
  داود امینی
یک س�ده قب�ل در موس�می اینچنی�ن، زنده یاد 
آی�ت اهلل العظمی حاج ش�یخ عبدالکری�م حائری 
یزدی، به دعوت عالمان تراز اول قم، حوزه علمیه 
خوی�ش را از اراک، به این ش�هر منتقل س�اخت؛ 
کانون�ی علمی که در رق�م زدن سرنوش�ت ایران 
در دهه های بعد، نقش�ی مه�م ایفا ک�رد. به واقع 
درای�ت و صبر »آیت اهلل مؤس�س«، ای�ن حوزه را 
از دوره پرمحن�ت رضاخان�ی عب�ور داد و به نقطه 
ش�کوفایی و ثمردهی رس�اند. در مقال پی آمده، 
درباب سیره آیت اهلل حائری به ویژه جنبه سیاسی 
آن، س�خن رفته اس�ت. امید آنکه تاریخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه مندان را، مفید و مقبول آید.

   
  »آیت اهلل مؤسس« که بود؟

زنده یاد آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری 
یزدی، تحصیل علوم دینی را از نوجوانی آغاز کرد. وی 
پس از فراگیری دروس مقدماتی و سطوح حوزوی در 
ش��هرهای اردکان و یزد، به عراق عزیمت کرد. ایشان 
س��ال ها در کربال، از محضر آیت اهلل فاض��ل اردکانی 
کسب فیض نمود و سپس با خوش��ه چینی از خرمن 
علم و ایمان س��تاره های درخشان آس��مان فقاهت، 
چون آیت اهلل العظمی میرزای بزرگ شیرازی، آیت اهلل 
العظمی حاج ش��یخ فضل اهلل نوری، آیت اهلل العظمی 
میرزامحمدتقی ش��یرازی و آیت اهلل آقاس��یدمحمد 
فش��ارکی اصفهان��ی در س��امرا، به کس��ب کماالت 
علم��ی و معنوی پرداخ��ت تا جایی که ن��ور اجتهاد، 
سراسر وجودش را منور س��اخت. آنگاه وی در سامرا 
با شایس��تگی بر کرسی اس��تادی تکیه زد و سپس با 
عزیمت به نجف، در حوزه علمیه این شهر، به تربیت 
طالب علوم دینی همت گماشت. پس از آن ایشان با 
تمام عظمت و مقام علمی، در مقابل آیت اهلل العظمی 
آخوند خراس��انی زانوی ادب بر زمین نهاد و از درس 
ایشان نیز بهره وافر برد. مدتی هم در محضر آیت اهلل 
العظمی سیدمحمدکاظم یزدی به خوشه چینی علم 

پرداخت. آیت اهلل حائری پس از اتمام مراتب عالی علوم 
حوزوی، به ایران بازگش��ت اما به دلیل اوضاع آشفته 
ایران و اوج نهضت مشروطیت، زمینه فعالیت علمی 
را برای خود مساعد ندید و بار دیگر به کربال مراجعت 
نمود و با حضور خود در حوزه علمیه کربال )مدرس��ه 
حسن خان(، غبار عزلت و فراموشی سال های گذشته 
را زدود و بارگاه امام حس��ین)ع(، ب��ا طنین افکندن 
بحث های علمی دانش پژوه��ان در آن، جلوه ای دیگر 
یافت. آیت اهلل حاج ش��یخ عبدالکریم حائری در سال 
1332ق. به دعوت حاج سیداسماعیل عراقی به اراک 
هجرت کرد و در این شهر، مبادرت به تأسیس  حوزه 
علمیه نمود و مدت هشت سال در آن حوزه پرشکوه، 
بر مسند تدریس تکیه زد و در کنار مسئولیت سنگین 
مرجعیت، از پرورش و شکوفایی طالب جوان هم غافل 
نبود. در همین ای��ام، جماعتی از فضال برای کس��ب 
دروس فقه و اصول، به محضرش شتافتند و از خرمن 

