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اصفھان و ملي شدن صنعت نفت ايران مايعل  

جعفريان رسول   
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  مقدمه
در سالھاي اخیر، دھھا عنوان کتاب در باره دکتر مصدق نوشته شده و چنین وانمود شده است که وي رھبري بي نقص 

روحانیت و در  به عالوه در اين کتابھا تالش شده است تا سھم . اند او، يکسره بر خطا بوده  بوده و جناح مقابلو عیب 
  .اند دست افرادي معرفي شود که متھم بوده رأس آنان آيت اهللا کاشاني ناديده گرفته شده و وي آلت 

  
بناي آن نداريم تا .  مي خواھیم يا براي زير زمین ن يا کسي را براي آسما.  اين قبیل برخوردھا در کشو ما پرسابقه است

  . افراد را براي روي زمین استفاده کنیم
  

اين افراد نه تنھا خود چنین . و يا سپید ببینند  به عبارتي ھمیشه و تقريبا ھمه جناحھا دوست دارند ھمه چیز را يا سیاه
بینند آنان را ھم از  مي  رتي با طرف اما ھمه جانبه نگر را کهطرف يا به عبا ھاي افراد بي ھا و گفته کنند بلکه نوشته مي

، حسني را از کسي وصف کرد، حتي  مثال اگر کسي از روي اين نوع نگاه ھمه جانبه. کنند ظن خود تفسیر و تأويل مي
ھاي  شخاص و تشکل، ا موضوعات  ما اين داستان را در باره. تابند اگر ده ھا نقد ھم به او وارد کند، اين افراد بر نمي

، دارالتبلیغ اسالمي و بسیاري از مسائل ديگر و اشخاص  ، انجمن حجتیه نمونه آن دکتر شريعتي.  ايم مختلف داشته
  . ديگر است

  
، کساني ھم  در مقابل. ، ھمان طور که شريعتي براي گروھي بت شده بود اي بت شده است دکتر مصدق براي عده

  .سر تا پا عیب ببینند اصرار دارند تا دکتر مصدق را
  

، و نیز  شخصیتي بسیار برجسته است  اکنون روشن است که صرف نظر از شخصیت ديني آيت اهللا کاشاني که
، با حمايت مردم و علما مظھر مبارزات ملي ايرانیان در برابر  شخصیت ملي دکتر مصدق که به ھر روي در يک دوره

گردد و  بسیاري از خطاھا به آنان بر مي. د که قابل دفاع نبوده و نیستنداستعمار بود، در اطراف ھر دو، کساني بودن
  .نابجاي رھبران به آنان بود  اش به اطمینان البته ريشه

  
اسالمي نبوده ـ برخالف فدائیان اسالم که   اما اين که آيت اهللا کاشاني به عنوان يک عالم ديني در پي تحقق حکومت

تواند او را از طرفداران تحقق حکومت اسالمي در آن  روشن است و کسي نمي خواستند ـ کامال چنین چیزي مي
  .شرايط بداند

  
کنند، در بسیاري از موارد قادر  عیار تکیه مي در برابر، کساني ھم که بر شخصیت دکتر مصدق به عنوان يک ملي تمام 

وي . به خود او و نھضت زد، نخواھند بود ترين ضربه را ھاي غیر دمکراتیک وي که مھم ھاي موجود و روش به حل دشواري
، چه کسي است که تا اين اندازه به  در يک نظام دمکرات. مجلس را از بین برد و ھر روز خواستار اختیارات بیشتربود

توجھي به آراي مردم و  يعني بي تر روي آورد؟ ھشدارھاي مکرر آيت اهللا کاشاني در اين زمینه  ھاي غیردمکراتیک روش
ھاي  ، کاشاني مدافع دمکراسي است و دکتر مدافع روش تواند نشان دھد که دراين نزاع به خوبي مي ، مجلس

  . ھاي واھي غیردمکراتیک با بھانه
در سالھاي اخیر در میان انبوه کتابھاي موجود آثاري . به ھر روي بايد اجازه داد تا تحقیقات بدون پیشداوري به پیش برود

آقاي محمدعلي   شايد يکي از بھترين اين کارھا، کتاب.  رک بوده فراوان نوشته شده استکه مبتني بر اسناد و مدا
اي که با عنوان  و تعلیقه) ٣٧٨،  ، کارنامه تھران(انتشار يافته است »  خواب آشفته نفت«موحد باشد که تحت عنوان 

  . بر آن نوشت» ھا ھا و ناگفته گفته«
  

  .اواني داشت که خوشبختانه رھبران دوره بعد از آن نتايج روشني گرفتندھاي فر نھضت ملي شدن صنعت نفت تجربه
  
دلیل آن ھم به جز فقر فکري و . ترين نتايج آن بود که اين نھضت فاقد يک انديشه و تفکر منظم بود يکي از مھم. ١

تالش  سي ، صورت اين نھضت بود که براي تحقق يک ھدف اقتصادي و اندکي سیا سیاسي در جناح ملي و مذھبي
روحانیت دريافت که بايد به فکر انديشه سازي  اي که گرفته شد آن بود که جبھه متدين و به خصوص  نتیجه. کرد مي

ھا  ھا آنان را به جبھه مذھبي به عالوه سرخوردگي بسیاري از ملي. ھا جلو افتادند ، ديندارھا از ملي در اين زمینه. باشد
  .متدين ھموار کرد  ا براي جبھهو تا نھضت خرداد که راه ر. کشاند
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سلطنت در ايران سابقه . توان از آن غفلت کرد اي است که نمي اين نکته. ، ھنوز زمان مرگ سلطنت نبود اين زمان. ٢
جايگزين و آلترناتیو   ، زمان الزم بود تا سلطنت يک در اين زمینه.  ديرينه داشت و با عقايد عرفي و عامیانه پیوندي عمیق

ھا قادر به  ھا و کمونیست ملي. بايست قبلي را از بین ببرند ھاي مردم قانع شوند که مي شته باشد تا تودهجدي دا
، ھم  سالھا گذشت و با استفاده از آن تجربه. روحانیت ھم ھنوز دستش خالي بود. جايگزيني نبودند ايجاد چنین 
  ، ھیچ کس پیروز نشد و اين آشکارا است که ملي در نھضت. پديد آمد  آبرو شد و ھم يک جايگزين معقول سلطنت بي

گذاري کردند و  ھا با تمام وجود سرمايه اما مھم آن بود که ملي.  اشتباھاتي در ھر چند طرف وجود داشته است
  . پیش آمد و فرصت را براي بعد نگاه داشت  شکست خوردند و روحانیت با احتیاط

  
مربوط به نفت و مسائل اقتصادي و   يکي آنچه که. آمد پیش مي، دو قسم مسأله  در نھضت ملي شدن نفت. ٣

کمونیستھا . دوم مسائل فکري و فرھنگي که به دلیل باز شدن نسبي فضاي سیاسي مطرح گرديد. سیاسي آن بود
. آمد در اين ماجرا شکست سختي خوردند  به رغم سروصداھاي فراوان به دلیل مشکالتي که براي حزب توده پیش

ھا  انديشه ، توانست  نیز که با احتیاط پیش آمده بود، يعني مراجع محلي درگیر بود نه مرجعیت مطلقه و عامهروحانیت 
طي اين ماجرا حوزه با مسائل سیاسي و مذھبي جاري در جھان اسالم آشنا . و موقعیت خود را در عمل محک بزند

. ن را براي يک پرش فکري و سیاسي آماده کردھاي جوان را سخت به انديشه واداشت و آنا طلبه  شد و اين تحول
  . اش را در نھضت اسالمي خرداد مشاھده کرديم تحولي که در سالھاي بعد از آن شاھد ھستیم و نتیجه

.  ، در میان مشروطه و انقالب اسالمي يک نقطه با اھمیت است به نظر نويسنده اين سطور تجربه ملي شدن نفت. ۴
فکران حضور داشتند، اما سیر کلي ماجرا به سمت عرفي شدن بود و روحانیت به اجبار در مشروطه روحانیت و روشن
،  رنگ ـ بودند اما به عکس مشروطه ھا ـ گرچه کم  ، روحانیت و ملي در انقالب اسالمي.  کنار گذاشته شد يا کنار رفت

. میاني و يک تجربه جالب بود مرحله  ، نھضت ملي شدن صنعت نفت يک در اين میان. حرکت در مسیر ديني شدن بود
ھا نتوانستند اوضاع را دراختیار  ، ملي خود را نشان دھند پديد آمد و در اين میان  ھاي مختلف فرصت براي آن که گروه

البته داليل سیاسي . ھاي شخص دکتر مصدق بود گري برخي از افراد و يکدندگي ، افراطي دلیل آن ھم ناپختگي. بگیرند
. کودتاچي از آب درآمدند  ، سیستم امنیتي خود را در اختیار کساني قرار داد که دکتر مصدق.  شتو امنیتي ھم دا

اين . ھا بود روحانیت فعاالنه شرکت کرد اما رھبري در اختیار ملي.  ھرچه بود، نھضت ملي را بايد قدم میاني دانست
  .در حافظه بسیاري ماندگار شد و بعدھا آن تجربه تکرار نشد  جريان

  
  

   چند نکته
   نکته اول

  
حاج سید محمد تقي خوانساري بود که آن   ھا با ملي شدن نفت ھمراھي کرد آيت اهللا تنھا مرجعي که از درجه اولي

