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 .1390آیتاهلل محمدرضا مهدویکنی در مراسم عمامهگذاری طالب حوزه علمیه مروی تهران

احمدرضا صدری

روزهایی که بر ما میگذرد ،تداعیگر سالروز رحلت عالم
مجاهد ،زندهیاد آیتاهلل محمدرضا مهدویکنی اس�ت.
هم از این روی و ب�ا نظر به مدت طوالن�ی تصدی تولیت
مدرسه علمی خان مروی توسط آن بزرگ ،مقال ذیل به
شما تقدیم میشود .شایان ذکر است که آن فقید سعید،
در طول عهدهداری این مسئولیت با حکم امام خمینی،
این کانون علمی را به گونهای همهجانبه ارتقا بخش�ید.
مس�تندات این نوش�تار ،بر تارنمای مؤسس�ه مطالعات
تاریخ معاصر ایران آمده اس�ت .امید آنکه مقبول افتد.

از خیل پیشگامان نهضت اسالمی ایران
محمدرضا کائینی
چندی پیش به
هم��ت مرک��ز
اس��ناد انقالب
ا س�لا می ،
خاطرات عالم
مجاهد زندهیاد
آ ی��ت ا هلل
محمد ر ض��ا
مهدو یکن��ی
بازنشر شد و در
اختیار عالقهمندان قرار گرفت .این اثر نسبت به
چاپ نخس��ت ،امتیازاتی دارد که ناشر آن را به
شرح ذیل و در دیباچه آن مورد اشاره قرار داده
اس��ت «:انتش��ار خاط��رات حض��رت آیتاهلل
مهدویکنی به سال  ،1385دادههای بسیار حائز
اهمیتی را به موجودی تاریخ ش��فاهی انقالب
اس�لامی ایران اف��زود .نظر به نق��ش و جایگاه
حساس و مهم راوی محترم ،این مجموعه مورد
دقت اهل نظر و عالقهمندان به تاریخ ش��فاهی
انقالب اس�لامی و مس��ائل ایران قرار گرفت و
جذابیت و ذیقیمت بودن آن ،موجب گردید که
در اندک زمانی چاپ اول کتاب به اتمام رس��د و
مقدمات چاپ دوم فراهم گردد .برای چاپ دوم،
راوی گرانقدر بار دیگر اثر حاضر را با دقت شایان
توجه مطالعه و محتوا را م��ورد تجدیدنظر قرار
دادند و نکات و اس��نادی را ب��دان افزودند .این
تجدیدنظر از آن جهت الزم آمد که پس از انتشار
اثر حاضر ،اظهارنظرهای مختلفی دربار ه آن ابراز
گردید .مجموعه اظهارنظرهای مکتوب صورت
گرفته را میتوان به س��ه بخش :الف -تمجید از
ش��خصیت اخالقی و سیاس��ی راوی محترم و
رعایت بیطرفی و انصاف توسط ایشان ،ب -نقد
و ایراد بر برخی سخنان راوی و جـ برداشتهای
جدی��د از آنچه در ح��وز ه تحوالت سیاس��ی و
طیفبندی سیاس��ی خصوصاً نس��بت به خط
امام(ره) رخ داده ،تقسیم کرد .آنچه در هم ه این
اظهارنظرها جلوهگر است ،اینکه همچنان انقالب

محمدجواد کیانینیا «:اقداماتی که ایشان
در مدرس�ه مروی انج�ام دادن�د ،از دوره
مرحوم حاج مال علی کنی سابقه نداشت!
مدارس به ش�کل اساس�ی تعمیر شدند.
قب�ل از آن ،کس�ی طب�ق وقفنامه عمل
نمیک�رد و حجرهها و مغازهه�ا را عدهای
طلبه و کاس�ب اش�غال کرده بودن�د ،اما
پس از حضور ایشان ،حجرهها به طلبهها
تعلق پیدا ک�رد و وقفنامه مو ب�ه مو اجرا
شد .مدرس�ه حدود  200سال بود که سند
ثبتی نداش�ت و برایش س�ند گرفتیم»...

