرین عبارتی كه حضرت در هنگام وادع با حضرت علی بن الحسینگفته

قصد شما بی گمان این است كه شنوندگان از مکتب  16«بنی ایاک و ظلم من لایجد علیک ناصر الا الله

یابد، ای جز خداوند نمیكسی كه یاری كننده معنوی سیدالشهداء، درس انسانیت بیاموزند و نسبت به

جسارت و ستم روا ندارند. اكنون، داستانی از حیات پرافتخار مرجع عالیقدر شیعه، حضرت آیت الله خویی 

به فرزند عزیزش به  روایت میکنم، كه به لحاظی میتوان آن را تجربه شده موعظه حضرت حسین بن علی

 حساب آورد.

 لله خوبی )ره(جسارت به مقام آیت ا

اش كه متجدد بودند، بنده در كربلا، در خدمت پدر بزرگوارم بودم كه شخصی از ایران، همراه با خانواده

ای نبرده بود، از  بالید و از اخلاق انسانی بهرهبه عراق آمد. آن شخص از كسانی بود كه بسیار به خود می

با مادرِ برادرم محرم بود. آنچه برای من درخور توجه  طرفی ما با او نوعی خویشاوندی داشتیم؛ یعنی، ایشان

                                                           
 . منظورشان مرحوم آیت الله سید علی میلانی فرزند مرحوم آیت الله سید عباس میلانی نوه آیت الله العظمی سید محمد هادی میلانی است 15

 .318، ص 72. بحارالانوار، ج 16
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گفتم، ها به كربلا آمدند، چندان اعتنایی نکرد، پیش خودم میبود، این بود كه مرحوم پدرم بعد از این كه آن

ای با او طبیعی است كه خویشاوندی با چنین موقعیتی به عراق بیاید و خانواده ما برخورد گرم و صمیمانه

زده شدم. رود، شگفتها نمیشود و حتی به دیدن آنشد. وقتی دیدم كه پدرم از آمدن آنها باخبر میداشته با

 به هر حال آن شخص نزد پدرم آمد و با والده مقامی ملاقات كرد و بعد از كربلا به نجف اشر  رفت. 

نی كم نبودند، به ها بود و در حوزه نجف، فضلای آذربایجاناگفته نماند كه آن شخص، از آذربایجانی

الله آقا شیخ محمدعلی اردوبادی ، ایشان را برای صر  ناهار همین خاطر بود كه شوهر عمه ما؛ یعنی آیت

كه به آن شخص احترام بگذارد از الله اردوبادی، برای اینبه منزل خود دعوت كرد. گفتنی است كه آیت

 ن روز به منزلشان بیایند.همه فضلای آذربایجانی مقیم حوزه علمیه نجف خواست كه آ

 رخداد ناخوشایند

الله خویی، نظری مثل دیگران ندارد و میزبان، خبر نداشت كه آن شخصِ م رور، نسبت به حضرت آیت

ها كه آمدند و از آنها پذیرایی پیش از ناهار شد، سفره های آن روز بودند. مهمانمعظم له نیز از دعوت شده

های دیگر سر سفره الله خویی مثل مهمانها كشیدند، آیتغذا را برای مهمان را در اتاق بزرگی انداختند و

ای شان را طر  سفره دراز كردند ، آن شخص رو به ایشان كرد و جملهنشسته بود، همین كه ایشان دست

آمیز الله خویی، آن قدر از شنیدن آن سخن جسارتبر زبان آورد كه همه مهمان ها سخت متأثر شدند. آیت

ناراحت شدند كه دست از غذا و سفره كشیدند و كناری نشستند. آن شخص خودپسند و ثروتمند ت كه آن 

بهاترین اتومبیل خارجی را داشت ت خرسند بود كه از آیت الله خویی انتقام گرفته است. گویی روزها گران

 مایی كند.ها منتظر بود، تا چنین مجلسی پیش آید و جلوی علمای آذربایجانی خودنكه سال

ها كه گفت: مهمانراوی این ماجرای تلخ و فراموش نشدنی، مرحوم آیت الله اردوبادی است. ایشان می

غذاشان را خوردند و سفره را برچیدند، آیت الله خویی در حالی كه هنوز ناراحتی در سیمای ایشان پیدا 

ی كه خم شده بودند و مش ول وضو بود، از اتاق پذیرایی بیرون آمدند و طر  حوض آب جلو رفتند. موقع

كردند، بار دیگر به شدت لرزید، بسیاری از فضلا كه آن صحنه را تماشا میهایشان میگرفتن بودند، شانه

ها یکی یکی از خانه متأثر شدند. به هر حال، آیت الله خویی خداحافظی كردند و رفتند ، بعد میهمان

 الله اردوبادی بیرون رفتند.آیت
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 انت به مظلومسزای اه

كرد كه دست خداوند چنین عمل سفر آن شخص به عراق تمام شد و به ایران بازگشت. كسی فکر نمی

اند كه ورق بسیار سریع برگشت و آدم كند و سزای جسارت به مظلوم در همین دنیا مشاهده شود. نقل كرده

ر نزولی شد. او ناچار شد كه م رور و ستمکار، در زندگی و موقعیت و ثروتی انبوه كه داشت، دچار سی

دل به جایی اتومبیل مخصوصش را بفروشد و بعد، چیزی نگذشت كه همسرش از او جدا شد. كار این سیه

ای به صورت آدم كشیده شد كه دیگر نتوانست در تهران بماند و ناچار به زاهدان كوچ كرد و در خرابه

شهرداری آن شهر، برنامه كفن و دفن او را به عهده  كس و كار بود وگمنامی جان سپرد. شنیدم كه مرده بی

ای از راستی و درستی حدیث حضرت سید الشهدا ت سلام الله علیه ت حکایت ندارد گرفت . آیا چنین تجربه

 17«؟ایاک و ظلم من لایجد علیک ناصر الا الله»كه فرمود: 

 یادکردی از آقا شیخ عبدالکریم حائری

دارم، از پدرم شنیدم. در جریان استقلال عراق و پیکار با انگلیس ت كه در  داستانی كه قصد روایت آن را

دوران زعامت و مرجعیت میرزای شیرازی دوم رخ داد ت حوزه علمیه شیعه از شهر سامرا به شهر كربلا 

شان را در ایران انتقال یافت. حضرت آیت الله العظمی آقا شیخ عبدالکریم حائری، كه تحصیلات حوزوی

نده بودند، به قصد تدریس و اقامت راهی كربلا شدند. ایشان از همان روز ورود به حوزه، در شمار گذرا

كسانی بود كه مرحوم میرزای دوم ت حضرت آیت الله العظمی آقا شیخ محمدتقی شیرازی ت به آنها مهر 

كردند؛ م اقامه میكردند و نماز جماعت هورزیدند. آقا شیخ عبدالکریم، آن روزها در حوزه تدریس میمی

 اما از لحاظ مالی در تنگنای سخت و جانکاهی بودند.

 تصمیم آقازاده حاج محسن آقا اراکی

اند ت پسر حاج آقا محسن اراكی بود، كه پدر در شهر اراك ت كه از دیرباز عالمان دین مجلس درس داشته

. آن مرد بزرگ هم ماجرایی دارد بزرگوارش را باید از بركات وجودیِ میرزای شیرازی دوم به حساب آورد

ای تشکیل كنم. به هر حال، به ذهن ایشان آمد كه در شهر اراك، حوزه علمیهكه در فرصتی، آن را نقل می

ای برای تحصیل طالبان علم و پرورش فاضلان آید. بعد آنها روانه حوزه علمیه بزرگ عراق گردد و زمینه

. از همین روی، پسر حاج آقا محسن اراكی به عتبات عالیات شوند و در نشر علوم و معار  دین بکوشند

                                                           
 . همان.17
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شود، تا با مراجع عالیقدر آن روزگار به رایزنی بپردازد و با عالمی مدیر و مدبر برای تأسیس مشر  می

 حوزه علمیه در اراك آشنا گردد. 

 نظر مراجع بزرگ نجف درباره شیخ عبدالکریم حائری

مور شیعه، حضرت آیت الله آقا سیدمحمد كاظم یزدی ت صاحب ایشان در شهر نجف، خدمت مرجع نا

گوید: كند. مرحوم آقای یزدی در پاسخ میله درخواست راهنمایی می رسد و از معظمت می عروه الوثقی

آید، آقا شیخ عبدالکریم حائری است. ای و به خوبی از عهده این كار بر میكسی كه شما دنبال او آمده

 كفایه الاصولج آقا محسن اراكی به محضر آخوند ملامحمدكاظم خراسانی ت صاحب سپس پسر مرحوم حا

شود كه توان تأسیس و مدیریت حوزوی را داشته باشد. جالب است كه رود و عالم بزرگی را جویا میت می

انده كند كه آیت الله سید محمدكاظم یزدی شناسای را به ایشان معرفی میآخوند خراسانی نیز، همان گزینه

دهد، به درد گوید: آقا شیخ عبدالکریم حائری كه الان در حوزه علمیه كربلا درس میبود. آخوند به ایشان می

 خورد، اگر ایشان چنین پیشنهادی را قبول كند، حوزه علمیه موفقی در اراك خواهید داشت.شما می

 ملاقات با آقا شیخ عبدالکریم حائری

های زیادی ها، قرضکریم كه در كربلا ساكن بود، بر اثر گرفتاریاز طرفی، مرحوم حاج شیخ عبد ال

داشت و دیگر حلقه تدریس و نماز جماعت ایشان، چندان چشمگیر نبود، سرانجام، آقا شیخ به توسل روی 

 اش فراهم آورد.آورد تا خداوند از طریق پیامبر و خاندان مطهرش، گشایشی را در زندگیمی

شود، تا با آیت الله آقا شیخ ده مرحوم آقا محسن اراكی به كربلا مشر  میدر چنین موقعیتی، آقازا

تر گفتم، آقا شیخ عبدالکریم، در آن كه پیشعبدالکریم ملاقات كند و ایشان را از عراق به ایران آورد. چنان

 روزها، دشوارترین روزگار عمرش را پیش رو داشت، 

 راهنمای اتفاقی

هایی كه به نظاره آنها شود، در میان كتابفروشی میائری، وارد یك كتابروزی از روزها، آیت الله ح

گوید: اگر ممکن كند و میفروش میكشاند. آقا شیخ رو به كتابایستاده بود، كتابی او را به سوی خود می

كند و كتاب مورد نظر را فروش دست دراز میاست آن كتاب را كه توی قفسه است، به من بدهید. كتاب

دهد. جالب این است كه ایشان پیش از آن كه كتاب را باز كند و در آن دارد و به شیخ عبدالکریم میرمیب

خواند: اگر كسی گرفتاری دارد به حرم حضرت بیند و میتورقی كند، عبارتی را در پشت جلد كتاب می

به جای آورد و در سجده  سید الشهدا ت سلام الله علیه ت مشر  شود و در بالا سرِ حضرت، دو ركعت نماز
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گاه كه وی از حرم بیرون رود، مشکل او به آن« استخیر بالله خیره فی عافیه»خویش، صد مرتبه بگوید: 

 شود.سرعت حل می

 گشایش پس از توسل و نماز و دعا

دهد و از كتابفروشی بیرون آقا شیخ عبدالکریم بی آن كه لای كتاب را باز كند، تحویل صاحب آن می

طور كه سفارش شده بود، در ناحیه بالا سرِ رود. همانید و به شتاب طر  حرم حضرت سیدالشهدا میآمی

اش شود كه مش ول زیارت گردد، دستی از پشت به شانهدهد. سپس بلند میحضرت، اعمال را انجام می

گرداند و یخ، سر برمیشنود: آیا شما آقا شیخ عبدالکریم هستید؟ شخورد و صدای ناشناسی را میمی

گوید من پسر حاج آقا محسن اراكی هستم. در حالی كه از دیدن او خوشحال گوید: آری، چطور؟ میمی

ای نبود و آقا جا تشریف بیاورید، چارهمانم، لطفاً آنگوید: طر  درِ قبله چشم به راه شما میشده بود، می

حترمی كه از زایران سید الشهدا است، زیاد معطل شیخ زیارت مختصری كرد و روانه شد، تا آقا سید م

 نشود.

 رهایی از دیون و حرکت به سمت ایران

كنند. آقای نشینند و با هم صحبت میآقازاده حاج آقا اراكی و آقا شیخ عبدالکریم در گوشه ایوانی می

ماند تا آقا منتظر میكند و اراكی نیت خودش و ماجرای دیدار با مراجع بزرگ عراق و نتای  آن را بیان می

شیخ عبدالکریم نظر خودش را اظهار كند. بالاخره، ایشان بازگشت به ایران و برنامه تأسیس حوزه علمیه در 

گوید: عیبی ندارد؛ اما به من مهلت بدهید تا كارهایی كه لازم است انجام بدهم پذیرد و میشهر اراك را می

خواهید آقا شیخ؟ ایشان در گوید: برای چه مهلت میاكی میو بعد بار سفر را ببندم. پسر حاج محسن ار

 توانم با این وضع حركت كنم آقا سید! هایی دارد. من كه نمیگوید: بالاخره هر كسی گرفتاریجواب می

كند و بردار نیست و رو به قبر حضرت سید الشهداء ت سلام الله علیه ت میآقازاده آقای اراكی دست

دهم كه مشکل خودت را بگو! آقا شیخ عبدالکریم شما را به این امام حسین قسم می گوید: آقا شیخ!می

گوید: مشکل من كند. وقتی ایشان میشود از دیون خود سخن بگوید كه بر پشت او سنگینی میناگزیر می

ید: گوزند و میهاست و باید مال مردم را بپردازم و بیایم، پسر حاج محسن اراكی لبخند  میاین قرض

رود و همه دیون درنگ همراه آقا شیخ عبدالکریم سراغ طلبکارها میكه مشکلی نیست آقا شیخ! بعد، بیاین

 كنند.پردازد و فردای آن روز از عراق به سمت ایران حركت میكوچك و بزرگ وی را می
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 تأسیس حوزه علمیه قم

یخ عبدالکریم ، پس از استقرار در آن گفتند: آیت الله آقا شآن روزها، به شهر اراك، سلطان آباد می

آورد. برخی بزرگان كه از  فقهای دوران معاصر به شمار ای نیرومندی به وجود میسامان، حوزه علمیه

آیند، در محضر معظم له پرورده شده اند؛ آقا سیدمحمدتقی خوانساری ، آقا سیداحمد خوانساری، آقا می

اند كه حضرت آقا شیخ عبدالکریم، در سفری كه نبی اراكی، گفتهسیدمحمدرضا گلپایگانی و آقا شیخ عبدال

-آید، با پیشنهاد كوچیدن از اراك به قم روبهبه قصد زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر قم می

شود. عالمان بسیاری كه قدر و منزلت علمی وی و نیز مدیریت معظم له در ایجاد حوزه و پرورش رو می

ای حوزه علمیه كنند كه ایشان به قم بیایند و در جوار حضرت معصومهخته بودند، اصرار میفضلا را شنا

ای عظیم را كند و سپس حوزه علمیهتأسیس كنند. از پدرم شنیدم كه آقا شیخ عبدالکریم ناگزیر استخاره می

ریزد. از آن ی میباشد، پدر شهر قم كه مورد توجه اهل بیت و عصمت ت سلام الله علیهم اجمعین ت می

 كند.خویش را در قم سپری می قدرگرانسپس، آقا شیخ عبدالکریم، دهه آخر عمر 

 یادکردی از آخوند ملامحمدکاظم خراسانی

 درس گرفتن روی پشت بام!

گرفتم و در همان شیخ مرتضی انصاری را درس می رسائلفرمود: هفده سالم بود كه كتاب پدرم می

آید كه به خاطر كم سن و سال بودن، به كردم. یادم میرا به خوبی فهم و درك می روزها، مطالب علم اصول

رفتم. از طرفی، آخوند خراسانی ت كه در شبستان مسجد شیخ طوسی بود ت نمی كفایه الاصولمجلسِ درس 

كرد و سرانجام به پشت بام مدرسه قوام رفتم كه دیوار به دیوار مسجد شیخ شوق آن درس رهایم نمی

وسی بود. حالا روی پشت بام، به درس آخوند خراسانی گوش جان سپرده بودم كه صدایی خاص بود و ط

آید كه پدرم نخست در مکتب آخوند خراسانی به فراگیری علم شد. پس به دست میبه روشنی شنیده می

 اصول پرداخت و سپس به درس مرحوم آقا ضیاء عراقی رفت.

 یادکردی از آیت الله ضیاء عراقی

توان گفت كه ایشان، بیان بسیار خوب و گیرایی درباره شیوه تدریس حضرت آقا ضیاء عراقی، می

گفت: من در حوزه نجف، بیش از یك دوره به درس آقا ضیاء رفتم. ایشان برای من فق  داشت. پدرم می

الت رفاقت داشت. یك استاد نبود و رابطه ما فراتر از رابطه شاگرد و استاد بود. ایشان نسبت به بنده، ح
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كرد: محمدهادی! خسته شدم عزیز! بیا كنار ش ّ كوفه برویم و كمی قدم بزنیم و همان جا گاهی مرا صدا می

 غذایی بخوریم!

فرمود: به مادر محمدعلی بگو؛ امروز چلوخورشت گاهی اوقات مرحوم استاد، آقاضیاء عراقی به من می

ای كه نسبت به شاگردش داشت، تاد روی دوستی و علاقه ویژهقیمه تهیه كند كه من بیایم! به هر حال، اس

كرد. ناگفته نماند كه جز آقا ضیاء عراقی، آیت الله شریعت اصفهانی و آیت الله گونه دوستانه رفتار میاین

 آقا شیخ محمدحسین نائینی اساتید پدرم بودند.

 یادکردی از آیت الله بروجردی و آقا شیخ بزرگ تهرانی

بارها شنیدم كه مسجد شیخ طوسی ت كه مَدرس آخوند ملامحمدكاظم خراسانی بود ت هر روز،  از پدرم،

باشند، عبارتند از: آیت داد. برخی شاگردان آخوند كه بسیار سرشناس میدو هزار شاگرد را در خود جای می

ی و حضرت آقا شیخ الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله آقا حسین قمی، آیت الله آقا حسین بروجرد

 آقا بزرگ تهرانی.

 رفاقت دیرینه آیت الله بروجردی و شیخ آقا بزرگ تهرانی

های علمیه و كشور داشتند، مرحوم آیت الله العظمی بروجردی؛ به دلیل موقعیت مخصوصی كه در حوزه

هد شدند و مهمان رفتند. وقتی كه شیخ آقا بزرگ تهرانی به ایران آمدند، وارد مشبه دیدار هر شخصیتی نمی

پدرم بودند. هنگامی كه ایشان به قم آمدند، حضرت آیت الله به دیدارشان رفتند. جالب است كه از معظم له 

روید، چطور به ملاقات آقا شیخ بزرگ تهرانی رفتید؟ ایشان پرسیدند؛ شما كه به دیدن هیچ شخصیتی نمی

ه سال تمام به ستون مسجد شیخ طوسی تکیه دادیم دهند: من و شیخ آقا بزرگ تهرانی، دوازدچنین پاسخ می

و در كنار همدیگر از درس آخوند خراسانی استفاده كردیم! مقصود این است كه ما رفاقت دیرینه داریم و 

ای قائل شوم. ناگفته نماند كه آیت الله شیخ آقابزرگ تهرانی نیز، باید برای چنین دوستی احترام ویژهحال می

وجردی احترام خاصی قائل بود. حاصل همان ارادت بود كه آقا حسین بروجردی هزینه برای آیت الله بر

كه آقا بزرگ تهرانی رن  تألیف آن را بر  الذریعه الی تصانیف الشیعهچاپ یکی از مجلدات اثر گران سنگِ 

 خود هموار كرده بود، تقبل كردند.

 یادکردی از آقا شیخ مرتضی حائری

شیخ حر عاملی  وسائل الشیعهحمد حجت ت رضوان الله علیه ت نصف كتاب حضرت آیت الله آقا سید م

آورد. این میراث قیمتی، پس از رحلت خرد و همراه خودش به قم میرا ت به خ  خود شیخ ت در نجف می
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-گردد كه همسر آقا شیخ مرتضی حائری یزدی است. گفتهایشان به عنوان سهم الارث، نصیب دخترشان می

داشت. شبی در عالم  شیخ مرتضی، علاقه زیادی به زیارت حضرت علی بن موسی الرضا اند كه مرحوم

اند. بر اساس این شود، در حالی كه هزینه سفر ایشان را تقبل كردهبیند كه به مشهد مشر  میرؤیا می

یند، گزشود و در نزدیك ترین مکان نسبت به حرم سکونت میرؤیاست كه ایشان عازم زیارت امام رضا می

رسد. ای كه در عالم رؤیا به ایشان وعده داده شده بود، نمیگذرد و خبری از حوالهزمانی از آغاز سفر می

 گوید؛ پس جریان خواب چه بود؟پیش خود می

 وسایل الشیعهواگذاری نسخه خطی 

آن  دارد، تارا برمی وسائل الشیعهپیش از حركت به سمت مشهد، آقا شیخ مرتضی حائری، نسخه خطی 

را به كتابخانه آستان قدس رضوی واگذار كند. در آن زمان، شخصی به نام آقای ولائی ت رحمه الله علیه ت 

كرد. ایشان، مبلغ سیصد تومان برای نصف كتاب شناس بود و قیمت نسخه های خطی را تعیین میكتاب

-حویل كتابخانه آستان قدس میپذیرد و آن را تكند و آقا شیخ مرتضی حایری میوسایل الشیعه پیشنهاد می

دهد. و از طرفی دیگر، آورد و به نیازهای دیگر پاسخ میدهد. ایشان، از طرفی هزینه سفرش را فراهم می

خوشحال است كه نسخه خطی كتاب شیخ حر عاملی به همان شهری بازگشته است كه مرقد وی در آن 

 است.

 سخاوت شیخ مرتضی حائری

وسایل ره دستی بخشنده داشت، از سیصد تومانی كه بابت نسخه خطی آقا شیخ مرتضی حائری هموا
دهد كه دارد و هم مقداری به همسر خود میگیرد، هم خودش برای خرجی بر میاز آستان قدس می الشیعه

كند. آن اند، كمك میارث پدرش را در اختیار ایشان گذاشته بود و هم به رفقای زائری كه به مشهد آمده

اش به قم كند تا با خانوادهه خ  قطار تهران ت مشهد دایر شده بود. ایشان بلیت قطار تهیه میروزها، تاز

 بازگردد.

 خوابی که در مشهد تعبیر شد!

روزی كه آقا شیخ مرتضی، برای عیادت پسر خاله بنده ت مرحوم آقا سید حسن جزائری ت به منزل ما 

له رفت و با هم را ببینند. بعد ایشان به كتابخانه معظمآمد، به ایشان گفتم، پدرم علاقه دارند كه شما 

خداحافظی كردند. پدرم وقت رفتن شیخ مرتضی تا دمِ در خانه برای بدرقه كردن ایشان آمدند. پس از 
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كه خداحافظی كردیم پدرم، من و آقا سید مرتضی جزائری را صدا كردند و پاكتی را دست مان دادند و این

 ستگاه قطار بروید و آن را تقدیم آقا شیخ مرتضی كنید.فرمودند: الان به ای

ما معطل نکردیم و طر  ایستگاه رفتیم. قطار در حال حركت بود كه آقا شیخ مرتضی را پیدا كردیم و 

پاكت را ت كه روی آن نوشته بود: این مبلغ مربوط به خود حضرت است ت تقدیم ایشان كردیم.  گفتنی 

ای برای كسی داده است، بعد كه كمی كه داشت، گمان كرد كه پدرم نامه است كه شیخ مرتضی، درخواست

شود كه این سیصد تومان همان كند، معلوم میكند و ایشان از سر حوصله پاكت را نگاه میقطار حركت می

ای است كه در عالم رؤیا، وعده دادن آن را داده بودند. بدین گونه، رؤیای آقا شیخ مرتضی برای حواله

 آید.رؤیای حقیقی در می رت حضرت رضازیا

 وسائل الشیعهماجرای کتاب 

ای از آن، در های شخصی گوناگون بود. پارهدر عراق؛ در كتابخانه وسایل الشیعهنسخه های خطی كتاب 

ای دیگر از آن، در شهر شهر نجف اشر  در كتابخانه آقا سید محمد ت پسر آقا سید كاظم یزدی ت بود پاره

در كتابخانه آقا سید حسن صدر بود. پیش از آنکه از جریان تصحی  نسخه های یاد شده بگویم؛ كاظمین، 

باید دانست كه مرحوم شیخ حر عاملی، در تألیف این اثر عظیم روایی، شیوه خاصی داشت. شیخ، از 

د. در وقت آوررا فراهم می وسائل الشیعهای نیرومند بهره داشت و پس از رجوع به مصادر روایات، حافظه

افزود. افزون بر این همه، شد و مواردی را به اثر خود میاعاده نظر، متوجه كاستی و افتادگی روایات می

دهد. از این روی، هر كند و سپس، آن را بس  میشیخ كتاب خود را نخست به صورت مختصر تألیف می

 آورد.چهار بار گرد می وسایل الشیعهجزیی از اجزای 

 وسایل الشیعهمیلانی در تصحیح  نقش آیت الله

پدرم به دلیل ارتباطی كه با بیوت آقا سیدكاظم یزدی و آقا سید حسن صدر داشت، توانست، مجموعه 

در نجف را در یك مکان گرد هم آورد، تا كار تصحی  به سهولت  وسایل الشیعههای خطی پراكنده نسخه

شان را شروع كردند، عبارتند از: تحقیقی، همکاری انجام گیرد. افرادی كه با پدرم در این حوزه علمی و

ای، آیت الله سید ، آیت الله سید محمد حجت كوه كمرهالمیزانعلامه طباطبایی؛ صاحب تفسیر عظیم 

های ها ظر  شش سال به كار مقابله نسخهصدرالدین جزائری، میرزا باقر تبریزی و آقا شیخ علی آقا. آن

 رسانند.كار را به سامان میپردازند و می وسایل الشیعه
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 وسایل الشیعهآیت الله حجت و مالکیت نسخه خطی 

ای كه به كتابخانه شخصی مرحوم آقا سیدمحمد طباطبایی تعلق داشت، برای نسخه خطی وسایل الشیعه

های خطی كه سه نفر بودند، با مشاركت یکدیگر، آن را آورند. خریداران نسخهفروش به بازار كتاب می

ند. آنها عبارتند از: آیت الله سید محمد حجت، آقا سید محمد طباطبایی و آقا میرزا باقر تبریزی، خرمی

های خطی كتاب شیخ خرد و بدین صورت مالك نصف نسخهسپس سید محمد حجت، سهم دو نفر را می

قا شیخ گردد كه آن را به همسرش؛ آشود. پس از فوت ایشان، دخترشان صاحب این اثر میحر عاملی می

 كند تا به آستان قدس رضوی بفروشد.مرتضی حائری واگذار می
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 مصاحبه با آیت الله رضازاده

 کنکاشی در حوزه مشهد، دوره آیت الله میلانی

 

 رضا زاده  اللهآیتشرح زندگی 

شمسی وارد حوزه  1326آیت الله حاج شیخ رجبعلی رضازاده در تربت حیدریه به دنیا آمده و در سال 

 شمسی به مشهد عریمت می كنند. 1332سال تحصیل درسال 8علمیه آن شهر می شوند و پس از 

ادبیات را نزد ادیب نیشابوری، قوانین رانزد آیت الله شیخ عبدالنبی كجوری و لمعتین رانزد آیت الله حاج 

سطوح عالی را در نزد آیت  میرزا احمد مدرس فرا می گیرند و به تدریس دروس سط  مش ول می شوند.

به درس خارج آیت الله العظمی میلانی رفته و  1337الله حاج شیخ هاشم قزوینی فرا می گیرند و درسال 

كنند. ایشان در نجف اشر  در به نجف اشر  عزیمت می 1345پس از تلمذ از محضر ایشان، در سال 

راسانی و حضرت امام خمینی )ره( شركت دروس خارج دروس آیت الله العظمی خوئی، آیت الله وحید خ

سال در درس خارج آیت الله العظمی  18كرده و پس از یك سال به مشهد مقدس باز می گردند و به مدت 
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میلانی شركت می كنند. ایشان از هنگام ورود به مشهد مقدس همواره به تدریس در حوزه مش ول بوده اند 

 ه و اصول حوزه علمیه مشهد به شمار می روند. و هم اكنون نیز یکی اساتید مبرز خارج فق

 * با تشکر از حضرتعالی، ابتدا بفرمایید تحصیلات خود را از كجا و چگونه شروع كردید؟

شمسی وارد حوزه تربت حیدریه شدم، منطق را پیش مرحوم محمد بن راشد، پسر  1326بنده سال 

ندم و بقیه دروس را هم پیش آقایان دیگر. آخوند ملاعباس تربتی كه خیلی خوش بیان و مسل  بود خوا

، زمان كودتای آمریکایی، برگشتن شاه و سقوط مصدق، به همراه رفیقم جناب آقای عباسپور، وارد 32سال 

حوزه مشهد شدیم. آن ایام چه در تربت حیدریه و چه در مشهد، ایام بدی بود، خیلی اوضاع خطرناكی بود 

رای  كشته شدند. آن زمان اتاق پیدا كردن در مدارس مشهد، بسیار كار تقصیر در آن شبی هایو خیلی آدم

مرطوب قدیمی از مدرسه خان، توس  عماد تربتی كه داماد مرحوم كفایی پسر  مشکلی بود، بالاخره یك اتاق

را پیش مرحوم آقای ادیب، « مطول»آخوند خراسانی بود، به ما دادند كه الان جزء دانشگاه رضوی است. 

را پیش مرحوم شیخ عبدالنبی كجوری مازندرانی « قوانین»را پیش مرحوم آقای میرزااحمد مدرس، « ینلمعت»

نظیری در حوزه را پیش مرحوم آقاشیخ هاشم قزوینی كه استاد خیلی مشهور و بی« رسائل و مکاسبو 

ه درس خارج ماهی درس خارج مرحوم آقاشیخ هاشم ك 6-5مشهد بود، خواندیم. پس از اتمام سط ، شاید 

را تازه شروع كرده بودند، شركت كردیم تا این كه مرحوم آقای میلانی تشریف آوردند مشهد، رفتیم درس 

ای كه سال در فقهشان شركت كردیم، تا آخرین درس ایشان و آخرین كلمه 21سال در اصول و  18ایشان. 

یادداشت كردیم و نوشتیم. در بین این  از زبان مبارك ایشان صادر شد ما در درس ایشان بودیم و همه را هم

مشهد بودند و همزمان با درس در الله وحید خراسانی آن زمان  آیتباشد، رفتیم نجف.  45ها كه سال سال

طلبه  51-41آقای میلانی، یکی دو سال درس ایشان شركت كردیم، آدم خوش بیان و خیلی پركار بودند. 

رحوم آقای عبادی امام جمعه مشهد، آقای كرباسی رئیس دفتر پور، مجوان و پركار مثل مرحوم فردوسی

حکیمی نویسنده مشهور، در درس ایشان شركت می كردند. بنده در درس آقای محمد آقای وحید و آقای 

كردم، یك روز آقای وحید ما را خواستند و فرمودند سن وحید مثل درس مرحوم آقاشیخ هاشم، صحبت می

 4سال دیگر از جوانی شما باقی مانده است، شما بیایید نجف،  4ل، فرمودند، سا 36شما چقدر است؟ گفتم 

نفر  4سال كه نجف باشید نیاز به درس نخواهید داشت. ایشان وسیله رفتن ما به نجف را فراهم كردند، 

 .آقای كرباسی كه با هم رفیق بودیم بودیم بنده و رفیقم آقای عباسپور، آقای عبادی و

 مرحوم آقای میلانی هم مشورت کردید؟برای رفتن با  *
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در وقت رفتن بنده خدمت آقای میلانی رفتم و به ایشان عرض كردم كه ما تصمیم گرفتیم برویم نجف و 

خواهم بروم، فرمودند خواستیم با شما خداحافظی كنیم. فرمودند همین جا بمان، عرض كردم كه می

هم گذشته است، دیگر چیزی نفرمودند. ما به نجف رفتیم  اشاستخاره ذات الرقاع بگیرید، گفتم از استخاره

ها، در درس های نجف را دور زدیم، تا یك درس را انتخاب كنیم. در نتیجه دور زدن درسماه درس 2و 

ماه آخر هم در درس مرحوم  3-4فقه آقای خوئی مستقر شدیم. یك درس هم درس آقای وحید می رفتیم، 

ند، شركت كردم. این مدت بنده در مدرسه آقای بروجردی بودم كه نوعاً كردامام كه مکاسب تدریس می

های ماه های علماء بودند. مرحوم آقای مشکینی هم آنجا بودند. مرحوم امام شبهای تهران و بچهطلبه

رفت، خیلی هم از منبرشان خوب استقبال خواندند و آقای مشکینی منبر میرمضان آنجا نماز جماعت می

 شد.

 خویی اللهآیتاه علمی جایگ

بعد از یك سال دیدیم درس آقای میلانی برای ما از درس آقایان نجف مفیدتر است، این را احساس 

دوره قوانین را درس گفته بودم و  3-4رفتم نجف، كردیم و اهل تشخیص هم بودیم چون بنده وقتی می

ی بودیم دو مطلب من به ایشان اشکال توانستم تشخیص بدهم. در یك سالی كه ما درس آقای خوئرفتم، می

كردم، درست هم بود و بعداً در تقریراتشان هم عوض شد. ایشان دقیقاً همین دراسات را می گفتند، یك 

زدند روی منبر، همین جور كه تماشا گفتند، عمامه را میكلمه هم كم و زیاد نبود، عین دراسات را می

 ال نداشت. خواندند. كسی هم حق اشکفرمودند، میمی

 داد؟گرفت یا ایشان اجازه نمیابهت درس می *

خواستند ضب  كنند كسی حق اشکال نداشت، اشکال بعد از درس بود. دو موردی كه بنده نه؛ چون می

اشکال كردم، یکی در آن بحثی بود كه انسان به نیت خیرش مصاب و به نیت شر معاقب است، در این 

ایان یك جمعی دارند، آقای خوئی هم طبق همان دراسات یك جمعی بحث، دو دسته روایت داریم، آق

كردند و رد شدند، بعد از درس رفتم نشستم و گفتم آقا این جمعتان درست نیست باید این جور جمع 

بشود، ایشان گفتند نه. من ادله خودم را بیان كردم، ایشان رنگش پرید. درآمدم به آقای عبادی گفتم اگر 

گردد، چون اشکال بنده وارد بود، ایشان فرداش از حرفش اانصافی باشد از حرفش برمیآقای خوئی مرد ب

كند. یکی هم در بحث استعمال اكثر به برگشت لذا در این مورد، تقریرات آن دوره با دراسات فرق می

دم و به معنای واحد مطلبی ایشان دارد كه آقای فیاض در محاضراتش این را نوشته بود، این را من نگاه كر
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آقای فیاض گفتم شما ظاهراً اشتباه نوشتید، این را با خود آقای خوئی در منزلشان مطرح كردم كه این حر  

سازد. ایشان قبول نکردند، گفتم من فکر می كردم آقای فیاض، مقرر شما، اشتباه شما با مبنای خودتان نمی

 كرده است، اما معلوم شد كه شما خودتان غفلت كردید.

 شکند؟ها سر مقرر میولاً اول کاسه کوزهمعم* 

شکند، ضمناً معلوم شد تقریرات درس آقای خوئی دلیل بر فضل مقرر نیست، آقای واقعاً سر مقرر می 

شد، فردا كردند، یك كلمه هم تکرار نداشت. امشب كه مبحث طرح میخوئی با عبارات فصی  صحبت می

اضافه بود بعد دنبال بحث قبلی، یعنی این كان كلامنا را كه  ، همین قدر كلمه«كان كلامنا»فرمود شب می

های آقای خوئی كرد تمام این سال یك درس بوده است. لذا عین همان حر داشت خیال میانسان برمی

آوردند، عیناً همین دراسات بود، لذا نوشتن نوشتند میتقریرات بود، یعنی آقای فیاض دراسات را می

 كار مشکلی نبود. بالآخره بعد از یك سال ما نرفتیم و آمدیم مشهد.تقریرات آقای خوئی 

 درسهای دیگر مثل درس آقای حکیم چطور بود؟* 

گفتند كه برای ما مفهوم نبود، چند جلسه آقای حکیم هم بود ولی آقای حکیم عربی عراقی درس می

تیم، آقای زنجانی از شاگردان جلسه درس آقای زنجانی هم رف 41-51فهمیدیم. حدود رفتیم ولی چیزی نمی

 تر بود.مرحوم میرزا بود، درس ایشان یك مقدار وزین

 درس امام را چطور؟ * 

ماه بیشتر نرفتیم، یعنی آمدیم ایران. مرحوم آقامحمد روحانی كه در قم فوت كردند  2-3درس امام را 

تا شاگرد  14-15ته رفتیم، ایشان هف 2گفتند، درس ایشان را هم تقریباً ایشان هم آن زمان در نجف درس می

های حکیم هم از شاگردانشان بودند كه در زمان صدام اعدام شدند. خوب و فاضل داشتند، دو تا از بچه

نژاد از مشهد هم از شاگردهای خوب آقای علامه جعفری، آقای طبسی از فضلای مشهد و آقای عباس

هم ما در مشهد در درس آقای وحید مرتب نوشته  روحانی بودند. درس ایشان در بحث ترتب بود و آن را

كند هایی اشاره میبودیم، دیدم آقای روحانی هم چیزی اضافه از آقای وحید ندارد، بلکه آقای وحید به نکته

 كنند.كه ایشان اشاره نمی
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 میلانی اللهآیتموقعیت علمی 

ر بنده آقای میلانی آدمی كم نظیر غرض اینکه آمدیم مشهد و تا آخرین درس آقای میلانی بودیم. به نظ 

بود و علماً و عملاً شناخته هم نشد. ایشان فوق العاده با تقوا بود و هم خیلی دقیق بود، یك مطلبی امشب 

گویم یادداشت كنید فرمودند آن جوری كه میفرمودند و میفرمودند، باز فردا شب همین مطلب را میمی

كردند، لذا جمع و تقریر بیان می 4-5ر، یك مطلب را در یك هفته یك تقریر آخر، پس فردا شب تقریر آخ

جور كردن این تقریرات مشکل بود. چنان كه بر عکس آن جور كه مشهور شده بود، آقای میلانی فوق العاده 

فرمود من یك امضاء هم در این نظام طاغوت با نظام شاه مخالف بود، مخالفتش در حدی بود كه می

دم است، مدرس اف انی كه از ممتحنین آقای خوئی در نجف بود، آمده بود مشهد و كنم، حتی یانمی

خواست مشهد بماند، به معرفی یا امضای آقای میلانی نیاز داشت و ایشان امضاء نکرد و گفت به هیچ می

كرد و  گیرم، ایشان هم رفت قم و ظاهراً آقای شریعتمداری برای ایشان اقدامها تماس نمیعنوان با طاغوتی

گفت و از آن در ایران باقی ماند، یعنی آقای میلانی در این حد مخالف بود اما چون به كسی چیزی نمی

یعنی آنهایی كه طرفداراسلام منهای روحانیت بودند، به خاطر اینکه آقای میلانی دكتر « منهائیون»طر ، 

عنوان اینکه ایشان انقلابی نیست، خیلی شریعتی را رد كرد، خیلی با آقای میلانی مخالف بودند. اینها تحت 

دانستیم ایشان چه آدم انقلابی عجیبی است. در هر كوبیدند. حال آن كه ما میانصافانه آقای میلانی را میبی

 صورت آقای میلانی هم انقلابی خیلی سرسختی بود و هم خیلی با تقوا بود و هم واقعاً خیلی دقیق بودند.

 میلانی اللهآیتمبارزات سیاسی 

گری ایشان به خصوص همراهی دهد که انقلابیالله میلانی نشان میمطالعه احوالات مرحوم آیة* 

 به بعد فروکش کرد، درست است؟ 33ایشان با حضرت امام، یک اوجی داشت که ظاهراً از سال 

آقای میلانی دانستیم كه دانستیم، اجمالش این است كه ما از نزدیك میفروكش شدنش را ما واقعاً نمی

خواهم وارد بحث بشوم كه قرائن زیادی بیان بکنم، ولی یك مرتبه دانند، نمیاصلاً دستگاه را طاغوت می

نظیر گویند. تا این كه مرحوم آقای صدرالدین حائری شیرازی كه بسیار آدم كمدیدیم ایشان كمتر چیزی می

ت كشید،  یك روز آمد مشهد و گفت خبر و خوش فکر و انقلابی بود و برای پیروزی انقلاب خیلی زحم

داری كه آقازاده )سیدعلی میلانی(، دست گل به آب داده است!، گفتم چه كار كرده است؟ گفت دیدن فرح 

آید و رفته است، گفتم چنین چیزی نمی شود، گفت رفته. ما تحقیق كردیم معلوم شد وقتی شاه به مشهد می

را مجبور می كند كه در حرم به دیدن شاه بروند، علماء رفتند و ایشان ای از آقایان رود، ساواك عدهحرم می

هم به دیدن شاه رفته است نه فرح. به آقای حائری گفتم داستان از این قرار است. بعد ایشان به آقای میلانی 
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م شود بچه من برود آنجا! آقای حائری گفتند كه گفتگفت نمیكرد، میگفته است آقای میلانی قبول نمی

زد  و حالت آقای میلانی مقداری فشار خون هم داشت و گاهی فشار خونش بالا می -رضازاده گفته است 

خواست بیفتد. بعد قریب دو گوید تا گفتم، یك مرتبه ایشان نشست، حالتی كه میمی -كرد سکته پیدا می

ه. ما آن وقت مدرسه آقای میلانی داد و نه خاناش راه میهفته یا سه هفته پسرش را طرد كرده بود، نه مدرسه

گفتیم، یك روز درس ما كه تمام شد، آقاسیدعلی آمد گفت من با شما كاری دارم، ما رسائل و مکاسب می

رفتیم در اتاقی و در را بست، اول گریه زیادی كرد، گفت شما به آقای حائری گفته بودید كه من به دیدن 

فت كه آقای حائری از قول شما به پدر من گفته است؟ گفتم بله، شاه رفتم؟ گفتم بله، نرفتید؟ گفت چرا، گ

به ما گفتند شما به دیدن فرح رفتید، ما هم تحقیق كردیم دیدیم فرح نبوده، به دیدن شاه رفتید، باز گریه كرد 

كنید من این قدر عقل ندارم كه رفتن من به دیدن این مرد هم برای خودم و هم برای گفت: شما خیال می

م، هم برای دنیامون و هم برای آخرتمان خراب است. برای چه من به دیدن او بروم برای پول؟! برای پدر

دانی چرا رفتم؟ گفت گویم چرا رفتم ولی تا زنده هستم نگویی. میباز گریه كرد گفت به شما می ؟!ریاست

فت یا باید به دیدن شاه به ام را هم آوردند، رئیس ساواك گساله 7-8من را خواستند ساواك، خانم و دختر 

ها، نه یك نفر، دو نفر، چندین نفر دهیم به این ساواكیحرم بروی یا پیش چشمت خانمت و دخترت را می

بستی گیر كردم آن وقت چه كسی مثل من در این شرای  قرار ها تجاوز كنند. گفت من در چنین بنبه این

ه كرد. ما هم تا ایشان زنده بود به هیچ كس نگفتیم. رفت، هست كسی كه نرود؟! باز گریگرفت و نمیمی

اش فروكش كرد، این مسأله بوده بعد ما فهمیدیم علت این كه آقای میلانی یك مقدار از آن تیز و تندی

 های این جوری بود نه به خاطر زندان و اعدام.است. پس فروكش كردن ایشان به خاطر تهدید

 میلانی اللهآیتمقامات معنوی 

 اجع به مقامات معنوی مرحوم آقای میلانی اگر نکاتی هست بفرمایید؟ر *

-من به ایشان خیلی معتقد بودم، همین آیةالله بهجت كه ایشان هم به نظر من فرد كم نظیری بود، می 

گفت آقای میلانی دوم هم ندارد. آقای میلانی از نظر معنویت آدم خیلی كم نظیری بود و خیلی هم كارهایش 

ود و خیلی هم شجاع بود. یك داستانی از آقای زبرجدی كه متولی آستانه شیراز است، نقل كنم. در پنهان ب

سفری به شیراز، دید و بازدیدی با علمای شیراز داشتیم، بازدید آقای زبرجدی كه رفتم گفت شما 

ا بردم گفت: من تحصیلاتتان كجا بوده است؟ همین شرحی كه به شما دادم را گفتم، وقتی اسم آقای میلانی ر

تومان  411در قم شاگرد آقای خمینی بودم، پدرم از علمای شیراز بود، خواستم بروم مشهد، پدرم  42سال 

نفر هم به اتفاق من آمدند گفتند حالا كه  6به من پول داد گفت از كسی هم قرض نکنی، وقتی راه افتادم 
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قای میلانی نوشت سر پاكت را بست و پشت پاكت ای برای آآییم. آقای خمینی یك نامهپول داری ما هم می

و فرمود این را به آقای میلانی   -هم نوشت یا ننوشت« عظمی»تردید دارم  -الله میلانی آیتنوشت حضرت 

ها خرج شد، رفتیم حرم امام رضا)ع( وقتی بیرون آمدم تومان از این پول 91بدهید. ما تا مشهد رسیدیم، 

رها زدند، برگشتم رفتم داخل حرم و هر چه با امام رضا)ع( جر كردیم آقا ما بها را جیبدیدم بقیه پول

برهای حرم شما هم جیب ما را زدند!. خبری نشد. نفر هم همراه ما هستند، جیب 6چکار كنیم، پول نداریم، 

خواب  ناامید رفتیم پیش رفقایمان اما قضیه را نگفتیم. گفتند گرسنه هستیم شام بخوریم، گفتم فعلاً وقت

كنیم، صب  زود هم حركت كردیم كه اینها بیدار نشوند است، بخوابید فردا صب  صبحانه خوبی درست می

بگویند گرسنه هستیم و باز رفتیم حرم، شروع كردیم جرّ و خبری نشد!. یادم آمد نامه آقای میلانی را دارم، 

ن بدهم. رفتم در زدم یك كسی آمد، گفتم شان بیرون نرفته، نامه را به ایشاگفتم تا آقای میلانی از خانه

الحنك ای از قم از آقای خمینی نامه آوردند، رفت، دیدیم آقای میلانی بدون عبا، تحتبگویید یك طلبه

انداخته، آمد جلوی در و فرمود منتظر شما بودم! ما وارد شدیم، آقای میلانی به اصرار ما را جلو انداخت. 

اش نشست و در خانهك بود و یك میز كوچك چوبی داشت و پشت میز میدفترشان كوچ -رفتیم دفترشان 

وقتی به اتاقش رفتیم به اصرار ما را جلو  -انداخت الحنك میبست تحتهم ایشان عمامه كوچکی می

كرد به علامت اینکه قبول دارم، به انداخت، ما نامه را دادیم شروع كرد به خواندن، در بین، كمرش را خم می

این داستان نشان دهنده ارتباط امام با  -رسید امضای آقای خمینی را بوسید و نامه را كنار گذاشت.  آخر كه

تومان طلبکارید! من  311. بعد به من فرمودند كه شما از من -آقای میلانی و احترام ایشان به امام است

 311م رضا)ع( به من فرمودند، تومان اضافه بدهم. ایشان اصرار و ما انکار، فرمود دیشب اما 91خواهم می

تومان هم مطلعند ولی  91تومان هم اضافه می دهم. معلوم شد ایشان از آن  91تومان به شما بدهم و من 

تومان باشد، پدرم  311برهای حرم خودش را داده است!. گفتم آقا پس همان امام رضا همان مبلغ جیب

، به قم كه رفتی بگو سیدمحمدهادی داده است اگر دهمگفته از كسی قرض نگیرم، فرمود این را من می

قبول كرد كه فبها و الا از همانجا برایم بفرست. خلاصه ما آمدیم قم و بهتم زد كه آقای میلانی چنین مردی 

كند امضای ایشان را بوده و او را نشناختم، آقای میلانی كه نسبت به آقای خمینی این جور برخورد می

گویند كه با ایشان مخالفند!. ایشان می گفت سال بعد داماد شهید دست یب شدیم با خواهند ببوسد میمی

ایشان رفتیم مشهد پیش آقای میلانی، آقای میلانی این داستان را برای شهید دست یب نقل كرد، ایشان گفت 

تان را گفتم و نویسم این داستان را بنویسم؟ فرمود نه. من در قم به آقای سیدعلی میلانی این داسكتابی می

ای هم در بین گفتم برای اینکه واسطه نباشد خودتان بروید شیراز از ایشان سؤال كنید كه دیگر واسطه

های شما را بدون واسطه برای ما گفتند. غرض این نباشد. ایشان گفت رفتم و آقای زبرجدی عین حر 
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كنند كه رتضی حائری هم نقل میاست كه آقای میلانی یك شخصیت این چنینی بود. درباره مرحوم آقام

ایشان هم مشهد آمده و نظیر همین جریان برای ایشان پیش آمده است. ولی از بس ایشان آدم كتومی بود، به 

الهدی كه از شاگردانشان بود و از نجف باهاشان آمده بود و تنها كسی گفت. آقای علمكسی چیزی نمی

سال شاگرد قاضی  5گفت آقای میلانی در نجف داده بود، میاست كه آقای میلانی به ایشان مدرك اجتهاد 

كرد. بعد از بود و به همراه آقای خوئی و علامه طباطبائی و چند نفر دیگر در درس اخلاق ایشان شركت می

زد. كه آقای میلانی مثل بلبل حر  میچیز به آقای میلانی داده بود: یك این 4سال شاگردی، استادشان  5

كه از كسی اصلاً گله شما دیدید، این بیان آقای میلانی نبود، یك مرتبه بیانش این شد، دوم این گفت آنکهمی

كنم و الا این نیست كه آقایان كرد. این را خودشان هم به مناسبت گفتند كه من از كسی گله نمینمی

انگار كه بر ایشان سلام  داد،العمل نشان نمیدادند، عکسكه اگر به ایشان فحش هم میگویند، سوم اینمی

پرسید آقا مثلاً زد، این را هم ما امتحان كرده بودیم اگر كسی میتأمل حر  نمیكه بیدادند، و چهارم اینمی

مثلاً، « محمدعلیفرمودند خوردند، بعد میخوردند، نصف چای را میاسم فلانی چیست، اگر چای می

 سال درس اخلاق آقای قاضی بود. 5چیز نتیجه  4تأمل حر  بزند. این اینجوری نبود كه بی

 های علمیهاهتمام به درس اخلاق در حوزه

 ایشان در مشهد اهتمام به مباحث اخلاقی هم داشتند؟* 

خواندند و برنامه هر شبشان العقول یکی دو تا روایت میگفتند، اولِ درس از تحفبله، شبها كه فقه می

از سر درس به خاطر همین قهر كردند، آقای حکیمی تبسمی كرد و  بود، یادم است آقای محمدرضا حکیمی

ایشان دیدند كه آقای حکیمی خندیدند، كتاب را روی هم گذاشتند و خیلی تند برخورد كردند فرمودند به 

خوانم چرا در وقت تلاوت كلام معصوم تبسم من خندیدی یا به روایت خندیدی؟! من كلام معصوم را می

 آقای حکیمی درس ایشان نیامد. كردی؟! پس از آن

كرد نمی گفت. آن زمان كه كاری كه برای كسی میتر اینآقای میلانی آدم خیلی عجیبی بود و عجیب 

نفر  4خواستند ببرند سربازی. با این كه ایشان دستگاه را طاغوت می دانستند، دو نفر از شاگردانشان را می

آقای تهرانی، آقای مروارید و آقاشیخ قاسم دام انی، را فرستادند  از آقایان یعنی آیةالله وحید، میرزاجواد

فرمودند شما بروید آنجا از قول من پیش استاندار آن زمان كه ارتشبدی بود، اینها می گفتند آقای میلانی می

نشد اقدام  خواهند بروند این دو نفر نروند، اگرها به سربازی نروند، اگر میبه استاندار بگویید كه اولاً طلبه

دهم. گفتند ما رفتیم و استاندار گفت باید برای كفالتشان می كنیم، اگر نشد به این دو نفر تصدیق اجتهاد می
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با شاه صحبت كنیم، فردا شب جواب داد كه شاه گفته بود هیچ استثنائی در كار نیست، باید بروند. مرحله 

آقای میلانی این جور كار مهمی انجام می دادند و به  دوم بالاخره هر دو كفیل شده بودند و سربازی نرفتند.

گویند كه ما چنین خدمتی برای شما كردیم. این قدر ایشان گویند، حتی به این دو نفر هم نمیاحدی نمی

 كارهایش پوشیده بود. 

هد الله وحید به مش آیتقصه دیگر مربوط به خود آقای وحید بود. ما تربت بودیم و به ما خبر دادند كه 

مانند، گفتند اگر شما بگویید شاید حر  شما را قبول كنیم كه مشهد بمانند نمیآمدند و هر چه ما اصرار می

ها مایلند شما بمانید و مشهد هم نیاز به شما دارد، فرمودند بکنند. ما هم آمدیم و به آقای وحید گفتیم طلبه

تیم مشکل شما چیست؟ فرمودند مشکل من مانم. گفمن یك مشکلی دارم كه اگر آن مشکل حل بشود، می

ای دهید من به ایشان بگویم؟ فرمودند مسللهتواند حل كند، گفتم پس اجازه میرا فق  آقای میلانی می

نیست. ما رفتیم جایی كه موزه فعلی است. در آنجا صحن بازی داشت، حوض آبی وسطش بود و آقای 

نشسته، عمامه دیدیم صاحب تفسیر المیزان هم كنارشان  نشست.میلانی بعد از نمازش كنار همان حوض می

خوردند و ما هم رفتیم نشستیم به آقای میلانی عرض كردیم كه را كنار گذاشته بودند و دو نفری چای می

های مشهد قبلاً درس ایشان بودند و مایلند كه ایشان بمانند و درس آقای وحید الان آمدند مشهد و طلبه

كنم كه اگر د، بنده خدمت آقای وحید رسیدم و از كلمات ایشان این جوری برداشت میخارج را شروع كنن

مانند. آقای میلانی فرمودند: من واقعاً مایلم كه حوزه مشهد تقویت بشود و به جنابعالی بفرمایید ایشان می

شان هم چیزی آقای میرزا هاشم )پدر آقایان لاریجانی( هم گفتم بیایند مشهد كه حوزه تقویت بشود، ای

این  -كند؟ گویم اما ایشان قبول میگویید، من مینگفته است )قبول نکرده است( و حال كه شما می

كنند. آید اگر شما بفرمایید قبول می، گفتم آقا طبق آنچه دست می-حرفشان برای من یك سرمشقی شد

گویم و الا نه؛ اگر قبول بکنند، من می دهید كه من بگویم، ایشانآید فایده ندارد، اگر قول میگفتند دست می

رسید و درست نیست. گفتم پس بعداً به شما عرض من بگویم ایشان هم قبول نکنند، شما به هدفتان نمی

كنم و خدمت آقای وحید رسیدیم و گفتم آقای میلانی این جوری گفتند. آقای وحید فرمودند كه من یك می

مانم، باز رفتیم به آقای میلانی گفتیم آقای وحید این ا حل كنند میمشکلی دارم اگر آقای میلانی مشکلم ر

كنم، ایشان هم رفتند پیش جوری گفتند، فرمودند اگر مشکل دارند من مشکلشان را هر چه باشد، حل می

آقای میلانی و بعد آقای وحید به من فرمودند كه از آقای میلانی تعجب كردند، فرمودند كه  مشکل من این 

كردند برویم به ملاقات شاه ما هم كه اهلش نبودیم به ملاقات آمد ما را دعوت میه وقتی شاه میاست ك

برویم و مشکل ما همین بود. آقای میلانی به من فرمودند كه این مشکل چیزی نیست، هر وقت شاه آمد 
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، ما كه هرگز آیمشما رفتن خود را معلق به رفتن من كنید، بگویید اگر سیدمحمدهادی آمد من هم می

رویم، پس شما هم هرگز نخواهی رفت! گفتم شما كجا! ما كجا؟ گفت همین كه من گفتم، شما مشروط نمی

كردیم و این شر كن به آمدن من دیگر خیالت راحت باشد، آقای وحید فرمودند قبول كردیم و مشروط می

 از سرمان دفع شد.

 شیخ هاشم قزوینی اللهآیتیادی از 

 قاشیخ هاشم قزوینی بفرمایید.از مرحوم آ *

آقاشیخ هاشم قزوینی از نظر معلومات مثل آقای میلانی نبود. معلوماتشان قابل مقایسه نبود. آقاشیخ 

كردند و غالباً داستان نقل ها گریه میكرد كه گاهی طلبهها را موعظه میها طلبههاشم معمولاً چهارشنبه

گفت! بعد از فوت ایشان من به آقای ، چنین می«اسمش را ببرمكسی كه راضی نیست »فرمود: كرد و میمی

گفت. آقای وحید فرمودند: من در مرض موت ایشان آمدم وحید گفتم آقای آقاشیخ هاشم این جوری می

ها خیال نکنند كه از خودم مشهد، ایشان فرمودند تمام آن قضایا مال خودم بوده است، برای اینکه طلبه

بعد آقای وحید اضافه فرمودند در همان «. كسی كه راضی نیست اسمش را ببرم»فتم: گكنم، میتعریف می

مرض موت كه ما آمدیم مشهد، آقاشیخ هاشم دور دوم كفایه را شروع كرد و یکی دو ماه خوانده بود كه 

آخر شود، شما اینجا بمان این كار را به ها تعطیل میروم، درس طلبهمریض شد، به من فرمود كه من نمی

توانم، ایشان چیزی نگفت. خواهم بروم نجف. فرمودند شما بمان، گفتم نمیبرسان و بعد برو. گفتم آقا می

آقای وحید فرمودند: بعدش ما آمدیم به تهران، دو سه ماه به هر در زدیم كه ویزا بگیریم نشد كه نشد! 

ه درس تعطیل شده بود شروع كردم و خواستم به قم بروم، باز هم نشد!، بالاخره آمدم مشهد از همان جا ك

آمد مشهد غالباً در منزل عباسپور بود و به آخر كه رسید، بعد ویزا گرفتم و رفتم به نجف. آقای وحید كه می

یك سال هم آمدند منزل ما، آقای طبسی هم آمدند دیدن ایشان. آقای وحید آنجا این داستان را به آقای 

تعبیر خواب ما حالا معلوم شد، در مرگ آقاشیخ هاشم من یك شب  طبسی گفت، آقای طبسی فرمودند این

خواب دیدم كه رفتیم درس ایشان نشستیم، آقاشیخ هاشم از روی منبر بلند شد و شما را جای خودش 

كردم كه تعبیرش چیست؟ پس معلوم شد كه تعبیر نشاند و خودش از محل درس رفت بیرون و من فکر می

گویید. در هر صورت آقاشیخ هاشم آدم عجیب و غریبی بود خیلی آدم ا میخواب من همین بوده كه شم

 كرد و خیلی هم بر كفایه مسل  بود.ای بود، طناز بود و قضایای زیادی هم نقل میمعركه
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 حاج شیخ هاشم قزوینی اللهآیتجذابیت درس 

 ظاهراً درس جذابی داشتند.*   

شد تکرار زیاد داشت، اوائلش برای كسی كه تازه وارد میبله درس خوبی داشت، البته اخیراً ما دیدیم 

زد و های قشنگی میالعاده درسش درس خوبی بود، مثالخوب بود اما اواخرش تکرار زیاد داشت، ولی فوق

زد ولی درس عِلمیت آن چنانی نداشت یعنی حداكثر فرمایشات خارج از خیلی رك و صری  هم حر  می

نوشتیم، تقریرات نائینی نبود، بعد معلوم شد كه وم نائینی بود كه ما همه را میهای مرحكفایه ایشان، حر 

ها را از مرحوم اصفهانی گرفته است. غرض این است كه مرحوم آقاشیخ هاشم از نظر علمی قوی آن حر 

 ای بود.نبود اما از نظر معنوی بسیار آدم قوی

 وفات آقاشیخ هاشم در چه سالی بود؟ *

شمسی بود و قبر ایشان هم گوشه صحن آزادی سمت راست كنار كفشداری  39در حدود سال 

 خواهران است.

 اهتمام به آرای آقاشیخ محمدحسین اصفهانی

 مرحوم آقای میلانی در درس به کدام یک از اساتیدشان بیشتر عنایت داشتند؟* 

، از محقق اصفهانی تعبیر به حاج كردآقای میلانی نوعاً از مرحوم میرزای نائینی تعبیر به میرزای استاد می

كرد و آنچه در ذهنم است ایشان به مرحوم آقاشیخ محمدحسین اصفهانی بیشتر عنایت داشتند شیخ استاد می

های زند، یعنی حر های مرحوم میرزای نائینی را به هم میهای آقاشیخ محمدحسین حر چون حر 

های ایشان حسین نهایه الدرایه را ننوشتند، نوعاً حر میرزا عظمتش تا وقتی بوده كه مرحوم آقاشیخ محمد

 های مرحوم نائینی است.اشاره به ردّ حر 

کشید، شما که مدت طولانی خدمت مرحوم آقای میلانی بودید، اصول ایشان چند سال طول می* 

 هایی درس دادند؟فقه چه کتاب

 18تمام شد كه ایشان فوت كردند، رفتم، استصحاب بنده از اول مبحث حجیت خبر واحد درس ایشان 

كشید.. فقهشان هم كه ما از بحث سال طول می 51-61سال طول كشید. یعنی یك دوره اصول ایشان شاید 

قبله در نماز فریضه رفتیم، صلاة، زكات، خمس و مکاسب بیع را درس فرمودند و ظاهراً در همان مکاسب 
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 فوت كردند.

 گفتند؟از اصول مییعنی ایشان فقه را جمع و جورتر * 

 كشید.های آقای میلانی خیلی طول میفقهشان هم طولانی بود، درس

 خواست یک دوره اصول خدمت ایشان بخواند، نمی توانست؟ پس اگر یک طلبه می* 

شد خدمت ایشان بخواند، البته عقیده ایشان چنین بود و درست هم علی أی حال یك دوره اصول نمی

ن معتقدم اگر یك طلبه در یك فن و حتی در یك فصل از یك فن مجتهد بشود و فرمودند كه مبود، می

تواند همه را با مطالعه قدرت استنباط پیدا بکند، در همه فنون مجتهد است یعنی این قدر تقویت شده كه می

 دربیاورد.

 آقای میلانی در فقه اللهآیتظهور علمی 

 یلانی در فقه بیشتر بود یا در اصول؟از نظر شما بروز و ظهور علمی مرحوم آقای م *

واقعش این است كه من تطبیق نکردم، ولی فقه ایشان هم فقه بسیار خوبی بود و اصول هم اصول 

 خوبی بود.

 ایشان غیر از مباحث فقهی و اصولی، از علوم دیگر چیزی می گفتند؟ *

 اطلاعم.اگر هم داشتند بنده بی

 شدند؟مد وارد بحث نمیآیعنی اگر جایی بحث فلسفی پیش می *

كوبیدند، یکی همین شدند به خاطر اینکه چند گروه در مشهد آقای میلانی را میها نمیوارد آن بحث

كرده است. گرچه جلو آمده است، خیلی بیداد می« تفکیك»مسلله فلسفه بود كه الان هم باز تحت عنوان 

كنیم كه در این مدت كوچکترین حرفی علیه یگفتند كه ما خدا را شکر مخود بزرگان و خود آقایان می

های مشهد نسبت به ایشان، به عنوان اینکه شاگرد آقای میلانی نگفتیم. ولی در عین حال طیف تفکیکی

مرحوم آقاشیخ محمدحسین بوده و در فلسفه و عرفان كار كردند، حساسیت داشتند. اما آقای میلانی هم 

ت در یك جریانی به من فرمودند كه فلانی به نظر شما حاج گفت. یك كسی كه خبره فن اسچیزی نمی
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كند، بالاخره حساب و كتابی در كار است. كند یا نفهمیده رد میفهمد و رد میمجتبی قزوینی اسفار را می

گفت من مدرك دكترای سال قبل فوت كرد، می 2یك دكتر فاضلی ما اینجا داشتیم استاد دانشگاه بود، 

دوره اسفار را درس گفته بود، در این  6-5گفت، رفتیم اسفار میهران گرفتم، پیش راشد میام را در تفلسفه

ای حتی یك كلمه تکرار نداشت یعنی همین عبارت را در این دوره جوری معنا دوره در هیچ دوره 5-6

درس. ما  گفت ما دیدیم یك روز آقای راشد نیامدكرد. ایشان میكرد، دوره بعد جور دیگری معنا میمی

گویم. فردا كه آمدند فرمودند: من برای رفتیم منزل ایشان و گفتیم چرا امروز نیامدید؟ فرمودند فردا می

 2كنم، دیروز گرفتار شدم، نرسیدم، ساعت مطالعه می 4درس اسفار شما كه چندین دوره هم درس گفتم، 

هم ضایع نشود! این شخص باید  ساعت تکمیل نشد نیامدم كه وقت شما 4ساعت مطالعه كردم لذا چون 

درباره اسفار نظر بدهد كه به قول مرحوم فاضلی چند دوره بدون كمی تکرار اسفار را درس گفته. خب این 

فهمیده است. حالا نظر معنا می 5-6فهمند اما راشد كنند از این عبارت یك معنا میكسانی كه اشکال می

 د نظر دادن خیلی ساده نیست.فرمودنملاصدرا همین بوده یا آنکه آقا می

 دهی به حوزههای حوزه و نظمبرنامه

 دهی به حوزه هم اقداماتی کردند؟های حوزه و نظمالله میلانی برای برنامه آیتمرحوم  *

بله راجع به نظم حوزه هم ایشان خیلی اهانت شنیدند، ایشان تصمیم گرفتند كه برنامه امتحان در مشهد 

ای بدهم كه هم محصل باشد و هم متدین، اصلاً از نظر كه من باید سهم امام را به طلبهاجراء بشود. فرمودند 

های مختلف توانم به شخصی كه این دو شرط را ندارد شهریه بدهم. خب متدین بودنش با شیوهفقهی نمی

متحان را دایر شود لذا ایشان برنامه اشود، اما محصل بودنش فق  با امتحان فهمیده می)تحقیقات( معلوم می

كردند و راجع به همین برنامه امتحان خیلی حر  به ایشان زدند، حتی نجف هم آقای خوئی از ما سؤال 

كردند كه شنیدیم آقای میلانی امتحان دائر كرده و حوزه مشهد را بر هم زده است، گفتم نه آقای میلانی اصلاً 

وانم بدهم كه هم محصل باشد و هم متدین و تگوید سهم امام را به كسی میدیدگاهش این است كه می

برای تشخیص مجبورم این كار را بکنم. ایشان برنامه را اجراء كرد و بعد از ایشان برنامه امتحان حوزه باقی 

ها برای منبر. ایشان نسبت به ماند تا بعد از انقلاب. آقای میلانی هم برنامه امتحان داشت و هم الزام طلبه

كنم كه ای كاش بقیه هم مثل ایشان فکر جیبی داشت و همانی است كه بنده الان فکر میروحانیت دیدگاه ع

كردند. اولین گروهی كه خواست اعزام كند برای تبلیغ، رفت روی پله دفترشان و فرمود به هر جا كه می

جع تقلیدشان كنند، همان رساله مررفتید از مردم همان روستا یا آن شهر سؤال كنید از چه كسانی تقلید می

را بگیرید و برایشان مسلله بگویید. تقلید از این آقا برای این مردم جایز است، چون برای آنها ثابت شده 
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است كه تقلید از این آقا جایز است اگر به نظر شما تقلید از این آقا جایز نیست و اعلم از ایشان وجود 

اعلم از این مجتهد شما اعلمی وجود دارد، فردا دارد، برای آنها جایز است و اگر شما دخالت كردید كه 

شکند. قداست روحانیت را گوید فلانی از این اعلم است و این قداست روحانیت را میآید میدیگری می

نشکنید، قداست روحانیت اگر بشکند دیگر قابل جبران نیست و بعد فرمودند من راضی نیستم كسی اسم 

های خیلی موجه و محترم آمده بودند به نفر آدم 5-6برد حرام است. من را ببرد، اگر كسی اسم من را ب

ای درست كنیم و شما به ما اجازه بدهید كه این كار را خواهیم یك حسینیهایشان عرض كردند كه ما می

ای كه هستید بکنیم. فرمودند روحانی محلتان را بیاورید. گفتند محل ما روحانی ندارد، فرمودند از آن منطقه

ای داشته باشد، قیافه روحانی داشته ك روحانی بیاورید. گفتند ندارد، فرمودند یك آدمی كه عبا و عمامهی

باشد بیاورید! اینها فکر كردند آقا به ایشان اعتماد ندارد، یکی گفت آقا این آقایان معتمدین محله هستند. 

من باید روحانی باشد، من به یك ای دارم كه طر  فرمود نه من از این جهت نمی گویم، من یك وظیفه

دهم شما آقایانی كه معتمدین محل هستید به توس  این روحانی مش ول كار باشید، روحانی اجازه می

 تواند كار بکند، طر  من این روحانی و كار به دست شماست.روحانی كه تنها نمی

 های علمیه سازمان و تشکیلات حوزه

ای با ستم گذشته حوزه را با این اساتید به نام دیدید، یک مقایسهکه حضرتعالی سیبا توجه به این* 

 هایی هست معلوم بشود.وضعیت فعلی بفرمایید تا اگر کاستی

ام این است كه سیستم فعلی، سیستم خوبی ، بنده عقیده«آنچه امروز به جایی نرسد فریاد است

های گذشته، از جمله خود ما، تا وقتی هنیست، ترمی شدن حوزه آن عمق حوزه را از بین برده است. طلب

كفایه ما تمام نشد، در اتاق ما كتاب غیر درسی یك قرآن بود و یك مفاتی ، هر چه داشتیم كتاب درسی بود. 

كردیم، فق  یك های قبلی مباحثه میشدیم از درسكردیم، وقتی بیکار میرفتیم و مطالعه میدرس می

خواندیم همین. سطحمان كه تمام شد، به بقیه علوم مثل تفسیر و قرآن می ها دعامفاتی  و قرآن بود كه صب 

كردیم، پیش رسیدیم، شب خوب مطالعه مییا كلام پرداختیم. ولی به همین دو تا درس واقعاً خوب می

فرمودند درس را تحویل بده رفتیم كه اگر آقاشیخ هاشم میكردیم، صب  با این نیت سر درس میمباحثه می

شان را ها همان درس معمولیكردیم اما حالا طلبهنیم تحویل بدهیم. آن وقت چند كتاب هم مطالعه میبتوا

كنند، دیگر فرصت اینکه كه سر درس هستند، نمی رسند. تازه اگر خیلی جهاد كنند آن را مباحثه می

ندارند. این بحث ترمی این ای ببینند ندارند. اشکالی هم اصلاً در درس های جنبی مطالعه بکنند، حاشیهكتاب

رسند. اگر بررسی كنید، طلبه حالا از ها را شلوغ كرده كه هر ساعتی یك درس، و واقعاً نمیقدر سر طلبه
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كه الان وسایل تحصیل خیلی بیشتر شده است، كتاب زیاد، نظر عمق درسی با سابق خیلی فرق كردند با این

رسند، ها شلوغ شده واقعاً نمی، مطالب بهتر، اما از بس سر طلبهترنوار زیاد، اساتید خیلی بهتر و خوش بیان

خوانند )بنده با علمائشان روند اما خیلی خوب درس میهای سنی با اینکه تبلیغ هم زیاد میبر عکس طلبه

خواندند، بعد از انقلاب واقعاً عجیب مسلطند، از هر چه سؤال خیلی ارتباط دارم(، قبل از انقلاب درس نمی

خوانند و لکن با این ترمی دهند، در همین ادبیات خیلی خوب كار كردند، چندین كتاب مینید جواب میك

كنم، ت ییر شدن تقریباً وضعیت حوزه ما خراب شده است. بنده چند بار پیشنهاد كردم و الان هم پیشنهاد می

داشته باشند. از همان آمادگی،  های علمیه مدارس غیرانتفاعیاساسی كه مفید باشد این است كه باید حوزه

آموزی كه زیر نظر حوزه تربیت شده است، ها زیر نظر حوزه تربیت بشوند، این دانشدبستان، دبیرستان، بچه

بعد اگر طلبه شد، طلبه خوبی خواهد شد و اگر دانشجو هم شد، دانشجوی متعهدی است، فردا مدیر 

شود، تازه اگر یك استاد پرورش حالا تربیت میای كه در آموزش و متعهدی خواهد بود. ولی بچه

كنند. لذا به نظر بنده شود كه اینجا چکار میرود اصلاً گی  میغیرمذهبی هم داشته باشد، وقتی به حوزه می

قدم اساسی حوزه این است كه ولو به عنوان آزمایش، لااقل در یك شهر حوزه علمیه تصمیم بگیرد این 

فرستند ها را به آنجا میگر زیر نظر حوزه این مدارس تشکیل شد، بهترین بچهمدارس را تشکیل بدهد و ا

كنند، وقتی ببینند یك دبستان، دبیرستان زیر نظر حوزه گذاری میهایشان خیلی سرمایهچون مردم برای بچه

ا را هدهند، بهترین بچهاست كه بهترین استادهایی كه هم دین دارند و هم علم و اخلاق اینجا درس می

-های مردم پیدا بکند كه بعضیها یك راهی به خانهفرستند. بعد ممکن است روحانیت از طریق این بچهمی

هایشان اهل مسجد هم نیستند. اگر این كار بشود، خیلی مفید است. چندین بار گفتم كه این را بکنید و تا 

یپلم در چنان محیطی بوده، طلبه نماز ای كه تا دبیرستان و دشود، یك طلبهاین كار نشود تحول پیدا نمی

ای كه شما بخواهید نیست اما اگر زیر دست خودتان تربیت شد، همان طلبه شب خوانی نیست، یك طلبه

 شود به نظر من هر چه دیرتر این كار را بکنند بر ضرر حوزه است.درست می

ند که یکی از الزامات عصر ها با علوم مختلف آشنا بشوهای فعلی برای این است که طلبهبرنامه* 

 امروز است لذا ناچارند ترمی بکنند تا هم با علوم مختلف آشنایی حاصل شود و هم زمان کوتاه شود؟

خواهند زمان را كوتاه بکنند، راهکارشان را در طول هم قرار بدهند. چند سال اول همین اینها كه می

های جنبی را عقلی رسیدند، آن وقت درس های اصلی حوزه را خوب بخوانند، بعد كه به كفایتدرس

شد حالا كه ها هم خوب خوانده میدادند، همه درسبخوانند. سابق هم همین جور بود، در طول هم قرار می

خورند، یك ساعت این درس، یك ساعت آن درس و به جایی ها به مشکل برمیدر عرض هم است، طلبه
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 رسند.هم نمی

 ارتباط مردم با روحانیت

 بینید؟رتباط مردم با روحانیت را در شرایط فعلی چگونه میا* 

شود، تبلی ات علیه روحانیت خیلی است نه علیه روحانیت بلکه علیه مذهب. تر میروز به روز ضعیف 

های همراه كه هست ها و تلفندیای و این همه سیهای ماهوارهها و شبکهشما اطلاع دارید این همه سایت

إنْ أَخَذَ دِینَهُ مِنْ »شود. حدیثی از موسی بن جعفر است كه ات عجیب و غریبی علیه مذهب میبا اینها تبلی 

؛ دینی كه از زبان پدر «زُلأَفْوَاهِ الرِّجَالِ أَزَالَتْهُ الرِّجَالُ وَ مَنْ أَخَذَ دِینَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالُ وَ لَمْ یَ

دهیم، اما دینی كه از كتاب و سنت باشد مثل كوه پایدار است. یم سریع هم از دست میو مادر یاد گرفت

اش به نظر من این است كه مبل ین ما باید فضلای بالاخره تبلی ات خیلی خطرناك شده است و راهکار عمده

یك وزنه های جوان باید وارد در تبلیغ بشوند. یك آدم فاضل، حوزه باشند، فضلای حوزه به جای طلبه

كنند علمی به هر جا كه برود خود رفتارش تبلیغ برای دین است، آن وقت كسانی كه اشکال به روحانیت می

سواد هستند و چیزی بلد نیستند، وقتی با شخصیت این چنینی برخورد كردند، خودِ عمل این آقا كه اینها بی

حتماً باید بشود این است كه باید تبلی ات در  گیرد. به نظر من یکی از كارهایی كهجلوی تبلی ات آنها را می

اختیار فضلای مسنّ حوزه باشد، در روایت هم هست كه امام صادق)ع( فرمود كه اگر شما فضلای مسن 

پذیرند اما از یك شود. بالاخره مردم امر به معرو  و موعظه را از یك پیرمرد میاقدام نکنید، عذاب نازل می

لعلهم »پذیرند. تحول در آن موعظه است: هر چه خوب حر  بزند، كم می جوان هر چه مسلّم باشد و

ثمر است، ممکن است تبلی ات از نظر علمی آگاهی مستمع ما را ، اگر آن حذر نباشد، تبلی ات بی«یحذرون

 در علوم دینی 21اثر است، مثل آن دانشجویی است كه نمره بالا ببرد اما تا آن حذر نباشد، این تبلی ات بی

خورد كه همراه با ترس خورد، معلوماتی به درد میخواند، این معلومات به درد نمیگیرد، نمازش را نمیمی

 باشد و آن وقتی است كه افراد مسن تبلیغ كنند.« حذر»و به قول قرآن 

 ای دارید بفرمایید.در پایان اگر توصیه* 

ه كسانی است كه به فکر تقویت مذهب موفق باشید و انشاءالله دعاهای امام زمان)ع ( پشت سر هم

هایی كه همه جا همراه با دعا است و این هایی كه ائمه فرمودند، یکی از توصیههستند. در بین همه توصیه

؛ هر جا كلمه احیاء امر است، همراه با دعا «رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْیَا أَمْرَنَا»باعث خوشحالی ماست، این است كه 

زنند بالاخره پشتیبان همان دعای معصومند كه اگر كسی قدمی در این ه در این راه قدم میاست و كسانی ك
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 شود و انشاءالله موفق هم هست.راه بردارد، مشمول دعای معصوم می
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 مصاحبه با حضرت آیت الله سید فاضل میلانی

مناسبت چهلمین  ن بنا دارد که بهمرکز مفاخر خراسان: همانطور که مستحضرید مرکز مفاخر خراسا

میلانی همایشی در معرفی شخصیت و تجلیل از آن بزرگوار برگزار کند  اللهآیتسالگرد فوت حضرت 

و جنابعالی به عنوان نوه و یکی از اعضای خانواده ایشان که اطلاع بیشتری نسبت به زندگی و آرای 

 یان بفرمایید. ایشان دارد خدمت رسیدیم تا در این جهات نکاتی را ب

 ماجرای هجرت از حوزه علمیه نجف به حوزه علمیه کربلا 

پرسش: حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمدهادی میلانی ـ قدس سره الشریف ـ پس از 

آمدند. های علمی و فقاهتی حوزه علمیه آن دیار به شمار میهجرت به کربلای معلی، از استوانه

مرجع عالیقدر در ارتباط بودید. چرا معظم له، پس از مشرف شدن به  حضرتعالی در آن دوران، با آن

 مشهد مقدس، در آن شهر مستقر شدند؟

: مفتخرم كه همواره حلقه وصل نسل دوم یا سوم فرزندان معظم له و ایشان بودم. از این رهگذر، پاسخ

روشنگر. مرجع عظیم  نظیر است وهای بسیاری شکل گرفته است كه هر كدام كمتوان گفت كه خاطرهمی

شیعه، حضرت آیت الله میلانی ت رضوان الله علیه ت در شهر نجف اشر  چشم به جهان گشودند و 

تحصیلات حوزوی را تا مرحله اجتهاد به انجام رسانیدند و سپس در شمار مدرسان عالی رتبه حوزه علمیه 

چینی كرده بودند ت زرگ نجف خوشهنجف در آمدند. به راستی، مرحوم جد معظم ما كه از محضر اساتید ب

 شدند.در جایگاه تدریس فقه و اصول؛ وزنه علمی بس وزین شناخته می

باید ماجرای هجرت از پیش از آنکه، از علت استقرار معظم له در مشهد مقدس سخن گفته شود، می

له آقا حوزه علمیه نجف به حوزه علمیه كربلا بیان گردد. در آن روزگار، مرحوم حضرت آیت ال

های علمیه جهان تشیع را بر عهده داشتند. ایشان سخت مایل سیدابوالحسن اصفهانی، زعامت شیعه و حوزه

بود كه حوزه علمیه كربلا، بار دگر احیا گردد؛ چرا كه پس از مرحوم وحید بهبهانی رو به زوال نهاده بود. از 

بزرگ و نامدار حوزه علمیه نجف؛  همین روی، آقا سید ابوالحسن اصفهانی، طی حکمی به دو شخصیت
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یعنی حضرت آیت الله العظمی حاج سید ابوالقاسم خویی و حضرت آیت الله العظمی حاج سید هادی 

 میلانی، از آنان درخواست هجرت به كربلا كردند. 

آقایان كه مدرسان بزرگ حوزه نجف بودند، امتثال امر كردند و به كربلای معلی هجرت كردند. آیت الله 

یلانی تا هنگام تشر  و استقرار در حوزه علمیه مشهد، در كربلا ماندند و منشأ آثار فراوان علمی وحوزوی م

شدند. آیت الله خویی، به دلیل بیماری و پادردی كه داشتند، ناگزیر به نجف اشر  بازگشتند. باید گفت كه 

دان بسیار مبرزی تربیت كردند كه ای داشتند و شاگرله در حوزه علمیه كربلا، حلقه درسی گستردهمعظم

 برخی از آنان به مرتبه رفیع مرجعیت شیعه دست یافتند.

آنچه سبب سفر و هجرت آیت الله میلانی به مشهد مقدس شد، بیماری بود. پزشك معال  ایشان، انتقال 

د كه معظم له از كربلا به شهرهای دیگر را توصیه كرد كه آب و هوای مناسبتری داشته باشد. از این روی بو

 برای زیارت و سپس ت ییر آب و هوا عازم ایران شدند و به ارض مقدس رضوی مشر  شدند.

 دلایل استقرار در شهر مقدس مشهد

در آغاز، هرگز قصد اقامت دایمی در مشهد مقدس نداشتند؛ اما اندك اندك بر اثر اصرار مشتاقان، تمایل 

اعتنا به محبت و درخواست اهل علم و فضل و دیانت بی به ماندن در آنجا فزونی نهاد. ایشان، نسبت

نماندند و احساس تکلیف شرعی كردند. از آن پس بود كه استخاره و مشورت با پروردگار متعال انجام 

 گرفت و دستور الهی برای ماندن به دست آمد.

 پرسش: میزبان حضرت آیت الله میلانی ـ رضوان الله علیه ـ در مشهد چه کسی بود؟

اكبر نوقانی ت عالم و واعظ شهیر خراسان ت سابقه اسخ: از آنجا كه میان معظم له و مرحوم آقا میرزا علیپ

اكبر نوقانی دوستی بود، آیت الله میلانی به منزل ایشان تشریف بردند. در آن دوران، منبر حاج شیخ علی

بردند. ناگفته نماند كه بهره می های ایشانشهرت فراوانی به همراه داشت و مردم متدین مشهد از موعظه

فرزند ایشان، حجت الاسلام والمسلمین آقا میرزا مهدی نوقانی، از مدرسین مشهور در حوزه علمیه مشهد به 

شد. هنگامی كه حضرت آیت الله آمد و نیز در میان اهل تقوا، شخصیت محترمی شناخته میشمار می

 شان بودند.یزبان مرحوم نوقانی و خانوادهالعظمی میلانی در شهر كربلا مستقر بودند، م
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پرسش: چه کسانی، در حمایت از مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله میلانی در مشهد و حوزه علمیه 

 آن دیار تأثیرگذار بودند؟

اكبر نوقانی را آورد كه در آن زمان متولی مدرسه علمیه نواب ت در پاسخ: نخست، باید نام آقا میرزا علی

باید از مرحوم حاج آقا عابدزاده ت رضوان الله علیه ت یاد كرد. ایشان بود كه ن ت بودند و سپس، میبالا خیابا

ساز تدریس فقه و اصول های جوان برای حضور در حلقه درسی آیت الله میلانی، زمینهبا تشویق كردن طلبه

 معظم له شدند.

 نخستین درس ایشان در مشهد

له العظمی میلانی، پیش از آنکه برای استقرار در مشهد مقدس اند که حضرت آیت الپرسش: گفته

 را.« اجاره»تصمیم بگیرند، درسی در حوزه فقه شروع کردند؛ یعنی درس 

برای طالبان علم در مشهد بود، « سط  خارج»پاسخ: همین طور است كه شما گفتید. آن درس كه در 

-داد كه مدرس كمآمد و نشان مین به میان میای داشت. همه جا از عمق آن درس، سخالعادهجاذبه فوق

ها چید. باید گفت كه فضلای بسیاری در آن باید از خرمن علم او خوشهنظیری به خراسان آمده است كه می

توان خاطراتشان را از آن مجلس علمی شنید. اند و میدرس معظم له شركت كردند كه برخی از آنان زنده

تمرین و تربیت استعدادهای حوزوی بود و قدرت استنباط طالبان علم را بالا در حقیقت، درس اجاره، بستر 

شان در بیان مسأله فقهی برد؛ چرا كه حضرت آیت الله میلانی به فقه، احاطه فراوانی داشتند و ژرفکاویمی

 نظرگیر بود.

 ویژگی تدریس ایشان

 پرسش: امتیاز درس آن مرجع عالیقدر در چیست؟

س. حضرت آیت الله میلانی، در همان دوره آغازین تدریس خودشان به دست پاسخ: در روش تدری

دادند كه قصد پرورش ملکه استنباط در طالبان علم را دارند، نه قصد تکرار و انباشتگی ذهن آنان را. به 

كوشیدند تا مجتهد پرورش بدهند؛ یعنی كسانی را كه قابلیت راستی، در جهت حركت از قوه به فعل می

 لمی و حوزوی داشتند، به مراحل مطلوب دست یابند.رشد ع
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 پرسش: آیا درس اجاره معظم له به صورت نوشتاری درآمده است؟

پاسخ: شاگردان معظم له، تقریرات آن درس را دارند و قول دادند كه در اختیار بیت معظم له قرار دهند، 

گردد. شکی نیست كه بر همگان هویدا میبینی و ژرفای میلانی تا آن را چاپ كنیم. اگر چنین شود، باریك

همان درس اجاره، سنگ زیرین بنای تدریس معظم له در حوزه علمیه مشهد شد. اصرار طالبان علم برای 

 استقرار ایشان در خراسان، پس از همان درس بود.

پرسش: گفته شده است که در روزگار ورود حضرت آیت الله العظمی میلانی به مشهد، حوزه 

های علمیه دیگر هم دچار آن بودند. های بسیاری بود که البته حوزهآن سامان، گرفتار نابسامانیعلمیه 

 معظم له در دوران مرجعیت و زعامت تحولی در حوزه علمیه خراسان پدید آوردند؟

شان سعی در مجتهدپروری پاسخ: حضرت آیت الله میلانی، از همان آغاز راهبری روحانی و علمی

 بردند.آنچه با علم و تحقیق و خدمت به دین و قرآن بیگانه افتاده بود، سخت رن  می داشتند و از

 در باره وجوهات شرعیه اللهآیتدیدگاه 

های علمیه در جهان تشیع های حوزهله، در ارتباط با وجوهات ـ که منبع بزرگ هزینهپرسش: معظم

 است، چه دیدگاهی داشتند؟

فرمودند: من راضی نیستم كه سهم مبارك امام ن الله علیه ت با صراحت میپاسخ: آیت الله میلانی ت رضوا

)ع( را به كسی بدهید كه در تحصیل علوم حوزوی جدیت ندارد. یادم هست كه من و مرحوم حاج آقا سید 

ها ببریم، این مسأله مهم را رسیدیم تا پول برای مقسم شهریه طلبهمحمدعلی میلانی خدمت معظم له می

فرمودند كه من مسلولیت شرعی را از كردند. وقتی ایشان به ما كه حامل وجوهات بودیم، میری مییادآو

دید. آن مرجع گردن خودم برداشتم و به گردن شما دو تن گذاشتم، مسلولیت خود را، مسلولیت مضاعف می

هات را در طریق احیای های علمیه شیعه بودند و وجوبزرگوار، تا این اندازه نگران دین و روحانیت و حوزه

 گرفتند. دین به كار می
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 های علمیهنگرش ایشان نسبت به تحول در حوزه

های علمیه ای درباره تحول حوزهپرسش: آیا معظم له، در دوران مرجعیت به چنین اندیشه و انگیزه

 شیعه دست یافته بودند؟

درس عالیقدر در حوزه علمیه نجف پاسخ: نخیر. آن مرجع بزرگوار از دوران جوانی كه فاضل بزرگ و م

-های علمیه شیعه رن  میهای حوزهاندیشیدند و همواره از نابسامانیشناخته شده بودند، درین جهت می

بردند. در حقیقت، از اوایل جوانی در اندیشه نظم و برنامه و استواری حوزه علمیه بودند. وقتی سهم مبارك 

-فرمودند  كه در مصر  وجوهات میزه علمیه را در نظر داشتند و میكردند، اقامه حوامام )ع( را مطرح می

باید رضای حضرت حجت )ع ( احراز گردد كه همانا حفظ و بقای نظام تحصیلی دینی است. از همین 

باید از اوقات عمرشان، كنند ت میروی معتقد بودند كه طالبان علم ت كه از سهم مبارك امام استفاده می

 ا را به دست آورند، تا آن حضرت رضا باشد.هبیشترین بهره

پرسش: حضرت آیت الله میلانی که از فضلای برجسته در روزگار زعامت مرحوم آقا سیدابوالحسن 

 اصفهانی بودند، نسبت به وضعیت موجود حوزه علمیه نجف، پیشنهاد یا انتقادی داشتند؟

كردند، درین باره فرمودند: در اوایل یپاسخ: روزی كه معظم له خاطرات ایام جوانی خود را روایت م

ام خدمت مرجع بزرگوار آیت الله العظمی آقا سیدابوالحسن اصفهانی رسیدم و گفتم: آقا! ما باید جوانی

ها نظمی خارج گردد و سرو سامانی بیابد. بعد پیشنهاد كردم كه طلبهكاری كنیم كه حوزه علمیه نجف از بی

شان باشد. گروه نخست در منظر آیت الله ه نمودار مراحل تحصیل حوزویرا در چهار گروه تقسیم كنیم ك

-های علمی حوزه بودند. این گروه كه عمر و زندگیمیلانی ت رضوان الله علیه ت به تعبیر خودشان، استوانه

 شان را وقف دین و علوم حوزوی كردند، سزاوار است كه از سهم مبارك امام )ع( استفاده كنند.

 های علمیه شیعه بودند؟معظم له، همواره در فکر فضلای جوان حوزه پرسش: یعنی

فرمودند، حتی اگر نیاز باشد، ما برای آن گروه كه در مرحله عالی تحصیلات پاسخ: دقیقاً. ایشان می

شان را انجام بدهد. چرا یك مجتهد یا محقق یا مفسر اند، خدمتگزاری استخدام كنیم تا كارهای خانهحوزوی

باید از وقت خودش بیشترین بهره را در برای خرید نان و سبزی و چیزهای دیگر به بازار برود؟ او می قرآن،
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های علمیه در جهت حفظ و رشد استعدادهای علمی برتر، طریق علوم دین ببرد. در حقیقت، حوزه

 مسلولیت دارند.

 شدند؟یپرسش: پس از گروه محققان و مجتهدان، چه گروهی از طالبان علم مطرح م

ای برخوردارند پاسخ: گروه مبل ان دین. هیچ شك نیست كه گروه نخست، از استعدادهای خدادای ویژه

فکری در های متدین و خوشها چنین انتظاری داشت. با این همه، طلبههای حوزهتوان از همه طلبهو نمی

های توان در ماهرند. این گروه را میخورند كه آمادگی لازم برای تبلیغ دینی داهای علمیه به چشم میحوزه

 های مذهبی دیگر به شهرها و روستاها روانه كرد.رمضان و محرم و صفر، و نیز مناسبت

 جایگاه مبلغان نسبت به وجوهات شرعیه

پرسش: آیا از منظری که در ارتباط با سهم مبارک امام )ع( سخن رفت، گروه مبلغان همانند گروه 

 م مبارک استفاده کنند؟باید از سهمحققان می

توانند از پاسخ: نخیر. ضرورتی ندارد كه سهم مبارك حضرت به چنین كسانی داده شود؛ چرا كه آنان می

 طریق هدایای مردم در آن ایام، امرار معاش كنند. 

 اند؟بندی معظم له چه کسانیپرسش: گروه سوم، در تقسیم

های ستعدادشان آن قدر نیست كه جلوتر بروند. طلبهاند و ا«شرح لمعه»پاسخ: كسانی كه در حد كتاب 

اند؛ اما رشد علمی و حوزوی سال در كسوت اهل علم 15بینیم كه حدود های علمیه میبسیاری در حوزه

-اند. از نظر معظم له، آنها نیز نباید از سهم مبارك امام )ع( استفاده كنند؛ زیرا این جماعت متدین مینداشته

 شان را تأمین كنند.های زندگینماز و روزه استیجاری یا كفارات و نظایرش، هزینهتوانند از طریق 

 اند؟پرسش: گروه چهارم در منظر حضرت آیت الله میلانی ـ رضوان الله علیه ـ چه کسانی

پاسخ: كسانی كه نه علم دارند و نه تقوای الاهی و نه استعدادی كه قابلیت رشد به همراه داشته باشد. این 

ها بیرون بروند و كار و حرفه دیگری پیدا كنند. چرا تا پایان ها و حجرهاعت بهتر است كه از مدرسهجم

های دینی به شمار عمرشان از سهم مبارك امام )ع( استفاده كنند، در حالی كه عنصر مفیدی برای حوزه

 آیند.نمی
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نتقاد و پیشنهاد حضرت آیت پرسش: آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی، چه واکنشی در برابر ا

 الله میلانی داشتند؟

فرمایند: سیدهادی! سعی كن كه مثل باغبان كنند و میپاسخ: ایشان رو به مرحوم آیت الله میلانی می

ای روید. مسألهكند. حالا در كنار گلی، خاری هم میها هدایت میها و گلباشی كه آب را به سمت درخت

 نیست.

 نظمی آن است؟کدام مرجع تقلید شیعه است: نظم حوزه در بی پرسش: عبارت زیر از

پاسخ: چنین تعبیری از آیت الله آقا سیدابوالحسن اصفهانی نقل شده است؛ اما ما از زبان حضرت آیت 

الله میلانی نشنیدیم. آنچه شنیدیم همان است كه عرض شد، یعنی باغبان بودن و آب رسانیدن به باغ، كه هم 

 خار.گل دارد و هم 

 بروجردی اللهآیتملاقات با 

پرسش: آیا معظم له با آیت الله آقا سیدحسین بروجردی ـ رضوان الله علیه ـ ملاقاتی داشتند؟ اگر 

های علمیه شیعه، به میان آمده است ملاقاتی میان آقایان صورت گرفته است، سخنی از وضعیت حوزه

 یا نه؟

ید در همان سفری بود كه حضرت آیت الله میلانی به پاسخ: این ملاقات در ایران صورت گرفت. شا

قصد زیارت علی بن موسی الرضا )ع( عازم كشور شدند. معظم له، نخست به قم و زیارت فاطمه معصومه 

 شوند.)س( مشر  می

 ای از آن سفر و دیدار در دست است؟پرسش: خاطره

مودند: خدمت آیت الله آقا سید حسین پاسخ: بله. مرحوم آیت الله میلانی درباره آن ملاقات چنین فر

بروجردی رسیدم و عرض كردم: آقا! حدود سی سال قبل بود كه محضر آیت الله آقا سیدابوالحسن اصفهانی 

كنم. وقتی سخنم رسیدم و پیشنهادی به معظم له دادم و پاسخی از ایشان گرفتم كه خدمت شما عرض می

ای میلانی! برای عملی شدن پیشنهاد شما، باید مرجعیت یگانهتمام شد، آیت الله بروجردی فرمودند: آقای 

 های علمیه شیعه باشد و یا حاكی از اتحاد و اتفاق آقایان مراجع باشد.در حوزه



188 

 

 پرسش: مگر در آن سالها، مرجعیت آیت الله العظمی بروجردی، مرجعیت یگانه نبود؟

قای بروجردی عرض كردم كه اكنون، شما پاسخ: چرا. اتفاقا آیت الله میلانی فرمودند: من خدمت آ

 صاحب مرجعیت مطلق شیعه هستید. ایشان در جواب من چیزی نگفتند. 

 پرسش: خاطره دیگری هم راجع به آن دو مرجع بزرگ دارید؟

پاسخ: روزی آیت الله میلانی فرمودند: قاصدی از قم آمده و پی امی از حضرت آیت الله آقا سیدحسین 

 ه است. متأسفانه، نام آن قاصد را كه معظم له فرمودند، به خاطرم نمانده است.بروجردی برایم آورد

 های علمیه بود و یا مسأله دیگری بود؟پرسش: محتوای پیغام چه بود؟ در ارتباط با تحول حوزه

فرمایند: آقای میلانی! آیا هنوز آن طرح نظم و تحول پاسخ: آیت الله میلانی فرمودند: آقای بروجردی می

های علمیه، در ذهن شما هست؟ اگر تمایل دارید، به حوزه علمیه قم بیایید و مستقر شوید تا طرح ر حوزهد

 كنم.شما حمایت می« طرح تحول»خودتان را عملی كنید. من تا زنده هستم از 

 پرسش: چرا معظم له به حوزه علمیه قم هجرت نکردند؟

میم گرفتم كه در جوار حضرت علی بن موسی الرضا فرمودند: وقتی من تصپاسخ: آیت الله میلانی می

آید كه از این آستان مقدس خارج شوم. از این روی بود كه طرح تحول ایشان در حوزه )ع( بمانم، شرمم می

 الشأنی چون آقا سید حسین بروجردی عملی نشد.علمیه قم، به رغم تأیید هه جانبه مرجع عظیم

 تحول در حوزه علمیه مشهد

 آن طرح در حوزه علمیه مشهد ـ که تحت زعامت معظم له بود ـ عینیت یافت؟ پرسش: آیا

پاسخ: معظم له، پس از استقرار در مشهد مقدس، در جهت همانطرح اقداماتی را شروع كردند كه 

آفرین خوشبختانه با موفقیت همراه شد. تأسیس مراكز علمی و حوزوی در مشهد، نمودار آن طرح تحول

 بود.

 است، آن مراکز را معرفی کنید؟ پرسش: ممکن
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( مدرسه امام صادق 4( مدرسه عالی حسینی؛ 3( مدرسه مقدماتی؛ 2( مدرسه آیت الله میلانی؛ 1پاسخ: 

 )ع(. این مدارس كه در مقاطع مختلف تحصیل حوزوی تأسیس شدند، به دستور معظم له ایجاد شدند.

 پرسش: حضرتعالی، چه نقشی در طرح تحول داشتید؟

 در امور اجرایی، مسؤولیت به عهده حقیر گذاشته بودند.پاسخ: 

 هایی داشتند؟پرسش: حضرت آیت الله میلانی، نسبت به خاندان میلانی چه تلاش

پاسخ: باید گفت كه اهتمام معظم له در ارتباط با رشد استعدادهای فرزندان و نوادگان، شایان اعتناست. 

شان برخوردار های بسیاری داشتم و از لطف و عنایتیشان، مکاتبهام با اآید كه در دوران نوجوانییادم می

 شدم.می

 های فامیلی چه بود؟پرسش: محور کلام معظم له، در مکاتبه

پاسخ: تقوا و تربیت و تهذیب نفس و نیز كمال علمی و جدیت در تحصیل حوزوی. چه بنده ت كه از 

ه پسر عموی حقیرند و در حوزه علمیه قم مستقرند، له هستم ت و چه آقا سید علی میلانی كهای معظمنوه

 ایم.چین خرمن علم و تقوای جدّ بزرگ بودههمواره خوشه

 های حضرت آیت الله میلانی توضیح بدهید.پرسش: لطفاً درباره مدرسه

دهندة تحول مهمی در حوزه علمیه مشهد به های علمی ت دینی، به راستی، نشانپاسخ: تأسیس آن مدرسه

آمد. در مدرسه نخست ت كه بر اثر طرح بازسازی اطرا  حرم امام رضا )ع( در فلکه حضرت یا می حساب

ای ممتاز استاد در سطوح مختلف حوزوی داشت. آنها هر كدام نمونه 18صحن جامع رضوی افتاده است ت 

ثر آن استادان های مستمر و مؤآمدند. بنده از نزدیك شاهد فعالیتاز لحاظ تدریس و تعلیم به شمار می

 بودم.

 کردند؟هایی شرکت میهایی که در آن مدرسه علمیه بودند، در چه برنامهپرسش: طلبه



191 

 

های عمومی مدرسه آیت الله میلانی، این بود كه شاگردها هر روز صب ، پیش از پاسخ: یکی از برنامه

ام زمان )ع ( دعای آمدند و برای وجود مقدس امهایشان، در صحن حیاط گرد هم میرفتن به كلاس

 خواندند.را با هم می« اللهم كن لولیك الحجة»شریف 

شان را به الهی خراسانی برگردانیدند. پاسخ: بله. حجت الاسلام والمسلمین بیداد ت كه بعدها نام فامیلی

 آمد. به دستور حضرت آیت الله میلانی بود كه من وایشان از شهرت خانوادگی بیداد، خیلی خوششان نمی

كردیم. سالیان بسیاری در كنار هم بودیم و هیچ استاد یا شاگردی در ایشان، مدرسه عالی حسینی را اداره می

آن مدرسه، به درستی ندانسته بود كه من مدیر هستم یا آقای الهی. همکاری و همدلی ما فوق العاده بود و از 

لله العظمی میلانی بود فروگذار هیچ كوششی در پیشرفت اهدا  مدرسه عالی حسینی كه مقصود آیت ا

 نبودیم.

 هایی در مدرسه عالی حسینی بود؟پرسش: چه برنامه

( 2( تفسیر قرآن؛ 1هایی كه با رایزنی اساتید تهیه و تنظیم كرده بودیم، عبارت بودند از: پاسخ: برنامه

و مذاهب؛ و دروس دیگری ( ادیان 7( تاریخ اسلام؛ 6( ادبیات؛ 5( زبان انگلیسی؛ 4( زبان عربی؛ 3مناظره؛ 

 كه هر تبلیغ كننده مسلمان بدان نیاز داشت.

 پرسش: ایا برای ثبت نام، شرایطی وجود داشت؟

باید در آن شركت كند و پس از قبولی، وارد پاسخ: بله. در آن مدرسه، امتحان ورودی بود كه هر طلبه می

باید گواهی پایان دوره كفایة ، طلبه مینام شودهای یادشده شود. پیش از آنکه برای امتحان ثبتكلاس

 الاصول و سط  عالی را داشته باشد.

های های مشهد در کلاسپرسش: ممکن است گزارشی از نخستین دوره آزمون و شرکت طلبه

 مدرسه عالی حسینی به دست دهید؟

یان آنان، چهل پاسخ: در آزمون نخستین ت كه دو سه ماده امتحانی داشت ت هفتاد تن شركت كردند و از م

های تبلی گری مدرسه عالی حسینی راه یافتند. به راستی، مفتخرم كه در دوران تن قبول شدند و به كلاس

اند و در سالیان بعد، در حوزه علمیه و دانشگاه از مدیریت آن مدرسه، استعدادهای ممتازی پرورش یافته

 اند.های موفق و كارآمد شناخته شدهچهره
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ارمی که به دستور حضرت آیت الله میلانی در مشهد تأسیس شد، مدرسه امام پرسش: مدرسه چه

 صادق )ع( است. آن مدرسه چه تفاوتی با مدارس سه گانه یاد شده داشت؟

ای پاسخ: پس از چند سالی كه از فعالیت مدرسه عالی حسینی سپری گشت. بدین فکر افتادیم كه مدرسه

مین روی، مدرسه تخصصی امام صادق )ع( در عرصه اجتهاد با هد  پرورش مجتهد تأسیس گردد. از ه

 پدید آمد.

 پرسش: این مدرسه تخصصی چگونه شکل گرفت؟

پاسخ: در آغاز راه، مدرسه امام صادق با چهارده یا پانزده شاگرد ت كه مدتی در درس خارج آیت الله 

علمی، عبارت بود از: قواعد های درسی آن مركز میلانی حضور به هم رسانده بودند ت شروع شد. برنامه

فقهی و علم الحدیث و رجال و اصول فقه و فقه مقارن و .... این دروس در جهت تقویت جنبه استنباطی 

های های مدرسه تخصصی امام صادق )ع( بعدها در حوزههای خارج خوان مؤثر بود و فارغ التحصیلطلبه

 شناخته گشتند. تدریس شاغل شدند و هر كدام، سبب افتخار حوزه علمیه

های های مدرسهپرسش: آیا حضرت آیت الله میلانی ـ رضوان الله علیه ـ در اندیشه استمرار برنامه

 یاد شده بودند و یا آنکه پس از وفات معظم له همه چیز به فراموشی سپرده شد؟

نامه آن نوشته پاسخ: در زمان حیات آن مرجع عالیقدر، طرح تأسیس بنیادی در نظر معظم له بود كه اساس

شد. اعضای هیأت امنای آن موسسه، عبارت بودند از: آقا سیدمحمدعلی میلانی و آقا سید مرتضی جزایری 

و بنده. متأسفانه رژیم سابق یعنی كسانی كه در شهربانی خراسان و نیز سازمان امنیت بودند، فرصت ندادند 

های های برنامهكه معظم له همواره در اندیشهتوان گفت كه آن بنیاد شروع به فعالیت كند. بنابراین می

هایی كه از داد كه به سامان برسد. مدرسهها مجال نمیحوزوی در مدارس علمیه خود بودند. اما مخالفت

آنها یاد كردیم، یکی پس از دیگری، مشمول طرح شد و نابود گشت. از این لحاظ باید گفت كه با واقعیت 

 تلخ مواجه شدیم.

 تدریس خارج آیت الله میلانی چگونه بود؟پرسش: روش 

پاسخ: باید گفت كه روش علمی و حوزوی معظم له، این امتیاز را داشت كه نخست، مطلب را به خوبی 

شد. پیداست كه چنین روشی، دادند تا جایی خالی از روشنی نباشد. سپس نقض كردن شروع میپرورش می
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نشست، ل. طلبه خارج خوان كه پای درس ایشان میخاص است، چه در عرصه فقه و چه در عرصه اصو

شد كه كلام ناتمام كرد كه كلام به آخر رسیده است؛ اما ناگاه متوجه میپس از پایان بخش نخست گمان می

شك، چنین دادند. بیكردند و جواب میهایی كه وارد بود، یکی یکی طرح میاست. اینك معظم له، اشکال

قلدپرور. به راستی، قصد مرحوم آیت الله میلانی، تربیت استعدادهای ممتازی روشی مجتهدپرور است نه م

 بود كه قابلیت مجتهد و مرجع شدن در آنان بسیار بود.

 با شاگردان اللهآیتروش برخورد 

پرسش: آیت الله العظمی میلانی ـ رضوان الله علیه ـ در هنگام تدریس خارج فقه یا اصول، چه 

 ان خود داشت؟رفتاری نسبت به شاگرد

دهد كه رفتار معظم له با شاگردهای خودشان، همواره، رفتار پدرانه های من به دست میپاسخ: مشاهده

داد. یادم شنید، مهربانانه پاسخ میهایی كه میكرد و به اشکالبود. پدری مهربان با شاگرد خود صحبت می

فرمود: گوش بدهید جان من! در ی، پیوسته میآید كه پس از شنیدن سخن نقدآمیز آقای شیخ علی تهرانمی

دیدم كه در وقت درس كرد. بارها میدرس خارج حضرت آیت الله آقا سید حسین بروجردی شركت می

شد و رفتاری داشت كه با رفتار شاگردان دیگر گرفتن از آیت الله میلانی، دچار عصبانیت و تندخویی می

یدم كه آیت الله میلانی در برخورد با شاگردان خودش، حتی معظم له بسیار تفاوت داشت. من هرگز ند

شك، اخلاق معظم له در شاگردی مثل آقای تهرانی، از شفقت و احترام فاصله بگیرند و پرخاشگری كنند. بی

 نظیر بود.های علمیه شیعه، كمحوزه

های علمیه را ن حوزهپرسش: هر گاه که آیت الله میلانی ـ رضوان الله علیه ـ اقوال اساتید یا بزرگا

 ای داشتند؟کردند، چه شیوهبیان می

پاسخ: معظم له، همواره سعی در توجیه كلام استاد خویش یا بزرگان دیگر بود و هرگز به خود و یا به 

اند كه در درس خارج، به این و آن شکنی صورت گیرد. برخی عادت كردهداد كه حرمتدیگران اجازه نمی

و برتری آرای خودشان را نشان بدهند. حضرت آیت الله میلانی در حالی كه شیوه عالم اعتراض كنند 

فرمود: باید دید كه آنان كرد، ضمن درس میتجلیل و احترام نسبت به اساتید و عالمان پیشین را رعایت می

ق و انصا  درنگ انتقاد و اعتراض كند، دور از خرد و اخلاخواستند چه چیزی بگویند. اینکه استادی، بیمی

 است.
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 اللهآیتاساتید 

 بردند؟پرسش: معظم له، در حوزه علمیه نجف، از محضر چه اساتیدی بهره می

شان، آیت الله العظمی آقا شیخ محمدحسین غروی اصفهانی معرو  به پاسخ: استاد بزرگ و معظم

را به « حاج شیخ استاد»بیر كرد، تعكمپانی بودند. ایشان در درس خارج، هر گاه از عالم جلیل القدر یاد می

-را بر زبان می« میرزای استاد»بردند، تعبیر بردند و هر گاه از استاد دیگرشان، میرزای نایینی نام میكار می

آوردند. به هر حال، یادكردشان از اساتیدشان، همراه با احترام بود. استاد دیگری كه دیده بودند، مرحوم 

شد كه آرای خود را ذكر نکنند. آنگاه كه قصد د كه تکریم اساتید باعث نمیآقاضیاء عراقی بود. ناگفته نمان

رسد. تواضع فوق فرمودند كه به نظر میفرمودند: ولی ناچاریم كه بگوییم و یا میاظهار نظر داشتند، می

 نظیر بود.ای در وقت تدریس داشتند كه شاید بیالعاده

 دلایل کمبود آثار علمی ایشان

ای داشتند، چندان آثار آیت الله العظمی میلانی ـ که احاطه علمی فوق العاده پرسش: چرا از

 مکتوب در دست نداریم؟

های اند. غیر از عرصههای جامع و كامل و در عین حال بسیار كمیابپاسخ: معظم له، به راستی از نمونه

ای یم، در كربلا فعال بودند. مسألهتاز شناخته شدند ت در حوزه تفسیر قرآن كرفقه و اصول ت كه در آنها یکه

دیدند، شاد كه نباید از یاد برد، این است كه آیت الله میلانی، وقتی شاگردی را در حال تقریر درس خود می

دادند. اصلاً، برای ایشان مهم نبود كه اثری علمی شدند و چندان به ضب  كلام و درس اعتنایی نشان نمیمی

 د.به نام ایشان چاپ و پخش شو

 پرسش: چرا آیت الله العظمی میلانی، مانند مراجع دیگر در مکه بعثه نداشتند؟

فرمودند: تشکیل بعثه در ایام ح ، كار بیخودی است. اگر كسی پاسخ: حقیقت این است كه ایشان می

مرجعیت طالب نظر و مسأله ما یافتید، وظیفه دارید كه جواب او را بدهید. اساساً معظم له، از هر نوع تبلیغ 

جست، اگر به نوارهای ضب  صوت ایشان در هنگام اعزام شدن به شهرهای گوناگون رجوع خود، دوری می

 توان برحذر بودن آیت الله میلانی از شهرت و دفتر و مانند آن را به دست آورد.شود، به خوبی می
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 استاد: متشکرم.

 الله اشرفی شاهرودیمصاحبه با آیت

 حمن الرحیمالله الربسم

 اشاره

چون ما در آستانه چهلمین سال رحلت مرحوم سید محمدهادی میلانی هستیم و مرکز مفاخر خراسان 

الله اشرفی رسیدیم که اولاً از ایشان دوران بنا دارد یک همایشی را برگزار کند. خدمت حضرت آیت

الله میلانی چه ایی ایشان با آیتها را بفرمایند و بعد ببینیم که آشنشان با حوزهتحصیلشان و آشنایی

بوده و از روش فقهی ایشان روش اصولی ایشان با توجه به اینکه ایشان هم  شاگرد کمپانی بودن و هم 

های اخلاقی و تربیتی که شاگرد مرحوم نائینی بودند ببینیم که چه نکات و چه مطالبی هست که یا جنبه

ای طلاب و جامعه ما مفید باشد. اول از زندگی خودتان و الله میلانی داشتند که بتواند برحضرت آیت

 شرح تحصیلاتتان و از مرحوم والد نکاتی اگر هست بفرمایید.

 الله الرحمن الرحیمبسم
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 شخصیت خانوادگی و تحصیلات

پیش از بیان نظرات خوب است که در آغاز درباره شخصیت بزرگ والد که از علمای بزرگ 

 گ بودند، توضیح دهیدخراسان و معروف به آقابزر

ساعت  5،  4،  3ای كه آقا مهدی زاده مرتب كرده و نتیجه در رابطه با مرحوم والد همین نوشته اشرفی:

دهم محضر جنابعالی و بالاخره حال مرحوم والد با خود بنده داشتند كه میهایی است كه در شرحمصاحبه

اند از سط  و درس آقای میرزا محمد اسان گذراندهای از دوران تحصیل ایشان را در خرعرض كنم كه دوره

كفایی فرزند بزرگ آخوند خراسانی و آقا حسین قمی را و بعد به نجف رفتند و در نجف كه دورانی است 

 دهم بررسی كنید. و البته ایشان درنهایت در شاهرود وفات كردند.كه اینجا ذكر كردم كه خدمت می

الله فرزند ذكور مرحوم پدرم آقای شیخ محمدعلی معرو  به آیت اما خود بنده مصطفی اشرفی سومین

ه ق هستم. از دوران كودكی كه  1354ه ش یا  1314شیخ آقابزرگ اشرفی شاهرودی هستم كه متولد 

ای بودم مرحوم آقا را تبعید كردند به شاهرود بعد از جریان مسجد گوهرشاد ایشان در آنجا بودند و من بچه

م كه از مشهد به شاهرود منتقل شدیم و دوران شبابت را در شاهرود گذراندیم و مکتب ماهه بودشش هفت

و مدرسه دبستان شش كلاسه را گذراندم و وارد حوزه علمیه شدم دو سال در شاهرود مقدمات، جامع 

سال در جوار حضرت رضا 7المقدمات و سیوطی را خواندیم و منتقل شدم به حوزه علمیه مشهد مقدس 

سال تتمه مقدمات و سطوح اولیه و بعد هم سطوح نهایی گذراندیم و همراه با  7م كه در طول این س بودی

شمسی منتقل شدیم به نجف  1336هم تا ششم متوسطه را هم خواندم و دیپلم را گرفتم بعد در سال آن

بعد  اشر . دورانی كه در مشهد بودیم مقدمات را خدمت آقای محمدتقی ادیب نیشابوری گذراندیم

سط  اول را خدمت میرزا احمد كفایی و شیخ محمد آقای كجوری مبانی خدمت ایشان خواندیم و هم

رسائل المکاسب و كفایه را خدمت شیخ كاظم دام انی و شیخ هاشم قزوینی گذراندیم و كفایه را خدمت 

نجم متوسطه و مرحوم فقیه سبزواری خواندیم و در این مدت چند سال هم موفق شدم سوم متوسطه بعد پ

تقریباً به مدت یك سال و نیم  1336هم ازدواج كردم. تا سال  1335ششم متوسطه را هم بگیرم و در سال 

الله تعالی علیه شركت كردم. ازآنجا هم كه راهی نجف الله میلانی رضواندر درس فقه و اصول مرحوم آیت

هم مقاومت كردم و ماندم  بعد از تصویرشمسی تابستان )1353سال در نجف بودم تا در سال 18و 17شدیم 

به خاطر بیماری مرحوم والد آمدم ایران و در ایران 1353و درس محمد آقای خوئی را ماندم( و در سال 

دیداری 1362هم بعد از چند ماهی از دنیا رفتند در سال سالی شاهرود بودند تا اینکه ایشان 18بودم و قرین 

طور كه در نجف امر كرده بودند كه باید جماران ایشان ما را دومرتبه همان با مرحوم امام خمینی داشتیم در

بروید حتماً به قم و بمانید ایشان باز تأكید كردند كه بروید قم یا لااقل مشهد بروید و من آمدم و در حوزه 
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و  هم كه در مشهد مقدس هستیم و مش ول كارهای طلبگی مستقر شدم تا الآن1363علمیه مشهد از سال 

 درس و بحث هستم. 

 الله میلانی چه مقدار بود؟س: استفاده جنابعالی از آیت

حقیقت یکی دو سال بیشتر نبود البته خوب ما جدیت  الله میلانی دراما استفاده ما از مرحوم آیت اشرفی:

دم و سالی كه من در مشهد بودم هم مقدمات را تمام كر 7خواندم در این در امر داشتیم و خوب درس می

خواندم در های جدید را هم میدرسدرس ایشان را توفیق پیدا كردم بااینکه كنارش همهم اصول را و هم

ای را كه ایشان شروع كرده بود استفاده كردیم بعد ایشان هرصورت درس ایشان را بخشی كمی از اجاره

تم و بخشی هم از درس نوششروع كرد به بحث صلات كه من رفتم سر درس ایشان كه قشنگ و مرتب می

ها را و بعد همان نوشتم درسگفتند رفتیم در محضرشان بودم و میها درس میاصول ایشان كه صب 

وقت در نجف امتحان بشود بر های من در نجف دفترهای من را كه نگاه كردند بااینکه بنا بود آننوشته

 خوان نجف. عنوان طلبه درس خارجاساس همان دفترها من را پذیرفتند به

 س: خاطرات خود را از آیت الله میلانی بفرمایید:

الله میلانی دارم در درجه اول ادب فراوان و تواضع ایشان است اما خاطراتی كه از مرحوم آیت اشرفی:

العاده نشست و فوقوقت ندیدم ایشان چهارزانو بنشیند. پیوسته دوزانو و مؤدب میكه انصافاً من هیچ

 ی احترام از اولیا را داشت.هارعایت جنبه

گفت كه من از كربلا شاگرد ای را بگویم: مرحوم آقای عندلیب كه یکی دو سال قبل از فوتش میخاطره

وجه هیچگفت كه بهالله میلانی شدم. ایشان میام و به مشهد هم كه آمد شاگرد ملازم آیتمرحوم میلانی بوده

ن چیزی بخواهد حتی اگر كتابی بود كه لازم بود كه كتاب را ببینند، الله میلانی از مبار هم نشد كه آیتیك

گفتم آقا این كتاب بالاسر من بود، اگر گفته بودید، من آن را خدمت شما رفتند بیاورند، میخودشان می

بدهم آورده بودم. این اختصاص به اهل علم نداشت، به همین منوال تمام طوایف مردم را احترام 

دیدیم تواضع ایشان در كیفیت نشستن ایشان گفت كه آن موقع كه درس خارج میز ایشان میگذاشت. بامی

و محبت ایشان به دیگران بود. یکی از خصوصیاتی كه من در این مدت كوتاهی كه در خدمت ایشان بودم 

ی و در ها پرورش پیدا كنند آن هم پرورش علمكرد و دوست داشت كه طلبهالعاده تشویق میطلاب را فوق

ای بودم و تازه درس خارج ایشان رفتم به من این جهت خیلی مایل بود طوری كه حتی من كه بچه طلبه

ای را بیاور، من هم آنچه را كه نوشته بودم ای كه از درس اصول من نوشتهایشان دستور دادند كه آن نوشته

-مباحث اصول بود. كه درس می یشانبردم و به ایشان نشان دادم و البته مدت كوتاهی هم بود كه خدمت ا
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نفر مثل شما  5خواندم و نوشته را وقتی آوردند و دفتر را به من پس دادند، از باب تشویق فرمودند اگر 

 باشد، درس دیگری خواهم گفت. یعنی من كه یك بچه طلبه بودم مورد تشویق و عنایت قرار دادند. 

که شما  92که آمده و سال  93چون ایشان سال  س: قاعدتا این مباحث در اوائل علم اصول بوده

 گویید باید مباحث نخست الفاظ مطرح کرده باشند.می

وجود دارد. از خاطرات دیگر این كه در این  وقت مباحث الفاظ بود. الان هم این نوشتهبله آن اشرفی:

دن ایشان تشریف آمد مشهد ایشان هم برای دیایام كه ما مشهد بودیم، گاهی مرحوم آقای والد می

رفتند و باز ایشان به بازدیدشان و خیلی به این امور آوردند به منزل و یا مرحوم والد دیدن ایشان میمی

كردند و در درس نیز گاه برای اخلاقی و تأدب توجه داشتند، و در همین جلسات گاه خاطراتی را نقل می

ها متعهدند كه درس خره مشکلاتی الان هست. طلبهكردند و اینکه بالاها خاطراتی را ذكر میتشویق طلبه

رود مثلا دریکی دو بخوانند و تکیه داشتند در فرمایشات خود كه هیچ یك از این خاطرات را یادم نمی

های مختلف، به این جهت كه ای كه در خدمت آقا بودم كه ما رفتیم به بازدید ایشان در مناسبتجلسه

ها شویق كنند و در برابر آن ناملایمات روحی كه در آن زمان بود كه به طلبهها را تعنایت داشتند كه طلبه

گفتند، تقویت روحی كنند. حتی ایشان نسبت به معیشت آن زمان، اظهار راه میگفتند، بدو بیخیلی بد می

 كردند. رضایت می

 مهاجرت به نجف

 چرا شما از مشهد به نجف مهاجرت کردید؟

شد و در ایران كه ات و رفت و آمد باعث كندی تحصیل و مزاحمت میاشرفی: چون شرای  مراجع

تشخیص دادند من از ایران دور شوم و به درس و بحثم بهتر بپردازم و لذا ناچار شدم كه به نجف بروم. 

البته به نجف هم عمدتاً مشکلاتی بود آمدم نجف من یك سالی كه در نجف بودم و پس از حضور در 

ای خطاب به ایشان نوشتم كه من واقعاً مقایسه با درس ایشان متأثر شدم و نامه های آن حوزه ودرس

آمیز توانستیم بیشتر بمانیم بعد ایشان نامه محبتكاش كه میمتأسفم كه حظ من از درس شما كم شد و ای

ا گذشت چند سالی از این ماجرالعاده جواب دادند كه من دوست داشتم شما بمانید و بالاخره نشد یكفوق

كردم و بهتر مسائل علمی و اقوال و و یك روزی كه عقل ما كمی بهتر رسید و مطالب را بهتر درك می

در مدرسه  زدم، چونشدم، یك روزی با آقا شیخ جواد آقای تبریزی حر  میتفاوت انظار را متوجه می

نشسته بودم، من به ایشان گفتم هم نزدیك هم بود، عصری باهم هایم آنقوام با آقا شیخ آقای تبریزی اتاق

كنم آقای میلانی از حضرات نجف كمتر نبود و ایشان گفت اگر آقای میلانی اینجا كه آقای میرزا من فکر می
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ها را خودم در مشهد شروع كردم همین بحث زكات شدم. بعداً كه آمدم این درسبود من درسش حاضر می

دم، متوجه شدم واقعاً دقتی كه مرحوم میلانی در این كتاب و غیره را و كتاب زكات ایشان را ملاحظه كر

الله میلانی انصافاً فقیه دقیقی در فهم روایات و در جمع بین داشته چگونه بوده و بیشتر توجه كردم كه آیت

ای بود، افسوس در آن زمان در مشهد از علم و تحقیق ایشان العادهجهت انسان فوق روایات بود. ازاین

هایی كه آن زمان در مشهد در محضر ایشان بودند واقعاً چقدر دانم طلبهدرستی نکرد. من نمیاستفاده 

 مندی كامل پیدا كردند.بهره

کردید در قبل از زکات هم در بحث صلات هم به نظرات ایشان توجه داشتید و مطرح می -

شتند در بحث صلات خواهیم از ایشان استفاده کنیم که ببینیم وقتی خودشان بحث دابحثتان. می

 مسافر، نکات منهجی و مبانی فقهی ایشان را چگونه یافتید؟ 

عرض كنم آقای میلانی به نظرم البته رونق بزرگی داد به مشهد كه چند وقت قبل از این هم در  اشرفی:

كه آقای میلانی به مشهد خواندم كه آقای شیخ هاشم وقتیشرح حیات علمی مرحوم شیخ هاشم قزوینی می

-مده بودند، درس خارج خود را كه مدتی شروع كرده بودند و طلابی را كه به درس خارج شركت میآ

گفتند بروید درس خارج آقای میلانی و ایشان دیگر از گفتن درس خارج ترك كرد و واگذار به كردند، می

از وجود ایشان  كه چقدرایشان كرد و این را من تازه در شرح آقا شیخ هاشم قزوینی خواندم. حالا این

دانم چون من نبودم در مشهد ولی واقعاً آقای میلانی واقعاً فحلی بود در استفاده بردند در مشهد، من نمی

 فقهای زمان خودش.

 مقایسه علمی میان ایشان با اعلام نجف

شما که تشریف بردید نجف و درس اعلام نجف را دیدید در مقام نه مقایسه علمی، بلکه ازنظر  -

هایی بین مثلاً درس آقای میلانی و درس آقای خوئی یا امام منهجی و مبنایی چه تفاوتمقایسه 

یا اعلامی که آنجا بودند مانند شیخ حسین حلی یا محمدباقر زنجانی یا مرحوم آقای سید 

محمود شاهرودی و اساتیدی که در آن دوره وجود داشتند چه تفاوتی در مقام مقایسه شما 

 دیدید؟

طوری در میان مناه  قت من هنوز صاحب همچون تمیز كاملی نبودم كه یك بررسی اینوآن اشرفی:

این اعلام كنم، ولی این مقدار را مدتی كه در بعد نجف بودم بررسی كردم، دیدم انصافاً آقای میلانی گاهی 

و زیباتر  كردتر مطالب را بیان میحتی در نکات و دقت در مسائل از مرحوم آقای خوئی هم بهتر و دقیق
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مباحث كتاب صلات  -كرد؛ اما آنچه من در مدت كوتاهی كه در صلاتی كه ایشان شروع كردتقریر می

كنند، در بحث معاملات و یا غیر دانید بحثی است كه فقهای ما همیشه میزیرا می -وضعیت خاصی دارد

ایات است و جمع بین معاملات بحث عبادات است. منهجی كه در عبادات است: اولاً بررسی اسناد رو

الاصول و روایات است. ازنظر اینکه انسان بتواند جمع كند و در مباحث معاملات عمدتاً رد الفروع علی

شود. لذا من چند صباحی كه درس صلات ایشان بودم، اولاً ایشان خیلی به مرحوم كاربرده میقواعد زیاد به

گفت از صمیم دل ود گاهی هم كه یاد ایشان را میاعتنا بود، و معلوم بشیخ محمدحسین اصفهانی قابل

كرد، مطالب اصولی و دقیق ایشان را كه ما خیلی مدت كوتاهی در خدمت ایشان ایشان از ایشان یاد می

خواهد فرمایشات آقای شیخ محمدحسین را بودیم خیلی در این حد نبودم كه دقت كنم كه مثلاً كجا می

رود كه وقتی ایشان وارد بحث شدند، به مسلله وُتیره بعد از نماز عشاء میمطرح كند، اما در فقه من یادم ن

كه آیا مستحب است كه ایستاده بخوانیم یا نشسته، ایشان در میان ادله جمع كرد به اینکه هم دو ركعت 

مستحب است قیاماً بخوانند، هم دو ركعت مستحب است قعوداً بعد ظاهراً این را استحصالی از مرحوم حاج 

برد و در مقام جمع بین روایات این شیخ اصفهانی كرده بود و خیلی با ابتهاج نام ایشان را به عظمت نام می

 كرده.استفاده را به ایشان منتسب می

رود كه حتی همان كه یادم نمی -این موضوع برای من قابل توجه بود. زیرا برای مدتی كه در نجف بودم

رود در فلکه مشهد با آقای علم كه برگشتم خانواده را ببرم، یادم نمیسال اولی كه در نجف بودم و بعد 

الهدی برخورد كردم گفتم آقای علم الهدی من حالا مجبور بودم به رفتن به نجف، ولی قدر این آقا را 

الله حالا خوب تشخیص دادی. آقای میلانی انصافاً فحلی بود در رشته فقه اصول بدانید. ایشان گفت بارك

 ان.خودش

س: از این بحث کلی که بگذریم. بحثی را من مدتی پیش در مورد تفاوت بین مکتب قم با مکتب 

نجف نوشتم. حالا مکتب قم را اگر بتوانیم بعد از مرحوم آخوند خراسانی که بیشتر بر محور نائینی 

چرخیده، نه حتی مثل شیخ محمدحسین اصفهانی معروف به کمپانی و بیشتر بر این جهت می

هایی که چرخیده و قهرا منش آقای نائینی بیشتر در میان حوزه نجف و اعلام آن حاکم بوده و درسیم

که در مکتب قم بیشتر بر منش در آنجا وجود داشته نظر ایشان محوریت پیدا کرده است، درحالی

حائری هم الله حائری و مکتب سامرا و یا آیت الله بروجردی بوده هرچند مرحوم شیخ عبدالکریم آیت

های سال تأثیر نبوده ولی اساتیدی که در قم بودند بر این جهت بودند. حالا الان که شما سالقبلش بی
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است در مشهد هستید و حالا هم از اصول رفت و آمد دارید و ورود و خروج دارید هم در فقه شما 

 توجه به این آثار و تألیفات؟توانید بگویید که مثلاً آقای میلانی در کجای این قصه کار هستند با می

مسلماً تأثر ایشان از مکتب نجف بیشتر بود اصلاً ببینید اینکه ما بیاییم بگوییم مکتب آنجا و  اشرفی:

هرحال هر فقیهی مثلاً مرحوم شیخ عبدالکریم حائری از شاگردان مرحوم میرزا بود در سامرا، مکتب اینجا به

تمام آنچه داشته از میرزا داشته و آقای نائینی هم هرچه داشته از مرحوم آقای میرزا هم آقای فشاركی كه 

مرحوم فشاركی داشته، آقای آخوند هم خودش شاگرد مرحوم میرزا بوده كه به دستور خود میرزا به نجف 

طور از شاگردان ایشان بوده شده و آن كرسی درس را برپا كرده است و شیخ عبدالکریم هم همینمنتقل

 ای آورده باشد. د گفت كه روش و مبانی جدا بافتهشواست و نمی

طوری احساس كردم كه واقعاً فقیه مبرزی بوده و ایشان اما در باره مرحوم آقای بروجردی من این

دانم این ابتکار را از كجا به ایشان رسید، اما تفاوت در روش داشته باشد، ابتکاری در فقه داشت كه من نمی

 نفهمیدم. 