از علماي   آيت اهللا حاج شیخ عباسعلي شاھرودي ھم که اين زمان. زمان در قم اقامت داشت و از مراجع ثالث بود
از (ھمچنین آيت اهللا حاج سید محمود روحاني . وم ملي شدن صنعت نفت صادر کرددرجه دوم قم بود، فتوايي در لز

  ). ھاي قم خاندان روحاني
  

  .جانبدار ملي شدن صنعت نفت بودند)  مرجعیت به لحاظ رتبه (اما در شھرستانھا، شماري از روحانیون درجه دوم 
  

  .اي نام برد اي و میرزا محمد باقر کمره کمره ا خلیل ، به جز آيت اهللا کاشاني که محور بود، بايد از میرز در تھران
  

  . از شیراز آقاي آيت اهللا بھاءالدين محالتي
  

  .، آيت اهللا خادمي و چند نفر ديگر از اصفھان آيت اهللا چھارسوقي
  

  . از گیالن آيت اهللا حاج سید باقر رسولي
  

  . از مازندران آيت اهللا حاج شیخ ولي اهللا مدرسي مازندراني
  
ھم در اين باره ... ئت علمیه برخي از شھرستانھاي ديگر از جمله شھرستان قمشه يا جمعي از طالب قم وھی

  .ھايي ارائه کردند بیانیه
  

.  اند که جاي آن در اينجا نیست مختلفي را برشمرده براي اين اقدام او داليل . اما آيت اهللا بروجردي وارد اين ماجرا نشد
  :پاسخ دکتر مصدق نوشت اين بود در  ايشان نھايت چیزي که
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برخي از علما . »نمايد موفقیت جنابعالي را در تقويت اسالم و اصالح امور عامه مسلمین از خداوند تعالي مسألت مي«

  ]١.[عبارات را داشتند ، ھمین قبیل  ھم به پیروي از ايشان
  

به ھمین .  وعیت ورود در اين قضايا نگرفت، کسي عدم شرکت آيت اهللا بروجردي را به معناي نفي مشر از روحانیون
اهللا کاشاني را لبیک  بیشتر آنھا، در واقع دعوت آيت. دلیل در تھران و بیشترشھرستانھا روحانیون وارد ماجرا شدند

، روحانیون فعال در نھضت ملي  کردند، اما در ادامه اين روحانیون تا ماھھاي پاياني دکتر مصدق او را ھمراھي مي. گفتند
  :شدند دو دسته 

، به تدريج جانب دکترمصدق را گرفتند و طبعا ـ و به خصوص در  اي که پس از مشارکت اولیه نخست دسته:  الف
سید ابوالفضل و (در اين زمینه بايد از برخي از علماي تھران ياد کرد که از آن جمله اخوان . شھرستانھا ـ در اقلیت بودند

گرچه با احتیاط به حمايت از دکتر مصدق تا روزھاي آخر   ز اتحاديه مسلمین ھمکساني ا. زنجاني ھستند) سید رضا
  .ادامه دادند

  
دسته دوم کساني بودند که به حمايت از آيت اهللا کاشاني پرداختند و به ھمین دلیل از در مخالفت با دکتر مصدق :  ب

،  يعني آيت اهللا بروجردي و ديگر روحانیون ساکت کساني که از اول داخل در اين ماجرا نشدند، اين جمع ھمراه . درآمدند
، به مخالفت با مصدق  بیشتر به دلیل روي کار آمدن کمونیستھا، و نیزاختالفات گسترده آيت اهللا کاشاني با دکتر مصدق

 اي براي دکتر مصدق و فرصتي براي ضربه  کنار کشیدن آنان. روحانیون اصفھان در اين دسته جاي دارند. پرداختند 
بايد گفت .  ، نیامدن کمونیستھا بود نه آمدن سلطنت براي اين جماعت اھمیت داشت  بازگشت شاه بود، ھر چند آنچه

  .، فیروزآبادي از آن شمار بودند ، رضوي قمي اخوان زنجاني. ھیئت علمیه تھران جانبدار دکتر مصدق بود
  
  
  

   نکته دوم
  

  آيا نھضت ملي يک نھضت ديني بود؟
  

در .  ، يک حرکت الئیک و غیر ديني بوده است خیر اينچنین وانمود شده است که نھضت ملي از اساسطي سالھاي ا
  مبناي اين تحلیل آن] ٢.[» کل نھضت ملي اساسا ماھیتي غیر مذھبي داشته است«اين باره ادعا شده است که 

؛ چنان که اين وضعیت  بود و نه ساکت فعال برد، نه  است که روحانیت در اين شرايط ھنوز در يک دوره تدافعي بسر مي
شانزده  ، طبقه متوسط جامعه که ده درصد فعال جمعیت  در اين مقطع. آيد از مواضع امام در کشف االسرار به دست مي

کردند،  میلیوني ايران بودند، بیش از آن که از رھبران روحاني حرف شنوي داشته باشند از جريان روشنفکري پیروي مي
نفوذ . گرايي سخت مورد حمله واقع شده بود ، دين گشت و طي آن دوره آنان به دوره رضاخان باز مي  تربیتچون سابقه 

ھاي بنیادي و زيرين جامعه  ، دين در بخش با اين ھمه. حزب توده ھم در اين جمعیت ده درصدي ازھمین بابت بود
بودن آن »  ديني«در نھضت نفت به معناي  مسلما حضور روحانیت. استوار بوده و منتظر فرصت بود تا ظاھر شود

يک جنبش ديني   ، بیش از آن که روحانیت حضور داشت و اکنون واضح است که آن جنبش  ، زيرا در مشروطه ھم نیست
توانسته فتاوي علما و  ، از اين زاويه که انگیزه حضور توده مردم مي با اين ھمه.  باشد، يک جنبش عرفي بوده است

اين مطلب را کسي .  ن باشد، بايد انصاف داد که سھم روحانیت در اين ماجرا بسیار قابل توجه بوده استحضور روحانیو
  .تواند انکار کند که فکرش خالي از غرض باشد نمي

   نکته سوم
  

ھا،  يغفلت کرد و آن اين که به رغم ھمه دشوار ، نبايد از يک نکته  ، ملي باشد يا نباشد، در ارتباط با دين دولت مصدق
داشت و دست کم در   ، نیاز به حضور روحانیون دکتر مصدق به ھر دلیل. در جامعه افزوده شد  ، بر نفوذ روحانیت در کل

  .ھاي آنان شده بود از خواسته انديشید و اين سبب اعتناي او به برخي  اوائل چنین مي
  

در . راي نفوذ بیشتر روحانیت در جامعه فراھم کردعالوه آيت اهللا کاشاني با نفوذي که به دست آورده بود، زمینه را ب
، توانستند با نفوذي که به لحاظ سیاسي به دست آوردند در برخي از امور شھر مداخله  بسیاري از شھرھا، روحانیون

؛  ، وجھي از نفوذ دين است البته مقصود از نفوذ روحانیت.  يک نمونه ھمین آيت اهللا چھارسوقي دراصفھان است. کنند
عزت اهللا سحابي براي نشان . ھم باقي ماند چیزي که به ھر روي در اين دوره تا حدودي تقويت شد گرچه مشکالتي 

در )  ع(حسین   از جمله به استشھاد دکتر مصدق به حرکت امام. کند چندين مورد استناد مي  دادن تدين دکتر مصدق به
  :نويسد اما در باره دوران نخست وزيري وي مي.  مجلس چھاردھم
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ھايي از  توان به نمونه ، اقداماتي انجام داد که مي در زمینه اجراي منويات مذھبي و تعمیق ھويت ديني[  دکتر مصدق]
رمضان صادر کرد که در   اي در باره رعايت مقررات مذھبي در ماه مبارک بخشنامه ١٣٣٠خرداد  در چھارده . آن اشاره کرد

در امر عزيمت حجاج به مکه معظمه دولت اقداماتي انجام داد که  ھمچنین .  شده استھمان روز چاپ   روزنامه اطالعات
اي که براي جرايد از جمله  از جمله آيت اهللا چھارسوقي اصفھاني طي نامه.  مورد تشکر عالمان ديني قرار گرفت

، تشکر و سپاسگزاري  مل آوردهواسطه توجھي که به امر زايران مکه معظمه به ع  روزنامه اطالعات فرستاد، از دولت به
علما . تعطیل رسمي اعالم شد)  ع(جعفر صادق   روز وفات امام ١٣٣٠، يعني سال  ھمچنین از ھمین سال. کرد

صدوقي ھمداني در  از جمله مرحوم آقا شیخ بھاءالدين .  ھايي صادر و تشکر کردند و در جرايد چاپ شده است بیانیه
مرداد قانون منع پیاله فروشي  ٢٣در .  چاپ شده است ١٣٣٠مرداد   زنامه اطالعات ششماين ارتباط تشکر کرد که در رو

با استفاده از اختیارات خود، قانوني را   دکتر مصدق. يعني از اين تاريخ ديگر امکان پیاله فروشي نبود. االجراء کرد را الزم
نون به فاصله شش ماه ورود و تھیه و خريد و مکلف است از تاريخ تصويب اين قا دولت «تصويب کرد به اين شرح که 

 ١٣٣٣ھاي الکلي و ھمچنین تھیه و خريد لول ترياک و مشتقات آن و نیز کشت خشخاش را از سال  مصرف کلیه نوشابه
صفحات بعد ھم شواھد  ايشان طي ] ٣.[ به بعد در سراسر کشور ممنوع سازد به استثناي مصارف طبي و صنعتي