زندهیاد آیتاهلل محمدرضا مهدویکنی
و احیای موقوفات مدرسه علمیه مروی تهران در آیینه  2روایت

با حضور او
وقفنامه این مدرسه کهن احیا شد
مع��اون اداری و مالی بنی��اد مهاجران جن��گ تحمیلی
بودم و سرپرست آنجا ش��دم .در این زمان در حین انجام
مأموریت ،تصادف ش��دیدی کردم و بس��تری ش��دم .در
مدت بیماری ،آیتاهلل مهدویکن��ی واقعاً به من محبت
کردند .پس از آنکه بهبود پی��دا کردم ،آقای مهدویکنی
به من فرمودند :به دانشگاه امام صادق(ع) بروم و در آنجا
مسئول امور اداری شدم .نهایتاً همه کارهایم را رها کردم و
به مدرسه مروی رفتم .بنده به مرحوم آیتاهلل مهدویکنی
ارادت خاصی داشتم و احس��اس میکردم در اواخر عمر،
دارم نوکری یکی از نوکرهای ام��ام زمان(عج) را میکنم،
لذا در خدمت ایش��ان بودم تا هر روزی که ایشان بگویند
انجام وظیفه کنم و روزی هم که بگوین��د برو ،تکلیف از
من ساقط است! در مدرسه مروی ماندم و در زنده کردن
موقوفات آنجا بس��یار موفق بودم .ایشان چهارشنبهها به
مدرس��ه مروی تش��ریف میآوردند .یادم هست ظهرها
که وقت ناها ر میش��د ،پول ناهار خود و اطرافیانشان را از
حقالتولیه خودش��ان میپرداختند .اوایل که به مدرسه
مروی آمدم ،میخواس��تم کیف بخرم .ایش��ان فرمودند:
واقف نگفته است که از پول وقف کیف بخرید! گفتم :من
که نمیتوانم پروندههای مدرسه را در بقچه بگذارم و این
طرف و آن طرف ببرم! ایشان از جیب خودشان پول دادند
که کیف بخرم! همچنین برای تردد به جاهای مختلف ،به
ماشین نیاز داشتیم .ایشان میفرمودند :واقف ذکر نکرده
اس��ت که با این پول میتوانید مرکب یا ماش��ین بخرید
و با هزینه خودشان ماش��ین خریدند و در اختیار ما قرار
دادند .همیش��ه میفرمودند :از کل طلبههایی که درس
میخوانند ،اگر فقط یک نفرش��ان هم آیتاهلل بروجردی
ش��ود ،برای ما کافی اس��ت ،البته امیدوارم همه اینطور
شوند! بنده قب ً
ال در دانشگاه امام صادق(ع) ،به عنوان مدیر
امور اداری مشغول خدمت بودم که در دی ماه سال1365
آقای مهدویکنی مرا خواستند و گفتند :به مدرسه مروی
بیایید ،با شما کار دارم .بنده به مدرسه مروی رفتم و ایشان
فرمودند :بروید و دفتر موقوفات مروی را تحویل بگیرید.
در آنجا آقای س��ید مهدی گلپایگانی امور جاری دفتر را
انجام میداد .برادر ایشان در دوران ریاست جمهوری آقای
هاشمیرفس��نجانی ،وزیر علوم بود .رفتم و دیدم پرونده
زیادی آنجا نیست! آقای گلپایگانی گفتند :تمام پروندهها

محس�ن لبانی« :وقتی آیتاهلل آش�تیانی
مرحوم ش�دند ،وقفنام�ه را خدمت امام
خمینی بردند .ایشان تولیت حوزه علمیه
مرویراطیحکمی،بهآیتاهللمهدویکنی
دادند .طبق وقفنامه ،غیر از تولیت ،یک
نفر ه�م باید به عن�وان ناظر باش�د ،لذا با
پیش�نهاد آقای مهدوی ،حقیر به عنوان
ناظر انتخاب شدم .وظیفه ما نظارت بر تمام
امورات مدرس�ه بود .من ب�ر تمامی نقل و
انتقاالت و دخل و خرجها نظارت داشتم»...

