
  احمدرضا صدري
س�الروز ارتح�ال عالم مجاه�د زنده ي�اد آيت اهلل 
ابوالقاس�م خزعلي، فرصتي مغتنم براي بازخواني 
س�يره اوس�ت. در مقالي كه پيش روي شماس�ت، 
بخش هايي از من�ش فردي و اجتماع�ي آن بزرگ 
به م�دد روايات�ي از نزدي�كان او، مرور ش�ده اند. 
امي�د آنك�ه عالقه من�دان را مفيد و مقب�ول  آيد. 

    
  آيت اهلل بروجردي فرمودند اگر دختر داشتم، 

حتماً به آقاي خزعلي مي دادم!
شايد نزديك ترين كسي كه بتواند سيره هر شخصيتي 
را به واقع بنماياند، همس��ر اوس��ت. چه اينكه شريك 
زندگي هر فرد، ّسر و علن وي را ديده و آن را از نزديك 
درك كرده است. مرحومه مغفوره بانو طاهره كلباسي، 
همسر زنده ياد آيت اهلل ابوالقاسم خزعلي بود و ساليان 
فراوان با وي زيس��ت. او پس از رحلت آن بزرگ و طي 
يك گفت و شنود، شمه اي از خاطرات مربوط به ازدواج 

و زندگي مشترك خويش را اينگونه باز گفت:
»بعد از آنكه پدرم به رحمت خدا رفتند، آقاي خزعلي به 
خواستگاري من آمدند. به همين خاطر مادرم با عمويم 
كه در تهران ساكن بودند و از سوي پدرم سمت قيم ما 
را داشتند، تماس مي گيرند و موضوع را با وي در ميان 
مي گذارند و نظرش��ان را در اين خصوص مي پرسند. 
ايشان هم براي تحقيق نزد آيت اهلل بروجردي مي روند. 
در آن دوران آقاي خزعلي شاگرد آيت اهلل  بروجردي در 
قم بودند. وقتي عمويم نزد آيت اهلل بروجردي مي رود و 
در خصوص خواستگاري آقاي خزعلي صحبت مي كند، 
آيت اهلل بروجردي مي فرمايند: »اگر دختر داشتم، حتماً 
به اين خانواده مي دادم.« همين ح��رف براي عمويم 
كافي بود ت��ا به مادرم تلفن كن��د و بگويد حتماً قبول 
كنيد. پس از آن مادرم ديگ��ر مخالفتي نكردند. آقاي 
خزعلي هم آمدن��د و مرا خواس��تگاري و عقد كردند. 
خيلي برايم مش��كل بود. يك دختر 13ساله بودم كه 
از مشهد به قم رفتم و زندگي مشترك را شروع كردم. 
آن زمان تنهاي تنها بوديم و چون هيچ يك از اقوام در 