  دوره دکتر مصدق اوج: نويسد تقابل دکتر مصدق وعالمان ديني اين دوره دارد و در نھايت ميديگري براي ھمراھي م
جمله اخیر او طعنه بر چیز ديگري ]۴.[ حضور عالمان ديني در امور سیاسي و اجتماعي به شیوه غیر ابزاري است

، در سطح سیاسي ھم مداخالتي  ھا داشت در اين دوره روحانیت در توده  اما به ھر روي به نفوذ سنتي که.  است
  . شواھد اين امر است ترين  تشکیل فراکسیون روحانیت در مجلس ھفدھم يکي از مھم. کرد مي
دانیم که قانون منع مسکرات از زمان طرح آن در زمان رزم آراء و حتي پیش از آن تا زمان مصدق دچار چه فراز و  مي

،  ھست  ھايي براي تصويب آن به راه افتاد، اما ھر چه و چه تشکل علما تالش کردند ھايي شد، و چه اندازه  نشیب
صورت گرفته که قابل قیاس با دوره پیش و بعد از آن   ، توجه ويژه ، به عنصر تدين در جامعه توان گفت که در اين دوره مي

اي است که  داد، نکته مي  اينھا را در سايه فشار علما و به خصوص وجود آيت اهللا کاشاني انجام  اين که مصدق.  نیست
، آيت اهللا کاشاني و آيت  گويد، ھمزمان آقاي سحابي از آن سخن مي  ھمان ماه رمضاني که. ھا دور بماند نبايد از چشم

  ]۵.[سید محمد بھبھاني ھم اطالعیه دادند اهللا 
  

مرداد مطالبي  ٢٧ و ٢۶بعدھا ھم در دفاعیات دکتر مصدق در زمینه پايین کشیدن مجسمه رضاشاه طي روزھاي 
او در برابر رئیس دادگاه . کند مجسمه سازي تکیه مي  ھست که وي به ھر انگیزه روي ديدگاه منسوب به شرع در باره

شخص :  قرار دھد گفت  ھا در آخرين روزھاي دولتش مورد بازخواست کرد وي را به خاطر تخريب مجسمه که تالش مي
کنم  صاف و صريح عرض مي...  ام و مجسمه در قانون شرع ما حرام است تهبنده به ھیچ وجه عقیده به مجسمه نداش

با مجسمه نه فقط از اين نظر که خالف مذھب است و من فرد مسلماني ھستم که بايد تبعیت از مذھب خود  که من 
  ه من بهگیرم ک و خدا را شھادت مي....  من الوجوه به مجسمه عقیده نداشتم  بکنم بلکه شخص خودم به ھیچ وجه

  ]۶.[ دانم مجسمه نه عقیده دارم و نه آن را موافق شرع مي
  
  
  

   نکته چھارم
  

اي که در باره شخص آيت اهللا کاشاني صورت گرفته  ، عالوه بر کارھاي گسترده ، يعني نقش روحانیت در باره اين موضوع
  : ، به طور خاص چند مطلب منتشر شده است است

  
،  ، نفت که در کتاب مصدق  از شاھرخ اخوي است ١٩۴٩ـ  ١٩۵۴نه سیاسي ايران يکي مقاله نقش روحانیت در صح

، گوشه  ھا مؤلف ھا و موضعگیري چاپ رسیده و منھاي تحلیل  به ١٩٠ـ  ١۴۶صص ) ١٣٧٢،  تھران(ناسیونالیسم ايراني 
  . ده استھايي ازمشارکت و مواضع علما را در نھضت ملي شدن نفت و نیز در برابر دکتر مصدق نشان دا

  
دين و   تحت عنوان ۴١٧ـ  ۴٠١گفتار ديگري از عزت اهللا سحابي است که در کتاب مصدق دولت ملي و کودتا، صص 

  . عالمان ديني در انديشه و کردار دکترمصدق چاپ شده است
  

آورده و  ٩۵۶ـ  ٩٣۵صص ) ١٣٨٢،  ، قلم تھران(نگار است که در کتاب مصدق و حاکمیت ملت   متن ديگر از محمد بسته
شدن صنعت  ھاي جمعي از علما و روحانیون و مجامع مذھبي را در دفاع از ملي  ھا و فتاوي و بیانیه طي آن اعالمیه

وي برخي از اين .  علماي بزرگ اصفھان در اين باره است از آن جمله فتاوي .  نفت و دکتر مصدق عینا درج کرده است
  . نقل کرده است)  از ترکمان در نقد کاتوزيان(  برد قدرتھا را از کتاب نقدي بر مصدق و ن اطالعیه

  
  ]٧[ يک خاندان برجسته علمي در اصفھان
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، مرحوم آيت  ترين مفاخر علمي ـ ديني اصفھان در نیمه دوم قرن سیزدھم و اوائل قرن چھاردھم ھجري  يکي از برجسته
است که به مناسبت تألیف اثر سترگ و ارجمند  اهللا العظمي میرزا سید محمد باقر چھارسوقي ـ اعلي اهللا مقامه ـ

روضات و خاندانش با لقب روضاتي و روضاتیان شھرت   روضات الجّنات في أحوال العلماء والسادات با عنوان صاحب
تشیع است که از زمان جد اعاليشان   ھاي روحاني جھان ترين خاندان خاندان علم و تقوا، يکي از درازدامن  اين. يافتند
مردم از يک   ، در کسوت روحانیت به ھدايت اي از آنان ھاي برجسته م میر ابوالقاسم کبیر تا روزگار ما، ھمواره چھرهمرحو

  .اند ِ دين از سوي ديگر، اشتغال داشته سو و حفظ علم و دانش
  

ذي  ٢٣ـ وفات  ١٠٩٠تولد روز يکشنبه اربعین سال ( مشھور به میر کبیر ) جعفر(نیاي اعالي خاندان حاج میر ابوالقاسم 
سید عبداهللا   نسب آنان در نھايت به جناب.  ّ اهللا است فرزند سید حسین بن سید قاسم بن سید محب) ١١۵٨قعده 

  .رسد فرزند حضرت موسي بن جعفر علیھما السالم مي
  

وي آثار و بوده و از ) ١١٢٢م (خوانساري  و آقا جمال ) ١١١٠م (حاج میر ابوالقاسم از شاگردان عالمه مجلسي 
، کتاب زکات و  رساله در حج.  ترين آنھا کتاب مناھج المعارف در اصول عقايد است معروف ھايي بر جاي مانده که  کتاب

ـ  ١١٣۴وي در بحبوحه فتنه افغان در سال ] ٨.[ چندين رساله و کتاب ديگر در فھرست تألیفات ايشان ياد شده است
اصل آنھا ھم گلپايگاني بوده گرچه خود میر . کرد و در آنجا رحل اقامت افکندمقصد خوانسار ترک  اصفھان را به  ١١٣۵

، در سر راه خوانسار و جايي که در  گلپايگان] ٩[ میرابوالقاسم در قودجان.  ابوالقاسم در اصفھان متولد شده بوده است
ندان وي تا مدتي در خوانسار ، فرز زان پس. ، درگذشت و پس از آن قبرش به صورت مزار عمومي درآمد زيست مي آن 

  .دلیل در يک دوره به خوانساري شھرت يافتند  کردند و به ھمین زندگي مي
  

آن .  درگذشت ١١٩٢، در شمار علما و فقھا بود و روز يکشنبه ھشتم ماه رجب  حاج سید حسین فرزند میر ابوالقاسم
  . است  علیھما الرحمه) ١٢٣١ـ  ١١۵٢(قمي  و میرزاي) ١٢١٢ـ  ١١۵۵(بزرگوار از مشايخ اجازه سید بحرالعلوم 

  
 ١٢۴٠به دنیا آمد و در ماه رمضان سال  ١١۶٣فرزند حاج سید حسین در سال ) جعفر(میر سید ابوالقاسم 

  ]١٠.[ درگذشت
به دنیا آمد و در نھم  ١١٩٠حاج میرزا زين العابدين مجتھد زاھد جلیل فرزند میر سید ابوالقاسم درھشتم ذي قعده 

از وي نیز آثاري برجاي مانده است که از آن جمله شرح زبده شیخ بھايي در اصول فقه .  درگذشت ١٢٧۵االخره جمادي 
  ]١١.[ است

  
، از  است  اين خاندان تا زمان میرزا زين العابدين که پدر مرحوم آقا میرزا سید محمد باقر صاحب کتاب روضات الجنات

میرزا زين العابدين  ، مرحوم  از اين زمان. ي را در اين ديار بسر برده بودندخوانسار بودند که مدت  مھاجرين اصفھان به
ھا سکونت  ھمراه فرزندانش ـ بجز میرزا محمد جواد خوانساري ـ به اصفھان بازگشت و در محله چھارسوي شیرازي

ام افرادي از اين مسجد که به ن ، اعقاب ايشان به چھارسوقي شھرت يافتند و در چندين  ھمین مناسبت  به. گزيد
  .جماعت پرداخته به ھدايت مردم مشغول گشتند  ، به اقامه خاندان و در ھمان حوالي است

  
صاحب ) ١٣١٣ـ  ١٢٢۶(، مرحوم آيت اهللا میرزا سید محمد باقر چھارسوقي  ترين فرزند حاج میرزا زين العابدين برجسته

خاندان را در تاريخ  نام اين   ا تألیف کتاب روضات الجناتوي ب. برجسته و عالمي بزرگوار بود روضات است که فقیھي 
شرح حال مبسوط ايشان را مرحوم . شیعه جاودانه کرده و پس از وي اعقابش به روضاتي و روضاتیان شھرت يافتند

