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که معاشرت و  ▪ »ســـید عباس موسویان«؛ چه اسم پر طنینی اســـت برای همه آن ها 
کرده اند. وه! چه توفیق عظیمی نصیبشان  کوتاه تجربه  مجالست با او را حتی در زمانی 

شده است.
واقعیت این است، اسم های تازه وقتی در ذهن قرار می گیرند و به آن ها خصلت ها و 
کنیم. ببینیم و بشنویم شان.  خصیصه های نیک ضمیمه می شود، منتظریم تا درک شان 
گوش ما  گفتند، به مذاق چشـــم و دل و  کنیم آیا آنچـــه  هم مجلس شـــویم و امتحان 
یه  هم، همین می آید. بعضی وقت ها، زود ســـیر می شـــویم. انگار خبر مسموع، از زاو
دید خاصی ساخته و پرداخته شده است و به مذاق ما خوش نیامده است. لذا آن 
کمتر از معمول.  اسم را آرام آرام فراموش می کنیم. برای مان معمولی می شود، یا حتی 
گمشده ای  اما بعضی وقت ها، با دیدن شـــان و شنیدن شان، تشنه تر می شویم. انگار 
در وجود ما، دنبال نشانی این اسم و رسم می گشـــته و حاال آن را یافته است. خوب 
وراندازشان می کنیم. سعی می کنیم الیه های مختلف وجودی و شخصیتی و خلقی 
کشفی، به وجد می آییم و یکی از مجهوالت مان،  کنیم. با هر  کشف  و رفتاری شان را 
کهنه  یم، اسم تازه برای مان نه  معلوم می شـــود و مصداق می یابد. هر چه جلوتر می رو
کتاب زندگی و سیر  می شـــود و نه حتی معمولی. تازه تر می شود. می خواهیم بیشـــتر 
و سلوک شان را ورق بزنیم. به خواندن سطور هم بســـنده نمی کنیم. می خواهیم بین 
یم، بیشتر و دقیق تر استخراج  سطور و نانوشته ها را هم بخوانیم. هر چه بیشتر می کاو
که آن را در  می کنیم و هر چه دست یافته هامان، رنگ و رونقی می گیرد، تالش می کنیم 
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اسم های همیشه تازه

د ݥ ݣݣرݣݣݣݣ�ش ݢماݣݣم ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣصاݣݣدݣݣ�قم�ݣݣݣݣݣک�ز ݢ گاݣݣه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݢ ݡسش
ز

؟ع؟دݠاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�

یم. آن را در خود پرورش دهیم. آن را در خود رسیدگی  یم. آن را در خود بکار خود بساز
یم  کنیم. دوست دار یم. آن را در خود شبیه سازی  کنیم. آن را در خود بیابیم و باالتر رو
کنیم؛ تقلید محض. هر یافته ای برای مان  یم از آنها تقلید  همانند شویم. دوست دار
گره و مســـأله ای در زندگی دارد. انگار فهمیده ایم تا جواب سؤال ها  کردن  حکم پیدا 

و مسأله هایمان را چگونه بیابیم. تا مطمئن تر باشیم...
که مرید این تازگی می شوی، تازه دنیا  اسم های تازه، همیشه خواهان دارند و آنگاه 
کشف آن،  که شاید  برایت شروع می شود. پشت اسم های تازه، چیزهایی نهفته است 
که صریح و  گنجی است  عمری تو را جلو بیاندازد. پشت اســـم های تازه، نقشه های 
کجاست؟«. اما تو دوست نداری  سلیس به تو نشانی می دهد. می فهمی »خانه دوست 
کنی.  یاد روزگار سر  یاد و ز خیلی زود به ته نشانی برسی. دوست داری با اسم های تازه، ز

گنج، خود ایشانند. اسم های تازه همیشه تازه اند و همیشه تو را تازه می کنند. انگار 
دیدی همیشه محرم برای تو تازه است. دیدی با حضرت سیدالشهدا؟ع؟ چگونه 
تازگی و بهجت را تجربه می کنی. دیدی وقتی بارها و بارها هر ســـال در محرم، مسیر 
ک و باران  کربال را برای تو ترسیم می کنند، بدون هیچ تصویری هم، مشامت، بوی خا
کهنه  که هیـــچ وقت  را با هم حس می کند.حســـی همیشـــه زنده و بی همتا. حســـی 

نمی شود و هیچ وقت غبار نمی گیرد.
اســـم های تازه هم، همیشـــه پر از خاطرات اند. پر از قصه. پر از روح و پر از آینده. با 
گذشته را می ببینی، حال را درست می کنی و آینده را می سازی. اسم های تازه،  آنها، 

یخ، تازه می مانند و ما با آنها تازه می شویم... برای همیشه تار
»ســـید عباس موســـویان« برای ما این گونه اســـمی اســـت. روزگاری دهان به دهان 
که طلبه روحانی اقتصاد خوانده و با مطالعات مالی اسالمی، به دانشگاه مان  می چرخید 
که دوست داشتی اقال یک بار تجربه اش  آمده واستادمان شده. از همان اســـم هایی 
که چه نشانی ناقصی به تو داده اند. بله! او  کنی. و وقتی او را می دیدی، تازه فهمیدی 
طلبه ای اقتصادخوانده، با مطالعات اسالمی بود، اما قبل از این ها، خیلی چیزهای 
که بدون آنها خیلی ناقص و نارسا تعریف می شد. او پر از راستی بود و  دیگری هم بود 
کریمه و رحیمه، پر از بی ادعایی  درستی، پر از تعبد و مردم داری، پر از تخلق به اخالق 
ی، پر از ذکر و فکر، پر از سادگی و صداقت، پر از  گشـــادگی روح و رو و بی منتی، پر از 
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کم حرف و پرکار،  معرفت و مسکنت، پر از صراحت و صالبت، پر از عزت و همت، 
صبور و پرطاقت، خستگی ناپذیر و مجاهد و...

هر وقت می آمد و می رفت، عبایش سبک بار بر شانه اش بود. معلوم بود عبای سعی 
گره گشائی بود... و جهاد است، نه عبای اسم و رسم. عبای او، عبای خدمتگزاری و 
گشـــاده و چهره خندانـــش، مهمانت می کردند.  ی  یارتش می کردی، رو هر وقـــت ز
گر تو هم اهل قیام و جهاد بودی، با تو همراه می شد و همدل.  همیشه پذیرایت بود. تازه ا
گزاره و  هر وقت برایت حدیث و روایت می گفت، معلوم بود فهمی عمیق پشت هر 

گرفتار ظواهر نیست.  عبارتی برایش حاصل آمده و 
هر وقت مشغول عبادت بود، مشغول دیگری نبود. خودش بود و خدایش. می دانست 

کیست. کلید قفل سربسته در ید قدرت  کجاست و  سرچشمه 
گعـــده ای به پا می شـــد، طوری خوش مشـــرب و  هر وقـــت هم مجلس می شـــدیم و 
که ســـاعت ها هم می نشستی خسته نمی شدی و دوست داشتی  خوش مجلس بود 

باز هم برایت بگوید.
»ســـید عباس موسویان«، اسمی است همیشـــه تازه. الگویی است همیشه جامع. 
ی آن،  کرد و از رو می توان با او به راحتی یک سرمشق در دسترس را خوِب خوب مرور 

کرد.  نوشت و الگوبرداری 

*  *  *

یم.  ▪ این روزها در ایام اربعین ارتحال ملکوتی اش، دوست داشتیم یادش را زنده بدار
که در هر  کردیم. سه دیداری  گوارا را با او تجربه  در شهریور و مهر 97، سه دیدار شیرین و 
گوشه ای از شخصیت بزرگ و واالی او، دست یافتیم. با اینکه شناخت  کدام به نشانی 
کس میســـور و مقدور نیست،  که برای هر  انســـان های بزرگ نیازمند مقدماتی است 
گوارا را نوشیدیم و  اما ما به قدر ظرف و فهم مان، جرعه ای از این شـــخصیت و خلق 
بسیار حظ بردیم. دوست داشتیم جویندگان راه حق و حقیقت و طالبان علم و عمل 
گردند. خدای  و ســـالکان طریق معرفت نیز هر یک با این وجود ذی جود بیشتر آشنا 
کاستی های این روایت از روح سبکبال   یم و نسبت به  متعال را بر این توفیق سپاسگزار
یم.  و ملکوتی مرحوم حجت االسالم والمسلمین سیدعباس  موسویان طلب عفو دار



ݓݓاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣاهݣݣݣݣݣݣیݤݤݤݤݤ  ݬݬݬݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݬݕىݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ٮݫ
حاݣݣݣلݤݤ ی ݣݣݣݣݣاݤݤݤرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮݩݩݩݩݩݦݩݑ ݫݔٮݦݦݦݦݦݦݑ ݣݣݣݣݣدر ݣݣݣٮݪݪݬݬݕ ݫ ݩݩݑسلى ݧ ٮݧ

ݭݭݓاݣݣن سروݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣمهرݣݣىݫ
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پیام تسلیت رهبر معظم انقالب در پی ارتحال روحانی ارزشمند 
جناب حجت االسالم والمسلمین آقای سیدعباس  موسویان

بسم اهلل الرحمن الرحیم

درگذشت جناب حجةاالسالم آقای سّیدعباس موسویان؟هر؟ 
گردان و همکاران و  را به بازمانـــدگان مکّرم ایشـــان و نیز به شـــا
ارادتمندان این روحانی ارزشمند تسلیت عرض میکنم. ایشان از 
متخصصان فقه اقتصادی و صاحب نظر در بانکداری اسالمی 
و دیگر مسائل مالی فقه بودند و فقدان ایشان ضایعه است. از 
خداوند رحمت و مغفرت و علو درجات برای آن فقید، و صبر 

و آرامش و اجر برای بازماندگانشان مسألت میکنم.

سّیدعلی خامنه ای  
۲0 مرداد 1399  
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کنی )عضو هیأت امنای  پیام تســـلیت آیت اهلل محمدباقر باقری 
جامعة االمام صادق؟ع؟( در پی ارتحـــال عالم متخلق و فاضل 
متهجد جناب حجت االسالم والمسلمین آقای سیدعباس  موسویان

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

عن رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله: 
ِة إلّا کاَن َثغَرٌة فِی  »ما َقَبَض الّلهُ  َتعالی عاِلما ِمن هذِه الُاَمّ

 ُثلَمُتُه إلی َیوِم الِقیاَمِة«.
ّ

الإسلاِم ، لا ُتَسُد
رحلـــت عالـــم متخلـــق و فاضـــل متهجـــد جنـــاب حجت 
االسالم والمســـلمین آقای ســـیدعباس  موســـویان، موجب تأثر 
که در زمره حواریون استاد بزرگ  گردید. این انسان شریف  شدید 
سلوک و عرفان، شهید بزرگوار آیت اهلل مدنی قرار داشت، جوهر 
کریمه، تواضع شایســـته و جهاد  وجود خـــود را مزین به اخالق 



1۲

گرانقدر  کرده بود. این عالم وارسته، ســـرمایه  خســـتگی ناپذیر 
عمرش را در راه خدمت به اســـالم و انقـــالب صرف نموده و با 
گامی مؤثر در حوزه  کمیته های فقهی، تالش نمود تا  حضور در 
نظام ســـازی مالی بر مبنای فقه جعفری؟ع؟ بـــردارد. مقوم این 
گردان متعدد برای اشاعه معارف حقه  حرکت نورانی، تربیت شا
و عملیاتی سازی این اندیشـــه در میدان عمل بود. تألیفات و 
کتب  کم نظیر ایشان در حوزه مالیه اسالمی در قالب  تصنیفات 
متعدد و ارائه مقاالت راهگشـــا و تبدیل شـــدن به شخصیتی 
فرهیخته و مرجع در سطح بین المللی، نه تنها او را لحظه ای از 
مسیر تعبد و طاعت الهی و تهذیب و تزکیه نفسانی دور نکرد، 
بلکه با خلوص مثال زدنی و اهتمام تمام، تا آخرین روزها همه 

کرد. یت خطیر  وجود خود را وقف این مأمور
کـــه توفیق داشـــتم در بیـــش از یک دهـــه، حضور  اینجانب 
اخالقی و علمی این انســـان واالمقام را در مجموعه دانشـــگاه 
امام صادق؟ع؟ از نزدیک شـــاهد باشـــم و در چند ســـال اخیر 
همراه ایشان در جمع هیأت امنای جامعة الصادق؟ع؟ بودم، 
در این مصیبت جانسوز سوگوار بوده و برای روح مطهرش طلب 

غفران الهی می کنم.
غفر اهلل له و لنا
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پیام تسلیت آیت اهلل صادق آملی الریجانی )رئیس هیأت امنای 
جامعة االمام صادق؟ع؟( در پی درگذشت عالم فرزانه حجت االسالم 

والمسلمین آقای سیدعباس موسویان

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

خبر درگذشـــت حجت االســـالم والمســـلمین ســـیدعباس 
موســـویان، عضو هیئـــت امنا و هیئـــت علمی دانشـــگاه امام 
گردید. این  صادق؟ع؟ موجب تأثر و تأســـف عمیق اینجانب 
ی و دانشگاهی به عنوان  عالم فرزانه با داشتن تحصیالت حوزو
نظریه پـــرداز اقتصاد اســـالمی، صاحب ده ها عنـــوان مقاله در 
زمینه های اقتصادی بود و با حضور مؤثر در نهادها و انجمن های 
گذاشـــتند.  علمی واجرایی آثار ارزشـــمندی را از خود بر جای 
اینجانب ضمن عرض تســـلیت این ضایعه تأسف آور به همه 
گردان و ارادتمندان بویژه خانواده محترم، از خداوند  همکاران، شا
ی علو درجات ایشان، برای  متعال ضمن طلب مغفرت و آرزو
بازماندگان آن فقید سعید نیز صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت 
دارم. همچنین بر خود واجب می دانم، این فقدان ســـنگین را 
که بر مراتب اخالقی و فضل  به محضر مقام معظم رهبری؟ظفح؟ 
علمی ایشـــان صحه می گذارند، بیت مکرم ایشان، حوزه های 
علمیه، جامعه دانشگاهی خاصه اهالی و اساتید دانشگاه امام 
گردان ایشان، تسلیت عرض نموده  صادق؟ع؟ و دانشجویان و شا

و از خدای متعال صبر بر این مصیبت را مسئلت می نمایم.
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پیام تسلیت حجت االسالم دکتر حسینعلی سعدی )رئیس دانشگاه 
امام صـــادق؟ع؟( در پی ارتحـــال عالم پرتالش حجت االســـالم 

والمسلمین آقای سیدعباس موسویان

باسمه تعالی
انا هلل و انا الیه راجعون

با حزن و اندوه مطلع شدیم حجت االسالم والمسلمین سید 
عباس موسویان به جوار رحمت حق شتافتند. ایشان در طول 
ســـالیان متمادی تالش مســـتمر و پر ثمری را در حوزه اقتصاد 
گذاشته است.  اسالمی داشته و از خود آثار ارزشمندی به جای 
تربیت دانشـــجویان و تالش برای اجرای احکام نورانی اســـالم 
ی به جامعه  در عرصه اقتصادی و خدمات برجســـته دیگـــر و
کارنامه درخشان اوست.  ی و دانشگاهی جزئی از  علمی حوزو
اینجانب درگذشـــت این اســـتاد و عضو هیأت امنای جامعة 
االمام الصادق؟ع؟ را به همه اساتید و دانشجویان و بازماندگان 
تسلیت عرض نموده و برای ایشان علو درجات و حشر با اجداد 

طاهرینش را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم. 



ݬݬݬݬݔدݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݣݣر ݣݣݣݣݣݣاݤݤݤوݣݣلݤݤݤݤݤݤ ݫ ݫ دىݫ



کتاب سال دانشـــکده معارف اسالمی و مدیریت  برای 
گروه  که به عنوان استاد  به دیدارشان رفتیم. او سال ها بود 
مدیریت مالی، برای دانشجویان فقه مالی می گفت و البته 
گروه مالی را بر عهده داشت. تجربه  از سال 89، مدیریت 
او یک تجربه صرف نظری نبود و با فهم دقیق از مختصات 
ابزارهای متعارف بازار سرمایه و آشنائی با نهادهای مالی، 
تالش کرد هم از جبهه نظام سازی تأسیسی و هم از جبهه حل 
ی فقها، مدیران، نخبگان و  و عقد، راه های تازه ای پیش رو
دانشجویان قرار دهد. در این دیدار دغدغه های استاد برای 
که بدان متعهد شده بود، آشکارتر شد... یت فکری  مأمور
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مرکز رشد: 

کریم  حاج آقا! سالم علیکم. مدتهاست که منتظر فرصتیم که به محضر شما برسیم. خدا را شا
کنیم. که بیشتر استفاده  کنم  که این توفیق نصیب مان شد. زودتر شروع می 

 به نظر حضرتعالی دانشجویان دانشـــگاه امام صادق؟ع؟ برای اینکه بتوانند مؤثر باشند، با 
چه محدودیت هایی روبرو هستند و چه ظرفیت هایی در این راستا ]ایفای نقش مؤثرتر[ بایستی 

ایجاد شود؟

حاج آقای موسویان:

که فارغ التحصیالن  بسم اهلل الرحمن الرحیم. علیکم السالم و رحمة اهلل. بنده معتقدم 
دانشگاه امام صادق؟ع؟ به ویژه در رشته هایی مانند رشته مدیریت مالی، نه تنها  بر 
سر راهشان محدودیت هایی ندارند، بلکه واجد یک سری امتیازاتی نیز هستند. در 
کسی  گاهی آن را به شوخی عرض میکنم: یک موقعی با تا که  این باره خاطره ای دارم 
که فرد  تلفنی در حال آمدن به ســـوی دانشگاه بودم. در حین حرکت، با راننده ی آن 
کارشناسی  که من مدرک  گفت  جوانی بود در ابواب مختلف مشغول صحبت شدیم. او 
که حاج آقا  کسی ام. بعد از بنده پرسید  کنون راننده تا ارشـــد مدیریت مالی دارم اما ا
که فارغ التحصیل فالن دانشگاه هستیم باید همین طوری رانندگی  که ما  چگونه است 
کنیم، اما فارغ التحصیالن دانشگاه امام صادق؟ع؟ به محض اینکه فارغ التحصیل 
کردم  کار با سمت های عالی می گردند؟ بنده به ایشان عرض  می شوند، جذب بازار 
که من می خواهم دو نوع جواب به این پرســـش شما بدهم؛ یک جواب مطایبه آمیز و 
کنید می بینید  گر شما دقت  یک پاسخ جدی. جواب مطایبه آمیز اینکه به هر حال ا
که دانشـــگاه امام صادق؟ع؟ را سر پل مدیریت ســـاخته اند. دانشگاه شما را سر پل 
کار دلیل دارد و خود نشانه است و می خواهد این نکته را  مدیریت  نساخته اند! این 
که از دانشگاه واقع در پل مدیریت فارغ التحصیل می شود،  که شخصی  کند  گوشزد 
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کار و جامعه! اما پاسخ جدی آنکه، دانش آموخته دانشگاه  مدیر اســـت و جذب در 
یادی را متحمل می شود و به علم روز در حوزه  امام صادق؟ع؟ افزون بر آنکه زحمات ز
که آن، زبان اســـالمی آن  تخصصی خودش مجهز اســـت، زبان دومی را هم می داند 
گر اقتصاد می خواند با اقتصاد اسالمی هم  رشته تخصصی اســـت؛ به عنوان مثال، ا
گر مدیریت مالی می خواند با ابزارهای مالی اسالمی و بازارهای سرمایه  آشناســـت. ا
اسالمی هم آشنایی دارد. در این شـــرایط، وقتی برای جلب یک فرصت شغلی، دو 
کند، می بیند  گزینش و استخدام  که می خواهد  نفر متقاضی می شوند، آن مسئولی 
که دانشجو یا فارغ التحصیل است، فقط دانش مالی را آموخته، اما  یکی از این دو نفر 
دیگری افزون بر احاطه به دانش مالی متعارف، یک سری امتیازات و توانمندی های 
که اصطالحا می تواند در خدمت آن سازمان یا مؤسسه یا مجموعه قرار  بیشتری دارد 
کدام یک را برمی گزینید؟ پس آنچه سبب  گر جای آن مدیر باشید  گیرد. حال شما ا
تمایز می شـــود، توانمندی ها و تخصص هاســـت، نه انتســـاب فرد به دانشـــگاه امام 
صادق؟ع؟. آن راننده، پس از اینکه این حرف ها را از بنده شـــنید، سری تکان داد و 
کنیم؟ بنده هم در جواب  گفت: ما هم باالخره فارغ التحصیل هستیم. ما باید چکار 
کالن باید برای اشتغال  کمیت و نظام در سطح  گفتم: درست می فرمایید! قطعا حا

کاری انجام دهد. همه فارغ التحصیالن 
کالس هایـــم مطرح می کنـــم. اما وقتی دقیـــق به این  بنده ایـــن مســـأله را در برخی 
که  مسأله می نگرم با یک حسن و یک عیب مواجه می شوم. حسن اش به این است 
دانشـــجویان دانشـــگاه امام صادق؟ع؟ به قول شـــهید مطهری؟هر؟ به دو بال علم و 
که  که در این میان ممکن است پدید آید این است   دین مسلح می شـــوند؛ اما آفتی 
که دانشـــجویان نه دانش مالی را آنطور  گاهی ســـبب می شود  کردن،  این دوگانه فکر 
گیری  که بایسته است بیاموزند، و نه آن مباحث دینی و شرعی را؛ در واقع، نوعی فرا
که این خود یک آفت جدی و شاید مهم ترین آفت دامن گیر بچه های ماست.  نیم بند! 
که از جهت  گیری علم بپردازد  ازین رو، دانشجوی امام صادقی بایســـتی آنگونه به فرا
گردن باالتر  کسری نداشته باشـــد و از دیگران چند سر و  کم و  مثال دانش مالی هیچ 
که ضرورتی  که پرداختنش به مباحث دینی، اخالقی و معنوی-  کند  کاری  باشد. باید 
کم بیاورد. منتهای  که در رشته تخصصی اش  است بی جایگزین- سبب این نشود 
که بنده با برخی از  مراتب خوشبختانه، دانشجویان ما الاقل در رشـــته مالی، آن طور 
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یت های  کارشـــان خوش درخشـــیده اند، مأمور کز مختلف ارتباط دارم، در محل  مرا
که در آن  علمی شـــان را به خوبی انجام داده اند و به پیشرفت ســـازمان و مؤسسه ای 
جذب شده اند، به صورت چشم گیری یاری رسانده اند و ایده های خوبی برای آنجا 
گفتن داشته اند. البته ما همچنان انتظاراتمان  کرده اند و حرف های خوبی برای  مطرح 
از دوستان و فارغ التحصیالن دانشگاه امام صادق؟ع؟ یک مقدار باالتر از این است 
و این توقع را به ایشـــان منتقل می کنیم؛ اما خوب این انتظار در ســـطوحی نزدیک به 

کرد و منتظر ماند. کار  که حاال حاالها برای تحقق آن باید  آرزوست 
که خروجی های این دانشگاه  مطلوب ما از دانشـــگاه امام صادق؟ع؟ این اســـت 
کارنامه  یس و اجـــرا؛  بیشـــتر به حوزه نظریه پردازی بپردازند تا سیاســـت گذاری و تدر
گر  که این دانشگاه ا کنونی فارغ التحصیالن دانشگاه امام صادق؟ع؟ نشان می دهد 
چه در حوزه نظریه پردازی در مقایسه با سایر دانشگاه ها عملکرد بهتری داشته است، 
یس و  اما متناســـب با آرمان های دانشگاه امام صادق؟ع؟ ، در سیاست گذاری، تدر
گر بخواهم جهت تقریب به ذهن، از اعداد  اجرا بسیار موفق تر بوده تا نظریه پردازی. ا
که مثال از هر ده نفر از خروجی های دانشگاه امام  کنم، می توانم بگویم  و ارقام استفاده 
ی ایده دهی و نظریه پردازی متمرکز می شوند و بقیه جذب  صادق؟ع؟ ، یکی دو نفر رو
ی در این  یاده رو گر چه در آنجا هم غالبا منشـــأ اثر  اند. البته ز کار می شـــوند؛ ا محیط 
نگاه نیز اشکال آفرین است. نمونه این نوع نگاه را می توان در نظرات برخی از دوستان 
که  که معتقدند ما باید از ورودی های مقطـــع دکتری تعهدی را بگیریم  کرد  مالحظه 
کند؛ بنده با این نگاه نوعا مخالفم. بنده معتقدم  آن ها را ملزم به ماندن در دانشگاه 
کنیم، این خودش محل نیاز  که بتوانیم مدیران خوبی برای نظام تربیت  که ما همین 
که برخی  که نقشی  گاهی تعبیر می کنم  که بنده  نظام است. به همین سبب اســـت 
دانش آموختگان در محیط مدیریت و اجرا در پیشـــبرد دانش مالی اســـالمی دارند، 
کردن رساله ایفا  کتاب و راهنمایی  که بنده با تألیف مقاله و  قطعا به مراتب از نقشی 
کردن  که این بزرگواران برای عملیاتی  که محیطی  می کنم خیلی بیشـــتر اســـت؛ چرا 
گر آماده نشود، نوشته های امثال ما در قفسه ها  محصوالت دانشگاه فراهم می کنند، ا
کم می شود؛ اما همین که  می ماند و رغبت اساتید و دانشجویان به فعالیت اثربخش 
فارغ التحصیالن دانشگاه امام صادق؟ع؟ به آنجا می روند و فضا را برای عملیاتی شدن 
که می تواند مباحثی نظیر  کمک بزرگی ست  گام و  این یافته ها آماده می کنند، این خود 
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گرچه ما باید به تقویت  کند. بنابراین، ا بحث بازار سرمایه اسالمی را عملیاتی و عینی 
که از  کنیم، اما از فرصت های مغتنم و ارزشمندی  نظریه پردازی و ایده پردازی توجه 
ِقبل حضور فارغ التحصیالن مان در حوزه سیاست گذاری و اجرا نیز حاصل می شود، 

کمتر از نقش نظریه پردازی نیست. یم؛ نقش آن ها یقینا  نباید غفلت بورز

مرکز رشد:

حاج آقا سؤال بعدی بنده این است که از منظر حضرتعالی، شایستگی های فردی که می خواهد 
کار کند با شایستگی های کسی که به دنبال خواندن یکی دیگر از حوزه های  در حوزه مالی اسالمی 

رشته مدیریت، و یا صرفا مدیریت مالی است، چه تفاوت هایی دارد؟

حاج آقای موسویان:

گر ما بخواهیم رشته مدیریت مالی را در معنایی خالصه  کردم، ا که عرض  همانطور 
یسک  کنیم می توانیم آن را علم مطالعه بازار ابزارهای تأمین مالی و  ابزارهای پوشش ر
گر این ابزارهای تأمین مالی و پوشش ریسک را به انضمام نهادها و سازمان هایی  بدانیم. ا
که این ها را داد و ستد می کنند در نظر بگیریم، مجموعه ی این ها همان بازارهای مالی 
که اهداف شکل گیری  متعارف می شود. اما در بحث بازار مالی اسالمی، ما معتقدیم 
این بازار متفاوت از بازارهای مالی متعارف است. در یک نگاه، نظام مالی ما، یکی 
که خود آن نیز زیرشـــاخه ای از نظام  از زیرشـــاخه های نظام اقتصادی اســـالم اســـت 
اجتماعی اســـالم می باشـــد و ما آن را در این چارچوب تعریف می کنیم. بدین معنا 
که نظام مالی اسالمی بایستی یک ابزار جهت تحقق اهداف اقتصاد اسالمی باشد. 
گانه عدالت، رشد و امنیت، رشته مدیریت مالی متعارف عمدتا به بحث  در سه 
کردن ارزش افزوده می پردازد. در مدیریت مالی متعارف،  ایجاد رشد و سود، و اضافه 
که در  به دغدغه عدالت به صورت خیلی جدی پرداخته نمی شود. بدین خاطر است 
این رشته، برخی ابزارها ماهیتی ضد عدالت دارند و در آن دغدغه امنیت اقتصادی 
که در رشته مالی متعارف  واجد جایگاه مهمی نیست. همچنین برخی از ابزارهایی 
یسک در بازار می پردازند. در  ایجاد می شوند، خود ضد امنیت هستند، و به ایجاد ر
مورد سفته بازی نیز نمی خواهم بگویم بنده مخالف سفته بازی نیستم؛ اما دمیدن در 
سفته بازی و معامالت بورس بازانه، غیر از وجود معامالت بورس بازانه در بازار است. 



۲1

دیدار اول

د ݥ ݣݣرݣݣݣݣ�ش ݢماݣݣم ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣصاݣݣدݣݣ�قم�ݣݣݣݣݣک�ز ݢ گاݣݣه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݢ ݡسش
ز

؟ع؟دݠاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�

که شما به  کمک کار باشد؛ اما هنگامی  شکل طبیعی معامالت بورس بازانه می تواند 
انجام این نوع معامالت، تشویق و تحریک می کنید، این خود مشکل ساز می شود. 