در اداره اوقاف است و ما اینجا پرونده زیادی نداریم! مراتب
را به عرض آقای مهدویکنی رس��اندم و ایشان فرمودند:
همانهایی را که هست ،تحویل بگیرید .ابتدا مکاتبات و
پروندههای موجود دفتر را مطالعه کنید و سپس به آقای
حاج عباسی که رئیس اداره اوقاف شرق تهران بود ،مراجعه
کردم و گفتم :در دفتر مدرس��ه مروی ،پرون��دهای برای
پیگیری مسائل وجود ندارد و گفتهاند همه پروندهها اینجا
هس��تند .بعد هم پیام مرحوم آقای مهدویکنی را مبنی
بر دریافت پروندههای مدرس��ه مروی به ایشان رساندم
و راهنمایی و کمک خواس��تم .ایش��ان هم انصافاً از هیچ
کمکی دریغ نکردند و تمام پروندههای مدرس��ه مروی را
به من دادند .در رژیم س��ابق اداره اوقاف به این شکل کار
میکرد که تمام پروندهها به اداره اوقاف میرفتند و متولی
وقف ،عم ً
ال کارهای نبود! درآمد موقوفات را هم خود اداره
وقف جمعآوری میکرد ،اما طبق وقفنامه مدرسه مروی،
باید اعلم علمای تهران متولی آنجا و صاحب اختیار کامل
باشد .در رژیم گذشته اداره اوقاف ،از مستأجران اجارهها را
میگرفت و خودش به مدرسه مروی بودجه میداد .همه
این مطالب را به عرض مرحوم آقای مهدویکنی رساندم.
مرحوم آقای مهدویکنی با آقای ام��ام جمارانی ـ که آن
زمان نماینده ولیفقیه و سرپرست سازمان اوقاف بودند
ـ تماس گرفتند و ایش��ان بودند که دس��تور دادند همه
پروندههای مدرسه مروی به من تحویل داده شود .بنده به
کار کدبندی موقوفه وارد نبودم و آقای حاجعباسی ،نهایت
همکاری را کردند و همه پروندهه��ا را کدگذاری کردیم.
برخی از موقوفات مدرس��ه ،عبارت بودن��د از بازار بزرگ،
پامنار ،قمیآباد ،دماوند ،کوچه مروی ،خیابان حرم حضرت
عبدالعظیم(ع) -که موقوفه مرحوم حاج ابوالحسن معمار
بود  -کوچه اسدی ش��میران و از این قبیل .بنده با کمک
چند کارمند کاربلد ،مستأجران را شناسایی کردیم و برای
همه آنها پرونده تشکیل دادیم تا بتوانیم حقوق موقوفه را
دریافت کنیم و برای این کار ،فیشهایی را چاپ کردیم.
بعد به نام مرحوم آقای مهدویکنی ،حسابهای جداگانه
ــ که هر کدام مربوط به یک موقوفه بودند ــ باز کردیم.
مث ً
ال اجاره کوچه مروی ،متعلق به مدرسه بزرگ و اجاره
پامنار متعلق به مدرسه کوچک است .به مستأجران هم
اعالم کردیم ،بدهیهای معوقه و اجارههای خود را حداکثر

تا موعد معینی به این حسابها واریز کنند و قبض بانک را
برای ما بیاورند .به این ترتیب همه پروندهها کامل شدند.
بعد شروع به شناسایی موقوفاتی کردیم که در رژیم گذشته
از بین رفته بودند .موقوفاتی مثل سرچشمه شمیران ،یا
یکی دو مغازه در بازار یا مغازههایی که سعی میکردند خود
را معرفی نکنند و اجاره نمیدادند .روزی که این مدرسه
راه افتاد ،ایشان حتی شهریه  45طلبه آنجا را هم به سختی
میپرداختند ،چون مدرسه درآمدی نداشت ،اما ایشان با
چنگ و دندان مدرسه را نگه داشتند .اقداماتی که ایشان
در مدرسه مروی انجام دادند ،از دوره مرحوم حاج مال علی
کنی سابقه نداشت .مدارس به شکل اساسی تعمیر شدند.
قبل از آن کسی طبق وقفنامه عمل نمیکرد و حجرهها
و مغازهها را عدهای طلبه و کاسب اشغال کرده بودند ،اما
پس از حضور ایش��ان ،حجرهها به طلبهها تعلق پیدا کرد
و وقفنامه مو به مو اجرا ش��د .ایشان دس��تور دادند برای
مدرسه ،سند تهیه شود و بنده کس��ی را که به امور ثبتی
کام ً
ال وارد بود ،به کار گرفتم .مدرسه حدود  200سال بود
که سند ثبتی نداشت و برایش سند گرفتیم .طبق قانون
اداره اوقاف ،هر سه س��ال یک بار ،یک کارشناس رسمی
دادگستری به محل امالک موقوفه میرفت و اجاره آنجا را
به نسبت تورم تعیین میکرد و ما هم طبق نظر کارشناس
رسمی دادگستری ،اجارهها را تعیین و قراردادهای جدید
را تنظیم میکردیم .به این ترتیب اکثر مستأجران ،قرارداد
رس��می محضری داش��تند .با این همه ،نتوانستیم همه
موقوفات مدرس��ه مروری را احیا کنیم .پرونده بعضی از
آنها ،فوقالعاده پیچیده بود .مث� ً
لا موقوفهای در حضرت
عبدالعظیم(ع) بود که مربوط به مدرس��ه حاج ابوالحسن
معمار بود و از قدیم آن را به ش��خصی به نام مرحوم آقای
مشیری اجاره داده بودند .یا کاروانسرایی در پامنار بود که
نصف آن موقوفه مدرسه کوچک مروی و در دست شخصی
به نام مرحوم آقای صفییاری و بعد هم به دست فرزندانش
بود .این پرونده هم در پیچ و خمهای اداری گیر کرد! البته
ما در کوچه مروی ،توانستیم حکم تخلیه بعضی از متخلفان
را بگیریم ،اما مرحوم آقای مهدویکنی فرمودند :اگر حقوق
موقوفه را پرداختند ،ملک را به آنها برگردانید .آنها هم وقتی
دیدند ما حکم قانونی تخلیه را گرفتی��م ،آمدند و حقوق
موقوفه را پرداختند»...