و استاد حاج سید محمدعلي روضاتي در زندگاني آيت اهللا ] ١٢[آبادي در کتاب ارجمند مکارم االثار معلم حبیب
الدين ھمايي ھم در شرح بقعه آقا میرزا محمدباقر  افزون بر آن استاد جالل. اند آورده) ٩۶ـ  ٨٢صص (رسوقي چھا

، سنگ قبر ايشان و ديگر مدفونین  ، در کتاب تاريخ اصفھان خود به تفصیل در باره ايشان چھارسويي يعني صاحب روضات
  ]١٣.[اند بقعه مذکور سخن گفته

  
، ش  ، از مصلح الدين مھدوي دانشمندان اصفھان: ١٣٣٩ متوفي(بدالکريم مجتھد جزي اصفھاني مرحوم آقاي آخوند مالع

در حق ايشان )  اول چاپ( ۶٠، در کتاب تذکرة القبور، ص  قرن عصر آن بزرگوار را دريافته است  که حدود نیم) ٧٢٠
  .»...طلق و در احترام مقدم بر کل سّید العلماء م  ، بلکه و اين بزرگوار از رؤساء علماي اصفھان« : گويد مي

  
فرزند .ذلک فضل اهللا يؤتیه من يشاء.  بیفزايیم که ھم اين گونه بوده است اوضاع و احوال نیاکان و اوالد واعقاب آن جناب

است که از علماي برجسته و مرجع تقلید ) ١٣١٨ـ  ١٢٣۵(، مرحوم آقا میرزا محمد ھاشم  ديگر حاج میرزا زين العابدين
، احکام االيمان و چندين رساله فقھي واصولي  ، مباني االصول و اصولي مھمي مانند اصول آل الرسول و آثار فقھي  بوده

  ]١۴.[ديگر دارد
صاحب روضات که خاندان روضاتي به نام ايشان و به دلیل شھرت کتاب روضات الجنات بدان شھرت دارند، داراي چندين 
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  :رتند ازبودند که عبا فرزند عالم و روحاني 
  
  )١٣٢۴ـ  ١٢۵١متولد (آقا میرزا محمد مھدي . ١
  
  ]١۵)[١٣٢۵ ـ شب عرفه نھم ذي حجه ١٢۵۵شوال  ٢٧(آقا میرزا محمد مسیح . ٢
  
دو ] ١۶.[اي بر شرح لمعه دارند االسالم و حاشیه ايشان آثاري مانند حاشیه بر شرايع) ١٣۴١ـ  ١٢۶٣(آقا میرزا احمد . ٣

در زمره ) ١٣٨٢ـ ١٣٠٢(و حاج میرزا محمد حسین مالذ روضاتي ) ١٣٨٠ـ  ١٢٩٨(حمد حسن فرزند ايشان آقا میرزا م
  .اند علما بوده

  
  ]١٧)[١٣٣۵ـ  ١٢۶۶(آقا میرزا عطاء اهللا . ۴
  
  ]١٨)[١٣۴۵ـ  ١٢٧١(آقا میرزا ھدايت اهللا . ۵
  
  ]١٩)[١٣۵٢ـ  ١٢٧۵(آقا میرزا محمد حسین . ۶
  
  ]٢٠)[١٣٠٢شعبان  ٢٣متولد (آقا میرزا مجتبي . ٧
  
  
  

دومین فرزند صاحب روضات است که خود از علماي بزرگ )  ١٣٢۵ـ  ١٢۵۵(مرحوم آيت اهللا میرزا مسیح چھارسوقي 
میرزا سید حسن   فرزند برجسته و برومند ايشان حضرت آيت اهللا حاج] ٢١.[ آمده است شھر اصفھان به شمار مي

به عنوان روحاني برجسته اين شھر به رتق و فتق امور   رنچھارسوقي از عالمان بنام اصفھان است که حدود نیم ق
  .شود مردم مسلمان اصفھان اشتغال داشت و بخش زيادي از اسناد ارائه شده در اين مجموعه به ايشان مربوط مي

  
و صاحب ھفت ] ٢٢[ ھم از علماي اصفھان) ١٣۶٠ـ ١٢٨٣(، میرزا جالل الدين چھارسويي  فرزند ديگر آقا میرزا مسیح

پدر استاد )  ق ١٣١٩ محرم الحرام سال ١۵متولد (مرحوم میرزا سید محمد ھاشم چھارسوقي  رزند بود که يکي از آنان ف
ّ  داماد عم(مرحوم میرزا سید محمد ھاشم .  دامت برکاته ـ است -ارجمند ما آيت اهللا حاج سید محمدعلي روضاتي 

جمادي  ٢٧، به تاريخ  و چھار سال پیش از درگذشت پدرش در جواني)  اهللا آقا میرزا حسن چھارسوقي گرامیش آيت
، در کتاب زندگاني حضرت آيت  شان شرح حال مفّصل وي را فرزند گرامي. ق در شط کوفه غرق شد ١٣۵۶االولي سال 

د ، تنھا فرزن سید محمدعلي روضاتي حضرت سّیدنا االستاد آيت اهللا حاج . اند نوشته) ١١١ـ  ١٠۵صص (چھارسوقي  اهللا 
مادر .  پرورش يافت آن بزرگوار، در کنف حمايت جّد مادري خويش مرحوم آيت اهللا حاج میرزا سید حسن چھارسوقي 

  .چھارسوقي بودند  ايشان نیز، تنھا فرزند مرحوم آقا میرزا سید حسن
   شرح حال آيت اهللا حاج سید میرزا حسن چھارسوقي

نسب شريفش . اند چھارسوقي شھرت يافته  به میرزا سید حسن نام اصلي آن بزرگوار میرزا ابوالحسن علي است که
  : ھم به اجمال چنین است

  
، بن میرمحمد باقر بن میرزا زين العابدين بن میر سید ابوالقاسم بن سید حسین بن  میرزا سید حسن بن میرزا مسیح

  .میرابوالقاسم کبیر
  

دوره تقريرات درس اصول ايشان را تدوين کرده   ده و يکاي بو آيت اهللا چھارسوقي از شاگردان مرحوم آيت اهللا درچه
  . ، مطالبي درج کرده است ، از ھر علم و فني جامع الدرر نگاشته که در آن به عالوه کتابي ھم با عنوان .  است

  
، ابتدا در محدوده چھارسو و به مرور در شھر اصفھان به  آيت اهللا چھارسوقي از زمان درگذشت پدرش به اين سوي

، به رسیدگي به امور مردم و حل و فصل  ، افزون بر اقامه جماعت درآمد و طي مدت نیم قرن  صورت ملجأ خاص و عام
گردد، چنان بود  اين موقعیت که بر اساس يک سّنت تاريخي به ادوار گذشته باز مي.  پرداخت ھاي مراجعین مي دشواري

واسناد شرعي و فصل دعاوي و  پرداخت و کار احکام  ر شرعیه ميکه روحاني مجتھد شھر، افزون بر آن که به اداره امو
طبعا بسته به نوع و اندازه .  رفت در میان حکومت و مردم به شمار مي رساند، حّد فاصلي ھم  غیره را به انجام مي

ش به ايشان بسیاري از نیازمندان براي رفع نیاز خوي.  گرفت مناسبات علما با حکومت نقش آنان در اين باره شکل مي
کارھاي   ، و کساني که در حل و فصل کردند؛ بیکاران براي يافتن کار، مسکینان براي به دست آوردن نان مراجعه مي

بخشي از اين قبیل مطالب را در اسنادي . کردند مي  اداري خود دشواري داشتند، براي وساطت به خانه ايشان مراجعه
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ھا و  به نامه روشن است که اداره اين قبیل امور و در واقع پاسخ دادن . که در پي خواھد آمد، مرور خواھیم کرد
مرحوم آقاي چھارسوقي تمامي اين کارھا را انجام داده  با اين حال . طلبید درخواستھا، يک دستگاه مفّصل اداري را مي

  .از روحانیون شھر ھم با وي ھمکاري و ھمراھي داشتند و در اين باره برخي 
  

  .آن را خواھیم آورد  رسوقي بنیانگزار و رئیس ھیئت علمیه اصفھان بود که شرحآيت اهللا چھا
  

ترين شرح حال براي آيت اهللا میرزا سید حسن چھارسوقي که در ضمن روشنگر نقش ايشان و ھیئت علمیه  جامع
رسوقي باشد، در کتاب ارجمند زندگاني حضرت آيت اهللا چھا اصفھان در مسائل سیاسي دو دھه بیست و سي مي

،  اين کتاب.  از استاد معظم حضرت آيت اهللا حاج سید محمد علي روضاتي آمده است)  ص ٢۴۴،  ش ١٣٣٢،  اصفھان( 
طبعا تکرار آن مطالب . باشد شمار زيادي از عالمان بنام معاصر ايشان در ايران و عتبات مي عالوه بر آن حاوي شرح حال 

ا آن اثر با اضافات استاد بار ديگر به دست چاپ سپرده شده در اختیار در اينجا ثمري نخواھد داشت و الزم است ت
  .قرار گیرد  عالقمندان

  
ش  ١٣٣۶آذرماه  ١۴قمري مطابق با  ١٣٧٧ آيت اهللا چھارسوقي در نیمه شب پنج شنبه سیزدھم جمادلي االولي