در رجال و در اسناد روایات و شناخت طبقات رجال ملاكاتی داشت، اما اینکه بیاید و  البته ایشان

مرتبه همه چیز را ت ییر دهد مساله دیگری است. اینکه ایشان تمام اصل را بر روایات و بر تاریخ صدور یك

ه ایشان فرموده روایات در مقارنه با فقه عامه دانسته و توجه به وقت صدور روایات از نکات دقیقی است ك

و خیلی در استنباط احکام دخیل است. این ایشان این روش را از كجا گرفته از نجف و یا اصفهان، 

مرتبه توجه پیدا كرده یا در اثر گذر زمان روشن نیست. البته من شنیدم بعد از اینکه رضاشاه آن مصیبت یك

كار آن مدت با كسی ملاقات نداشت و پیوسته را در كشور ما درست كرد، ایشان رفتند در بروجرد و در تمام

آید و بر اثر آن منه  ای در ذهن كسی پیش میبینید جرقهایشان بررسی كردن روایات بوده است. گاهی می

ای این منه  را پیش مرتبهكنم مرحوم آقای بروجردی )ره( اینکه یككند. من فکر میتفکرش ت ییر پیدا می

مرتبه به ذهن ایشان خطور كرد روشن نیست. هرچند روش ایشان بسیار منه  كگرفت، از كجا این جرقه ی

الله بروجردی و زدیم زیر منبر آیتكاش ما زانو میدرستی است كه من الان خودم واقعاً معتر  هستم كه ای

حمت كند كردیم در محل تفقه. واقعاً ایشان فقیه به معنای واقعاً كلمه بوده است. خدای ربهتر استفاده می

شبی جمعی از ایشان تقاضای درس اصول كردند، اما خمینی رود یكایشان را. مرحوم امام را من یادم نمی

وقتی آمد در نجف شروع كرد به كتاب مکاسب البیع را شروع كرد آقای خمینی در آنجا خیلی بها نداد به 

قدر دنبال داد و معتقد بود كه نباید آنداند، ایشان نصورت كه در نجف بها می علم اصول، هیچ بهایی به آن

 كنم متأثر از فرمایش آقای بروجردی بوده است.اصول گشت كه فکر می
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 کرد.الله بروجردی اصول خود را در فقه همراه میآیا آیت -

البته خوب همین مقداری كه آقای منتظری هم از اصول در كتاب نهایه الاصول ایشان نوشته،  اشرفی:

شود. در حالی كه در فقه و اقوال قدما ی مثلاً وقتی ایشان در ابتدای ورود، وقتی وارد میمعلوم است؛ ول

داد و چقدر به شهرت قدما ارزش قائل بود، در حالی كه ایشان دیگر به علم اصول چقدر ایشان بها می

مام شدید به طوری بودند، ولی آقای بروجردی اهتشدند و مثل مرحوم آقای خوئی كه اینارزشی قائل نمی

طوری نیست كه كند حق با ایشان بوده است. ایندهد و بعداً هم كه انسان دقت میشهرت فتوایی می

 های ما بیاید جلوگیری كند از تفکری كه در بین قدمای ما بوده است. تشکیك

ه  الله بروجردی جرقه آن آمد و یك منبنابراین این سلوال مطرح است كه چطور شد كه در ذهن آیت

را در استنباط به عنوان سیر تاریخی اقوال و توجه به حاشیه بودن فقه شیعه از اقوال ایجاد كرد و فقاهت با 

چین دانم از كجا شروع شد ولی مرحوم امام كه در آن جلسه كه یادم است هممنه  جدید ایجاد كرد نمی

الله دی بوده است و تفکرات آیتالله بروجرخواسته از همان منه  آیت داد. شاید برهایی نمیجواب

خواهند حال زیاد صحبت شده كه میگاهی تابهبروجردی بوده كه به اصول آن اعتنا را نداشته باشد. من گاه

كنند كه من خیلی خواهند تفکیکی بین اصول و فقه بکنند و انتقاد به بقیه میبین قم و مشهد و نجف و می

 آید از این موضوع.خوشم نمی

ای و شخصی نیست. ن است که برخی از مظاهر علمی، بحث علمی است بحث منطقهبحث ای -

گفت خبر موثوق الله منتظری میمثلاً فرض کنید در قم در بعد از مرحوم بروجردی آیت

الصدور در مقابل خبر ثقه قرار دارد و مبنای اعتبار است بالاخره این سخن حاکی از  ممشایی 

هم خیلی روی آن کار روی آن تکیه شده و بر اساس آندر فقه است که در قم خیلی 

گفت ایشان کرد میالله بروجردی نقل میالله منتظری راجع به آیتوقتی آیتکردند. یکمی

فهمیم گفت که اگر خبری در این اصول متلقا آمد و در کتب اولیه ما آمد ما تازه اجمالا میمی

شود، مگر یم به یک خبر تکیه کنیم و استناد کنیم نمیاند. اینکه بیایچیزی امام فرمودهکه یک

گویند از یک خبر یک فتوا را طور که میهماناینکه وثوق بر ما ایجاد شود. ایشان برعکس آن 

عنوان خبر ثقه درست کند ولو اینکه سندش اشکال دارد یکجایی هم سندش کرد بهدرست می

اند و  لذا اگر خبر ت علما به آن توجه نکردهگفکرد میکاملاً درست بود. ایشان اشکال می

ای نیست ولی گذاشت. بحث منطقهقرائن صحت را نداشت، هرچند سند درست بود کنار می

 مجموعاً در قم یک دسته از مباحثی در مبانی و روش فقه مطرح است.
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را آورد در طوری بفرمایید چون مرحوم بروجردی خیلی بزرگ بود یك منه  زیبای نویی این اشرفی:

كند ایشان ازآنجا آمد و باعظمت توانست این تحول را ایجاد كند. فرقی نمینجف هم اگر بود شاید می

بزرگان قم هم در مقابلش خضوع كردند و بعد آمد كرسی درس را گذاشت و اعلامی مثل مرحوم امام و 

بسا اگر این كار را در نجف د. چهدیگران آمدند پیش ایشان. این حركت و تفکر ایشان در قم سیطره پیدا كر

ای كنیم توانیم تفکیك منطقهافتاد ما نمیآمد به همین منه  اتفاق میداد، شاید این كار پیش میانجام می

 های شخصی است.سلیقه

خواهم بگویم اما بالاخره یک مجموعه عنوان روش فردی مطرح نیست، حتی نمینه حالا، به -

هج اصولی و یک منهج فقهی در قم شکل بگیرد که این منهج در عوامل مؤثر بوده که یک من

شود گفت که البته خیلی هم منضبط نیست؛ ولی جایی دیگر با خصوصیات علمی آن هم نمی

اند اتفاقاً چند روز پیش من راجع به مبنای سید مرتضی نگاه طوری بودهدر یک مجموعه این

گوید همین غسل از ابت از وضو که میکردم در بحث کفایت از غسل در غیر غسل جنمی

داند. ایشان هم استنادی که دارد های مستحبی را هم کافی میوضو کافی است و حتی غسل

اند آیه فقط راجع به غسل جنابت است، ولی سید اند گفتهگوید خیلی از فقهای ما آمدهآنجا می

طوری ی میلانی هم همینگوید که احادیثی داریم که این احادیث هم هست. مرحوم آقامی

کفایت است طور هست که قائل بههم همینکند و مبنای ایشان طوری میاست و یک تکیه این

کنند، ولی دانم گاهی اشکالی سندی هم میکند آقایان دیگر هم نمیو تکیه بر همین دلیل می

ا از روی که سید مرتضی که خودش قائل به عدم حجیت خبر واحد هست، اما این ردرحالی

کند. مرحوم آقای میلانی هم من دیدم که به گوید کفایت از وضو میآورد میقرائنی که می

های آن کند نمونهروی این جهت تکیه میکند و درنهایت در مقام فتوا همهمین جهت تکیه می

گویم ایشان یا مثلاً در بحث صلات مسافر در تعارض بین اربعه فراسخ او برید او را می

یک اصل و معیار برای مسافرت است گوید این دو در تعارض است که کدامریدین، ایشان میب

کند .تفاوتی است در زمان حال در حالی که در گذشته بنوده است و در نهایت ایشان تکیه می

گیرد گوید اگر مقام تعارض باشد اصل این است و آن را علامت شاهد میروی یوم و لیله، می

گوید و ذلک کند به یک حدیثی صحیحه از امام کاظم که میکه ایشان تکیه می و جالب است

کند مسافره یوم و لیله، )یک روایت دیگر دارد که اذا ذهب فقد شغل یومه(، روی این تکیه می

ها به این شکل خواهم بگویم که روایات برای آندهد من میو بر همین هم عنایت به خرج می
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الله اند اگر مثلاً مثل مشی آیتکردهنی از استظهاری که از روایت میکرده است یععمل می

طوری است اشکال دارد و بنابراین به این روایت گوید این سندش روایتش اینخوئی باشند می

طوری الله بروجردی هم همینکند آیتطوری عمل نمیالله میلانی اینکنیم، ولی آیتتکیه نمی

ای هست که از کند اگر نکتهزند آن عمل نمیبا آن حرف دارد میکند با اینکه عمل نمی

 جهت استفاده کنیم.این

كنم البته آن موقع طوری كه من فکر میاینکه اینبله این نکته هست مرحوم آقای خوئی هم مثل اشرفی:

ی نائینی بود. اینکه خیلی مشربش از مکتب آقاطوری شده بود. ایشان اول مثلكه من رفتم دیگر ایشان این

خوب ایشان شاگرد آقای نائینی بود. مرحوم آقای نائینی گفته بود كه بحث سندی در كتاب كافی از ضعف 

ذلك را و حتی آقای خوئی از ایشان نقل فقیه است، یعنی كأن  مسلم گرفته كه اعتبار كتاب كافی و امثال

مرتبه البته من یه است. بعداً خود ایشان یككرده كه ایشان گفته كه مناقشه در اسناد كافی از ضعف فقمی

خواسته باشد از همان  تان ت ییر كرد. شاید این هم بردفعه آقا منه نشد از ایشان سؤال كنم كه چه شد یك

نظر در حجت خبر واحد كه آیا اساس حجت خبر واحد چه چیزی بوده و بر چه اساسی مستند شده است؟  

كنیم فق  حجت قول ثقه است. بنابراین اعتبار روی وثوق به كه ما استفاده می ایگوید از سیرهقدر مسلم می

كه این مبنا برای ایشان تسجیل شد افتادند توی رجال كه بگردند ببینند كه وثوق به راوی آورده بعد از این

وشتار و المثل در نراوی كدام راوی درست بوده كدام موثق بوده و كدام موثق نبوده است. دیگر این فی

كه گفتند ما قبلاً همینآید كه میوقتی یادم میكرد تا آن جایی كه یكبیانات و كلیه لدله ایشان تأكید می

گفت كه صحی  است ما هم به آن اهتمام آقا رضا كه میبزرگانی مثل صاحب جواهر یا مرحوم حاج

كردند. مثلاً در بین روایات گاهی كسی ینم ها هم بعضاً دقت لازم راشدیم كه اینكردیم و بعد متوجه میمی

اساس بوده است و لذا بوده كه صحی  نبوده یعنی ثقه نبوده و به تعبیر ایشان این است كه مثلاً صحیحه بی

كند. اوایل به های آقای خوئی اوایلشان با اواخرشان فرق میشویم كه نوشتهبعد از او كاملاً متوجه می

 اند و اخیراً خیلی دقیق شده بود و ...دهكراحادیث زودتر اهتمام می

جهت کرد ولی بعد دیگر اواخر از اینبله ایشان حتی توثیقات عام ابن قولویه را قبول می -

 اعراض کردند. 

این مکتب را هم كه آقای خوئی تقریباً احیا كرد نسبت به این وثوق به راوی را این باز قبلاً نبود  اشرفی:

هم  نبود در غیر آقای خوئی زمانی هم كه ما بودیم نبود. نه مرحوم آقای حکیم  در نجف و در غیر ایشان
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كردند نه دیگر فقهای ما یا مرحوم آقای شاهرودی كما اینکه مرحوم میرزا هم خیلی روی آن تکیه می

 كندآید در بیانات آقای بروجردی باز او یك سنخ دیگری زیبا بررسی میطور نبود ولی وقتی آدم میاین

كند و گوید یك روایت بیشتر نبوده و با این كیفیت بررسی میخیلی از روایات را چندین روایت را می

كند از فضل بن شاذان یا نقل خیلی هم معتمد به این نیست مثلاً آقای خوئی ره روایتی كه صدوق نقل می

م اگر در این مابین یك نفر بن مسل بن مسلم یا از فلان سند خود صدوق را تا محمد كند از كتاب محمدمی

كند یا مثلاً كند و آقای بروجردی دیگر این كار را نمیباشد مشهور این روایت را باز ایشان خدشه می

ها كند. اینگوید چرا و این را اعتبار میكند در عینی كه مرحوم بروجردی میمرسلات صدوق را اعتبار نمی

 كند .ی برداشت میطوردیگر برداشت فقیه است و هر فقیهی یك

وقتی راجع به سکونی رسید الله منتظری یكآید آیتگوید من یادم میایشان بحث وثوق را كه می -

كنیم. گذشت و بعد از یك مدتی وقتی ایشان ایشان گفت آقا سکونی اینجا عامی است و قبول نمی

را تکیه نکرد. من  راجع به یك مسلله دیگری شد گفت اینجا سکونی روایت كرده و روایت ایشان

طوری. بعد از درس گفتم آقا شما دو سال قبل راجع به سکونی این حر  را زدید و امروز این

ایشان از قول آقای بروجردی نقل كرد و استدلال ایشان این بود گفت ظاهراً استنادش را اگر اشتباه 

كنم ولی اگر نمی داد. ایشان گفت كه متفردات سکونی را قبولنکنم به شیخ طوسی نسبت می

كنیم و سکونی اینجا فق  راوی این قصه نیست و سکونی با دیگران نقل كردند ما قبولش می

اند یعنی خود موثوق بودن مبنایی بود كه ایشان یك جا این هم این قصه را نقل كرده دیگران

 كرد.كرد و جای دیگر قبول نمیسکونی را قبول می

حال مرحوم محقق اردبیلی یکجایی خواندم كه روایت در شرحدانم من اشرفی: گاهی هم نمی

كند به كند كه لانه كیسانیً ولی در یکجایی دیگر شدیداً تکیه میعبدالرحمن بن حجاج را تضعیف می

دیدند كه دیگران شده میروایت ایشان. حالا یا بگوییم كلام در لیالی بوده یا اینکه گاهی دست به بررسی می

توانم بپذیرم كه تا این خلاصه من به این نتیجه رسیدم مبنای استاد را خیلی نمی اندعمل كرده به این روایت

پذیرد مثل همین توثیقات عامه گاهی حساب میاندازه راوی را موشکافی كنیم چون استاد هم خیلی بی

قندی را اعتبار ها زیاد های دقیقی در مورد راوی كه مثلاً فرض كنید بعضی وقتكاریاوقات هم ظریف

كند. ولی من خودم به این نتیجه رسیدم و طالب را اشکال میهای علی بن ابی حمزه ابیكند روایتمی

آمدند به یك روایتی عمل كنند. وقتی علما فتوا راستی همین مبنا درست بوده كه قدیماً علما بیخود نمیبه

شده اساس اینکه این اعتبار صدور حاصل می بر شدههرحال برای ایشان اطمینان به صدور میدادند بهمی
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گفت كه این آوردند مثلاً گاهی استاد میدادند یا حتی متن روایت را در كتبشان میآمدند و روایتی را فتوا می

آوردند برای عنوان یك دستور عملی میبه آوردند اما متن روایت راها متن روایت را هم میدلیل نیست این

عنوان اینکه بخواهند روایت را نقل كنند مثلاً شیخ در مقنعه كتاب عملی نوشته یا صدوق در شیعیان نه به

 مقنعه كتاب عمل نوشته نه كتاب روایت.

هایی که خودتان در باب زکات و بحث صلات اگر الان حالا آقای میلانی در همین بحث -

دید به نظرتان چه های آقای میلانی را هم دیمستحضرید که خودتان بحث کردید و حرف

 .ای آمده که الان مستحضر هستید که یک بحثی را در اینجا استفاده کنیمنکته

الله میلانی را ترجی  دادم ولی الان دیگر خیلی یادم نیست. بعضی اوقات شده كه من نظر آیت اشرفی:

 الان یادم نیست كه كجا بوده و چی بوده است.

رات را یکی از دوستان محققین شما بگیرند یک شود آن تقریآقا هست میتقریرات حاج -

 آقا نهایی آن را... مروری کنند و با اشراف خود حاج

بحث زكات را هم اگر آن جاهایی كه آرای آقای میلانی در آن نقل شده بحث شده یا حتی  اشرفی: -

خش نقد هم شده باشد مهم نیست چون ما بحث علمی داریم چون اگر همین نقدها هم كنار این ب

های خیلی خوب مورد را بتوانیم در اینجا بیاوریم اتفاقاً جزء مصاحبه 5یا  4بیاید اگر موجود باشد 

 شود فق  صرفاً نقل و شرح زندگی نیست بحث علمی هم هست ما می

 ام. كه از زكات نوشته های خودم رادهم نوشتهالله آمدید مشهد به خودتان می اگر  انشا اشرفی:

الله میلانی اتفاقات عجیبی در شکلی كه ما داریم عجیب غریب است در مورد آیتبله ولی یك م -

ترین كسی كه درس ایشان را نوشته مرحوم مورد آثار و تقریرات ایشان افتاده است. شاید جامع

های  نوشته و تمام درسهای ایشان را میآقای علم الهدی بوده و مرحوم علم الهدی از كربلا درس

ا زمانی كه ایشان حیات داشته همه را جمع كرده و مرتب و منسجم كرده، ولی اول كه ایشان را ت

ها را دفن خواسته بدهد خودشت تعمداً یا غیر تعمداً ایناستنکا  داشته كه بدهد بعد هم كه می

دانم دفن كرده یا گذاشته در حیات باران ها نگذاشته است. نمیكرده و هیچ اثری از آن نوشته

نفر از كسانی كه درس ایشان ملازم بودند و جدی بودند هر كدامشان  8، 7عملاً دفن شده ما خورده 

هم حی و حاضر است به شکلی مواجه هستیم با این وضعیت تنها یکی از كسانی كه داریم كه الآن
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و نوشته هم موجود است آقای شمس است كه ایشان هم  از انتشار مستقل آن استنکا  دارد از 

 عنوان تقریرات بدهد.های ایشان را بهاین درساینکه 

فاضل میلانی نوشته و برخی از نوارهای آن موجود  اشرفی: خوب ندهد تقریرات ایشان را كه آقای سید

 است.

هایی كه موجود اند از بخشی كه موجود هست و اینها را از نوارهایی كه نوشتهسید فاضل این -

 ای ایشان هست.ههست و ضب  شده یك دهم مجموع بحث

 اشرفی: زمانی كه ایشان از عراق آمده كه نوار نبوده است و من یادم هست.

ولی آقای میلانی دو سه نفر شاگرد مبرز داشته یکی آقای علم الهدی بوده که کرّ و فرّ داشته و  -

یکی از کسانی که کرّ و فرّ حضور داشته و تقریراتش هم نوشته شیخ علی تهرانی است که 

گویند خیلی جدی در درس بوده است من هم که اش هم میمرتب هم نوشته و خانوادهمنظم و 

نشستم شیخ علی آقا در حضور و اشکال کردن در درس بارز بود. آمدم میطوری میهمین

هایش افتاد در قضایای درسهمکرد ولی متأسفانه ایشان زد و صحبت میقدر حرف میآن

من هم به مسئولین سفارش کردم که بتوانیم بگیریم هنوز  ها مصادره شدهسیاسی همه این

های کردیم حرفگرفتیم یک کاری میها را هم مینتوانستیم این مجموعه را بگیریم. اگر آن

های اصولی ایشان را . ما الان در میان شاگردان و مقرران کرد بحثآقای میلانی را احیا می

مواریث علمی ایشان به کتابت درآورده، اما وضعیت نفر داریم که در ضبط   3، 1درس ایشان 

گفته آماده های تفسیر ایشان را میطوری است. الان آقای باقری هست در کربلا درسآنها این

داشته است، تماس گرفته اول استنکاف کرده بعد که خواسته بدهد قصه حمله به قصر شیرین 

 .ا از بین رفته اصلاً عجیب غریب استهاتفاق افتاده و آنجا را بمباران کردند همه آن

عالی در بحثتان آقا فرمودند یکی نکاتی كه حضرتطور كه حاجدو تا مسلله است یکی اینکه همان -

توجه داشتید مخصوصاً من یادم هست در صلوه مسافر در آن بحث برید كه بین روایات جمع 

 كردید توجهی داشتید به نظرات آقای میلانی.می

الان مبتلابه هست امروز اگر الان با این قضایای مسافرتی كه امروز هست خیلی مورد چون آن بحث  -

گوید اگر امر اش ننوشته ولی در كتاب صلوه مسافرش میابتلا است و ایشان در مقام فتوا در رساله
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بین این دسته از روایات باشد و این دسته روایات باشد این بریدین حاكم بر آن روایات اربعه 

 سخ.فرا

كنند بحث نکته دوم با توجه به اینکه عزیزان بزرگوار در ارتباط مفاخر خراسان دارند كار می -

های مرحوم آقای نائینی و دیگران این را مرحوم ابویتان كه آن آثاری هم كه از ایشان مانده از نوشته

 روی آن  تأكید بشود....هم

های اعلام ت كه یك سری از شخصیتدرست است كه بحث آقای میلانی است ولی هد  این اس -

هایی كه ایشان مصاحبه كرده پیاده شود آن را مقدمه بحث هم معرفی شوند اگر بشود آن قسمت

آوریم هم در معرفی ایشان هست هم آقابزرگ و خاطرات دیدوبازدید آقای میلانی و ابوی ایشان می

 ها هم جالب است.هست آن

 

 آقای احمدیاستاد مصاحبه با 

 ت و منزلت حضرت آیت الله العظمی آقا سید هادی میلانی شخصی

پرسش: سخنی دربارة شخصیت ومنزلت حضرت آیت الله العظمی آقا سید هادی میلانی ـ رضوان 

 الله علیه ـ بفرمایید!

پاسخ: بنده كمترین، كوچکتر از آن هستم كه سخنی در ارتباط با شخصیت آن بزرگ مرجع عالم تشیع بر 

نچه در مشاهده هایم یافته ام، به دست می دهد كه آیت الله میلانی، از جهات كمالات نفسانی و زبان آورم. آ

اخلاقی بس ممتاز بودند و در میان مراجع تقلید شیعه كه در روزگار ایشان می زیتسند، كم نظیر به شمار می 

حیرت می ساخت. هیچ گاه آمدند. حلم و صبر و تواضع آن مرد خدا، به اندازه ای بود كه انسان را دچار 

 ندیدم و نشنیدم كه این مرجع بزرگوار، بدون یقین، حکمی را، حکم الاهی بداند.

 سالهای آشنایی با آیت الله میلانی

 پرسش: حضرتعالی در چه سالی با آیت الله میلانی آشنا شدید؟
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ت بودند كه مشهد مشر  شدم، هنوز آیت الله العظمی بروجردی در قید حیا 1339پاسخ: در سال 

( مدرس خدمت آیت الله میلانی رسیدم. پیش از آن، خدمت میرزا احمد مدرس )پدر مرحوم حاج آقا جلال

 رفتم كه پدر خانم آقای مهدوی است. این استاد، سید عزیز و عجیبی بود. خداوند همه شان را رحمت كند.

 واکنش مردم به خبر فوت آیت الله بروجردی

 شنیدن خبر وفات آیت الله بروجردی چه بود؟ پرسش: واکنش مردم پس از

از دار دنیا رفتند. در شهرهای گوناگون مراسم  1341پاسخ: معظم له، در هفته اول فروردین سال 

عزاداری با شکوهی برگزار شده و تا چهل روز ادامه داشت. در آن روزگار، وسایل ارتباط جمعی وجود 

ر مراسم سوگواری مرجع عظیم الشأن، حركتی خودجوش نداشت كه مردم را دعوت كنند. حضور ملت د

 بود كه بر پایه اعتقادشان شکل گرفته بود.

 اساتید سطح آن دوره 

 پرسش: اساتید دیگری هم در حوزة علمیه مشهد داشتید؟

پاسخ: آیت الله وحید خراسانی، قبل از كوچ كردن به نجف اشر ، در حوزة علمیه مشهد تدریس 

 یام، كفایة الاصول و مکاسب شیخ را نزد ایشان خواندم.داشت. بنده در آن ا

بود كه محضر آقا شرفیاب شدم. درس ایشان، بعد از نماز م رب و عشا، در  1345پاسخ: در سال 

 شبستان مرحوم آقای گلپایگانی در مسجد گوهر شاد برگزار می شد.

 شیوة تدریس معظم له

 پرسش: شیوة تدریس معظم له چگونه بود؟

رس كه تمام می شد، آقا می نشستند و رفقا حلقه می زدند و پرسش هایی در محضر ایشان پاسخ: د

 مطرح می كردند و پاسخ شان را می گرفتند.

 روش برخورد با پرسش دیگران 
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 پرسش: خاطره ای از آن معضل علمی دارید؟

لله میلانی كرد و پاسخ: شبی پیرمردی كه ظاهر او به علما و فضلا شباهت نداشت، رو به مرحوم آیت ا

گفت: آقا! خوردن گوشت طاووس چه صورت دارد؟ حرام است یا حرام و یا مکروه؟ آقا تأملی كرد و بعد 

ها بودم، قابل تصور نبود كه الم بزرگ، كه بنده یکی از آنفرمود: عزیزم! بلد نیستم. اصلا برای شاگردان آن ع

طلبة مبتدی بپرسیم كه فلان مساله چیست، اگر بلد  ایشان چنین جوابی به پرسش كننده بدهد. وقتی از یك

نباشد، چیزی می گوید و اصلا نمی گوید كه من بلد نیستم. شاید بگوید كه من می روم تحقیق می كنم و 

 بعد جواب شما را می دهم.

 برداشت از روش اخلاقی و علمی آیت الله میلانی

 نی دارید؟پرسش: چه برداشتی از این روش حکیمانه آیت الله میلا

پاسخ: برداشت من این است كه آیت الله میلانی، تا یقین نداشتن كه فلان جواب و حکم فقهی، جواب و 

حکم الالهی است، چیزی نمی گفتند. ایشان هرگز حاضر نمی شدند كه خلا  ما انزل الله حکم صادر كنند 

شان بودم، چنین رفتاری، درس بزرگ و یا فتوایی به مقلدان خود بدهند. برای امثال بنده كه شاگرد كوچك 

 و فراموش ناشدنی است. از آن روز تصمیم گرفتم كه حریم ما انزل الله را همچون استاد معظم حفظ كنم.

 پرسش: آیا ماجرای آن خاصره به همین جا ختم شد؟

. چهار پاسخ: نخیر. آقا عمامه شان را با دست شان كمی بالا بردند و بعد دست روی پیشانی شان نهادند

پن  دقیقه ای كه گذشت، آیت الله میلانی سرشان را بلند كردند و فرمودند: خوردن گوشت طاووس حرام 

است. وقتی یقین حاصل شد، حکم الاهی را بیان كردند؛ اما پیش از آن، براساس پندار چیزی بر زبان 

ندی بودند كه نظیری برای ایشان نراندند. به راستی، مرحوم آیت الله میلانی، در دوران معاصر، مرجع توانم

 بود و یا كم نظیر بودند.در حوزه های علمیة شیعه ن

 اخلاق آیت الله میلانی در رابطه شاگردها

 پرسش: اخلاق آیت الله میلانی در رابطه شاگردهایشان چگونه بود؟
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یچ گونه پاسخ: آقا مثل پدر رفتار می كردند. هرگاه شاگردی تندخویی به ایشان جسارت می كرد، ه

ت ییری در چهره آیت الله میلانی نمی دیدیم. اصلا دچار خشم نمی شدند واهانت را با اهانت پاسخ نمی 

 دادند. حلم این شخصیت بزرگ، فوق العاده بود.

 خاطرات دیگر 

 پرسش: اگر خاطره ای دیگر دارید، نقل كنید تا استفاده كنیم.

احکام اهمیت می دادند و طلبه ها را به روستاهای اطرا  پاسخ: حضرت آیت الله میلانی، به تبلیغ دین و

های بنده بود كه خدمت آقا می بردم. مشهد اعزام می كردند. روستاهای اطرا  فردوسی، در حوزة گزارش

روزی به ایشان عرض كردم كه در فلان روستا كه فلان روحانی می رود، پنجاه هکتار زمین كه به مالکی 

ای آنان تقسیم كردند. تکلیف ما چیست؟ آقا فرمودند: دیگر به آن روستا روحانی تعلق داشت، میان رعای

 اعزام نکنید. در آنجا مال حلال و حرام به هم مخلوط شده است.

 موقعیت حوزه علمیه مشهد، در دوران مرجعیت آیت الله میلانی 

ونه ارزیابی پرسش: موقعیت حوزه علمیه مشهد، در دوران مرجعیت آیت الله میلانی را، چگ

 ؟کنیدمی

پاسخ: عظمت حوزه مشهد، در عظمت مرجع بزرگواری مثل آیت الله میلانی بود. بعضی ها به آقای 

مهدوی اعتراض می كردند كه چرا برای ادامه تحصیلات حوزوی به نجف اشر  نمی روی؟ ایشان می 

ن استادی به ما عطا كرده فرمودند: آقا! نجف همین جاست. من بروم نجف كه چه كار كنم؟ خداوند چنی

است كه هم محقق است وهم مدقق. در حوزة علمیه مشهد مقدس، هم در محضر رضا ت سلام الله علیه ت 

 هستم و هم در خدمت آیه الله میلانی.

 مراکز اعزام ارسال مبلغ

 پرسش: از بیت آیت الله میلانی به چه استان هایی مبلغ اعزام می شد؟

مورد نظر آقا، استان خوزستان بود كه از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و مذهبی،  پاسخ: یکی از استان های

موقعیت خوبی نداشت. فقر فرهنگی در آن استان زیاد به چشم می خورد. آیت الله میلانی، آقای فضل و 
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به  بنده را به آن منطقه فرستادند و فرمودند كه از مردم تقاضای وجهی نکنید. من خودم تقبل می كنم. ما هم

 دستور آقا عمل كردیم.

 شدید؟پرسش: در چه ایامی اعزام می

پاسخ: ماه مبارك رمضان بود. در آن ایام، طلبه ای می گفت كه من در مسجد، مساله جنب و جنابت را 

گفتم. بعد كه به خانه رفتم، صاحبخانه را دیدم و پرسیدم چرا برای نماز به مسجد نیامدی؟ او در جواب 

نب بودم و مساله شرعی نمی دانستم. اصلا او نمی دانست كه چه چیزهایی بر شخص جنب گفت: آقا! من ج

 حرام است.

پرسش: قبل از اعزام کردن طلبه های حوزه برای تبلیغ در محرم وصفر، یا ماه مبارک رمضان، چه 

 سفارش هایی به آن ها می شد؟

ند و حتی نگویند كه از جانب كدام مرجع پاسخ: از آن ها می خواستند كه هرگز مرجعیت آقا را تبلیغ نکن

 تقلید اعزام شدند.

 ها اعزام می شدید؟پرسش: حضرتعالی به کدام استان

بود كه ماه صفر بود. شركت نفت مسجد بزرگی در  1351پاسخ: فق  به استان خوزستان می رفتم. سال 

وحانی اعزامی وارد بندر شدیم، آن بندر ساخته بود. جمعیت چشمگیری هم در آنجا بودند. وقتی به عنوان ر

ملایی كه در آنجا بود قصد طرد كردن مرا داشت و روستایی را كه نام آن، ش  زهره بود، معرفی كرد. سوار 

قایق موتوری شدم كه تا آن طر  آب بروم. از شخصی كه قایق دار بود، پرسیدم كه در روستای ش  زهره، 

معیت دارد، معطل نکردم و گفتم: موتور را خاموش كن. بعد چند خانوار هست؟ وقتی گفت پنجاه خانوار ج

پیاده شدم و سراغ آن ملای محل رفتم و گفتم: مگر شما نگفتی كه ش  زهره، پانصد خانوار دارد؟ من جایی 

نمی روم كه پنجاه خانوار دارد. بالاخره در همان جا كه هنوز صورت شهر پیدا نکرده بود، ماندم و خدماتی 

 كردم.

 تنها بودید؟ پرسش:

 پاسخ: نخیر. مرحوم آقای آقاسی زاده همراه من بود.
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 جایگاه ولایی آیت الله میلانی

 پرسش: حضرت آیت الله میلانی از لحاظ ولایی چگونه بودند؟

پاسخ: در این باره، زبانم عاجز است. اصلاً در عمرم، عالم و مرجعی مثل آقای میلانی در ولایت اهل 

 اقعاً ایشان در این وادی عجیب بودند.بیت)ع( سراغ ندارم. و

 پرسش: آیا رفقای دوره طلبگی تان را به یاد می آورید؟

پاسخ: آقای افتخار زاده، از دوستانی بود كه به اتفاق ایشان، به درس آقای وحید می رفتیم. ایشان الان 

س آقا حضور می ساكن تهران است. آقایان زنجانی و معصومی و موسوی هم از كسانی بودند كه در در

 یافتند. بعضی همدوره ای ها در قید حیات اند و بعضی ها چشم از دنیا فرو بسته اند.

 پرسش: شما در مدرسه های حضرت آیت الله میلانی حضور داشتید؟

پاسخ: نخیر من شمالی هستم. یا سفر تبلی ی به وطن مان داشتم و یا در حوزة درس من خواندم. توفیق 

در كلاس های مدارس علمیه آقای میالنی نداشتم. البته رفت و آمد داشتیم؛ یعنی مدرسه زیادی برای شركت 

 عالی حسینی می آمدیم. آن وقت ها، اواخر عمر آقا بود. آقا سید فاضل آمده بود.

 پرسش: حضرتعالی در حوزة علمیه قم تشریف نداشتید؟

، به قم رفتم تا درس طلبگی را شروع پاسخ: چرا. یعنی دورانی كه نوجوانی سیزده چهارده ساله بودم

كنم. پدرمان روی عقیده ای كه داشت، پسر نوجوان خودش را به شهر قم آورد تا روزی عالمی شود. هنوز 

به خاطرم مانده است كه بعد از ظهر روزی از روزهای پاییز، پدرم مرا جلوی حرم فاطمه معصومه)س( 

سپردم. خدا حافظ ، پدر و مادرم پن  شش روزی در قم مانده آورد و گفت: بابا! تو را به امام زمان)ع ( 

بودند. حالا یك كودك روستایی در شهری غریب است كه نمی تواند به روستا تلفن كند و یا پدر و مادرش 

از روستا به او تلفن كنند. همه از حال همدیگر بی خبر بودیم. حدود هشت نه ماه بود كه اصلاٌ از من خبر 

ها اعتقادات والدین عجیب بود. حالا پسر ما می خواهد تا پسرشان زنده است یا مرده. آن وقتنداشتند، كه 

قوچان برود كه راهی نیست، ده بار تلفن می كند و می گوید كجا هستم و یا پدر و مادر جویای حال او می 

 ند.شود. من چهار سال در حوزه قم ماندم كه آن روزها حضرت آیت الله بروجردی زنده بود
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 خاطرات دوران طلبگی

 پرسش: از دوران طلبگی در قم چه خاطره ای دارید؟

پاسخ: مرحوم آقای بروجردی، ایام شهادت حضرت زهرا ت سلام الله علیها ت اهمیت بسیار قائل بودند؛ 

جمادی الاولی و دهه دوم ترجی  می دادند. منبری مجلس ایشان،  13روز را بر روایت  95اما ایشان روایت 

آقا شیخ مرتضی انصاری بود. آقا از اندرونی منزل ایشان تشریف می آوردند و گوشه مجلس عزا می 

نشستند. من شاید چهار پن  متری با آقا فاصله داشتم. آقای انصاری كه بالای منبر بود، در وقت تسلیت 

بی درنگ  گفتن به معظم له، چنین گفت: حضرت آیت الله العظمی بروجردی. مرحوم آقای بروجردی

فرمودند: نگو. نگو . آیت الله العظمی، لقب حضرت امیر المؤمنین)ع( و حضرت جواد)ع( است. این عبارت 

 را خودم از زبان آیت الله بروجردی شنیدم.

 این بزرگان شیعه، واقعاً مخالفا لهوی و مطیعاً لامر مولای بودند.

آقا سید شهاب الدین مرعشی  اللهآیتی كنم. مورد دیگری كه در رابطه با همین مساله است، نقل قول م

نجفی، كه در صحن بزرگ حضرت معصومه)س( نماز جماعت شکوهمند اقامه می كردند، مکبری داشتند 

كه صدای بلند ایشان به قدرت ده بلند گو هم بود. هر وقت می خواست پی امی را به مأمومین برساند، 

ی می رسید، نقل می كنند كه روزی در هنگام زیارت صدایش تا صف آخر نماز جماعت آیت الله مرعش

عاشورا، ایشان آمد و با صدای بلندش چنین گفت: برای سلامتی ولی الله الاعظم، امام زمان)ع( و حضرت 

آیت الله العظمی بروجردی صلوات بفرستید! مرحوم آیت الله بروجردی در را باز كرد و فرمود: این شخص 

 ستم كه او نام مرا در كنار نام مبارك مولای من حضرت حجت)ع ( بیاورد.را بیرون كنید. من كسی نی

 پرسش: حاج آقا! محبت کردید.

پاسخ: خداوند به شما جزای خیر عطا كند كه چنین توفیقی را برای بنده فراهم آوردید. شاید این مجلس 

یلانی ت رضوان الله علیه ت شریف، از بركات روح پاك آن مرد الاهی؛ یعنی حضرت آیت الله آقا سید هادی م

است . خداوند ایشان را با مادرش ت فاطمه زهرا ت و اجداد طاهرین اش محشور كند و شما یادگارهای آن 

 بزرگوار را موفق نگه دارد .



214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از فضلا و شاگردان آیت الله میلانی در خراسان  افتخار زادهمحمود آقای  استادمصاحبه با 

 داستان یک رؤیا 

رسش: چرا ارادت روز افزونی به حضرت آیت الله آقا سید هادی میلانی ـ رضوان الله علیه ـ پ

 دارید؟

پاسخ: شاید یکی از علل آن، خواب های بسیاری است كه در ایام گرفتاری ام دیده ام. در آن خواب ها 

بود كه آن رویاهای  متوجه شدم كه مرحوم آیت الله میلانی، نسبت به بنده، عنایت دارند. برای من جالب

 روشن، نشان دهندة این واقعیت است كه آن بزرگوار هنوز نسبت به بنده لطف دارند.

 پرسش: پیداست که هنوز یاد استادتان را زنده نگه داشته اید، این طور نیست؟

در دارم، چه پاسخ: واقعاً همین طور است. من هنوز كه هنوز است، یاد آن مرجع عالی مقام را گرامی می

های خصوصی و چه در منابر عمومی كه در شهرهای گوناگون دارم. ایشان، شخصیت كم نظیر یا بی جلسه
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نظیری بود كه متأسفانه، نه در روزگار حیات پر بركت شان شناخته شدند و نه پس از وفات شان. من 

 چگونه می توانم یاد و خاطرات آن بزرگمرد را فراموش كنم؟

صاحبه دربارة آیت الله میلانی، وقت شریف تان را در اختیار گذاشته اید، چه پرسش: امروز كه برای م

 احساسی دارید؟

پاسخ: گویی كه نسیمی از نسیم های الاهی بر من وزیدن گرفته است و می باید به فرموده رسول خدا 

فتعرضوا عمل كنم و جان خود را در معرض چنین نسیم هایی قرار دهم. إنّ فی دهركم لله نفحات علی، 

 بما.

راستش حدود دو سالی هست كه مقدمات وزیدن چنین نسیم های مباركی فراهم شده است و امروز به 

بركت ماه معظم شعبان است كه آن نسیم ها وزیدن گرفته است؛ چرا كه می خواهم درباره استاد بزرگوارم 

مرحوم آیت الله میلانی ت رضوان  سخن بگویم. بنده، همواره یاد ایامی را ارج می نهم كه از بركات وجودی

 الله علیه ت استفاده كرده ام.

 خاطرات از آیت الله میلانی

 پرسش: ما نیز سپاسگزاریم . اکنون از خاطرات شریف خود بگویید!

پاسخ: شخصیت آقای میلانی، شخصیتی چند بعدی بود، نه تك بعدی. شکی نیست كه باید بزرگان 

علمی ت حوزوی معرفی كنند، نه من كه خود را سزاوار آن مقام بلند نمی  ایشان را از لحاظ علمی و سوابق

بینم. ای كاش، آنان در آن روزگاران از منزلت و شخصیت معظم له سخن می گفتند و ضب  می كردند، تا 

 امروز بهره مند شویم.

لله حجت و یا منظورم، بزرگانی همچون مرحوم آیت الله سید ابراهیم علم الهدی است، یا مرحوم آیت ا

مرحوم حاج آقا مهدی توقانی و یا شاگردان و فضلایی كه در حوزه های علمیه نجف و كربلا و مشهد 

بودند. آن ها كه سالیان درازی از نزدیك خدمت آقا می رسیدند، بهتر و دقیق تر از امثالی ها می توانستند 

معاصر را بشناسانند. فراموش نکنیم كه مقامات معنوی و مراحل علمی آن مرجع كم مانند شیعه در دوران 

آیت الله میلانی، از فضلای تراز اول درس مرحوم میرزای نایینی و مرحوم آقا ضیاء عراقی و بخصوص 

 مرحوم آیت الله كمپانی به شمار می آمدند، چه در عرصة فقه و چه در عرصة اصول.
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 دلیل مهاجرت از نجف به کربلا

 حوزة نجف به حوزة کربلا هجرت کردند؟ پرسش: چرا آیت الله میلانی از

پاسخ: براساس شنیده های بنده ت كه ممکن است درست باشد و یا درست نباشد ت دو عالم بزرگوار كه 

از مدرسان عالیقدر حوزه علمیه نجف به شمار می آمدند؛ یعنی حضرت آیت الله آقا سید هادی میلانی و 

تمایل چندانی به ماندن در نجف نداشتند. وقتی آقا سید ابو حضرت آیت الله آقا سید ابو القاسم خویی، 

الحسن اصفهانی مرجع مطلق شدند، واقعة غیر منتظره ای رخ داده بود. مرحوم آیت الله میلانی، چندان از 

روی كارآمدن آقای اصفهانی رضا نبودند. نمی گویم كه ناراضی بودند؛ اما دیگران را شایسته چنین مقامی 

كه در حوزة نجف مشهور و محترم بودند. هنگامی كه آیت الله میلانی ناچار می شود و نجف را می دانستند 

به قصد كربلا ترك می كنند، آقا سید ابوالحسن اصفهانی، آقا زاده شان را برای بازگردانیدن ایشان روانه كربلا 

 می كنند كه موفق نمی شود.

 زمان آشنایی با آیت الله میلانی

 مانی آیت الله میلانی را شناختید و به محضرشان راه یافتید؟پرسش: از چه ز

پاسخ: در شهر سبزوار، آقا شیخی به نام آقا شیخ غلامرضا شریعتمتداری بود كه من نزد او سیوطی را 

درس می گرفتم. ایشان از كسانی بود كه سخت مورد توجه آیت الله میلانی بود و گاه و بی گاه، در درس 

بزرگوار ذكر خیر می كرد. بدین گونه بود كه عشق وارادت به معظم له در جان ما  خودش از آن مرجع

 شکل گرفت.

 پرسش: در چه سالی به حوزة علمیه مشهد آمدید و با آیت الله میلانی آشنا شدید؟

بود كه شیفتگی نسبت به شخصیت آیت الله العظمی میلانی، سبب هجرت من  35و  34پاسخ: سال های 

مشهد شد. من خودم را مدیون همان استاد شیخ غلامرضا شریعتمداری می دانم كه یکسر از آقا  از سبزوار به

تعریف می كرد. بعد از ورود به مشهد، در مدرسه علمیة نواب ت بالا خیابان ت حجره ای گرفتم و مش ول 

مرحوم آیت الله  تحصیل شدم. چمعه ها كه در منزل آقایان مراجع و علما در مشهد می رفتیم. آنچه در بیت

میلانی، توجه مرا جلب كرد و در جای دیگر ندیدم، یاد حضرت مرحوم آیت الله میلانی، توجه مرا جلب 

كرد و در جای دیگر ندیدم، یاد حضرت صاحب الزمان)ع ( بود كه در تابلوهایی روی در و دیوار منزل 
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یا منزل مرحوم آیت الله میرزا حسین ایشان به چشم می خورد. در منزل مرحوم آیت الله كفایی خراسانی 

فقیه سبزواری، این خصوصیت را مشاهده نمی كردم. در منزل آیت الله آقا سید حسن قمی كه می رفتم، 

 توجه به حضرت علی)علیه السلام( و امام حسین)علیه السلام( فراوان بود.

 

 موقعیت علمی آیت الله میلانی در نگاه فضلای خراسان 

لمی آیت الله میلانی در نگاه فضلای خراسان چگونه بود، آیا انفاق نظری دربارة پرسش: موقعیت ع

 مقام ممتاز معظم له بود یا نبود؟

پاسخ: بی هیچ شکی، هیچ كدام از آقایان علما و مراجع كه در مشهد بودند، از لحاظ علمی و حوزوی، 

قای سبزواری و نه آقای كفایی. این آقایان در ردة آیت الله میلانی به حساب نمی آمدند، نه آقای قمی و نه آ

از بزرگان آن شهر بودند، اما می دانستند كه مقام آقای میلانی، مقام ممتازی است. چند عالم و مرجع دیگر 

هم در مشهد بودند و یا به حوزه علمیة مشهد هجرت كردند؛ ولی نور آنان چون نور ستاره بود و توان 

بان وجود آیت الله میلانی نداشتند و ناگزیر محو شدند. آیت الله سید یونس ایستادگی در مقابل خورشید تا

اردبیلی و آیت الله سید علی مددی بیرجندی قاینی، از آن دسته بودند. من آن روزها از فاضلی نشنیدم كه 

د مثلاً آقا سید علی مددی از آقا سید هادی میلانی برتر است. برداشت من این است كه همه فضلای مشه

باور داشتند كه مرجع اعلم، حضرت آیت الله العظمی میلانی است. مگر مرحوم علامه طباطبایی طرفدار این 

 سخن نبودند؟

 علمای هم عصر ایشان در مشهد

پرسش: آیا عالم دیگری به حوزه علمیه مشهد آمد که مقام علمی او نسبت به مقام علمی آیت الله 

 میلانی برتری داشته باشد؟

ماد آقا سید ابوالحسن اصفهانی؛ یعنی آیت الله آقا میرزا حسن بجنوردی به حوزه مشهد آمد. پاسخ: دا

كتاب القواعد الفقهیه به ایشان تعلق دارد. باید گفت كه مرجعیت ایشان در مشهد به ثمر نشست و رفت. 

 نمی شود.همه عقیده داشتند كه با بودن حضرت آیت الله میلانی، هر مرجعی به مشهد بیاید، موفق 
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 نخستین درس خارج فقه حضرت آیت الله میلانی 

 پرسش: نخستین درس خارج فقه حضرت آیت الله میلانی را به خاطر می آورید؟

پاسخ: آن درس شریف، درس اجاره بود؛ كتاب الاجاره، كه متاسفانه بنده آن زمان را درك نکردم و از 

میلانی، با همان درس خارج فقهی شان در حوزه علمیة دوستان شنیدم. در حقیقت، مرحوم آیت الله العظمی 

خراسان درخشیدند. باید بگویم كه بنده، چه در قم و چه در تهران، به هر درس خارج رفتم، یکی دو 

ساعت؛ اما هیچ كدام را درس خارج فقهی و اصولی به معنای واقعی كلمه نیافتم. درس خارج فقه و اصول 

تا شخص درك نکند، نمی تواند به درستی قضاوت كند و به تفاوت این درس  آقای میلانی، واقعا درس بود.

و مدرس با عظمت پی ببرد. به نظر من كه درس های گوناگون در حوزه علمیه قم و تهران رفتم، آیت الله 

 میلانی، وزنه ای سنگین تر از روزنه های علمی دیگری بود كه در كشور وجود داشتند.

 ی آیت الله میلانیفقط وزنه علمی و حوزو

 پرسش: آیا حضرت آیت الله میلانی، فقط وزنه علمی و حوزوی ممتازی بودند؟

پاسخ: نخیر. ایشان كه در روزگار استقرارشان در حوزه علمیه مشهد، بر اثر اصرار شدید طالبان علم و 

ناخته شده فضلای خراسانی، موفقیت خاص و تثبیت شده ای به دست آوردند، هم وزنة علمی بالایی ش

بودند و هم وزنة اجتماعی چشمگیری به حساب می آمدند. باید دانست كه حضرت آیت الله العظمی 

میلانی، انسانی ملی و آزاد و مبارز در خراسان بودند، كه ذره ای به دربار اعتنا نداشتند. از همین روی بود كه 

سمت این مرجع تقلید زمان شناس آمدند.  روشنفکران و دانشگاهیان و آزادی خواهان در تهران و مشهد، به

در روزهای جمعه یا ایام و مراسم دیگر كه به منزل آقا می رفتم، عناصر متدین و مبارز بازاری و دانشگاهی 

و روشنفکر و روحانی ت می دیدم كه به ایشان ارادت فراوان دارند. سران جبهه ملی ایران و نیز نهضت 

نی و سیاسی می توان مهندس مهدی بازرگان واستاد محمد تقی شریعتی آزادی ایران و از شخصیت های دی

بود ت با دوران  36و  35مزنیانی را نام برد. سال های استقرار آیت الله میلانی در مشهد ت كه سال های 

مرجعیت مطلق حضرت آیت الله آقا سید حسین بروجردی همزمان بود. در اینکه آقای بروجردی در حوزه 

كشور، عظمت داشتند، جای تردیدی نیست، اما آقای میلانی به دلیل تفکر و شیوة خاص خود،  علمیه قم و

از موقعیت علمی و اجتماعی مخصوصی برخوردار بودند. شما می دانید كه در آن سال ها، بهارها شاه به 

اهرودی به مشهد می آمد و آقایان علما و مراجع، چون آقای كفایی و آقای سبزواری و آقای شیخ احمد ش
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دیدار شاه می رفتند. آیت الله فقیه سبزواری كه كلید دار بود و در ضری  را به روی شاه می گشود؛ اما آیت 

الله میلانی در جمع آقایان نبود. با این همه، مسؤولان حکومتی در خراسان، احترام آن مرجع بزرگ و مستقل 

له می نگریستند. گفتنی است كه گاه و بی گاه خدمت را نگه می داشتند و با دیدة تکریم و تعظیم به معظم 

آقا می آمدند و ارادت می ورزیدند، درحالی كه آقا همواره استقلال در افکار و مواضع اجتماعی و سیاسی 

داشتند و به قطبی متمایل نمی شدند تا حریم و قداست مرجعیت و روحانیت شیعه در هم بشکند. بی شك، 

 له میلانی، بستر ساز این همه شده بود.عظمت شخصیت و روح آیت ال

 

 شاعران در عصر آیت الله میلانی

 پرسش: شاعران خراسان هم خدمت آقا می آمدند؟

پاسخ: بله. آقای قدسی خراسانی، از جمله شاعرانی بود كه در روزهای عید خدمت آیت الله میلانی می 

محفل آنی مرجع بزرگ، مركز حضور آمد و قصیده ای می خواند و صله ای هم می گرفت. به راستی، 

 ادیبان و شاعران و فرهیختگان خراسان و استان های دیگر بود.

 تحلیلی از آسیب پذیری های مرجعیت و زعامت حضرت آیت الله میلانی  

 پرسش: چه تحلیلی از آسیب پذیری های مرجعیت و زعامت حضرت آیت الله میلانی دارید؟

و ضربه بر مرجعیت آقا وارد شد كه هر كدام، سبب ریزش دوستان و پاسخ: متأسفانه، باید گفت كه د

بود، در ارتباط با وجهی بود كه شخص  35و  34هواخوهان معظم له شد. ضربه اولی كه در سال های 

بزرگواری از تهران، در اختیار ایشان گذاشته بود تا میان طلبه های حوزه مشهد تقسیم شود. در آن ایام، من 

وار آمده بودم و از نزدیك شاهد كاهش ارادت بعضی طلبه ها نسبت به آیت الله میلانی بودم. تازه از سبز

ماجرای آن پول و تقسیم ت كه اصلاٌ حضرت آیت الله در آن، تقصیری نداشتند ت از این قرار بود: ایشان پولی 

اعتمادشان دادند تا به  كه آن شخص تهرانی در منزل شان تقدیم كرده بود، به یکی از آقایان مقسمین مورد

دست طلبه های متدین و درس خوان حوزه علمیه مشهد برساند. ملاك آقا همین بود، یعنی طلبه اهل تقوا و 

علم باشد؛ اما در ذهن آقای مقسم، تفکیك میان فضلا و طلبه ها صورت گرفته بود كه پیامدهای ناگواری به 
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قوا، ونیز تفکیك محصل و غیر محصل نظر داشتند، چرا كه همراه دارد. آقا فق  به تفکیك با تقوا و بی ت

 نسبت به سهم مبارك امام)ع( نگرش خاص داشتند.

 پرسش: بعد چه اتفاقی در حوزه علمیه مشهد افتاد؟

پاسخ: طلبه ها و فاضل هایی كه اطرا  آقای میرزا احمد كفایی یا میرزا حسین فقیه سبزواری بودند، با 

، چرا كه از آن وجه تقسیم شده، نصیب آن ها نشده بود. یادم می آید مرحوم آقای آقای میلانی در افتادند

عبادی، صب  به شبستان نجف آبادی مسجد گوهرشاد آمد كه مجلس درس آیت الله میلانی بود. آن روزها، 

آقا صب  ها درس اصول می دادند. جمعیت چشمگیری از طلبه ها حضور داشتند، چه كسانی كه سهمی از 

پول دریافت كردند و چه كسانی كه بی نصیب مانده بودند. آقای عبادی بالای منبر آقا رفت و با صدای آن 

بلند خطاب به ایشان گفت: حضرت آیت الله! شما ثابت كنید كه ما بی دین هستیم، ما دیگر با شما حرفی 

كه ما دین نداریم! داد و  نداریم. چرا به بعضی وجه می دهید و به بعضی دیگر نمی دهید؟ باید ثابت كنید

فریاد آن جماعت به حدی رسید كه جلسة درس آقا تعطیل شد. دكتر قاسم صادقی ت كه خدایش رحمت 

 كند ت شاهد حاضر در آن مجلس غوغا بود.

ایشان می فرمود: حضرت آقا سرش را پایین انداختند بود و شعری به عربی می خواند كه مضمون آن 

ری در این ماجرا ندارم. بالاخره، واكنش ها به مرحله ای رسید كه آن طلبه ها و شعر این است كه من تقصی

فاضل های محروم از كمك مالی آقا، ترك درس فقد و اصول آقا كردند و بعد هم علم مخالفت با مرجعیت 

 ایشان در حوزه و شهر مشهد را بلند كردند. مرحوم آیت الله میلانی، شیوه شان سکوت و مدارا بود.

 

 پرسش: آیا در بیت معظم له، ماجرا را پیگیری کردند؟

 پاسخ: نخیر.

 پرسش: ضربة دیگر كدام بود؟

پاسخ: ضربة دیگری كه بر زعامت دینی آیت الله میلانی وارد شد، شدیدتر از ضربة اولی بود. بر اثر 

رس خارج آقا همان ضربه سنگین و طاقت فرسا بود كه بسیاری از علما و فضلا و طلبه های مشهد، به د

نیامدند و حتی دیدار و همراهی با آقا را ترك كردند، به طوری كه واكنش نامطلوب بعضی از آقایان پس از 
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وفات آیت الله میلانی استمرار داشت. ناگفته نماند كه آن ها از شاگردان شیخ مجتبی قزوینی بودند، یعنی 

برای نخستین بار، آقای  "سرود جهشها"تاب كسانی مثل آقای سیدان و آقای محمد رضا حکیمی، كه در ك

خمینی را امام معرفی كرد. آقای حکیمی از شاگردان درس خارج فقه و اصول آیت الله العظمی میلانی بود 

و بر اثر ارادت شدیدی كه به استاد دیگرش؛ شیخ مجتبی قزوینی داشت، برای همیشه از ارادت و درس آقا 

 روی برگردانید.

 اج شیخ هاشم قزوینی موضع آیت الله ح

پرسش: آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی چطور؟ آیا ایشان هم نسبت به حضرت آیت الله میلانی 

 بی علاقه شدند و قطع رابطه کردند؟

پاسخ: نخیر. فق  مقدسین حوزه علمیه مشهد و كسانی كه اطرا  آقای مروارید و شیخ مجتبی قزوینی 

ی، با معظم له قهر كردند و رفتند. دربارة مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی باید بودند، تا آخر عمر آیت الله میلان

، با ایشان آشتی كرد و پشت 42گفت كه ایشان، پس از بازگشت حضرت آیت الله میلانی از تهران، در سال 

سین سر آقا نماز خواند. در واقع، ایشان راه خودش را از راه شیخ مجتبی قزوینی و آقای مروارید و مقد

 دیگر مشهد جدا كرد، هر چند كه اختلا  سلیقة فلسفی زیادی با مرحوم آیت الله میلانی داشت.

پرسش: شیخ مجتبی قزوینی و شاگردان ایشان، پس از جدایی از آیت الله العظمی میلانی، سراغ چه 

 کسی رفتند؟

رضا حکیمی، پس از  پاسخ: شیخ مجتبی قزوینی و سید محمود مجتهدی و مریدان شان، مثل آقای محمد

آزادی آقای خمینی، به دیدن ایشان رفتند، هر چند كه در سالیان درازی بر سر فلسفه، با اقای خمینی 

اختلا  بسیار داشت. یادم هست كه آقای محمد رضا حکیمی، در حجره ها، در مدرسه نواب مشهد، لقب 

رو به آفتاب بود و ایشان برای تصحی  امام را برای آقای خمینی در كتاب سرود جهشها گذاشت. حجرة ما 

دست نوشته اش به آنجا می آمد. كتابفروشی باستان كه ناشر آن اثر شده بود، لقب امام را پاك كرد تا در 

 چاپ با مانع رو به رو نشوند.
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 منزلت علمی آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی 

علمی ایشان در سنجش با منزلت پرسش: دربارة مرحوم آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی و منزلت 

 علمی مرحوم شیخ مجتبی قزوینی چه دیدگاهی دارید؟

پاسخ: حاج شیخ هاشم قزوینی را، باید استوانة نیرومند حوزه علمیه مشهد به شمار آورد. ایشان در پاییز 

 رحلت كردند كه سال در گذشت حضرت آیت الله آقا حسین بروجردی بود. مرحوم 1341یا زمستان سال 

حاج شیخ، سه درس قوی داشت؛ یعنی رسائل و مکاسب شیخ مرتضی وكفایه الاصول آخوند خراسانی. 

یادم هست كه درس كفایه حاج شیخ هاشم در مدرسة علمیه نواب برگزار می شد. بعد از ظهرها كه درس 

بود،  كفایه معظم له تمام می شد، درست از در مدرسة نواب تا سر بست بالا خیابان كه ساعت حضرت

عمامه در عمامه به چشم می خورد. شاگردان بسیاری داشت كه بعضی از آن ها نیکو درخشیدند. دكتر 

 محمد رضا شفیعی كدكنی، از شاگردان مکتب حاج شیخ هاشم قزوینی و نیز حضرت آیت الله میلانی اند.

س خارج فقه و به مرحلة عالی در "شرح لمعه"مرحوم حاج شیخ هاشم، طلبه های مشهد را از كتاب 

اصول راهبری می كرد. اساساٌ حوزه علمیة مشهد، به شخص و درس حاج شیخ هاشم قزوینی وابستگی 

داشت. ایشان، اجتهاد مسلم داشت و بی هیچ مشکل، در فقه، برتر از حاج شیخ مجتبی قزوینی است. و 

ی دیگر حوزه مشهد افزون برجنبه علمی والایی كه داشت، بیان بس صری  و واض  داشت كه مدرس ها

نداشتند و یا كمتر داشتند. باور من این است كه حوزه علمیة مشهد، در آن روزگار، بیش از اینکه روی 

عمامة شیخ مجتبی قزوینی بچرخد، روی عمامه شیخ هاشم قزوینی می چرخید. از این همه كه بگذریم، باید 

ی دیدم كه كنار حجرة ما در مدرسة نواب می بگویم كه شیخ هاشم، روحانی آزاده ای بود. بعضی وقت ها م

نشست و روزنامه ای از جیب قبایش بیرون می آورد و می خواند. این چیزها در حوزة آن روز، بویژه در 

حوزه مشهد، بس عجیب و غریب بود. وقت نماز كه می شد، مرحوم حاج شیخ هاشم در حرم علی بن 

عت اقامه می كرد. ایشان، اصلاٌ موضع سخت و ناپسندی در موسی الرضا)ع(، همراه با بیست نفر نماز جما

 برابر مرجع عظیم الشان شیعه، حضرت آیت الله میلانی نداشت و با شیخ مجتبی قزوینی همراه نشد.

 رابطه آیت الله میلانی با حاج شیخ هاشم قزوینی 

 پرسش: آیت الله میلانی چه رابطه با حاج شیخ هاشم قزوینی داشتند؟
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دو بزرگوار به دیدار هم می رفتند مرحوم آیت الله میلانی، همواره حرمت شیخ هاشم را حفظ  پاسخ: هر

می كردند. شاگردان ایشان هم با آقای میلانی قهر نکردند و با شركت در دروس خارج معظم له، حرمت آن 

 مرجع محقق و مکرم را نگه می داشتند.

 قزوینیروش برخورد آیت الله میلانی با حاج شیخ مجتبی 

 پرسش: آیا آیت الله میلانی به دیدن حاج شیخ مجتبی قزوینی می رفتند؟  

 هایی که با ایشان داشت، هرگز با ایشان ترک دیدار نکردند.پاسخ: معظم له، به رغم اختلاف

 موقعیت اخلاقی و روحی آیت الله میلانی

ه تفاوتی با بعضی از آقایان مراجع پرسش: به نظر شما، آیت الله میلانی در ارتباط با مقام مرجعیت، چ

 معاصر داشتند؟

پاسخ: من از علامه عسگری ت رضوان الله علیه ت عبارتی دربارة عظمت شخصیت حضرت آیت الله 

العظمی حاج سید هادی میلانی شنیدم كه شاید كسی جز من آن را از ایشان شنیده باشد. این عالم جلیل 

عمرش، یك قدم برای مرجعیت خودش برنداشت؛ ولی قدم هایی  القدر می فرمود: آقای میلانی در طول

برداشت تا مرجع تقلید نشود. آیا زیباتر و استوارتر از این سخن می توان در شناساندن شخصیت آن 

بزرگمرد تاریخ معاصر بر زبان آورد؟ ایشان برای ریاست قدم بر می نداشت، درحالی كه طوری حركت می 

ز او بگریزد. آیت الله میلانی براساس مبانی كه بدان دست یافته بود، عمل می كرد كه مرجعیت و ریاست ا

كرد، هر چند كه همه آقایان علما و فضلا و حتی متدین های من شاهد بودم كه معظم له، بارها آقا سید 

لا  و محمد علی میلانی ت آقا زاده شان ت را پیش شیخ مجتبی قزوینی و مریدان ایشان فرستادند، تا از اخت

 تفرقه در روحانیت خراسان دست بردارند؛ اما متاسفانه بی فایده بود.

 پرسش: آقای سید محمود مجتهدی هم تا آخر با آیت الله میلانی قهر کرده بودند یا اینکه برگشتند؟

پاسخ: نخیر. خوشبختانه، تقریباٌ نوعی آشتی با آقا برقرار كرد. مرحوم حاج میرزا مهدی نوقانی یادم 

توان گفت كه ت، یا قهر نکرد و یا قهر كرد و بعد آشتی كرد. به هر حال همراه آقا ماندند. در واقع، مینیس
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دو گروه با آیت الله میلانی و مرجعیت و زعامت دینی ایشان در افتادند و هرگز برنگشتند؛ یکی، اطرافیان 

 میرزا احمد كفایی و دیگری، اطرافیان شیخ مجتبی قزوینی.

 فت با آیت الله میلانی گرایش به فلسفه و ذوق عرفانیدلایل مخال

پرسش: در حقیقت می توان گفت که آیت الله میلانی، ذوق وسلیقه فلسفی و عرفانی داشتند که 

میراث مکتب استاد معظم شان، حضرت آیت الله غروی اصفهانی است. بالاخره، این گرایش ها در 

 حوزة مشهد چندان طرفداری نداشت.

ر آیت الله میلانی در دوران مرجعیت خود، درس فلسفه را در مشهد برگزار می كردند، كمتر از پاسخ: اگ

علامه طباطبایی نبودند. اساساٌ اصول آقای میلانی، بر بعضی مبانی فلسفی استوار شده است، كه شاید از 

 اصول مرحوم آیت الله خویی بالاتر بود.

ی اصفهانی و شاگردان ت كه شیخ مجتبی قزوینی و میرزا متأسفانه، مکتب مرحوم آیت الله میرزا مهد

جواد اقا تهرانی بودند ت به خاطر ناسازگاری با فلسفه و عرفان، سبب تضعیف زعامت آیت الله میلانی 

 شدند.

 مخالفت مکتب تفکیک با حضرت آیت الله میلانی 

انی ـ رضوان الله پرسش: ماجرای قهر و کدورت و مخالفت مکتب تفکیک با حضرت آیت الله میل

 علیه ـ از کجا شروع شد؟

پاسخ: این ماجرا ت كه همان ضربة دومی است كه از آن یاد كردم ت شاید دیگران در مصاحبه هایشان نقل 

دانم كه واقعیت چه بود. سخنور بزرگی در كرده باشند. به هر حال، چون من شاهد آن جریان بودم، می

لمحققین شیرازی. ایشان منبری جذابی بود و سلیقة عرفانی داشت. در استان فارس بود به نام آقای فخر ا

منبر، فراوان از مثنوی معنوی مولانا استفاده می كرد. هم با سیر و سلوك آشنا بود و هم با فلسفه. زادگاه 

ایشان، شهرستان استهبانات در استان فارس است و آیت الله استهبانکی در حوزه نجف، آقای فخر 

را كه همشهری خودش است، تکفیر می كند و خبر آن در حوزه های ایران پخش می شود. در المحققین 

همان سال های زعامت آیت الله میلانی، فخر المحققین وارد مشهد شد و خدمت آقا آمد. ایشان هم 

 سفارش كرده بودند كه آشنایان برای منبر از وجود آقای فخر استفاده كنند.
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كلی حضرت آیت الله میلانی، سیاست جذب حداكثری و دفع حداقلی بود، كه ناگفته نماند كه سیاست 

خیلی ها در حوزه ها نمی پسندیدند؛ چرا كه اهل جهل و تحجر و تکفیر بودند. بنده، در یگانه، كل 

شخصیت و مرجعیت خود را بر سر همین سیاست محمدی گذاشتند، جای رد و انکار ندارد. مرحوم آقای 

مکان نیروهای روحانی را جذب می كردند تا ایمان و دین مردم تضعیف نشود. مگر دفع میلانی، حتی الا

كردن هنر است كه ظاهر بنیان دارند؟ وقتی معظم له، از آقای فخر المحققین حمایت كردند، طیف مخالفان 

فلسفه و عرفان، مخصوصاٌ بیت شیخ مجتبی قزوینی یا طیف تفکیك در حوزه مشهد ناراحت و خشمگین 

 شدند.

بعد هم دیدیم كه مریدان و شاگردان شیخ، مثل آقای سیدان و آقای محمد رضا حکیمی و آقای مجتهدی 

چه كردند. بیشترشان از مرجعیت آیت الله میلانی روی گردانید و به مرجعیت آقای خمینی روی آوردند و 

گفت كه آیت الله میلانی در  در اواخر عمر آقا باعث جدایی و رنجش خاطر معظم له شدند. دردمندانه باید

دوران مرجعیت شان، كمترین مبلغ و مروجی برای مرجعیت خود نداشتند. در واقع، هیچ گاه برای ریاست 

نکوشیدند تا عده ای را مروج مرجعیت خودشان در آورند؛ اما بعضی آقایان شیوة مروج پروری دنبال 

 كردند.

 یت الله میلانی نظر علامه طباطبایی دربارة اعلم بودن حضرت آ

نظر علامه طباطبایی دربارة اعلم بودن حضرت آیت الله میلانی، نظر مشهوری است و ایشان تا آخر عمر 

مبارك شان بر نظرشان باقی ماندند و آقای میلانی را تنها نگذاشتند. براساس همان نظر حضرت علامه 

از مشهد به قم هجرت كنند. این تمایل كه طباطبایی بود كه فضلای قم تمایل داشتند كه آیت الله میلانی 

حتی به دعوت از آیت الله العظمی میلانی انجامید، پس از رحلت آقا حسین بروجردی مطرح شد. بدون 

تردید، اگر معظم له به قم تشریف می بردند، به همه مراجع بزرگ حوزه علمیه قم برتری می یافتند و به 

 ستند از جوار امام رضا)ع( بیرون بروند.مرجعیت مطلق دست می یافتند؛ اما نخوا

 رخدادهایی سیاسی در دوران مرجعیت آیت الله میلانی 

 پرسش: رخدادهایی سیاسی در روال مرجعیت مطلق آیت الله میلانی تأثیر گذار بود؟

پاسخ: پس از فوت حضرت آیت الله بروجردی، در تهران و قم و مشهد، مطرح شده بود. متأسفانه، 

شد، در حالی كه آقایانی در اطرا  آقای میلانی بودند، هیچ تبلیغ شان تبلیغ میر، از طریق اطرافیانآقایان دیگ
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و ترویجی نداشتند. گفتنی است كه معظم له، تروی  كردن مرجعیت خود را حرام اعلام كرده بودند. راجع 

كه جواب شما مثبت به حوادث سیاسی كشور كه پس از رحلت آقای بروجردی اتفاق افتاد، باید گفت 

است؛ چرا كه همان حوادث بود كه مانع پیشرفت مرجعیت آیت الله العظمی میلانی در جهت تمركز 

مرجعیت شد. در واقع، سیل حوادث سیاسی، مرجعیت را جلو می كشانید، نه جنبه های علمی و عملی كه 

ن بزرگمرد ربانی در وقایع معیارهای شناخته شده می باشند. بدین سان باید گفت كه گسترش مرجعیت آ

 پس از فوت آقا حسین بروجردی متوقف گشت.

 مرجعیت پس از فوت آیت الله بروجردی در قم

پرسش: در حوزه علمیة قم، پس از رحلت آیت الله بروجردی، چه کسانی در ردة مرجعیت قرار 

 گرفتند؟

نجفی؛ كه مراجع ثلاثه قم شناخته پاسخ: آیت الله گلپایگانی و آیت الله شریعتمداری و آیت الله مرعشی 

شدند. آیت الله خمینی در ردة آنان كه ردة اول بود، جای نگرفته بود. ایشان یك درجه پایین تر بود كه 

همان ردة مرحوم آیت الله محقق داماد است. وقتی آقای محقق داماد فوت كرد، آقای خمینی كه پایین تر از 

های صادر شده در اجع ثلاثه قم نبود. در واقع، ایشان از رهگذر اطلاعیهایشان بود، بالا آمد، اما در ردة مر

همان وقایع سیاسی مطرح شده بود. در آن ایام كه فضلای حوزة علمیه قم به مشهد می آمدند، همه و همه، 

معتقد بودند كه آقای میلانی بر آقای همه این این آقایان ارج  است. همان فضلای معرو  قم بودند كه 

د استقرار حضرت آیت الله العظمی میلانی در حوزه علمیه قم را دنبال كرده بودند. گفتنی است كه قص

بیشترین آن فضلای یاد شده، شاگردان حضرت علامه طباطبایی ت رضوان الله علیه ت به شمار می آمدند، كه 

ی كردند. شاید بتوان گفت پس از آیت الله بروجردی، همواره آیت الله میلانی را مرجع اعلم شیعه معرفی م

 كه تنها مروج مرجعیت مطلق حضرت آیت الله آقا سید هادی میلانی، علامه طباطبایی بودند.

پرسش: در حوزه علمیه نجف، پس از فوت آیت الله بروجردی، چه کسانی به عنوان مرجع اعلم 

 شناسایی یا معرفی شدند؟

ت الله آقا سید محمود شاهرودی، مرجع اعلم است، فرمود كه آیپاسخ: مرحوم آقا شیخ كاظم قزوینی می

حتی نسبت به آیت الله بروجردی. شیخ كاظم، یکسر مروج مرجعیت مطلق آقای شاهرودی بود؛ اما فروغ و 

عظمت آیت الله بروجردی عالمگیر شد. وقتی معظم له از دنیا رفت، آقای شاهرودی، خراسان و مازندران را 
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عربی و عراق و شیخ نشین ها را. آقا سید عبد الهادی شیرازی ت كه مروج  گرفت و آقای حکیم، كشورهای

مرجعیت مطلق ایشان، آقا شیخ حسین وحید بود ت كم و بیش مقلد داشت. بعد هم آقا سید ابو القاسم خویی 

بود كه از لحاظ توجه مردم پایین تر از دیگر آقایان قرار داشت. به هر حال، حوزه نجف برحوزة قم حاكم 

بود و بی شك، مرجعیت مطلق یا متمركز شیعه، در حال انتقال از ایران به عراق بود. شاه هم همین را می 

خواست و از این روی بود كه تلگرا  تسلیت برای آقا سید محسن حکیم فرستاد. شکی نبود كه آیت الله 

ز آقای بروجردی، آقای حکیم، بیش از دیگران به تمركز مرجعیت نزدیك تر است. پس باید گفت كه بعد ا

حکیم مطرح بود، نه اینکه شاه ایشان را مرجع مطلق شیعه ساخته باشد. تلگرا  شاه، سبب شد تا ملت 

ایران و دولتی ها، برای اولین بار شخصیت آیت الله حکیم را بشناسند، و گرنه آن تلگرا  تسلیت به زیان 

 آقای حکیم بود.

 له میلانی انجمن های ایالتی و ولایتی و آیت ال

پرسش: راجع به استفتائاتی که در جریان انجمن های ایالتی و ولایتی، از آیت الله میلانی شد و 

 جواب های معظم له، چه دیدگاهی دارید؟

تر از پاسخ حضرت آیت الله العظمی میلانی نبود. ایشان پاسخ: از نظر بنده، هیچ پاسخ استفتائی سنجیده

های به ملت ایران گنجانده بودند كه دیگر مراجع نداشتند. بنده در جلسه عبارتی دقیق در پاسخ خودشان

بسیاری كه دارم، و نیز با توجه به تجربه چهل پنجاه ساله ای كه در مناظره و منبر دارم، می گویم كه باید هر 

منابرم  سؤالی بیش از آنکه پاسخ آن داده شود، تفکیك شود. اساساٌ روش من در پاسخ پرسش های مردم، در

همین است. این روشن را كه روش حسنه است، از وجود مقدس حضرت جواد)ع( الهام گرفتم. وقتی 

خدمت ایشان رسیدند و گفتند كه حکم كسی كه در حال احرام، صید كند چیست؟ حضرت فرمودند: تا آن 

و آسوده خاطر قسم وجود دارد. حالا اگر ما بودیم، كلی جواب می دادیم  84شخص محرم چه كسی باشد. 

می شدیم. مگر نه؟ از ما می پرسند كه آیا می توان سهم امام)ع( را در مسجد خرج كرد یا نه؟ فوراٌ می 

گوییم بله. چرا نمی پرسیم، كدام مسجد؟ چقدر نیاز واقعی آن مسجد است؟ البته سؤال را باید تفکیك كرد 

 و بعد جواب داد.
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 اتروش آیت الله میلانی برای پاسخ به سئوال

حضرت آیت الله میلانی، روش خاص در پاسخ به استفتا داشتند كه در دستگاه آقایان دیگر سراغ ندارم. 

، دقت نظر آیت الله میلانی در پاسخ به هر استفتا را 42و  41توانید در اطلاعیه های سال اگر تحقیق كنید، می

م شود كه همان امتیاز روش معظم له به عنوان یك تحقیق علمی روی آن ها كار شود، تا آنچه گفتم معلو

 است. آیا می دانید كه روش متین آن بزرگمرد عالم تشیع چه حاصلی به بار آورد؟

 پرسش: منظور حضرتعالی چیست؟ آیا به ضرر ایشان تمام شد؟

پاسخ: دقیقاٌ. اینجاست كه باید از ضربة سوم وارد بر مرجعیت معظم له یاد كنیم. آقای میلانی با آن روش 

مخصوص در مبارزه با ظلم، از دیگران عقب افتادند، چرا كه حکیمانه پاسخ داده بودند. وقایع سیاسی آن 

سال ها، مثل طوفانی كه می وزد، خیلی چیزها را برای خیلی اشخاص رقم زد. فضلای قم ت ییر نظر دادند و 

از تروی  مرجعیت مطلق،  فضلای مشهد در ماجرای دعوت آقای فخر المحققین برای منبر رفتن در مشهد،

حتی تبلیغ مرجعیت حضرت آیت الله میلانی دست كشیدند. بدین گونه، رحمت و حکمت آن مرجع 

 مظلوم، مظلومیت و تنهایی بیشتری را برای ایشان فراهم آورد.

 حمایت آیت الله میلانی از آیت الله خمینی

ز اجرای حکم اعدام آیت الله خمینی، پرسش: رفتن آیت الله میلانی به تهران، به منظور جلوگیری ا

 چه تأثیری بر روان مرجعیت و زعامت ایشان داشت؟

پاسخ: مراجع قم، آیت الله شریعتمداری و آیت الله گلپایگانی و آیت الله مرعشی نجفی، به دعوت و 

عوت و اصرار فضلای قم در تهران تحصن كردند تا از آن واقعه پیشگیری كنند. آیت الله میلانی هم به د

اصرار فضلای مشهد به تهران رفتند و در منزل آقای پور غدیری ت كه امسال به رحمت حق شتافتند ت حدود 

چهل روز ماندند. آقایان مراجع قم و مشهد، با كمال بزرگواری از آقای خمینی حمایت كردند و نوشتند كه 

، حركت مراجع برای تأیید اجتهاد مسلم ایشان از مراجع است تا شاه از اعدام ایشان صر  نظر كند. در واقع

 آقای قمی و آقای خمینی و آقای محلاتی شیرازی بود تا اعدام نشوند.

پرسش: پس از بازگشت آیت الله میلانی، واکنش شیخ مجتبی قزوینی و دیگر شاگردان آقا میرزا 

 مهدی اصفهانی چه بود؟
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اد آقا تهرانی، پس از همان سفر معظم له بود پاسخ: معلوم بود كه اثر مثبت داشت. مرحوم آقا میرزا جو

كه به مسجد گوهرشاد آمد و پشت سر ایشان به نماز ایستاد. بعضی از فضلای مشهد كه قهر كرده بودند، به 

ایشان پیوستند، اما هنوز خبری از شیخ مجتبی قزوینی و شاگردان نزدیك ایشان، یعنی آقای سیدان و آقای 

ی حکیمی كه دل در گرو قم بسته بود، برای همیشه از آیت الله میلانی بریده محمد رضا حکیمی نبود. آقا

بود. به هر حال، آن سفر آیت الله میلانی، قدرت مرجعیت ایشان را بالا آورد. گفتنی است كه معظم له 

. همچنان در خ  مواضع مستقل دینی ت سیاسی شان بودند. نه با جریان انقلاب همراهی داشتند و نه مخالفت

پس از آزادی آقای خمینی و قبل از صدور بیانیه تندی كه ایشان راجع به كاپیتولاسیون داشت و باعث تبعید 

به تركیه شد، با خبر شدیم كه شیخ مجتبی قزوینی مخالفت با آقای خمینی بر سر فلسفه را كنار نهاده است 

هم به قم رفتند و با آقای خمینی  و به دیدن ایشان در قم رفته است. نه فق  ایشان كه فضلای طرفدارش

 دیدار كردند. این همه، در همان شرایطی بود كه آن ها در قهر مطلق، با آیت الله میلانی بر سر می بردند.

پرسش: پس از پایان رخدادهای سیاسی، مرجعیت حضرت آیت الله میلانی در چه موقعیتی قرار 

 گرفت؟

های حادثه آفرین، موضع استوار آیت الله میلانی در آن سالبود كه شاه به مشهد آمد.  1344پاسخ: سال 

های سیاسی شان پای می فشردند. به همین دلیل بود كه مرجعیت آقای گیریداشتند و بر استقلال در موضع

خمینی در كشور، به مرجعیت آقای میلانی پیشی گرفت. استاندار خراسان و همچنین رئیس ساواك خدمت 

لانی آمدند و عرض كردند: حضرت آیت الله! خوب است كه شما امسال با شاه ملاقات آیت الله العظمی می

كنید. اگر شما مایل نیستید كه همراه آقایان علما در حرم با شاه ملاقات كنید، ما حاضریم شاه را به منزل 

خشید آقا! اگر گوید: ببشما بیاوریم. بهتر است كه دیدار شما و شاه صورت بگیرد. ریس ساواك به ایشان می

ترسم كه برای شما گران تمام شود. حضرت آیت الله میلانی، در جواب شما با شاه ملاقات نداشته باشید، می

؟ میلانی میلانی است هر جای عالم كنیدمی؟ آیا میلانی را تهدید كنیدمیمی فرماید: شما چه كسی را تهدید 

 د، شاه باشید!رویكه برود. شما فکر خودتان باشید كه هر كجا می

 پرسش: بعد چه شد؟

پاسخ: آقایان كفایی خراسانی و سبزواری و شاهرودی، مثل هر سال به دیدن شاه رفتند و آیت الله میلانی 

شوند و به دكتر نرفتند؛ اما روزنامه كیهان نوشت كه آقای میلانی با شاه ملاقات كرده است. آقا ناراحت می

بسیار  44و آقای میلانی با شاه دیداری نداشته است. این تکذیب در سال  گویند: اشتباه شده بودجزایری می

مهم و تعیین كننده بود. در خاطرم هست كه شیخ محمد عبادی كه با آیت الله میلانی رابطه اش را قطع كرده 
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بود و پای درس ایشان نمی آمد، روزنامة كیهان را پس از چاپ تکذیب نامه، در صدر مدرسة علمیه نواب 

 سر دست گرفته بود و داد می زد: علیکم سیدنا المیلانی!

 پرسش: موضع گیری آقا شیخ محمود حلبی در برابر آیت الله میلانی چه بود؟

پاسخ: با توجه به اینکه، آیت الله آقا شیخ محمود حلبی، از طیف شاگردان مرحوم آقا میرزا مهدی 

انی نداشت و نیز هیچ تعرضی هم نسبت به معظم له اصفهانی بود، هیچ مخالفتی با آیت الله العظمی میل

نداشت. ما كه از اطرافیان ایشان بودیم، یکسر كلامی همراه با تعظیم و تجلیل از مقام شامخ مرحوم آقای 

میلانی، بر زبان می آورد. آنچه گفتم، هم در زمان حیات آیت الله میلانی بود و هم پس از ارتحال آن عالم 

 ه علیه ت .ربانی ت رضوان الل

 مصاحبه با آیت الله جناب آقای رضا زاده

 سفر به نجف و بازگشت به مشهد در خدمت آیت الله میلانی

 پرسش: علت نجف رفتن شما چه بود؟

پاسخ: به دستور آقای وحید خراسانی، اسباب سفر من و آقایان عباسپور و عبادی ت امام جمعه سابق 

راهم شد و رفتیم. پیش از آن سفر، دو سه سالی پای درس آیت مشهد ت و كلباسی به حوزة علمیه نجف ف

 الله میلانی می رفتیم.

 پرسش: چطور شد که از نجف بیرون آمدید و در شمار شاگردان حضرت آیت الله میلانی درآمدید؟

پاسخ: احساس من این بود كه حوزة علمیه مشهد، مفیدتر از حوزة علمیه نجف اشر  است؛ زیرا آیت 

 انی در آنجا مستقر است. به همین دلیل، یك سال بیشتر نماندم و به مشهد بازگشتم.الله میل

 پرسش: در محضر آیت الله میلانی چه درس هایی را فرا گرفتید؟

سال در  21سال در درس اصول معظم له شركت كردم و  18پاسخ: درس های فقه و اصول را . من 

جلسات فرمودند، همه را همان روزها نوشتم، حتی آخرین درس فقه ایشان. آنچه این استاد معظم در آن 

 درسی را كه از ایشان گرفتم.
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 منزلت معنوی آیت الله میلانی

 پرسش: دربارة منزلت معنوی آیت الله میلانی بفرمایید!

پاسخ: معظم له، مرجع بزرگواری بود كه از سوی حضرت رضا)ع( انتخاب شده بود. ایشان كه مشهد 

رفتند كه در آنجا مستقر شوند، به دنبال منزل مناسبی بودند كه اندرونی و بیرونی داشته آمدند و تصمیم گ

باشد. پولی كه ایشان داشتند، بیش از هفت هزار تومان نبود. آنچه من راجع به آن خانه نقل می كنم، از زبان 

ه میلانی به من كسی است كه از طر  آقا، مأمور خرید خانه در مشهد بود. ایشان می گوید: آیت الل

فرمودند: خانه ای با همین مقدار پول كه من دارم بخرید. اگر قیمت خانه بیشتر از پول موجود من بود، هر 

خرم. بعد ما محله به محله در پی خانه مطلوب آقا گشتیم. هر خانه ای كه ما وقت كه خدا به من داد، می

مناسب و بزرگی پیدا كریم و با خود گفتیم كه آقا  پیدا می كردیم، آقا نمی پسندیدند روزی ، خانه خوب و

قطعا آن را می پسندند. وقتی ایشان را جلوی آن خانه می بردیم، سخت شگفت زده شدیم. چون آقا یك 

 پایش را داخل خانه گذاشت و بی درنگ به عقب برگشت. بعد فرمودند كه این منزل به درد من نمی خورد. 

خواهید برای من بخرید، معصیت زیاد شده است. ما این منزل كه شما می دنبال منزل دیگری بگردید. در

از سر كنجکاوی رفتیم و تحقیق كردیم. معلوم شد كه آن خانه، قبلاٌ بانك بوده است و یا كنسولگری 

 انگلستان. اتاق بزرگی در آن ساختمان بود كه تشکیلات انگلیسی ها در آنجا قرار داشت.

 ید یا شنیده اید؟پرسش: خاطره دیگری دار

پاسخ: در جلد سوم كتاب اسناد و مدارك ساواك كه به دست من دادند، گزارشی خواندم كه براساس آن 

می توان گفت، كه دكتر سید محمد حسین بهشتی، به دستور آیت الله میلانی به آلمان رفته است. بعدها هم 

یکی از نامه های آیت الله میلانی به دكتر بهشتی میان این دو بزرگوار، مکاتبه هایی در جریان بوده است. در 

ای به آمده است كه تا مخاطب خودتان را نشناختید، وارد صحبت و خطابه نشوید. شهید بهشتی در نامه

حضرت آیت الله میلانی چنین نوشته است: شما افتخار روحانیت هستید و در همه حال به نفع روحانیت 

گفته است كه آیات عظام دیگر )آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی وآیت قدم بر می دارید. در جای دیگر 

رسانند؛ اما بنده محتاج كمك فکری الله سید ابوالقاسم خویی( اعلام كردند كه به ما كمك مالی برسانند و می

كه نویسد: حضرت آیت الله میلانی! من بارها به شما عرض كردم شما )آیت الله میلانی( هستم. و باز می
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یکی از فضایل كم نظیر حضرتعالی، این است كه می خواهید كاری به درستی انجام شود، هر چند كه نامی 

 د.از شما نبرده باشند. دیگران این گونه نیستند و مایل اند كه معرفی شون

 روش برخورد آیت الله میلانی با مخالفان خود

 یشان، چگونه بود؟پرسش: برخورد آیت الله میلانی با توهین کنندگان به ا

پاسخ: در مجلس ختم ایشان، مرحوم شهید قدوسی حضور داشت. آن مجلس در مسجد جامع گوهرشاد 

برگزار شده بود. من كنار آقای قدوسی نشسته بودم. ایشان به من فرمود: مدرسه حقانی كه در حوزه علمیه 

درست است. چون ایشان بود كه قم تأسیس شد، در واقع از بركات وجودی حضرت آیت الله میلانی است. 

مدارس علمیه جدیدی در حوزه علمیه مشهد تأسیس كردند كه كلاس و برنامه و تنوع و امتحان ورودی و 

 امتحان ماهانه داشت. قبل از حركت معظم له، از این مدرسه ها خبری نبود. 

روزی در محضر ایشان  خواهم كفران نعمت را هم مطرح كنم. در زمان حیات آیت الله میلانی،حالا می

های مدرسة حقانی در قم، به من بد و بیراه می گویند. درست نشسته بودم كه فرمودند: شنیدم كه طلبه

است؟ گفتم همین طور است آقا! بعد ایشان فرمودند: از طر  بنده به آن جماعت بگویید كه اگر از روی 

ای در مدرسه علمیه ای باشد؛ اما ه طلبههوای نفس به من فحش بدهند، فاسق می شوند و درست نیست ك

اند. آیا مرجعی مثل آیت فاسق شده باشد. اگر در فحش دادن به من قصد قربت كنند، مرتکب گناهی نشده

الله میلانی سراغ دارید كه این طور به مخالفان خود سفارش كند؟ این همه نشان دهندة روح والای كسی 

 .است كه از عنایت رضوی برخوردار است

 روش آیت الله میلانی در پرداخت شهریه به طلاب و تبلیغ

 پرسش: رویة حضرت آیت الله میلانی در شهریه دادن چگونه بود؟

پاسخ: ایشان برای گرفتن شهریة طلبگی، دو شرط را مطرح كرده بودند، یکی محصل بودن در حوزة 

چون كسانی كه درس نمی خوانند و یا علمیه و دیگر، متدین بودن. چنین حركتی، شهامت فراوان می طلبد. 

تقوا ندارند، علم مخالفت با مرجعیت را بلند می كنند. آیت الله میلانی سعی داشتند كه به وظیفه شرعی شان 

 ای را در حوزة علمیه مشهد بر ضد خود تحریك كنند.عمل كنند، هر چند كه عده

 شوید؟پرسش: آیا شما از طرف آیت الله میلانی به استانی اعزام 
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پاسخ: بله. نخستین گروهی كه از جانب معظم له به استان فارس اعزام شدند، از بنده و همه رفقایی كه 

 های ایشان بودند.شركت كننده در درس

 پرسش: به شما سفارشی کرده بودند؟

در شهر  ها برای تبلیغ دینی فرمودند: هر كجا كه رفتید ت چهپاسخ: آیت الله میلانی قبل از حركت ما طلبه

و چه در روستا ت بپرسید كه مردم آن منطقه از كدام مرجع تقلید می كنند. بعد رسالة همان آقا را بگیرید و 

های شرعی و فقهی را روی منبرتان بیان كنید. سفارش ایشان، براساس فتاوای همان مرجع تقلید، مساله

: حرام است بر شما كه نام مرا بالای منبر سفارشی نبود كه در جای دیگر شنیده باشیم. بعد ایشان فرمودند

ببرید و مرجعیت مرا تبلیغ و تروی  كنید. مرجع تقلید مردم در هر منطقه محترم است. اگر مرجع دیگری به 

آنان معرفی شود، قداست روحانیت شکسته می شود. و اگر قداست روحانیت بشکند، مصیبت درست می 

جع تقلید خودشان برگردند و از شما رساله علمیة مرا بخواهند، به شود. اگر مقلدان مرجعی خواستند از مر

ای، گروهی به منزل آقا می آمدند و تقاضای رساله می كردند، ایشان به روحانیون آن ها ندهید. اگر از منطقه

اعزام شده می فرمودند: مگر به شما نگفتم كه از من اسم نبرید و از تروی  مرجعیت من دست بردارید؟ 

بررسی می شد و به دست می آمد كه آنان از پیش، مقلد حضرت آیت الله میلانی بودند، نه اینکه فلان  سپس

روحانی اعزامی از بیت آقا رفته باشد و تروی  مرجعیت كرده باشد. به هر حال، معظم له اصلاً رضا نبودند 

ركت در نگاه ایشان باكیان كه نامی از ایشان ببریم و مقلد مرجع دیگری را مقلد ایشان سازیم. این ح

 روحانیت ناسازگار بود. به همین خاطر بود كه می فرمودند: حرام است كه نامی از من ببرید.

 روش ایشان در سخن گفتن و موضع گرفتن

 پرسش: خاطره دیگری راجع به شخصیت و مرام آیت الله میلانی دارید که نقل کنید؟

ان تأثیری دارد، اظهار نظر می كردند، وگرنه خاموش بودند. پاسخ: ایشان هرگاه كه می دانستند، سخن ش

مثلا وقتی قرار شد كه آقای وحید از حوزة علمیه مشهد به قم برود، ما خدمت آیت الله میلانی رسیدیم و 

درخواست كردیم تا ایشان مانع سفر آقای وحید شوند. ماجرا این است كه فصل تابستان بود. یکی از رفقا 

رد و گفت: آقای وحید مشهد آمده است. آیت الله میلانی می تواند سبب استقرار ایشان در به من تلفن ك

حوزة مشهد شود. شما كه نزد معظم له مقامی داری، بیا و چیزی بگو، شاید مؤثر واقع شود. من قبول كردم 

انم در این و آمدم و خدمت آقای وحید رسیدم و تقاضای ماندن در حوزة مشهد كردم. ایشان گفت نمی تو

شهر بمانم. گفتم طلبه ها اصرار فراوان دارند كه شما بمانید. جوابی جز همان جواب اولی كه داده بود، نداد. 

من ناچار شدم كه خدمت آیت الله میلانی برسم و از طریق ایشان مشکل را حل كنم. وقت اقامه نماز م رب 
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)ع( برگزار می شد. مرحوم علامه طباطبایی، له در صحن عتیق حضرت رضاو عشا بود كه به امامت معظم

 مثل تابستان هر سال پشت سر آقا نماز می خواندند.

بعد از نماز، آقا با علامه طباطبایی كنار حوض چایی می نوشیدند كه جلو رفتم و از ایشان خواستم كه 

-كنید، ایشان قطعا میمانع سفر آقای وحید به قم شوند. وقتی به ایشان گفتم: اگر شما به آقای وحید امر 

گویی كه حرفی نیست و من به ایشان می گویم؛ اما اگر من پذیرد و می ماند. معظم له فرمودند: حالا شما می

بخواهم، ایشان قبول می كند؟ اگر من تقاضا كنم و او قبول نکند، بهتر است كه چیزی نگویم. من گفتم: 

زند. بعد معلوم شد كه آن مرجع بزرگ، شیوة نمی كند و روی حر  شما حرفیحتما آقای وحید قبول می

ای ندارد. چه خوب درستی داشته است. چرا باید آدم در جایی چیزی بگوید كه مطملن است، هیچ نتیجه

 شد كه حضرت آیت الله میلانی به آقای وحید چیزی نگفتند و تقاضایی نکردند.

 موضع آیت الله وحید خراسانی

 پرسش: چرا؟

خدمت آقای وحید رفتم و گفتم مشکل شما چیست؟ ایشان در جوابم گفت: مشکل من، پاسخ: چون من 

آید، باید همه آقایان روحانیون در حرم امام رضا)ع( به دیدن او بروند. این است كه وقتی شاه مشهد می

ای توانم همراه آقایان در آن مراسم حضور داشته باشم. من رو به آقبرنامه هر سال همین است. من نمی

وحید كردم و گفتم: این مشکل كه حل شده است. آیت الله میلانی به شما فرمودند: هر وقت كه از طر  

 آیم.استاندار خراسان برای دیدار با شاه دعوت شدید، بگویید اگر آقای میلانی آمد، من هم می

 عنایت حضرت رضا)ع(، نسبت به آیت الله میلانی 

اید. ممکن است برای ت به آیت الله میلانی، داستانی شنیدهپرسش: از عنایت حضرت رضا)ع(، نسب

 ما تعریف کنید؟

پاسخ: داستان این است كه یکی از روحانیون استان فارس، وقتی من به مناسبتی نام مبارك آقا رابه زبان 

كه در حوزة علمیه قم مش ول تحصیل بودم، قاصد آقای خمینی شدم تا  42آوردم و شنید، گفت: در سال 

 ای را در مشهد، خدمت آیت الله میلانی ت رضوان الله علیه ت تقدیم كنم.امهن

من قصد داشتم كه تنها به سفر بروم؛ ولی شش نفر از رفقای روحانی كه با خبر شدند، گفتند ما هم 

آییم تا زیارت كنیم. ما حرم حضرت رضا)ع( مشر  شدیم و ناگهان متوجه شدم كه از چهار همراه شما می

ومان وجهی كه برای هزینه سفر خودم و رفقای طلبه در جیبم بود، سیصد و ده تومان را دزدیدند. نود صد ت

ها به امید اینکه پولی دارم، زائر حضرت تومان تا مشهد خرج راه كرده بودیم. حالا دست من خالی بود و آن
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ود. درحالی كه نا امید شده بودند. جیب برها درست جلوی در حرم جیب زنی كرده بودند. شب هنگام ب

 بودم با رفقا به مسافرخانه رفتیم تا صب  شود.

-خسته وگرسنه بودیم. رو به دوستان كردم و گفتم: خواب بهتر است از خوراك! بخوابیم تا فردا صبحانه

ای بخوریم. صب  پیش از آنکه رفقای طلبه از خواب بیدار شوند، حرم رفتم تا بعد از زیارت، فکری برای 

خواهند. چه ها كنم. رو به حضرت رضا)ع( كردم و گفتم: اینها گرسته خوابیدند و حالا غذایی مینه آنصبحا

ای كار كنم آقا؟ ما به قصد زیارت شما آمدیم و مهمان شما هستیم. بعد از حرم بیرون آمدم و به یاد نامه

ی میلانی ببرم. طر  منزل ایشان راه افتادم كه هنگام سفر به مشهد گرفتم و باید آن را خدمت آیت الله العظم

 افتادم.

وقتی جلوی در خانه رسیدم، در زدم. پیر مردی در را به رویم باز كرد. سلام كردم و گفتم: از قم آمدم و 

ای برای آیت الله میلانی هستم. پیر مرد داخل خانه رفت. چیزی نگذشت كه آقا تشریف آوردند. حامل نامه

؛ ولی عبایی بر دوش آقا نبود. وقتی ایشان فرمود: منتظر شما بودم، تعجب كردم. تحت الحنك انداخته بودند

خواهم خدمت ایشان برسم. آیت الله میلانی ت رضوان الله علیه ت با كسی به ایشان خبر نداده بود كه من می

. با اصرار آقا پشت ها شده بودماصرار مرا جلو انداختند و راهنمایی كردند. حالا وارد اتاق پذیرایی از مهمان

 میز چوبی شان كه بالای اتاق بود، نشاندند.

بعد از اینکه نامه را تحویل دادم، ایشان فرمودند: شما از بنده طلب دارید! سیصد و ده تومان طلب دارید! 

من انکار می كردم و آقا اصرار شگفت زده بودم كه حضرت آیت الله میلانی فرمودند: دیشب بود كه امام 

( به بنده امر كردند تا سیصد و ده تومان به دست شما برسانم. بعد از آن سفر و زیارت بود كه در رضا)ع

شیراز، داماد آیت الله دست یب شدم. درست یادم نیست كه همان سال یا سال بعد بود كه به اتفاق شهید 

ب نقل كردند، ایشان دست یب خدمت آن مرجع بزرگوار رسیدیم. معظم له كه داستان مرا برای آقای دست ی

عرض كرد: آیا اجازه هست كه این قصه دلاویز را در كتابی كه دارم تألیف می كنم، ذكر كنم؟ آیت الله 

 میلانی به ایشان فرمودند: نخیر آقا! همین قدر می خواستم بگویم تا از ماجرا با خبر باشید.
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 مصاحبه با آیت الله سید مرتضی قزوینی

 حیم.بسم الله الرحمن الر

 الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف النبیین محمد و آله الطیبین الطاهرین.

 اشاره

الله سید مرتضی موسوی قزوینی هستیم و از خوشحالیم که پذیرای یکی از بزرگان خود حضرت آیت

ه نمایندگی از خواهیم به حق اجداد پاکش ما را از برکات وجود ایشان محروم نسازد. بخداوند می

له یکی از کنیم. معظمالله میلانی خدمت ایشان خیر مقدم عرض میگروه فرهنگی مؤسسة آیت

اند. جناب استاد! به نظر های برجستة کربلا هستند و عمر خود را در راه علم و جهاد گذراندهچهره

اید. بسیار مشتاقیم ندهالله میلانی گذرارسد شما بیشتر دروس خود را در سطوح عالی در نزد آیتمی

 مان بازگو کنید. برخی خاطرات خود را در ابعاد مختلف علمی و اخلاقی که از آن بزرگوار دارید، برای

م علی اشر  الانبیاء و المرسلین سیدنا و ی الله و سلّالعالمین و صلّ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ربّ

ی محمد و آله الطاهرین لاسیما سیدنا و مولانا بقیة الله فی ارضه و القاسم المصطفنبینا و حبیب قلوبنا ابی

 ل الله فرجه الشریف. و عجّ ءالمهدی المنتظر صاحب العصر و الزمان ارواحنا له الفدا ،حجته علی عباده

گردد؛ سلام علیکم. با تشکر از شما در حقیقت، پاسخِ سؤالی كه فرمودید، تقریباً به هفتاد سال پیش برمی

الله العظمی ساله بودم و در آستانة ورود به حوزه برای فراگیری مقدمات. به یاد دارم روزی آیت12زمانی كه 

الدین تویسركانی و علامه آید همراه ایشان علامه سید ضیاءامام میلانی به منزل ما آمدند. تا جایی كه یادم می

افتاد. های نورانی میبار بود كه چشمم به این چهرهالله شیخ محمدعلی اردوبادی نیز بودند. برای اولین آیت

ها برای خواستگاری از خواهر مرحومم برای یکی از وابستگان سید آمده بودند. از آن زمان بود كه من آن

 الله میلانی و آن دو عالم بزرگوار همراهشان را شناختم.آیت

 مهاجرت به کربلا
 

 آوردند؟ مگر ایشان متولد و ساکن نجف نبودند؟الله میلانی به کربلا تشریف س: چرا آیت

شان به كربلا به خاطر دعوت فرماییبله! ایشان از بزرگان و فقیهان نجف اشر  بودند. اما علت تشریف 

الله سید حسین قمی طباطبتایی بود كه در اعتتراض به رضاشتاه پهلوی درخصوص كشف حجتاب و آیت

به مقصد كربلا مهاجرت كرد و تصمیم گرفت حوزة علمیه تأسیس كند تصویب قوانیتن ضد اسلامی از ایران 

كه یا همانند حوزة نجف باشد یا در سط  آن. لذا برخی بزرگان حوزة علمیة نجف را به كربلا دعوت كرد. 
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در میان این بزرگان امام میلانی قدس الله روحه بودند و همچنین استاد دیگر ما علامه شیخ یوسف 

خوردند. سید قمی حوزة لله سید ابوالقاسم خویی و دیگران نیز در میان آنان به چشم میاخراسانی. آیت

وبوی عربی های دیگرش رنگعلمیه را تأسیس فرمود و برای اینکه این حوزه تقویت شود و در كنار ویژگی

رسید، م بیشتر میبگیرد، شماری از ساكنان و اهالی شهر عماره را كه تعدادشان به هفتاد هشتاد نفر و شاید ه

جذب كرد. امام میلانی روح حوزه علمیه در كربلا بود و به تدریس در آن پرداخت. به خاطر دارم كه ایشان 

 كرد؛ زیرا ایشان در تحقیقات اصول فقه شهره بود.طورخاص درس خارج اصول را به طلاب تدریس میبه

الله میلانی بیشتر شد؟ آیا از همان آیت س: به نظر می رسد بعد از جریان خواستگاری ارتباط شما با

 زمان نزد آن مرحوم تلمذ فرمودید؟

آمد پیدا كردیم. باری! پدرم درخواست خواستگاری را اجابت كرد و ما با سید میلانی و خانوادة ایشان رفت

من در آن وقت به آن حد علمی نرسیده بودم كه در مباحث سید شركت كنم، اما نورانیت آن را حس 

تپید. واقعاً او نمونة ادب و اخلاق بود. كردم و به خاطر اخلاق والای ایشان دل و جانم برای ایشان میمی

آغاز تلمذ من در محضر استادمان علامه شیخ جعفر رشتی رضوان الله علیه بود كه مش ول فراگیری مقدمات 

مان علامه سید پسرعمویشدم. در اواخر دروس سطوح بودم كه نزد علامه شیخ یوسف خراسانی و نیز 

محمدحسن قزوینی طباطبایی صاحب كتاب الامامة الکبری، به تلمذ پرداختم. اندكی منطق و فلسفه نیز در 

محضر استادمان محمدرضا اصفهانی رضوان الله علیه و دیگران درس گرفتیم. سید در آن زمان به تدریس 

كردم تا در درس ایشان ی اصول فقه را درك نمیتفسیر مش ول بود. بااینکه در آن زمان مباحث سط  بالا

فهمم. لذا به تشویق علامه سیدمحمدعلی میلانی كه اكنون دیدم كه تفسیر را میشركت كنم، اما در خود می

 اند و خداوند عمرشان را بلند گرداند، در درس تفسیر سید شركت كردم.در قید حیات

تدریس، این گونه بوده است که با طرح سؤالات مختلف  الله میلانی به هنگامس: گویا دأب علمی آیت

شد تا شاگردان ایشان اند و همین باعث میپرداختهبه بررسی تمامی مسائل مرتبط با موضوع می

 ای تحقیقی و نگاهی نقادانه پیدا کنند. این طور نیست؟ روحیه

كه من در محضرش شركت  هاییبله دقیقاً این طور است. حقیقت این است كه سید در تدریس درس 

داد. پرداخت و بیش از اندازه توضی  نمیوار به بیان مطلب میدید و بیشتر اشارهكردم، نیازی به تکرار نمی

فرمود. فهمیدیم. هنگامی كه در درس تفسیر سید شركت كردم، سوره جمعه را تفسیر میما هم آن را می

شنیدم؛ برای مثال، سید از همان روز اول این ای را میبینانههبرای اولین بار بود كه چنین بحث تحقیقی و نکت

كه كرد كه چرا در اینجا فعل مضارع آمده است درحالی« یسب  لله»گونه شروع به تفسیر سخن پروردگار: 
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آمده « سبحان الذی اسری بعبده...»آمده است یا به صورت « سبّ  لله»در دیگر سور قرآن با فعل ماضی 

ه این سوره به جمعه نامگذاری شده است؟ برای چه روز جمعه جمعه نامیده شده است؟ است؟ برای چ

برای چه سورة جمعه جمعه است؟ متأسفانه به دلایلی موفق نشدم در آن زمان تقسیر سیّد را بنویسم. فق  

 كردم اما صدای سید رضوان الله علیه تا به امروز در گوشم هست. اومطالبی پراكنده یادداشت می

ا وا تجارة او لهوًأو اذا ر»طورخاص آیة آخر سوره جمعه را تبیین فرمود و در تفسیر قول پروردگار: به

فرمود این آیه مثلی است برای صحابه و صحابه را به ما شناساند. سید می «وا الیها و ترکوک قائماانفضّ

مملو از اصحاب. اینان در حال خطبة نماز جمعه است و مسجد  میزان عقل و تفکرشان؛ رسول خدا

تن باقی 12روند. با پیامبر جز كنند و به سوی آن میشنوند و مسجد را ترك میصدای طبل و دهل را می

آمد. این بیانات سید است كه تا امروز در گوش من رفتند بلا و عذاب فرود میماند و اگر اینان نیز مینمی

ن را معرفی كرد و معنای نفاق و مشکل اسلام را تاكنون هست. سپس به سورة منافقین رسیدیم. سید منافقا

را بیان فرمود و از به قدرت رسیدن  تبیین نمود. نقش منافقان در مدینه و نقش اینان بعد از رسول خدا

ها را بر سر كار آوردند و زمینه را برایشان مهیا آنان و ربودن مناصب رهبری، و نیز از كسانی گفت كه آن

باره داشت. شاید بیش از یك سال یا یك سال و نیم در هایی دراینرضوان الله علیه پژوهشساختند. سید 

كردم پیش از آنکه بر روی كاغذ ثبت درس تفسیر سید حضور داشتیم. من صدای سید را در ذهنم ضب  می

 كنم. 

 

 

مراجعات، سنگ الالدین، نویسندة کتاب گرانعالی با علامه سید عبدالحسین شرفس: گویا حضرت

 ملاقاتی داشتید. ایشان در آن زمان در کربلا بودند؟ نظر ایشان دربارة سید میلانی چه بود؟ 

رفتم. قبل از آنکه به مکه بروم، به سوریه رفتم و خیر! ایشان در كربلا نبودند. اولین سالی بود كه به ح  می

شان رسیدم. وانده بودم. در صور خدمتهای سید عبدالحسین را خاز آنجا به لبنان و صور. من برخی كتاب

خواندم. ایشان از من روخوانی كفایه را امتحان گرفت و هایم پرسید. من آن زمان كفایه میایشان از درس

من به خوبی خواندم. سپس از من پرسید: از چه كسی درس گرفتی؟ من اسم استادانم را گفتم از جمله 

تأثیر قرار گرفته بود، گفت: عجب! درس سید میلانی حتت كهم درحالیالله میلانی. وقتی اسم سید را بردآیت

 ای؟ گفتم: بله اما درس تفسیر. رفته
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باره های علمی که سید با ایشان علقة بسیار داشت، شیخ عباس قمی است. دراینیکی از شخصیت

 مطلبی به خاطر دارید؟

م باتعجب دیدم كه تعداد زیادی از مجلدات خاطرم هست روزی در خانة سید بودم. همین كه وارد اتاق شد

سفینةالبحار شیخ عباس قمی در آنجاست. شیخ عباس قمی با سید رابطة زیادی داشت و هنگامی كه 

 سپرد. ها را به امانت نزد سید میشد، بقیة آنهایش چاپ میكتاب

های پدرشان ی از كتابزاده قمی، نقل است هنگامی كه كتاباز فرزند شیخ عباس قمی، مرحوم علی محدث

كرده است. ایشان فرموده و آن را به سید میلانی هدیه میای را به خ  خود بازبینی میشد، نسخهچاپ می

 های پدرش هست، در كتابخانة سید میلانی وجود دارد.گفت اگر كسی طالب نسخة مصحّحی از كتابمی

کردید. درس اصول را هم نزد ایشان یالله میلانی شرکت مس: فرمودید که در جلسات تفسیر آیت

 تلمذ کردید یا خیر؟

در آن ایام درس اصول را ادامه ندادیم. پس از بازگشت از ح  به همراه مرحوم سید محمد شیرازی و 

كردیم. در این حسینیه كه فکر كنم امروز خراب دیگران در درس اصول سید در حسینیة اصفهانیه شركت می

كردند تا پشت سر هایی طولانی را طی میخواند و بسیاری از مؤمنان راهعت میشده است، سید نماز جما

گفت. تا آنجا كه به خاطر دارم در بحث علم اجمالی ها درس اصول فقه میایشان نماز بخوانند. سید صب 

تان عرض كردم سید شیرازی رضوان الله علیه و دیگرانی چون سید كه خدمتكردم. چنانشركت می

لهدی در این مباحث حضور داشتند. همچنین سید عبدالرضا شهرستانی، سید محمدتقی عندلیب، و سید اعلم

مصطفی عندلیب بودند. شیخ محمد هاجری از احساء هم بود، خدا رحمتش كند! من مباحث علم اجمالی را 

کته را فراموش نکنم كه دانم آن دفتر چه شد. این نانتقالات نمیودر یك دفتر كامل نوشتم. متأسفانه در نقل

 المثل بود.سید در اصول فقه ضرب

خصوص در اصول فقه گذاشته الله میلانی بیشترین تأثیر علمی را بر ایشان بهکدام یک از اساتید آیت

 بود؟

كرد. ج: سید در جلسات تدریس اصول به سخنان استاد خود شیخ محمدحسین اصفهانی بسیار استشهاد می

گفت خوش ندارد كه شیخ به كمپانی نامیده شود. زدند اما شنیدم كه سید میانی صدا میبرخی او را به كمپ

كرد. از شیخ شیخ محمدحسین اصفهانی و شیخ ضیاءالدین عراقی از كسانی بودند كه سید اینان را یاد می

ام و بزرگداشت نام فرمود و از ایشان با احتركرد و گاه آرای سید قمی را ذكر مینائینی نیز به بزرگی یاد می
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داشت. سید كسی است كه به ما آموخت تا سید قمی را دوست بداریم و برد. حقیقتاً او را دوست میمی

 علما و فقها را بزرگ بشماریم.

 اید!از حضور خود در محضر سید در غیر از ساعات درسی بگویید. حتماً لحظاتی به یاد ماندنی داشته

رفتم تنها برای اینکه به چهرة نورانی او را ببینم و سخنانش محضر سید می من در غیر ساعات درسی نیز به

پرسیدم. بعدها فهمیدم كه عادت سید چنین است داد مسائلی از ایشان میرا بشنوم. گاه كه فرصتی دست می

شگر دهند بلکه ابتدا به پرسای علمی یا غیرعلمی را از ایشان بپرسد، سریع پاسخ نمیكه اگر كسی مسلله

گرفت و بخشی از پاسخ را بسا پرسشگر فکرش را به كار میفرمود كه فکرت را به كار گیر. چهمی

كرد. سید جواب را یافت، آن گاه سید بعد از درنگ و تأمل شروع به دادن جواب مییافت؛ اما اگر نمیدرمی

كنید؟ فرمود: از باب تأمل میكرد. از ایشان پرسیده شد: چرا قبل از دادن پاسخ دانست امّا تأمل میمی

 بزرگداشتِ علم.

از دیگر خاطراتم این است كه روزی خدمت سیدمان نشسته بودیم. فرمود: سیدنا مرتضی یك لیوان آب 

ای نوشید و هنگامی كه خواستم لیوان را بگیرم تا سر برایم بیاور! من لیوان آبی به ایشان دادم. سید جرعه

دهید؟ فرمود: فق  خواستم آب بیاوری تا به ثواب د. گفتم: چرا لیوان را نمیجایش بگذارم آن را برنگردان

دهم. هر چه درخواست كردم نپذیرفتند. واقعاً سقیِ آب برسی وگرنه بردن لیوان ثوابی ندارد و زحمت نمی

 ایشان بسیار متواضع و فروتن بود. 

 موضع آیت الله در باره رجعت

اید. اگر امکان دارد، از الله میلانی سؤالاتی را از ایشان پرسیدهآیتهای خود با فرمودید که در خلوت

 آن سؤالات بگویید.

بله! یکی از سؤالاتی كه به خاطر دارم این بود كه روزی از سید رضوان الله علیه دربارة رجعت پرسیدم و 

کن است. گفتم: حضرت آقا! نظر شما دربارة رجعت چیست؟ مضمون پاسخ سید این بود كه رجعت مم

باره به چند آیة شریفه و روایت استدلال كرد و درخصوص اسناد آن فرمود كه تمامی راویان ایشان دراین

اند. تا زمانی كه عقل قبول كند، امر رجعت محال نیست. رجعت امری ممکن است و آن این احادیث صادق

آن را نپذیریم. همچنین از سید سؤالاتی توانیم اند. بنابراین، نمیرا راویان صادق از قول معصوم خبر داده

دربارة امام مهدی صلوات الله علیه پرسیدم. سید از بن جان و از صمیم قلب و حتی به زبان، جایگاه و 

مان امام مهدی صلوات الله و سلامه علیه قائل بود و معرفتی خاص به ایشان داشت. منزلتی ویژه برای مولای
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گفت: به عنایت امام مهدی صلوات الله علیه؛ حتی در امور عادی مثل قیام یبسیار كه در میان سخنانش مچه

 و قعود و كارهای روزمره نیز چنین بود. 

 الله میلانی کربلا را ترک کردند؟ چرا آیت

های كرد و به فعالیتتا زمانی كه سید قمی رضوان الله علیه زنده بودند، سید در كربلا به ما رسیدگی می

كنم اوضاع مادی سید داد اما با فوت ایشان و به مرجعیت رسیدن سید میرزا شیرازی گمان مییخود ادامه م

كه كربلا را ترك كرد. روز سفرش  -الله اعلم -هایی پیدا كرد. شاید به این سبب بود به هم ریخت و بدهی

نوری بود كه از دستش من حضور داشتم. رفتنش از كربلا حقیقتاً اندوهی بزرگ بر قلب ما نشاند؛ زیرا او 

دادیم. هنوز آن صحنه در برابر چشمانم است كه سید از منزلش خارج شد و همراه با همسرشان سوار می

كردم. به خاطر جدا شدنش كه غمگین بودم، آن را نگاه میماشین شدند. ماشین حركت كرد و من درحالی

 د.خیلی گریه كردم. او نمونة ادب و ایمان و وقار و اخلاق بو

 حمایت از انقلابیون

نمود و برخی از اینان را در منزل خود مهمان داری میالله میلانی از انقلابیون هم طرفگویا آیت

 کرد. می

آمدم. پلیسی را دیدم كه آشنا بله همین طور است. به یاد دارم یك روز صب  از خانه به طر  خانة سید می

ها بالا رفتم. سید جوانی را دیدم كه نشسته است و من او را از پلهبود. آرام از در وارد شدم و از بیرونی، 

كه نفهمیدم آن سید شناختم. هنوز ننشسته بودم كه گفت امروز درس تعطیل است. من هم درحالینمی

كیست، خداحافظی كردم. عصر همان روز فهمیدیم كه یك سید جوان ایرانی به نام سید مجتبی نواب 

خانه سخنرانی كرده است. ماجرا از این قرار بود كه وی در برابر یك قهوه علی صفوی در خیابان امام

كرده، رد شده به خانه كه صاحب آن ترانه پخش میروی آن قهوهبهشود. هنگامی كه از روسوار تاكسی می

و عبایش كه یك پا روی زمین و یك پا در ماشین داشته راننده گفته است تاكسی را نگه دارد. سپس درحالی

منبر. بلندگو و بیبر یك شانه افتاده، به ایراد سخنرانی پرداخته است. صحنة عجیبی بوده؛ یك سخنرانیِ بی

شد مهمان سید میلانی در كربلا مردم همه جمع شده بودند. این سید كه آن روز به نواب صفوی شناخته می

مصر ترك كرد. به دانشگاه قاهره و اسکندریه بود. سپس نواب صفوی كربلا را به مقصد سوریه و از آنجا به 

گوید از فلسطین. پرسد: از كجایی؟ جوان میبیند و میرفت و در آنجا سخنرانی نمود. در آنجا جوانی را می

گوید: گیرد و میآرامی گوش او را میگوید: یاسر عرفات. سید نواب صفوی بهپرسد: اسمت چیست؟ میمی
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و میهنت زیر لگد اسرائیل و صهیونیست است! گرفتن گوش او همان و گذرانی تو در مصر خوش می

 برگشتش به فلسطین همان.

 الله میلانی به مشهد تشریف آوردند، شما هم بودید؟ هنگامی که آیت

ای اجاره كردیم. در آورم. خانهمن در روزهای آخر عمر سید به مشهد آمدم. چیزهایی از آن زمان به یاد می

توانست زنند. سید بود و با خود مواد غذایی و میوه آورده بود. طبعًا میودیم كه دیدم در میمنزل نشسته ب

خواستند عذرخواهی شکل میاینبرادرشان سید فاضل را بفرستند اما خودشان تشریف آوردند و شاید به

ا ایام محرم بود و ایشان ام را ساكن كنند. آن روزها مصاد  باند در منزلشان من و خانوادهكنند كه نتوانسته

 از من خواست تا به مدت ده روز یا ده شب روضه بخوانم.

در آن ایام به یاد دارم كه سید نماز جماعت م رب را در صحن نو كه الآن صحن جامع رضوی شده است، 

ی دارد. فرمود. در یکی از روزها سید اندكی تأخیر كرد. علت را پرسیدیم. گفتند: سید مهمان محترماقامه می

آمد و ها برای زیارت به مشهد میاو علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان است. علامه طباطبایی تابستان

 شد. سید ارج و احترام بسیار برای وی قائل بود.نزد سید مهمان می

 مان بگویید. باره برایالله میلانی اجازة روایت هم دارید. دراینگویا از آیت

كنم به من اجازة روایت نامه خواستم. گفتم مولای من خواهش میقمری اجازه1374سال بله. از سید در 

حدیث را عنایت فرمایید. سید جوابی عجیب برایم نوشت و بزرگوارانه من را با القابی خطاب قرار داد: 

ركتی فرزند ادیب و اریب، ذخیرة ایام، مروّج اسلام، سید مرتضی حائری قزوینی. او در بحث درس من ش

اند به ای كه استادانم و مشایخم به من دادهمحققانه داشته...او از من اجازة روایت خواسته و من طبق اجازه

اش استادان خود را تا شیخ صدوق و میرزا حسین نوری و دیگران نامهدهم. سید در اجازهایشان اجازه می

  الدعاء كتبه بیده محمدهادی الحسینی یاد كرد و در پایان با خ  شریف خود نوشت: لاینسانی من صال

 المیلانی سنة خمس و سبعین هجریة.

باره الله میلانی دراینتان به آمریکا و چگونگی اخذ اقامت بگویید. گویا نقش معنوی آیتاز رفتن

 تأثیرگذار بوده است.

كیلان در گرفتن اقامت خواستم به آمریکا بروم برخی دوستان، من را نزد وكیلی یهودی بردند. وزمانی كه می

تخصص دارند. این وكیل یهودی به من گفت: شما برای گرفتن اقامت سه راه دارید: یا با خانمی آمریکایی 

میلیون دلار سرمایه داشته باشید. گفتم: ندارم؛ یا به عنوان شود؛ یا در بانك نیمازدواج كنید. گفتم: این كه نمی

ات را برایم تم: این خوب است. وكیل یهودی گفت: باید مدارك علمیعالم دینی یا یك دانشمند بیایید. گف

ها را به یك ها را به عربی نوشته بود لذا آنبیاوری. به فرزندانم خبر دادم كه مداركم را بفرستند. اما سید آن
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م. وقتی به ها را ورق به ورق به انگلیسی ترجمه كرد. مداركم را به آن وكیل دادمترجم بسیار عالی دادم و آن

قد برخاست. پرسیدند برای چه برخاستید؟ گفت: به احترام صاحب اجازه. بعدها ام رسید تمامنامهاجازه

ها را رد كرده بود. گفتند اما كار سید مرتضی را راه انداختید! آن وكیل دیگران نزد همان وكیل رفتند اما او آن

للت دارم كه سید را مشمول رحمت خود كند. تاكنون گفته بود: سید مرتضی كجا، شما كجا! از خداوند مس

خواهم كه ما را توفیق نورانیت سید و حقیقت آن از گوش و چشم و قلبم پنهان نشده است. از خداوند می

 دهد تا در مسیر و مسلك این علما و بزرگان قدم بگذاریم. 

که مایلید نقل شود، عالی، اگر مطلبی هست در پایان، ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات حضرت

 شنویم.می

ای را از سید نقل كنم كه الآن به یادم آمد. روزی در محضر از لطف شما سپاسگزارم. در پایان مایلم خاطره

كرد. فرمود دو نفر از تجار كه پشت سر من سید بودیم و ایشان از درجاتِ معرفتِ دینی مردم صحبت می

گفت اهه نزاع پیدا كردند و نزد من برای قضاوت آمدند. یکی میخواندند بر سر یك آبردر كربلا نماز می

گفت مال من. من هم طبق مبانی علمی خود داوری كردم و حق را به آبراهه مال من است و دیگری می

 جویم.یکی دادم. ناگهان دیگری گفت: من از دینی كه آبراهه را به این داد برائت می

و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه » شریفه است که:  راستی این خاطره مصداق این آیةبه

جناب «. خیر اطمأنّ به و ان اصابته فتنة انقلب علی وجهه خسر الدنیا و الآخرة ذلک هو الخسران المبین

استاد! از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم. از محضر شما استفاده کردیم. 

انیم در مسیری که علمای بزرگوار اسلام و شیعه قدم نهادند، گام بگذاریم. برای شادی امیدواریم بتو

ای قرائت کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل الله میلانی و علمای بزرگوارمان فاتحهروح حضرت آیت

 محمد. 

 

 مصاحبه با آیت الله آقا سید رضی شیرازی

له العظمی میلانی ـ رضوان الله علیه ـ داشتید؟ ای با حضرت آیت الپرسش: حضرتعالی چه رابطه

 آیا میان شما و ایشان، رابطة استاد و شاگردی بوده است؟

پاسخ: خیر. حقیقت این است كه توفیق تلمذ در محضر آن عالم ربانی نصیب من نشد و افتخارم همین 

 ام.است كه با معظم له همزمان بوده
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 منزلت معنوی و علمی آیت الله میلانی 

 پرسش: دیدگاه شما دربارة منزلت معنوی و علمی آیت الله میلانی چیست؟

ای از بزرگان شیعه در عصر حاضر به شمار می آمدند. من معظم له را از پاسخ: ایشان، به راستی نمونه

 علمای بسیار محترم شیعه می شناسم كه در حوزه های علمیه كم نظیر می باشند.

 عظم له از نجف اشرف به کربلای معلی چه می فرمایید؟پرسش: در بارة ماجرای هجرت م

پاسخ: مرحوم آقای میلانی ت رضوان الله علیه ت به دعوت مرجع معرو ، آیت الله آقا سید حسین قمی 

 كه در حوزة علمیه كربلا مستقر بودند، به آنجا كوچ كردند و بعد به مشهد مقدس هجرت كردند.

 های تدریس آیت الله میلانی ویژگی

 های تدریس آیت الله میلانی کدامند؟پرسش: ویژگی

 پاسخ: دقت نظر در مسایل علمی و نیز تقوای الاهی.

 جایگاه آیت الله میلانی در میان شاگردان آیت الله اصفهانی و نایینی 

پرسش: معظم له در میان شاگردان آیت الله غروی اصفهانی و میرزای نایینی، چه جایگاهی به دست 

 ند.آورده بود

پاسخ: بی شك مرحوم میرزای نایینی و همچنین، آقا شیخ محمد حسین اصفهانی، در حوزة علمیه نجف 

های علمیه عراق و ایران مشهور می باشند. می اشر  شاگردان بسیاری داشتند كه برخی از آنان در حوزه

روی و آیت الله نایینی توان با یقین گفت كه حضرت آیت الله میلانی، در طبقة اول شاگردان آیت الله غ

 بودند.

پرسش: پس از هجرت معظم له از حوزة علمیة نجف به حوزة علمیه کربلا، فضلای شیعة عراقی و 

 ایرانی چه واکنشی داشتند؟
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پاسخ: مقام علمی و حوزوی آیت الله میلانی در حوزه علمیه نجف، بر همگان روشن بود. بعد هم كه 

شدند، حلقة درسی شکوهمندی تشکیل دادند. می توان گفت كه بسیاری  ایشان در حوزه علمیه كربلا مستقر

از طالبان علم، راهی كربلا شدند تا از وجود پر بركت معظم له استفاده كنند. تدریس ایشان در كربلا، 

 امتیازهای بسیاری داشت و اندك اندك بر شاگردهای مستعدشان آشکار می گشت.

 ای نقل کنید، سپاسگذاریم.آیت الله میلانی دارید. اگر خاطرههای زیادی از پرسش: بی شک، خاطره

پاسخ: در خاطرم چیزهای فراوانی است؛ اما اخلاق و ادب حضرت آیت الله میلانی را باید محور اصلی 

خاطراتم به حساب بیاورم. هر وقت این مرجع جلیل القدر را زیارت می كردم، می دیدم كه دور زانو 

شد كه ایشان را در حالت چهار زانو كه متعار  است، مشاهده كنم. بنده، در نجف اند. یك بار ننشسته

ها كه با هم بحث می كنند، سر و صدا زیاد دارند و اشر  بزرگ شدم. در حوزه علمیه نجف، ملاها و طلبه

هنگام  اند. جالب است كه آیت الله میلانی، هیچ گاه، درها مش ول مباحثهرهگذرها متوجه می شوند كه آن

مباحثه طلبگی، صدای خود را از حد متعار  بالاتر نمی برد و در گفتار متانت بسیار داشت. آرام و متین 

های درسی كه شاگردهای بودند، چه در وقت درس دادن و ایراد گرفتن و چه در وقت پاسخ دادن به اشکال

 ایشان مطرح می كردند.

 خاطرات از اخلاق آیت الله میلانی

 فته دیگری هم در ارتباط با اخلاق و رفتار معظم له دارید؟پرسش: ناگ

اش را از سرش بردارد و كناری پاسخ: هیچ وقت ندیدم كه این عالم ربانی، سر برهنه بیاید و یا عمامه

بگذارد؛ مثلا به خاطر اینکه هوا زیاد گرم شده است. همیشه مقید بودند كه آداب حوزوی بودن را به طور 

ای باشند. از همین رو بود كه الفاظ وعبارات كه ها سر مشق شایستهند، تا برای فضلا و طلبهدقیق رعایت كن

شان به كار می بردند، نشان دهندة ادب الاهی بود. هر گاه با مردم رو به رو می در گفتارشان و یا در درس

ها را دار می كند و احوال آنشدند، رفتار و گرفتاری مهرآمیز داشتند، گویی پدری مهربان با فرزندان خود دی

های من ت كه از زندگی و اخلاق آن مرجع عظیم الشأن به زبان می آورم، جویا می شود. بسیاری از مشاهده

 ام در نجف اشر  و كربلاست.مربوط به دوران جوانی
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پرسش: حضرت آیت الله میلانی با کدام مرجع بزرگ هم دوره بودند و چرا عامت و مرجعیت یگانه 

 رای ایشان پدید نیامد؟ب

پاسخ: معظم له در عصر مرجعیت آیت الله آقا سید حسین قمی و آیت الله آقا سید ابو الحسن اصفهانی، 

ای به شمار می آمدند. علاقه مندی مرحوم آقای میلانی به آقا سید حسین قمی بسیار بود و مدرس عالی رتبه

. در حوزة علمیه مشهد كه زعیم عالیقدر شناخته شده ای برای آن مرجع بزرگ قائل بودنیز احترام ویژه

 بودند، به دلیل شخصیت والایی بود كه در طریق تهذیب نفس فراهم آورده بودند.

پرسش: آیا از بزرگانی چون علامه سید محمد حسین طباطبایی، سخنی درباره آیت الله آقا سید 

 هادی میلانی شنیدید؟

ن ممتاز آیت الله غروی اصفهانی بودند و افزون برآن، در درس پاسخ: هر دو بزرگوار، از شاگرد ای

 ها همواره احترام یکدیگر را حفظ می كردند.میرزای ناینی شركت می كردند. آن

 آشنایی شما با معظم له 

 پرسش: آشنایی شما با معظم له از چه زمانی شروع شد؟

شدن به كربلای معلی، به زیارت پاسخ: وقتی در حوزة علمیه نجف درس می گرفتیم، پس از مشر  

 های فراوان می بردیم.آیت الله میلانی می رفتیم و از اخلاق انسانی ایشان بهره

 پرسش: استقرار معظم له در خراسان، چه آثاری به همراه داشت؟

پاسخ: عشق طالبان علم به آیت الله میلانی سبب شد تا بسیاری از آنان، از كوچ كردن به حوزه علمیه قم 

برای ادامه تحصیل منصر  شوند؛ چرا كه با وجود پر بركت معظم له در مشهد، نیازی به درس گرفتن از 

ای در مشهد بنیان نهادند كه هر نوع خلاء را اساتید قم احساس نمی شد. این مرجع دور اندیشه حوزه علمیه

 برطر  كرده بود.

به مشهد مقدس مشرف شدید و با ایشان پرسش: آیا در دوران مرجعیت آیت الله میلانی درخراسان، 

 ملاقات داشتید؟
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پاسخ: گاه برای زیارت علی بن موسی الرضا)ع( و دیدار معظم له توفیقی نصیب بنده می شد و می 

 آمدم.

 آثار علمی و تألیفی حضرت آیت الله میلانی 

 پرسش: سخنی دربارة آثار علمی و تألیفی حضرت آیت الله میلانی بفرمایید؟

دانم كه آثار علمی شان چاپ شده است یا نه. ناگفته نماند كه تاكنون، كتابی از ایشان ندیدم. نمیپاسخ: 

پرسیدم كه چرا چنین ها میهایشان هرگز چاپ نشود. وقتی از آنبرخی بزرگان وصیت می كردند كه كتاب

عالمان حوزه، دایم در حال كند. اساساٌ بعضی فرمودند: گاه رآی انسان ت ییر می، آقایان میكنیدمیوصیت 

شد. به همین دلیل، هیچ گاه مایل نبودند كه كتابی فکر و تحقیق بودند و آرای فقهی شان دچار ت ییر می

 چاپ كنند. شاید حضرت آیت الله میلانی ت رضوان الله علیه ت از آن شمار باشد.

معظم له، برای استقرار پرسش: حضرتعالی از ماجرای دعوت آیت الله آقا سید حسین بروجردی از 

 در حوزة علمیه قم و اجرای طرح تحول اطلاع دارید؟

 پاسخ: نخیر.

 ابعاد معنوی آیت الله میلانی

 پرسش: دربارة بعد ولایی و معنوی شخصیت آیت الله میلانی، سخنی بفرمایید؟

دت و عشق پاسخ: در مواقعی كه به حرم علی بن موسی الرضا)ع( مشر  می شدیم، از نزدیك شاهد ارا

. مرحوم آقای میلانی، آداب زیارت را رعایت می كردند و مآن مرجع فقید نسبت به ساحت عترت)ع( بود

در هنگام زیارت، چشمانی اشکریز داشتند. ادب آن عالم ربانی در آستان قدس حضرت رضا)ع( نشان می 

اده به اهل بیت)ع( می توان چنین داد كه ایشان در مرتبة ولایت بسیار بالایی است. مگر بدون ارادت فوق الع

 حالات معنوی داشت؟

 اید؟پرسش: آیا تألیفات خطی حضرت آیت الله میلانی را دیده
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پاسخ: شنیدم؛ اما متأسفاته ندیدم. شاید مایل نبودند كه در دوران حیات شان چاپ شود. واحتمال می 

ت الله غروی اصفهانی قائل بودند، چاپ دهم كه آثار خود را به خاطر احترامی كه برای استاد بزرگ شان آی

 نکردند. ناگفته نماند كه تألیفی از معظم له دربارة امامت شنیدم كه هنوز به صورت نسخة خطی است.

های علمیه ایران و عراق، به خاطر کدام ویژگی شهرت پرسش: آیت الله العظمی میلانی، در حوزه

 فراوان کسب کرده بودند؟

 یل علمی ت حوزوی .پاسخ: دقت نظر در مسا

 ، اطلاع دارید؟42های سیاسی معظم له در وقایع سال پرسش: آیا از واكنش

 پاسخ: چیزی به یادم نمی آید.

 نقش حکمت و مباحث عقلی در مباحث فقهی و اصولی 

 پرسش: حکمت و مباحث عقلی در مباحث فقهی و اصولی چه اندازه مدخلیت دارد؟

دین تعبد. اساساٌ آنچه از دایره عقل خارج است، در دایره اسلام به چشم پاسخ: اسلام، دین عقل است، نه 

نمی خورد. در حقیقت، آنچه در دین مبین اسلام وجود دارد، مطابق با عقل صر  بشری است، نه در 

 مخالفت و ستیز با آن.

میانه  پرسش: آیت الله غروی اصفهانی که برترین استاد آیت الله میلانی بودند، با عقل و معقول

خوبی داشتند؟ در حوزه علمیه مشهد، که فضایی در ضدیت با فلسفه داشت، مرحوم آقای میلانی، گاه 

 مسایل فلسفی را در درس خارج شان طرح می کردند.

پاسخ: مرحوم حاج شیخ غروی اصفهانی، استاد معقول بود. آقا شیخ محمد حسین، نه فق  در حکمت و 

ای ممتاز به شمار می آمدند و دیوان برزگی از خودشان به عربی چهره فلسفه، بلکه در ادبیات فارسی و

یادگار گذاشتند. اگر حاشیة مرحوم حاج شیخ بر كتاب مکاسب شیخ مرتضی را مشاهده كرده باشید، به 

دست می آید كه آیت الله كمپانی در وادی فلسفه بودند. حقیقت این است كه حوزة علمیة نجف مانند 

ای با فلسفه نداشت و كمتر استادی برای فلسفه می یافتیم. تاكنون به درستی د، رابطهحوزه علمیة مشه

ام كه مرحوم آیت الله غروی اصفهانی، استاد در فلسفه را چگونه به دست آورده و چه كسی بوده ندانسته
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حیات است. چون در نجف، چیزی كه فراوان است، استاد فقه و اصول و حدیث است. بی گمان در تاریخ 

آیت الله حاج شیخ محمد حسین كمپانی آمده است كه استاد فلسفه شان كیست. جای شگفتی نیست كه 

استاد مرحوم آیت الله میلانی، اهل فلسفه و معقول است و در حاشیة فقهی بر مکاسب، وارد عرصة مباحث 

های علمیه در حوزهفلسفی شده است؟ بی تردید، این همه، نمودار فن تطبیق منقول بر معقول است كه 

شیعه نادر است. جالب این است كه آیت الله غروی، هم فقیه درجه یك بود و هم عالم اصولی درجة یك 

بود و هم فیلسو  درجه یك. اگر كسی شاهد می طلبد، به حواشی كفایه الاصول آخوند خراسانی و 

ا پی ببرد. این همه گفتم، تا مکاسب شیخ مرتضی انصاری رجوع كند تا به سط  علمی بالای آن نوشتاره

بگویم كه آیت الله میلانی، خوشه چین چنین خرمنی عظیم بوده است. به راستی، چنین توفیقی كه نصیب 

 معظم له شد، نصیب هر كس نخواهد شد.