و ایران مبذول داشته است .این تالش بر اساس
مقتضیات زمان و مکان ،ص��ور مختلف یافته و
نوس��اناتی به خود دیده ،اما اصل قضیه همواره
دنبال شده است .همکاری نزدیک علمای شیعه
با پادشاهان صفویه ،شکلگیری حکومت موازی
علما در زمان قاجاریه و مبارزه علما با پهلویها،
جلوههای��ی از این قضیه را به نمایش گذاش��ته
است .مهمترین گام را در این عرصه ،حضرت امام
خمینی(ره) با ایجاد و رهبری نهضت اس�لامی
ایران ،از سال 1341برداشتند و با طراحی مدل
جدید ،حکومت جایگزین را با همت و مساعدت
همه جانب ه ملت ایران ،تشکیل و برای همیشه به
سنت تاریخی سرسپردگی پایان دادند و حکومتی
مستقل از جریانهای حکومتی موجود ،در جهان
ایجاد کردند .یکی از طیفهایی که در روشن نگه
داش��تن چراغ نهضت و امام(ره) در س��الهای
تبعید و سپس کمک به پیروزی نهضت و ایجاد و
تحکیم نظام جمهوری اسالمی از خود رشادتها
و مس��اعی فراوان بروز دادند ،شاگردان امام(ره)
بودند که با بهرهگیری از دم مس��یحایی ایشان،
به استوانههای انقالب اسالمی تبدیل شدند و در
این راه همتی جانانه به خرج دادند»...
این مقدمه در ادامه خوی��ش ،به نقش حضرت
آیتاهلل مهدویکنی در فرآیند انقالب اسالمی
و ادوار گوناگون آن به ش��رح ذیل اش��اره کرده
اس��ت« :آی��تاهلل محمدرض��ا مهدویکن��ی
از ش��خصیتهای مش��هور و معروفی اس��ت
که با سیراب ش��دن از مش��رب روحاللهی امام
خمینی(ره) ،س��الهای نهضت ،انقالب و نظام
جمهوری اسالمی را در متن حوادث قرار داشته
و انجام وظیفه نموده اس��ت .بهتری��ن راه برای
شناخت معظم له ،یادآوری این فرمایش منقول
از حضرت امام(ره) است :من به ایشان[ آیتاهلل
مهدوی] ارادت داشتهام ،دارم و خواهم داشت!
س
یکی از ماندگارترین خدمات ایش��ان ،تأسی 
مرکزی علمی چون دانش��گاه ام��ام صادق(ع)
اس��ت که تاکنون برکات عظیمی داشته است.
تقدیم  40ش��هید از می��ان 400دانش��جو در
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نخستوزیری