ه براي آن مرحوم انتشار يافت آمده اي ک در يادنامه. اين عالم رباني يکپارچه عزادار شد  درگذشت و اصفھان در سوگ
، حضرت آيت اهللا العظمي بروجردي  و پس از تشییع ، جنازه به قم انتقال يافت  است که پس از تشییع ايشان در اصفھان

میرزا ھاشم چھارسوقي به   ّ بزرگوارش مرحوم آيت اهللا ، سپس جنازه به عتبات انتقال و در کنار عم بر ايشان نماز گزارده
  .سپرده شدخاک 

، میرزا حبیب اهللا نیر، معلم حبیب آبادي و فضل اهللا  شماري از شعراي اصفھان از جمله میرزا جالل الدين ھمايي
به مناسبت رحلت آن بزرگوار اشعاري سرودند که برخي از آنھا در ھمان يادنامه ... روضاتي و   ، سید فخرالدين اعتمادي

  . به چاپ رسیده است
  
  
  

   ھاي دومین ھیئت علمیه اصفھان لیتمرروي بر فعا
آمد،  ھاي مختلف پديد مي توسط گروه»  ھیئت«و»  انجمن«اي  در جريان جنبش مشروطه خواھي که از ھر گوشه

حاج آقا نوراهللا   در اصفھان. روحانیون برخي از شھرھا نیز به تشکیل انجمن مقدس ملي يا ھیئت علمیه دست زدند
مشروطه اصفھان ـ ھیئت علمیه را تأسیس کرده خود  قاي نجفي و ھر دو از رھبران ـ برادر آ) ١٣٠۶م (اصفھاني 

، اين  اوضاع روحانیت پاشیدگي  طبعا پس از حاج آقا نوراهللا و مسائل دوره رضاخان و از ھم ]٢٣.[ رياست آن را داشت
  . ھا از میان رفت ھیئت

  
 ١٣٣۶آذر  ١۴ -١٢۵۶(ش آيت اهللا سید حسن چھارسوقي ، بار ديگر ھیئت علمیه اصفھان با تال با سقوط پھلوي اول

  . و جمعي ديگر از علماي اصفھان شکل گرفت)  ش
  

استاد ارجمند ما حضرت آيت اهللا حاج سید محمد علي روضاتي که خود در جواني در جلسات ھیئت علمیه اصفھان 
اصفھان را در سال  تأسیس ھیئت علمیه  ، گزارشي از شرکت داشته و تا مدتھا دفتر و مھر آن در اختیار ايشان بوده

  .اند ش به دست داده ١٣٢٠
  

  :باشند که برخي از آنان عبارتند از اعضاي اصلي اين ھیئت بیش از پنجاه نفر مي«طبق نوشته ايشان 
  

  ، حاج میرزا حسن چھارسوقي
  

  ، حاج سید عبداهللا ثقة االسالم مدرس صادقي
  

  ، حاج شیخ مھدي نجفي
  

  ، حسین مالذ روضاتي حاج میرزا محمد
  

  ، حاج میرزا ابوالحسن تويسرکاني
  

  ، حاج سید شمس الدين خادمي
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  ، حاج آقا حسین خادمي

  
  ، حاج سید عبدالحسین طیب

  
  ، حاج آقا مصطفي سید العراقین

  
  ، حاج آقا مھدي سید العراقین

  
  ، حاج میرزا علي اصفھاني واعظ

  
  ، حاج شیخ مرتضي اردکاني

  
  ، ا صالحيحاج شیخ محمد رض

  
  . حاج علم الھدي شیرازي

  
، يعني زماني که ھنوز ھیئت فعاالنه در تحوالت ملي شدن صنعت نفت درگیر بوده  ش ١٣٣٢استاد روضاتي در سال 

ھاي مخالفین آن خدمات شاياني به اھالي اصفھان  ، با وجود ضديت اين ھیئت از بدو تأسیس تا حال: نويسد ، مي است
  ]٢۴.[ موجب افتخار و قدرداني است نموده که از ھر حیث

لذا نه تنھا . اي جبران کند ھاي گذشته را تا اندازه کوشید تا سیاست ، دولت جديد مي در شرايط پس از شھريور بیست
ھا از آنھا  ھاي علمیه ممانعت نکرد بلکه گاه براي مقابله با کمونیست ھاي مذھبي و تشکیل اين قبیل ھیئت از فعالیت

  ]٢۵.[کرد ميحمايت نیز 
  

  :توان تقسیم کرد کارھاي ھیئت را به چند دسته مي
  

  : دخالت در ملي شدن صنعت نفت:  الف
  

ھاي مذھبي ـ  نقش فعالي در ھدايت جريان ھیئت علمیه اصفھان با مسؤولیت و محوريت آيت اهللا چھارسوقي 
، حضور آيت  جماعت در سیاستدلیل عمده ورود اين .  ملي شدن صنعت نفت داشت  سیاسي اصفھان و به خصوص

قرار گرفته و در تمام مدتي که مسائل مھم سیاسي در   اهللا کاشاني بود؛ اما بالفاصله آنان در ارتباط با دکتر مصدق ھم
  .کاشاني ايفا کرد  ، نقش خود را به عنوان حامي دولت مصدق و آيت اهللا علمیه اصفھان جريان بود، ھیئت 

  
   شدن نفت از سوي علماي اصفھانصدور فتواي به لزوم ملي 

  
اين کاري بود که آيت اهللا بروجردي . بود ھايي که برداشته شد، صدور فتاوي ملي شدن نفت  ترين قدم يکي از مھم

گیري   اصفھان که ھیئتي سیاسي بود، در اين کار مداخله کرده و منتظر دستور و موضع  انجام نداد، اما ھیئت علمیه
علمیه اصفھان در اين زمینه از مواضع آيت اهللا کاشاني پیروي  ھمان گونه که اشاره شد، ھیئت. دآيت اهللا بروجردي نش

خواست تا در اين باره مطلبي   کرد، و فتوايي ھم که علماي اصفھان دادند، پس از آن بود که آقاي کاشاني از آنان مي
  .بنويسند

  
ود که تا نظر خود را در باره ملي شدن صنعت نفت بیان ابتدا يک پرسش چند سطري آمده که از آنھا خواسته شده ب

  .کنند
  

  جواب آيت اهللا حضرت آقاي میرزا سید حسن چھارسوقي که تفأل به: در ابتداي جواب آيت اهللا چھارسوقي آمده است
  :شود اند، درج مي فرموده  کالم اهللا مجید عین آيه را ھم در جواب به دستخط شريف مرقوم

  
   شدن نفت از آيت اهللا چھارسوقيمتن فتواي ملي 

  
  ھو
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  : الرجیم ، أعوذ باهللا السمیع العلیم من الشیطان قال اهللا الحکیم في کتابه الکريم
  

َ  ْ اْلُمْسِلمین َ ُھَو َسمَّاُکم ِھیمْ ِاْبَرا َ َأِبیُکم ٍِملَّة ْ َحَرج  ِ ِمن ْ ِفي الدِّين َ َعَلْیُکم ْ َو َما َجَعل ِ ُھَو اْجَتَباُکم َّ ِجَھاِده َوَجاِھُدوا ِفي اِهللا َحق
َ َواْعَتِصُموا ِباِهللا  َ َوآُتوا الزََّکاة ِ َفَأِقیُموا الصََّالة ْ َو َتُکوُنوا ُشَھَداَء َعَلي النَّاس ُ َشِھیدًا َعَلْیُکم َ الرَُّسول ُ َو ِفي َھَذا ِلَیُکون ْ َقْبل ِمن

  ]٢۶[َ النَِّصیر ِنْعم َ اْلَمْوَلي َو ْ َفِنْعم ُھَو َمْوَالُکم
  

حرمت تسلیط اجانب و کفار بر مسلمین و اموال و نفوس و اعراض و نوامیس آنھا، از بديھیات و مسلمات اولیه و جاي 
  ].٢٧[َ َسِبیًال َ َعَلي اْلُمْؤِمِنین َ اُهللا ِلْلَکاِفِرين ْ َيْجَعل َو َلن:  ھیچ شبھه و ترديد نیست

است در حدود قدرت و توانايي حفظ حق  ، بر ھر ذي حقي واجب و الزم و متحتم  به حکم عقل قاطع و شرع مطاع
و اگر عدوانا احدي دست اندازي و . مشروع خود را بنمايد و از تعرض و مزاحمت غیر به تمام قوا دفاع و جلوگیري نمايد

مقتضیه احقاق حق باشد، بر صاحب حق الزم است به وسائل  تصرف غاصبانه نسبت به حق مشروع ديگري نموده 
  . ضرر کشیدن مثل ضرر زدن به غیرحرام است. خود را نموده از يد غاصب انتزاع کند  مغصوبه

  
با فرط استحقاقي .  در اين موضوع پیروي از حکم مطاع و فرمايش متبع حضرت آيت اهللا کاشاني دامت برکاته الزم است

گويد که  و فاقه و پريشاني ھستند و دارند ھیچ منصفي نمي موقع که اين طور گرفتار فقر که خود ملت ايران در اين 
و فرقي نیست در اين جھت .  رواست به بیگانه حرام است چراغي که به خانه . مايه حیات و زندگاني آنھا را ديگري ببرد

گانگان از بلکه دولت بیشتر الزم است جديت درقطع يد اجانب و بی. ھمه در نفع و ضرر شرکت دارند بین دولت و ملت 
، اموال و حقوق مغصوبه مسلمین را از ايادي غاصبین انتزاع و به  حقوق مسلمه و مشروعه ملت خود نموده