قم س��اكن نبودند، با هيچ كس رفت و آمد نداش��تيم! 
آقاي خزعلي تنها هفته اي يك بار، براي زيارت مرا به 
حرم مي بردند. البته نه مثل حاال كه آقا و خانم، ش��انه 
به شانه هم راه بروند. ايشان به فاصله پنج شش متري 
جلوتر از من مي رفتند كه وقتي طلبه ها مي ايس��تند 
و س��ام و عليك مي كنند، نفهمند من همسر ايشان 
هس��تم! دورادور همراه هم مي رفتيم و من بين زن ها 
زيارت مي خواندم و ايش��ان هم بين مرده��ا و بعد به 
خانه برمي گش��تيم. س��الي يك بار هم مرا به مشهد و 
نزد خان��واده ام مي بردند و دو ماه مح��رم و صفر و يك 
ماه رمضان را هم منبر مي رفتند. در واقع هر ش��هري 
كه از ايش��ان دعوت مي كردند، براي منبر مي رفتند. 
اخاقش��ان خيلي خوب بود. من هم يك دختر چشم 
و گوش بسته و سازگار بودم و با همه چيز مي ساختم. 
م��ادرم جهيزيه بس��يار مختصري دادن��د، به همين 
خاطر زندگي بسيار ساده اي داش��تيم. من هم دختر 
يك روحاني بودم و م��ردم داري پدرم را ديده بودم كه 
طلبه ها را مي آورد، لباس مي پوشاند و عمامه سرشان 
مي گذاشت. هميش��ه از هر جا كه مهمان مي آمد، در 
خانه پدري ساكن مي شد. همين روحيات سبب شد 
عموي ما، خانه ارثيه پدري را بفروش��د و به دايي مان 
بگويد اگر اين پول را برايش بفرس��تم، مثل پول هاي 
ديگري كه تا به حال خرج طلبه ها كرده است، همين 
كار را مي كند! در حالي كه االن چهار بچه دارد و نتيجتاً 
تا آخر عمرش اجاره نش��ين خواهد ماند. شما خانه اي 
براي خريد پيدا كنيد تا من پول را  بفرستم. در نتيجه 
عمويم پول را فرستاد و دايي ام براي ما خانه اي خريد. 
به همين جهت پس از فوتش��ان ب��راي ما بچه ها هيچ 
ارثي باقي نگذاشتند. خانه اي هم كه خودمان داشتيم 
وضعيتش همين ط��ور بود. آق��اي خزعلي مي گفتند 
طلبه ها گرسنه باش��ند و من خانه داشته باشم؟ آقاي 
خزعلي هم اخ��اق پدرم را داش��تند. مثًا يك فرش 
ماشيني داشتيم كه كهنه شده بود، به همين خاطر دو 
فرش با پول خود خريدم و قسط هايشان را هم خودم 
پرداخت كردم. اما آقاي خزعلي با ديدنشان گفتند مگر 

فرش قبلي چه عيبي داشت؟ گفتم آبرومند نبود و پاره 
شده بود. اين را هم از پول خودم خريده ام و تحميلي به 
خرج زندگي نبوده است! اما ايشان خمس آن فرش ها 
را پرداختند و بعد رويش نماز خواندند. البته من گفتم 
پول اين فرش ها را ذره ذره داده ام و اصًا خمس به آنها 
تعلق نمي گيرد! در واقع ت��ا اين حد در خصوص خرج 

كردن پول احتياط مي كردند.« 
  پدر با نگاه خويش ما را تربيت مي كرد!

يكي از ش��اخص ترين مدخل ها به س��بك زندگي هر 
كس بررسي ش��يوه هاي تربيتي اوس��ت. در اين باره، 
عالمان بر اين باورند كه رفتاره��اي تربيتي بايد واجد 
كمترين آسيب هاي عاطفي و بيشترين فرآورده هاي 
اخاقي باش��د. دكتر مري��م خزعلي فرزن��د آيت اهلل 
ابوالقاسم خزعلي در خاطرات خويش سعي كرده است 
جلوه هايي از اين قاعده عام و ديني را از سيره تربيتي 

پدر بيان كند:
»در طول پنجاه و اندي سالي كه در خدمتشان بوديم، 
يك ارتباط بسيار صميمي و محبت آميز همراه با نقش 
تربيتي، مديريتي و حمايتي را از ايش��ان مي ديديم و 
لحظه اي حس نمي كرديم اگر مش��كلي پيش بيايد، 
امكان دارد ب��دون حمايت پدر بماني��م. قبل از اينكه 
تقاضايي كنيم، خودشان توجه و پيگيري مي كردند، 
در حالي كه مسئوليت هاي اجتماعي ايشان در حدي 
بود كه گاهي چه براي مأموريت هاي تبليغي و آموزشي 
و چه در دوران تبعي��د و زندان، مدت ه��ا از خانه دور 
بودند، ولي تربيتش��ان به ش��كلي بود كه ما هر لحظه 
حضور و حمايت وس��يع عاطفي ايش��ان را احساس 
مي كرديم. البته مادر در غيبت پدر، اين مسير تربيتي 
را با جديت دنبال مي كردند. ش��ايد چهار، پنج س��ال 
بيشتر نداشتم، اما به خاطر دارم كه برنامه پدر اينگونه 
بود كه هنگام صرف صبحانه در فضايي مملو از محبت، 
هم مسائل ش��رعي هم درس هاي اخاقي و هم گاهي 
داس��تان هاي مذهبي را برايمان نق��ل مي كردند، در 
حالي كه مي دانستيم دو ساعت قبل از آن در سرماي 
زمستان، براي طاب كاس داشتند و با سر و صورت 
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 پژواك فرياد نواب
 نگرش  و عمل او را متأثر كرد