 .1393آیتاهلل محمدرضا مهدویکنی در همایش
خانواده در مدرسه مروی تهران

محس�ن لبانی :او حقیقت ًا حوزه مروی را به گونهای
همهجانبه ارتقا داد
حاجمحسن لبانی ،در زمره بازاریان فاضل تهران و یاران دیرین
انقالب اسالمی و رهبر کبیر آن اس��ت .وی از دیرباز ،با حوزه
علمیه مروی تهران در ارتباط بوده و ضمن تحصیل ،شرایط آن
را از نزدیک مشاهده کرده است .لبانی پس از انتصاب زندهیاد
آیتاهلل محمدرضا مهدویکنی به تولیت این مدرسه ،به عنوان
یکی از همکاران شاخص وی ،مشغول به کار شد و در تحوالت
همهجانبه این کانونی علمی ،سهیم گشت .وی پس از سالها
و به اجمال ،این تغییرات را به شرح ذیل روایت کرده است:
«بنده محس��ن لبانی ،در س��ال 1308ش ،در تهران به دنیا
آمدم .تحصیالت ابتدایی خود را تا کالس شش��م در مدرسه
تمدن به پایان رس��اندم .در کنار کار در بازار تهران ،در حوزه
علمیه مروی به عل��وم دینی روی آوردم و س��الها در حوزه
مروی ،به تحصیل اشتغال ورزیدم .خاطرم هست که کتاب
تبصره را از مرح��وم آقای غفاری در مدرس��ه آقا محمود در
سرچشمه استفاده کردم .بنده قبل از انقالب ،خدمت آقای
صدر رضوی شرح لمعه میخواندم ،سپس نزد مرحوم آقای
سبط مکاسب را شروع کردیم .در درس فلسفه میرزا مهدی
آشتیانی  -که در واقع خارج فلس��فه میگفت و از اشارات و
منظومه و اسفار استفاده میکرد  -شرکت میکردم .از اصول
عقای��د مرحوم آیتاهلل میرزا احمد آش��تیانی هم اس��تفاده
میکردیم .میرزا احمد نورانیت عجیبی داشت و آیتی از آیات
عظام بود .خدا رحمتش کند .فلسفه را خدمت مرحوم آیتاهلل
ابوالحسن شعرانی(ره) خواندم .ایشان شرح منظومه و اشارات
میفرمودند و ما اس��تفاده میکردیم .مدتی پس از انقالب،
حضرت امام(ره) حضرت آی��تاهلل مهدویکنی (رضواناهلل
تعالی علیه) را برای تولیت مدرسه مروی برگزیدند .بنده هم
چون در خدمت انقالب و حضرت ام��ام(ره) بودم و در درس
حضرت آیتاهلل مهدویکنی در کتاب خمس و نماز جمعه
شرکت مینمودم ،از سوی ایشان به عنوان ناظر بر موقوفات
منصوب شدم .سابق بر این هم در خدمت حضرت آیتاهلل حاج
شیخ محمدباقر آشتیانی بودم و با هم سفرهایی هم رفتیم ،از
جمله سفر به مکه ،مصر ،لبنان و ...من تا زمان حیات ایشان
در خدمتشان بودم .مسئولیتی نداشتم ،ولی میدیدم که چه
کارهایی در مدرسه میشود و متأث ر میشدم .آقای آشتیانی
یک روحانی باتقوا و ب��ا درایت و شایس��تهای بودند ،ولی ما
نمیتوانس��تیم در امور دخالتی بکنیم و حرفی بزنیم ،چون
مسئولیتی نداشتیم و حرفمان پذیرفته نمیشد! مدرسه در
اختیار کسانی بود که توجهی به مسائل دینی نداشتند! اینجا
خیلی وضع خرابی داشت و آشفته بود .عدهای در اینجا بودند
که درس نمیخواندند و حجرهها را اشغال کرده بودند و خالی
هم نمیکردند! باالخره آنها را مجبور به تخلیه حجرهها کردیم.
وقتی حضرت آیتاهلل آشتیانی مرحوم ش��دند ،وقفنامه را
خدمت امام خمینی(ره) بردند .ایش��ان تولیت حوزه علمیه