  . و السالم علي من اتبع الھدي. الحقوق تسلیم نمايد ذوي
  

  . حرره االحقر میرزا سید حسن چھارسوقي
  

  ]٢٨.[ الواثق باهللا الغني محمد حسن بن مسیح الموسوي: مھر
  

،  ، حاج شیخ مرتضي مدرس اردکاني مھدي نجفي ، حاج شیخ  خادمي:  آيات اهللا:  ھاي ديگر از اين حضرات است پاسخ
  ]٢٩.[ حاج سید مصطفي سیدالعراقین

  
  اطالعیه ھیئت علمیه اصفھان در لزوم مجازات عاملین کشتار سي تیر

  
يت اهللا کاشاني ادامه يافت تا آن که ماجراي مشارکت در صدور اطالعیه و بیانیه در حمايت از دولت دکتر مصدق و آ

در اين باره عالوه بر جلسه مفصلي . در اصفھان نیز تظاھرات بود و حتي کساني آسیب ديدند. رخ داد ١٣٣١ام تیر  سي
به پیروي از منويات حضرت آيت اهللا العظمي «)  چھارباغ(که به عنوان مجلس ختم در مدرسه صدر و مدرسه سلطاني 

  :برگزار شد، ھیئت علمیه اصفھان اين اطالعیه را صادر کرد»  انيآقاي کاش
  
  
  

  :شود به عموم ستمديدگان اھالي اصفھان اعالن مي
  

انتظامي مقتول و مفقود و مجروح   کساني که در حادثه ھائله اين چند روزه در اثر تجاوزات غیر مشروعه مأمورين
ت و شناسنامه آنھا را به دفتر روزنامه طوفان در خیابان شیخ اند، به فوريت به اسم و رسم و مشخصات و ھوي شده

  .بدھید تا از طرف ھیأت علمیه تعقیب شود و مرتکبین به مجازات برسند  بھايي صورت
  

   میرزا حسن چھارسوقي
  

  ]٣٠[حسین الموسوي خادمي
   ارتباط با سران نھضت

، با سران نھضت  بر عھده داشت  صفھانآيت اهللا چھارسوقي بنا به نقشي که در ھدايت مذھبي ـ سیاسي ا
  ھا با آيت اهللا طبعا بخشي از اين ارتباط. شد آنان تلگرافات رد و بدل مي  ھاي مستمري داشته و مرتب میان ارتباط

  .کاشاني و بخشي ديگر با دکتر محمد مصدق بود
  

  . رسیده است چاپ ھا و تلگرافات رد و بدل شده بر جاي مانده و به  تعداد فراواني از نامه
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١٠ 
 

  
،  ھايي که آيت اهللا کاشاني يا دکتر مصدق براي مردم اصفھان داشتند، بنا به رسم پیشین ، بسیاري از پیام به عالوه

  .شد مي توسط آيت اهللا چھارسوقي ابالغ 
  

  : دھیم مي  ھا و تلگرافات را با موضوع آنھا به دست در اينجا فھرستي از اين نامه
  
  
  

    کاشانيمکاتبات با آيت اهللا
حضرت آيت اهللا حاج سید ابوالقاسم ـ دامت برکات :  آيت اهللا کاشاني: اند مرقوم فرموده)  در ھمان زمان(استاد روضاتي 

،  در اثر اقدامات مجدانه خود عالم تشیع بلکه اسالم و ممالک اسالمي را سربلند و مفتخر فرموده  وجوده الشريف ـ که
فرمايد و کلیه آن تعلیقات مشحون از تقدير و تشکر  چھارسوقي مکاتبه مي آقاي آيت اهللا مرتبا ھر ھفته دو سه بار با 

  :اند ھا نوشته در يکي از اين نامه.  نسبت به خدمات و اقدامات آقاي آيت اهللا چھارسوقي است
  

اسات پاک و تلًوا از احس.  سالمت است ان شاءاهللا تعالي وجود مسعود عالي قرين :  بسم اهللا الرحمن الرحیم
نمودند و خود را از و  يا َلْیت که ھمه اھل علم تأّسي به حضرتعالي مي.  متشکرم خداپسندانه حضرت عالي خیلي 

  ]٣١.[اند کفار، روحانیین سکوت اختیار نموده متحّیرم که چرا در مقابل . نمودند وظیفه الھیه و جامعه ملت دور نمي
  
  
  

   ھا متبادله اما فھرست برخي نامه
ماه  دي  ٢٩. ١٣٧٠ربیع الثاني  ٢٢مورخه   نامه آيت اهللا کاشاني به آيت اهللا چھارسوقي در باره ملي شدن نفت. ١

  ٢٩۴، ص  ، متن تصويري آن در خاندان روضاتیان١١٧ـ  ١١۶.۵:  کاشاني آيت اهللا ... اي از مکتوبات و مجموعه ١٣٢٩
  
ھاي شیخ عباسعلي  خاطر حمايت از فعالیت  تشکر از ايشان بهنامه آيت اهللا کاشاني به آيت اهللا چھارسوقي در . ٢

  ٢٩٢، ص  ، خاندان روضاتیان١٣٣.۵:  آيت اهللا کاشاني... اي از مکتوبات و اسالمي مجموعه
  
  ١٣۴.۵...: اي از پاسخ آيت اهللا کاشاني به نامه آقاي چھارسوقي مجموعه. ٣
  
  ١۴٠.۵...اي از روند، مجموعه اصفھان مي ھدي امامي که به درخواست آيت اهللا کاشاني براي استقبال از سید م. ۴
  
پاسخ آيت اهللا کاشاني به درخواست آيت اهللا چھارسوقي و ابراز اين که براي انجام اقدامات به وزارت کشور . ۵

  ١۴٧.۵... :اي از مجموعه) ١٣٣١اسفند،(،  فرستاده شده است
  
االسالم و المسلمین آقاي حاج میرزا سید حسن  حضرت حجت توصیه آيت اهللا کاشاني به مردم اصفھان وسیله. ۶

  ١۵٣ـ  ١۵۴.٢:  آيت اهللا کاشاني... اي از مکتوبات و مجموعه) ١٣٣٠اسفند ماه (روضاتي چھارسوقي 
ـ  ١۶۶.۵...: اي از مجموعه) ١٣٣٠اسفند (،  ھفدھم  نامه آيت اهللا کاشاني به مردم اصفھان در باره انتخابات مجلس. ٧

  ٢٩۶، ص  ندان روضاتیان، خا١۶٧
  
  ١٨١ـ  ١٨٠.۵...:از اي ، مجموعه تلگراف تشکر آيت اهللا کاشاني از آيت اهللا چھارسوقي. ٨
  
  ):٣١.٣.١١(چھارسوقي  نامه آيت اهللا کاشاني به حجت االسالم حاج میرزا سید حسن . ٩
  

، به عرض  دامت برکاتهخدمت حضرت حجت االسالم و المسلمین آقاي حاج میرزا سید حسن مجتھد چھارسوقي 
  :رساند مي

  
اي از  رسد که عده دھد، از اصفھان اخیرا شکاياتي مي پس از سالم و استعالم از سالمت مزاج شريف زحمت مي

اي از دختران دچار شھوتراني و عیاشي اشخاص  نوامیس مردم شده و ھر روز عده کارگران و اوباش محل مزاحم 
  .گیرند نه قرار ميتبھکار، کارگران و صاحبان کارخا

  
شرحي به جناب آقاي استاندار نوشتم و اقتضا دارد که حضرتعالي و ساير آقايان علماي اعالم در اين مورد توجه 
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١١ 
 

وسائل مقتضي از اين گونه حوادث جلوگیري و آسايش مردم تأمین گردد و بديھي است   مخصوص مبذول فرمايند و به
ھا جدا خواسته شود که کمال مراقبت و جديت را معمول دارند  ه و از آنکه بايد مأمورين محل را ھم متوجه ساخت

  ٢٩۵، ص  ، خاندان روضاتیان١٨۴.۵...: اي از ، مجموعه پیوسته مترصد بشارت سالمت و ملتمس دعا ھستم
  
  ١٩٠.۵ ...:اي از پیروزي مردم در سي تیر، مجموعه  تلگراف آيت اهللا کاشاني به آيت اهللا چھارسوقي به مناسبت. ١٠
  
  ١٩٢.۵...:اي از پور، مجموعه خلیل  نامه آيت اهللا چھارسوقي و پاسخ آقاي کاشاني در باره سرھنگ. ١١
  
اي  گويا در پاسخ نامه( ٢٠۶.۵...: اي از ، مجموعه)١٣٣١.٧.١٠(نامه تشکر آيت اهللا کاشاني از آيت اهللا چھارسوقي . ١٢

  ). از سفر حج بازگشت آيت اهللا کاشاني از آقاي چھارسوقي براي 
  
  ٢١٢.۵...:اي از ، مجموعه اصفھان  نامه آيت اهللا کاشاني به آيت اهللا چھارسوقي و ساير حجج اسالم. ١٣
  
اي  ، مجموعه انجمني براي کمک به مستمندان نامه آيت اهللا کاشاني به آيت اهللا چھارسوقي براي لزوم تشکیل . ١۴
  ٢٢٩.۵...: از
  
  ٢۴٩ـ  ٢۴٨.۵...: اي از ، مجموعه جواد صادقي  ي به آيت اهللا چھارسوقي در باره سرواننامه آيت اهللا زاده کاشان. ١۵
  