يخ زده وارد خانه ش��ده بودند! ولي فرزندان حتماً 
بايد دور هم جمع مي ش��دند و صبحان��ه را با هم 
مي خوردند. بعد از آن ه��م خيلي با محبت ضمن 
داستان، مسائل ش��رعي را مي گفتند. گاهي هم 
روز بعد از ما س��ؤاالتي را مي پرس��يدند كه مثًا 
داستاني كه گفتم چه بود؟ يا مسئله اي كه مطرح 
كردم چه بود؟ يادم است من گاهي به جاي جواب 
مسئله، داستان هاي نقل شده را تعريف مي كردم و 
معلوم بود داستان را خوب تحويل گرفته ام! براي ما 
خاطرات بسيار شيريني است كه پدر اين قدر به ما 
اهميت مي دادند و اين دور هم جمع شدن صبح ها، 
واقعاً برايمان ارزش داشت، در حالي كه هم آموزش 
بود هم تكليف و هم س��ؤال، ولي اصًا احس��اس 
سختي نمي كرديم. در س��نين نوجواني گاهي در 
پي اشتباهي كه مي كرديم، تذكر و امر به معروفي 
الزم ب��ود، ولي هيچ وقت ش��اهد پرخاش و تندي 
ايش��ان نبوديم. همين كه نوع نگاه ايشان عوض 
مي شد، همه كارهايمان را تنظيم مي كرديم، يعني 
نگاه پدر به ما نشان مي داد كار خافي كرده ايم و 
بايد حتماً آن را اصاح كنيم. مي گش��تيم، با مادر 
حرف مي زديم و متوجه مي شديم مادر محرمانه به 
پدر گزارش داده اند و پدر دارند به اين شكل ما را 
تربيت مي كنند. آن اشتباه را اصاح مي كرديم و 
رضايت پدر را در نگاهشان مي ديديم. ايشان خيلي 
لطيف امر به مع��روف مي كردند و ما هم بافاصله 
اين را درك و بدون هيچ برخ��وردي، اعمالمان را 
اصاح مي كرديم. در واقع نگاه ايش��ان و همراهي 
مادر، به ما ياد مي داد بايد روشمان را عوض كنيم. 
به هرحال، ما آموزش توسل و عبوديت را از ايشان 
گرفتيم. بزرگ ترين الگويي كه در اين زمينه داريم، 
اين است كه ايش��ان با آنكه مثًا مي توانستند در 
شب هاي قدر بروند و براي خودشان عبادت كنند، 
اما همه را صدا مي كردند تا در كن��ار هم دعاها و 
ذكرها خوانده ش��ود و بعد آن حالت توسلي را كه 
هنگام قرآن به سر گرفتن در ايشان مي ديدم كه 
نمونه رفتار و نوع دعا خواندن پدر را در فرد ديگري 
نديدم. من به مس��اجد، حوزه ها و عتبات زيادي 
مشرف شده ام. اين خلوص و سوزي را كه توصيف 
كردم، فقط در محضر پدر و در آن يك ساعت و نيم 
آخِر نزديك سحر، در دعا و توسل ايشان مي ديدم. 
آن عش��ق و عرفاني را كه در ايش��ان مي ديدم و با 
لذت تمام تجربه مي كردم، در جاي ديگري حس 
نك��ردم. همين حال��ت را در روابطش��ان با ما هم 
داشتند. وقتي براي بچه ها مشكلي پيش مي آمد، 
ابتدا سعي مي كردند با راهنمايي، هدايت، و تذكر 
مشكل را حل كنند و وقتي مي ديدند اثر ندارد، به 
اهل بيت)ع( متوسل مي شدند. سال ها هم خانه پدر 
بودم و در طبقه باالي ايشان زندگي مي كردم. بارها 
پيش مي آمد با صداي گريه ايشان بيدار مي شدم 
و مي ديدم متوسل شده اند و دعا مي كنند: »خدايا! 
بچه ام را نجات بده و به هر نحوي هست راه نجات 
را به روي او باز و بيدارش كن.« صداي ايشان را از 
يك طبقه پايين تر مي شنيدم كه  شدت عجز و البه 
ايشان را به درگاه الهي نشان مي داد. همين دعا را 
در كنار كعبه هم كردند و شاهد شرايط ايشان در 