علوم و معارف الهی ایشان، خوشه چینی کردند. 
  بسترهای هجرت آیت اهلل مؤسس به قم

وی پس از پنج سال توقف در اراک، در سال 1337ق. 
به قصد زیارت به مش��هد رضوی)ع( رفت و به هنگام 
این س��فر، چند روزی در قم مورد اس��تقبال علما و 
مردم این ش��هر قرار گرفت و با اوض��اع مذهبی این 
ش��هر، از نزدیک آشنا ش��د. آیت اهلل حائری، در سال 
1340ق. )1300ش.( ب��ه هم��راه فرزن��د بزرگش 
آیت اهلل حاج شیخ مرتضی حائری و مصاحبت آیت اهلل 
س��یدمحمدتقی خوانس��اری، به قصد اجابت دعوت 
مردم، از اراک به س��مت قم حرکت ک��رد. از آنجا که 
مقام علمی و عظمت ایش��ان زبانزد خاص و عام بود، 
مردم دلباخته مرجعیت، گروه گروه به اس��تقبالش 
شتافته و ایش��ان را با تجلیل و تکریم فراوان، به شهر 
قم وارد کردند و چند صباحی در منزل آیت اهلل حاج 
شیخ مهدی پایین شهری، اقامت گزید. پس از چندی 
آیت اهلل ش��یخ محمدتقی یزدی، که از نجف اش��رف 
با آیت اهلل حائری پیش��ینه معرفت و آشنایی داشت، 
پیشنهاد اقامت ایشان را در قم مطرح ساخت. سپس 

از سوی علما و فضالی قم نیز پیشنهاد اقامت ایشان 
در این شهر و تأس��یس  حوزه علمیه داده شد. ایشان 
در ابتدا بر ای��ن عقیده بود که ب��زرگان قم، خود این 
کار را انجام دهن��د و از عهده این ام��ر نیز برخواهند 
آمد، لیکن چون اصرار بی حد علما را مشاهده نمود، 
تکلیف را برعهده خود ثابت دید و تصمیم گرفت در 
قم اقامت کند و حوزه علمیه این شهر را سامان دهد. 
آنگاه به فضال و محصلین خود در اراک چنین نوشت: 
»خدا چنین خواس��ت که ظهور گفتار اولیای خود را 
دهد، هرکس خواهد به قم آی��د!...« و بدین ترتیب، 
ش��هر قم مرکز حوزه های علوم دینی و مذهبی شد. 
قبل از عزیم��ت آیت اهلل حائری به ق��م، حوزه علمیه 
این شهر در طول تاریخ حیات خود، بار ها دچار ضعف 
و تزلزل شده و بار دیگر به دس��ت توانمند یکی دیگر 
از علمای بزرگ دینی، با رونق بیشتری تشکیل و به 
فعالیت پرداخته بود. علت اصلی این رشد و شکوفایی 
و سپس تزلزل را، در حوادث ناگوار عصر ها و قرن های 
گذشته تاریخ کش��ورمان، می توان جست وجو کرد. 
باالخره پ��س از فراز و نش��یب های بس��یار، آیت اهلل 
حائری توانس��ت حوزه علمیه ای را بنا نه��د که تا به 
حال همواره بر ش��وکت و عظمت آن افزوده گش��ته 
و هم اکنون نیز به عنوان بزرگ تری��ن کانون معارف 
اسالمی مذهب تشیع، در جهان اسالم مطرح باشد. 
در واقع، با تأسیس  این حوزه علمیه و پیوستن آن به 
حوزه درس آیت اهلل ح��اج میرزامحمد فیض، که در 
سال 1296ش. در قم برپا شده بود و توأم شدن این 
دو هسته علمی دینی با یکدیگر، حوزه علمیه کنونی 

موجودیت یافت. 
  عیان شدن تأثیرات هجرت آیت اهلل مؤسس

با مهاجرت آیت اهلل حائری به قم، حوزه علمیه این شهر 
جان تازه ای گرفت و دوران حیات پرشکوه خویش را 
آغاز کرد اما عزیمت آن مرجع ب��زرگ از اراک به قم، 
مصادف با کودت��ای رضاخان ب��ود. در همین زمان با 
زعامت ایشان، قم در پهنه سیاست ایران ظاهر شد و به 
خوبی ماهیت تاریخی و اسالمی خود را، آشکار ساخت. 

 در یکصد سالگی تأسیس  حوزه علمیه قم
توسط آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی

 خدا چنین خواست
که گفتار اولیای خود را ظهور دهد!