 پرسش: پس از تشکر از حضرتعالی، خواهشمند است که ما را اندرزی بدهید!

ها، گاه سراغ ام. شبودم را پند بدهم كه عمرم را به هدر دادهپاسخ: مرا چه به نصیحت كردن! من باید خ

نفس می روم و جستجویی در كارهایی دارم كه در روز انجام گرفته است. از خودم می پرسم كه امروز چه 

لیس منا من لا " "كردی؟ چند درس گرفتی؟ چقدر مطالعه كردی؟ چقدر بیهوده گفتی؟ روایت است

 ."یحاسب نفسه

 محاسبة نفس اهمیت فراوان دارد؟ پرسش: چرا

پاسخ: چون، یکی از علل و عوامل ترقی و رشد انسان در امور معنوی، محاسبة نفس در روز و شب 

است. اگر هر كس خویشتن را به محاسبة نفس مقید كند، بی گمان از كار بد فاصله می گیرد و به كار نیك 

ی محاسبه می ماند. روایت محاسبة نفس كه بیان شد، روی می آورد. انسان اهل محاسبه است؛ ولی حیوان ب

اش، از نظر علمی و اخلاقی و معنوی به بسیار جالب و تأثیرگذار است. انسان بر اثر محاسبة كارهای روزانه

كمال نزدیك می گردد. محاسبه نفس، در حقیقت، سیر عقلایی و عقلانی است كه خاندان پیامبر)ص( در 

 اند.مطرح كردههزار و چهارصد سال پیش 

 مند شویم حضرت استاد!پرسش: در آینده، ان شاء الله از وجود حضرتعالی بهره
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پاسخ: من نه چیزی هستم و نه كسی، تا به دیگران چیزی بیاموزیم. انکار نمی كنم كه در حوزة علمیه 

ف آنان را داشته نجف و تهران، اساتید بزرگواری داشتم در فلسفه و منقول. اگر قصد پنهان سازی نام شری

 باشم، در حق آن بزرگان جفا روا داشتم.

 اید؟پرسش: حضرتعالی، از محضر چه بزرگانی استفاده علمی و معنوی برده

ای، شیخ محمد تقی آملی، میرزا باقر آشتیانی، شیخ محمد كاظم و پاسخ: آقای شعرانی، آقای الهی قمشه

 دیگران.

 را گرفتید؟پرسش: دروس معقول را نزد کدام استاد ف

پاسخ: پیش آقای شعرانی زیاد فلسفه خواندم. اشارات شیخ الریس و مقداری از منظومه حاج ملا هادی 

 ای خواندم.را از ایشان درس گرفتم. قسمتی دیگر از منظومه را نزد مرحوم الهی قمشه

 ای بفرمایید!پرسش: دربارة شخصیت و معنویت استاد قمشه

شد، زمستان بود و كرسی فی بود. در خانه ایشان كه مجلس درس تشکیل میپاسخ: ایشان مرد بسیار عار

ریخت. شعرهای اخلاقی و معنوی بود. در دید من، خواند و اشك میو چراغ گردسوز. استاد الهی، شعر می

اش بود. آزاد مرد و درویش بود. گاه در میان درس ای، بیش از مقام فلسفیمقام روحانی آقای الهی قمشه

گریست و ما را دگرگون می ساخت. آن روزگاران یاد باد! خواند و سخت میفه، شعر عشق و توسل میفلس

چراغ گرد سوز را روی كرسی می گذاشت و ما شاگردها دور كرسی حلقه می زدیم و درس منظومه می 

 گرفتیم.

 پرسش: استاد، حضرتعالی اجازه اجتهاد از چه بزرگانی گرفتید؟

ف ال طاء؛ یعنی آقا شیخ محمد حسین. اجازه دیگر را از مرحوم آقا سید جمال پاسخ: از مرحوم كاش

 گلپایگانی گرفتم كه روی تخت بیمارستان خوابیده بودند.

 خاطره ای از گرفتن اجازه اجتهاد

 ای از آن روزگار دارید؟پرسش: خاطره

؛ ولی هنوز پاسخ: وقتی خدمت شیخ محمد حسین كاشف ال طاء رفتم، بیست و هفت سال داشتم

 صورتم ریش نداشت. رو به آن عالم بزرگ كردم و گفتم:
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 خواهم.ت شیخنا! اجازه اجتهاد می

 آقای كاشف ال طاء، مرا نگاه كرد و بعد خنده كنان به صورتم دستی كشید و فرمود:

 ت چطور به تو اجازه اجتهاد بدهم پسر! آخر، تو كه ریش نداری!

 لبخند زدم و گفتم:

اجازه اجتهاد در گرو ریش است؟! ایشان خندید و برای امتحان، دو سؤال مطرح كرد و ت استاد! مگر 

جواب دادم. مرحوم كاشف ال طاء، سه بار فرمود: احسنت! احسنت های دفعه دوم و سوم، مخصوص بود. 

م و بدین ای برایم بنویسد . بلند شدم و كاغذی تقدیم ایشان كردبعد فرمود تا كاغذ نزد ایشان ببرم تا اجازه

 سان اجازه اجتهاد دریافت كردم.

 آثار و تالیفات 

 ؟است پرسش: آثار حضرتعالی چاپ شده

پاسخ: در حوزة فلسفه، مقداری چاپ شده است. آثارم، به زبان عربی و فارسی است. كتاب اصول عقاید 

 ام، در حال اتمام است.كه نوشته

 ببریم.پرسش: مایل هستیم که بیشتر از محضر حضرتعالی فیض 

 ای هستم از ذرّات این عالم.پاسخ: بنده، ذرّه

 مصاحبه با آیت الله سید فاضل میلانی

 الله در مشهد دلیل استقرار آیت

پس از  -قدس سره الشریف –پرسش: حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد هادی میلانی 

آمدند. ن دیار به شمار میی آهای علمی و فقاهتی حوزه علمیههجرت به کربلای معلی، از استوانه

حضرتعالی در آن دوران، با آن مرجع عالیقدر در ارتباط بودید. چرا معظم له، پس از مشرف شدن به 

 مشهد مقدس، در آن شهر مستقر شدند؟

ی وصل نسل دوم یا سوم فرزندان معظم له و ایشان بودم. از این پاسخ: مفتخرم كه همواره، حلقه

های بسیار شکل گرفته است كه هر كدام كم نظیر است و روشنگر. خاطرهتوان گفت كه رهگذر، می

 موقعیت مرجع عظیم شیعه. 
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در شهر نجف اشر  چشم به جهان گشودند و تحصیلات  -رضوان الله علیه –حضرت آیت الله میلانی

یه نجف ی اجتهاد به انجام رسانیدند و سپس، در شمار مدرسان عالی رتبه حوزه علمحوزوی را تا مرحله

در  –كه از محضر اساتید بزرگ نجف خوشه چینی كرده بودند –درآمدند. به راستی، مرحوم جد معظم ما

 شدند.جایگاه تدریس فقه و اصول، وزنه علمی بس وزین شناخته می

باید ماجرای هجرت از پیش از آنکه، از علت استقرار معظم له در مشهد مقدس سخن گفته شود، می

به حوزه علمیه كربلا بیان گردد. در آن روزگار، مرحوم حضرت آیت الله آقا سید حوزه علمیه نجف 

های علمیه جهان تشیع را به عهده داشتند. ایشان سخت مایل بود ابوالحسن اصفهانی، زعامت شیعه و حوزه

بود. از  كه حوزه علمیه كربلا، بار دیگر احیا گردد؛ چرا كه پس از مرحوم وحید بهبهانی رو به زوال نهاده

ی علمیه نجف؛ همین روی، آقا سید ابوالحسن اصفهانی، طی حکمی به دو شخصیت بزرگ و نامدار حوزه

یعنی حضرت آیت الله العظمی حاج سید ابوالقاسم خویی و حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد 

ی نجف بودند، زههادی میلانی، از آنان درخواست هجرت به كربلا كردند. آقایان كه مدرسان بزرگ حو

ی امتثال امر كردند و به كربلای معلی هجرت كردند. آیت الله میلانی تا هنگام تشر  و استقرار در حوزه

ی مشهد، در كربلا ماندند و منشا آثار فراوان علمی و حوزوی شدند. آیت الله خویی، به دلیل بیماری علمیه

ند. باید گفت كه معظم له در حوزه علمیه كربلا، حلقه و پا دردی كه داشتند، ناگزیر به نجف اشر  بازگشت

ای داشتند و شاگردان بسیار مبرزی تربیت كردند كه برخی از آنان به مرتبه رفیع مرجعیت درسی گسترده

 شیعه دست یافتند. 

آنچه سبب سفر و هجرت آیت الله میلانی به مشهد مقدس شد، بیماری بود. پزشك معال  ایشان، انتقال 

تری داشته باشد. از این روی بود كه معظم له بلا به شهر دیگری را توصیه كرد كه آب و هوای مناسباز كر

 شوند.برای زیارت و سپس ت ییر آب و هوا، عازم ایران شدند و به ارض اقدس رضوی مشر  می

قان، تمایل در آغاز، هرگز قصد اقامت دایمی در مشهد مقدس نداشتند؛ اما اندك اندك بر اثر اصرار مشتا

جا روی به فزونی نهاد. ایشان، نسبت به محبت و درخواست اهل علم و فضل و دیانت بی به ماندن در آن

اعتنا نماندند و احساس تکلیف شرعی كردند. از آن پس بود كه استخاره و مشورت با پروردگار متعال انجام 

 گرفت و دستور الهی برای ماندن به دست آمد.
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 یزبان ایشانورود به مشهد و م

 در مشهد چه کسی بود؟ -رضوان الله علیه –پرسش: میزبان حضرت آیت الله میلانی 

سابقه  -عالم و واعظ شهر خراسان –پاسخ: از آنجا كه میان معظم له و مرحوم آقا میرزا علی اكبر نوقانی 

شیخ علی اكبر نوقانی  دوستی بود، آیت الله میلانی به منزل ایشان تشریف بردند. در آن دوران، منبر حاج

بردند. ناگفته نماند كه های ایشان بهره میشهرت فراوانی به همراه داشت. و مردم متدین مشهد از موعظه

فرزند ایشان، حجت الاسلام و المسلمین آقا میرزا مهدی نوقانی، از مدرسین مشهور در حوزه علمیه مشهد 

شد. هنگامی كه حضرت آیت الله محترمی شناخته میآمد و نیز در میان اهل تقوا، شخصیت به شمار می

 شان بودند. العظمی میلانی در شهر كربلا مستقر بودند، میزبان مرحوم نوقانی و خانواده

پرسش: چه کسانی، در حمایت از مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله میلانی در مشهد و حوزه علمیه 

 آن دیار، تاثیر گذار بودند؟

 –ام آقا میرزا علی اكبر نوقانی را آورد كه در آن زمان، متولی مدرسه علمیه نواب پاسخ: نخست، باید ن

یاد كرد. ایشان بود  -رضوان الله علیه –باید از مرحوم حاج آقا عابد زاده بودند و سپس، می -در بالا خیابان

ه ساز تدریس فقه و ی درسی آیت الله میلانی، زمینهای جوان برای حضور در حلقهكه با تشویق كردن طلبه

 اصول معظم له شدند. 

 نخستین درس آیت الله میلانی در مشهد

اند که حضرت آیت الله العظمی میلانی، پیش از آنکه برای استقرار در مشهد مقدس پرسش: گفته

 را؟  "اجاره "ی فقه شروع کردند؛ یعنی درس تصمیم بگیرند، درسی در حوزه

برای طالبان علم در مشهد  "سط  مرحله خارج "د. آن درس كه در پاسخ: همین طور است كه شما گفتی

داد كه مدرس آمد و نشان میای داشت. همه جا از عمق آن درس، سخن به میان میی فوق العادهبود، جاذبه

ها چید. باید گفت كه فضلای بسیاری باید از خرمن علم او خوشهكم نظیری به خراسان آمده است كه می

شان را از آن مجلس علمی توان خاطراتاند و میمعظم له شركت كردند، كه برخی از آنان زندهدر آن درس 

شنید. در حقیقت، درس اجاره، بسته تمرین و تربیت استعدادهای حوزوی بود و قدرت استنباط طالبان علم 
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شان در بیان و ژرفکاوی برد؛ چرا كه حضرت آیت الله میلانی به فقه، احاطه فراوانی داشتند و دقترا بالا می

 مساله فقهی نظر گیر بود.

 امتیازات درس ایشان

 پرسش: امتیاز درس آن مرجع عالیقدر در چیست؟

پاسخ: در روش تدریس. حضرت آیت الله میلانی، در همان دوره آغازین تدریس خودشان به دست 

کرار و انباشتگی ذهن آنان را. به ی استنباط در طالبان علم را دارند، نه قصد تدادند كه قصد پرورش ملکه

كوشیدند، تا مجتهد پرورش بدهند؛ یعنی كسانی را كه در قابلیت راستی، در جهت حركت از قوه به فعل می

 رشد علمی و حوزوی داشتند، به مراحل مطلوب دست یابند.

 سرنوشت تقریرات این درس

 ت؟ی معظم له به صورت نوشتاری در آمده اسپرسش: آیا درس اجاره

پاسخ: شاگردان معظم له، تقریرات آن درس را دارند و قول دادند كه در اختیار بیت معظم له قرار دهند، 

گردد. تا آن را چاپ كنیم. اگر چنین شود، باریك بینی و ژرفای تدریس آیت الله میلانی بر همگان هویدا می

حوزه علمیه مشهد شد. اصرار  شکی نیست كه همان درس اجاره، سنگ زیرین بنای تدریس معظم له در

 طالبان علم برای استقرار ایشان در خراسان، پس از همان درس بود.

 تحول در حوزه

پرسش: گفته شده است که در روزگار ورود حضرت آیت الله العظمی میلانی به مشهد، حوزه 

یگر هم دچار آن های علمیه دهای بسیاری بود که البته حوزهعلمیه آن سامان، گرفتار نا به سامانی

 بودند. معظم له در دوران مرجعیت و زعامت، تحولی در حوزه علمیه خراسان پدید آوردند؟

شان، سعی در مجتهد پروری پاسخ: حضرت آیت الله میلانی، از همان آغاز راهبری و روحانی علمی

 بردند.ت رن  میداشتند و از آنچه با علم و تحقیق و خدمت به دین و قرآن، بیگانه افتاده بود، سخ
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های علمیه در جهان تشیع های حوزهکه منبع بزرگ هزینه -پرسش: معظم له، در ارتباط با وجوهات

 است، چه دیدگاهی داشتند؟

فرمودند: من راضی نیستم، كه سهم مبارك امام با صراحت می -رضوان الله علیه -پاسخ: آیت الله میلانی

م حوزوی جدیت ندارد. یادم هست كه من و مرحوم حاج آقا سید )ع( را به كسی بدهید كه در تحصیل علو

ها ببریم، این مساله مهم را رسیدیم تا پول برای مُقسم شهریه طلبهمحمد علی میلانی خدمت معظم می

فرمودند كه من مسلولیت شرعی را از كردند. وقتی ایشان به ما كه حامل وجوهات بودیم، مییادآوری می

دیدیم. آن و به گردن شما دو تن گذاشتم، مسلولیت خود را، مسلولیت مضاعف می گردن خود برداشتم

های علمیه شیعه بودند و وجوهات را در طریق مرجع بزرگوار، تا این اندازه نگران دین و روحانیت و حوزه

 گرفتند. احیای دین به كار می

 سابقه اندیشه تحول در حوزه

های علمیه ی تحول حوزهای دربارهت به چنین اندیشه و انگیزهپرسش: آیا معظم له، در دوران مرجعی

 شیعه دست یافته بودند؟

پاسخ: ذخیره آن مرجع بزرگوار از دوران جوانی است كه فاضل بزرگ و مدرس عالیقدر در حوزه علمیه 

شیعه های علمیه های حوزهاندیشیدند و همواره از نابسامانینجف شناخته شده بودند، و درین جهت می

بردند. در حقیقت، از اوایل جوانی در اندیشه نظم و برنامه و استواری حوزه علمیه بودند. وقتی سهم رن  می

فرمودند كه در مصر  كردند، اقامه حوزه علمیه را در نظر داشتند و میمبارك امام )ع( را مطرح می

دینی  -قای نظام تحصیلیباید رضای حضرت حجت )ع ( احراز گردد كه همانا حفظ و بوجوهات می

باید از اوقات می -كنندكه از سهم مبارك امام استفاده می -است. از همین روی معتقد بودند كه طالبان علم

 ها را به دست آورند، تا آن مورد رضایت حضرت رضا باشد.عمرشان، بیشترین بهره

 طبقه بندی فضلا و طلاب 

برجسته در روزگار زعامت مرحوم آقا سید پرسش: حضرت آیت الله میلانی که از فضلای 

 ابوالحسن اصفهانی بودند، نسبت به وضعیت موجود حوزه علمیه نجف، پیشنهاد با انتقادی داشتند؟
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كردند، درین باره فرمودند: در ایام پاسخ: روزی كه معظم له خاطرات ایام جوانی خود را روایت می

آقا سید ابوالحسن اصفهانی رسیدم و گفتم: آقا! ما باید  ام خدمت مرجع بزرگوار آیت الله العظمیجوانی

ها را در كاری كنیم كه حوزه نجف از بی نظمی خارج گردد و سر و سامانی بیابد. بعد پیشنهاد كردم كه طلبه

شان باشد. گروه نخست در منظر آیت الله چهار گروه تقسیم كنیم كه نمودار مراحل تحصیلی حوزوی

شان های علمی حوزه بودند. این گروه كه عمر و زندگیبه تعبیر خودشان، استوانه -علیه رضوان الله -میلانی

 را وقف دین و علوم حوزوی كردند، سزاوار است كه از سهم مبارك امام )ع ( استفاده كنند.

 

 های علمیه شیعه بودند؟پرسش: یعنی معظم له، همواره در فکر فضلانی جوان حوزه

فرمودند، حتی اگر نیاز باشد ما برای آن گروه كه در مرحله عالی تحصیلات میپاسخ: دقیقا. ایشان 

شان را انجام بدهد. چرا یك مجتهد یا محقق یا مفسر اند، خدمتگزاری استخدام كنیم تا كارهای خانهحوزوی

هره را در باید از وقت خودش بیشترین بقرآن، برای خرید نان و سبزی و چیزهای دیگر به بازار برود؟ او می

های علمیه در جهت حفظ و رشد استعدادهای علمی برتر، طریق علوم دین ببرد. در حقیقت، حوزه

 مسلولیت دارند.

 شدند؟پرسش: پس از گروه محققان و مجتهدان، چه گروهی از طالبان علم مطرح می

ای برخوردارند پاسخ: گروه مبل ان دین. هیچ شك نیست كه گروه نخست، از استعدادهای خدادادی ویژه

های متدین و خوش فکری ها چنین انتظاری داشت. با این همه، طلبههای حوزویتوان از همه طلبهو نمی

-توان در ماهخورند كه آمادگی لازم برای تبلیغ دینی دارند. این گروه را میهای علمیه به چشم میدر حوزه

 گر به شهرها و روستاها روانه كرد.های مذهبی دیهای رمضان و محرم و صفر، و نیز مناسبت

پرسش: آیا از منظری که در ارتباط با سهم مبارک امام )ع( سخن رفت، گروه مبلغان همانند گروه 

 باید از سهم مبارک امام استفاده کنند؟محققان می

از توانند پاسخ: نخیر. ضرورتی ندارد كه سهم مبارك حضرت به چنین كسانی داده شود؛ چرا كه آنان می

 طریق هدایای مردم در آن ایام، امرار معاش كنند.
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 پرسش: گروه سوم، در تقسیم بندی معظم له چه کسانی هستند؟

های اند و استعدادشان آن قدر نیست كه جلوتر بروند. طلبه"شرح لمعه "پاسخ: كسانی كه در حد كتاب 

اند؛ اما رشد علمی و حوزوی لمسال در كسوت اهل ع 15بینیم كه حدود های علمیه میبسیاری در حوزه

-ها نیز نباید از سهم مبارك امام )ع( استفاده كنند؛ زیرا این جماعت متدین میاند. از نظر معظم له، آننداشته

 شان را تامین كنند.های زندگیتوانند از طریق نماز و روزه استیجاری یا كفارات و نظایرش، هزینه

 چه کسانی هستند؟ -رضوان الله علیه -یت الله میلانیپرسش: گروه چهارم در منظر حضرت آ

پاسخ: كسانی كه نه علم دارند و نه تقوای الاهی و نه استعدادی كه قابلیت رشد به همراه داشته باشد. این 

ها بیرون بروند و كار و حرفه دیگری پیدا كنند. چرا تا پایان ها و حجرهجماعت، بهتر است كه از مدرسه

های دینی به شمار مبارك امام )ع( استفاده كنند، در حالی كه عنصر مفیدی برای حوزه عمرشان از سهم

 آیند؟نمی

پرسش: آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی، چه واکنشی در برابر انتقاد و پیشنهاد حضرت آیت 

 الله میلانی داشتند؟

 موضع مرحوم آیت الله اصفهانی نسبت به تحول در حوزه

فرمایند: سید هادی! سعی كن كه مثل باغبان كنند و میروبه مرحوم آیت الله میلانی میپاسخ: ایشان 

-روید مسالهكند. حالا كه در كنار گلی، خاری هم میها هدایت میها و گلباشی كه آب را به سمت درخت

 ای نیست.

 پرسش: عبارت زیر از کدام مرجع تقلید شیعه است؟ نظم حوزه در بی نظمی آن است؟

پاسخ: چنین تعبیری از آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی نقل شده است؛ اما ما از زبان حضرت آیت 

الله میلانی نشنیدیم. آنچه شنیدیم، همان است كه عرض شد؛ یعنی باغبان بودن و آب رسانیدن به باغ، كه 

 هم گل دارد و هم خار.
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 آیت الله بروجردی و تحول در حوزه

اگر  ملاقاتی داشتند؟ -رضوان الله علیه -ه با آیت الله آقا سید حسین بروجردیپرسش: آیا معظم ل

 های علمیه شیعه، به میان آمده است یا نه؟ملاقاتی میان آقایان صورت گرفته است، سخنی از وضعیت حوزه

پاسخ: این ملاقات در ایران صورت گرفت. شاید در همان سفری بود كه حضرت آیت الله میلانی، به 

صد زیارت علی بن موسی الرضا )ع( عازم كشور شدند. معظم له، نخست به قم و زیارت فاطمه معصومه ق

 شوند.)س( مشر  می

 ای از آن سفر و دیدار در دست است؟پرسش: خاطره

ی آن ملاقات چنین فرمودند: خدمت آیت الله آقا سید حسین پاسخ: بله. مرحوم آیت الله میلانی درباره

م و عرض كردم: آقا! حدود سی سال قبل بود كه محضر آیت الله آقا سید ابوالحسن بروجردی رسید

كنم. وقتی اصفهانی رسیدم و پیشنهادی به معظم له دادم و پاسخی از ایشان گرفتم كه خدمت شما عرض می

ت سخنم تمام شد، آیت الله بروجردی فرمودند: آقای میلانی! برای عملی شدن پیشنهاد شما، باید مرجعی

 های علمیه شیعه باشد و یا حاكی از اتحاد و اتفاق میان آقایان مراجع باشد.ای در حوزهیگانه

 ها، مرجعیت آیت الله العظمی بروجردی، مرجعیت یگانه نبود؟پرسش: مگر در آن سال

پاسخ: چرا. اتفاقا آیت الله میلانی فرمودند: من خدمت آقای بروجردی عرض كردم كه اكنون، شما 

 مرجعیت مطلق شیعه هستید. ایشان در جواب من چیزی نگفتند. صاحب

 پرسش: خاطره دیگری هم راجع به آن دو مرجع بزرگ دارید؟

پاسخ: روزی آیت الله میلانی فرمودند: قاصدی از قم آمده و پی امی از حضرت آیت الله آقا سید حسین 

 له فرمودند، به خاطرم نمانده است. بروجردی برایم آورده است. متاسفانه، نام آن قاصد را كه معظم

 های علمیه بود و یا مساله دیگری بود؟پرسش: محتوای پیغام چه بود؟ در ارتباط با تحول حوزه
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فرماید: آقای میلانی! آیا هنوز آن طرح و نظم و تحول پاسخ: آیت الله میلانی فرمودند: آقای بروجردی می

تمایل دارید، به حوزه علمیه قم بیایید و مستقر شوید تا طرح های علمیه، در ذهن شما هست؟ اگر در حوزه

 كنم.شما حمایت می "طرح تحول "خودتان را عملی كنید. من تا زنده هستم، از 

 پاسخ آیت الله میلانی به آیت الله بروجردی برای کوچ به قم

 پرسش: چرا معظم له به حوزه علمیه قم هجرت نکردند؟

فرمودند: وقتی من تصمیم گرفتم كه در جوار حضرت علی بن موسی الرضا پاسخ: آیت الله میلانی می

آید كه از این آستان مقدس خارج شوم. از این روی بود كه طرح تحول ایشان در حوزه )ع( بمانم، شرمم می

 علمیه قم، به رغم تایید همه جانبه مرجع عظیم الشانی چون آقا سید حسین بروجردی عملی نشد.

 حول در حوزه مشهدموفقیت طرح ت

 عینیت یافت؟ -که نخست زعامت معظم له بود -پرسش: آیا آن طرح در حوزه علمیه مشهد

پاسخ: معظم له، پیش از استقرار در مشهد مقدس، در جهت همان طرح اقداماتی را شروع كردند كه 

تحول آفرین  خوشبختانه با موفقیت همراه شد. تاسیس مراكز علمی و حوزوی در مشهد، نمودار آن طرح

 بود.

 پرسش: ممکن است آن مراکز را معرقی کنید؟

( مدرسه امام صادق 4( مدرسه عالی حسینی؛ 3( مدرسه مقدماتی؛ 2( مدرسه آیت الله میلانی؛ 1پاسخ: 

 )ع(. این مدارس كه در مقاطع مختلف تحصیل حوزوی تاسیس شدند، به دستور معظم له ایجاد شدند.

 حولات نقش شما در برنامه ها و ت

 پرسش: حضرتعالی، چه نقشی در طرح تحول داشتید؟

 پاسخ: در امور اجرایی، مسؤولیت به عهده حقیر گذاشته بودند.
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 اهتمام به تربیت خاندان

 هایی داشتند؟پرسش: حضرت آیت الله میلانی، نسبت به خاندان میلانی چه تلاش

عدادهای فرزندان و نوادگان، شایان اعتناست. پاسخ: باید گفت، كه اهتمام معظم له در ارتباط با رشد است

شان برخوردار های بسیاری داشتم و از لطف و عنایتام با ایشان، مکاتبهآید كه در دوران نوجوانییادم می

 شدم.

 های فامیلی چه بود؟پرسش: محور كلام معظم له، در مکاتبه

كه از  -تحصیل حوزوی. چه بنده پاسخ: تقوا و تربیت و تهذیب نفس و نیز كمال علمی و جدیت در

و چه آقا سید علی میلانی كه پسر عموی حقیرند و در حوزه علمیه قم مستقرند،  -های معظم له هستمنوه

 ایم.همواره خوشه چین خرمن علم و تقوای جد بزرگ بوده

 برنامه و کیفیت اداره مدارس آیت الله میلانی

 لله میلانی توضیح بدهید؟های حضرت آیت ای مدرسهپرسش: لطفا درباره

دینی، به راستی، نشان دهنده تحول مهمی در حوزه علمیه مشهد به  -های علمیپاسخ: تاسیس آن مدرسه

كه بر اثر طرح بازسازی اطرا  حرم امام رضا )ع(، در فلکه حضرت  -ی نخستآمد. در مدرسهحساب می

ای ها، هركدام نمونهحوزوی داشت. آناستاد، در سطوح مختلف  18 -یا صحن جامع رضوی افتاده است

های مستمر و مؤثر آن آمدند. بنده، از نزدیك شاهد فعالیتممتاز از لحاظ تدریس و تعلیم به شمار می

 استادان بودم.

 کردند؟هایی شرکت میهایی که در آن مدرسه علمیه بودند، در چه برنامهپرسش: طلبه

یت الله میلانی، این بود كه شاگردها، هر روز صب ، پیش از های عمومی مدرسه آپاسخ: یکی از برنامه

آمدند و برای وجود مقدس امام زمان )ع ( دعای هایشان، در صحن حیاط گرد هم میرفتن به كلاس

 خواندند.را با هم می "اللهم كن لولیك الحجه "شریف 

 شد؟پرسش: امتحانات به چه صورت برگزار می
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گرفتند. امتحان های هیجده گانه بودند، امتحان می، از شاگردانی كه در كلاسپاسخ: پن  شنبه آخر هر ماه

كردند. این امتحان، شد از طر  معظم له به شاگردهای مدرسه، شهریه پرداخت میآخر هر ماه كه برگزار می

 خواندند.ها درس میامتحان كوچکی نبود؛ چرا كه ششصد طلبه در آن كلاس

 شد؟ن خصوصی و عمومی در حوزه علمیه مشهد برگزار میپرسش: آیا دو نوع امتحا

شد و بر های حوزه مشهد برگزار میپاسخ: بله. امتحان عمومی، سالی یك بار بود كه برای همه طلبه

كه امتحان  -های مدرسه آیت الله میلانیی طلبهپرداختند. ناگفته نماند كه میزان شهریهاساس آن، شهریه می

 ی خارج از كادر تدریس، متفاوت بود.میزان شهریه طلبه با -ماهانه داشتند

پرسش: قطعا از دوران مدیریت خودتان در مدرسه آیت الله میلانی، خاطرات شنیدنی بسیاری 

 دارید. درست است؟

پاسخ: بله. مسؤولیت بنده در آن مركز حوزوی سنگین بود. برنامه حضور و غیاب شاگردهای هیجده 

طلبد كه با ود. هر ماه، برنامه امتحانات را با موفقیت برگزار كردن، تلاش فراوانی را میای نبكلاس، كار ساده

 گرفت.عنایت خدای متعال صورت می

 هایی داشت؟ی مقدماتی، چه برنامهی دوم یا مدرسهپرسش: مدرسه

های كتاب ی مقدماتی بر خلا  مدرسه آیت الله میلانی، مدرسه استیجاری بود. در آن جا،پاسخ: مدرسه

منیه "، مانند های دیگریشد. كتاب) باب رابع( تدریس می"م نی"و  "سیوطی"و  "جامع المقدمات "

 ی مقدماتی بود.های مدرسه علمیههای درسی طلبهدر شمار برنامه "آداب المتعلمین"و  "المرید

 پرسش: مدرسه سوم معظم له یا مدرسه عالی حسینی، با چه اهدافی تاسیس شد؟

سخ: مدرسه عالی حسینی كه مدیریت آن بر عهده بنده بود، به منظور پرورش مبلغ اسلامی تاسیس شد؛ پا

حاج آقا رضا و حاج آقا  -یعنی تبلیغ گری تربیت كنیم كه جامع و كامل باشد، خداوند برادران خیامی

ی آن مدرسه را جهرا رحمت كند كه از نیکوكاران مشهد بودند و با كمال میل و رضایت خاطر، بود -هادی

 تامین كردند.
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 نقش دیگران در این مدارس

 پرسش: آیا روحانی دیگری در مدیریت مدرسه عالی حسینی با شما همکاری داشت؟

شان را به الهی خراسانی برگردانیدند. كه بعدها نام و فامیلی -پاسخ: بله. حجت الاسلام و المسلمین بیداد

آمد. به دستور حضرت آیت الله میلانی بود كه من و شان نمیی خوشایشان از شهرت خانوادگی بیداد، خیل

كردیم. سالیان بسیاری در كنار هم بودیم و هیچ استاد یا شاگردی در ایشان، مدرسه عالی حسینی را اداره می

از آن مدرسه، به درستی ندانسته بود كه من مدیر هستم یا آقای الهی. همکاری و همدلی ما فوق العاده بود و 

هیچ كوششی در پیشرفت اهدا  مدرسه عالی حسینی كه مقصود آیت الله العظمی میلانی بود، فروگذار 

 نبودیم.

 هایی در مدرسه عالی حسینی بود؟پرسش: چه برنامه

( 2( تفسیر قرآن؛ 1هایی كه با رایزنی اساتید تهیه و تنظیم كرده بودیم، عبارت بودند از: پاسخ: برنامه

( ادیان و مذاهب؛ و دروس 8( تاریخ اسلام؛ 7( ادبیات؛ 6( زبان انگلیسی؛ 5( زبان عربی؛ 4ره؛( مناظ3عقاید؛ 

 ی مسلمان بدان نیاز داشت.دیگری كه هر تبلیغ كننده

 پرسش: آیا برای ثبت نام، شرایطی وجود داشت؟

از قبولی، وارد  باید در آن شركت كند و پسپاسخ: بله. در آن مدرسه، امتحان ورودی بود كه هر طلبه می

باید گواهی پایان دوره كفایه های یاد شده شود. پیش از آنکه برای امتحان ثبت نام شود، طلبه میكلاس

 الاصول و سط  عالی را داشته باشد. 

 دوره های آزمون در مدارس دینی 

های های مشهد، در کلاسی آزمون و شرکت طلبهپرسش: ممکن است، گزارش از نخستین دوره

 رسه عالی حسینی به دست دهید؟مد

هفتاد تن شركت كردند و از میان آنان،  -ی امتحانی داشتكه دو سه ماده -پاسخ: در آزمون نخست

های تبلیغ گری مدرسه عالی حسینی راه یافتند. به راستی، مفتخرم كه در چهل تن قبول شدند و به كلاس



263 

 

اند و در سالیان بعد، در حوزه علمیه و یافتهدوران مدیریت آن مدرسه، استعدادهای متمایزی پرورش 

 اند. های موفق و كارآمد شناخته شدهدانشگاه، از چهره

 تأسیس مدارس تخصصی

پرسش: مدرسه چهارمی که به دستور حضرت آیت الله میلانی، در مشهد مقدس تاسیس شد، 

 شده داشت؟ مدرسه امام صادق )ع( است. آن مدرسه، چه تفاوتی با مدارس سه گانه یاد

ای پاسخ: پس از چند سالی كه از فعالیت مدرسه عالی حسینی سپری گشت، بدین فکر افتادیم كه مدرسه

ی اجتهاد با هد  پرورش مجتهد تاسیم گردد. از همین روی، مدرسه تخصصی امام صادق )ع( در عرصه

 پدید آمد.

 پرسش: این مدرسه تخصصی چگونه شکل گرفت؟

كه مدتی در درس خارج آیت الله  -درسه امام صادق با چهارده یا پانزده شاگردپاسخ: در آغاز راه، م

های درسی آن مراكز علمی، عبارت بود از: قواعد شروع شد. برنامه -میلانی حضور به هم رسانده بودند

فقهی و علم الحدیث و رجال و اصول فقه و فقه مقارن و ... این دروس در جهت تقویت جنبه استنباطی 

های های مدرسه تخصصی امام صادق )ع(، بعدها در حوزههای خارج خوان موثر بود و فارغ التحصیلهطلب

 تدریس شاغل شدند و هر كدام، سبب افتخار حوزه علمیه شناخته گشتند.

 

 اداره مدارس پس از فوت آن مرجع

های های مدرسهدر اندیشه استمرار برنامه -رضوان الله علیه -پرسش: آیا حضرت آیت الله میلانی

 یاد شده بودند و یا آنکه پس از وفات معظم له همه چیز به فراموشی سپرده شد؟

ی آن پاسخ: در زمان حیات آن مرجع عالیقدر، طرح تاسیس بنیادی در نظر معظم له بود كه اساسنامه

سید مرتضی  نوشته شد. اعضای هیات امنای آن موسسه، عبارت بود از: آقا سید محمد علی میلانی و آقا

جزایری و بنده. متاسفانه رژیم سابق؛ یعنی كسانی كه در شهربانی خراسان و نیز سازمان امنیت بودند، 

توان گفت كه معظم له هماره در اندیشه بقای فرصت ندادند كه آن بنیاد شروع به فعالیت كند. بنابراین می
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داد كه كار به سامان برسد. ا مجال نمیههای حوزوی در مدارس علمیه خود بودند؛ اما مخالفتبرنامه

ها یاد كردیم، یکی پس از دیگری، مشمول طرح خرابی شد و نابود گشت. از این هایی كه از آنمدرسه

 لحاظ باید گفت كه با واقعیت تلخ مواجه شدیم.

 روش تدریس خارج حضرت آیت الله میلانی 

 ود؟پرسش: روش تدریس خارج حضرت آیت الله میلانی چگونه ب

پاسخ: باید گفت كه روش علمی و حوزوی معظم له، این امتیاز را داشت كه نخست، مطلب را به خوبی 

شد. پیداست كه چنین دادند تا جایی كه خالی از روشنی نباشد. سپس، نقض كردن شروع میپرورش می

درس ایشان  ی خارج خوان كه پایی اصول. طلبهی فقه و چه در عرصهروشی، خاص است، چه در عرصه

شد كه كرد كه كلام به آخر رسیده است؛ اما ناگاه متوجه مینشست، پس از پایان بخش نخست گمان میمی

دادند. بی كردند و جواب میهایی كه وارد بود، یکی یکی طرح میكلام نا تمام است. اینك معظم له، اشکال

صد مرحوم آیت الله میلانی، تربیت شك، چنین روشی، مجتهد پرور است نه مقلد پرور. به راستی، ق

 استعدادهای متمایزی بود كه قابلیت مجتهد و مرجع شدن در آنان بسیار بود.

 روش تربیتی واخلاقی آیت الله میلانی

در هنگام تدریس خارج فقه یا اصول، چه  -رضوان الله علیه -پرسش: آیت الله العظمی میلانی

 رفتاری نسبت به شاگردان خود داشت؟

دهد كه رفتار معظم له با شاگردهای خودشان، همواره، رفتار پدرانه های من به دست می: مشاهدهپاسخ

داد. یادم شنید، مهربانانه پاسخ میهایی كه میكرد و به اشکالبود. پدری مهربان با شاگر خود صحبت می

وش بدهید جان من! گوش آید كه پس از شنیدن سخن نقد آمیز آقای شیخ علی تهرانی، پیوسته فرمود: گمی

بدهید! صبر كنید! ایشان پیش از سفر و اقامت در مشهد، در حوزه علمیه قم، در درس خارج حضرت آیت 

دیدیم كه در وقت درس گرفتن از آیت الله میلانی، دچار كرد. بارها میالله سید حسن بروجردی شركت می

اگردان دیگر معظم له بسیار تفاوت داشت. من شد و رفتاری داشت كه با رفتار شعصبانیت و تندخویی می

هرگز ندیدم كه آیت الله میلانی در برخورد با شاگردان خودش، حتی شاگردی مثل آقای تهرانی، از شفقت 
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های علمیه شیعه، كم نظیر و احترام فاصله بگیرند و پرخاشگری كنند. بی شك، اخلاق معظم له در حوزه

 بود.

های علمیه را بیان اقوال اساتید یا بزرگان حوزه -رضوان الله علیه -نیپرسش: هرگاه آیت الله میلا

 ای داشتند؟کردند، چه شیوهمی

پاسخ: معظم له، همواره سعی در توجیه كلام استاد خویش یا بزرگان دیگر بود و هرگز به خود و یا به 

ر درس خارج، به این و آن اند كه دداد كه حرمت شکنی صورت گیرد. برخی عادت كردهدیگران اجازه نمی

ی عالم اعتراض كنند و برتری آرای خودشان را نشان بدهند. حضرت آیت الله میلانی، در حالی كه شیوه

فرمود: باید دید كه آنان كرد، ضمن درس میتجلیل و احترام نسبت به اساتید و عالمان پیشین را رعایت می

درنگ انتقاد و اعتراض كند، دور از خرد و اخلاق و  خواستند چه چیزی بگویند. اینکه استادی، بیمی

 انصا  است.

 ادب و احترام ایشان به اساتید و بزرگان

 بردند؟پرسش: معظم له، در حوزه علمیه نجف، از محضر چه استادی بهره می

شان، آیت الله العظمی آقا شیخ محمد حسین غروی اصفهانی، معرو  به پاسخ: استاد بزرگ و معظم

را به  "حاج شیخ استاد "كرد، تعبیر بودند. ایشان در درس خارج، هرگاه از عالم جلیل القدر یاد می كمپانی

-را بر زبان می "میرزای استاد"بردند، تعبیر بردند و هرگاه از استاد دیگرشان، میرزای نایینی نام میكار می

د. استاد دیگری كه دیده بودند، مرحوم آقا آوردند. به هر حال، یادكردشان از اساتیدشان، همراه با احترام بو

شد كه آرای خود را ذكر نکنند. آنگاه قصد اظهار ضیا عراقی بود. ناگفته نماند كه تکریم اساتید باعث نمی

ای در رسد. تواضع فوق العادهفرمود كه به نظر میفرمودند: وقتی ناچاریم كه بگوییم و یا مینظر داشتند، می

 كه شاید بی نظیر بود. وقت تدریس داشتند

چندان آثار مکتوب  -ای داشتندکه احاطه علمی فوق العاده -پرسش: چرا آیت الله العظمی میلانی

 در دست نداریم؟

های اند. غیر از عرصههای جامع و كامل و در عین حال بسیار كمیابپاسخ: معظم له، به راستی از نمونه

ای در حوزه تفسیر قرآن كریم، در كربلا فعال بودند. مساله -ه شدندها یکه تاز شناختكه در آن -فقه و اصول
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دیدند، شاد كه نباید از یاد برد، این است كه آیت الله میلانی، وقتی شاگردی را در حال تفسیر درس خود می

می دادند. اصلا، برای ایشان مهم نبود كه اثری علشدند و چندان به ضب  كلام و درس اعتنایی نشان نمیمی

 به نام ایشان چاپ و پخش شود.

 پرسش: چرا آیت الله العظمی میلانی، مانند مراجع دیگر، در مکه بعث نداشتند؟

فرمودند: تشکیل بعثه در ایام ح ، كار بیخودی است. اگر كسی پاسخ: حقیقت این است كه ایشان می

ا معظم له، از هر نوع تبلیغ مرجعیت طالب نظر و مساله ما یافتید، وظیفه دارید كه جواب او را بدهید. اساس

جست. اگر به نوارهای ضب  صوت ایشان در هنگام اعزام شدن به شهرهای گوناگون رجوع خود، دوری می

 توان بر حذر بودن آیت الله میلانی از شهرت و دفتر و مانند آن را به دست آورد.شود، به خوبی می

 

 

 

 

 میلانیالله دکتر سید فاضل با آیتدیگر مصاحبه 

 اشاره

له بوده از آنجا که آیت الله فاضل میلانی نوه آیت الله العظمی میلانی یکی از مدیران مدارس معظم

اند، جدا از مباحث بیت ریزی مدارس عالی همراه با جناب آقای علی اکبر الهی نقش داشتهو در برنامه

مستقل از ایشان پرسش کردیم. آن شخصیت به مباحث حوزه پرداخته و طرح این مباحث را به صورت 

این مصاحبه توسط برخی از اعضای مجله حوزه انجام گرفته امید است که مورد استفاده حوزویان قرار 

 گیرد.

 هاالله میلانی در اصلاح و تحول حوزهنقش آیت

ه ویژه انتقال تجربیات مدیران مراكز آموزشی، كس: به منظور بازتاب دیدگاه صاحب نظران حوزوی، به

های متحول با روال عمومی حوزه داشته اند، به به لحاظ برنامه و آموزش به گونه ای پیشگام بوده و برنامه

محضر حضرتعالی رسیدیم. شما سالیانی مدیر مدرسه عالی حسینی وابسته به مرجع عالیقدر شیعه حضرت 
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آن بزرگوار درباره ی اصلاح و تحول  الله العظمی سید هادی میلانی )قدس سرّه( بوده اید، لطفاً بفرماییدآیت

 ها چگونه می اندیشیدند و چه دیدگاههایی داشتند.حوزه

فرمودند در نجف به ملاقات الله میلانی )ره( نقل كنم. ایشان می: جریانی را از مرحوم جدّمان آیتاستاد

حوزه طرحی به نظرم مرجع بزرگ آن زمان مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی رفتم و گفتم برای نظم دادن به 

آمده خدمتتان عرض می كنم اگر ایرادی دارد بفرمایید. طرح این است كه ما طلاب را به چهار گروه تقسیم 

 كنیم. 

. كسانی كه استعداد علمی خوبی دارند، فاضل اند و آمادگی این را دارند كه در بحث و اجتهاد و 1

 قوا و دیانت نیز كوشا هستند.تحقیق استوانه های حوزه باشند و علاوه بر آن در ت

این افراد را از سهم مبارك امام )ع( تامین كنیم. حتی اگر لازم باشد برای آنان خادمی استخدام كنیم كه 

 برای خرید نیازمندیهای خانه وقت شان ضایع نشود.

. كسانی كه هم دیانت خوبی دارند و هم بیانشان خوب است ولی آمادگی و استعداد خوبی برای 2

 حقیق و تدریس را ندارند. اینان را تربیت بکنیم كه مبلغ بشوند و از درآمد تبلیغ زندگی شان تامین بشود.ت

. كسانی كه استعداد كافی برای تحصیل ندارند و حتی ممکن است ده تا پانزده سال شرح لمعه می 3

 ل اینها تامین كنیم.خوانند ولی متدین هستند. اینان را از راه نماز استیجاری و رد مظالم و امثا

. كسانی كه دیانت و تقوای درستی دارند و در درس و تحصیل نیز موفقیتی ندارند اینان دنبال كار و 4

 كاسبی بروند زیرا بدرد حوزه نمی خورند.

 سابقه اندیشه تحول حوزه از گذشته های دور

م سید ابوالحسن گفتم، سرشان فرمودند وقتی اینها را به مرحومرحوم جدمان رضوان الله تعالی علیه می

 را پایین انداختند، فکری كردند و در پاسخ فرمودند:

سید هادی! تو مثل باغبان باش كه آب را به باغ باز می كند و آب در جوی ها به جریان می افتد و از آن 

 هم گل می روید و هم خار.

حوزه بوده اند و این كه طلاب من از این جریان دریافتم كه ایشان از جوانی در فکر نظم دادن به 

 وقتشان را تلف نکنند و از سهم مبارك امام )ع( نیز بهترین استفاده بشود.

 طرح تحول حوزه با مراجع ایران

 س: آیا پس از بازگشت به ایران، از این طرح با مراجع بزرگ سخن نگفته بودند؟

الله العظمی دید و بازدیدی با آیت فرمودند در مسیر آمدن از نجف به مشهد، در قماستاد: ایشان می

بروجردی )قدس سرّه( داشتم، همین مطلب را عیناً به ایشان عرض كردم؛ گفتم در فلان تاریخ این پیشنهاد 
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اند، شما چه نظری دارید؟ ام و این طور جواب دادهرا خدمت مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی عرض كرده

 ن این طرح باید مرجع یا واحد باشد یا متّحد.فرمودند: آقای میلانی! برای پیاده كرد

رساند كه اگر مرجعیت واحد یا الله بروجردی نیز عمق نگاه و نظر ایشان را میاین فرمایش مرحوم آیت

 رسد.های اصلاحی و تحولی در حوزه به سرانجامی نمیمتحد نباشد طرح

 ربلا؟ی نجف بودند یا كالله میلانی در حوزهس: مرحوم جدّتان؛ آیت

ی نجف بودند تا این كه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی به ایشان و مرحوم استاد: ایشان در حوزه

ی آنجا را زنده كنند. این دو بزرگوار به كربلا كوچ الله خویی حکم كردند كه به كربلا بروند و حوزهآیت

 كردند اما آقای خویی )ره( بعد از یك هفته به نجف برگشتند.

فرمود، وقتی آقای ی نجف بود، میاستاد بنده مرحوم آقای شیخ مجتبی لنکرانی، كه از اساتید حوزه

اند و حکم خویی برگشتند، دوستان و آشنایان به ایشان گفتند كه آقای سید ابوالحسن اصفهانی حکم كرده

؛ انجام حکم مشروط حاكم حتی در حق مجتهدین نافذ است، به چه جرأتی برگشتید؟ ایشان فرموده بودند

ی تکلیف قدرت است و من پا درد دارم، در كربلا هوا و زمین به قدرت است؛ زیرا یکی از شرای  عامه

 مرطوب است به همین خاطر توان ماندن در آنجا را ندارم.

 اندیشه اصلاحی در حوزه نجف

 ی نجف داشتند.های اصلاحی حوزهس: آیا مرحوم آقای میلانی نقشی در حركت

های اصلاحی ستاد: در نجف اشر  اشخاصی مانند شیخ محمدرضا مظفر )ره( خیلی در فکر برنامها

فرمود: من درس فلسفه بودند. مرحوم مظفر كفایه و مکاسب را نزد آقای میلانی خوانده است. ایشان می

نی )كمپانی( خواندم یك روز فرمودند با من بیا تا به درس شیخ محمد حسین اصفهاخدمت آقای میلانی می

برویم. من گفتم شما استاد بنده هستید چطور با شما بیایم؟ فرمودند شما شاگرد با استعدادی هستی. منظور 

 های اصلاحی آقای میلانی بوده است.این كه مرحوم مظفر در معرض اندیشه

ای شکدهكرد. ایشان دانمرحوم مظفر برای اصلاح و سامان دهی حوزه خیلی كوشا بود و جدّی عمل می

تاسیس كرد به نام منتدی الفقه كه كار بسیار دقیق و سودمندی بود. ریاست دانشکده را بر عهده داشت، 

 كرد؛ استاد منطق ما بود.تدریس هم می

راه را « الاصول العامة للفقه المقارن»وقتی كه به رحمت خدا رفت، مرحوم سید محمد تقی حکیم مؤلف 

 های حوزه بودند.كسانی بودند كه خیلی به فکر تنظیم برنامه ادامه داد. این دو بزرگوار از

س: بعد از بازگشت به ایران و استقرار در جوار ملکوتی ثامن الحج  علی بن موسی الرضا )ع(، 

 ی اصلاحی ایشان در حوزه مشهد چگونه به ثمر نشست.اندیشه
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شهد مقدس آمدم، مرحوم جدّمان هجری قمری به عنوان تعطیلات به م 1391استاد: وقتی بنده در سال 

امر فرمودند كه در مشهد بمانم. چون تحول و اصلاح حوزه از اصول فکری ایشان بود، در همان سال 

 های منظم و جدید تاسیس شد.ی عالی حسینی با برنامهمدرسه

 های اصلاحی در حوزه مشهدروش

راسانی به سفارش آقای میلانی بنده و دوست گرامی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای الهی خ

ی مدرسه عالی هجری قمری برنامه 1391مسلول این كار شدیم. خوب یادم هست كه در ماه ذی القعده 

 حسینی را شروع كردیم.

قرار شد امتحان ورودی گرفته شود و حداقل معلومات كفایه باشد. امتحان عمومی برگزار شد. دویست 

ی قبولی آوردند. در مصاحبه با این افراد سی نفر انتخاب شدند. برای  نفر شركت كردند، هفتاد نفر نمره

 موفقیت در این كار سه ركن لازم است:

 . تامین هزینه1

 . برنامه ی آموزشی2

 . استاد و مدّرس3

كرد. هزینه تامین بودجه چون یك بانی داشتیم كه به سفارش مرحوم آقای میلانی هزینه ها را تامین می

آموزشی نیز فراهم بود چون پیشتر در جریان یك مشاوره ی علمی طرح آموزشی دوره ی  برنامه و طرح

فوق لیسانس دانشکده الهیات فردوسی مشهد را آماده شده بود،  لذا برای برنامه ی آموزشی مشکلی وجود 

 نداشت.

ند آن است مشکل اساسی كمبود اساتیدی بود كه بتوانند مواد آموزشی را تدریس كنند. این جریان مان

 كه انسان تمام مواد غذایی را فراهم كند ولی آشپزی نداشته باشد.

 با تلاشی كه شد توانستیم اساتیدی را بشناسیم و جذب كنیم. 

 های آموزشی داشتید؟ی عالی حسینی به جز درسهای رسمی حوزه چه برنامهس: در مدرسه

و تحول در حوزه ها غیر از فقه و اصول،  الله میلانی معتقد بودند برای پیشرفتاستاد: مرحوم آیت

درسها و آموزشهای دیگر لازم است مانند: درس تفسیر، عقاید، آشنایی با مذاهب و ادیان و ... البته در ایامی 

كه در كربلا بودند این برنامه را پیاده كرده بودند. در آنجا هم درس فقه و اصولی داشتند و هم درس تفسیر 

 درس شركت می كردند.كه عده ی زیادی در 

فرمودند: هر وقت می خواستم اسفار را تدریس كنم، ابتدا ایشان حکمت را نیز تدریس می كردند. می

خواندم و شرح می دادم تا به بركت نورانیت احادیث اهل بیت سه یا چهار حدیث از اصول كافی می
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نثی شود. لذا ایشان به عصمت و طهارت، تاریکی هایی كه ممکن است حر  فلاسفه ایجاد كند، خ

ی ایشان علاوه بر درسهای فقه درسهایی كه در حوزه تدریس نمی شود نظر داشتند، از همین رو در مدرسه

و اصول، خیلی از درسهای غیر متعار  در حوزه جزو برنامه بود. مانند: ادیان، مذاهب، عقاید، تفسیر 

ش نویسندگی، زبان انگلیسی و ... و تلاش شد جزوه موضوعی، آیات الاحکام، نه  البلاغه، روش مناظره، رو

 های درسی و سوالهای امتحانی عربی باشد تا زبان عربی برای آنان ملکه شود.

  الله میلانیهای آیتدوره ی آموزشی مدرسه

 س: دوره ی آموزشی مدرسه چند سال طول می کشید؟

حمدلله سه دوره آموزشی وجود داشت كه استاد: دوره های آموزشی چهارساله برنامه ریزی شده بود. ال

بعدازظهر  5تا  2محصلین خیلی جدّی بودند و هم اساتید خوب كار می كردند؛ منظم و سر وقت از ساعت 

 حتی روزهایی كه همه استراحت می كردند، فعالیت داشتند.

روز درسی  211ا ت 195این نکته را تذكر بدهم كه برنامه به گونه ای تنظیم شده بود كه حداقل در سال 

 باشد و در برابر كسانی كه تعطیلی بیشتری مورد نظرشان بود، می ایستادیم.

 س: شنیدیم كه مرحوم آقای میلانی دقت و توجه ویژه ای نسبت بر مصر  درست وجوهات داشتند.

ی استاد: بلی ایشان نسبت به وجوهات شرعی خیلی مقید بودند. ایشان برای پول وجوهات برنامه ویژه ا

داشتند، یك صندوق برای سهم امام )ع( بود، سهم سادات جداگانه، صندوق كفارات و رد مظالم جداگانه 

بود، و اگر در مسیر رفتن به حرم یا درس، وجهی را از كسی دریافت می كردند و معلوم نبود كه سهم امام 

نوشتند. علی واقعه كه بعد )ع( است یا سهم سادات، آن را در پاكتی جداگانه می گذاشتند و روی آن می 

 دست گردان و اصلاح بکنند.

مرحوم حاج آقا حسین قمی نیز نسبت به وجوهات شرعی خیلی مقید بودند؛ نقل می كنند حتی در 

 منزل غذایی را به ایشان تعار  می كردند پیش از آن كه دست گردان و مصالحه بکنند، مصر  نمی كردند.

فرمودند كه من راضی نیستم وجوهات را به كسی كه مجتهد یه میی شهرمرحوم آقای میلانی درباره

 نیست، بدهید و این مسلولیت را از خودم برداشتم روی دوش شما گذاشتم.

كرد، زیرا در حوزه تشخیص اجتهاد كار ساده ای این فرمایش ایشان، وظیفه ی ما را خیلی سنگین می

نداریم. لذا برنامه ی امتحان برقرار كردیم. اگر كسی  نیست. برای این منظور جز ملاك ظاهری ملاك دیگری

 پن  شنبه آخر ماه امتحان نمی داد، شهریه به او داده نمی شد و چاره ی دیگری نداشتیم.

كردند كه عده آقای میلانی جریانی را از مرحوم میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه نقل می مرحوم

د و ششصد تومان وجوهات خدمت ایشان دادند. یکی از طلاب مبتدی را ای از دهات ایران به سامرا آمدن
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نیز با خودشان آورده بودند كه برود نجف درس بخواند. مرحوم میرزا پرسیدند این جناب شیخ چه كسی 

-ای است از ده آمده اینجا درس بخواند. از درسش پرسیدند گفت: جامع المقدمات میهستند؟ گفتند طلبه

ام قسم این از مقدمات اجتهاد است. افراد خیلی میرزا خطاب به افراد فرمودند: به جدّهخوانم. مرحوم 

ی او می فرماید از مقدمات اجتهاد است. اند كه میرزای شیرزای دربارهخوشحال شدند كه طلبه ای را آورده

رمودند: اگر خوب درس ها را به آقا بدهد و مصافحه كند آهسته به او فاما وقتی آن طلبه آمد نزدیك كه پول

ی سنگین طلبگی را شکند. در پیش اهل ده از او تجلیل كردند و در مقام واقعیت، وظیفهنخوانی كمرت می

 به او گوشزد فرمودند كه م رور نشود و در برابر مصر  وجوهات خودش را مسلول بداند.

 های جدید در مدرسه عالی حسینی میزان تأثیر برنامه

 ی جدید در مدرسه عالی حسینی به چه میزان برای حوزه اثرگذاری و الگودهی داشت.هاحوزه: برنامه

استاد: یك نمونه از الگوگیری از مدرسه را بیان می كنم. مرحوم سید عبدالعلی اردبیلی فرزند مرحوم 

 سید احمد اردبیلی از علمای نجف اشر  و از شاگردان دوره ی اول شهید سید محمد باقر صدر بود. بعد

 ی اردبیل طرحی در نظر گرفت. ایشان را از عراق بیرون كردند، برای احیای حوزه 1351از این كه در سال 

خواهیم برای درس اصول متنی را آماده كنید كه در ابتدا نامه ای به استادش شهید صدر نوشت كه می

الحلقه »تند. در مقدمه ی سه مرحله تدریس شود. لذا شهید صدر حلقات الاصول را به درخواست ایشان نوش

این جریان منعکس شده است و سپس آقای اردبیلی به مشهد مشر  شد به مدرسه عالی حسینی « الاولی

های مدرسه را گرفت و فتوكپی كرد كه در آنجا پیاده بکند. ولی متاسفانه بعد از برگشت به آمد و تمام برنامه

 فاصله ی كوتاهی در تصاد  فوت كرد.

ین كه وقتی بنده از مشهد مقدس به انگلستان كوچ كردم، پس از مدتی با همکاری آقای مورد دیگر ا

تاسیس كنیم كه یکی از « دانشگاه جهانی علوم اسلامی»مهندس شهرستانی موفق شدیم دانشگاهی به نام 

کا و كانادا ها بوده است. در دمشق و اندونزی شعبه دارد و نیز از مالزی، استرالیا، آمریترین دانشگاهموفق

ای داریم. باید بگویم موفقیت تاسیس این دانشگاه مرهون الگوگیری از مدرسه عالی دانشجوی مکاتبه

حسینی است؛ زیرا بسیاری از موضوعاتی كه به عنوان واحدهای درسی گذاشته شد، از تجربیات آن مدرسه 

 بهره بردم.

ددی تاسیس كردند بفرمایید مدرسه عالی الله میلانی مدارس متعی مشهد مرحوم آیتحوزه: در حوزه

 حسینی چه جایگاه ویژه ای داشت.

های عمومی حوزه پیش می رفت و دو مدرسه استاد: آن مرحوم یك مدرسه تاسیس كردند كه با برنامه

تخصصی تاسیس كردند تا خروجی های آن مدرسه بتوانند دوره ی تخصصی را در این دو مدرسه 
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 بگذرانند.

مام صادق )ع( كه در آن برای پذیرش شدگان دروس تخصصی فقاهت و اجتهاد دنبال ی ایکی مدرسه

می شد. و دیگر مدرسه عالی حسینی بود كه به هد  تربیت مبلغ و تخصص در تبلیغ و علوم اسلامی 

 تاسیس شد. و درسهایی تدریس می شد كه در پرورش نیروی تبلی ی موثر باشد.

 آموزش برای تبلیغ

ی )ره( نظرشان این بود كه برای تبلیغ افرادی باید باشند كه هم كارآمد باشند و هم تمام الله میلانآیت

الله بروجردی در هامبورگ شان به امر تبلیغ صر  شود. برای نمونه این جریان را بگویم كه مرحوم آیتهمّ

كاره باقی ماند.  آلمان قرار بود مسجدی تاسیس بکنند. اما ایشان به رحمت خدا رفتند و ساختمان نیمه

شهرداری هامبورگ اخطاریه فرستاد كه اینجا را تمام كنید وگرنه خراب می كنیم چون به زیبایی شهر آسیب 

، خدمت مرحوم آقای میلانی آمد و پیشنهاد تکمیل  -را خدا بیامرزد -رساند. مهندس حاج قاسم همدانی می

هید بهشتی )ره( برای اداره ی مسجد به آنجا بروند. ساختمان را داد.  و بعد از تکمیل ساختمان قرار شد ش

خوب یادم هست كه مرحوم آقای میلانی به آقا جعفر خوانساری)فرزند آیت الله سید احمد خوانساری( 

سفارش كردند تا ممنوع الخروج بودن آقای بهشتی را برطر  كند. ایشان نیز با اداره ی گذرنامه و وزارت 

 نع كردند.خارجه صحبت كردند و رفع م

یك شب عاشورایی بود، بنده از نجف اشر  به كربلا منزل جدّم آقای میلانی رفتم، دیدم شهید بهشتی و 

اند كربلا، خدمت آقای میلانی آقای مهندس حاج محمد علی شهرستانی و مهندس حاج قاسم همدانی آمده

بود. همان شب از ایشان شنیدم كه  هستند. آقای همدانی یکی از تجار آهن در تهران بود و خیلی مرد خیّری

اند كه در معیّت آقای بهشتی به آلمان برویم و جای مناسبی می گفت آقای میلانی ما دو نفر را موظف كرده

برای اسکان ایشان پیدا كنیم و سفارش كردند كه با تجار ایرانی در هامبورگ ترتیبی بدهید كه بودجه مسجد 

دگی آقای بهشتی را برعهده بگیرید. بنده از مرحوم آقای میلانی شنیدم كه های تبلی ی و هزینه زنو فعالیت

فرمودند: من به آقای شهرستانی و آقای همدانی گفتم كه به دیگران بگویند احترام آقای بهشتی را داشته 

 اند.ارش كردهاند، فعالیتها و اوضاع آنجا را گزالله میلانی نوشتهباشند. شهید بهشتی نیز در دو نامه كه به آیت

فرمودند نمی خواهم مبلّ ی كه به خارج می رود از روز اول به مرحوم جدّمان این نظر را داشتند كه می

 فکر این باشد كه از مردم وجوهات بگیرد و به آنها نیاز داشته باشد. بلکه باید بی نیاز باشد.

كه می خواهد خدمت تبلی ی داشته  ای بوده است كه ایشان داشتند، زیرا مبلّ یاین نظر دوراندیشانه

اش این باشد كه چگونه زندگی را تامین بکند، نصف نیرویش حذ  می شود. پس باید تامین باشد اگر ذهن

باشد. لذا مقرر شد كه آقای شهرستانی و همدانی هر ماه سه هزار مارك آلمانی خدمت آقای بهشتی بدهند و 
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 د.الله میلانی حساب بکننآن را از طر  آیت

حوزه: از تحمّل زحمت و صبوری شما برای پاسخ به پرسشها سپاسگذاریم  امیدواریم هرچه زودتر 

شاهد به نتیجه رسیدن تلاشهای اصلاحی بزرگانی چونان مرحوم جدتان باشیم. خدا را می خوانیم تا روح 

 ها شاد بفرماید.ایشان را از این حركت

 

 

 

 مصاحبه با آیت الله سید علی میلانی

اخر خراسان: با تشکر از فرصتی که فراهم ساختید جناب عالی از شخصیت های حوزه مف

علمیه قم و از نوادگان ایشان و فرزند جناب آقای سید نورالدین میلانی هستید. طبعا بیش از 

دیگران و افراد بیرون از خانواده به زندگی و اندیشه و آثار علمی ایشان اطلاع دارید. در ابتدای 

مختصری از حیات علمی و پدر بزرگوار خودتان جناب آیت الله آقای سید  سخن شرح

 نورالدین میلانی جهت آشنایی خوانندگان بفرمایید:

 شرح مختصر زندگی
در ماه مبارك رمضان سال هستم. آیت الله العظمی میلانی نوه سید علی حسینی میلانی اینجانب 

ای علمی، اصیل ف اشر  در میان خانوادهشمسی در نج 1327هجری قمری مطابق با سال  1367

آیت الله حاج  اینجانب پدر بزرگواربه دنیا آمده و دار و معرو  به علم و تقوا و فضیلت و ریشه

قمری در  1336شوال  14باشد كه در سید نورالدین میلانی فرزند ارشد آیت الله العظمی میلانی می

   .نجف اشر  متولد گردید

امام جماعت حرم سیدالشهداء )علیه السلام( بودند و اهتمام جدی و ویژه به آقا سید نورالدین 

مسایل اجتماعی و رسیدگی به احتیاجات مردم داشتند و به همین علت در میان اهالی كربلای معلی 

اند از قبیل ای بودند. آن جناب اقداماتی اساسی در مسائل مهم داشتهدارای محبوبیت فوق العاده

یر، كه مکرراً به سازمان ملل مخابره كرده و با چهار زبان بر علیه اسرائیل ایراد نطق استقلال كشم

نموده كه نظر محافل سیاسی و همگانی را به خود معطو  گردانید. وی با مسافرت به كشورهای 

ای عمومی به اند. تأسیس كتابخانهمختلف اسلامی خدمات مؤثری را به مردم آن كشورها انجام داده
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باشد. سید نورالدین در ترین آثار ماندگار آن بزرگوار میسیدالشهداء در كربلای حسینی از مهم نام

قمری از سوی حاكمان حزب بعث عراق به همراه سایر علما و ایرانیان اخراج گردید و  1393سال 

 .بعد از ورود به ایران در شهر ری ساكن گردید

قمری دارفانی را وداع گفت و پیکر  1425در سال آیت الله حاج سید نورالدین حسینی میلانی 

دختر حجت ینجانب مادر ا .پاكش در سرزمین مقدس قم و در قبرستان شیخان بخاك سپرده شد

قمری( فرزند آیت الله العظمی  1357الاسلام والمسلمین سید حسین رضوی تبریزی نجفی )متوفای 

و متهجد و در جهات اخلاقی صاحب مجاهد بزرگ سید علی رضوی تبریزی، بانویی پرهیزگار 

قمری در نجف اشر  دار فانی را وداع و در صحن مطهر علوی  1375امتیازاتی بودند كه در سال 

 .مدفون گردید

ادبیات و منطق را در نزد آیت الله سید مرتضی طباطبایی حائری و آقازاده ایشان حجت الاسلام 

رحوم آقا سید محمد نیز عالمی محبوب و والمسلمین سید محمد طباطبایی حائری خواندم، م

سال از عمرش در  21ای كه دشمنان برای او درست كردند دار بود كه بخاطر دسیسهمردم

تدریس « مدرسه بقعه»های صدام سپری گردید و اندكی بعد از آزاد شدن رحلت كرد. وی در زندان

قمری( در  1242مجاهد )متوفای  كردند. این مدرسه بخاطر آنکه مدفن آیت الله آقا سید محمدمی

آنجا قرار دارد به مدرسه بقعه معرو  شده است. اما معالم و معانی و بیان را در نزد حجت الاسلام 

والمسلمین آقا شیخ عبدالحسین بیضائی كه از شاگردان جدم بود فراگرفتم و نیز لمعه را در نزد 

بخشی از ر همان مدرسه خواندم، حجت الاسلام والمسلمین آقا سید محسن جلالی كشمیری د

رسائل و مکاسب را در نزد حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ محمد صدقی مازندرانی خواندم. 

ای بود كه بعدها به قم آمد و در حوزه قم ساكن مرحوم صدقی مازندرانی دارای ولایت فوق العاده

ان نو بخاك سپرده شد. سپس و مش ول تدریس گردید و نیز در همین شهر فوت كرد و در قبرست

برای ادامه تحصیل به نجف اشر  منتقل شده و بخش دیگر رسائل و مکاسب را در نزد آیت الله 

آقا شیخ مجتبی لنکرانی فرا گرفتم كه ایشان هم به ایران آمد و در اصفهان ساكن گردید و در صحن 

است جدم به مشهد مقدس مطهر حضرت معصومه )سلام الله علیها( مدفون هستند، و بعد به خو

 .رفتم و كفایه را در نزد آیت الله آقای عندلیب سبزواری كه از شاگردان جدم بود فراگرفتم

علوم الهی را در نزد مشاهیر و بزرگان فرزانه و نامدار عتبات عالیات همانند آقا سید عالی دروس 

دبیلی، شیخ علی محمد زین العابدین كاشانی، حاج آقا حسن طباطبایی قمی، شیخ محمدعلی ار

 .امهبروجردی، والد بزرگوار و آقا سید ابوالقاسم خویی تکمیل و مبانی علمی خویش را استوار نمود
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: جدم به این شرح بود كهبه ایران و تحصیل در مشهد مقدس و قم  اینجانبمهاجرت استان د

ام رضا )علیه السلام( قمری جهت زیارت ام 1373مرحوم آیت الله العظمی میلانی)ره( كه در سال 

ای نوشتند و از به ایران آمدند، با اصرار فراوان علماء در مشهد مقدس ماندگار شدند. به پدرم نامه

ایشان خواستند كه فلانی )بنده( را به مشهد بفرستید تا هم درس بخواند و هم در كارها به من 

آمدم و به مدت سه سال و نیم شمسی به مشهد مقدس  1351كمك نماید و لذا بنده در حدود سال 

مند شدم تا اینکه ایشان مریض شد و درس تعطیل گردید. بعد از رحلت ایشان از محضر جدم بهره

 .شمسی(، جهت ادامه تحصیل به قم آمدم 1353هجرى قمرى ) 1394در ماه رجب سال 

 اصالت خانوادگی  آیت الله میلانی

ی و روحی و اخلاقی ایشان کمتر مورد توجه مفاخر خراسان: از آنجا که موضوع جایگاه علم

 قرار گرفته، خواهشمند است که در این باره توضیح بفرمایید. 

توان از جهات و ابعاد مختلف، سخن گفت؛ البته موضوع در بارة مرحوم آقای میلانی، می

 ولادت، تحصیلات، وضعیت خانوادگی و آباء و اجداد ایشان از طر  پدر و همچنین مادر و جد

مادری ایشان و موضوعاتی از این دست، از ابعاد مهم و تاثیرگذار زندگی ایشان بوده و در 

زندگینامه ایشان هم آمده است. خصوصیات خانوادگی و به تعبیری اصالت خانوادگی در پرورش 

های زندگی و روش و منش او، تاثیر بسزایی دارد؛ در روایات معصومین )ع( گیرییك فرد و جهت

ای كه دارد، تأكید فراوانی شده است؛ یکی از الت خانوادگی، به جهت اهمیت فوق العادهروی اص

بیوتات »های امیرالمومنین )ع( به مالك اشتر این است كه اطرافیان خودت را از میان سفارش

های اصیل و خانواده دار، انتخاب كن! البته در خصوص نحوة و به تعبیر فارسی، انسان« صالحه

نظران این فنون، اظهار نظر اری اصالت خانوادگی در پرورش، طرز تفکر انسان، باید صاحبتأثیرگذ

كنند. بُعد دوم از ابعاد مهم و قابل توجه شخصیت آن مرحوم، جایگاه و مرتبة علمی ایشان در 

-های مختلف علوم اسلامی اعم از فقه، اصول، تفسیرقرآن و حدیث است كه در این زمینه میرشته

به اساتید ایشان و موقعیتی كه در حوزه علمیه نجف داشت، اشاره كرد، موقعیتی كه باعث شد توان 

ایشان برای تقویت حوزة علمیة كربلا، به آن حوزه دعوت شود و سپس به هنگام تشر  به 

مشهدمقدس، با تقاضای علمای این شهر برای اقامت در مشهد مواجه شود و به این درخواست 

و از آن زمان به بعد در شهر مقدس مشهد برای خدمت به حوزه علمیه بماند؛ جواب مثبت بدهد 

خواستیم برای كسب علم به نجف اشر  معرو  است كه برخی از فضلای مشهد گفته بودند ما می

 برویم؛ اما حالا خود نجف اشر ، به مشهد آمده است!
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 ابعاد اخلاقی

قابل توجه و نیازمند تذكر و یادآوری است،  بعد دیگرزندگی ایشان، بعد اخلاقی است كه انصافا

تا الگو و سرمشقی برای طلاب حوزه علمیه، بلکه عموم مردم قرارگیرد. بعد چهارم زندگی ایشان، 

بعد اعتقادی است كه به نظرم باید به طور مستقل و مستوفا مورد بحث و مداقه قرارگیرد؛ به 

هایی كه گیریمامت و ولایت و مواقف و موضعخصوص، اعتقاد ویژة ایشان به اهل بیت و مسأله ا

در این باره داشتند. بعد دیگری زندگی ایشان، بعد اجتماعی است كه البته جای بحث زیادی دارد و 

ای و مهمی در این باب هست كه باید گفته شود. یکی دیگر از ابعاد مهم زندگی آن نکات ارزنده

با رژیم پهلوی و به تعبیر بنده، بُعد امر به معرو  و مرحوم، بعد سیاسی یا موضوع مبارزات ایشان 

 نهی از منکر ایشان در برابر رژیم پهلوی .

پسندم؛ چون اصلا شود و من نمیدر زمینة بعد اخلاقی ایشان كه گاهی به عرفانی هم تعبیر می

ان در های ایشگویند، چیست؟ باید عرض كنم كه از جمله ویژگیدانم مراد از عرفانی كه مینمی

گفت و با افراد، های اخلاقی و تربیتی این بود كه اولا خیلی آهسته و با متانت، سخن میزمینه

كرد. حتی ایشان هنگام گفتگو زد. خیلی مواظب گفتارش بود و رعایت ادب میمؤدبانه حر  می

ش این بود انداخت؛ به نظر من جهتبا اشخاص به ویژه افراد محترم، بین الفاظ و جملاتش فاصله می

گشت. این خصوصیت ایشان برای ما درس آموز و در بردارندة نکتة می كه دنبال الفاظ مناسب

تربیتی بود كه باید هنگام حر  زدن چه الفاظی را به كار ببریم و اگر از قبل، الفاظ و جملات را 

یدا كنیم و به كار ببریم. توانیم با فکر و تامل، الفاظ مناسب را پایم، در اثناء گفتار میآماده نکرده

-شد و برخورد تند و شدیدی با كسی نمیخصوصیت اخلاقی دیگر ایشان این بود كه عصبانی نمی

آمد، بدون تندی و عصبانیت، شد یا خوشش نمیكرد و اگر از گفتار یا كردار كسی ناراحت می

داد خود را به او نشان  می هایی  از این دست، ناراحتیگاهی با یك سر تکان دادن پر معنا و واكنش

شد. همچنان كه خشنودی و رضایت خود را به طوری كه طر  از گفته و كرده خود، پشیمان می

خندید، دهانش كرد و ما هیچگاه از ایشان خنده بلند و قهقهه ندیدیم و اگر مینیز  با تبسم ابراز می

خاست با افراد هم، مراعات ادب اش شنیده نشود. در وقت نشست و بربست تا صدای خندهرا می

نشست. این نحوه نشستن تقریبا جزء عادات ایشان بود و در تنهایی كرد و همواره دو زانو میمی

نشست. از امتیازات قابل توجه مرحوم آیت الله میلانی، دیدار عمومی و روزانه هم غالبا دو زانو می

خورد. ایشان هر روز در ساعت به چشم میبا مردم بود؛ خصوصیتی كه امروزه كمتر در بین علما 

كرد و از روی تواضع معمولا جلوی در می نشست تا مردم به راحتی ایشان را معینی جلوس می
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و حرفی دارند، در میان بگذارند. از سوی دیگر متناسب با موقعیت و شخصیت  ببینند و اگر خواسته

-شد و یا به احترام سر خم میا نیم خیز میخاست و یشدند از جا بر میافرادی كه وارد منزل می

هایی كه كرد. نامهها را حفظ مینمود و شان و حرمت مهمانكرد و به طرق مختلف ادای احترام می

خواند. جواب بعضی از آنها را خودش رسید، شخصا میشد و به دستش میبرای ایشان نوشته می

 كرد. ا صادر مینوشت و نسبت به بعضی از دیگر، دستور لازم رمی

 اهتمام به مسائل مردم

عالی به مرحوم همچنین تقاضای مرکز مفاخر خراسان این است با توجه به انتساب حضرت

الله میلانی، در بارة نقش اجتماعی ایشان، به طوری که قابل الگوبرداری برای جامعه امروز آیت

 باشد و تعامل آن مرحوم با مردم و جامعه، توضیح بفرمائید.

كرد كه درخواست كسی را اهتمام عجیبی در خصوص حوائ  و نیازهای مردم داشت و سعی می

رد نکند و یا بدون جواب نگذارد. در آن زمان )شاید الان هم چنین باشد(، زواری كه به  مشهد 

ای مثل سرقت، گم شدن و یا تمام شدن پول و مسائلی از این آمدند، با مشکلات عدیدهمقدس می

آمدند و ایشان مانند پناهگاهی مطملن، شدندكه به سراغ مرحوم آیت الله میلانی میوبرو میدست، ر

 كرد. برد، مشکلش را حل میوقتی پس از تحقیق، به راستگویی طر  پی می

برخورد ایشان با اهل علم نیز، همواره توام با ادب بود؛ با طلاب به هنگام تدریس، مؤدبانه حر  

كرد. كردند، محترمانه برخورد میجا مطرح مینندگان حتی كسانی كه اشکالات بیزد. با اشکال كمی

داد. با طلاب و فضلایی كه برای تبلیغ در ایام محرم و هیچگاه اجازه توهین و جسارت به خود نمی

كرد. از جمله این هایی به آنان میگذاشت و سفارشفرستاد، قبل از عزیمت یك جلسه میصفر می

دم، بخصوص فقرا و طبقات متوس ، گرم و صمیمی باشید و به نیکی رفتار كنید و كه با مر

ها را به حداقل برسانید و سعی كنید بیشتر وقتتان صر  معاشرت با طبقات بالا، خوانین و ارباب

محرومین شود. ایشان به طلاب ساعی وكوشا، عنایت خاصی داشت؛ برای آنها احترام خاصی قائل 

كرد. بسیار متین و اهل وقار بود و به ری دلسوز به وضع معیشتشان رسیدگی میبود و مانند پد

كرد كه وقار و متانت خود را حفظ كنند. یادم هست در یك جریانی دیگران هم همیشه توصیه می

ای كه بیش از پنجاه سال قبل بین بنده و ایشان رخ داد و سن من، خیلی كم بود، به مناسبتی جمله

 ز در ذهن من نقش بسته است؛ ایشان فرمود من فریفته وقار هستم.  فرمود كه هنو
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 حالات روحی و معنوی 

در خصوص حالات روحی و معنوی ایشان باید عرض كنم كه آن مرحوم در اثر بهره بردن از 

محضر اساتید علم اخلاق و ممارست در امور معنوی و اخلاقی، تربیت یافته و صاحب مراتب و 

ای برای اذكار داشت؛ و در این مسیر، ملتزم به  افعال و اذكار خاصی بود و برنامهحالاتی شده بود 

با این حال، موثرترین برنامه رشد و تعالی ایشان و رسیدن به مقامات معنوی، به نظر بنده توسلات 

ایشان به ویژه توسل به ساحت مقدس حضرت ولی عصر)عجل الله تعالی فرجه الشریف(بود؛ 

ها هم چاپ شده، فرموده است، برای ای كه خطاب به بنده نوشته و در یکی از كتابهایشان در نام

رسیدن به كمال باید چهار امر را در خودت جمع كنی یك: فقه، دو: اصول، سه: تقوا و چهار: 

 معار ؛ به نظرم این نامه باید به طور گسترده، چاپ و منتشر شود. 

 آثار روحی و کمالات معنوی

اثر همین توسلات و ممارست در امور معنوی، به مقاماتی رسیده بود و صاحب ایشان بر  

روند، دانید برای بعضی از بزرگانی كه از دنیا میحالات و كراماتی شده بود؛ شما به خوبی می

شود؛ ولی ما در این فکر نبودیم و كرامات زیادی)كه به راست و دروغ آن كاری نداریم( نقل می

ی آن هم با سند درست و معتبر از كرامات ایشان برای ما نقل شده كه به چند لکن موارد مستند

كنم؛ یك بار كه برای زیارت امامزاده آقاسیدعلی در كنار شاهچراغ شیراز، رفته بودم، اشاره می نمونه

القدر به نام آقای سید عبدالله پس از زیارت، خدمت متولی حرم كه سیدی نورانی و پیرمردی جلیل

جد بود، رفتم و ضمن سلام و احوالپرسی، خودم را معرفی كردم. ایشان كه از وابستگان به زبر

خاندان دست یب و داماد مرحوم شهید دست یب بود و اخیرا از دار دنیا رحلت كرده است، وقتی مرا 

ای الله میلانی شد، با ابراز ارادت و محبت، گفت من خاطرهشناخت و متوجه انتسابم به مرحوم آیت

خواهد برای شما تعریف كنم؛ ایشان گفت هنگامی كه برای تحصیل علوم از ایشان دارم كه دلم می

فرستم، بنابراین از شهریه استفاده دینی به قم رفتم، پدرم گفت من هزینه تحصیل تو را ماهانه می

رم می گرفتم و فق  با پولی كه پدنکن و از كسی هم پول نگیر! روی این حساب من شهریه نمی

كردم. با فرارسیدن تابستان با دوستان تصمیم گرفتیم كه یك سفر به فرستاد، مخارجم را تامین می

تومان  411مشهد مقدس برویم. با پدرم تماس گرفتم و موضوع را در میان گذاشتم. ایشان هم مبلغ 

رمود حالاكه برایم فرستاد و من برای خداحافظی خدمت استادم، حضرت امام خمینی رفتم، ایشان ف

ای برای آقای میلانی بنویسم تا به ایشان برسانید خواهید به مشهد بروید، اجازه بدهید من نامهمی
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ها پیش ماست(. من )بین امام خمینی و آیت میلانی نامه نگاری و مکاتبه برقرار بود و اصل آن نامه

قرارگذاشتیم كه مخارج سفر را به نفر از دوستان عازم مشهد شدیم.  8-7نامه را از امام گرفتم و با 

« مادرخرج»صورت دانگی باشد و هر كدام از ما هر شب سهم مخارجش را به یکی از دوستان كه 

ما شده بود، تحویل بدهد. از آنجا كه ماشین یکسره برای مشهد نبود، ما در چند مرحله این سفر را 

تومان  311تومان شده بود و   91هد طی كردیم تا به مشهد رسیدیم. سهم من از هزینه سفر تا مش

پول در جیبم داشتم. برای زیارت به حرم مشر  شدیم و پس از زیارت، متوجه شدم كه پولم 

دانستم چکار باید بکنم. وقتی شب شد و نیست. موضوع را به دوستان نگفتم؛ اما نگران بودم و نمی

خودم موضوع را آشکار نکردم دوستم برای گرفتن سه و دانگ روزانه آمد، برای حفظ حیثیت 

دهم.  روز بعد برای رساندن نامه امام، به دفتر آقای میلانی رفتم. طلبه سید و وگفتم انشاالله می

جوانی در را باز كرد و پرسید چه كار دارید؟ موضوع را گفتم. مرا به اتاق آقای میلانی راهنمایی 

و بلند شدم كه بیایم آقای میلانی فرمود چند كرد. پس از سلام و احوالپرسی، نامه را تحویل دادم 

لحظه تشریف داشته باشید. بعد خودش برخاست و رفت و با یك پاكت در دست، برگشت و 

پاكت را به من داد من حدس زدم كه داخل پاكت پول گذاشته باشد، لذا گفتم آقا! اگر پول است، 

ا این پول را قبول كن و برو به پدرت توانم بپذیرم. ایشان گفت حالا شممن به سفارش پدرم، نمی

هم خبر بده، اگر گفت چرا قبول كردی؟ پول را به من برگردان. من هم قبول كردم و پاكت را در 

جیبم گذاشتم. خواستم برخیزم، دوباره گفت بنشین! ایشان رفت و یك پاكت دیگر آورد و به من 

 311ا كه باز كردم، دیدم در پاكت اول ها رخواهی بروی، برو. پاكتداد. بعد گفت حالا اگر می

 تومان پول وجود دارد.  91تومان و در پاكت دوم 

 خاطره آقای سیدان از آقای میلانی 

خاطره دوم را آقای سیدان كه الان در مشهد حضور دارد، برای خود من تعریف كرد؛ ایشان 

فت، من و آقایان سیدمحمود خرداد به تهران ر 15گفت وقتی كه آیت الله میلانی در جریان واقعة 

مجتهدی و واعظ طبسی هم پس از چند روز برای دیدار با آقای میلانی، به تهران رفتیم. پولمان در 

تهران تمام شد و تصمیم گرفتیم از یك تاجر بازاری كه آشنا بود، مقداری پول قرض كنیم؛ آقای 

تومان بیشتر لازم ندارم. من هم  111تومان لازم دارم. آقای طبسی گفت من  411مجتهدی گفت من 

تومان لازم داشتم. قرار گذاشتیم بعد از ملاقات با آقای میلانی، به سراغ آن بازاری برویم. پس از 111

پایان دیدار و موقع خداحافظی، ایشان به هر كدام از ما یك پاكت داد؛ داخل پاكت آقای مجتهدی، 

 تومان پول بود.  111كدام تومان و داخل  پاكت بنده و آقای طبسی هر  411
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 خاطره آقای گرایلی

خاطره سوم را آقای شیخ حسین گرایلی، امام جماعت مسجد گوهر شاد برای من تعریف كرد. 

خواندیم؛ آقای میلانی معمولا در اعیاد ایشان گفت ما در مدرسه آقای میلانی طلبه بودیم و درس می

كرد و در ن علیهم السلام، مراسم جشن برپا میمذهبی مثل مبعث و نیمه شعبان و موالید معصومی

داد. در یکی از این ضمن به طلابی كه در امتحانات، نمره خوب و ممتازی گرفته بودند، جایزه می

ها قرار بود به یکی از طلاب، جایزه داده شود. این بنده خدا، صب  كه از خواب بیدار شده مراسم

اما تصور كرده بود كه اگر برود و غسل كند، به مراسم  بود، متوجه شده بود كه محتلم شده است؛

دهد، لذا با همان وضعیت، در مراسم حاضر شده بود و هنگام رسد و جایزه را از دست مینمی

گرفتن جایزه، آیت الله میلانی، آهسته زیر گوش او گفته بود سزاوار نبود با این حال، در این 

 مجلس حضور پیدا كنی! 

 ت الله میانجی خاطره فرزند آی

خاطره چهارم را از فرزند مرحوم آیت الله احمد میانجی كه از فضلاست و درتهران اقامت دارد، 

شنیدم، ایشان یك بار كه برای دیدن من آمده بود، حکایتی را از زبان یکی از علما كه امام جماعت 

از مریدهایم به مشهد رفته  مسجدی در تهران بوده، برای بنده نقل كرد؛ او گفته بود یك بار با یکی

خواستیم از هتل خارج صب  قرار ملاقات با مرحوم آقای میلانی داشتیم. وقتی می 8بودیم و ساعت 

ام، چکار شویم و خدمت آقای میلانی برویم، این حاجی همراه من گفت حاج آقا! من جنب شده

آنجا هم كه مسجد نیست تا  رسیم.شود و به موقع نمیكنم؟ گفتم اگر بخواهی غسل كنی، دیر می

اشکال داشته باشد. با همان حال رفتیم و دیدار صورت گرفت. هنگامی كه كارمان را انجام دادیم و 

خواست خواستیم از اتاق بیرون بیاییم، اول من از اتاق خارج شدم و به دنبال من، وقتی آن حاجی 

گفت اینجا محل استنباط احکام شرعیه و  از اتاق  بیرون بیاید، آقای میلانی ایشان را نگه داشت و

جای رفت و آمد ملائکه و مکان مقدسی است، شایسته نبود كه شما با این وضع و حال، به اینجا 

 بیایی! 

بنابراین، به اعتقاد بنده، این حالات معنوی كه مرحوم آیت الله میلانی به آن دست یافته بود و 

مندی و تربیت شدن داشت، علاوه بر این كه متاثر از بهره ای از آن در این خاطرات نمود پیداگوشه

ای كه خود ایشان نوشته است نزد اساتید اخلاق و مداومت بر برخی اذكار است؛ اما به حکم آن نامه
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و ما امیدواریم به زودی پیدایش كنیم، بیش از همه مرهون توسل به ساحت معصومین)ع( است و 

 به مقام ولایت، كلید رسیدن به همه كمالات است.  به تعبیر خود آن بزرگوار، توسل

 ارتباط آیت الله میلانی با خانواده 

مفاخر خراسان: حاج آقا لطفا مقداری در ارتباط مرحوم آیت الله میلانی با خانواده و فضای 

  خانوادگی که کم به آن پرداخته شده است، توضیح بفرمائید.

های خودشان داشت و همواره در از فرزندان و نوه ها اعمایشان ارتباط خاصی با همه بچه -

برد؛ یادم هست صدد تعالی و رشد علمی و اخلاقی آنان بود و از هر فرصتی در این جهت، بهره می

ها دور سفره ناهار نشسته بودیم و منتظر ورود ایشان بودیم. ایشان وقتی آمد و یك بار همه بچه

آنی و تفسیری از ما كه همگی طلبه بودیم، پرسید. ایشان كنار سفره نشست، بلافاصله یك مطلب قر

همواره تعمد داشت كه این نوع سلوالات را بپرسد تا ما را به كار و تحقیق وادار كند. سلوالی كه در 

سوره قمر، حضرت نوح خطاب به خداوند گفته 11آن جلسه مطرح كرد این بود كه چرا در آیه 

در حالی كه قاعدتا  ایا من شکست خوردم پس تو پیروز شو!یعنی خد« انی م لوب فانتصر»است: 

یعنی خداوندا من در برابر این كفار شکست خوردم، تو یاریم «. انی م لوب فانصرنی» باید بگوید

كن! هركسی جوابی به این سلوال داد. من گفتم از آنجا كه حضرت نوح، پیامبر و فرستاده خداست، 

شود؛ اما آن حضرت با مراعات ادب، شکست را سوب میشکست او در واقع شکست خداوند مح

به خودش و پیروزی را به خدا نسبت داده است. آقا، جواب مرا خیلی پسندید و خوشحال شد. بعد 

من گفتم آقا اگر اجازه بدهید من كتاب مفردات راغب را بیاورم تا ببینیم ایشان در این زمینه چه 

ب اصفهانی را خیلی قبول داشت، گفت بله، برو بیار! من گفته است؟ ایشان كه كتاب مفردات راغ

هم رفتم و كتاب را آوردم و از قضا دیدم، مرحوم راغب هم، آیه را به همان صورتی كه من گفته 

 كرد.ها در خانواده زیاد اجرا میبودم، معنی كرده است. مرحوم آیت الله میلانی از این نوع برنامه

صمیمانه در درون خانواده، ایشان ازتباط خیلی خوب و  جدا از این گفتگوهای علمی و

های خانواده داشت، ارتباطی توام با صمیمانه با همه اعضای خانوداده بخصوص دخترها و خانم

محبت و مراعات جهات اخلاقی كه بسیا آموزنده بود. ایشان دو تا عیال داشت؛ همسر اول ایشان كه 

بود، دختر شیخ عبدالله دام انی بود كه به همراه ایشان به  در زمان اقامت در عتبات اختیار كرده

ایران نیامد و در عتبات ماند و مرحوم آقای میلانی همسر دومشان را كه دختر سید محمد حسن 

 جزایری شوشتری و باز از خانواده اهل علم بود، اختیار فرمود. 
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 ابعاد اعتقادی آیت الله میلانی

آیت الله میلانی باید عرض كنم ك به قدری ایشان در این زمینه در باره جهات اعتقادی مرحوم 

قوی و محکم بود كه هیچ تزلزلی در اعتقادات ایشان راه نداشت و مطالب خلا  اعتقادات عمیق 

گفت، به شدت و بدون ملاحظه برخورد تافت و با هر كسی كه مطلب خلافی را میخود را بر نمی

كه در مشهد كانون و انجمنی با هدایت و رهبری مرحوم محمدتقی  كرد؛ شاید اطلاع داشته باشیدمی

كرد. اعضای آن كانون با آقای میلانی، ارتباط و مراوده نزدیکی داشتند؛ پسر شریعتی فعالیت می

محمدتقی شریعتی، یعنی دكتر علی شریعتی، وقتی در مشهد درس خواند و دانشگاه را تمام كرد و 

ها و مطالب خاص به پاریس برود، خدمت آقای میلانی آمد و دیدگاه قرار شد برای ادامه تحصیل،

خودش را كه برخلا  نظر مرحوم آقای میلانی و مبانی اعتقادی ایشان بود، مطرح كرد. مرحوم آقای 

میلانی هم طوری در برابرش ایستاد و با او برخورد كرد كه همه افراد آن كانون كه به نوعی مرید 

ناراحت شدند و از اطرا  ایشان پراكنده شدند؛ اما آن مرحوم كه برای  آقای میلانی بودند،

اعتقاداتش بیش از هر چیزی اهمیت قائل بود، اعتنایی به این موضوع نکرد و برای از دست دادن 

تعدادی مرید، ناراحت نشد. در عوض، اینها كه پیش از این جزء دوستان و رفقای آقا بودند، علیه 

ی ات و جو سازی كردند. با این حال ایشان استقامت كرد و در برابرشان ایستاد و ایشان شروع به تبل

های او كه برخلا  متزلزل نشد. همچنان كه در مقابل سخنرانی آقای برقعی در قوچان و حر 

مبانی مرحوم آقای میلانی بود، موضعگیری و فتوایی علیه او صادر كرد كه خود این فتوا هم موجی 

دهد كه ایشان هرگز در زمینه مسائل اعتقادی اهل مماشات ت. این قضایا نشان میبه راه انداخ

 وكوتاه آمدن نبود.

 ارادت به اهل بیت)ع(

ای به ائمه اطهار بخصوص همانطور كه عرض كردم مرحوم آیت الله میلانی ارادت ویژه

تار و سخنان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف داشت، به طوری كه همواره در گف

ای من از ایشان به یاد ندارم كه متذكر نام امام زمان علیه خود از آن حضرت یاد می كرد و هیچ نامه

گفت وقتی كه آقای السلام نشده باشد؛ یکی از علمای مشهد كه الان خیلی پیر و كهنسال شده، می

اتم به امام زمان )ع( به من میلانی به مشهد آمد، من رفت و آمدی با ایشان نداشتم تا این در توسل

گفته شد كه در نماز جماعت آقای میلانی شركت كن، چون ایشان در قنوت نمازهایش، دعای 
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خواند. كه آمدم و سلامتی امام عصر یعنی همان دعای اللهم كن لولیك الحجه بن الحسن... را می

 دیدم همین طور است. 

افتاد، ایشان فضلای حوزه را گروه گروه برای  ای كه در كاخ و گناباد و طبس، اتفاقدر زلزله

گفت اگر از شما پرسیدند از طر  چه فرستاد و به طلاب میرسیدگی به امور مردم به آن منطقه می

كرد كه اسمی از من نبرید. من اید؟ بگوئید امام زمان)ع( ما را فرستاده و اكیدا سفارش میكسی آمده

گفت مبادا به كسی بگویید كه از طر  من فرستاد، میغ هم مییادم هست  وقتی طلاب را برای تبلی

كنند، كرد كه در كار تبلیغ كسانی كه برای مراجع دیگر فعالیت میاید! و همواره گوشزد میآمده

 دخالت نکنید و فق  فتاوای مرجع مورد نظر خودتان را بگوئید.

 های اجتماعی ایشانفعالیت

ها و حضور اجتماعی مرحوم آیت الله سید محمد هادی مفاخر خراسان: در باره فعالیت

و در عراق،  الله میلانی ظاهرا از همان دوران کودکیمیلانی و بنا به نوشتة مورخان، آیت

فعالیت اجتماعی داشته و از فضای آنجا تاثیر گرفته و بعدا تاثیرگذار شده و پس از مهاجرت به 

 .مشهد، همان روش و منش را ادامه داده است

در خصوص مسائل اجتماعی نیز همچنان كه عرض كردم ایشان، توجه و حساسیت خاصی 

-كرد و بی تفاوت از كنار قضایا نمیدید، ورود و اعلام موضع میداشت و هر جا كه صلاح می

ای در همین جهت اشاره كنم؛ مرحوم پدرم كه به همراه آقای گذشت. بی مناسبت نیست به قضیه

، در جوانی دچار بیماری وكسالتی شد و به توصیه پزشکان، برای درمان و ت ییر میلانی در نجف بود

كرد و آب و هوا به ایران آمد؛ بعد از ورود ایشان به ایران، مرحوم آقای میلانی با پدرم، مکاتبه می

ها كه من هنورچندتایی از آنها را دارم، در باره مسائل اجتماعی، مطالبی را معمولا در این نامه

ها نوشته بود كه به سراغ حاج آقا سراج كرد، ازجمله یادم هست كه در یکی از نامهیادآوری می

شود، برو و بگو كه مثلا فلان مطالب را انصاری، صاحب فلان مجله یا  نشریه كه در تهران منتشر می

بود، ولی  در مجله بنویسد و مجله را به فلان صورت، چاپ و منتشر كند. ایشان با این كه در نجف

داد چه كاری انجام مراقب مسائل داخل ایران و اوضاع اجتماعی بود و به یك نشریه هم تذكر می

بدهید كه مجله، با محتوا و ظاهری بهتر، در اختیار علاقمندان قرار بگیرد و این درحالی بود كه 

م آقای میلانی علمای نجف اصلا به این امور توجهی نداشتند. مسائلی از این دست درباره مرحو

 فراوان است. 
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 مسائل انقلاب 

مفاخر خراسان: حاج آقا! ، در مورد مرحوم آیت الله میلانی به شدت پشتیبان انقلاب و  -

ها به دلایلی مساله دکتر شریعتی و مسائل انقلاب را مطرح حضرت امام خمینی بود؛ اما بعضی

انقلاب، فاصله گرفت. سوال این  اند که ایشان در یک مقطعی ازو این شائبه را پیش آورده

 است که اگر این موضوع واقعیت دارد، علتش چیست و چه اتفاقی باعث آن شد؟

  

من در آن زمان در عراق بودم و از وقایع و اتفاقات مرتب  با این موضوع، خبر ندارم و شما 

ه دكتر شریعتی قضیه را باید از كسانی كه در جریان وقایع قرار داشتند، بپرسید. در خصوص قضی

نیز باید عرض كنم كه آن مساله كاملا جنبه اعتقادی داشت و اصلا سیاسی نبود و مرحوم آیت الله 

میلانی هم ابتدا با محبت ونرمش همانگونه كه اقتضای منش ایشان بود، با دكتر صحبت كرد و تذكر 

 داد؛ اما وقتی موثر واقع نشد، مجبور شد كه با تندی برخورد كند.
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 مصاحبه با استاد محمد رضا حکیمی 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم کما احسنوا علینا و احسنوا...اللهم المغفر...  

 جایگاه علمی آیت الله میلانی

سال پیش از اینکه.آیت الله العظمی میلانی به مشهد بیایند و مستقر شتوند، از بعضتی از فضتلاء 5، 4من 

فتند حیف است كه ایشان در حوزه كربلا باشد، و از ایشان بته آنگونته كته بایتد استتفاده گشنیدم كه میمی

نشود، چون ایشان در كربلا بودند و در حوزه درسی و مدرسی نجف كه فضلای بسیار را در خود جای داده 

یتا چهتار  گفتند كه حیف است و این مسلله به سهبود، نبودند، بدین جهت كه علمیت ایشان بسیار بود، می

سال قبل از اینکه ایشان به مشهد بیایند، یك همچنین ذهنیتی در میان فضلا مطرح بود و این مسلله حکایتت 

سال  61از این واقعیت داشت كه ایشان در میان فضلای آن وقت مطرح بود. این در حالی است كه آن وقت 

فتوت  1395قمتری ولادتشتان بتود  1313ستال تقریبتا داشتتند، ) 83داشتند و آقای میلانی در هنگام فوت 

سالگی،  61سال از این مدت حیات با بركت خود را در مشهد گذراندند، یعنی از حدود  22كردند(. ایشان، 

مرداد ایشان آمدند، وارد شدند بر منزل مرحوم میرزا علی اكبر نوقانی. آن وقتی كه ایشان  1333سال تابستان 

 شتیانی فوت كرده بود و پسرشان در حال حیات بودند.سالی بود كه مرحوم آ 4آمدند مشهد 

 ورد ایشان به مشهد و موقعیت و مکان ویژه آن

حالا از سابق چطور تنظیم كرده بودند كه وارد بر منزل آیت الله نوقانی شدند و البتته هتم خیلتی منتزل 

مرحوم نوقانی در اختیار  بزرگ و با صفا و پردرختی و مناسب با رفت و آمد بود با تالارهای بزرگ وقفی كه

داشتند و این غیر از اوقا  مدرسة نواب بود و سالی یکبار هم كه شده، ایشان تمام طلاب مدرسة نتواب را 

 كردند باغشان هم خیلی بزرگ بود.دعوت به نهار و یا شام می

بته فکتر  كم شروع شد، همان ایامی بود كه، آن وقت مرحتوم آقاشتیخ مجتبتیدید و بازدید از ایشان كم

افتادند كه آقای میلانی را در مشهد نگه دارند، اینکه بعضی جاها نوشتند كه علمای مشهد، درست گفته نشده 

خواستت خواستند، تنها كسی كه ایشتان را میاست. علمای مشهد غالبا مخالف ایشان بودند و ایشان را نمی

شان، از جمله كسانی كته آن رفتند به خانهینگه دارد آقای شیخ مجتبی بود، آن وقت آن ایام چهل روز كه م
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شتناخت، آن وقتت آقتای شتیخ جا بودند آقای عابدزاده بود كه ایشان اصلا خبر نداشت و اصتلا متا را نمی

ابوالحسن شیرازی كه بعدها آمدند و ساكن مشهد شدند ظاهرا آمده بودند و وارد بر مهدیه حاجی عابتدزاده 

 بودند.

 میلانی شخصیت و جاذبه آیت الله

شد، متا وقتتی كرد، به ایشان جذب میآقای میلانی جاذبة عجیبی داشت و كسی كه بر ایشان برخورد می

نشستیم، این جاذبه این گونه بود كه مثل پدر بودند، حتی مثل استاد نبودند، از بس كه ایشتان كنار ایشان می

بعد كه ایشتان درس را شتروع   -هم كردكه حالا عرض خوا -مند شدمأنوس بودند، كه بعد ایشان هم علاقه

كرد آقای عابدزاده تقاضا كرد كه آقا اول درس را در مهدیه بدهید، ایشان آمدند در مهدیه و بته طلتاب هتم 

 خبر دادند آمدند در مهدیه. 

این مسلله كه چرا درس را به جای مسجد گوهرشاد و یا مکانی عمومی به مهدیه منتقل كردند، به دلایلی 

کی اینکه مرحوم حاجی عابدزاده درخواست كرده بود و مکانی مانند مهدیه نزدیك حرم مکان مناسبی بود. ی

برای این كار بود. جهت دیگر روحانیت با ایشان خوب نبود خیلی. البته بعد بته طتور طبیعتی ایشتان درس 

 خود را به مسجد گوهرشاد منتقل كردند. 

كه آن تعداد طلبه برای درس ایشان به مهدیه آمتده بودنتد، وقتی درس شروع شد، آن روز اولین بار بود 

ختدا  -آمدنتد، متن را هتم پتدرماگر به روال عادی در نظر بگیریم به طور طبیعی ایتن همته جمعیتت نمی

 گفت كه تو حتما باید بروی پیش آقا. كرد و میرا تشویق می -رحمتش كند

آمدند، استاتید مبترز آمدنتد. از خصوصتیات ایتن  آن روز سالن مهدیه تقریبا پر شد، طلاب آمدند، فضلا

نستل بته ایتن درس  4درس برای آن ایام این بود كه وقتی آقای میلانی درس را شروع كردند، تقریبا سه یا 

یکجا جمع شده بودند. سالها بود كه كسی درس خارج با این عظمت نداشت، یعنی بنده كه كوچکترین فرد 

دیتدم كستانی در ایتن كه از من بزرگترند، از این طر ، می د هادی بودآقای سیدرس ایشان بودم و بعدش 

سال، سن داشتند و این اجتمتاع بتدیع و  71، 61درس حاضر شدند كه جزو اساتید بزرگ حوزه بودند و تا 

آمدند هم آمدند، ها نمیشد كسانی كه سال ابداعشگفتی در آن ایام در حوزه مشهد بود، یعنی بعد كه حوزه 

ا یك درس خیلی عجیب بود. یعنی فاصلة سنی همه خیلی زیاد بود، بعد قرار شد اقدام كنیم كه آقتای حقیقت

 میلانی بمانند و آشیخ مجتبی گفتند كه كاری كنیم كه ایشان بمانند. 



287 

 

اینجا خوب است كه یك یادی بکنیم از آقای حجت الاسلام حاج سید محمد مظلومی كه الآن هم مریض 

گفتند نتواب از طلاب شریف و پدر شهید و با شخصیت مدرسة نواب بودند، كه به او میهستند. ایشان هم 

 صفوی مشهد، ایشان هم خیلی پاك بودند.

آقای سید محمد مظلومی یك طرحی برای تشکیل یك جمعیت نیمه سری نوشتت، از همتین دفترهتای 

ل از اشخاص مطملن پیتدا كترد، صفحه، و تشکیلاتش را اینطوری شروع كرد كه ده نفر او 41خشتی تقریبا 

این طرح را برای آنها خواند، و هر كدام از این ده نفر باید ده نفتر آدم مطمتلن پیتدا كننتد و ده شتب آن را 

نفر جمعیت جمع شد، اما طرح ایشان لو رفت و ایشان گرفتند بردند زندان و  511بخوانند، اینطور تا حدود 

ادر خانمشان سید جمتال التدین ملتایری پستر آن آقتای ملتایری محکوم به اعدام شد، آن وقت چون كه بر

بودنتد،  برادر خانم آقای ملایریمعرو  كه در دارالسیاده حرم مطهر پیش نماز بودند، آقای سید مشکوه هم 

ها در نجف خدمت آقای حکیم بود آن رفته بود خدمت آقتای حکتیم كته ایشتان این آقای ملایری آن وقت

م ایشان ل و شد كه شاید اگر این فعالیتها نبود ایشان اعدام شده بتود، یتك طترح علیته پی امی دادند و اعدا

 سلطنت، تلقی گردید كه ایشان الآن هم هستند خداوند نگهدارشان باشد كه كمی مریض احوالند.

 خریدن خانه و ماندن در مشهد

ی آنها ختراب شتده، الا همهداستان را این گونه شروع كنم: خانه ما در مشهد در كوچة مشتاق بود كه ح

ای داشتیم به نام محمد علی خان ارواح؟ كه خیلی تعهد بر این داشتم كته ایشتان است. كه در آنجا همسایه

مان بود ولی خب مرد متواضعی بود ، یتك خان هستند كاری به كارشان نداشته باشم. درست روبروی خانه

ی نفتری بته مناستبتی كته علامته 21ش یتك جمتع انفری را دعوت كرد به خانه 21شب ایشان یك جمع 

، ایشان آمدند مشهد كه البته این سالها هم نابینتا بودنتد 1386الدین شهرستانی متوفی بزرگوار حاج سید هبة

های نخبه، ما اما بسیار هیکل خوب و جالب و رشیدی داشتند، ایشان را دعوت كردند با ده بیست نفر از آدم

مان من را دعوا كرد و گفت اینها تو را خاطر اینکه همسایه بودند اما ما نرفتیم، والدهرا هم دعوت كرده بود ب

روم و خلاصه نترفتم، ایتن ختانی كته متا روی؟ گفتم كه من نمیآدم حساب كردند و دعوت كردند تو نمی

شد و گفتنتد روز ماندند اوایل شهریور  41كردیم، وقتی كه...آن وقت كه آقای میلانی اینطور ازش دوری می

نم از توانم بمتاخواهم بروم و همه به تکاپو افتادیم و ایشان آن وقت گفتند كه من نمیكه آمدم زیارت و می

جمله موانع این كه من حالا نقل كردند من اجاره نشینی برایم سخت استت خانته بترایم بایتد تهیته بشتود، 
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ی ین بار و آخرین بار در عمرمتان رفتتیم خانتهشود خانه تهیه كرد، ما برای اولاشخاص گفتند كه چطور می

 این خان؛ بخاطر آقای میلانی رفتیم.

دارگفتم كه به خان بگو كه مان دو سه تا م ازه داشت كه مال همین خان بود. به این م ازهبقال سر كوچه

كته همتان  خواهد بیاید، دیندن شما. حالا این مردی كه اسمش خان است، ما شب كه رفتیم دیدیمفلانی می

اش یك اتاق كوچك بود و دیدیم كه خودش آنجا نشسته و سماور هم گفته كه بیاورنتد دم در ورودی خانه

ای دارد، البته ما را آن شب خیلی آدم كرد، و هیچ كس هم گفته كه نیاید. شاید امشب فلانی حر  خصوصی

 ساله بود، خیلی خجالت كشیدم حقیقتا. 65سالم بود خان هم  21من هم 

چه چه و در باره ایشتان و اند، چهبعد من شرحی دادم برای ایشان و گفتم كه آقای میلانی به مشهد آمده

شخصیت علمی ایشان سخن گفتم و گفتم اگر شما اقدامی كنید و برای ایشان منزلی بخرید، این منتزل هتم 

مید كه من تصورم این است ی این حرفها را زدم. ایشان فهحسینیه است  و هم مدرس است ، وقتی كه همه

روم ختدمت كه ایشان اهل وجوه و این حرفها نیست، خیلی ملایم و مؤدب گفت كه: والله من هر سال متی

 دهم.آقای بروجردی در قم و حسابهایم را آنجا خدمتشان می

عبتا عموی ایشان هم آنجا در حالی كه خوابیده بود لباسش شال و  /....دهی هم داشت به نام جواری كه 

گفت آنجا هم متن هتر ستال بترن  و روغتن و قنتد و چتایی و لبتاس، یعنتی  ....بود یك شال زرد، حدود.

خوب حالا اگر قرار شد متن هتم خواست بگوید كه من از این كارها هم كردم. بعد از آن گفت كه خیلیمی

 دهم.سهمی دارم، به من بگویید می

خانه از سوی افراد اتفاق نیفتتاد و بته ختان هتم چیتزی  به هر حال آقای میلانی ماندند و آن هم خریدن

  ...نگفتیم، وقتی ماندند آقا شیخ مجتبی گفتند، 

 شرط ماندن آیت الله میلانی برای ماندن

قبل از آن آقای میلانی دو شرط گذاشته بودند كه در این صورت كه شرای  فراهم شتود خواهنتد مانتد، 

متانم، ماهته می 6بود كه اگر من حوزه را به پسندیدم، در آن صورت یکی از آن تهیه خانه بود و دومی این 

ای است كه من یعنی از اول مهر تا شب عید، گفتم، كه بعد از آن اگر حوزه را پسندیدم و دیدم كه آن حوزه

های خودتان درست را بخوانید كته ایشتان گفت كه درسمانم، آقا شیخ ما میخواهد تا آخر سال میدلم می

 ماندن تشویق بشوند. برای
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نوشتیم درس ی ایشان را میای كه در درس ایشان داشتیم و تمام مطالب ایشان را حتی سرفهما هم سابقه

 رفتیم.ایشان را هم شروع كردیم به نوشتن، ایشان تا خارج و كفایه را شروع كردند ما می

 درس های آیت الله میلانی

 دند؟هایی را شروع كرت آقای میلانی چه درس

این درس در دو بشخ اصول و فقه بود.ایشان اول از الاوامر، اصول، شروع كردند و بعتد در فقته. وقتتی 

شروع به درس اصول كردند. بعد از مدتی بود كه درس اجاره را شروع كردند و دلیل انتخاب این كتاب این 

شتود و متا اگتر ایتن را بختوانیم گفتند كه در این كتاب عمده موارد و مسائل مهم فقه مطرح میبود كه می

در مسجد گوهرشاد  11ها ساعت شود، ایشان درس اصول را صب های دیگر فقه بهتر میكارمان برای بحث

شبستان آسید هاشم نجف آبادی كه همین اول مسجد از طر  حرم است شتروع كردنتد. امتا درس فقته را 

دادند. یادم استت یتك روز حالتا در درس انی میشبها بعد از نماز م رب در شبستان حاج فضل الله گلپایگ

گفتند كه كتاب خمسی مرحوم آخوند دارد كه آن كتتاب هتم خیلتی ختوب ومهتم  -یادم نیست -بود یا نه

است، اتفاقا هم یکی آن را خریده بود كه ایشان خیلی تعجب كرد و خیلی خوشحال شد گفتند كه من اصلا 

آن وزیری بود اما خیلی طولتانی بتود، و متدتی بعتد آن را شتروع  كردم كه شما داشته باشید، قطعفکر نمی

 كردند و گفتند، اصول را هم گفتند.

 دلیل انتخاب مباحث اوامر به جای الفاظ

 س: ت چرا از همان اول كتاب كفایه و مباحث اصول درس خود را شروع نکردند؟

كه رفتیم بتر طبتق مباحتث جلتد دوم  تر است. ما تا جاییج: ایشان گفتند كه از اینجا شروع كنیم علمی

 كفایه درس خارج اصول ایشان ادامه یافت و بعد دیگر... 

ده سال تقریبا درس اصول ایشان ادامه داشت، همان ده سالی كه بودیم، انگار به اندازه صد ستال علمتی 

 بود از بس كه درس ایشان گسترده و عمیق بود.

ابشان در مسجد حاج ملا هاشم بود كته ختراب كردنتد و  تا آنجا هم كه یادم هست بعد از مهدیه درس

دوباره ساختند در كوچة ملك آن جا درس خواندم، این مطلب در ذهنم است كته یتك متدتی هتم در ایتن 

 مسجد بودم، بعد رفتیم به مسجد گوهرشاد. البته اینطوری در یادم است شاید اشتباه كنم شما درستش كنید.
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 نظم و انظباط و دقت درسی 

آمدند و ها میآمدند و حتی قبل از طلبهیت الله میلانی در ساعت و دقت نظم هم عجیب بودند، زود میآ

خواندند كه شب قبل یادداشت كرده بودند، درس اصول ایشان، نوشتند و میهایی را مییك سری یادداشت

با آقای سید محمتود شدند، همون وقت ما خدمت آشیخ مجتبی عصرها اول ساعت ده صب  بود كه بلند می

خواندیم، من رفتم ختدمت و بعضی از رفقا كتاب اسفار ملاصدرا سفر اول می -رحمت الله علیه -مجتهدی

گیرم، گفتند بیا، صب  متا ختدمت آیم یك درس میآشیخ و گفتم كه آقا من الآن وقت دارم صب  هم من می

ها چاپ نشده بود و كم بود آقایان رفتند وقتخواندیم، و اتفاقا چون اسفار آن ایشان درس سفر نفس را می

ایشتان، رفتم خدمت آقتای نتوری در كتابخانهو گرفتند و من هم كتاب نداشتم، عصرها هم گاهی اوقات می

صفحه را با آن چاپ سنگی داده بودند جدا جدا جلد كرده بودند و خیلی  4ایشان اسفارشان را داده بودند و 

تاب ندارم گفتند كه بردار، آن وقت این درس اسفاری را كته ختدمت آشتیخ قشنگ و سبك، گفتم آقا من ك

 شد...صب . تمام می9و نیم و یك ربع به  8رفتم كه رفتم، طوری میمجتبی می

رستیدیم ستر درس اصتول شد، و تا ده میو نیم تمام می 9خلاصه یادم است كه این درس اسفار ایشان 

 ایشان.

ای بود كته شتروع كترد یتك وقتتی متن یتك درس تمام شد، یك مسلله یکی از این روزها خودشان تا

و بیستت و سته چهتار دقیقته  9های كوچکی گذاشته بودم كه نگاهم افتاد به این و دیدم كه ستاعت ساعت

 است، دقیق یادم نیست، 

 .23تا 21این قسمت صدا مفهوم نیست 

 اهتمام به درس 

ن درس و شوقی بود كه ایجاد شتده بتود. بترای اهمیتت یکی از مسائل آن روز ما توجه به حضور در ای

به كربلا رفته بود، بعتد وارد مشتهد ها درس و توجه به استفاده از آیت الله میلانی بگویم: پدر ما كه آن وقت

رفت به حرم و بعد برای دیتد و شده بود . روش ایشان این گونه بود كه با وارد شدن به شهر مشهد اول می

رسم، به درس. از خانه كه در آمدم وقتت خیلتی امدند، با خودم گفتم كه امروز دیگر نمیه میبازدید به خان

رسید ناراحت نباشید. من آمتدم كم بود، برادرها به خاطر دل من گفتند كه به دیدن ایشان به هنگام ورود می

، در را بتاز كتردم حالا یك وقتی دیدم كه پشت در شبستان هستم و ساعت را كه نگاه كردم ساعت ده است



291 

 

آقای میلانی سیگارش را خاموش كرد، و بلند شد. دیگر از خوشحالی حواسی برایم نمانده بود، چون خیلی 

ها هتم او را دیتده آقا رفته بود حرم و آمده بتود خانته و طلبتهتقید داشتم كه سر وقت سردرس باشم. حاج

توانستم به درس بروم و اگر دیدم دیگر نمیاگر می بودنش، من در مدرسه قایم شده بودم كه او را نبینم زیرا

 توانم برای درس دوم بیایم، پس دو تا درس را بگیرم بعد بروم.بروم خانه دیگر نمی

آید كه آن موقع نزدیك در كه آمدم بروم مدرسه، آقای ترابی یکی از علمای مشهد كه بعتدها بته یادم می

 تهران آمدند بودند گفتند تو كجا هستی؟ 

دانسته كه شتما آمدیتد و یکی از اقوام كه این قضیه را خبردار شده بود چ لی كرد و گفت كه ایشان می

خواستت متن را چ لتی آقایمان هم گفتند كه من حالا ازش راضیم و او خیلی خیت شتد میدیر آمده، حاج

 كند.

كه شب  32مد، یعنی آخر سال ماه شد، عید نوروز كه آ 6آیت الله میلانی در همان سال اول كه ماندند و 

گرفتنتد ها كه به ایشان توهین كرده بودند، چون یك پول مختصتری میبود، آن سال بعضی از طلبه 33سال 

خورد و خلاصه رفتته بودنتد و گفت كه نباید طر  بهش برمیدادند و ایشان هم میها نداشتند و نمیبعضی

ای گرفتیم در باب ما آمدیم یك وسیلهخیلی اذیت كرده بودند، از بالای اتاق سنگ انداخته بودند و ایشان را 

 دعاست .. 26:41سال داشتیم،  18بود، ما  32تنبیه، این در زمستان 

فردای صب  عید، نزدیك نصف روز ایشان در منزل نشست برای دید و بازدید من هم بته دیتدن ایشتان 

دانستم و نه توان شما را، بعد متا را در این حد می رفتم برای تشویق اینجانب فرمودند: من نه معلومات شما

 چند طلبه جوان كسی كه از مشهد در نرفته است.هم از خدمتش مرخص شدیم، 

 ای در وصف ایشانسرودن قصیده

ای برای ایشان گفتم. خود ایشان هم اهل ذوق شعر بودند، و هتم اهتل ادب درست سال بعد من قصیده

های مشتکل استت، ولتی ختوب متن رو ت با قافیة همزه كه در عربی از قافیتهای، درنود و دو سه بیقصیده

نداشتم كه بروم در مجلس ایشان آن را بخوانم و همین آقای مظلومی كه ذكر خیرشان شد، ایشتان آمدنتد و 

این را در مسجد با هم خواندیم و در این روز عید نوروز خواندیم. غالبا شنوندگان حاضتر در جلسته ایتن 

 فهمیدند كه این قصیده عربی و در وصف چه كسی است.فهمیدند اما انقدر كه میرا نمیاشعار 
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 ت آیا این قصیده را الآن در اختیار دارید ؟

خیر داستانش این است كه من نسخه این را قصیده به آقای مظلومی، دادم. چنتد ستال پتیش كته رفتتم 

ت هر چه كه بوده و نبوده، ساواك آمده و آنهتا مشهد خدمت آقای مظلومی، و از این قصیده پرسیدم كه گف

 اند.را برده همان موقع با خودشان برده

 ت الآن شما یادتان است؟

 تنها چند بیتش را فق  یادم هست. -

 خواند عربی.شعر می 29:51حیف كه خودم هم یادم نیست: یا طوس هل لك 

میلانی سروده بودم. یعنی من این اشعار  برای ماندن ایشان و دلخوشی آقای 1334این اشعار را در نوروز 

خدمت ایشان در سردرس خواندم ، و بعد آقای میلانی شتروع بته  34ساختم و نوروز  33را در اواخر سال 

 درس كردند .

 گرفتن اسم اعظم

و آن وقت در داستان ماندنشان یك اتفاق دیگری هم افتاد، ایشان هنوز قبل از اینکه تصمیم جدی بترای 

ترین یرند، یك روز منزل آقا شیخ مجتبی، تشریف آوردند. چون آقای میلانی حس كردنتد صتادقانهماندن بگ

كرد، مثلا فلان جا های آخوندیشان را با ایشان همیشه میاست این بود كه مشورتكس در مشورت با ایشان 

هتم بتا آستید محمتد علتی آمدند منزل آقا شیخ مجتبی، غالبتا اند آیا بروم یا نروم؟ و گاهی میدعوتم كرده

آمدند و یا اگر با حاج سید محمدعلی آمتده هایی بنابر ملاحظاتی تنها میآمدند، ولی یك وقتفرزندشان می

های گشت، این آمدن ایشان به دو منظور بود، یکی همتین مشتاورهرساند و از دم در بر میبود، ایشان را می

تی است دیگر باید بگوییم، آقای میلانی دنبتال استم اعظتم آخوندی بود، یکی هم حالا به هر حال یك واقعی

آمدند، البته بته ایتن منظتور محضتر آقتای بودند و سراغ دیگرانی هم فرستاده بودند برای این هم گاهی می

 رفتند.حافظیان هم می

 ت یعنی خود حاج شیخ هم اهل این معنا بودند؟
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ود، ولی نقل كردند چیزهایی را، حالا مثلتا عتالمی بله ما به حسب متعار  چیزی ندیدیم، یعنی ظاهرا نب

رفتنتد، ی ایشان هتم میبوده در مشهد كه متوجه بودند، با آقای حافظیان هم آیت الله جلسه داشتند و خانه

رفتنتد دورش را رفتت، هتر جتا میبلکه رفت و آمد متقابل بود، البته آقای حافظیان خیلتی كتم جتایی متی

 خواستند.دند و دعا میكرگرفتند و اذیتش میمی

گویند كه هنوز قطعی نشده بود ماندنشان، آقای میلانی گفته بودند كه یا اینجا یا قم و یا كربلا، آ شیخ می

گویند كه شما اگتر شما به قصد قربت برای اینکه دور حضرت كسی نیست بمانید تأمین آخرتتان با من، می

به هر حال ماندند علاقه هم داشتتند، متا هتم خوشتحال شتدیم و اش با من، و اینجا به این نیت بمانید بقیه

 حسابی استادی مثل آقای میلانی شاگرد شدیم.

 بله این مطلب تا اینجا كه رسیدیم ما همه درسهای ایشان را نوشتیم با مقداری از مباحث دیگر.

را بته همتین ستبك یکبار مطالب خود را به ایشان نشان دادم پس دیدن آن مطالب گفتند كه اگتر اینهتا 

ها گتاهی وقتهتا كنم كه چاپ بشود بخاطر مطالب، گفتتم عترض كتردم كته طلبتهبنویسید من هم اقدام می

كنم نته تقلیتد، یعنتی از ختودم گفت كه گوش بدهید آقا، من تقریب میفهمید میمی هم ...گفتند ایشان می

 است.

 ملاقات خصوصی با حاج شیخ

شسته بودیم كه آقای میلانی آمدند، در حالی كه تنهتا بودنتد. حالتا یك روز هم درس اسفار حاج شیخ ن

ممکن است كه تا دم در حاج سید محمدعلی آمده باشد، ولی من یادم استت وقتتی آمدنتد صتب  بتود، متا 

نشسته بودیم كه آسید محمود اینجا بودند آسید جعفر سیدان همه بودند، و اصحاب قدیمی درس هم بودند، 

گفتند یا تدریس اسفار این گونه بود كه هر روزی یکی دو صفحه یا یکی دو سطر كم میروش ایشان برای 

گفتند، ما نشسته بودیم كه دیدیم پرده رفت و آقای میلانی وارد منزل ایشان شد پا شدیم خبر یك صفحه می

از ایشتان اجتازه  آمداند، رسم آشیخ این بود كه وقتی مهمانی به درس ایشان وارد مینداشتیم كه ایشان آمده

دهید ما درس را ادامه بدهیم، آقتا فرمدنتد گرفت، بعد رو كردند به آقای میلانی و گفتند كه اگر اجازه میمی

ستطر  6كه بفرمایید، و خودشان نشستند و سیگار را در آوردند و كشیدند، حالا آ شیخ هم برعکس هر روز 

 تر درس را گفتند.اضافه

 آمد.ه ما میآمدیم در خانه، آشیخ بدرق
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 كردند؟ت یعنی ایشان عادتشان این بود كه شاگردانش خود را بدرقه می

آمدند، آن روز هم كه آمدند، دم در كه رسیدند گفتند آقای میلانی تنها آمده، شتما اینجتا بله، تادم در می

 ن هم علاقه داشتم.  دانستند كه مبایستید، تا برای برگشتن همراه ایشان باشید. این را به من گفتند چون می

و نیم بود كه من خداحافظی كردم، در عرض خانه نیم ساعت قتدم زدم و  11من یادم است كه ساعت  

در باز شد و آقای میلانی بیرون آمدند. من دویدیم و یك درشگه پیدا كردم و آقا نشستند، از  12سر ساعت 

ی از كنتار آنهتا رد شتود و بته ایشتان احتترام ایستادند تا آقای میلتانهای دور مردم مثل مجسمه میمسافت

 را هم كشیدیم، من هم كنار ایستاده بودم مؤدب، تا درشگه راه افتاد.  و كروكیگذاشتند، سوار شدند می

 موضع در باره فلسفه

ای بود. این تعبیر پاكیزه را برای درس اسفار ایشان سه چهار ایشان در بین راه گفتند عجب درسی پاكیزه

؛ برای اینکه دیگران را كنندفتند، بعد من گفتم كه آقا دیدید كه این آقایان خدمت شما خلا  عرض میبار گ

رفتیم گفتم كه آن بحث را هم آشیخ بحث كردند و نقتل كردنتد و در بین راه كه به منزل ایشان میرد كنند. 

استت،  7وط بته فصتل مثلتا گویند كه این بحث مربشود میروش ایشان این است كه هر بحثی كه تمام می

كردند، گفتم كه روش ایشان اینطوری است و به ایشان مبتنی بر آن مبانی و آنگاه اشکالات خود را مطرح می

داریم كه در باره معار  قرآن است كه از این مسائل جتدا استت،  گفتم كه یك بحثی در پن  شنبه و جمعه

 تا آمدیم و ایشان را آوردیم به منزلشان.

روند، آن روز آقای آشتیانی در باره آمدن آیت الله میلانی گفتندكه ایشان هیچ وقت تنها جایی نمی بعدها

آمد تا دم در با ایشان بودم، و بعتد متن برگشتتم. یتادم استت كته آستید محمتد علتی كه آقا خصوصی می

ا نباشد. آن شب خواست برود گردش به من گفت آقا امشب یك جایی روضه است، بیا تو برو كه آقا تنهمی

ما خدمت آقا رفتیم. از فرصت استفاده كردیم و گفتم كه آقا نظر شما راجع به فلسفه چیست؟ گفتند فلستفه 

 صناعت است، طلبه باید این صناعت را بداند.

 کردند؟ ای از اهل تفکیک با ایشان مخالفت میخوب اگر ایشان در این شهرت بود، پس چرا عده ـ

اند در مسلله فلسفه ای با ایشان مخالفت كردهخواهم بگویم، این كه عدهمین ها را میاینها دروغ است. ه

 نبوده، بلکه در مسلله انقلاب بوده است.

 کرد؟ـ آقای سیدمرتضی جزائری آن وقتها به مشهد هم رفت و آمد می
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 آمد.ودند گاهی به صورت مهمان میایشان كه مشهد ساكن نب

 كردند.ها هم گریه میداشتند و بعد از روضهبه هر حال آن روزها روضه 

 کانون بفرمایید. خواهیم ارتباط اینها را با محمد تقی شریعتی و آن مجموعهـ ما می

ای بود كه آقتای محمتد تقتی شتریعتی و به این جهت بود كه شخصیت و شیوه برخورد آیت الله بگونه

ند. تا جایی كه وقتی كانون را تعطیل كردند آیت كانون حقایق دینی خیلی زود به ایشان جذب شد مجموعه

-الله میلانی از ایشان خواستند كه جلسات را ادامه دهند. یادم است كه یك سال یا بیشتر استاد شریعتی شب

گرفتند كه حتی كاملا مورد اشکال خواص بود، بعتد كته فاصتله های احیا منزل خود آقای میلانی جلسه می

 ، موجب دلخوری شد. افتاد و اتفاقاتی افتاد

نکته دیگر آقای میلانی كه وقتی به مشهد آمدند، ایام ملی شدن نفت و قیام و مبارزه متردم بتود و متردم 

داند و در میان اهل فکتر و مشهد با سابقه مسجد گوهرشاد و اتفاقات دیگر به مسلله مبارزه علما اهمیت می

آمدند، و د، البته گاهی هم از ساواك خیلی مؤدبانه میدر میان خواص مشهور شد كه ایشان اهل مبارزه هستن

 كند. دادند كه چرا ایشان در خانه آیت الله سخنرانی و یا رفت و آمد میتذكر می

ی مربوط به آقای كنم مقدار قابل توجهی هم از همین مطالعهمنتهی بعد البته این را من به شما عرض می

 دانند.میلانی را دیگران می

دانم كه چه شد میانه ایشان با آیت الله میلانی بهم خورد و بعتد هتم كمتی، آنتی كته آقتای نمیبعد هم 

دانستندكه ایشان ملا هستند، بعد كمی آقای سید آشتیانی گفت خیلی هم با لحن بدی گفت، چون از اول می

 محمد علی میلانی.

ن مشهد بود، در دوره دبستان كه یك روز ما رفته بودیم به یك مجلس ختمی، آقای خوارزمی از فرهنگیا

 در این مجلس ختم آمد كنار ما نشست.

 موضع سیاسی آیت الله میلانی 

موضع آیت الله میلانی را برای این مرحله ممکن است كه این جور تفسیر كرد كه شاید دنبال این بود كه 

 به مانند آقای بروجردی باشد و ایشان مرجع باشد. 
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كم دور كرد و الآ آیت الله میلانی خیلی ا از آن انقلابی بودن و ضد شاه بودن كمبه هر حال آقای میلانی ر

در مسائل انقلاب تند بود، حتی یادم است كه یك چیزی راجع به امام نوشته بودند گفت همین یتك مقتدار 

اسیت به شیخ مجتبی هم انقدر حسباعث سردی آشیخ مجتبی شد، بابا آن معاند با امام بود ضد انقلاب بود آ

امام و انقلاب داشت، آمده بودند گفته بودند كه آقای خمینی نباید به شاه فحش بدهتد، فحتش داده استت، 

گفتند كه كجا فحش داده؟ گفت: گفته مردك، گفتند كه مردك از آقای خمینی بته شتاه كته فحتش حستاب 

 كرد كه گاه عجیب بود، شود. انقدر از ایشان دفاع مینمی

د مشهد آسید ابراهیم علم الهدی كه ستابق در كربلتا معترو  بتود ایشتان هتم آمتد و وقتی هم كه آمدن

سالهای بعد مقلد بود و ایشان هم به من لطف داشت و آن وقت این گره ای كه بین اینها پیدا شد  یکی این 

 بود كه.

 كه تقریبا ده سال است. 42تا  32ت از چه سالی بود؟ از سال 

رسید كه آقای میلتانی در منبتر درس فرمتوده بودنتد كته ؟؟ مشتکل علتی میحقیقتا یك بار هم به نظر 

 مفسدین بی قرض بودند، و رفته بودند تا حرم و به ایشان گفته بودند كه آقای میلانی،

 ت آ شیخ در چه سالی فوت كردند؟

ر بالتای ها در قتم دسال بعد، ولی گله آشیخ این بود كه چون یك شب طلبه 8یعنی  56. آقای میلانی 46

های مشهد هم آمدند ایتن كتار را تقلیتد كردنتد سر یکی لباسش را در آورده و گفته كه مرگ بر شاه و طلبه

كشنشان، و به ایشان گفته بودند كه اقدام كنند و مانع این كار شوند و ایشان اقتدامنکرده وآشیخ گفت كه می

شتد تتا ستر ایشان گاهی از در خانة آقا رد میهای آشیخ بود، حالا در همان اوضاع بودن و این یکی از گله

 تواند مراجع كند؟خیابان كی می

مسعود احمد زاده، پرویز پویان همه از اطرافیان آقای میلانی بودند كه خودشان عضو كانون بودند، پویان 

كته  هم مشهدی بود، هر تعلق خاطر مذهبی كه داشت به خاطر همین ها بود، این مسائل در همان ایامی بود

ها در بیاورد و در همین حین بود كه ما و آقای مظلومی كرد كه پدرش را از این مهلکهآقای میلانی سعی می

 با آیت الله میلانی تماسمان زیاد بود. 