آن لحظات بودم.« 
  در دوران مبارزه، پدرم يا در زندان بودند 

يا در تبعيد يا فراري!
حيات سياس��ي آي��ت اهلل ابوالقاس��م خزعلي، از 
رهيافت هاي ش��اخص به منظومه حيات اوست. 
ايش��ان از دوران جوان��ي، دل در گ��رو مبارزات و 
اقدامات ش��هيد نواب صفوي نهاد و پ��س از آغاز 
نهضت اسامي نيز پاكباز و فداكار بدان پيوست و تا 
پايان حيات، همچنان در طريق حفظ دستاوردهاي 
آن گام زد. دكتر محسن خزعلي فرزند آيت اهلل، در 
باب چرايي و چگونگي مبارزات پدر، چنين روايت 

كرده است:
»يك ماه قبل از فوت، پدر سفري به مشهد داشتند. 
آيت اهلل علم الهدي، امام جمعه مش��هد دراين باره 
به نكته مهمي اشاره كردند. به دوستاني كه آنجا 
بودند، گفتند آيت اهلل خزعلي قبل از خرداد سال 
1342 انقابي بود و فعاليت ه��اي مبارزاتي خود 
را از سال 1338 ش��روع كرد. وقتي شاه به فقه و 
فقها دهن كجي مي كند، ايش��ان منبر مي روند و 
مي گويند قدرت ش��اه در برابر ق��درت مرجعيت 
شيعه، مثل انگشتري در دست آيت اهلل بروجردي 
است و اگر ايشان بخواهد اين انگشتر را از انگشتش 
بيرون بياورد، مي تواند! خبر به ش��اه مي رس��د و 
او خيلي عصباني مي ش��ود و ايش��ان را به گناباد 
تبعيد مي كند. حاج آقا خيلي از اين بابت ناراحت 
و متأثر ش��ده بودند و مي گفتند م��را به هر جاي 
ديگري تبعيد كنند، بهتر از گناباد است!... ايشان 
خيلي روي مس��ئله تصوف و درويش بازي و اين 
نوع مسائل حساسيت داشتند و مي گفتند دكان 
دستگاه است در برابر مكتب امام جعفر صادق)ع(! 
حاج احمد خادمي، پيش��كار آيت اهلل بروجردي، 
بعدها به ايش��ان گفته بود آقا به خاطر تبعيد شما 
به گناباد، س��ه روز تب كرد و خيلي ناراحت شد! 
حاج آق��ا هميش��ه مي گفتند من هي��چ وقت آدم 
سياسي اي نبودم و قرار گرفتن در خدمت نهضت 
امام را يك كار عبادي و تعبدي تلقي مي كردم. اگر 
دنبال امام افتادم، زمينه اي داشت و آن هم اين بود 
كه در دوره آقاي بروجردي بسيار شيفته مرحوم 
نواب ش��دم. نواب هم كه به قم آمد، طلبه اي بودم 
كه دنبال درس و بحث بودم. گفتن��د نواب آمده 
است و مي خواهد در حرم حضرت معصومه)س( 
س��خنراني كند. مرحوم ابوي هر وقت اين ماجرا 
را نقل مي كردند، بدنش��ان مي لرزيد. مي گفتند: 
»نواب در صحن حضرت معصومه)س( روي دوش 
يارانش رفت و بدون بلندگ��و خطاب به جمعيت 
گفت هنوز باد به پرچم عمه ما زينب)س( مي وزد. 
يزيد و يزيديان بدانند كه رفتني هس��تند و مورد 
لعن و نفرين مردم و تاري��خ.« حاج آقا مي گفتند 