،  آيند و مطالب را خواھند گفت شھشاني مي تلگراف آيت اهللا کاشاني به آيت اهللا چھارسوقي داير بر اين که آقاي . ١۶

  ٢۵٢.۵...: اي از مجموعه
   مکاتبات آيت اهللا چھارسوقي با دکتر مصدق

  ١٧۶ ، ص ھاي دکتر مصدق ، نامه نامه تشکر دکتر مصدق به آيت اهللا چھارسوقي. ١٧
  
  : نامه دکتر مصدق به آيت اهللا چھارسوقي در باره مسأله حج. ١٨
  

٣٠.۵.١٠  
  

  :رساند به عرض مي
  

 امید است ھمواره برکات. امتنان و تشکر گرديد  مرقومه محترم عز وصول بخشید و اظھار لطف عالي موجب نھايت
وجوھي که از حجاج بیت اهللا  در باب . روحانیت ممد اصالحات و ترقیات کامل ملک و ملت باشد  انفاس و افاضات عالیه

به  مطالعه بوده و به نحو مقتضي ترتیب اينکار داده خواھد شد و عجالتا ھم که   شود وزارت امور خارجه مشغول اخذ مي
،  ، خاندان روضاتیان١٨٣، ص  ھاي دکتر مصدق نامه.  منوع گرديده استواسطه بروز امراض وبا و طاعون عزيمت حجاج م

  ٢٨۶ص 
  
  ١٨۶، ص  ھاي دکتر مصدق ، نامه نامه دکتر مصدق به علماي اصفھان توسط آيت اهللا چھارسوقي. ١٩
  
  ١٨٧، ص  ھاي دکتر مصدق ، نامه چھارسوقي جواب دکتر مصدق به تلگراف حجج اسالم اصفھان توسط آيت اهللا . ٢٠
  
  ١٨٩، ص  ھاي دکتر مصدق ، نامه نامه دکتر مصدق در پاسخ نامه آيت اهللا چھارسوقي. ٢١
  
  ١٩٠، ص  ھاي دکتر مصدق ، نامه چھارسوقي  رونوشت نامه دکتر مصدق به وزارت جنگ جھت آيت اهللا. ٢٢
  
  ٢٨٨، ص  روضاتیان ، خاندان١٩۵ ، ص ھاي دکتر مصدق ، نامه پاسخ دکتر مصدق به نامه آيت اهللا چھارسوقي. ٢٣
  
  ١٩٩ ، ص ھاي دکتر مصدق ، نامه تلگراف دکتر مصدق به آيت اهللا چھارسوقي. ٢۴
  
  ٢١٢ ، ص ھاي دکتر مصدق ، نامه تلگراف دکتر مصدق به آيت اهللا چھارسوقي. ٢۵
  
  ٢١۴ ، ص ھاي دکتر مصدق ، نامه تلگراف دکتر مصدق به آيت اهللا چھارسوقي. ٢۶
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١٢ 
 

  : ، در باره حج مکتوب آيت اهللا چھارسوقي جواب دکتر مصدق به. ٢٧
  

١٣٣١.۵.٢١  
  

، با مشکالت زيادي که نسبت به ارز موجود بود،  در مورد مسافرت به حج ٣١.۵.٩پاسخ نامه مورخ : شود عرض مي
  ٢١۶، ص  ھاي دکتر مصدق نامه. زيادي امسال مشرف خواھند شد  ترتیبي داده شد که عده

  
، خاندان  جنازه آيت اهللا نجفي به عتبات مي به آيت اهللا چھارسوقي در باره حمله نامه دکتر سید حسین فاط. ٢٨

  ٢٧٨، ص  روضاتیان
  
  : نامه دکتر مصدق به علماي اصفھان. ٢٩
  

  . برکاتھم توسط حضرت آيت اهللا آقاي چھارسوقي حضرات آقايان حجج اسالم دامت 
  

ند توفیق انجام خدمتي را که روحانیون محترم و طبقات ديگر به زيارت تلگراف آقايان برخوردار شدم و امیدوارم خداو
اند،عنايت فرمايد و با ضعف مزاج و بنیه که دارم بتوانم اين خدمت خطیر را به پايان  کشور به اينجانب محول فرموده

  )٢٧٩، ص  خاندان روضاتیان. ( برسانم 
  : ينامه دکتر مصدق به مردم اصفھان به توسط آيت اهللا چھارسوق. ٣٠
  

، بیانیه حضرات آقايان عظام  ادامه اهللا بقائھم ، خدمت حضرات آيات اهللا عظام  بوسیله حضرت آيت اهللا آقاي چھارسوقي
از خداوند متعال براي ھمگي . اند، زيارت و موجب کمال تشکر و امتنان گرديد که به تقويت و تأيید از دولت صادر فرموده

و تمنا دارم آقايان متحصنین را از تلگرافخانه ضمن اظھار تشکر و .  لبمط نسبت به وطن عزيز توفیق خدمت مي
نظر به اين که امروز مجلس شوراي ملي براي اخذ رأي . اند روانه فرمايید سپاسگزاري از احساساتي که ابراز فرموده

، چنانچه نمايندگان  م، اينجانب فقط قناعت نمودم که نظريات دولت را به عرض برسانم و درخواست کن نداشت اکثريت 
شھريور ماه درخواست تشکیل جلسه  ١٩باشند تا روز سه شنبه  مي غايب از جلسه مخالف با نظريه دولت موافق 

  )٢٨٣، ص  خاندان روضاتیان. ( با تقديم احترام دکتر محمد مصدق. نموده و حاضر شوند و رأي خود را بدھند  فوق العاده
  
، ص  ، خاندان روضاتیان جنگ و دستور اقدام روي آن سوقي توسط دکتر مصدق به وزارت ارسال نامه آيت اهللا چھار. ٣١

٢٨۴  
  
  ٢٨۵، ص  ، خاندان روضاتیان نامه دکتر عباس نفیسي معاون دکتر مصدق در تشکر از نامه علماي اصفھان. ٣٢
  
  
  

   ھاي ھیئت علمیه ساير فعالیت
   دفاع از حجاب:  الف
  

موجود  ١٣٢۶بود که اسنادي از آن مربوط به سال   ، تالش براي حجاب ت علمیه اصفھانھاي ھیأ يکي از نخستین تالش
از استانداري  ، سبب شده است تا اطالعیه بر اساس اين اسناد، گفتگوھاي ھیأت علمیه با استانداري اصفھان.  است

اطالعیه به شیراز رسیده و در  اين. متبرکه جلوگیري شود  ھاي بي حجاب به مساجد و اماکن منتشر شده و از ورود زن
اين دستورالعمل در پي درخواست ] ٣٢.[ شده و استانداري آن ناحیه دستور جمع آوري آن را داده است  شاھچراغ نصب

  . و با امضاي آيت اهللا چھارسوقي بوده است) ۴٣نامه شماره  (کتبي ھیأت علمیه اصفھان 
  
  
  
   مبارزه با مسکرات:  ب
  

سکرات که خود يک حرکت گسترده در بسیاري از شھرھا بود، ھیئت علمیه اصفھان نیز نقش در نھضت عمومي ضد م
، به خصوص از  ، علماي ايران از ھر نقطه در اين زمینه.  اي داشته و اسناد فراواني از آن برجاي مانده است عمده

  . تکرمانشاھان فعالیت چشمگیري داشتند و اين خود موضوع يک تحقیق مستقل و مفصل اس
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١٣ 
 

  : آراء نوشت اي به شرح ذيل به رزم نامه ١٣٢٩.٩.٩ھیأت علمیه اصفھان در تاريخ 
  خدمت ذي شوکت جناب اشرف آقاي رزم آراء

  
   نخت وزير کشور شاھنشاھي اسالمي ايران دامت شوکته

  
جلوگیري از پس از اظھار مراسم مراسم تشکرات صادقانه از بذل مساعي جمیله در تشیید قواعد دين مقدس اسالم و 

شود محض خشنودي خاطر صاحب شريعت  حضرت عالي استدعا مي[ از]مناھي و منکرات شرعیه از عالم اسالمیت 
، امر و مقرر فرمايید مطلقا در سرتاسر کشوراسالمي فروش و خريد مشروبات الکلي و فقاع و آب جو که در تمام  مطھره
ھزار مضار و مفاسد روحي و جسمي و اخالقي و مخالف با نص و شرايع و مذاھب و ملل حرام و مايه صدھا  اديان 

وزيري حضرت   ، بالمره موقوف و متروک باشد تا صفحه تاريخ نخست صريح اصل اول و دوم متمم قانون اساسي است
عموم مسلمین و به خصوص روحانیین و ھیأت علمیه محض  در مراتب امیدواري.  اشرف به اين امر مھم رنگین و مزين

حالي از طرف داعیان را که فقط   حضرتعالي که اساس دين مقدس اسالم امر داده بود، بديھي است عرض  عدتمسا
  .، اجابت خواھید فرمود شرعیه است  محض دولت خواھي و رعايت مصالح

  
   االمر االشرف مطاع

  
  از طرف ھیأت علمیه

  
   میرزا سید حسن چھارسوقي

  
   عبداهللا الحسیني مدرس صادقي

  
  ]٣٣[ یأت علمیه اصفھانمھر ھ

  
اند که اسناد آن در صفحات بعدي  نامه نگاري ھیأت ادامه يافت و ھم از نخست وزير و ھم از شاه پیگیراين ماجرا شده