 آن شب كه ...
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اسناد سواك آمده كه تلاش دارند كه بین علما و ایشان و یا روشنفکران و ایشان اختلا  ایجاد كنند ت در 

كنند و یا رواب  با آنان دارند و حتی وقتی شاه به ای نشان دهند كه ایشان ملاحظه حکومت را میگونهو یا ب

مشهد آمد شایع كردند كه آقای میلانی به ملاقات شاه رفته هرچند كه ایشان رسما تکذیب كردند امتا هتد  

كته ایتن اتفاقتات و اقتدامات آنان این بود تا به این وسیله ایجاد دو دستگی و اختلا  كنند. جالتب استت 

 اند.دهتخریبی برای شخصیت آیت الله میلانی را ساواك لحظه به لحظه گزارش كر

 ... 

 ت شما در چه سالی مشهد را ترك كردید؟

. یك سال قبل از فوت آشیخ. آشیخ در بیمارستان مشهد بستری بودند من شتب بته عیتادت 45در سال 

شوید گفت باشه، آقای میلتانی د، خیلی حالشان بد بود، گفتم آقا خوب میدادنایشان رفتم كه من را راه نمی

 سال بعد از ایشان فوت كردند. 8هم 

در میان بعضی از فضلاء این چنین معرو  بود كه آقای میلانی نسبت بته جریتان میترزا  یتك نتوع ارادت  

گردیم میرزای طلبه... دنبال سند نمیگویند خاصی داشتند گفته بودند ما بعد از آن دیگر دنبال روایات كه می

 .كرداصفهانی در حال مشاهده بودند و این را از آقای میلانی نقل می

 شما خودتان شنیدید؟ ت

 گفتند.خیر فضلا می -

 ها و تقریرات درس آیت الله میلانی چه شد؟داستان آن نوشته

مان را همه های درسییم و دیگر نوشتهحقیقتا وقتی آمدیم كه تهران بیاییم، دو چمدان و نیم وسائل آورد

 را دیگر آنجا نآوردیم.

 ت پس آنها را در مشهد گذاشتید؟

ای كه الآن خیابان شده، در همان جا گذاشتیم. علت آن این بود كه آمدن من به تهتران بله در همان خانه

ض كردم، التآن هتم به شکل خاص و در موقعیت روحی خاص بود. من تهران كه آمدم تقریبا از مشهد اعرا

ای بتود كنم، از مشهد كه در آمدم با همه خداحافظی كردم، یا نه؟ یتك حمتام منصتوریهروم شك میكه می
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 6رفتند، متا وقتتی از مشتهد در آمتدیم ها آنجا زیاد میملك، یك حمام كوچك بود كه طلبهروبروی كوچة

 2111دانشکده ادبیتات مشتهد بتا متاهی تومن به این حمام بدهکار بودیم بابت غسل، آن وقت همان وقت 

رویم، بته دكتتر فیتاض خواست كه نرفتیم، ما دیگر طلبه شدیم كه نمیتومان ما را برای عضویت علمی می

گفتم كه آقا من طلبه شدم دیگر بیایم آنجا چکار؟ یك بار هم چند تا لبنانی آمدند مشهد دكتر فیتاض گفتته 

 و  بوده و اگر درست برخورد نشود برای مشهد آبروریزی است.بود كه مشهد همیشه به ادبیات عرب معر

 خدیو جم آمد گفت كه دكتر فیاض اینطوری گفته، بگو به حکیمی كه آبروی خراسان نرود، گفت بیاید.

ها را خ  بزنید الآن دانشتکده مقتدم ی خانمگفتم بگویید كه فلانی طلبه است. فلان خانم، گفت كه همه

 است.

یت الله میلانی گفته بودند كه از این دانشجو در دانشکده چند تا دارید؟ یك، دو، سه تتا، آقای خدیو به آ

داند تا یك تومنی به حمام مقروض بودیم اما به من پیشنهاد دانشکده می 6این در حالی بود كه من آن وقت 

 كه با ماهی دو هزار تومن دانشگاه بروم و نرفتم.

بود. ایشان یك وقت املاكی از موقوفات دستش بود، سالی دو بتار یك آقای موثق عاملی صاحب تفسیر 

داد. وقتی كه فروختت و رفتت، متن آن ها میتومان به طلبه 151كرد و هر بار هم آمد دفترش را پهن میمی

رفتم، چه ادبی و چه غیر ادبی، ایشان هم شب پنجشنبه محفلی داشتند كه وقت مشهد محافل ادبی زیادی می

آمد كه مدرس شفا بود، بودند آشیخ هادی كدكنی میتید زیادی در آن جمع بودند. بعضی از علماءدر آن اسا

كم در این مجلس خیلی گتل رفتم كه استفاده كنم خارج از حوزه، كمآمد. من هم میآشیخ كاظم دام انی می

ا من ایتن را نوشتتم، بته گفت كه آقآورد و میكردم، تفسیری كه چاپ شده، آن وقتها ایشان آن تفسیر را می

آشیخ كاظم. یکی از شبها اول نشسته بودم ایشان هم آمد فهمید آقای موثق كته ایشتان عضتو نیستت حتمتا 

كاری دارد گفت كه آقا شما فرمایشی داشتید گفتم كه بله، اسم من را چرا خ  زدیتد در دفتتر ؟ گفتت كته 

بپرسید كه من طلبه هستم، گفتند كه این آقای  آقا حکیمخونی طلبه نیستی كه گفت حاجشنیدم تو درس نمی

حکیم طلبه مدرسة نواب است. بله رویش را كرد به من و گفت كه حالا این آقا گفتم كه آقتا بعتض اونتای 

تومان  1111خوانند و اتفاقا این برخورد به نزدیك ایامی بود كه ما از مشهد در آمدیم و یك دیگر درس می

 در پاكت كرد و به ما داد.
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 18خاطراتی از جلال الدین فارسی درباره آیت الله میلانی

الله العظمی میلانی همراه بعضی از مراجع  آیت، مرحوم 42خرداد  15بعد از دستگیری امام )ره( در 

امام )ره( و جنایت رژیم در كشتار مردم، به تهران آمدند. در  دیگر و علما به عنوان اعتراض به دستگیری

شدند مرحوم مدت اقامت آقای میلانی در تهران، در میان افراد مختلفی كه به خدمت ایشان شرفیاب می

شود. قبلاً به اتهام تدارك كودتا دستگیر شده و شرفیاب می -كه سرتیپ بازنشسته ای بود -سپهبد قره نی

اثبات نرسیده بود او را از معاونت ادارة دوم ارتش بركنار و بازنشسته كرده بودند. با چون جرمش به 

مشاهدة شرای  سیاسی مساعد برای اقدام علیه شاه، ضمن تماس با مرحوم میلانی از امکان موفقیت در 

شته خواهند كند. ضمناً یادآور می شود در جریان این كار عدة زیادی كبراندازی رژیم با ایشان صحبتی می

شد. و از وجه شرعی چنین اقدامی كه توأم با استقبال از شهادت یا كشته شدن عده ای خواهد بود استفسار 

                                                           
، مؤسسه چاپ و انتشارات حدیث، 1371چاپ اول، بهار  . لازم به یادآوری است كه این بخش از كتاب زوایائی تاریك اثر جلا الدین فارسی،18 

 چاپ آوازه گرفته شده است. 
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برای اینکه تماس آن شخصیت « اگر با موفقیت توأم باشد اشکالی ندارد.»فرمایند: می نماید. آقای میلانی می

بماند واسطه ای میان خود قرار می دهند. این با این مرجع ضد رژیم پنهان  -یا سابقة كودتایش -نظامی

 واسطه، سید مرتضی جزایری، از خویشاوندان نزدیك مرحوم میلانی است.

مرحوم قره نی چون از این همکاری مطملن می شود، طرح كودتایی را می ریزد كه می بایست در بستر 

اتفاق  42خرداد  15نچه در یك شورش سرتاسری مردمی و مذهبی صورت بگیرد، در اثنای شورشی نظیر آ

افتاده است. جزئی از عملیات مقدماتی این شورش كه بر عهدة آقای میلانی نهاده است و باید در مشهد 

انجام بگیرد از طریق مرتضی جزایری كه در تهران است به اطلاع مرحوم میلانی كه در مشهد می باشند می 

نزدیك به خود را در جلسه ای جمع می كند و فق   رسد. مرحوم میلانی هشت نفر از مطملن ترین افراد

دربارة همان قسمت كار كه مربوط به خودشان و مشهد است با آنان بحث و تبادل نظر می فرماید. در آن 

زاده است. او كه از طر  ساواك در بیت ایشان مأموریت داشته، خبر را با میان، عنصری به نام حاجی علی

د. می فهمند این كار، زاییدة فکر و ذهن یك روحانی نیست و به عملیات دهتمام جزئیاتش گزارش می

طراحی شده توس  یك نظامی حرفه ای و نقشه پرداز، می خورد. چنین نظامی طرّاحی كه مخالف رژیم هم 

ای در كار باشد و ضمناً باشد در مشهد وجود ندارد. پس باید در تهران باشد و میان او با آقای میلانی واسطه

شوند سید مرتضی جزایری همین چند روز پیش از تهران به همین روزها به مشهد آمده باشد. متوجه می

مشهد آمده است. صبر می كنند تا كارش را تمام كرده، به تهران بازگردد. در فرودگاه مهرآباد دستگیرش 

 كرده به قزل قلعه می برند.

ست آوردم كه چون به منابع اطلاعاتی موجود ها چیزهایی به ددربارة حاجی علی زاده، همان وقت

اواخر  -ها اكتفا می كنم. او اهل مشهد بود و در ماجرای قتل حاجی مجللدسترسی ندارم به ذكر همان

مجبور به فرار به بیروت می شود. شاید در بیروت به دام سازمانهای اطلاعاتی می  -قاجار یا اوایل پهلوی

ان جاسوسی انگلیس كه در ایران استعمار مسل  را تشکیل می داده است: یا افتد و به احتمال قوی دام سازم

اینکه در هرج و مرج پس از شهریور بیست به تهران باز می گردد و برای مصون ماندن از تعقیب و 

دستگیری به اتهام قتل حاجی مجلل به خدمت دستگاههای اطلاعاتی رژیم در می آید. به هر حال، مدتی 

زند. بعد از رحلت آن شود و خود را به عنوان اطرافی ایشان جا میالله كاشانی می آیتحوم مأمور بیت مر

مرحوم، مأموریت پیدا می كند كه به بیت مرحوم آقای میلانی رخنه كند. با گزارش كردن آنچه ایشان در آن 

ایه ای به او می جلسه فرموده اند مورد شك ایشان واقع گشته طرد می شود. رژیم هم به پاس خدمتش سرم



311 

 

 شود و با استاندار وقت و دیگران نشست و برخاست می كند.دهد تا صاحب هتلی در مشهد می

خورند كه آقای با دستگیری مرتضی جزایری و بازرسی جیب هایش، از جمله به رسیدهای پولی بر می

آن را »ی كند و می گوید: میلانی برای كمك به نهضت آزادی داده اند. مرتضی جزایری به این امر اعترا  م

مرحوم آسایش را دستگیر می كنند. چون معمولاً به خانة آقای آسایش سر « باید به آقای آسایش می دادم.

می زدم متوجه دستگیریش در پی دستگیری مرتضی جزایری شدم. وقتی مرحوم آسایش كه سخت بیمار 

یری را كه در سلول مجاور بود تهدید می كردند مرتضی جزا»هم بود از قزل قلعه بیرون آمد برایم نقل كرد: 

تا حقیقت را بگوید. حتی عمامه اش را به دور گردنش پیچیده او را به حال خفگی انداختند تا اعترا  كرد 

به سرتیپ قره نی در ارتباط بوده و به مشهد برای كاری در همین رابطه رفته است. قره نی و دو نفر از 

خوابی می دادند كه توانستند او را مثل دیگران شکنجه كنند او را بیچون نمیدستیارانش دستگیر شدند. 

با وجود این، مرحوم قره نی چیز قابل توجهی نمی گوید. در مورد آقای « شکنجه ای طاقت فرساست.

 15به ایشان عرض كردم: كاری كه شما آقایان مراجع به آن دست زده اید و به واقعة »میلانی فق  می گوید: 

خرداد كشیده ممکن است به حوادث خونین دیگری بینجامد و عده ای كشته شوند. آیا هیچ فکر عاقبت كار 

 « را كرده اید؟ ایشان فرمودند: اگر موفق بشویم اشکالی ندارد.

نی پی ساواك كه عهده دار تحقیق در پرونده است، نمی تواند به صحت و سقم اظهارات مرحوم قره

آقای میلانی هم تحقیق كرده آن دو اظهارات را با هم بسنجد تا اگر مطابقت داشتند بدانند ببرد؛ مگر اینکه از 

نی درست است. و گرنه تحت فشار یا حتی شکنجه حقیقت را كشف كنند. برای اظهارات مرحوم قره

یری از حصول این مقصود، ساواك طبعاً از تبانی این دو نفر نگران است و همة ترتیبات لازم را برای جلوگ

در انفرادی قزل قلعه  -كه یکی درجه دار و خویشاوند اوست -دهد. قره نی و دو همکارشتبانی می

ماهه ای را در قزل  9شوند. در آن ایام شهید دكتر باهنر، دورة محکومیت بازداشت و ممنوع الملاقات می

هد پس از آزادی پیامی را در این قلعه می گذارند. قره نی، در آنجا با ایشان تماس گرفته از ایشان می خوا

ای زمینه به آقای میلانی برسانند. شهید باهنر، پیام و جزئیات امر را با بنده در میان گذاشت. بیدرنگ در نامه

برای مرحوم میلانی درج كردم و به كمك آقای حاج جواد مقصودی توس  پیکی به مشهد و خدمت ایشان 

 فرستادم.

ن در برابر اصرار رئیس ساواك كه می خواست دربارة رابطه شان با قره نی از مرحوم میلانی، تا این زما

ایشان سؤال و نوعی بازجویی كند مقاومت كرده و با مماطله می گذراندند. بعضی از آگاهان سیاسی مشهد 
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وم كه نظر مشورتی به ایشان می دادند بر مقاومت و جواب رد، اصرار می ورزیدند. با وصول نامة بنده، مرح

میلانی موافقتشان را برای جوابگویی به رئیس ساواك اطلاع دادند. پاكروان به بهانة زیارت به مشهد و خانة 

هایی ایشان رفت و موضوع را مطرح ساخت. ایشان با همان سادگی ظاهری و صفایی كه داشتند عین پاسخ

دند. پاكروان خوشحال از موفقیت در را كه مرحوم قره نی در بازجویی كاملاً سری خود داده بود، اظهار نمو

انجام بازجویی از یك مرجع تقلید، به تهران بازگشت. ساواك به غل  تصور كرد قره نی حقیقت را گفته 

الله العظمی میلانی  آیتنی و دو دستیارش كیفر سبکی دیدند و پروندة مرحوم است. در نتیجه مرحوم قره

آگاه »های همان رژیم نمی خواستند. فق  ایشان ماند و طعنهطوری بسته شد كه دشمنان اسلام ساواك و 

 « آقا، با پذیرفتن پاكروان، خودش را سبك كرده است. بهتر بود كه او را نمی پذیرفتند.»مشهد كه « سیاسی

خبر از آنچه آقای میلانی در سؤال و جواب فرموده اند با اظهار ندامت در دادگاه مرتضی جزایری، بی

ملق و اظهار شاه پرستی، از محکومیت رهایی یافت. پس از آزادی، واسطة تخفیف آراء دادگاه نظامی و با ت

نظامی بعضی از جمله چند عضو جوان نهضت آزادی شد. روزی یکی از یاران مرحوم طالقانی از پشت 

شما به احمد صدر حاج سید جوادی بگویید مرتضی جزایری از طریق »های زندان قصر به بنده گفت: میله

ها در دادگاه سخنی علیه شاه نگویند و نرمتر دفاع كنند تبرئه یا محکوم به اطمینان داد كه اگر این جوان

 «حبس كوتاهی خواهند شد. همین طور عمل كردند ولی آن نتیجه را نداد!

به دنبال زلزلة ویرانگر جنوب خراسان، بازاریان متدین هزینة سرپرستی و تحصیل  1347در تابستان 

کصد یتیم آن منطقه را عهده دار شدند. شهید دكتر باهنر به این منظور عازم مشهد شد و بنده ایشان را ی

همراهی كردم. همین كه خدمت مرحوم میلانی رسیدم شروع كردند به گله گذاری از مهندس بازرگان و 

ادتان را بدهید تا اگر نفر از دوستان مورد اعتم 51تا  41به آنها گفتم لیست »نهضت آزادی، و فرمودند: 

 -حدس زدم كه مشاور سیاسی ایشان، مرتضی جزایری« كاری پیش آمد از وجودشان استفاده كنیم؛ ندادند.

كه در آن ساعت در صحن حیاط نشسته و سرگرم رتق و فتق امور سیاسی بیت بود. مرا از دوستان مهندس 

بنده هیچ گاه عضو نهضت آزادی ایران »م: بازرگان و از اعضای نهضت آزادی معرفی كرده است. عرض كرد

های مؤتلفه شرح آنگاه هدفم را از فعالیت در رابطه با آن سازمان سیاسی و دقایق كارم را با هیأت« ام.نبوده

ای از منشور نهضت اسلامی را بنده خدمتشان نی همچنین نسخهدادم. یادآور شدم متن بازجویی و پیام قره

این توضیحات، منقلب شدند و بنای عذرخواهی را گذاشتند و چندین بار پوزش فرستاده ام. با شنیدن 

اگر »دادم یا نه؟ بعد هم عرض كردم: بایست چنین توضیحاتی میخواستند: به طوری كه تردید كردم آیا می

خدمتتان نفر از اشخاص متدین و فداكار و مورد اعتماد را  51یا  41لازم باشد بنده یا آقای باهنر، لیستی از 
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یکی از فواید این دیدار، افشای ماهیت و عملکرد بعضی از اطرافیانشان بود. دیگر نمی « تقدیم می كنیم.

 دانم بعدها چه تدابیری در این مورد اتخاذ فرمودند.

دانستم ای وسیلة پست خدمتشان فرستادم كه هیچ مطلب پنهانی در آن نبود. می، نامه1346در سال 

یشان و مرا سانسور می كند. بیست و پن  سال بعد، دریافتم كه ساواك پس از گرفتن های اساواك نامه

ای هستم ذوق زده شده و آن را در پرونده ام قرار داده تجربهفتوكپی از این نامه، با تصور این كه آدم بی

ذهنش به  «جناب آقای شریعتی»است. گزارشی هم بر اساس آن تهیه و ضمیمه كرده است. ضمناً از عبارت 

 دكتر علی شریعتی رفته، حال آنکه منظورم پدرش، مرحوم استاد محمد تقی شریعتی بوده است. 

 یک سند جالب از تسلیت و ترحیم مخفیانه یک مرجع تقلید برای دکتر مصدق

به سند جالبی دست یافته كه از تسلیت و ترحیم مخفیانه یك مرجع تقلید برای  "آینده"خبرنگار 

 محمد مصدق حکایت دارد.درگذشت دكتر 

آیت الله العظمی میلانی پس از اطلاع از فوت دكتر محمد مصدق نخست وزیر مردمی و كسی كه به ملی 

 كند.كردن نفت مبادرت كرده بود، پیامی را با واسطه فردی به این مضمون ارسال می

و اوضاع و احوال  شرحی كه به نحو اختصار راجع به وفات آن شخصیت بزرگ مرحوم دكتر طاب ثراه»

رقم شده بود، بسی موجب تأثرم شد و به علاوه سایر جهات متأثر از آنم كه این مملکت مذهبی در جنب 

سایر ممالك در مخاطره آن است كه گفته شود باید گذشته در مسجد گوهرشاد بعد از نماز بلافاصله گفتم 

 كه برایش تبعه پیدا شود.منبری صحبتی كند و روضه بخواند و عنوان بالخصوص را نگوید 

؛ محمد مصدق، نخست وزیر ایران در زمان پهلوی دوم بعد از «آینده»به گزارش سرویس تاریخی 

های خود دفاع مرداد دستگیر و در دادگاه نظامی محاكمه شد. او در دادگاه از اعمال و دیدگاه 28كودتای 

گذراندن سه سال زندان، دكتر مصدق به ملك  كرد. دادگاه هم او را به سه سال زندان محکوم كرد. پس از

 خود در احمد آباد رانده شد و تا پایان زندگی در حصر و انزوا زیر نظارت شدید بود.

سالگی درگذشت اما  84دكتر محمد مصدق به دلیل بیماری سرطان، در سن  1345اسفند ماه  14در 

مرجع تقلید برجسته  4هادی میلانی، یکی از جالب این كه طبق این سند به دست آمده، آیت الله سید محمد

آن عصر، ضمن ارسال پیام تسلیتی به دكتر غلامحسین مصدق، فرزند وی، مجلس ترحیمی در مسجد 
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گوهرشاد می گیرد كه البته این اقدام با توجه به فضای آن دوران و تبعید و حصر مصدق با احتیاط كامل 

 صورت گرفته است. 

در نامه ای به آیت الله زنجانی در تهران به این مسأله اشاره كرده كه عبارات  آیت الله العظمی میلانی

 جالبی دارد و متن آن در ادامه می آید:

تسلیم و تحیت وافر به عرض رسانیده، استمرار نعمت وجود مبارك عالی را با آسایش روحی و فکری »

 كه وسیله آن را خدای متعال فراهم آورد، خواستارم.

زیارت شد. شرحی كه به نحو اختصار راجع به وفات آن شخصیت  45/12/31یمه مورخ مرفومه كر

بزرگ مرحوم دكتر طاب ثراه و اوضاع و احوال رقم شده بود، بسی موجب تأثرم شد و به علاوه سایر 

جهات متأثر از آنم كه این مملکت مذهبی در جنب سایر ممالك در مخاطره آن است كه گفته شود باید ولی 

 ته باشد و در تحت استعمار بماند؛ چون تقدیر از دانشمندان با شخصیت نمی كند و كذا و كذا. داش

باری دیدم امکان ندارد فاتحه علنی و مجلس ختم متعارفی برقرار گردد، لهذا اكتفا كردم به اجر و ثواب 

له گفتم منبری واقعی برای روح آن مرحوم. و شب جمعه گذشته در مسجد گوهرشاد بعد از نماز بلافاص

صحبتی كند و روضه بخواند و عنوان بالخصوص را بگوید كه برایش تبعه پیدا شود. و القبول منه سبحانه و 

 تعالی.

اینك به حضور عالی تسلیت و تعزیت عرض می نمایم و به جناب ماجد محترم آقای دكتر غلامحسین 

 « تقدیم می دارم. نامه تسلیت چند روز قبل فرستادم و اینك مجددا سلام و تحیت
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 53خاطراتی از  آیت الله سید حسن صالحی 

 الله میلانی آیتشخصیت علمی 

آیت الله العظمی میلانی از شاگردان شیخ الشریعه اصفهانی و از اصحاب ممتاز آقای نایینی، آقا 

بود. ایشان نه تنها  ضیاءعراقی، و كمپانی بود و تمام شخصیت های علمی نجف را در ابعاد مختلف دیده

در فقه و اصول كه در رشته كلام، اخلاق، و عرفان از بزرگان زیادی مانند مرحوم بلاغی و قاضی و... 

 استفاده كرده بود. 

نامه مفصلی از سوی حوزه علمیه مشهد به منظور دعوت از آقای میلانی  32دعوت از ایشان در سال 

هایی كه سرشناس بودند، مثل حاج شیخ مجتبی قزوینی،  نوشته شد. این نامه را ابتدا همان شخصیت

میرزا جواد آقای تهرانی، شیخ غلامحسین تبریزی، شیخ محمد كاظم دام انی و محامی بادكوبه ای امضا 

كردند، بعد آوردند مدرسه نواب و از كسانی كه نامه را امضا كرد، بنده بودم. این طومار خدمت آقای 

شد. علاوه بر این طومار، شنیدم كه دعوت های انفرادی هم توس  كسانی كه میلانی به كربلا فرستاده 

                                                           
لازم به یادآوری است كه این بخش از مصاحبه آیت الله صالحی از مدرسین بزرگ حوزه علمیه مشهد . 19 

و از شاگردان آیت الله میلانی از كتاب مدرس صال  در شرح خاطرات آیت الله میلانی، مقام، علمیت، 

  دوران حیات و فعالیت ایشان گرفته شده است.
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 كربلا می رفتند صورت می گرفت. 

حضرت آیت الله میلانی به قصد زیارت به مشهد مشر  شدند و به منزل حاج  1333اول تابستان 

ی ایشان جای شیخ مهدی نوقانی )فرزند مرحوم حاج شیخ علی اكبر نوقانی( وارد شدند. اتاق پذیرای

وسیعی بود و با توجه به دعوت های قبلی، اقشار مختلف از ایشان دیدن كردند؛ علما، روحانیون و 

آمدند و مجلس بسیار با شکوهی هر روز در آن خانه تشکیل طلاب، ضمنا افراد سیاسی و تجار هم می

یونی كه به قصد زیارت به شد. این ایام مصاد  بود با روزهای تعطیلی حوزه. لذا همه روزه، روحانمی

كردند. یك روز با حضور آیت الله كاشانی و میرزا مشهد آمده بودند نیز در این مجالس شركت می

محمد تقی جعفری كه از تهران به قصد زیارت مشهد آمده بودند. جلسه باشکوهی شکل گرفت. در 

روز بحثی در اطرا  علم ضمن مساله توقف ایشان در مشهد نیز مطرح شد. مرحوم آقای تهامی یك 

اجمالی مطرح كرد كه خیلی جالب بود. آقای كاشانی و حاج شیخ محمد تقی جعفری نیز وارد بحث 

 شدند و بحث خیلی طولانی شد. آقای میلانی هم نظر خودشان را اعلام كردند.

ی های عمومی و مردمی تجار، كسبه، و روشنفکران از جمله محمد تقی شریعتی هر روز مملاقات

آمدند و آنها هم تقاضای ماندن آقای میلانی در مشهد را داشتند. قضیه به طول كشید. در اواخر حاج 

ای از آقایان كه آن جا بودند ایشان را خدمت آقای میلانی معرفی كردند. آقای عابدزاده هم آمدند. عده

تمام بازار زیر نفوذ موقعیت حاج آقای عابدزاده هم در آن زمان در شهر مقدس مشهد طوری بود كه 

ایشان بود. ایشان هم از آقای میلانی دعوت كردند و گفتند من به عنوان یك كاسب حلبی ساز از شما 

كنم بمانید. دعوت حاج آقای عابدزاده یعنی دعوت همه بازاری ها و اصنا . ایشان مصرانه از تقاضا می

های ر اواخر تابستان بود، وقتی كه درسآقای میلانی خواستند كه در مشهد بمانند. چون این قضیه د

اند حوزه می خواست شروع بشود، آقای میلانی بعد از تامل زیاد گفت: حالا كه همه آقایان محبت كرده

 مانیم و به طور موقت درس را شروع خواهم كرد. و حاج آقای عابدزاده هم اصرار دارند، ما می

منظور ارتقای سط  علمی حوزویان در مشهد  بی شك آقای میلانی خودشان هم مایل بودند به

بمانند. وقتی آقای میلانی دعوت حاجی عابدزاده را اجابت فرمودند، مرحوم عابدزاده گفتند: ما یك 

خواهش دیگر هم از شما داریم و آن این كه درس اول را در مهدیه شروع كنید. آقای میلانی پذیرفتند و 

ها مهدیه ند و اعلام شد و علما و فضلا و عده زیادی از بازاریقرار شد درس اول را از اصول شروع كن
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آمدند و آقا هم در سالن مهدیه درس اول را بیان فرمودند و در آن جا اعلام كردند كه از فردا درس اول 

پیش از ظهر در مسجد حاج ملا هاشم و درس فقه، شب ها در مسجد گوهرشاد خواهد بود. بحث 

از اجاره شروع شد. بعد از نماز آقای شیخ حبیب الله گلپایگانی، آقای میلانی  اصول از اوامر و فقه هم

 درس خود را در شبستانی كه امروزه به شبستان میلانی مشهور است، شروع می

 روش و مزایای درس آیت الله میلانی 

یران و وقتی فعالیت درسی آیت الله میلانی در مشهد شروع شد، خود پیامی بود به همه حوزه های ا

مخصوصا به حوزه قم. شهرت درس آقای میلانی در همه حوزه ها پیچید. به حدی كه عده زیادی از قم 

 گشتند.می آمدند تا درس آقای میلانی را ببینند. آنها با دست پر بر می

داد. هر كس پای درس از مزایای درس آیت الله میلانی این بود كه به شاگردانش آزادی مطلق می

داد. برخلا  درس آقای خویی كه اعتراض می كرد، ایشان كاملا جواب قانع كننده ای میاشکال و 

كسی جرات اشکال نداشت و اگر هم اشکال می كرد با نقد آقای خویی او را از دور بیرون می شد و 

ایشان اعتنایی به اشکال نمی كرد. در عین حال هر دو، قطب های مهم فقه و اصول شیعه بودند. آقای 

یلانی دقت عجیبی در جواب اشکال داشت. با این كیفیت، حوزه درس آقای میلانی رونق عجیبی به م

حوزه مشهد داد. فضلای مشهد همه به كار افتادند و به تحقیق و بررسی پرداختند. روز به روز، حوزه 

شاگردان  جلوه بیشتری پیدا كرد. مخصوصا این كه بعد از مدتی آقای سید ابراهیم علم الهدی كه از

مخصوص آقای میلانی بود و مقداری هم درس آقای كمپانی را درك كرده بود و یك شاگرد نمونه بود 

كرد. این مساله منحصر به فرد بود و نظیر نداشت، مطالب شب قبل آقای میلانی را شب بعد بازگو می

تقل كند. او تا آخر عمر كه كه شاگردی آن قدر مستعد باشد كه مطالب استاد را بعد از فراگیری بتواند من

در منزل آقای میلانی بود مثل یك كارگر در محضر آقای میلانی خدمت می كرد. ایشان فرموده بود اگر 

جبرئیل بر من نازل شود و بگوید كه ما تمام اختیارات و امکانات دنیا را در اختیار شما می گذاریم، 

 اهم شد. شما یك قدم از آقای میلانی جلو بگذارید راضی نخو

بعد از مدتی حوزه مشهد به قدری چشمگیر شد كه اگر طلبه ای به نجف می رفت و با بزرگان و 

فضلای آن جا مشورت می كرد كه ما در مشهد بمانیم، یا در نجف، فضلایی كه سابقه آقای میلانی و 

وزه مشهد گفتند اگر در پی علم و سواد و معرفت هستی، همان حسایر مراجع نجف را داشتند، می
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 كفایت می كند. 

 فعالیت های فرهنگی آیت الله میلانی

آقای میلانی پس از استقرار، علاوه بر تدریس در حوزه مشهد، فعالیت فرهنگی خود را در تمام 

حوزه ها شروع كردند و به این منظور ابتدا از قم آغاز نمودند. كسانی مثل دكتر بهشتی و مرحوم 

وانستند محلی را كه ایشان تاسیس می كند اداره كنند. لذا ایشان مدرسه تقدوسی در قم بودند كه می

حقانی را با كمك های مادی و معنوی خود در قم تاسیس كردند. زمانی نگذشت كه در حوزه قم، 

مدرسه حقانی زبانزد همه فضلا و رجال علمی شد. دكتر بهشتی و آقای قدوسی سعی داشتند 

دارد، جمع آوری كنند. با این كار جلوه حوزه ظاهر شد و این خدمتی  استعدادهایی را كه در قم وجود

های خاصی در این مدرسه اجرا شد و آقای میلانی بود از طر  آقای میلانی به حوزه های شیعه. برنامه

كمك های خاصی به این مدرسه داشت. شناسایی افراد مستعد و بررسی وضع زندگی طلاب فعالیت 

 ر به آقای میلانی بود.ویژه ای بود كه منحص

 برنامه درسی مدارس

مساله دیگر، امتحانات بود، ایشان امتحانات را در حوزه شروع كردند. بعد از مدتی به عنوان یك 

تومان به همه طلاب كمك می كردند. بعد از این كمك عمومی، امتحانی را  11شهریه عمومی، ماهی 

كه از عهدة امتحان به خوبی برآمدند و استعدادهای  شروع كردند و در آن امتحانات عده خاصی بودند

پنهان در امتحانات ظاهر شدند. ایشان هم حقوق خوب و مناسبی به آنها می داد. این امتحانات در تمام 

 سطوح حوزه و خارج از آن نتیجه داشت.

رد و عده ای را به نام مدرسه عالی حسینی تأسیس كآیت الله میلانی بعد از مدتی، در مشهد مدرسه

ای زیر نظر نوه ایشان آقای دكتر فاضل میلانی، مش ول تحصیل شدند. آقای فاضل در عین حال كه طلبه 

فاضلی بود. در نجف در دانشگاه منتدی النشر، تحصیل كرده بود. لذا به فنون و روش های جدید كاملاً 

نی شركت كردند و بعد از چند آشنا بود. عده ای از طلبه های با استعداد و جوان در مدرسه عالی حسی

 سال به آنها مدركی داده شد. 

از كارهای دیگر آقای میلانی ساختن مدارس و تربیت طلاب بود. در خود مشهد سه مدرسه را 
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تأسیس كرد: مدرسه بزرگ و كوچك و مدرسه امام صادق علیه السلام جوان هایی كه وارد این مدارس 

ا دوره می دیدند. سعی ایشان بر این بود كه طلبه ها، درس ها را می شدند از دروس ابتدایی تا عالی ر

 عمیق بخوانند.

 خدمات تبلیغی و اجتماعی آیت الله میلانی

خدمت دیگر ایشان به مسأله تبلی ات مربوط می شد. در مدت اندكی، آیت الله میلانی اطلاعات 

اده كردند تا هر سال در ماه رمضان و ماه كاملی از ج رافیای فرهنگی ایران پیدا كردند. لذا عده ای را آم

 محرم به مناطق مختلف ایران اعزام می شوند. این فعالیت نیز چشمگیر بود.

جهت دوم فعالیت های آیت الله میلانی، خدمات اجتماعی بود و جهت سوم خدمات سیاسی. ایشان 

یك نمونه از این  نسبت به خدمات اجتماعی حساس بود. خیلی به افراد با شخصیت كمك می كرد.

از سوی آستانه  -كه یك فرد با شخصیت و بسیار مهم در مشهد بود -خدمات این بود كه آقای مولوی

محکوم شده بود و او را می خواستند به زندان ببرند. آقای میلانی منزل خودشان را گرو گذاشتند تا 

ع اهتمام داشتند. این هم از ایشان به زندان نرود. ایشان بر حفظ شلون و شخصیت افراد در اجتما

 خدمات مهم آقای میلانی بود.

 فعالیت سیاسی آیت الله میلانی

و اما فعالیت سیاسی آقای میلانی امری مشهود بود. آقای میلانی نه تنها در ایران، بلکه در عراق هم 

های دیدگاهسیاسی بود. نواب در عراق به منزل آقای میلانی وارد شده بود. این كاشف از آن است كه 

دانست و این كه ایشان با این حركات و اعمال موافق هستند. آقای میلانی آقای میلانی را آقای نواب می

از دوران طلبگی دائما با مسایل سیاسی رو به رو بودند و بر همین منوال از بدو ورود ایشان به مشهد، 

-كار آمد و عده زیادی را به اتهام توده از فعالیت سیاسی پرهیز نداشتند. در آن زمان وقتی زاهدی روی

ای و دیگر اتهامات دچار گرفتاری های شدید كرد و آنها را به زندان فرستاد، آقای میلانی مخصوصاً 

 نسبت به نجات كسانی كه بدون جرم زندانی شده بودند، سعی فراوانی داشت.

دی از كانونی ها بازداشت و آقایان محمد تقی شریعتی، حکیمی، قاضی، و تعداد زیا 1336در سال 

راهی زندان قزل قلعه شدند. بعد حاج آقای عابدزاده هم بازداشت شد، و ایشان را هم به قزل قلعه 
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بردند. در طول مدتی كه این آقایان در زندان قزل قلعه بودند، آقای میلانی برای آزادی آنها نهایت 

دان آزاد شد و در تهران تحت نظر بود و پیشنهاد داده فعالیت را انجام دادند. عابدزاده بعد از مدتی از زن

كنیم. ایشان گفته بود من فق  به مسافرخانه اعیان بودند كه شما هر جا بخواهید، ما برایتان منزل تهیه می

 می روم و كرایه اش هم باید به عهده خودم باشد.

 آیت الله میلانی ملجأ و مأوا 

شنفکرهای مذهبی مشهد بود. در ضمن علما از اطرا  و اكنا  منزل آیت الله میلانی مركز تجمع رو

می آمدند و مجالسی منعقد می شد. پایگاه همه روشنفکرها اعم از فرهنگی و اداری، و افرادی كه شم 

سیاسی داشتند، منزل آقای میلانی بود. كانون نشر حقایق اسلامی، جامعه تعلیمات اسلامی و انجمن 

با این كه خیلی سیاسی نبود، ولی آدم روشنفکری  -ع مشهد و حاجی تدینپیروان قرآن و سایر مجام

و معلمینی كه در این دستگاه های مذهبی خدمت می كردند، همه با منزل آقای  -بود و مدارسی داشت

میلانی مرتب  بودند. حتی گویندگان روشنفکر اعم از ولایتی ها، فلسفی ها و سیاسی ها، منزل آقای 

 د.میلانی می آمدن

كردند و می تا وقتی كه آقای میلانی به مشهد نیامده بود، علمای بلاد مشهد می آمدند، زیارت می

رفتند؛ اما وقتی آقای میلانی وارد مشهد شد، علما از هر جایی كه می آمدند دو هد  داشتند: یکی 

علامه طباطبایی  زیارت حضرت رضا علیه السلام و دیگری رفتن به منزل آقای میلانی. حتی تابستان ها

می آمد و چند ماه خدمت آقای میلانی بود. شب ها آقای میلانی در صحن نو نماز می خواند و ایشان 

آمد، علامه سمنانی در نماز آقای میلانی شركت می كرد. آقای خادمی از اصفهان خدمت آقای میلانی می

ق، سوریه، لبنان و مصر ارتباط كامل از سمنان. و شخصیت هایی از اف انستان، پاكستان، هندوستان، عرا

 و مستقیم با آقای میلانی داشتند.

در مسایل دیگری چون سیل و زلزله هم كه در این مدت در مشهد اتفاق افتاد. آقای میلانی سهم 

بزرگی در ارائه خدمات بر عهده داشت. مخصوصاً در زلزله قزوین ایشان فعالیت زیادی كرد و حاج 

 رستاد و مجلسی در مسجد گوهرشاد بر پا كردند و از آن جا كمك ها شروع شد. آقای عابدزاده را ف

 شاگردان آیت الله میلانی
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شاگردهایی كه از ایشان تربیت كردند به دو دسته تقسیم می شوند. یك دسته اصحابی بودند كه در 

آقای میلانی بود،  عراق خدمت ایشان تلمذ كرده بودند؛ از جمله كسانی كه از ابتدا تا انتها در خدمت

آقای سید ابراهیم علم الهدی سبزواری بود و نیز بعضی از مراجعی كه امروزه جزو مراجع فعلی هستند. 

همچنین آقای سید محمدباقر حجت بحر العلوم هم استفاده های سرشماری در عراق از خدمت آقای 

باز هم از درس آقای میلانی در مشهد  میلانی داشتند. و بعد از آن كه آقای میلانی به مشهد آمدند، ایشان

 بهره بردند و نوشتجات فراوانی از دروس اصول و فقه آقای میلانی داشته اند.

بعد از این بزرگواران، طبقه دوم اصحاب آقای میلانی، افرادی در مشهد و نجف بودند كه از آقای 

هدی برادر آیت الله سید علی میلانی استفاده كردند؛ از آن جمله می توان به آقای سید محمود مجت

 سیستانی اشاره كرد، كه در درس آقای میلانی شركت می كرد.

آقای سید حسن نجف آبادی هم جزو كسانی بود كه از بدو ورود آقای میلانی به مشهد تا آخر در 

 درس فقه و اصول ایشان شركت كردند.

ند، و با علوم قدیم و جدید آقای سید فاضل حسینی میلانی هم كه امروز شخصیتی شمرده می شو

آشنایی دارند از شاگردان ایشان هستند. وی الآن در لندن خدمات فراوانی انجام می دهد و در چندین 

 دانشگاه تدریس می كند.

مجموع علما و فضلای فعلی مشهدی اعم از آنهایی كه الان در مسند تدریس اند، از قبیل آقای 

هستند و از ابتدای ورود آقای میلانی تا فوت ایشان از  شمس كه الان جزء شخصیت های علمی قم

دروس ایشان بهره بردند و یا مدرّسان مشهد از قبیل آقای رضا زاده یا آنهایی كه در مسند كارهای 

 اجرایی و فرهنگی هستند، همه افرادی بودند كه در درس آقای میلانی شركت می كردند.

 نیویژگی های علمی و اخلاقی آیت الله میلا

آیات سید محمد هادی میلانی و سید ابوالقاسم خویی در دوران طلبگی هم مباحثه بودند، در درس 

ها با هم شركت داشتند و در بیشتر اساتید مشترك بودند؛ هم درس شیخ الشریعه اصفهانی در علم فقه 

خدمت آقای  و اصول، هم درس آقای نایینی، هم كمپانی و هم آقا ضیاء عراقی. آن دو در عرفان نیز

قاضی استفاده كرده بودند. مثل فرقدین با هم بودند، ولی در انتخاب اختلا  پیدا كردند. آقای خویی 
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بیشتر متمایل به نایینی بودند و آقای میلانی به كمپانی. چون آقای خویی با نایینی بیشتر بودند، لذا 

ان آقای خویی هم بر سبك آقای نایینی مطالب نایینی را بیشتر تروی  و تقریر می كردند و بیشتر شاگرد

پیشرفت كردند. آقای میلانی بر اساس گرایشی كه به كمپانی داشتند، در اصول اول حر  آخوند را نقل 

می كردند و بعد به نظریه های نایینی پرداخته و آنچه حق مطلب بود تقریر می كردند و سنگ تمام می 

د می كردند. ضمنا نظریات خودشان را مطرح و توصیه می گذاشتند و بیشتر حر  آقای كمپانی را تأیی

كردند كه بروید تحقیق كنید. غالباً ایشان نظریاتی داشتند كه غیر از نظریه آخوند، نایینی و كمپانی بود. 

این روش تدریس آقای میلانی در اصول بود. در فقه هم ایشان نظریات بسیار دقیقی داشتند كه بیان می 

د آنچه می گویم جنبه علمی دارد، ولی در جنبه عملی با دیگران موافق هستم. تعبیر كردند و می گفتن

 بود.« حاج شیخ»و از كمپانی « میرزای استاد»ایشان از نایینی 

 شخصیت و منش آیت الله میلانی 

در آقای میلانی صفاتی بود بی نظیر یا كم نظیر. در مسأله مرجعیت بعد از فوت آقای بروجردی، همه 

جع رساله دادند. غیر از آقای میلانی. این در حالی بود كه در زمان خود آقای بروجردی بعضی ها به مرا

ایشان مراجعه می كردند و می گفتند با توجه به علمی كه در آقای میلانی سراغ داریم، ما وظیفه نداریم 

اذهان فضلای مشهد بود، به فتوای آقای بروجردی باقی باشیم. این نظر در زمان خود آقای بروجردی در 

ولی آیت الله میلانی هرگز ادعا نمی كرد من یك مجتهد هستم و درباره خود سخن نمی گفت. من 

راجع به مسأله ای مربوط به امور حسینیه، خدمت ایشان رفتم، عرض كردم كه شما اجازه بفرمایید، 

 می دهم فرمودند كه اگر تو مرا اهل می دانی من این كار را برای تو اجازه 

 روش تبلیغی

در برنامه ریزی تبلی ی ایشان دو گروه فعال بودند؛ یکی گروهی كه شب های جمعه در دهات 

اطرا  مشهد، تربت جام، قوچان، نیشابور و كلات تبلیغ می كردند. گروه دوم مبل ینی بودند كه سالانه 

ی شدند. اینها سالانه جلسه ای در ماه محرم و رمضان و صفر تا دور افتاده ترین نقاط ایران اعزام م

داشتند. در آن جلسه خود آیت الله میلانی آنها را موعظه می كردند و بعد از موعظه می فرمودند شما 

آنچه وظیفه دارید، بیان عقاید و احکام است، اما در مقام تبلیغ، از خمس و زكات حر  نزنید. در 
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 غ از من اسم ببرید. ضمن ایشان تأكید می فرمود كه مبادا در مقام تبلی

در جریان تخریب اطرا  حرم توس  ولیان، كه منجر به خراب شدن منازل و مدارس ایشان شد، هر 

چه به ایشان اصرار شد كه وجهی دریافت كنید، ایشان حاضر به دریافت نشد. حتی بعد از این كه 

نی ها خریدند كه ایشان به آنها ایشان در این جا مانده بود و خانه ها همه خراب شده بود، دو منزل تهرا

 منتقل شود، گفت: یك منزل برای ما بس است و دیگری را قبول نکرد.

 تعمق درسی و علمی آیت الله میلانی

ایشان تعمق عجیبی در همه مسایل، اعم از اخلاقی، اجتماعی، علمی و سیاسی داشت. در هر مسأله 

ایشان منحصر به فرد بود. از باب نمونه می ای كه وارد می شد، می خواست ریشه یابی كند. دقت 

گویم: ایشان می خواست در همه مسایل صرفی، نحوی، ل وی، با نظر استنباطی وارد شود. من در این 

زمینه یکی از كتاب هایی كه زیاد درس گفته بودم، قوانین بود. طلبه ها تنبل شده بودند و برای خواندن 

د كه من قوانین را تعطیل كرده بودم. ایشان كه برنامه های تعلیم و قوانین آمادگی نداشتند. چند سال بو

تربیت را در مشهد پیاده كردند، رسما گفتند طلابی كه در برنامه های ما شركت می كنند حتما باید 

قوانین را بخوانند و امتحان بدهند. قوانین كتاب مفصلی ست و خیلی وقت و دقت می خواهد. من به 

غاز كردم. دوره اول و دوم قوانین بود كه به مکه معظمه و از آن جا به عراق رفتم و تدریسه قوانین آ

خدمت آقای خویی رسیدم. بعد از مقداری كه با ایشان صحبت كردم، آقای خویی پرسید: شما چه 

درس می دید؟ گفتم: معالم، لمعه، رسائل و مکاسب و غیره. تا اسم قوانین را بردم، آقای خویی گفت: 

 هنوز قوانین را رها نکرده اید؟شما 

 گفتم: ما رها كرده بودیم، ولی حضرت آیت الله میلانی آمدند و احیا كردند.

در این مسأله بین این دو بزرگوار اختلا  نظر بود. آقای خویی می گفتند به جای معالم، اصول 

مرحوم آقای میلانی به استنباط و اصول مظفر باید خوانده شود و موافق خواندن قوانین نبودند، ولی 

عکس می گفت كه معالم را خوب بخوانید، قوانین هم كه شرح معالم است و میرزای قمی مایه گذاشته 

اند، لازم است خوانده شود. آقای میلانی علاوه بر این كه بر خواندن معالم و قوانین تأكید می كرد و می 

انید كه بسیار مفید است و این برای تعمق گفت كه حاشیه مرحوم شیخ محمد تقی بر معالم را هم بخو
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 بیشتر در مطالب بود. من تعمق ایشان را در هیچ كس ندیدم.

از ویژگی های دیگر آقای میلانی دقت نظر بود. هیچ وقت ایشان مطالب را كم اهمیت تلقی نمی 

من این را كرد. یکی از دوستان یك وصیت خطی به من داد، من خدمت آقای میلانی بردم. ایشان گفت: 

مطالعه می كنم، ولی به عدد هر روزی كه وقت از من صر  می شود شما از طر  من بروید زیارت 

 حضرت رضا علیه السلام.

دو سه روز معطل شد تا آن وصیت نامه را مطالعه كرد. چیزهایی در آن وصیت یافت كه ما اصلا 

وقتی كسی به دیدن ایشان می آمد  فکرمان نمی رسید. حتی نسبت به اشخاص دقت عجیبی داشت. مثلاً

می خواست ببیند چه مایه دارد، به او می گفت: اهلاً و سهلاً خوش آمدید، چند خطی مانده است، و من 

خسته شده ام، این را برایم بخوان و به این عنوان ایشان طر  مقابلش را می شناخت و هر كسی را از 

 امل داشت. نظر مراتب علمی و زهدش بررسی می كرد و دقت ك

 ولایی بودن آیت الله میلانی

نکته دیگر از ویژگی های آیت الله میلانی ولایی بودن ایشان بود. كمتر دیده شده است كه یك 

مرجع آن قدر ولایی باشد. در و دیوار اتاق خصوصی ایشان، شعار ولایت بود. علاوه بر این، در منزل 

دیوار شعار ولایت به چشم می خورد. شب كه درس ایشان كه محل رفت و آمد اشخاص بود، بر در و 

می فرمودند، بعد از درس هر شب حرم مشر  می شدند و وارد حرم كه می شدند یك یك درها را 

می بوسیدند. ایشان به افراد ولایتی خیلی اظهار عشق و علاقه می كرد. مخصوصا علامه امینی را هر 

س می گرفت و نسبت به مرحوم علامه امینی خیلی وقت می آمد، به منزل خود دعوت می كرد و مجل

 اظهار عشق و علاقه می كرد. 

یك روز خدمت شان بودم، آقای محمد تقی شریعتی آمد و گفت: علامه مجلسی در باب تولا و تبرا 

قدری شیعه و سنی را از هم دور كرده است. اگر ایشان به این مباحث وارد نمی شد، ممکن بود اینها 

وند. تا این جمله را آقای شریعتی اظهار كرد، من كه عصبانی شدن آیت الله میلانی را نزدیك تر بش

هرگز ندیده بودم، دیدم رگ های گردن ایشان بیرون زد و گفت: این چه حرفی است كه شما می زنید؟! 

شیعه به دست علامه مجلسی احیا شده است و علامه حقی بزرگ به گردن شیعه دارد. آن قدر ایشان 
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باره این مسأله صحبت كرد كه دیگر آقای شریعتی را فرصتی نماند سخن بگوید. ایشان به گویندگان در

و نویسندگانی كه به مسأله ولایت می پرداختند خیلی اهمیت می داد و از صدر اسلام تا آن زمان، هر 

 كس خدمتی به ولایت كرده بود، مدنظر ایشان بود.

مسل  بود. با این حال نیاز نمی دید كه در مشهد از فلسفه تروی  آیت الله میلانی به فلسفه كاملاً 

كند، و روی مصال  عامه حوزه ها مقید بود كه در مسائل فلسفه وارد نشود، به همین دلیل او تا پایان 

حیات هیچ بحث فلسفی را به میان نیاورد. هر جا كه رشته بحث به طر  فلسفه سوق می یافت. می 

 «.داین فعلا باش»گفت: 

 حرکت به نجف و حضور در مجامع و درسها

روز بعد به تهران برگشتم. گذرنامه ها آماده شده بود و به سمت عتبات عالیات حركت كردیم. ابتدا 

وارد كاظمین شدیم و همان شب به كربلا رفتیم و در مدرسه ترك ها اقامت گزیدیم و از آن جا به ن  

فردا شب اعلام شد كه درس آقای خویی شروع شده است. از رفتیم و در مدرسه ایروانی ساكن شدیم. 

فردا در مسجد خضرا درس آقای خویی رفتیم. درس ایشان كه تمام شد می رفتیم درس آیت الله سید 

محمود شاهرودی در مسجد ترك ها و با این كیفیت ماه رمضان سپری شد. در این مدت با علمای 

می گفتند با حضور آقای میلانی در مشهد، نیازی نیست كه نجف در ارتباط بودیم و همگی به اتفاق 

شما به نجف بیایید. حاج شیخ محمد علی مدرس می گفت: آقا جان اگر منظور شما علم است، آقای 

میلانی در مشهد است. اگر ریاست است، ریاست نه به درد شما می خورد و نه به آن می رسی. مجموع 

نم در نجف بمانم و به مشهد برگشتم و مش ول برنامه های خود این مشورت ها موجب شد تا من نتوا

 شدم. 

بر همگان آشکار شده بود كه انگلیسی ها جای خود را به آمریکایی ها داده اند. تمام  1335در سال 

سیستم زندگی ما آمریکایی شد و زمزمه این بود كه آمریکایی ها قصد دارند یك سری فعالیت هایی را 

بدهند. آنها خیلی به تقسیم اراضی می اندیشیدند. شنیده می شد كه آقای بروجردی با  در ایران انجام

این قضیه مخالف است. در این بین آمریکایی ها سازمان امنیت را در مشهد به ریاست سرگرد محمد 

علی آرشام تأسیس كردند و وسیله ای برای ایجاد وحشت در مشهد شد. تولیت آستان قدس در این 

آقای دكتر شادمان بود. ایشان تحصیل كرده انگلستان بود و از نظر علمی برای ایشان خیلی سال با 
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اهمیت قائل بودند. مثلاً آقای محمد تقی شریعتی مکرر از ایشان چیزهایی را نقل می كرد. در جایی هم 

رباره احکام آقای دكتر علی شریعتی از دكتر شادمان نقل می كرد كه شادمان گفته است اسلام چند آیه د

 دارد و چهار هزار طلبه تنها درباره این چند آیه بحث می كنند و درباره بقیه قران بحثی نمی شود. 

به هر جهت پس از تأسیس سازمان امنیت در مشهد، این سازمان به دكتر شادمان فشار آورد كه باید 

ل نمی كرد و موافق نبود كه آستان قدس زیر نظر سازمان امنیت باشد. آقای دكتر شادمان این را قبو

جوار مبارك حضرت رضا، لانه جاسوسی آمریکا بشود. بعد از این كه از ایشان مأیوش شدند، خواستند 

كاری بکنند تا فرد دیگری را جایگزین ایشان بنمایند. در این ایام بود كه عده زیادی نزد آقای مروارید 

ات خان بودند، خبر دادند كه تمام مستراح های و میرزا جواد آقا تهرانی كه هر دو در مدرسه خیر

اطرا  حرم مملو از قرآن و مفاتی  است. فوراً آنها دستور دادند تمام طلبه ها جمع شدند و قرآن ها را 

بردند كنار آبی كه از وس  خیابان می گذشت و آنها را شستند. آقای كفایی گفت این تقصیر آستان 

ل را اداره كند. شب غوغایی شد و به دستور آقای كفایی، علما و قدس است و تولیت نمی تواند مسای

مدرسین و طلبه ها منزل آقای میلانی رفتند و پاسخگویان شروع به سخنرانی كردند. جمله ای را از 

آقای میلانی نقل كردند كه این ارتداد است. فردا نیز جمعیت در منزل آقای میلانی حضور یافت و طلاب 

قمی و سبزواری هم رفتند. آقای دكتر شادمان به هر وسیله ای بود به اینها فهماند كه  به منازل آقایان

زیر این قصه، قصه دیگری است. این ماجرا وقتی اتفاق افتاد كه شاه به مسافرت رفته بود و در ایران 

خارج  نبود. مدتی این جریان در كش و قوس بود و در نهایت آقایان هم ساكت شدند تا این كه شاه از

برگشت و در مجلس نطق كرد و در آن جا به آقای كفایی حله كرد كه چرا ایشان در غیاب من چنین 

بلوایی را در مشهد راه انداخته است. قضایا تمام شد و آقای كفایی هم بعد از آن تا وقتی كه شادمان در 

 مشهد بود، یا شاه به مشهد می آمد، در حرم شركت نمی كرد.

 هضت مقاومت در مشهدبازداشت سران ن

گرفتاری آقای محمد تقی شریعتی و حاجی حکیمی، علی شریعتی،  1336پس از این ماجرا در سال 

عابدزاده، قاضی و عده ای دیگر پیش آمد. همه آنها را گرفتند و به زندان قزل قلعه بردند. در خلال این 

هبی شان خیلی رونق گرفت و سرای مرداد، حاج آقا عابدزاده فعالیت های مذ 28مدت بعد از قضایای 

سیگاری پر می شد از جمعیت و ایشان هم از باب اتکا به قدرت مردمی، گاهی اعتراض می كرد و 
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تذكری می داد. نیروی شهربانی دستور دادند كه شما بلندگویتان را قطع كنید. این تذكر به حاجی 

ان و شیعه هستیم كنار قبر حضرت ثامن عابدزاده خیلی گران آمد و روی منبر رفت و داد زد كه مسلم

الائمه علیه السلام، در طول شب و روز اگر از بلندگو پخش شود ما باید صدای رقاصه های اروپا را 

 بشنویم و كسی مانع نمی شود، ولی جلو اذان را می گیرند. 

جا هم ایشان را  بعد خبر آمد كه سحرگاه به خانه حاجی عابدزاده رفته و ایشان را به پادگان و از آن

به زندان قزل قلعه برده اند. برای آزادی ایشان فعالیت های زیادی از طریق آقای میلانی و شیخ محمود 

حلبی شد. در این میان افراد انجمن پیروان قران به بازار آمدند و گفتند برای هر یك از آقایان كه میسر 

ضر مبارك آیت الله بروجردی بنویسند. آقای است نامه ای برای آزادی حاج آقای عابدزاده به قم مح

بروجردی دستگاه را خواست و گفت این نامه ها از مردم مشهد است، چرا شما این كار را كرده اید. 

از قزل قلعه خارج شد، مشروط بر این كه در تهران باشد و  37این بود كه دستور دادند ایشان در سال 

 ان كه مایل است زندگی بکند، سازمان امنیت جایی مقرر كند.از تهران خارج نشود و هر جایی از تهر

در همین ایام قضیه ترور علا پیش آمد در ب داد آمریکایی ها می خواستند بین ایران و تركیه و 

پاكستان پیمان نظامی برقرار كنند. آقای نواب، سید عبدالحسین واحدی را به طور قاچاق به عراق 

ند و بقیه فداییان اسلام در ایران. واحدی را در آبادان گرفتند و همان جا فرستاد تا در آنجا فعالیت ك

اعدام كردند و شایع كردند كه فرار می كرده است، ذوالقدر را هم كه می خواست علا را ترور كد، 

بازداشت كردند و در همان سال همه را اعدام كردند. در این قضیه، دستگاه آن چنان مسل  بود كه حتی 

 اتحه هم گرفته نشد. مجلس ف

شایع شد كه آقای سید یونس اردبیلی مریض است. ایشان را به تهران بردند و از  37در اواخر سال 

آن جا به ب داد منتقل كردند و از ب داد منتقل كردند و از ب داد به تهران برگشتند و همان جا رحلت 

 كرد. فرمودند. رحلت ایشان هیجان مذهبی گسترده ای در مشهد ایجاد

قضیه رحلت حاج شیخ هاشم قزوینی اتفاق افتاد. در همان ایام آقای عابدزاده به مشهد  38در سال 

برگشته فعالیت هایشان را از سر گرفتند. البته در طول این مدت كه حاج آقای عابدزاده نبود، اوضاع 

جواریه، نقویه و انجمن خوب اداره می شد. مدارس فعال بودند و مجالس تعزیه منعقد می شد، در 

باقریه هر كدام ده شب مجلس بود و من منبر می رفتم. در نقویه بود كه وس  منبر آقای میلانی آمد و 
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 نشست و هر طور بود مجلس را تمام كردم. 

در این ایام علامه امینی به مشهد آمد و چند نفر از آقایان وابسته به انجمن و غیر آنها جمع شدند و 

اده كردند تا آقای امینی منبر برود. قرار شد دعوت از طر  حوزه علمیه باشد. در مدرسه نواب را آم

حوزه هم من بودم و آقای مظلومی، آقای امینی چند شب در مدرسه نواب منبر رفت. یك شب ایشان 

گلایه هایی داشت و آقای غنیان پای علامه را بوسید و خیلی گریه و گفت: آقا شما از مردم خراسان 

 نباشید. ناراحت

 ارتحال آیت الله بروجردی

شایع شد آقای بروجردی مریض است و در زمان كسالت ایشان مجلسی برای دعا و  41ابتدای سال 

نیایش در مسجد گوهرشاد برقرار شد. انعقاد این مجلس، از طر  بزرگان علما بود. در این مجلس، 

 یخ مرتضی عیدگاهی سخنرانی كرد.روز اول حاج شیخ كاظم دام انی به منبر رفت و بعد آقای ش

همراه عده ای از دوستان تصمیم گرفتیم كه به تربت حیدریه برویم. در رباط سفید ماشین توقف 

كرد و راننده پایین رفت و دیدیم كه ژاندرام ها دارند گریه می كنند، معلوم شد كه آیت الله بروجردی 

كردند. به تربت رفتم و دیدم تربت یکپارچه  از دنیا رفته ند. همه به همان حالت نشستند و گریه

سیاهپوش است. آن شب را به هر كیفیتی بود، ماندم و فردا صب  به مشهد آمدم و دیدم مسجد 

گوهرشاد مملو از جمعیت و همه جا سیاهپوش است. خبر آوردند كه بین تهران و قم راه به كلی 

جلیلی برای رحلت یك مرجع پیش نیامده مسدود شده است. همه ادعا می كردند تا آن روز چنین ت

است. قضیه تا چهلم فوت آقای بروجردی ادامه داشت. در چهلم، مشهد غوغا شد و فق  قریب چهل 

ماشین از انجمن و مهدیه به قم رفتند. همچنین از سایر اصنا  هم ماشین های متعدد به قم عزیمت 

در مجلس علما شركت می كردند. در سالگرد كردند. اینها روزها به مسجد اعظم می رفتند و شب ها 

آقای بروجردی، حاج آقای عابدزاده می خواست شهر را حركت بدهد و ماشین های زیادی آماده شد 

كه از طر  سازمان امنیت نامه آمد كه شما این حق را ندارید، فق  عده ای پیش از این جریان، از در 

ند، آنها توانستند از مشهد در سالگرد آقای بروجردی بالا خیابان به سرپرستی آقای غراب رفته بود

 شركت كنند. 
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كه رحلت آقای بروجردی اتفاق افتاد، آمریکایی ها آنچه در توان داشتند انجام دادند و  41از سال 

در تمام مسایل كشور دخالت كردند. همه می دانستند آمریکایی ها چیزهایی از شاه و ملت می خواستند 

  از آقای بروجردی وحشت داشت و نمی توانست جواب مثبت بدهد. به عبارت و دستگاه هم فق

و رحلت ایشان راه را   دیگر آقای بروجردی به مثابه سد بزرگی بود در برابر امیال و خواسته های آنها

برای آمریکایی ها باز كرد و دیگر چیزی جلو دارشان نبود، تا این كه سالگرد مرحوم بروجردی در 

اتفاق افتاد. چون آنها انتظار داشتند كه بعد از فوت آقای بروجردی هیچ قدرتی در  1341فروردین 

 مقابل آنها نباشد و به كلی هد  شان از بین بردن قدرت ها بود.

بعد از فوت آقای بروجردی، شاه به آقای حکیم تلگرا  زد و به ایشان تسلیت گفت. معلوم بود كه 

ت را از ایران منتقل كند و مرجع هم عرب باشد نه ایرانی تا كمتر تمام همت شاه این است كه مرجعی

مشکل ساز شود. دستگاه و پشتیبان های خارجی نمی خواستند به هیچ وجه مانعی را بر سر راه خود 

ببینند. اقداماتی كه شاه برای پیشبرد اهدافش انجام داد، برداشتن مرجعیت از سر راه، از بین بردن قدرت 

 سازماندهی یك عده مردم تازه به دوران رسیده بود. های مردمی و

این مقدمات تکمیل شد و شاه به خیال خودش دستش از هر جهت باز شد، ولی باز هم احتیاط كرد. 

در زمان نخست وزیری علم، ابتدا مسأله انجمن ایالتی و ولایتی را مطرح كرد. آنها فکر می كردند كه 

هم مخالفت كنند، پن  نفر آخوند مخالفت می كند و پن  نفر علما شاید مخالفت نکنند. بر فرض 

مخالفت نمی كند. مرجعی كه در كار نیست، لذا ما میان آنها دو دستگی ایجاد می كنیم و به كار خودمان 

هم می رسیم، اما عجیب آن كه اولین كسی كه پیشقدم شد و انتقاد كرد آقای بهبهانی بود؛ كسی كه آنها 

او چنین كاری بکند. بعد هم تمام علمای ایران متفقاً این طرح را محکوم كردند. لذا گمان نمی كردند 

شاه به علم دستور داد كه ما از این طرح صر  نظر كردیم. علم به آقای كفایی و آقای میلانی و آقای 

. قمی تلگرا  زد. وقتی این قضیه پیش آمد، شاه مجبور شد كه شخصا در مقابل همه روحانیت بایستد

خودش شخصاً با طرح عنوان تمدن بزرگ و انقلاب سفید وارد میدان شد و بعد هم طرح مصونیت 

آمریکایی ها در ایران بود. در آن زمان، تنها فردی كه قیام كرد حضرت امام بود. اما عملاً در مقابل 

وع كرد به هتاكی خواسته ها و اهدا  شاه ایستاد و شاه مجبور شد مستقیماً در مقابل امام بایستد و شر

روحانیت. او با تعابیری مانند یك عده كهنه پرست، مرتجع و روضه خوان به هتك حرمت روحانیت 

پرداخت و روزنامه ها هم نوشتند. او در مشهد سخنرانی كرد و همین حر  ها را زد، در بیرجند 
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یچ موقعیتی ندارند و سخنرانی كرد و همین حر  ها را تکرار كرد و فکر می كرد روحانیت در جامعه ه

 او می تواند مملکت را به تمدن بزرگ برساند. 

 نهضت دو ماهه روحانیون ایران

شوال، سال روز وفات حضرت امام صادق علیه السلام، كه  25این جریانات ادامه داشت تا 

ی قمی كماندوهای شاه ریختند و قضیه مدرسه فیضیه قم اتفاق افتاد. فردای آن روز آقای میلانی و آقا

در مشهد اعلان عزای عمومی كردند. علاوه بر آن در تمام مساجد مشهد نمازها و درس ها تعطیل شد و 

یك نهضت عمومی در تمام ایران به پا شد و آن گونه كه شاه خیال می كرد دیگر كسی پشتیبانی 

نقاط ایران تلگرا  نخواهد كرد، آن گونه نشد. آقای میلانی به علمای اصفهان و شیراز و تبریز و تمام 

زدند و از آنها خواستند تا مجالسی را به عنوان انزجار از عمل مأمورین شاه منعقد كنند. نطق امام، 

مملکت را یکپارچه بسی  كرد. آقایان هم در تلگرا  های خود، پشتیبانی شان را از نطق امام اظهار 

 ی بود، نهضت ادامه یافت.كردند. به این ترتیب از ماه شوال تا محرم كه دو ماه و اند

با شروع ماه محرم، حضرت امام نطق مفصلی درباره قیام سید الشهدا و مسأله پیروزی خون بر 

شمشیر داشتند و در آن نطق به جنبش عمومی و ظلم ستیزی اشاره كردند؛ لذا مجالس خیلی داغ شد. 

، آقای طبسی و سید مهدی در منزل آقای میلانی منبرهای خوبی برقرار بود و در منزل آقای قمی

طباطبایی سخنرانی و مردم را روشن می كردند. نزدیکی های عاشورا كه من می خواستم به منزل آقای 

قمی بروم، از بازار جلوتر نتوانستم بروم. خود آقای قمی هم در آن روز سخنرانی داشت. در آن 

 سخنرانی آقای قمی گفت شاه شیعه سگ بازی می كند. 

 و حوزه مشهدنهضت خرداد 

كه مسأله انجمن ایالتی و ولایتی مطرح شد آقای میلانی نیز همگام علمای دیگر اعلامیه  41در سال 

داد. دولت علم پیشنهادش را پس گرفت و به آقای كفایی و میلانی تلگرا  زد كه ما منصر  شده ایم. 

م قرار گرفت. بعد از آن كه از آن به بعد، فعالیت های سیاسی روحانیت تحت الشعاع فعالیت های اما

خبرها خوابید، همه گفتند ما وظیفه ای داشتیم و انجام دادیم، اما امام اعلامیه داد كه كار تمام نشده، 

 ایشان در مسأله مبارزه پیشگام بود.
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خرداد اتفاق افتاد. قبل از این قضایا و هماهنگ با نطق امام، فعالیت های  15ماجرای  42در سال 

ی و آقای قمی هم در مشهد جریان داشت، ارتباط مستقیم میان آنها برقرار بود و كم كم به آقای میلان

ارتباط با همه علمای بلاد منجر شد و همه از امام پشتیبانی كردند. ولی در بین علمای ایران، آن قدری 

ن این توجه كه امام به آقای میلانی اهمیت می داد و توجه خاصی كه به ایشان داشت، نسبت به دیگرا

نبود و آقای میلانی همیشه منتظر خدمات و فعالیت های حضرت امام بود، و پا به پای امام در كلیه 

خرداد نسبت به تعطیلی ها و  15جریان ها، و در تعطیلی ها، یا در مراسم و غیره حضور داشت. بعد از 

نعقد شود، مرتباً تصمیمات امام نسبت به این كه در بازار چه روزی اعلام تعطیلی یا مجالس عزاداری م

 به وسیله آقای میلانی تکرار می شد.

فعالیت ها در سراسر ایران بود و در تهران معلوم شد كه نهضت عظیمی برپا شده، دستگاه مجبور 

شد امام را در قم و آقای قمی را در مشهد و آقای محلاتی را در شیراز دستگیر كند. آقای قمی به نماز 

خرداد، ایشان را گرفتند و بردند. بعد از گرفتار شدن این سه  15ظهر روز دوازدهم برابر با  رفته بودند و

شخصیت بزرگ، مردم به عنوان اعتراض به بازداشت علما تلگرا  هایی به امام، آقای میلانی و آقای 

ك مرجع معرفی محلاتی داشتند. در نوع تلگرا  ها این قید بیشتر مورد توجه بود كه امام را به عنوان ی

كنند. به همین منوال اعلامیه هایی درباره تعطیلی ها صادر كردند كه در آنها تلویحا به مردم می گفتند 

 پیرو اهدا  مرجع شیعه، حضرت امام خمینی باشند.

هنوز محرم به پایان نرسیده بود كه بنا شد علما در تهران نشستی داشته باشند و دور هم جمع شوند 

 كه در آینده چه راهی را پیش بگیرند تصمیم گرفته شود. و درباره این

فعالیت های كه در زمان بازداشت امام انجام شد این بود كه همه علما به تهران رفتند. وقتی كه آقای 

میلانی می خواست از مشهد حركت كند، مخفیانه اقدام كرد. زمانی كه هواپیمای آقای میلانی به طر  

ه متوجه شد و از طریق سازمان امنیت دستور دادند كه هواپیما برگردد. تهران حركت كرد، دستگا

مهماندار در هواپیما اعلام كرده بود به واسطه نقص فنی از مشهد دستور آمده كه برگردیم. آقای میلانی 

مجبور شد با وسیله دیگری به تهران برود. آقای میلانی از مشهد، آقای شریعتمداری و آقای مرعشی از 

علمای شیراز و علمای تبریز در تهران جمع شدند و حضور آنان در تهران طولانی شد. دستگاه  قم و

افرادی را پیش آقایان فرستاد كه شما چه می خواهید. آنها گفتند خواسته های ما همان خواسته های 
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 ن برگرداندند.امام خمینی است. جمع بین اهدا  شاه و علما ممکن نبود. لذا همه علما را با زور از تهرا

 نقش آیت الله میلانی در تحصن تهران

دستگاه متوجه شد كه حضور آیت الله میلانی در تهران برایشان سنگین تمام خواهد شد، به این دلیل 

آقای میلانی را به فرودگاه تهران فرستادند و از آن جا هم به مشهد آمدند. بعد هم حرم رفتند. من درسم 

د گوهرشاد، دیدم كه آقای میلانی می آید. فوراً به طلبه ها گفتم و دور و تمام شد و رفتم صحن مسج

بر ایشان را گرفتیم و ایشان را به منزل بردیم، بعد ما خدمت ایشان شرفیاب شدیم. ایشان از بعضی ها 

سوال كردند كه شما تهران آمدید یا نه، گفتند كه ما آمدیم و نتوانستیم به زیارت شما موفق شویم. 

ان گفتند: بله آن جا محصور بود. یك روز سید جلال تهرانی آمد و من به ایشان گفتم كه شما ایش

نترسیدید كه آمدید. سید جلال این ماجرا را به خود شاه گفته بود. بعد از بازگشت، سعی آقایان در 

داشتند؛ از تشکر از مردم بود. در ایامی كه آقایان در تهران بودند، منبری ها در مشهد مجالس داغی 

جمله آقای هاشمی نژاد در منزل یکی از چینی فروش ها منبر می رفت. آقای میلانی هم برگشت. همه 

مطالبی كه به آقای میلانی در آن موقع رسانده می شد، بیانگر احساسات مردم بود و هر شب كه منزل 

نعکس می كرد. در همین آقای میلانی می رفتیم، هر صنفی به یك نحو اخبار را خدمت آقای میلانی م

حال مجلس آقای هاشمی نژاد كه پایان یافت، عده ای ایشان را به مسجد فیل دعوت كردند و آقای 

میلانی هم تأیید كردند و بنا بود آقای میلانی را هم به مسجد ببرند. پایین خیابان مملو از جمعیت شد. 

زخمی و چند نفر هم كشته شدند. بعد از  نفر 15، 11آقای هاشمی نژاد را گرفتند و تیراندازی شد و 

این واقعه، مجالس فراوانی به عنوان اعتراض منعقد شد و به موازات آن برای شهدای مسجد فیل 

مجالسی در شهرستان ها منعقد شد. در خلال این قضایا آقای میلانی چند اعلامیه داد، تا این كه آقای 

 هاشمی نژاد از زندان درآمد. 

 ه الحرامزیارت بیت الل

من آماده رفتن به مکه معظمه شدم. در اسفند ماه اطلاع حاصل شد. حضرات آقایان امام خمینی، 

قمی و محلاتی از زندان بیرون آمده اند. یك روز قبل از حركت من به تهران آقای قمی از تهران به 

شده اند. لذا با یك عده به  مشهد منتقل شدند. ما با قطار به تهران رفتیم. آن جا گفتند امام به قم منتقل

منزل ایشان رفتیم. یکی دو روز بعد ما به سفر بیت الله رفتیم و چند شبی در سوریه بودیم و از آن جا 
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 را در عراق بودیم و در ماه صفر به قم برگشتیم. 43به عراق آمدیم و عاشورای 

یه هم می آمد، خدمت پسر حاج حسین سوهانی كه در بین انقلابیون وجهه خاصی داشت و به مهد

حاج آقای عابدزاده آمد و گفت ما برای دیدار شما با امام برای فردا صب  وقت گرفته ایم. ما اول صب  

خدمت امام رسیدیم. من و حاج آقای عابدزاده و دو سه نفر دیگر منزل امام رفتیم و چون حضرت امام 

ترام كردند. بعد از این قضیه به مشهد سابقه حاج آقای عابدزاده را می دانست، ایشان را خیلی اح

 بازگشتیم.

 تبعید امام به ترکیه

بعد از اطلاع از تبعید امام به تركیه، آقای میلانی جلسه ای در منزل خودشان تشکیل دادند و از همه 

بزرگان و علمای شهر، مخصوصاً افراد انقلابی و افرادی كه در انقلاب نقش مهمی داشتند دعوت كردند. 

حاج شیخ مجتبی قزوینی، میرزا جواد آقا تهرانی، حاج شیخ كاظم دام انی و سایر بزرگان، آقای  مرحوم

  21طبسی و آقای هاشمی نژاد بودند.

آقای میلانی ابتدا واقعه را توضی  دادند كه طبق اطلاعاتی كه به ما رسیده است، امام را در چه ساعتی 

یزهایی را نوشتند و ... بعد مطرح كردند كه وظایف ما در به آنکارا منتقل كردند، مطبوعات آنکارا چه چ

شرای  كنونی چیست؟ لازم است اول تلگرافی به محضر امام مخابره شود مبنی بر این كه شما آن جا 

رفتید ما بیکار نیستیم، پشتبانی خودمان را به تمام معنا نسبت به امام اظهار كنیم. دوم حمایت همه جانبه 

سوم، مسأله تثبیت مرجعیت امام است. ما به هر وسیله ای باید به دنیا اعلام كنیم كه از اهدا  امام و 

امام یکی از مراجع بزرگ شیعه است. امام در آن زمان رساله ای نداشتند و در تركیه تحریر الوسیله را 

 نوشتند و به دنبال آن توضی  المسائل امام چاپ شد. 

 ترکیهارتباط آیت الله میلانی با امام در 

امام در تركیه دائما با آقای میلانی در ارتباط بودند. وقتی كه امام به عراق منتقل شدند ارتباط 

شخصی با آقای میلانی زیاد داشتند. گفته می شود كه آقای میلانی به طور پنهانی كسانی را نزد امام می 

                                                           
پایگاه گسترش نهضت امام خمینی در خراسان، بزرگانی چونان مقام معظم رهبری، شهید هاشمی نژاد و ایت الله واعظ طبسی .  21

 بودند.
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هم كسانی را خدمت آقای  فرستادند تا خصوصیات جریانات ایران را خدمت امام منعکس كنند و امام

 میلانی فرستاد و این ارتباط نزدیك و تنگاتنگ كاملا بین این دو شخصیت برقرار بود.

در فعالیت هایی كه مربوط به پشتیبانی از امام بود، تعطیلی ها پیش آمد. تعطیلی نمازها، درس ها و 

ز جماعتی منعقد نمی شد. مردم به بازار. تعطیلی نماز به مدت یك ماه و اندی بسیار مؤثر بود. هیچ نما

دنبال این بودند كه اخبار روز چیست. در همین رابطه علما و فضلای قم یك اعلامیه درباره اعلمیت امام 

منتشر كردند. در این اعلامیه سوال شده بود امروز چه كسی اعلم است. اكثر علما و شخصیت های طراز 

آقای مکارم و خزعلی و مدرسین جواب داده بودند كه  اوّل، مثل آقای مشکینی، آقای جوادی آملی،

 اعلم آقای خمینی است. 

آقای صدر الدین حائری از كسانی بود كه از بدو قیام در خدمت امام بود. او نقل می كرد: امام به من 

دستور داد آقای میلانی را به قم منتقل كنید. آقای صدرالدین حائری هم علاقه خاصی به آقای میلانی 

اشت. ایشان می گفت بعد از این كه امام این دستور را به من داد، خدمت آقای میلانی آمدم و جریان د

را عرض كردم. آقای میلانی گفت: من به یك شرط منتقل می شوم و آن این كه همه آقایان قم هم این 

ه برای آنها سنگین مطلب را بپذیرند. ایشان گفت ما رفتیم قم، با تك تك علما تماس گرفتیم و این مسأل

بود. یك نفر اصرار داشت كه آقای میلانی به قم نیاید. به هر كیفیتی بود او را هم حاضر كردیم و مسایل 

طول كشید و برگشتیم. خدمت آقای میلانی آمدیم و گفتیم همه چیز آماده است تا شما منتقل شوید. 

ی چی؟ گفت: دیگر امکان ندارد؛ چون آقای میلانی آهی كشید و گفت: اوضاع ت ییر كرد. گفتم: برا

قضیه قیام سرلشگر قرنی پیش آمده بود. سرلشکر قرنی سران ارتش را آماده كرده بود تا كودتا كنند، 

ولی لو رفت. دستگاه می خواست همه اینها را اعدام كند و آقای میلانی واسطه شده بود كه از اعدام آنها 

رنی در مورد كودتا، از ایشان اجازه گرفته بود. و پس از صر  نظر شود. )نقل می شود كه سرلشکر ق

نفر دیگر را خواهد  411كشف كودتا، دستگاه وقت آقای میلانی را تحت فشار قرار داده بود كه قرنی و 

 كشت.(

از ماجرای آقای حائری روشن می شود كه علاقه خاصی بین آقای میلانی و امام وجود داشت و دید 

یلانی این بود كه ایشان می تواند مدیریت حوزه ایران را در اختیار داشته باشد و امام نسبت به آقای م

خلأ امام را پر كند و تلاش برای انتقال ایشان از سوی امام بیانگر وفاداری آقای میلانی نسبت به انقلاب 
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 بوده است.

آقای واعظ طبسی  را در یك سال آمیخته با مسایل تعطیلی و تبعیدی و زندانی باید دانست. 42سال 

زندانی شد و كسی نمی دانست كجا محبوس است. خاطرم است وقتی ایشان از زندان خلاص شد، آن 

قدر مهم بود كه آقای قمی دستور دادند حوزه به پیشواز ایشان برود. ما رفتیم فرودگاه، طلاب زیادی هم 

 آمده بودند. 

وزه درس خود را از منزل به مسجد این بود كه ح 42یکی از كارهای آقای قمی بعد از سال 

گوهرشاد منتقل كردند. ایشان بعد از ظهرها در شبستان آقای میلانی درس فقه می گفت. شبستان پر از 

جمعیت می شد. در این دوره علما تلگرا  های زیادی در ارتباط با تبعید امام می زدند. تلگرا  ها و 

 جواب آنها به صورت اعلامیه منتشر می شد. 

خلال این قضایا آقای قمی در درس خود به دستگاه حمله كرد و در آن زمان سپهبد عزیزی  در

استاندار خراسان بود. این انتقاد باعث شد كه خانه آقای قمی را محاصره كردند، حتی به طبیب هم 

شان اجازه نمی دادند داخل برود. مدتی این محاصره طول كشید، فعالیت های زیادی شد برای این كه ای

از محاصره دربیاید و كار به جایی رسید كه طلبه ها رفتند و در منزل مرحوم كفایی برای رفع حصر، 

 متحصن شدند. 

قضیه خیلی بالا گرفت. مرحوم كفایی به رئیس سازمان امنیت دستور داد شما پی ام بدهید چنانچه 

می شویم. این امر سبب شد كه  آقای قمی از حصر در نیاید ما می رویم و در مقبره شیخ بهایی متحصن

به استاندار دستور بدهند كه از منزل آقای قمی رفع حصر بشود. سپهبد عزیزی به آقای كفایی اظهار 

داشت خوب است طلاب در مدرسه نواب تجمع كنند و سخنرانی شود و جریان را به آقایان ابلاغ كنیم. 

یزی آمد و سخنرانی كرد و گفت: مملکت به خبر منتشر شد و آقایان در مدرسه نواب جمع شدند و عز

 روحانیت احتیاج دارد و بشارت داد كه حصر منزل آقای قمی شکسته شده است. 

 انتقال امام خمینی به نجف

بود كه منتشر شد امام به عراق منتقل شده است. مسأله انتقال  45یا اوایل سال  44در اواخر سال 

. برداشت جامعه این بود كه دستگاه امام را به نجف منتقل كرده امام به عراق فضای جدید را ایجاد كرد
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است تا كنار شخصیت های علمی نجف، امام جلوه ای نداشته باشد. احتمال دیگر این بود كه اگر امام 

به نجف منتقل شود ممکن است به مرور اختلافی بین آقایان ایجاد شود و از این تنش، دستگاه استفاده 

 كامل بکند.

شده است: آقا مصطفی گفته بود ما را به فرودگاه منتقل كرده بودند و ما نمی دانستیم به كجا می نقل 

رویم. وقتی كه هواپیما بر زمین نشست، مهماندار اعلام كرد این جا فرودگاه ب داد است. در فرودگاه 

 مرحوم حاج شیخ نصرالله خلخالی به پیشواز آمده بودند. 

لخالی شخصیتی بود كه از بدو ریاست آیت الله سید ابوالحسن مرحوم حاج شیخ نصرالله خ

اصفهانی نجف را تا زمان مرحوم آقای بروجردی اداره می كرد. در زمان آقای بروجردی هم اداره عراق 

از نظر مرجعیت بر عهده شیخ نصر الله خلخالی بود. از جمله اقدامات ایشان این بود طلبه هایی كه آن 

، چون شناسنامه عراقی نداشتند، منزلشان را به نام حاج شیخ نصرالله خلخالی ثبت جا منزل می خریدند

می كردند. به همین دلیل صدها منزل به نام ایشان بود. مرحوم شیخ نصرالله خلخالی به منظور حفظ 

ام مرجعیت شخص اول بود. ایشان منزلی در نجف تهیه كرده بودند و امام را به آن منزل بردند. انتقال ام

به نجف باعث شد كه همه مراجع نجف از ایشان دیدن كنند. مرحوم آقای شاهرودی، آقای حکیم، 

آقای خویی همه به دیدار ایشان رفتند. این امر خلا  توقع رژیم پهلوی بود؛ چون دستگاه احتمال این 

دن كردند. امام هم را می دادند كه شاید بعضی از مراجع از امام دیدن نکنند، ولی همه مراجع از امام دی

 متقابلا بازدید مفصلی از هر كدام از این آقایان داشتند. 

رژیم احتمال داد اگر امام در قبال مراجع دیگر درسی را شروع بکند، مشکلاتی پیش می آورد. 

خوشبختانه وقتی كه امام وارد نجف شد و بعد از مدتی درس شروع كرد، علاوه بر این كه جمعیت 

ت قابل توجهی بود، فضلای حوزه هم توجه خاصی به درس ایشان پیدا كردند. به درس ایشان جمعی

آنهایی كه « آب نجف خورده و وفائق شده، حجت الاسلام خلائق شده»قول مرحوم ادیب كه می فرمود: 

این آب را خورده بودند كلا در درس امام شركت كردند و از این جهت، مسأله صد در صد به نفع امام 

 تمام شد.

انتقال امام به تركیه سبب شد كه آن قضایا اتفاق بیفتد و چندین مرحله انقلاب پیش رفت و انتقال 
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 امام به عراق باعث شد كه انقلاب بیشتر پیشرفت كند و به اهدا  خودش نزدیك تر شود.

 گسترش فعالیت های پنهانی علیه رژیم پهلوی

ما فعالیت های باطنی شدت پیدا كرد. می توان پس از این انتقال، فعالیت های ظاهری فروكش كرد، ا

گفت مجموعا قضایایی پیشامد كرده بود كه داشت ریشه دستگاه را قطع می كرد. پایه هایی را كه 

آمریکایی ها محکم كرده بودند مدام سست می شد. قضایا از این پس مخفی انجام می شد. یکی از آن 

حاج سید محمد كاظم موسوی و آقای انواری انجام  قضایا مسأله قیام حزب ملل بود كه به رهبری

پذیرفت. آنها جمعیتی را تشکیل دادند و قضایا خیلی مفصل شد؛ گرچه در نهایت لو رفتند و اینها را 

 گرفتند و محکوم كردند. از نفرات آنها كه دو سال هم زندانی كشید آقای مهندس رحیم پور بود.

مد كه خیلی ریشه دار و اساسی بود و ظاهراً می خواستند همچنین قضیه مرحوم سپهبد قرنی پیش آ

انقلاب اسلامی را با یك انقلاب نظامی محقق كنند كه آن هم لو رفت. با تمام این تفاسیر، خیال می شد 

كه مسایل آرام است، درسی و بحثی بود و نماز، ولی در باطن فعالیت ها روز به روز بیشتر می شد. 

ایی از مرحوم آقای میلانی منتشر می شد، تا این كه ترور حسنعلی منصور پیش اعلامیه ها و تلگرا  ه

آمد. خصیصین می دانستند كه ترور از ناحیه انقلاب ایجاد شده و بعد از این كه خواستند آقای بخارایی 

 را اعدام كنند، همهمه عجیبی شد. علمای مشهد، آقای میلانی و آقای قمی و نیز علمای تهران و اصفهان

فعالیت شدید و مخفیانه ای را برای جلوگیری از اعدام آقای بخارایی آغاز كردند كه مؤثر واقع نشد و 

 ایشان را اعدام كردند. 

مسأله لایحه تنظیم خانواده مطرح گردید.  1345قضایا در آرامش پیش می رفت تا این كه در سال 

ایان جلسات متعددی در منزل آقای قمی این مسأله باعث شد كه مجددا جنبش عجیبی به وجود آید. آق

داشتند. آقای هاشمی نژاد، آقای خامنه ای، آقای طبسی و سایر كسانی كه در این زمینه فعالت می كردند 

آقای قمی در مسجد گوهرشاد علنا به رژیم حمله كرد.  1346با هم ارتباط داشتند. تا این كه در سال 

ند. ایشان یك هفته در زاهدان در منزل آقای كفعمی بود. بعد از آنها آقای قمی را به زاهدان تبعید كرد

آن جا دستور رسید كه ایشان را به خاش منتقل كنند. آقای سبزواری و شیخ مجتبی قزوینی هم در سال 

 فوت كردند.  1346
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 اوضاع اقتصادی حوزه مشهد

تومان از  15مبلغ حوزه از نظر اقتصادی وضع وقت باری داشت؛ به خاطر این كه  1347در سال 

طر  آقای شاهرودی و یك شهریه مختصر عمومی از طر  آقای میلانی پرداخت می شد. من ارتباط 

خانوادگی نزدیکی با مرحوم آقای حکیم داشتم، هر وقت پسرهای آقای حکیم مشهد می آمدند وارد بر 

كردند، حتی حاج بی بی ما بودند و با هیچ كس دیگر تماس نمی گرفتند. مخفی می آمدند و زیارت می 

)همسر مرحوم آیت الله حکیم( یك دفعه آمد. شبی كه مسأله مسجد فیل برپا شد، پسر آقای حکیم در 

مشهد و ناظر این قضایا بود. هر وقت هم به نجف می رفتیم مثل سالی اولی كه با حاجی عابدزاده رفتیم 

می كردند. هر چند در طول عمر هیچ وقت ما را همه توابع آقای حکیم، و پسرشان مستقلا ناهار دعوت 

از آقای حکیم تروی  نکردم و هیچ وقت در مقام مسأله تشخیص اعلم اظهار نظر نکردم. حتی یك بار 

در بازار می رفتم یك نفر پرسید چه كسی اعلم است. در جواب گفتم: مدرسان قم گفته اند آقای 

 اعلم است.  خمینی اعلم است و مدرسین نجف نوشته اند آقای خویی

بعضی ها اعتراض می كردند كه چرا آقای حکیم به مشهد توجه ندارد. مجبور شدم  1347سال 

خودم مستقلاً طوماری در چهار نسخه بنویسم و این طومارها را امضا گرفتم و همه را پر كردم. طومار 

ومارها خدمت علما اول را به وسیله پست و طومار دوم را به وسیله مسافر فرستادم. پس از ارسال ط

رفتم و گفتم ما این كار را كردیم، شما هم تأیید كنید و تلگرا  هایی از علمای مشهد صورت گرفت. 

بعضی ها تلگرا  هایی مستقلا فرستادند؛ مثل حاج شیخ كاظم دام انی، بعضی هم مثل شیخ رحیم 

 اینها را هم مخابره كردم. فیض و حاج آقای مدرس با هم تلگرا  هایی دادند و آقایان امضا كردند و

هر چه ما با نجف تماس می گرفتیم هنوز در خصوص پرداخت شهریه آقای حکیم در  1347سال 

كه همه كاره بیت  -شیخ محمد رشتی 1348مشهد تصمیمی گرفته نشده بود، تا این كه در رمضان سال 

ن گفتند مشکل ما این است برای زیارت به مشهد آمد. جلساتی تشکیل دادیم و ایشا -آقای حکیم بود

كه چه كسی باید متصدی این امر بشود. چون شما خودتان گفته اید من نمی توانم این كار را بکنم و 

 كار ما درس و بحث است. گفت ما كسی را نداریم. شما اگر می توانید كسی را معرفی كنید.

باح را هم آوردیم. ایشان با ما برای پرداخت شهریه جلسه ای گرفتیم و رفقا جمع شدند و آقای مص

آقای شیخ محمد رشتی مأنوس شدند و قرار شد تا چند ماه دیگر آقای حکیم شهریه را بفرستند و بعد 
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آقای مصباح خودشان اداره كنند. فورا آقای شیخ محمد رشتی نامه ای به نجف خدمت آقای حکیم 

را  اول خطاب به آقای مصباح بود كه نوشت و بعد از فاصله كوتاهی، سه تلگرا  و یك نامه آمد. تلگ

از طر  ایشان متصدی امر شهریه شده بود، تلگرا  دوم خطاب به آقای شیخ كاظم دام انی بود كه 

تشکر كرده بودند. تلگرا  سوم هم خطاب به سایر علما بود. یك نامه خصوصی هم آمد كه از ما 

كشیده اید و زحمات شما قابل تقدیر  تشکر كرده بودند كه این زحمات را برای حوزه علمیه مشهد

 است.

شهریه را یك ماه بیشتر نبود كه می دادند، خبر فوت آقای حکیم اعلام شد )مرحوم آقای بروجردی 

هم در مشهد شهریه نمی داد. آخرهای عمر كه یك ماه شهریه مشهد را داد، ماه دوم خبر فوت ایشان 

 اتفاق افتاد.(اعلام شد. برای آقای حکیم هم عینا این قضیه 

 چالش رژیم با حوزه مشهد

به چند دسته تقسیم می شود. بخش اول مربوط می شود به  49تا  46به طور كلی وقایع سال های 

فعالیت های غیر علنی انقلابیون، مثل پخش اعلامیه. آقایان هم كه در گوشه و كنار منبر می رفتند مطالبی 

اه برخورد داشت و بازداشت های زیادی در این سال ها را اظهار می كردند كه با سیاست های دستگ

انجام می شد. رژیم به مدارس طلاب حمله كرد و آنها را به سربازی برد؛ از جمله آقای شهیدی را در 

مدرسه نواب گرفتند و به شاهرود بردند. فشارها به حوزه ها خیلی واض  بود. در محلی كه من در 

ذكراتی آوردند دادند، سوالاتی از ما پرسیدند و دستور دادند تا مسجد گوهرشاد تدریس می كردم، ت

وقتی كه نیامده ام در را باز نکنند. طلبه ها می آمدند پشت در معطل می شدند و وقتی هم درس تمام 

 می شد همه را بیرون می كردند و رها را می بستند.

ستان بسته است و باز نمی روزی فصل زمستان بود و بر  شدیدی می آمد. من رفتم دیدم در شب

كنند. مجبور شدم داخل ایوان حصیربا  ها درس بگویم. در آن روز رفت و آمد در حرم زیاد بود. آنها 

تا طلبه روی زمین نشسته اند. از همان جا حمله كردند به  311، 211می دیدند كه در آن هوای سرد 

در را باز كردند. هر روز مراقبت ها رئیس اوقا  كه این چه وضعی است. بعد از اوقا  آمدند و 

 صورت می گرفت تا كسی اعلامیه پخش نکند. 
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كه من نماز می خوانم یك شب دیدم از محلی كه زن ها نماز می خواند یك  21در همین مسجدی

بسته اعلامیه پایین ریختند. روندی كه در همه مساجد، مدارس، دانشگاه ها و دبیرستان ها وجود داشت. 

 از این اعلامیه ها پخش می شد و مردم آگاه می شدند. مجموعه ای 

 درگذشت آیت الله سید محسن حکیم

مسأله دوم این بود كه در عراق یك حکومت بعثی روی كار آمد. این حکومت بیت آقای حکیم را 

هد  قرار داد. آنها می گفتند ما كودتایی را كشف كردیم كه پسر آقای حکیم در آن دست داشته است، 

علام كردند كه اگر كسی آقای حاج سید مهدی حکیم را دستگیر كند یا نشان دهد جایزه كلانی و ا

دریافت می كند. ایشان هم مخفی شد و بعد به كشور سعودی رفت و آن جا پنهان شد. آنها برای آقای 

ا حکیم مدام مشکل درست می كردند، تا این كه حزب بعث به منزل آقای حکیم حمله كرد و گفتند م

می خواهیم منزل شما را تفتیش كنیم. آقای سید محمد باقر حکیم جلو آنها را گرفت و گفت اول من را 

بکشید، بعد این كار را بکنید. مقاومت شدیدی از طر  ایشان انجام شد و امنیتی ها نتوانستند داخل 

از كوفه برای زیارت  بروند. این اهانت ها نسبت به آقای حکیم انجام شد و آقای حکیم به كوفه رفت و

به نجف می آمد و برمی گشت و خیلی مشکلات عجیبی برای ایشان پیشامد كرد. حکومت عراق استناد 

 می كرد كه مخالفین ما از ایران تأیید می شوند؛ لذا ایرانی ها را اخراج كردند. 

سخنرانی یادم می آید یك روز در تمام ایران تعطیل عمومی شد. مرحوم شیخ محمد تقی فلسفی 

بسیار شدیدی درباره فجایع عراق داشتند. ایشان گفتند حکومت بعثی ایرانی ها را با كمپرسی كنار مرز 

می آوردند، و روی هم می ریختند. فجایعی كه حکومت بعثی نسبت به ایرانی ها، و اموال و حیثیت 

طیلی بود و انزجار و تلگرا  آنها اعمال كرد، باعث شد كه ایران فعالیت هایی علیه عراق انجام دهد. تع

هایی كه از همه مراجع ایران، مرحوم آقای میلانی، آقای قمی، آقای كفایی و سایر شخصیت های علمی 

مشهد، قم، اصفهان، تهران هم خطاب به آقای حکیم نوشتند و اظهار همدردی كردند. تلگرا  هایی نیز 

ابلاغ كردند. همه بسی  شدند تا به آوارگانی كه برای دولت عراق فرستادند و اظهار انزجار خودشان را 

 از عراق رانده شده بودند كمك كنند.

                                                           
 مسجد حاجی سركه..  21
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آقای حکیم رحلت كرد. پس از اعلام رحلت آقای حکیم تجلیل فراوانی از ایشان در  1348در سال 

مشهد صورت گرفت. در منزل آقای میلانی فاتحه بود. فاتحه دوم به نام مرحوم آقای كفایی بود. فاتحه 

سوم را هم استاندار گرفت. در همه شهرستان ها مراسم فاتحه و بزرگداشت آقای حکیم برپا بود. تقریبا 

می توان گفت كه مجالس ترحیم آقای حکیم تا چهلم استمرار پیدا كرد. چهلمین روز فاتحه آقای حکیم 

ی نشد و در مشهد را من در مسجد سركه گرفتم. در عراق هم نسبت به بزرگداشت ایشان كوتاه

 بزرگداشت بسیار باشکوهی در عراق انجام شد.

بعد از فوت حکیم، جمع زیادی از مقلدین ایشان، با توجه به انتشار اعلامیه مدرسین حوزه قم كه در 

آن بر اعلمیت امام صحه گذاشته بودند، بدون مشکلی به امام مراجعه كردند. وضع اقتصادی امام خیلی 

عراق از طلبه ها امتحان می گرفت و به آنها شهریه می داد، ولی امام اعلام بهتر شد. آقای خویی هم در 

كرد كه به همه باید شهریه داده شود. قبل این قضایا هم امام در قم شهریه ای می داد كه كم بود و 

استمرار نداشت. این در حالی بود كه در آن هنگام خرج سنگینی برعهده امام بود؛ چون بعد از ماجرای 

خرداد خیلی ها دستگیر و زندانی شدند، خیلی ها از كسب و كار ماندند و امام از همه اینها به  15

نحوی دستگیری می كردند. با این حال بعد از این قضایا امام شهریه قم و نجف را برقرار كردند تا به 

ن اصرار فراوانی مشهد رسید. در مشهد هم ابتدا تقسیم نامرتب بود. شیخ نصر الله خلخالی در این زما

داشت كه حوزه مشهد را وابسته حوزه نجف بکند. از طرفی هم آقای پسندیده و علمای دیگری كه در 

 دستگاه امام بودند می خواستند حوزه مشهد وابسته به قم شود.

بعد از فوت آقای حکیم، از طر  آقای خویی اجازه تام بدون این كه من تقاضا كنم، برای من آمد. 

ز طر  آقای خلخالی و مرحوم امام دو اجازه آمد؛ یکی به وسیله مسافر و یکی به وسیله بعد هم ا

پست. آقای خلخالی خطاب به من نوشته بود كه اجازه تامی برای شما با پست فرستادیم. چون اطمینان 

ها آقای نداشتیم كه با پست به شما برسد، اجازه دومی هم به وسیله مسافر فرستادیم. بعد از این اجازه 

خلخالی اصرار داشت كه من به عنوان نماینده امام عهده دار امور شهریه حوزه مشهد شوم و من به 

 جهات متعدد نمی توانستم این مسلولیت را به عهده بگیرم. 

ایشان نامه دیگری نوشت پس كسی را معرفی كنید. من به دلایلی حاج سید محمود مجتهدی، برادر 

عرفی كردم و نوشتم ایشان هم لیاقت دارد، هم آدم با سابقه ای است و اسم و آیت الله سیستانی را م
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رسمش هم خوب است. بر این اساس آقای خلخالی وكالت تام نوشت و برای آقای مجتهدی فرستاد. 

هنوز آقای مجتهدی مستقر و وارد عمل نشده بود كه از طریق آقای پسندیده وكالت تامی به نام آقای 

محامی آمد و ایشان را به عنوان نماینده امام در استان خراسان نصب كردند و شهریه  حاج شیخ مرتضی

 را هم به ایشان واگذار كردند.

این قصه هم از قضایایی بود كه بعد از رحلت آقای حکیم اتفاق افتاد. ضمناً سایر مراجع هم فعالیت 

مصباح كه شهریه آقای حکیم را شما از داشتند. از جمله آقای گلپایگانی نامه ای فرستادند برای آقای 

سوی ما بدهید. همچنین آقای شریعتمداری هم نامه ای نوشتند و شهریه ای برای طلاب مشهد 

فرستادند. مرحوم آقای خوانساری هم از تهران اقدام كردند. این سه شهریه جای آن شهریه را گرفتند. 

ولی دو شهریه دیگر بعد از یکی دو سال وقتی  شهریه آقای خوانساری تا آخر عمر ایشان ادامه داشت،

 معلوم شد كه از خود محل چیزی تولید نمی شود، قطع گردید.

 ارتحال آیت الله شاهرودی و سید احمد مدرس یزدی

فوت آقای شاهرودی پیش آمد. رحلت ایشان موجب شد كه همه م ازه ها و بازار  51یا  49در سال 

منعقد شد. مجلس اول را آقای میلانی در مسجد گوهرشاد گرفتند، تعطیل شود، بعد هم مجالس فاتحه 

آقای كفایی و آقای قمی، و دیگر مراجع مشهد در فوت آقای شاهرودی اظهار همدردی می كردند. 

 حتی چون فوت ایشان با نیمه شعبان مصاد  شده بود، مجالس نیمه شعبان هم تعطیل شد.

مدرس درگذشت. ایشان مردی پاك و شایسته بود و در در این خلال مرحوم حاج سید میرزا احمد 

مسجد حاج ملا هاشم نماز می خواند و تمام عمر معالم، قوانین، لمعه، رسائل، مکاسب و در ایام 

تعطیلی خلاصة الحساب درس می گفت. آنچه در فوت حاج میرزا احمد پیش آمد بی سابقه بود. فوت 

م بود، از آن جا وقتی كه تشییع شروع شد خیابان های امام ایشان در بیمارستان امام رضا علیه السلا

 خمینی )پهلوی سابق( و خسروی مملو از جمعیت شد.

از زمانی كه یادم می آید، همه مراجع و علمایی كه در مشهد فوت می كردند دربارة جای قبر آنها 

كه معمولا در آستان قدس بین شصخیت های علمی و استاندار و نایب التولیه اختلا  می افتاد. علمایی 

دفن می شدند سه گروه بودند: شخصیت های بسیار مهم جایشان پشت سر یا پایین پای حضرت بود. 
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علمای مشهور در دارالضیافه دفن می شدند و بقیه معمولا در دار الزهد )كه زمانی محل مدرسه علی 

ز آقایان سرشناس دیگر را هم آستانه تقی میرزا بود. قبلا مدرسه بود. بعد از بیوتات حرم شد.( بعضی ا

 كمك می كرد و رایگان در صحن دفن می كردند. 

در فوت هر یك از آقایان حتی در فوت آقای نهاوندی این اختلا  بود و آستانه نمی خواست در 

جایی كه مورد نظر بازماندگان بود، علمای درگذشته را دفن كند. این مشاجره و بحث اتفاق می افتاد. 

در مورد آقای نهاوندی آستانه حاضر نبود كه ایشان پایین پا دفن شود، و صد هزار تومان پول می حتی 

خواست تا این كه مرحوم حاج علی آقای كازرونی صد هزار تومان چك كشید و به آستانه داد و 

 مرحوم نهاوندی را پایین حضرت كنار درب حرم دفن كردند. 

لی فوت كرد كه مسلولین دستگاه می كوشیدند از روحانیت مرحوم حاج میرزا احمد مدرّس در حا

استمالت بکنند. وقتی جنازه حاج میرزا احمد مدرس را به طر  حرم آوردند، قبل از این كه خانواده 

شان تقاضا كنند، استاندار پیرنیا آمد در تشییع شركت كرد و اعلام كرد كه هر جا ورثه و علما صلاح می 

نند. ورثه گفتند ما نمی دانیم چه كار كنیم، علما هم ماندند. بنا شد ببینند خود دانند ایشان را دفن ك

ایشان در حیات شان كجا را مایل بوده. آقازادهای به نام حاج قوام داشتند. از ایشان سوال كردند، گفت: 

یك روز وقتی از جلوی دار السیاده می گذشتیم، ایشان گفت همین جا برای دفن جای خوبی است. 

 همین را ملاك قرار دادند و ایشان را در آن جا دفن كردند. 

فوت ایشان مصاد  شده بود با مراسم چهلم آیت الله حکیم، كسانی كه می خواستند در حوزه 

كارهایی انجام بدهند، از این فرصت برای تبلی ات استفاده كردند و برای فوت ایشان چند روز در 

بعد به مدارس منتقل شد، هر مدرسه ای یك روز برای ایشان اقامه مسجد گوهرشاد فاتحه برقرار بود، 

روز برای ایشان فاتحه گرفته شد، با آن كه اتصال فوات  از زمان  41عزا می كردند و فاتحه می خواند و 

روز تعزیه گرفته شد و حوزه  7فوت تا چهلم اختصاص به مراجع داشت. و مثلاً برای شیخ هاشم، 

 تعطیل شد.

 یت الله سعیدیشهادت آ

در این ایام آقای سعیدی به شهادت رسید. مرحوم آقای میلانی و آقای قمی درس را تعطیل و 
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مجلس فاتحه برای ایشان منعقد كردند و تلگرافی از امام به عنوان تسلیت برای آقای گلپایگانی و آقای 

 قمی آمد.

داشت. مقاومت شهید سعیدی و مسأله شهادت مرحوم غفاری هم در زندان، آثار بسیاری در مشهد 

 غفاری در زندان مهم بود. قضایای آنان بعد از شهادت منتشر می شد. 

آقای سعیدی در مدرسه دودر در اتاقی كنار ایوان بود. من در آن زمان در مدرسه دودر به درس 

قای مرحوم شیخ غلامرضا نمایی می رفتم و ایشان، آن زمان درس حاج میرزا احمد مدرس می رفت. آ

سعیدی با آقای خزعلی هم دوره بود. ایشان با دختر بزرگ آقای طباطبایی ازدواج كرد. پس از ازدواج، 

 چنان كه اشاره شد، آقایان سعیدی، خز علی و نصراللهی، از مشهد به حوزه قم منتقل شدند. 

 ارتحال آیات كفایی و میلانی

لی ها از تهران به عیادت ایشان می آقای كفایی مریض شدند و در بیمارستان بستری شدند. خی

آمدند و بعد هم فوت كردند. در فوت ایشان، آقای میلانی از ایشان بسیار تجلیل كردند. در مسجد 

گوهرشاد مجالس باشکوهی منعقد شد و پشت سر حضرت دفن شد. یکی از فرزندان آقای كفایی، شیخ 

م آقای میلانی ایشان را معمم كرد و ایشان در عبدالرضا نام داشت كه آن زمان لیسانس فلسفه بود. مرحو

كسوت روحانیت در فواتی  پدرش ملبس شد و با دختر آیت الله مامقانی )پسر آیت الله شیخ عبدالله 

مامقانی و نوه آیت الله شیخ محمد حسن مامقانی( ازدواج كرد و الآن هم جزو فضلای قم به شمار می 

 رود. 

قع شد فوت آقای میلانی بود. كسالت آیت الله میلانی از سال حادثه مهمی كه وا 1354در سال 

شروع شده بود. هم زمان با روزهایی كه ولیان دور فلکه را خراب كرده و خانه آقای میلانی هم  1353

خراب شده بود، آقای میلانی در منزل یکی از تجار به نام آقای برجی در فلکه سعدی بستری بود و 

دن ایشان می رفتند. بعد هم كه بیرون آمدند چند مدتی مش ول بودند و باز طلاب و شخصیت ها به دی

منتقل شدند به بیمارستان امام رضا، از بیمارستان به كوهپایه در جا غرق انتقال یافتند. بعد ملاقات ایشان 

ممنوع شد، فق  شیمی درمانی می كردند، تا این كه رحلت ایشان پیشامد كرد و شهر مشهد تماماً 

 طیل شد و از همه جا تلگرا  های تسلیت می آمد.تع
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 وضع حوزه مشهد بعد از رحلت آیت الله میلانی

شبهه ای نیست كه پس از درگذشت آیت الله میلانی خلأی به چشم خورد و ت ییراتی در حوزه پیش 

ه آمد، خلأی كه در نبود ایشان پش آمد از چند جهت بود: جهت اول مسأله علمی بود و این كه حوز

بعد از فوت ایشان چه می بایست بکند. وجود آقای سید ابراهیم علم الهدی سبزواری كه نسبت به آیت 

الله میلانی رونوشتی مطابق اصل بود، و نیز وجود حضرت آیت الله میرزا علی آقا فلسفی كه از هر 

حضرت  جهت شخصیت آراسته و وارسته ای بود و سال ها در شمار شاگردان مخصوص و مورد توجه

آیت الله خویی و از حیث استعداد، بیان، تنظیم و ترتیب مطالب شخص ممتازی بودند، به مشهد آمدند 

و درس هایی را شروع كردند و طلاب هم استقبال گرمی از ایشان كردند. روز به روز جمعیت درس 

ی زندگی می ایشان بیشتر می شد. ایشان در جنبه های اخلاقی و روش زندگی هم، مانند شیخ انصار

كند، خودش امور زندگی اش را اداره می نماید. و در مخالفت با هوای نفس، به گونه ای است كه هیچ 

وقت دیده نشد كه اظهار شخصیت كند و تظاهر به درس خواندگی و ملاّیی كند. در مجالس، وقتی می 

این طور هم گفته شده خواهند مطلبی را اظهار كنند، نمی گویند كه من می گویم، بلکه می گویند: 

 است.

در مجموع، نظیر ایشان در نجف و قم هم كم است. استادی با این موقعیت علمی، خصوصیات 

اخلاقی و بیان شیرین و لهجة نمکین كمتر پیدا می شود. البته سبك ایشان، مشابه آقای خویی است و 

ن مرحوم میلانی، روش روش قبض است و نه بس . به خلا  مرحوم علم الهدی كه مشابه استادشا

بس  را در القای درس داشتند و لذا شاگردان محدودتری هم داشتند، اما ایشان هم از لحاظ اخلاق و 

تواضع در برابر استادشان نمونه بودند. با آن كه شاگرد مبّرز آقای میلانی بود، تظاهر به آن نمی كرد. در 

نست و توجّهی به این كه شأن او چه اقتضا می بیت ایشان، خود را یك كارمند و خادم معمولی می دا

 كند، نداشت. بدون تکلّف، كاری را كه به حاج احمد خادم مربوط بود، انجام می داد.

با بودن سید ابراهیم علم الهدی و آقای فلسفی حوزه از جهت علمی اشباع شد. آنچه باعث اشکال 

ی رو به رو بود. هر روز باید اعلامیه ای داده شد مسأله اجتماعی بود، مخصوصاً حوزه با مشکلات انقلاب

می شد و هر روز مجلس فاتحه ای لازم بود. از این طر  هم در مقابل یك دستگاه جباری قرار داشت 

كه با چنگ و دندان علیه روحانیت مقاومت می كرد. از ابعاد مختلف روحانیت را می كوبیدند و 
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 م می داد. روحانیت باید در قبال اینها كارهایی انجا

ناگفته نماند كه در حوزه شخصیت هایی چون میرزا جواد آقا تهرانی و حاج شیخ حسنعلی مروارید 

نیز بودند. آنها كارهایی هم انجام می دادند و وجودشان در حوزه نسبت به كارهای اجتماعی مهم بود و 

یعتمداری به مشهد آمده بود بعد از رحلت آقای میلانی، فعالیت آنها هم بروز كرد. آقای سید صادق شر

فلسفی  -و مرد ملاّیی بود. آقای عزالدین زنجانی هم به مشهد تبعید شده بود. ایشان هم شخصیتی علمی

و هم اجتماعی داشت. آقای سید كاظم مرعشی و شیخ ابوالحسن شیرازی هم بودند كه قضایای 

ه بود بیشتر توجه به شیخ اجتماعی را جوابگو بودند. مخصوصا با جهات متعددی كه بررسی شد

ابوالحسن شیرازی بود كه ایشان را وارد میدان كردند و از دو جهت ایشان پشتیبانی می شدند: جهت 

اول همین علمای انقلابی، مثل آقایان خامنه ای، هاشمی نژاد و طبسی، به عنوان این كه ایشان یك مرد 

جلو می انداختند. میرزا جواد اقا تهرانی و آقای حوزه دیده و با سابقه ای است در همه كارها ایشان را 

مروارید هم ایشان را كمك می كردند. بعد از فوت آقای میلانی بلافاصله ایشان مطرح شد و با تأیید 

آقایان، منزل بسیار بزرگی را در آخر سرشور خریدند و مدرسه ای به نام ایشان اسم گذاری و بعضی 

دیگر را هم در شر  اجاره بودند و زمینه نزدیکی فراهم شده بود  كارهای دیگر انجام شد. چند منزل

 22كه شهریه ای هم به نام ایشان در حوزه توزیع شود. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
حوزه علمیه مشهد و از شاگردان آیت الله میلانی لازم به یادآوری است كه این بخش از مصاحبه آیت الله صالحی از مدرسین بزرگ .  22

مشخصات نشر  از كتاب مدرس صال  در شرح خاطرات آیت الله میلانی، مقام، علمیت، دوران حیات و فعالیت ایشان گرفته شده است.

لی، مجتبی الهی به شرح زیر است: صالحی، میرزا حسن، خاطرات، به كوشش گروهی از نویسندگان)محمد رضا حکیمی، غلام رضا جلا

 .1385خراسانی(، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس،
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 مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی طباطبایی

 درآمد

مفاخر خراسان: در ابتدا عرض کنم که ده نفر از طلاب و فضلای خراسانی، چندین 

و برای بزرگان و مفاخر این  دفتری به نام مرکز مفاخر خراسان تاسیس شده سال است

استان، مراسم جهت معرفی و نکوداشت و بزرگداشت آنان برپا شده است. طی این 

میرزا علی آقا  اللهآیتها برای آقایان استاد محمدتقی شریعتی، عزیز الله عطاردی، سال

برای مرحوم آخوند خراسانی، که بعضا نیز خود  فلسفی، میرزا جوادآقا تهرانی و اخیرا

حضرتعالی هم حضور داشتید، برگزار شده است و در کنار آن، آثار و کتابها و مقالاتی 

تحقیق و منتشر شده و از این کتابها رونمایی گردیده است. در باره این جلسه و 

اند فتهمزاحمتی که فراهم شده، باید عرض شود که دوستان مدتی است تصمیم گر

ای برای چهلمین سالگرد فوت آیت الله العظمی سید محمد هادی مراسمی و جلسه

دانید که برای ایشان با همه عظمت میلانی )ره( ترتیب دهند؛ حضرتعالی بهتر از ما می

و نقشی که در مشهد داشتند، بزرگداشتی که شایسته و فراخور ایشان باشد، برگزار 

 اللهآیتان قصد دارد با انتشار آثار علمی و فقهی مرحوم نشده است. دفتر مفاخر خراس

شود و مقالاتی که در باره ایشان نوشته شده و جلد کتاب می 21میلانی که بالغ بر 

هایی که در این زمینه صورت گرفته، با همکاری خانواده و بازماندگان ایشان مصاحبه

عالی به یک معنا خراسانی و همایشی علمی و تجلیلی برگزار کند و از آنجا که جناب

اید، در سالها در مشهد و در جلسات درس حضور و در بیت ایشان سخنرانی داشته

خدمت حضرتعالی برسیم و از خاطرات و نکاتی که در باره ایشان مستحضر هستید 
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بیان کنید. در ابتدا خواهشمندیم که شرحی از زندگی و نحوه آشنایی و ارتباطتتان با 

 لله میلانی برای ما بگوئید.مرحوم آیت ا

 های حضور شرح زندگی و مسائل و زمینه

سالگی به مشهد آمدم. در آن زمان، من مقداری  18و در سن حدودا  1333بنده در در سال 

 از علوم حوزوی را خوانده بودم و در بعضی مسائل نسبت به سنم، جلوتر از بعضی

اصول مرحوم آیت الله شیخ میرزا احمد آخوندهای دیگر بودم. در ابتدا در درس خارج 

شد، ها در شبستان نهاوندی بر پا میآخوند خراسانی كه صب  اللهآیتكفایی فرزند سوم 

، برای زیارت از كربلا به مشهد آمدند. 32شدم. مرحوم آیت الله میلانی در سال حاضر می

راستای همتی كه برای در ابتدا باید به عنوان مقدمه عرض كنم كه مرحوم آقای كفایی در 

ها به مشهد داشت، در بدو ورود علما به مشهد عالم پروری و جذب علمای شهرستان

فرستاد تا به استقبال این بزرگان در میدان آب و خیابان مقدس، گروهی از روحانیون را می

كه امام رضا)ع( بروند و آنان را با سلام و صلوات بیاورند. هد  مرحوم كفایی از این كار 

بود، متوجه كردن مردم، به ارزش و 1321رویه ایشان از زمان رفتن رضا شاه در شهریور 

اعتبار علما بود. در آن ایام، بعد از مراسم استقبال، علما و هیلت همراهشان را ابتدا به منزل 

كردند و پس از استراحت كوتاهی، به خود مدرسه بزرگی نزدیك مدرسه نواب منتقل می

گفت. در روز ورود در آنجا یکی از روحانیون خوشامد و خیر مقدم می آوردند ومی

مرحوم آیت الله میلانی اگرچه خود من حضور نداشتم؛ اما از آقای كفایی شنیدم كه آقای 

نوقانی كه متولی مدرسه نواب و از اعیان و بزرگان مشهد بود به ایشان خوشامد و خیر 

 ر عابد زاده، از تجار و خیرین و خود اهل مقدم گفته است و سپس آقای حاج علی اص

سخنرانی و موعظه و مشهور و صاحب مؤسسات آموزشی، دقایقی صحبت كرده و از 

اوضاع روحانیت و حوزه، گله كرده و گفته مشهد بی سر و سامان است و آخوند و 

 روحانی چندانی ندارد. این چند تایی هم كه هستند، با هم دعوا دارند. روی این حساب

ها بهتر است شما در مشهد بمانید و یك سروسامانی به حوزه بدهید. خلاصه با این حر 

دهید من در مجلس شدیدا آقای كفایی را آزرده خاطر كرده بود. من گفتم آقا اگر اجازه می

های نسنجیده ایشان را جبران كنم و ذهنیتی كه برای آقای میلانی پیش آمده، دیگری حر 

تو سن و سالت كم است و برای این كار مناسب نیستی! باید فرد تصحی  كنم؟ گفت 
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گویید؟ گفت در شأن من نیست. بعد گفت تری را پیداكنیم. گفتم خود شما چرا نمیقوی

 ها نزند.مراقب او باش تا دوباره به آقای میلانی نزدیك نشود و از آن حر 

آقا شیخ علی اكبر نوقانی كه منزل  آقای میلانی پس از ورود به شهر مشهد، در ابتدا در منزل

وسیعی در كوچه باغ بود، اقامت كرد و علما و بزرگان مشهد به دیدارش رفتند. بسیاری از 

علما و بزرگان مشهد خواستار ماندن آقای میلانی در مشهد بودند؛ انگیزه این بزرگان از 

آمد، ای به شمار میجمله آقای كفایی و آقای شیخ كاظم دام انی كه مجتهد قوی و برجسته

بهره برداری حوزه علمیه مشهد از وجود ایشان و تقویت حوزه مشهد بود. در واقع مرحوم 

اگرچه برخی مانند  23آقای كفایی و مرحوم دام انی حامی واقعی مرحوم آقای میلانی بودند.

حاجی عابدزاده كه فرد بانفوذی بود و دل خوشی از برخی روحانیون و علمای مشهد 

خواستند آقای میلانی های دیگری داشتند و میشت، كه به دربار تمایل داشتند و انگیزهندا

را در جهت مستقل قرار دهند و از ایشان، علیه برخی از علمای مشهد بخصوص آقای 

كفایی و مرحوم فقیه سبزواری استفاده كنند. برخی از علمای مشهد از جمله مرحوم آقای 

وینی و مرحوم سید یونس اردبیلی، با این شیوه او مخالف كفایی، مرحوم شیخ هاشم قز

بودند. اما گروه آقای عابدزاده، متشکل از پسر سید یونس اردبیلی و جمعی دیگر  اهدا  

دیگری داشتند و از نظر من، برای ایجاد تفرقه و دو دستگی میان علمای مشهد، قدم بر می 

-زمان در حوزه علمیه فردوس به سر می داشتند مثلا مرحوم شیخ مجتبی قزوینی را كه آن

برد، به مشهد آوردند و با سوء استفاده از مخالفت آشیخ مجتبی با فلسفه، ایشان را در مقابل 

آقای میلانی قرار دادند. به یاد دارم كه یك بار نوقانی در مسجد گوهرشاد به مناسبت 

یم حوزه علمیه خراسان نام شهادت امام صادق)ع( منبر رفت و از آقای میلانی به عنوان زع

ای برد و در مقابل مرحوم كفایی را تنقید كرد كه من خیلی ناراحت شدم و به جهت علاقه

كه به هردو بزرگوار داشتم، بعد از سخنرانی، به سراغش رفتم و اعتراض كردم كه كارمان 

 به  دعوا و كتك كاری كشید.

                                                           

اگر چه یك بار مرحوم شیخ كاظم دام انی با مرحوم آقای میلانی در افتاد و آقای میلانی هم قهركرد و به قم آمد. اتفاقا من هم در -1

مرحوم آقای میلانی قرار دادم  و زمینه ملاقات ایشان با مرحوم  آن ایام قم بودم و منزل یك دوست كویتی در اختیارم بود كه در اختیار

 آیت الله بروجردی را نیز فراهم كردم.
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 نقش شیخ هاشم قزوینی 

تلاف بین مرحوم حاج آقا مجتبی و مرحوم آقای میلانی، به مفاخر خراسان: سرانجام اخ

 کجا انجامید؟

شهری آشیخ مجتبی قزوینی بود، بحمدلله با پادر میانی مرحوم شیخ هاشم قزوینی كه هم

مشکل حل شد، مرحوم آشیخ هاشم قزروینی كه از مدرسان بزرگ سطوح عالیه بود، هم 

مراتب علم و اخلاق آشیخ مجتبی، وقو   شناخت و هم بهآقای میلانی را به خوبی می

گری، رابطه  این دو بزرگوار را اصلاح كرد؛ داشت روی این حساب با گفتگو و میانجی

خواست به دیدار آشیخ مجتبی برود و یادم هست روزی كه مرحوم شیخ هاشم قزوینی می

تشان عرض در باره مرحوم میلانی با ایشان گفتگو كند، من هم در كنارشان بودم و خدم

ای گرفتم و ایشان را روید یا با ماشین؟ گفت با درشگه و من هم درشکهكردم با درشگه می

برای دفاع از آقای میلانی، به منزل آشیخ مجتبی بردم. یادم هست كه  مرحوم آشیخ هاشم 

قزوینی به مرحوم آشیخ مجتبی گفت شما از مراتب علم آقای میلانی خبر نداری! ایشان 

علم است. همه مبانی محقق نائینی در مشت ایشان است؛ بیست سال پای مباحث كوهی از 

آقا ضیاء عراقی نشسته و همه آنها را یاد گرفته و حلاجی كرده است. در خصوص فلسفه و 

ها هم باید بگویم كه شما گوشه این منزل نشستی و به حر  این و آن گوش این حر 

اند، دروغی بیش نیست. بهتر است خود شما ال دادهكنی؛ در حالی كه آنچه به شما انتقمی

یك روز در سر درس ایشان حضور پیدا كنید تا حقایق روشن شود. در آخر هم گفت 

كنم كه به خاطر امام  زمان)ع( از این ها من از شما خواهش میگذشته از همه این حر 

تاثیر خودش را  های آشیخ هاشم قزوینی،اختلافات دست بردارید. این ملاقات و حر 

گذاشت و موضع مرحوم آشیخ مجتبی درباره مرحوم آقای میلانی، تاحدودی تعدیل شد و 

كسانی كه در صدد فتنه انگیزی بودند، عقب نشینی كردند. در مراسم جشن نیمه شعبان آن 

سال هم از آقای میلانی تقدیر خیلی زیادی به عمل آمد؛ از شخصیت علمی ایشان خیلی 

پس از آن، ایشان یك حالت استقلالی پیدا كرد و برخی افراد متحجر از دور تجلیل شد و 

های روشنفکر مانند محمد تقی شریعتی بود كه ایشان پراكنده شدند و تعدادی از شخصیت

 مخالف عابدزاده بود، دور آقای میلانی، جمع شدند. 
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آن جریانات، مفاخر خراسان: ارتباط آشیخ مجتبی قزوینی با مرحوم میلانی بعد از 

 چطور بود؟

در واقع ارتباطی با هم نداشتند و در مواقعی كه نیازی به ارتباط و تبادل نظر بود، به طور 

عمده آقای محمد رضا حکیمی و آقای دهشت و آقای شیخ عبدالحسین سبزواری، آقای 

 كرد،مدیر شانچی و یك شخصی به نام جعفر آقا كه ملا و باسواد بود ولی كفش دوزی می

 شد.این ارتباط برقرار می

 میلانی اللهآیتخصوصیات شخصیت 

 مفاخر خراسان: از خصوصیات اخلاقی و علمی مرحوم آقای میلانی برای ما بگوئید

آقای میلانی هم هوش و فراست بسیار زیادی داشت و هم بسیار متدین و متخلق به اخلاق 

ای مشهد، از حیث قداست ممتاز و توانم بگویم كه در میان علمالهی بود؛ من به جرأت می

گفت. ای داشت. همیشه از اخلاق و معنویت سخن میشاخص بود و تقوای فوق العاده

رسیدم؛ چه در درس و چه اوقات دیگر، یادم هست كه در غالب اوقاتی كه خدمتشان می

ای كه های م رضانهكرد. خصوصیت دیگر آقای میلانی این بود كه به حر مرا نصیحت می

كرد و از كرد و به تعبیر قرآن، كریمانه برخورد میشد، توجه نمیعلیه ایشان گفته می

آمد و هیچ وقت حاضر نبود خودش را به شمار می« اذا مروا باللغو مروا کراما»مصادیق

درگیر به این مسائل و نفسیات كند؛ اگرچه آقا سید محمدعلی میلانی، فرزند كوچك ایشان 

اش این بود كه اوضاع را آرام كند. پسر شد؛ ولی ایشان سعیل میگاهی وارد این مسائ

دیگر ایشان آسید نورالدین هم كه شباهت زیادی در ظاهر و قیافه به پدر داشت، در رفتار 

و عملکرد نیز چنین بود، به طوری كه آقای میلانی ایشان را به شهر ری فرستاد. در همان 

ام كه خودم ی به من نوشت كه اینجا گرفتار و بی پول شدهاایام اتفاقا سید نورالدین در نامه

را به او رساندم و یك شب مهمانش شدم و پولی به او دادم و دلجویی كردم و گفتم اگر 

توانم برگردم؛ چون پدرم امکان دارد دوباره به مشهد و پیش پدرت برگرد! گفت دیگر نمی

ال همین روحیه معنوی باعث شده بود خورند. به هرحاند و میهایی احاطه كردهرا گرگ

كه ایشان دو سنخ شاگرد و مرید داشته باشد، یك دسته مثل آقایان محمدرضا حکیمی، 
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شیخ عبدالله یزدی، سید جعفر و سید عباس سیدان و موسوی نژاد، اصحاب سرّ آقا بودند 

شان در و دعاها و توسلات مال آنها بود و جمعی هم مشتاق علم و مطالب نو و جدید ای

اصول و فقه بودند. وقتی آقای میلانی تدریس را در مشهد شروع كرد، به جهت این كه در 

كرد، با استقبال بسیار زیادی در حوزه و در میان اصول فقه، مطالب نو و جدیدی مطرح می

فضلا مواجه شد. به طوری كه شیخ علی تهرانی یکی از شاگردهای ایشان در آن مقطع، 

علمای ایران، آقای میلانی است. انصافا درس آقای میلانی خیلی منق ،  گفت كه اعلممی

موجز و پرمحتوا بود و همین جاذبه علمی موجب شد كه جمعی از فضلای مشهدی كه 

برای كسب علم به نجف رفته بودند، برگردند و در مشهد ماندگار شوند؛ آقایان علم الهدی 

برادران رضازاده، زنجانی و شیخ محمدرضا سبزواری، شیخ ابوالفضل، شیخ علی كاشانی، 

كرد، از آن جمله بودند. به این ترتیب، مهدوی دام انی كه همیشه در درس اشکال می

جایگاه آقای میلانی در مشهد تقویت شد و ایشان پر و بال گرفت. یادم هست كه در آن 

آوردند و یایام با این كه ضب  صوت چندان معمول نبود، برای درس ایشان ضب  صوت م

كردند. خود من هم مدتی در دروس اصول و فقه ایشان حاضر شدم؛ درس را ضب  می

شدم؛ با این حال تمام منتهی در درس فقه چون شب ها برگزار می شد كمتر حاضر می

نامیده می شود، از محضر « عروس الفقه»مباحث كتاب اجاره را كه مطالب جالبی دارد و 

چنان كه در درس اصول مرحوم میرزا احمد كفایی هم حضور پیدا ایشان استفاده كردم. هم

 كردم، تا ببینم علمیت كدام یك بالاتر است؟ كردم و بین دروس اینها مقایسه میمی

از خاطرات مربوط به جلسه درس ایشان این است كه یك بار درحال رفتن به درس، 

رسید؛ به محض اینکه به  صدای ایشان را از طریق بلند گو شنیدم و اشکالی به نظرم

هایم در دستم بود، اشکالم را مطرح كردم شبستان محل درس رسیدم و در حالی كه كفش

هایت را در جا كفشی بگذار و بعد بیا بنشین، ببینم اشکالت چیست و كه فرمود اول كفش

گویی؟ گفتنی است كه روزهای دوشنبه هم در بیت ایشان مجلس روضه بود كه چه می

رفت و عموما افراد باسواد و روشنفکر حاضر استاد محمد تقی شریعتی، منبر میمرحوم 

كردند شد، همه اقشار شركت میها برپا میشدند؛ اما در مجلس دیگری كه جمعهمی

سخنران مجلس نیز غالبا بنده بودم. همچنان كه منبری دهه اول محرم بیت ایشان هم من 

ی یك بار یك سخنرانی فلسفی مفصلی كردم كه جز یادم هست در محضر آقای میلان بودم.
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تعدادی از حضار همه بلند شدند و رفتند و بعد از سخنرانی هم آقای میلانی خیلی عصبانی 

ها چی بود گه گفتی؟ گفتم می خواستم یك سخنرانی علمایی شد وگفت این چرت وپرت

 ه استفاده ببرند.بکنم! گفت این حرفها را رها كن و یك حدیث و روایت بخوان تا هم

 نکات دیگر از شخصیت علمی 

مفاخر خراسان: حاج آقا! اگر در باره خصوصیات علمی آیت الله میلانی نکات دیگری 

 رسد بفرمائید.به ذهنتان می

آقای میلانی علاوه بر این كه از حیث اخلاقی شخصیتی بسیار متدین و صبور بود، در 

و مسل  در علم اصول و فقه بود. تسل  ایشان جهات علمی هم فوق العاده بحاث و نقاد 

در اصول به نظر بنده از تمام علمای مطرح وقت در ایران مانند امام خمینی و مرحوم آقای 

شریعتمداری و مرحوم آقای گلپایگانی و برخی از بزرگان نجف مانند مرحوم حکیم و 

علما و مراجع بزرگ مرحوم سید محمود شاهرودی بالاتر بود. من علاوه برحضور در درس 

قم، در درس هر یك از بزرگان نامدار نجف به مدت یکی دو ماه حاضر شدم و كیفیت 

بحثشان را دیدم در آن موقع مرحوم میلانی در پختگی و بیان و دسته بندی كردن مطالب 

علم اصول، بی نظیر یا كم نظیر یا بود. البته فقه آقای خوئی هم تراز و در مواردی، پخته تر 

آوردم و ایشان هم به ز آقای میلانی بود. من گاهی اسم آقای خوئی را پیش آقای میلانی میا

كرد؛ یادم هست یك بار در بحث اجاره و تناسب، خاطره یا مطلبی را از ایشان نقل می

موجر و مستاجر، ایشان روایتی را از امام باقر)ع( خواند و فرمود من از این روایت چیزی 

خویی، برداشت نکردم. بعد فرمود من مدت زیادی با آقای خوئی هم بحث بیشتر از آقای 

بودم و ایشان را در امور علمی بسیار دقیق یافتم. آقای خوئی و آقای میلانی، هر دو در فقه 

بسیار برجسته و شاگرد نائینی و محقق اصفهانی بودند و دقتشان فوق العاده بود نمونه این 

 تی از ل ات وارده در احادیث را به ابواب مختلف مثل استفعال برجستگی این بود كه مثلا ل

ها آقای آوردند. قبل از اینبردند و از آن معانی جدیدی در میو افعال و تفعیل می

كرد؛ من خودم در درس ایشان این روش را دیده بودم. البته آقای بروجردی این كار را می

كرد كه می« الفیه»در « ابن مالك»عار بروجردی گاهی برداشت خودش را مستند به اش

تر عربی مثل مرحوم آقای میلانی، آن را قبول نداشت و معتقد بود كه باید به منابع اصیل
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استناد شود؛ چرا كه لسان العرب كلمات عربی را با توجه به اشعار و ادبیات « لسان العرب»

و معصومین)ع( كه اهل حجاز حجاز در دوران جاهلیت، معنا كرده و این به ادبیات پیامبر 

های ل ت دوره متأخر مانند بودند، نزدیکتر است. تا این حد ایشان حساس بود و لذا كتاب

گفت این كتب ل ات را بر اساس فهم و مانند آن را اصلا قبول نداشت و می« المنجد»كتاب 

یاز به دقت و كنند. در حالی كه فتوا دادن امر مشکلی است و نها معنا میو دریافت مصری

های ل ت عصر متقدم بر گرفته از آثار عصر نزول قرآن فحص و جستجوی بسیار در كتاب

و صدور روایات دارد. برای من خیلی جالب و مهم بود كه آقای خوئی و آقای میلانی نگاه 

ای نسبت جدیدی به ادبیات و ل ات داشتند. همان گونه كه خود آقای میلانی دیدگاه ویژه

داشت و اصلاحیه ای بر آن نوشته بود؛ « وسائل الشیعه»ع روایی و بخصوص كتاب به مناب

در آن زمان آقای ربانی شیرازی هم مش ول اصلاح و تصحی  وسائل الشیعه بود. من سه 

های ایشان را گرفتم و پیش آقای میلانی بردم تا ببینم چه نظری دارد؟ ایشان جلد از نوشته

صلاحیه غل  است و نسخه اصلاحی من، بهتر است. من رفتم همه را رد كرد و گفت این ا

ای برسند؛ و آقای ربانی شیرازی را نزد آقای میلانی آوردم تا با هم گفتگو كنند و به نتیجه

اما بعد از سه ساعت بحث و گفتگو، نتیجه واحدی به دست نیامد و آقای ربانی خسته شد 

كنم. گیری میروم و كار خودم را پیاین میو گفت من حوصله ادامه بحث را ندارم؛ بنا بر

روی این حساب، وسائل تصحی  شده این دو بزرگوار در جلدهای دو، سه ، چهار، با هم 

 مشترك است؛ اما در بقیه مجلدات با هم تفاوت دارد.