ح��وزه علمیه آی��ت اهلل حائری، از چن��ان رونقی 
برخوردار شد که آن را با حوزه های علمیه وحید 
بهبهانی، شیخ انصاری، میرزای شیرازی، آخوند 
مالمحمدکاظم خراس��انی و اس��تادالمعاصرین 
آقاضیاءالدین عراقی و دیگران هم تراز دانسته اند. 
ل��ذا از مکتب آن م��ردان بزرگی برخاس��تند که 
هریک به نوب��ه خود تاریخ س��از و صاحب مکتب 
فکری و عقیدتی شدند، چنانکه حضرت آیت اهلل 
العظمی امام خمینی نیز، از همین حوزه برخاست 
و توانس��ت اس��اس حکومت جمهوری اسالمی 
را، در کش��ور بنا نهد. آیت اهلل حائ��ری در مکتب 
انسان ساز خود، شاگردانی فاضل و صاحب کمال 
و کرامت پرورش داد. در آن روز ها که حوزه های 
علمیه به دس��ت دش��منان، رو به زوال و نابودی 
می رفت، ایشان با اقتدار و توانایی در سنگر خود 
ایستاد و هر روز جمع شاگردانش را، پیوسته تر و 
متحدتر ساخت. آنگاه فضالی اراک، تهران و دیگر 
شهر ها را، گردهم آورد و به تدریج حوزه علمیه را 
گسترش داد، تا جایی که بیش از هزار نفر طلبه و 
محصل، از محضر وی و دیگران بهره بردند. آیت اهلل 
حائری با عنایت مخصوص به تربیت صحیح طالب 
و فضال، در زمان کسالت نیز بر امور حوزه نظارت 
داشت. در همان زمان که شخصیت های علمی، 
سیاس��ی و فرهنگی، به خان��ه اش می آمدند و از 
شکوه و عظمت خاصی برخوردار بود! همواره تنها 
به مدرسه می رفت و ضمن سرکشی به حجره های 
طالب، از احوال آنان و وضع زندگی مقدار توجه و 

اهتمام شان به درس و مطالعه، آگاه  می شد. 
  قزاق، کودتا و روحانیت

درس��ت در همان س��ال وروِد آیت اهلل حاج شیخ 
عبدالکریم حائری ب��ه قم و بنا نه��ادن پایه های 
حوزه علمیه، در سوم اسفند 1299ش. رضاخان 
با کودتای سیدضیاءالدین طباطبایی وارد تهران 
شد و اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور، به یکباره 
تغییر کرد. ابتدا وی به فرماندهی کل قوا منصوب 
شد و پس از کسب قدرت، به لقب »سردار سپه « 
نائل آمد و با گذشت اندک زمانی، ضمن توسل به 
چند مانور سیاس��ی ماهرانه، به سلطنت رسید و 
بدین ترتیب، انقالب نوپای مشروطیت به انحراف 
کشیده ش��د و به س��وی دیکتاتوری رضاشاهی 
هدایت گردید. او در سال های نخست قدرت یابی، 
به منظور جلب توجه روحانیون و مقامات مذهبی 
و م��ردم ایران، دس��ت به یک س��ری عوام فریبی 
زد! زیرا وی در آغاز ورود ب��ه صحنه فعالیت های 
سیاسی خویش، به تأثیر ش��گفت انگیز مذهب و 
نقش کارساز و بس��یار مؤثر روحانیون و رهبران 
دینی، واقف بود و سعی می کرد با درایت کامل، از 
این نیروی عظیم بهره برداری کند. همین اندیشه 
و عملکرد وی، موجب ش��د تا بخشی از توده های 
مردم و روحانیت را، به حمایت خود جلب کند و 
زمانی ک��ه پایه های نردبان ترق��ی خود را محکم 
دید، ب��ه تصاحب تاج و تخت چش��م طمع دوزد. 
تا آنجا که با زمینه س��ازی های قبلی و نقشه های 
از پیش طراحی ش��ده، کار را به جایی رساند که 
مجلس شورای ملی در دوره پنجم یعنی در نهم 
آبان 1304ش. به انقراض سلسله قاجاریه رأی داد 
و سردار سپه را، به ریاست حکومت موقت برگزید. 
او بالفاصله اعالمیه ای صادر کرد و خود را موظف 
به اجرای احکام شرع مبین اسالم و تهیه رفاه حال 
عموم مردم ایران دانس��ت و همچن��ان تظاهر به 
مذهب و حسن رابطه خود را، با مجلس مؤسسان 
حفظ کرد، چنانکه در بیست و یکم آذر 1304ش. 
مجلس مؤسسان اصل س��ی و ششم متمم قانون 
اساس��ی کش��ور را تغییر داد و اص��ل جدیدی را 
تصویب کرد، که س��لطنت مش��روطه ایران را از 
حکومت قاجار، به رضاش��اه پهلوی تفویض و در 
اعقاب ذکور ایشان، »نساًل بعد نسل « برقرار نمود!