  . ھمان منبع آمده است
  

، حتي اگر قانون شد، ھرگز اجرا نشد، و لذا سندي در ھمین منبع آمده که مربوط به  ماجراي منع از فروش مسکرات
، خواسته تا فرمان  اي که به شاه نوشته است و در آنجا باز ھیأت علمیه اصفھان طي نامه ١٣٣۴.١٠.١۴ سال

رئیس مجلس سنا يعني تقي زاده  نامه ھايي ھم به ] ٣۴.[اي در اجراي قانون منع مسکرات صادر کند ملوکانه 
  .و اين ماجرا ادامه دارد] ٣۶.[ ر نوشتاي به اقبال نخست وزي ھیأت علمیه بار ديگر نامه ١٣٣۶سال ] ٣۵.[نوشتند

  
  
  
   ھا دولت به مردم مبارزه با زورگويي:  ج
  

نیز در زمره کارھايي بود که ھیئت انجام داده و  ھاي دولت و شھرداي از مردم  خواھي به عالوه تالش براي مبارزه با باج 
  .اين قبیل موارد، موردي بود. نمونه ديگر بود، مورد حج ھم  در اين زمینه.  در اين زمینه اسنادي برجاي مانده است

  
شد و ھیأت در باره برخي از  اي مي يک مورد خاص مربوط به موقوفات است که به طور معمول گرفتار مشکالت عديده

  ]٣٧.[ است موارد اقدام کرده 
  
  
  
  مبارزه با تبلیغات بھائیان:  د

  
، نوع علماي بالد  اين کاري بود که در آن زمان. بود  ي جاري اين ھیئتھا داستان مبارزه با تبلیغات بھائیان يکي از فعالیت

ما اسنادي را از اين موارد که . کرد ، آيت اهللا بروجردي ھم در اين زمینه فعالیت مي که در قم  با آن درگیر بودند؛ چنان
  . ايم آورده  روضاتیان ، بعضا در کتاب خاندان  مربوط به آيت اهللا چھارسوقي بوده
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١۴ 
 

  :پانوشت
  
  
نقل شده  ٩۴٠سید محمدرضا خراساني در ص  و مقايسه کنید با آنچه از آيت اهللا  ٩٣٩، ص  مصدق و حاکمیت ملت: بنگريد] . ١[

  . است
  
  ۵٠١ص ) ١٣٧٢، نشر گفتار،  رانتھ(،  ، نفت و ناسیونالیسم ايراني مصدق] . ٢[

  
  ۴١١ص ) ١٣٨٠، طرح نو،  تھران(، دولت ملي و کودتا،  مصدق] . ٣[

  
  ۴١٧، دولت ملي و کودتا، ص  مصدق] . ۴[

  
  .، صفحه آخر٧۵٣۵، ش ١٣٣٠، چھاردھم خرداد،  روزنامه اطالعات] . ۵[

  
  ٢٣٠ص ) ١٣٨٣،  ، نشرکارنامه تھران(،  مرداد تا سقوط زاھدي ٢٨، از کودتاي  خواب آشفته نفت: بنگريد] . ۶[

  
ھاي علمي اصفھان که از دوره صفوي ـ قاجاري در اين شھر باقي مانده باشند، دست کم به دو خاندان  از میان خاندان] . ٧[

که در  طايفه سادات خاتون آبادي ھم نه تنھا در اصفھان. ھا ھا و دوم خاندان روضاتي نخست خاندان نجفي. توان اشاره کرد مي
. ديگري ھستند که به لحاظ شھرت در درجات بعدي قرار دارند ھا ھم دسته  جماعت امامي. برخي از شھرھاي ديگر ھم فعال بودند

  ٢٣٠ص ) ١٣٨٣،  ، نشرکارنامه تھران(،  مرداد تا سقوط زاھدي ٢٨، از کودتاي  خواب آشفته نفت: بنگريد] . ٧[
  
ن که از دوره صفوي ـ قاجاري در اين شھر باقي مانده باشند، دست کم به دو خاندان ھاي علمي اصفھا از میان خاندان] . ٧[

طايفه سادات خاتون آبادي ھم نه تنھا در اصفھان که در . ھا ھا و دوم خاندان روضاتي نخست خاندان نجفي. توان اشاره کرد مي
  .ستند که به لحاظ شھرت در درجات بعدي قرار دارندديگري ھ ھا ھم دسته  جماعت امامي. برخي از شھرھاي ديگر ھم فعال بودند

  
  ٧٨ـ  ٧۵صص ) ١٣٣٢، اصفھان(،  زندگاني حضرت آيت اهللا چھارسوقي: در باره اين بزرگوار بنگريد] . ٨[

  
شھر نزديک  قودجان در میانه راه خوانسار و گلپايگان بوده و مرحوم میر ابوالقاسم آنجا را براي زندگي انتخاب کرده تا به ھر دو] . ٩[

  .باشد
  
  ٩٨ـ  ٩۶ ، صص زندگاني حضرت آيت اهللا چھارسوقي: شرح حال ايشان را بنگريد در] . ١٠[

  
  ١٠٠ـ  ٩٩، صص  ؛ زندگاني آيت اهللا چھارسوقي٢٠٩٠ـ  ٢٠٨۴، صص ۶مکارم االثار، ج : در باره وي و فرزندانشان بنگريد] . ١١[

  
  ٨٢٠ـ  ٧٩٨، ص ٣االثار، ج  مکارم] . ١٢[

  
  ٣۶۵ـ  ٣۵٠، صص )١٣٨١، نشر ھما،  تھران(، فصل تکايا و مقابر،  تاريخ اصفھان.  ]١٣[

  
  ١٢٢ـ  ١١١، صص  آيت اهللا چھارسوقي ؛ زندگاني٩٩٢ـ  ٩٨٩، ص ٣مکارم االثار ج : در باره وي و فرزندانش بنگريد] . ١۴[

  
  ٨١ـ  ٧٩ ص، ص زندگاني حضرت آيت اهللا چھارسوقي: شرح حال ايشان را بنگريد در ] . ١۵[

  
  ١٧٠۶ـ  ١٧٠۴، ص ۵مکارم االثار، ج : در باره وي بنگريد] . ١۶[

  
  ١٨٢١ـ  ١٨١٩، صص ۵مکارم االثار، ج : شرح حال وي را بنگريد در] . ١٧[

  
ـ  ١٩٧٧، صص ۶اند، در مکارم االثار ج  وي نیز از علماي اصفھان بوده و شرح حال وي و فرزندانش که در سلک روحانیت بوده] . ١٨[

  . آمده است ١٩٨٠
  
  ٢٠٩١ـ  ٢٠٩٠، صص ۶مکارم االثار، ج : در باره وي بنگريد] . ١٩[

  
  ١٠۴ـ  ١٠٣، صص  زندگاني آيت اهللا چھارسوقي: در باره ايشان بنگريد] . ٢٠[

  
  ١۴٩٨ـ  ١۴٩۶، ص ۵مکارم االثار، ج : بنگريد] . ٢١[

  
جامعي در باره فرزندان آقا میرزا جالل الدين ھمراه  در اينجا اطالعات  ٢۵١١ـ  ٢۴٩٣، ص ٧مکارم االثار، ج : در باره وي بنگريد] . ٢٢[

با تصاوير و خطوط منحصربه فرد از بسیاري از آنان به کوشش استاد ارجمند حاج سید محمد علي روضاتي ـ دامت برکاته ـ درج 
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١۵ 
 

  . شده است
  
، ج  ، مصلح الدين مھدوي و اجتماعي اصفھان  تاريخ علمي: ددر باره تأسیس ھیئت علمیه اصفھان توسط حاج آقا نوراهللا بنگري] . ٢٣[
  ١۴۴، ص ٢

  
  ٣١ـ  ٢٩، ص  زندگاني حضرت آيت اهللا چھارسوقي] . ٢۴[

  
، خود شخصا از تھران به اصفھان آمده علما  روضاتي از آن جمله است فعالیت حسام الدين دولت آبادي که به اظھار آيت اهللا ] . ٢۵[

  ).حضرت استاد از اظھارات شفاھي. (کرد را براي ايجاد يک تشکل مذھبي ـ سیاسي تحريض مي نان را جمع آوري کرده و آ
  
  ٧٨:  حج] . ٢۶[

  
  ١۴١نساء، ] . ٢٧[

  
  ٣٢ـ  ٣١، ص  چھارسوقي  ، به نقل از زندگاني آيت اهللا١٣٢٩.١١.٣روزنامه شاھکار نو، مورخه ] . ٢٨[

  
  ١٣٢٩.١١.١٠روزنامه شاھد، ] . ٢٩[

  
  ١٣٠ ، ص)١٣٨٢،  ، مرکز اسناد رياست جمھوري تھران(ام تیر،  نادي از قیام سياس] . ٣٠[

  
  ٣۶ـ  ٣۵، ص  زندگاني آيت اهللا چھارسوقي] . ٣١[

  
  ٣۶۶ـ  ٣۶۵، ص  ھا و مجامع مذھبي اسنادي از انجمن] . ٣٢[

  
  ٣۶٨ـ  ٣۶٧، ص  ھا و مجامع مذھبي اسنادي از انجمن] . ٣٣[

  
  ٣٨٠ص ھا،  اسنادي از انجمن] . ٣۴[

  
  ٣٨٢، ص  ھمان] . ٣۵[

  
  ٣٨٣، ص  ھمان] . ٣۶[

  
 ٣٧٩ـ  ٣٧٣ھا، ص  اسنادي از انجمن] . ٣٧[

    

  