 در باره نسخه اصلاحی وسائل الشیعه

 مفاخر خراسان: نسخه تصحیح شده آقای میلانی الان کجاست؟

ان زمان یك بار چاپ شد؛ منتها چون خوب چاپ نشده بود، دوباره دادیم تا اصلاح در هم

كنند؛ اما الان خبری ندارم كه چه سرنوشتی پیدا كرده است. آقای میلانی معتقد بود روایات 

كند؛ به همین وسائل الشیعه با آنچه در منابع اصلی آن یعنی كتب اربعه وجود دارد، فرق می

 زیادی برای مطابقت و تصحی  آن در كربلا و بعد در ایران كشید. جهت  ایشان زحمت
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مفاخر خراسان: این مطلبی که درباره تصحیح مخصوص اقای میلانی و چاپ آن 

دانستیم که تصحیح دیگری غیر از آنچه مرحوم فرمودید برای ما تازگی دارد و ما نمی

 آقای ربانی شیرازی انجام داده، وجود دارد!

ن تصحیحی وجود دارد، البته من بعدا دوباره پیش آقای ربانی رفتم و گفتم بیا بله یك چنی

و این تصحی  آقای میلانی را با كار خودت مطابقت كن تا دو كار متفاوت عرضه نشود كه 

پذیرد و نپذیرفت و گفت  نگاه من با آقای میلانی متفاوت است و ایشان این تطبیق را نمی

توانم ارم. موضوع را به آقای میلانی گفتم، گفت من كه نمیخود من هم دیگر حوصله ند

دنبال ایشان بدوم. من در حال انجام كار خودم هستم. ایشان اگر بخواهد، من نوشته هایم 

 گذارم.را دراختیارش می

مفاخر خراسان: در واقع، اشکال عمده آقای میلانی این بود که وسائل چاپ سنگی که 

ود، دارای اغلاط بسیار است و متنش با آنچه در کتب اصلی در آن زمان در اختیار ب

 مانند کافی و دیگر کتب اربعه، مطابقت ندارد؟

بله! ایشان نکات خاصی در تصحی  روایات داشتند، كه مصححان پیشین به آن توجه 

گفت اگر یك كلمه با تای نکردند، از آن جمله یادم هست كه ایشان به عنوان نمونه می

ته شود، یك معنا دارد و اگر با تای منقوط)ت( و كشیده نوشته شود، معنای گرد)ه( نوش

كند در حالی كه مصححان به این نکته توجه ندارند و از این نوع اشتباهات دیگری پیدا می

و جا به جا نوشتن كلمات كه ناشی از عدم دقت است، در وسائل وجود دارد كه باید 

 درست شود.

از اعمال عبادی و دینی یا نحوه زیارت کردن مرحوم آقای  مفاخر خراسان: حاج آقا!

 میلانی چیز خاص و جالبی به یاد دارید؟

من به  لطف الهی در مسیر خدمات دینی، توفیق زیادی داشتم و هرچه در این زمینه نصیبم 

شده، همه از خدا بوده است و من از خودم چیزی ندارم. فکر می كنم این قضیه هم لطف 

ه در آن دوران به ذهنم برسد كه در باب احوال معنوی بزرگان مشهد تحقیق خدا بود ك

كنم؛ روی این حساب، یك هفته حساب با قلم و كاغذ رفتم و جلوی درب حرم مطهر 
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شد، به دنبالش راه می افتادم تا ببینم هنگام رضوی ایستادم و هر آخوندی كه وارد حرم می

خواند یا رآن، زیارت جامعه و نماز جعفر طیار میدهد؟ آیا قزیارت چه اعمالی انجام می

تن از بزرگان درجه اول مشهد را دیدم و یادداشت  15نه؟ در این یك هفته، كیفیت زیارت 

چهار روز  كردم. آقای میلانی هر روز برای زیارت به حرم مشر  می شد؛ اما در طی هفته،

خواند و یك مرتبه امین الله را میخواند، دو بار، زیارت زیارت نامه امام رضا)ع(را می

خواند؛ اما آقای فقیه زیارت جامعه می خواند. نماز بعد از زیارت را هم در منزل می

آمد و بالای سرضری  سبزواری، شاید كسی باور نکند كه هر روز صب  برای زیارت می

مه و رفت و دعا و زیارت ناخواند و مینشست و فق  یك جزء قرآن را از حفظ میمی

خواند؛ من چند روز مراقب احوال ایشان بودم، به طوری كه ناراحت شد و گفت غیره نمی

خوانی؟ گفت نماز خواهم ببینم كی نماز شب میداری؟ گفتم میچرا دست از سرم بر نمی

 خوانم.شب مستحب است و من در بین راه می

 د؟مفاخر خراسان: حاج آقا! اعمال و زیارت بزرگان دیگر چطور بو

به نظر من اعمال هیچ یك از آقایان كامل و جامع نبود و هر كدام به یك جنبه توجه 

ای یکی دو نوبت بیشتر به حرم مشر  بیشتری داشتند؛ مثلا حاج آقا مجتبی قزوینی، هفته

آمد، برنامه مشخص و مستمری نداشت. معمولا پس از ورود شد و وقتی هم كه مینمی

رفت؛ خواند و مینشست و یك مقداری دعا میگذاشت و میای میعصایش را یك گوشه

آمد و هر شب زیارت مختصر امین اما مرحوم شیخ هاشم قزوینی هر شب برای زیارت می

خواند. گاهی هم زیارت جامعه كبیره و گاهی زیارت نامه مخصوص امام رضا)ع( الله می

د و همیشه در یك ساعت خواند. از حیث زمان ورود به حرم هم بسیار دقیق بورا می

شد. در كلاس درس هم این نظم فوق العاده را داشت و همیشه مشخص به حرم مشر  می

شد و  دقیقا هم سر وقت درس را زودتر از شاگردان و سر ساعت، دركلاس حاضر می

 كرد و واقعا از این جهت بی نظیر بود.شروع می

 کردند چطور بود؟ه اشکال میمفاخر خراسان برخورد آقای میلانی با شاگردانی ک

خواست بیش از پرداخت و اگر شاگردی میچندان به بحث و گفتگو با اشکال كننده نمی

داد؛ اما روش آقای خویی متفاوت بود كرد و گوش میاندازه حر  بزند، ایشان سکوت می
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 پرسید یاداد و اگر كسی ده بار هم سلوال میایشان خیلی خوب به اشکالات جواب می

-داد. یادم هست كه وقتی من اشکال میكرد، مرحوم آقای خویی جوابش را میاشکال می

گیری و كنی؛ درس را خوب نمیفرمود تو بی حساب وكتاب اشکال میكردم، می

گفتم آقا! قصدم بهره اشکالاتت از روی لجبازی است. من بدون مجامله و چاپلوسی می

 گفت مزخر  نگو!كرد و میان، حمل بر تملق میبرداری از انوار قدسی شماست؛ اما ایش

مفاخر خراسان:حاج آقا لطفا از ورود مرحوم آقای میلانی به عرصه مبارزه و                

 سیاست بگویید.

ورود ایشان همزمان با كودتای زاهدی و كنار گذاشتن مصدق از نخست وزیری شد و 

اد. به هرحال این وضعیت گذشت و مسائل حوادثی كه پس از آن سالها در ایران اتفاق افت

پیش آمد و اوضاع خیلی عوض شد. آقای كفایی خودش را وارد  43و  42سیاسی سال 

این قضایا نکرد؛ اما آقای میلانی رسما وارد گود مبارزه شد و در انجمن های ایالتی و 

د. یادم ولایتی از آقای خمینی حمایت كرد. به نظرم امام خمینی هم خیلی خوب پیش آم

هست آن روزی كه آقای خمینی از زندان آزاد شد، روزنامه اطلاعات نوشت كه آیت الله 

خمینی با نظر شاه همسو شدند و از زندان آزاد شدند؛ اما امام، تلگرافی خطاب به آقای 

میلانی فرستاد و از ایشان خواست كه در مشهد اعلام كند كه مطالب نسبت داده شده، دروغ 

لگرا  به دست آقای میلانی رسید و ایشان هم برای چاپ به خود من سپرد و است. این ت

من هم به وسیله دوستان فعال و پركاری كه در آن دوران داشتم، آن را چاپ و منتشر 

 كردیم.

 مفاخر خراسان: این تلگراف را امام فرستاد یا آقای میلانی ؟

م هم قضیه محاكمه ایشان مطرح شد؛ امام برای آقای میلانی فرستاد. قبل از آزاد شدن اما

خواست با محاكمه و اعدام امام خمینی، ایشان را از میان بردارد؛ اما علما و مراجع رژیم می

از جمله آقای میلانی به تهران آمدند و با طرح اجتهاد و مرجعیت امام، از ایشان دفاع كردند 

ه آقای میلانی در خیابان و موضوع محاكمه را به طور كلی منتفی كردند. یادم هست ك

منیریه در منزل آقای امینی مستقر شده بود. بعد از آزادی امام هم، علما و بزرگان به ملاقات 

رفتند؛ بنده با دونفر از دوستان خیلی سریع خودمان را به تهران رساندیم و به ایشان می
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از ما به هیچ كس اجازه ملاقات امام و آقای قمی كه با امام آزاد شده بود، رفتیم؛ اما بعد 

ملاقات داده نشد؛ حتی به مرحوم آقای سید احمد خوانساری اجازه ملاقات ندادند و اصلا 

-ورود و خروج را ممنوع كردند به طوری كه خود ما هم كه داخل منزل بودیم، نمی

توانستیم بیرون بیاییم. با شروع نهضت امام خمینی، من تقریبا درس و بحث را رها كردم و 

كه من دستگیر  1345بیشتر دنبال مبارزه و سخنرانی و منبر رفتن بودم و این روند تا سال 

شدم، ادامه داشت. بعد از آزادی هم از مبارزه و فعالیت تبلی ی علیه رژیم دست برنداشتم و 

انجام دادم كه از شهرت زیادی  1349در همین زمینه یك سخنرانی تند و كوبنده درسال 

بعد از شهادت مرحوم سعیدی من برای سرپرستی خواهرم به تهران آمدم. برخورداراست. 

در خصوص شهادت مرحوم سعیدی هم جالب است بدانید كه من خبر شهادت ایشان را 

از مرحوم آقای میلانی شنیدم. به این صورت كه یك روز از طر  بیت ایشان با من تماس 

صب  خدمتشان رسیدم، فرمود از آسید  خواهند شما را ببیند. منگرفتند و گفتند آقا می

محمدرضا سعیدی خبر داری؟ گفتم بله! حدود یك هفته پیش دستگیرش كردند. فرمود در 

ای؟ گفتم یك هفته كه زمان زیادی نیست تا من این مدت به خواهرت درتهران سر نزده

خدای نکرده هایش سر بزن! شاید بروم و به آنها سر بزنم! ایشان گفت برو به خواهر و بچه

مشکلی داشته باشند و نیازمند كمك و همراهی شما باشند. دلم گواهی بدی داد و گفتم آقا 

اند، بگوئید، من طاقتش را دارم. گفتند ای پیش آمده و اگر آقای سعیدی را كشتهاگر مسأله

ا اند و از طر  دولت با من تماس گرفتند و خواستند به شما كه ببله ایشان را شهید كرده

مرحوم سعیدی نسبت خانوادگی دارید، خبر بدهم. من فورا خودم را به فرودگاه رساندم و 

به تهران آمدم و به منزل آن مرحوم رفتم و دیدم خانه شلوغ است و صدای گریه و زاری 

آید. مرحوم آقای طالقانی هم جلوی مسجد نزدیك منزل ایستاده بود و دكتر شیبانی را می

مده بود، دستگیر كردند. جنازه مرحوم سعیدی را به جای تحویل دادن برای تسلیت گفتن آ

به خانواده، خودشان برای دفن به قم بردند، قبل از رسیدن ما دفن كردند. در قم هم آقای 

كلانتری به جهت سخنرانی در مراسم مرحوم سعیدی دستگیر كردند. بعد از این جریانات، 

لی درخواست كرد كه در مشهد بمانم كه پذیرفتم من یك سفر به مشهد رفتم كه اقای كمی

 و ماندم.

 مفاخر خراسان: روش و منش آقای میلانی در مسائل اجتماعی و سیاسی چگونه بود؟
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به نظر بنده، منش آقای میلانی در این زمینه بسیار خوب بود، ایشان خیلی قائل به شلوغ 

عتقاد داشت. هتك و توهین به كاری و برهم زدن اوضاع نبود. به قانون و مراعات آن، ا

های مسالمت آمیز تافت. حتی با شاه هم خیلی مدارا كرد و طرفدار روشافراد را برنمی

بود. در ارتباط با علما و بزرگان هم ضمن حفظ احترام آنان اگر قصد ملاقات و دیدار 

دكتر آورد كه مثلا مریضم یا كار دارم. آقای گفت و بهانه نمینداشت، به صراحت می

شادمان)داماد آقای نمازی شیرازی( كه با بنده دوست بود و علاقه زیادی هم به آقای میلانی 

گفت آقای كفایی دوبار از آقای میلانی برای منزل خود دعوت داشت، در همین زمینه می

 كرد؛ ولی ایشان نپذیرفت و اصرار ما هم نتوانست در تصمیم ایشان ت ییری ایجاد كند. 

 ان: واکنش مرحوم آیت الله میلانی به شهادت آقای سعیدی چه بود؟مفاخر خراس

ایشان خیلی از این قضیه متاثر شد؛ منتهی واكنش رسمی نشان داد و پیام تسلیت علنی 

نفرستاد و در واقع اعتقاد چندانی به این نوع كارها نداشت. حتی هنگامی كه خبر شهادت 

یلی درگیر مبارزه و این مسائل نکن! تو مرحوم سعیدی را به من داد، گفت خودت را خ

باید همه همتت را صر  درس و بحث كنی! اگر وقت كافی برای درس بگذاری، من به 

 دهم، به مدارج علمی بالایی برسی! كه متاسفانه من این نصیحت را گوش ندادم. تو قول می

 ات از ایشان دارید؟مفاخر خراسان: حاج آقا! شما اجازه نقل حدیث و اخذ وجوه             

-اجازه نقل حدیث از آقای میلانی دارم؛ اما در باره اخذ وجوهات، به ایشان گفتم كه نمی

توانم برای شما وجوهات جمع كنم؛ چون من خودم اینجا دارای ثروت و مکنتی هستم كه 

گویند با پول مردم و وجوهات با كار به دست آمده؛ حال اگر از مردم وجوهات بگیرم، می

به این ثروت رسیده است! آقای میلانی كمی ناراحت شد و فرمود پس اجازه اخذ 

خواهم؛ اما این حر  را زدم تا از من انتظار جمع كردن خواهی؟ گفتم میوجوهات نمی

وجوهات را نداشته باشید. به هرحال من اجازه نقل حدیث و اخذ وجوهات را از ایشان 

به همراه مدارك و اسناد دیگر  46به منزل ما در سال  گرفتم؛ اما متاسفانه در حمله ساواك

از جمله اجازاتی كه از حضرات آیات سید محسن حکیم، عبدالهادی شیرازی، سید محمود 

های درسی و مطالبی كه برای سخنرانی و منبر آماده كرده بودم، شاهرودی داشتم و نوشته
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لتماس كردم كه مداركم را بدهند، به غارت رفت. بعدا چند بار به ساواك مراجعه كردم و ا

 قبول نکردند. پس از انقلاب هم هر چه گشتم نتوانستم آنها  در میان اسناد ساواك پیدا كنم. 

های خاصی برای مشکل های شما دستورالعملمفاخر خراسان: من در میان نوشته

 اید؟گرفتهها را از کدام یک از اساتید خواستم از خدمتتان بپرسم اینگشایی دیدم؛ می

ام؛ بعضی از آنها را از آیت الله بهجت و آقای نجابت از اساتید و بزرگان متعددی گرفته

ها برای دیدن ایشان به  ام. آقای بهجت، دوست و رفیق آقای نجابت بود و تابستانگرفته

 پرداخت. یك مقداری از این ادعیهرفت و در كنار آن به كار تبلیغ و منبر هم میشیراز می

مثل دعای مشهور لوح محفوظ را از سید عبدالحسین حافظیان مشهدی یاد گرفتم؛ ایشان 

دو سه تا دعای معمولی به من یاد داد؛ ولی به هرحال نتوانست با من كنار بیاید و پس از 

خوری و به صلاح خودت هم نیست پیش چندی مرا بیرون كرد و گفت تو به درد من نمی

طف خدا بود كه من در آن مقطع از فقه و حقوق و درس و بحث من باشی البته شاید هم ل

جدا نشوم؛ اگرچه بالاخره جدا شدم و به سراغ كارهای سیاسی رفتم كه از این بابت 

گیرم. در متأسفم؛ اما از جهتی هم خوشحالم كه در امور سیاسی، مسائل را به سرعت می

د حلبی هم كه دوست و هم خصوص اذكار هم باید عرض كنم كه از خود آقا شیخ محمو

رفت. از شیخ عبدالله بحثم بود، اذكاری را یاد گرفتم؛ اگرچه ایشان در ابتدا زیر بار نمی

گلپایگانی هم اذكاری را گرفتم. ایشان پیدا كردن اشیاء گم شده را با خواندن آیه الکرسی 

 به من یاد داد. 

خواندن و نماز جعفر طیار و یك نکته خیلی ظریف به شما بگویم هفت بار آیه الکرسی 

ها موثر است. زیارت امام رضا )ع( رفتن، بسیار در رفع مشکلات و برآورده شدن خواسته

تواند به دینم ضرر بزند، ام هر مشکل سیاسی كه میمن با انجام این اعمال از خدا خواسته

بدهم؛ بحمدالله  مرا از آن اگاه كند تا به حول و قوه الهی از آن بپرهیزم و خودم را نجات

این خواسته من به اجابت رسیده و من خاطرات زیادی در این زمینه دارم كه به یکی دو 

كنم؛ مورد اول كه با مرحوم آقای میلانی هم ارتباط دارد این است كه در نمونه اشاره می

ای از مشهد زنگ زد و گفت كه  من تهران بودم. یك روز آقای خامنه 53یا 52سال 

خواهیم شما هم حضور داشته به مشهد برسان، فردا اینجا جلسه داریم، می خودت را

باشید. گفتم جلسه كجاست و چه كسانی هستند و در باره چیست؟ گفت شما بیا اینجا 
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داخل پرانتز عرض  -شوی! من روز بعد رفتم فرودگاه كه مرحوم حلبی را دیدمخبردار می

معتقدم آنچه درباره ایشان و  انجمن حجتیه گفته كنم كه من به ایشان خیلی علاقه دارم و 

شود، بی اساس است و در واقع طرفداران دكتر شریعتی با هواداران شیخ محمود حلبی می

خواستند حریفشان را از میدان به در كنند و خودشان درگیر شده بودند و با این اتهامات می

  -ن افراد وارد معركه و گرفتار كردندها را اش ال كنند؛ امام را نیز همیهمه مناصب و پست

روی؟ گفتم برای زیارت به مشهد می روم؛ به هرحال، آقای حلبی از من پرسید كجا می

یك كاری هم دارم. گفت بیچاره! آن كار كه می گویی، یك كار سیاسی است؛ به نظر من 

بیشتر است  تو هدفت را از این سفر، فق  زیارت مادرت قرار بده كه ثوابش هم از زیارت

كند. گفتم چشم و و هم از آن كار سیاسی! مطملن باش كه ورود در آن كار تو را بیچاره می

سوار هواپیما شدم. وقتی رسیدم، اول رفتم سراغ مادرم وحال و احوالش را پرسیدم و بعد 

به قصد زیارت حرم، از منزل بیرون آمدم و با خودم گفتم اول یك صفایی به سر و صورتم 

و غسل زیارت بکنم و بعد به حرم مشر  بشوم. برای اصلاح، وارد آرایشگاه محل  بدهم

شدم، آرایشگر بخشی از موهایم را كوتاه كرده بود كه یك نفر آمد و برای یك كار 

ضروری او را برد و من هم به آرایشگاه دیگر رفتم، وقتی كار اصلاح به پایان رسید به ظهر 

تم خودم را به حرم برسانم به همین جهت راه افتادم كه توانسنزدیك شده بودیم و نمی

خودم را به مسجدی كه در آن نزدیکی بود، برسانم در بین راه به راننده سابقم در مشهد به 

نام حاج حسن برخوردم ضمن احوالپرسی گفتم الان كجا كار می كنی؟ گفت من راننده 

دیشب آقای میلانی را به همراه  آقای میلانی شدم. گفتم از آقای میلانی چه خبر؟ گفت

آوردم. در بین گفتگوی پدر و پسر، شنیدم كه آقای پسرش آسید محمد علی از جایی می

میلانی اسم شما رو آورد و گفت اگر سید مهدی آمد، چکار كنیم؟ بعد شنیدم كه آقای 

دش توانیم جواب رد به ایشان بدهیم. راننده خومیلانی گفت اگر سید مهدی بیاید نمی

انست موضوع چیست؛ اما من فهمیدم و از لطف و عنایت خدا كه مسأله را برایم دنمی

ام گرفت و از سر شوق ده روشن كرد و از یك مسأله خطرناك و عجیب نجاتم داد، گریه

تومان به این بنده خدا دادم و بعد از نماز، خودم را به آن جلسه رساندم و از آنجا كه به 

-م، وقتی قضیه را مطرح كردند، گفتم آقای میلانی حر  شما را نمیبرده بودموضوع پی
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كند. كه من هم به جهت عجیب و پذیرد. گفتند اگر از طر  شما مطرح شود، قبول می

 خطرناك بودن مسأله، زیر بار نرفتم 

نمونه دیگر این است كه وقتی من در زندان بودم، یك بار ساواك، به سند و مدركی درباره 

پیداكرده بود و به همین خاطر نصف شب آمدند و گفتند خودت را برای من دست 

خواهند از دانی برای چه میبازجویی آماده كن! آقای حداد عادل كه پیش من بود گفت می

های سازمان مجاهدین خلق لو رفته اند و تو بازجویی كنند؟ گفتم نه! گفت گروهی از بچه

ای كه در این زمینه داشتم به دست جه شدم كه نامهاند. من متواحتمالا آنها چیزی گفته

ام را آوردند و من نامه را روی ساواك افتاده است. وقتی به اتاق بازجویی رفتم، پرونده

پرونده دیدم. روی صندلی نزدیك پرونده نشستم وگفتم برای چه مرا احضار كردید؟ مامور 

ش به من نبود، گفت فعلا بازجویی كه ظاهرا مش ول درست كردن چیزی بود و حواس

بنشین و صبر كن تا بگویم! من هم با استمداد از امیرالمومنین یك دستم را روی نامه 

پرونده گذاشتم و با دست دیگرم شروع كردم به بازی كردن با سوزنی كه روی میز بود و 

 زدم، تا توجهش به برداشتن نامه جلب نشود. از طرفیدرهمان حال با مامور هم حر  می

ترس داشتم كه بازجو صدای خش خش كاغذ را بشنود كه با لطف و عنایت خدا، یك نفر 

با وی مش ول حر  زدن شد و من از فرصت استفاده كردم و نامه را برداشتم. بعد با خودم 

گفتم حالا نامه را چکار كنم؟ كه باز خدا عنایت كرد و برق رفت و مامور به من گفت پاشو 

ام گرفت و خدا را شکر كردم. بعد از این ماجرا ت خوشحالی گریهبرو بیرون! كه از شد

یك بار دیگر این بازجو كه به قضیه شك كرده بود، مرا خواست و گفت آن شب یك نامه 

 دانی كجاست؟ گفتم من خبر ندارم و آمدم. ات بود تو نمیداخل پرونده
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 بسم الله الرحمن الرحیم                                                 

 مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حجتی کرمانی

 

مرکز مفاخر خراسان: جناب آقای حجتی با تشکر از فرصتی که به این مرکز دادید. جنابعالی از 

اید و با مراجع و بزگانی مانند مبارزانی هستند که بیشترین دوره زندان سمتشاهی را طی کرده

میلانی در مشهد هم ارتباط داشتید در آغاز خواهشمندیم که از زندگی و تحصیلات و  اللهآیت

 مبارزات سیاسی توضیح دهید.

 شرح کوتاهی از زندگی

و تحصیلات مقدماتی را  مكرمان متولد شدشهر در  ش1311محمد جواد حجتی كرمانی در سال من 

لام والمسلمین حاج میرزا عبدالحسین حجتی الاسمرحوم حجه پدر اینجانب .مدر همان شهر گذراند

در  1324در سال  ایشان هستم. فرزند ارشدو اینجانب  كرمانی روحانی و زاهد معرو  كرمان است

الله صالحی كرمانی، مرحوم آقای حقیقی و مدرسه معصومیه كرمان نزد اساتیدی همچون مرحوم آیت

گفتند شان با هم بودیم. دیگران به ما میخواندم و از آن سال تا زمان شهادت ای... درس می

الله العظمی در محضر مرحوم آیت  1336و تا سال  مبه قم عزیمت كرد 1331در سال «. جوادین»

الله منتظری به تحصیل فقه، و آیت  (استاد علامه طباطبائی)ره، (حضرت امام خمینی)ره (بروجردی)ره

و از همان آغاز با مجاهد شهید حضرت سیدمجتبی نواب صفوی)ره( آشنا  ماصول و فلسفه پرداخت

 م. و بدان وفادار ماند هو از افکار انقلابی وی الهام گرفت مشد
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ای كه به دست عمال ساواك در كرمان از قتل ناجوانمردانه پس 1332در سال از نظر مبارزات سیاسی 

و طرح تبعید، به قم كه به این قتل داشتم  تندی آمیزهای اعتراضصورت گرفت و به دنبال سخنرانی

 .مو همراه فرمان امام راحل و پیام آن فقید بزرگوار به مردم كرمان به این شهر بازگشت مرفت

ر منصور به دست شهید پرافتخار محمد بخارایی، در رابطه با ، پس از ترو1343در بهمن ماه 

در آبان ماه  .مماه از زندان ازاد شد 3و پس از حدود  مسخنرانی در مسجد جامع تهران به زندان رفت

نفری در حالی كه تنها  55به خاطر عضویت در حزب مسل  ملل اسلامی در یك گروه  1344

از  1354و در شهریور ماه  مسال زندان محکوم شد 11و به دستگیر و محاكمه  مروحانی گروه بود

سیدمصطفی الله حاج پس از سخنرانی در چهلم مرحوم آیت 1356در آذر ماه  .مزندان آزاد شد

و تا نخستین  مهر تبعید شددر مسجد اعظم قم، در كرمان دستگیر و به شهرستان ایرانش (خمینی)ره

. در فروردین مدر این شهرستان سر برد ایاللته خامنهحضرت آیتدر معیت  1357روزهای سال 

از ایرانشهر به سنندج ت ییر یافت و تا شهریور ماه همان سال در سنندج  نخستتبعیدگاه از  1357

 .متبعید بود

و  مدر هنگام ت ییر محل تبعید از سنندج به جیرفت، در تهران دستگیر شد 1357در شهریور ماه 

و به محل تبعید خود به  ماز زندان آزاد شد 1357. در آبان ماه مكمتر از دو ماه را در زندان گذراند

در اوج  1357ذرماه در آ .مو دوران كوتاه پایان تبعید خود را در جیرفت گذراند مجیرفت رفت

مبارزات ضد رژیم مردم ایران و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی از تبعیدگاه خود به كرمان رفت و 

 .24 .مو در مراحل پیروزی انقلاب به انجام وظیفه اشت ال ورزید مدر مبارزات مردم شركت جست

                                                           
نمایندگی مجلس ( 1357-1359امامت جمعه كرمان ) :محمدجواد حجتی كرمانیجناب آقای های ها و مسلولیترخی از سمتب. 24 

مشاورت فرهنگی مقام محترم ریاست ( 1359-1363شورای اسلامی )اول مجلس إل نمایندگی دوره(. 1358خبرگان قانون اساسی )

مشاورت (. 1369-1377نمایندگی مجلس خبرگان رهبری دوم از كرمان )(. 1363-1368ای( )ا... خامنهجمهوری )حضرت آیت

ریاست (. 1368-1377المعار  بزرگ اسلامی )عضو هیأت علمی و هیأت امنای دائره(. 1368-1377فرهنگی وزارت امور خارجه )

سه جلد ترجمه فارسی تفسیر   :برخی از آثار محمد جواد حجتی كرمانی( 1371-77هیأت امنای بنیاد فرهنگ و اندیشه معاصر )

اسرار سقیفه )ترجمه السقیفه استاد فقید محمدرضا المظفر صاحب . جلوه مسی ( شریف المیزان تألیف استاد علامه طباطبائی )ره

  .رواب  اجتماعی در اسلام. حسین بن علی)ع( حماسه تاریخ. مرزهای ایدئولوژیك( منطق و اصول مظفر
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 میلانی اللهآیتخاطرات از 

 ای ما و خوانندگان این مجموعه توضیح دهید.میلانی بر اللهآیتخاطرات خود از حضرت 

میلانی، به عنوان مقدمه عرض كنم همانطور كه به جناب  اللهآیتپاسخ در پاسخ به خاطرات خود از 

الله موحدی كرمانی) امام جمعه موقت تهران( كه آقای ایازی هم گفتم، به نظرم مناسب است با آیت

ایم و در مدرسه معصومیه سالگی با هم بزرگ شده 15-14 نسبت خانوادگی با ما دارد و ما از سنین

ای در باره مرحوم آقای میلانی كرمان با ایشان و شهیدان باهنر و ایرانمنش هم مباحثه بودیم، مصاحبه

صورت بگیرد؛ چون ایشان مدتی در مشهد، شاگرد آیت الله میلانی بود و به نظرم تقریراتی هم از آن 

تواند شناخت ین كه رابطه عاطفی و نزدیکی هم با ایشان داشته است كه میدروس دارد. علاوه بر ا

 بهتری از مرحوم آقای میلانی ارائه بدهد.

آید كه اولین بار اسم آقای میلانی را هنگام كنم، یادم میاما خود من وقتی خاطراتم را مرور می 

ن شهر، شنیدم؛ البته از دلائل مهاجرت ایشان از كربلا به مشهد مقدس و تاسیس حوزه علمیه در ای

رسد كه به دعوت برخی از اساتید و علاقمندان ایشان بوده مهاجرت ایشان اطلاع ندارم؛ اما به نظر می

خرداد و دستگیری امام خمینی و 15است. این اسم همین طور در خاطرم بود تا این كه در واقعه

ران، دوباره اسم ایشان مطرح شد؛ البته مهاجرت علما و مراجع ازجمله مرحوم آقای میلانی به ته

ای صادر كرده باشد كه من های ایالتی و ولایتی هم اعلامیهدهم ایشان در جریان انجمناحتمال می

حضور ذهن ندارم؛ اما چهره ایشان به صورت روشن و مشخص، بعد از هجرت علمای ایران به 

ید نهضت به وسیله روحانیت و مراجع تهران، در ذهن من نقش بست. با دستگیری امام خمینی با

یافت؛ مراجعی كه در آن زمان همطراز امام بودند و این طور نبود كه آیت الله خمینی امتیاز ادامه می

خاصی بر دیگر مراجع داشته باشد؛ منتها به خاطر شجاعت خاصی كه در امام خمینی بود و در 

طبیعتا در راس قرار گرفت و بعد از دستگیری امام  های ایشان نمود یافت، ایشانها و سخنرانیاعلامیه

القاعده، باید مراجع، تداوم بخشی به نهضت را برعهده بگیرند كه در قم آیت الله خمینی، علی

شریعتمداری بود كه به تهران مهاجرت كرد و از مشهد آیت الله میلانی آمد. مبارزه در آن ایام با 

عبدالعظیم قه تهران ادامه پیدا كرد؛ آقای شریعتمداری در شاهمحوریت این دو مرجع بزرگ در دو منط

در باغی وسیع اقامت داشت و آیت الله میلانی در منطقه منیریه، در منزل یکی از تجار تهران كه از 

مریدان ایشان و از اعضای انجمن حجتیه )آقای امینی( بود، ساكن شد. در آن ایام، علمای بزرگ از 
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ای از همراهان، آمدند و در تهران مستقر شدند. خود بنده هم از كرمان به عدهها با همه شهرستان

همراه مرحوم آیت الله صالحی آمدم. آقای حاج شیخ محمد هاشمیان كه بعدا امام جمعه رفسنجان 

ای را با تقریبا هر یك از علمای درجه اول شهرها عده شد، هم از ابتدا همراه آیت الله صالحی بود.

دادند، به ده بودند. خود علما و فضلای قم و تهران هم جمع قابل توجهی را تشکیل میخود آور

كردم، حدود طوری كه در مجالس عمومی آقای شریعتمداری یا آقای میلانی كه من گاهی شركت می

نفر روحانی، گرداگرد این دو بزرگوار حضور داشتند. علاوه بر این، جمعیت زیادی از مردم هم  511

آمدند، كه برای شاه و رژیم، موضوعیت داشت و مسأله بود. اگرچه برای دن این دو مرجع میبه دی

خود علما، نفس مهاجرت و اعتراض به بازداشت امام مهم بود. بعد از این كه مهاجرت صورت 

هایی بین این دو مرجع و شاه و نخست وزیر و دستگاه امنیتی رژیم، رد و بدل شد؛ راب  گرفت، پیام

ها هم حاج آقا روح الله كمالوند، از علمای برجسته و بانفوذ لرستان و خرم آباد بود كه رژیم پیام این

هم به جهت ذهنیت باقی مانده از اقتدار مرحوم آیت الله بروجردی كه ایشان هم از منطقه لرستان 

یم بود و ما در آن رسان بین این آقایان و رژكرد. به هرحال ایشان پیامبود، روی ایشان هم حساب می

شنیدیم كه چند مرتبه آقای كمالوند از طر  آقای شریعتمداری و آقای میلانی با شاه ملاقات زمان می

كرده است. در خصوص آقای میلانی و آقای شریعتمداری باید عرض كنم كه هر دو مورد علاقه 

بهه ملی و نهضت آزادی بودند؛ ولی گرایش ج مذهبی -روشنفکران مذهبی و به اصطلاح، جریان ملی

دانستند و ایشان را به به مرحوم آیت الله میلانی بیشتر بود و در واقع آقای میلانی را از خودشان می

گرایانه، بیشتر قبول داشتند، اگرچه با آقای شریعتمداری هم جهت گرایش به مصدق و گرایش ملی

ذهنیت اعضای جبهه ملی و فعالان  ارتباط خوب و نزدیکی داشتند؛ اما احساس من این بود كه در

ها به خاطر نهضت سیاسی این گروه، آقای میلانی، برجستگی بیشتری دارد؛ البته آن روزها همه گروه

كردند و چون مبارزه با شاه بود، همه امام خمینی به صورت علنی یا مخفی، فعالیت و مبارزه می

ها، جبهه ملی بود، این دند. یکی از این گروهكسانی كه از شاه لطمه دیده بودند، به عرصه آمده بو

گرا و مرداد و سرنگونی دولت دكتر مصدق، به همراه دیگر روحانیون ملی 28گروه، بعد از كودتای 

اعضای نهضت مقاومت ملی كه توس  مرحوم آقای طالقانی و مرحوم حاج آقا رضای زنجانی 

مام خمینی، شروع به فعالیت كردند و من یادم تأسیس شده بود، در محاق رفته بودند، بعد از نهضت ا

هست كه مشاور نزدیك مرحوم آیت الله میلانی، مرحوم آقای سید صدر الدین جزایری، از روحانیون 

نزدیك به جبهه ملی بود و خود نهضت آزادی هم با ایشان به عنوان یك شخصیت روحانی با 

است كه آقا سید صدرالدین، راب  آقای  های ملی، ارتباط داشت. در واقع ذهنیت من اینگرایش
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میلانی بود با جبهه ملی و نهضت آزادی بود. مرحوم آقا سید مرتضی جزایری )پسر مرحوم سید صدر 

الدین( هم پیك آقای میلانی بود؛ ایشان در آن ایام از فضلایی بود كه در ردیف آقایان امام موسی 

آمد؛ علت مقایسه بنده هم این است كه آقای صدر، مکارم شیرازی، بهشتی و مطهری به شمار می

 نوشت. جزایری در كنار این آقایان در مجله مکتب اسلام مقاله می

درباره آقای میلانی باید بگویم كه ایشان اهل مشورت و رایزنی و همفکری بود. همچنان كه آقای 

هست كه صلابت و شریعتمداری هم از این ویژگی برخوردار بود؛ منتها ذهنیت من چنین بود و 

صراحت آقای میلانی بیشتر از آیت الله شریعتمداری بود؛ آقای شریعتمداری به نرمش معرو  بود و 

هایی با لحن تند به رژیم نبود. من خودم این ویژگی را در اهل تند حر  زدن با  شاه و ارسال پی ام

ترور حسنعلی منصور به دست  كنم؛ بعد ازای نقل میكرده بودم كه در ضمن خاطرهایشان مشاهده 

های مؤتلفه، كه به دستگیری، محاكمه و صدور حکم اعدام برای چهار نفر از اعضای نیروهای هیأت

این جمعیت، یعنی محمد بخارایی، نیك نژاد، صفار هرندی و صادق امانی انجامید، ما، جمعی از 

 ر مروارید )سلمه الله( از فضلای قم را در منزل مرحوم آیت الله سعیدی و آقای شیخ علی اص

های فعال و مبارز آن دوران، جمع كردیم و با كمك و هدایت مرحوم آیت الله محمدی گیلانی چهره

نفر از طلاب قم را  111و مرحوم آیت الله ربانی شیرازی كه تقریبا از گرداندگان اصلی بود، حدود 

گذاشتیم كه هر گروهی در بیت یکی از تجهیز  و به سه گروه حدودا سی نفره تقسیم كردیم و قرار 

مراجع معرو  قم، یعنی حضرات آیات گلپایگانی، شریعتمداری و نجفی مرعشی، به عنوان اعتراض 

به حکم  اعدام اعضای مؤتلفه، متحصن شوند. من و مرحوم آقای محمدی گیلانی، سرپرستی و 

الله گرفتیم. راب  آیتنمایندگی طلاب متحصن را در بیت آیت الله شریعتمداری به عهده 

-شریعتمداری با شاه، سناتور بهبودی، سناتور انتصابی تبریز بود كه هر وقت آقای شریعتمداری می

كرد. درخصوص  این قضیه هم آقای خواست برای شاه پی امی بفرستد، او را از تهران احضار می

كه به نمایندگی از طلاب شریعتمداری او را خواست و از بنده و آقای محمدی گیلانی دعوت كرد 

متحصن، با او به عنوان نماینده شاه صحبت كنیم. من در آن جلسه چون جوان، انقلابی، نترس و 

شدیدا تحت تاثیر نواب صفوی بودم، خیلی تند با سناتور بهبودی حر  زدم و از جمله گفتم  كه 

ا اعدام كنید؛ این كار خیلی های مسلمان رشما از طر  ما به اعلیحضرت بگویید شما نباید این بچه

خطرناك است و ممکن است خطراتی هم برای خود شما در بر داشته باشد. آقای محمدی گیلانی 

كردی كه آیت گفت شما آن روز طوری صحبت كرد و میبعد از انقلاب همواره از آن جلسه، یاد می
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چرا در حضور او این طور با الله شریعتمداری رنگش پرید و به لرزه افتاد و خیلی نگران شد كه 

ها به حساب آیت الله میدهی؟! چون این حر زنی و چنین پیامی را به شاه نماینده شاه حر  می

شد و ممکن بود پیامدهایی را برای ایشان درپی داشته باشد. در حالی كه شریعتمداری گذاشته می

 د نبود. ای نداشت و اهل برخورد تنآقای شریعتمداری اصلا چنین روحیه

زنند، همان مشی و روش هایی كه میالبته جا دارد عرض كنم كه به نظرم ایشان برخلا  تهمت

كرد. من قبلا تصورم مرحوم آیت الله بروجردی را در ارتباط با شاه داشت و مانند آن مرحوم رفتار می

ا دارد؛ ولی به این بود كه آقای بروجردی همان شجاعت امثال نواب صفوی یا آیت الله كاشانی ر

داند؛ اما وقتی این ذهنیتم را با مرحوم جهت شرائ  و موقعیت كشور، برخورد تند را به صلاح نمی

سید جعفر شهیدی كه اهل بروجرد بود، در میان گذاشتم، ایشان گفت آقای بروجردی اینطور كه شما 

كه آقای بروجردی هم  كنید، نبود. از آن زمان به بعد در ذهن من این موضوع جا گرفتتصور می

ای مانند آقای شریعتمداری داشته و به تعبیر بهتر دیگر، آقای شریعتمداری، همان راه آقای روحیه

پیموده كه درجای خود شایسته بوده است؛ منتها وقتی این روش و صاحبان آن، در بروجردی را می

مورد اتهام قرار گرفتند و طرد  برابر شخصیتی مثل آقای خمینی قرار گرفتند، رنگ باختند و یا حتی

 شدند. در حالی كه  این بندگان خدا پیروان همان مکتب آیت الله بروجردی بودند. 

بنابراین، منظورم این است كه بعد از هجرت علما و مراجع به تهران، مهاجرین، این بزرگان برخورد 

رفت و آمد در جلسات این  مسالمت آمیز را در پیش گرفتند. من خودم از نزدیك شاهد بودم و با

دیدم كه سکوت محض بر جلسات حکمفرما است و حتی جرات یك صلوات بلند هم بزرگان می

كردم كه بلند شوم وحرفی بزنم و شعاری بدهم و الله وجود نداشت. گاهی من با خودم فکر می

راض خاموش، به گفتم، شاید همین اعتدانستم و با خودم میاكبری بگویم؛ ولی باز به مصلحت نمی

تر باشد و اگر اعتراض تند و شدید صورت بگیرد، ممکن است موجب گرفتاری و صلاح نزدیك

 دستگیری دیگر بزرگان و مراجع گردد. 

 اللهآیتانس و الفت با 

بعد از این جریان، حشر و نشر ما با آقای میلانی زیاد شد و یادم هست دریکی از سفرهایم به مشهد، 

برای ناهار دعوت كرد و با هم ناهار خوردیم. البته ارتباط ما با آقای شریعتمداری هم ایشان بنده را 

خیلی زیاد بود و ایشان هم در همان ایام هجرت، آیت الله صالحی و آقای شیخ حسین هاشمیان)امام 
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جمعه رفسنجان( و بنده را برای ناهار به محل اقامتش در شاه عبدالعظیم دعوت كرد. در آن زمان، 

نحله آقای شریعتمداری خیلی وسیع بود و علما و فضلای زیادی مثل آقایان مکارم شیرازی، سبحانی، 

دادند و یا در مجله سید موسی صدر و مطهری، جزء كسانی بودند كه در دارالتبلیغ ایشان درس می

 زدند.مکتب اسلام كه به ایشان وابسته بود، قلم می

شیخ صدوق را بازنویسی و بر حسب « امالی»ی این است كه من ای دیگر از آیت الله میلانخاطره 

موضوعات تبویب كرده بودم و مثلا باب  اول را به خدا، باب دوم را به پیامبر)ص(، باب سوم را به 

للالی »ائمه)ع( و باب چهارم را به معاد و همین طور ابواب دیگر، اختصاص داده بودم و اسمش را 

جزوه نزد من هست كه هنوز به چاپ نرسیده  5الان نسخه خطی آن در گذاشته بودم كه « الامالی

است. یك بار در سفری به مشهد مقدس آن را در اختیار مسلول انتشارات آستان قدس قراردادم 

وگفتم اگر صلاح دانستید، ترجمه و چاپ كنید كه ظاهرا هنوز چاپ نشده و همینطور باقی مانده 

ی ارزشمند است، تقریظی است كه مرحوم آیت الله میلانی با است؛ اما چیزی كه برای من خیل

كنم و اگر گردم، پیدا نمیاست كه متأسفانه گم شده و هرچه میدستخ  خود، بر این كتاب نوشته 

پیدا شود در واقع زینت بخش كتاب خواهد بود؛ ایشان این تقریظ را به زبان فارسی و با خطی زیبا 

انند آقای خمینی، خ  خیلی زیبایی داشت؛ منتهی به نظرم خ  آقای نوشته است. آقای میلانی هم

میلانی، خیلی جالب و ملی  و شکسته بود و خصوصیتی داشت كه من اسمش را ملاحت خطی 

 بودم .  گذاشته

 جایگاه علمی

دانم كه در اوج علمی و های و مراتب علمی مرحوم آیت الله میلانی همین قدر میدر باره ویژگی

توانم وارد جزئیات شوم و باید از شاگردان بوده؛ اما چون من شاگرد ایشان نبودم، چندان نمی فقاهت

مبرز ایشان بپرسید؛ در باره خصوصیات اخلاقی آقای میلانی هم باید عرض كنم كه ایشان مظهر 

كردم كه بسیار اهل مناجات، تواضع و اخلاق و به اصطلاح عرفان و معنویت بود و من احساس می

دعا، راز و نیاز و اهل سیر و سلوك است. یادم هست آقای سید كمال شیرازی، از دوستان نزدیك من 

ها بود و با امام خمینی هم خیلی حشر و نشر داشت و از اصحاب سرّ ایشان به شمار كه داماد كرمانی

 كرد.ییاد م« اهل سلوك»آمد و خودش هم اهل سیر و سلوك بود، از آقای میلانی به عنوان می
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 در خراسان اللهآیتجایگاه  

مفاخر خراسان: اگر امکان دارد دقایقی هم در باره  نقش شهر مشهد و حوزه علمیه مشهد در 

 های اجتماعی  و سیاسی که اوجش در همان دوران آقای میلانی بود، توضیح بفرمائید. فعالیت

-رزات سفری به مشهد داشتم و میبا این سلوالی كه مطرح كردید، من یادم آمد كه در دوران مبا

ای را حالا یادم نیست برای امر شخصی یا امور مرتب  با مبارزات، ملاقات كنم؛ خواستم آقای خامنه

و از انقلابیون خیلی داغ 25در آن ایام محور مبارزات در شهر مشهد، مرحوم حاج آقا حسن قمی بود

سی و آقای محامی و چند نفر دیگر از مبارزین ای و آقای واعظ طبالله خامنهآمد و آیتبه حساب می

ای در منزل آقای قمی بود و من برای جوان مشهد، از اصحاب ایشان بودند. آن روز هم آقای خامنه

دیدن ایشان به منزل آقای قمی رفتم. این نکته را نیز عرض كنم كه چون در آن دوران برادر بنده 

كرد، در بین رفت و مجله مکتب اسلام را اداره میییعنی جناب علی حجتی كرمانی در قم منبر م

خواستم فعالیتم پنهانی باشد، شناخته شده نبودم، به طوری كه فضلای قم مشهور بود و من چون می

گفتند برادر آقای حجتی آمد و در واقع حجتی اصلی، برادرم وقتی به قم می آمدم، دوستان برادرم می

گفتیم بالاخره معلوم نشد كه حجتی اصلی، كدام یك از كردیم و میبود. بعدا من و برادرم شوخی می

ماست؟ اگرچه در آن موقع واقعا حجتی اصلی، ایشان بود و من برای اینکه شناسایی نشوم و مشکلی 

معرفی كنم؛ چون قریب  26هم برای اخوی ایجاد نشود، قرار گذاشته بودیم كه من خودم را بهجتی

رود كه دم در منزل آقای قمی یك ین خاطره هیچ وقت از یادم نمیالمخرج هستند. به هرحال ا

گفتم. آن « ها»مأموری آمد و از من پرسید اسم شما چیه؟ كه هول شدم و گفتم بههجتی با دو تا 

 مامور هم با این كه فهمید كه این اسم الکی است، به روی خودش نیاورد و رفت.

                                                           
خرداد، آقای قمی اولین نفری بود)البته مطملن نیستم( كه بعد از امام خمینی دستگیر شد. نفرات دوم و سوم هم شهید  15به نظرم بعد از واقعه  -1

دند. یادم هست شبی كه امام خمینی از حبس به حصر منتقل شد، بنده و آقای هاشمی دست یب شیرازی و مرحوم آقای شیخ بهاءالدین محلاتی بو

كنار ایشان رفسنجانی و شهید باهنر، به دیدن ایشان در منزل آقای روغنی رفتیم و همانجا دیدیم آقای محلاتی و آقای دست یب با امام آزاد شده و در 

 اند.نشسته

اند. جالب است بدانید م به همین نام داشتیم كه خیلی اهل فضل و كمال بودند. متاسفانه هر دو برادر از دنیا رفتهاتفاقا دو برادر روحانی اهل یزد ه -2

 كرد.گفت بود و به شفق تخلص میكه یکی از این برادرها به نام محمد حسین بهجتی، خیلی نازنین بود و شعر می
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 شرایط قم و نقش آن در روحیه مراجع

خراسان: ما آن دوران را ندیدیم در باره شخصیت امام و شرایط قم در مقایسه با مراجع مفاخر 

 دیگر بفرمایید. 

شرای  شهر قم متفاوت از شهرهای دیگر بود. البته ناگفته نماند كه نقش مرحوم نواب صفوی در 

ر زمان آیت الله های قم ددمیدن روح انقلاب و مبارزه در طلاب و فضلای قم، بسیار كلیدی بود. طلبه

-خواستند از مشی ایشان پیروی كنند، هیچ وقت به آقای خمینی گرایش پیدا نمیبروجردی اگر می

كردند؛ چون امام خمینی در زمان آیت الله بروجردی هم با ایشان اختلا  رویه داشت و حتی در 

قای بروجردی خصوص دستگیری و صدور حکم اعدام شهید نواب صفوی و یارانش، رواب  امام با آ

شکرآب شد. انقلابی بودن امام هم مربوط به دوران آقای بروجردی نیست؛ بلکه امام در زمانی كه در 

رفت، روحیه انقلابی و حوزه درس حاج شیخ عبدالکریم بود و شاگرد برجسته ایشان به شمار می

كه مشی مرحوم شد. مرحوم آیت الله صالحی كرمانی تندی داشت و فردی نترس و شجاع شمرده می

حائری و بروجردی را داشت؛ در همان آغاز نهضت امام، به بنده گفت آقای خمینی در همان دوران 

جوانی و زمانی كه شاگرد حاج شیخ عبدالکریم حائری بود، روحیه انقلابی داشت و من خود شاهد 

و گفت آقا! اگر بودم كه یك روز در سر درس حاج شیخ عبدالکریم بلند شد و ایشان را تهدید كرد 

شویم و صلوات رویم و دور فرد دیگری جمع میآن كاری كه قرار بوده، انجام ندهید، ما از اینجا می

فرستیم! ظاهرا قرار بود كه مرحوم حائری در خصوص قضیه كشف حجاب به رضاخان تلگرا  می

ین لحن با مرحوم سال هم نداشت، با ا 31بزند و اعتراض كند. حاج آقا روح الله جوان كه شاید 

كرد و در واقع امام خمینی از همان جوانی یك استثنا در میان شیخ عبدالکریم حائری صحبت می

روحانیت بود و كسانی توانستند ندای امام را جواب بدهند كه تربیت شده نواب صفوی بودند. خود 

صدر و سیدموسی  من یکی از آنها بودم. آقای مروارید و آقای منتظری، شهید مطهری، سید رضا

صدر، خود آیت الله صدر، مرحوم آیت الله صدوقی و مرحوم آقای مشکینی همه مرید و مخلص 

ها گفت: شبنواب صفوی بودند. من یادم هست زمانی كه نواب در زندان بود، آقای مشکینی می

میه از این كه توانم مطالعه كنم. بسیاری از علما و فضلای حوزه علآنقدر نگران ایشان هستم كه نمی

ها و نتوانستند برای نجات نواب از اعدام كاری بکنند، شدیدا ناراحت و دلگیر بودند و این ناراحتی

های فروخورده، با آغاز نهضت امام، شکفته شد و دوستداران نواب، دور امام جمع شدند. ب ض

انقلاب، حاصل بذری بود  بنابراین نقش نواب در انقلاب اسلامی امام خمینی بسیار برجسته است. این
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های پیرو خود در مشهد و ، دانشگاهیان، متدینین و بازاریكه مرحوم نواب صفوی در بین طلاب

جاهای دیگر افشاند كه در زمان امام خمینی به ثمر نشست. بنابراین نقش مرحوم نواب را نباید در 

ان در این زمینه، توجه به حق ایشبینم كه اخیرا یك مقداری این نهضت نادیده گرفت. خوشبختانه می

 شده است. 

 با تشکر از این که وقت گذاشتید خیلی ممنون و سپاگزارم. خیلی استفاده کردیم.

 

 

 مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمین سید ابراهیم مهاجریان

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خانواده و دوران تحصیل

د ابراهیم مهاجریان طبسی امام جمعه شهر از آنجا که حضرت حجة الاسلام و المسلمین سی

اند، خدمت ایشان رسیدیم طبس یکی از شاگردان قدیمی حضرت آیت الله العظمی میلانی بوده

که از خاطرات خود از ایین مرجع بزرگ سخن بگویند. در ابتدا از محضرحاج آقا مهاجریان 

ک و حوزوی خودشان کنم مختصری درباره زندگی خانوادگی و تحصیلات کلاسیتقاضا می

 .بیان بفرمایند

رسانم كه بنده سید ابراهیم مهاجریان مقدم، فرزند سید با تشکر از حضور عزیزان، به عرض می

ش در شهر طبس و در یك خانواده روحانی به دنیا آمدم. پدر بنده همانند 1321مهدی به سال 

كه در « دشت ران»الی روستای سال پیش، اه 81اجداد خود، در شهر طبس اقامت داشت؛ اما حدود 

نزدیکی طبس قرار دارد، از ایشان دعوت كردند كه به آن روستا برود و اقامه نماز جماعت و امور 

تبلی ی آنجا را به عهده بگیرد. مرحوم پدرم پذیرفت و به آن روستا رفت و علاوه بر آن روستا، 

كرد؛ یادم هست كه در می روستاهای مجاور را نیز در خصوص مسائل دینی و شرعی مدیریت

ریزی بسیار منظمی برای رفتن به این روستاها كرده دوران دانش آموزی و نوجوانی ما، ایشان برنامه
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زد و مثلا ظهر، در یك روستا بندی چند روزه، به روستاهای اطرا  سر میبود و بر اساس یك زمان

پرداخت و و به اجرای برنامه می رفتبرنامه نماز و سخنرانی داشت و شب به روستای بعدی می

ام سید گشت. پدر بزرگ پدریغران بر میهمین طور روستاهای بعدی و سپس به روستای دشت

با این كه تحصیلات حوزوی چندانی نداشت؛ ولی مردم علاقه و اعتقاد زیادی به  27عبدالله موسویان

ود، به ایشان مراجعه و درخواست ایشان داشتند و مقید بودند برای رفع حوائ  و شفای بیماران خ

ای دعا كنند. در باره منزلت ایشان همین بس كه مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی در نامه

خطاب به مردم طبس نوشته بود كه مراقب احوال ایشان باشید و نگذارید دچار مشکل اقتصادی و 

 غیره... شود!

و پدر بزرگم مشتاق بودند كه من طلبه شوم؛ پدر من تا كلاس ششم ابتدایی، درس خواندم. پدر  

كرد كه سید ابراهیم را حتما بفرست كه درس دید، به پدرم سفارش میبزرگم هر وقت مرا می

طلبگی بخواند. روی این حساب، بنده به حوزه علمیه شهر طبس رفتم و مدتی در این حوزه، 

ای كه حوزه علمیه فردوس رفتم؛ حوزهبه  37یا  36دروس مقدماتی را فراگرفتم و سپس در سال 

نیز یك سال زودتر از من، در آنجا مش ول كسب  28پدرم درآن تحصیل كرده بود و برادر بزرگترم

علوم دینی شده بود. مسلولیت این حوزه در آن دوران با آقای دانش سخنور بود؛ در آن زمان ایشان 

ریزی مدرسه و كارهای جنبی ریت و برنامهكه از یك نشاطی برخوردار بود، به امور مرتب  با مدی

كرد و فضلایی كه در كنار ایشان بودند، امور تدریس را به عهده پرداخت و تدریس نمیدیگر می

 داشتند. 

 حوزه علمیه فردوس 

تا مدرسه داشت، مدارس علیا،  3حوزه علمیه فردوس در آن مقطع، خیلی فعال بود؛ این حوزه 

مسجد جامع بود؛ البته مدرسه شیخ، امکانات چندانی نداشت و طلاب و  حبیبیه و شیخ كه در كنار

-رفتند؛ اما دو مدرسه دیگر امکانات و برنامهفضلا تنها برای برآورده شدن نیت واقف، به آنجا می

های علمی این حوزه، علمای فاضلی مانند های خوبی داشتند و خیلی فعال بودند و در پرتو فعالیت

                                                           
كه مرحوم پدرم برای فرار از سربازی در دوران رضا خان، آن را به مهاجریان مقدم گفتنی است كه نام خانوادگی اصلی ما موسویان است  -1

  ت ییر داد و اتفاقا  موثر افتاد و ایشان به سربازی نرفت.

 حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن مهاجریان مقدم، پدر آزاده و اولین شهید روحانی مشهد مقدس، سید مجتبی مهاجریان مقدم.  -2
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انصاری، علیزاده،  مجتبایی زاده و ... رشد كردند و برخی از آنان مثل آقای انصاری و آقایان رادمرد، 

زاده، در شمار اساتید بنده بودند؛ من بسیاری از دروس مقدماتی را نزد آقای انصاری آقای مجتبایی

هم زاده خواندم. برادر آقای شیخ حسین سخندان و كتاب حاشیه ملاعبدالله را خدمت آقای مجتبایی

گفت كه من در ای بود، درس تفسیر میكه اخیرا فوت كرد و فردی سخنور و دارای بیان فوق العاده

 هایی هم دارم. شدم و یادداشتاین درس هم حاضر می

 ای از دوران حضور درحوزه فردوس به یاد دارید؟آیا خاطره

ماعی و مردمی بار خواست طلاب، اجتای كه داشت و دلش میآقای سخنور با توجه به روحیه

كنم؛ شاید شما هم خاطرتان باشد ای اشاره میداد كه به نمونهبیایند، گاهی كارهای جالبی انجام می

متر وجود  15تا  11كه بین مدرسه حبیبیه و مدرسه اولیاء، یك خندق و گودال عمیقی با عمق 

-طلاب خواست كه صب  داشت كه آقای سخنور تصمیم گرفته بود آن را پر كند، به همین جهت از

كنار مدرسه را بکنند و با  ها به مدت یك ساعت قبل از شروع درس، بیایند و با بیل و كلنگ، تپه

گرفتند تا خیس بخورد و ها، آب میها روی خاكخاك آن، این خندق را پر كنند. گاهی نیز شب

-زمین بودند، ایشان می ها كه طلبه ها مش ول كار و كندنكندن آسان شود؛ یادم هست، گاهی وقت

آورد و طلاب رفت و بعضی از مقامات شهر مثل فرماندار و رؤسا و مدیران برخی از ادارات را می

كار هستند؛ اینها هم مثل دیگران كار گفت گمان نکنید كه آخوندها بیداد و میرا به آنها نشان می

و در برابر مسلولین، خودش هم كرد كشند. در همین حال یك زرنگی هم میكنند و زحمت میمی

كرد كه ها را جابه جا میگرفت و خاكشد و با همان قبا و عمامه، سر زنبه را میدست به كار می

گرفتند و خودشان مش ول آمدند و زنبه را از دست ایشان میشدند و میآنها هم خجالت زده می

لاب مدرسه، پر شد و آقای سخنور از شدند. بالاخره آن گودال با پشتکار آقای سخنور و طكار می

های خودشان را بیاورند و این روستائیان اطرا  درخواست كرد تا تعدادی از گاوها و گاوآهن

ها را صا  و قسمت زمین را شخم بزنند و برای كاشت محصول، آماده كنند. بعد شخم زنی، زمین

د تا محصولات مورد نیازشان را از قبیل متر از آن را به دو نفر از طلبه دادن 111بندی كردند و هر 

 خیار و بادمجان و غیره بکارند. 

های خراسان بود، با حوزه فردوس آیا آقای میلانی که از جمله کارهایش ارتباط با حوزه -

 ؟هم ارتباط داشت
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های جمعه به روستاهای كردم نه ارتباطی با این حوزه نداشت. البته در شباوائل كه من تحصیل می

كرد كه بنده هم در آن ایام به خصوص زمستان به بعضی از روستاها ا  مشهد مبلغ اعزام میاطر

 رفتم كه بعدا هم استمرار پیدا كرد و هنوز هم ارتباط عاطفی بین بنده  با آنها برقرار استمی

 اساتید دوره سطح

یی شما با آیت حاج آقا مهاجریان، در چه سالی به حوزه علمیه مشهد مقدس رفتید و مبدء آشنا

 الله میلانی از چه زمانی بود؟ 

به شهر مقدس مشهد و مدرسه سلیمانیه، معرو  به سلیمان خان، عزیمت  39یا  38بنده در سال 

كردم و مقطع سط  را نزد اساتید بزرگوار این حوزه گذراندم؛ به یاد دارم كه شرح لمعه را در 

شهرت داشت و فرد بسیار « العلمانهنگ»به الله سید احمد مدرس یزدی، كه خدمت مرحوم آیت

 زاهدی بود، فراگرفتم و رسائل و مکاسب را در محضر شهید هاشمی نژاد خواندم. 

ای از مرحوم مدرس یزدی اشاره كنم؛ محل تدریس مرحوم آقای در اینجا مناسبت دارد، به خاطره

بود؛ یك روز بعد از مدرس یزدی، شبستان نهاوندی در مسجد گوهرشاد جنب حرم مطهر رضوی 

اتمام درس، بنده و تعدادی از دوستان از درب ایوان، وارد مسجد گوهرشاد شدیم و استاد هم از 

ای از زائرین هم روی حصیرها خوابیده بودند و از جیب یکی از اینها طر  دربِ راهرو آمد. عده

یلی زیاد، پیش مرحوم ها با عصبانیت ختعدادی ورق قماربازی بیرون ریخته بود. یکی از طلبه

ای اند! مرحوم مدرس، لحظهمدرسی رفت و گفت حاج آقا! ببینید چه چیزی را به خانه خدا آورده

به عصایش تکیه زد و تاملی كرد و سپس رو به همان طلبه كرد و گفت برو آنها را داخل جیب آن 

ها ورق ت. گفت اینبنده خدا بگذار! این طلبه به گمان این كه استاد، متوجه قضیه نشده اس

ها را سرجایش بگذار! و برای قماربازی است و اینجا مسجد است. دوباره ایشان گفت برو آن ورق

-اش را تکرار كرد اما آن طلبه زیر بار نرفت وگفت آقا، این فرد با اینها قمار میبار سوم هم جمله

خواهد قماركند؟ گفت آخر این میدانی كه او با این اوراق قمار كرده یا كند. گفت شما از كجا می

بینی نسبت به های دینی كه به خوشخورد. اما استاد بر مبنای آموزهها به درد كار دیگری نمیورق

امر كرده،  29ترین شکل و حالت خودبرادران مسلمان و حمل كار و فعل آنان بر بهترین و درست

                                                           
 ی این جمله كه قاعده اصاله الصحه بر مبنای آن شکل گرفته، چنین است: ضع فعل اخیك علی احسنه.متن روای -3
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استفاده « 31الوگیره»خواسته از اینها برای دانی كه فق  برای قمار آورده؟ شاید میگفت از كجا می

 كند! این نحوه برخورد مرحوم استاد مدرس، واقعا یك درس عملی و اخلاقی برای ما بود.

 های آیت الله میلانی درس

 اگر امکان دارد درباره شروع درس خارج و اساتیدتان در این مرحله، توضیح بفرمائید

الله میلانی از كتاب خمس و را در محضر مرحوم آیتبعد از گذراندن سطوح عالی، درس خارج 

مبحث ارباح مکاسب، شروع كردم. این درس هم در شبستان نهاوندی و بعد از نماز م رب و عشا 

یافتند و از مطالب و مباحث ایشان شد و جمع زیادی از اعلام و فضلا در آن حضور میبرگزار می

. یکی از فضلای درس ایشان آقای شیخ علی آقای تهرانی بردندكه بسیار وزین و عمیق بود، بهره می

داد و كرد و مرحوم آقای میلانی هم با دقت گوش میبود كه اشکالات به جا و درستی مطرح می

كردند؛ مورد و غیر دقیقی میداد. البته برخی هم  اشکالات بیسپس به طور مستوفا جوابش را می

كرد، همشهری ما و از افراد نزدیك به آیت تامل اشکال میبیاتفاقا یکی از این كسانی كه سریع و 

فرمود الله میلانی و عضو هیأت استفتای ایشان بود كه مرحوم آقای میلانی با لحن خیلی جالبی می

 آشیخ! كجایی؟گوشه بده!

 حاج آقا! از میان شاگردان ایشان غیر از آقای تهرانی، فرد شاخص دیگری را به یاد دارید؟ 

 رسد.الهدی و آقای شمس، الان، فرد دیگری به ذهنم نمیز آقای علمغیر ا

 مبارزات آیت الله میلانی و تفاوت ایشان بادیگران

در خصوص وجهه انقلابی و مبارزاتی مرحوم آیت الله میلانی و همراهی ایشان با نهضت امام 

 خمینی چه خاطراتی دارید؟ 

و نهضت امام خمینی آغاز شد، ما در مدرسه نواب  های ایالتی و ولایتیهنگامی كه قضیه انجمن

بردیم؛ بعد از بودیم و از محضر آقایان شیخ یعقوب واعظی، مهدوی و شیخ كاظم دام انی، بهره می

های علمیه برای حركت و قیام، ما طلاب مدرسه حضرت امام و دعوت از علمای حوزه صدور بیانیه

                                                           
 شود.استفاده می« گیرهآتش»از این اصطلاح در مشهد به جای  -3
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مشورت به این نتیجه رسیدیم كه حوزه مشهد هم  نواب هم دور هم جمع شدیم و پس از شور و

دانستیم كه شرای  و فضای حاكم بر باید به دعوت امام لبیك بگوید و واكنشی نشان بدهد؛ البته می

دهد. با این حال، تصمیم گرفتیم كه خدمت مرحوم آیت حوزه مشهد، اجازه چنین تحركاتی را نمی

ته خودمان را بگوییم. به همین جهت یك روز بعد از الله كفایی، رئیس وقت حوزه برویم و خواس

نفر از دوستان طلبه از مدرسه نواب به طر  منزل ایشان واقع در خیابان  17 - 16ظهر به همراه 

كه الان به نام آخوند خراسانی است، به راه افتادیم؛ اسامی برخی از دوستان « گنبد سبز»خاكی 

آقای فرزانه كه الان در دانشگاه علوم اسلامی رضوی  حاضر در آن را من هنوز به خاطر دارم؛

مش ول خدمت است؛ آقای كه صادقی در دفتر آیت الله طبسی حضور دارد؛ آقای غزالی كه در 

ای، برادر مقام معظم رهبری. منزل آیت كرد و آقای سید هادی خامنهروزنامه خراسان فعالیت می

ونی و بیرونی داشت. ما رفتیم و در قسمت بیرونی آن كه الله كفایی همانند منازل علمای دیگر، اندر

یك درخت انجیر هم داشت، نشستیم. آقای عبادی، مسلول دفتر ایشان كه اهل كاشمر و از طلاب 

اید؟ ای هم رفاقت داشت، آمد و گفت شما برای چه كاری آمدهمدرسه نواب بود و با آقای خامنه

های ایالتی و ، آیت الله خمینی در بارة قضیه انجمنیکی از آقایان به نمایندگی از جمع گفت

ولایتی، بیانیه داده و از حوزه های علمیه سراسر كشور خواسته است كه تحركی از خودشان نشان 

خواهیم از آیت الله خواهد بکند؟ و میایم ببینیم حوزه علمیه مشهد چه كاری میبدهند؛ ما آمده

دقیقه  21-11سب تکلیف كنیم. ایشان رفت و بعد از  حدود كفایی به عنوان رئیس حوزه مشهد، ك

ها بهتر است دنبال كار خودتان بروید و به این مسائل، كاری برگشت و گفت آقا فرمودند شما بچه

نداشته باشید! اما ما زیر بار نرفتیم و همانجا ماندیم و با تکبیر و صلوات، اعتراضمان را نشان دادیم 

یر هم مقداری انجیر چیدیم و خوردیم. بعد از دقایقی دوباره آقای عبادی و در ضمن از درخت انج

دهم شما را از منزل، بیرون بیندازند. ما به همدیگر گویند اگر نروید، دستور میآمد و گفت آقا می

نگاه انداختیم كه چه كار كنیم؟ پس از مشورت با هم، به این نتیجه رسیدیم كه سکوت و جا زدن 

باید خدمت یکی دیگر از علما برویم، شاید او اقدامی بکند؛ تصمیم دوستان این  درست نیست و

، یکی دیگر از علمای بزرگ مشهد برویم. از منزل كه بیرون «فقیه سبزواری»شد كه خدمت منزل 

رسید كه به درخواست بیت آقای اند. به نظر میآمدیم، دیدیم كه تعدادی پاسبان، سر كوچه ایستاده

بودند، ما هم فوری برگشتیم داخل منزل و با هم قرار گذاشتیم كه  ای بیرون راندن ما آمدهكفایی، بر

های مختلف، خودمان را به بیت آقای برای دستگیر نشدن، به صورت تك تك و از مسیرها و كوچه

فقیه سبزواری برسانیم. به هرتقدیر، حركت كردیم و خودمان را به درب منزل آقای فقیه سبزواری 
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ر فلکه حضرت امام رضا )ع( رساندیم. منزل ایشان دو درب داشت، یکی رو به همین فلکه بود و د

ای در پشت مدرسه سلیمان خان بود. ما از درب كوچه، وارد بیرونی منزل دیگری داخل كوچه

شدیم. یکی از آقایان مرتب  با بیت آمد و گفت چکار دارید؟ ما قضیه را گفتیم. ایشان رفت و آمد 

خواهد به مسجد برود؛ ما دوباره با تکبیر و صلوات، بر خواسته گفت وقت نماز است و آقا میو 

خود، پافشاری و سماجت كردیم؛ اما همان آقا آمد و گفت ایشان از درب دیگر، با درشکه به 

كنند؟! با ها فریادشان بلند شد كه خدایا چرا آقایان علما این گونه رفتار میمسجد رفت. بچه

با عدة بیشتری خدمت مرحوم آیت الله میلانی برویم. روز  9تان قرارگذاشتیم كه فردا ساعت دوس

بعد به منزل آقای میلانی رفتیم و در زدیم. مرحوم آقا سیدمحمدعلی در را باز كرد و بعد از این كه 

كوچك علت آمدنمان را پرسید، ما را به حیاط راهنمایی كرد و سپس موكتی پهن كردند و یك منبر 

ای آوردند. ما هم نشستیم و منتظر  ورود آقا شدیم. پس از دقایقی آقای میلانی تشریف آورد دوپله

طبق معمول ایم؟ یکی از دوستان طلبه، و با كمال تواضع نشست و از ما پرسید برای چه كاری آمده

همین بلند شد و موضوع را گفت و سپس خود آیت الله میلانی روی منبر رفت و در خصوص 

شناسی قضیه، بیاناتی فرمود و حمایتش را از مواضع امام خمینی اعلام نمود و  ما را به جهت وظیفه

و حضور به موقع در صحنه، تشویق كرد كه خوشحال و دلگرم شدیم و از منزل ایشان بیرون 

تی و ولایتی های ایالای هم درباره قضیه انجمنآمدیم. مرحوم آیت الله میلانی درهمان زمان، بیانیه

صادر كرد. ایشان در مراحل بعدی انقلاب هم حضوری قوی و موثر داشت. یادم هست بعد از 

های مختلف به دستگیری و انتقال حضرت امام به تهران، قرار شد كه علما و بزرگان از شهرستان

عتراضشان را تهران بروند و در مسجد سید عزیز الله، اجتماع و در این زمینه با هم مشورت كنند و ا

اعلام نمایند. بازار تهران هم قرار بود تعطیل شود. از مشهد هم آیت الله میلانی آماده عزیمت به 

تهران با هواپیما شد؛ اما ماموران رژیم پهلوی ایشان را از فرودگاه برگرداندند. همان طور كه از 

سقاخانه اسماعیل »ن رفتن مرحوم آیت الله قمی جلوگیری كردند و ایشان تصمیم گرفت به صح

برود و مردم را از قضایا مطلع كند. آن روز من و عده دیگری به همراه ایشان عازم حرم « طلایی

ها با سلام و مطهر شدیم. خوب به یاد دارم كه هنگام عبور ایشان از بازار خرده فروشان، كاسب

ها ی كردند؛ اما وقتی پاسبانصلوات و دودكردن اسپند، از ایشان استقبال و اعلام حمایت و پشتیبان

دقیقه  5ها طی مانع ورود ایشان به حرم شدند و ایشان از همان راه بازار برگشت، واكنش بازاری

-زنند و بد و بیراه میكنند، طعنه میكاملا ت ییر كرد و ما دیدیم كه به مرحوم آقای قمی توهین می

 نسبت به حضرت مسلم بود.وفایی مردم كوفه گویند كه برای ما تداعی كننده بی
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 بزرگی شخصیت آیت الله میلانی 

لطفا اگر درباره شخصیت علمی و اخلاقی مرحوم آیت الله میلانی و خدمات ایشان، خاطره 

 دیگری از دارید بفرمائید.

المللی بود و ایشان در میان شیعیان شناخته شده بود. من از شخصیت آیت الله میلانی شخصیتی بین

؛ در یکی از امكنون، تقریبا هرسال به عنوان زائر یا روحانی كاروان، به سفر ح  رفتهتا 1356سال 

انجام شد، محل استقرار كاروان ما ساختمانی دو طبقه در خیابان امام علی  61این سفرها كه در دهه 

؛ صاحب ها، از شیعیان با سابقه مدینه، تعلق داشتبن ابیطالب)ع( و باب العوالی بود كه به نخاولی

ساله بود و در طبقه بالا 111این خانه عضو نیروی هوایی عربستان بود. پدرش، پیرمردی حدودا 

كردم. ایشان یك كتابخانه داشت كه در یك رفتم و با وی صحبت میاقامت داشت و من گاهی می

كرد و در یك بخش هم، قسمت، كتب شیعه و در قسمتی دیگر، كتب اهل تسنن را نگهداری می

داری نوار سخنرانی و دعاهای ندبه و كمیل را از سخنرانان و مداحان لبنان جمع آوری كرده بود. مق

اید و با علمای در یك گفتگویی كه با هم داشتیم، یك بار من از ایشان پرسیدم كه شما مشهد رفته

حالت شناسید؟ ایشان یك مرتبه مشهد آشنا هستید؟ گفت بله. گفتم آیت الله میلانی را هم می

ها برای بود! این كلمه را عرب فحلیالله میلانی یك دیگری به خودش گرفت و گفت آیت

 برند. های خیلی بزرگ به كار میشخصیت

 ها اعزام طلاب و فضلا به استان

های ها و شهرستانالله میلانی اعزام طلاب و فضلا به استاناز جمله اقدامات و خدمات مرحوم آیت

شان سنجیده گرفت تا آمادگیشد میغ بود؛ منتهی قبلا امتحانی از طلاب گرفته میمختلف برای تبلی

شود و توانایی افراد برای تبلیغ در شهر یا روستا به دست بیاید. یك سال در آستانه ماه رمضان، بنده 

ن)ع( ام را برای عزیمت به استان لرستان اعلام كردم. امتحان در سالن مدرسه امیرالمؤمنیهم آمادگی

رفته، براساس موضوعی كه توس  یکی از آقایان بایست به منبر شد و داوطلبان تبلیغ، میبرگزار می

دقیقه سخنرانی كنند؛ آن سال، به نظرم، آقای مؤمنی، موضوع سخنرانی را 11تا  5شد، بین تعیین می

گفت چون نام  كرد؛ وقتی كه نوبت من شد پرسیدم درباره چه چیزی صحبت كنم؟ ایشانتعیین می

است، در باب هجرت صحبت كنید. من هم بالا منبر رفتم و پس از « مهاجریان»خانوادگی شما 
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را تلاوت كردم و دقایقی در باره هجرت « و من یهاجر فی سبیل الله... »حمد و ثنا، آیه شریفه 

و تایید شدن، حر  زدم كه مورد تایید قرار گرفت و من از منبر پایین آمدم. بعد از این امتحان 

رفتند و ایشان برخلا  برخی از آقایان كه خواستار برای تبلیغ افراد خدمت خود آیت الله میلانی 

كرد و گفت ما هر چه داریم از اهل بیت داریم و خودشان بودند، طلاب را به اخلاقیات، سفارش 

اشك از چشمانش شما باید اهل بیت را به مردم معرفی كنید و با تمام خلوص و در حالی كه 

جاری بود، گفت من راضی نیستم اسم مرا ببرید و فق  از اسلام، اهل بیت، قرآن و معار  اسلامی 

 سخن بگوئید.

 زمان و دوران استفاده از آیت الله

حاج آقا مهاجریان! شما چند سال از محضر آیت الله میلانی بهره بردید؟ و اگر در خصوص 

رود و خروج در مباحث یا نکته علمی خاصی دیگری سبک و روش تدریس ایشان و نحوه و

در ذهنتان هست که قابل توجه و برای مخاطبین و طلاب مفید قابل استفاده باشد، بیان بفرمائید. 

 ضمنا اساتید دیگرتان را نیز معرفی کنید.  

سال در درس خارج اصول و فقه مرحوم آیت الله میلانی شركت كردم و  12 - 11بنده حدود 

استفاده طولانی مدت از محضر ایشان، ارادت مرا به آن مرحوم افزون كرد؛ ایشان هم متقابلا  همین

به بنده لطف و محبت داشت و در همین جهت، مجوز اخذ و صر  وجوهات را نیز به صورت 

مکتوب، به من عنایت كرد. علاوه بر مرحوم آقای میلانی، مدتی هم در دروس حضرات آیات 

 له شیرازی حاضر شدم و از دروس این بزرگان تقریراتی نیز دارم؛ فلسفی و سیدعبدال

 روش تدریس آیت الله 

آنچه در بارة كیفیت تدریس آقای میلانی در ذهن دارم، این است كه ایشان در ابتدای درس یك 

-شد و با یك مقدمهفرمود و سپس وارد بحث علمی میمطلب اخلاقی یا یك حدیثی را بیان می

كرد؛ خصوصیت دیگر عمیق، وزین و علمی، ذهن شاگردان را آماده ورود به بحث میچینی جالب، 

 35داد و زمان درس ایشان بین نیم ساعت تا تدریس ایشان این بود كه درس را خیلی طول نمی

 رسید و طبعا برای شاگردان هم خسته كننده  و ملال آور نبود.دقیقه بود و به چهل دقیقه نمی
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به درهم تنیدگی برخی مباحث اصول فقه با فلسفه و بهره برداری مرحوم آیت  حاج آقا با توجه

الله میلانی از مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی که متوغل در فلسفه بود، آیا خود شما هم به 

 مباحث فلسفی ورود کردید؟

علمیه  من ابتدا قصد داشتم كه فلسفه بخوانم؛ اما یك بار كه مرحوم شیخ مجتبی قزوینی به حوزه

فردوس آمده بود، بنابه توصیه ایشان من سراغ فلسفه نرفتم. مرحوم آشیخ مجتبی، سالی یك بار 

آمد؛ در مدتی كه من در آن حوزه بودم، ایشان یکی دو برای سركشی، به حوزه علمیه فردوس می

ستان به ای به آن مرحوم داشتند تا باغبار آمد و هربار طلاب و مردم شهر فردوس كه ارادت ویژه

ها از مسائل ماند و در جلساتی برای طلبهسه روز در آنجا می–رفتند؛ ایشان معمولا دو استقبالش می

گفت. وقتی كه ایشان می خواست به مشهد برگردد، طلاب حوزه، یك دسته گلی را تهیه اخلاقی می

را انجام دادم. هنگام  كرد. یك بار هم خود من این كارها تقدیم ایشان میكردند و یکی از طلبهمی

-شدند و آن عالم بزرگوار را تا باغستان، بدرقه میخداحافظی هم دوباره مردم و طلاب جمع می

كردند. من متاسفانه توفیق درك محضر درس مرحوم آشیخ مجتبی را پیدانکردم؛ اما از درس تفسیر 

ده حضرت امام بود، بهره مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی و همین طور درس آقای محامی كه نماین

 بردم. 

 از مدارس آقای میلانی چیزی به یاد دارید؟ -

خان با نام امام صادق)ع( داشت، كه بنده مدتی هم در ایشان یك مدرسه در نزدیکی مدرسه سلیمان

آنجا بودم و از درس مرحوم آیت الله سید ابراهیم حجازی كه همشهری خود ما بود، بهره بردم و 

 آن دروس را نیز دارم. هنوز جزوه های

های این مدارس تخصصی و همین طور مخالفت برخی از علما باآن، آیا از ویژگی -

 چیزی در خاطرتان هست؟

كردند. این مدارس به اصطلاح مدرن و جدید بود و براساس ضواب  خاصی طلاب را پذیرش می

این مدارس و پرداخت شهریه بر اداره آنجا هم با آقای سید فاضل میلانی نوه ایشان بود؛ امتحان در 

هایی را به همراه داشت و عمدتا كسانی اساس امتحان از این مدارس شروع شد كه در ابتدا مخالفت

 زدند. ها دامن میآیند، به این مخالفتكردند از پس امتحان بر نمیكه گمان می

 ی بگوئید.شد، براهایی که میوکمک رسانی 11ه زلزله طبس در سالحاج آقا از فاجع -
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نفر جانشان را از  25111آن  زلزله دهشتناك در طبس پیش آمد و حدود  57هنگامی كه در سال 

شد، دست دادند، دفتر حضرت امام خمینی در قم كه توس  مرحوم آیت الله پسندیده اداره می

ر آن مقطع های آنان به طبس اعزام كرد؛ خود من هم كه دای را برای كمك به مردم و تامین نیازعده

نژاد و بردم، بلافاصله به طبس و به باغ گلشن رفتم و به مرحوم شهید هاشمیدر مشهد به سر می

-روز در باغ گلشن بودیم؛ شب 21ای كه در آنجا چادر زده بودند، ملحق شدم و حدود آقای خامنه

ای اول كار عمده زدیم و در روزهخوابیدیم و روزها به روستاها و مناطق اطرا  سر میها آنجا می

ما تجهیز اموات و كفن و دفن و نماز بر آنان بود؛ اما بعد از گذشت چند روز و سرو سامان پیدا 

های غذایی و غیره و سخنرانی كردن امور، كار اصلی ما رسیدگی به افراد بازمانده و رساندن كمك

دست دادن عزیزانشان بود. های روحی ناشی ازو گفتگو با مردم برای التیام بخشی به دردها و رن 

كرد كه من در درحوزه شهر مشهد هم یك گروه امدادی در پارك كودك به مردم كمك رسانی می

 كردم.آنجا هم در حد توان كمك می

كیلومتری  3من بعد از آن گذشت آن روزهای پر درد و التهاب، به روستای خودمان كه در 

اطق آسیب دیده شدم، در همان ایام به تدری  به شهرطبس قرار دارد رفتم و آماده بازسازی من

های امدادی از روزهای اوج  نهضت و پیروزی انقلاب رسیدیم و بعد از پیروزی انقلاب، گروه

های غذایی و غیره را آوردند و به ما تحویل دادند و من با ماشین طر  حضرت امام خمینی، كمك

 كردم. بردم و بین مردم توزیع میمیپیکانی كه آن زمان داشتم، به روستاهای اطرا  

جالب است بدانید كه در آن روزها یك گروه امدادی وابسته به سازمان مجاهدین خلق كه متشکل 

از تعدادی دختر و پسر دانشجو بود، در نزدیکی روستای ما چادر زده بودند و در پوشش كمك 

اقدامات و خدمات این گروه، ظاهر كردند. رسانی به زلزله زدگان، اهدا  سازمان را پیگیری می

گفتند هر كس آمپول یا رفتند و میگان زلزله میجذابی داشت؛ به عنوان نمونه به چادر آسیب دیده

های امدادی به فکرش كنیم و این از مواردی بود كه هیچ یك از گروهسرم دارد ما برایش تزریق می

این حساب من به سرعت به سراغ مرحوم  نبودند و مردم هم به شدت به آن نیاز داشتند. روی

هاشمی نژاد رفتم و موضوع را به ایشان گفتم و درخواست كردم كه ما هم یك چادر بزنیم و با 

بهداشتی برسانیم و از ایشان قول گرفتم  -عنوان گروه پزشکی امام خمینی، به مردم خدمات پزشکی

های اولیه را در اختیار ما آشنا به كمك كه در طی روز لااقل یکی دو ساعت تعدادی از دانشجویان

بگذارد تا ما خدماتی از قبیل تزریقات و پانسمان را به مردم ارائه كنیم؛ ایشان از آنجا كه به بنده 

عنایت داشت و یك رابطه استاد و شاگردی بین ما برقراربود، پذیرفت و ما آن چادر را بر پا كردیم 
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كردیم كه چنین چادری وجود دارد و كسانی كه نیاز دارند میها بعد از نماز، اطلاع رسانی و شب

مراجعه كنند؛ این كار ما، بازار اعضای سازمان مجاهدین را كساد كرد؛ منتهی آنها شگرد دیگری در 

گفتند ما حاضریم اسباب و اثاثیه منزل شما را از زیر آوار در پیش گرفتند و به سراغ مردم رفته و می

-سابقه و جذاب بود و مردم هم از خدا خواسته، قبول میهم در نوع خودش بیبیاوریم. این كار 

شدند و آنها هم از این وضعیت بهره برداری كردند و به صورت ناخودآگاه، به سازمان علاقمند می

كردند؛ این كار را نیز من به آقای و برای سازمان مجاهدین كه هنوز شناخته شده نبود، تبلیغ می

گزارش دادم و از ایشان خواستم كه تعدادی نیرو در اختیارم بگذارد تا ما در این زمینه هاشمی نژاد 

 به كمك مردم برویم و آنها را از شر این گروه منحر  نجات بدهیم. 

اقدام دیگر اینها، تلاش برای جاری كردن آب قنات روستا بود كه بر اثر زلزله خشك شده بود؛ من 

نها را بگیرم، پیش فرماندار رفتم و با این در و آن در زدن، مقدمات برای این كه جلوی فعالیت آ

ها هستند؛ با بازسازی قنات را فراهم كردم. باز دیدیم كه  اینها  درحال توزیع چادر میان آسیب دیده

رسید كه به جهت عیالوار بودن برخی این كه قبلا چادر در بین مردم توزیع شده بود؛ ولی به نظر می

ا و زیاد شدن اسباب و اثاثیه، كافی نبوده است؛ مجددا من پیش شهید هاشمی نژاد رفتم و خانواره

ای به حاج آقای اتابکی، از تجار تهران و مسلول گفتم قضیه از این قرار است. ایشان هم نامه

تداركات گروه امداد امام نوشت و درخواست كرد كه هر چه چادر در انبار هست، به فلانی تحویل 

تخته چادر به من دادند و من آوردم بین مردم روستاهای اطرا  پخش كردم،   54ید كه حدود بده

گشت. به همین باز دوباره دیدیم. اما این گروه دست بردار نبود و به هر طریقی دنبال راه نفوذ می

جهت یك روز دیگر دیدیم كه در حال توزیع پلاستیك برای كشیدن روی چادرها برای روزهای 

ا و بارندگی هستند. باز من قضیه را به شهید هاشمی نژاد منتقل كردم. ایشان گفت هنوز تا سرم

ایم و در حال فصل سرما خیلی مانده است، روی این حساب ما فکری برای این موضوع نکرده

حلاضر پلاستیك نداریم. من به ناچار به سراغ برخی از روحانیون حوزه علمیه مشهد در طبس 

اش ز آقایان گفت ما در مشهد پلاستیك داریم؛ اگر كسی را پیدا كنید كه برود، من حوالهرفتم؛ یکی ا

نویسم تا به مقدار ظرفیت یك كامیون بیاورد. من هم یك بنده خدایی را كه به تازگی ماشین را می

یر شان در راه چپ كرد ولی به خخریده بود، به همراه برادرم راهی مشهد كردم كه متاسفانه ماشین

 ها را به ما رساندند. گذشت و اینها پلاستیك

مقابله ما با نیروهای سازمان مجاهدین، آنها را از میدان به در نکرد و ما دیدیم هنوز درحال فعالیت 

هستند؛ لذا در نهایت از آنها خواستیم كه در حضور مردم با هم مناظره كنیم كه پذیرفتند و ما با 
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كه از اقوام خود ما بودند از جمله آقای فیاضی كه یك زمانی در تعدادی از دانشجویان مشهدی 

كرد بود و الان عضو شورای شهر مشهد است، یك جلسه مناظره تشکیل روزنامه قدس فعالیت می

نصف  1دادیم و با استقبال خوب مردم، مناظره را در یکی از شبها شروع كردیم كه تا ساعت حدود 

 -ه، كم آوردند و انحرا  اینها برای مردم روشن شد و بعد از یکیشب طول كشید و اینها در مناظر

های روستای ما، اول صب  با چوب و بیل، به سراغ اینها رفتند و گفتند یا با زبان دو روز، جوان

كنیم. اینها هم چادرهایشان را جمع كردند و خواستند خوش از اینجا بروید یا به زور بیرونتان می

ی بروند كه مردم آن روستا هم متوجه شدند و مانع ورودشان شدند؛ جالب كه به روستای دیگر

 منتشر كردند. « مجاهد»است بدانید كه مجاهدین همه این ماجراها را با تفصیل در نشریه 

حاج آقا! برنامه ما این است که به لطف و توفیق الهی، همایشی را به مناسبت چهلمین  -

در قم و مشهد برگزار کنیم؛ این مصاحبه هم که  سالگرد رحلت حضرت آیت الله میلانی

لطف فرمودید و اجازه دادید که صورت بگیرد، در همین جهت بود و ما ضمن 

-سپاسگزاری از حضرتعالی، امیدواریم که هر چه زودتر آثار ایشان و مقالات و مصاحبه

باشکوه با هایی که درباره ایشان است، هرچه زودتر آماده شود و ما بتوانیم یک همایش 

حضور حضرتعالی و رونمایی از کتب وآثار آن مرحوم و سخنرانی عزیزان و بزرگان، 

 برپاکنیم. 
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 مصاحبه با آیت الله سید محمد حسینی زنجانی 

 مقدمه 

جمعی از فضلا و طلاب خراسان در صدد هستند کنگره ای برای نکوداشت مقام حضرت آیت 

راستا علاوه بر اسناد و مکاتبات و جمع آوری پایان نامه های  الله میلانی برگزار کنند و در این

های علمی و اخلاقی که درباره آن مرحوم نگاشته شده، مقالاتی نیز درباره زندگی و ویژگی

هایی نیز در این زمینه با ایشان نوشته شده و یا در حال نگارش است. اضافه بر این، مصاحبه

مرتبط بودند و شناخت داشتند،  صورت گرفته و بعضا هم برخی از بزرگانی که با آن مرحوم 

ای که الان می خواهیم با حضرتعالی انجام بدهیم در همین در حال انجام است و مصاحبه

خواهش جهت است و با تشکر از بزرگواری که فرمودید و ما را به حضور پذیرفتید، از شما

لانی و خاطراتی که در این زمینه دارید ، های مرحوم آقای میکنیم  آنچه که درباره ویژگیمی

 بفرمائید.

 ضرورت کار نکوداشت

 بسم الله الرحمن الرحیم

آقای میلانی به عنوان یکی از مراجع بزرگ دوران  اللهآیتجواب: واقعا شایسته است كه از مرحوم 

د به عنوان خویش، تجلیل شود. مقام علمی، اخلاقی و سلوكی ایشان واقعا اسوه و نمونه بود و بای

هایی كه مرحوم آیت های بعدی، مطرح شود. در نامهیك الگو برای نسل حاضر از طلاب و نسل

است، عنایت و توجه خاص آن  الله شیخ محمدحسین غروی اصفهانی كه به مرحوم جد ما نوشته

ه شما ها را اگر پیدا كردم بمرحوم به آقای میلانی قابل مشاهده است. )رونوشت یکی از آن نامه

خواهم داد( مرحوم آشیخ محمد حسین اصفهانی در یکی از این نامه آورده است كه بعد از 

مرجعیت مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی همه دوستان و شاگردان از ما دور شدند مگر آسید هادی 

بار میلانی كه نه تنها از ما جدا نشد؛ بلکه علاقه و ارادتش بیشتر هم شد. در نامه دیگری كه یك 

خود آقای میلانی هم از ما خواست كه تقدیمش كردیم، مرحوم آقای اصفهانی از جد ما  خواسته 

بود دعا كند كه مدد مادی خداوند متعال برسد تا اندك رفقای باقی مانده از گرد ایشان پراكنده 

ا و های دورشدن و فاصله گرفتن، نمایان شده است و این به خاطر فشارهنشوند؛ چرا كه نشانه
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تنگناهایی بوده است كه برای این دوستان به وجود آورده اند و با تصری  به نام آقایان میلانی، 

اند. اردوبادی از شاگردان برجسته مرحوم ها را بریدهخوئی و اردوبادی نوشته بود كه نان این

ن عربی سروده اصفهانی و از بزرگان ترك تبار بود كه با تسل  بر ادبیات عرب، اشعار ن زی به زبا

 است.

 های بسیار مهم شیخ محمد حسین اصفهانینامه 

به هر تقدیر من حدود ده نامه از مرحوم اصفهانی دارم كه عمدتا به این دو بزرگوار بخصوص 

 مرحوم آقای میلانی پرداخته و برای ایشان دعا كرده است.

 مفاخر خراسان: این نامه ها در جایی به طور مستقل چاپ شده است؟

كه در باره مرحوم آیت الله میلانی است « مرد علم و ایمان»نخیر، تنها بخشی از آن در كتابی به نام 

هایی هم ما داریم كه مرحوم آقای میلانی به عربی برای و در دو جلد منتشر شده، آمده است. نامه

 ارد. ای وجود دهای مفصل هم، اطلاعات قابل استفادهابوی ما نوشته است؛ در این نامه

 میلانی اللهآیتمظلومیت 

واقع ایشان در در باره آقای میلانی چون بنده از نزدیك با ایشان آشنا بودم، باید عرض كنم كه به

مشهد مظلوم بود و در این اواخر عمر شریفش، به جهت تسل  افرادی در دفتر ایشان، شخصیت آن 

ذاشتند ایشان آن طور كه شاید و باید بزرگوار ناشناخته ماند و برخی از مقدس نماهای مشهد نگ

جلوه كند؛ در باره مسائل انقلاب هم برخی از اقوام آقای میلانی كه از خاندان جزایری بودند، ایشان 

را از انقلاب جدا كردند و به ایشان ضربه زدند، با این كه خود آن مرحوم واقعا راضی به این كار 

ن آمدن از آن بسیار سخت بود و همین جریانات، باعث شد نبود؛ اما در یك تند بادی افتاد كه بیرو

 كه واقعیت های علمی و اخلاقی ایشان روشن نشود و م فول بماند.

 دوران آشنایی با ایشان

 مفاخر خراسان: حاج آقا! در باره مراودات خودتان با مرحوم آقای میلانی بفرمائید.

ابوی ما سالیان سال، ارتباط نزدیك و صمیمانه ای از دوران طفولیت با ایشان آشنا بودیم و ایشان با 

هاست با هم دوست و رفیق هستیم كه ابوی با داشت؛ یادم هست یك بار به ابوی فرمود ما سال

فرمود ارتباط ما از دوستی و مودت گذشته و به قرابت و « موده عشرین سنه، قرابه»توجه به روایت 
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كه مرحوم آقای میلانی در كربلا اقامت داشت، مرحوم نسبت خانوادگی تبدیل شده است. در زمانی 

ای كه ما ساكن هستیم، منزل كرد و به مدت دوسال در اینجا جد ما به مشهد آمد و در همین كوچه

ماند. در این مدت هم ارتباط آقای میلانی با ایشان برقرار بود و من یادم هست كه در دوران بچگی 

یلانی برای ایشان آمد كه روی نامه به این صورت نوشته شده ای از طر  مرحوم آقای مما، نامه

بود، مشهد مقدس، فلکه سراب، كوچه قائم مقامی، محضر آیت الله میرزا محمود امام جمعه دامت 

های بركاته؛ رونوشت این نامه را نیز به درخواست آسید محمد علی به ایشان دادم. خلاصه از زمان

و دو سه ماه قبل از تبعید آیت الله خمینی،  1343بود؛ منتها بنده از سال بسیار دور این ارتباط برقرار

كرد، شركت برای تحصیل به قم رفتم و در درس مرحوم آقای بنی فضل كه سطوح را تدریس می

كردم و كم كم ارتباطمان نزدیکتر شد و در اثر این ارتباط من از یك سری اطلاعات پشت پرده می

نوشتم، هایی كه به ابوی میمی و بی تجربگی تمام این اطلاعات را در نامهمطلع شدم و بر اثر خا

شود. روی این حساب هایم كنترل میكردم، بی خبر از این كه تحت نظر هستم و نامهمنعکس می

یك روز نیروهای ساواك برای دستگیری بنده به منزلمان یورش آوردند كه خوشبختانه آن روز من 

ستانش مفصل است؛ اما بالاخره نگذاشتند من در قم بمانم و مرا از قم بیرون در منزل نبودم و دا

كردند و التزام گرفتند كه قضیه را برای كسی بازگو نکنم. كه من به مشهد برگشتم و در حوزه 

 مشهد مش ول شدم و خدمت مرحوم آقای میلانی ماوقع را عرض كردم. 

ای كه قبلا مسافرخانه بود كه ایشان خرید ودم. مدرسهدر مشهد و در مدرسه ایشان ب 46بله، از سال 

گفت كه بعدا تعطیل شد. ها در همین مدرسه اصول میو تبدیل به مدرسه كرد. خود ایشان صب 

تدریس مرحوم آقای میلانی، خیلی مفصل و عمیق بود. اگرچه من در درس اصول ایشان شركت 

ال طول كشید و در این مدت از ابتدای مبحث س 17دانم كه اصول ایشان به مدت نکردم؛ ولی می

اوامر تا اواخر مبحث استحسان را مورد بحث قرار داد؛ ولی اجل مهلت نداد كه دوره اصول را تمام 

كند. مباحث ایشان عمدتا بر مبنای نظریات مرحوم حاج شیخ محمدحسین اصفهانی بود و خود 

مطالب ایشان را فهمیدم و درك كردم و این فرمود از افتخارات من این است كه ایشان مکررا می

تعریضی بود به دیگران كه توان درك و فهم مباحث مرحوم حاج شیخ را نداشتند. آقای علم الهدی 

فرمود در دوره اولی كه آقای خوئی و آقای میلانی در نجف، شروع به تدریس كردند، ما از می

-رس آقای میلانی با اشکال كردن، خرج میگرفتیم و سپس در ددرس آقای خوئی مطالب را یاد می

فرمود اجازه بدهید تا من مطلب را تقریر كنم، آن وقت متوجه كردیم كه مرحوم آقای میلانی می

 توانید مقابله كرد. شوید كه این مطالب برهانی است و با برهان نمیمی
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ه در درس آقای میلانی آقای علم الهدی كه استاد بنده بود، از من خواست ك 48یادم هست در سال 

-شركت كنم. گفتم من هنوز آمادگی ندارم. ایشان گفت من مطملن هستم كه تو درس ایشان را می

شدیم و بعد از درس، فهمی. این طور شد كه استاد و شاگرد با هم در درس آقای میلانی حاضر می

بود و برای من گاهی  كرد كه خیلی عالیگاهی آقای علم الهدی مطالب درس را برای من تقریر می

رسید. انصافا آقای علم الهدی هم از علمای از تقریر خود آقای میلانی هم زیباتر به نظر می

ناشناخته بود كه در این زمینه خود ایشان به عنوان علت فاعلی، مقصر بود. همانگونه كه آقای 

ی داشتند. به هرتقدیر من تا میلانی ناشناخته بود كه البته در باره ایشان، عوامل بیرونی نقش موثر

هایی نیز از آن دروس دارم؛ زمان رحلت مرحوم آقای میلانی در این درس شركت كردم و یادداشت

های علمیه ایران مرسوم نبود؛ اما مرحوم یادداشت برداری از دروس در آن دوران، چندان در حوزه

سند. آقای علم الهدی به من گفت كه آقای میلانی تاكید داشت كه شاگردانش تقریرات ایشان را بنوی

كند، باید درس را بنویسد وگرنه مجاز به گرفتن آقا فرموده هر كسی كه در درس من شركت می

نوشتم و بعدا پاك شهریه نیست و اگر بگیرد، مدیون امام زمان)ع(است. لذا من درس ایشان را می

به آقای علم الهدی دادم كه خیلی  ها راكردم. یك بار حدود سی برگ از این پاكنویسنویس می

تشویقم كرد و یك مطلبی هم به عنوان تقریظ برایم نوشت و در ضمن به آقای میلانی هم موضوع 

خواهد را گفته بود. روی این حساب، یك روز حاج علی، خادم آیت الله میلانی آمد و گفت آقا می

« لایقرا»ای از پدرم رسیده و چون به خ  شما را ببیند. من گمان كردم كه باز مثل دفعات قبل، نامه

هایم را نوشته، ایشان مرا خواسته تا نامه را بخوانم؛ اما وقتی خدمت ایشان رسیدم، موضوع نوشته

مطرح و خیلی تشویقم كرد و فرمود واقعا هم از خاندان شما انتظار همین است كه درخشش داشته 

ام، گفتم از زمانی كه در درس حضور پیدا كردهای؟ ها را نوشتهباشید و سپس پرسید همه درس

تومان  411ام. ایشان از آن ماه، شهریه مرا كه دویست تومان بود، دو برابركرد و به همه را نوشته

ای اهل درس است، خیلی كرد طلبهاش این طور بود كه وقتی احراز میرساند. آقای میلانی روحیه

م علاوه برعنایت همیشگی و اضافه كردن شهریه، هر وقت كرد. نسبت به خود من هبه او توجه می

داد؛ های زیادی نداشت، مقداری كتاب به بنده میرسیدم با این كه خود ایشان كتابخدمتشان می

یك بار حدود بیست جلد كتاب از تقریرات درس مرحوم آقا ضیاء و مرحوم آقای كرباسی را به 

 بنده داد. 
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 اللهآیتجایگاه علمی 

ت دارد عرض كنم كه ایشان در خصوص مسائل علمی و فقهی، به كتب فقهای معاصر توجه مناسب

مرحوم نجفی خیلی مانوس بود و به دو تن از « جواهر الکلام»چندانی نداشت و در عوض به كتاب 

كرد؛ یکی نظیر از آنان یاد میفقهای بزرگ گذشته، اعتقاد و ارادت عجیبی داشت و با تعبیر بی

و دیگری آشیخ محمدتقی اصفهانی، صاحب « الانوارمقابس»اسدالله شوشتری صاحب  مرحوم شیخ

تواند در جولان ذهن انسان بسیار تاثیر بگذارد. فرمود: این دو اثر میبود كه می«المسترشدینهدایه»

مرحوم شیخ عبدالله ممقانی بود «مناه  المتقین»برد، كتاب دیگری كه مکررا در درس از آن نام می

تر محقق هم مفصل« شرایع»هم چاپ كرده و یك دوره كامل فقه است و از«آل البیت»ه مؤسسه ك

اش قرارداشت و من دیدم و در صدد برآمدم تهیه است. این كتاب هم همیشه روی میزش مطالعه

فروخت، كنم؛ ولی پیدا نکردم. به شیخ هادی كتابفروش هم كه كتاب یك تومنی را بیست تومن می

 این كتاب را چاپ كرد و ما هم خریدیم. «البیتمؤسسه آل»ردم كه گفت ندارم. بحمدلله مراجعه ك

فرمود، حاصل تلاش فکری و جدا از استفاده از این كتب، بقیه مطالبی كه مرحوم آقای میلانی می

 فرمود، بهها میهایی كه ایشان تابستانذهنی خود ایشان بود و نتیجه این افکار و تاملات در درس

كه در  جناب آقای عبداللهیجهت فراغت بیشتری كه داشت، بهتر و محسوستر بود؛ در ایام تابستان 

رفت و آقای میلانی به جای ایشان در این كرد، به خارج شهر میشبستان سبزواری تدریس می

كرد و فضلای زیادی در این درس حاضر شبستان كه بزرگتر از شبستان خودش بود، تدریس می

-فرمود میهایی از درس ایشان دریافت می كردند. خود آقای میلانی مید و واقعا تحفهشدنمی

گفت، بسیار كنند، بگویم. مطالبی كه میخواهم مکاسب را برای كسانی كه مکاسب تدریس می

هاشمی، مباحثه و به جالب و عمیق بود. بنده این درس را با دوستانم، آقایان اختری، قائمی و بنی

دیدیم مطالبی كه ایشان گفته است، در هیچ یك از شروح نیست كردیم و میمراجعه می شروح هم

كردیم، همگی متفق القول بودیم كه آقای میلانی اعلم و وقتی با شرح مرحوم آقای خویی مقایسه می

 است. 

كردم؛ ولی در دلم نظر جالب این كه من در آن زمان به سفارش پدرم از آقای خویی تقلید می

كردم و به دقت نظر رحوم علامه طباطبایی را كه فرموده بود آقای میلانی اعلم است، تحسین میم

 كردند. گفتم و بنابر راهنمایی ایشان، مردم زنجان هم عموما از آقای میلانی تقلید میایشان آفرین می
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كرده بود اول  گفتنی است كه مرحوم علامه طباطبایی این چهار تن را به ترتیب برای تقلید تعیین

 آیت الله میلانی دوم سید عبدالهادی شیرازی سوم آیت الله حکیم چهارم آیت الله خوئی.

مفــاخر خراســان: دربــاره خصوصــیات اخلــاقی مرحــوم آقــای میلــانی، چــه نکــاتی در 

 ذهن دارید؟

اخلاق مرحوم آقای میلانی، همطراز اخلاق مرحوم حاج شیخ محمدحسین اصفهانی بود؛ چراكه 

های گرم ایشان به مرحوم آقای میلانی خورده و ایشان را به خوبی تربیت كرده بود. این از نامه نفَس

سرلوحه « سیدی و مولای»هایی كه تعابیرمرحوم حاج شیخ به آقای میلانی، قابل مشاهده است؛ نامه

 داشت. آن بود و ادب و متانت و عزت نفس را به مخاطب كه شاگرد اوست، ارزانی می

 اللهآیتادب 

درباره مراتب ادب مرحوم آقای میلانی مناسب است، به این خاطره اشاره كنم كه یك روز بنده در 

سن حدودا بیست و دو سالگی، خدمت ایشان رسیدم و دیدم در حال صحبت كردن با تلفن هستند، 

و گفت من وارد شدم و نشستم، وقتی مکالمه ایشان تمام شد، به احترام بنده، از جا بلند شد 

كردم و نشد اظهار ادب كنم كه من ببخشید، وقتی شما تشریف آوردید، من با تلفن صحبت می

های گفتم حاج آقا شما را به خدا ما را شرمنده نکنید. این ادب و آراستگی در رفتار، گفتار و نامه

 ایشان هم به خوبی نمایان بود. 

 اللهآیتاخلاص 

ار در محضرشان بودم كه خبر آوردند صد هزارمین جلد رساله در اخلاص هم فوق العاده بود؛ یك ب

شما هم چاپ شد. ایشان وقتی شنید گریه كرد و گفت خدایا این بار سنگینی بر دوش من است و 

 نمی دانم آیا توان تحمل آن را دارم یا نه؟

  اللهآیتتواضع و فروتنی 

ــان:  ــاخر خراس ــهآیتمف ــیه  الل ــه توص ــا چ ــانی در درس معمول ــیمیل ــاگردان م ــه ش ــایی ب -ه

 کردند؟

سط  ایشان و حتی های همرفتار و سلوك ایشان بینی و بین الله در قیاس با شخصیت           

كسانی كه یك دهم سواد ایشان را هم نداشتند، از نظر فروتنی بسیار ممتاز و شاخص بود و این 
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ب درسخوان همانند استادش، سلوك، در راه رفتن متواضعانه ایشان هم نمود عینی داشت. به طلا

دانست. كرد وپرس وجو از احوال آنان را كسر شأن خود نمیای میمیرزای نائینی، توجه ویژه

-هایم را دید و متوجه شد اهل درس و بحث هستم و مثل آقازادهدرباره خود بنده هم وقتی نوشته

شد و مرا ر وضعیتم میكنم، مرتب پیگیهای دیگر عمرم را به بطالت و خوش گذرانی تلف نمی

داد؛ اگر داد. هنگام تدریس، به اشکالات شاگردان به خوبی گوش میمورد تفقد و محبت قرار می

كرد و تنها با شد و پرخاش نمیدید، برخلا  برخی از اساتید، عصبانی نمیاشکالی را ناوارد می

، چنین اشکالی بکنید، جوابشان را تعابیری مانند این كه از شما بعید است، یا از شما انتظار نداشتم

های گفت از تو بعید است از این حر كرد، میداد؛ به شیخ علی آقا تهرانی كه خیلی اشکال میمی

دور از آبادی بزنی! با این حال، قدر زحمات افراد را می دانست وتقدیر می كرد؛ یك روزی من در 

گیرد یا نه؟ نظر آقای ن، زكات تعلق میمحضرشان بودم، این بحث مطرح شد كه آیا به مهریه ز

گیرد و روی نظرش میلانی به تعلق زكات، متمایل بود؛ اما آقای تهرانی می گفت زكات تعلق نمی

آورد های مختلف فقهی از جمله جواهر را برای اثبات نظرش میكرد و كتابهم خیلی پافشاری می

ت كه تجدید نظر كنند و لااقل در جواب استفتاء خواسداد و از ایشان میو به آقای میلانی نشان می

گیرد، نه احتیاط واجب، تا این كه بالاخره بنویسند: احتیاط مستحب این است كه زكات تعلق می

مرحوم آقای میلانی تسلیم شد و گفت بنویسید بنابر احتیاط مستحب، چنین است. بعد از این كه 

این آقا شیخ علی تهرانی، انصافا حاذق است و این  شیخ علی آقا تهرانی رفت، آقای میلانی فرمود

گفت، آقای در زمانی بود كه شیخ علی آقا تهرانی در بیت آقای میلانی به صراحت و علنی می

العملی از طر  بیت آقای میلانی گیرم كه هیچ عکسخمینی اعلم است و من خدا را شاهد می

اش در برخورد با آقای تهرانی ت ییری ی هم رویهنسبت به ایشان، نشان داده نشد و خود آقای میلان

نکرد. البته خود آقای تهرانی هم علاوه برصراحت لهجه، صداقت هم داشت و در طرفداری از امام 

كرد؛ من یادم هست یك زمانی به همراه خمینی، صادق بود و تنها به حر  زدن و ادعا اكتفا نمی

خواندیم و ایشان به قدری بر مباحث سبزواری را می آقای بنی هاشمی پیش ایشان منظومه ملاهادی

خواست درس گفت؛ چون وقتی میاین كتاب تسل  داشت كه معمولا بدون پیش مطالعه درس می

-گفتیم و ایشان بلافاصله بسم الله میپرسید كجا بودیم؟ ما محل بحث را میرا شروع كند از ما می

خواستیم كه شدیم و میداد كه ما خسته میامه میكرد وگاهی آنقدر ادگفت و بحث را شروع می

مطالب را جمع بندی كرده وخاتمه دهد؛ خلاصه من و آقای بنی هاشمی گفتیم حاج آقا! شما اگر 

معتقدید كه آقای خمینی اعلم است، پس چرا برمبنای نظریات ایشان كه آقای سبحانی تقریر كرده، 
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فرمائید؟ گفت آقای سبحانی یشان را تبیین نمیهای اكنید و دیدگاهیك درسی را شروع نمی

هایی دارم كه نتوانسته آنطور كه باید و شاید، مطالب را جمع وجور كند. با این حال من نوشته

دهد و من می توانم ادعایم را ثابت كنم. گفتیم پس درسی را برتری علمی آقای خمینی را نشان می

یم در درس شما شركت كنیم. ایشان گفت الان اسلام در دهدر این زمینه شروع كنید ما هم قول می

اید! باید به سراغ مسائل اصلی و ریشه ای برویم. خطر است شما به شاخ و برگ و فروع چسبیده

الان تکلیف مهمتری بر دوش ماست. روی این حساب خود ایشان به جای دروس رای  حوزه مثل 

كرد تا برای انقلاب نها  مباحث شناخت را طرح میكرد و برای آها را جمع میفقه و اصول، جوان

گفت، دروغ در كارش نبود و صداقت در ها را به ما میآماده شوند و واقعا زمانی كه این حر 

گفتار و عمل داشت؛ چند بار به خود من گفت والله من آماده كشته شدن هستم و هنگامی كه در 

 كند!هستم؛ اما چه كنم كه تیرها به من اصابت نمی كنم، مهیای تیر خوردنها شركت میراهپیمایی

 جایگاه علمیت حاج شیخ و نسبت آن با استاد

ــی  ــی تهران ــیخ عل ــای ش ــدگاه آق ــاره دی ــه در ب ــه آنچ ــه ب ــا توج ــال ب ــان: ح ــاخر خراس مف

ــوت  ــانی ایشــان از ق ــم اســت  و مب ــانی اعل ــای میل ــه آق ــتید ک ــاد داش ــم اعتق ــاز ه ــد، ب فرمودی

 بیشتری برخوردار است؟

مت بتتا ستتعادت شتتما عتترض كتتنم كتته وقتتتی بنتتده بتته واستتطه آقتتای علتتم الهتتدی و مرحتتوم ختتد

آقتتای میلتتانی بتتا مبتتانی حتتاج شتتیخ محمتتد حستتین اصتتفهانی آشتتنا شتتدم، پتتی بتتردم كتته ایتتن 

آقایتتتان معتقدنتتتد حتتتاج شتتتیخ، فصتتتل الخطتتتاب را در كلمتتتاتش دارد؛ منتهتتتا بایتتتد بتتته عمتتتق 

شتتان رستتید، تصتتدیق كتترد و هتتر كتته مطالتتب ایشتتان رستتید؛ هتتر كستتی كتته بتته عمتتق مطالتتب ای

دستتت نیافتتت، اشتتکال كتترد. بتته نظتتر متتن اگتتر بتتا دقتتت جوانتتب امتتر ستتخنان ایشتتان را بررستتی 

شتتوند كتته مطالتتب ایشتتان برهتتانی و متتتقن استتت و جتتای چتتون و چتترا نتتدارد. كننتتد، متوجتته متتی

انتتد، مثتتل روی ایتتن حستتاب متتن بتتا مطالعتته آثتتار كستتانی كتته بتته نظریتتات حتتاج شتتیخ پرداختتته

د صتتدر و یتتا شتتركت در جلستتات درس علمتتایی كتته ماننتتد آقتتای وحیتتد و ستتید صتتادق شتتهی

دهنتتد، بتتا ایتتن كتته پردازنتتد و آن را متتورد نقتتد قتترار متتیروحتتانی، گتتاهی بتته مبتتانی ایشتتان متتی

انتتد. لتتذا بضتتاعت علمتتی چنتتدانی نتتدارم؛ امتتا متوجتته شتتدم كتته بتته عمتتق مطالتتب ایشتتان نرستتیده

متتن كلتتام حتتاج شتتیخ را تقریتتر كتتنم آن وقتتت ببینیتتد  فرمتتود اجتتازه بدهیتتدمرحتتوم میلتتانی متتی

آیتتد یکتتی از افتترادی كتته بعتتد از آقتتای علتتم الهتتدی، بتتر جتتای اشتتکال دارد یتتا نتته؟ یتتادم متتی
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هتتای ختتودم، فتتردی بتته نتتام آقتتای فتتاتحی مطالتتب حتتاج شتتیخ تستتل  داشتتت، یکتتی از همشتتهری

را بتته آقتتای علتتم بتتود كتته اشتتکالی در بتتاب برائتتت بتتر حتتاج شتتیخ كتترده بتتود. متتن اشتتکال ایشتتان 

الهتتدی منتقتتل كتتردم، فرمتتود او بتته مطلتتب حتتاج شتتیخ نرستتیده استتت و بعتتد گفتتت ختتود حتتاج 

شتتتیخ، جتتتواب ایتتتن اشتتتکال را در مقدمتتته واجتتتب و در جتتتای دیگتتتری داده استتتت. متاستتتفانه 

هتتا قبتتل بتته ایشتتان آقتتای فتتاتحی امستتال از دنیتتا رفتتت، در حتتالی كتته ناشتتناخته مانتتد. متتن ستتال

اشتتت، پیشتتنهاد كتتردم كتته بتته حتتوزه مشتتهد بیایتتد تتتا از وجتتود ایشتتان كتته در زنجتتان اقامتتت د

اش موافقتتتت نکردنتتتد و ایشتتتان در زنجتتتان بهتتتره بتتترداری بهتتتتری صتتتورت بگیتتترد كتتته ختتتانواده

دانتتتم چتتته مانتتتد و محتتتو شتتتد. آن مرحتتتوم تستتتل  وعلاقتتته زیتتتادی بتتته جتتتواهر داشتتتت؛ نمتتتی

ارد؟كتته علاقمنتتدان هتتای حتتاج شتتیخ و مرحتتوم صتتاحب جتتواهر وجتتود دارتبتتاطی بتتین دیتتدگاه

كننتتد؟ حتتتی مرحتتوم آقتتای بتته نظریتتات مرحتتوم اصتتفهانی، انتتس بیشتتتری بتتا جتتواهر، پیتتدا متتی

داد و استتم صتتاحب جتتواهر را فتتاتحی صتتاحب جتتواهر را بتتر شتتیخ انصتتاری هتتم تتترجی  متتی

كتترد و معتقتتد بتتود بررستتی تمتتامی فقتته امامیتته، متتن البتتدو التتی الختتتم، بتتا ستتلام اللتته علیتته ذكتتر متتی

آیتتد و یتتك توفیتتق و ایتتن درجتته از عمتتق، كتتاری عتتادی و متعتتار  بتته حستتاب نمتتیآن هتتم بتتا 

گفتتت عنایتتت ربتتانی بتته ایشتتان تفتتویض شتتده بتتود. آقتتای فتتاتحی در بتتاره حتتاج شتتیخ هتتم متتی

متتن هتتر وقتتت بتته حاشتتیه حتتاج شتتیخ نگتتاه متتی كتتردم و بعتتد در درس آقتتای ستتید صتتادق 

كتتردم؛ تعبیتتر آقتتای روحتتانی متتیشتتدم، بتتا اشتتکالاتی كتته متتی كتتردم ایشتتان را متوقتتف حاضتتر متتی

در متتورد متتن ایتتن بتتود كتته متتا تتتو را در قتتم كشتتف كتتردیم و  انتظتتار نداشتتتیم در قتتم چنتتین 

گفتتت: متترد ملتتایی كستتی وجتتود داشتتته باشتتد! آقتتای فتتاتحی هتتم در بتتاره آقتتای روحتتانی متتی

 است؛ اما بر مبانی حاج شیخ، كماهو حقه تسل  ندارد. 

تحی متتانوس بتتودم و آقتتای قنبتتری هتتم شتتاهد استتت كتته متتن در زنجتتان كتته بتتودم بتتا آقتتای فتتا

كتتردم دوستتتان و فضتتلا بتته درس ایشتتان هتتم برونتتد. بزرگتتان متتا عیبتتی كتته چقتتدر تأكیتتد متتی

-دارنتتد ایتتن استتت كتته ارتباطشتتان بتتا متتردم ضتتعیف استتت و روی ایتتن حستتاب، ناشتتناخته متتی

بایتتد كستتانی از  دهتتد. بنتتابر ایتتنهتتا، علتتم و عمتتق آنهتتا را نشتتان نمتتیماننتتد؛ چتتون ظتتاهر انستتان

اهتتل فضتتل بتته سراغشتتان برونتتد و آنهتتا را كشتتف كننتتد و بتته دیگتتران خبتتر بدهنتتد تتتا همتته از 

 وجودشان بهره ببرند.
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بتتاز دربتتاره مرحتتوم حتتاج شتتیخ عتترض كتتنم كتته متتن بتته متتدت دوستتال در درس مرحتتوم آقتتای 

كتترد و متتورد نقتتد قتترار كتتردم؛ ایشتتان هتتم مطالتتب حتتاج شتتیخ را نقتتل متتیاراكتتی شتتركت متتی

داد؛ ولتتتی اشتتتکالات ایشتتتان هتتتم اساستتتی نبتتتود. یتتتك روز بتتته پستتتر ایشتتتان،آقای مصتتتلحی متتتی

كتتتردم بگتتتویم( بتتته پتتتدرتان بگوئیتتتد اراكتتتی گفتتتتم )چتتتون بتتته ختتتود آن مرحتتتوم جتتترأت نمتتتی

تتتوان جنگیتتد! و اشتتکالات شتتما بتته مطالتتب مرحتتوم اصتتفهانی برهتتانی استتت و بتتا برهتتان نمتتی

در درس گفتتتت: برختتتی كتتته اسمشتتتان  ایشتتتان وارد نیستتتت. مرحتتتوم آقتتتای اراكتتتی روز بعتتتد

محمتتتد حستتتین استتتت یتتتا همشتتتهری مرحتتتوم آشتتتیخ محمتتتد حستتتین هستتتتند، از ایشتتتان دفتتتاع 

هتتا داننتتد، در حتتالی كتته متتا هتتم بتتا ایتتن حتتر كننتتد و اشتتکالات متتا را بتته ایشتتان نتتاوارد متتیمتتی

-ایتتم؛ امتتا عقتتل كتته داریتتم و متتیبیگانتته نیستتتیم و اگرچتته مثتتل آقتتای اصتتفهانی معقتتول نخوانتتده

دهتتد؛ ولتتی از وانیم مطالتتب را ستتبك، ستتنگین كنتتیم. متتن متوجتته شتتدم كتته جتتواب متترا متتیتتت

تتترس برختتورد شتتدید ایشتتان، دم برنیتتاوردم. متتن چتتون بتته متتدت شتتش ستتال در درس آقتتای 

شتتتدم، بتتته ایشتتتان هتتتم پی تتتام دادم كتتته شتتتما همتتته تمركزتتتتان را روی وحیتتتد هتتتم حاضتتتر متتتی

دازیتتتد و مبتتتانی ایشتتتان را بتتته ختتتوبی مطالتتتب حتتتاج شتتتیخ بگذاریتتتد و بتتته مطالتتتب دیگتتتران نپر

بشتتکافید و تجزیتته وتحلیتتل كنیتتد و بعتتد اگتتر اشتتکالی بتته نظرتتتان رستتید، مطتترح كنیتتد؛ چتتون 

حاشتتیه حتتاج شتتیخ بتتر مکاستتب، در بردارنتتده عصتتاره مطالتتب و مباحتتث همتته آقایتتان و همتته 

شتتروح استتت و حتتاج شتتیخ همتته ایتتن شتتروح را دیتتده و بتتا یتتك تامتتل و تعمقتتی در طتتی 

ام، ایتتن كتتتاب را نوشتتته استتت ضتتمن ایتتن كتته ستتال، آن طتتور كتته متتن شتتنیده بیستتت وپتتن 

نستتبت حاشتتیه ایشتتان بتتا حواشتتی دیگتتر عمتتوم وخصتتوص مطلتتق استتت و بتتا تستتل  بتتر مبتتانی 

-ایشتتان، بتتر مبتتانی دیگتتران از جملتته مرحتتوم آقتتا ضتتیاء و مرحتتوم نتتائینی، احاطتته حاصتتل متتی

ادعتتا كنتتد كتته متتن مبتتانی حتتاج شتتیخ را  توانتتدشتتود؛ امتتا بتتا احاطتته بتتر مبتتانی دیگتتران، كستتی نمتتی

هتتم درك كتتردم. جالتتب استتت عتترض كتتنم كتته آقتتای صتتادق لاریجتتانی، رئتتیس قتتوه قضتتائیه در 

گفتتتت كتتته مبتکتتتر و مبتتتدع ایتتتن ادراكتتتات اعتبتتتارات كتتته مرحتتتوم علامتتته یتتتك ستتتخنرانی متتتی

 طباطبائی در اصول فلسفه آورده، در اصل، مرحوم اصفهانی است. 

شتتیخ بایتتد بازشناستتی شتتود و مطالتتب ایشتتان تحریتتر گتتردد.  خلاصتته بتته نظتترم مرحتتوم حتتاج

یتتك جفتتایی هتتم كتته در حتتق ایشتتان شتتده، ایتتن استتت كتته شتتاگردان آن مرحتتوم كتته كنتته حتتر  

انتتد. اگتتر بتتتوان یتتك انتتد، هتتیچ كتتدام شتترح و تقریتتری از ستتخنان ایشتتان ننوشتتتهایشتتان دریافتتته
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ث اوامتتتر دستتتت تقریتتتر درستتتت و حستتتابی از مباحتتتث آیتتتت اللتتته میلتتتانی در خصتتتوص مبحتتت

توانتتد شتتارح افکتتار حتتاج شتتیخ باشتتد. مرحتتوم آیتتت اللتته پیتتداكرد، واقعتتا م تتتنم استتت و متتی

میلتتانی از خصیصتتین و واردیتتن بتته مبتتانی حتتاج شتتیخ بتتود؛ ریشتته ایتتن دریافتتت را بنتتده بتتا نقتتل 

ای، عتترض متتی كتتنم. ابتتوی بتترای متتن از آقتتای عمتتاد رشتتتی كتته جتتز شتتاگردان مبتترز ختتاطره

كتترد كتته ایشتتان بتته زنجتتان آمتتد و یتتك متتاه و انتتدی مهمتتان متتا بتتود؛ ایتتن یحتتاج شتتیخ بتتود نقتتل متت

-هتتا متتیگفتتت متتن بتتا اصتترار تمتتام صتتب ستتال پتتیش استتت. پتتدرم متتی 71قضتتیه متتال نزدیتتك بتته

نشستتتم تتتا ایشتتان بیتتدار شتتود و متتن از ایشتتان استتتفاده كتتنم. رفتتتم كنتتار رختختتواب ایشتتان متتی

ار متتی شتتد، چشتتم هتتایش را بتتا همتتان ختتورد كتته ایشتتان بتته محتتض ایتتن كتته بیتتدابتتوی قستتم متتی

مالیتتد و بتتدون مطالعتته و فقتت  بتتا یتتك نگتتاه اجمتتالی بتته كتتتاب متتی حتتال ختتواب آلتتودگی، متتی

كتترد و بعتتد در حاشتتیه كتتتاب گفتتت و شتتروع بتته گفتتتن مطالتتب متتیانتتداخت و بستتم اللتته را متتی

حتتاج  هتتا و اشتتکالات متتن بتتههتتا اِن قلتتتگفتتت ایتتنداد و متتییادداشتتت هتتایی كتته بتتود نشتتانم متتی

شتتیخ استتت؛ نتته ایشتتان توانستتت متترا قتتانع كنتتد و نتته متتن ایشتتان را و بالتتاخره بتتا هتتم كنتتار 

آمتتدیم و بعتتد گفتتت: آقتتای حستتینی! بخشتتی از ایتتن مطالتتب، پتتیش ستتید محمتتدهادی میلتتانی 

كتترد. پتتدرم متتی گفتتت دانتتد وبتته دیگتتران اشتتاره ای نمتتیاستتت و فقتت  او بلتتد استتت و متتی

بتتا حتترص و ولتتع زیتتادی در پتتی یتتادگیری مطالتتب دیتتد متتن مرحتتوم عمتتاد رشتتتی وقتتتی متتی

هستتتم، ایتتن نکتتته را گفتتت كتته اگتتر در ایتتن راه توانتتا نباشتتی و ذهتتن و فکتتر ختتودت را بتته كتتار 

بتتری! واگتتر صتتر  حفتتظ كتتردن مطالتتب، هتتد  باشتتد، دقتتت و نینتتدازی، بهتتره چنتتدانی نمتتی

 حافظه تلفن و رادیو، به مراتب بالاتر از این شماست. 

 اللهآیت سیر و سلوک معنوی

 مفاخر خراسان: آقای میلانی استاد خاصی در زمینه سیر وسلوک داشت؟

دانتتم، ایتتن استتت كتته محضتتر مرحتتوم قاضتتی طباطبتتائی آنچتته متتن بتته طتتور قطعتتی و مستتلم متتی

را درك كتترده بتتود و بتته همتتراه جتتد بنتتده و مرحتتوم آقتتای ختتوئی و مرحتتوم آقتتای اردوبتتادی 

كتترد كتته متتن در م ابتتوی از پتتدرش نقتتل متتیدر درس آن بزرگتتوار شتتركت متتی كردنتتد. مرحتتو

ختتواب دیتتدم بتتدنم را شتتپش فتترا گرفتتته استتت و وحشتتت كتتردم. بتته آقتتای قاضتتی ختتوابم را 

گفتتتتم؛ لبخنتتتدی زد و گفتتتت ایتتتن روزهتتتا زیتتتاد بتتته اصتتتول فقتتته نمتتتی پتتتردازی؟ گفتتتتم چتتته 
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ارتبتتاطی دارد؟ گفتتت ایتتن دقتتت زیتتاد در مباحتتث، مثتتل شتتپش كشتتی استتت دیگتتر! خلاصتته 

-مرحتتوم آیتتت اللتته میلتتانی بتتا آن حالتتاتی كتته متتن از ایشتتان دیتتدم، آن گریتته مطلتتب ایتتن كتته 

هتتایی كتته گتتاهی اوقتتات در پایتتان درس بتته مناستتبت كتترد و روضتتههتتایی كتته بعضتتی اوقتتات متتی

گریستتت و همتته را بتته گریتته كتترد و ختتودش متتیخوانتتد و مصتتائب اهتتل بیتتت را ذكتتر متتیمتتی

هتتای ختتود، بتته خوانتتده و آموختتته داد كتته ایشتتان عتتالمی استتت كتتهانتتداخت، نشتتان متتیمتتی

-اعتقتتاد و بتتاور قلبتتی پیتتداكرده استتت. جالتتب استتت بدانیتتد كتته ایشتتان هتتم ختتودش روضتته متتی

گفتتت متترا هتتم دعاكنیتتد. كتترد و متتیخوانتتد و هتتم طلتتاب را بتته خوانتتدن روضتته دعتتوت متتی

ختتدا رحمتتتش كنتتد، مرجتتع و مجتهتتد عتتالی مقتتامی بتتود و در عتتین اینکتته خیلتتی متواضتتع بتتود، 

هتتا را كتته اصتتلا قبتتول نداشتتت و در میتتتان هتتا را قبتتول نداشتتت قمتتتیعلمتتی، خیلتتیاز نظتتر 

آیتتد روزی شتتیخ فیتتاض علمتتای نجتتف هتتم، تعتتداد انگشتتت شتتماری را قبتتول داشتتت. یتتادم متتی

حیتتتدری، از فضتتتلای درس آیتتتت اللتتته شتتتریعتمداری نتتتزد ایشتتتان آمتتتد و گفتتتت دلیلتتتی نتتتداریم 

یکتتی دوتتتا روایتتت از جملتته روایتتت: كتته ستتهم امتتام بایتتد بتته مجتهتتد برستتد. آقتتای میلتتانی 

ــه» ــه وحلال ــی حرام ــاء عل ــه و الامن ــاء بالل ــدی العلم ــی ای ــامور عل ــاری ال را از وستتائل ...«  مج

شتتود خبتتری هتتا چیستتت؟ و بعتتد فرمتتود معلتتوم متتیروایتتت الشتتیعه خوانتتد و گفتتت پتتس ایتتن

تتتان همتتین قتتدر استتت و خلاصتته خیلتتی بتته وی تاختتت و او هتتم  دستتت و نیستتت و بضتتاعت

 را گم كرد.  پایش

 

 

 

 مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین سید علی اصغر امینی سبزواری

مفاخرخراسان: با تشکر از حضورتان در این مصاحبه، ابتدا به معرفی خودتان و اساتیدی که داشتید، 

 بپردازید.
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 8و حدود اینجانب سید علی اص ر امینی، معرو  به امینی سبزواری هستم بسم الله الرحمن الرحیم: 

علم  اللهآیتالعظمی میلانی را  درك كردم. قریب به سی سال هم از محضر  اللهآیتسال درس حضرت 

 میلانی، بهره بردم. اللهآیتالهدی، از شاگردان ممتاز و معرو  

 جایگاه شخصیت اجتماعی و فکری آیت الله میلانی

 لانی چه نکاتی برای بیان دارید؟مفاخر خراسان:  درباره شخصیت علمی و سیاسی مرحوم آقای می

 عنوانبهالعظمی میلانی، از شخصیت والایی برخوردار بود و در عصر و زمان خود،  اللهآیتحضرت 

 تأكیدرسمی بر اعلمیت ایشان  طوربهمرجع تراز اول، مطرح بود. شخصیت بی نظیری مانند علامه طباطبایی، 

كردن مرجعیت مطرح شد. خمینی، بحثی در باره شورایی هاللآیتكرد. یادم هست كه پیش از آغاز نهضت 

بزرگانی كه در قم حضور داشتند، برای ما نقل كردند كه امام خمینی فرموده بود اگر قرار بر شورایی شدن 

میلانی در رأس آن شورا قرار بگیرد و این نشان از جایگاه خاص و موقعیت  اللهآیتمرجعیت باشد، باید 

سته ایشان داشت. جامعیت مرحوم آقای میلانی و تخصص ایشان در علوم مختلف كه علمی و سیاسی برج

ها بود، جلوه خاصی در میان طلاب و فضلا داشت. دائره فکری ایشان محدود به فراتر از علوم متداول حوزه

د ما فرموشد و در فکر گسترش دین و مذهب در اروپا، آمریکا و آفریقا بود و میحوزه و داخل كشور نمی

را ت ذیه فکری و علمی بکنیم. روی این حساب با همه این مناطق در  هاآنباید از همین حوزه مشهد، 

 پرداخت. كرد و بر اساس آن به پرورش طلاب میریزی میدر مدارس خود برنامه هاآنارتباط بود و برای 

 مدارس آیت الله میلانی

آمد. یك های خاصی مطابق نیازها به اجرا در میایشان سه نوع مدرسه داشت كه در هریك، برنامه

بود كه كار اصلی آن « مدرسه عالی حسینی»شد، سید فاضل میلانی اداره می اللهآیتمدرسه كه زیر نظر 

كرد. را به عربی تدریس می عقایدتربیت مبلغ و مسائل تبلی ی بود. خود سید فاضل میلانی هم كلام و 

صادق)ع( نام داشت كه برای اجتهاد و تربیت مجتهد تاسیس شده بود. در  مدرسه دیگر ایشان مدرسه امام

داد و مرحوم آقای علم الهدی فقه سید محمدعلی میلانی اصول مقارن درس می اللهآیتاین مدرسه مرحوم 

 كرد. در مدرسه دیگری كه نزدیك بیت ایشان بود. تدریس می
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 برنامه و دروس مدارس

، برخی دروس جنبی البلاغهنه از مقدمات تا درس خارج و تفسیر قرآن و  در كنار دروس متداول حوزه

نیز قرار داده شده بود. یادم هست كه « بررسی ادیان»و جدید مانند تدریس زبان عربی و انگلیسی و تاریخ و 

بود،  شده التحصیلفارغاز دانشگاه  تازگیبهكه « افتخارزاده»در ابتدا برای درس بررسی ادیان، از استاد 

ای هم در همین زمینه فراهم كرد و ماهی تدریس كرد و جزوه 5الی  4دعوت به عمل آمد. ایشان به مدت 

میلانی، از من برای  محمدعلیسید  اللهآیتبعد طبق مقررات به سربازی رفت. برای جانشینی ایشان، مرحوم 

ن درس ندارم و یکی از دوستان ام، تخصصی در ایتدریس درخواست كرد كه گفتم من چون دانشگاه نرفته

های دانشگاه را با ای آقای افتخارزاده بود، معرفی كردم. ایشان، همان درسدورهكه هم« مقدم»به نام آقای 

ماه بیشتر طول نکشید و ایشان به  5-4تدریس ایشان هم  متأسفانهت ییراتی اندك، تدریس كرد و باز 

د رفت. بار دیگر مرحوم سید محمدعلی به من گفت این كار استخدام آموزش و پرورش درآمد و به بجنور

برو مطالعه كن و خودت را آماده تدریس كن. من شروع به بررسی در  بنابراینرا باید خودت انجام بدهی! 