  کلید خوردن تقاب�ل رضاخان با حوزه ای 
نوتأسیس !

همزمانی دو واقعه مهم در کشور، یعنی تأسیس  
حوزه علمیه قم و گسترش حوزه دینی و افزایش 
معممین، به منظور مس��تحکم نمودن پایه های 
دینی در کش��ور، توس��ط یکی از مراجع بزرگ از 
یک س��و و به قدرت رس��یدن رضاخ��ان و اعمال 
دیکتاتوری در کشور و برچیدن بساط مشروطیت 
از س��وی دیگر، موجبات مقابله شدید نهاد حوزه 
علمیه )مرکز رهبری دین��ی( و نهاد دولت )مرکز 
قدرت و تصمیم گیری اجرایی(، را فراهم ساخت. 
با استقرار و تثبیت سلطنت پهلوی، دوره اجرای 
سیاست های نوین استعمار انگلیس نیز فرارسید 
و سیاس��ت مذهب زدایی و اس��تحاله فرهنگی، 
از طریق اس��ائه فرهنگ تجددگرای��ی غربی، در 
دس��تور کار هیئت حاکمه قرار گرف��ت. در این 
میان مهم این بود که جامعه ایران، که یک جامعه 
اسالمی و مردم آن بر اساس احکام و موازین شرع 
مقدس اسالم عمل می کردند، باید به یک جامعه 
بی هویت و غیرمولد، تبدیل می ش��د و برای این 
هدف می بایست از فرهنگ و ارزش ها و سنت های 
اسالمی- ملی، تهی می ش��د. از آنجا که به دلیل 
ریش��ه دار بودن تفکر دینی و تقلیدات فرهنگی 
و عرف و س��نن مل��ی، سیاس��ت مذهب زدایی با 
مشکالت جدی و مقاومت اجتماعی مواجه شده 
بود، دولتم��ردان رژیم، از طری��ق رواج القیدی و 
بی اعتنایی و تحقیر نمادهای دینی و سنن ملی، 

مبارزه با مذهب را آغاز کردند. 
در دوره هفتم مجلس ش��ورای مل��ی، انتخابات 
کاماًل فرمایشی انجام شد و فهرست و اسامی وکال 
هم قباًل تهیه شده بود. شهید آیت اهلل سیدحسن 
مدرس- ک��ه در ش��مار یکی از سرس��خت  ترین 
مخالفان رضاشاه بود- نیز از تهران انتخاب نشد! 
به همین دلیل، در این دوره دیگر زبان بّرایی چون 
مدرس، در س��نگر مجلس حضور نداش��ت، تا از 
خودکامگی های رضاش��اه جلوگیری کند. از این 

جهت، رضاشاه گمان می کرد دیگر کسی نیست 
تا در برابر اعمال و رفتار مستبدانه وی بایستد. هم 
از این رو دس��تور صدور ابالغیه ریاست وزرا را در 
دوم شهریور 1306ش. صادر کرد تا روحانیت را 
از آشوب طلبی برحذر دارد و بدین وسیله، عواقب 
ضدیت با سلطان تازه بر تخت نشسته را، برایشان 
گوشزد کند. به دنبال انتش��ار اعالمیه منع امر به 
معروف و نه��ی از منکر در قم، م��ردم به رهبری 
آیت اهلل حاج ش��یخ محمدتقی بافق��ی، دفتردار 
آیت اهلل حائ��ری، قیامی اعتراضی برپا س��اختند. 
همزمان در پنج شهر بزرگ کشور، از جمله مشهد، 
قم، اصفهان، تبریز و ش��یراز هم، مردم دست به 
اعتصاب زدند و احتم��ال قیامی فراگیر می رفت. 
همین اعتراضات مردمی، موجب شد تا رضاشاه، 
از اجرای مفاد ابالغیه صرف نظ��ر کند و آن را به 
علمای کشور اعالم کند. با این حال در پی اجرای 
نیات خود، امر کشف حجاب را دنبال کرد و همسر 
خود را بدون پوشش، در اول فروردین سال 1306، 
راهی صحن حضرت معصوم��ه)س(، در قم کرد. 
این عمل رضاش��اه، اعتراضی دیگ��ر با محوریت 
آیت اهلل حاج شیخ محمدتقی بافقی پدید آورد که 
به دستگیری، تبعید و بازداشت ایشان انجامید. اما 
موضع گیری تند وی، موجب شد تا رضاشاه طرح 
»حجاب زدایی« از زنان مسلمان ایران را، هشت 
سال یعنی تا سال 1314ش. به تعویق اندازد! در 
این مدت، رضاشاه طرح های دیگری را به مرحله 
اجرا گذارد، که یکی از آنها طرح »نظام اجباری« 
بود که قانون آن، به تصویب مجلس شورای ملی 
رسید و قیام آیت اهلل حاج آقا نوراهلل نجفی اصفهانی 
به همراه آی��ت اهلل س��یدالعراقین و کمال الدین 
ش��ریعتمداری و مذهبیون اصفهان و شهرهای 
دیگر را، به دنبال داش��ت که پس از عزیمت به قم 
و گس��ترش دامنه قیام طی چندماه، سرانجام با 
مسمومیت و ش��هادت حاج آقا نوراهلل اصفهانی، 