که هدف رشـــد را به  ما وقتـــی به بازارهای مالی متعـــارف نگاه می کنیم، می بینیم 
کار قرار داده اند؛ اما این  عنوان هدف اصلی، بلکه حتی تنها هدف خود در دســـتور 
گر بخواهیم با  که ا هدف گذاری سبب فدا شدن عدالت و امنیت می گردد. در حالی 
که رشد اقتصادی  کنیم، ممکن است  عینک اسالمی میان این سه مفهوم موازنه برقرار 
گانه امنیت، رشد و عدالت مکمل  از جایگاه مهمی برخوردار نباشد. در این نگاه، سه 
که  که اصول اســـالمی  گونه ای چیده می شـــوند  هم هســـتند و ســـاختارهای مالی به 
که در آن  یکرد اسالمی،  گردند. در رو تحقق بخش عدالت و امنیت می باشند محقق 
کردن سایر ارزش ها  بحث سودجویی محض و حرص زدن به خاطر سود بیشتر با فدا 
که با عدالت و امنیت همراه  مذموم است، آن رشدی به عنوان هدف تعریف می شود 
که در چارچوب نگاه اسالمی، یک خط فکری جدیدی برای  گونه است  باشد. این 

یک فارغ التحصیل مالی شکل می گیرد. 
که دغدغه  بنده به فراخور تألیف مقاله ای، به جستجو پرداختم و به این نتیجه رسیدم 
اصلی شریعت، در ورود به بحث عدالت است؛ وگر نه رشد اقتصادی را انسان ها به 
که چرا  خودِی خود بلد هستند. مرحوم عالمه طباطبایی؟هر؟ در تعبیری می فرمایند 
در قرآن هیچ وقت نیامده »و بالولد احسانا«، و پیوسته می گوید »و بالوالدین احسانا«؟ 
که چون احســـان به فرزند به صورت فطری در انسان  ایشان در پاســـخ بیان می دارند 
قرار دارد، انسان به سمت فرزندش می رود؛ اما از سوی مقابل، فرزند غفلت می کند و 
که  که منجر به این می شود  گاهی مسائلی را به وجود می آورد  مسائل مختلف زندگی، 
که قرآن به احسان به والدین تذکر  کند. به این خاطر است  انسان پدر و مادر را فراموش 
می دهد. در مسأله رشد اقتصادی نیز به همین صورت است. مسأله رشد اقتصادی 
کسی به این سمت می رود. به قول معروف، خداوند  در وجود انسان دمیده شده و هر 
یع قبل و بعد از تولید مطالبی آمده  گر برای توز در شریعت بحث عدالت را قرار داده؛ ا
ی این حساب،  یع مجدد باز بحث عدالت وجود دارد. رو برای عدالت است و در توز
یت محور  کند، بایستی مأمور کار  که می خواهد در حوزه مالی اسالمی  کسی  تقریبا آن 
کار را انصافا سخت می کند. مثالی عرض می کنم: یک وقتی می شود  باشد. البته این، 
کند. یک  که شما فردی را داخل این سالن می کنید و از او می خواهید وسایل را تمیز 
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که از آن ها  کند  که وسایل را به نحوی تمیز  که از همین فرد می خواهید  وقت هست 
که در ســـالن وجود دارند، خراب نشوند. این  کتاب هایی  کی بلند نشود تا  گرد و خا
که در درخواست اول هدف نظافت  کار را سخت می کند، در حالی  درخواست دوم 
گرد و غبار. َمثل مالی غرب، مثل همان درخواست نوع اول است.  است ولو با برخاستن 
گروه هایی در  برای مالی غرب آنچه مهم است رشد اقتصادی است، ولو در این میان 
کشورها فاصله های سختی بروز  گیرد و بین  جامعه له شوند، فاصله طبقاتی شـــکل 
که چرا شما همیشه ایران را مقایسه  گاهی دوستان از این نکته انتقاد می کنند  کند. 
که ما چقدر  کشـــورهایی مثل آمریکا و انگلیس و فرانسه، و بعد می گویید  می کنید با 
که خود جای بحث دارد از ما جلو  یم! حاال آن ها به دالیلی  یم و چقدر فالن دار کم دار
که مالی متعارف  کنید و ببینید  افتاده  اند. شما بیایید خودتان را با آرژانتین مقایسه 
کار نبوده است،  که مالی اسالمی ای در  کشور آورده است. آنجا  چه بالیی بر سر این 
کم بوده، ولی به خاطر عدم نـــگاه و توجه به بحث عدالت و  بلکه مالی متعـــارف حا
گاهی در برخی نوشته ها می خوانید  که  کشور آمده  امنیت، آنچنان بالیی بر ســـر این 
کنند و به فروش برســـانند، باز از عهده تسویه بدهی های  کشـــور را متر  کل آن  گر  که ا
یان بار مالی غرب در بحث از بین  دولت آرژانتین بر نمی آیند. به وضوح می توان آثار ز
کسی بخواهد وارد  گر  که ا بردن عدالت و امنیت را به نظاره نشست. در این جاست 
یت  یت سخت تری مواجه می گردد. این مأمور رشته مالی اسالمی شود، با یک مأمور
سخت عبارت است از رشد هدف دار همراه با رشد عدالت و امنیت. در چارچوب 
گونه ای  این نگاه و این بازار، امنیت خریدار و فروشنده مالی مهم است؛ ابزارها نباید به 
که فرد در بهره گیری از آن ها صرفا به رشد خودش بیاندیشد، بلکه بایستی رشد  باشند 
جامعه مطرح باشد. در مالی اسالمی، برای طراحی روش ها و شیوه ها، دیگر نمی توان 
کنار رشد، با  که این ابزار در  از هر ابزار تأمین مالی بهره جســـت، بلکه باید ســـنجید 
عدالت چه می کند؟ بحث امنیت اقتصادی را چـــه می کند؟.  همچنین در بحث 
یسک نیز همین قاعده جریان دارد. اسالم اجازه نمی دهد از هر ابزاری برای  پوشش ر
که موجب غرر و خروج و غبن می شود. کنیم؛ به ویژه ابزارهایی  پوشش ریسک استفاده 

که ما باید به ابزارهای مالی با دغدغه فقهی  حضرت آقا در فرمایشی زیبا می فرمودند 
کل ســـاختار مالی متعارف- به ویژه ابزارهای  یم و با اتخاذ این نگاه  نیز نگاه بیانداز
یســـک-  و همچنین نهادهایش را مورد مطالعـــه نقادانه قرار  تأمین مالی و پوشـــش ر
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کلی این  کردن و نادیده انگاشتن  که این به معنای جارو  دهیم. البته بدیهی اســـت 
که مالی متعارف خود دانش و یافته ای است بشری.   رشته نیست؛ چرا 

که یک دفعه این  گرچه رشته مالی رشته ای نوپاســـت؛ اما این بدین معنا نیست  ا
که زمینه ساز شکل گیری این  رشته  به وجود آمده باشد. دانش های دیگری وجود دارند 
رشته شده اند. در این میان رشـــته های اقتصاد جایگاه ویژه ای دارند. این رشته ها، 
کرده و  گل  گرفته اند و آمده اند در جاهایی  که شکل  سال ها بلکه هزاران سال است 
شکوفا شده اند، و امثال رشته مالی محصول آن هاست. بنابراین ما نمی توانیم تجربه و 
یم و از طرف دیگر نیز نمی توانیم شیفته آن ها شویم. آیا واقعا  کنار بگذار دانش بشری را 

که هیچ دغدغه ای در عدالت و امنیت ندارند؟  می  توان شیفته ی رشته هایی شد 
که این  یم  ما در اســـالم افزون بر بحث های اصالحی، بحث های تأسیســـی نیز دار
مباحث بایستی در رشته مالی اسالمی وارد بشوند. بنده به مناسبتی بحثی را خدمت 
کوتاهی زمان نتوانستم آن حرف مدنظرم را  که البته به خاطر  کردم  حضرت آقا مطرح 
که دانش مالی  که درســـت است  کردم  کنم. بنده آنجا عرض  کامل بیان  به صورت 
که می توانیم بـــا بهره گیـــری از آن به دنبال  بـــرای ما نقش یک چراغـــی را ایفا می کنـــد 
که اسالم با  گمشده هایمان در اســـالم بگردیم، اما در اثنای این جستجو در می یابیم 
اتخاذ سبک دیگری، یک سری تأسیس هایی نیز دارد. بنده وقتی نگاه می کنم می بینم 
کرده، بلکه رفته و از تأمین مالی  که اسالم نه فقط به تأمین مالی فعاالنه اقتصادی توجه 
کین پرداخته. همچنین  فقرا آغاز نموده و به بررسی چگونگی تأمین اعسار فقرا و مسا
نسبت به تأمین مالی نیازهای خانوارهای متوسط و خانواده های مرفه، و بنگاه های 
کالن اقتصادی نیز غافل نبوده  آسیب پذیر، بنگاه های متوسط و حتی فعالیت های 
که یک ســـری آموزه ها و نهادهایی  و به تجویز نســـخه پرداخته است. در اینجاست 
یه، و مشـــارکت، مرابحه و اجاره و امثال این ها  مانند وقف، صدقات، و قرض و عار

در قالب هایی هم سو با شریعت طراحی و سازمان دهی می شوند. 
کردیم.  کاری را در حوزه قرض الحسنه آغاز  که با یکی از دوستان  االن مدتی است 
که می دانید قرض الحسنه در اسالم بر دو نوع است. یک نوعش را ما بعد  همان طور 
که قرض بدهی و هیچ چیز  کردیم و آن بدین گونه است  از انقالب به خوبی عملیاتی 
یاده نکنی؛ اما  که قرض بدهی ولی شرط ز نگیری. نوع دوم قرض الحسنه هم این است 
یاده پس بدهد. این در روایات ما ممدوح است و مستحب.  قرض گیرنده به میل خود ز
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در سیره رسول خدا؟ص؟ هم نمونه های این مسأله مشـــاهده می شود. ایشان هرگاه از 
که نبی مکرم اسالم؟ص؟ به  یاده پس می دادند. آمده اســـت  کســـی قرض می کردند، ز
خاطر همین خصلت شـــان، نه صرفا به خاطر پیامبر بودنشـــان، هـــرگاه اظهار به نیاز 
گر  مالی می کردند، دیگران با اشتیاق به ایشان قرض می دادند. از آن طرف دیگر هم ا
کند، این ربا و حرام است. بر این اساس، ما آن قسم قرض  یاده  کسی قرض به شرط ز
یاده را نیز ممنوع و تحریم  یاده را در بعد از انقالب عملیاتی، و قرض به شرط ز بدون ز
کردیم. در این میان آنچه جای خالی اش حس می شود، ابزارسازی و نهادسازی برای 
این مسأله اســـت. در موضوع مهار رشـــد نقدینگی هم تعاون در قرض الحسنه یکی 
از راه های عالج اســـت. در بحث تعاون در قرض الحسنه نیازی به خروج نقدینگی 
گر این تعاون در قرض الحسنه عملیاتی بشود، قطعا  از بانک نیست. در خود بانک ا

گرفته می شود.  جلوی رشد نقدینگی از طریق به اصطالح جابجا شدن نقدینگی 
که به این ها بایســـتی با نگاه  یم  ما در شـــریعت اســـالم یک ســـری بحث هایی دار
که ما باید آموزه های اسالم  کید داشته اند  کرد. حضرت آقا بارها تأ تأسیسی نیز نگاه 
یه  کنیم. یکی از این موضوعات، مســـأله عار را بگیریـــم و در جامعه و بازار عملیاتی 
است. بنده در این باره نکته ای به ذهنم رسیده و به دنبال یکی از اساتید توانمندی 
که یک آموزه اسالمی است،  یه را  که ما عار که برود و به این سؤال پاسخ دهد  هستم 
کلی  ید  کنیم؟ شـــما به هر خانـــه ای می رو چگونـــه می توانیم در جامعه امروز نهادینه 
کال استفاده نمی شوند یا سالی دو، سه روز از  که یا  لوازم زندگی بالمصرف را می بینی 
که فرد یا برای جشن عروسی یا ترحیم یا به  یم  گرفته می شود. ما لوازمی دار آن ها بهره 
فراخور یک مناسبتی آن را برای خودش می خرد و بعدش از آن ها استفاده ای نمی شود. 
ی آن ها  یه بهره برد و رو که چگونه می شود از این ها در قالب آموزه عار مسأله این است 
که ما به همراه حدود  کرد  کرد. این مســـأله زمانی به ذهن بنده خطور  سرمایه گذاری 
که  یم  30 نفر از دوستان به مناسبت مراسم یک شهیدی می خواستیم به روستایی برو
که نمی شد  خیلی دور بود، و ما دغدغه بحث اسکان و شب مانی مان را داشتیم؛ چرا 
کردیم و ایشان  بالفاصله بعد از مراسم بازگشت. این دغدغه مان را با برادر شهید مطرح 
یم. ما به آن روستا  که شما بیایید، ما هیچ مشکلی جهت اســـکان ندار هم فرمودند 
که متعلق به روستا بود  رفتیم و بعد از اتمام مراسم، ما را به یک مهمان خانه ای بردند 
که برای ما توضیح دادند، برای ســـاخت آن مهمان خانه  و نه یک فرد خاص. آنطور 
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کسی به  کرده بودند. آنجا هر  همه خانواده های روســـتا جمع شده بودند و مشـــارکت 
که ما  گرفته بود. اهالی روستا می گفتند  اندازه وسعش قســـمتی از طراحی را بر عهده 
اینجا به دلیل وجود این مهمان خانه نگران برگزاری این دست مراسم ها و مهمانی ها 
یه را در جاهای  گر ما بتوانیم این نهاد عار که ا نیستیم. بعد از این سفر به ذهنم رسید 
کرد.  کاهش پیدا خواهد  کنیم، خیلی از هزینه های زندگی مردم  مختلف عملیاتی 
کنیم. در بحث  این نهاد را حداقل باید بتوانیم برای اقشار آســـیب پذیر سامان دهی 
کنار تحریم ربا، شیوه های مرابحه،  تأمین مالی فعالیت های اقتصادی اسالم نیز در 
اجاره سلف، نسیه، و بعد مشارکت و مضاربه و وکالت و امثال این ها نیازمند طراحی 
که نیاز امروز ما در بحث  و بروزرسانی و سیستم بخشی است. این همان چیزی است 
کارگیری صرف ابزارهای غربی و نقادی آن ها  تأسیسی و ابزارسازی مالی است تا از به 

کنیم.  رها شویم و خودمان بتوانیم ابزارهایی را طراحی 

مرکز رشد:

که به ویژه در باب عاریه و امانت فرمودید، بنده نکاتی دارم که در یک موقعیتی  درباره نکاتی 
که ســـریع تر  گر اجازه بفرمایید، ســـه، چهار ســـؤال مانده  ان شـــاءاهلل، خدمتتان مطرح می کنم. ا
گرفته شـــود. یک سؤال درباره مسأله دانش در  کمتر  خدمتتان طرح می کنم تا وقت حضرتعالی 
گروه های  که ما االن داریم و  حوزه مالی اسالمی است. به نظر حضرتعالی، در این حوزه دانشی 
آموزشی متولی آن هســـتند، تا چه اندازه به مسأله نزدیک شده ایم؟ سؤال دیگر هم آنکه به نظر 
شـــما، بچه های ما وقتی در این حوزه دانشـــی فرهیخته و آموخته می شوند، تا چه میزان مهارت 

حل مسأله پیدا می کنند؟

حاج آقای موسویان:

یکی از سخت ترین و پیچیده ترین بحث های ما در محل همین پرسش است. ما 
یم در مورد اینکـــه واقعا روش تحقیق در  گون دار گونا با دوســـتان مختلف بحث های 
کنیم و چگونه  حوزه مالی اسالمی چگونه باید باشد؟ مسائل را چگونه بایستی پیدا 
کنیم؟ به  آن ها را طرح نماییم؟ و بعد با چه شـــیوه ای برایش نهادسازی و ابزارسازی 
کار هم از تدوین  یشه  کرده ایم. ر کارهایی را شروع  همین مناسبت با برخی از دوستان  
که در دانشگاه تهران مشـــغول هستند. دانشگاه  پرپوزال یکی از دوســـتانی آغاز شد 
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که می خواهید  که شما  کرده بود  ی روش تحقیق پژوهش ایشان ایراداتی وارد  تهران رو
گفته شما  کنید، خودتان مجتهد نیســـتید تا ما بتوانیم به  یک ابزار اســـالمی طراحی 
گفته خود  که به چه روشی ایشان می خواهد اعتبار  کنیم. مسأله شان این بود  اعتماد 
گر شما بخواهی صرفا استفتاء  که ا گفته بود  را نشان دهد. دانشگاه تهران به ایشـــان 
یادی دارد؛ مثال محقق با  کنی، این استفتاء در معامالت جدید واقعا آســـیب های ز
گراف ســـه خطی در مورد معامله »فارکس«، از مرجع تقلید اســـتفتاء می کند  یک پارا
و ایشـــان فقط آن چند خط را می بینند. چندی پیش خدمت یکی از مراجع بزرگوار 
کردند و ما  تقلید بودم. ایشان به بنده فرمودند: در مورد معامله »فارکس« از ما استفتاء 
کردم: »حاج آقا! واقع مطلب این  اینگونه جواب دادیم. بنده به محضر ایشان عرض 
که معامله فارکس در حدود ۲7 صفحه متن قرارداد دارد«. بعد از ایشان پرسیدم  است 
گراف  که آیا شـــما این قرارداد را خوانده اید؟ ایشان فرمودند: »خیر. بنده فقط یک پارا
کردم: »حاج آقا! این ســـه، چهار  ســـه، چهار خطی را خوانده ام«. خدمتشـــان عرض 
که می خواهد  خط آیا می تواند محتوای ۲7-۲8 صفحه قرارداد را برساند؟ قراردادی 
کارســـاز نیست. در مورد آن پرپوزال هم چون  امضا شود؟«. اینگونه استفتاءها واقعا 
کرده بود، مجبور شدیم در  آن دوست دانشـــجو، ما را به عنوان اســـتاد راهنما معرفی 
که این جلسات خود  دانشگاه تهران، سه، چهار جلسه بحث مفصلی داشته باشیم، 
منشأ خیر شد. ما آمدیم و با دانشجو در مورد روش تحقیق فقه مالی، پژوهشی انجام 
کردیم. بعد این مقاله را به عنوان روش تحقیق  دادیم و آن را در قالب مقاله ای منتشر 
که از آن روش در رساله های برخی  که این خود زمینه ای شد  آن پژوهش ارائه دادیم. 
که مشتمل بر بحث  دیگر از دوســـتان بهره بگیریم. آقای دکتر تاجمیر به این پژوهش 
یش  که رو کارهایی  کردند و بعد از  روش فقه مالی بود، روش ابزارســـازی را هم اضافه 
که به چگونگی ابزارسازی  کردیم؛ مقاله ای  انجام دادیم آن را در قالب مقاله ای منتشر 
کنکره علوم انسانی در قالب یک  در حوزه مالی اسالمی می پرداخت و توانســـت در 
که این موضوع را یک  گیرد. بعد از آن هم قرار شد  مقاله داده پردازی مورد استقبال قرار 
کردن  کار  کنون هم مشغول  کنیم. ا کنیم و آن را به عنوان یک نظریه مطرح  مقدار باز 
که چگونه می توان در مالی اســـالمی، غیر از ابزارسازی به  ی این مســـأله هستیم  بر رو
کرد. نهادهایی مثل نهاد بانک، نهاد  نهادسازی نیز پرداخت و نهادی مالی طراحی 
بورس، شرکت های لیزینگ؛ در این حوزه هنوز مطالب را به جای مطلوب نرسانده ایم 
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کردن در این حوزه هستیم. در حوزه روش تحقیق مالی اسالمی  کار  کنون مشغول  و ا
کار نشده. در واقع، هنوز در این حوزه  که باید  کردم، آن طور  که عرض  هم، همانطور 
کار مدونی وجود ندارد. در این مســـأله ما در حال مطالعـــه و پژوهش و تحقیق  یـــک 
گرچه پیچیدگی هایی داشته باشند اما  که ا هستیم. ما باید به دنبال روش هایی باشیم 
که می شود، چه در حوزه موضوع شناسی  ضریب اطمینانشان چه نسبت به استفتایی 
کار یک مقدار برای نظریه پرداز زحمت دارد. روش، خیلی باال باشد؛ اما به هرحال این 

که این خود موضوعی بحث برانگیز  بحث دیگر درباره چگونگی ابزارسازی مالی است، 
که در غرب ساخته شده عمدتا رشدمحورند و عدالت و امنیت مورد  است. ابزارهایی 
کنیم، ناخواسته در دام آن ها  گر بخواهیم آن ابزارها را بازسازی  توجهشان نیست. ما ا
کتاب  می افتیم. پس ما در مقام محقق باید چهار چشـــمی مراقب باشـــیم. بنده در 
کرده ام. در آنجا بیان  »بازار سرمایه« ذیل فصلی درباره ابزارهای مالی اسالمی صحبت 
که در بررسی ابزارها نبایستی فقط بحث رشد اقتصادی مد نظر باشد، بلکه باید  شده 
که با  میزان سازگاری این ابزارها را با عدالت و اخالق اسالمی نیز بسنجیم و ببینیم 
کتاب در موضوع  اصول و سیاست ها تا چه میزانی در ارتباط هســـتند. بنده در این 
کرده ام. یکی از آن ها رشد است. سه  ابزارسازی، معیارهای هشـــت گانه ای را معرفی 
گر  که ا کالن بیان شـــده اند؛ به نحوی  معیار نیز در سطح خرد و ســـه معیار در سطح 
کنیم، بایستی این هشت معیار در آن  ما بخواهیم یک ابزار مالی اســـالمی را معرفی 
که یکی از مشکل ترین حوزه های  کالم اینکه، در این حوزه -  موجود باشـــد. خالصه 
کار مدونی انجام نشده. شـــاید در این میان، عده ای بخواهند  ما نیز هســـت- هنوز 
که این قطعا به صالح نیست. همچنین ممکن  کنار بگذارند،  دانش و تجربه بشری را 
که این ابزارها و نهادها برای  است یک عده ناخواســـته در دام همان اهدافی بیفتند 
که ما  آن اهداف ساخته شده اند. راه برون رفت از این مشکل چیست؟ راه این است 
یم. در این مسیر، نقطه آغاز با نیازهاست.  بدانیم چگونه یک ابزار مالی اسالمی بساز
که در غرب چه ابزارهایی وجود دارد. خیر! باید  که ما صرفا نگاه نکنیم  با این است 
کنیم. مثال در مورد یک بنگاه خرد، ما باید بدانیم چه باید بکنیم؛ باید  از نیازها شروع 
یسکشـــان باالست.  بدانیم آن ها چه ویژگی هایی دارند و چرا بازدهی شـــان پایین و ر
بر مبنای نگاه نهاد غربی بانک، چون این بنـــگاه وثیقه معتبر ندارند و خودش هم از 
اعتبار شخصی باالیی برخوردار نیست، نهاد غربی بانک به او تسهیالت نمی دهد. 



۲8

سه دیدار زیر سایه سرو  |  یادنامه اربعین ارتحال استاد فرزانه حجت االسالم و المسلمین موسویان ؟هر؟

که ما این ها را تأمین مالی  ولی از آن طرف، عدالت اقتصادی اســـالم اقتضا می کند 
گونه ای حل نماییم. ما باید از اینجا  یسک شان را به  کنیم تا باال بودن ر کنیم و تالش 
کار به صورت خودکار  یم تا با ایـــن  کنیم. نه اینکـــه اصل را بر بانک غربی بگذار آغاز 
که روش های متعارف غربی نمی توانند  گروه حذف شوند. این یک واقعیت است  این 
که از چه راه هایی می توانیم  کنیم  نظیر این بنگاه ها را پوشـــش دهند. ما باید بررسی 

گروه ها را پوشش دهیم. خالصه، این قسمت سخت ترین بحث ماست. گونه  این 

مرکز رشد:

کانال های  حاج آقا! شما دائم با مسائل مختلف سروکار دارید و برای خودتان موضوعات و 
مختلف برای مطالعه ایجاد می کنید، که یکی از آن ها، همانطور که فرمودید، در حد نظریه پردازی 
کار دیگری هم  کارهای برجسته آیا اکنون به  که غیر از این  است. سؤال بنده در اینجا این است 

مشغول هستید؟

حاج آقای موسویان:

نخســـت باید از دانشـــگاه امام صادق؟ع؟ یک تشـــکر ویژه بکنم. حضـــور در این 
گر این دانشگاه نبود، بنده خیلی  دانشگاه برای بنده فرصت مغتنمی بوده و هست. ا
که در ذهنم بود را نمی توانســـتم بـــه تنهایی انجام بدهـــم. در اینجا  از دغدغه هایـــی 
کالنی را  که یک بحث  کردند  کمک  کردیم و این عزیزان به ما  یادی پیدا  دوســـتان ز
کار  که در واقع مطلب دو، سه  کردم  کنیم. اما در پاسخ به سؤال شما باید عرض  شروع 
کتاب چهار جلدی  را به صورت همزمان انجام می دهم. با آقای دکتر توحیدی یک 
کردیم. در جلد اولش، بـــه اصول، مبانی و  کار  تحت عنوان »بازار ســـرمایه اســـالمی« 
یکرد  اهداف بازار سرمایه پرداخته شده. جلد دوم به بحث ابزارهای تأمین مالی با رو
یکرد اسالمی  یســـک با رو اســـالمی اختصاص دارد. در جلد سوم، بر بحث پوشش ر
تمرکز شده، و بحث در باب نهادها و سازمان ها در مالی اسالمی، موضوع چهارمین 
کاری را در حوزه بانکداری اسالمی  کتاب را تشکیل می دهد. همزمان یک  جلد این 

که دو جلد آن منتشر شده است. کردیم  شروع 
گرفته است. هم در بازار سرمایه و هم در  دغدغه بنده در این حوزه در دو شاخه قرار 
گر فردا روزی  کتاب چهار جلدی جامع برای رشته مالی اسالمی تا ا حوزه تولید یک 
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کتاب را هم به  که رشته مالی اسالمی می خواهیم، این  گفتیم  به وزارت علوم رفتیم و 
گر بتوانیم حداقل  کنیم. همچنین در حوزه بانکداری اسالمی ا کتاب مرجع ارائه  عنوان 
که موضوع را پوشش بدهد و برای الاقل یک درس سه واحدی  کتاب چهار جلدی  یک 
کنیم، بسیار مطلوب است. ما در حال  گفتن داشته باشد، تألیف  دکتری حرفی برای 
که ذهن  کار را به موازات پیش می بریم. منتهـــی آن حوزه ی فکری ای  حاضر ایـــن دو 
کرده، بحث روش تحقیق در حوزه مالی اسالمی است. بحمداهلل در  بنده را مشغول 
یم خألها را پر می کنیم تا ان شاءاهلل یک متن قوی علمی از  حقیقت یک جورهایی دار
کاری جدی ای صورت  کار استخراج بشود. اما به هرحال هنوز در این مطلب  دل این 

نپذیرفته و این حوزه هنوز نیازمند انجام تالش های بیشتر است. 

مرکز رشد: 

گروه مالی دانشگاه امام صادق؟ع؟ را در چه می بینید؟ حضرتعالی مهم ترین ویژگی و مزیت 

حاج آقای موسویان:

کنی؟هر؟ و حضور حضرت آیت اهلل  ی  که روح آیت اهلل مهدو واقع مطلب، تا زمانی 
باقری؟ظفح؟ در این دانشـــگاه هســـت، این خود به عنوان یک امتیاز برجســـته قلمداد 
که آن بزرگواران با یک حسن نیت و خلوص نیتی این دانشگاه را تأسیس  می شود؛ چرا 
که صادقانه  گاه نوعا با اساتید برجسته ای  کردند و پیش برده و پیش می برند. بنده هر 
کار می کنند، در رابطه با دانشگاه امام صادق؟ع؟ صحبت به  در حوزه علم و دانش 
که در آن برای خود علم به  میان می آید، معموال این دانشگاه را به جایی می شناسند 
علم بها می دهند. اخیرا آقای دکتر حکمت نیا جهت اخذ مشورتی آمده بودند. بنده 
که خودم در آن  که بنده در سایر دانشگاه ها جز برای درس های خاصی  گفتم  به ایشان 
کردم و به آنها عالقه دارم و احساس تکلیف می کنم، درس دیگری قبول  کار  حوزه ها 
که آن جاها یک متن درسی مشـــخصی دارند و بنده باید بیایم آن را از  نمی کنم؛ چرا 
که هستند می توانند انجام  کار را الحمدهلل اساتید دیگری  کنم و این  یس  اول تا آخر تدر
کار را برای دانشجوهای لیسانس و ارشد  دهند. اما در دانشگاه امام صادق؟ع؟ همین 
کنارش یک سری اهداف دیگر را تعقیب می کنم.  که در  با عالقه انجام می دهم؛ چون 
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که این خود اثر  دانشـــگاه امام صادق؟ع؟ بر بنیان علم و تقوا بنا نهاده شده است 
که  خیلی خوبی بر جای می گذارد. انتخاب افراد هم انصافا حســـاب شـــده اســـت؛ 
البته بهتر از این هم می تواند به انجام برسد. مثال روشن اش خود بنده هستم؛ ده ها 
گزینش  کـــه در یک  نفر بهتر از بنـــده می توانید بیابیـــد. با این وجـــود، انصافا افرادی 
که اینجا را انتخاب می کنند،  دقت شده انتخاب می شوند و همین طور دانشجویانی 
که فضای علمی در این دانشگاه  افراد برگزیده ای هستند. این مسأله سبب می شود 
که در مقطع لیسانس در دانشگاه های دیگر  وجود داشته باشد. بنده االن مدت هاست 
که بگویم شأن بنده اجل از این مسأله است، بلکه  یس نمی کنم. نه به این خاطر  تدر
کالس بازی گوشی می کنند، بنده هم اعصابم  که دانشـــجویان در  فقط به این خاطر 
که  که در سنی هستند  خورد می شود و باید به دانشجویان تذکر دهم؛ به دانشجویانی 
گر بیکار باشم بهتر است. اما  که ا تذکر را پس می زنند. ازین رو، بنده با خودم می گویم 
کالس ارزش قائل می شود. این ها  اینجا بحمداهلل دانشجو خودش متوجه است و برای 

کنیم.  که باید آن ها را بشناسیم و برای حفظش تالش  ارزش هایی است 

مرکز رشد:

که مدتی در اوان جوانی و آغاز انقالب،محضر شهید بزرگوار آیت اهلل مدنی را درک  می دانم 
کیفیت تعامالت تان بگوئید، اما چون وقت تنگ  کرده اید. دوست دارم از ایشـــان و خلقیات و 

است،آن را به دیدار دوم مان حواله می دهم به شرط حیات...
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چند ســـال قبل وقتـــی محضر آیـــت اهلل باقری کنـــی بودیم از 
کسانی را غیر از چهارده معصوم؟مهع؟ خوب  ایشان پرسیدیم چه 
کرده ایم؟ فرمودند: از شخصیت های معاصر  نشناسیم، خسران 
مرحوم آیت اهلل ســـیداحمد خوانساری و شـــهید آیت اهلل سید 
اسداهلل مدنی را خوب بشناسید. در همین مسیر در تالقی هائی 
کمال  که با معاشـــرین این دو بزرگوار پیش می آمد، از فرصت 
استفاده را می کردیم و از آنها می پرسیدیم تا اینکه شنیدیم او نیز 
در مقطع مهمی از زندگی همراه و همپای شهید مدنی بوده اند. 
که در سال 59 و 60 مدتی در تیم حفاظت شهید  متوجه شدیم 
که  مدنی حضور داشتند و این حضور وقتی ارزشمندتر می شد 
کرده  کل بیست و چهار ساعت شبانه روز محضر شهید را درک 
بودند. دیدار دوم را به نیت اجابت بخشی از سفارش حاج آقای 
باقری خدمت شان رســـیدیم. معلوم مان شد بخش عمده ای 
کنار شهید مدنی ساخته و پرداخته شده  از شخصیت او در 
کالس عملی خودســـازی و الگوبرداری  و او در ایـــن دوران در 

حاضر بوده است.
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مرکز رشد:

که این فرصت دیدار مجددی در اختیار ما قرار دادید تا خدمت برســـیم، از  با ســـالم. از این 
شما واقعا سپاسگزارم. امشب با اجازه ی شـــما می خواهیم در مورد شهید آیت اهلل سید اسداهلل 
که از رهگذر این ارتباط برای شما  مدنی؟هر؟ و ارتباط شـــما با ایشـــان  و ثمرات و درس هایی 
حاصل شده است، از محضرتان بشنویم. به هر حال این درس ها، آموزه هایی است برای یک 
کار  که باید شـــنید تا مگر ذره ای از آن را بتوان در زندگی به  زندگی به اصطالح ســـعادتمندانه، 

بست. ذوق داریم زودتر بشنویم. در خدمتتان هستیم.