چنان پژواك صداي ن��واب در صحن طنين افكن 
بود كه همه ما اشك مي ريختيم و حرف هاي او به 
عنوان يك طلبه جوان و مجاهد، خيلي روي من 
تأثير گذاشت و ديدم چه عزم جزمي دارد و تصميم 
گرفتم راحت طلبي را كنار بگذارم و وقتم را صرفاً 
به فراگيري فقه و اص��ول اختصاص ندهم. غرض 
اينكه شروع مبارزات ايش��ان سياسي و حماسي 
نبود، بلكه صرف��اً ديني و عرفاني بود. ايش��ان در 
مشهد استادي به نام مرحوم آيت اهلل آشيخ مجتبي 
قزويني داشتند. مي گفتند ايشان يك وقت به خانه 
ما آمدند و مهمان ما ش��دند و من مانده بودم اين 
برخورد ايش��ان يعني چه؟ چه معني دارد كه اين 
مرد خدا مهمان من شود و شب را هم در خانه من 
بمانند. ايشان فرداي آن روز به من گفتند بيا با هم 
برويم خانه حاج آقا روح اهلل! خانه امام در قم تا خانه 
ما با پاي پياده، پنج دقيقه راه بيشتر نبود. حاج آقا 
مي گفتند رفتيم آنجا و كمي كه صحبت كردند، 
احساس مي كردم آنها مي خواهند با هم خصوصي 
حرف بزنند. از امام و استادم اجازه گرفتم و آمدم 
بيرون. اينها سه ساعت با هم صحبت كردند. وقتي 
آش��يخ مجتبي قزويني آمدند، بسياري از مسائل 
آينده را به م��ا گفتند. وقتي آمدن��د ديدم خيلي 
برافروخته شده اند. گفتند پسرم! توصيه ام به تو اين 
اس��ت كه دنبال اين مرد باشي. اين مرد، مرد حق 
است و ش��روع مي كند به مبارزه. مراجع ديگر هم 
اعاميه مي دهند، ولي آنها رفيق نيمه راه هستند 
و بعد از اينكه فشار حكومت زياد و شرايط سخت 
مي ش��ود، ديگر اعاميه نمي دهند، ولي ايشان تا 
لحظه آخر مي ايس��تد و در ايران حاكم مي شود و 
شريعت را اجرا مي كند. هميش��ه با ايشان باش... 
منظور اينكه فقط روحيه حماسي نبود كه باعث 
شد ايشان در ميدان مبارزه و در كنار امام باشند، 
بلكه گرايش عرفاني و س��لوك و معنويت بود. اگر 
بخواهم بگويم كه محبوبيت ايشان ناشي از چه بود، 
به نظر من علت اين بود كه پدر خود را سرباز وظيفه 
اسام مي دانست. اين را قباً هم در چند جا گفته ام. 
تا آنجا كه يادم است، مرحوم ابوي يا در زندان بودند 
يا در تبعيد يا فراري! چون به محض اينكه موقعيتي 
پيش مي آمد، س��خنراني تندي مي كردند. مردم 
ما موضع گيري هاي صريح ايش��ان در دوره بعد از 
انقاب را به ياد مي آورند، ولي ايشان قبل از انقاب، 
در منبرها به مراتب ش��ديدتر صحبت مي كردند 
و بع��د از منبر مرح��وم آقاي فلس��في، منبرهاي 
ايشان خيلي طرفدار داشت و جمعيت زيادي پاي 
سخنراني هاي پدرم مي آمدند. در آن زمان، ايشان 
س��خنراني اي كرده بودند كه رژيم خيلي ناراحت 
شده بود و دنبال ايشان بود. پدر هنگامي كه تحت 
تعقيب بودند، ردايي مثل مادحين اهل بيت)ع( به 
تن مي كردند و كاه پوستي سرشان مي گذاشتند 
و عينك دودي مي زدند و با ماشين دامادمان � كه 