كار را شروع كردم؛ منتهی پس از مدتی در جلسه شورای مدرسین « ملل ونحل»این زمینه كردم و با تدریس 

 جایبهشد، من برای ارتقاء كیفیت دروس پیشنهاد دادم كه تن از اساتید برگزار می21مدرسه كه با حضور 

گذاشته شود كه مورد تایید همه « بررسی ادیان»، درس 31تدریس ملل و نحل چندان مفید و كاربردی نبود

اساتید قرار گرفت. یادم هست كه در جلسه بعدی، مقدمات این بحث را شروع كردم و بحث مربوط به 

تمام  تازگیبهروزه اعراب و اسرائیل كه 6وجود داشت، به جهت جنگ  وبیشكمیهودیت را كه قبلا هم 

 شده بود وحساسیت مسلمانان نسبت به یهودیان، با جدیت و تفصیل بیشتری مطرح كردم. 

 خاطرات دروس آشنایی با ادیان

كه من برای مطالعه در باره درس  شود، این استاز خاطرات این درس كه به خود آقای میلانی مرتب  می

های علمی آمریکا بود. از شدم كه نوشته یکی از شخصیت« عهدین»مذكور نیازمند كتاب قاموسی در زمینه 

این كتاب، تنها سه نسخه در مشهد وجود داشت؛ یك نسخه در آستان قدس بود. نسخه دیگرش نزدیك 

انی  قرار داشت. من از آقا سید فاضل خواستم كه شخصی بود. سومین نسخه در كتابخانه مرحوم آقای میل

این كتاب را از آقای میلانی بگیرد. آقا در جواب درخواست ایشان، فرموده بود من این كتاب را به كسی 

                                                           
آنامیسم وجود دارد، عنوان مثال گفتم دانستن این كه در فلان منطقه هندوستان، مذاهبی به نام كنفوسیوسیسم، توتامیسم و من در آن جلسه به -1

 كند. دردی را از طلبه دوا نمی
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خواستم كه كتاب را از ایشان بگیرد كه باز فرموده بود من  محمدعلیای، از آقا سید دهم. با یك فاصلهنمی

در كتابخانه 32. من كه نیاز ضروری به این كتاب داشتم، این بار خودم خدمت ایشاندهمكتاب به كسی نمی

رسیدم و دیدم در كنار میز نشسته و مش ول كشیدن سیگار است. از خصوصیات ایشان هنگام سیگار كشیدن 

 من عرض ادب كردم و هرحالبهرفت. شد و به فکر فرو میهای دود سیگار خیره میاین بود كه به حلقه

هم قبل از  محمدعلیخواهم. ایشان مکثی كرد و فرمود آقا سید فاضل و آقا سید گفتم آقا، فلان كتاب  را می

شود. عرض كردم حالا من خودم گفتم كه نمی هاآنشما آمدند و این درخواست را مطرح كردند و من به 

ید و در همین كتابخانه مطالعه كنید. بیای 33هاشمیام و این تقاضا را دارم. فرمود شما هم مثل آقای بنیآمده

كنید؟ ایشان ابتدا اول متوجه منظور من نشد و فرمود مگر مقایسه می هاآنآیم؛ اما شما مرا با گفتم باشد می

چه « جامتربت»دارید؟ گفتم اگر فرقی ندارم، پس دیگر از من نپرسید كه شب جمعه  هاآنشما چه فرقی با 

ساعت را  51ا رسید؟ بعد عرض كردم من در هفته، دو شب و زمانی معادل به كج« تایباد»شد؟ گزارش 

توانم فرصت پیدا كنم تا مثل آقایی كه چطور می حالباایندهم. و تایباد اختصاص می جامتربتبرای سفر به 

اشتم. ، غفلت دمسللهگوئید و من از این اسم بردید، به اینجا بیایم و مطالعه كنم؟ فرمود بله شما درست می

خواهی، بردار و بیار و روی این كاغذ بنویس كه من فلان كتاب را در این بعد فرمود پس برو كتابی كه می

گردانم و بعد هم به قولت عمل كن و در تاریخ مقرر، كتاب را برگردان! تاریخ بردم و در فلان تاریخ، بر می

ها از ایشان گرفته بود، نقل كرد و شخصیت شدن یك كتاب خطی كه یکی از ای در باره گمبعد، ایشان قصه

 فرمود من از آن موقع، تصمیم گرفتم كه از كتابخانه به كسی كتاب ندهم. 

 جامعیت و تخصص در علوم مختلف آقای میلانی 

درباره جامعیت مرحوم آقای میلانی و تخصص ایشان در علوم مختلف، جا دارد به این خاطره اشاره كنم 

نفر از علمای معرو  لبنان كه چهرهایی گیرا و جذاب داشتند، خدمت آقای میلانی  4 - 3ی وقتیككه 

رسیدند و با استقبال ایشان مواجه شدند. در نشست این علما با مرحوم آقای میلانی كه بنده هم حضور 

ن است. داشتم، آقای میلانی با اشاره به بنده، ضمن اظهار لطف و محبت، فرمود این آقای امینی مورد توجه م

                                                           
 بنده راب  آقای میلانی و انجمن حجتیه بودم و وظیفه اصلی انجمن هم مبارزه با بهائیت و حتی یهودیت و مسیحیت بود و آقای میلانی هم به -2

فرقه و این ادیان تربیت شوند، روی این حساب، بنده هر  خواست افراد زبده و متخصصی برای مناظره با وابستگان آناین مسأله عنایت داشت و می

 رفتم.خواستم، بدون تشریفات و گرفتن وقت ملاقات، به دیدن ایشان میوقت كه می

 8-7گفت و حدود آقای بنی هاشمی، از شاگردان مرحوم آقای میلانی و از اساتید خارج حوزه مشهد بود كه در مسجد گوهر شاد درس می –3

انی ز دنیا رفت. ما با هم خیلی مانوس بودیم و ایشان و یکی دیگر از دوستان به نام آقای قوچانی، معمولا نوشته مرا از درس خارج  آقای میلسال پیش ا

 كردند.   گرفتند و یادداشت میكردم، میبه جهت این كه خیلی دقیق كلام ایشان را ثبت و ضب  می
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این قضیه گذشت و شب این آقایان در درس مرحوم آقای میلانی حاضر شدند و من به جهت حضور در 

فارسی  وبیشكمكه  هاآندر كنارشان بودم. بعد از درس آقای میلانی، یکی از  هااینجلسه صب  و آشنایی با 

كه در كنار ایشان بمانی و از علوم  سعی كن بنابراینبلد بود، گفت احساس كردم كه آقا به شما علاقه دارد. 

مختلف ایشان اعم از علوم مصطل  و غیر مصطل  كه در سینه دارد، بهره ببری! ایشان از برخی اساتیدش 

 داند.دیگری آن علوم را نمی كسهیچكه  فراگرفتهعلومی را 

این درس   هد  اصلی اگرچهیکی از دروسی كه در مدرسه داشتیم، روش و آداب مناظره كردن بود. 

ها در مناطق مختلف كشور، ما در برای مواجهه با بهائیت بود؛ اما به جهت رواج كمونیسم و نفوذ كمونیست

یکی  اتفاقاً ها كردیم. را  آماده مناظره با كمونیست هاآنهایی را به طلاب دادیم و زمینه كمونیسم هم آموزش

قاضی شد و الان بازنشسته شده است. ایشان در سال  بعداً ها آقای اكبری بود كه از شاگردان بنده در آن سال

رفته بود و پس از بازگشت با خوشحالی به بنده گفت وقتی  جامتربتبه زادگاهش در  باریك 52یا  51

، حتی كسهیچبرای دیدن پدر و مادرم رفتم. پدرم گفت یك معلم كمونیست در این ده هست كه 

خواهد با تو هم بحث كند و اگر در اند او را محکوم كنند. او میوانستهآخوندهایی كه در روستا هستند، نت

منبر و سخنرانی به مسجد رفتم. آن آقای معلم هم  قصدبهرود. من شب بحث با تو پیروز شود، آبروی ما می

نم، او من حرفی بز كهاینخواهند ما با هم مناظره كنیم. قبل از ها معلوم بود كه میآمد. از نگاه روستایی

خواهی ایم نه مناظره! اگر میبیت آمدهشروع كرد به حر  زدن. من گفتم ما برای سخنرانی و توسل به اهل

كرد طفره رفتن مناظره كنی، بیا مشهد تا در یك فضای علمی با هم بحث و گفتگو كنیم؛ اما او كه تصور می

د كه من هم وارد گود شدم و بر اساس اطلاعی است، اصرار بیشتری كرمن از مناظره، از روی ترس و بی

ترفندی كه در جلسات شما فراگرفته بودم، بحث را شروع كردم. گفتنی است كه بنده در باره آداب مناظره 

گفته بودم كه انسان دو روش برای مناظره دارد. یك روش، جواب تفصیلی دادن به اشکالات است كه وقت 

و حقانیت مطالب شما پی ببرند؛ اما روش دوم كه خیلی زود  درستیبهطلبد و شاید حضار نتوانند زیادی می

رساند، اشکال نقضی كردن است و ما این اشکالات وارد بر مکتب كمونیسم را به این انسان را به هد  می

گفت وقتی آن بنده خدا شروع به حر  زدن كرد، من گفتم گویا شاگردان آموزش داده بودیم. ایشان می

ها حقایقی وجود دارد. گفتم اگر گیرد! گفت بله در این حر و از كمونیسم سرچشمه میهای تهمه حر 

حقیقت دارد، پس جواب این اشکال چیست؟ كه نتوانست جواب بدهد. اشکال و نقض دوم را مطرح كردم 

امه كه باز نتوانست پاسخ بدهد. روستائیان متوجه شدند كه او محکوم شده و پاسخی ندارد. من هم دیگر اد
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خوانی شدم. با این مناظره، اهالی روستا جان دوباره گرفتند و این یکی از ندادم و مش ول سخنرانی و روضه

 های مرحوم آقای میلانی بود.  آثار برنامه

اُخنِف »، پاسخ به ادعاهای كردیممیبرنامه درسی دیگری كه ما داشتیم و در هفته چهار جلسه برگزار 

ی بود كه پنجاه سال قبل كتابی علیه قرآن نوشته بود و به تصور خودش، تناقضات بود. وی شخصیت« آلمانی

قرآن را كشف و نوشته بود. در آن دوران مطالب ایشان خیلی رواج داشت و مطرح بود و لازم بود كه به 

به تناقضات ظاهری قرآن، جواب  گوییپاسخپاسخ داده شود. لذا ما در این كلاس، تحت عنوان  هاآن

. من یادم هست كه در این زمینه دادیممیرسید، عاهای اُخنِف و هر تناقضی كه با مطالعه قرآن به ذهن میاد

كردیم و ساعت روی این اشکالات و تناقضات ظاهری بحث می 5الی  4هفته و هر هفته  4ما نزدیك به 

یق بیشتر بود، تفاسیری كه این گفتیم و اگر نیاز به مطالعه و تحقرا نیز به طلاب می هاحلراهو  هاپاسخ

ها را كردیم و سپس برای ورزیده شدن ذهن و فکر طلاب، این پاسخمباحث را طرح كرده بود، معرفی می

 گفتیم كه  بحث بسیار جالبی بود. دادیم و آخر سر هم پاسخ نهایی را مینیز مورد نقض و ابرام قرار می

 اهتمام به امر تبلیغ

میلانی به امر تبلیغ، اگر مطالب و خاطراتی  اللهآیتص توجه مرحوم مفاخر خراسان: در خصو

 دارید، بفرمائید.

مرحوم آیت العظمی میلانی در باره امر تبلیغ هم بسیار جدی بود و در این زمینه هم برنامه مفصلی 

وم مردم با شد، تبلیغ برای عمهایی ایشان كه در مدارس و تشکیلات ایشان پیگیری میداشت. یکی از برنامه

دینی و مسائل و احکام شرعی بود. برای عملی شدن این برنامه، ابتدا تحقیقی صورت گرفت تا  عقایدبیان 

روستاها و مناطقی كه از نظر تبلی ی و اطلاعات دینی و مذهبی وضعیت مناسبی نداشتند و روحانی مستقری 

سید محمدعلی  اللهآیتمیلانی از فرزندش،  مرحله مرحوم آقای این ازپسشود.  شناساییدر آن مناطق نبود، 

میلانی خواست كه برای اعزام طلاب در روزهای پنجشنبه و جمعه به روستاها و شهرهای اطرا  مشهد، 

كه اجرا شد، هر  ایبرنامهكه در خاطرم هست، بیش از دویست نفر از طلاب با  طورآنریزی كند و برنامه

ختند. این برنامه اختصاص به ایام خاص مذهبی مانند محرم و صفر و ماه پردارفتند و به تبلیغ میهفته می

رمضان نداشت و در طول سال جریان داشت. مناسبت دارد عرض كنم كه در سفرهای تبلی ی كه آن زمان 

خواست كه در باره سط  آگاهی و اعتقادات دینی مردم تحقیق كنیم رفتیم، مرحوم آقای میلانی از ما میمی

بنا به دعوتی كه از من  1351ای هستند. روی این حساب بنده در سال م شود كه در چه مرحله و پایهتا معلو
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علمی شهر مستقر شدم و به همراه آقای  هایشخصیتشد، به جیرفت رفتم و در منزل آقای مصحفی از 

كردیم. من انی میرفتیم و سخنر، منبر میهاهیلت، از علمای كرمان در مسجد شهر طبق دعوت «الرئیسشیخ»

 نسبتاً یك روز بنا به سفارش مرحوم آقای میلانی برای تحقیق به یکی از مناطق اطرا  جیرفت كه فاصله 

هاست لخانوار بودند، با دیدن من گفتند ما سا 211زیادی با جیرفت داشت، رفتم. مردم آن منطقه كه حدود 

آیند و برای ما های رهگذر میگفتند گاهی درویش كنید؟ایم! گفتم پس در ایام محرم چه میآخوند ندیده

ای كه خوانند. من گزارش مفصلی از این منطقه و مناطق و روستاهای دیگر را با جزئیات و فاصلهروضه می

از جیرفت داشتند، تهیه كردم و پس از بازگشت به مشهد، به آقای میلانی ارائه كردم. ایشان وقتی گزارش را 

آن صحنه، هنوز  یادآوریهای اشك از چشمش سرازیر شد كه و اندوهگین شد و قطره متأثرخواند، چنان 

كردم. فرمود آقای امینی! این گزارش خیلی مرا  متأثركند. گفتم آقا! ببخشید كه شما را می متأثرهم مرا 

م. بعد ناراحت كرد.؛ چون فردای قیامت من باید در باره این قضیه در برابر خداوند متعال پاسخگو باش

دانم، در خصوص همین سفر و گزارش بود یا در قضیه مشابه آن بود. حدیثی نقل فرمود كه من الان نمی

 هاآنكشد و از ایشان فرمود حدیث داریم كه خداوند در روز قیامت همه انبیاء را به محاكمه می هرحالبه

نوبت به پیامبر  كهاینرتان چه بود؟ تا كردید و نتیجه كا كارچهپرسد من شما را برای تبلیغ فرستادم. می

كند می سؤالدارد كه من چنین و چنان كردم. بعد خداوند رسد. ایشان هم عرضه میگرامی اسلام)ص( می

دهد كه به عهده علی گذاشتم. از امیرالمؤمنین)ع( و كه امر تبلیغ را به چه كسی واگذار كردی؟ جواب می

شود. حضرت مهدی)ع ( در پاسخ پرسیده می سؤال)ع( همین امرالصاحبسپس بقیه امامان تا حضرت 

دهد كه در دوران غیبت ص را امر تبلیغ را به نواب خاص خودم سپردم. نواب خاص حضرت را یکی می

شود.  نسبت به دوران ای كه برعهده داشتند از آنان بازخواست میكنند و در باره وظیفهیکی احضار می

گوید من امر هر عصری را معرفی كرده و می و مراجع ( محدثین و بزرگان غیبت كبری، حضرت حجت)ع

شود. می سؤالدر باره مسلولیتی كه بر عهده گرفته بودند  هاآنگذاشتم و سپس از  هااینتبلیغ را به عهده 

د چه پرسبرد و میمی سؤالمرحوم آقا میلانی بعد از نقل این روایت، فرمود امینی! فردا خدا ما را زیر 

،چه جوابی اندندیدههاست كه روحانی مردم یك منطقه سال كهاینكردید؟  و من با توجه به گزارش شما و 

وقتی ایشان  حالبااینتوانم بدهم؟ ناگفته نماند كه سفر من به جیرفت از طر  بیت آقای میلانی نبود؛ می

 طق صورت داد.  گزارش مرا خواند، اقدامات مناسبی برای اعزام روحانی به آن منا
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 سازی طلاب برای مبارزه فکری و عقیدتی آماده

طلاب برای مبارزه فکری  سازیآمادههای تبلی ی ایشان كه تا حدودی تخصصی بود، جنبه دیگر از برنامه

و آگاهی دادن به كسانی كه از روی جهالت به  و عقیدتی با فرقه بهائیت و بحث و مناظره با مبل ان بهائی

گرفت. در آن زمان، پیوسته بودند. حمایت ایشان از انجمن حجتیه هم در این جهت صورت می این فرقه

اساس اعتماد و اطمینان متقابل با هم همکاری  هد  مرحوم آقای میلانی و انجمن حجتیه، مشترك بود و بر

موقعیت ایشان  . انجمن هم ازكردمیكردند؛ ایشان از اعضای انجمن برای مبارزه با بهائیت استفاده می

 اللهآیتكرد كه ما وابسته به خورد، اعلام میكرد و هرجا به مشکل برمییك مرجع ممتاز استفاده می عنوانبه

میلانی هستیم. براساس این برنامه، خود بنده برای مقابله با این فرقه ضاله، بارها به مناطق مختلف مازندران 

رفتم كه مورد توجه خاص مرحوم آقای و عضوگیری بهائیت میهای مهم فعالیت یکی از پایگاه عنوانبه

نمونه به یکی از خاطرات جالب این سفرهای تبلی ی كه مرحوم آقای  عنوانبهگرفت. میلانی هم قرار می

 كنم:میلانی هم در آن نقش داشت، اشاره می

 خاطرات تبلیغ بر علیه بهائیت 

م و در ملاقات با آقای میلانی، عرض كردم كه بابل، یکی یك سفر از شمال به مشهد رفت 51بنده در سال 

از شهرهای بزرگ مازندران با این خصوصیات اقلیمی و ج رافیایی، از مراكز فعالیت بهائیت است. ساكنان 

هستند و مركز و محفل بهائیت آنجاست و اهالی آن محله همه  بهاییهای این شهر، همه یکی از كوچه

دارند. آقای میلانی فرمود با این وصف، لازم است كه شما در دهه صفر به آنجا بروید  قرار هااین تأثیرتحت 

هایی بنویسم و و علیه بهائیت كار تبلی ی كنید. بعد فرمود قبل از حركت به من خبر بدهید تا من نامه

فر خدمت ایشان لازم را درباره شما به افراد بانفوذ شهر بکنم. من ده روز مانده به دهه آخر ص هایسفارش

خواهم به بابل بروم. ایشان گفت من به آقای مازندرانی، برادر علامه سمنانی و از رسیدم و عرض كردم می

كنم. بعد از من نویسم و شما را معرفی میهای موجه و محترم كه در بابل اقامت دارد، نامه میشخصیت

یا اشخاص دیگری را در نظر دارید؟  پرسید همین نامه كافی است؟ عرض كردم نخیر! گفت شما شخص 

گفتم بله، یك نامه به آقای حسینی كه آن زمان حدود چهل و پن  سال داشت و از نظر ارتباطات اجتماعی 

شاخص بود بنویسید. یك نامه هم به آقای افشار، از تجار سرشناس شهر كه در زمینه مبارزه با بهائیت هم 

نوشته شد و من عازم بابل  هانامهدستور داد و  محمدعلیآقا سید كرد، بنویسید. ایشان به كمك مالی می

قرار داشت، رفتم و به  بهاییای كه در ورودی همان كوچه شدم. یك روز مانده به اربعین من به حسینیه
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خواهم در این حسینیه منبر بروم. گفت ما دو تا منبری كه به نام آقای قاسمی گفتم من می هیلتمسلول 

شهری شما هستند، یعنی آقایان امیری كه اهل كاشمر بود و آقای سلیمی، )از روحانیون مشهد و از هم اتفاقاً

ایم. من برای وساطت، شاگردان مرحوم آقای میلانی كه حافظه بسیار خوبی در احادیث داشت(  دعوت كرده

ام و پیر شده سفانهمتأپیش مرحوم آقای مازندرانی رفتم و نامه آقای میلانی را نشان دادم كه گفت من 

اید شما خیلی دیر آمده كهاینهم ارتباطی ندارم. ضمن  هیلتتوانم بکنم و با آن امکانات ندارم و كاری نمی

كردم ارتباطات خوب و قویی دارد، رفتم كه ایشان توان كاری كرد. نزد آقای حسینی كه فکر میو الان نمی

توان در افتاد! چرا كه هویدا كه نمی اصلاً هاآنآید و با نمی ، هیچ كاری از من برهیلتهم گفت در باره آن 

كند. حمایت می هااینهم از  بهاییهاست و فلان سرهنگ و پشت سر این بهایینخست وزیر است، خودش 

-دچار گرفتاری و مشکل و زندان می وگرنهبعد گفت به نظر من شما هم از این فکر و خیال آنجا بیا بیرون 

آقای میلانی به شما نامه نوشته و از شما خواسته كه به من كمك كنید. گفت من با آقای میلانی شوی! گفتم 

حالی بود كه در ابتدای گفتگو پرسید كه چرا آقای میلانی برای من نامه ننوشته است؟  ارتباطی ندارم. این در

، بروم. وقتی خدمت 34روحانی با ناامیدی برگشتم و متحیر بودم كه چکار بکنم؟ به ذهنم رسید كه پیش آقای

ام. ایشان خیلی خوب و محترمانه خدمت شما رسیده اجباربهگفتم من  ایشان رسیدم، ماجرا را شرح دادم و

نامبرده و پیش آقای  هیلتكنم. شب  با هم به برخورد كرد و گفت من شما را به آقای قاسمی معرفی می

توجه به عنایت مرحوم آقای میلانی نسبت به بنده، مایه  با خصوصاًیم و ایشان برای معرفی من رفتمیقاس

سخنرانی كنم. آقای قاسمی گفت من  هیلتگذاشت و از ایشان خواست كه اجازه بدهد من هم در آن 

ماند. من با حرفی ندارم؛ اما بعد از سخنرانی آن دو نفر، دیگر كسی برای سخنرانی شما در حسینیه نمی

دانستم كه ارادتمند آقای میلانی هستند و به بنده و برادر بزرگوارم داشتم و میتوجه به شناختی كه از آن د

پذیرید؟ هم لطف دارند گفتم اگر آن دو نفر قبول كنند كه منبر نروند و جایشان را به من  بدهند، شما می

ا منبر برود. خواهد در اینجبگوئید كه فلانی از طر  آقای میلانی آمده و می هاآنگفت بله! گفتم پس به 

خواهم. وقتی ایشان موضوع را كامل بدهید و من هم هیچ پولی از شما نمی طوربهرا  هاآن الزحمهحق ضمناً

ساعت خود را در  با آن دوستان در میان گذاشته بود، با بزرگواری گفته بودند منبر مال امینی است و تمام دو

 ازآنجاكهشروع كردم و  هابهاییبر رفتم و بحث را با اختیار من گذاشتند و خودشان رفتند. من آن شب من

روی حقیقت تعصب دارند و سخن از كشف حقیقت و به تعبیر خودشان، تحری حقیقت  ظاهراً هابهایی

                                                           
كرد و آقای میلانی كه بعد از انقلاب، امام جمعه بابل شد..ایشان در كله بست)هادی شهر( زندگی می شاگرد امام خمینی و از مریدان مرحوم -4

یك بار برای ساخت پل روی رودخانه بابلرود خدمت آقای میلانی آمد و درخواست كمك كرد و آقای میلانی هم مهندس محمدعلی  شهرستانی را 

 ه من خدمت ایشان رسیدم، به تازگی ساخته شده بود.  مامور ساخت پل كرد و آن پل در همان زمانی ك
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گویند حقیقت پیش ماست. من هم گفتم اگر خواهند كسی را به دام بیندازند، میدارند و هر وقت می

هایی كه با شما است؟ كاغذ و قلم بردارید و یادداشت كنید و حر بدانید حقیقت چیست وكج خواهیدمی

شهربانی آمدند و خواستند مانع منبر شوند  مأمورینسخنرانی بودم كه  هاینیمهدارم بنویسید. شب بعد در 

اند، بگذارید سخنرانیم را تمام كه گفتم به احترام این مردم و این جوانانی كه داخل و بیرون حسینیه نشسته

آیم. روز بعد رفتم و با مسلول شهربانی بابل كه داودی نام داشت، صحبت كنم. فردا خودم به شهربانی می

. با ایشان تماس بگیرید و بگوئید 35شناسدشهربانی مازندران مرا می كلرئیسكردم و گفتم آقای ممتازی، 

ش گفته كه خواب دیدم مش ول داند و خودگوید شاه مملکت خود را نظر كرده امام زمان)ع( میفلانی می

هستم و نزدیك بود از اسب بیفتم كه امام زمان)ع( دستم را گرفت و مانع افتادنم شد. حالا من  سواریاسب

اوست، دفاع كنم. بعد گفتم اگر شما  بوسیدستخواهم از كسی كه شاه مفتخر به ام و میبه اینجا آمده

كنم.  داودی وقتی دید من از موضع قدرت ن صحبت میزنم و با ایشاگیرید، خودم زنگ میتماس نمی

های بعد هم سخنرانی كنم. من هم با شور و حرارت زنم، كوتاه آمد و پذیرفت كه من در شبحر  می

. امآمدهام را پی گرفتم و اعلام كردم كه من از طر  آقای میلانی برای مقابله با بهائیت بیشتر، برنامه سخنرانی

ای دارد، مطرح كند و من آمادگی پاسخگویی دارم. قبل از سخنرانی ینه اشکال و شبهههر كس در این زم

شب آخر پیش آقای حسینی كه در ابتدا مرا از عواقب سخنرانی در این حسینیه، ترسانده بود، رفتم و گفتم 

ه میان من هشت شب در حسینیه مورد نظر سخنرانی كردم. مردم آمدند و استقبال كردند. پای پلیس هم ب

آمد. من هم به شهربانی رفتم؛ اما زندانی نشدم و امر مرجع تقلید را انجام دادم. سپس خداحافظی كردم و 

 آمدم.

حاج حسین »جریان، من دوباره به مازندران و نزدیکی از مشاهیر شمال به نام  بعدازاینپن  شش ماه 

ای هستید كه خدا فرستاده شما یك فرشتهرفتم. ایشان با دیدن من، خیلی خوشحال شد و گفت انگار « فقیه

خواهند با مبلغ شما اند و میمبل ی آورده هابهاییاست. گفتم چطور؟ گفت الان از بابل زنگ زدند و گفتند 

 مناظره و مباحثه كند و ما متحیر بودیم كه چه كسی را بفرستیم كه خدا شما را رساند. من شب با كیف و

، به همان كوچه رفتم تا ببینم مبل شان كیست؟ حدود بیست نفر پای سخنرانی كتاب بهائیت و با لباس مبدل

، شخصی به نام موحد و اهل هابهاییمبلغ  ترینقوییو  ترینبزرگمبلغ نشسته بودند. سخنران مجلس، 

اط دوست بود و  نق اشطلبگیام كه  با وی در دوران شیراز بود. سابقه ایشان را من از یکی از دوستان طلبه

                                                           
كرد. در این جلسه معمولا مهندس شد، شركت میها در منزل آقای میلانی برپا میایشان زمانی كه در مشهد بود، در جلسه ای كه پنجشنبه شب -5

 رهنگ ممتازی بنده را می شناخت.كردم و روی این حساب، سسجادی سخنرانی می كرد. در نبود مهندس سجادی من سخنرانی می
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 اللهآیتخارج مرحوم  درسهمدانستم. او طلبه قم بوده و مدتی شناخت، شنیده بودم و میضعفش را می

فرد بوالهوسی بود و در دوران طلبگی هم پاك نبود. در همان دوران،  حالبااینبروجردی را درك كرده بود. 

یی هانامهن به مناجات و برمدتی به سلك درویشی در آمد و به خانقاه رفت و سپس مدتی در مدرسه خا

گفتند كه قدرت وی در بحث و شد. دوستان ما در تهران می بهاییپرداخت و در نهایت هم  دستازاین

-های شیخ انصاری استفاده میگیرد كه وی از مباحث اصول فقه، بخصوص دیدگاهنشأت می ازآنجامناظره، 

م كه خودش را معرفی كند. گفت شاید من نخواهم كند. من به مجلس ایشان رفتم و در ابتدا از وی خواست

خودم را معرفی كنم. من خودم را معرفی كردم و گفتم به ش ل معلمی اشت ال دارم؛ بعد گفتم شما كه دم از 

كنی و هراس داری؟ جا خورد زنید، چرا از معرفی ساده خودت، شانه خالی میتحری و كشف حقیقت می

ه به شناختی كه از وی داشتم، گفتم تو همان موحدی هستی كه خانواده و گفت من موحد هستم. من با توج

به خاطر فساد،  ازآنجاو پدرت در شیراز هستند و تو برای طلبه شدن به قم آمدی و بعد به خانقاه رفتی و 

رانده شدی و بالاخره هم از بهائیت سر درآوردی؟ در آینده هم معلوم نیست كه سر از چه مذهب و آئین 

اش را باخت و من سررشته كلام را در دست روحیه كاملاًای كه از او دادم، دربیاوری؟ با این سابقه دیگری

 هاآناین فرقه وارد كردم و از او خواستم به  عقایدگرفتم و وارد بحث اصلی شدم و اشکالات متعددی را بر 

مجلس با حالت اعتراض خطاب  یهابهاییپاسخ بدهد كه توان پاسخ دادن نداشت. تا جائی كه چند نفر از 

این مناظره به نفع بنده پایان گرفت و من درقم گزارش آن را به  هرتقدیربهبه او گفتند موحد جواب بده! 

به من گفت كه آقا فرمود به آقای  بعداًگلپایگانی دادم كه خیلی خوشحال شد. پسر ایشان  اللهآیتمرحوم 

ام و در ادامه هم ها را زیر نظر آقای میلانی انجام دادهمن این برنامه امینی بگوئید اینجا بماند كه عرض كردم

باید زیر نظر ایشان باشد. وقتی در مشهد خدمت آقای میلانی رسیدم و گزارش مناظره را دادم، ایشان  هم از 

یلی را محکوم كنم، خ هابهاییمبلغ  ترینبزرگمن توانسته بودم به لطف خدا و امام زمان)ع(،  كهاین

 خوشحال شد و خندید. 

-! غیر از موردی که فرمودید، در مناطق دیگری هم علیه بهائیت تبلیغ میآقاحاجمفاخر خراسان: 

 کردید؟ 

« مافروجك»رفتم. از جمله این مناطق، بله! به مناطق مختلفی در مازندران كه بهائیت نفوذ كرده بود، می

شدگان خانوار، بهایی بودند. قبرستانی هم داشتند كه كشتهبود كه از حدود دویست خانوار آن، صد و چهل 

این قبرستان  هابهایییا به اعتقاد خودشان شهدای اولیه بابیت و بهائیت در آنجا به خاك سپرده شده بودند. 

بود كه حدود « عرب خیل»رفتند. یکی دیگر از این مناطق، شمردند و به زیارت آنجا میرا مقدس می
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داشت؛  بهاییبود كه حدود بیست خانواده « زیاركلا»داشت. محل دیگری به نام  بهاییار بیست، سی خانو

مشهور بود و معتقد بودند كه جبرئیل بهائیت در آنجاست. در محل « جبرئیل بهائیت»این منطقه به نام 

بودند.  پنجاه خانوار مسلمان -و حدود چهل  بهاییهجده خانوار  -حدود هفده « درزیکلا»دیگری به نام 

خواست افرادی میلانی، نسبت به تبلیغ در این نوع مناطق حساسیت و تقید ویژه داشت و از ما می اللهآیت

شش نفر را كه صلاحیت –را كه توان تبلیغ در این مناطق را دارند، اعزام كنیم. بنده به دستور ایشان، پن  

 علمی داشتند، در ماه محرم و صفر فرستادم. 

ی درزیکلا، مناسب است عرض كنم كه همان آقای حسین فقیه آنجا را در ماه در خصوص روستا

، صاحب احتجاج كه «شیخ طبرسی»رمضانی كه پیش ایشان بودم، معرفی كرد و گفت این روستا در طریق 

دژی برای خودشان درست كنند.  ازآنجاخواهند می هابهاییمركزیتی دارد و مورد توجه است، قرار دارد و 

و نزدیك بیست  بهاییاین منطقه رفتیم و دیدیم از حدود چهل خانوار این روستا، قریب پانزده خانواده ما به 

، روستا مسجد نداشت كه بعد از گفتگو و مشورت با آقای فقیه، كلنگ ساخت حالباایناند. خانوار، مسلمان

داری پول  جمع كردیم و مسجد را در آنجا زدیم و برای ساخت مسجد هم از خود روستا و شهر بابل مق

سپس از آقای میلانی خواستیم كه مابقی را ایشان تقبل كند كه پذیرفت و ساخت مسجد شروع شد. در 

آستانه ماه محرم سال بعد، ساخت مسجد هنوز به پایان نرسیده بود و برای تکمیل، نیاز به پنجره داشت و 

كنم كه نتوانسته بودم. از سوی  تأمیند، قرار بود من شهزینه آن را كه مبل ی در حدود شانزده هزار تومان می

از من دعوت كردند كه در ایام ماه محرم به این شهر بروم. روی این حساب من « درگز»دیگر جوانان شهر 

از رفتن به درزیکلا منصر  شدم. یك هفته مانده بود به اول محرم خدمت مرحوم آقای میلانی رسیدم و 

یگر دوستان را خدمت ایشان ارائه كردم و گفتم كه هر یك از دوستان و خودم به برنامه تبلی ی خودم و د

رویم. ایشان فرمود در میان مناطقی كه اعلام كردید اسم درزیکلا نبود. گفتم امسال به دو دلیل كدام مناطق می

مسجد  هایپنجرهه قرار بود هزین كهایناز درگز، دعوت دارم. دوم  كهایناز رفتن به آنجا منصر  شدم، اول 

اند و دیگر ده ام. ایشان سری تکان داد و خندید و فرمود آقا را به شهر دعوت كردهكنم كه نتوانسته تأمینرا 

رود. من جز لبخند زدن، حرفی برای گفتن نداشتم. ایشان فرمود بیند و نمیو روستا را در شأن خود نمی

دهم. به درگز هم اعلام كنید كه شخص دیگری را پیدا من میها را نباید تعطیل شود؛ پول پنجره« درزیکلا»

تواند كار شما را به عهده بگیرد؛ اما تبلیغ در درزیکلا و مقابله با بهائیت، كنند؛ چون در درگز فرد دیگری می

بعد از  باریكآید. خاطره دیگری كه در زمینه تبلیغ از ایشان به یاد دارم،  این است فق  از شما برمی

، خدمت ایشان عرض كردم كه كار من در آنجا این بود كه «مافروجك»گشت از تبلیغ ماه رمضان در بر
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ها دعای ابوحمزه ثمالی را به عربی بخوانیم و برای كسانی كه سواد چندانی نداشتند به فارسی ترجمه و شب

. ایشان فرمود 36موفق نبودم مقصودم این بود كه این كار نتیجه زیادی نداشت و من در امر تبلیغ بیان كنیم و

-زنی؟ شما سربازی و مهم برای سرباز این است كه درسنگر دفاع باشد و اسلحهها چیست كه میاین حر 

 به كار ببرد. اسلحه شما همین دعا و بیان است كه استفاده كردید.   درستیبهاش را بشناسد و 

 توجه ایشان  به ساحت مقدس آقا امیرالمؤمنین 

 سان : ویژگی شاخص دیگری که در زندگی مرحوم آقای میلانی دیدید، چه بود؟ مفاخر خرا

میلانی خیلی نقش داشت و خیلی آشکار بود، توجه ایشان به  اللهآیتاز جمله نکاتی كه در زندگانی 

الله )عجل الله تعالی فرجه الشریف( بود. در ساحت مقدس آقا امیرالمؤمنین و وجود مقدس حضرت بقیة

لسات خصوصی كه گاهی اوقات به همراه آقایان مهندس سجادی، صالحی، تقدمی و دوستان دیگر برخی ج

 اللهبقیهدر خدمت ایشان بودیم، بیشترین تکیه ایشان، وادار كردن افراد به اموری كه به ساحت حضرت 

مام خودمان، كه ما شیعیان باید نسبت به دو ا فرمودمی تأكیدشد، بود. بارها روی این نکته مربوط می

( است؛ زیرا السلامعلیه) طالبابیحساسیت ویژه نشان دهیم؛ امام اول، حضرت امیرالمؤمنین علی بن 

دشمن، هرچه در قوت و توان داشته، برای كوبیدن وجود مبارك امیرالمؤمنین)ع(به كار بسته است. از آن 

اند وظیفه ما الان لازم بوده، بیان كرده سوی دیگر امامان بعد از آن حضرت هم هرچه در مقام دفاع از ایشان

این است كه بیانات آن بزرگواران را یاد بگیریم و برای تبیین و تحکیم جایگاه و منزلت حضرت مولا علی 

: فرمودمیكه عرض كردم در جلسه دیگری  طورهمان( و دفاع از آن حضرت، استفاده كنیم. باز السلامعلیه)

لحه سرباز همیشه در كنارش باشد. اسلحه شما برهان و دلیل و استدلال است و شما سرباز هستید و باید اس

 باید همواره به آن مجهز و مسل  باشید. 

( لبه تیز السلامعلیه)ع ( است كه دشمن بعد از امیرالمؤمنین )اللهبقیةامام دوم، وجود مقدس آقا 

كه  طورهمانكند و این زمینه پیاده می حملاتش را متوجه ایشان ساخته است و هر چه در توان دارد، در

                                                           
ناگفته نماند كه با این حال استقبال مردم از برنامه های ما  خیلی خوب بود و درشب بیست ویکم ماه رمضان، جمعیتی در حدود شش هزار  -6

فیعی و مرحوم آیت الله صدوقی شدند كه بعضا از روستاها و شهرهای اطرا  امده بودند و بعضی از علمای استان مانند مرحوم آقای شنفر جمع می

آمدند و علیه بهائیت تبلیغ كه از مرحوم محقق اصفهانی اجازه اجتهاد داشت در طول ماه رمضان با چند دستگاه اتوبوس، به تناوب به مافروجك می

 كردند.  می
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درباره حضرت علی)ع( فرمود، در باره امام عصر هم فرمود: همه ائمه )ع( هوای امام زمان)ع( را داشته و در 

 را بیاموزیم و در دفاع از حضرت حجت)ع( به كار ببندیم.  هاآناند كه ما باید باره ایشان بیاناتی فرموده

 تأكیدكرد، روی چند نکته خیلی ام اعزام مبل ین به مناطق مختلف  ایراد میلذا در سخنانی كه هنگ

كنید باید برای خدا و به نام خدا باشد. برای كاری كه می فرمود هرداشت؛ اولین نکته، اخلاص بود و می

لانی ما فرمود در تبلی تان از من اسمی نبرید و نگوئید فمی مخصوصاًدیگری كار نکنید.  كسهیچو  چیزهیچ

وجان مردم بود. در را فرستاده است. دومین نکته تبلیغ برای حضرت حجت)ع( و احیای نام حضرت در دل

و در  52یا  51آید كه در سال رسانم؛ یادم میهمین جهت خاطره جالب و شنیدنی دارم كه به عرض می

ید محمدعلی بود یا مادر سید دانم مادر آقا سزمانی كه همسر آقای میلانی از دنیا رفته بود. باز نمی

برای تبلیغ در  خواهممینورالدین؟ آقای حلبی كه آن زمان در تهران بود با من تماس گرفت و گفت من 

برای عرض تسلیت  خواهممیایام ماه رمضان، به بیرجند بروم؛ ولی یك توقف كوتاهی در مشهد دارم كه 

اقات برای بنده بگیرید. من خدمت آقا سید مل وقتیكخواهم خدمت ایشان برسم، لذا از شما می

رفتم و درخواست آقای حلبی را مطرح كردم. ایشان گفت وقت آقا هم پر است. گفتم ما خیلی  محمدعلی

موافقت كرد و ما عصر روز  هرتقدیربهكوتاه هم اگر بدهید كافی است.  زمانیكو  كنیمنمیآقا را معطل 

خدمت آقای میلانی رسیدیم و بعد احوالپرسی و عرض تسلیت و  بعد، حدود نیم ساعت مانده به غروب،

خواهم و در ابتدا هم گفتگوهای اولیه آقای میلانی خطاب به آقای حلبی فرمود من یك مطلبی را از شما می

دانم كه خود شما به این نکته بعد فرمود من می 37كنم.به جهت این درخواست از شما عذرخواهی می

ای هم برای من باز خواهم حساب ویژهاصلی شما در تبلیغ، این است؛ اما امسال می عنایت دارید و كار

)ع ( تبلیغ كنید. بعد مکثی كرد و  اللهبقیهو یك مقداری بیش از گذشته در باره وجود مقدس حضرت  كنید

در تهران یکی از دوستانم  كهاینآهی كشید و فرمود من این درخواست را به دلیل خاصی مطرح كردم و آن 

ای به من نوشته )این نامه اخیراًای در علم و معنی و معنویت است كه شخصیت بسیار بزرگوار و برجسته

نامه باید در میان آثار مرحوم آقای میلانی موجود باشد( و فرموده كه من چندی پیش خواب دیدم كه آقا 

ند. روی این حساب از بنده خواستند كه خواهند وارد مشهد شوعجل الله تعالی فرجه الشریف می اللهبقیه

این خبر را به شما برسانم و از شما بخواهم كه به محل عبور ایشان در خیابان تهران بیایید و آقا را زیارت 

                                                           
خواست به مرحوم شیخ انصاری اشکالی ی میگفتنی است كه مرحوم آقای میلانی فوق العاده مودب بود. به طوری كه حتی هنگام تدریس وقت -7

فرمود جناب گفت ما با نظر شیخ مخالفیم یا این كلام شیخ تمام نیست؛ بلکه میوارد كند) این نکته احتمالا در نوارهای درس ایشان موجود است( نمی

وده اید، این مطلب با آن كلامتان، سازگار نیست و به این شیخ بنابر آنچه كه ما از خود شما یاد گرفته ایم و آن طوری كه خود شما در جای دیگری فرم

 كرد. صورت اشکالش را مطرح می
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كنید. وقتی این خبر را به شما دادم، شما عبا و عمامه را پوشیدید و خودتان را به خیابان تهران رساندید. بعد 

تر است و توجه شود كه این دوست عزیز بنده به آقا نزدیكاز این خواب معلوم می آقای میلانی فرمود

خواهد یك كاری برای حضرت انجام بدهم و برای این حضرت به ایشان بیش از من است. لذا من دلم می

تر از شما كه در چگونگی یاد كردن از حضرت و تفهیم مسائل مربوط به ایشان مهارت جهت فردی مناسب

های گذشته در باره وجود من، بیشتر از سال حساببهرید، سراغ ندارم و از شما انتظار دارم كه امسال دا

 )ع( صحبت كنید.  اللهبقیةمقدس آقا 

 موضع ایشان در باره دکتر شریعتی

 ای از مرحوم آقای میلانی دارید؟ بفرمائید. مفاخر خراسان: در باره دکتر شریعتی هم اگر خاطره

ای عرض كنم از سفری كه به جیرفت داشتم؛ پسر میزبان من در جیرفت، از هواداران ك خاطرهابتدا ی

كرد. یکی از سرسخت دكتر شریعتی بود. پدر او كه از وضعیت پسرش ناراحت بود، مدام پیش من گله می

ا به او نشان اشتباهات دكتر ر كهاینپیش پسر بود و من برای « تشیع علوی و صفوی»های دكتر به نام كتاب

دهم، این كتاب را در عرض چند روز خواندم و حدود سی اشکال پیدا كردم و علامت زدم و به او گفتم 

بیایم پدرش گفت نظر  خواستممیقرارگرفته بود؛ چون روزی كه  تأثیرتحت  ظاهراًاینجاها را بخوان! كه 

 پسرم در باره دكتر شریعتی خیلی ت ییر كرده است.

، این است كه یك روز آقا سید محمدعلی مرا خواست و گفت فردا دارمزمینهه در این خاطره دیگری ك

منزل ما بیا، آقا با شما كار دارد. روز بعد وقتی خدمت آقای میلانی رسیدم، با ناراحتی به بعدازظهر 2ساعت 

كه مرحوم آقای رسد؟! موضوع  این بود ها چیست كه به دست من میزیاد، فرمود آقای امینی! این گزارش

ای به ایشان گزارش داده بود كه یکی از اعضای انجمن حجتیه در كرمانشاه، از دكتر عسکری طی نامه

عصبانیت مرحوم آقای میلانی شده بود،  شریعتی حمایت و طرفداری كرده بود كه باعث ناراحتی و

كنم. آن حجتیه( دعا نمی گفته بود من دیگر در قنوت نمازم برای آقای حلبی)رئیس انجمن كهطوریبه

روزی هم كه من خدمتشان رسیدم، با عصبانیت و صدای بلند فرمود این كارها موجب شکست علی بن 

خورد. صدای ایشان چنان شود و اگر علی )ع( شکست بخورد، حجة بن الحسن هم شکست میابیطالب می

دوان از اطلاقش بیرون آمد و ، دوانرفتمیه الهدی كه خیلی كند رابلند و همراه با ناراحتی بود كه آقای علم

ای هم از زیرزمین خودش را به بالا رساند، تا ببیند چه خبر شده است. من هم گوشه محمدعلیسید  آقا

 گفتم به روی چشم!پذیرفتم و میگفت، میایستاده بودم و هرچه آقا می
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نگاه فلسفی ایشان و  طورنهمیمفاخر خراسان: درباره مبانی فقهی و اصولی آقای میلانی و 

 شد، چه نکات و مطالبی به یاد دارید؟   که در این زمینه با ایشان می هاییمخالفت

كه ایشان وارد مشهد شد، من هنوز طلبه رسمی نبودم و چندان در جریان امور درسی  34یا  33سال 

ای كه به یك خاطره 34ه از همان سال خبرم؛ البتاز این مسائل و اختلافات بی بنابراینایشان قرار نداشتم و 

رفت و در آن سال مرحوم علامه امینی در مدرسه نواب منبر می 38شود، دارم.مرحوم آقای میلانی مرتب  می

های برجسته شهر مشهد مانند مرحوم آشیخ مجتبی و مرحوم شیخ هاشم قزوینی در این همه شخصیت

شد و علاوه بر مدرسه نواب، مسجد از سخنرانی ایشان می ایالعادهفوقشدند و استقبال مراسم حاضر می

مرحوم آقای میلانی در  شبیك اتفاقاًشد. ملاهاشم در كنار مدرسه و خیابان روبروی آن، پر از جمعیت می

اوج سخنان مرحوم علامه امینی، وارد مجلس شد و مردم به احترام ایشان، صلوات فرستادند و مرحوم علامه 

دانید آقای میلانی كیست؟ و بعد به تعریف و صلی صحبت خودش را قطع كرد و گفت میامینی، رشته ا

 تمجید از ایشان پرداخت.

 شدند چطور بود؟مفاخر خراسان: ارتباط مرحوم آقای میلانی با علمائی که به مشهد مشرف می

 اللهآیتبا مرحوم ، دیداری شدندمیبزرگانی كه در آن زمان به مشهد مقدس مشر   همه علما و تقریباً

از مرحوم ملاعلی  توانممیرفت. از جمله این بزرگان میلانی داشتند و ایشان هم به بازدید آن بزرگواران می

شد، پیش های مهم و اهل معنا نام ببرم كه هر وقت از همدان به مشهد مشر  میهمدانی، از شخصیت

زنجانی هم كه الان در  اللهآیتمدرسه ایشان بود.  آمد و  محل دیدارش با مردم نیزمرحوم آقای میلانی می

شد، به خدمت آقای میلانی مشهد حضور دارد در ان زمان در مشهد نبود و هر وقت به مشهد مشر  می

گلپایگانی و شریعتمداری هم از  اللهآیتكرد و دیدوبازدید داشتند. مرحوم رسید و آقا هم استقبال میمی

رفت و در مواردی كه حالشان برای آمدند و ایشان به بازدیدشان میزد ایشان میجمله بزرگانی بودند كه ن

فرستاد. جدا و چند تن از فضلا مانند آقای فضل را برای بازدید می محمدعلیبازدید مناسب نبود، آقا سید 

شركت  فردی، در برخی جلسات عمومی و با حضور بزرگان و علما هم بازدیدهای دیدوها و از این ملاقات

                                                           
در آن زمان من ازسبزوار به منزل عمویم در مشهد رفته بودم و به جهت علاقه فراوان به مرحوم علامه امینی، هرشب قبل از آغاز سخنرانی  -8

خاطره ای نقل كرد و  49مرحوم علامه امینی این است كه ایشان در هتل علیزاده مشهد در سالایشان به مدرسه نواب می رفتم. نکته دیگر درباره 

رسه مطالب جالبی گفت كه تنها ناقل آن من هستم؛ حتی آقازاده ایشان، آقا محمدرضا می گفت من نشنیدم وروی این حساب آقای عزیز علیزاده ازمد

-آقای شیخ عبدالحسین واعظ زاده كه منبری بود، مطالبی را از مرحوم علامه امینی به نقل از شما میآقای خوئی در قم آمده بود و وقتی مرا دید گفت 

 گفت و من آمده ام تا این مطالب را از زبان خود شما بشنوم. 
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و در باغی در بیرون شهر و با حضور  49سال بود كه انجمن حجتیه در ایجلسهاش، كرد كه یك نمونهمی

های علمی آن زمان مثل اعضایش در سراسر كشور برگزار كرد. به یاد دارم كه در این جلسه شخصیت

 كرده بودند. وحید خراسانی و مرحوم محمدتقی شریعتی شركت  اللهآیت

 ساتید مشهد  شورای ا

 دهید؟نسبت به آن جلسه شورای اساتید که فرمودید، توضیح بیشتری می آقاحاجمفاخر خراسان: 

شد و مدرسین و ماه، در مدرسه عمومی ایشان كه كنار بیتشان بود، تشکیل می یا دو هرماهاین جلسه 

-می نظرتبادلدروس، بحث و و در حضور آقای میلانی در باره مبانی و كم وكیف  آمدندمیاساتید مدارس 

 كردند.
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 عبدالکریم عبداللهیشیخ  استادمصاحبه با 

 بسم الله الرحمن الرحیم

میلانی هستید، خواهشمندم پیش از سخن در بـاره  اللهآیتمفاخر خراسان: جنابعالی از شاگردان متأخر 

 ایشان، خودتان را معرفی بفرمایید.

 شرح زندگی 

عبداللهی، فرزند عبدالرحیم، فرزند ملا حسین، فرزند ملا عبدالله )لقب عبداللهی ما به جهت  بنده عبدالکریم

، خراسانی الاصتل و مازنتدرانی المستکن هستتم و در ستال 39انتساب به ایشان است(، فرزند ملا عبدالواسع

له دارد، به كیلومتر با شهر ساری فاص 81-71در رودسر، واقع درحومه جنوب شرقی ساری كه حدود  1327

 دنیا آمدم. 

خانه را گذراندم و روخوانی قرآن ماه، مراحل مکتب 2تحصیلات اولیه را در مکتبخانه آغاز كردم و در حدود

را در همان محل فراگرفتم و سپس به مدرسه آیت الله كوهستانی، از اعاظم و بزرگتان خطته شتمال كته در 

و در ستن  39ی این دوران ابتدائی تحصیل، پدرم در سال واقع حجت الهی برای مردم بود، رفتم و بعد از ط

دوازده سالگی مرا برای كسب علوم دینی به مشهد مقدس و مدرسة پریزاد آورد و در ابتدا مرا به حاج آقای 

 دیّانی كه از بستگان ما بود، سپرد. 

ز آشنایی و لطفی كته بعد از مدرسه پریزاد، به درس مرحوم ادیب نیشابوری رفتم. ادیب نیشابوری هم پس ا

ای به مرحوم آیت الله حاج میرزا احمد كفایی، فرزند آخوند خراسانی نوشتت كته در حق بنده داشت، نامه

اش هم هنوز موجود است و تقاضا كرد كه من را در مدرسة سلیمان خان اسکان دهند. سرانجام استباب نامه

                                                           

 1394كه بنده سال قبل)شود، اصالتا اهل روستای كاهك سبزوار بود، بی مناسبت نیست ذكر كنم مرحوم ملا عبدالواسع كه جد دوم ما محسوب می -1

سانتی متر، كه مربوط به اوائل دوران صفویه بود و از ایشان به یادگار مانده بود، به آستان  29در  5/18ه.ش(   یك جلد قرآن زرّین خطی نفیس به ابعاد 

 قدس رضوی هدیه كردم.
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، در 1357شدم و تا پایان تحصیلاتم در ستال  چنین اسکانی فراهم شد و من در مدرسه سلیمان خان مستقر

 این مدرسه بودم.

هتای سال طول كشید و ما از محضر ایشتان كتتاب 6پس از درس مرحوم آقای ادیب نیشابوری كه حدود  

سیوطی، م نی  بخشی از كتاب معالم و حاشیه ملاعبدالله و مقامتات حریتری را خوانتدیم، آمتوزش ستط  

رس یزدی، از علمای متخصص در شرح لُمعه و دیگر اساتید مشهد، گذرانتدم. متوس  را از محضر آقای مد

سپس بخشی از مکاسب و كفایه را در محضر مرحوم آیت الله مشکینی در زمانی كه در مشهد تبعید بود، در 

مدرسة میرزا جعفر خواندم و باقی مانده این دو كتاب را نزد اساتید دیگر حوزه مشهد، به پایتان رستاندم و 

وارد درس خارج شدم و در این مرحله، به طور عمده، یعنی بیش از ده سال از محضر حضترت آیتت اللته 

العظمی میلانی اعلی الله مقامه، استفاده كردم و از این حیث، بعد از مرحوم آقتای ادیتب نشتابوری، ایشتان 

قای ادیتب نیشتابوری بزرگترین حق را بر گردن بنده دارد. جالب است عرض كنم آن زمانی كه در محضر آ

كردم و بعضی اوقات با حضرت آیت اللته كردم، گاهی بعد از درس، ایشان را تا منزل، مشایعت میتلمذ می

شدیم. من به این دوعتالم بزرگتوار، رفت، روبرو میمیلانی كه برای تدریس  از منزل به مسجد گوهرشاد می

 كنم.ارادت خاصی دارم و برای هردو دعا می

نظتام اقتصتادی و »ثار علمی هم جا دارد عرض كنم كه در زمینه مسائل اجتمتاعی و غیتره، كتتاب در باره آ

نژاد به چتاپ رستید و ستپس شمسی با مقدمة شهید هاشمی 51را نوشتم كه در اوائل سال « اجتماعی اسلام

ب قواعد فقه، كتاب خمس را كه رهاورد شركت در درس مرحوم آقای میلانی بود، روانه بازار نشر كردم. كتا

چاپ بوستان كتاب و طبقات راویان احادیث مهدویت از طریق اهل سنت كه پژوهشتی استت در تعتارض 

 اخبار و اصاله البرائه به زبان عربی و... برخی دیگر از تالیفات بنده است.

 ویژگی علمی آیت الله میلانی

 لمی چه اطلاعاتی دارید؟های مرحوم آیت الله میلانی بخصوص عمفاخر خراسان: در باره ویژگی

های مرحوم آقای میلانی هیبت الهی ایشان بود. یعنی وقتی انستان در برابتر عظمتت ایشتان قترار از ویژگی

گرفت، از نظر ظاهر یك فرد معمولی به نظر می رسید؛ ولی آنچنان هیبتی داشت كه انسان را كاملاً تحت می

 داد.تأثیر قرار می
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ه بسیار هم مهم است، باید عرض كنم كه ایشتان بتا مرحتوم آیتت اللته ختوئی در باره جنبة علمی ایشان ك

ها و مکاتباتی كه با هم داشتند، آمده است. مرحتوم برخی از هم نامه« علم و جهاد»دوره بوده و در كتاب هم

م، علامه طباطبایی هم بعد از رحلت مرحوم آیت الله شاهرودی، در جواب سلوالی در باره تعیین مجتهد اعل

 مرقوم فرموده كه به نظر بنده آیت الله العظمی میلانی ارج  است. بنده كپی این نامه را دارم. 

   

مفاخر خراسان: پس به لحاظ علمی، ایشان در حدی بوده که مرحوم علامه در میان همه علمای برجستة 

 نجف و قم و جاهای دیگر ایشان را ارجح دانسته بود. 

مینه مسائل سیاسی سوابقی داشت كه تفصیل و جزئیات آن را به طتور كامتل مقتام علاوه بر این ایشان در ز

داند و یك بار هم بنده را به منزلشان در بازار سرشور، كوچة فریدون، دعوت كترد و از آن معظم رهبری می

سوابق فرمود. از جمله موضوعاتی كه ایشان مطرح كرد این بود كه مرحتوم آقتا ستید مرتضتی جزایتری از 

ویشاوندان همسر حضرت آیت الله العظمی میلانی بود، از طر  آقای میلانی در جلساتی با حضور شتهید خ

های خاصی برای كودتا علیه شاه و حذ  و شد و در آن جلسات برنامهسپهبد قرنی و دكتر امامی حاضر می

قتای جزایتری استت، گردید. من این موضوع را در كتابی كه در شرح حتال آت ییر رژیم طاغوتی مطرح می

ام. مرحوم آقای میلانی بعد از تبعید امام خمینی، دارای مرجعیت سیاسی هم گردید و فضتلا و استاتید نوشته

كردنتد كته یتك نمونته آن را كته نامته برجسته حوزه در مسائلی كه رخ می داد از ایشان كسب تکلیف می

 خوانم:جمعی از اساتید به ایشان است برای شما می

 

 له الرحمن الرحیمبسم ال

رساند، نظـر محضر مقدس آیت الله العظمی آقای میلانی، پس از اهداء سلام، به عرض عالی می

به اینکه ماه مبارک رمضان در پیش است و طلاب و محصلین حوزة علمیـه قـم بـرای تبلیـغ و 

نچه از طرف کنند؛ چناترویج، عازم مسافرت هستند، پیوسته به اینجانبان مراجعه کرده و سؤال می

دولت تضییقاتی نسبت به مسائل روز و هدف عالیِ روحانیت و تجلیل از مقام حضرت آیت الله 
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آقای خمینی مدظلّه واقع شود، وظیفه چیست؟ ما بر خود لازم دانسـتیم کـه از مراجـع عالیقـدر 

 کسب تکلیف کنیم. مستدعی است حضرتعالی صریحاً وظیفه را تعیین فرمایید. 

اكبر الروحانی، سید محمدرضا سعیدی. محمد مفت . ابراهیم امینی. حسین تقوی. علی مهدی الحسینی
دار. هاشتم تقتدیری. مسعودی. عبدالله جوادی. احمد آذری قمی. احمد جنتتی. حستین شتب زنتده

الدین الموسوی. حسین نوری. محمتد محمدحسین مسجد جامع. محمدتقی مصباح یزدی. سید جلال
آبادی. ابوالقاسیم خزعلی. سید محمدباقر ابطحی. جعفر سبحانی. علی نجف موحدی لنکرانی. صالحی

قدوسی. ربانی شیرازی. حسینعلی منتظری. ناصر مکارم. محمد محمدی. الاحقر عبدالعظیم محصتلی. 

 علی مشکینی.

 والسلام علیکم. 84المعظم شعبان 25 

بود كه مراتب فضل و تقوا و دلسوزی شتما مرحوم آیت الله میلانی در جواب این نامه چنین مرقوم فرموده 

آقایان فضلا و مدرسین نسبت به مقدّرات اسلامی همین اقتضا را دارد كه نسبت به آینده این مملکتت بیتدار 

بوده و با روشن بینی كامل، طلاب محترم را رهبری نمایید و سپس به طور مفصل، وظایف آقایان را در بیان 

ث تبعید امام شد و همچنین امر به معرو  و نهی از منکر با رعایت نظتم و مظالم طاغوت و عواملی كه باع

  41انضباط و موازین شرعی، بیان كرده بود.

دهد كه ایشان علاوه بر این كه یك شخصیت علمیِ ممتاز بود، یك شخصتیت ها نشان میاین موضعگیری  

ز مقاطع سکوت اختیار كترده، روی رفت و اگر در بعضی اسیاسی صاحب نظر در حد اعلی نیز به شمار می

حساب وكتاب و برحسب مصال  شرعی بوده است و نباید حمل بر این شود كه انگتار ایشتان از اوضتاع و 

 خبر نداشته است.احوال جهان 

                                                           

 . 128و  113ص  2ج« علم و جهاد»ر.ك:  -2
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های ایشان، ایجاد تحول در حوزة علمیة شیعه بود. ایتن تحتول در نظتام درستی در برنامته از جمله ویژگی

امتحان بود كه تا آن زمان سابقه نداشت. هد  ایشان این بود كه طلاب در تمام مراحل ریزی و در برقراری 

تحصیلی با برنامه پیش بروند و به این منظور چند مدرسه تأستیس فرمتود؛ یکتی از ایتن متدارس در ابتتدا 

ای ها بود كه ایشان خریتد و بته مدرسته تبتدیل كترد. یتادم هستت بترای در كوچه تکیه تهرانیمسافرخانه

افتتاحش بنده هم دعوت شده بودم. به مدعوین كارت داده بودند؛ اما برخی افراد ناباب بتا تکثیتر كتارت و 

 دادن آن به افراد معلوم الحال، قصد اخلال در مراسم داشتند. 

ای هتم بته عنتوان مدرسته امتام دیگری كه ایشان تاسیس كرد در نزدیك حرم مطهتر بتود. مدرسته مدرسه

-چه حمام شاه و نزدیك منزل مرحوم آیت الله قمی ساخت كه همچنان دایر است. مدرسهصادق)ع( در كو

كرد. خود ای هم با نام مدرسه عالی حسینی ایجاد كرد كه با مدیریت حضرت آقای فاضل میلانی فعالیت می

ماننتد  بنده از زمانی كه رسائل و مکاسب شروع كردم تحت برنامه های درسی ایشان قرار گرفتم و بزرگانی

توانستت بتا گرفتند و اگر طلبه در حدی بود كه متیالهدی از ما امتحان میمرحوم آیت الله سید ابراهیم علم

یافت؛ اما عدة زیادی از طلاب  همراهی نکردند؛ لذا ایشان دو تتا برنامته ها همراه شود، توفیق میاین برنامه

ه تعیین شده بود كه یك وقت خدای نکرده دچار داشت، یك برنامه برای عموم طلاب و برای آنها هم شهری

های تحت پوشش و طبق نظم و انضباط زیر نظتر زحمت نشوند و مزاحمت ایجاد نکنند. یك عده هم طلبه

 ایشان كه قهراً ایشان از مزایایی هم برخوردار بودند. 

پس بته درس ختارج بنده رسائل، مکاسب و كفایه را در مدارس تحت برنامه و اشرا  ایشان خواندم  و ست

رفتم  و به مدت ده سال به طور مستقیم از محضر ایشان بهره بردم. از خصوصیات درس خارج ایتن ایشان 

های سال اول كه بته بود كه شاگردان می بایست در سال اول، درایه الحدیث بخوانند. لذا همزمان برای طلبه

رس درایه الحتدیث دائتر شتد كته بنتده تتدریس رفتند در مدرسة امام صادق علیه السلام، ددرس ایشان می

هایی كه در درس درایته بنتده و شد. طلبهكردم و در پایان سال هم امتحان درس خارج و درایه گرفته میمی

های موفق بودند. برخی از این دوستان الان هم بحمدلله منشا كردند جزء طلبهدر درس خارج آقا شركت می

زاده، معرو  بته محمتودی،  از قضتات الدین عمادی،  میركریمی، مسعویانءخیر هستند كه آقایان سید ضیا

نژاد كه خود ایشان واقعاً از اوتاد روزگار های مدرسه حضرت آقای موسویبازنشستة مشهد، دهقانی، از طلبه

 آید.ما به شمار می
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رت آقتای فاضتل از مدارسی كه ایشان تاسیس كرد، مدرسة عالی حسینی تأسیس بود. كه تحت نظارت حض

ای مانند علامه مرتضی عسکری، آیت الله سید ابتراهیم میلانی قرار داشت و به دعوت ایشان اساتید برجسته

هتم آیتات  كردند. مواد درسیو مرحوم آقای نصراللهی در آنجا تدریس می 41علم الهدی و آیت الله طبسی

ن بود. مرحوم آقای علم الهتدی، آیتات الولایته را بته الاحکام، آیات العقائد، آیات الولایه، تاریخ، كلام و ادیا

داد و خود آقای فاضل، ادیان و كلتام، تتدریس كرد. مرحوم طبسی، آیات العقاید درس میعربی تدریس می

 كرد.  می

تر این كه در مدرسة عالی حسینی، درس زبان و روش نگارش كه امروزه كمتر مرسوم استت، از همه جالب

كردم؛ البته در درس زبان چندان موفق نبتودم و فقت  ده هم در این كلاس ها شركت میشد و بنتدریس می

های كوچك قرآن مثل ستوره توحیتد و در حد امتحان دادن و نمره گرفتن بود و تا حدی توان ترجمه سوره

ش كتردم ؛ نوشتن به انگلیسی را داشتم؛ اگر چه الان به جهت فرّار بودن زبان، الفبای انگلیسی را هتم فرامتو

ولی بعضی از دوستان در این زمینه بسیار موفق بودند. به هرحال بنده بعد از فراغتت از تحصتیل، در همتان 

كنتونی  3مدرسه مش ول تدریس شدم. گفتنی است كه تکمیل دوره تحصیل در این مدرسته، معتادل ستط 

 حوزه بود.

حضور حضرت آیت الله العظمی میلانی باید خاطر نشان كرد كه اوج شکوفایی حوزة علمیة مشهد در زمان 

گیترد؛ امتا بود. البته الان هم كارهای مفیدی درحوزه های علمیه مشهد و  قتم و شتهرهای دیگتر انجتام می

ها را ندارند؛ اگرچه در علوم مرتب  بتا های كنونی حوصله آن برنامهكیفیت آن زمان را ندارد. در واقع  طلبه

رستم و بایتد الفبتای ایتن علتوم را فقند و بنده اصلاً به گرد پای آنها هم نمیكامپیوتر و ارتباطات، بسیار مو

 ازآنان یاد بگیرم. 

 مفاخر خراسان: اقدامات شاخص مرحوم آیت الله میلانی در زمینه های اجتماعی چه مواردی بود؟

یتادم هستت كته  های علمی و سیاسی جهان اسلام بود.از اقدامات اجتماعی ایشان، دیدار با بزرگان و هیلت

آمتد. دینتی از دمشتق ستوریه  -یك هیأت علمی از دانشگاه الأزهر مصر خدمت ایشان رسید. هیأتی علمتی

جمعی از علما و دانشگاهیان از پاكستان پیش ایشان آمدند.در بعضی از این ملاقتات هتا بنتده هتم حضتور 

                                                           
در نجف بود كه از طر  ایشان مأموریت پیدا كرده بود تا مدرسه سلیمان خان را  بازسازی كند. این مدرسه بعد ایشان از شاگردان آیت الله خویی  -3

 از بازسازی، دوباره تخریب شد و مدرسه سلیمانیه به جای آن احداث شد.
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انتشارات مدرسه عالی حستینی استت  ای ازداشتم كه به عنوان نمونه گزارش یکی از این دیدارها در نشریه

 كنم.آمده است كه تقدیم می

هتای علمتی و دینتی بتود. ایشتان یکی دیگر از اقدامات مرحوم آقای میلانی در این زمینه، اهتمام به فعالیت

-كرد و فعالان در این عرصه را مورد تفقّد قرار میهای دینی ترغیب و تشویق میطلاب و فضلا را به فعالیت

ای بیتان ام كه در ضتمن ختاطرهمند شدهخود من از لطف و عنایت خاص ایشان در این خصوص بهرهداد. 

كرد. بنده برای مقابلته بتا كنم. در آن دوران درحوالی منطقه ما در مازندران، فرقة ضالة بهائیت فعالیت میمی

ردم و سپس مقدمات جتذب كارهای تبلی ی این فرقه، به منطقه رفتم و زمینه تاسیس یك مسجد را فراهم ك

فردی برای تحصیل علوم دینی و  طلبه شدنش را مهیا كردم تا او در منطقه بماند و با نشر معتار  دینتی و 

اسلامی، جلوی نفوذ افکار انحرافی را بگیرد. بعد از این اقدامات اولیه و بازگشت به  مشهد، یك روز دیتدم 

خواهد شما را ببیند. گفتم چته زمتانی خدمتشتان كه آقا می از طر  بیت مرحوم آقای میلانی آمدند و گفتند

برسم؟ گفتند بعد از درس. من همان روز، بعد از اتمام درس و در حالی كه شاگردان برجسته ایشتان ماننتد 

مرحوم علم الهدی و مرحوم رضا زاده در محضرشان بودند، خدمتشان رسیدم و عرض كردم چه فرمایشی با 

ع كردند به تشویق و اظهار لطف و عنایت نسبت به بنده با این كته ختودم چیتزی بته بنده داشتید؟ كه شرو

های دینی به منطقته ها و فعالیتدانستم كه از كجا خبر یافته بود كه بنده برای برنامهایشان نگفته بودم و نمی

ب و شتاگردان ام؟ این نوع تشویقات برای طلاب خیلی ارزشمند است. به هرحال ایشان در جمع اصحارفته

به بنده ابراز لطف و محبت كرد و سپس فرمود شب به منزل بیایید كه یك كار خصوصی با شما دارم. شتب 

ها و نیازهتایی داریتد؟ متن كته های آن منطقه چه خواستهكه به خدمت ایشان رفتم. فرمود شما برای برنامه

 ای را مطرح كنم. واستهمبهوت عظمت ایشان شده بودم فکرم  به جائی نرسید و نتوانستم خ

عرب »شهر و ی قائم«زیاركلا»یك بارهم كه در مدرسه سلیمان خان بودم، ایشان تلگرا  داد و فرمود اهالی 

اند و من از شما می خواهم كه به منطقه بابلسر برای مقابله با یك فرقه ضاله، تقاضای یك مبل ی كرده« خیل

آمتد، و حدود یك سال در منطقه ماندم و كاری كه از دستم برمی بروید و به اهالی كمك كنید كه بنده رفتم

قتائم « عشتقی»انجام دادم. جالب است اشاره كنم كه حضرت آیت الله محمد یزدی هم آن زمان در مسجد 

شهر بود و یك بار با شماری از اهالی مؤمن قائم شهر با اتوبوس برای تقویت جبهة حق در برابر جبهه باطل 

 ، پیش ما در زیاركلا و مسجد صاحب الزمان كه بنده حضور داشتم، آمدند.آن فرقه ضاله
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نکته دیگری كه در باره اقدامات ایشان باید عرض كنم این است كه آن بزرگوار از انجمن حجتیته بته طتور 

كرد. همانگونه برخی از مراجع و علمای دینی نجف، قم، مشهد، تهران، اصتفهان و كامل حمایت و دفاع می

ز از جمله آیت الله خوئی و آیت الله بهاءالدین محلاتی و مرحتوم شتهید مطهتری و حتتی ختود امتام شیرا

كردند. ناگفته نماند این سخن بنده به معنی تایید یا نفی عملکترد ایتن خمینی هم از این انجمن پشتیبانی می

با این انجمن، نداشته و ندارم انجمن، پس از پیروزی انقلاب نیست ؛ چون من بعد از انقلاب، مطلقاً ارتباطی 

توانم نفیاً یا اثباتاً چیزی بگویم؛ اما در باره حمایت امام خمینی رضوان الله تعالی علیته از انجمتن و لذا نمی

حجتیه، جا دارد عرض كنم كه ایشان در پاسخ به درخواست انجمن حجتیه، كار انجمن را بنابر آنچه در نامه 

داشمرده و همکاری با اعضای انجمن را مورد رضای امام زمان)ع( دانستته انجمن ذكر شده، مورد رضای خ

و اجازه پرداخت وجوه شرعی مانند زكوات و ثلث سهم امام)ع( را بترای كمتك بته انجمتن و بتا نظتارت 

 بود. اشخاص متعهد بخصوص جناب شیخ محمود حلبی را داده

ای حلبی داشته كته متتن آن در جلتد دوم كتتاب مرحوم آیت الله العظمی میلانی هم مکاتبات متعددی با آق

هتا مرحتوم آقتای حلبتی، فتردی بته نتام آمده است. در یکی از این نامه 275تا  271صفحه « علم و جهاد»

مهندس سجادی را برای كمك گرفتن، به آقای میلانی معرفی كرده و مرحوم میلانی در جواب مرقوم فرموده 

و در نامه دیگری در باره كمك به ایشان نوشته است  حق و متین استآنچه در باره آقای سجادی فرمودید، 

كند، لتذا گتاهی از كستانی چون آقای سجادی، مانند خود بنده از سهم امام و وجوهات شرعی استفاده نمی

ای كه جزء آخترین مکاتباتشتان محستوب دهم تا دچار زحمت نشود و در نامهكنم و به ایشان میقرض می

میلانی خطاب به آقای حلبی نوشته است كه خبر مسرت بخشتی بترای شتما دارم و آن ایتن شود، آقای می

اند و شما دعا كنید این شركت است كه آقای سجادی با مهندس محمدعلی شهرستانی، شركتی تاسیس كرده

ان ایتن فوائد زیادی داشته باشد تا زندگی این دو نفر از راه در آمد آن به ختوبی اداره شتود.  مقصتود از بیت

مکاتبات، حمایت مرحوم آیت الله میلانی از انجمن حجتیه بود و همانطور كه عرض كردم این حمایت هتم 

اختصاص به ایشان نداشت و بسیای از علما و بزرگان، حامی انجمن بودند؛ یکی از این بزرگان مرحوم آیت 

ای كته انجمتن در حستینیه ی ندبهالله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی بود كه من ایشان را در جلسه دعا

های خودشان ارائه كردند نصرت برپاكرده بود، زیارت كردم؛ در آن جلسه اعضای انجمن گزارشی از فعالیت

كه مورد تایید ایشان قرار گرفت. مرحوم علامه جعفری هم از انجمن حمایت می كرد و در جلسات انجمن 

له حامیان انجمن بود و شاید بتوان گفتت بعتد از مرحتوم شد. مرحوم آیت الله تهرانی هم از جمحاضر می

 آورد. آقای میلانی، بیشترین حمایت را از انجمن به عمل می
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هتای دینتی، نفتی و رد های مرحوم آیت اللته میلتانی در كنتار تاییتد و حمایتت از فعالیتاز جمله فعالیت

حقیقته »الفضل بُرقعی كه كتتاب خیلتی ختوب انحرافات عقیدتی و دینی بود. به عنوان نمونه در آن ایام ابو

را در بتاره امامتت، در چنتد جلتد و بستیار « عقل و دین»را در رد عقائد صوفیه، نوشته بود و كتاب«العرفان

خوب نوشته بود، در این اواخر دچار انحرا  عقیدتی شده و در مقام نفی ولایت برآمده بتود كته برختی از 

 رحوم آقای میلانی سلوالی به این شرح پرسیده بودند:مومنین در باره كتابی از وی از م

 بسم الله الرحمن الرحیم

 محضر مبارك حضرت مستطاب آیت الله العظمی آقای میلانی دام ظله العالی

كه اخیتراً بته وستیلة « درسی از ولایت»دارد كه كتابی است به نام پس از اهدای تحیّت و سلام معروض می
ار یافته و در آن مسائلی دربارة ائمة اطهار علیهم السلام و ولایت تکوینی آن ذوات یکی از مؤلفین تهران انتش

گتردد. مستتدعی مقدسه مورد جرح و تعدیل قرار داده، اینك یك جلد از كتاب به محضر مبارك تقتدیم می
طالتب و گونه ماست نظر مبارك خود را دربارة این كتاب و مطالب مندرج در آن و نویسنده آن در مورد این

 نیز نظر مبارك را نسبت به فِرَق متصوفه بیان فرمایید.

 و آقای میلانی درجواب نوشته بود:

 بسمه تعالی

مطالب این كتاب برخلا  فرمودة قرآن كریم و مخالف با صری  فرمایش پی مبر اكرم صلی الله علیته و آلته 
اطلاع و به خیالات و اوهام ختود لمیه بیباشد. نویسندة آن از ادلة عاست. این كتاب از جمله كتب ضلال می

 و امثال خود نوشته و گفته است و مسلك تصو  بر باطل است.

 اعاذنا الله تعالی من مضلّات الفتن

 سید محمد هادی الحسینی المیلانی

كه به  سؤالات مختلف متردم « سؤال 111»دانید مرحوم آقای میلانی كتابی دارد تحت عنوان همانطور كه می

هتای دینتی را تقویتت مینه مسائل اعتقادی، اخلاقی، فقهی و... پاسخ داده است و با این كار هم فعالیتدر ز
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های زمان را پاسخ گفته و هم به نفی و ردّ انحرافات موجود، پرداخته است.  لذا كتتاب كرده و هم نیازمندی

 آید.جامع الاطرافی به شمار می

ه چند سئوال کوتاه بنده پاسخ بدهید؛ شـما فقـط در مشـهد کنم بحاج آقا خواهش می-مفاخر خراسان

 اید؟ تحصیل کرده اید یا در قم و نجف هم تحصیل کرده

ام؛ ولی بترای تحصتیل نبتود؛ بلکته  ام؛ البته چند صباحی هم در قم بودهنه! بنده فق  در مشهد تحصیل كرده

ها معمولاً برای نمتاز بته بود كه غروب 42برای زیارت حضرت امام خمینی بعد از آزادی از زندان در سال 

خواندم. یادم هست كه در همان ایتام یتك شتب هتم در نمتاز سرشان نماز میرفتم و  پشتبیت ایشان می

 مرحوم آیت الله بهجت در گذرخان حاضر شدم.

کردید یا در درس اصـول مفاخر خراسان : شما فقط در درس فقه حضرت آیت الله میلانی شرکت می

 شدید ؟ر میهم حاض

بردم و شروع حضورم در درس فقه ایشان هم، مبحث خمتس بنده به طور عمده از درس فقه ایشان بهره می

های ایشان در زمینه خمس، كتابی در رد كتاب ابوالفضل برقعی نوشتم كته نستبت بود و با استفاده از دیدگاه

نی و حضترت آیتت اللته مکتارم  هركتدام های قبلی كاملتر بود. آن زمان، مرحوم آیتت اللته مشتکیبه ردیه

های ایشان نوشته بودند؛ اما من دیدم هیچ یك از این دو بزرگوار، متعترض ای در ردّ كتاب و استدلالجزوه

هیچ یك از آیات و اخبار تحلیلی كه او بیان و نفی كرده، نشده بودند، در حالی این موارد در درس مرحتوم 

ار تحلیل، مورد بررسی قرار گرفته بود، لذا بنده مستاله را بته طتور جتامع آقای میلانی مطرح شده بود و اخب

دیدم و موضوع را از نظر فقه امامیه و فقه عامّه مطرح كردم و از ستوی دیگرآخترین نظریتاتی كته در بتاره  

های مرحوم آقتای میلتانی و حضترت امتام خمینتی نحوه مصر  خمس وجود داشت، با استفاده از دیدگاه

 له تعالی علیه، ذكر كردم.رضوان ال

هایی که با مرحوم آیت الله میلـانی مفاخر خراسان: حاج آقا اگر امکان دارد در باره برخی از شخصیت

ارتباط داشتند مثل آقای محمدرضا حکیمی که ظاهرا در درس ایشان هم حضور داشته و تقریراتـی از 

اتی که وجود داشت توضیحاتی بفرمائید ها هم دارد و همین طور دکتر شریعتی و پدرش و جریاندرس

 شناسی بفرمایید. و در واقع به نوعی جریان
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بنده افتخار شاگردی حضرت استاد علامه محمدرضا حکیمتی را دارم و در محضتر ایشتان در یتك كلتاس 

ح خصوصی و دو نفره در مدرسه نواب، كتاب معالم را فرا گرفتم.  ایشان قصیدة بسیار بلند بالایی هم در مد

و ثنای استاد ادیب نیشابوری سروده است كه نسخه اصلی با دست خ  خود استاد پیش بنده استت و یتك 

بار این قصیده را خدمت اخوی ایشان، جناب  میترزا علتی آقتای حکیمتی دادم و ایشتان از روی آن كپتی 

یتار بنتده استت، گرفت. البته قصیده ای كه خود آقای حکیمی منتشر كرده، در بخشی هایی با آنچته در اخت

تفاوت دارد. در باره مرحوم آقای ادیب نیشتابوری هتم گفتنتی استت كته از طهتارت روح و پتاكی بالتایی 

اشاره دارد، از برخوردار بود و گاهی اشعاری را سروده بود، برای ما می خواند؛ این بیت كه به طاغوت زمان 

گستتر استت. ایتن خصم افکن  و هتم عدالت آن جمله است: گه نهد تاج كیانی را به فرق پهلوی/ آنکه هم

كه آقای ادیب به من هدیه داد، آمده است. استتاد حکیمتی بترای « گوهر دانش»شعر به طور كامل در كتاب 

 ای سروده بود كه بنده آن را ندیدم.مرحوم آیت الله میلانی هم قصیده

شاگردان مرحوم مدرس یتزدی  اما در مورد مرحوم محمد تقی شریعتی و پسرش باید عرض كنم كه پدر از

بود و تحت تأثیر انفاس قدسیة مرحوم میرزای اصفهانی در خراسان، رشد كرده و به وارستگی رسیده بود و 

خود از دیدگاه بزرگتان و علمتا بهتره « تفسیر نوین»های روشن و درستی داشت و در كتاب افکار و دیدگاه

اسخ مرحوم آقتای میلتانی بته پروفستور احمتدعلی برد همچنان كه در خصوص عدم تحریف قرآن از پمی

پاكستانی استفاده كرده و در همانجا مرقوم كرده است كه آیت اللته العظمتی میلتانی نظترش در بتاره عتدم 

تحریف قرآن این است و آیت الله خوئی در البیان چنین فرموده است و آیت الله حکیم نیز تحریف قرآن را 

 42نفی كرده است.

حمدتقی شریعتی در كانون نشر حقتایق استلامی برنامته داشتت و بنتده هتم گتاهی شتركت مرحوم استاد م

كردم؛ یادم هست در یکی از این جلسات امام موسی صدر و علامه محمدتقی جعفری هم شركت كترده می

ای كه در سالن اجتماعات دانشکده پزشکی برگزار شتد، حاضتر بودند و روز بعد هم همین آقایان در جلسه

و استاد محمدتقی شریعتی، مهندس سجادی و فخرالدین حجازی سخنرانی كردند. به نظر من مرحوم شدند 

محمد تقی شریعتی، مشکل اعتقادی بخصوص در امر ولایت نداشت و هنوز صدای ایشتان كته در دفتاع از 

انتداز استت و خواند، در گتوش متن طنینرا می« اطیعوا الله و أطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»ولایت آیه 

، از نوشته های ایشان،  بهتترین كتتاب جمتع و جتوری «خلافت و ولایت از نظر كتاب و سنت»شاید كتاب 

                                                           
 38تفسیر نوین، -4
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باشد كه در باره ولایت توس  انتشارات حسینیه ارشاد، منتشر شده باشد. حقیقتا ایشان خیلی خوب و عتالی 

آدم به ولایت اهتل البیتت علتیهم الستلام مطالب را بیان كرده كه حاكی از عقیدة عمیق و عریق و اصیل این 

 اشتباه بودن ایشان نیست.است؛ البته این توصیفات به معنی بی

اما در مورد پسر آن مرحوم)دكتر علی شریعتی( خوب است ابتدا به عنوان مقدمه عرض كنم كه بنده، قبل و 

ها و جریانتات التقتاطی مثتل بعد از انقلاب، با عده كثیری از منحرفین از فترق ضتالّه گرفتته تتا كمونیستت

مجاهدین و فدائیان خلق، اقلیت و اكثریت، مواجه بودم و با آنها گفتگو كردم و چیزی كته دریتافتم و روی 

آن تاكید دارم؛ این است كه دین را باید به صورت عقلانی و علمی به جوانان عرضه كرد و دفاع از دیتن بته 

قلانیت باشد و اگر این چنین نباشد و تنها با تکیه بر احساسات با ویژه امر ولایت، باید همراه با بصیرت و ع

شتود و ایتن از اشتتباهات مقوله دین ومذهب، برخورد شود، به التقاط و مشکلات پیچیده عقیدتی منجر می

-رود. روی این حساب، مرحوم آیت الله میلانی با درایت و تدبیری كته داشتت متیبسیار مهم به شمار می

ید چه جریانی را تقویت و حمایت كند و به مقابله با چته جریتانی بپتردازد. در بتاره برختورد دانست كه با

مناسبت نیست عرض كنم كه خود بنده با جوانان مذهبی درشهر قوچان و جاهای دیگر جلسته احساسی بی

البلاغه را نه گفتم و این جوانان چندین خطبه سیاسی و مرتب  با حکومت البلاغه میداشتم و برای آنها نه 

حفظ كرده بودند و این روال ادامه داشت تا این كه یك برخورد احساسی صورت گرفت و ایتن جوانهتا از 

تواند نفر از آنان ابتدا پیش شهید هاشمی نژاد رفتند و وقتی دیدند ایشان هم نمی 21پیش من رفتند و حدود 

و او هم ایتن جوانتان  43الله آشوری رفتندراغ حبیبآن حالات احساساتگرایانه را اشباع و برآورده كند، به س

های انحرافی خود به تربیت آنها پرداخت. یك بار هتم مترا های تیمی كشاند و بر اساس برداشترا به خانه

به خانه تیمی دعوت كردند و من به قصد اصلاح، مطالبی را گفتم؛ اما آنها مسیر خودشتان را پیمودنتد و بتا 

اهدین خلق پیوستند و برخی از آنها جزء كادر رهبری سازمان شدند؛ البته تعتدادی از پیروزی انقلاب به مج

                                                           

بار در حالی كه آقای آشوری هم حضور یك از پیروزی انقلاب  یادم هست ایشان پیش .مقام معظم رهبری بودابتدا از همراهان شوری آاله حبیب -5

توانم با شما همکاری نمی و دارم قرآن و نه  البلاغه و اقتصاد اسلامی گفتم خودم جلسات داشت، از بنده دعوت به همکاری كرد كه عذر خواستم و

الان وقت عمل است، نه كارهای  های تند زدن كهحر ردن و به اعتراض ك شروع كردكنم كه ایشان سکوت كرد و چیزی نگفت؛ اما آقای آشوری 

البته بعدا با عملکرد ایشان و به راه انداختن گروه فرقان، معلوم شد كه مقصود وی از عملگرایی چه چیزی بوده است! ایشان بعد از  نظری و تلوری!

زد و همانطوری كه داشت و حرفی نمینگه میحرمت لف بود؛ اما هم مخارهبری معظم كرد. با انقلاب به شدت با مرحوم شهید بهشتی مخالفت می

 دانید ایشان به جهت همین انحرافاتی كه داشت، محاكمه و به اعدام محکوم شد.می
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اند كه منتقدند، نه معارض! مقصود این استت كته احساستاتی برختورد اینها در حدود بیست نفر باقی مانده

 كشاند كه مورد نظر هیچ انسان خیرخواه و دلسوزی نیست.كردن كار را به جائی می

دانستند كته كردند، میاجع دینی خصوصاً مرحوم آیت الله العظمی میلانی جریانی را تقویت میاگر قاطبه مر

حساب و كتاب نیست؛ جلسات انجمن حجتیه با مباحث كند وكارش بیاین جریان عالمانه و عاقلانه كار می

گردیتد و می شد و به امر ولایت و قائمیت حضرت حجت)ع( ختمتحکیم مبانی عقیدتی و اسلامی آغاز می

شتود كته شد و این نسبتی كه به انجمن داده میاین مباحث و مسائل، به صورت عقلی و مستدل، مطرح می

برای تعجیل در فرج حضرت حجت )ع( باید به فساد دامن زده شود، نارواست؛ بلکته دیتدگاه آنتان همتان 

جامعته ای كته در »آمتده  «خورشید م ترب»ای به نام صفحه 51سخن استاد حکیمی بود كه در یك جزوه 
 هیچ آدم عاقل و مسلمانی چنین حرفی نمی زند و« انتظار ظهور مصل  به سر می برد، باید خود صال  باشد

 «آیینه شو، جمال پری طلعتان طلب/ اول بروب خانه، سپس میهمان طلب»آن برادران هم معتقد بودند كه 

یك شخصیت پر شور و انقلابی بود كه بترای تحترك درباره مرحوم دكتر شریعتی باید عرض كنم كه ایشان 

بخشیدن به  انقلاب، بسیار مفید بود و در این زمینه، بخصوص در میان دانشتجویان و دانشتگاهیان و نستل 

جوان نقش بسزایی داشت. منتهی اشتباهات و برداشت های ناصواب و بعضا اتهامات نتاروا در آثتار ایشتان 

آمتد اصلاح گردد.  من همان زمان كه منشورات حسینیه ارشاد برای بنده می وجود دارد كه باید گفته شود و

هم به دستم رسید و اشتباهاتی در این كتاب هم دیدم. یادم هستت در « امت و امام»و در همین جهت كتاب 

 نژاد، بحث از این كتاب و نکاتی كه در آن بود پیش آمد و من گفتم از پتدر ایشتانمنزل استاد شهید هاشمی

خواهند این مطالب نادرست را اصلاح كنند. شهید هاشمی نژاد تلفن را برداشتت و بتا مرحتوم شنیدم كه می

محمدتقی شریعتی تماس گرفت و موضوع را مطرح كرد و ایشان دوباره تاكید كرد كه بناستت ایتن متوارد، 

یتز پتدر ایشتان در اصلاح شود. در مجلس ختم و ترحیم مرحوم دكتر شریعتی در مسجد ملا هاشم مشتهد ن

حالی كه عبا بر دوش داشت، سخنرانی كرد و گفت علی، مؤمن بود، محب اهل البیت بود و اگر اشتتباهاتی 

 داشته، سهوی بوده و غرضی نداشته است. 

های او مثل این جملته عقیدة شخص بنده در باره دكترشریعتی در حال حاضر هم این است كه برخی حر 

، نارواست و شایسته نیست كته از «من بر فلان عالم بلند مرتبه شیعه، ترجی  داردگُورویچ یهودی پیش »كه 

دهان یك مسلمان خارج شود. متأسفانه، همانطور كه عرض كردم احساساتی برخورد كردن  و تحتت تتأثیر 

های بیگانگان قرار گرفتن، همین التقاط را در پی دارد. ختود آقتا ستید فاضتل میلتانی هتم آن زمتان، حر 
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كرد كه دكتر هتم منتشر می« گوید؟دكتر چه می»هایی در انتشارات مدرسه عالی حسینی تحت عنوان  زوهج

كرد و خود را از ایشان تعبیر می« الفاضل الحسینی المیلانی»داد و با تعبیر هایش جواب ایشان را میدر كتاب

امثتال ایشتان را شتیعة صتفوی شمرد و آقای فاضل و مرحوم آقای سید مرتضی جزائری و شیعه علوی می

 زد های نسنجیده و ناروا میكرد و از این نوع حر معرفی می

در مجموع نظر بنده این است كه مرحوم آیت اللته العظمتی شتاگرد آیتات عظتام، میترزای نتائینی و شتیخ 

كترد و در خصتوص محمدحسین اصفهانی بود و طبق موازین علمیِ حوزویِ فقهیِ عمیقِ عریق عمتل متی

سائل معنوی هم قابل ذكر است كه  خود بنده در یك شرایطی، متوسل به وجود مقدس حضرت ولی عصر م

عجل الله تعالی فرجه شریف شدم و در عالم رؤیا آیت الله العظمی میلانی را مشاهده كردم. آن بزرگوار هم 

سلوك ایشان جتوری  به لحاظ علمی و هم به لحاظ معنوی، حقا از مفاخر تاریخ شیعه است. رفتار و حسن

 بود كه حتی ممکن بود طائفة صوفیه هم در برابرش متواضعانه حركت كنند.

مفاخر خراسان: ما خدمت هر یک از بزرگان و علمائی که محضر ایشان درک کرده بودنـد، رسـیدیم، 

مهمترین و بارزترین خصوصیت مرحوم آقای میلانی را همین سبک سلوک و حسن رفتـار و برخـورد 

ذکر کردند. حاج آقا از ارتباط مرحوم شیخ مجتبی قزوینی با مرحوم آقای میلانی چـه اطلاعـاتی ایشان 

 دارید؟ 

شتد، آن هتم بته بنده فق  یك بار به درس مرحوم آیت الله آشیخ مجتبی قزوینی كه در منزلشان برگزار می

ن بزرگان از مرحوم میترزای وساطت آقای مروی سماورچی، رفتم. البته به ایشان ارادت دارم و برای همه ای

اصفهانی گرفته و شاگردان ایشان تا اساتیدی كه بر گردن بنده حق دارند مانند مرحتوم ادیتب نیشتابوری و 

كنم. در باره ارتباط این دو بزرگوار تا آنجا كه من اطلاع دارم مرحوم آشتیخ مجتبتی آیت الله میلانی دعا می

 انی داشت و برای ایشان احترام كامل و خاصّی قائل بود.نگاه خاصی نسبت به آیت الله العظمی میل

 

 

 مفاخر خراسان: نسبت به آقای عابدزاده چطور؟
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داد، ام كارهایی كه او انجام متیكنم، بارها با جسارت تمام گفتهدرباره آقای عابدزاده كه من او را هم دعا می

بنتا بته نتام چهتارده  14و عملش، بانی تاستیس  آمد. ایشان با رفتارشاید از خود آیت الله میلانی هم برنمی

بود و من « انجمن پیروان قرآن»معصوم علیهم السلام شده بود و این كار بسیار سختی است. ایشان بنیانگذار 

های ایتن بعدازظهر، بچته 2یادم هست در ایامی كه در مدرسه پریزاد بودم در روزهای ماه رمضان و ساعت 

رفتم و خواندند. من هم به عنوان طلبه میآمدند و قرآن میمسجد گوهرشاد میانجمن در صفوفی منظم، به 

بردم. از جمله اقدامات ایشان ها  لذت میكردم و از نظم و  ترتیب و تربیت یافتگی این بچهآنها را تماشا می

مشهد، مجلتس در آن زمان این بود كه بعد از رحلت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی تا اربعین ایشان در 

 ختم و سوگواری برپا كرد.

 مفاخر خراسان: شما در زمان هجرت مرحوم آیت الله میلانی به مشهد در این شهر نبودید؟

و در زمتان رحلتت  39به مشهد مهاجرت كرد در حالی كته بنتده در ستال  32مرحوم آقای میلانی در سال 

 جنازه آن مرحوم هم حضور داشتم. مرحوم ملاهاشم قزوینی به مشهد آمدم و به گمانم در تشییع

 مفاخر خراسان: حاج آقا وفات آیت الله العظمی میلانی به طور دقیق در چه تاریخی بود؟  

و در حدود  چهل ستال پتیش و بعتد از   54مرداد  17مطابق با  95رجب سال  29وفات ایشان روز جمعه 

 یك دوره بیماری و بستری شدن در بیمارستان رخ داد.

 راسان: شما آن زمان در مشهد تشریف داشتید؟مفاخر خ

نخیر! چون تابستان بود و من در مشهد نبودم. یك نکته هم بد نیست یاد آوری كنم كه آن زمان مرحوم آیت 

 . 44مهری بعضی از این جریانات احساسی قرار گرفته بودالله میلانی، به بهانه مسائلی، مورد بی

 ریف ایشان ملاقاتی غیر درسی با ایشان نداشتید؟مفاخر خراسان: شما در اواخر عمر ش

داد زدم و جویای احوالشان شدم و ایشان هم پاسخ تلگرا  بنده را وقتی كه ایشان مریض بود، من تلگرا  

 ها موجود است.كه الان متن آن  تلگرا 

                                                           
-كت مییکی از آن قضایا این بود كه به هنگام حضور محمدرضا پهلوی در مشهد، آقازاده مرحوم آقای میلانی بنا به مصلحت در مراسم مربوطه شر -6

 كرد كه برای این جریانات احساسی خوشایند نبود.
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 مفاخر خراسان: ملاقات حضوری در ایام کسالت ایشان نداشتید؟

 هین شهر به ملاقاتشان رفتم.یك بار در بیمارستان شا

مفاخر خراسان: خاطرة خاص اخلاقی و معنوی از ایشان که برای خودتان ویـژه باشـد و در ذهنتـان -

 ماندگارشده باشد، دارید ؟

داد و قابل خاطرة خاصی جز همان ابهّت، هیبت و عظمتی كه هنگام تدریس خیلی ما را تحت تأثیر قرار می

بیت به حدی بود كه فضلای قم وقتی به مشهد مشر  می شدند، مشتاقانه در وصف نیست ندارم.  این جذا

 بردند.  شدند و بهره میدرس ایشان حاضر می

مفاخر خراسان:حاج آقا از حضورتان در این مصاحبه  و زحمتی که تحمل کردید، سپاسگزار و ممنونم 

باره مرحوم آقـای میلـانی در کنم یک کپی از مدارک و اسنادی که در و از حضرتعالی درخواست می

 اختیار دارید به ما بدهید تا در کتاب اسنادی که در دست تهیه داریم، مورد استفاده قرار بگیرد.  

 خورد ؟ كدام یك از اسنادی كه من نام بردم، به درد شما می

 فرمود همه اسنادی که داریـد و بـه خـط ایشـان اسـت، حتـی اسـنادمفاخر خراسان: آقا سید فاضل 

 خصوصی غیر محرمانه را بدهید تا ثبت شود و به یادگار بماند. 

به نظرم یکی از مهمترین اسناد، همان نامه مرحوم علامه طباطبائی در باره ارجحیتت مرحتوم آقتای میلتانی 

ای از ایشان دهد. با یادآوری نام مرحوم علامه، خاطرهبرسایر مراجع زمان است كه عظمت ایشان را نشان می

آمد و نماز جماعت را در صحن آزادی و پشت سر ها به مشهد مینم زنده شد؛ مرحوم علامه، تابستاندر ذه

كردم. یك بار دیدم كته خواند. خود من هم گاهی در نماز جماعت ایشان شركت میمرحوم آقای میلانی می

ل حترم كته آن زمتان مرحوم علامه بعد از نماز و در حالی كه نعلینش را به دست گرفته بود، به طر  مدخ

درب چوبی داشت رفت و آن را بوسید؛ در صورتی كه امثال بنده، درب طلایی و درهای نزدیتك ضتری  را 

كرد، مرحوم استاد دكتر كردیم. شخصیت دیگری كه من دیدم مانند علامه عمل میبوسیدن، انتخاب میبرای 

بار كه ایشان را به مشهد دعوت كرده بتودم،  ابوالقاسم گرجی، از شاگردان آیت الله العظمی خوئی بود؛ یك

 وقتی به همراه ایشان از طر   مسجد گوهرشاد، وارد حرم شدیم، ایشان درب چوبی را بوسید. 
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 مصاحبه با آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی

درباره زندگی،  مفاخرخراسان: با تشکر ازحضور حضرتعالی در این مصاحبه، لطفا در ابتدا به اختصار

 تحصیلات و ورود به حوزه علمیه و اساتیدی که داشتید، توضیح بفرمائید.

 بسم الله الرحمن الرحیم

. پدرم مرحوم متولد شدمق( در شهر كرمان 1351شمسی ) 1311 سالبنده محمدعلی موحدی كرمانی 

ای كه جهت در دوره های مشهور كرمان در دوره رضاخان بود و بدینشیخ عباس موحدی از منبری حاج
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، اجازه 45داشتند، پدرم به همراه یك آخوند دیگری به نام مجدها را از سر روحانیت  برمیرضاخان عمامه

پوشیدن لباس روحانیت را داشتند. البته پدرم فق  مجاز بود كه لباس روحانیت بپوشد و از شوون دیگر 

ی به جهت ارادت مردم به ساحت اهل بیت)ع( و با روحانیت مانند تبلیغ و منبر رفتن، محروم بود و گهگاه

رفت متاسفانه من پدرم را در سن ده گرفت، به صورت مخفیانه به منازلشان میدعوتی كه صورت می

سالگی از دست دادم. مادرم نیز خانمی متدینه و به شدت علاقه مند به اهل بیت)ع( و اهل قرآن و دعا و 

ای اشاره كنم. من یادم هست كه در اسبت دارد در همین زمینه به خاطرهعزاداری و این نوع مسائل بود. من

سه سالگی به مریضی سختی دچار شدم و دكتر شعاعی، پزشك خانوادگی ما تشخیص داده  -سن حدودا دو

بود كه نان برای من مضر است و به مادرم گفته بود كه به من نان ندهد و لذا من دچار ضعف شدیدی شده 

دكتر یك شب به منزل ما آمده بود و با دیدن وضعیت من، گفته بود این بچه ماندنی نیست و  بودم و همین

میرد و به مادرم گفته بود فردا به مطب من بیا تا جواز دفنش را صادر كنم. آن ایام به جهت ممنوع بودن می

-جلسه را ختم میگرفتند و قبل از روشن شدن هوا هم روضه و مراسم عزادادری، مردم سحرها مجلس می

كردند، تا با مزاحمت ماموران رضا شاه مواجه نشوند؛ در همسایگی ما هم آقا خوشرو نامی بود كه سحرها 

مجلس روضه داشت. مادرم سحر آن شبی كه این خبر را از دكتر شنید، به مجلس روضه ایشان رفت و گریه 

مع كرد و به منزل آمد و من به خوبی هایش را با دستمالی جمفصلی برای حضرت سیدالشهدا كرد و اشك

گفتم بله! گفت دهانت را باز كن تا دوائی را كه  46یادم هست كه مادرم بالای سر من آمد و گفت ممدلو

دكتر داده، داخل دهانت بریزم. من دهنم را باز كردم و مادر چند قطره اشك را داخل دهانم چکاند و من با 

كردم و گفتم این چی بود ؟ مادرم گفت اینها را دكتر داده و برایت ای چشیدن مزه تلخ و شور اشك، ناله

خیلی خوب است. روز بعد وقتی دكتر به منزل ما آمد تا حال و روز مرا ببیند و احتمالا جواز دفن را بدهد، 

كند. از مادرم پرسیده بود ممدلو كجاست؟ مادرم گفته بود در حال بازی ای داخل منزل بازی میدید بچه

دن است و این طور بود كه اعتقاد و اشك ریخته شده برای امام حسین )ع( به شکل معجزه آسایی مرا كر

 15 -14نجات داد و زندگی من، مدیون آن ارادت به اهل بیت)ع( و قطرات اشك چشم مادر است. حدود 

ن و در بخش سی سال قبل نیز كه  نماینده مجلس بودم، دچار بیماری قلبی شدم و در بیمارستان قلب تهرا

با خوردن ام كه سی یو  بستری شدم، یکی از دوستان به ملاقاتم آمد و گفت من مقداری تربت برایت آورده

شود كه همین طور هم شد و بیماری قلبی من خوب شد و از آن زمان تا به حال، هیچ آن مشکلت رفع می

                                                           
 اش  هیچ تناسبی با روحانیت نداشت. گفتنی است این آقای مجد به دربار وابسته بودو خانوداده 1

 .دندزبه این صورت صدا می پدر و مادرم ، اسم مرا. 46
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از این گونه معجزات در زندگی من كم ام و جالب است عرض كنم كه گونه مشکلی در قلبم احساس نکرده

 نبوده است.

به هرحال بعد از پشت سر گذاشتن دوران كودكی و تحصیلات ابتدائی، وارد حوزه علمیه كرمان و مدرسه 

معصومیه به مدیریت مرحوم آیت الله صالحی شدم و مقدمات علوم حوزوی را به همراه دوستانم، آقایان 

شهید باهنر، گذراندم و سپس وارد سطوح شدم و بعد از خواندن محمدجواد حجتی كرمانی و مرحوم 

صالحی، تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل عازم قم شوم و  اللهآیتبخشی از رسائل و مکاسب، نزد مرحوم 

 اللهآیتمجاهدی و  اللهآیتكنم هیجده ساله بودم كه به قم آمدم و ادامه آن دروس وكفایه را نزد فکر می

كرد، خواندم و بعد از آن در درس خارج علی تدریس میواد اصفهانی كه در مسجد عشقشیخ محمد ج

حضرت امام و مرحوم آقای اراكی و مرحوم آقای محقق داماد شركت كردم. ناگفته نماند كه مدتی هم در 

شدم، چندان درس مرحوم آیت الله بروجردی حاضر شدم، البته چون در درس خارج، مبتدی محسوب می

آوردم. در قم نیز من با آقای حجتی كرمانی بودم و در مدرسه حجتیه، حجره مباحث ایشان سر در نمیاز 

 داشتیم.

بعد از مدتی اقامت در قم،عازم نجف شدم. البته انگیزه اولیه زیارت بود كه وقتی رفتیم، شوق ماندن و درس 

زرگان حوزه نجف یعنی حضرات خواندن هم آمد و حدود دو سال و اندی در نجف ماندیم و از محضر ب

از شاگردان آقا ضیاء  که، 47آیات خویی، میرزا باقر زنجانی، سید محمود شاهرودی و سید یحیی یزدی

 ، بهره بردیم.بودعراقی 

بعد از حدود دوسال، به قم برگشتم و زمینه ازدواج فراهم شد و من در قم ماندگار شدم و به ادامه تحصیل 

یك  1339شدم. در تابستان سال عمولا در فصل تابستان به مشهد مقدس مشر  میپرداختم. آن دوران من م

الله میلانی هم در شبستان مسجد گوهرشاد مش ول تدریس است كه رفتم و دیدم شب دیدم كه مرحوم آیت

ای است. چند شب دیگر هم رفتم و كم كم عاشق درس ایشان شدم و تصمیم درس دلچسب و محققانه

میل زیارت حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و بهره برداری بیشتر از درس مرحوم آیت الله گرفتم برای تک

 در مشهد بمانم.  شش ماه دیگرمیلانی، 

                                                           
 رفتم در درس ایشان با دوستم، آقای رحمتی سیرجانی می-47
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گفت و هم اصول. مبحث فقهی ایشان، كتاب صلاه و مباحث مرحوم آقای میلانی در آن زمان هم فقه می

ها كردم و درسستصحاب بود كه استفاده میسوره و ركوع و سجود بود و بحث اصول هم قاعده لاضرر و ا

كنی؟ گفتم بله و دفتردرس را یادداشت هم می نوشتم. اتفاقا یك بار ایشان از من پرسید، درسرا هم می

خارج را به ایشان نشان دادم كه تورقی كرد و  نگاهی انداخت و به من برگرداند. در همین مدت كوتاه یك 

ان به وجود آمد و آن عالم بزرگوار بسیار به بنده لطف داشت، كه لایقش نبودم. ارتباط عاطفی بین بنده و ایش

كنم سه بار به ایشان نامه این ارتباط عاطفی بعد از بازگشت من از مشهد هم ادامه داشت و من گمان می

ها نامههایم را با خ  شکسته زیبایی كه داشت فرستاد؛ حتی در یکی از فرمود و جواب نامهنوشتم كه لطف 

مرقوم فرموده بود كه نامه شما رسید و برای من انبساطی حاصل شد. یك زمانی آقا سید محمد علی میلانی 

وقتی از وجود چنین نامه هایی مطلع شد و ظاهرا برای درج در كتابی از من گرفت و دوباره به من 

آورد رای صر  غذا دعوت به عمل میهای لطف ایشان به بنده این بود كه مکرر از بنده ببرگرداند. از نمونه

خوردیم. همچنان كه چند بار مقداری عسل به بنده هدیه داد. من رفتم و دو نفری با هم غذا میو من می

رسیدم. یك بار قبل از این كه به رفتم، خدمت ایشان میبعد از دوره تحصیل در مشهد، هر گاه به مشهد می

لاقات كردم كه بعد از سلام واحوالپرسی، فرمود كی آمدی؟ عرض محضرشان بروم، در خیابان ایشان را م

ای؟ گفتم نخیر! فرمود پس قصد اقامت ثلاثین مرددا بکن! و كردم، دیروز. فرمود قصد اقامت ده روزه كرده

به همراه مرحوم شهید مطهری 1342بعد خیلی شیرین خندید. یك سال هم به خاطر دارم كه در سال 

 خدمتشان رسیدم    

های تدریس مرحوم آقای میلانی، گفتنی است كه درس ایشان منظم بود و خیلی تمییز و در باره ویژگی

كرد، بخصوص گفت و از اساتید و بزرگان خود و كسانی كه سخنان ایشان را نقل و احیانا نقد میمنق  می

-، می فرمود كه ایشان میكرد و هنگام نقل قول از مرحوم شیخمرحوم شیخ انصاری با احترام زیاد، یاد می

خوار خوان شیخ اعلی فرمود البته ما ریزهخواست اشکالی به كلام شیخ وارد كند، میفرمایند و گاهی كه می

رسد كه اشکالی متوجه كلام ایشان باشد. الله مقامه هستیم و هرچه داریم از ایشان است؛ منتهی به نظر می

-ز و همراه با ادب بود و اشکال در نهایت احترام و دقت نقل میبه هر تقدیر كاملا روش ایشان احترام آمی

كرد. همانگونه كه برخوردشان با شاگردان و مستشکلین، محترمانه و مودبانه بود و شاگردان را به طرح 
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 48كرد؛ بنده معمولا هنگام تدریس ایشان و اساتید دیگر از جمله حضرت امام خمینیاشکال تشویق می

-دانم به خاطر عدم جرأت بود یا چیز دیگر؛ اما بعد از درس، كنار منبر اساتید میكه نمیكردم. اشکال نمی

گفتم. یادم هست كه یك شب اشکالی را نسبت به مختار آقای میلانی مطرح رفتم و اگر اشکالی داشتم، می

د، رو به من كردم كه ایشان جواب نداد و اشکال را وارد دانست. باز درشب دیگری وقتی بیانشان تمام ش

كنم. فرمود بینم و استفاده میكنید؟ عرض كردم اشکالی نمیكرد و فرمود آقای كرمانی! شما چرا اشکال نمی

 افاده هم بفرمائید! 

در خصوص لطف فوق العاده مرحوم آیت الله میلانی به بنده، مناسبت دارد اشاره كنم كه برادرم، مرحوم 

گفت یك بار با آقای حیات خود نیز ساكن مشهد هم شده بود، می شیخ مهدی موحدی كرمانی كه در اواخر

حقیقی خدمت آقای میلانی رسیدیم. در اثنای كلام، حر  شما به میان آمد، آقای میلانی در ستایش تو 

ای گفت كه من مبهوت شدم. البته اخوی اصل جمله ایشان را گفت. منتهی چون در تمجید بنده است، جمله

 كنم. دوست ندارم ذكر 

 ای دارید؟سیاسی مرحوم آیت الله میلانی هم خاطره-های اجتماعیمفاخرخراسان: شما از فعالیت

دانند و نقل شده است، مانند حکمی شود به همان مواردی كه همه میاطلاعات من در این زمینه، محدود می

عی است وگرنه بنده به شود ایشان برای ترور حسنعلی منصور صادر كرده بود. این هم سماكه گفته می

شد، هایی هم كه بین بنده و ایشان رد و بدل میام. در همان نامهصورت مکتوب و مستند چیزی ندیده

شد و معمولا گریزی به مسائل جامعه سیاسی دیده می-هایی از تعلق خاطر ایشان به مسائل اجتماعینشانه

 كرد. شکوه میهای موجود و از وضع بد زمانه، زد و از نابسامانیمی

: البته من به این مطالب سماعی، زیاد اعتماد ندارم و حداقلش این است كه هنوز به آقای حجتی کرمانی

ام كه ایشان چنین حکمی صادر كرده باشد؛ چون من با مرحوم حاج مهدی عراقی و مرحوم یقین نرسیده

-، خواهر زاده ایشان كه جزء هیلتآیت الله انواری و حاج حبیب الله عسگر اولادی و حاج حسین حیدری

های موتلفه اسلامی و از اخیار بودند و در متن كار ترور منصور قرار داشتند، در زندان و در یك بند بودیم 

                                                           

كه در محضر امام خمینی هم یك بار اشکالی را مطرح كردم كه ظاهرا وارد بود و امام نتوانست آن را رد كند، لذا فرمود باید تاملی  به خاطر دارم48

 كنی؟ های دقیقت، چرا هنگام تدریس اشکال نمیبکنم. آقای ربانی املشی كه كنار دست من بود، تو با این اشکال
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و حشر و نشر داشتیم و اگر مرحوم میلانی در این زمینه نقشی داشت و فتوایی داده بود، حتما این دوستان 

نفر از آنان یعنی آقایان  4نفر دست داشتند كه دستگیر و محاكمه شدند و  13گفتند. در این ترور به من می

محمد بخارایی، محمدصادق امانی، مرتضی نیك نژاد و رضا صفار هرندی اعدام شدند. رئیس این گروه  

هم به همراه حاج مهدی عراقی در دادگاه اول، محکوم به  49حاج صادق امانی بود. برادر ایشان حاج هاشم

 شدند؛ ولی در دادگاه دوم، این حکم، به حبس ابد ت ییركرد.اعدام 

نفر دیگر از دوستان عضو این حزب،  55ناگفته نماند كه بنده عضو حزب ملل اسلامی بودم و به همراه 

-نفر بودند و در ابتدا از هم جدا بودیم؛ ولی در مقطعی، ما، زندانی 13دستگیر و زندانی شده بودیم و آنها 

نفر می  81الی  71را كه در حدود  51«عال-ال»عنی اعضای موتلفه، حزب ملل و اعضای گروه های مذهبی ی

 شدیم، یك جا جمع كردند. 

مفاخر خراسان: از آنجا که حضرتعالی از محضر بزرگان و اساتید برجسته حوزه قم و نجف و مشهد  

ود شاهرودی و مرحوم مانند حضرت امام، مرحوم محقق داماد، مرحوم آقای خویی، مرحوم سید محم

های تدریس این بزرگان صورت بدهید، ای بین سبکآقای میلانی، بهره بردید اگر خواسته باشید مقایسه

 توانید بیان کنید؟ هایی را میچه تفاوت یا شباهت

سوال بسیار خوبی است؛ اما جوابش هم بسیار مشکل است. هر كدام از این بزرگان به نظر بنده یك امتیاز  

شتند. آقای میلانی هم محقق بود و هم در نقل اقوال بزرگان بسیار قوی و مسل  بودند. سخنان شیخ دا

انصاری، آخوند و استاد خودشان آقای كمپانی را بدون ذره ای تحریف و با تسل  كامل بر نظریاتشان نقل 

تمجید من ندارد.  ای است و نیازی به تعریف وكرد. آقای خویی هم كه فقیه و اصولی شناخته شدهمی

ایشان هم از لحاظ تحقیق، خیلی قوی بود؛ ولی دوره دوم تدریس ایشان كه ما در بخشی از آن حضور 

داشتیم، تقریبا همان مطالبی بود كه در دوره اول فرموده بود و تقریرات آن هم منتشر شده بود و نوآوری 

                                                           
زنده است، به همراه هفت برادر دیگرش كه كوچکتر از ایشان هستند، اصالتا اهل همدانند واز چهره های  حاج هاشم امانی كه بحمدالله هنوز49

 روند.مورد اعتماد و موجه بازار تهران به شمار می

. در باره مرحوم عال بمب گذاشته بود -این گروه به سرپرستی مرحوم شهید سید اسد الله لاجوردی، در یك آژانس هواپیمایی اسرائیلی به نام ال51

شود كه شخصیت تندی ومتصلبی داشته، باید عرض كنم كه ایشان در زندان همه وجودش خدمت به زندانیان بود و لاجوردی برخلا  آنچه گفته می

ر زندان به همراه شست. رفتار وكردار ایشان دها را میكارش تدریس قرآن وعربی به بچه های زندانی بود ودر مواقع بیکاری هم ظرو  غذای زندانی

-گرا به بچهمرحوم سید علی اكبر ابوترابی ومرحوم كرباسی اصفهانی، چنان اخلاقی، گیرا و جذاب بود كه موجب خوشبینی زندانیان كمونیست و ملی

 های مذهبی و روحانیت شده بود.
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خواهد بگوید؛ ولی انستند كه ایشان چه میدچندانی نسبت به دوره قبل من ندیدم و عموم شاگردان هم می

كرد. من از حیث بیان، و تقریر آقای میلانی خیلی مسل  بود و از مختار خودش با استدلال قوی دفاع می

 توانم آقای خویی را بر آقای میلانی ترجی  بدهم؛ اما خودم عاشق آقای میلانی بودم.مباحث واقعا نمی

ق و دقیقی بود؛ ولی تا دلتان بخواهد مطالب را درهم و بدون نظم و مرحوم آقای شاهرودی هم فرد محق

كرد. مرحوم محقق داماد هم همین طور بود و علیرغم محققانه بودن مباحثش؛ نوشتن نسق خاصی بیان می

 درسشان بسیار مشکل بود.

ایشان هم بر  حضرت امام خمینی از لحاظ مبانی بسیار قوی بود و من نقطه ضعفی در ایشان سراغ نداشتم.

 اقوال مسل  بود و هم در مباحث معقول همانند آقای میلانی تبحرخاصی داشت.

در خصوص تدریس علوم عقلی و فلسفه در حوزه باید عرض كنم آن زمانی كه امام  آقای حجتی کرمانی:

و گفت، این علوم چندان در حوزه ها رواج نداشت و بعضا جزء علوم حرام خمینی عرفان و فلسفه می

آمد. خود امام در منشور روحانیت نقل فرموده كه در مدرسه فیضیه، مصطفی، فرزند ممنوع به شمار می

گفتم، آن كوزه را آب ای آب نوشید و برخی از متحجرین به دلیل این كه من فلسفه میخردسالم از كوزه

نداشت به طور كشیدند؛. این وضعیت در زمان مرحوم آقای بروجردی هم وجود داشت و كسی جرأت 

رسمی فلسفه و عرفان  تدریس كند. حتی آقای بروجردی به علامه طباطبایی گفته بود كه تدریس فلسفه 

حکمت متعالیه را متوقف كند كه ایشان درس شفای ابن سینا را شروع كردند. خود امام هم در زمان آقای 

مصیبت مخالفت با فلسفه مواجه بود و كرد. در مشهد هم مرحوم آقای میلانی با این بروجردی، احتیاط می

شد. بحمدالله این فضا با رشادت و با ایشان هم به جهت تعلق خاطر به علوم معقول و فلسفه برخورد می

های عمومی، شکسته شد و الان فلسفه در شجاعت امام و طرح مبانی فلسفی وعرفانی در همین سخنرانی

خواست شود. من یادم هست آن اوائل كه امام خمینی مییهای علمیه كشور تدریس و تروی  متمام حوزه

كرد كه فرمود طبق نظر یا قول این آقایان و در واقع تحفظ میبه دیدگاه اهل فلسفه و عرفان اشاره كند، می

 به عنوان یك چهره طرفدار علوم عقلی شناخته شود. 

تر ی معقول، رسمیت پیدا كرد و عمومیها: البته در قم بعد از فوت آیت الله بروجردی، درسآقای ایازی

شد و بعدا شاگردان مرحوم علامه طباطبائی مثل آقای حسن زاده و آقای جوادی كه تهران بودند، به قم 

های بعد آمدند و شروع به تدریس فلسفه كردند. آقای انصاری شیرازی و آقای محمدی گیلانی و در دوره

روی آوردند. آقای مصباح هم برخی از  مباحث فلسفی را در  آقای محمد علی گرامی هم به تدریس فلسفه
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ای گفت و آقای هاشمی و خامنهكرد. خود آقای منتظری هم در قم اشارات میموسسه راه حق تدریس می

رفتند. شرح منظومه ایشان كه در دوره اخیر تریس شده اخیرا در چهار جلد منتشر شده به درس ایشان می

آمدند و درس فلسفه را شروع كردند هری نیز در سالهای اخیر حیات خود به قم میاست. مرحوم استاد مط

گردید. شاید و درس فلسفه رونق خاصی پیدا كند خصوصا كه نقد ماركسیسم با تسل  بر فلسفه حاصل می

 ها بود.ها رونق دانش عقلی در حوزهیکی از بركات این هجمه

 جهات اخلاقی آیت الله میلانی

ان: شاید بتوان گفت که مرحوم آقای میلانی از جهات اخلاقی دو بعد داشت، یکی مفاخرخراس

اخلاقیات عرفی و اجتماعی و ارتباط با توده مردم و دیگری نوع برخورد و تعامل با شاگردان خودشان 

 ؛ در این زمینه هم اگر چیزی در خاطرتان هست، بفرمائید.

توانم تفکیك قائل شوم ؛ مرحوم آقای میلانی یك عنصر میای كه فرمودید نمن چندان بین این دو جنبه

اخلاقی به تمام معنا بود و همان اخلاق و برخوردی كه با مردم داشت، با شاگردان هم داشت. خیلی متواضع 

آید بعد از ها گرفتارش هستند، به دور بود. یادم میای كه بعضیو مهربان بود و از شؤون خود ساخته

میرزا علی محرابی، از علمای كرمان، من خبر وفات ایشان را به آقای میلانی رساندم و رحلت مرحوم حاج 

ایشان بدون این كه آن مرحوم را بشناسد، مجلس ختمی برای ایشان در مسجد گوهرشاد برگزار كرد و 

اتفاقا برادر آن مرحوم سرهنگ محمود محرابی كه از افراد متشخص شهربانی در مشهد بود، در مجلس 

 ضور پیدا كرد. غرضم این است كه ایشان تنها به جهت معرفی من، به این كار اقدام كرد. ح

برای مرحوم مصدق هم  45یا  44جالب است عرض كنم كه مرحوم آقای میلانی در سال  آقای ایازی:

و اشاره، ای كه برای مرحوم آقای طالقانی نوشته و الان موجود است، با رمز مجلس ختم  برپا كرد و در نامه

متذكر شده كه چون میسر نشد برای دكتر مصدق كاری انجام بدهیم، یك مجلس فاتحه برای ایشان گرفتیم 

و این در حالی بود كه غیر از آقای میلانی، هیچ یك از بزرگان در قم و مشهد و شهرهای دیگر برای دكتر 

 مصدق، مجلس نگرفتند. 

ی زیادی داشت و با سران جبهه ملی و نهضت آزادی بخصوص قای میلانی علائق ملآ آقای حجتی کرمانی:

مهندس بازرگان ارتباطات زیادی داشت. در ایامی كه مرحوم آقای شریعتمداری و مرحوم آقای میلانی و 

بسیاری از علمای بلاد در اعتراض به دستگیری امام خمینی و برای حفاظت از جان ایشان به تهران مهاجرت 
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لانی ارتباط محکمی با اعضاء جبهه ملی داشت و این ارتباط به وسیله سید صدرالدین كرده بودند، آقای می

 شد.ها گرویدند، برقرار میجزایری و پسرش سید مرتضی جزایری كه بعدها به ولایتی

های مسالمت آمیز، از مرحوم آقای میلانی در كنار ارتباط با جبهه ملی و پیگری اهدا  سیاسی خود با روش

قهر آمیز هم غافل نبود؛ شاید اطلاع داشته باشید كه پیش از انقلاب، جمعی از افسران مخالف های روش

ای برای كودتا علیه شاه كشیدند كه نافرجام ماند و عوامل كودتا نقشه 51رژیم به رهبری سرلشکر قرنی

محکوم شد و  دستگیر شدند. یکی از اعضای تیم كودتا فردی به نام خبازباشی بود كه به یك سال زندان

همراه ما در زندان بود. جالب است بدانید كه متهم اول این كودتا مرحوم آقای میلانی بود و ما همان زمان 

ای در مشهد از آقای میلانی بازجوئی كرده بود شنیدیم كه پاكروان، رئیس وقت ساواك به صورت محترمانه

زیرك و شجاع و با هوش بود. رژیم شاه هم  دهد كه آقای میلانی عمیقا یك مرد سیاسیِو این نشان می

ام )البته مدرك و سند خاصی ندارم( كه مادر شاه حرمت خاصی  برای ایشان قائل بود و حتی من شنیده

رسد كه حق آقای میلانی بخصوص در مسائل سیاسی، ضایع شده مقلد آقای میلانی بوده است. به نظر می

 اند. ها معترفند كه در مورد ایشان اشتباه كردهشده و خیلی باشد و ایشان در این زمینه مظلوم واقع

 

 

 

 

 

 

 مصاحبه با استاد قائمی قوچانی از شاگران آیت الله میلانی

مفاخر خراسان: بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا درباره مراتب علم و فضل و شخصیت علمی مرحوم 

 آیت الله میلانی، برای ما بگوئید. 

                                                           
 به دست گروه فرقان به شهادت رسید. 1358شهید قرنی بعد از پیروزی انقلاب، رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی شد و در سال  51
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و عظیم مرحوم آیت الله العظمی میلانی باید امثال آیت الله سیدابراهیم علم  درباره شخصیت سترگ

اند، باید سخن بگویند. با این سال همراه و شاگرد ایشان بوده 35الهدی كه به فرموده خود آقای میلانی 

س كنم. من از محضر درحال، بنده به مقدار برداشت اندكم از آن دریای علم و معرفت مطالبی عرض می

ام از محضر تلمیذ بزرگوار و اول شخصیت درس ایشان، سال بهره بردم و عمده استفاده 4فقه ایشان حدود 

مرحوم علم الهدی بود كه به نقل دوستان، مرحوم آقای میلانی تنها به ایشان و آیت الله سید حسین شمس، 

رفقای فاضل ما كه در درس ایشان یکی دیگر از شاگردان ایشان و اساتید ما اجازه اجتهاد داده بود. باز 

فرمود من در اجتهاد اكثر مجتهدین شك كردم. كردند كه مرحوم آقای میلانی میشدند، نقل میحاضر می

ایشان به قدری اهل دقت بود و چنان  هیمنه علمی و فضل نموداری داشت كه استادش شیخ محمد حسین 

ها را در گویا تمام فهم ترك»به ایشان فرموده بود  اصفهانی )به نقل از آقای علم الهدی( سر درس خطاب

-شخصیت علمی ایشان بسیار بالابود. به نظر من و همانگونه كه اساتید ما هم می«. 52ایخودت جمع كرده

 گفتند شهر مشهد تا آن زمان، شخصیتی با این  مرتبه از علم و فضیلت را به خود ندیده بود.

فرمود میلانی در مشهد، باید عرض كنم كه خود آن جناب میدر باره بركات وجودی مرحوم آقای 

یعنی به من دستور داده شده كه در مشهد بمانم. حاصل این ماندن در مشهد، « امرت ان ابقی فی المشهد»

ای مانند جناب سید حسین شمس بودند كه شماری است كه یکی از آن بركات، شاگردان برجستهبركات بی

شد و گاهی سر درس اصول كرد، مبته  میعمق درك و فهم او و اشکالاتی كه می مرحوم آقای میلانی از

گفتم. یعنی اگر آقای شمس در درس حضور نداشت، این مطلب را نمی« لولا الشمس، لما قلت»فرمود می

هایی نوشته و منتشر كرده كه بسیار ارزشمند این جناب شمس به بركت استادش مرحوم آقای میلانی كتاب

است كه بنده، الحق و الانصا ، كتابی به این پاكیزگی و شرح و « الامر بین الامرین». یکی از این كتب است

صفحه و بسیار پر محتوا كه به وضوح و  711-611ام؛ كتابی نسبتا قطور و در حدودبس ، تاكنون ندیده

باشد، بیان كرده و مبانی جبر و « لاجبر ولا تفویض بل امر بین الامرین»روشنی، مبنای ائمه اطهار)ع( را كه 

فرمود كه من های قوی، رد كرده است. آقای شمس نقل میتفویض را خیلی درست و منطقی و با استدلال

این مباحث را از استادم به هنگام طرح بحث اتحاد طلب و اراده كه از مباحث مشکل اصولی است و با 

                                                           

ای كه حاج شیخ این جمله را خطاب به آقای میلانی گفته بود، مرحوم آقای خوئی هم در مجلس حضور داشته؛ منتهی چون اند در جلسهگفته - 52

ی خوئی هم بسیارسریع الانتقال است و آقاپشت ستون بوده، حاج شیخ، ایشان را  ندیده بود و بعد از توجه، از ایشان هم تقدیر كرده و فرموه بود 

 خداوند  فیاض و متعال كه فیضش حد ندارد، به ایشان هم این ویژگی را عنایت فرموده است.
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ئه و ابنائه در بالاسر آن حضرت فهمیدم و دریافتم. توسل به حضرت امام رضا سلام الله علیه و علی آبا

 است كه قدرش را باید شناخت.« توحید از نگاهی نو»كتاب دیگر ایشان

كردند، بسیار كم و انگشت شمار البته شاگردانی كه واقعا عمق مطالب مرحوم آقای میلانی را درك می

م الهدی و آقای شمس و مرحوم مهدوی و مبرزترین آنها مرحوم عل« و قلیل من عبادی الشکور»بودند 

كرد كه دام انی بودند و خود مرحوم آقای میلانی از وضعیت بقیه شاگردان راضی نبود. یکی از رفقا  نقل می

رب  و نابه جا بود به طوری كه آقای میلانی متأثر شد و سه یکی از شاگردان اشکالی مطرح كرد كه بسیار بی

 م، ضایع شدم! بار فرمود ضایع شدم، ضایع شد

 مفاخر خراسان: بعد از ورود ایشان به مشهد برخورد علما و بزرگان با ایشان چطور بود؟

مرحوم آیت الله میلانی شخصیتی والا و فوق العاده از نظر علمی بود كه قدرش جز برای عده كمی از 

ی و قدردانی نکردند؛ شاگردانش و تعدادی قلیلی از علمای مشهد، مجهول ماند. برخی نه تنها  قدرشناس

بلکه برخورد نامناسبی هم با این عالم بزرگوار داشتند كه جمعی از شاگردان مرحوم میرزا مهدی اصفهانی از 

 آن جمله بودند.

مرحوم آقای میلانی در ابتدای ورود به مشهد، مهمان مرحوم آیت الله میرزا احمد كفائی بود و مرحوم  

لمای با سابقه مشهد، با اصرار تقاضا كرده بود كه ایشان در مشهد بماند تا آیت الله شیخ مجتبی قزوینی از ع

ای مبتدی بودم و تازه ملبس شده بودم و طلاب و فضلا از وجودشان بهره ببرند. خود بنده در آن زمان، طلبه

د كه مرحوم كردنای نبودم كه منزلت مرحوم آقای میلانی را درك كنم؛ اما دوستان ما نقل میدر حد و اندازه

آشیخ مجتبی قزوینی علاوه بر این كه خودش مستقیما از ایشان تقاضا كرد كه در مشهد بماند، هر روز 

برد تا از آقا بخواهند در این شهر بماند. بحمد الله این جمعی از تجار و كسبه مشهد را خدمت ایشان می

ر ابتدای كار، ارتباط مرحوم قزوینی با ایشان امر، محقق شد و آقای میلانی در مشهد ماندگار شد. بنابر این د

خیلی خوب بوده است؛ اما بشنوید از سرانجام كار، یکی از علما برای من نقل كرد كه مرحوم شیخ 

محمدصال  سمنانی كه جامع معقول و منقول و از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی بود، سالیان متمادی، 

رفت و مرحوم آقای میلانی هم خاضعانه از او قای میلانی میشد، به دیدار آوقتی به مشهد مشر  می

یوسف ایها الصدیق »خواند برداری از ذخایر علم ایشان، این آیه قرآن را میكرد و برای بهرهپذیرایی می

؛ در یکی از این سفرها، بحثی فلسفی، بین ایشان و مرحوم شیخ مجتبی قزوینی در منزل آقای میلانی، «افتنا...