به پایان رسید. 
در تبریز نیز روحانیت مبارز این ش��هر، در مقابل 
هجوم به اصطالح روشنفکرانه ضدملی-مذهبی، 
مقاومت ک��رد و همچون گذش��ته ب��رای حفظ 
ارزش های مذهبی، با دس��تگاه رضاشاه درافتاد! 
آیت اهلل انگجی، آی��ت اهلل میرزاصادق آقا تبریزی 
و تعدادی دیگر از علما، دس��تگیر و تبعید شدند 
و برخی دیگر از روحانیون نی��ز، فراری  یا مخفی 
گردیدند و در اختفا، به مب��ارزه خود ادامه دادند. 
چنانکه همچنان در امر تغییر کاله و نهضت بانوان، 
مقابله روحانیت با حکومت رضاش��اه، مش��اهده 
می گردد! یک��ی دیگر از این سیاس��ت ها، اجرای 
طرح »متحدالشکل نمودن البسه« بود، که قانون 
آن در دهم دی 1307، به تصویب مجلس شورای 
ملی رسید. رژیم رضاشاه، به شدت در پی اجرای 
این قانون برآمد و همه اتباع ذکور کشور را، مکلف 
به پوش��یدن آن کرد، چنانکه حتی بر پوش��یدن 
لباس یکسان در مورد دختران نوجوان محصل، در 
مدرسه و خیابان نیز تأکید داشت. دولت به همه 
حکام کشور دستور داد تا به سرعت، این قانون را 

به اجرا گذارند. 
  محدودیت روحانیت و حوزه ها توسط قزاق

همزمان با اجرای قانون یکسان نمودن لباس های 
م��ردم، دولت تالش ک��رد تا طرح »اس��تفاده از 
عمامه، مس��تلزم داش��تن تصدیق دولتی « را، با 
ش��دت پیاده کند تا عالوه بر حمالت روانی علیه 
روحانیت، به وس��یله صدور »ج��واز عمامه« یا 
»تصدیق طلبگی«، نظارت و کنترل شدید پلیسی 
بر وضعیت روحانیت داشته و از شمار آنان بکاهد 
چراکه براساس مفاد قانون متحدالشکل نمودن 
البسه، تنها روحانیون و طالبی مجاز به استفاده 
از لباس روحانیت بودند که از طرف وزارت معارف 
و طبق نظامنام��ه مخصوص، به آنه��ا »تصدیق 
طلبگی « و یا »جواز مدرس��ی « داده شده باشد و 
مجتهد مجاز هم، به کسانی اطالق  می شد که از 
یکی از مراجع تقلید، تصدیق و اجازه نامه اجتهاد 
دریافت ک��رده ب��ود. بدین ترتی��ب، روحانیونی 
که تصدی��ق طلبگی نداش��تند، الزاماً بایس��تی 
به لباس متحدالش��کل درمی آمدند. با گذش��ت 
مدت زمانی از اجرای ط��رح مزبور، گزارش های 
رس��یده به مرکز، حاکی از افزایش معممین بود. 
نظر مس��ئوالن دولتی بر آن بود، مراجع تقلیدی 
که تصدیق طلبگی به اش��خاص می دهند، بدون 
هیچ مالحظه ای به تمامی متقاضیان جواز داده 
و مایلند ب��ر عده آنه��ا بیفزایند. بدی��ن ترتیب، 
حکومت به شدت بر کنترل و نظارت خود در امر 
امتحانات و صدور تصدیق طلبگی دولتی طالب 
و مدرس��ین حوزه افزود، به طوری که به صورت 
مکتوب آی��ات عظ��ام و مراجع تقلی��د را با ذکر 
نام شان، از پوش��یدن لباس متحدالشکل معاف 
دانس��ت، تا به عموم مردم گوشزد کند، که حتی 
مراجع تقلید با اجازه دولت ش��ده اند! درست در 
چنین اوضاع و احوالی، آیت اهلل حائری کمر همت 
برای حفظ و حراست از حوزه های علمیه بست، 
که ش��ناخت وضعیت سیاس��ی- اجتماعی این 
دوران، ما را هرچه بیش��تر نسبت به اهمیت این 