مرحوم شد � اين طرف و آن طرف مي رفتند.«
  الگويي از نظم عملي در حوزه علميه بود

اخاقي كه اعضاي يك خانواده از پدر مي آموزند، 
با سلوكي كه شاگردان از اس��تاد، ماهيتاً متفاوت 
است، هر چند ممكن است در مواضعي، با يكديگر 
مماس شوند. طاب بيش��تر از اساتيد خود، نحوه 
س��لوك تحصيلي و كيفيت بس��ط هر آن چيزي 
را ياد مي گيرند كه در حال آموختن آن هس��تند. 
حجت االسام والمسلمين محمود محمدي عراقي، 
درباب سيره آيت اهلل ابوالقاسم خزعلي در قامت يك 

استاد، چنين گفته است:
»بايد اعتراف كنم در اين مقام، واقعاً نمي توانم حق 
ايشان را ادا كنم و ان شاءاهلل روح بلند ايشان، بيان 
نارساي مرا مي بخش��ند. مرحوم آيت اهلل خزعلي 
در آن دوره، از جنبه هاي��ي منحصربه فرد بودند. 
ش��خصيت ايش��ان ابعاد متنوع و جذابي داشت. 
يكي پركاري ايش��ان بود. منزل ما نزديك منزل 
ايشان قرار داشت. ايش��ان وقتي در صف نانوايي 
مي ايستادند كه نان بگيرند و حتي وقتي داشتند 
از كوچه عبور مي كردند تا به نانوايي برسند، كتاب 
در دستش��ان بود و در صف نانوايي كتاب مطالعه 
مي كردند! بس��يار پركار بودند و ي��ك دقيقه هم 
وقتشان را تلف نمي كردند. ويژگي دوم ايشان اين 
بود كه به برنامه هاي درسي و آموزشي فوق العاده 
اهميت مي دادند. يادم نمي آيد در مدتي كه ايشان 
استاد ما بودند حتي يك دقيقه دير آمده باشند! تا 
اين حد منظم بودند. البته وقت��ي تبعيد يا زندان 
بودند بحث ديگري بود، ولي وقتي حضور داشتند 
بس��يار منظم بودند. اين نظم به خ��ودي خود به 
معاشران و شاگردان ايشان هم منتقل مي شد آنها 
هم پس از چندي، ناخودآگاه خود را با نظم استاد 
هماهنگ مي كردند. نكته ديگر اين است كه ايشان 
حافظ قرآن و بعدها حافظ نهج الباغه بودند. در آن 
مقطع در حوزه و بين روحاني��ون و طاب، تعداد 
افرادي كه حافظ كل قرآن باشند، فوق العاده كم 
بود. شايد بسياري از طاب و فضايي كه بعدها به 
اين مسئله پرداختند، از ايشان الگو گرفتند. نكته 
ديگر كه آن هم به قرآن مربوط مي شود اين است 
كه ايشان پس از مرحوم عامه طباطبايي، اولين 
كس��ي بودند كه درس تفس��ير قرآن را به صورت 
يك برنامه مداوم در حوزه، همه روزه اجرا كردند. 
يادم است ايشان هميشه در مسجد فاطميه قم در 
گذرخان- كه بعدها مرحوم آيت اهلل العظمي بهجت 
در آن نماز مي خواندند- هميشه يك ساعت مانده 
به غروب آفتاب، درس تفسير داشتند. اين كاري 
بود كه ايشان در حوزه آغاز كردند و براي سال هاي 
سال، درس تفسير را همه روزه ادامه دادند. تا آنجا 
كه اطاع دارم درس رسمي تفسيِر هر روزه در قم 
نبود و منحصر بود به درس��ي كه ايشان داشتند. 
ايش��ان در زمره ش��خصيت هايي بودند كه ثابت 
كردند مبارزه با تحصيل، تدريس و پژوهش هاي 
علمي و تحقيقاتي مغايرت ندارد و همه اينها بايد 