مروی را طی حکمی ،به حضرت آیتاهلل مهدویکنی دادند.
طبق وقفنامه ،غیر از تولیت ،یک نفر هم باید به عنوان ناظر
باشد ،لذا با پیشنهاد حضرت آیتاهلل مهدویکنی ،حقیر به
عنوان ناظر انتخاب شدم و با دستخط خودشان هم حکمی
برای بنده نوشتند که موجود است .وظیفه ما نظارت بر تمام
امورات مدرس��ه بود .من بر تمامی نقل و انتقاالت و دخل و
خرجها نظارت داش��تم .البته حضرت آیتاهلل مهدویکنی،
بحث داخلی (قسمتهای داخلی مدرسه) را جدا کردند و در
حوزه فعالیت بنده نیست .یک وکالت هم از ایشان دارم که به
جای متولی ،در جاهایی که امضای متولی الزم باشد( ،مثل
ثبت اس��ناد) امضا میکنم .ما وقتی دفتر موقوفه را تحویل
گرفتیم ،یک سری پرونده نامنظم اینجا بود! یک چیزهایی
سرهم کرده بودند که صدر و ذیل درستی نداشت! ولی حاال
همه رقبات ،پرونده دارند و کارشناسی و کدبندی شده است.
همه اینها منظم شدهاند که این کار مرهون زحمات مرحوم
آقای کیان��ی و کارمندان موقوفه اس��ت .این مدرس��ه ،جزو
مدرسههای نمونه است .از نظر کیفیت ،بسیار مطلوب است.
ما وقتی خدمت آقای رضوی درس میخواندیم ،زیلو نداشتیم
روی آن بنشینیم! چراغ والور نداش��تیم ،ولی حاال حجرهها
فرش و شوفاژ و امکاناتی از این قبیل دارد .االن به حجرهداران،
سه وعده غذا داده میشود ،درحالیکه آن زمان ،از این خبرها
نبود .حتی داخل مدرس��ه ،حمام نداشت! خدا خان مروی را
رحمت کند که فکر همه چیز را کرده ب��ود .در کوچه مروی
حمامی س��اخته و وقف طالب کرده بود .ای��ن حمام بعدها
مسلوبالمنفعه ش��ده و بنا داریم آن را تجدید بنا کنیم که
منافعش برای حوزه باشد .از وقفنامه میشود فهمید ایشان
چقدر دقیق بودهاند .من فکر میکنم مرحوم خان مرویّ ،نیت
پاکی داش��ته اس��ت .طالب باید از زحمات حضرت آیتاهلل
مهدوی کنی ،خیلی شکرگزار باش��ند؛ چون در این سالها،
ایشان در اینجا خیلی زحمت کش��یدهاند .موقوفه کار زیاد
دارد .من از خدا میخواهم که به ما و همه مسئوالن امر توفیق
دهد تا راهی را که رضای اوس��ت برویم و انجام وظیفه کنیم
تا شرمسار نباشیم .اگر کس��ی به این مدرسه خدمت نکند،
مسئول است .الهی! ما آنچه از دستمان برمیآمد عمل کردیم.
تو به کرمت قبول فرما! آمین یا رب العالمین»...
محمد جواد کیانینیا :احیای موقوفات مدرس�ه با
دشواریهای فراوان همراه بود!
مرحوم محمدجواد کیانینیا در زمره همکاران زندهیاد آیتاهلل
محمدرضا مهدویکنی در احیای موقوفات مدرسه مروی بوده
اس��ت .وی در دوران این خدمت ،فراز و نشیبهای فراوان را
تجربه کرد که شمهای از آن در روایت ذیل آمده است:
«بنده محمدجواد کیانینیا هس��تم و در س��ال  ،1318در
تهران به دنیا آمدم .در دانش��گاه تهران در رش��ته مدیریت
تحصیل میکردم که انقالب شد و دیگر دنباله آن را نگرفتم!
مدتی در س��ازمان امور اداری و وزارت راه و بنیاد شهید کار
میکردم .مدتی هم در شورای هماهنگی نهادها ،در خدمت
مرحوم آیتاهلل مهدویکنی بودم .بعد از بنیاد شهید ،مدتی