حاج آقای موسویان:

که از  که آن خاطراتی  بسم اهلل الرحمن الرحیم. بنده ان شاءاهلل امشب سعی می کنم 
کنم.  حضرت آیت اهلل مدنی در خاطر دارم، به همان شکل رخ داده، برای شما بیان 
اجازه بفرمایید در ابتدا در باب زمینه های آشـــنایی خودم با شهید آیت اهلل مدنی 
کنم. من در ایام دانشـــجویی، دانشجوی رشته برق بودم. در آن زمان سپاه  صحبت 
تبریز تازه تشکیل شده بود و بنده به مناسبت های مختلف با آن ها همکاری داشتم. 
کرد و  با بروز انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشـــگاه ها، میزان این ارتبـــاط افزایش پیدا 
کال به ســـپاه تبریز رفتم. در  که با آغاز جنگ تحمیلی، من  گونه ای شـــد  وضعیت به 
کردند. بنده  که بنده را به خدمت حاج آقا مأمور  اوایل حضور من در ســـپاه تبریز بود 
که از این توفیق مســـرور و شـــادمان بودم، به دفتر حضرت آیـــت اهلل رفتم؛ دفتری  هم 
که هم دفتر ایشان بود و هم محل زندگی ایشـــان. ما با حاج آقا یک زندگی خودمانی 
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که در آنجا بودند، وعده های ناهار و شام را با ایشان  داشتیم و با دیگر پاســـدارهایی 
صرف می کردیم و عمال با هم بودیم.

که  یت امامت جمعه  کن بودند و حاج آقا به علت مأمور خانواده حاج آقا در قم سا
کرده بودند و مشکالت و تنازعات اول انقالب در تبریز ، خودشان  امام به ایشـــان امر 
که میدان فعالیت و عمل  تنهائی به تبریز آمده بودند. یک دلیل اصلی هم ایـــن بود 
یت، جهادی بود و باید تمرکز شبانه روزی برای ساماندهی امور  حاج آقا در این مأمور

گذاشتند و خود در تبریز مستقر شدند. می داشتند؛ لذا خانواده را در قم 
کنار حاج آقا و بهره مندی از شمیم ایمان، اخالق و تقوای ایشان، باعث  بودن در 
که خیلی تحت تأثیر ایشان قرار بگیرم، و حتی منجر به تصمیم بنده برای تلبس  شد 
گرفتم و با خواب  که از ایشان  گردید. این تصمیم با استخاره ای  به لباس روحانیت 
که در نهایت طلبه شوم.  که پس از آن دیدم، قوتی جدی یافت و سبب شد  خاصی 
که مرا شـــیفته خود  حضرت آیت اهلل مدنی، ویژگی های منحصر به فردی داشـــت 
گاهی برخی از دوستان سپاهی به  که  کرده بود. این شـــیفتگی تا آنجا پیش می رفت 
که »تو همه اش ذوب ایشـــان شـــدی. حواســـت به حاج آقاست یا به  بنده می گفتند 
گاهی  که تو محافظ ایشانی!«. واقعا هم همینطور بود.  محفاظت از ایشان؟ یادت نرود 
که وقتی ایشان سخنرانی می کردند، من آنقدر جذب مطالبشان می شدم  پیش می آمد 

کلی نقش حفاظتی خودم را فراموش می کردم.کامال جذب ایشان می شدم. که به 
کند. واقعا ایمان به خدا و آخرت را به صورت  کافی بود آدم دو روز با ایشان زندگی   
کامل حس می کرد.  که در وجود ایشان متبلور بود را  مجسم در ایشان می دید و آن ایمانی 
گاهی با سه، چهار نفر از دوستان حفاظت، با حاج  کنم: ما  ید نمونه ای عرض  بگذار
آقا به مسجد می رفتیم. دقیقا در همان زمان اوج ترورهای منافقین. ما برای حفاظت از 
که »برای چه دم  کنار در مسجد می ایستادیم؛ اما ایشان ما را خطاب می کردند  ایشان 
که نماز جماعت چقدر  گر می دانستید  در ایستاده اید؟! بیایید نماز جماعت! شما ا
ثواب دارد، هیچ وقت دم در نمی ماندید«. به خاطر امر حاج آقا ما مجبور می شـــدیم 
که ما مسئولیت و  کنیم. هر چه هم به ایشان عرض می کردیم  که از پشت محافظت 

یم اما ایشان می فرمودند: »نه! شما بیایید نمازتان را بخوانید«.   یت دار مأمور
نمونه دیگری عـــرض می کنم. یکـــی از ویژگی های بـــارز حضرت آیـــت اهلل مدنی، 
که مردم نزد  گاهی پیش می آمد  مردم داری ایشان بود. مرتب با مردم ارتباط داشتند. 
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حاج آقا می آمدند و ایشان را برای صرف صبحانه به خانه ی شان دعوت می کردند. 
که صبحانه باید یـــک نان و چای  ایشـــان هم بعد از اینکه با طرف شـــرط می کردنـــد 
که ما 7-8 نفریم. سپس ما  شیرین ساده باشـــد و او نیز می پذیرفت، به او می گفتند 
که »آدرستان را بدهید به این  را با دست نشان می دادند و به دعوت کننده می گفتند 
که این صحنه ها، و آدرس های پیچ در پیـــچ طرف را می دیدیم، بعدا به  آقایان«. ما 
حاج آقا اعتراض می کردیم و اوضاع بحرانی امنیت را خدمتشان متذکر می شدیم. اما 
که نمیتوانم درخواستشان  که »وقتی بنده را دعوت می کنند، من  ایشان می فرمودند 
کنم«. بلند می شـــدیم می رفتیم. صبحانه یک جا بودیم، و ناهار یک جا و شام  را رد 

جایی دیگر. ارتباطات مردمی شان خیلی عالی بود.
که  یک دفعه صبح اول وقت بود. حاج آقا در حیاط خانه مشغول قدم زدن بودند 
که یک نان سنگک در  کردیم. دیدیدم آقایی است  در خانه را زدند. ما رفتیم در را باز 
که می خواهم این نان را به حاج آقا نشان بدهم تا ببینند  دست دارد و اصرار می کند 
ی اتحادیه.  که »شـــما باید بـــرو گفتیم  که این نانوا چه نانـــی به مردم می دهد. ما هم 
گوش این فرد نمی رفت  کار نانوایی ها نمی رسند!«. اما این حرف ها به  که به  حاج آقا 
که حاج آقا صدای  و درخواست خود را تکرار می کرد. این بحث آن قدر ادامه دار شد 
یـــد بیاید داخل  که »بگذار ما را شـــنیدند و جویای مســـأله شـــدند. حاج آقا فرمودند 
که یک طرفش خمیر بود و طرف دیگرش ســـوخته را نشـــان  خانه«. او هم آمد و نانی 
داد و اعتراضش را به وضع نان پختن این نانوا به حضرت آیت اهلل مدنی رساند. حاج 
یم و آن  که به همراه آن فرد به نانوایی برو کردند و از ما خواســـتند  آقا حرف او را تأیید 
نانوا را به نزد حاج آقا ببریم. ما هم رفتیم و آن جوان نانوا را پیش ایشان بردیم. وقتی ما 
گفتند  کردند و به او  برگشتیم، نان جلوی حاج آقا بود. در این حال، رو به جوان نانوا 
گفت: »بله! اشتباه شـــده ولی درستش  که »پســـرم این نان را شما پختی؟«. ایشـــان 
کفران  می کنم«. بعد حاج آقا با حالی منقلب فرمودند: »این نعمت خدا است. این 
کنید. می دانید چقدر  که شـــما این نان را به این صورت درســـت می  نعمت است 
کشیده است.  کاشته و آسیابان زحمت  گندم را  کشاورز این  کشیده است؟!  زحمت 
کشیده و دست شما می دهد«. می گفتند  کرده. دولت چقدر زحمت  آرد را درســـت 
که ما فکر می کردیم  یختند. این نانوا  و به ســـان ابر بهار، به پهنای صورت اشک می ر
که این رفتار حاج آقا را دید، به دست و پای  کرد، آنگاه  که حاج آقا توبیخش خواهد 
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گریه  که  کردم!« و از حاج آقا می خواست  ایشان افتاد، و با التماس می گفت: »غلط 
گریه  نکنند. می گفت: »بدهید بنده را شـــالق بزنند و به زندان بیاندازند، فقط شـــما 
نکنید. حاج آقا! من قول می دهم تا آخر عمرم نان خمیر یا سوخته به مردم ندهم. از 
گر نان خمیر یا سوخته به مردم  فردا بگویید پاســـدارهای تان بیایند نان بگیرند. من ا
گریه می کنید من  که  گریه نکنید. شما  دادم، بگویید مرا بیاندازند در تنور. شما فقط 

فکر می کنم زندگی من سوخته است«. 
گر  که همراه ایشان می شدیم، ا یاد است. ما زمانی  مثال ها از مردم داری حاج آقا ز
ید!«. بعد خودشان  در مسیر روحانی ای می دیدند، به ما می گفتند: »ماشین را نگه دار
پیاده می شدند و آن روحانی را با احترام سوار می کردند. و ما هم ایشان را می بردیم و 
به منزلشان می رساندیم و دوباره به سمت مقصد راه می افتادیم. به یاد دارم، در تبریز 
که با انقالب و امام رابطه خوبی نداشت. بیشتر طرفدار  آقایی از علمای معروف بود 
گاه ایشان را در مسیر می دیدند،  آیت اهلل شریعتمداری بود. حضرت آیت اهلل مدنی هر 
که ایشـــان را هم با احترام به مقصد برســـانیم و ســـپس به سوی دفتر  اصرار می کردند 
گاهی با ناراحتی اعتراض می کردیم؛ اما ایشان  یم. ما در قبال این رفتار حاج آقا،  برو
کرد و  که باید ضمن حفظ احترام این دست افراد، با آن ها صحبت  عقیده داشتند 

تعامل داشت. 
حضرت آیت اهلل مدنی واقعا از نظر سیاسی رشد خیلی باالیی داشتند و از بینش 
یاست جمهوری، در زمره  سیاسی عمیقی هم برخوردار بودند. در جریان انتخابات ر
یاست جمهوری ایران نمی دانستند  که از همان اول بنی صدر را شایسته ر افرادی بودند 
تی پیش خواهد آورد«. در  که »به بنی صدر رأی ندهید. او بعدا مشـــکال و می گفتند 
که بســـیاری از  آن زمـــان مرحوم آقای دکتر حبیبی را مطرح می کردند؛ دقیقا در زمانی 
مســـلمانان و مذهبی ها و حزب اللهی ها، طرفدار بنی صدر بودنـــد. به علم و علما با 
یکردی احترام می گذاشتند؛ به همین خاطر، آن طرف هم نسبت  هر خط مشـــی و رو
که در یکی از روزها بنده در خانه  به ایشـــان تواضع خاصی داشتند. من یادم اســـت 
که خلق  بودم و دیگر دوستان با حاج آقا بیرون رفته بودند. دوستان تعریف می کردند 
که می بینند، می ریزند  مسلمان تبریز در آن روز مشغول راهپیمایی بودند. حاج آقا را 
گهان یکی  کیوسک تلفن، ایشان را حبس می کنند. نا و ایشـــان را می گیرند و در یک 
از علمای خلق مسلمان، حاج آقا را در این وضعیت می بیند و با عتاب رو به مردم 
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کردید؟«.  گرفتید و حبسش  می کند و می گوید: »شما یک روحانی سید اوالد پیغمبر را 
خالصه ضمن عذرخواهی از حاج آقا، ایشان را آزاد می کنند. این ثمره اخالق خیلی 

ویژه حضرت آیت اهلل مدنی بود. 
این شهید بزرگوار، نسبت به حضرت امام؟هر؟ ارادت ویژه ای داشتند. یک بار در 
گلوله ای برای استفاده در نماز جمعه  همان دوران اوج ترورها برای ایشان لباس ضد 
که آن را بپوشند، اما  و دیگر مراسم ها فرســـتادند. ما آن را آوردیم و از ایشان خواستیم 
که فقط ما را ترور نمی کنند، مردم  که »نه! منافقین  گفتند  کردند و  ایشـــان مخالفت 
گلوله بدهید، من هم  عادی را هم ترور می کنند. هر وقت توانستید به همه لباس ضد 
کردیم ایشان راضی به پوشیدن آن لباس نشدند. در حالی  کاری  آن را می پوشم«. هر 
که این  گفتم »شما  که داشـــتند برای رفتن به مراســـمی آماده می شـــدند، به حاج آقا 
گر حضرت امام؟هر؟ ، این استدالل های  که ا استدالل را برای ما می کنید، فکر می کنید 
گلوله  که می فرمایید هر وقت همه لباس ضد  شما را بشنوند، از شـــما قبول می کنند 
که »خیلی خوب هم قبول  گفتند  پوشیدند، آن وقت من هم می پوشم؟«.  اول ایشان 
که »این  که به سمت درب رفتند، برگشـــتند و به بنده فرمودند  می کنند«. اما همین 
پایه ای  ی چهار گفتند و بر رو کرد؟«. این را  کجا به ذهن شـــما خطور  فکر شیطانی از 
ید آن را ببینم  که »بیاور که آنجا بود نشستند. استغفار می کردند و در نهایت فرمودند 

که حسابی به هدف زده ایم. چه هست این«. ما دیدیدم 
کـــردم، حضرت آیـــت اهلل مدنـــی ارادت ویژه ای بـــه امام؟هر؟  که عرض  همانطـــور 
گرفتند و مشغول  داشتند. یک بار عروسی دخترشان در قم بود. با مرحوم امام تماس 
صحبت و طرح ســـؤاالتی شـــدند. من هم پاســـخ های حضرت امام را می شـــنیدم. 
که جهت شـــرکت در مراســـم عقد دخترشان،  ایشـــان از امام؟هر؟ اجازه خواســـتند 
گویا به ایشان  چند روزی به قم بروند. اما امام به خاطر مناسب نبودن موقعیت تبریز 
که در تبریز بمانند. حاج آقا هم پیوسته خطاب به  اجازه ندادند و از ایشان خواستند 
که تلفن قطع شد، حاج آقا به شیخ حسن صانعی  امام؟هر؟ می گفتند: چشـــم! بعد 
که »حضرت امام مصلحت ندانستند و به بنده اجازه خروج  گفتند  گرفتند و  تماس 
که امورات  از تبریز را ندادند. من نمی توانم به قم بیایم. شما از طرف من وکیل هستید 