با هم باشد.« 

دكت�ر محس�ن خزعل�ي: »آيت اهلل 
خزعل�ي قبل از خرداد س�ال 1342 
انقالبي ب�ود و فعاليت هاي مبارزاتي 
خود را از س�ال 1338 ش�روع كرد. 
وقتي ش�اه به فقه و فقها دهن كجي 
مي كن�د، ايش�ان منب�ر مي روند و 
مي گويند قدرت شاه در برابر قدرت 
مرجعيت ش�يعه، مثل انگشتري در 
دس�ت آي�ت اهلل بروجردي اس�ت و 
اگر ايشان بخواهد اين انگشتر را از 
انگش�تش بيرون بياورد، مي تواند! 
خب�ر ب�ه ش�اه مي رس�د و او خيلي 
عصباني مي شود و ايشان را به گناباد 
تبعيد مي كند. حاج آقا خيلي از اين 
باب�ت ناراحت و متأثر ش�ده بودند و 
مي گفتند م�را به هر ج�اي ديگري 
تبعي�د كنند بهت�ر از گناباد اس�ت! 
ايش�ان خيلي روي مس�ئله تصوف 
و درويش ب�ازي و اي�ن نوع مس�ائل 

حساسيت داشتند...«
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محم�دي  محم�ود  حجت االس�الم 
عراقي: »اس�تاد بس�يار پ�ركار بودند 
و ي�ك دقيق�ه ه�م وقتش�ان را تلف 
نمي كردند. عالوه بر اين به برنامه هاي 
درسي و آموزش�ي فوق العاده اهميت 
مي دادند. يادم نمي آي�د در مدتي كه 
ايشان استاد ما بودند، حتي يك دقيقه 
دير آمده باش�ند! ت�ا اين ح�د منظم 
بودن�د. البته وقت�ي تبعيد ي�ا زندان 
بودند بحث ديگ�ري بود، ول�ي وقتي 
حضور داش�تند بس�يار منظم بودند. 
اين نظم به خودي خود، به معاشران و 
شاگردان ايشان هم منتقل مي شد...«
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 شاهد توحيدي
زنده ياد بانو مريم بهروزي، 
در ع��داد فع��االن نامداِر 
پيش و پ��س از پيروزي 
انقاب به ش��مار مي رود. 
ش��رح زندگي پرتاش و 
كارنامه پربار وي، مي تواند 
الگويي براي زنان و بانواني 
باش��د كه زيست ديني را 
در جامعه برگزيده اند و در 
جست وجوي نقشه راهي براي آن هستند. بخش مهمي 
از فعاليت مرحومه بهروزي، مربوط به تأسيس جامعه 
زينب)س( است. اين جامعه، تشكلي سياسي- مذهبي 
براي زنان اس��ت كه به پيش��نهاد آي��ت اهلل خامنه اي 
رئيس جمهور وقت به وجود آمد. اين تشكل - كه خانم 
بهروزي از مؤسس��ان و دبيركل آن بود- نقش مهمي 
در فعاليت هاي انتخاباتي مجلس، رياست جمهوري و 
شوراي اسامي شهر تهران داش��ته و همچنين براي 
ترويج فرهنگ اسامي تاش مي كند. خوشبختانه آن 
مرحومه در دوره حيات خويش، خاطرات خويش را طي 
جلساتي باز گفته است. كتاب خاطرات او، به كوشش 
حكيم��ه اميري تدوي��ن يافته و مركز اس��ناد انقاب 
اسامي نيز آن را منتشر ساخته است. تدوينگر اين اثر 
در ديباچه خويش بر آن، در باب چند و چون تنظيم و 

تدوين خاطرات زنده ياد بهروزي چنين آورده است: 
»فصل اول كتاب با عنوان تولد، خانواده و تحصيات به 
معرفي پدر و مادر و فضاي تربيتي و تحصيات و ازدواج 
ايشان مي پردازد و بخشي نيز فرزندان خانم بهروزي را 
معرفي مي كند.  فصل دوم تحت عنوان نهضت اسامي 
به رهبري امام خميني مفصل ترين بخش كتاب است. 
در اين فصل خان��م بهروزي خاطرات خود را از س��ال 
1341 و آشنايي با نهضت امام شروع مي كند و تا ورود 

