ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

ﯾﺎدﻣﺎن ﯾﺎور ﻣﺤﺮوﻣﺎن
ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ اﯾﺮواﻧﯽ در ﺳﺎل  1315در ﺧﺎﻧﻮادهای دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻠﯿﻠﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻮد .واﻟﺪ
ﻣﻌﻈﻢ اﯾﺸﺎن ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺠﺖ اﯾﺮواﻧﯽ )ره( از اﻋﺎﻇﻢ ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی و ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﺑﺤﺚ و ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺎرج اﯾﺸﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎم و ﺧﺎص ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮ دو ﺟﺪ ﭘﺪری و ﻣﺎدری ﻧﯿﺰ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻃﺮاز اول ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻧﺠﻒ
اﺷﺮف ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم اﯾﺮواﻧﯽ دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﺬراﻧﺪه و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﺤﻀﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ واﻟﺪ ﻣﺎ
ﺟﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دروس ﻓﻘﻬﯽ و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎت دروس ﻋﻠﻤﯽ را در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻃﯽ ﻧﻤﻮده و در ﺳﺎل  1332وارد
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ و ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﭘﺮزﺣﻤﺖ آﺑﺎء و اﺟﺪاد ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﻣﺮﺣﻮم اﯾﺮواﻧﯽ ﻧﺰد ﺣﻀﺮات آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺷﺎﻫﺮودی ،داﻣﺎد و اراﮐﯽ ﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ ﻧﻤﻮد و درس ﻓﻘﻪ و
اﺻﻮل را از ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در ﺳﺎل  1342از ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺳﻄﻮح در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد.
ﻣﺮﺣﻮم اﯾﺮواﻧﯽ ﭘﺲ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺘﻤﺸﺎﻫﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار،
اﻣﺎﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺰرگ ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را در ﺳﻨﮕﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺴﺘﺮش داده و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻣﻨﻪدار و
ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﻢ و ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﻘﻼب و ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼم درآورد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ﻃﻮل دﻫﻪ
 50ﮐﻪ اوج اﺧﺘﻨﺎق و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮد اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺗﻬﺮان و اﺣﯿﺎء ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه،
ﺧﺪﻣﺖ ارزﻧﺪه دﯾﮕﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﺖ
و اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم اﯾﺮواﻧﯽ در راه ﺣﻖ و اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺎرزی ﻧﺴﺘﻮه و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد و آزار و اذﯾﺖ ﻓﺮاوان رژﯾﻢ و دﺳﺘﮕﯿﺮیﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺎواک و ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﻋﺰم و اراده اﯾﺸﺎن ﺧﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﺼﻦ در
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﺣﻀﺮت اﻣﺎم اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی اﯾﺸﺎن و ﻋﺪهای از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم اﯾﺮواﻧﯽ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺑﻌﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﺑﻪ واﻗﻊ ﺧﻮد را وﻗﻒ اﻧﻘﻼب ﻧﻤﻮد،
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی و ﻣﻬﻤﯽ از ﺳﻮی
رﻫﺒﺮ ﻓﻘﯿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﻮل ﺷﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم راﺣﻞ در ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ آﻗﺎی ﺣﺎج
ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ اﯾﺮواﻧﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:
اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺗﻬﺮان
ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز ﺗﻬﺮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻀﺮت اﻣﺎم در ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن
دﺑﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز ﻏﺮب ﺗﻬﺮان
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب ﺗﻬﺮان
ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ  17ﺗﻬﺮان
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺘﺎد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر آزادﮔﺎن
ﻣﺮﺣﻮم اﯾﺮواﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ و ﻣﺘﺎﻧﺖ و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺻﺪﯾﻖ اﻧﻘﻼب ،ﯾﺎر ﺑﺎوﻓﺎی اﻣﺎم و رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ،ﺑﺎور ﻣﺤﺮوﻣﺎن ،ﮐﻔﯿﻞ ﯾﺘﯿﻤﺎن ،ﭘﻨﺎه ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ،ﺣﺎﻣﯽ آزادﮔﺎن ،از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻘﻪ را ﻧﯿﺰ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﻨﯽ در ﺗﻬﺮان از آﺛﺎر ارزﻧﺪه آن ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم «ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮواﻧﯽ ﺣﻮزه
ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻃﻼب دﯾﻨﯽ» ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث آن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎی ﻣﻬﺪﯾﻪ ﻧﯿﺰ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﻓﻘﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﭘﺲ از آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺮواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم اﯾﺮواﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻋﻮاﻗﺐ آن آﮔﺎه ﺑﻮد وﻟﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎه در ﭼﻬﺮهاش ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻮن ﮐﻮﻫﯽ از اﯾﻤﺎن و ﺻﻼﺑﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
اﯾﺸﺎن در ﺳﺎﻟﺮوز رﺣﻠﺖ ﺟﺪ ﺑﺰرﮔﻮارش ﺣﻀﺮت ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ و اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ و ﺳﺒﻂ ﻧﺒﯽ اﮐﺮم اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ،دارﻓﺎﻧﯽ را وداع
ﮔﻔﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﺳﺘﺎن ،آﺷﻨﺎﯾﺎن ،ﻣﺮﯾﺪان ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا ،ﺟﺎﻧﺒﺎزان ،آزادﮔﺎن و ﻣﺤﺮوﻣﺎن را ﻏﺮق ﻣﺎﺗﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺮدم ﻗﺪرﺷﻨﺎس و اﻣﺖ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮز و ﮔﺪاز و ﺷﻮر و ﺷﻮق ﻓﺮاوان ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای از اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر و ﻣﺒﺎرز ﻧﺴﺘﻮه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ

آوردﻧﺪ .ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺑﺎﺷﮑﻮه ،ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﺘﻢ ﻣﺘﻌﺪد ،ﻫﻔﺘﻪ ،ارﺑﻌﯿﻦ ،اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﺟﺮاﯾﺪ و اﻇﻬﺎر ارادت ﺑﻪ ﻃﺮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از
اﯾﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد .ﻏﻢ و اﻧﺪوه و ﻓﻘﺪان اﯾﺸﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﮔﺮدان و ﻣﺮﯾﺪان ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،آﯾﺎت ﻋﻈﺎم،
ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻠﯿﻠﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺧﻄﺒﺎء ﮔﺮام ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻘﯽ ،ﻓﺎﺿﻞ ارﺟﻤﻨﺪ و روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرز ﺑﻮد.