اقدام حکیمانه وی آشنا می سازد. 
  ...و کالم آخر

در کل، آی��ت اهلل العظمی حاج ش��یخ عبدالکریم 
حائ��ری ی��زدی در آن اوضاع سیاس��ی و هجوم 
رضاشاه، با صبر و بردباری حوزه ای تأسیس  کرد 
که نهضت فرهنگ��ی- اجتماعی وس��یعی را، در 
ایران و جهان پدیدار س��اخت و تحوالت بسیاری 
در تکامل اندیش��ه مذهبی مردم، به وجود آورد. 
تا جایی که می ت��وان بقای دی��ن و روحانیت در 
ایران را، مرهون اس��تقامت و بردباری او در برابر 
جس��ارت های رضاش��اه، در جه��ت از بین بردن 
روحانیت و دین، با کش��ف حجاب، منع مجالس 

عزاداری و... دانست.
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 روایاتی از شکنجه شدگان 
کمیته مشترک ضدخرابکاری

سالکان طریق ایثار
  محمدرضا کائیني

ذهن و ضمیر آنان 
ک��ه ب��ه »کمیت��ه 
ض��د  مش��ترک 
خرابکاری ساواک « 
راه یافتند، مشحون 
از خاطراتی است، 
ک��ه ب��ه خ��ودی 
را  آنه��ا  خ��ود 
بازنمی گوین��د! به 
واقع آن دوران، در 
درون زندانیان این ش��کنجه گاه، به مثابه چراغی 
است، که جان و دل آنان را گرم و روشن می دارد و 
ایشان، به همین قدر قناعت می کنند! این ماییم که 
برای شناخت راه از چاه، به دانسته ها و روایت های 
ایش��ان محتاجیم و الج��رم، باید با تمن��ا از آنان 
بخواهیم بخش��ی از آنچه که تجربه کرده اند برای 
آیندگان به ودیعت نهند! انتش��ارات موزه عبرت 
ایران در راس��تای بازخوانی خاط��رات تنی چند 
از آنان، که دوره ای را در این ش��کنجه گاه به س��ر 
برده اند، پای سخن ایشان نشسته، گفته های شان 
را مکتوب کرده و در قالب مجموعه ای از کتب، به 
عالقه مندان عرضه داشته است. »تاریِک روشن« 
در زمره این طیف آثار است، که خاطرات سه تن از 
محنت کش��یدگان این کمیته را بازنمایانده است. 
سعید غیاثیان فراهم آورنده این اثر، در دیباچه آن 

چنین آورده است:
»شکوه زندگی و هنر مردان بزرگ تاریخ ساز و الهی، 
این است که آنان نه تنها سالکان طریق معرفت و 
کمال، ک��ه الگویی بس��یار س��ازنده و هدایتگری 
سعادت آفرین، برای انس��ان  ها و مجموعه بشریت 
به حساب می آیند. چنانکه گویی سرتاسر زندگی 
آن��ان، پیامی اس��ت ب��ر جان  ها و دل ه��ای دیگر 
انسان ها، تا خویش را بازیافته و کرامت انسانی خود 
را، پاس دارند. آنان مست جام الستند و پروایی از 
س��اغری ندارند! آنان دل در پی دل��دار داده اند و 
هراسی از عاش��قی ندارند. دل به دریای طوفان  ها 
می س��پارند و دل به میان��ه دری��ا داده اند. تالطم 
صدای امواج، آنان را به ستوه نمی آورد و نگاه آنان، 