شده بود و مرحوم علامه سمنانی كه مسل  بر حکمت مشاء بود، نظرش را داده بود و مرحوم قزوینی  مطرح
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گفته بود آنچه شما گفتید، كفر است. مرحوم سمنانی گفته بود نه، كفر نیست و مرحوم قزوینی خطاب به 

كنید؛ اما مرحوم  خواهم كه قضاوتآقای میلانی گفته بود من از شما كه صاحب فن و اهل نظر هستید، می

میلانی، ترجی  داده بود كه سکوت كند و چیزی نگوید. این قضیه باعث شد كه نظر مرحوم قزوینی در باره 

آقای میلانی صد و هشتاد درجه ت ییر كند و ارتباطش با ایشان به هم بخورد. یکی از شاگردان مرحوم میلانی 

كردند، درس در درس آقای میلانی هم شركت می گفت بعد از این قضیه، شاگردان مرحوم قزوینی كهمی

ایشان را ترك كردند و از این جهت، صدمه زیادی به ایشان وارد كردند. آقای عباسپور كه خود از شاگردان 

گفت با رفتن این جماعت، تعداد شاگردان آقای میلانی به هفت نفر رسید؛ البته بعدا مرحوم میلانی بوده، می

و مراتب علم آقای میلانی پی بردند، دوباره آمدند و درس ایشان رونق گرفت. در  وقتی فضلا به حقانیت

كرد كه من در منزل جهت مقابله و مخالفت با مرحوم آقای میلانی، مرحوم شیخ مرتضی علم الهدی نقل می

وم. من هم رفتم؛ اما مرحوم میرزا جواد تهرانی از من خواست كه دیگر در آنجا منبر نرآقای میلانی منبر می

 پذیرفتم و نرفتم.  

-ها بر سر مشرب فلسفی مرحوم آقای میلانی بود، در حالی كه اینها نمیبیشتر این مناقشات و مخالفت

-كرد، ذرهدانستند مرحوم آقای میلانی در عین حالی كه مطالب فلسفی و آراء ملاصدرا را در درس مطرح می

 كرد. بود و حركت نمیای بر خلا  مبانی ائمه معصومین )ع( معتقد ن

کنم که فرمودید مفاخر خراسان: در جهت تایید فرمایش شما، ابتدا به کلام خود شما اشاره می

فرمود حالا ببینیم عقل ما از کلام این بزرگان چه می رسید،مرحوم آقای میلانی وقتی به نقل روایت می

از نقل مطالب فلسفی، به سراغ نقل روایات  اند که ایشان بعدتواند بکند. دیگران هم گفتهدریافتی می

خواهیم ظلمات و تاریکی احتمالی ناشی از آن فرمود با تمسک به نور این روایات، میرفت و میمی

 مطالب فلسفی را زائل کنیم. 

كرد؛ یکی از مهندسین با فضل و اطلاع در بله، ایشان كاملا مطابق مبانی ائمه علیهم السلام حركت می

ه اختلا  با آقایان جوادی آملی و حسن زاده آملی بر سر مسائل فلسفی و آراء ملاصدرا زیاد بود از زمانی ك

آقای میلانی پرسیده بود نظر شما در باره كتاب اسفار ملاصدرا چیست؟ جواب ایشان كه من خودم مشاهده 

؛ اخیرا این «ان معتقد نیستممن به غیر از بسم الله اول این كتاب، به هیچ یك از مطالب ایش» كردم این بود

مطلب را به آقای سید جعفر سیدان، از دوستان خودم نقل كردم، خیلی تعجب كرد و گفت اگر دست خ  

دهم. متاسفانه اهالی منزل ما بدون توجه، این جوابیه را به تصور این ایشان را بیاورید، من به شما جایزه می
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همین جهت خود آقای شمس نقل فرمود كه تنها در محضر آیت  كه كاغذ پاره است، دور انداخته بودند. در

الله میلانی بودم، بحث مسائل فلسفی به میان آمد و ایشان فرمود این اصالت الوجود و مسائلی از این دست، 

از منسوجات فکر بشر است و درست نیست. آقای شمس گفت كه من كمی موضع مخالف گرفتم و گفتم 

های عقلی و مبتنی بر برهان است. ایشان دوباره ن مسائل بالاخره متکی بر دریافتآقا! چرا درست نیست؟ ای

فهمیم و برای ما قطعی، یقینی و هرگز درست نیست و ما آنچه از این عالَم می»با شدت بیشتر فرمود 

وجدانی است این است كه این عالم، یك مبدأیی دارد كه خالق این موجودات است و یك مخلوقاتی را 

كنیم كه عبارتند از زمین، آسمان سیارات و غیره؛ حال، حقیقت اینها، وجود است یا ماهیت؟ و اهده میمش

برد و من به هر موضوعی كه هاست و ره به جائی و حقیقتی نمیبحث و جنجال بر سر آن، بافته فکر انسان

م و در مواردی كه تردید شوكند و به آن معتقد میبرایم قطعی و وجدانی شود، برای من حجیت پیدا می

ای كنم و ذرهرسم، از پی مبر بزرگوار و امیرالمؤمنین و اهل بیت)علیهم السلام( تقلید میدارم و به تاریکی می

 های فلاسفه، متّکی و معتقد نیستم. به حر 

ا خلاصه این كه وقتی مرحوم آیت الله میلانی در مباحث خودشان به مناسبتی برخی از مطالب فلسفی ر

كرد، برخی پیروان مکتب تفکیك و پیروان مرحوم میرزا تبعاً لشیخه المحقق الاصفهانی، مطالبی مطرح می

گرفتند و از این جهت ایشان واقعا مظلوم واقع شد؛ چرا مهدی اصفهانی، ندانسته، در برابر ایشان جبهه می

و جاهلانه درباره او قضاوت كه اكثراً شخصیت ایشان را درك نکردند و به سط  فضل ایشان نرسیدند 

آید، ایشان مبانی فلاسفه و عرفا را به طور دربست، قبول نداشت؛ یکی كردند. در حالی كه از خاطرات برمی

گفت یك بار مرحوم آیت الله میلانی، كلامی از فضلای درس ایشان كه مشرب فلسفی و عرفانی داشت، می

ین كلام ملحد است و این كلام، الحاد بالله تبارك و تعالی از محی الدین عربی نقل كرد و فرمود گوینده ا

خواست كلام محی الدین را تاویل و توجیه كند؛ اما به نظرم حضرت است. این شاگرد ایشان اگر چه می

 است.  « ابرد من الثل »استاد بسیار حر  خوب و متینی زده است و این تاویلات، نا به جا و 

م كه حقائق مربوط به آیت الله میلانی را بیان كنم؛ چون در آن زمان ما بچه بینمن الان وظیفه خودم می

گفتند كه روی ما هایی در باره ایشان میبودیم و درك چندانی نداشتیم و بعضی از این م رضین، چنان یاوه

اد در اذهان ما داند كه این افراثر گذار بود و ذهن قاصر ما را نسبت به این بزرگوار بدبین كرده بود؛ خدا می

طلاب مبتدی و عوام مردم، چه كردند؛ اما وقتی كه بزرگتر شدم و از نزدیك با ایشان آشنا شدم، دریافتم كه 

توان تالی تلو معصومین)ع( شمرد. من از خداوند متعال قدر و جلالت ایشان بسیار بالاست و ایشان را می

ها در دنیا و قرار و باقی بدارد تا تخطّی نکنیم. و ما را با آنخواهم ما را در منهاج امثال آیت الله میلانی برمی
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آخرت قرار بدهد. این بزرگواران در محضر ائمه معصومین)ع( در برزخ، بهشت برزخی، متنعم هستند و با 

 اند. پیامبر)ص( سر یك سفره نشسته

 ود؟مفاخرخراسان: آشنایی شما با مرحوم آقای میلانی در چه سالی و به چه شکلی ب

دانم؛ اما یادم هست كه هشت سال قبل از تسفیر اول، من در مشهد در خدمت سالش را الان دقیق نمی

آیت الله میلانی بودم كه خبر رحلت مرحوم آیت الله حکیم به ما رسید.آن زمان من به صورت عمومی به 

وم آقای میلانی هم مسافرخانه ایران آمده بودم و بنا داشتم در مشهد مقدس و جوار امام رضا )ع( بمانم. مرح

امیركبیر را خریده و به مدرسه تبدیل كرده بود. یکی از حجرات این مدرسه در طبقه دوم یا سوم، كاملا به 

شناخت و ، اشرا  داشت. مرحوم آقای میلانی به جهت این كه مرا می53منزل آقای شیخ ذبی  الله قوچانی

كنم، آن حجره را دراختیارم كرد، نگاه نمیحرم تردد میدانست من هرگز به داخل آن منزل كه ناممی

-ای كوشا و قابل ترقی میگذاشت. وقتی درباره بنده از ایشان سلوال شده بود، فرموده بود من ایشان را طلبه

 دانم.

  مفاخر خراسان: حاج آقا کی تشکیل خانواده دادید؟

محضر بزرگان از جمله مرحوم میرزا جواد  من بعد از سه چهار سال درس خواندن در نجف و استفاده از

رضوان الله تعالی علیه، به جهت مریضی به ایران و شتهر مقتدس مشتهد آمتدم. آن موقتع حتدودا 54تبریزی

كترد و رفتم؛ امتا درس ایشتان راضتیم نمتیبیست و پن  ساله بودم. در مشهد به درس آقای علم الهدی می

به نام موسوی نژاد كه با هم در مدرسه بروجردی بودیم، موضتوع انتظار بیشتری داشتم. به یکی از دوستانم 

را گفتم. در جوابم گفت ایشان استاد خیلی خوبی است و همه علمای مشهد ایشان را قبتول دارنتد و آقتای 

دانتد؛ حتتی شمس یکی دیگر از شاگردان مرحوم آقای میلانی، علم الهدی را از اكثر علمای مشهد، اعلم می

                                                           
 .از شاگردان محبوب و مورد علاقه مرحوم آقای میلانی كه به مدت سه ماه در كربلا پیش ایشان درس خوانده بود -53

فتنی است كه به بنده لطف وعنایت ویژه داشت؛ چون من همیشه حداقل ده دقیقه قبل از ایشان در جلسه درس در باره استادم میرزا جواد اقا گ- 54

كرد؛ یادم كردم، ایشان به اشکالات من توجه میآمد و از آنجا كه روی درس ایشان خیلی كار و مطالعه میحاضر می شدم وایشان هم  خوشش می

كرد، آمیرزا جواد در حالی كه روی پله اول منبر دو پله ای نشسته بود اشکالی را بر ویی در آن تدریس میهست یك بار در مسجد خضرا كه مرحوم خ

كلام شیخ انصاری كه مورد قبول مشهور بود، مطرح كرد و حتی گفت این حر  نادرست است. من یك اعتراضی كردم و  ایشان بعد از لحظاتی، 

آمد كه استاد درمانده است از وجیه كردن( شد.عرض كردم آقا! چه شد؟  فرمود حق با تو بود. به نظر میخندید و به قول نجفی ها مش ول چماله) ت

 دید كه حر  شیخ و مشهور قابل دفاع و توجیه نیست.       یك سو جرات مخالفت با قول مشهور را نداشت و از سوی دیگر، می
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اد گفت آقای علم الهدی اگر درس خارج بگوید، از آقای میلانی هم بهتر خواهد گفتت. بته آقای موسوی نژ

هرحال من به درس ایشان رفتم و در آن مقطع به فکر ازدواج نبودم و زمینه و امکانات ازدواج هم بته هتیچ 

ین كه پانزده سال كنی؟ تو با اوجه فراهم نبود تا این كه آقای شیخ علی تهرانی به من گفت چرا ازدواج نمی

دهد كه اختلا  سنی چندانی با من نداشته باشی پس بجنتب و تتا ات نشان میاز من كوچکتری؛ ولی چهره

دیر نشده، ازدواج كن! گفتم راستش این است كه دست و بالم تنگ است. گفت تو فرد مورد نظرت را پیتدا 

تومان از آقای میلانی برایت بگیرم. متن فترد  1511توانم تا مبلغ اش نباش؛ چون من میكن و به فکر هزینه

مورد نظر را كه همین همسرم باشد، پیدا كردم و به ایشان خبر دادم. آن بنده خدا گفتت آقتای میلتانی فقت  

كند و برای دریافت مابقی پول، باید موضوع را بته آقتای علتم تومان را قبول كرده كه كفایت نمی 711مبلغ 

را با آقای علم الهدی كه استادم بود، در میان گذاشتم و ایشان هم قضیه را به  الهدی بگوئی. من هم موضوع

گفت وقتی پیش آقا رفتم، دیدم بشاش و سرحال است، معلوم بود كه الهدی میآقای میلانی گفت. آقای علم

ستید . من هم مشکل تو را به ایشان گفتم كه پذیرفت و فرمود وقتتی آقتا 55شهریه این ماه فراهم شده است

م. جالب است بدانید كه من دو تا گرفتاری داشتم كه با دهمحمدعلی از تهران آمد، این مبلغ را به ایشان می

دیدن آقاسید محمدعلی در خواب آن دو تا مشکل رفع شد. مشکل اولتم همتین ازدواج بتود كته ایشتان را 

تومان از طتر  آقتای  1511مبلغ درعالم رویا دیدم و روز بعد هنگام عصر، مرحوم آقای علم الهدی آمد و 

دهتد. بعتد از ای مییعنی چنین مبل ی را آقا اولین بار است كه به طلبه«لم یسبق الیه احد »میلانی داد وگفت 

-تومان افزایش داد كه گشایش بزرگی در زندگی من به حستاب متی 111تومان به  45آن هم شهریه مرا از 

م برای عروسی نداشتم كه باز به عنایت ایشان از پارچه هایی كه آمد.در ضمن من درآن ایام لباس مناسبی ه

 تجار برای طلاب داده بودند قبایی هم برای من دوختند و تحویل دادند.

 مفاخر خراسان کننده: حاج آقا شما در اصول مرحوم آیت الله میلانی هم  شرکت داشتید؟

ه ایشان راه یافتم، درس اصول را به جهتت متأسفانه من اصول آقا را درك نکردم؛ چون وقتی به درس فق

این كه دیگر حال نداشت، تعطیل كرده بود. در فقه نیز توفیق حضور در تمتام بحتث خمتس و مستائلی از 

زكات ازجمله زكات فطره را پیدا كردم. حدود یك سال و نیم هم در درس مکاسب شتركت كتردم كته بتا 

دادم. امتحان متن نوشتم و امتحان میها را نیز می. همه درسرحلت ایشان، نیمه تمام ماند و من به  قم آمدم

                                                           
كشید و با اطرافیان گپ می زد؛اما هنگامی خیلی خوشحال وسرحال بود و با تبسم سیگار میمرحوم آقای میلانی وقتی شهریه لازم مهیا بود،   - 55

 كه پول كافی برای پرداخت شهریه نداشت، عصبانی و ناراحت می شد. 
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دادیتم تتا بخوانتد ونظتر های درس را به آقای علم الهدی میو برخی دوستان نیز به این نحو بود كه نوشته

هتا ای! قبل از این امتحان گرفتنگفت هیچ مطلب آقا را فروگذار نکردههای من ایشان میبدهد درباره نوشته

هشت نفر دیگر از دوستان را از امتحان دادن معا  كرده و فرموده بود برای متن  -میلانی بنده و هفتآقای 

محرز است كه این آقایان اهل درس هستند. تا این كه برخی به ایشان عرض كرده بودند كه بعضتی از ایتن 

حستاب، مرحتوم آقتای  خوانند؛ روی ایناند، در طی سال، اصلا درس نمیافرادی كه معا  از امتحان شده

خواهد ایتن رفقتا دفترهتای درسشتان را پتیش شتما میلانی خطاب به مرحوم علم الهدی نوشته بود دلم می

بیاورند و بخوانند و در محضر شما امتحان دهند. مرحوم علم الهدی نوشته آیت الله میلانی را به ما نشان داد  

م آقای میلانی در پانزده روز دوم متاه محترم و پتانزده روز و بنا شد ما در ماه ربیع الاول از مباحثی كه مرحو

فرمود از این خواند، میهای مرا میاول صفر فرموده بود امتحان بدهیم. هنگام امتحان، وقتی ایشان یادداشت

ها را خدمت آقای میلتانی عرضته كترد كته آید و بعد این نوشتهكنم و خیلی خوشم میتقریر شما كیف می

های بنده برای این بود كه هر شب علاوه بر آنچه كه در كلاس ی چه كرده است! كامل بودن نوشتهببینید فلان

كتردم و هتا كتار متینوشته بودم، حدود سه ساعت و نیم و یا حداقل دو ستاعت و نتیم، روی ایتن نوشتته

 كردم. نواقصش را برطر  می

لم الهدی، نوشته شما و طلبه دیگتری را گفت من در محضر آقا بودم كه آقای عیکی از رفقای تربتی می

نوشت، پتیش آقتای میلتانی خوانتد؛ به نام آقای آیتی بیرجندی كه او هم قلم خوبی داشت و به اختصار می

گفت مرحبا! مرحبا! آفرین! و بعد نوشته را از گفت نوشته آیتی بد نیست؛ اما برای نوشته شما مدام میایشان 

شتود خواند و می گفت مرحبا! و سپس گفت قبلا شك داشتم كه متیمیآقای علم الهدی گرفت و خودش 

توان طلبه تربیت طلبه خوب ودرسخوان تربیت كرد ؛ اما الان به كار خودم امیدوار شدم و یقین كردم كه می

 كرد. معلم آقای میلانی پیامبر)ص( بود و معلم ما  هم آیت الله میلانی بود و ما عبد او  هستیم. 

های پایانی عمر شتریفش، در باره تدریس مرحوم آقای میلانی این است كه ایشان در آن سال نکته دیگر

چندان حال توضی  و شرح و بس  زیاد مباحث را نداشت، لذا خیلی فشرده و با الفاظ كتم و معتانی زیتاد، 

وم آقتای گفت كه هضمش برای بسیاری از شاگردان، سنگین بود؛ لذا برخی از دوستتان، مرحتمطالب را می

بیستت –علم الهدی را وادار كردند كه بعد از درس استاد، دوباره مباحث را با شرح  و بس  بیشتر برای ده 

نفر از شاگردان، بازگو و تقریركند. مرحوم آقای علم الهدی هم اگرچه چندان خوش بیان نبود؛ ولتی خیلتی 

 آورد.كرد و رفقا را به وجد میعالی مطالب استاد را منتقل می
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در باره درك عمیق مرحوم آقای میلانی از نظریات اساتیدش بخصوص مرحوم حاج شیخ محمد حسین 

ایشان كه از علمای برجسته سبزوار و یك ملای اصفهانی، این خاطره آقای عندلیب شنیدنی و جالب است؛ 

در كربلا شروع  كرد من در زمانی كه مرحوم آقای خوئی به تازگی تدریس خارج راتمام عیار بود ، نقل می

كرد و در رفتم. ایشان گاهی دیدگاه حاج شیخ محمد حسین اصفهانی را نقل میكرده بود، به درس ایشان می

آمدم و در درس آقای میلانی بدون ذكر اسم آقای خوئی، كرد. من این مناقشه را میآن مناقشه و اشکال می

ما كلام حاج شیخ را درست نفهمیدید، این اشکال داد؛ چون شو آیت الله میلانی جواب میكردم مطرح  می

یافتم آن مناقشه و كرد كه در میكنید! و بعد خودش كلام حاج شیخ را به نحوی تقریر و بیان میرا مطرح می

آمدم و بیان آقای میلانی را از نظر حاج اشکال اقای خوئی به جا نبوده است. روز بعد پیش آقای خوئی می

گفت اگر اینگونه بیان شود، اشکال ما وارد نیست و این كرد و میی خوئی، توقفی میگفتم و آقاشیخ می

گفت خدمت آیت الله خوئی افتاد. آقای رحیمی از رفقای آقای شاهرودی میقضیه به طور مکرر اتفاق می

نهنگی بودم به طور مفصل از آیت الله میلانی تعریف كردم. ایشان گفت قدر این مرد مجهول است. ایشان 

ای كه با هم است در دریای علم و بعد خود ایشان یك فصل در كمالات و فضائل آقای میلانی در دوره

هیجده سال  -كرد كه من با آقای میلانی و آقای خوئی هفدهگفت. باز خود آقای رحیمی تعریف میبودند، 

-د و من بهتر از آقای خوئی میفهمیگرفت و میهم مباحثه بودم؛  آقای میلانی بهتر از ما مطالب را می

مرحوم میرزا كاظم دام انی هم با این كه بیش از بیست سال در درس مرحوم آقای خوئی حاضر فهمیدم. 

گفت آن مرحوم برای اثبات نظرش به شده بود؛ ولی از نظر علمی، اعتقاد چندانی به ایشان نداشت  و می

شد، تا حرفش را قرص و محکم كند. ایشان شبث میدلائل متعددی كه بعضا استحکام چندانی نداشت، مت

فرمود وقتی ایشان از كربلا به نجف آمد، درسی را در مسجد شیخ انصاری در باره مرحوم میلانی هم می

گفت كم كم درس آقای میلانی رونق گرفت و شاگردانش شدم. ایشان میشروع كرد كه من هم حاضر می

ماند و  به درس و بحث این بود كه اگر مرحوم آقای میلانی در آنجا میدر حال افزایش بودند. تعبیر ایشان 

شد؛ اما  یك دفعه دیدیم آقای میلانی رفته و سر از مشهد داد، سر آمد مراجع و علمای نجف میادامه می

 ام كه در مشهد بمانم. آقای میلانی توسلاتفرمود من مامور شدهدرآورده است  خود مرحوم آقای میلانی می

زد. خیلی اهل دیانت بود و تقوای بسیار بالایی داشت. به طوری كه شد، حر  نمیداشت و تا مطملن نمی

به آقای مروارید فرمود )من هم در محضرشان بودم( كه با زبان و لحن تند و اهانت  56حتی نسبت به برقعی

 آمیز حر  نزنید.

                                                           
این فرقه ضاله برقعی روحانی معلوم الحالی بود كه به وهابیت گرایش پیدا كرده بود و در قوچان به تروی  وهابیت و سوق دادن مردم به  - 56
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-م علامه طباطبایی وقتی به مشـهد مـیمفاخر خراسان: فرمودید که برخی از بزرگان از جمله مرحو

گفتند زمـانی کـه در قـم رسیدند. بعضی از فضلای مشهدی هم میآمدند، خدمت آقای میلانی هم می

کردیم، با هجرت مرحوم آقای میلانی از نجف به مشهد، علامه فرمود علم خدمت مرحوم علامه تلمذ می

مجتهد شود، به مشهد برود؛ لذا ما به مشـهد  خواهد مطلبی بفهمد واز نجف به مشهد آمد؛ هر کس می

 آمدیم و در درس مرحوم آقای میلانی شرکت کردیم.

داد و هر وقت به مشهد مشر  مرحوم علامه سخت به اعلمیت ایشان معتقد بود و بر دیگران ترجی  می

یلانی هم مرحوم آقای م خواند.ایستاد و نماز میشد، در صحن شریف نو، پشت سر آقای میلانی میمی

ای كه تحت تاثیر متقابلا به ایشان ارادت و علاقه داشت. یادم هست یك بار در خصوص قضیه برقعی، عده

القائات وی قرار گرفته بودند، با هدایت بنده و دوستان دیگر، پیش مرحوم آقای میلانی آمده بودند و 

ه بودند. در آن جلسه كه بنده هم بودم، خواستار روشنگری ایشان در باره مقام اهل بیت )علیهم السلام ( شد

در كنار مرحوم آقای میلانی، مرحوم علامه طباطبائی و مرحوم میرزا جواد تهرانی هم حضور داشتند. آقای 

میلانی و شیخ جواد تهرانی، هر دو از علامه خواستند كه افاضه بفرماید. ایشان هم شروع كرد و به طور 

اطهار )ع( سخن گفت. خلاصه كلام ایشان این بود كه در جلدهای ششم و مبسوط در باره مقام ولائی ائمه 

نهم بحارالانوار از مجلدات بزرگ قدیمی، بیش از دو سه هزار روایت در باره علم و قدرت ائمه)ع( وارد 

های ما اهل بیت ظر  مشیت وخواست خداوند است. یعنی دل« قلوبنا اوعیه مشیه الله»شده است مانند: 

یعنی اراده پروردگار در تقدیر امور، به سوی شما « لله فی مقادیره تهب  الیکم و تصدر من بیوتکماراده ا»

یعنی « بنا یمحو الله و یثبت و عنده ام الکتاب» شود. و كند و از خانه های شما صادر میاهل بیت هبوط می

اب، نزد اوست. در ادامه فرمود این كند و ام الکتكند و به واسطه ما اثبات میخداوند به واسطه ما  محو می

شوند و تقدیرات در لوح محفوظ را موضوع كه ملائکه در شب قدر به نزد امام معصوم زمان نازل می

كند،  جزء مسلمات و امور قطعی است كنند و آن حضرت مواردی را كم یا زیاد میخدمت ایشان عرضه می

كه ملائکه در آن شب « هم یطوفون بنا»یات آمده است كهو شواهد ودلائل بر آن، بسیار زیاد است. در روا

كنند. مرحوم آقای طباطبائی چنان با اخلاص و اعتقاد، این چرخند و طوا  میگرداگرد امام معصوم)ع( می

توانم كرد كه به شدت مرا تحت تاثیر قرار داد و تا حدود یك ماه، حال من دگرگون بود و میسخنان را بیان 

آمد.  مرحوم ان در من تصر  كرد. ایشان هم اهل كرامت بود و یك انسان عادی به شمار نمیبگویم كه ایش

                                                                                                                                                                                     
گفت اگر یاعلی بگوئید مشرك می شوید. یك بار من با پسر وی كه  دوست و رفیقم بود درباره عقائد و دیدگاه مش ول بود. من خودم شنیدم كه می

 ه است.ای به استعداد من ندیدگفت كه طلبههای انحرافی پدرش بحث كردم و محکومش كردم و او حرفی برای دفاع از پدرش نداشت.او می
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علامه در جلد پنجم المیزان ذیل آیه پانزده بحثی دارد كه ماحصل آن  این است كه بشر به هیچ چیز غیر از 

كند كه فلسفه و میعلم قرآن احتیاج ندارد و قرآن متکفل همه جهات مورد نیاز انسان است و سپس ان قلت 

شود  نظر واقعی علامه در باره این علوم دهد كه انسان متوجه میعرفان چه نقشی دارند؟ و جوابی می

چیست؟ ایشان فرموده دین، فلسفه و عرفان به منزله سه ضلع مثلث هستند كه به هر ضلعی كه نزدیك 

جه علم فلسفه و عرفان با علم دین قابل شود؛ بنابر این به هیچ وات از ضلع دیگر بیشتر میشوی، فاصله

ها را الدین عربی، ملاصدرا و ابن تركه و امثال اینجمع نیست. جماعتی خواستند افکار و دیدگاه های محی

با اعتقادات دینی وفق بدهند و لکن به نتیجه خاصی و به وجه قابل جمعی نرسیدند. علامه طباطبایی جزء 

طرفداران  فلسفه وعرفان، متوجه شوند كه مرحوم علامه چنین دیدگاهی در حامیان دین و قرآن بود و اگر 

) با مراجعه به تفسیر المیزان من چنین برداشتی نکردم؛ شوند باره فلسفه و عرفان داشته، دچار جنون می

 بازنویس(  -مفاد کلام علامه در آدرس مذکور، تایید منطق و راه های عقلی از جمله مبانی فلسفی است

اخر خراسان: اگر خاطراتی  از اثناء درس در خاطرتان هست و از مستشکلین و همـین طـور  از مف

 توجه ایشان نسبت به اساتیدشان دارید، بفرمائید.

مرحوم آقای میلانی اهل فکر و ابتکار بود. نظریاتی كه ایشان درفقه و اصول داشت بسیار راهگشتا بتود؛ 

الی كردم، از جوابی كه داد، فهمیدم این جواب  از سیدنا الاستاد و یادم هست یك بار از آقای از مهدوی سؤ

 از روش ایشان است.

یك بار به دیدن شیخ بزرگوار و استادم آقای وحید خراستانی رفتته بتودم. مرحتوم آقتای ستید صتادق 

د انتشریعتمداری  برادر مرحوم سید كاظم شریعتمداری هم حضور داشت از ایشان پرسیدم فقها فتتوی داده

خواند، كه اگر كسی سفر كرد و در مقصد، قصد اقامت ده روزه كرد و در وقتی كه باید نماز چهار ركعتی می

نماز را به جا نیاورد و آن نمازش قضا شد و این مسافر از قصدش برگشت، باید آن نماز و نمازهای بعتدی 

 ماز اول، قصد اقامت كرده بود؟را قصراً قضا كند و بخواند؛ علت این حکم چیست، با این كه نسبت به ن

مرحوم سید صادق شریعتمداری جوابی نداد. شیخ بزرگوار هم جوابی داد كه مطابق قاعده نبود. بنده بتا  

الاصل فی السفر القصر الا متا » استفاده از مبانی مرحوم آقای میلانی، گفتم فقها اصلی در این مساله دارند كه 

فرمود حالا مطلب، علمی شد. بنابر این وقتی كسی قصد اقامت ده روزه  آقای وحید، خندید و« خرج بالدلیل
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كرده و سپس یك نماز چهار ركعتی خوانده، از شمول این اصل خارج است؛ ولی كستی كته نخوانتده، بتر 

 كند و باید نمازش را به قصر بخواند. اساس آن اصل، حکم مسافر را پیدا می

ردم، او هم مانند آقای میلانی گفت كه ابتدا باید در مسأله بر از آقای شیخ محمدرضا مهدوی هم سؤال ك

اساس كلیات و عمومات روایی، یك اصل و قاعده اولیه تأسیس شود. اصل مستفاد از روایات در این زمینته 

این است كه مکلف باید نمازش را در سفر، شکسته بخواند؛ مگر آن كه با دلیل، موردی خارج شتده باشتد. 

كرد كه این گونه كته متن زد و مبتکر بود و بسیار هم تاكید مییلانی خیلی پرمحتوا حر  میمرحوم آقای م

گویم، ضب  كنید و بنویسید و سپس مراجعه كنید و ببینید این حر  را كسی گفته استت یتا نته؟ یعنتی می

ده خواست به صورت آشکار بگوید كه این مطلب، ابتکار خود من است و تتاكنون كستی متعترض نشتنمی

-گفتند آقا این مطلب را از كجا نقل میاست. بعضی از شاگردان كه متوجه ابتکاری بودن مطلب نبودند، می

كنم كسی متعرض شده باشد و متن بته گفت این نکته را ثبت كنید؛ چون گمان نمیكنید؟ اما ایشان فق  می

 صورت  مکرر این جمله را از ایشان شنیدم.

خواستند در آخر سال امتحان بدهند، مباحتث ایشتان را بته صتورت كه میمن وقتی برای برخی از رفقا 

گویم، بنویستید، ناشتی از دقتت كردم، متوجه شدم كه وقتی ایشان گفته همانطوری كه میاجمالی تقریر می

فوق العاده ایشان است و با این دقت، راه اشکالی كه مرحوم خوئی مثلا نسبت بته نتائینی یتا استاتید دیگتر 

های شد  و ما بزنگاهشد و حر  مرحوم نائینی، با تبیین ایشان، درست دریافت میرده بود، بسته میمطرح ك

 شد.دقت آقای میلانی كاملاً مشخص می

گفت آیت الله میلانی اعلم از آقای خوئی استت؛ امتا ختود ایشتان از آقتای شیخ محمدرضا مهدوی می

هتا دانم؛ اما برای مرحوم آقای میلانی این حر واجب نمیگفت من تقلید اعلم را كرد و میخوئی تقلید می

داد. بته آقتای مطرح نبود؛ داشتن یا نداشتن مقلد، برای ایشان مطرح نبود؛ بلکه نداشتن مقلد را تترجی  متی

اند. ایشان فرموده میلانی عرض كرده بودند كه بیت آقای شاهرودی بعد از رحلت ایشان به شما رجوع كرده

كنی كه من از شنیدن این خبر خوشحال می شوم؟ یکی از رفقا نقل كرد كه آقا گفت زیاد ال میبود پسر! خی

شدن مقلدین و رجوع به بنده خوشحالی ندارد؛ چراكه من گرفتتار ختودم و اعمتالم هستتم و دركنتار ایتن 

طره، خالی مشکلات، فتوا هم باید بدهم كه كار آسانی نیست. در خصوص مشکل بودن امر فتوا، ذكر این خا

از لطف نیست كه خود من سلوالی از ایشان پرسیدم و ایشان جوابی داد كه من حدود  یك ماه متحیر بتودم 

 كه آن عالم بزرگوار كجا را به كجا ضمیمیه كرده تا به این جواب رسیده است؟ 
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تهرانـی کردم، گاهی آقای شیخ علی های آقای میلانی را پیاده میمفاخر خراسان: من وقتی که درس

 ای دارید؟ کرد؛ در این زمینه شما چه خاطره یا نکتهاشکالاتی را که همراه با جسارت بود، طرح می

آقای شیخ علی تهرانی مرد فاضلی بود؛ ولی بعد منحر  شد. آقای میلانی هتم از اشتکالات و جستارت 

ی تهرانی، مرحوم آقای میلانی به آورد؛ بلکه با همه داد و بیدادها و اشکالات شیخ علهای او خم به ابرو نمی

فرمتود گاهی در جواب اشکال او متی« إن فرض كما قال آقا شیخ علی آقا...»فرمود داد و گاهی میاو بها می

ام؟ البته ایشان هم وقتی گوئی از كجا آوردهام؛ آن وقت شما میمن شش ساعت روی این مسأله مطالعه كرده

فروكش كرد، خدمت آقا رسید. آقا هم هتوای ایشتان را داشتت حتتی  از آن شور و حرارت افتاد و بخارش

اش را بته آمد؛ چون از حیث معیشت وضع مناسبی نداشتت، ایشتان شتهریهوقتی كه دیگر به درس آقا نمی

فرستاد و اگر در منزل نبود، به همسر ایشان، خانم بدری، همشتیره رهبتری وسیله حاج احمد به منزل او می

باره احمد آقا هم گفتنی است با این كه ساكت و آرام بود؛ اما آدم خوب و فهیمی بود و بی  داد. درمعظم می

 جهت نبود كه مرحوم آقای میلانی ایشان را برگزیده بود. 

مفاخر خراسان: آقای شیخ علی تهرانی یک بار به مدرسه امام صادق)ع( که بنده هم آنجا بودم، آمد. 

رسه، به ایشان گفت چرا این قدر آقای میلانی را اذیت کردی؟ ایشان آقای کاظمی، روحانی سرایدار مد

گفت بد کردم، نفهمیدم و بعد گفت من سر قبر آقای میلـانی رفـتم و از ایشـان معـذرت گریه کرد و 

 خواستم.

ای هتم بترای داد؛ لذا پول و پلتهآقای تهرانی، خُبث سریره كه نداشت و این كارها را تعمدی انجام نمی

آمتد و استتفتائات را معمولتاً بتا كمتترین جمع نکرد. ایشان روحانی فاضلی بود و به دفتر آقتا متیخودش 

نوشت و معتقد بود كه درست نوشته است؛ منتهی  مضطرب الرأی بود و در نهایت هم ختودش ت ییرات می

 را بدبخت كرد.

حمل گردیتد. بعتد از آزادی از ایشان بعد از اینکه منحر  و جدا شد، به زندان افتاد و زحمات زیادی مت

زندان یکی دو بار پیش آقا آمد. من هم حضور داشتم. برخورد آقا با ایشان چنان با لطف و مرحمت همتراه 

 بود كه انگار هیچ كاری از او سر نزده است.

 مفاخر خراسان: چرا آیت الله میلانی به حوزه علمیه قم که بزرگتر و پر آوازه تر بود، نیامد؟ 
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فرمود من در قم خدمت آقای بروجردی رسیدم و دست ایشتان را بوستیدم آقا سید محمد علی می اتفاقا

ام؛ امتا كمالتات وگفتم من فرزند آقای میلانی هستم. ایشان فرمود من متأسفانه از نزدیك والد شما را ندیتده

شك در چشمش حلقته زد و ام و بعد اعلمی و اخلاقی ایشان را از زبان آقا سید زین العابدین كاشانی شنیده

فرمود خیلی مایل هستم ایشان را از نزدیك زیارت كنم و بعد بنا بر نقلی كه شده كسی را پیش آقای میلانی 

فرستاده بود تا از ایشان بخواهد كه به قم بیاید و در حوزه علمیه قم تدریس كند و بعتد از رحلتت ایشتان، 

گفته بود وقتی برگشتید و خدمت آقا رسیدید دستت آقتا را از زعامت حوزه را به عهده بگیرد. آقای میلانی 

آیم و در فرمایید سمعاً و طاعهً، متن متیجانب من ببوسید و از قول من به ایشان عرض كنید كه اگر امر می

خدمت شما هستم؛  لکن اگر غرض شریف و نظر مباركتان این است كه آنجا حوزه علمیه و جتوار كریمته 

ومه)س( است، اینجا هم جوار امام بزرگواری است كه حجت خدا و شخصیت اینها اهل بیت، حضرت معص

های علمی  و علماء حضور داشته باشتند و به علمشان است و باید در كنار این بارگاه شریف هم شخصیت

بحث و علم و فضل رواج داشته باشد. آقای بروجردی فرموده بود من هم با نظر ایشان موافقم و بهتر است 

شان در مشهد بماند. بزرگان دیگری مانند آقای حائری شیرازی، برادر امام جمعه و آقای شریعتمداری هم ای

 از آقای میلانی خواسته بودند كه به قم بیاید و تدریس كند؛ اما ایشان نپذیرفته بود. 

د کـه مفاخر خراسان: یکی از اقدامات مرحوم آیت الله میلانی برنامـه تبلیغـی و اعـزام مبلـغ  بـو

 عالی هم در آن مشارکت داشتید، در این خصوص اگر مطالبی دارید، بفرمائید.حضرت

خواستند این برنامه را اجرا كنند، بنده در خدمتشان بودم. آن مرحوم اهل الله به معنی  بله، هنگامی كه می

ی خدا و پیامبرخدا واقعی كلمه بود من هیچ وقت در كار ایشان هوای نفس ندیدم. تمام هم و غمش، كار برا

)ص( و حجت خدا حضرت مهدی )ع ( بود. آن روزی كه ما آماده اعزام برای تبلیغ بودیم، ایشتان آمتد و 

ای كه رفتید، مردم مقلد برای ما سخنرانی كرد و در ابتدا پس از مقداری نصیحت و ارشاد، فرمود به هرمنطقه

ی نیستم اسمم را به عنتوان مرجتع ذكتر كنیتد و از هر كس كه بودند فتاوای آن مرجع را نقل كنید. من راض

مردم بخواهید از من تقلید كنند. شما موظفید مردم را برای خدا ارشاد كنید بنابر ایتن فقت  بترای او كتار و 

 تبلیغ كنید. 

پس از سخنرانی ایشان، هر یك از طلاب و فضلا به مناطقی كه از قبل تعیین شده بود، رفتند. بنده هم بته 

دو ماه در كرمان بودم و محل اقامتم هم منزل عمتوی طلبته فاضتل و دوستت و هتم  -رفتم  و یکی كرمان 

ام، آقای حسین اشعری بود كه به قول آقای روحانی بقیه السلف بود و انسانی شریف و نخبه به شمار مباحثه
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فرستتادگان آقتا را  شتد. او هتمرفت، مریدش متیای كه از طر  آقا نزد او میآمد به طوری كه هر طلبهمی

 كرد و با خود آقای میلانی هم در مشهد دیدارهای مکرر داشت.احترام می

مفاخر خراسان: حاج آقا درجلسه قبل فرمودید که روش آقای میلانی در تـدریس، مبتکرانـه بـود، 

 کنم در باره این اسلوب، رو ش و منهج  نو توضیح بدهید. خواهش می

كرد؛ من  یادم هست یك بار حتدود سته قرص و محکم و برهانی طرح میآقای میلانی مطالب را خیلی 

ماه در باره تمسك به عام در شبهه مصداقیه مباحثی  را با قوت و قدرت تمام فرمود كته همته را یادداشتت 

كنم به جهت مصاد  شدن با تعطیلات حوزوی، درس تعطیتل شتد. بعتد از تعطیلتات، كردم و بعد فکر می

را با اسلوبی جدید آغاز كرد، به طوری كه پیوندی با مطالب قبلی نداشت و من مجبتور  ایشان همان مبحث

شتد كته ایشتان ایتن های قبلی را كنار بگذارم  و از نو این مطالب را بنویسم.  انسان مبهوت میشدم نوشته

د و متن مطالب را از به دست كجا آورده است؟ در توجیه درست و دقیق مباحث شیخ در مکاسب استاد بتو

ام. ایشان انگار به همه مطالب شیخ در تاكنون با جستجوی در حواشی مکاسب كسی را به قوت ایشان ندیده

رسید و بیتان مکاسب احاطه داشت و با ضمیمه كردن مطالب مختلف از جای جای مکاسب به برداشتی می

فوق العاده بود. حیتف كته  نظیر ونشست. دقت و شخصیت این مرد از هر جهت بیكرد كه به دل ما میمی

قدرش را نشناختند و به مخالفت با ایشان پرداختند. یکی از مخالفان ایشان ستید محمودمجتهتدی بتود كته 

هتا نتزد مرحتوم شتیخ علت مخالفتش هم گرایش فلسفی مرحوم آقای میلانی بود با این كه خود ایشان سال

كرد كه شیخ مرتضی گفت امروز آقای مجتهتدی را خواند. یکی از رفقا نقل میمرتضی علم الهدی اسفار می

به محاكمه كشیدم و مفهمش كردم به این صورت كه گفتم اگر در روز قیامت آقای میلانی از شما بپرسد اگر 

فلسفه خوب بود، پس چرا آن برخورد نامناسب را با من كردید؟ واگر بد بتود چترا بتا گروهتی از فضتلا و 

فیلسو  را مورد تایید قرار دادید؟ و ایشان همین طور ماند و نتوانست جوابی طلاب با ماشین رفتید و فلان 

بدهد. به هرتقدیر این ها به آقای میلانی ظلم كردند و برخی از آنان دینشان را هم دادند و در واقع چتوبش 

 خورد كه حساب ندارد. راخوردند؛ چون هركه با این بزرگان در بیفتد، چوبی می

اج آقا از مرحوم آقای روحانی درباره آقای میلانی چیزی نشنیدید؟ چون ظاهرا با مفاخر خراسان: ح

 .هم ارتباط داشتند
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گفت چهتار ستال درس حتاج محمتد بله خیلی ارتباط داشتند؛ آقای روحانی با اینکه سنش كم بود، می

نقتاض كرده است و چون خیلی ختوش ذهتن و حسین اصفهانی را درك كرده و گاهی در درس اشکال می

كرد كه آقای میلانی و آقای ختوئی كرده است. خود ایشان نقل میبوده، حاج شیخ، حر  ایشان را قبول می

كردند تا حتی المقدور اشکالات وارده بر آراء اساتید متاخر حوزه مانند مرحتوم حتاج شتیخ خیلی تلاش می

این حساب متن یتك شتب تتا  را رد كرده  و جواب بدهند. روی 57محمد حسین اصفهانی و مرحوم نائینی

صب  در صحن شریف امام حسین)ع( روی اشکالی كه مرحوم اصفهانی نسبت به مرحوم نائینی داشتت، بتا 

داد. آقای میلانی بحث كردم و گفت كه این  اشکال وارد است؛ اما ایشان می گفت وارد نیست و جواب متی

جدلاً پذیرفت كه اشکال مرحوم حتاج شتیخ بته تا این كه در نزدیکی صب ، افادات آقای میلانی تمام شد و 

 آقای نائینی، طبق مبانی خود ایشان وارد است. 

كرد كه یك روحانی فاضل به نام شیخ محمد حسین كه اهل تبریز بود، خیلی به دیدگاه باز ایشان نقل می

د. یتك بتار داشد، جواب میهای شیخ محمد حسین اصفهانی تعبد داشت و اگر اشکالی نسبت به ایشان می

بحثی بین ما پیش آمد  و كمی با هم بحث كردیم كه ایشان نتوانست ادامه بدهد گفت مهلت بده من مطالعه 

كنم تا فردا دوباره با هم بحث كنیم. فردا با دست پر آمد و خیلی محکم دفاع كرد و متن دیتدم كته حرفتی 

 برای گفتن ندارم.

شیخ چیزی در ایشان دیده بودند که غیر از اسلوب  مفاخر خراسان: گویا این دسته از شاگردان حاج

کرد، به نظر شما نقطه قـوت حـاج شـیخ در چـه و شیوه و دیدگاه  ایشان چیز دیگری سیرابشان نمی

 چیزی بود؟ 

ای از را نوشته است كه عده« 58نهایه الدرایه»حاج شیخ محمدحسین، ناب ه بود. در بیست و پن  سالگی 

از فهم آن هم ناتوانند. ایشان سیزده سال در درس خارج مرحوم آخونتد خراستانی  فضلا در سنین بالاتر هم

                                                           
جالب است عرض كنم كه مرحوم محقق نائینی هم برای شاگردان ممتاز خود از جمله مرحوم آقای میلانی، احترام خاصی قائل بود و جای  - 57

ست گفت آنجا مال فلانی اداد و میایشان در مجلس درس در بالای مجلس و نزیك به ایشان بود و اگر كس می خواست آنجا بنشیند ایشان اجازه نمی

 شد. شما برو كمی پائین تر بنشین! این احترام گذاری و حفظ سلسله مراتب در ورود و خروج و تقدم و تاخر باید مراعات می

را تصحی  كردم؛ چون این نسخه چاپ شده، كسری و افتادگی ها زیادی داشت و  « نهایة الدرایه»گفتنی است كه بنده دو جلد از كتاب   - 58

شود كاری كرد. روی این حساب من تحقیق را فرمود عبارت ناقص است و نمیماند و میی وحید خراسانی مکرراً از مطالعه باز میشیخنا الاستاد، آقا

د آقای شروع كردم و با كار طولانی و پر مشقت نواقص را پیدا كردم و مطالب را تکمیل كردم. این قدر، من روی این كتاب كار كردم كه  یك بار خو

خواهی بکنی؟ بس است دیگر! من چیزی در جواب  ایشان عرض نکردم. یك بار هم آقای روحانی به من گفت این كار د چقدر دقت میوحید فرمو
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حاضر شده بود و به درجه اجتهاد رسیده بود. پدر ایشان كه كمپانی داشته و كالاهای ختارجی بترای ایشتان 

هتدی ای نزد مرجعش، مرحوم آخوند رفته بود؛ مرحوم آخوند گفته بود تو مجتآمده، برای پرسیدن مسألهمی

 ای؟ پسر تو مجتهد مسلم است، برو از او تقلید كن! ای و پیش من آمدهرا در خانه گذاشته

مفاخر خراسان: در باره روحیه ولایی و ارتباط و توسل آن مرحوم با حضـرات معصـومین)ع( چـه 

 نکات و خاطراتی دارید؟ 

وص حضرت ولی عصتر )عت ( ارادت ایشان به مقام قدسی ائمه اطهار )ع( و عنایت آن بزرگواران بخص

دانید منزلی كه ایشان در مشهد سکونت داشت، چگونه با عنایت به ایشان، شهره عام وخاص است؛ حتما می

حضرت حجت)ع( تهیه شد كه تا پایان عمر شریف ایشان، محل اقامت و سکونت ایشان باشد و بته منتزل 

صومین )ع( گفتنی است كه تشر  ایشان به حترم دیگری نیاز پیدا نکند. در باره ارادت و علاقه ایشان به مع

كرد كه من یك بار  این بزرگوار را در محضر امتام هشتتم مطهر رضوی دیدنی بود؛ یکی از دوستان نقل می

دیدم كه فراموش شدنی نیست؛ آن عالم وارسته چنان در محضر امام رضا )ع( خاضعانه مش ول زیارت بود 

گفتم انسانی با این درجه از علم و معرفت، چته چیتزی در وجتود مقتدس  كه بدنم به لرزه افتاد و با خودم

رود كته بته هنگتام معصومین دیده است كه این گونه خاضع و خاشع گردیده است؟! خود بنده یتادم نمتی

كرد، بتا قتوت و تدریس، وقتی مرحوم آیت الله میلانی دیدگاه و نظریات علما، فقها و اصولیون را طرح می

شتد، السلام( منتهتی متیگذشت؛ اما وقتی كلامش به ائمه معصومین)علیهمگفت و میث را میصلابت، مباح

فرمتود حالتا گردید و میشد و به هنگام نقل روایت، خاضع میاش زرد میكرد و چهرهرنگ ایشان ت ییر می

هتایی كته این شخصتیتتواند از انوار مقدس كلمات اند و عقل ما تا چه اندازه میببینیم ائمه ما چه فرموده

 خلفای خدا و رسول)ص( هستند، راهنمایی بگیرد. 

گفتت یتك بتار خاطره دیگری كه بی ارتباط با این حالات نیست، این است كه آقا سید محمتدعلی متی

پیرزنی آمد و پن  تومن به من داد و گفت این سهم مبارك امام )ع( است. من پول را به آقای میلتانی دادم و 

                                                                                                                                                                                     
شوم؟ نه! شمارم و رد میكنید كه من كلمه به كلمه میدهی؟  گفتم شما گمان میهای تو نیست؛ چرا این قدر وقت و دقت به خرج میجزء مسلولیت

شده است، « عنه»تبدیل به« عینه»نباید باشد و یا در فلان جمله كلمه « لا»صحی  دقیق كلمه به كلمه كتاب و دریافت این كه در این جمله من علاوه بر ت

آقای  در صدد فهم كلام حاج شیخ هم هستم و تمام همّ  و غم من این است. به هرحال وقتی كار تصحی  تمام شد و این كتاب با تعلیقاتش منتشر شد،

كرد و پس از آن نظر ایشان و اصحاب و اعضای بیت ایشان در باره من ت ییر كرد به طوری كه یك بار وقتی وحید، فق  به این كتاب مراجعه می

برای ایشان كم است « حجت الاسلام»وجوهات برده بودم روی پاكت آقای كرباسی نوشته بود حجت الاسلام ... وقتی آقای وحید پاكت را دید فرمود 

 را هم اضافه كنید.  « والمسلمین»
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پیرزن است. ایشان پول را گرفت و بوسید و به عنوان احترام، روی ستر گذاشتت. ایشتان در  گفتم مال یك

حالی برای این مبلغ بسیار اندك آن خانم احترام قائل بود كه در جواب بعضی از تجاری كه گفته بودنتد متا 

كسی نختواهم داد  پردازیم، فرموده بود من ریشم را به دستهای شما را میهمه طلاب و تمام هزینه شهریه

 ها برای من كافی است.و همین پن  تومنی

یك كرامتی را آقا سید فاضل میلانی حفظه الله تعالی از جد بزرگوارشان و سیدنا الاستاذ، آیت الله میلانی 

اند و من خودم این خاطره را از زبان آقای در اول كتاب زكات به نقل از مرحوم شیخ مرتضی حائری نوشته

یدم و چون اندكی با منقول در كتاب، متفاوت است، بنا بر این تکراری و ختالی از فائتده نیستت؛ حائری شن

سته متاه بته  -مرحوم شیخ مرتضی حائری، فرزند بزرگوار مؤسس حوزه علمیه، یادم هست كه هر سال دو 

ایتد و بته ایشتان اش این بود كه به دفعات خدمت آیت اللته میلتانی بیآمد و ظاهراً برنامه هر سالهمشهد می

اظهار ادب واحترام كند و باهم به گفتگوی علمی بنشینند و از محضر ایشان استفاده كند؛ اما در سالی كه این 

فرمود من انگار فراموش كرده بودم كته آقتای میلتانی در مشتهد حضتور دارد. كرامت ظهور كرد، ایشان می

و وارسته و بی ریا بود كه گاهی می دیدیم در درباره مرحوم حائری گفتنی است كه به قدری بی غل وغش 

ها نیست. به راهروی مسجد گوهرشاد كنار گنبد دراز كشیده و خوابیده است و گرفتار شأن واین جور حر 

خواستم در راه گفت در آخرین  روز حضورم در مشهد در حالی كه بلی  گرفته بودم و میهرحال ایشان می

كه یکی از علما به مشهد آمده و در منزلی نزدیك ایستگاه اقامتت دارد و از  آهن، سوار قطار شوم، یادم آمد

آنجا كه یکی دو ساعت به حركت قطار مانده بود، من رفتم و ملاقات كوتاهی با ایشتان كتردم و برگشتتم و 

ی سوار قطار شدم. در همین حال، دیدم آقازاده مرحوم آقای میلانی، آقا سید محمد علی، رضتوان اللته تعتال

گردد، حدس زدم كه در پی من آمده است، اشاره كردم كه متن اینجتا علیه، در ایستگاه قطار دنبال كسی می

اند كه این پاكتت را هستم. به سرعت خودش را به من رساند و پاكت پولی را به من داد و گفت آقا فرموده

پتولی بترای مختارج ستفر در به شما بدهم. حقیقت قضیه این بود كه من قبل از عزیمت به مشهد مقتدس، 

رسانیم؛ بته اختیار نداشتم در خواب امام رضا )ع( به من فرمود شما به مشهد بیا ما به قدر كفایت به شما می

خرد. من هم  هم یك بنده گفته بودند كه كتابخانه آستان مقدس كتب قدیمی و خطی را به قیمت خوبی می

ق مرحوم آقای حجت به دختر ایشان و همسر بنتده رستیده جلد از نسخه خطی وسائل الشیعه را كه از طری

بود، با خودم به مشهد آوردم و به كتابخانه دادم و پولش را گرفتم و از آنجا كه آن وعده داده شتده، محقتق 

نشد من این پول را كه مال همسرم بود، هزینه سفر كردم و در روز آخر بته حترم مشتر  شتدم و بعتد از 

كنار گلدسته ایستادم و خطاب به حضرت رضا )ع( عرض كردم آقا قترار بتود بته  زیارت و خروج از حرم،
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قدر كفایت این سفر به ما برسانید، پس چه شد؟ این بود كه آقا سیدمحمد علی آمد و آن پاكت را داد وقتی 

را بته شتما اندكه این مبلغ پاكت را باز كردم، دیدم مرحوم آقای میلانی مرقوم فرموده كه به بنده دستور داده

شود و من دیدم با این مبلغ، هزینه سفر و پولی كته بابتت كتتاب گرفتته بدهم. كم و زیاد آن به مربوط نمی

 شود.بودم، ادا می

ای بترای عالی، اگر نصیحت و موعظتهمفاخر خراسان: در پایان مصاحبه ضمن تشکر از حضور حضرت 

 طلاب جوان دارید؟ بفرمائید

ای بفرما! حضرت فرمتود هركتاری پی مبر اسلام، درخواست كرد كه مرا موعظهكسی از جد بزرگوارتان، 

دهی، اول به نتیجه اش فکركن و ببین آیا برای دنیا و آخرتتت فایتده دارد یتا نته؟ اگتر خواهی انجام كه می

داشت انجام بده و اگر نداشت، ترك كن. این سائل دو بتار دیگتر هتم درخواستت ختود را تکترار كترد و 

 همان جواب را داد. حضرت 

 

 

 

 

 

 مصاحبه استاد حسین انصاریان دربارة آیت الله میلانی

 بسم الله الرحمن الرحیم

سؤال: با تشکر از اینکه فرصت حاصل شد خدمتتان برسیم. جمعی از دوستان خراسانی برای برخی بزرگتان 

. من خاطرات جنابعالی را هایی و كارهایی را چند سالی است كه شروع كردندو علمای خراسان بزرگداشت

اید، مثلا هفت هشت ماه پیش كه خواندم، دیدم شما سوابق آشنایی و ارتباط نزدیك با آیت الله میلانی داشته

قسمتی آنجا بود كه دیداری و بحثی را با مرحوم آیت الله میلانی داشتید. با دوستان صحبت كردیم كه خوب 

اجی فرمودند كه مطالب و خاطرات ایشتان، خیلتی بتیش از آن است خدمتتان برسیم كه بعد حاج آقای معر
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كنیم كه انشاء اللته بترای آن چیزی است كه در آن كتاب آمده است، آنجا خیلی مختصر بود، لذا استفاده می

دانیتد شتروع مجموعه بتوانیم مورد استفاده قرار بدهیم، حالا دیگر از آشنایی هر چی كه خودتان صتلاح می

 كنیم. عد اگر از فرصتی ایجاب كرد سلوال دیگری مطرح میبفرمایید تا ب

 بسم الله الرحمن الرحیم

 آغاز آشنایی با آیت الله میلانی

هتای اصتیل و ایامی كه من هنوز طلبه نبودم یك بار مشهد مشر  شتدم بته ختاطر اینکته تهرانیانصاریان: 

ا كیفیت بودند چون ایتام طتاغوت هتم بتود، آمدند دنبال نمازهای بهای معتبر تهرانی، مشهد كه میخانواده

بعضی از پیشنمازهای حرم و مسجد گوهرشاد شناخته شده بودند كه جنبة وابستتگی و دولتتی دارنتد، ایتن 

های متدین بودند، دنبال كرده بودند كه مشهد بته كتی گروه متدین تهران كه بیشتر تاجرهای متدین، بازاری

رفتند پشت سر آقا شیخ ای نداشته باشند، معمولاً نماز را میشان دغدغهاقتدا بکنند كه نسبت به سلامت نماز

رفتند سراغ آیت الله العظمی میلانی. متن غلام حسین ترك تبریزی در منطقه و محدودة حرم و اغلب هم می

خواندم، چتون رفتم پشت سر آقا شیخ غلام حسین میبا این جو اولین سفری كه رفتم، نمازهای ظهرم را می

رفتم در صحن نو ت كه آن وقت صتحن نتو )آزادی( ت بته آمدند البته نماز شب را میقای میلانی ظهر نمیآ

كردم. بار اولی كه حدود سال سی و نه ت چهل بود، رفتم از نزدیك ایشان را نگاه بکنم دیتدم ایشان اقتدا می

هتای وزیتن و كته چهره شتان، ولتی معلتوم بتودشتناختمكه یك صف كامل از علمای كه آن وقت من نمی

یت. خوب این رابطه، یك رابطه معنوی بود، یك رابطه شخصیت علمی شیعه هستند و همچنین كثرت جمع

قلبی بود كه من با دیدن چهرة ایشان هم كه واقعاً باید بگویم كه همان وقت كه نوجوان بودم حتس كتردم، 

ایشان دلبستگی پیدا كردم تا زمانی كه طلبه پوشیدة در علم و نورانیت و ادب و وقار و عظمت است. من به 

ام بود، حدود بیست و دو سالم بود كه در بخشی از تهران بته عنتوان شدم، شاید سال سوم و چهارم طلبگی

بردنتد، رفتند مشهد، با خودشتان هتم واعتظ میها زیاد مییك منبری، شناخته شده بودم. ایام تابستان هیلت

رفتم خدمت ایشان. خیلی علاقه داشتم كه یك رفتم مشهد كه نمازهایم را می یکی ت دو بار هم من این طور

بار از نزدیك با ایشان هم صحبت بشوم، كه واسطة بار اولم مرحوم آقای یثربی امام جمعة كاشان بود، زیترا 

ر در كاشان بخاطر نزدیك سه قرن خانوادة علمی، یك چهرة معروفی بودند و خیلی مورد احترام اهتالی شته
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رفتم و یك ده شبش هم كه برای خود ایشان است منبر كاشان بودند. چون من چند سال بود كاشان منبر می

خواهم بروم خدمت آیت الله العظمی میلانی، گفتم: رفتم. مشهد یکدیگر را دیدیم، ایشان گفت: من فردا می

ببینم، گفت: مانعی ندارد، با هم  خواهد كه من هم ایشان رامن با ایشان از نزدیك هم صحبت نشدم، دلم می

 قرار گذاشتیم و دو نفری رفتیم، منزل ایشان. 

 اولین ملاقات با آیت الله و سخنرانی در بیت

 هایش هم خاطر شریف باشد بیان کنید.سؤال: اگر این سال

ین گویم تقریباً سال چهل و هشت  شمسی است. اولین ملاقات حضتوری همتاین داستانی كه می: انصاریان

سال چهل و هشت بود كه خدمت آقای یثربی رفتم. خدمت ایشان، آقای یثربی من را به ایشان معرفی كترد 

شتد، چون من كاشان منبر رفته بودم، و هنوز جوان بودم، به نظر مردم منبرهای قابل توجهی بود. شتلوغ می

هتای مطترح استت، ء منبریبه آیت الله العظمی میلانی عرض كردند كه ایشان محصل قم است و فعلاً جتز

خیلی ایشان به من محبت كردند و از خانوادگی من پرسیدند كه من گفتم عموی پدر پدرم صاحب .... حاج 

شیخ موسی خوانساری است، كه ایشان كاملاً زمان حاج شیخ موسی را درك كرده بودند، چرا كه ایشان یکی 

هم شاگرد مرحوم نائینی بود و مقتررِّ نتائینی بتود.  از شاگردان رده اول مرحوم نائینی بود، حاج شیخ موسی

شان آقا سید محمد علی در دعتای این بیشتر باعث شد كه مرحوم آقای میلانی به من محبت بکنند و آقازاده

شد، من را دعوت كردند برای منبر، كته های جمعه منزل آیت الله العظمی میلانی برگزار میای كه صب ندبه

رفتم، آن نوار هم خیلی در مشهد فروش رفت، هنوز هم من آن نتوار را دارم. یتك منبتر اش منبر من جمعه

های قدیم تکیه بته جالبی بود كه مخلوطی از منبر امروز و منبر قدیم بود، كه حدود نیم ساعت منبر را منبری

قبتول بتود.  خواندند. من یك هم چنین منبری رفتم كه خیلی برای آیت الله العظمی میلتانی قابتلصوت می

یادم است كه آن زمان یعنی سال چهل و هشت نزدیك سه هزار تومان ت خیلی پول بود ت برای آن یك منبر 

خواستت برای من فرستادند و من قبول نکردم. گفتم: من زائر حضرت رضا هستم و این منبتر هتم دلتم می

ا پول قتاطی بشتود و پتول را بته خواهد كه ببرای خدا بروم و به خاطر گل جمال روی شما بروم، دلم نمی

گفتند هدیه پدر است و گفتم باشد من قبول كردم ولی دلتم كردند و میفرزندشان برگرداندم، البته قبول نمی

خواهد كه این منبر برای ایشان خالص انجام گرفته بشود. هنوز سفرم تمتام نشتده بتود كته ایشتان یتك می
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ختورد بته حتاج میترزا ة روایتی كه یك رشتة این اجتازه میخودنویس نوك طلائی به من دادند و یك اجاز

حسین نوری با امضاء مبارك خودشان. خوب كم كم هم من درصدد شناخت ایشان برآمدم، دیدم كه ایشان 

های مهم فقهی و اصولی منطقة تبریز است و مادرشان های علمی مهم آذربایجان از خانداناز یکی از خاندان

لله آقا شیخ محمد حسن مامقانی پدر آقا شیخ عبدالله مامقانی صاحب رجال معرو  هم دختر مرحوم آیت ا

ایشان بود یعنی دختر آقا شیخ عبداللته. خانتدان مامقتانی هتم است، و همسرشان هم به اصطلاح دختر دایی

خود به خود یك خاندان علمی بودند، خاندان خودشان هم یك خاندان علمی بودند، دو تا چشتمة علتم و 

تتر در های معتبری محصتولش بتود كته از همته بتا ارزشانش و معرفت كه به هم آمیخته شده بود چهرهد

روزگار ما یعنی در اواخر قرن اخیر مرحوم آیت الله العظمی میلانی بود، كه مرحوم علامه طباطبتائی بعتد از 

و افرادشان را به ایشان ارجتاع شان را، دانستند و خانوادهفوت آیت الله العظمی بروجردی ایشان را اعلم می

كردم، زیرا قم تعطیل بود و درس ایشتان كنم كه سه ماه تابستان را به مشهد مسافرت میدادند. عرض میمی

گفتند، من درس ایشان را هم كته شان را در مسجد گوهرشاد در شب میرفتم، ایشان به سبك نجف فقهمی

صوص كه ایشان نظرات مرحوم نائینی و مرحتوم كمپتانی را كردم، به خكتاب البیع مکاسب بود، شركت می

كردند، البته شاگردی من كنار ایشان خیلی طولانی نبود. آن وقت هتم متن مشتهد خیلی در درس مطرح می

دادم، استتفاده نشستتم، درس ایشتان را گتوش متیای نبودم، یك گوشتة مستجد میشده خیلی آدم شناخته

 كردم. می

 ب و اخلاقنظیر بودن در ادکم

از افتخارات دورة عمرم كه خدا نصیبم كرده همان مدت اندك شاگردی خدمت ایشان بتوده استت. از نظتر 

آداب اخلاقی مرحوم آقای میلانی آدم كم نظیری بود، خیلی مؤدب به آداب اخلاقی بود. حس خود من ایتن 

مَن یذکرکم الله رؤیتـه و »فرماید: می كرد از آنهایی بود كه پی مبربود كه وقتی آدم چهرة ایشان را نگاه می

  59«.مَن یزیدکم فی علمکم منطقه ومن یرغبکم فی الآخرة عمله

                                                           
: قالت الحواریون لعیسی: یا روح الله! من نجالس؟ قال: من یذكركم 39، ص 1و الکافی، ج  452، ص 47. تاریخ مدینة دمشق، ابن عساكر، ج 59 

 الله رؤیته ویزید فی علمکم منطقه ویرغبکم فی الآخرة عمله.



449 

 

 در عرفان عملی در سلسلة مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی 

كنم كه ایشان غیر از علوم عربی، علوم فقهی، علتوم استلامی، در عرفتان عملتی نیتز در سلستلة من فکر می

حسینقلی همدانی بود، كه ایشان شاگرد آقا سید علی شوشتری بوده و همین طور كه ایتن مرحوم آخوند ملا 

رسد. حالتا آید جلو، به آخوند ملا محمد بهاری همدانی و سید احمد كربلائی و مرحوم قاضی میسلسله می

وم قاضتی دانم ایشان معاصر با مرحوم قاضی در عرفان عملی و نظری پیشرفت داشتند یا آیا كنار مرحتنمی

كردند، هم استفادة علمی و هم استفادة اخلاقی و عرفانی. این را من دقیق بته دستت هم از ایشان استفاده می

داد كه جزء افراد این سلسله هستند كه نیاوردم، ولی ردة منش ایشان، روش عملی ایشان، اخلاقشان نشان می

تة شیخ انصتاری بتود و شتیخ انصتاری هتم از شوند به سید علی شوشتری كه شاگرد برجسنهایتاً منتهی می

خورد به ملا قلی جولا كه اهل دزفول ایشان استفادة اخلاقی و عرفانی داشت. روش مرحوم شوشتری هم می

بوده است و شناخته شده نیست، ولی نَفَس او مرحوم شوشتری را به یك هجرت معنوی وادار كترد و بعتد 

 هم به هجرت از شوشتر و دزفول به نجف.

 نظیرنماز جماعت بی

كردم، كسانی را كته یتادم استت بته ایشتان اقتتدا در هر حال با ایشان كه آشنا شدم، نمازشان را شركت می

كردند، آخوند ملا علی همدانی، مرحوم شهید قاضی طباطبائی امام جمعة تبریز، علامة طباطبتائی، عترض می

ها از نظر علم های برتر استانعنی معلوم بود كه چهرهكرد. یها صف اول را پر میكنم كه نمونة این چهرهمی

كنم در این هفتاد ت هشتاد سال، نماز جمتاعتی بتا كنند. من فکر میآیند مشهد، به ایشان اقتدا میو عمل، می

های میرزای شتیرازی در ستامرا یتا شتیخ این كیفیت در شیعه تشکیل نشده است، حالا غیر از نماز جماعت

اش میرزای شیرازی بوده است. ولتی كستانی كته بته ایشتان اقتتدا امیرالمؤمنین كه مأمومانصاری در صحن 

شان را در ایران نداریم و یا اگر داشته باشتیم دیگتر بته شتمار انگشتتان یتك دستت كردند الان ما نمونهمی

و اصولی آنجا  ترین مباحث فقهیاند، نه دو دست، و بیشتر اینها هم روزها منزل ایشان بودند و مشکلرسیده

ترین مسائل فقهتی و اصتولی و نشستم تماشاگر بودم. سختای میرفتم، یك گوشهآمد. من هم میپیش می

كردنتد، یعنتی بتدون مراجعتة بته گذاشت و حل میروایی را مرحوم آقای میلانی در این جمع به بحث می

 پذیرفتند. كردند، میكتاب، به نوعی كه همة آنهایی كه بحث می
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 ات عرفانی و سیرو سلوکیحال

كترد یکی از آنهتایی كته نقتل میكردند، ها نقل میكنم، بلکه خیلییك ویژگی ایشان كه نه تنها من نقل می

های شترعیه، مرحوم شهید قدوسی بود، حالات عرفانی ایشان بود كه باید گفت در اثر تزكیة نفس و ریاضت

ها و توانستت افتراد را، زمینتهجایش و ظرفیت ختودش میبه این درجه رسیده بود تا جایی كه در حد و گن

گویم كه اینهایی كه خداوند چشم سِربینی به آنها داده بتود، پرونتدة افکار مثبتشان را بخواند. این را من نمی

كنم اینها بینندة واقعیّتات مثبتت بودنتد؛ چتون ختدا بترای كرد، من فکر میگناهان مردم را جلویشان باز می

حرمتت و آبتروی  61،«حرمه المتؤمن كدمته»فرماید: گانش خیلی ارزش قائل است، پی مبر هم میآبروی بند

شود كسی كه خودش پرده دری نکرده و گناه در خلوت داشتته باشتد. مؤمن مانند خون او عزیز است. نمی

به نظرم حالات  حالا خدا بیاید پیش یکی دیگر پرده دری برای او بکند، اینهایی كه بینا بودند و بصیر بودند،

دیدند، البته نه به این صورتی كه در این سی چهل سال این همه جزوه نوشته شتده در مثبت را در حدی می

های فرامتوش شتده كته كرامات، كه به نظر من نود و نه درصدش قابل قبول نیست، التا آن كتتاب فضتیلت

كردنتد پدرش را برایش تعریتف میمرحوم آقا شیخ حسینعلی راشد كه خودش روشن فکر بود، اگر مسائل 

هتا را نوشتته و قبتول كترده كرد، ولی چون خودش حضور در بعضی از مسائل داشتت، اینشاید باور نمی

ها بالاخره با دیگران این فرق را دارنتد كته راه بته فضتاهایی شود اولیاء الهی و تصفیه شدهاست، معلوم می

 دارند كه دیگران ندارند. 

 کرامات آیت الله

اش كه برای خودم از ایشان پیش آمد از حالات ایشان كه حالات عرفانی داشته و اهتل تصتر  و یك نمونه

كنم كه حالا مربوط به خودم را بگویم تا یك داستان هم مال مرحتوم آقتا مرتضتی اهل نفس بود، عرض می

ایشان آشنا شدم، شتکل  حائری پسر آقا شیخ عبدالکریم كه آن هم معرو  هست ظاهراً. من بعد از اینکه با

برخورد ایشان و احترام ایشان به من كه آن وقت بیست و چهار، بیست و پن  سالم بود یتا بیستت و شتش 

رفتم گترفتم، وقتتی متیسالم دیگر شده بود، در سه سالی كه با ایشان مربوط شتدم، متن در رنت  قترار می

                                                           
 .293/ ص  8. كشف اللثام، ج 751/ ص  6. عرض المؤمن كدمه: فیض القدیر، ج 61



451 

 

ها جری قتدیمی بتود، ایشتان اتتاق بالتای آن پلتهكردیم، شش تا پلة آخدمتشان تنها، درِ حیاط را كه باز می

كترد، هتر كتاری آمد بدرقته مینشستند و وقت خداحافظی از توی اتاق تا دم در حیاط، دم در كوچه میمی

گویم آن وقتت شود. یك ماه رجب، دهم تا پانزدهم آن، من مشر  به مشهد شدم، میگفت نمیكردم میمی

ای كرایته كتردم. پتیش ختودم گفتتم چتون اطاقی در یك مسافرخانه شناختندچون مشهد خیلی من را نمی

خواندند، پتایین شبستتان آقتا شتیخ زمستان هم بود ایشان در مسجد گوهرشاد همان محل درسشان نماز می

رفتند حترم، كشیدند و از در آخر شبستان هر شب میعلی اكبر نهاوندی، بعد از نماز هم عبایشان را سر می

ی به اهل بیت داشتند، از این پن  جلد كتاب قادتنای ایشان هتم معلتوم استت كته چقتدر چون علاقة مفرط

گویم كه نشان دهندة آن عشق دریابارشتان بته عاشق اهل بیت بودند، حالا داستان مرگشان را هم برایتان می

حال نباشد، اهل بیت است، یعنی به نظر من آخوندی كه اهل بیتی نباشد، آخوندی كه اهل گریه نباشد، اهل 

یك درخت خشکی است، جامد است، ایشان، هم پر گریه بود، هم پر زیارت بود و هم عجیب عاشق اهتل 

دانم شب دوم نمتاز یتا روم، دقیقاً حالا نمیروم، اما دیگر دیدنشان نمیبیت بود، من توی دلم گفتم نماز می

شود، نماز عشاء را سر شان اذیت میروم، چون ایشب سوم بود كه من روزش این تصمیم رو گرفتم كه نمی

نشتینم تتا دو ركعتی سلام دادم، مسافر بودم، بلند نشدم بروم، چون شلوغ بود، جمعیت متراكم بود، گفتم می

نماز تمام بشود، مردم بروند، خلوت بشود، بروم حرم. آقای میلانی نماز را سلام دادند، من سرم پتایین بتود 

خیال بودم از اینکه كجا هستم، یعنی خالی الذهنِ خالی بیحم و خیلی هم بیفرستادم با تسداشتم صلوات می

اش را كته گفتم، یك مرتبه دیدم كه یك كسی كنار من خم شتد، ستایهالذهن سرم پایین بود، داشتم ذكر می

لته شود، برگشتم، دیدم آقای میلانی هستند، فرمودند: این بار هم بیا ببینمتت و بته عجدیدم كه دارد خم می

بلند شدم رفتم. من این كرامت را از ایشان كنار حرم حضرت رضا خودم دید. دیگر اصلاً معطل هم نشتدند 

آیم، همین را گفتند كه نه این بار هم شما تشریف بیاورید ببینمتان، فردایش رفتم، رفتتم من بگویم چشم می

ند شوم، ایشان ستؤال كردنتد: كجتا و فکر كنم سه ربع خدمتشان بودم تنها، هیچکس نبود. وقتی خواستم بل

خواهد التان بتروی روم آنجا، فرمودند نمیام دارم میای است، اتاق گرفتهروید؟ گفتم آقا یك مسافرخانهمی

كنم، ایشتان فرمودنتد: مستافر بیشتتر مسافرخانه، گفتم هر چی شما بفرمائید، هر امری دارید من اطاعت می

ها كته مقیمتیم آن فرمود: ما مشهدیر، حالا به قول خودشان میاست تا آدم حاض مورد نظر حضرت رضا
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قدر مورد توجه نیستیم، مثل شما كه زائر هستید. گفتند شما نروید مسافرخانه، همین الان اینجا نیّت كن، بته 

و پیش روی مبارك،  نیّت من، به نیابت از من، چون زائر بیشتر مورد محبّت است، برو حرم حضرت رضا

خواهی، من هم همیشه عادت به زیارت امین الله داشتم. بخصوص دعای بعد زیارتی كه خودت میحالا هر 

ای استت، ایتن های دعاهای اهل بیت است، خیلی دعای فوق العتادهكه از نخبه )ع(از زیارت حضرت رضا

اند. فرمودند زیارتت دانند این دعا را، غافلزند. خیلی از زائرها هم نمیدعا پهلو به پهلوی كمیل و عرفه می

كه تمام شد به حضرت رضا عرض كن: شما برای محمد هادی شفیع شو پیش خدا كه من مستلمان بمیترم. 

حالا این حر  ایشان با من چکار كرد، قابل بیان نیست كه چقدر به من سنگین آمد كه خب ایشتان مرجتع 

 تقلید و فقیه، برای چه به من گفت دعا كن، این هم یك خاطره. 

 استان آقامرتضی حائرید

یك خاطرة دیگر اینکه ایشان یك بار دربارة مرجعیت صحبت شد قسم جلاله خوردند فرمودند: والله قستم 

هتا، نته ایتن مقام مرجعیت برای من وهم است، آنچه كه حقیقت است عبداللته بتودن استت، نته ایتن مقام

ستان حاج آقا مرتضی، ایشان، ظاهراً خیلتی ها، والله این منصب در دل من برای من وهم است. اما دامنصب

كنند من از آقا مصطفی محقق داماد هم یك مسللة عاشق حضرت رضا بودند، یك سال این طور كه نقل می

شتد، عصتر گویند بعد از فوت حاج آقا مرتضی، چون هر هفته درس كه تمتام میدیگرش را پرسیدم كه می

گشت كه صب  شنبه درسش را باشتد، ظتاهراً ایتن جمعه برمی آمد مشهد زیارت، عصرچهارشنبه، ایشان می

خواستتم پن  شنبه و چهارشنبه و جمعه، هفتاد و پن  بار اتفاق افتاد، كه من یك شب یك جا روی منبتر می

تان را خواب دیدند خانوادة خودتان یعنی كنند كه داییبگویم، تلفن زدم به آقا مصطفی محقق، گفتم نقل می

تان كه از ایشان پرسیدم برزختان در چه حال است؟ ایشتان فرمودنتد متن ان، اهل خانه، بیتدر خانة خودت

كنم كته آن هفتاد و پن  بار رفتم خدمت امام هشتم، ایشان هم هفتاد و پن  بار بازدید من آمدند، عرض متی

گیرد، قترض كته شود یك جلد بحار را پیش كسی ودیعه بگذارد، هزار تومان بسال ظاهراً ایشان مجبور می

آیند مشهد بعد بیاید هزار تومانش را پس بدهد، )صد تومان( صد تومان، هزار ریال است، صد تومان، كه می

رفتم خواستند برگردند آن صتد تومتان را بدهنتد، متن متیآورند كه میو ظاهراً سی و دو سه تومان كم می

ر شدیم در حالی كه من در عالم رؤیا وعتده فرمودند ما دیگر سی و سه تومان بدهکاخدمت آقا مرتضی، می
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كنیم، دیدیم خبری نشد از این وعده، ما رفتیم مشهد ستی داده بودند بیا مخارج امسالت را خود ما تأمین می

و سه تومان هم بدهکار شدیم، گفت دیگر یك دقیقه مانده بود سوت قطار را بزنند، من دیدم یك شیخی در 

را زد و من شیشه را كشیدم پائین، یك پاكت به من داد، قطار راه افتاد، باز كردم دود، شیشه ایستگاه دارد می

 دیدم آقای میلانی سی و سه تومان فرستادند، نوشته بودند بیش از حواله نشد كه به شما تقدیم بکنم. 

 حالت احتضار و فوت ایشان

ن آن وقت از طریتق رادیتو و روزنامته در و اما سال پنجاه و چهار كه در تابستان آن، ایشان از دنیا رفتند، م

رفتم، آنجا فهمیدم، كه دو شب دیگر مانده بود به منبرم تمام بشتود، منبترم تمتام شتد و اردكان یزد منبر می

شان بود كه متن رفتتم های بعد از شب هفتآمدم مشهد، البته به ختم و اینها هم نرسیدم، ولی دیگر نزدیك

ان و اینها، آقای آقا سید محمد علی، وقتی من را دید خیلتی گریته كترد، چتون هایششان، دیدن آقازادهمنزل

خوب خاطرات من و پدرشان را ایشان گاهی حضور داشتند، اتفاقی من هیچ وقت هتم ایتن ستوالات را از 

كردم، اتفاقی از آقا سید محمد علی پرسیدم، پدر شما چه جوری از دنیا رفت؟ ظتاهراً ها نمیمردم و خانواده

در طرقبه از دنیا رفت ایشان، تابستان بود )در تهران كسالتشان شدید شد، روزهای آخر مجبور شدند دیگتر 

بیاورند به بیمارستان مشهد( گفتند بردیم طرقبه به خاطر آب و هوای آنجا، چتون گترم بتود، تابستتان بتود، 

های ده و یازده انگار، ولی ساعت كردند، حالت كُما داشتندشان را باز نمیگفتند حدود سه روز ایشان چشم

شان را باز كردند و شروع كردند به صحبت كتردن، آمد در كما هستند، چشمصب  روز سومی كه به نظر می

گفتند ماها خیلی خوشحال شدیم، خیلی خوشحال شدیم، ایشان حر  را كه شروع كردنتد، بته متن كه می

كبری را در گودال قتلگاه برای من بخوان، آقتا ستید  گفتند محمد علی بیا نزدیك من و مصیبت وداع زینب

پی بود، درهای پدر تا روی پیراهن اشك پیمحمدعلی گفتند من شروع كردم به خواندن، این از دو تا چشم

وس  روضه و گریة خودش از دنیا رفت، كه قبرشان هم پشت سر حضرت است، حدود چهار قدم مانده به 

 قبر امام هشتم. 
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 عطیلی منبرتصمیم به ت

خاطرة دیگری كه من از ایشان دارم، بعد از فوت ایشان من یك روزی صب  در باطن خودم تصمیم گترفتم 

تمام منبرهایم را تعطیل كنم برگردم قم، همین، تصمیم در باطن خودم بود، شب همان روز من مرحوم آقای 

شود، شتما وی در اینجا به ما منعکس میرمیلانی را خواب دیدم، ایشان به من فرمودند منبرهایی كه شما می

 حق تعطیل منبر را نداری، و از خواب پریدم، تا حالا هم دیگر منبر را ترك نکردم.

 رفتید؟سؤال: غیر از آن دفعه منبر که رفتید باز هم خانة ایشان منبر می

 ج: نه دیگر، همان یك منبر بود.

ها روی آن تأکید کردند، و آن مسئلة تأدّب یباً خیلیای از لابلای صحبت شما بود، و تقرسؤال: یک نکته

آمـد، شـاید ها را میکردند، پلهآمد مشایعت میگویید میو خلیق بودن ایشان بود، حالا شما اینکه می

کردند خلیق بودن ایشان و تـأدّبش نسـبت بـه فـرد تقریباً یکی از چیزهایی که خیلی روی آن تکیه می

خواهد چون هدف این کاری که کنند، من دلم میهای زیادی هم تعریف میمقابل خودش بود، داستان

خواهیم ببریم، اگر شما های تربیتی هست که از ذکر این خاطرات میخواهیم انجام بدهیم استفادهما می

 ای در این قسمت دارید.نکته

 فنای فی الله بودن ایشان

بودنشان به اخلاق اسلام یا به قول پی مبر بته اخلتاق الهتی انصاریان: ببینید ایشان از كسانی بودند كه متخلق 

داد كته اصتلاً روش و متنش و اخلتاق و داد كه برای خودشان خودیتی قائل نیستتند، و نشتان متینشان می

برخوردشان برای دیگران درس بود ، انگار نیت كرده بودند كه آن اخلاق اسلامی و الهی را به دیگران منتقل 

بودنتد، بته جتای اینکته دو « کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم»هایی بودند كه: عنی از آن انسانبکنند عملاً، ی

دادند، كه شان مسائل را انتقال میساعت برای مردم منبر بروند، مسائل الهی را انتقال بدهند، با روش و منش

ن مسائل بودند خیلی اثر شان از چهارچوب منیّت، خب روی افرادی كه گیرندة ایخودش همین بیرون بودن

 داشت، من خودم خیلی از ایشان اثر گرفتم.
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فرمودید نیم ساعت، سه ربع بودید، آن محتوا کـه سـن و سؤال: حالا به طور خاص آن جلساتی که می

سال شما بفرمودة خودتان بیست و شش هفت سال بوده، ایشان بالای هفتاد سال بوده آن موقـع، چـی 

 پرسیدید؟زدند؟ شما میرتان هست؟ ایشان حرف میشد، چیزی خاطگفتگو می

كردم. ایشان بیشتتر محتور مطالبشتان را اهتل بیتت و تقتوا قترار انصاریان: اگر من یك سوالی از ایشان می

دادند و امام عصر. و روی این سه نکته خیلی در هر سفری تاكید داشتند، یعنی خودشان كه متزة تقتوا و می

 ا چشیده بودند، انگار دوست دارند با حرص اینها را انتقال بدهند.اخلاق و ولایت اهل بیت ر

 سؤال: آن جلسة منبر دعای ندبه خودشان هم حضور داشتند؟

شد، چون نواری كه مانده استت متن یتادم خودشان این جلسه برگزار می به نظرم خودشان بودند، در خانه

 گویم.كه گویی در حضور ایشان می دهدكنم، كه این نشان میاست دارم از ایشان تجلیل می

های معنوی و تخلق و این امور و غیر از آن فضل رایج حـوزوی سؤال: آیة الله میلانی غیر از این جنبه

که فقه و اصول و شاگرد کمپانی و یک عالم در واقع به تعبیر بنـده حاضـر در زمـان بـود، کارهـای 

های ایشان بود در های با برنامه مدرسهمدرسهامروزی، روشنفکری، تأسیس مدارس جدید، خب اولین 

 ها...ها هم شما تلقیمشهد، در این زمینه

انصاریان: دایره سیطره و نفوذ وجود معنوی ایشان آن وقت كه من كاملاً یادم است، تا زاهتدان و سیستتان و 

هایی ضان، طلبتهبلوچستان كشیده شده بود و در خراسان شمالی به خصوص در ایام محرم و صفر و ماه رم

-گاهی پیام بترایفرستادند، و به دانشجویان ایرانی خارج از كشور هم توجه داشتند كه گاهكه برای تبلیغ می

كنم در برخورد با حکومت شاه هم كته فتوق العتاده هایشان موجود است، عرض میدادند كه پیامایشان می

اواك زمان شاه و تیمسارها و اینهایی كه بعد از اش با روسای سشجاعانه عمل كرد، هم برخوردهای فیزیکی

كردنتد، و ستبك گرفتن امام خمینی با ایشان ملاقات داشتند كه از مقام قدرت و بزرگی با آنهتا برختورد می

 ای است برای اسلام.دادند، یعنی معلوم بود كه ایشان آدم از سرگذشتههایی كه میاعلامیه

 سؤال: در اتحاد اسلامی هم خیلی...

 ای از نگرش ایشان است. انصاریان: نقش ایشان در تقریب و ارتباط با علمای اسلام سوریه و مصر هم نمونه
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هـایی کـه بـا دیدم که این ملاقاتکردم میسؤال: مثلاً من همین کتاب علم و جهاد ایشان را تورق می

آمدنـد ایی که میهعلمای بزرگ اهل سنت مثل مفتی مصر، مثل کفتاوی، مثل صبحی صالح، شخصیت

 توانستند باب گفتگو را باز کنند...شدند یکی از جاهایی که خیلی خوب به راحتی میوارد ایران می

نمودند، یعنی این قدر ایشان عظمت آمدند یك جوجه میانصاریان: اصلاً بزرگان ادیان كه خدمت ایشان می

 نمودند.و بزرگی داشت، واقعاض یك جوجه می

های مختلـف کـم اتفـاق ناخته بوده، در واقع از آن مراجع جامع است که ما در دورهسؤال: خیلی ناش

 افتد، یعنی یک مرجعی که علاوه بر فقاهت، معنویت، تأدّب...می

ای نیست. نه نجف، نه قم، نه اصفهان، الان نیست، و بته انصاریان: الان كه به نظر من نظیرشان در هیچ حوزه

یلانی یك گوهر گمی است در شیعه، این را حالا باید واقعاً رویش زحمت بکشند، نظر من آیة الله العظمی م

 ظهورش بدهند.

یعنی این ابعتاد مختلتف، یتك « آیة الله میلانی، شخصیت جامع»سؤال: یك چیزی من نوشته بودم به عنوان 

، ممکتن استت مقاله در همان یادنامه آقای فلسفی منتشر شد مثلتاً از هتر كتدام یتك نمونته كته متا داریتم

 ها باشد اما این مجموعه یك جا جمع بشود.هایش در بعضی از شخصیتبعضی

ای از اخلاق آقای میلانی در حاج میرزا علی آقای فلسفی هم بود، ایشان ساخته شتده انصاریان: بخش عمده

 بود از وقتی نجف بود.

هایی را باز راجع به آقای تسؤال: ظاهراً در آن خاطرات شما که چاپ شده، آنجا به مناسبت یک قسم

 میلانی اشاره شده است؟

 همه را گفتم، بیشتر گفتم.

 ای احیاناً... در اختیار دارید؟ای، چیزی، نامهنوشتهفرمایید، دستای كه میسؤال: شما غیر از آن اجازه

 انصاریان: نه دیگر.

آید افرادی كه اشتکال كننتد، نمیسؤال: در درسی كه حالا فرمودید مقدار كمی هم شركت كردید، خاطرتان 

 مستشکلین درس، افراد نخبه ...

 انصاریان: بیشتر همان بنده خدا بود كه فکر كنم مرده است یا هست، مستشکل بیشتر آن بود.
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 سؤال: شما با آقای آقا سید مرتضی جزایری را هم ارتباطی داشتید؟

،حاج آقا من وقتی با اینها قطع رابطه كردم زمتانی  خیلی. آقا سید مرتضی بسیار آدم افراطی بود. پناه به خدا

كردنتد، ایتن آدم و ایتن ستید احمتد نجفتی كته آخترش بود كه در قنوت نماز مرحوم مطهری را لعنت می

دانم الان هم مشهد است، آقا ستید اش را گرفتند و خلع لباسش كردند و تبعیدش كردند مشهد، نمیحسینیه

، خیلی گنده شده بود و جمعیت زیادی دورش جمتع بودنتد، حستابی احمد نجفی معرو  است، در چیذر

 نشان دادش. از آن وقت من دیگر با اینها قطع رابطه كردم.

 سؤال: یعنی قبل از انقلاب، درگیری با حسینیه ارشاد و مانند آن؟

تند. خیلتی دانستانصاریان: نه یك خرده جلوتر. اینها اصلاً انقلتاب را بتافتش را و ظهتورش را در لنتدن می

 های مختلفی پیدا كرد.چهره

 

 

 

 

 

 

 مصاحبه با آیت الله شیخ محمد عبداللهیان

 

برای گفتگو درباره آیت الله میلانی، درخدمت جناب حاج آقای محمد عبداللهیان  مفاخر خراسان:

قرار کنیم در ابتدا ضمن تشکر از ایشان از این فرصتی که در اختیار ما هستیم و از ایشان خواهش می

 داده اند، درمعرفی و شرح زندگی علمی و تحصیلات و اساتید خود سخن توضیح بفرمایند.

بسم الله الرحمن الرحیم . الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن  عبداللهیان:

كنگره و نشر آثار ایشان، زمینه ، با برپایی این «دفتر مفاخر خراسان»علی اعدائهم اجمعین. خدا را شاكریم كه 
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معرفی یکی از قله های فکری، علمی و معنوی عصر حاضر را به جامعه علمی و حوزه های علمیه فراهم 

در مشهد مقدس هستم . بعد از طی تحصیلات  1337اینجانب متولد كرد. ابتدا برابر سلوال شما عرض كنم، 

وارد حوزه علمیه مشهد مقدس شدم. 1351ل سال سالگی یعنی سا 14و مدارس عمومی ابتدایی در سن 

مقدمات را در مدرسه آیت الله موسوی نژاد گذراندم و سطوح عالیه را در دروس آزاد درحوزه مشهد 

گذراندم و بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به قم آمدم. اساتید سطوح عالی اینجانب در مشهد مقدس 

راهیم علم الهدی، منتظری ، شیخ جواد تبریزی ، وحید خراسانی ، اراكی و و قم، در فقه آیات عظام: سید اب

 گلپایگانی می باشند. 

 شخصیت علمی و مکتب تربیتی آن بزرگوار

با توجه به این که جنابعالی به صورت غیر مستقیم یعنی از طریق بزرگترین شاگرد آیت الله میلانی با 

ا شدید، و روش و مشی علمی ایشان آشنا گشتید، اگر شخصیت علمی و اخلاقی آیت الله میلانی آشن

 نکاتی در جهت معرفی این شخصیت و مقایسه ایشان با دیگران مطرح هست بیان بفرمائید.

 . بنده قصد دارم در سه محور در باره مرحوم آقای میلانی، مطالبی را خدمت شما عرض كنم.عبداللهیان:

 بزرگوار است.  محور اول، شخصیت علمی و مکتب تربیتی آن 

 محور دوم، آیت الله میلانی درآینه معنویت و معرفت. 

 محور سوم، آیت الله میلانی در آینه خاطرات. 

محور اول، دربردارنده دو عنوان مستقل است: شخصیت علمی و مکتب تربیتی؛ اما عنوان اول، باید گفت: 

های علمیه شیعه، اعم از متمادی در حوزه های علمی جهان تشیع بود كه سالیانایشان از بزرگترین شخصیت

نجف، كربلا و مشهد مقدس، تدریس درس خارج را در عالی ترین مرتبه عهده دار بود و شاگردان فراوانی 

 را در حد اجتهاد پرورش داد. 

ها هم این نکته باید خاطر نشان شود كه دو نوع درس خارج داریم؛ در باره دروس خارج متداول در حوزه

. درس خارج تحقیقی، البته روشن است كه آن درس خارجی كه استاد و مدرسش 2رس خارج تحریری. د1

كند، از كند و به شاگردانش عرضه میاز علمیت چندانی برخوردار نیست و فق  مطالبی را سرهم می



459 

 

موضوع مطلب خارج است و مقصود ما درس خارجی است كه به حمل شایع بر آن، درس خارج صدق می 

برد و به دهد و گام به گام او را به پیش میو استاد اهل فکر و نظر است و شاگرد را پرورش و رشد می كند

. اساتید 1اند؛ های اجتهاد نزدیك می كند. و اینجاست كه می توان گفت: خود این اساتید بر دو دستهافق

ه بهترین شکل ممکن و با بیانی های خود را بتحریری كه این گروه، تمام هنرشان در این است كه آموخته

ای بلند و مقام خوب و قابل توجهی كنند كه البته خود این هم مرتبهروان و سلیس، به شاگردان منتقل می

بردیم و درسط  بالایی مورد قبول ما بود، جزء این است. آیت الله فلسفی)ره( كه ما از محضرش بهره می

های علمی درباره ایشان گفت آقای فلسفی مرد یکی از شخصیت رفت. یك باردسته از اساتید به شمار می

كند؛ این تعریف در نظر اول به نظرم بزرگی است و به خوبی كلام بزرگان را می فهمد و تحریر و بیان می

كم و ناچیز آمد؛ اما بعد از مطالعه در تاریخ علم، متوجه شدم كه این تعریف بلند و ارزشمندی است و فهم 

های بعدی، كار كوچکی نیست و مستلزم دقت ت كلام گذشتگان و انتقال صحی  آن به نسلو درك درس

فراوان و صر  زمان زیادی است و این افراد، حق بزرگی برگردن علم دارند؛ چرا كه اگر اینها نبودند، 

د كه اگر شدند. به عنوان نمونه، بعضی معتقدنهای درخشان علم و فلسفه، اصلا شناخته نمیبرخی از چهره

خشکید و در شد و افکار ناب ایشان در همان سرچشمه میشناخته نمی« ملاصدرا»نبود، « ملاعلی نوری»

رسید. ملاعلی نوری با تشکیل حوزه علمیه در بستر تاریخ، روان نمی شد و به تشنگان علم و معرفت نمی

ین دو حوزه، نظریات صدر تهران و اصفهان و جمع كردن بیش از پانصد عالم فاضل و دانشمند در ا

المتالهین را از گوشه كتابخانه و انزوا خارج كرد و مکتب ملاصدر را مطرح كرد. اهل نظر، نمونه دیگر را 

اند كه اگر این صاحبنظران گفته را احیاء كرد « محی الدین عربی»دانسته اند كه افکار « صدرالدین قونوی»

رسید. به نظر من در دوران معاصر، شد و به دیگران نمیدرك نمیهضم و « ابن عربی»نبود، مطالب « قونوی»

داشت و با تسل  بر « حضرت امام خمینی»چنین موقعیتی را نسبت به « آیت الله فاضل لنکرانی»مرحوم 

مبانی امام، در اصول فقه، به شکل بی نظیر و بلامنازعی این مبانی را تحریر و بیان كرد و آشنایی فضلا با 

 امام در اصول، مرهون زحمات مرحوم آیت الله فاضل است. دیدگاهای

. درس خارج تحقیقی كه این یك مرتبه برتر است. و آن عبارت است از این كه استاد درس خارج، علاوه 2

های نو و جدیدی باشد. رسیدن به بر فهم و درك كامل، كلام بزرگان گذشته، خود نیز دارای مبانی و دیدگاه
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البته مستلزم كوشش و مطالعه فراوان و طاقت فرساست. در میان علمای معاصر، حضرت  این مرتبه علمی،

شود توان، در شمار  این دسته قرار داد. ایشان درعلم اصول، صاحب مکتب شمرده میامام خمینی)ره( را می

به حساب دو حر  مبنایی هم خیلی  –هیجده دیدگاه مبنایی دارد در حالی كه داشتن یکی  -و حداقل هفده

هم در ردیف این گروه از « آیت الله میلانی»توان یك كاخ رفیع بنا كرد. مرحوم آید و بر اساس آن میمی

و « محقق اصفهانی»گرفت. ایشان ضمن این كه شاگرد بزرگترین محققین عصر خود، مرحوم اساتید قرار می

ت كلام این بزرگان اكتفا نکرد؛ بلکه روی بود؛ اما تنها به درك و دریاف« آقاضیاء عراقی»و « محقق نائینی»

مطالب اساسی و مبانی این بزرگان، تامل نمود و خود به مبانی جدیدی دست پیدا كرد و اگر كسی بر مبانی 

ها را مشاهده گذشتگان مسل  باشد، وقتی به آثار فقهی ایشان مراجعه كند، این مبانی جدید و نوآوری

مرتبت از علم، به حوزه علمیه مشهد آمد، حوزه ای كه در سط  ایشان نبود خواهد كرد. این بزرگوار با این 

و از قدیم الایام شهرتش به ادبیات بود، چنان كه شهرت حوزه علمیه قم به فقه و اصول و اشتهار نجف به 

ها در دروس خارج بود. این سه سط ، برای این سه حوزه علمیه شیعه، به جهت وجود بزرگان این رشته

مراكز علمی، تعریف شده بود و تقریبا بزرگترین ادبا مانند ادیب اول و ادیب دوم و شاگردان این دو این 

؛ البته در مشهد، تدریس خارج هم وجود داشت و اساتیدی به آن همت 61بزرگوار در مشهد حضور داشتند

ه طور طبیعی مسیر گماردند؛ منتهی در سطحی نبود كه با دروس خارج قم و نجف، هماوردی كند. لذا بمی

رسیدند و اگر كسی خوش استعداد بود شد و به رشد چندانی نمیطلاب این حوزه در همین سط ، طی می

آمد و سپس عازم نجف می شد. بنابر این مرحوم آیت الله خواست رشد كند، چند سالی به قم میو می

و مسل  بر مبانی برجسته ترین میلانی به عنوان تحصیل كرده نجف، استاد مسلم سط  عالی درس خارج 

، به «محقق اصفهانی»و « محقق نائینی»، «آخوند خراسانی»، «شیخ انصاری»اصولیون دوران یعنی مرحوم 

و بیان كلام بزرگان، با این حساب،  ای ورود كرد كه نه چندان اهل تحقیق درآن بود و نه اهل تحریرحوزه

ود و حرفش درك نشود. كسی هم در این حوزه نبود كه طبیعی بود كه در این حوزه، قدرش شناخته نش

                                                           
كه البته این ویژگی، مربوط به گذشته است و الآن نه در مشهد، نه در قم و نجف، ادبیات در سط  عالی اصلا مطرح نیست  و رشد طلاب كم سواد -1

كانال تعریف شده و بسیار سطحی، در حال  در یكتوانایی رسیدن به دقایق قرآن، نه  البلاغه و فقه و اصول را ندارند، رونق پیدا كرده است و همه 

گشتند و این كردند، دوباره بر میخواندند. حتی اگر مش ول درس خارج بودند و نیازی به مطول پیدا میحركت هستند. در آن زمان، طلاب، مطول می

 شدند. آمدند و با دقائق و ظرائف زبان عربی آشنا مییدادند و در نتیجه فهیم و دانا بار مگرفتند. طلاب و فضلا به ادبیات، دل میكتاب را فرا می
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بشناسد و به دیگران معرفی كند و شاید كشش و ظرفیت این تعریف و شناساندن « كما هو حقه»ایشان را 

ها زحمت كشید تا در مرحله اول، سط  حوزه مشهد را به حد تحریر و هم وجود نداشت. لذا ایشان مدت

ند و در مرحله بعد با تربیت شاگردانی، راه تحقیق را در این حوزه باز كند فهم و درك نظریات بزرگان برسا

كه باز به نظر بنده، چون قدر ایشان را ندانستند، از آن درس و بحث ها هم بهره برداری چندانی نشد؛ زیرا 

اب ماند و طلشد و غریب نمیشخصیتی در این سط  از علم و معرفت، اگر در مشهد، به درستی معرفی می

نفر  61-51كردند، باید حداقل شدند و از علم و فضل ایشان استفاده میو فضلا، اطرا  ایشان جمع می

آمد؛ چرا كه این نفر مرجع تقلید عامه و عالی رتبه از این حوزه بیرون می 6-5استاد برجسته درس خارج و  

تا حدودی سط  حوزه علمیه  شایستگی در مرحوم آیت الله میلانی بود و ایشان تلاش خودش را كرد و

دانید علم اصول توان گفت كه ایشان نجات بخش حوزه مشهد شد. همانطور كه میمشهد را ارتقاء داد و می

در حوزه علمیه مشهد، دچار افت شدیدی شده بود و اگر تلاش ایشان با برپایی كرسی علم اصول و فقه و 

ی بر گردن حوزه دارد، نبود، معلوم نبود كه دامنه پس از ایشان زحمات مرحوم آقای فلسفی كه حق بزرگ

 شد. سوادی حوزویان ما به كجا منتهی میبی

 دلایل انتخاب شهر مشهد برای اقامت

مفاخرخراسان : یکی از سئوالاتی که در باره آیت الله العظمی میلانی رحمت الله علیه مطرح است این 

قم که حوزه علمیه بزرگتر و مهمتری داشت، نرفت؟  است که ایشان بعد از مهاجرت به ایران، چرا به

تری نسبت به ایشان  های ایشان که از نظر علمی هم در سطح پایینایدر حالی که برخی از همدوره

قرار داشتند، قم را انتخاب کردند؛ اما ایشان مشهد را با همه مسائل، حواشی و مشکلاتی که داشت، 

 دارید، بفرمایید. برگزید. اگر در این زمینه، نکاتی

رفت، به جهت این حوزه علمیه قویتری داشت و در فقه و اصول، از بنده هم معتقدم اگر ایشان به قم می 

-شدند و بهتر از مشهد از ایشان استفاده میمشهد جلوتر بود، یقینا افراد بیشتری در اطرا  ایشان جمع می

 به سه دلیل، ایشان از رفتن به قم صرفنظر كرد:   كرد؛ منتهیكردند و رشد و نمو علمی بهتری پیدا می
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كه ایشان به  1334كنند. در سال اول این كه بزرگانی در سط  ایشان، بر طبق وظیفه و احساس نیاز عمل می

مشهد رفت. دوران زعامت آیت الله العظمی بروجردی بود در قم بود و پرچم تشیع، در دست این بزرگ 

درس و بحث هم، علاوه بر درس خود آیت الله بروجردی، مرحوم حاج شیخ  مرد، قرار  داشت و از نظر

عبد الکریم حائری، موسس حوزه علمیه قم، ذخایری همچون حضرت امام خمینی و مرحوم محقق داماد و 

اعاظم دیگر را برجای گذاشته بود كه باعث رونق حوزه علمیه شده بودند. مدرسین مطرح حوزه علمیه قم 

مرحوم حائری بودند و نکته جالب این كه خود این اساتید و مدرسین، در درس آقای همه شاگردان 

كردند. در چنین فضائی مرحوم آیت الله العظمی میلانی احساس مسلولیت نکرد كه بروجردی هم شركت می

توان وارد حوزه علمیه قم بشود و در عوض، به حوزه علمیه مشهد رفت كه چنین وضعیتی نداشت و می

كه وضعیتی مشابه حوزه علمیه قم، پیش از ورود مرحوم حاج شیخ عبدالکریم داشت. روی این  گفت

حساب ایشان برای احیای حوزه علمیه مشهد، عازم این شهر مقدس شد.  هر چند اگر حساب دنیوی و 

و جایگاه  مادی در كار بود نه الهی! خیلی مناسب بود كه ایشان به قم برود تا افرادی گرد ایشان جمع شوند

كرد، نه تنها دچار مشقت و گرفتاری و غربت ای پیدا كند. ایشان اگر به قم مهاجرت میو موقعیت ویژه

شد؛ بلکه با وجود مقلدین فراوانی كه از تهران و تبریز و جاهای دیگر داشت، از حیث مرجعیت مشهد نمی

را به جان خرید و برای انجام وظیفه هم در جایگاه ممتازی قرار می گرفت؛ اما ایشان همه این مشکلات 

 عازم مشهد شد. 

دلیل و علت دومی كه ایشان را برای ماندن در مشهد ترغیب كرد، درخواست و اصرار زیاد بزرگان مشهد از 

جمله مرحوم حاج شیخ مجتبی قزوینی برای ماندن آقای میلانی در مشهد و تدریس بود؛ چون قصد اولیه 

ای از ایشان داشت. در حالی كه مطالبه ای دن. فضای عمومی مشهد هم چنین مطالبهایشان زیارت بود، نه مان

 در این سط  در قم وجود نداشت.      

دلیل و نکته سوم كه اهل معنی و شخصیت هایی مانند آیت الله العظمی میلانی برای آن اهمیت قائلند و در 

ی، اگر یك روحانی به شهر یا روستایی برود و این زمینه نقش مهمی دارد، این است كه در مرام اهل معن

اند و او امور دینی ببیند مردم در اطرا  یك روحانی محلی و یا شخصی كه سواد چندانی ندارد، جمع شده

كند، مجاز نیست كه این روحانی با نشان دادن خود و به رخ كشیدن مرتبه و شرعی آنها را رتق و فتق می
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و ملای ده را خراب كند و مردم را از اطرا  او پراكنده سازد؛ البته اگر آن  علمی خود، جایگاه آن روحانی

توان گفت فرد، ضالّ و مضلّ نباشد، این روحانی حق ندارد از ارادت و علاقه مردم نسبت به او بکاهد. می

عیت رفت، به جهت موقكه چنین وضعیتی برای آقای میلانی در قم وجود داشت؛ یعنی اگر ایشان به قم می

علمی ممتازی كه داشت و بر این اساس، مرحوم علامه طباطبایی، همواره مردم را برای تقلید به ایشان ارجاع 

داد و می فرمود آقای میلانی اعلم علمای زمان و استوانه حوزه است، قطعا روی موقعیت بزرگان دیگر می

ل معنا چنین كاری را ممنوع و شد. اهگذاشت و باعث خلوتی و كسادی درس و بحث آنان میتاثیر می

پسندید. روی این حساب بود كه بعد از رحلت آیت الله دانند و مرحوم آقای میلانی آن را نمیحرام می

بروجردی، وقتی امام خمینی و دیگر بزرگان از ایشان خواستند كه به قم برود تا با كنار رفتن مراجع دیگر، 

مرجعیت در شخص آقای میلانی متمركز شود و در نتیجه پایگاه همانند دوران مرحوم آیت الله بروجردی، 

 مرجعیت به همان قوت و قدرت گذشته خود برگردد، باز ایشان قبول نکرد. 

های مشهد نکته دیگری كه در ماندن ایشان در مشهد، نقش موثری داشت، جاذبه امام رضا )ع (بود. ما طلبه

خواهد سأله انجام وظیفه و مسلولیت در میان نباشد، دلمان میكنیم و اگر ماین جاذبه را به خوبی درك می

 كه همواره در جوار حضرت باشیم و به پابوس ایشان برویم. 

 میلانی از بزرگترین شاگردان مرحوم محقق اصفهانی 

بخش دوم از محور اول )مکتب تربیتی( ، مکتبی است كه مرحوم آیت الله العظمی میلانی در آن پرورش 

بود. در نجف اشر  سه شخصیت « محقق اصفهانی»ایشان یکی از بزرگترین شاگردان مرحوم  د،یافته بو

مرحوم نائینی و مرحوم محقق اصفهانی)كمپانی(. مرحوم آیت مطرح علمی حضور داشتند، آقاضیاء عراقی، 

مرحوم  شدند.الله العظمی میلانی و مرحوم آیت الله العظمی خوئی در درس این سه بزرگوار حاضر می

دانید تقریرات درس آقای خوئی به محقق نائینی علاقه داشت و مروج افکار ایشان بود و همانطور كه می

نوشته است؛ اما آقای میلانی، علاوه بر توجه به نظریات « اجود التقریرات»مرحوم نائینی را تحت عنوان 

اصفهانی داشت و قله فکر و اندیشه  ای به نظریات مرحوممرحوم نائینی و آقاضیاء، التفات و تخصص ویژه

توان گفت كه آقای میلانی، دید و بیشترین بهره را از ایشان برد و میرا در آن روزگار، مرحوم اصفهانی می

 كرد. تنها كسی بود كه افکار محقق اصفهانی را با تمام دقائقش دریافت می



464 

 

ای از مرحوم آیت الله سید ابراهیم علم طرهبرای این كه این حر  بنده، اغراق آمیز به نظر نیاید به خا

الهدی)ره( كه از قدیمی ترین و بزرگ ترین شاگردان آیت الله  كنم؛ آیت الله علمالهدی)ره( اشاره می

تواند آراء گفتند هیچ كس مانند ایشان نمیشد و میمیلانی بود و صندوقچه اسرار آقای میلانی محسوب می

كرد آن ایامی كه آقای نی را درك كند و تقریر و تحریر نماید، آن بزرگوار نقل میو افکار و مبانی آقای میلا

كرد. حاضران جلسه رفت و درسی را شروع میمیلانی در كربلا مستقر بود)هفده سال(، گاهی به نجف می

-درس ایشان كه نوعا خود در حد اجتهاد بودند، وقتی ایشان به طرح دیدگاهی از محقق اصفهانی می

دانستند، آن اشکالات داخت، چون این مباحث را در درس دیگران شنیده و نقد و اشکال بر آن را نیز میپر

كمی صبر كنید و به مطلب به این نم  و »فرمود: كردند و آقای میلانی در جوابشان میرا اینجا هم مطرح می

كنم، وم اصفهانی را تقریر میسبکی كه می گویم توجه كنید و شما كمی به روش و بیانی كه من كلام مرح

ایشان به این ترتیب و كم كم آنها «. پذیرمدقت كنید، اگر باز دیدید، اشکال وارد است، من حر  شما را می

كرد و آن گاه به تقریر مطلب از اساس می پرداخت و همین طور كه را وادار به گوش كردن مطلب، می

رفع می شد و بعد از آن كه مطلب روشن می گشت، دیگر ایشان مطلب را بیان می كرد اشکالات حاضران 

شدند كه از سوی حاضران اشکالی مطرح نمی شد و آنگاه بود كه شاگردان جلسه درس، متوجه می

 اشکالاتشان از روی عدم دریافت درست كلام مرحوم محقق اصفهانی بوده است. 

نی، كار هر كسی نیست و درك عمق كلام دهد كه اصلا ورود در وادی اشکال بر محقق اصفهااین نشان می

های محقق ام كه به خوبی حر طلبد. بنده در عمر كوتاه خودم فق  دو نفر را دیدهایشان، یك نبوغی می

چهار سال از -كنند؛ یکی از آنها آیت الله سید ابراهیم علم الهدی)ره( بود كه بنده سهاصفهانی را تحریر می

حاشیه محقق اصفهانی بر كفایه )نهایه الدرایه( را به طور خصوصی برای محضرش استفاده كردم و ایشان 

من و تنی چند از دوستان دیگر از جمله آقایان آیتی، رجایی شاهرودی و محمد مروارید، در منزلش تدریس 

  62می فرمودند.

                                                           
ای از آن درس اشاره كنم؛ یکی از دوستان در ایامی كه مصاد  با دهه اول ذی الحجه بود روزه گرفته بود. آقای علم بی مناسبت نیست به خاطره -2

ام! آقای علم الهدی فرمود اگر دست مرا ؛ اما او گفت من روزهالهدی، مطابق هر روز برای حاضرین چای ریخت و آورد و یك چای هم به ایشان داد

گرفت و در جلسه درس، شوی! روی این حساب آن بنده خدا روزهای بعد هم روزه میمند میات را بشکنی، از ثواب بیشتری بهرهرد نکنی و روزه

 شکست.اش را با چای آقای علم الهدی میروزه



465 

 

آیت »مرحوم كرد، بزرگوار دیگری كه به نظر من، به خوبی، افکار محقق اصفهانی را درك كرده و بیان می

بود كه علیرغم  كهولت سن، بادقت فراوان، نظریات اصفهانی را نقل و سپس نقد و « الله العظمی اراكی

كرد؛ درس ایشان در واقع، خارج درس خارج بود و از سط  بسیار بالایی برخوردار بود. مرحوم بررسی می

، چاپ شده بود به دست محقق «شیخ عبدالکریم حائری»حاج « دررالاصول»گفت وقتی آقای اراكی می

درج شده است. « نهایه الدرایه»اصفهانی رسیده بود و ایشان اشکالاتی بركلام حاج شیخ داشت كه در كتاب 

-این مطالب و اشکالات به دست حاج شیخ عبدالکریم رسید و ایشان هم در درس آن اشکالات را پاسخ می

 داد 

ات محقق اصفهانی خنده ای نرم و لطیف بر لب می آوردند و آیت الله آقای اراكی گاهی هنگام بیان نظری

فرمود محقق اصفهانی بزرگ شده و تربیت شده مکتب نجف است! و مکتب نجف، در برابر مکتب سامرا می

هاست! و مرحوم آقای اراكی ها، آغاز حر  سامرائیاز سط  پایین تری برخوردار است و آخرحر  نجفی

البته این هم یك دیدگاه بود؛ اما «. لمات نجفی ها بدایه مطالب سامرائی هاستنهایت ك»تصری  داشتند كه 

 211های علمیه ما برخی معتقدند كه مطالب، افکار و مبانی محقق اصفهانی، بسیار عمیق است و شاید حوزه

ند. حال سال بعد به عمق كلام ایشان در علوم مختلف اعم از فقه، اصول، فلسفه و تفسیر قرآن، دست پیدا كن

ای بود و به تصدیق برخی توجه كنید كه مرحوم آیت الله میلانی بزرگترین شاگرد چنین شخصیت برجسته

كرد و خود محقق اصفهانی در حق از بزرگان تنها كسی بود كه دقائق و ظرائف كلام استاد را درك می

عنی آقای میلانی دقیقتر و آقای ایشان، فرموده بود: سید محمد هادی، ادق و سید ابوالقاسم)خوئی(، ازكی ی

 خوئی خوش استعدادتر است.

مفاخر خراسان: با توجه به مطالب یاد شده، طلبه ای که در راه تحصیل بسیار جدی است و یک دوره 

درس خارج را نزد اساتید شایسته گذرانده این سقف از معلومات برای اجتهاد و استنباط احکام کفایت 

 نمی کند؟

ینجا واقعیت نیکی را یادآور شویم. بعد از انقلاب زمینة خوبی برای آشنایی طلاب حوزه مناسب است در ا

های علمیّه با مسائل جدید فراهم شد و طلاب خوش استعداد هم از این فضا استفاده كردند و با دانش های 

ه این جدیدی چون كلام جدید، جامعه شناسی، روان شناسی، مدیریت، تاریخ و ج رافیا آشنا شدند ك
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معلومات گسترده از جهتی دارای فوائد و نتای  بسیار است. اما از یك نگاه دربردارندة واقعیتی تلخ نیز 

هست و آن این است كه: بسیاری از طلاب خوش استعداد زمینه های حوزوی را رها كرده و مسائل اصلی 

را به فراموشی سپرده و جذب و علوم اصلی حوزوی را مانند فقه، اصول، فلسفه، عرفان، رجال و تفسیر 

مراكز علمی جدید و دانشگاه ها شدند با اینکه ظاهراً طلبه اند لکن از محتوا دور شده و بهره چندانی از این 

های علمیه شده و گنجینة پر بها ندارند. اكنون با توجه به این معضل، شما بلیّه ای كه امروزه دچار حوزه

نگری و كم سوادی را بر ه می كنید كه سایة سنگین آن سطحیتشتت ذهنی حاكم بر طلاب را مشاهد

 های علمیه تحمیل كرده است.حوزه

در این شرای  اگر روحانی و طلبه ای باشد كه هد  خود را احیاء مکتب اهل بیت علیهم السلام و فراگیری 

راند و با مبانی دانش ها و معلومات حوزوی قرار دهد و با اخلاص یك دوره درس خارج اصول فقه را بگذ

بزرگان آشنا شود. چنین شخصی را باید فردی فوق العاده دانست و به وجود او در حوزه های علمی 

 مباهات كرد كه آینده ای روشن، در راه خدمت به دین مبین اسلام فراروی خود قرار داده است.

د كه با گذراندن یك دوره درس سخن ما این است كه این فرد و این گونه افراد باید به این نکته توجه كنن

خارج  اصول فقه، مطالب علمی به انتهاء نرسیده است در اینجا دو نقطه اوج دیگر و دو مکتب برای جهش 

وجود دارد و تا انسان خود را با آن مبانی آشنا، نسازد و به آنها خود را نرساند، نمی تواند نسبت به استنباط 

عا كند كه من همه كوشش را در راه به دست آوردن احکام الهی به كار های خود اطمینانی داشته باشد و اد

 گرفتم.

 هانقطه اوج فقه در حوزه

آن دو نقطه اوج: یك: مکتب اصولی سامراست كه پایه گذار آن میرزای بزرگ شیرازی)ره( است و از ایشان 

صولی متعار ، در آن  نشأت گرفته است. این مکتب دارای مبانی خاص خود است كه بسیاری از مطالب ا

 ها آشکار شده است.نقادی و بررسی و بطلان آن

این مکتب به دست حضرت آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری رحمه الله علیه به قم منتقل شد بر همین 

اساس اصول و فقه مدرسه قم متصل به مدرسه سامراست و كسانی كه بخواهند با این مکتب آشنا شوند و 

بدانند. می بایست با افکار و مبانی مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مأنوس  مبانی آن را



467 

 

باشند و یکی از بهترین جاهایی كه این مبانی تقریر  و تبیین شده در مرام و مسلك و كتاب های اصولی و 

 باشد.فقهی حضرت امام خمینی)ره( می

آن بزرگوار بلندی و فخامت و امتیاز خود را نشان  و در اینجاست كه ضرورت آشنایی با اصول و فقه

 دهد و راه رسیدن به قله های فکری مکتب سامرا را هموار می سازد.می

دو: نقطه اوج دیگر، مکتب اصولی مهمی است كه نمی توان از آن صر  نظر كرد و آن آراء و مبانی محقق 

یگاه بلندی و تا سط  عالی، بالا برد. بسیاری از اصفهانی رحمه الله علیه است. آن مرد بزرگ اصول را به پا

مبانی متعار  را رد، كرد و سخنان جدید را بر كرسی نشاند و با ابتکارات و نوآوری های خود مسایل 

بسیاری را وارد اصول كرد. این واقعیت است كه به طلبه درس خوان می فهماند كه از مطالب آن بزرگوار 

 های بدون آن نمی توان اطمینان كرد. نمی توان گذشت و به استنباط

و در اینجاست كه پی به موقعیت  و جایگاه ممتاز علمی، مرجع بزرگ، حضرت آیت الله میلانی رحمه الله 

علیه می بریم زیرا مرحوم میلانی تنها بزرگ مردی بود كه می توانست با كمال اقتدار آراء، افکار و مبانی 

ضی  دهد. و از این رو می توان گفت شناخت آراء فقهی و اصولی آیت محقق اصفهانی را تبیین كند و تو

الله میلانی رحمه الله علیه راه ورود به افکار بلند مرحوم محقق اصفهانی است و قله ای است كه فردی كه 

خود را مجتهد می داند، وادار می كند برای رسیدن به آن تلاش كند روی این جهت طلبه درس خوان می 

دوره خارج اصول ببیند یکی به سبك نجفی ها و آشنایی با افکار بزرگان آن دیار، و دیگر به سبك باید دو 

 سامرایی ها تا در نهایت به شناخت مبانی مرحوم محقق اصفهانی برسد.

مفاخر خراسان: دراینجا یک سوال فرعی پیش می آید و آن اینکه خود حضرت عالی در تحصیل چه 

 ای داشته اید؟رویه

جانب بعد از آن كه در مشهد مقدس و در قم بك دوره اصول متعار  را نزد بزرگان از اساتید گذراندم این

دیگر نیازی به درس خارج دیگری در خود نمی دیدم تا این كه به توصیة یکی از دوستان با برخی مبانی و 

ت كه من تاكنون غافل افکار سامرا آشنا شدم كه به خود آمده و متوجه شدم مطالب بسیار دیگری هم هس

بوده ام و خود را در سرزمینی خرّم و سرسبز و دیدم و اینجا بود كه با عزمی راسخ یك دوره اصول هم به 

سبك سامرایی به فضل خداوند گذراندم. در این بیداری درس خارج حضرت آیت الله العظمی اراكی رحمه 
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تی كه در خود داشت، نور درس خواندن را در دل الله علیه تمام تاثیر را داشت. زیرا آن درس با خصوصیا

 انسان روشن می كرد كه ثمرة آن جدیّت در تحصیل بود.

 تأثر دو استاد بزرگ حوزه از مشی علمی آیت الله

رفتید، از محضر مرحوم آیت مفاخر خراسان: شما در همان زمانی که به درس آیت الله علم الهدی می

 بردید؟ الله فلسفی هم بهره می

شمسی به درس خارج راه یافتند و مدت سه سال، هم زمان از محضر سه 1351بنده در مشهد در نیمه اول 

مدرس بزرگ حوزه علمیه مشهد بهره مند بودم. یکی از این دروس، درس آیت الله  فلسفی بود كه مباحث 

ه تا مبحث ضد در كرد. یادم هست كه من از اول مباحث اصول فقرا همانند مرحوم آقای خوئی تقریر می

شدم. درس دیگری محضرشان بودم. من در درس مکاسب ایشان هم كه شاگردان زیادی داشت، حاضر می

كردم، درس رفتم، خارج فقه آیت الله علم الهدی)ره( بود. سومین درس خارجی كه شركت میكه می

زیادی به درس آقای حضرت آیت الله جناب آقای سید حسین شمس)دام ظله( بود. این دو درس، شباهت 

میلانی داشت؛ منتهی درس آقای علم الهدی به جهت ارتباط طولانی مدت ایشان با مرحوم آقای میلانی، با 

شده بود و شاگردانی كه آقای میلانی را درك كرده بودند، باز از طرز بیان و درس و استقبال بیشتری مواجه 

ز این جهت امتیاز داشت كه حدود سی نفر از شدند. درس آقای شمس هم اعلمیت ایشان، متعجب می

كردند و به تعبیر دیگر درس ایشان از كیفیت بالایی فضلای شاخص حوزه در درس ایشان شركت می

 برخوردار بود.  

 برخورداری از معنویت، اخلاق و برخورداری از معارفی ناب 

ویت، اخلاق و برخورداری از معارفی امّا ویژگی دیگری كه در مرحوم آقای میلانی، بسیار شاخص بود، معن

های مختلف علوم اسلامی از جمله اخلاق و عرفان هم استاد بود و ناب در این زمینه بود. ایشان در زمینه

های علمیه قم و نجف، استاد فقه و اصول بودند و در ضمن، استاد دیده بود.كم نبودند، بزرگانی كه در حوزه

شدند؛ اما استاد دیده و پخته شده در این وادی نبودند. در حالی كه متخلق به اخلاقیات هم شمرده می

مرحوم آقای میلانی نزد اساتید اخلاق برجسته زمان خود، پرورش یافته و ساخته شده بود. روزی در اواخر 
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عمر شریف مرحوم آقای علم الهدی، برای عیادت خدمتشان رسیدم و در ضمن گفتم اگر مطلب خاصی از 

كنیم، به یادگار بماند. ایشان فرمود ای كه برای جوانان منتشر میی دارید، بفرمائید تا در مجلهآقای میلان

مرحوم آقای میلانی در نجف اشر ، پیش اساتید خاصی، چهار سال به طور مداوم، ریاضت كشیده بود كه 

دیث معصومین)ع( این گفتار مایه تعجب من شد! چون چهار سال ریاضت كشیدن، بسیار زیاد است. در احا

باشد، به « وجه الله»آمده است كه اگر انسان در سیر معنوی خود، چهل روز اخلاص بورزد و نظرش تنها 

وقتی چهل روز  63گردد.های حکمت از قلبش جاری میرسد و بنابر این حدیث، چشمهمقامات بالایی می

د داشت؟ به این نکته هم باید توجه كرد گذارد، چهار سال، چه آثار شگرفی در برخواهاین اثر را برجای می

تری خواهد رسید. و در این زمینه علامه تردید به نتای  درخشانكه اگر آن اهل ریاضت، سید باشد، بی

كرد كه حاج شیخ )مجتبی قزوینی(، خیلی به سادات توجه داشت و دوست محمدرضا حکیمی نقل می

گفت باطن سادات، بسیار درخشنده است و ین امر هم میداشت شاگردانش از سادات باشند و درباره علت ا

توانند، یك ماهه بپیمایند و حال اگر این كنند، سادات میچهار سال طی می –راهی كه دیگران در سه 

ریاضت در فضای معنوی و پر از نورانیت، نجف اشر  صورت بگیرد، آثار آن از حد و حساب بیرون 

و ما هرچه هم داریم، از نجف « انا مدینه العلم و علیّ بابها»امبر)ص( خواهد رفت؛ چرا كه به فرموده پی

مکتب تشیع، مدیون و مرهون نجف است. این حوزه به بركت وجود نازنین امیر المومنین)ع( داریم. حیات 

هزار سال سابقه علمی دارد و در گذشته بسیار جامع بوده و علوم مختلف در آن رونق و رواج داشته است؛ 

چه متاسفانه امروزه آن موقعیت را ندارد و امیدواریم به بركت دعای امام زمان )ع (، دوباره منزلت و اگر

 جایگاه خودش را بیابد. 

به هرتقدیر مرحوم آیت الله میلانی به مدت چهار سال، زیر نظر استادان خاص مانند آیت الله قاضی 

ایشان خیلی نزدیك هم بوده، به ریاضت پرداخته و كه با « سید عبدال فار مازندرانی»طباطبایی و مرحوم 

آبدیده شده است. این چهار سال جدا از حدود بیست و چهار سالی است كه به قول مرحوم حجت الاسلام 

و المسلمین جناب آقای سید محمدعلی میلانی فرزند آیت الله میلانی، ایشان از محضر محقق اصفهانی به 

-برد؛ چون محقق اصفهانی هم علاوه بر برجستگیبه اخلاق الهی بهره میعنوان یك سالك و استاد متخلق 

                                                           
 ری الله ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه.من اخلص لله اربعین صباحا یج-1
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تردید این العاده در فقه، اصول،  فلسفه و تفسیر قرآن، صاحب مقامات بالای معنوی نیز بود و بیهای فوق

 كرد. ها را به شاگردانش بالاخص آیت الله میلانی منتقل میویژگی

كه خود، اهل « ملاآقاجان زنجانی»نقل شده است كه یك روز  درباره جایگاه عرفانی محقق اصفهانی

شود. مکاشفات و معنویات بوده، در حرم مطهر امیرالمومنان برای حاجتی به آن حضرت امیر)ع( متوسل می

حضرت با اشاره به مرحوم اصفهانی كه در حرم بوده، فرموده بودند برو مطلبت را از آن شیخ بپرس! ، 

خواهم یك مطلبی را با شما در میان وم اصفهانی رفته، زانو زده و گفته بود آقا! من میملاآقاجان، پیش مرح

-ام؛ ولی چون آقا فرمودهبگذارم. ایشان گفته بود من دوازده سال است كه بین زیارت با كسی صحبت نکرده

 دهد كه ایشان هم، كلام امام را شنیده بود.اند، من در خدمت شما هستم. این نشان می

 وجه به عرفان و توحید عملی ت

فرمود كه آیت الله در باره عرفان و توجه خاص مرحوم آقای میلانی به توحید، مرحوم آقای علم الهدی می

روی آن نوشته بود، در جایی از اتاقش نصب « الابذكر الله تطملن القلوب»میلانی، تابلویی را كه آیه شریفه 

خصوص ارادت ایشان به مقام ولایت ائمه معصومین)ع(، بخصوص  كرده بود كه از هر جهت دیده شود. در

حضرت صاحب الامر)ع( نیز تابلویی بالای سرش در اتاق نصب كرده بود كه این شعر با خطی خوش در آن 

یعنی كه سر من به فدای قدم /بالای سرم نام تو را نقش نمودم !یا مولای یا صاحب الزمان »نوشته شده بود: 

كرد كه هر می زمینه به جهت ارادت بالایی كه به امام زمان)ع( داشت، به طلاب نیز توصیهدر همین «توست

روز حداقل پن  دقیقه با امام زمان)ع( صحبت كنید. جنبه دیگر مرحوم آقای میلانی كه شاید كمتر گفته شده 

كسی دستی در این شد كه است، شناخت بالای ایشان از علوم غریبه است و در این ارتباط اگر متوجه می

-اند، برای استفاده و بهرهشد و این ارتباط گرفتن، چنان كه برخی گمان كردهعلوم دارد، به او نزدیك می

؛ بلکه چون 64ها را پیموده بودبرداری علمی و دست یافتن به اسم اعظم نبود؛ چون خود ایشان این وادی

 نشست. كرد و به گفتگو میمیكرد، با او ارتباط برقرار احساس سنخیت با آن فرد می

                                                           
-تهبه عنوان موید این مطلب جا دارد عرض كنم كه وقتی ورثه مرحوم آقای میلانی به منزل ایشان در نجف رفته بودند، به ختوم، دستورات و نوش-2

 رساند .كه عمل به آن، انسان را به كمال می هایی در زمینه علوم غریبه برخورد كرده بودند؛ در این آثار به جا مانده، مطالبی وجود دارد
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 خاطرات از آیت الله میلانی

حال می رویم به محور سوم كه آیت الله العظمی میلانی در آینه خاطرات بود، به خاطراتی درباره ایشان 

 كنم.اشاره می

گفت، مرحوم آقای میلانی به بنده گفت می« محمدرضا حکیمی». خاطره اول این است كه استاد علامه، 1 

به مشهد آمدند ما را خبر كنید تا به دیدن ایشان برویم. جناب آقای  65«علی اكبر الهیان»تی آقای شیخ وق

الهیان وقتی به مشهد می آمد، جهت زیارت چهل روز می ماند و لذا این مرتبه كه به مشهد آمد ابتدا به منزل 

سه شب در منزل ایشان به سر  -همشیره زادة خود، حضرت آیت الله حاج شیخ مجتبی قزوینی رفت و  دو

برد و سپس طبق معمول، به مدرسه نواب و حجره ما آمد و من هم بنا به سفارش آشیخ مجتبی، ملازم ایشان 

بودم؛ ایشان به من گفت در كنار آقای الهیان بمان و هم از وجودش استفاده كن و اگر كاری هم داشت، 

ذشت، من به ایشان عرض كردم: آیت الله میلانی از من برایش انجام بده!. چند روز كه از آمدن ایشان گ

خواسته است كه آمدن شما را به ایشان اطلاع بدهم تا به دیدار شما بیایند. ایشان تاملی كرد و گفت ما 

كنم ایشان قصد كرده بود و یا ایم برای زیارت امام رضا )ع( و وقت برای دید و بازدید نیست. فکر میآمده

خواست این زمان معین شده را صر  كار دیگری كند، با این   برای زیارت داشت و نمیبرنامه خاصی فق

حال، وقتی ایشان جواب منفی داد، انگار آب سردی روی من ریخته باشند و من متحیر شدم كه به آقای 

ن ملاقات رفت واگر امکاآمد، مشتاقانه به دیدار ایشان میمیلانی چه بگویم؟ چون هر بزرگی كه به مشهد می

شد تا زمینه ملاقات را فراهم كند؛ اما ایشان علیرغم درخواست آقای میلانی نبود، به وسائطی متوسل می

توانستم به آقای میلانی به عنوان كرد. معضل من این بود كه از یك جهت نمیبرای ملاقات، از آن امتناع می

و از سوی دیگر قطعا آقای میلانی متوجه آمدن  یك مرجع برجسته بگویم كه فلانی دیدار با شما را نپذیرفت

كرد كه چرا موضوع را به من نگفتی؟ كه همین اتفاق هم افتاد شد و آن وقت از من بازخواست میایشان می

و یك روز كه من در بیرونی بیت بودم آقای میلانی آمد و گفتند: آقای حکیمی! مگر من به شما نگفته بودم 

اید! آقای و شما به من نگفته ه من خبر بدهید تا به دیدن ایشان بروم؛ الان ایشان آمدهوقتی آقای الهیان آمد ب

                                                           
مرحوم شد و در وادی السلام قم دفن شد.  قرار 1339، از اوتاد قزوین بود كه در سال «سید موسی زرآبادی» یکی از بزرگترین شاگردان مرحوم آقا -3

ه كنار قبر ایشان حاضر شدیم و دیدیم بدن ایشان سالم است. بود برای ایشان یادمان بگیرند كه قبرش در وادی السلام  فروریخت و ما نه نفر بودیم ك

 ماند.آن عالم وارسته و زاهد، هر وقت برای زیارت امام رضا)ع( می آمد، به مدت چهل روز در مشهد می
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خورد. روی این حساب برای گفت من دیدم، هرچه بگویم، به این سید و مرجع بزرگوار، برمیحکیمی می

ب شوم، بهتر خدا سرم را پایین انداختم و از خجالت، عرق ریختم و دم برنیاوردم و با خودم گفتم من خرا

از این است كه ایشان ناراحت شود. این قضیه گذشت و در همان مجلس كه فضلاء و علمای مشهد حضور 

علامه امینی گفت: این كتاب با همه اتقانش، یك اشکالی دارد و « ال دیر»داشتند، آقای میلانی در باره كتاب 

 درست نیست. آورده است و این « رضی الله عنه»آن این كه پس از اسم خلفا 

ام را پیش ایشان به دست آورم. لذا گفتم: در اینجا من دیدم مثل این كه الان وقت آن رسیده كه آبروی رفته

آقا، مرحوم علامه امینی هر جا كه نقل قول كرده مثلا از طبری و دیگران، چون این عنوان در آن ماخذ بوده، 

شان، مستقلا اسم خلفا را ذكر كرده، از رضی الله عنه برای رعایت امانت آورده است؛ اما جائی كه خود ای

استفاده نکرده است. ایشان گفت: نه این طور نیست. من عرض كردم دستور بدهید جلد ششم ال دیر را 

كرد نشان دادم. وقتی ایشان بیاورند وقتی آوردند من كتاب را ورق زدم  و مواردی را كه حر  مرا تایید می

كرد، دركمال انصا  و حق شناسی فرمود خدا خیرتان بدهد چه مطلب مهمی را به من آن موارد را مشاهده 

گفت من رفت. آقای حکیمی میگفتم، آبرویم میگوشزد كردید! اگر من این مطلب را در جای دیگری می

 چون در آن مورد به خاطر خدا از آبرویم مایه گذاشتم، در اینجا خدا آبرویم را به من بازگرداند. 