نظری و گذری بر وقایعنگاری
زندهیاد آیتاهلل محمدرضا مهدویکنی

اسالمی ایران و آنچه بدان تعلق دارد ،مورد عنایت
ویژه و حساس��یت هم ه ایرانیان قرار دارد و این
جای بسی خوشوقتی است .اکنون که با عنایات
و مدد الهی ،چاپ دوم این خاطرات به زیور طبع
مزین میگردد ،جای آن دارد که از هم ه صاحبان
اندیشه و عالقهمندان به حوز ه مطالعاتی انقالب
اسالمی ایران تقاضا کنیم که با مطالع ه این اثر،
نظرات اصالح��ی و تکمیلی خ��ود را از ما دریغ
ندارند».
همانگونه که در دیباچه فوق آمده اشارت رفت،
چاپ نخس��ت خاطرات آی��تاهلل مهدویکنی
در س��ال  1385عرضه ش��د و مورد اس��تقبال
قرار گرف��ت .دکتر غالمرضا خواجه س��روی در
مقدمهای که بر این چاپ نگاشته است ،نخست
به نقش دی��ن و روحانیت در تحوالت اجتماعی
و تاریخی ایران و جهان پرداخته و مینویس��د:
«نگاهی ب��ه تاریخ تحوالت ایران بعد از اس�لام
حکایت از آن دارد که دین اسالم و مذهب شیعه،
در زمینههای مختل��ف با هدف ایج��اد ایرانی
اسالمی ،سربلند ،آزاد و آباد ،نقشآفرینی کردهاند
که این نقشآفرینی از سطوح مختلف برخوردار
بوده است .شاید بتوان مهمترین سطحی را که
مذهب تشیع در ایجاد آن دخیل بوده ،شکلدهی
به هویت مل��ی ایرانیان و کمک به ملتس��ازی
دانست ،طوری که نمیتوان در هیچ حالی کشور
و ملت ایران را جدا از دین اسالم و مذهب شیعه
تصور کرد .همین هویت اس�لام نه��اد بوده که
موجودیت ایران را به ش��کلی کشوری مستقل
در طول تاریخ حفظ کرده اس��ت ،به طوری که
در میان کشورهای جهان ،کش��ور ما از معدود
کشورهایی اس��ت که هیچگاه استقالل خود را
از دست نداده و مستعمره کش��وری دیگر قرار
ی  -ملی
نگرفته است .پرچمداری این حرکت دین 
را روحانیت شیعه عهدهدار بوده است .روحانیت
با تعهدی که ب��ه حفظ مکتب و اصول اس�لام
داشته ،ایران را پایگاه و امالقرای اسالم دانسته و
تمام تالش خود را در جهت حفظ توأمان اسالم

دوران دفاع مقدس و کس��ب عالیترین مدارج
علم��ی در میان خی��ل دانشآموخت��گان آن،
بیانگر موقعیت ممتاز ای��ن نهاد مقدس علمی
است .از همین روس��ت که مقام معظم رهبری
در دیدار مسئوالن و دانشجویان دانشگاه در عید
غدیر 1384میفرمایند :دانشگاه امام صادق(ع)
یک پدید ه ممتاز است ،میخواهد از همه جهت
یک الگوی دانش��گاه اسالمی باش��د ،از جهت
انگیزههای ایمانی ،رعایتهای علمی و رفتاری
و عشق به علم و علمآموزی عاشقانه و مؤمنانه!
بخشی از خاطرات آیتاهلل مهدویکنی که در
این اثر گرد آمده ،میتواند از یک س��و بر غنای
ادبیات تاریخ فعالیت نیروهای مذهبی در ایران
بیفزاید و از سوی دیگر زمینهای برای کاوشها و
تالشهای علمی بیشتر در این حوزه باشد که به
دالیل مختلف مغفول مانده است و همین غفلت،
عدم توازن عجیبی در ادبیات تاریخ معاصر ایران
ایجاد کرده اس��ت که در نهایت به قلب حقایق
تاریخی انجامیده اس��ت! حق زیادی که ایشان
بر گردن این کمترین و امثال بنده داشته ،دارند
و خواهند داش��ت و لطفی که هم��واره به بنده
داشته و دارند ،ایجاب میکرد که ضبط ،تدوین و
انتشار خاطرات ایشان را پیگیر باشم .زمانی که
از مرداد 1377تا اواخ��ر بهمن 1378متصدی
معاونت اطالعرسانی مرکز اسناد انقالب اسالمی
بودم و ضبط خاط��رات در ای��ن معاونت انجا م
میشد ،ضبط خاطرات ایشان را به کمک همکار
عزیزمان جناب آقای مرتضی میردار ،در دستور
کار قرار دادم و با موافقت معظمله ،سرانجام در
مدتی نه چندان کوتاه ضبط خاطرات به پایان
رسید .در س��الهای پایانی تصدی اینجانب بر
معاونت پژوهشی مرکز اسناد انقالب اسالمی،
تدوین خاط��رات معظم له را ب��ه کمک یکی از
دانشآموختگان دانشگاه امام صادق(ع) به نام
آقای رضا طالییاردکانی متقبل شدم و بهرغم
مسئولیت اجرایی و اش��تغاالت دیگر ،این مهم
پس از مدتی به انجام رسید»....