کنید«.  عروسی صبیه ام را اداره 
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کنم: در آن زمان آقای ســـید حســـین موســـوی،  خاطره ای دیگـــر خدمتتان عرض 
دادستان انقالب تبریز را بر عهده داشـــت. آن موقع، حاج آقا هر روز به مسجد جامع 
تبریز می رفتند و درس خارج می گفتند، آقای دادســـتان هم بـــه این خاطر از جهات 
که از حاج  کرده بود. از طرفی، با توجه به شناختی  امنیتی برای حاج آقا احساس خطر 
گر حتی به ایشان پیشـــنهاد هم بدهد، حضرت آیت اهلل  که ا آقا داشـــت، می دانست 
کرد. ما با خود حاج آقا مشغول تماشای تلویزیون  کار دیگری  کرد. پس  قبول نخواهند 
که از  که بر مبنای آن مقرر شده بود  کرد  گهان تلویزیون اطالعیه ای پخش  که نا بودیم 
فردا درس حاج آقا از مسجد جامع به منزلشان منتقل بشود. تا این خبر منتشر شد، 
که این شیطنت  حاج آقا نگاهی به بنده انداختند و با زبان بی زبانی به من فرمودند 
که  کار من نیســـت. من اولین بار است  که »نه حاج آقا!  گفتم  از تو بر می آید! من هم 
دارم این خبر را می شـــنوم«. ایشـــان از من خواستند تا با مســـئول صداوسیمای تبریز 
گشتیم، او را  کنند. هر چه به دنبال آقای مسئول  تماس بگیرم تا ایشان با او صحبت 
گذاشته بود و رفته بود. اما ما آن قدر جستجو  گویا او ماجرا را فهمیده بود و  نیافتیم. 
کردند. او  کنیم. حاج آقا با او صحبت  کردیم تا توانستیم او را در یکی از شهرها پیدا 
که  که »من بی تقصیرم!«. حاج آقا  گفت  گردن دادستانی انداخت و  مسئولیت را به 
که دادســـتان را به اینجا بخوانید تا از او جویا شـــویم. او به نزد  این را دیدند، فرمودند 
که  گفت  کردید؟«. او هم  که  کاری است  گفتند: »این چه  ایشان آمد. حاج آقا به او 
یم! به شما بگوییم قبول نمی کنید. مسجد جامع هم امنیتش خوب  »ما چاره ای ندار
که به این جا رسید، سید حسین هم مسأله را یک  کار  یم«.  نیست. پس چاره ای ندار
کند. حاج آقا  کرد و توانســـت حاج آقـــا را راضی  جوری به حضرت امام؟هر؟ متصل 

نسبت به حضرت امام؟هر؟ عالقه و ارادت خاصی داشتند..
یت هایم  که در محضر حضرت آیت اهلل مدنی بودم، یکی از مأمور بنده در آن مدتی 
کردن و ارائه خبرهای مختلف برای اطالع حاج آقا بود. در یکی از  نوشـــتن، خالصه 
روزها، بعثی ها یکی از ناوهـــای ایران را زده بودند و این ناو غرق شـــده بود. آن روز پر 
یج و با اندکی سانسور  که اخبار را به تدر گفتم  بود از اخبار تلخ؛ بدین خاطر با خودم 
کـــه برای اقامه نماز  کردم. اما حاج آقا ظهر  کار را هم  به اطالع ایشـــان برســـانم، و این 
که من اخبار  گرفته و متوجه شده بودند  به مســـجد رفته بودند، در جریان اخبار قرار 
کردند  کرده ام. ایشان بعد از نماز سریعا به خانه بازگشتند و بنده را توبیخ  را سانسور 
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گفتنـــد: »چرا این را نگفتی به مـــن؟ من نباید بروم از مردم اخبار را بشـــنوم. تو همه  و 
کنیم. ما از  که ما باید آن ها را تحمل  اخبار را بگو. عیبی ندارد. این ها حوادثی است 
کامل اطالعات حساس بودند.  یافت  ی در این سخت ترهایش را دیده ایم«. خیلی رو
کنیم. حتما باید خودشان  که در را برای شان باز  ما در ماشین اصال جرأت نداشتیم 
گر یک در ماشین را باز می کردیم، ایشان می رفتند و از آن در  در را باز می کردند. حتی ا
یامهر نیستم.  که »من آر گاهی اینگونه تعبیر می کردند  دیگر ماشین سوار می شـــدند. 
من روحانی هستم و خودم بلدم چگونه سوار ماشین شوم. شما در را باز نکنید؛ غرور 

ید خودم سوار ماشین بشوم«.  می آورد. بگذار
روزی یک روحانی از همدان به دیدار حاج آقا آمده بود. پس از صحبت با حضرت 
که در اطراف شهر  کرد. او می گفت  آیت اهلل، او یک خاطره خیلی زیبا برای ما تعریف 
همدان سیلی آمده بود و مردم هم نان و مواد غذایی و نظیر این ها را جمع آوری نموده 
کامیون نشســـته  کرده بودند. حاج آقا نیز جلوی  کامیونی راهی منطقه ســـیل زده  و با 
کرد و چندین و چند  گیر  کامیون ما در وسط مسیر، در ســـیل  که  بودند. او می گفت 
که  گرســـنه شده بودیم و هر چه به آقا می گفتیم  ساعت در آنجا معطل شدیم. بسیار 
یم، ایشان موافقت نمی کردند و ما را مجاز  کمی بخور یم و  مقداری از این نان ها بیاور
به استفاده از آن نان ها نمی دانستند. پس از اینکه از آن وضعیت رهایی یافتیم، پس 
که در راه بودیم، به نزدیکی یک آبادی رسیدیم. حاج آقا از جیبشان  از 7-8 ساعت 
ید از این روســـتا ببینید چه دارند؟!  کـــه »برو پولی درآوردند و بـــه ما دادند و فرمودند 
یم«. ما هم رفتیم. اما روستایی ها ضمن اینکه تعجبشان را  که بخور ید  بخرید و بیاور
گذاشتن  که غذایی برای در اختیار  از این درخواست ما نشان می دادند، می گفتند 
که برای آن ها  کـــه ما  گویا برای آن ها ســـؤال بود  ندارند. خیلی برای شـــان جالب بود. 
گرسنه ایم! ما نیز نظر آقا را مبنی بر  کمک های غذایی به همراه آورده ایم، چرا خودمان 
گفتیم. او می گفت: خالصه  عدم امکان اســـتفاده از نان های هدیه ای مردم به آن ها 
کردیم و یک مقدار نان و پنیر از او هدیه  گشـــتیم تا یک آقایی را پیدا  آن شـــب آنقدر 

گرسنگی مان را برطرف نمودیم. گرفتیم و 
در مسائل سیاســـی، حواس حاج آقا خیلی جمع بود. با اینکه در آن روزها افراط و 
که  تفریط در خیلی از جاها رخ می داد، اما ایشـــان پیوســـته به ما توصیه می فرمودند 
کنیم. ایشان  گاه از امام؟هر؟ جلو نیفتیم و همیشـــه پشـــت سر ایشـــان حرکت  هیچ 
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کـــه از امام جلو افتادید، آن  کردید  که احســـاس  خطاب به ما می فرمودند: »هر روزی 
روز، روز انحراف شماست«. من همیشه این بیان حاج آقا را برای خودم به عنوان یک 
اصل قرار داده بودم. ایشان به  من می فرمودند: »حتی شما شاید یک جایی از جهت 
که در این جا به نظر من، امام؟هر؟ دارد اشتباه  استداللی به این جمع بندی رسیدید 
که شاید امام؟هر؟ از جای دیگر یک سری  می کند. اما همیشه این احتمال را بدهید 
گر آن اطالعات را داشتید، شما  که ا ید.  که شـــما آن اطالعات را ندار اطالعاتی دارد 
ی این اصل، بنده از این آموزه ای  هم به همان جمع بندی امام؟هر؟ می رسیدید«. رو
که از ایشان به یادگار دارم در بســـیاری از جاها استفاده می کنم، و در قبال دوستانی 
که نســـبت به موضع گیری های مقام معظم رهبری بعضا سؤاالتی را مطرح می کنند، 
که شما موقعی می توانید نسبت به  از این سبک استفاده می کنم، و به آن ها می گویم 
که در اختیار  که همه ی آن اطالعاتی را  تصمیم گیری های رهبری قضاوت ارزشی بکنید 
که همه ی اطالعات و  ایشان هست، در اختیار شما هم باشد. اما وقتی ما می دانیم 
کالن نظام در اختیار ما نیست؛ لذا نمی توانیم اعمال نظری بکنیم.  مسائل و مصالح 
که ما  شهید آیت اهلل مدنی نســـبت به ما خیلی حساس بودند و بسیار توجه داشتند 

نسبت به حضرت امام؟هر؟ و رهبری، بینش های خوب و صحیح داشته باشیم.  

مرکز رشد:

گر ممکن است قدری هم در مورد اعمال عبادی و توسالت ایشان برای ما بفرمایید. حاج آقا! ا

حاج آقای موسویان:

کشیک می دادم. در همان روزهای  من تازه به دفتر حاج آقا آمده بودم و مطابق برنامه 
کشیک من تقریبا نزدیک به اذان صبح افتاده بود. همینطوری به رسم اینکه همه  اول، 
که دوستانی  کنم. دیدم  که حاج آقا را هم بیدار  کنیم، رفتم  را برای نماز صبح بیدار 
که تو آمده ای حاج آقا را برای نماز صبح  که آنجا بودند نگاه عجیبی به من می کنند، 
کم یاد می گیری!«.  گفتند: »کم  گفتم: »چه اشـــکالی دارد؟«. آن ها هم  کنی؟!  بیدار 
که همیشه یک ساعت به اذان  که نزد حاج آقا بودم، ایشان را می دیدم  در تمام مدتی 
صبح بیدار می شوند و واقعا عبادت عجیبی داشتند. بعد از نماز صبح هم جهت 
اقامه نماز جماعت به مسجد می رفتیم. ایشان وقتی از مسجد برمی گشتند، توسل های 
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انفرادی خاصی به اهل بیت؟مهع؟ داشتند. و این جزو برنامه ی ثابت شان بود. نسبت 
که وقتی اسم خدا را می آوردند،  به خداوند هم در اوج معرفت و عرفان بودند. به نحوی 
یک دگرگونی محسوسی در ایشان ایجاد می شـــد. شما در صورت و چشم هایش یاد 
که هروقت اراده  آخرت را می دیدی. خداوند یک نعمت خاصی هم به ایشان داده بود 
که مثال سه دقیقه بخوابند و بعد از آن بیدار شوند، دقیقا سر سه دقیقه بیدار  می کردند 
کانه یک ساعت  گرفته بودند و خستگی شان هم رفع شده بود.  کلی انرژی  می شدند. 

درونی در وجودشان قرار داشت. 
تواضع یکی از ویژگی های بارز شـــخصیتی حاج آقا بـــود. در آن دوران ما به عنوان 
گاهی با هم سرگرم شوخی و خنده  که  پاسدار حاج آقا، جوانان ۲۲-۲3 ساله ای بودیم 
که ما مشغول بگو و بخند بودیم، یک دفعه درب  گاهی می دیدیم در زمانی  می شدیم. 
خانه باز می شد و حاج آقا را در حال خروج از خانه می دیدیدم. پشت سرشان می دویدیم 
و »حاج آقا بایستید! حاج آقا بایســـتید!« را می گفتیم. وقتی به ایشان می رسیدیم، به 
گفتم مزاحم شما نشوم«.  گرم صحبت هستید،  که شـــما  که »من دیدم  ما می گفتند 

ایشان تا این میزان متواضع و فروتن بودند.

مرکز رشد:

حاج آقا! حضرت آیت اهلل مدنی؟هر؟ با خانواده ی شـــان چه نوع ارتباطی داشـــتند؟ منظورم 
کنید؟ رسیدگی به خانه است. آیا شما می توانستید آن را رصد 

حاج آقای موسویان:

کن  که من در آنجا بودم، خانواده شـــان در قم سا واقع مطلب اینکه در آن مقطعی 
گاهی خانواده ی شان  بودند و همراه ایشان نبودند. ایشـــان در خانه تنها بودند. البته 
گاهی حاج آقا به قم می رفتند. البته حاج آقا یک پسری داشتند  به تبریز می آمدند و 
گاهی با  که هم ســـن و ســـال ما بود، و وقتی می آمد ما با هم بودیم. آقا هم هر از چند 
ایشان شوخی هایی می کرد. آنچه االن در خاطر دارم این است. اما دیگر در ارتباط با 

کل خانواده ی شان خیلی در جریان قرار نگرفتم.
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مرکز رشد:

آیا از زمان شهادت حاج آقا خاطره ای دارید برای ما بفرمایید؟

حاج آقای موسویان:

حدود ده روز مانده به شـــهادت حاج آقا، بنده خدمت شـــان رســـیدم و با ایشـــان 
گرفتـــم، عزمم را برای رفتن بـــه حوزه علمیه  که  کردم و بعد از اســـتخاره ای  صحبت 
کردم. بیستم شهریور ماه  کردم و در دهم شهریور ماه سال 60 در حوزه ثبت نام  جزم 

هم حاج آقا آسمانی شدند. 