را در بالاسر « آقا بزرگ تهرانی»فرمود من خاطره دوم هم باز از جناب آقای علامه حکیمی است كه می .2

حضرت امام رضا)ع( دیدم و از ایشان اجازه نقل حدیث خواستم. ایشان گفت اشکالی ندارد؛ منتهی آیا 

. بعد من م شهر ما بپرسیدترین عالتوانید از آقای میلانی، بزرگكسی هست كه شما را معرفی كند؟ گفتم می

دانم مرحوم از ایشان جدا شدم و ایشان با آقای میلانی ملاقات كرده بود و درباره من پرسیده بود و من نمی

آقای میلانی چه چیزی به ایشان گفته بود كه دیدم مرحوم آقا بزرگ، یك اجازه نامه بلند و سط  بالا برای 

 من نوشت و داد.  

دانید كه در زمان شاه، قرار بود یك كنم. مینقل می« آیت الله العظمی منتظری»مرحوم  . خاطره سوم را از3

« سپهبد قرنی»عملیات نظامی برای براندازی رژیم پهلوی، زیر نظر آقای میلانی و هدایت و فرماندهی

-ری میصورت بگیرد كه نافرجام ماند و عوامل این عملیات، شناسائی و دستگیر شدند؛ مرحوم آقای منتظ

گفت من در همان ایام خدمت آقای میلانی در مشهد رسیدم. ایشان از من پرسید شما الان در اطرا  نجف 
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برید؟ گفتم بله! گفت: پس به آن منطقه بروید و مراقب اوضاع باشید؛ چون در چند آباد و اصفهان به سرمی

بعد ما خبردار شدیم كه رژیم یك گفت چند روز روز آینده قرار است اتفاقاتی بیفتد. آقای منتظری می

كودتایی را كشف كرده است. بعد از كشف این برنامه نظامی، چون آقای میلانی هم درگیر قضیه بود، 

 ، رییس وقت ساواك، به مشهد آمد و به طور غیر رسمی از ایشان بازجوئی كرد.    «پاكروان»

كرد كه در منطقه کی از فضلای تبریز نقل میو المسلمین جناب آقای  سید نصیر كماری ی  . حجت الاسلام4

كه هم دوره آقای میلانی و مرحوم علامه « آیت الله حاج شیخ محمد صادق مدرسی»ما بزرگمردی به نام 

كرد و در علوم غریبه ورود داشت. آیت الله میلانی به ایشان نامه نوشته طباطبایی در نجف بود، زندگی می

موجود است( كه تعدادی كتاب امانتی پیش من هست كه صاحبانش را نمی  بود)این نامه پیش آقای كماری

دانید، خواهم با استفاده از علومی كه میایم صاحبانش رانیافته ایم؛ از شما میشناسم و هرچه جستجو كرده

مالکان این كتب را پیدا كنید و به ما اعلام دارید. مرحوم مدرسی هم این درخواست را اجابت كرده و 

حبان آنها را پیدا كرده و به جناب آقای میلانی خبر داده بود كه كتاب ها مال چه كسانی است. آقای صا

ای نوشته بود و ضمن تشکر و سپاسگزاری، مرقوم كرده بود كه شما عویصه بزرگی را از میلانی متقابلا نامه

 زندگی من حل كردید و برای ایشان دعا كرده بود.

از بزرگترین شاگردان مرحوم آشیخ « آیت الله سیستانی»، برادر «محمود مجتهدی آیت الله سید». مرحوم 5

مجتبی قزوینی كه در مشهد بود و ما خدمت ایشان كفایه را خواندیم، نقل كرد كه یك روز ما خدمت آقای 

پر میلانی بودیم و آقای علم الهدی هم حضور داشت. برای آقای میلانی، چای كم رنگی  آوردند. آقا گفت 

رنگش كنید! ما چون جرأت نداشتیم با خود آقا حر  بزنیم، رو كردیم به آقای علم الهدی و گفتیم آقا، 

كند كه كم رنگ خورد پس فرقی نمیخورد یا برای قندش؟ اگر برای قندش میچای را برای رنگش می

علم الهدی نتوانست خورد، پس قند، اینجا چه نقشی دارد؟ آقای باشد یا پررنگ! و اگر برای رنگش می

خورند، پسر های ما را شنیده بود، فرمود چای را برای كیفش میجوابی بدهد؛ اما آقای میلانی كه حر 

 جان! در كیف كردن هم، قند و هم رنگ، هر دو دخالت دارند.

مفاخر خراسان: آیا شما در مدارسی که آقای میلانی سازماندهی کرده بود تا طلاب در آنجا آمادگی 

 ؟زم را برای حضور در درس خارج پیدا کنند، هم بودیدلا
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 كردم.شد، شركت میبنده در مدارس ایشان درس خوانده بودم و در درس اصول كه در مدرسه برگزار می

 مفاخر خراسان:آن سیستم درسی مدارس، بعد از آیت الله میلانی هم ادامه پیدا کرد ؟

بعد از پایان دوره، ما با آن سیستم و نظام آموزشی، كاری واقعش این است كه چون خیلی حساس نبودیم و 

 خواندیم، از ادامه یا توقف آن بی اطلاعم.   نداشتیم و درس را به طور آزاد می

 داد ؟مفاخر خراسان : آقای میلانی فلسفه هم درس می

ت و به علامه دانست و بر مباحث آن مسل  بود و احاطه داشگفت؛ اما كاملا مینه، ایشان فلسفه نمی

حکیمی هم كه از ایشان در باره لزوم خواندن فلسفه پرسیده بود، جواب داده بود كه این یك صنعت است 

 و طلبه باید بداند و از آن آگاه باشد.

 مفاخر خراسان: فضای عمومی و مردمی شهر نسبت به آیت الله میلانی چگونه ارزیابی می شد؟

باعث تنهایی آقای میلانی و عدم توجه به عظمت ایشان و طبعا البته در خصوص جو و فضای مشهد كه 

بهره نبردن شایسته از این مرد كم نظیر گردید، باید عرض كنم كه عموم مردم و علمای مشهد بخصوص 

دادند. كسانی كه در مبارزه نبودند، توجه شان به نجف بود و مردم را برای تقلید به مراجع نجف ارجاع می

مبارزه میانه خوبی با آقای میلانی داشتند و لکن افرادی بین آنها بودند كه نسبت به آیت  علمای بزرگ اهل

الله میلانی راه افراط گری را می پیمودند و یادم هست كه جماعتی از افراد انقلابی و مبارز  علیه آقای میلانی 

فتن شهریه ایشان حرام است و گفتند كه گركردند و به طلابی كه نانی برای خوردن نداشتند، میتبلیغ می

نشست طوری حرمت این عالم وارسته را شکسته بودند كه یك فرد كم سن و سال، جلوی آقای میلانی می

 كرد. و با ایشان بحث و محاجه می

 غربت آیت الله میلانی در میان مقدسین

داشتند و برخی از انقلابیون ای نمرحوم آقای میلانی واقعا در مشهد غریب بود؛ چون مقدسین با ایشان میانه

ای كردند. در حالی كه آقای میلانی شخصیت وارستهسط  پایین و معمولی هم ندانسته، ایشان را تخریب می

بود و این مسائل و تعینات، اصلا برایش مطرح نبود. مخالفان ایشان هیچ شناختی از آقای میلانی در آن 

وجه به این مسائل، به وظائف الهی خود مش ول بود و فضای مسموم نداشتند و خود ایشان هم بدون ت
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ها اسم مرا نیاورید و برای كرد كه در سخنرانیداشت و با آنها شرط میطلاب را برای تبلیغ دین گسیل می

 هایی بود كه سالها متحمل شده بود. تروی  مرجعیت من، اقدامی نکنید و این وارستگی، حاصل ریاضت

ها و بعضا اهانت ی كه فوق گفته شد، قابل تذكر است و آن این كه علیرغم مخالفتیك نکته در باره مطالب

شد، افراد شاخص و پیشتاز مبارزه در مشهد مانند هایی كه نسبت به آقای میلانی در مشهد روا داشته می

 ای، مقام معظم رهبری، آقای محامی و مرحوم آقای طبسی،مرحوم شهید هاشمی نژاد، آیت الله خامنه

داشتند؛ البته در میان انقلابیون، شخصی بود كه حرمتی و اهانت  نسبت به آقای میلانی روا نمیهیچگونه  بی

كرد. یادم كرد؛ اما ایشان موقعیت چندانی نداشت و كسی به حر  ایشان توجهی نمیگاهی تند روی می

رازی)ره( تحصن كرده بودند. و هست یك بار جمعی از روحانیون و مردم در بیت آیت الله سید عبدالله شی

ای نوشت و گفت این برگه را ببرید و در بازار بزرگ بخوانید آن شخص هم آن جا بود، مطلبی را روی برگه

اند؛ كسی به حر  ایشان توجهی نکرد و گفتند ما تا بازار را تعطیل كنند؛ چون علماء اینجا تحصن كرده

پذیریم. و آن فرد چون مردمی نبود، چندان بگوید، می« اد تهرانیمیرزا جو»شناسیم. ما هر چه ایشان را نمی

 تاثیر گذار نبود. 

 احترام به آیت الله میلانی در نزد علمای انقلابی مشهد

شما می دانید كه اینجانب با همه این بزرگانی كه اسمشان را بردم، ارتباط نزدیکی داشتم. شهید هاشمی نژاد 

-ن رسائل و مکاسب خوانده بودم. در منزل و مسجد آقای محامی منبر میاستاد من بود و من خدمت ایشا

رفتم و اتفاقا یك بار هم در مسجد ایشان دستگیر شدم. در اولین پنجشنبه شب هرماه نیز در منزل مرحوم 

رفتم. این جلسه برای من از اهمیت زیادی برخوردار بود، به طوری كه اگر احیانا به آیت الله طبسی منبر می

-كردم، بلافاصله بعداز رفع گرفتاری و مشکل، این برنامه را ادامه میجهت گرفتاری، توفیق منبر پیدا نمی

دادم. با مقام معظم رهبری هم كه جهت برگزاری جلسات فکری و اعتقادی، به منزل پدر ما رفت و آمد 

حرمتی و ای كه حاوی بیداند كه من از هیچ یك از این عزیزان، جملهداشت، در ارتباط بودم. خدا می

ای، مقام معظم رهبری در همان اهانت نسبت به آیت الله میلانی باشد، نشنیدم. حتی خود آیت الله خامنه

 زمان در گفتگویی كه با هم داشتیم، از دو خصوصیت روشنفکران آن زمان، گله مند بود؛ 
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ه و بحث های اجتماعی و سیاسی تمام فرمود معنویت، در میان این قشر، به شدت افت كرداول این كه می

اوقات بعضی از افراد را گرفته است و دیگر جای چندانی برای دعا، مناجات و یاد خداوند در میان آنان 

 نمانده است. 

كنند. ایشان دارند و به شخصیت هایی مانند مطهری و... اهانت میدوم این كه حرمت بزرگان را نگه نمی

-ها را انجام میها، این اهانت ها  و كمونیستاز روشنفکران با پشتوانه ماركسیستمعتقد بود كه این دسته 

اندازند، به طوری كه وقتی در میان روشنفکران قرار می گیریم، جرأت دهند و بزرگان را از چشم مردم می

، این دو تعریف از جناب آقای مطهری را نداریم؛ اما با حضور حضرت امام خمینی و موقعیت ممتاز ایشان

سد بزرگی كه وجود داشت، از میان برداشته شد. اول این كه توجه به معنویت، دعا، نیایش، زیارت و... كه 

شد، رواج پیدا كرد و مقبولیت یافت. روی این حساب ایشان از من خواست در ضد ارزش محسوب می

یان یك نکته اخلاقی، به رشد مجالسی كه با روشنفکران داشت، حضور پیدا كنم و با خواندن یك حدیث و ب

معنویت آنها كمك كنم. دوم این كه از  اهانت به بزرگان كاسته شد. مقصود آن كه همه این بزرگان مبارز 

تر، واقعا كم لطفی وجود داشت و كردند؛ اما در سطوح پایینوانقلابی، حرمت آیت الله میلانی را حفظ می

شدند، واقعا مجلس معصیت بود. آن كه این افراد جمع میداشتند و مجالسی حرمت ایشان را نگه نمی

شدند و غریب بودنی كه در باره مرحوم آیت الله میلانی گفتم، مربوط به این گروه از افراد بود كه جمع می

 كردند.   به ایشان بی حرمتی می
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الاسلام و المسلمین علی اکبر الهی خراسانیمصاحبه با استاد حجت  

 

 درآمد

ه.ش در نیشابور  1321، متولد سال خراسانی الهی اكبر علی ستاد و محقق فرزانه، حجت الاسلام و المسلمینا

است. در حوزه علمیه مشهد، از محضر بزرگانی همچون حضرات آیات: حاج شیخ محمدتقی ادیب 

آقا تهرانی، حسنعلی مروارید، حاج میرزا جواد  شیخ حاجنیشابوری، شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد، 

 از و بّرد بهره …حاج شیخ مجتبی قروینی، حاج سید محمدهادی میلانی، حاجی سید عبدالله شیرازی و 

 و دریافت كرد« اجازه حدیث»ایشان از مشایخ حدیثی متعددی . توشه گرفت ایشان، تقوای و دانش خرمن

 موفق 1344 وی در سال .خر گردیداز سوی چند تن از اساتید خود، مفت« اجازه اجتهاد»همچنین به دریافت 

 رشتة در كارشناسی دانشنامة دریافت به 1352 سال در و شد تهران از منقول علوم مدرّسی گواهینامة اخذ به

گردید. تأسیس اولین مركز  موفق مشهد اسلامی معار  و الهیات دانشکدة از اسلامی حقوق مبانی و فقه

هد یعنی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در سال پژوهشی رسمی در زمینه علوم اسلامی در مش

استاد علی اكبر الهی خراسانی از ابتدای تأسیس تا موعد بازنشستگی مرهون تلاش و همت وی است.  1363

، ریاست این مجموعه علمی را بر عهده داشته و اداره عالمانه آن در طول این مدت، در كنار 1394یعنی 

 .ن افتخارات فراوانی را آفریده است. ایشان هم اكنون عضو هیلت مدیره بنیاد استهمت و تلاش محققان آ

 خراسانی، الهی اكبر اثر شیخ عباس قمی با تحقیق و تصحی  علی «والآثار مدینةالحکم و سفینةالبحار» كتاب

ر را الحسنه در كشواولین صندوق قرض 1342وی همچنین در سال  .شد ایران اسلامی جمهوری سال كتاب

اندازی فروشگاه تعاونی جهت تأسیس نمود كه تا امروز مدیریت آن را برعهده دارد و در كنار آن با راه

 كمك و عنایت ویژه به طلاب عمر خویش را مصرو  داشته است.

رود در نوشتار ذیل به اجمال به شمار میالله العظمی میلانی بهوی كه از شاگردان ویژه و نزدیك به آیت

های مدرسه عالی كند و پس از آن، در گفتاری به ویژگیشخصیتی استاد بزرگ خویش اشاره میابعاد 

 پردازد.  اندازی گردید میالله العظمی میلانی راهحسینی كه به همت آیت

*** 
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 های مدرسه عالی حسینیابعاد شخصیتی استاد بزرگ و ویژگی

از مراجع برجسته و فقهای نامدار شیعه و از  –ه قدّس سرّ –الله العظمی سید محمّد هادی میلانی  آیت

ش. به مشهد مشر   1333مرداد  18ق. /  1373های علمیّه، در روز عرفه سال گذاران نظام نوین حوزهپایه

سال تلاش  22شد و به دعوت و اصرار علمای بزرگ این شهر، در مشهد رحل اقامت فکند و در مدت 

های آموزشی و و اصول، تأسیس مدارس علمیه، ساماندهی برنامه مخلصانه، در عرصه تدریس خارج فقه

 هایی استوار و برجسته برداشت.پژوهشی حوزه و تربیت فضلا و نخبگان گام

های علمی و رجال منزل بیرونی آیةالله میلانی همواره محل آمد و شد علما، فضلا و مردم مؤمن بود و چهره

 شتافتند.له میی اسلامی به دیدار معظّمبرجسته دینی از سراسر ایران و كشورها

دیدار دكتر عبداللطیف بدوی رئیس جامعة الازهر، دكتر شیخ محمّد فحّآم مفتی اعظم و رئیس الازهر مصر و 

المذاهب الاسلامیه مصر، علّامه شیخ محمّد جواد همراهان، علّامه شیخ محمّد تقی قمّی رئیس دارالتقریب بین

کاشف، شیخ حسن خالد مفتی و دكتر صبحی صال  از علمای لبنان، علّامه شیخ محمّد م نیه مؤلف التفسیر ال

جواد شرّی رهبر شیعیان آمریکا، شیخ محمّد بن علی اكوع زیدی وزیر دادگستری یمن، علّامه شیخ احمد 

ز ای در مطبوعات آن روكفتارو مفتی سوریه و استاد گنجعلی اوغلی از آن جمله است كه بازتاب گسترده

 ایران به همراه داشت.

 18ق. / 1392الآخر دیدار تاریخی و به یادماندنی با علّامه شیخ احمد كفتارو در شب چهارشنبه ششم ربیع

مسجد گوهرشاد و با  –ضلع غربی  –ش در جلسه درس فقه آیةالله میلانی در شبستان 1352اردیبهشت 

رفت. نگارنده خوب به خاطر دارم چون شیخ حضور تمامی شاگردان درس از جمله بنده كمترین انجام گ

كفتارو وارد جلسه درس شد، استاد مش ول تدریس بود و به احترام مهمان، درس را به زبان عربی ادامه داد. 

نحن كلّنا شیعة إذا كانت »پس از پایان درس، شیخ كفتارو، سخنرانی جالبی ایراد كرد و در اثنای آن گفت: 

 «رسول الله صلّی الله علیه و آله، و من لم یتشیّع فلیس بمسلم. بیتالشیعة معناها حبّ آل

نظیر نسبت به مسائل روز كشور، الله میلانی با آگاهی از شرای  زمان و مکان و با بینش عالی و كممرحوم آیة

های های سیاسی آن روز، به خصوص نهضت اسلامی ایران، نقش فعال داشت. ارتباط با شخصیتدر جریان

های بیدارگر و مؤثّر به ی و دانشگاهی، انتشار بیانیه و اعلامیه درباره مسائل جاری كشور و ارسال پیامفرهنگ

 رود.فرهنگی ایشان به شمار می –های اسلامی خارج از كشور، از جمله اقدامات سیاسی كنگره
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صیل و كمال تبیین خصال حمیده و ملکات فاضله آن مرحوم را مجالی دیگر و فرصتی بیشتر باید تا به تف

البیت علیه السلام و حضرت امام گردد، اما به اجمال باید گفت: او به حق عالمی وارسته، عارفی دلباخته اهل

 عصر صلوات الله علیهم اجمعین بود.رضا و حضرت ولیّ 

 ارادت ایشان به اهل بیت )ع(

وان قادتنا كیف نعرفهم؟ است در جلدی با عن 8گواه ارادت ایشان به اهل بیت )ع( تألیف یك دوره كتاب 

 البیت علیهم السلام از منابع و مصادر معتبر اهل سنّت.شرح حال و اثبات حقّانیت و امامت ائمه اهل

این نکته شنیدنی است كه در زمان توسعه فلکه حرم، منزل مسکونی آیةالله میلانی در معرض تخریب قرار 

اما ایشان كه ن بپردازند و یا منزلی برای معظّم له تهیه كنند گرفت، هر چه خواستند بهای منزل را به ایشا

آخر عمر من است احتیاجی به منزل »نپذیرفت و فرمود: بود، این را عاشق دلباخته امام رضا علیه السلام 

 لذا پشت سند مالکیت را امضا و منزل را رایگان به آستان مقدس رضوی اهدا فرمود.« نیست.

تا رحلت آن عار  بینادل دو ماه « آخر عمر من است»تخ  ایشان كه فرموده بود عجیب است از تاریخ دس

 و چند روز بیشتر فاصله نشد.

گواه عشق و ارادت بسیار ایشان به حضرت ولی عصر )ع ( این چنین است كه در كتابخانه شخصی آیةالله 

شد و در آنجا برگزار می كه دیدارهای خصوصی و جلسات استفتاء نیز -واقع در اندرون منزل –میلانی 

نشست و له روی تشك و پشت میز مطالعه مینگارنده بارها در این دیدارها و جلسات حضور داشتم، معظّم

 بالای سر ایشان تابلوی بزرگی نصب شده بود كه بر روی آن عبارت ذیل نقش بسته بود:

 یا صاحب العصر و الزّمان ع ّ الله تعالی فرجك

 یعنی كه سر من به فدای قدم تو ا نقش نمودمبالای سرم نام تو ر

 هم اكنون این تابلوی زیبا در اتاق پذیرایی مرحوم فرزندشان موجود است.

-نگر، دوراندیش و آیندهالله العظمی میلانی بسیار با وقار و مبادی آداب، فروتن و مهربان، دقیق و ژر آیت

و فلسفی، توانست در حوزه درسی خود نخبگانی را نگر و بالاخره استادی فرزانه بود كه با دقّت عقلی 

 بپروراند كه پس از او صاحب كرسی تدریس و ناشر افکار و مبانی علمی او شدند.
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های مقدماتی و عالی كه برای دورههای نوینی داشت چنانهای علمیه برنامهمعظّم له برای ساماندهی حوزه

مقدماتی و متوسطه، مدرسه عالی حسینی و  دروس حوزوی سه مدرسه تأسیس فرمود: مدرسه سطوح

مدرسه امام صادق علیه السلام، بر كدام از این مدارس برنامه مدوّن پن  ساله و برنامه تفصیلی روزانه داشت 

 شد.كه با همکاری جمعی از مدرسان برجسته حوزه و تنی چند از اساتید دانشگاه اداره می

حسینی تا پایان، در مدیریت مدرسه و نیز در تدریس دروس علم  اندازی مدرسه عالینگارنده از آغاز راه

الحدیث، ل ات القرآن و مذكّرات حول المتون، با دیگر استادان از جمله نواده دانشمند آن مرحوم 

 ام.حجةالاسلام والمسلمین دكتر سید فاضل میلانی همکاری صمیمانه داشته

برجسته علوم اسلامی و هوش و استعداد خدادادی و تلاش مندی از محضر استادان آن مرحوم به بركت بهره

ها متخصص و كوشش شخصی توانست در علوم اسلامی همچون فقه، اصول، فلسفه، كلام، تفسیر و غیر این

 نظر گردد و آثاری را به شرح زیر از خود به یادگار گذارد:و صاحب

 جلد 11محاضرات فی فقه الإمامیة در  -1

 جلد 8 قادتنا كیف نعرفهم؟ در -2

 تفسیر سوره جمعه و ت ابن -3

 مختصر الأحکام -4

 مناسك ح  -5

 حاشیه بر عروة الوثقی -6

 نخبة المسائل -7

 و آثار دیگری كه متأسفانه هنوز به چاپ نرسده است.

 اما درباره مدرسه عالی حسینی:

 زهحو در هیعال لاتیتحص با و میعل یتیشخص ،یلانیم العظمی اللهآیت مرحومشوم كه دوباره یادآور می

. آمدندیم حساب به سازو جریان نوگرا یتیشخص زین روز مسائل با برخورد نهیزم در كه بود نجف هیعلم
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 ژهیو تیعنا مدرسه، سیتأس در موارد یبرخ بر اساس، نیا بر و داشتند منظم و یلاتیتشک یاهیروح شان،یا

 سطوح در طلاب منظم یبندهطبق طلاب، منظم ابیغ و حضور به توانیم موارد نیا جمله از كه داشتند

 را حوزه یسنت نظام با متفاوت و مختلف یهارشته زین و یجد و منظم امتحانات و یابیارزش نظام مختلف،

 .برد نام

 و مطلوب سط  در را یمقدمات یهاآموزش و دروس یبرخ و شدندیم یمقدمات مدرسه وارد طلاب ابتدا در

 و گذاشتندیم گام یعال مدرسه به طلاب نیا آن، از پس. فتندگریم فرا یآموزش منظم ستمیس كی براساس

 .دندیبخشیم قوت و عمق زین خود نیشیپ مطالعات به د،یجد دروس یریفراگ بر علاوه

 و دانشمند نامبل  تیترب، دارد وجود مدرسه اساسنامه در نچهآ براساس و مدرسه یآموزش ستمیس یمبنا بر

 و محققان پرورش زین و باشند روز تمدن و فرهنگ از مطلع و زمان اعاوض به آشنا كه زكاریپره سخنوران

 را عیتش حقه معار  و اسلام قیحقا ف،یتأل و قیتحق و رساله و مقاله نوشتن قیطر از بتوانند كه یسندگانینو

 مدرسه برنامه سرلوحه در دهند، اشاعه جوان نسل و كردهلیتحص طبقه خصوصبه و طبقات عموم نیب در

 . است گرفته قرار ینیحس یعال

 كلام، ر،یتفس: از بود عبارت آن مواد كه شدیم ینیبشیپ طلاب یبرا یدرس برنامه اساس، نیهم بر

 ترجمه و مکالمه مناظره، و خطابه اسلام، خیتار ت،یولا نحل، و ملل ث،یالحدعلم القوائد،اتیآ الاحکام،اتیآ

 از خارج از زین مجرب دیاسات اساس، نیهم بر .(یفرانسو و یسیانگل) خارجه زبان و یفارس اتیادب ،یعرب

 .شدیم برقرار انیحوزو و دانشگاه دیاسات انیم یتنگاتنگ ارتباط و شدند وارد حوزه  یمح به حوزه،  یمح

 تیفعال مدرسه در مشترك طوربه ،یلانیم فاضل دیس یآقا جناب و بنده ،یلانیمالله آیت مرحوم نظر بر بنا

 و متون ریتکث و هیته تا گرفته یابیارز و ابیغ و حضور تا یدرس یزیربرنامه از. میداشت یریتیی و مداجرا

 سیتدر خودمان زین را دروس از یبرخ از،ین حسب به آنکه حال. بود ما خود عهده بر ،یآموزش جزوات

 . میكردیم

 : دارد وجود توجه قابل نکته چند ان،یم نیا در

 برای پرونده در هاآن یلیتحص موارد و اطلاعات ثبت و طلاب یبرا یلیتحص منظم پرونده لیتشک. 1

  ی؛ابیارزش
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  ؛مدرسه در حاضر طلاب میعل سط  برآورد منظوربه یابیارزش منظم نظام كی وجود. 2

 ازین مورد یهاكتاب و جزوات كه یزمان در مدرسه یهابرنامه با مناسب یآموزش جزوات نیتدو و هیته. 3

 ؛نداشت وجود سط  نیا در

  ؛برنامه فوق یهابحث ارائه برای یعسگر علامه مرحوم همچون نامدار یهاچهره و افراد یبرخ حضور. 4

 . ندیآیم حساب به یحوزو میعل موفق یهاچهره از زین حاضر حال در كه مدرسه لیالتحصفارغ طلاب. 5

 و فقه بر آن تمركز كه شد سیتأس زین( ع)صادق امام مدرسه ،ینیحس یعال مدرسه كنار در و مبنا نیهم بر

 آن ینید علوم یهاحوزه در  یرا اصول و فقه سیتدر از زیمتما زین آن در اصول و فقه البته و بود اصول

 .بود زمان

 و یآموزش ستمیس گر،ید یسو از و بود منظم یابیارزش ستمیس كی فاقد حوزه، یسنت نظام نکهیا به توجه با

 خود كه یاتجربه یمبنا بر بود، یابیارز قابل آن ضعف و قوت نقاط و شده تجربه ها،دانشگاه در یابیارزش

 ،یدانشگاه یآموزش ستمیس قوت نقاط از یریگبهره با تا میكرد یسع م،یداشت یدانشگاه لاتیتحص از ما

 . میكن فراهم ینید علوم لیتحص یبرا را نهیبه یساختار

 . داشت یهمپوشان  یرا یحوزو مباحث با كه بود یاگونهبه ،شانیا و بنده یلیتحص رشته ،هم اتفاقاً

 كرد، اشاره آن موفقیت تلاش بنده و دیگران در اداره مدرسه عالی حسینی به به توانیم كه ینکات جمله از

 برخورد کسانی صورت به محصل، افراد همه با و میبود گذاشته كنار را یستیرودربا و تعار  كه بود نیا

 استثناء، بدون كند، عمل ،كردیم امضا یلیتحص سال یابتدا كه یتعهد به توانستینم كه هركس. كردیمیم

 نیهم زین مدرسه طلاب و نامسلول انیم در تیموفق وجه نیترمهم دیشا و كند ترك را مدرسه بود موظف

 . شد وارد حوزه یسنت ساختار بر كه بود یدیجد نظم

 طلاب از یحق تا میكردیم آن صر  را خود وقت تمام و میدانستمی لمسلو شرعاً را خود زین یابیارزش در

 .نشود عییتض

 فراغت از طلاب هم تا بود شده ینیبشیپ زین یحیتفر و برنامهفوق یهابرنامه ،یآموزش یهابرنامه كنار در

 شوند.مند بهره زین یحیتفر یفضا با متناسب یهاآموزش از فراغت، نیهم نیح در هم و ببرند بهره
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( ره)امام مرحوم كه یزمان این نکته را نیز باید یادآور شد یلانیم العظمی اللهآیت مرحوم تیشخص درباره

 یآقا ،یلاهوت مرحوم ،یمطهر مرحوم جمله ازرا  خود اعتماد مورد افراد و اصحاب یبرخ شدند، دیتبع

 مراجعه مورد یلانیمالله آیت مرحوم كه كردند هیتوص شانیا به و خواستند مییكر یآقا و یكن یمهدو

 در فتوا یبرا یحت فرمودند امام مرحوم كه گفتیم انیبادامچ یآقا دمیشن كه آنجا تا. باشند امام انیاطراف

 تنها ،یلانیمالله آیت مرحوم كه داد ادامه انیبادامچ یآقا. كنند مراجعه یلانیمالله آیت به ابتلا مورد موارد

 همه زبانزد ،یلانیمالله آیت مرحوم شجاعت و تیحر نیا و داد فتوا منصور ینعلیحس قتل به كه بود یمرجع

 .بود

 در آن لانیالتحصفارغ حضور صورت به امروزه زین یحقان هیعلم مدرسه در یلانیمالله آیت مرحوم خدمات

 .است یابیارز قابل كشور ییاجرا هایپست

 یسنت ستمیس شد، انیب كهطورمدرسه عالی حسینی همان درباره تحول نظام آموزشی حوزه با توجه به برنامه

 ییتنها به هم یدانشگاه ستمیس گر،ید یسو از. ردیگ قرار ما یهادغدغه مورد كه بود یمسائل فاقد یحوزو

 .باشد ما یتیترب ،از آن ترمهم و یآموزش یهادغدغه یپاسخگو توانستینم

 با تر،كوتاه البته و شده یگذارهد  ریمس كی در طلاب تا میكرد یسع زین یآموزش متون در رییت  با یحت ما

 به توجه با و ینید و یتیترب مسائل لحاظ به را جامعه در موجود خلأ بتوانند تا كنند حركت یشتریب سرعت

 . كنند پر روز، مسائل

 رییت  ان،یحوزو به نسبت یدانشگاه ستمیس نگاه تا شدیم موجب زین دانشگاه دیاسات با قیوث ارتباط

 استاد ،یچرشانهیمد مرحوم ،یینما مرحوم همچون یافراد حضور ها،نیا همه كنار در. كند دایپ یمحسوس

 رشد به ی،لانیمالله آیت مرحوم كنار در استفتاء اصحاب عنوان به یتهران یعل خیش و یخراسان زادهواعظ

 .كردیم یانیشا كمك مدرسه

 توس  مشهد در بار نینخست زین مشهد در مظفر مرحوم فقه اصول و استنباط اصول مثل یدروس سیتدر

 .شد انجام بنده خود

 بود ازین مورد بودجه و اعتبار مسأله آمد، دیپد ینیحس یعال مدرسه راه ادامه در كه یمشکل نیترمهم دیشا

 نیتأم را خود ازین مورد یهانهیهز نتوانست ،یمدت از پس و شدیم نیتأم تجار از یبرخ س تو یزمان كه

 .كند
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الله العظمی میلانی پیشگام و پرچمدار تحول در برنامه كنم كه به حق آیتدر پایان بر این نکته تأكید می

ها و خدمات گسترده علمی و دینی خود دست آموزشی حوزه علمیه بود و نیز فقیه سترگی بود كه با فعالیت

زند و های شاگردانش از جمله بنده موج میسازی اسلامی در جامعه زد. یادش همواره در دلبه جریان

 شاءالله تعالی.امیدوارم راهش مستدام و پر رهرو باشد. ان

 

 مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای صادق علمی

 بسم الله الرحمن الرحیم 

خواهیم اگر خاطره و مطلبی از مفاخر خراسان: در خدمت جناب آقای صادق علمی هستیم و می

تان یا مرحوم ابوی درباره ویژگی های علمی، اخلاقی و اجتماعی مرحوم آیت الله میلانی دارید، خود

 بفرمایید.

از دنیا رفت و  1354هفده ساله بودم كه مرحوم آقای میلانی در سال-بسم الله الرحمن الرحیم: من شانزده 

كردم و الان محل دفن ایشان را به  من در مراسم تشییع جنازه ایشان كه در خیابان تهران انجام شد، شركت

خوبی به خاطر دارم و همواره به زیارت قبر ایشان می رفتم و از زمانی كه قبر ایشان بر اثر جداسازی حرم 

 كنم.  در قسمت زنانه قرار گرفته، از دور زیارتشان می

شد كه ی از زمانی شروع جریان ارتباط پدرم، مرحوم آیت الله شیخ محمد علمی اردبیلی، با آیت الله میلان

ش از نجف به ایران آمد؛ این سفر در درجه اول برای زیارت مضجع شریف حضرت 1346پدرم در سال 

ثامن الحج  )ع( بود و در مرحله بعد برای رفع كسالت و مداوا با ت ییر آب و هوا كه پزشکان، تجویز كرده 

ان در قید حیات است، وارد مشهد شدند و در منزل بودند. پدرم به همراه برادرم، حاج حسن كه بحمدالله ال

بعضی از دوستان قدیمی خودشان از جمله مرحوم شیخ ذبی  الله قوچانی، آیت الله ابوالحسن شیرازی، امام 

جمعه اسبق مشهد و آیت الله نمازی شاهرودی اقامت كردند. مرحوم آیت الله میلانی كه دوستی و رفاقت 

وكربلا داشت، وقتی مطلع شده بود كه ایشان به مشهد آمده، به دیدن پدر ما رفت  ای با پدرم در نجفدیرینه

و پدرم نیز به حکم وظیفه و سنت مباركی كه در حوزه بود و هنوز هم هست، به بازدید ایشان رفته بود  كه 

نزل آقای بر حسب اتفاق دیده بود كه مرحوم شهید بهشتی هم كه نماینده آقای میلانی در آلمان بود، در م

میلانی حضور دارد. مرحوم آقای میلانی شهید بهشتی را به پدر ما معرفی كرده و گفته بود آقای سید محمد 
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كند و بر دو زبان حسینی بهشتی، یك طلبه فاضل و جوانی است كه در آلمان فعالیت تبلی ی و مذهبی می

و آثار ما از جمله رساله عملیه و  بردن  آلمانی و انگلیسی، مسل  است و الان هم برای گرفتن برخی از كتب

اند. در همان جلسه، آقای میلانی از پدرم خواسته بود كه در مشهد بماند و با تدریس به آلمان تشریف آورده

به توان علمی طلاب كمك كنید. پدرم قبول نکرده و گفته بود من در نجف در محضر امام علی )ع(هستم و 

میلانی گفته بود اگر آن آقا، علی است این آقا هم علی است؛ او علی اول   با حضرت مانوسم. مرحوم آقای

است و این علی چهارم! پدر با لحن جدی و شوخی گفته بود شما سید هستید و با این خاندان نسبت 

ه اش را یادش رفتولایتی لعلی... و بقیه» دارید. بعد آقای میلانی این روایت امام صادق)ع( را خوانده بود كه

با این حال، پدر زیر بار نرفته و گفته بود باید « خیر من ولادتی منهم»بود كه اخوی ما شیخ حسن گفته بود 

استخاره كنم! مرحوم آقای میلانی فرموده بود شما استخاره مرا قبول دارید؟ پدرم گفته بود بله! كه مرحوم 

مناسبی آمده بود و مرحوم پدرم مجاب آقای میلانی فی المجلس استخاره گرفته بود و آیه خیلی خوب و 

شده بود كه در مشهد بماند؛ منتهی به آقای میلانی گفته بود كه عائله و اثاثم در نجف است، اگر اجازه 

بدهید، من برای آوردنشان به نجف بروم. مرحوم آقای میلانی هم گفته بود حسن آقا را بفرستید كه آنها را 

و برادرانم  66گردد و ما باید به ایران برویم؛كه بندهدیگر به نجف برنمیبیاورد. اخوی هم آمد و گفت پدر 

علی،حسن، محمد كاظم، محمدرضا و محمدجواد به همراه والده، اثاثیه مختصرمان را كه متناسب با یك 

زندگی آخوندی بود، جمع كردیم و مشهد آمدیم. چند ماه بعد مرحوم پدرم مرحوم شیخ جواد حافظی را كه 

های ایشان را بیاورد. پدرم پس از استقرار در انقلاب، دادستان انقلاب شد به نجف فرستاد تا كتاب بعد از

مشهد، درسی را در مدرسه میرزا جعفر شروع كرد.  اخوی ما مرحوم میرزا علی آقا هم در درس پدر شركت 

؛ منتهی اولین تقریراتی رفت و از هر دو درس تقریراتی داشتكرد و هم به درس مرحوم آقای میلانی میمی

كه از ایشان منتشر شد، از درس آقای میلانی و مبحث بیع فضولی بود كه مورد استقبال مرحوم آقای میلانی 

دلیل »هم قرار گرفت. بعدا سه جلد دیگر از این تقریرات منتشر شد. كتاب دیگری كه ایشان منتشر كرد 

اخوی ما با این كه آن موقع سن چندانی نداشت منتهی از  بود كه به زبان عربی و فصی  و شیوا بود.« الفقه

                                                           
دائر كرده بودند و از « رمنتدی النش»تحت عنوان « آل مظفر»بنده آن وقت حدودا ده ساله بودم و تا سوم دبستان در یك مدرسه غیر انتفاعی كه  -1

داد، خواندم. برادرم محمد كاظم هم كه الان مدیر گروه فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد است، با من همکلاس بود. گفتنی ابتدائی تا دانشگاه را پوشش می

كرده بود ؛ اما پدرم چون از رژیم  است كه در همان زمان یك مدرسه ایرانی به نام علوی هم وجود داشت كه رژیم برای ایرانیان مقیم نجف دائر

آمد و زخم خورده رضاخان در واقعه گوهرشاد بود  اجازه نداد كه ما به آن مدرسه برویم. آثار تیرهایی كه پدرم در آن واقعه خورده بود، خوشش نمی

 آن تیرها به ما نشان بدهید! گفتیم بابا جای كردیم و میتا آخر بر بدن ایشان مانده بود و ما هر از گاهی با ایشان شوخی می
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ای برخوردار بود. این كتاب هم مورد توجه بسیاری از علما واقع شد و بزرگان زیادی مانند قلم شیوا و پخته

 مرحوم شهید صدر و آقای سبحانی به ایشان نامه نوشتند و از انتشار این اثر، تقدیر كردند. 

 اقامت شما در مشهد، ارتباط و مراوده ابوی با مرحوم آقای میلانی چگونه بود؟  مفاخر خراسان: بعد از

آمد و من چون ملازم پدر آنچه من یادم هست این است كه مرحوم آقای میلانی به طور مکرر به منزل ما می

از جمله  بودم، در بیشتر این دیدارها حاضر بودم. علاوه بر مرحوم آقای میلانی، بسیاری از مراجع تقلید

مرحوم آیت الله گلپایگانی و مرحوم آیت الله شریعتمداری به ملاقات پدرم می آمدند و من از آنان پذیرایی 

كردم. در خصوص آقای شریعتمداری یادم هست كه پدر بعد از رفتن ایشان از منزل گفت پسرم! این می

انی كه عمدتا علمی بود چیزی دریافت آدم، شهید راه ریاست است. من از گفتگوی پدرم با مرحوم آقای میل

 كردم؛ ولی به خوبی یادم هست كه از تماشای چهره ملکوتی ایشان لذت می بردم.نمی

اگر بخواهم خاطرات خودم را از آیت الله میلانی كه یادم هست بگویم، اواخر عمر آیت الله میلانی بود،  

ان مسجد گوهرشاد درس می دادند نماز م رب اینها دیگر مشهود و مسموع خودم هست، آقای میلانی شبست

احث آن خیلی گفتند مبآنجا می نشستند و فقه میو عشاء می خواندند، بعد آنجا منبری بود دو پله داشت 

بود بعد آنجا من چند شب به اخوی میرزا علی آقا كه شیفته آقای  53گویم سال یادم نیست این كه می

باهت به آقای میلانی داشت و آقای میلانی هم خیلی لطف داشت به شخیلی میلانی بود و حتی ظاهرا هم 

-نی ما با بزرگانی چون آقای خامنهالبته از حوزه درس آقای میلا ،میرزا علی آقای ما و خیلی دوستش داشت

حواریون آقای میلانی بودند، ای آقای طبسی و كسانی كه در درس آقای میلانی بودند و از شاگردان و 

نقلابی آن روز و آقای میلانی هم یك چهره انقلابی، خلاصه ما با اینها آشنا شدیم و و آقای میلانی های اجوان

ارتباطات را برقرار كرد خیلی لطف داشت برای گرفتن خانه برای پدر ما و تهیه لوازم منزل و هر چه را كه 

و به خاطر رفاقتهای نجف و فکر كنید مرحوم میلانی به خاطر اینکه باعث شده بود پدر در مشهد بماند 

كربلا ایشان خیلی لطف داشتند بعدها هم كه مرتب رفت و آمد بود و من مکرر منزل یادم هست، آنچه كه 

خودم مشاهدات خودم است روزهای آخر عمر آقای میلانی بود یعنی من چند جلسه ای به میرزا علی آقا 

ایم درس آقای میلانی گفت برای چی می خواهی گفتم كه داداش شما كه می روید آنجا می شود من هم بی

بیای آنجا گفتم می خواهم جمال ایشان را تماشا كنم نماز م رب و عشا پشت سر ایشان می خوانیم بعد 

داستانی را تعریف  می كنم بعد مرحوم میرزا علی آقا م نگاهونرس ایشان را گوش كنید من هم می ششما د

دور حرم تسبی  و انگشتر می فروخت یك شب دیدم سر درس  می كرد می گفت یك تسبی  فروشی كه
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نشسته به او گفتیم كه جناب حاج آقا شما این مطالبی را كه آقا می فرمایند متوجه می شوید تسبی  فروش 

به داداش گفته بود كه شما روز اول كه آمدید متوجه می شدید؟ داداش گفته بودند نه خیر گفته بود خوب 

ی آیم كه متوجه شوم... داداشم كه این را تعریف كرد گفتم داداش من هم انقدر می آیم پس من هم انقدر م

كه متوجه شوم ما هم رفتیم و نشستیم و بعضی حر  های آقای میلانی كاملا الان در ذهن من هست كه عینا 

كرد به برای شما نقل می كنم یکی از حر  های ایشان این بود كه ، طلبه ای بود كه خیلی اشکال می 

طوری كه نمی گذاشت آقا حر  بزند، آقا خیلی صبور بود و با اخلاق بود و اسوه اخلاق بود سرش را می 

انداخت پایین و هیچی نمی گفت این هم تند تند حر  می زد اشکالاتش هم كه ما بعدا فهمیدیم .... یکی 

آقا هم تركی عربی بود كه به فارسی ارائه از جوابهایی كه آقا دادند این بود كه فرمودند كه جناب آقا... لهجه 

می شد، آقای ... شما امشب كه برای تحجد پاشدید دعا كنید دعا، دعا كنید خدا عقل من را زیاد كند و علم 

من را زیاد كند كه من بفهمم كه شما چی می گویید. از این حرفهای آقای میلانی من می فهمیدم كه 

تی نیست. این یك خاطره كه من از ایشان یادم هست یك وقت دیگر اشکالات آن بنده خدا اشکالات درس

هم ایشان به مناسبتی توصیه می كردند به طلاب می فرمودند كه درس بخوانید مطالعه كنید شما جوان 

سالمه  83هستید شما وقت دارید نشاط جوانی و اینها از جمله این جمله را بیان كردند فرمودند من الان 

 8ت می گیرم هشت ساعت به زمین نمی گذارم این حر  را ایشان گفت كه یکسره گاهی كتاب بدس

ساعت مطالعه می كنم شما چرا درس نمی خوانید و اینها این هم خاطره ای كه خودم یادم بوده. ولی من از 

ای همان ابتدا درس حوزه را می خواندم و بعدها هم ادامه دادم درس حوزه را البته در حدی كه از درس آق

میلانی چیزی بفهمم نبودم اما چند روزی ما رفتیم درس ایشان و خدا رحمت كند آقای میلانی و مرحوم 

اخوی ما را این اخوی ما بعدها به من گفت صادق قدم تو خیلی مفید و مبارك بود گفتم چطور گفت دو 

 دنیا رفت .  سه روز كه آمدی آیت الله میلانی مرحوم شد. از روزی كه تو آمدی خلاصه آقا از

اینها چیزی كه مربوط به خود ما می شود نیست من چیزهایی كه خودم دیدم یا پدر نقل می كرد یا حاج 

حسن نقل كرده بود من اینها را نقل كردم به شما اما در این حوزه نیوز یك مطلبی در مورد آقای میلانی 

 نوشته كه شما می توانید استفاده كنید.

 گر باشد هم حضور ذهن ندارممن عرض دیگری ندارم ا

بعدها كه شما ..... در درسهای حوزوی كردید مراجعه ای هم كردید به آثا ر میلانی و اینکه استفاده  -

 ای بکنید در فقه و اصول؟
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ما ارتباط دیگری كه با آقای میلانی داشتیم در مدرسه منتدالنشر كه نوه آقای میلانی سیدفاضل كه الان لندن 

بود در آن مدرسه به ما قرآن و احکام دینی به ما درس می داد ایشان هم خاطره ای دارم كه هستند معلم ما 

 من حتی نوع آهنگ صدای ایشان كه آیه را می خوانده من یادم هست

 ایشان در برنامه مشهد می آیند. -

به هر حال من خدمت ایشان از دبستان یادم هست ایشان پسر سید عباس بودند و سیدعباس و سید 

نورالدین میلانی شاگردان مرحوم پدر من بودند كه سید نورالدین كه بعد آمدند ایران و در شهرری اقامت 

 كردند مشهد كه  می آمدند، به ملاقات پدرمان می آمدند.

آیه را ایشان می خواندند و به بچه ها می گفتند همان طوری كه من خواندم جواب دهید. لحن ایشان خیلی 

 ا.جالب بود برای م

 شما در جریانات ... -

مرحوم اخوی ما ارادت ایشان تا آخر عمر بود و در درس خارج اخوی كه اصول می گفتند و من درس 

 خارج اصول اخوی كه می رفتم گاهی ایشان از مرحوم میلانی هم به آرای ایشان نقل می كردند.

 مان انقلاب ایشان...از حركت های اجتماعی آقای میلانی، مردمی رفت و آمد ها و حركت های ز -

خاطره معرو  ایشان هست كه ما نبودیم و نجف بودیم، جریانی كه امام خمینی و انقلاب امام كه آن پرواز 

تاریخی ایشان به تهران كه برای جلوگیری از جرائم رژیم كه بخواهند كاری كنند در اعتراض به كار رژیم 

ضی از اطرافیان ایشان مسائلی پیش آمد و به وجهه ایشان آنجا بود و اواخر یك مقدار مسائلی توس  بع

 ایشان آسیب زد به هر حال ...

 شما معتقدید كه حضرت آیت الله... -

 شخص ایشان نخیر ایشان هیچ ذره ای خدشه ای به ایشان وارد نیست.

آثاری كه اخوی داشتند یادداشتهایی كه ممکن است ایشان داشته باشند قابل دسترسی هست؟ چون  -

 چاپ آثار ایشان را داریم ممکن هست كه در دسترس ما قرار بگیرد؟ ما بحث

چهار جلد دلیل الفقه كه تقریر درس ایشان است تا جایی كه یادم هست بیع ..... امکانش هست در اختیار 

شما قرار می دهیم آثار دیگری هم اگر بود در حوزه اصول من در مورد اخوی نمی دانم باید پیگیری كنم 

 اطتان با من حفظ شود كه من بتوانم خدمت شما باشم.شما ارتب
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 مصاحبه جناب حجت الاسلام و المسلمین، حسن کمالی

 بسم الله الرحمن الرحیم

مفاخر خراسان: خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین، دکتر حسن کمالی هستیم و در ابتدا از ایشان 

اند، توضیحاتی هستند و چه تحصیلاتی داشتهکنیم درباره خودشان و این که اهل کجا تقاضا می

 بفرمایند.

بنده حسن كمالی ساروی هستم و ابتدا در حوزه علمیه امامیه ساری در محضر آیت الله صدوقی، ادبیات و 

مقداری فقه و اصول خواندم و دیپلم اسلامی را در رشته ادبیات عرب گرفتم و سپس به مشهد رفتم و 

مدرسه سلیمان خان)سلیمانیه( ادامه دادم. در این مدرسه، بنده از محضر آقایان  تحصیلات و تحقیقاتم را در

بردم، آقای صالحی بربری استاد بسیار منظم و پركاری بود؛ حجت هاشمی، واعظی و صالحی بربری بهره 

داد و خستگی بعداز ظهر، یکسره درس می 6كرد و تا صب  شروع می 6ایشان كار تدریس را از ساعت 

یش معنی نداشت. جالب این كه ایشان، گاهی مسیر خواجه ربیع تا حرم مطهر و مسجد گوهرشاد را پیاده برا

كردیم همیشه یك ربع زودتر سر جلسه درس حاضر پیمود كه مایه شرمساری ما بود و ما هم سعی میمی

 ه های شیعه به شمار آورد.  شویم تا شرمنده استاد نباشیم. ایشان را شاید بتوان از اساتید كم نظیر تاریخ حوز

بعد از اتمام این دوره، من رسائل و مکاسب وكفایه را به پایان رساندم و بعد از آن، علاوه بر حضور در 

شد و این ها بعد از نماز، برپا میبرنامه مدرسه مرحوم آیت الله میلانی، در درس خارج فقه معظم له كه شب

كردم. در این درس خیلی جالب و با بركت، حضرت آیت الله ركت میاز امتیازات این درس برای ما بود، ش
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شدند؛ البته جناب طبسی به جهت مشکل پا، مدت كوتاهی ای و آیت الله واعظ طبسی هم حاضر میخامنه

 آمد و سپس در منزل خودشان مش ول تدریس تفسیر قرآن شد.  

ایشان در فقه داشت این بود كه ما از درس  از خصوصیات درس فقه مرحوم میلانی كه نشان از تبحر بالای

آموختیم. بسیاری ایشان تعیین قبله و تعیین ساعت و مباحثی از علم نجوم و مواردی از این دست را نیز می

كردند كه ایشان چه جور فقیهی است كه علاوه بر تبحر و مهارت فوق العاده در فقه، از شاگردان تعجب می

دارد. یك بار به هنگام بحث در باره مباحث مربوط به قبله، پرسیدم اگر ما در بر ریاضی و نجوم هم تسل  

توانیم به یك سمتی بایستیم جائی مثل زندان یا پادگان باشیم و نتوانیم جهت قبله را تشخیص بدهیم، آیا می

توانید نماز میاید، اشکال ندارد و و نماز بخوانیم ایشان فرمود اگر به گمان این كه به سمت قبله ایستاده

بخوانید و اگر بعدا جهت درست قبله را كشف كردید، باید نمازتان را اعاده یا قضا كنید. سپس ایشان فرمود 

این فتوای جدی من است. درفتوا دادن دقیق بود و برای بسیاری از احکام، مبانی محکمی داشت و از آیات 

 كرد.و روایات به خوبی، بهره برداری می

ام كه ایشان نه شتن زندگی نامه حضرت آیت الله العظمی میلانی هستم و در آن متذكر شدهمن مش ول نو

تنها در فقه خیلی قوی بود و از این حیث در شمار مفاخر ما قرار دارد؛ بلکه در اصول و فلسفه و حتی 

كه  تاریخ و ادبیات هم مهارت كافی داشت. در باره تسل  ایشان بر ادبیات، جالب است عرض كنم 

گرفت. به عنوان مثال یك بار من سند حدیثی را این طور اشکالات ادبی ما را هنگام خواندن حدیث، می

عن احمدِ بن محمدِ بن خالد... كه ایشان فرمود نه! عن احمدَ بن محمدِ بن خالد، بعد این شعر را »خواندم 

جب كردم و با خودم گفتم چقدر من تع« من همان احمد لاینصرفم/ كه علی برسر من جرّ ندهد»خواند كه

ایشان بر ادبیات مسل  است و هنوز منصر  و غیر منصر  را به یاد دارد و این در حالی بود كه خود من 

داشتم. ایشان  واقعا از نوابغ كردم و علی القاعده باید حضور ذهن بیشتری میآن زمان سیوطی تدریس می

 دوران بود.

ای اخلاقی و شخصیتی مرحوم آیت الله میلانی هم اگرنکاتی در ذهنتان همفاخر خراسان: در باره ویژگی

 هست، بفرمائید.

مرحوم آیت الله میلانی، عالمی برجسته و وارسته و بسیار متواضع بود. توجه ایشان به حضرت حق و 

كه با ایشان در ارتباط بودند،  روحیه الهی و خدائی آن بزرگوار حتی تعجب برخی از اتباع خارجی

برانگیخته بود. دكتر للون مسیحی كه ایشان را جراحی كرده بود، پس از جراحی، مسلمان شد. از او پرسیدند 
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علت مسلمان شدنت چه بود؟ دكتر گفت هر كسی بلافاصله پس از به هوش آمدن و در یك حالت 

ن حال ذكر خدا بر آورد و من دیدم كه  آقای میلانی، در ایناخودآگاه، اسرار نهفته خودش را بر زبان می

گفت الله، الله... با دیدن این حالت، حال من هم دگرگون شد و به حقانیت زبانش جاری بود و مدام می

دینی كه ایشان بدان معتقد بود، پی بردم و بلافاصله ایمان آوردم. جالب است عرض كنم كه دكتر للون 

شود و در مشهد و جوار امام رضا)ع( دفن وصیت كرده بود كه مانند مسلمانان تجهیز و ت سیل و تکفین 

شود كه به همه این موارد به غیر از دفن در كنار حرم مطهر عمل شد و پیکر ایشان به جهت مشکلاتی كه 

 در زمان طاغوت وجود داشت، در خواجه ربیع به خاك سپرده شد. 

توسل به اهل بیت )ع( داشت  مرحوم آیت الله میلانی، عالمی متخلق به اخلاق الهی و به شدت ولائی بود و

كرد و در ایام كرد. در ایام فاطمیه، مجلس روضه خوانی برگزار میو دیگران را نیز به این دو امر، توصیه می

داد و گاهی با دست خودش به عزاداران كرد و نذری میمحرم و عاشورا همانند مردم عادی، عزاداری می

طور خلاصه باید بگویم كه آن عالم بزرگوار از معنویت و تقوای داد و به حسینی و از جمله طلاب غذا می

ها برای این كه بالایی برخوردار بود و در اوج مراتب عرفانی قرار داشت و در ضمن همین درس و بحث

آقای كمالی! سیر الی الله، تنها با یاد گرفتن چهار » دچار عجب و غرور و غفلت نشویم به خود بنده فرمود 

شود و  باید سیر الی الله را عملی و قدم به قدم پیش كلمه و صوفی بازی در آوردن، میسر نمیتا لفظ و 

 « ببرید

های برجسته حضرت آیت الله العظمی میلانی، متانت و حوصله ایشان به هنگام تدریس بود. از دیگر ویژگی

-نسردی، ملایمت و دقت میگذاشت و جواب اشکالات را با خوخیلی به آرا و افکار شاگردانش احترام می

فرمود من خسته شدم فردا اشکال شما داد و اگر نیازی به توضی  بیشتر بود و وقت و حال كافی نداشت، می

دهم و روز بعد با فرمود اشکالت مازندرانی است، فردا جوابت را میدهم. گاهی به خود بنده میرا پاسخ می

كرد. از امتیازات درس ایشان این آورد و ارائه میكرد و میتحقیق و تفحص كامل، تمام نظریات را جمع می

هایی كه مدرسه داد كه در طی روز به دروس دیگر و برنامهشد وبه ما امکان میبود كه در شب برگزار می

آن  ایشان برای ما داشت، مانند كلاس نویسندگی و خطابه، برسیم. بحمدالله به بركات آموزش و راهنمایی

وار و برجسته، الان بنده هم توفیق منبر و سخنرانی دارم و هم دست به قلم هستم و تالیفاتی دارم عالم بزرگ

 گویم. كنم وخارج اصول میو هم به قدر وسعم در حوزه تدریس می
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های جوان بود؛ بنده در بیش از پن  های ایشان به همه، بخصوص زوجسفارش به اخلاقیات از جمله توصیه

خواست عقد بخواند ان كه ایشان مجری عقد بود، حضور داشتم. ایشان هنگامی كه میشش جلسه عقدكن–

فرمود؛ اولین توصیه، مراعات اخلاق بود و سفید بختی همسر را در خوش اخلاقی به سه امر، سفارش می

خ و دانست. دومین توصیه ایشان این بود كه با هم قهر نکنید؛ چرا كه قهر، سمی است كه زندگی را  تلمی

فرمود اگر در زندگی، گذشت كند. سومین سفارش ایشان گذشت كردن در زندگی بود. ایشان مینابود می

شود و در نهایت، زندگیش شکست نباشد، انسان به مشکلات متعددی مانند كینه، حسادت و بخل  مبتلا می

 خورد.می

 ت، بودید؟  گرفمفاخر خراسان: شما در جریان برخوردهایی که با ایشان صورت می

كرد و آیت الله كرمانی هم تاكید داشت كه متذكر شوم، یکی از مسائلی كه مرا در آن زمان بسیار ناراحت می

داشتند. به عنوان اذیت و آزاری بود كه برخی از افراد اعم از طلاب و غیره نسبت به آقای میلانی روا می

اقامه نماز ایشان در حرم، معترض بودند و ما هرچه شمردند و نسبت به ، ایشان را مرجع درباری مینمونه

دادیم كه ایشان یك فیلسو ، عار  و معلم اخلاق والامرتبه و یك مرجع بسیار بزرگ است و توضی  می

-هاست، گوششان بدهکار نبود. برخی از این افراد نادان برای اذیت ایشان میشأن ایشان، اجلّ از این حر 

یك بار بعد از دیدن این صحنه عبای ایشان را برای تبرك به سر و صورتم مالیدم و گفتند علیكِ السلام! من 

ها را ببخشید و از دستشان ناراحت نشوید. تبسمی كرد و به عنوان خدمتشان عرض كردم آقا! شما این طلبه

سلام است و  كنند. سلام،سوادند و فتحه وكسره را جا به جا میها ساده و بیمزاح فرمود آقای كمالی! این

شوم. آقای میلانی با این جماعت، برخوردی نکرد؛ كنند و من ناراحت نمیها اشتباه میآورد. اینسلامتی می

اما همه كسانی كه به نوعی ایشان را آزار دادند، چوب خدا را خوردند و به دردهای مزمنی مبتلا شدند. 

های مسالمت آمیز با ناملایمات و با سلام و روشكنند بزرگان در مواجهه با جهال به دستور قرآن عمل می

احترامی كرد و آن كنند. درباره مرحوم خوانساری نقل شده است كه شخصی نسبت به ایشان بیبرخورد می

دو روز بعد دیدند آن هتاك، به مرض سختی گرفتار شد. خبر را به -بزرگوار چیزی نگفت و رد شد. یکی 

 دادم تا خداوند او را این چنین عقوبت نکند.  فرمود كاش من جوابش را می آقای خوانساری رساندند. ایشان

 مفاخر خراسان: وقتی حضرتعالی به مشهد مشرف شدید، حضرت آیت الله میلانی در مشهد بود؟

بله من در زمانی كه بنده به مشهد رفتم، حوزه علمیه مشهد در اوج خودش بود و به قول مقام معظم 

ی میلانی، حوزه منظمی را همراه با نوآوری ایجاد كرده بود. طبق برنامه ریزی ایشان، رهبری، مرحوم آقا
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شد، چه دانست كه باید در یك دوره شش ساله كه به دو دوره سه ساله تقسیم میطلبه در ابتدای ورود می

ین دوره را دروسی را در دوره اول و دوم بگذراند و سپس به درس خارج خود آقا راه پیدا كند. خود من ا

ها را دارم. به عقیده بنده، ایشان ریزی ایشان پیش رفتم و الان ریز نمرات دروس آن سالطی كردم و با برنامه

ریزی كرد و به حوزه علمیه تنها مرجعی بود كه بعد از آیت الله العظمی بروجردی در حوزه علمیه برنامه

ها و برقراری حضور و غیاب، سرو سامان دادن به درس مشهد، نظام داد و طبق برنامه پیش برد. راه انداختن

امتحان برای ورود به مدرسه ایشان و ارتقاء به مراحل بعدی، از جمله كارهایی بود كه ایشان صورت داد؛ 

های آقای میلانی هم كمك كار ایشان بودند و در این میان، باید یادی بکنم البته در این زمینه، فرزندان و نوه

كرد و هماهنگی كرد و هم آشپز آقا بود و هم مجلس روضه ایشان را گرم میهی كه هم مداحی میاز آقای آ

ها، تربیت بسیاری از اوتاد و بزرگان و قضات كشور ریزیانتظامات مدرسه نیز با وی بود. رهاورد این برنامه

ین كه وحدت رویه در حوزه زیر نظر آیت الله میلانی بود. ایشان بعد از تبعید حضرت امام خمینی، برای ا

علمیه حفظ شود و طلاب دچار پراكندگی و دودستگی نشوند، ضمن حفظ مشی سیاسی خود در ادامه دادن 

 خ  امام خمینی البته پنهانی و با احتیاط كامل، حوزه علمیه را نیز به نحو احسن اداره فرمود. 

برای تبلیغ به اطرا  استان خراسان و دیگر از جمله اقدامات موثر مرحوم آیت الله میلانی، اعزام طلاب 

خواست كه اسم ایشان را به عنوان مرجع مطرح نکنند. خود بنده چند سال مناطق كشور بود و از مبل ین می

خواهم برای من تبلیغ كرد كه نمیاز طر  ایشان به نیشابور و سبزوار رفتم. ایشان همواره به بنده تاكید می

نید خودتان   آیت الله و مشهور شوید، نه این كه با اتصال به این مرجع و آن آیت فرمود تلاش ككنید. می

 الله، در پی نام و نان باشید. 

 اید؟ مفاخر خراسان: شما به غیر از آیت الله میلانی، از محضر اساتید دیگر هم استفاده کرده

ی آقای فلسفی كه در مسجد بناهای بنده بعد از كسالتی كه برای ایشان پیش آمد، مدتی در محضر میرزا عل

تن از مراجع بهره بردم.  6-5داد، حاضر شدم. در قم نیز از محضر  مشهد، باب تعادل و تراجی  را درس می

هشت سال از محضر آیت الله گلپایگانی استفاده كردم. دو سال در درس آیت الله منتظری حضور پیدا 

فرمود، شركت كردم. عی كه مبحث دیات و قصاص را میكردم. یك سال هم در درس خارج آیت الله صان

شوم. از محضر در تهران نیز هم اكنون حدود نه سال است كه در درس خارج رهبری معظم حاضر می

جلد از  4ام. در ارتباط با فلسفه نیز باید عرض كنم كه برخی دیگر از علمای بزرگوار تهران شركت كرده

 ام.   فلسفه و منطق را تدریس كرده ام و خودم نیزاسفار را خوانده
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ای بین درس آقای میلانی و مفاخر خراسان: هدفم از سوال قبلی این بود که اگر امکان دارد مقایسه

 سایر بزرگان و مراجع صورت بدهید و به ویژگی ها وامتیازات درس ایشان اشاره بفرمائید. 

شان بود و به روانی و سادگی، مطالب فقهی را بیان توانم بگویم كه تمام فقه مثل موم در دست ایبنده می

كردند. آن نوشتند و برداشت میكردند و درس را میكرد به طوری كه طلاب مبتدی هم استفاده میمی

-بزرگوار خیلی بر اعصابش مسل  بود و آرام و با متانت درس می داد. اسناد و مدارك را با آرامش بیان می

گرفتند و به تحقیق و كاوش . طلاب و فضلا از درس ایشان استدلال كردن را یاد میكرد، تا ما یادداشت كنیم

 شدند.  و مطالعه در احادیث و اخبار وادار می

ام تنها مرحوم آیت الله میلانی و مرحوم به نظر من در میان بزرگانی كه بنده توفیق درك محضرشان داشته

فقه و اصول، بر تاریخ اسلام هم مسل  بودند و  شأن نزول  آیت الله منتظری بودند كه علاوه بر تسل  بر

دادند كردند. این دو بزرگوار، فقه را با زمان پیامبر)ص( تطبیق میاحادیث مربوط به احکام فقهی را بیان می

كردند. به عنوان نمونه مرحوم آیت الله میلانی در باب نماز و از نه  البلاغه نیز در این زمینه استفاده می

مسافر، علاوه بر بیان احکام خاص فقهی آن، در باره مراحل آن، رمزش و این كه برای چه كسانی و در چه 

دانم و گفت. من حضرت آیت الله العظمی میلانی را جزء فحول جهان تشیع میتاریخی بوده، سخن می

را به همان شیوه كه بنده عرض ها و فقه استدلالی آیت الله میلانی امیدوارم موسسه شما بتواند افکار، اندیشه

كردم، یعنی تطبیق فقه و اصول، با تاریخ و با زمان شارع و رسول الله )ص( و امام باقر)ع( و امام صادق)ع(  

فرمود فلان حدیث از زبان رسول الله نقل شد و در زمان امام بشناساند؛ ایشان در این زمینه به عنوان مثال می

امام كاظم )ع( یا امام حسن عسگری )ع( باب و كشف شد و كاربرد پیدا كرد  صادق )ع( بیان شد و در زمان

كردند. بیان فقه به این صورت، قدرت و احاطه علمی بسیار زیادی و مثلا مسافرین از آن استفاده مطلوب می

شت خواهد كه آن مرحوم از آن برخوردار بود. ایشان در رجال و تفسیر قرآن هم تبحر و تسل  زیادی دامی

گفت و خود ما زمانی كه در مدرسه ایشان بودیم، تقاضای درس تفسیر كردیم و ایشان لطف و تفسیر می

فرمود برای فراگیری تفسیر باید فرمود و در چند جلسه، نکات كلیدی تفسیر را برای ما بیان كرد. ایشان می

و با تاریخ، عصری كنید. برادران اهل بر ادبیات و تاریخ تسل  داشته باشید تا بتوانید تفسیر را با ادبیات 

سنت، جنبه هایی از تفسیر عصری را گرفتند؛ ولی ما باید جنبه های دیگری از تفسیر عصری قرآن، توجه 

كنیم و نقش زمان و مکان را در تفسیر قرآن مورد توجه قرار دهیم و آیات را كشف كنیم و در مرحله می

به آن عمل كنیم. ایشان درفقه هم همین نکته را به طلاب گوشزد  های خودمان معتقد شویم وبعد به یافته

كرد كه پس از یادگیری فقه، باید عمل به آن را در دستور كار خود قرار دهید. روی این حساب شاگردان می
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رفتند و از ایشان پس از پایان درس در مسجد گوهرشاد، به كنار مضجع شریف علی بن موسی الرضا)ع( می

خواستند. بنده معتقدم فقه پویا كه های فقهی خود را میوفیق عمل به دستورات دینی و آموختهآن حضرت ت

های شود كه فقیه از چنان قدرت علمی برخوردار شود كه دریافتامام خمینی می فرمود، زمانی محقق می

 جا خواهد گذاشت.خود را  باور و به آن عمل كند كه در این صورت در میان مردم هم اثر زیبا و خوبی بر

کردید و نوشته و یادداشتی مفاخر خراسان: شما در بحث اصول مرحوم آیت الله میلانی هم شرکت می

 ای از ایشان، نزد شما هست؟ از آن درس و یا دست نوشته

ها از مباحث هایی هم دارم؛ اما بیشتر این نوشتهسال در درس اصول ایشان شركت كردم و نوشته 4 - 3بنده 

لف و به صورت پراكنده است؛ چون ایشان ظاهرا یك دوره بیشتر اصول نگفت و در این دوره هم بنده مخت

رفتم و حضور مستمری در درس اصول نداشتم؛ همانند بسیاری از دوستان طلبه، سفرهای تبلی ی زیادی می

های بتا كاملی از كتابهای نسام بود، مدت زمان بیشتری حاضر شدم و نوشتهاما در درس فقه كه مورد علاقه

صلاه، زكات، ح  و... دارم؛ اما متاسفانه به جهت وضعیت معیشتی نامناسب و شهریه اندك، امکان تهیه 

 ام. دفتر وكاغذ خوب برایم وجود نداشت و من این دروس را روی كاغذ كاهی و نامرغوب نوشته

 میلانی دارید؟مفاخر خراسان: شما اجازه اجتهاد یا نقل روایت از مرحوم آقای 

مرحوم آقای میلانی پس از این كه بنده مدتی در درس خارج ایشان شركت كردم، اجازه نقل حدیث و 

تصر  در امور حسبیه را به بنده داد. آن مرحوم به بنده عنایت داشت. من در محضر ایشان و در مدرسه 

خواندم، ایشان خیلی بالای منبر می رفتم واز آنجا كه تنها سخنرانی بودم كه سند حدیث راایشان منبر می

آمد و به من علاقه و اعتماد پیدا كرده بود روی این حساب مرا به نیشابور كه حوزه علمیه قویی خوشش می

رفتم. جدا از اجازه نقل داشت، فرستاد و من مدتی در این شهر ماندم و در مسجد جامع نیشابور منبر می

 حضور در درس خارج ایشان را نیز دارم.  سال 9حدیث، من اجازه اجتهاد برای 

اجتماعی مرحوم آیت الله میلانی و تعامل ایشان با مردم چه  –مفاخر خراسان: در باره عملکرد سیاسی

 نظری دارید؟

ام و خودم آن زمان در مشهد الله میلانی كه البته من شنیدهاز جمله اقدامات تاریخی و ماندگار مرحوم آیت

شان به تهران و تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( برای حمایت از امام نبودم، مهاجرت ای
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خمینی و تایید اجتهاد و مرجعیت ایشان بود و ظاهرا ایشان اولین مرجعی بود كه اجتهاد حضرت امام ره را 

برای ایشان مورد تایید قرار داد و پس از آن نیز همواره در مسائل سیاسی همراه و هم راز امام بود و امام هم 

 احترام خاصی قائل بود.

الله میلانی را باید یك عالم اجنماعی برشمرد ایشان به اجتماع و مردم خیلی توجه داشت. درد مرحوم آیت

داد و همواره در پی تسکین این دردها بود و در حد توان به فقرای مشهد كه در وآلام مردم ایشان را آزار می

كرد و در فصل سرما، ذغال و خاك ذغال مردم فقیر را اندند، كمك میگذرعسرت و سختی زندگی را می

های قابل توجهی ها، چندین بار در اطرا  خراسان رخ داد، كمككرد. در حادثه زلزله كه آن سالتأمین می

كشی آب و تامین آب آشامیدنی روستاها، برای زلزله زدگان فرستاد. برای ساخت حمام در روستاها و لوله

كرد كه روستاها را آباد رفتیم، تاكید میخیلی خوبی ایفا كرد و به خود ما كه برای تبلیغ به روستاها مینقش 

زد و در این زمینه كنید. ایشان از نظر كمك به فقرای مشهد و اطرا  مشهد در آن زمان حر  اول را می

بیماران اعم از طلبه و غیر طلبه  كرد. هزینه دوا و درمانخیلی جدی بود. به طلاب فقیر نیز خیلی كمك می

خواست كه مشکلات بیماران حل كنند. خود بنده از جمله كسانی داد و از پزشکان به طور محرمانه میرا می

بودم كه برای هزینه درمان بیماری، از ایشان درخواست كمك كردم و ایشان بی دریغ كمك كرد و هزینه 

كرد و حتی داد و هیچ جا اظهار نمیخالصانه و لوجه الله انجام می درمانم را داد و جالب اینکه این كار را

برخوردش با دریافت كننده كمك، طوری بود كه انگار فراموش كرده و چنین چیزی اتفاق نیفتاده است؛ 

ای از جهال  و اراذل و اوباش به جهت نشناختن ایشان، اقدام به البته این پنهان كاری به صورتی بود كه عده

 ت آزار  این عالم بزرگوار و برجسته بکنند. اذی

های مرحوم آیت الله میلانی که خیلی از شاگردان ایشان روی آن تاکید مفاخر خراسان: یکی از ویژگی

 ای یا یادداشتی که به یادگار مانده باشد، دارید؟داشتند، معنویت ایشان بود، شما در این زمینه، خاطره

ر  شدم و عرض كردم آقا من خیلی گرفتار هستم. چه كار كنم؟ ایشان یادم هست یك بار خدمتشان مش

ای؟ برو به سمت حرم امام رضا )ع( و از آن حضرت بخواه كه فرمود اگر گرفتاری چرا پیش من آمده

مشکلت را حل كند. خود ایشان خیلی نسبت به آن امام رؤ )ع( ارادت داشت و متواضعانه به حرم مشر  

ام، یکی هایم ذكر كردهكرد. و همانطور كه در نوشتهاعتقاد وصف ناشدنی، زیارت میشد و باخلوص و می

دانست و خود ایشان در حدّ اعلا به اهل بیت)ع( معرفت داشت. دائم از لوازم سیر كمالی را معرفت می

 الذكر و اهل توسل به حضرات معصومین)ع( بود. جشن موالید معصومین)ع( و عید غدیر را با شکوه و
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كرد.  در خصوص اذكار، معتقد بود كه همانند میوه  و دارو ست و ذاكر باید شیرینی عظمت خاصی برپا می

شد كه باید طوری بگوئید داد، متذكر میمیوه و تاثیر دارو را درك كند و وقتی كه ذكر خاصی را به ما یاد می

فرمود كرد. مید بود و به آن توصیه میاش را حس كنید. به نظم انضباط در اذكار و نماز شب مقیكه نتیجه

خواهید به جائی برسید، باید اهل عمل به مستحبات باشید. اذكار و نماز شب و مستحبات را ثروت اگر می

دانست. همانگونه كه از تشر  به حرم و توسل به امام رضا)ع( و توكل بر خداوند، به و پاداش طلبه می

اید و گرنه عمرتان را به بطالت فرمود اگر چنین كردید، به نتیجه رسیدهكرد و میعنوان پاداش طلاب یاد می

خواست كه با خودمان عهد ببندیم كه مثلا در طی یك ماه حتی اید. در زمینه اخلاقیات نیز  از ما میگذرانده

زندگی شما فرمود با تقید به این امور، آثارش در یك بار هم عصبانی نشویم و یا به كسی توهین نکنیم و می

شود. خود ایشان به نظر بنده با سیر و سلوك معنوی و استفاده از محضر اساتید بزرگوارش در نمودار می

نجف و ایران به اعلا درجه معنویت وكمال عرفانی و مقام مستجاب الدعوه بودن رسیده بود. ایشان به قدری 

كردند و در و دیوار حرم هم از ایشان تقلید میمرتبه والایی داشت كه بنده و برخی از دوستان معتقدیم اجنه 

هایی را برای ایشان قرار داده بود و ایشان مورد كردند و خدای حیّ سبحان، فرشتهبرای ایشان تعظیم می

ام. توفیقات عملی عرفانی در عنایت فرشته های حق بود. این موارد را خود به عینه و به چشم خودم دیده

 ایشان نهفته بود.

ر خراسان: از مراودات ایشان با دیگر علمای مشهد یا قم و... چیزی مدّ نظر حضرتعالی هست؟ از مفاخ

 های ایشان چیزی به یاد دارید؟موضعگیری مکاتبات یا

ایشان ارتباطات و مکاتبات بسیاری با علما و بزرگان از جمله مرحوم علامه طباطبایی و آیت الله كوهستانی 

عتقد بود بعد از آیت الله بروجردی، مرحوم آقای میلانی اعلم است و برای تقلید بر داشت. علامه طباطبایی م

را ایشان فرموده بود. مرحوم علامه محمد تقی « المیلانی و ما ادراك ما المیلانی»سایرین، ترجی  دارد. جمله 

كنم در ملاقاتی كه  مناسبت  نیست عرضجعفری هم در پاسخ بنده اعلمیت ایشان را مورد تایید قرار داد. بی

با علامه جعفری در مشهد داشتم، به ایشان گفتم شما خودتان را با نوشتن یك شرح بیست جلدی بر 

كردید. ضایع كردید؛ كاش این توان و تلاش را برای تفسیر قرآن یا نه  البلاغه صر  می« مثنوی معنوی»

ا حر  مرا تایید كرده و گفته بود اگر روی این حر  من ایشان را تکان داد. آقای میلانی هم  در دیدار ب

نه  البلاغه كار كنید، بهتر است. مرحوم علامه جعفری هم بعد از بازگشت از مشهد، دست به كار تفسیر 

نه  البلاغه شد كه بحمدالله الان منتشر شده است؛ البته ناگفته نماند كه مرحوم آقای میلانی با شعر مخالف 

گفت و از خواندن شعر توس  ظ و مولوی تسل  داشت و گاهی خودش شعر مینبود؛ بلکه بر اشعار حاف
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خواست برایش شعر بخوانند؛ ولی سیر و توجه اصلی ایشان اهل بیتی )ع( بود. برد و میدیگران لذت می

 تعالی حضرت آیت الله میلانی، تعالی كربلایی، نجفی و مشهدی بود. 

 گویند، نظرتان چیست؟ از صحنه مبارزه چنان که برخی میمفاخر خراسان: در باره کنار رفتن ایشان 

كنم این سخن نا به جاست؛ ایشان دوران خیلی سختی را پشت سر گذاشت. در شروع نهضت من فکر می

كرد. بسیاری از انقلابیون از محضر درس ایشان امام خمینی  مشکلات زیاد بود و ایشان همواره همراهی می

م شهید هاشمی نژاد كه شاگرد اول درس ایشان بود و در خ  مقدم مبارزه قرار كردند. مرحواستفاده می

داشت، روحیه مبارزه و ظلم ستیزی را از محضر آقای میلانی آموخته بود. مرحوم آقای میلانی هم به ایشان 

اد. داعتماد كامل داشت و طرح و برنامه ریزی برای حوزه علمیه را با مشورت و همکاری ایشان انجام می

منتها شهید هاشمی نژاد، بعدا بیشتر وقتش را برای مبارزه وكارهای سیاسی و تبلی ی گذاشت. یك بار یادم 

هست كه در ایام فاطمیه در منزل ایشان مجلس روضه برقرار بود كه ماموران حمله كردند و ایشان را 

 حتی رساندیم.  دستگیر كردند و ما هم پابرهنه فرار كردیم و خودمان را  به حرم مطهر و

آیت الله العظمی میلانی علاوه بر جهات برجسته علمی، مبارز و مجاهد هم  بود. منتها در آن دوران سخت و 

های متعدد مانند تخریب اطرا  حرم، آمدن ولیان)استاندار وقت خراسان( و اذیت برخی همراه با  بحران

فظ و استواری حوزه كرد. با این حال  آیت الله جهال و طلاب نادان و ... ایشان همتش را بیشتر مصرو  ح

ای در مسیر انقلاب كوتاهی نکرد و اگر كسی چنین حرفی زند، مرتکب گناه شده است. به میلانی، لحظه

 اعتقاد من آیت الله میلانی هر چه در توان داشت، حتی آبرویش را برای انقلاب گذاشت.

حوزه علمیه مشهد كه در آن زمان حوزه قَدَری هم به شمار ایشان طرفدار امام خمینی، حامی و سکان دار  

ای، شهید هاشمی نژاد و آقای ابطحی و خیلی دیگر از بزرگان از آمد، بود و مبارزانی مثل آیت الله خامنهمی

عالم، نویسنده و خطیب و سخنران كه  211آن حوزه و از درس آیت الله میلانی رشد كردند. ایشان حدود 

تند، به بركت امام رضا)ع( تحویل جامعه دینی داد. امروزه اكثر خطبا و وعاظ توانمند و انقلابی از مفاخر هس

كشور به بركت وجود نازنین حضرت ثامن الحج )ع( از استان خراسان هستند كه مایه مباهات ماست و ما 

 كنیم كه در ردیف طلاب و علمای خراسان هستیم.افتخار می

 مان طولانی و مفصلی که دراختیار ما گذاشتید.مفاخر خراسان: تشکر از ز
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 مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی طباطبایی

 درآمد

مفاخر خراسان: در ابتدا عرض كنم كه ده نفر از طلاب و فضلای خراسانی، چندین سال 

 و برای بزرگان و مفاخر این استان، است دفتری به نام مركز مفاخر خراسان تاسیس شده

ها برای مراسم جهت معرفی و نکوداشت و بزرگداشت آنان برپا شده است. طی این سال

میرزا علی آقا فلسفی، میرزا  اللهآیتآقایان استاد محمدتقی شریعتی، عزیز الله عطاردی، 

جوادآقا تهرانی و اخیرا برای مرحوم آخوند خراسانی، كه بعضا نیز خود حضرتعالی هم 

شده است و در كنار آن، آثار و كتابها و مقالاتی تحقیق و منتشر شده حضور داشتید، برگزار 

و از این كتابها رونمایی گردیده است. در باره این جلسه و مزاحمتی كه فراهم شده، باید 

ای برای چهلمین اند مراسمی و جلسهعرض شود كه دوستان مدتی است تصمیم گرفته

دی میلانی )ره( ترتیب دهند؛ حضرتعالی بهتر سالگرد فوت آیت الله العظمی سید محمد ها

دانید كه برای ایشان با همه عظمت و نقشی كه در مشهد داشتند، بزرگداشتی كه از ما می

شایسته و فراخور ایشان باشد، برگزار نشده است. دفتر مفاخر خراسان قصد دارد با انتشار 

شود و مقالاتی كه در جلد كتاب می 25میلانی كه بالغ بر  اللهآیتآثار علمی و فقهی مرحوم 

هایی كه در این زمینه صورت گرفته، با همکاری خانواده باره ایشان نوشته شده و مصاحبه

و بازماندگان ایشان همایشی علمی و تجلیلی برگزار كند و از آنجا كه جنابعالی به یك معنا 

-سخنرانی داشتهخراسانی و سالها در مشهد و در جلسات درس حضور و در بیت ایشان 

اید، در خدمت حضرتعالی برسیم و از خاطرات و نکاتی كه در باره ایشان مستحضر هستید 

بیان كنید. در ابتدا خواهشمندیم كه شرحی از زندگی و نحوه آشنایی و ارتباطتتان با مرحوم 

 آیت الله میلانی برای ما بگوئید.

 های حضور شرح زندگی و مسائل و زمینه

سالگی به مشهد آمدم. در آن زمان، من مقداری  18و در سن حدودا  1333ال بنده در در س

 از علوم حوزوی را خوانده بودم و در بعضی مسائل نسبت به سنم، جلوتر از بعضی

آخوندهای دیگر بودم. در ابتدا در درس خارج اصول مرحوم آیت الله شیخ میرزا احمد 

شد، ها در شبستان نهاوندی بر پا میه صب آخوند خراسانی ك اللهآیتكفایی فرزند سوم 
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، برای زیارت از كربلا به مشهد آمدند. 32شدم. مرحوم آیت الله میلانی در سال حاضر می

در ابتدا باید به عنوان مقدمه عرض كنم كه مرحوم آقای كفایی در راستای همتی كه برای 

ورود علما به مشهد ها به مشهد داشت، در بدو عالم پروری و جذب علمای شهرستان

فرستاد تا به استقبال این بزرگان در میدان آب و خیابان مقدس، گروهی از روحانیون را می

امام رضا)ع( بروند و آنان را با سلام و صلوات بیاورند. هد  مرحوم كفایی از این كار كه 

رزش و بود، متوجه كردن مردم، به ا1321رویه ایشان از زمان رفتن رضا شاه در شهریور 

اعتبار علما بود. در آن ایام، بعد از مراسم استقبال، علما و هیلت همراهشان را ابتدا به منزل 

كردند و پس از استراحت كوتاهی، به خود مدرسه بزرگی نزدیك مدرسه نواب منتقل می

گفت. در روز ورود آوردند و در آنجا یکی از روحانیون خوشامد و خیر مقدم میمی

له میلانی اگرچه خود من حضور نداشتم؛ اما از آقای كفایی شنیدم كه آقای مرحوم آیت ال

نوقانی كه متولی مدرسه نواب و از اعیان و بزرگان مشهد بود به ایشان خوشامد و خیر 

مقدم گفته است و سپس آقای حاج علی اص ر عابد زاده، از تجار و خیرین و خود اهل 

ات آموزشی، دقایقی صحبت كرده و از سخنرانی و موعظه و مشهور و صاحب مؤسس

اوضاع روحانیت و حوزه، گله كرده و گفته مشهد بی سر و سامان است و آخوند و 

روحانی چندانی ندارد. این چند تایی هم كه هستند، با هم دعوا دارند. روی این حساب 

ها بهتر است شما در مشهد بمانید و یك سروسامانی به حوزه بدهید. خلاصه با این حر 

دهید من در مجلس شدیدا آقای كفایی را آزرده خاطر كرده بود. من گفتم آقا اگر اجازه می

های نسنجیده ایشان را جبران كنم و ذهنیتی كه برای آقای میلانی پیش آمده، دیگری حر 

تصحی  كنم؟ گفت تو سن و سالت كم است و برای این كار مناسب نیستی! باید فرد 

گویید؟ گفت در شأن من نیست. بعد گفت م. گفتم خود شما چرا نمیتری را پیداكنیقوی

 ها نزند.مراقب او باش تا دوباره به آقای میلانی نزدیك نشود و از آن حر 

آقای میلانی پس از ورود به شهر مشهد، در ابتدا در منزل آقا شیخ علی اكبر نوقانی كه منزل 

بزرگان مشهد به دیدارش رفتند. بسیاری از وسیعی در كوچه باغ بود، اقامت كرد و علما و 

علما و بزرگان مشهد خواستار ماندن آقای میلانی در مشهد بودند؛ انگیزه این بزرگان از 

آمد، ای به شمار میجمله آقای كفایی و آقای شیخ كاظم دام انی كه مجتهد قوی و برجسته

مشهد بود. در واقع مرحوم بهره برداری حوزه علمیه مشهد از وجود ایشان و تقویت حوزه 
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اگرچه برخی مانند  67آقای كفایی و مرحوم دام انی حامی واقعی مرحوم آقای میلانی بودند.

حاجی عابدزاده كه فرد بانفوذی بود و دل خوشی از برخی روحانیون و علمای مشهد 

لانی خواستند آقای میهای دیگری داشتند و مینداشت، كه به دربار تمایل داشتند و انگیزه

را در جهت مستقل قرار دهند و از ایشان، علیه برخی از علمای مشهد بخصوص آقای 

كفایی و مرحوم فقیه سبزواری استفاده كنند. برخی از علمای مشهد از جمله مرحوم آقای 

كفایی، مرحوم شیخ هاشم قزوینی و مرحوم سید یونس اردبیلی، با این شیوه او مخالف 

بدزاده، متشکل از پسر سید یونس اردبیلی و جمعی دیگر  اهدا  بودند. اما گروه آقای عا

دیگری داشتند و از نظر من، برای ایجاد تفرقه و دو دستگی میان علمای مشهد، قدم بر می 

-داشتند مثلا مرحوم شیخ مجتبی قزوینی را كه آن زمان در حوزه علمیه فردوس به سر می

مخالفت آشیخ مجتبی با فلسفه، ایشان را در مقابل برد، به مشهد آوردند و با سوء استفاده از 

آقای میلانی قرار دادند. به یاد دارم كه یك بار نوقانی در مسجد گوهرشاد به مناسبت 

شهادت امام صادق)ع( منبر رفت و از آقای میلانی به عنوان زعیم حوزه علمیه خراسان نام 

ای ناراحت شدم و به جهت علاقه برد و در مقابل مرحوم كفایی را تنقید كرد كه من خیلی

كه به هردو بزرگوار داشتم، بعد از سخنرانی، به سراغش رفتم و اعتراض كردم كه كارمان 

 به  دعوا و كتك كاری كشید.

 نقش شیخ هاشم قزوینی 

مفاخر خراسان: سرانجام اختلا  بین مرحوم حاج آقا مجتبی و مرحوم آقای میلانی، به كجا 

 انجامید؟

شهری آشیخ مجتبی قزوینی بود، بحمدلله یانی مرحوم شیخ هاشم قزوینی كه همبا پادر م

مشکل حل شد، مرحوم آشیخ هاشم قزروینی كه از مدرسان بزرگ سطوح عالیه بود، هم 

شناخت و هم به مراتب علم و اخلاق آشیخ مجتبی، وقو  آقای میلانی را به خوبی می

                                                           

اگر چه یك بار مرحوم شیخ كاظم دام انی با مرحوم آقای میلانی در افتاد و آقای میلانی هم قهركرد و به قم آمد. اتفاقا من هم در -1

ات ایشان با مرحوم آن ایام قم بودم و منزل یك دوست كویتی در اختیارم بود كه در اختیار مرحوم آقای میلانی قرار دادم  و زمینه ملاق

 آیت الله بروجردی را نیز فراهم كردم.
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، رابطه  این دو بزرگوار را اصلاح كرد؛ گریداشت روی این حساب با گفتگو و میانجی

خواست به دیدار آشیخ مجتبی برود و یادم هست روزی كه مرحوم شیخ هاشم قزوینی می

در باره مرحوم میلانی با ایشان گفتگو كند، من هم در كنارشان بودم و خدمتشان عرض 

رفتم و ایشان را ای گروید یا با ماشین؟ گفت با درشگه و من هم درشکهكردم با درشگه می

برای دفاع از آقای میلانی، به منزل آشیخ مجتبی بردم. یادم هست كه  مرحوم آشیخ هاشم 

قزوینی به مرحوم آشیخ مجتبی گفت شما از مراتب علم آقای میلانی خبر نداری! ایشان 

كوهی از علم است. همه مبانی محقق نائینی در مشت ایشان است؛ بیست سال پای مباحث 

ء عراقی نشسته و همه آنها را یاد گرفته و حلاجی كرده است. در خصوص فلسفه و آقا ضیا

ها هم باید بگویم كه شما گوشه این منزل نشستی و به حر  این و آن گوش این حر 

اند، دروغی بیش نیست. بهتر است خود شما كنی؛ در حالی كه آنچه به شما انتقال دادهمی

یدا كنید تا حقایق روشن شود. در آخر هم گفت یك روز در سر درس ایشان حضور پ

كنم كه به خاطر امام  زمان)ع( از این ها من از شما خواهش میگذشته از همه این حر 

های آشیخ هاشم قزوینی، تاثیر خودش را اختلافات دست بردارید. این ملاقات و حر 

ودی تعدیل شد و گذاشت و موضع مرحوم آشیخ مجتبی درباره مرحوم آقای میلانی، تاحد

كسانی كه در صدد فتنه انگیزی بودند، عقب نشینی كردند. در مراسم جشن نیمه شعبان آن 

سال هم از آقای میلانی تقدیر خیلی زیادی به عمل آمد؛ از شخصیت علمی ایشان خیلی 

تجلیل شد و پس از آن، ایشان یك حالت استقلالی پیدا كرد و برخی افراد متحجر از دور 

های روشنفکر مانند محمد تقی شریعتی بود كه راكنده شدند و تعدادی از شخصیتایشان پ

 مخالف عابدزاده بود، دور آقای میلانی، جمع شدند. 

مفاخر خراسان: ارتباط آشیخ مجتبی قزوینی با مرحوم میلانی بعد از آن جریانات، چطور 

 بود؟

ارتباط و تبادل نظر بود، به طور  در واقع ارتباطی با هم نداشتند و در مواقعی كه نیازی به

عمده آقای محمد رضا حکیمی و آقای دهشت و آقای شیخ عبدالحسین سبزواری، آقای 

كرد، مدیر شانچی و یك شخصی به نام جعفر آقا كه ملا و باسواد بود ولی كفش دوزی می

 شد.این ارتباط برقرار می
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 میلانی اللهآیتخصوصیات شخصیت 

 وصیات اخلاقی و علمی مرحوم آقای میلانی برای ما بگوئیدمفاخر خراسان: از خص

آقای میلانی هم هوش و فراست بسیار زیادی داشت و هم بسیار متدین و متخلق به اخلاق 

توانم بگویم كه در میان علمای مشهد، از حیث قداست ممتاز و الهی بود؛ من به جرأت می

گفت. اخلاق و معنویت سخن می ای داشت. همیشه ازشاخص بود و تقوای فوق العاده

رسیدم؛ چه در درس و چه اوقات دیگر، یادم هست كه در غالب اوقاتی كه خدمتشان می

ای كه های م رضانهكرد. خصوصیت دیگر آقای میلانی این بود كه به حر مرا نصیحت می

و از كرد كرد و به تعبیر قرآن، كریمانه برخورد میشد، توجه نمیعلیه ایشان گفته می

آمد و هیچ وقت حاضر نبود خودش را به شمار می« اذا مروا بالل و مروا كراما»مصادیق

درگیر به این مسائل و نفسیات كند؛ اگرچه آقا سید محمدعلی میلانی، فرزند كوچك ایشان 

اش این بود كه اوضاع را آرام كند. پسر شد؛ ولی ایشان سعیگاهی وارد این مسائل می

نورالدین هم كه شباهت زیادی در ظاهر و قیافه به پدر داشت، در رفتار  دیگر ایشان آسید

و عملکرد نیز چنین بود، به طوری كه آقای میلانی ایشان را به شهر ری فرستاد. در همان 

ام كه خودم ای به من نوشت كه اینجا گرفتار و بی پول شدهایام اتفاقا سید نورالدین در نامه

ب مهمانش شدم و پولی به او دادم و دلجویی كردم و گفتم اگر را به او رساندم و یك ش

توانم برگردم؛ چون پدرم امکان دارد دوباره به مشهد و پیش پدرت برگرد! گفت دیگر نمی

خورند. به هرحال همین روحیه معنوی باعث شده بود اند و میهایی احاطه كردهرا گرگ

ك دسته مثل آقایان محمدرضا حکیمی، كه ایشان دو سنخ شاگرد و مرید داشته باشد، ی

شیخ عبدالله یزدی، سید جعفر و سید عباس سیدان و موسوی نژاد، اصحاب سرّ آقا بودند 

و دعاها و توسلات مال آنها بود و جمعی هم مشتاق علم و مطالب نو و جدید ایشان در 

این كه در  اصول و فقه بودند. وقتی آقای میلانی تدریس را در مشهد شروع كرد، به جهت

كرد، با استقبال بسیار زیادی در حوزه و در میان اصول فقه، مطالب نو و جدیدی مطرح می

فضلا مواجه شد. به طوری كه شیخ علی تهرانی یکی از شاگردهای ایشان در آن مقطع، 

گفت كه اعلم علمای ایران، آقای میلانی است. انصافا درس آقای میلانی خیلی منق ، می

حتوا بود و همین جاذبه علمی موجب شد كه جمعی از فضلای مشهدی كه موجز و پرم

برای كسب علم به نجف رفته بودند، برگردند و در مشهد ماندگار شوند؛ آقایان علم الهدی 
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سبزواری، شیخ ابوالفضل، شیخ علی كاشانی، برادران رضازاده، زنجانی و شیخ محمدرضا 

كرد، از آن جمله بودند. به این ترتیب، یمهدوی دام انی كه همیشه در درس اشکال م

جایگاه آقای میلانی در مشهد تقویت شد و ایشان پر و بال گرفت. یادم هست كه در آن 

آوردند و ایام با این كه ضب  صوت چندان معمول نبود، برای درس ایشان ضب  صوت می

ر شدم؛ كردند. خود من هم مدتی در دروس اصول و فقه ایشان حاضدرس را ضب  می

شدم؛ با این حال تمام منتهی در درس فقه چون شب ها برگزار می شد كمتر حاضر می

نامیده می شود، از محضر « عروس الفقه»مباحث كتاب اجاره را كه مطالب جالبی دارد و 

ایشان استفاده كردم. همچنان كه در درس اصول مرحوم میرزا احمد كفایی هم حضور پیدا 

 كردم، تا ببینم علمیت كدام یك بالاتر است؟ اینها مقایسه میكردم و بین دروس می

از خاطرات مربوط به جلسه درس ایشان این است كه یك بار درحال رفتن به درس، 

صدای ایشان را از طریق بلند گو شنیدم و اشکالی به نظرم رسید؛ به محض اینکه به 

ود، اشکالم را مطرح كردم هایم در دستم بشبستان محل درس رسیدم و در حالی كه كفش

هایت را در جا كفشی بگذار و بعد بیا بنشین، ببینم اشکالت چیست و كه فرمود اول كفش

؟ گفتنی است كه روزهای دوشنبه هم در بیت ایشان مجلس روضه بود كه دگوییچه می

رفت و عموما افراد باسواد و روشنفکر حاضر مرحوم استاد محمد تقی شریعتی، منبر می

كردند شد، همه اقشار شركت میها برپا میشدند؛ اما در مجلس دیگری كه جمعهمی

سخنران مجلس نیز غالبا بنده بودم. همچنان كه منبری دهه اول محرم بیت ایشان هم من 

یادم هست در محضر آقای میلانی یك بار یك سخنرانی فلسفی مفصلی كردم كه جز  بودم.

رفتند و بعد از سخنرانی هم آقای میلانی خیلی عصبانی تعدادی از حضار همه بلند شدند و 

ها چی بود گه گفتی؟ گفتم می خواستم یك سخنرانی علمایی شد وگفت این چرت وپرت

 بکنم! گفت این حرفها را رها كن و یك حدیث و روایت بخوان تا همه استفاده ببرند.

 نکات دیگر از شخصیت علمی 

ره خصوصیات علمی آیت الله میلانی نکات دیگری به مفاخر خراسان: حاج آقا! اگر در با

 رسد بفرمائید.ذهنتان می
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آقای میلانی علاوه بر این كه از حیث اخلاقی شخصیتی بسیار متدین و صبور بود، در 

جهات علمی هم فوق العاده بحاث و نقاد و مسل  در علم اصول و فقه بود. تسل  ایشان 

مطرح وقت در ایران مانند امام خمینی و مرحوم آقای  در اصول به نظر بنده از تمام علمای

شریعتمداری و مرحوم آقای گلپایگانی و برخی از بزرگان نجف مانند مرحوم حکیم و 

مرحوم سید محمود شاهرودی بالاتر بود. من علاوه برحضور در درس علما و مراجع بزرگ 

حاضر شدم و كیفیت قم، در درس هر یك از بزرگان نامدار نجف به مدت یکی دو ماه 

بحثشان را دیدم در آن موقع مرحوم میلانی در پختگی و بیان و دسته بندی كردن مطالب 

علم اصول، بی نظیر یا كم نظیر یا بود. البته فقه آقای خوئی هم تراز و در مواردی، پخته تر 

ان هم به آوردم و ایشاز آقای میلانی بود. من گاهی اسم آقای خوئی را پیش آقای میلانی می

كرد؛ یادم هست یك بار در بحث اجاره و تناسب، خاطره یا مطلبی را از ایشان نقل می

موجر و مستاجر، ایشان روایتی را از امام باقر)ع( خواند و فرمود من از این روایت چیزی 

بیشتر از آقای خویی، برداشت نکردم. بعد فرمود من مدت زیادی با آقای خوئی هم بحث 

ن را در امور علمی بسیار دقیق یافتم. آقای خوئی و آقای میلانی، هر دو در فقه بودم و ایشا

بسیار برجسته و شاگرد نائینی و محقق اصفهانی بودند و دقتشان فوق العاده بود نمونه این 

برجستگی این بود كه مثلا ل تی از ل ات وارده در احادیث را به ابواب مختلف مثل استفعال 

ها آقای آوردند. قبل از اینبردند و از آن معانی جدیدی در میمیو افعال و تفعیل 

كرد؛ من خودم در درس ایشان این روش را دیده بودم. البته آقای بروجردی این كار را می

كرد كه می« الفیه»در « ابن مالك»بروجردی گاهی برداشت خودش را مستند به اشعار 

تر عربی مثل معتقد بود كه باید به منابع اصیلمرحوم آقای میلانی، آن را قبول نداشت و 

استناد شود؛ چرا كه لسان العرب كلمات عربی را با توجه به اشعار و ادبیات « لسان العرب»

حجاز در دوران جاهلیت، معنا كرده و این به ادبیات پیامبر و معصومین)ع( كه اهل حجاز 

های ل ت دوره متأخر مانند ا كتاببودند، نزدیکتر است. تا این حد ایشان حساس بود و لذ

گفت این كتب ل ات را بر اساس فهم و مانند آن را اصلا قبول نداشت و می« المنجد»كتاب 

كنند. در حالی كه فتوا دادن امر مشکلی است و نیاز به دقت و ها معنا میو دریافت مصری

عصر نزول قرآن  های ل ت عصر متقدم بر گرفته از آثارفحص و جستجوی بسیار در كتاب

و صدور روایات دارد. برای من خیلی جالب و مهم بود كه آقای خوئی و آقای میلانی نگاه 

ای نسبت جدیدی به ادبیات و ل ات داشتند. همان گونه كه خود آقای میلانی دیدگاه ویژه
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داشت و اصلاحیه ای بر آن نوشته بود؛ « وسائل الشیعه»به منابع روایی و بخصوص كتاب 

آن زمان آقای ربانی شیرازی هم مش ول اصلاح و تصحی  وسائل الشیعه بود. من سه در 

های ایشان را گرفتم و پیش آقای میلانی بردم تا ببینم چه نظری دارد؟ ایشان جلد از نوشته

همه را رد كرد و گفت این اصلاحیه غل  است و نسخه اصلاحی من، بهتر است. من رفتم 

ای برسند؛ نزد آقای میلانی آوردم تا با هم گفتگو كنند و به نتیجهو آقای ربانی شیرازی را 

اما بعد از سه ساعت بحث و گفتگو، نتیجه واحدی به دست نیامد و آقای ربانی خسته شد 

كنم. گیری میروم و كار خودم را پیو گفت من حوصله ادامه بحث را ندارم؛ بنا براین می

دو بزرگوار در جلدهای دو، سه ، چهار، با هم  روی این حساب، وسائل تصحی  شده این

 مشترك است؛ اما در بقیه مجلدات با هم تفاوت دارد.

 در باره نسخه اصلاحی وسائل الشیعه

 مفاخر خراسان: نسخه تصحی  شده آقای میلانی الان كجاست؟

در همان زمان یك بار چاپ شد؛ منتها چون خوب چاپ نشده بود، دوباره دادیم تا اصلاح 

نند؛ اما الان خبری ندارم كه چه سرنوشتی پیدا كرده است. آقای میلانی معتقد بود روایات ك

كند؛ به همین وسائل الشیعه با آنچه در منابع اصلی آن یعنی كتب اربعه وجود دارد، فرق می

 جهت  ایشان زحمت زیادی برای مطابقت و تصحی  آن در كربلا و بعد در ایران كشید.

این مطلبی كه درباره تصحی  مخصوص اقای میلانی و چاپ آن فرمودید  مفاخر خراسان:

دانستیم كه تصحی  دیگری غیر از آنچه مرحوم آقای ربانی برای ما تازگی دارد و ما نمی

 شیرازی انجام داده، وجود دارد!

بله یك چنین تصحیحی وجود دارد، البته من بعدا دوباره پیش آقای ربانی رفتم و گفتم بیا 

این تصحی  آقای میلانی را با كار خودت مطابقت كن تا دو كار متفاوت عرضه نشود كه و 

پذیرد و نپذیرفت و گفت  نگاه من با آقای میلانی متفاوت است و ایشان این تطبیق را نمی

توانم خود من هم دیگر حوصله ندارم. موضوع را به آقای میلانی گفتم، گفت من كه نمی

ن در حال انجام كار خودم هستم. ایشان اگر بخواهد، من نوشته هایم دنبال ایشان بدوم. م

 گذارم.را دراختیارش می
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مفاخر خراسان: در واقع، اشکال عمده آقای میلانی این بود كه وسائل چاپ سنگی كه در 

آن زمان در اختیار بود، دارای اغلاط بسیار است و متنش با آنچه در كتب اصلی مانند كافی 

 اربعه، مطابقت ندارد؟ و دیگر كتب

بله! ایشان نکات خاصی در تصحی  روایات داشتند، كه مصححان پیشین به آن توجه 

گفت اگر یك كلمه با تای نکردند، از آن جمله یادم هست كه ایشان به عنوان نمونه می

گرد)ه( نوشته شود، یك معنا دارد و اگر با تای منقوط)ت( و كشیده نوشته شود، معنای 

كند در حالی كه مصححان به این نکته توجه ندارند و از این نوع اشتباهات پیدا میدیگری 

و جا به جا نوشتن كلمات كه ناشی از عدم دقت است، در وسائل وجود دارد كه باید 

 درست شود.

مفاخر خراسان: حاج آقا! از اعمال عبادی و دینی یا نحوه زیارت كردن مرحوم آقای میلانی 

 ی به یاد دارید؟چیز خاص و جالب

من به  لطف الهی در مسیر خدمات دینی، توفیق زیادی داشتم و هرچه در این زمینه نصیبم 

شده، همه از خدا بوده است و من از خودم چیزی ندارم. فکر می كنم این قضیه هم لطف 

خدا بود كه در آن دوران به ذهنم برسد كه در باب احوال معنوی بزرگان مشهد تحقیق 

ی این حساب، یك هفته حساب با قلم و كاغذ رفتم و جلوی درب حرم مطهر كنم؛ رو

شد، به دنبالش راه می افتادم تا ببینم هنگام رضوی ایستادم و هر آخوندی كه وارد حرم می

خواند یا دهد؟ آیا قرآن، زیارت جامعه و نماز جعفر طیار میزیارت چه اعمالی انجام می

تن از بزرگان درجه اول مشهد را دیدم و یادداشت  15ارت نه؟ در این یك هفته، كیفیت زی

چهار روز  كردم. آقای میلانی هر روز برای زیارت به حرم مشر  می شد؛ اما در طی هفته،

خواند و یك مرتبه خواند، دو بار، زیارت امین الله را میزیارت نامه امام رضا)ع(را می

خواند؛ اما آقای فقیه ا هم در منزل میزیارت جامعه می خواند. نماز بعد از زیارت ر

آمد و بالای سرضری  سبزواری، شاید كسی باور نکند كه هر روز صب  برای زیارت می

رفت و دعا و زیارت نامه و خواند و مینشست و فق  یك جزء قرآن را از حفظ میمی

شد و گفت خواند؛ من چند روز مراقب احوال ایشان بودم، به طوری كه ناراحت غیره نمی
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خوانی؟ گفت نماز خواهم ببینم كی نماز شب میداری؟ گفتم میچرا دست از سرم بر نمی

 خوانم.شب مستحب است و من در بین راه می

 مفاخر خراسان: حاج آقا! اعمال و زیارت بزرگان دیگر چطور بود؟

توجه به نظر من اعمال هیچ یك از آقایان كامل و جامع نبود و هر كدام به یك جنبه 

ای یکی دو نوبت بیشتر به حرم مشر  بیشتری داشتند؛ مثلا حاج آقا مجتبی قزوینی، هفته

آمد، برنامه مشخص و مستمری نداشت. معمولا پس از ورود شد و وقتی هم كه مینمی

رفت؛ خواند و مینشست و یك مقداری دعا میگذاشت و میای میعصایش را یك گوشه

آمد و هر شب زیارت مختصر امین نی هر شب برای زیارت میاما مرحوم شیخ هاشم قزوی

خواند. گاهی هم زیارت جامعه كبیره و گاهی زیارت نامه مخصوص امام رضا)ع( الله می

خواند. از حیث زمان ورود به حرم هم بسیار دقیق بود و همیشه در یك ساعت را می

عاده را داشت و همیشه شد. در كلاس درس هم این نظم فوق المشخص به حرم مشر  می

شد و  دقیقا هم سر وقت درس را زودتر از شاگردان و سر ساعت، دركلاس حاضر می

 كرد و واقعا از این جهت بی نظیر بود.شروع می

 كردند چطور بود؟مفاخر خراسان برخورد آقای میلانی با شاگردانی كه اشکال می

خواست بیش از و اگر شاگردی میپرداخت چندان به بحث و گفتگو با اشکال كننده نمی

داد؛ اما روش آقای خویی متفاوت بود كرد و گوش میاندازه حر  بزند، ایشان سکوت می

پرسید یا داد و اگر كسی ده بار هم سلوال میایشان خیلی خوب به اشکالات جواب می

-میداد. یادم هست كه وقتی من اشکال كرد، مرحوم آقای خویی جوابش را میاشکال می

گیری و كنی؛ درس را خوب نمیفرمود تو بی حساب وكتاب اشکال میكردم، می

گفتم آقا! قصدم بهره اشکالاتت از روی لجبازی است. من بدون مجامله و چاپلوسی می

 گفت مزخر  نگو!كرد و میبرداری از انوار قدسی شماست؛ اما ایشان، حمل بر تملق می

آقا لطفا از ورود مرحوم آقای میلانی به عرصه مبارزه و سیاست  مفاخر خراسان:حاج               

 بگویید.
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ورود ایشان همزمان با كودتای زاهدی و كنار گذاشتن مصدق از نخست وزیری شد و 

حوادثی كه پس از آن سالها در ایران اتفاق افتاد. به هرحال این وضعیت گذشت و مسائل 

عوض شد. آقای كفایی خودش را وارد  پیش آمد و اوضاع خیلی 43و  42سیاسی سال 

این قضایا نکرد؛ اما آقای میلانی رسما وارد گود مبارزه شد و در انجمن های ایالتی و 

ولایتی از آقای خمینی حمایت كرد. به نظرم امام خمینی هم خیلی خوب پیش آمد. یادم 

ه آیت الله هست آن روزی كه آقای خمینی از زندان آزاد شد، روزنامه اطلاعات نوشت ك

خمینی با نظر شاه همسو شدند و از زندان آزاد شدند؛ اما امام، تلگرافی خطاب به آقای 

میلانی فرستاد و از ایشان خواست كه در مشهد اعلام كند كه مطالب نسبت داده شده، دروغ 

است. این تلگرا  به دست آقای میلانی رسید و ایشان هم برای چاپ به خود من سپرد و 

ه وسیله دوستان فعال و پركاری كه در آن دوران داشتم، آن را چاپ و منتشر من هم ب

 كردیم.

 مفاخر خراسان: این تلگراف را امام فرستاد یا آقای میلانی ؟

امام برای آقای میلانی فرستاد. قبل از آزاد شدن امام هم قضیه محاكمه ایشان مطرح شد؛ 

، ایشان را از میان بردارد؛ اما علما و مراجع خواست با محاكمه و اعدام امام خمینیرژیم می

از جمله آقای میلانی به تهران آمدند و با طرح اجتهاد و مرجعیت امام، از ایشان دفاع كردند 

و موضوع محاكمه را به طور كلی منتفی كردند. یادم هست كه آقای میلانی در خیابان 

ادی امام هم، علما و بزرگان به ملاقات منیریه در منزل آقای امینی مستقر شده بود. بعد از آز

رفتند؛ بنده با دونفر از دوستان خیلی سریع خودمان را به تهران رساندیم و به ایشان می

ملاقات امام و آقای قمی كه با امام آزاد شده بود، رفتیم؛ اما بعد از ما به هیچ كس اجازه 

اجازه ملاقات ندادند و اصلا  ملاقات داده نشد؛ حتی به مرحوم آقای سید احمد خوانساری

-ورود و خروج را ممنوع كردند به طوری كه خود ما هم كه داخل منزل بودیم، نمی

توانستیم بیرون بیاییم. با شروع نهضت امام خمینی، من تقریبا درس و بحث را رها كردم و 

دستگیر  كه من 1345بیشتر دنبال مبارزه و سخنرانی و منبر رفتن بودم و این روند تا سال 

شدم، ادامه داشت. بعد از آزادی هم از مبارزه و فعالیت تبلی ی علیه رژیم دست برنداشتم و 

انجام دادم كه از شهرت زیادی  1349در همین زمینه یك سخنرانی تند و كوبنده درسال 

برخورداراست. بعد از شهادت مرحوم سعیدی من برای سرپرستی خواهرم به تهران آمدم. 
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دت مرحوم سعیدی هم جالب است بدانید كه من خبر شهادت ایشان را در خصوص شها

از مرحوم آقای میلانی شنیدم. به این صورت كه یك روز از طر  بیت ایشان با من تماس 

خواهند شما را ببیند. من صب  خدمتشان رسیدم، فرمود از آسید گرفتند و گفتند آقا می

ك هفته پیش دستگیرش كردند. فرمود در محمدرضا سعیدی خبر داری؟ گفتم بله! حدود ی

ای؟ گفتم یك هفته كه زمان زیادی نیست تا من این مدت به خواهرت درتهران سر نزده

هایش سر بزن! شاید خدای نکرده بروم و به آنها سر بزنم! ایشان گفت برو به خواهر و بچه

دی داد و گفتم آقا مشکلی داشته باشند و نیازمند كمك و همراهی شما باشند. دلم گواهی ب

اند، بگوئید، من طاقتش را دارم. گفتند ای پیش آمده و اگر آقای سعیدی را كشتهاگر مسأله

اند و از طر  دولت با من تماس گرفتند و خواستند به شما كه با بله ایشان را شهید كرده

اندم و مرحوم سعیدی نسبت خانوادگی دارید، خبر بدهم. من فورا خودم را به فرودگاه رس

به تهران آمدم و به منزل آن مرحوم رفتم و دیدم خانه شلوغ است و صدای گریه و زاری 

آید. مرحوم آقای طالقانی هم جلوی مسجد نزدیك منزل ایستاده بود و دكتر شیبانی را می

برای تسلیت گفتن آمده بود، دستگیر كردند. جنازه مرحوم سعیدی را به جای تحویل دادن 

خودشان برای دفن به قم بردند، قبل از رسیدن ما دفن كردند. در قم هم آقای به خانواده، 

كلانتری به جهت سخنرانی در مراسم مرحوم سعیدی دستگیر كردند. بعد از این جریانات، 

من یك سفر به مشهد رفتم كه اقای كمیلی درخواست كرد كه در مشهد بمانم كه پذیرفتم 

 و ماندم.

 ش آقای میلانی در مسائل اجتماعی و سیاسی چگونه بود؟مفاخر خراسان: روش و من

به نظر بنده، منش آقای میلانی در این زمینه بسیار خوب بود، ایشان خیلی قائل به شلوغ 

كاری و برهم زدن اوضاع نبود. به قانون و مراعات آن، اعتقاد داشت. هتك و توهین به 

های مسالمت آمیز رد و طرفدار روشتافت. حتی با شاه هم خیلی مدارا كافراد را برنمی

بود. در ارتباط با علما و بزرگان هم ضمن حفظ احترام آنان اگر قصد ملاقات و دیدار 

آورد كه مثلا مریضم یا كار دارم. آقای دكتر گفت و بهانه نمینداشت، به صراحت می

به آقای میلانی شادمان)داماد آقای نمازی شیرازی( كه با بنده دوست بود و علاقه زیادی هم 

گفت آقای كفایی دوبار از آقای میلانی برای منزل خود دعوت داشت، در همین زمینه می

 كرد؛ ولی ایشان نپذیرفت و اصرار ما هم نتوانست در تصمیم ایشان ت ییری ایجاد كند. 
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 مفاخر خراسان: واكنش مرحوم آیت الله میلانی به شهادت آقای سعیدی چه بود؟

این قضیه متاثر شد؛ منتهی واكنش رسمی نشان داد و پیام تسلیت علنی ایشان خیلی از 

نفرستاد و در واقع اعتقاد چندانی به این نوع كارها نداشت. حتی هنگامی كه خبر شهادت 

مرحوم سعیدی را به من داد، گفت خودت را خیلی درگیر مبارزه و این مسائل نکن! تو 

گر وقت كافی برای درس بگذاری، من به باید همه همتت را صر  درس و بحث كنی! ا

 دهم، به مدارج علمی بالایی برسی! كه متاسفانه من این نصیحت را گوش ندادم. تو قول می

 مفاخر خراسان: حاج آقا! شما اجازه نقل حدیث و اخذ وجوهات از ایشان دارید؟             

-هات، به ایشان گفتم كه نمیاجازه نقل حدیث از آقای میلانی دارم؛ اما در باره اخذ وجو

توانم برای شما وجوهات جمع كنم؛ چون من خودم اینجا دارای ثروت و مکنتی هستم كه 

گویند با پول مردم و وجوهات با كار به دست آمده؛ حال اگر از مردم وجوهات بگیرم، می

به این ثروت رسیده است! آقای میلانی كمی ناراحت شد و فرمود پس اجازه اخذ 

خواهم؛ اما این حر  را زدم تا از من انتظار جمع كردن خواهی؟ گفتم میات نمیوجوه

وجوهات را نداشته باشید. به هرحال من اجازه نقل حدیث و اخذ وجوهات را از ایشان 

به همراه مدارك و اسناد دیگر  46گرفتم؛ اما متاسفانه در حمله ساواك به منزل ما در سال 

رات آیات سید محسن حکیم، عبدالهادی شیرازی، سید محمود از جمله اجازاتی كه از حض

های درسی و مطالبی كه برای سخنرانی و منبر آماده كرده بودم، شاهرودی داشتم و نوشته

به غارت رفت. بعدا چند بار به ساواك مراجعه كردم و التماس كردم كه مداركم را بدهند، 

 انستم آنها  در میان اسناد ساواك پیدا كنم. قبول نکردند. پس از انقلاب هم هر چه گشتم نتو

های خاصی برای مشکل گشایی های شما دستورالعمل: من در میان نوشتهمفاخر خراسان

 اید؟ها را از كدام یك از اساتید گرفتهخواستم از خدمتتان بپرسم ایندیدم؛ می

بهجت و آقای نجابت  ام؛ بعضی از آنها را از آیت اللهاز اساتید و بزرگان متعددی گرفته

ها برای دیدن ایشان به  ام. آقای بهجت، دوست و رفیق آقای نجابت بود و تابستانگرفته

پرداخت. یك مقداری از این ادعیه رفت و در كنار آن به كار تبلیغ و منبر هم میشیراز می

ان مثل دعای مشهور لوح محفوظ را از سید عبدالحسین حافظیان مشهدی یاد گرفتم؛ ایش

دو سه تا دعای معمولی به من یاد داد؛ ولی به هرحال نتوانست با من كنار بیاید و پس از 
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خوری و به صلاح خودت هم نیست پیش چندی مرا بیرون كرد و گفت تو به درد من نمی

من باشی البته شاید هم لطف خدا بود كه من در آن مقطع از فقه و حقوق و درس و بحث 

خره جدا شدم و به سراغ كارهای سیاسی رفتم كه از این بابت جدا نشوم؛ اگرچه بالا

گیرم. در متأسفم؛ اما از جهتی هم خوشحالم كه در امور سیاسی، مسائل را به سرعت می

خصوص اذكار هم باید عرض كنم كه از خود آقا شیخ محمود حلبی هم كه دوست و هم 

رفت. از شیخ عبدالله زیر بار نمی بحثم بود، اذكاری را یاد گرفتم؛ اگرچه ایشان در ابتدا

گلپایگانی هم اذكاری را گرفتم. ایشان پیدا كردن اشیاء گم شده را با خواندن آیه الکرسی 

 به من یاد داد. 

یك نکته خیلی ظریف به شما بگویم هفت بار آیه الکرسی خواندن و نماز جعفر طیار و 

ها موثر است. رآورده شدن خواستهزیارت امام رضا )ع( رفتن، بسیار در رفع مشکلات و ب

تواند به دینم ضرر بزند، ام هر مشکل سیاسی كه میمن با انجام این اعمال از خدا خواسته

مرا از آن اگاه كند تا به حول و قوه الهی از آن بپرهیزم و خودم را نجات بدهم؛ بحمدالله 

ه دارم كه به یکی دو این خواسته من به اجابت رسیده و من خاطرات زیادی در این زمین

كنم؛ مورد اول كه با مرحوم آقای میلانی هم ارتباط دارد این است كه در نمونه اشاره می

ای از مشهد زنگ زد و گفت كه  من تهران بودم. یك روز آقای خامنه 53یا 52سال 

خواهیم شما هم حضور داشته خودت را به مشهد برسان، فردا اینجا جلسه داریم، می

گفتم جلسه كجاست و چه كسانی هستند و در باره چیست؟ گفت شما بیا اینجا باشید. 

داخل پرانتز عرض  -شوی! من روز بعد رفتم فرودگاه كه مرحوم حلبی را دیدمخبردار می

كنم كه من به ایشان خیلی علاقه دارم و معتقدم آنچه درباره ایشان و  انجمن حجتیه گفته 

طرفداران دكتر شریعتی با هواداران شیخ محمود حلبی  شود، بی اساس است و در واقعمی

خواستند حریفشان را از میدان به در كنند و خودشان درگیر شده بودند و با این اتهامات می

  -ها را اش ال كنند؛ امام را نیز همین افراد وارد معركه و گرفتار كردندهمه مناصب و پست

روی؟ گفتم برای زیارت به مشهد می روم؛ به هرحال، آقای حلبی از من پرسید كجا می

یك كاری هم دارم. گفت بیچاره! آن كار كه می گویی، یك كار سیاسی است؛ به نظر من 

تو هدفت را از این سفر، فق  زیارت مادرت قرار بده كه ثوابش هم از زیارت بیشتر است 

كند. گفتم چشم و میو هم از آن كار سیاسی! مطملن باش كه ورود در آن كار تو را بیچاره 
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سوار هواپیما شدم. وقتی رسیدم، اول رفتم سراغ مادرم وحال و احوالش را پرسیدم و بعد 

به قصد زیارت حرم، از منزل بیرون آمدم و با خودم گفتم اول یك صفایی به سر و صورتم 

بدهم و غسل زیارت بکنم و بعد به حرم مشر  بشوم. برای اصلاح، وارد آرایشگاه محل 

م، آرایشگر بخشی از موهایم را كوتاه كرده بود كه یك نفر آمد و برای یك كار شد

ضروری او را برد و من هم به آرایشگاه دیگر رفتم، وقتی كار اصلاح به پایان رسید به ظهر 

توانستم خودم را به حرم برسانم به همین جهت راه افتادم كه نزدیك شده بودیم و نمی

آن نزدیکی بود، برسانم در بین راه به راننده سابقم در مشهد به خودم را به مسجدی كه در 

نام حاج حسن برخوردم ضمن احوالپرسی گفتم الان كجا كار می كنی؟ گفت من راننده 

آقای میلانی شدم. گفتم از آقای میلانی چه خبر؟ گفت دیشب آقای میلانی را به همراه 

گفتگوی پدر و پسر، شنیدم كه آقای آوردم. در بین پسرش آسید محمد علی از جایی می

میلانی اسم شما رو آورد و گفت اگر سید مهدی آمد، چکار كنیم؟ بعد شنیدم كه آقای 

توانیم جواب رد به ایشان بدهیم. راننده خودش میلانی گفت اگر سید مهدی بیاید نمی

رایم انست موضوع چیست؛ اما من فهمیدم و از لطف و عنایت خدا كه مسأله را بدنمی

ام گرفت و از سر شوق ده روشن كرد و از یك مسأله خطرناك و عجیب نجاتم داد، گریه

تومان به این بنده خدا دادم و بعد از نماز، خودم را به آن جلسه رساندم و از آنجا كه به 

-برده بودم، وقتی قضیه را مطرح كردند، گفتم آقای میلانی حر  شما را نمیموضوع پی

كند. كه من هم به جهت عجیب و گر از طر  شما مطرح شود، قبول میپذیرد. گفتند ا

 خطرناك بودن مسأله، زیر بار نرفتم 

نمونه دیگر این است كه وقتی من در زندان بودم، یك بار ساواك، به سند و مدركی درباره 

من دست پیداكرده بود و به همین خاطر نصف شب آمدند و گفتند خودت را برای 

خواهند از دانی برای چه میه كن! آقای حداد عادل كه پیش من بود گفت میبازجویی آماد

های سازمان مجاهدین خلق لو رفته اند و تو بازجویی كنند؟ گفتم نه! گفت گروهی از بچه

ای كه در این زمینه داشتم به دست اند. من متوجه شدم كه نامهاحتمالا آنها چیزی گفته

ام را آوردند و من نامه را روی تاق بازجویی رفتم، پروندهساواك افتاده است. وقتی به ا

پرونده دیدم. روی صندلی نزدیك پرونده نشستم وگفتم برای چه مرا احضار كردید؟ مامور 

بازجویی كه ظاهرا مش ول درست كردن چیزی بود و حواسش به من نبود، گفت فعلا 
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مومنین یك دستم را روی نامه بنشین و صبر كن تا بگویم! من هم با استمداد از امیرال

پرونده گذاشتم و با دست دیگرم شروع كردم به بازی كردن با سوزنی كه روی میز بود و 

زدم، تا توجهش به برداشتن نامه جلب نشود. از طرفی درهمان حال با مامور هم حر  می

 ترس داشتم كه بازجو صدای خش خش كاغذ را بشنود كه با لطف و عنایت خدا، یك نفر

با وی مش ول حر  زدن شد و من از فرصت استفاده كردم و نامه را برداشتم. بعد با خودم 

گفتم حالا نامه را چکار كنم؟ كه باز خدا عنایت كرد و برق رفت و مامور به من گفت پاشو 

ام گرفت و خدا را شکر كردم. بعد از این ماجرا برو بیرون! كه از شدت خوشحالی گریه

بازجو كه به قضیه شك كرده بود، مرا خواست و گفت آن شب یك نامه  یك بار دیگر این

 دانی كجاست؟ گفتم من خبر ندارم و آمدم. ات بود تو نمیداخل پرونده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمدهادی عبدخدایی استادمصاحبه با 

 اشاره :                                                                    
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بمناسبت برگزاری همایش بزرگداشت علمی مرحوم آیت ا...العظمی حاج سید محمدهادی حسینی میلانی  

دكتر محمدهادی عبدخدایی )توفیقاته( كه از  الله )قدس سره( گفتگویی صورت گرفته با استاد محترم آیت

 68بوده است كه تقدیم می گردد. شادگردان آن مرجع عالیقدر

 شخصیت آیت الله تبریزی

های حوزه که از علما و استوانه قدرگرانای از زندگی و تحصیلات خود و پدر شمه: انسفاخر خرام

ترک  ینحسغلام یخآ شکه در مشهد با عنوان تبریزی  اللهآیتروابط لمیه مشهد بودند، بیان بفرمایید. ع

در مسائل  ویژهبه کنیدمیارزیابی چگونه روابط بسیار داشت، را شما میلانی  اللهآیتبا معروف بود و 

 میلانی بفرمایید: اللهآیتخاطرات خود را از دوران تحصیل از حوزه؟ در آغاز انقلاب و یا مسائل 

 در محضرسالی كه به قم مشر  شدم  یاستثنابهاز دهه چهل  ییهاسال از اواخر دهه سی تا جانبیناج: 

مسجد جامع گوهرشاد تدریس  فقه را در هاشب ایشان ، تلمذ نمودم .العظمی آقای میلانی )ره(اللهیتآ

كوتاه اشاره به قواعد اصولی  صورتبهفقه  درد رسگاهی  اصول در منزل خودشان ، هاصب  نمودندیم

 در فقهكه برای ما بسیار جالب بود زیرا هم قاعده اصولی معرفی شده بود وهم كاربرد آن  فرمودندیم

مفصل  صورتبهحتماً  باآنکهاضافه  طلبدیمان وقت زیادی گزارش مبانی ایش مشخص گردیده بود ،

 زندگی ایشان ارائه خواهند داد. كنندگانیمتنظ

 میلانی چه نظراتی داشتند؟ اللهآیتس: در باره حوزه و تحولات آن مرحوم 

مدرسه  روبه ینا و ازطلاب آن داشتند  حوزه علمیه و یشرفتپو فکری نو برای اصلاح الله یتآمرحوم 

تأسیس  در مشهدصادق )ع( راهم  و امامعلمیه عالی حسینی  و مدرسهعنایت داشتند  قم درعلمیه حقانی 

 نمودند.

 

 آیا خاطره شخصی در ارتباط با ایشان دارید؟

                                                           
 تنظیم شده است.  مهدی معصومیجناب آقای  :لازم به یادآوری است كه این مصاحبه توس 68 
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یك شب پس از درس آقا مرا خواستند وجزوه ای  :درس ایشان خاطره بسیارجالبی دارم از دوران تلمذ در

آقا به  كردستانی درمورد امام زمان )علیه السلام ( بصورت اهانت باری نوشته بود، ارائه نمودند كه مردوخ را

من فرمودند از خواب واستراحت خود كم كن حتی از درس خود وجوابی برای مردوخ بنویس ، درآن سالها 

 جزوه كه پایان رسید ، من هم مش ول نوشتن جزوه ای درپاسخ به او شدم ، حدود بیست ودوسالم بود ،

رفتم خدمت آقا وتقدیم كردم ،ایشان دستور دادند كه شبها پس از درس بروم منزلشان وبرای ایشان قرائت 

 من هم افتخار داشتم كه استاد چنین عنایتی دارد . كنم ،

...میلانی آیتكه این عنوان را مطرح كردم هنگامی "ها پاسخ می دهیم به یاوه سرائی "عنوان جزوه این بود 

 اهانت آمیز، منطقی باشد نه توهین بار و بلکه باید تعبیر متین و ،دند این تعبیرخوبی نیست)ره( فرمو

هرشب بخشی از جزوه را  سپس تا چند شب می رفتم و كه عبارات مردوخ اهانت بار بود ،درصورتی

 خدمت ایشان قرائت می كردم وایشان هم به خوبی استماع می فرمودند .

فرمودند كه مرا حلال كن واصرار داشتند كه بریلی الذمه  من یکصد تومان دادند و پس از اتمام جزوه آقا به

درعین حال چون ایشان از من خواسته بودند كه جزوه  یکصد تومان درآن تاریخ پول خوبی بود ، شوند ،

 مه شوند ،از اینرو می خواستند كاملاً بریلی الذ ای بنویسم می ترسیدند كه حقّی برای من ایجادشده با شد ،

درصورتیکه من افتخار داشتم كه استاد چنین عنایتی به من دارند وحتی وقت گذاشتند كه تمام جزوه را 

 برای ایشان بخوانم وراهنمائی های لازم را بفرمایند .

دردرس مرحوم آیت الله میلانی )ره(مستشکل درس معظم بصورت عمده فردی بود غیر متعادل كه از همان 

دیگران ضایع  و حتی اخلال هم به درس وارد می شد ووقت استاد به اشکال می كرد و آغاز درس شروع

...حاج سید ابراهیم علم آیت...میلانی )ره ( دردرس عنایت خاصی به مرحوم آیتمرحوم  می گردید ، اما

 الهدی)ره( داشتند كه دردرس ایشان شركت می فرمودند . 

ت عمومی به شاگردان خود ماهی بیست تومان شهریه می دادند ...العظمی میلانی )ره( آن سالها بصورآیت

یك شب به من فرمود خود آقا دستور دادند  مقسّم ایشان آقای روحانی گلابگیر بود . ولی من نمی گرفتم ،

من هم پذیرفتم ولی یکی دوماه پس از آن ماه مبارك رمضان فرارسید مرا  به شما شهریه پرداخت نمائیم ،

درآنجا استقبال خوبی بعمل آمد ودرپایان ماه هم تقدیمی مناسبی به جهت منبر به  ت كردند ،به زاهدان دعو

...میلانی )ره( راكه آیتمن اهداءگردید چون با آن اهدائی می توانستم چندماهی گذران كنم دیگر شهریه 

هنگام شهید بزرگوار  ازسهم مبارك امام )علیه السلام (بود، دریافت نکردم وعلّتش را هم بیان نمودم، درآن
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ایشان ضمن  از سوی دستگاه طاغوتی گرفته بودند ، حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی نژاد )ره( را

رحمت ورضوان  و"تجلیل از آن مبارزنستوه اظهار تأسف شدید براوضاعی كه پدید آمده بود فرمودند :

 ."پروردگار برای ایشان باد 

 را ایجاد فرمودید با تشکر از این كه چنین فرصتی 

 محمدهادی عبدخدایی

 .شته 3/2/1395
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