امام به ايران و ماقات با ايشان به پايان مي رساند. 
فصل سوم با عنوان جامعه زينب )س( چگونگي تأسيس 
و فعاليت جامعه زينب را تشريح  و به طور خاص يكي از 

تشكيات سياسي- مذهبي زنان را معرفي مي كند. 
فصل چهارم با عنوان نمايندگي مجلس شوراي اسامي 

يكي از فصل هاي مهم كتاب است كه اطاعاتي درباره 
فعاليت خانم بهروزي در مجلس اول تا چهارم شوراي 
اسامي دارد. در اين بخش فعاليت هاي خانم بهروزي 
در مجلس در جهت دفاع از حقوق زنان و مأموريت هاي 
او براي ش��ركت در كنفرانس ه��اي بين المللي آمده، 
همچنين از رقابت هاي انتخاباتي گروه هاي سياس��ي 
براي ورود به مجلس صحبت شده است. به عاوه برخي 
احزاب و گروه هاي سياسي نيز معرفي شده اند و مطالبي 

درباره چگونگي شكل گيري آنها گفته شده است. 
فص��ل پنجم با عن��وان اح��زاب و انتخاب��ات به نقش 
جوامع همس��و و اصاح گ��ر در انتخاب��ات نهم و دهم 
رياس��ت جمهوري و فعالي��ت اصولگراي��ان در اين دو 
دوره پرداخت��ه و در پايان ح��وادث بع��د از انتخابات 
س��ال 1388 تحليل شده اس��ت.  اين كتاب براساس 
مصاحبه خانم بهروزي با مركز اس��ناد انقاب اسامي 
در سال 1388 تدوين شده است. پس از پذيرفتن اين 
طرح در ارديبهشت سال 138۹ در ماقاتي با ايشان، 
رضايتنامه خود را براي چاپ خاطرات در اختيار مركز 
اسناد انقاب اسامي قرار دادند. در 1۶ رمضان 13۹۰ 
نيز طي ماقاتي كه در دفتر جامعه زينب)س( با ايشان 
داش��تم، متن تدوين و تايپ ش��ده خاط��رات را براي 
مطالعه و اصاحات در اختيارش��ان قرار دادم و ايشان 
نيز يك عدد لوح فشرده حاوي اسناد و مدارك شخصي 
و عكس هاي خود را جهت چاپ در كتاب در اختيارم 
قرار داد. براساس برنامه ريزي، قرار شد پس از مطالعه، 
ابهامات موجود در مت��ن را اصاح كن��د و در اختيار 
نگارنده قرار دهد، اما بيماري و وفات ايشان در روز 2۹ 
بهمن 13۹۰ اين امر را ميسر نساخت. جهت ادامه كار 
بار ها با خانواده ايشان تماس گرفتم، اما پاسخي دريافت 
نكردم. پس از هر بار تماس بي پاس��خ نيز مراتب را به 
منشي ايشان در جامعه زينب )س( منتقل مي كردم، 
اما در اين كار نيز بي نتيجه بود. پس از انتقال مراتب به 
مركز اسناد انقاب اس��امي برخي ابهامات براساس 
منابع موجود برطرف شد، اما برخي ديگر همچنان در 
متن باقي اس��ت كه به اين ترتيب رفع تقصير نموده و 
از خوانندگان پوزش مي طلبم و براي خانم بهروزي كه 
چهره اي شناخته شده در تاريخ انقاب اسامي بود و 
زحمات ايشان در متن خاطرات به خوبي مشخص است، 

از خداوند بزرگ طلب مغفرت مي نمايم.«  

 گذر و نظري بر خاطرات زنده ياد
 بانو مريم بهروزي
 نمادي از زن

 تراز انقالب اسالمي
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