مرکز رشد:

کردید؟ در حوزه علمیه قم ثبت نام 

حاج آقای موسویان:

که انجام دادم به تبریز برگشـــتم تا هم از حاج آقا  کارهای ثبت نام در حوزه را  بله! 
کارهای اداری مربوط به اســـتعفایم را در ســـپاه تبریز  کنم و هم برخی از  خداحافظی 
به انجام برســـانم. من اســـتعفا داده بودم اما آن ها به این راحتی ها استعفایم را قبول 
نمی کردند، تا اینکه به آقای چیت چیان ، فرمانده وقت سپاه تبریز، نظر حاج آقا در این 
کردم و عمال حضرت آیت اهلل مدنی را طرف حساب آقای چیت چیان  باره را عرض 
گر چه در تبریز بودم،  که به شهادت حاج آقا منتهی شد، ا قرار دادم!. من در آن هفته ای 
اما توفیق حضور خدمت ایشان را نداشتم، و در خود سپاه تبریز بودم. درس های حوزه 
یتی رفتم و وقتی برگشتم، خبر شهادت حاج آقا را  هم هنوز آغاز نشده بود، پس به مأمور
شنیدم. رفتن ایشان برای ما خیلی سخت بود. آن قدر نسبت به ایشان حس عاطفی 
کوچک صدا  گویی بین ما رابطه پدر و فرزندی جریان داشت. ما را به اسم  که  داشتیم 

می زدند و جویای حالمان بودند. 
که از دوستان ما بود. یک شب  که ما یک »علی وحدتی« داشتیم  در خاطرم هست 
که پسر بچه ای  که یک دفعه اطالعیه ای دادند  با حاج آقا مشغول دیدن تلویزیون بودیم 
که در یافتن این بچه یاری  گم شده است، و از مردم می خواستند  به نام علی وحدتی 
گفتند: »زود بـــه خانواده اش خبر  برســـانند. حاج آقا تا این اطالعیه را شـــنیدند به ما 
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که حاج آقا من را نمی گوید.  گم نشده است«. او هم می گفت  که اینجاست.  بدهید 
که  دارد می گوید پســـر پچه! حضرت آیت اهلل مدنی هم در جواب با مزاح می فرمودند 
که نیســـتید!«. تا این حد حاج آقا با ما صمیمی و  »شما هم پسر بچه هستید. دختر 

مهربان بودند. 
کردبم، یک روز  حتی یادم هست بعد از اینکه درس خارج ایشان را به خانه منتقل 
که حواس مان به درس حاج آقا نبود و با آن شـــور و حال جوانی مشغول بگو بخند در 
که  گفتند  کردند و  که حاج آقا در اتاق را باز  اتاق پاســـدارها بودیم، یک دفعه دیدیم 
کنیم.  کالس را در آن یکی اتاق برگزار  گر صدای ما مزاحم شما می شـــود، ما از فردا  »ا
که ایشـــان درس  ید از شـــوخی و خنده!«. آخـــر چون اتاقی  کـــم نیاور شـــما یک وقت 
که ما پاســـدارها در آن بودیم، به اندازه یک دهلیـــز دو متری از هم  می دادنـــد با اتاقی 
کردیم؛ اما حاج  فاصله داشت. به خاطر سر و صدای ایجاد شده از ایشان عذرخواهی 
یم آن  ید. ما می توانیم برو که »نه! باالخره شما جوان هستید و احتیاج دار آقا فرمودند 
گرم و صمیمی بودند. یا مثال حاج آقا خیلی توجه  طرف تر«. تا این اندازه ایشان با ما 
که ما را جابجا می کرد، از هیچ ماشینی سبقت نگیرد؛  که یک وقت راننده ای  داشتند 
کسی هستیم. نام این  که ما  که مثال نشان می دهد  مخصوصا سبقت های معنی دار 
راننده »صمد آقا« بود. و هرگاه رفتار رانندگی غیر معمول انجام می داد، حاج آقا به او 
که پشت  ید می کنید؟! یواش تر!«. ایشان اصرار داشتند  می گفتند: »صمد چکار دار
کنیم و با سبقت های معمولی هم مخالف بودند. سبقت های  سر ماشین ها حرکت 

که اصال اجازه نمی دادند.  معنادار را 

مرکز رشد:  

حضرت آیت اهلل مدنی خیلی خوش مشرب بودند؟

حاج آقای موسویان:

یادی  که می نشستند جذابیت ز که معرفت تمام بودند اما با ما  بله! در عین حالی 
داشتند.
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مرکز رشد:

حاج آقا می خواهم یک ســـؤال خصوصی از شـــما بپرســـم. آیا بعد از شـــهادت، ایشان را در 
خواب دیده اید؟

حاج آقای موسویان:

یاد می دیدم. به هر حال یـــک رابطه انس و الفت  من آن اوایل خواب حـــاج آقا را ز
گاهی، بله! می بینم.  کمتر شد ولی هر از چند  بین ما برقرار بود. بعدها البته متأسفانه 
که می روم، خود را موظف می دانم  یارت حرم حضرت معصومه؟اهس؟  عادت دارم به ز

که بر سر مزار ایشان هم بروم. 



ݬݬݬݬݔدݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݣݣر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣسوݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݫ ݫ دىݫ



جنگ برای همه جوانان دهه شصتی، نه یک واقعه عادی 
کـــه توفیق درکش را  کســـانی  که  که یک امر فوق العاده بود 
کردند، فرصت بسیار مناسبی برای شناخت و تربیت  پیدا 
ارزش های وجودی خود نصیب شان شد. بزرگی می فرمود 
ئات در زندگی انسان به قدر چهل سال تهجد  که برخی ابتال
گر بفهمد و قدر آن ابتالء را بداند.  برای او دستاورد دارد، ا
که او خود هم این فرصت  گرفت  دیدار سوم از آن جا شکل 
گمنام دوره جنگ بود و  را مغتنم دانسته و یکی از رزمندگان 
گوارای  هم برادر عزیزش در جرگه مجاهدان راه حق، شربت 
گفت و نگفت  کم  شهادت را نوشـــیده  بود. باز هم از خود 
اما بســـان دو دیدار دیگر بخش دیگـــری از فرآیند تربیت و 

کشف شد. ساخته شدنش، 
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مرکز رشد:

کالم، با اجازه ی تان بنده یک طرح بحث مختصر داشـــته باشم. واقعیت این است  در آغاز 
گرچه خیلی ها تالش  که می توان آن را ادامه جنگ دانســـت؛ ا که ما اکنون در شـــرایطی هســـتیم 
کار نیست.  که جنگ تمام شده و دیگر دفاع مقدسی در  کرده و می کنند این نکته را القا نمایند 
که مرحوم امام؟هر؟ در اواخر عمر مبارکشان صادر فرمودند مبنی بر  دقیقا نقطه مقابل آن پیامی 
که جنِگ حق و باطل است، از آدم تا خاتم ادامه دارد.  در این بازو انداختن ها  اینکه این جنگ 
که در  که باید آن ها را از زبان عزیزانی شـــنید  و مچ انداختن ها، مجموعه ای از اتفاقات رخ داده 
کوران اتفاقات  که در  وسط میداِن آن اتفاقات بوده اند. ازین رو امشب ما در خدمت شما هستیم 
اوایل انقالب حضوِر در صحنه داشته اید. حاج آقای موسویان در آن ایام دانشجوی رشته برق 
کســـی از بچه های ما از آن اطالع داشـــته باشـــند. در این اوان  کمتر  که شـــاید  بودند؛ موضوعی 
که حاج آقا را از رشته برق دانشگاه به حوزه علمیه می آورد و رهسپار  زمینه هایی ایجاد می شود 
که بگویم ایشان  گرچه حاج آقا چیزی در این مورد نمی گویند، اما اجازه بدهید  جبهه ها می کند. ا
قریب به 10 بار عازم جبهه ها شدند و در این نبرد حق علیه باطل، برادر کوچک تر ایشان، آقا سید 
گردان امام حسین؟ع؟ لشکر 31 عاشورا بودند، در سال 1366 به  که فرمانده  محسن موسویان، 
که خود حاج آقا ما را ببرند در این فضای جبهه و جنگ  شهادت می رسند. ما خیلی مشـــتاقیم 

و ما را به فیض برسانند.

حاج آقای موسویان:

بســـم اهلل الرحمن الرحیم. الحمدهلل رب العالمین و الصالة و الســـالم علی سیدنا 
ابوالقاسم محمد. من ابتدائا ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا؟ع؟ و خاندان عترت 
و طهارت و اصحاب شریف ایشان را تسلیت عرض می کنم. جا دارد همچنین هفته 
کلیپی  یم و از شهدای بزرگوارمان ذکر یادی داشته باشیم.  گرامی بدار دفاع مقدس را 
که پخش شد بنده را به یاد شهید چمران انداخت. با یک خاطره از ایشان می خواهم 
گرچه در محاصر اول سوسنگرد در  کنم و به سؤال شما پاسخ بدهم. ما ا بحثم را آغاز 
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گروه های  کاری های  آنجا نبودیم، اما در محاصره دوم سوســـنگرد به آنجا رفتیم و فدا
خاصی را در آنجا دیدیم. سال اول جنگ بود. آن موقع عملیات ها و حمالت تقریبا 
به شکل رسمی نبود و لشـــکرها هنوز شکل نگرفته بودند. بسیج و سپاه در هر شهر و 
گروه های رزمنده رهســـپار جبهه ها می شدند. من در  دیاری تازه تشکیل شـــده بود و 
گروه یکصد نفره اعزامی از تبریز بودیم و در بخشی از سوسنگرد  که ما یک  خاطر دارم 
که به  کانال می کندیم  مســـتقر شـــده بودیم. شـــب ها می رفتیم تا نزدیک ۲00 متری و 
کنیم. در یکی از شب ها، حدود 60 نفری  دشمن نزدیک بشویم و از آنجا حمله را آغاز 
کانال. غیر  که به همراه داشتیم، رفته بودیم برای حفر  که با پنج اسلحه ای  می شدیم 
کلنگ بود! دو ســـاعت مانده به اذان  از این پنج اســـلحه بقیه ســـالح های ما بیل و 
که عراقی ها متوجه حرکات ما شـــدند و شـــروع به  کانال رفتیم،  صبح، برای حفاری 
که نیم مترش را با عمق یک  کانال 40 سانتی متری،  کردند. ما هم در همان  تیراندازی 
گر هوا روشن بشود هیچ چاره ای  که ا کنده بودیم، زمین گیر شدیم، و می دانستیم  متر 
برایمان باقی نمی ماند. یا به دلیل اینکه اسلحه ای همراه ما نبود، قتل عام می شدیم 
یا به دست دشـــمن، اسیر. دست خالی نمی توانســـتیم با آن ها بجنگیم، هر چه فکر 
کرده بودند و به هیچ  می کردیم هم هیچ راهی به ذهنمان نمی رسید. دقیق شناسایی 
که در فاصله  وجه امکان فرار نداشتیم. در این اثنا، دو نفر از دوستان به خاطرشان آمد 
کیلومتری ما مقر شهید چمران قرار دارد. این دو نفر با یک سرعت خاصی حرکت  دو 
که ما یک ساعت و چهل دقیقه بعد اثر حرکت آن ها را دیدیدم. آن ها  کردند به نحوی 
کرده بودند  گزارش  خدمت شهید چمران رسیده  و خبر محاصره شدنمان را به ایشان 
کل این 60 نفر یا اسیر می شوند و یا قتل عام.  کند،  گر آفتاب طلوع  که ا گفته بودند  و 
که  ما همینطور چشم انتظار بودیم و به اطراف نگاه می کردیم تا اینکه یک دفعه دیدیم 
کار شهید چمران بود. ایشان دستور  کیلومتری ما عملیاتی شروع شد.  در فاصله یک 
ید و به  که برو گفته بود  که از این منطقه عملیاتی آغاز شـــود و به این دو نفر  داده بود 
کاری  کنند. در آداب و رسوم جنگ به چنین  که به سرعت فرار  دوستانتان بگویید 
گاهی یک  که  اصطالحا می گویند عملیات ایذایی؛ عملیات ایذایی به این معناست 
کوچکی را شروع می کنند تا دشـــمن مشغول شود و بعد عملیات اصلی از  عملیات 
کاری زده بود. وقتی  یک منطقه دیگری آغاز می گردد. شهید چمران دست به چنین 
که شهید چمران و دار و دسته او، از آن طرف هویزه دست به حمله زده بودند، ارتش 
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کردن آمده ایم.  گمراه  که ما این طرف بـــرای عملیات ایذایی و  کرده بود  گمان  عراق 
که عملیات اصلی آن طرف است.  کرد  گمان  پس خیالش از طرف ما راحت شد و 
که همه آتش ها به آن سمت رفت و ما با دیدن این وضعیت، فرار را بر  گاه دیدیم  به نا
یدیم. آنجا آن تصمیم به موقع و  قرار ترجیح دادیم و با ســـرعت به سمت خیمه ها دو
کنیم و امشب مزاحم  که ما 60 نفر نجات پیدا  لحظه ای مرحوم شهید چمران باعث شد 
یاد بود. بعدها 60 نفر در جنگ چیزی  شما بشـــویم! آن موقع این تعداد نیرو، خیلی ز
کال  که ما در اوایل جنگ به سر می بردیم، ما خودمان  نبود. شـــما ببینید در آن موقع 
که از تبریز و شهرهای اطراف آن اعزام شده بودیم. در آن زمان سپاه تبریز  100 نفر بودیم 
که اعزام شدیم سپاه تقریبا خالی شد.  مجموعا ۲00 نفر هم نیرو نداشت و ما 100 نفر 
که خبر سنگین و جانکاه شهادت دکتر چمران به ما رسید. بعد هم ما در آنجا بودیم 

مرکز رشد:

حاج آقا! دوره جنگ از دوران عجیب حیات ما و انقالب ماست. اتفاقات عجیبی در این دوران 
برای ما و کشور ما افتاده اســـت. جوانان زیادی به قول مرحوم آیت اهلل بهاءالدینی راه صد ساله 
کردند. شاید در هیچ مقطع تاریخی این تعداد جوان با  را به مدد ملکه شجاعت یک شبه طی 
این درایت و فهم از والیت پذیری و آمادگی روحی و جسمی این چنین حماسه باشکوهی را رقم 
کنیم تا صبح  گاهی و رشد نسل های دیگر استفاده  گر ما بخواهیم از آن برای تربیت و آ که ا نزده اند 
کردید و در آن نقش آفرینی  قیامت حرف و ســـخن و تجربه و ارشاد داریم. شـــما آن دوره را درک 

داشتید. نگاه شما به آن مقطع چیست؟

حاج آقای موسویان:

که خدای متعال در زندگی  من برای پاسخ به سؤال حضرتعالی از اینجا شروع می کنم 
انسان ها چه به صورت شخصی و چه به صورت جامعه ای واجتماعی،صحنه های خاصی 
را پیش می آورد. بزرگانی که معموال به جایی رسیده اند، آن لحظه ها را، آن روزهای خاص 
کرده و به جایی رسیده اند.  را، آن ساعات خاص را شناخته اند و حساب شـــده حرکت 
این مسأله هم در زندگی شـــخصی افراد وجود دارد و هم در زندگی اجتماعی انسان ها. 
که خداوند یک عنایت خاصی به فرد دارد را  کســـی بتواند آن لحظه های خاصی را  گر  ا
بشناسد و در آن لحظه خوِد انسان به هوش باشد و بتواند حرکت مناسب و صحیحی را 
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انجام دهد، تا آخر عمرش تقریبا برده است. واقعا دوره جنگ تحمیلی برای ایران یک 
که شرایط خاصی  دوره خاصی بود. شـــما ابتدای جنگ را در نظر بگیرید. می بینید 
کم بود، و واقعا صدام متناســـب با این شرایط به صورت حساب شده به  بر ایران حا
کرد و برد او بر اساس محاسبات امروزی و محاسبات مادی تقریبا صد  ایران حمله 
در صد بود؛ چون تازه انقالب شـــده بود و هنوز نهادهای رسمی شکل نگرفته بودند؛ 
گروه های مختلفی، هم به صورت  هنوز بسیج و سپاه به آن صورت شکل نگرفته بود. و 
کرده بودند. تقریبا از  کشور بحث هایی را مطرح  سیاســـی و هم به صورت قومیتی در 
گرگان بگیرید تا سیستان و بلوچستان  گنبد و  کردســـتان و  استان های مختلف، از 
گروه های سیاســـی  گوش می رســـید.  و خوزســـتان، برخی صداهای تجریه طلبانه به 
تندرویی نظیر منافقین و فدائی ها و دموکرات ها هم به صورت رســـمی و علنی علم 

مخالفت برداشته بودند. 
من یادم هست بعد از انقالب تقریبا ســـه ترم به تحصیل پرداختم. در اولین ترمی 
که از این 30 نفر، سه  کالس حدود 30 نفر بودیم.  کالس رفتم، در  که بعد از انقالب به 
نفر بچه مسلمان بودیم و ۲7 نفر دیگر به انواع حزب ها تعلق داشتند. ما در این جمع 
که من همیشه به جرأت، جسارت و حمیت او غبطه می خوردم. او  یکی را داشـــتیم 
گرایش ها حضور داشتند، نهج البالغه  که در آن انواع  بلند می شد در آن جمع 30 نفره 
که  گرایشی  که شما با هر  کالم موال را تفســـیر می کرد. او به همه می گفت  می خواند و 
گر بشنوید خوب است، و  ید بچه مســـلمان هســـتید و این پیام امام علی؟ع؟ را ا دار