تنها به آبی دریاس��ت. آنها از آنجا که عاشق خط 
سرخ ش��هادت و عاش��قی خدایند، دل های پاک 
خود را در دستان حسین زمان خویش می گذارند 
و می گذرند! این جاذبه روح نواز آنان اس��ت، که به 
دیگر انسان  ها می آموزند همانند ما زندگی کنید، 
هرچند که در خلوت آنان، من و مایی وجود ندارد! 
پنداری که خداوند اینان را، در گذرگاه های تاریخ 
به صورت چراغی فروزان، فراراه بشریت قرار داده، 
تا در پرتو وجودش��ان، کاروان انس��انیت از مغاک 
خاک و سکر و ظلمت ر هایی یافته و به وادی نور و 
روشنایی گام نهد. اینان چونان ستارگانی هستند، 
تا واماندگان در تاریکی ظلم، بیدادگری، دلبستگی 
به دنیا و دام های ش��یطانی را، به حقیقت و کمال 
رهنمون شوند. این بزرگمردان از چه ویژگی  هایی 
برخوردارند که به چنی��ن مأموریت های عظیم و 
سترگ همت گماشته و با ایفای نقش خویش، بار 
مسئولیتی چنین سنگین را، با موفقیت به سرمنزل 
مقصود رسانده اند؟ ش��اید کوتاه  ترین و گویا ترین 
پاسخ این باشد که اینان با داش��تن فضیلت های 
بسیار، هر کدام بس��ته به مراتب وجودی خویش، 
توفیق یافته اند ت��ا صفات و کماالت��ی را در قالب 
وجودی یک انسان متبلور ساخته و در حد توان، 
مصداق کاملی از آن را به نمایش بگذارند. در این 
راس��تا موزه عبرت ایران، بر آن اس��ت تا رسالت 
عظیمش، که همانا رس��اندن پیام مبارزان و جان 
برکفان میهن اسالمی مان- که در سال های سیاه 
رژیم شاهنش��اهی در قربانگاه های دژخیم مورد 
سخت  ترین و غیر انس��انی  ترین ش��کنجه  ها قرار 
می گرفتن��د- را به گوش همگان برس��اند. کتابی 
که پیش روی شماست، گوشه ای است از آن همه 
ستمی که بر ملت شریف ایران روا داشته شد. امید 
آن داریم مصداق سخن کز دل برآید، الجرم بر دل 
نشیند، درددل  ها و خاطرات آن روز  ها بر دل هایتان 
بنشیند و ساعتی هم قدم و هم پا با کسانی زندگی 
کنید، که تمامی س��ال های گرانقدر زندگی شان 
را، در راه رسیدن به آرمان های مقدس الهی شان، 

صرف کردند...«.
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آیت اهلل حائ�ری با عنای�ت مخصوص 
ب�ه تربیت صحی�ح طالب و فض�ال، در 
زمان کس�الت نیز بر امور حوزه نظارت 
داشت. هماره تنها به مدرسه می رفت 
و ضم�ن سرکش�ی ب�ه حجره ه�ای 
طالب، از اح�وال و وض�ع زندگی آنان 
و مقدار توجه و اهتمام ش�ان به درس 
و مطالع�ه، آگاه  می ش�د. ب�ه تدری�ج 
حوزه علمیه را گس�ترش داد، تا جایی 
که بیش از ه�زار نفر طلب�ه و محصل، 
از محض�ر وی و دیگ�ران به�ره بردند

با مهاجرت آیت اهلل حائری به قم، حوزه 
علمیه این ش�هر جان تازه ای گرفت و 
دوران حیات پرشکوه خویش را، آغاز 
کرد. در این مقطع با زعامت ایش�ان، 
قم در پهنه فرهنگ ایران ظاهر ش�د 
و به خوبی، ماهیت تاریخی و اسالمی 
خود را آشکار س�اخت. درس آیت اهلل 
حائ�ری از چن�ان رونقی برخ�وردار 
ش�د که آن را با م�دارس علمی آیات 
وحید بهبهانی، شیخ انصاری، میرزای 
ش�یرازی، آخون�د مالمحمدکاظ�م 
خراس�انی و آقاضیاءالدی�ن عراق�ی 
دانس�ته اند هم ت�راز  دیگ�ران  و 