که شده فرمایش های امام علی؟ع؟ را مطرح می کرد.  خود ولو به زور هم 
کشـــور، حزب ها و جریان های مختلف نظیر منافقین، جلسات  در شرایط آن روز 
گروه ها و احزاب برای  سخنرانی رسمی، و نه مخفیانه برگزار می کردند. هر یک از این 
خود ادعاهایی داشـــتند؛ قومیت ها برای تجریه طلبی تحریک شـــده بودند. و حتی 
در جریانات خود انقالب هم مناقشاتی بود. در تبریِز ما بین انقالبی ها اختالف بود. 
طرفداران حزب خلق مسلمان طرفدار آیت اهلل شریعتمداری بودند و حزب جمهوری 
اســـالمی، به طرفداری از حضرت امـــام؟هر؟ می پرداختند. در ایـــن میان، ارتش هم 
کرده و در مقابل امام بود،  که با شاه همراهی  تضعیف شـــده بود و به خاطر آن مدتی 
گرفته شد، اما هنوز  گرچه با تدبیر زیبای امام، ارتش مردمی اعالم و جلوی انحالل او  ا
آن ارتباط صمیمی بین ارتش و نهادهای رســـمی شـــکل نگرفته بود. در این شرایط، 
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کردند. با توجه به شرایط، پیش بینی ها این  صدام و حزب بعث عراق به ایران حمله 
کسب  که هنوز آن قوت و قدرت الزم را  که ارتش سقوط می کند. سپاه و بسیج  هم  بود 
نکـــرده بودند. منتها یک دفعه در مردم و جوانان، دمی مســـیحایی بـــه رهبری امام و 
کاشانه، و در  که واقعا ، از جان و مال و خانه و  بزرگان انقالب دمیده شد، و مردم هم 
کاری های  گذشته بودند، فدا واقع، از همه چیز خود در راه خدا و اسالم و قرآن و میهن 
کاری ها روز به روز بیشتر و بیشتر  شد و در پرتو  جانانه ای از خود نشان دادند. این فدا
که  که حتی باعث شد برخی از افرادی  گردید،  آن یک موج و خیزش عجیبی ایجاد 
گرایش ها و جناح بندی های سیاسی خاص خودشـــان را داشتند، اندک اندک  قبال 

کنند و وارد خط انقالب و امام و جبهه و جنگ شوند. خط خود را جدا 
کـــه واقعا عرضه  کشـــور ما  گر چـــه انصافا جوانان برومندی از  در نتیجـــه ی جنگ ا
و قابلیت اداره یک اســـتان و یک وزارتخانه را به راحتی داشـــتند، در عملیات های 
مختلف به شهادت رسیدند، و آسیب هایی به سرمایه های انسانی و فیزیکی ما وارد 
کرد، توانست  کشور حلول  که در هشت ســـال دفاع مقدس در  آمد، اما آن روح الهی 
که بعدها ممکن بود رخ دهد،  کند. و در مقابل خیلی از حوادثی  کشور را واقعا بیمه 
یکرد نظامی در برابر ملت  که دشمن از اتخاذ رو توانست یک حالتی را به وجود بیاورد 

کرد. کشور را بیمه  ایران واقعا مأیوس شود. آن رشادت ها و آن شهادت ها 
یکرد دشـــمن در قبال ملت ایران متمرکز در حوزه اقتصادی اســـت. چند   امروز رو
کرده و امسال این حرکت بسیار  که او حرکت خود را در این راســـتا آغاز  سال اســـت 
ی مباحث اقتصادی  گذاشتن حضرت آقا رو مشهودتر و روشن تر شده است. دست 
در چند سال اخیر، نشـــان  از این مسأله دارد. متاسفانه در برابر این چالش در داخل 
گاهی حتی خوِد مـــا در این هجمه  کـــه  نیز، تدابیر الزم اندیشـــیده نشـــده و می بینیم 
گر فرصت شد در این  که حاال یک وقتی ا اقتصادی ابزار دست دشـــمن می شـــویم؛ 

باره صحبت می کنیم.
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مرکز رشد:

که از تبریزی  درباره این بیانی که حضرتعالی داشتید، سؤالی از خدمتتان داشتم: چه می شود 
که آن موقع جمعیتی نزدیک به 23 هزار نفر داشته، فقط 100 نفر آن هم با آن حالت غریبانه و با 
5 اسلحه به جبهه می آیند؟ به نظر حضرتعالی آیا می توانیم در مقایسه آن زمان با شرایط امروز، 

که االن خیلی شرایط بهتر از وضعیت آن دوران است؟ بگوییم 

حاج آقای موسویان:

بله! در آن موقع مســـائل مختلفی دست به دســـت هم داده بود. ما خودمان ۲ نفر 
که ما  گفتم  هم کالسی بودیم و رفتیم برای اعزام به منطقه اجازه بگیریم. بنده در آنجا 
که به شهادت هم رسید، از قوت  یم و برمی گردیم؛ اما آن دوست ما  یکی، دو ماه می رو
پیش بینی بیشتری برخوردار بود، و درخواست یک سال مرخصی داشت. من خودم 
کار جنـــگ را تمام می کنیم و بر می گردیم. مردم  که ما در مدت یک ماه  فکر می کردم 
که خوِد جنگ برای مردم به آن شکل  هم غالبا همینگونه بودند. دلیل آن هم این بود 
که با  ترسیم نشده بود و هنوز عمق فاجعه مشخص نبود. مردم هم احساس می کردند 
گذشته، شهرها و به صورت  گرفت. از این  همین مقدار نیرو می شود جلوی دشمن را 
گروه ها و احزاب بود. در خود شهر تبریز،  کش مکش های سیاسی  کشور، نیز درگیر  کلی 
که اندک اندک  در اوج این جریانات، مسائل مختلفی طرح می شد. بعد از این بازه بود 
یج تحت تأثیر صحبت های بی نظیر  گرفتند و به تدر تشکل ها و سپاه و بسیج شکل 
کشور به وجود آمد.  حضرت امام؟هر؟، حس رشادت و ایثارگری، و حس جنگ در 
که از سال دوم جنگ، بحث حرکت های  که ما شاهد هستیم  به همین دلیل است 

چند صد هزار نفری و میلیونی مطرح شد.
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مرکز رشد:

گردان های لشکر  که من می دانم، برادر کوچکترتان در قامت یکی از فرمانده  حاج آقا آن طور 
گر ممکن است درباره برادر شهیدتان برای  عاشورا، در جنگ تحمیلی به شهادت رسیده اند. ا

ما بفرمایید. آیا از روزهای قبل از شهادت ایشان خاطره ای در ذهن دارید؟

حاج آقای موسویان:

که »من تا جنگ  کند، اما به ما می گفت  که ازدواج  ما بارها به ایشان اصرار می کردیم 
که جزو فرمانده های  تمام نشود، ازدواج نمی کنم«. تقریبا از اوایل جنگ تا اواخر جنگ 
لشکر عاشورا شده بود، برای ازدواجش، از ما اصرار بود و از ایشان انکار. تا اینکه یک 
گرفته است. ما  که تصمیم به ازدواج  گفت  ماه مانده به شهادتش، خودش آمد و به ما 
گفتگوهای اولیه را سریع انجام دادیم و مراسم عقد ایشان به راه شد. ده روز بعد از  هم 
گر مسأله عقد ایشان پیش نمی آمد،  کشید و به شهادت رسید. ا که ایشان پر  عقد بود 
کامال طبیعی بود. چون چندین بار  ماجرای شهادت سید محســـن برای خانواده ما 
مجروح شده بود و یک آمادگی ای در خانواده بود. خودش هم خیلی با مادرم درباره 
که »سید محسن من نگرانت می شوم«.  شهادتش شوخی می کرد. مادرم به او می گفت 
که مادرجان! ما دیر یا زود به هم می رســـیم.  که »نگرانی ندارد  او هم پاســـخ می گفت 
که بعضی از  که »بابا هر وقت  گاهی بـــه او می گفت  که«. پدرم هم  اینها نگرانی ندارد 
که برای دادن خبر شهادت تو  این پاسدارها به سمت مغازه من می آیند، فکر می کنم 
کند، دو نفر از پاسدارها را  می آیند«. سید محسن هم برای اینکه خیال پدرم را راحت 
که این دو نفر مسئول دادن خبر شهادت اند نه بقیه پاسدارها.  گفته بود  نشان داده بود و 

که اتفاقی افتاده است.  گر این دو نفر به سویت آمدند بدان  ا
برادرم به شهادت رسیده بود و آن دو پاسدار به سوی مغازه پدرم راهی شده بودند. 
که این  کسی جرأت نمی کرد  پدرم خبر نداشت اما بقیه همسایه ها مطلع بودند ولی 
خبر را به پدرم بگوید. آن دو پاســـدار مخصوص به مغازه پـــدرم آمده بودند، حاج آقا 
که یک جـــور خاصی اطرافش را  که هـــم آن دو نفر را دیده بود و هم همســـایه ها را  هم 
گرفته اند، ماجرا را فهمیده بود. خانواده ما آماده ی این خبر بودند؛ اما اینکه تازه ده روز 
کرد. من پیش از شهادتش  گذشته بود و او شهید شد، خانواده ما را اذیت  از عقدش 
که بحث  کیفیت شـــهادت او هم را دیده بـــودم. وقتی  خواب شـــهید شـــدن و حتی 
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کنم؛ چون این خواب را دیده بودم. ولی  کرد نتوانســـتم مخالفت  ازدواجش را مطرح 
که »ان شـــاءاهلل خواب است دیگر و درست نیست و تعبیر دیگری  با خودم می گفتم 

دارد« اما سرانجام به وقوع پیوست.

مرکز رشد:

گر مـــا بخواهیم فرهنگ و ِالمان هـــای جنگ نظیر تقوا و نظم و مراد داشـــتن و ... را  حاج آقا! ا
کار برای ما در  کنیم تا جهاد اقتصادی محقق شـــود، نقطه آغاز این  به فضای اقتصادی منتقل 
که اکنون در این  دانشگاه امام صادق؟ع؟، برای دانشجویان رشته مدیریت و اقتصاد و دوستانی 
جلسه حضور دارند، به نظر شما چه می تواند باشـــد؟ چطور باید آن فرهنگ و روحیه را منتقل 
گر ممکن است  گر بچه های ما بخواهند بین الطلوعین بیدار باشند، چه باید بکنند؟ ا کنیم؟ مثال ا
که صاحب تجربه هستید، لطفا  کنید. شما  برای ما نســـخه ای بپیچید و درمانی برای ما تجویز 

برای ما در این فضا صحبت بفرمایید.

 حاج آقای موسویان:

که  که فرمودید، من به یاد خاطره ای مربوط به ســـال 79 افتادم. حضرت آقا  این را 
که بروند و یک دیدار شـــخصی  به قم تشـــریف آورده بودند، همه صف می کشـــیدند 
با ایشـــان داشته باشند. دســـتی با آقا بدهند و یک جمله ای بگویند. بنده از یکی از 
که به خاطر جراحت های ناشـــی از جنگ هم بعدها به رحمت خدا رفت،  دوستان 
گفتید؟«  که این همه ساعت در صف ایستادید، به حضرت آقا چه  پرسیدم: »شما 
که  کنید  کردم لطفا در نماز شب های خود دعا  گفت: »به حضرت آقا عرض  ایشان 
کردید بنده به  که شـــما این سؤال را مطرح  نماز صبح  های ما قضا نشود!«. حاال هم 

همان حال و هوای عجیب آن روزها برگشتم. 
کاری به دانشگاهی رفتم، دیدم سوت و  یک روز من صبح اول وقت به خاطر یک 
که باید سحر را  یم  کور است و پرنده ها هم در خواب هستند. ما روایت های متعدد دار
غنیمت شمرد؛ حافظ هم وقتی هر چه به دست آورده را نتیجه دعای سحری می داند، 
دارد همین نکته را می گوید. ســـحرخیزی هم اثر فیزیکی دارد و هم اثر معنوی خیلی 
خاص. خودتان چند بار این تجربه را داشته باشید، اثراتش را حس می کنید. دلیل 
که خداوند برای ساعات و روزهای خاصی، حکمت هایی  این مسأله هم این است 
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گناه را مرتکب شدند و  قرار داده است. حتی دارد وقتی فرزندان حضرت یعقوب آن 
که برایشان دعا و استغفار  کردن به پیش پدر آمدند، و از پدرشان خواستند  برای توبه 
گفت  کند و از سویشان از پروردگار طلب بخشـــش نماید، حضرت یعقوب به آن ها 
که حتی دعای شخصی مثل  که شب جمعه برایتان دعا می کنم. این نشان می دهد 
پیامبر نیز در یک لحظه خاصی به اجابت نزدیک تر است. روایات متعددی در رابطه 
کنید  با سحرخیزی و مسائل صبحگاهی مطرح شده است. ببینید روایات را، و سعی 
کنید شب ها زودتر بخوابید. این ها واقعا خیلی  کنید. از آن طرف هم سعی  به آن عمل 
کنید نمی شود. خیلی  که فکر  آثار و برکات دارد. شدنی هم هست و اینطور نیست 

کرد به این توصیه و آن را عملیاتی نمود. راحت می شود عمل 

مرکز رشد:

از اینکه باز توفیق شد و برای مرتبه سوم توفیق دیدار و هم صحبتی با حضرتعالی فراهم شد 
که از محضر شما بهره مند شویم.  خدا را سپاسگزاریم. ان شـــاءاهلل باز هم توفیق داشته باشـــیم 

کی باشد حاج آقا؟ دیدار چهارم مان 

حاج آقای موسویان:

یم... گر باشیم و زنده باشیم، بازهم قرار می گذار ا
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٭   استاد که باشی این گونه می شوی...   ٭

با رفتنت همه خالی می شوند
احساس غربت می کنند

مزه تلخ تنهائی سراغ شان می آید...
خاطره ها زنده می شوند 

اما حسر ت ها هم، پابه پای شان رخ نمائی می کنند

٭   استاد که باشی این گونه می شوی...   ٭

همه، قصه شیرین با تو بودن را می گویند
و از تلخی بی تو بودن مویه می کنند،

ناله سر می دهند،
فریاد می زنند..

کنند نمی خواهند باور 
و خود را پشِت خاطراِت رنگِی بودنت مشغول می کنند

اما تو نیستی...
که با تو جان می گرفتند  و همه خوبی ها 

حاال، با تو رفتند...
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٭   استاد که باشی این گونه می شوی...   ٭

اسمت، رسمت، عکست، خطت، 
کتابت همه یادآور توست

اما باز به دنبال اسمت، رسمت، عکست، خطت
کتابت می گردند و 

بیشتر و بیشتر...
انگار زود بود اینها »خاطره« شوند

و قصه با تو بودن، 
یک روایت، یک هجرت، یک فراق و یک داغ...

٭   استاد که باشی این گونه می شوی...   ٭

برای دردها، درمانی
برای دلها، مرهمی

برای جانها، جان بخشی
برای دستها، دستگیری

برای پاها، هم راهی
برای نفس ها، هم دمی

ی، که می رو و وقتی 
من می مانم و تنهائی ها 

من می مانم و دردها
من می مانم و امید و رجا

که رهایم نمی کنی... می دانم 
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٭   استاد که باشی، این گونه می شوی...   ٭

عزیز، انیس، قرین..
نور، سرور...

رفیق، شفیق...
که رفته ای و حاال 

کرده ایم  گم  گنجی  انگار ما 
که نشانی آن،

مستقیم بیت النور خدا است...
ان شاءاهلل دوباره زائرت باشیم...


