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ها را از زوایای گوناگونی نظیر اهداف، پیامدها،  ها و نهضت بانقال

توان مورد  ، علل و عوامل پیروزی یا شکست و... میماهیتروند، 

 ی مطالعه انقالبات نگاه از بررسی قرار داد. از محورهای عمده

باشد. این روش یکی از  شان می منظرگاه فعالیت و عملکرد رهبران

 .باشد ها می ها و جنبش ها در شناخت انقالب ترین راه مفید

یکی از رهبران موثر  شهادتدر این مقال به مناسبت فرارسیدن 

اهلل قاضی طباطبایی که شهادتش  یعنی آیت انقالب اسالمیدر 

نمادی از والیتمداری است، برآنیم تا با بررسی نقش ایشان در 

های امام مورد  ، پیوندشان را با امام و اندیشهانقالبپیروزی 

 .بازبینی قرار دهیم

 به زندگی آیات اهلل قاضی الیاجمنگاهی 

هجری  2112 سالاهلل سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی در  آیت

متولد شد. پدرش حاج سید باقر مشهور به میرزا  تبریزقمری در 

سدا... از علمای بنام تبریز بودند و ایشان باقر و عمویش میرزا ا

http://wikifeqh.ir/ماهیت
http://wikifeqh.ir/شهادت
http://wikifeqh.ir/انقلاب_اسلامی
http://wikifeqh.ir/انقلاب
http://wikifeqh.ir/سال
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را در مدرسه طالبیه نزد آن دو فرا  علوم دینیتحصیالت مقدماتی 

 2.گرفت

 قمبه شهر  حوزه علمیه قمه. ق جهت تحصیل در  2119وی در 

سید ، سید محمد خوانساریمشرف شدند تا از محضر آیات عظام 

 امام خمینی، بروجردی، گلپایگانی و ای محمد حجت کوه کمره

 2.کسب فیض نماید

عزیمت کردند  نجفهجری قمری شهید قاضی به  2169در سال 

عبدالحسین اهلل العظمی  ای نظیر مرحوم آیت و نزد علمای برجسته

سید ، سید محسن حکیم، میرزا باقر زنجانی و بجنوردی، رشتی

 به کسب علوم شیخ محمد حسین کاشف الغطاءو  ابوالقاسم خویی

 1.دینی پرداخت

وی از خود ثمراتی علمی در قالب آثار چاپ شده و چاپ نشده به 

 .باشد مورد می 12جای گذاشت که بالغ بر 

                                                           
اهلل قاضی  اده، صمد، زندگینامه و مبارزات شهید آیتنیکبخت، رحیم و اسمعیل ز . 2

 .2182، مرکز اسناد انقالب اسالمی، 96طباطبائی، ص

، تهران، دفتر انتشارات 41، ص2روحانی، سید حمید، تحلیلی بر نهضت امام خمینی، ج . 2

 .اسالمی

 .خطی ، نسخه2اهلل قاضی طباطبایی، ص قاضی طباطبایی، سیدمحمدتقی، زندگینامه آیت . 1
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ایشان در طول مبارزات انقالبی در کنار امام، به عنوان یار و یاور 

به ایفای نقش  نهضتایشان بودندو نقاط حساسی از مبارزات 

 .پرداختند که در طول مقاله به نقاطی اشاره خواهد شد می

 

 قاضی طباطبایی قبل از انقالب

های  ایشان از همان ابتدا در مسیر انقالب قرار داشت و تالش

 .بسیاری برای پیروزی انقالب اسالمی انجام داد

 نخستین گام

و گستردن بساط  ایرانبر مقدّرات کشور  رضا خانبعد از تسلّط 

رفت تمام مقدّسات را از بین  که می اسالم ستیزیظلم و ستم و 

ببرد، بار دیگر حماسه سازان همیشه بیدار به رهبری روحانیت 

آگاه، در سراسر مملکت عَلَم مخالفت بر افراشتند و در مقابل 

 .ندو ضد انسانی حکومت شورید خالف شرعاعمال 

را بر  نهضت اسالمیقهرمان پرچم  تبریزاین بار هم مثل گذشته 

دوش گرفت و هماهنگ با سایر شهرها خروشید و موج اعتراض به 

 .انداختراه 

ساله بود با چشمان  26در آن هنگام که سید محمد علی نوجوانی 

های هدایت مردم را از  تیز بین خود برخوردهای سیاسی و شیوه

http://wikifeqh.ir/نهضت
http://wikifeqh.ir/رضا_خان
http://wikifeqh.ir/ایران
http://wikifeqh.ir/اسلام_ستیزی
http://wikifeqh.ir/خلاف_شرع
http://wikifeqh.ir/تبریز
http://wikifeqh.ir/نهضت_اسلامی
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جانب پدر که دوشادوش بزرگ عالمان شهر به عهده داشتند دنبال 

 .آموخت کرد و راه و رسم مبارزه می می

به دستور حکومت  تبریزق. به دنبال قیام مردم  214۱در سال 

پهلوی سید محمد علی به  رضا خاندست نشانده و تحمیلی 

همراه پدر گرامیش راهی تبعیدگاه شد و به مدت دو ماه ناگزیر به 

مشهد گردید و از آن جا بار دیگر به  تهراناقامت اجباری در 

خود را  تبعیدشد و یکسال در آن دیار پاک، دوران  تبعید مقدس

گذراند. دژخیمان پهلوی به این مقدار هم رضایت ندادند و در 

اش را در تبریز  غیاب آقا میرزا محمد باقر دستور دادند که خانه

خراب نموده و جزو خیابان سازند بدون اینکه ضرر و زیان وی را 

 2جبران نمایند

ارزاتی سید محمد علی بود که در آن برای و این اولین تجربه مب

نخستین بار سوزش زخم بیداد حکومت پهلوی را بر قلب خود 

 .احساس کرد

 

 

                                                           
مختصری از زندگانی پر افتخار عالمه محمد علی قاضی، محمد عاصفی، چاپ شفق تبریز،  . 2

 .22ص 
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 آشنایی با امام خمینی

سید محمد علی قاضی از همان دوران جوانی، به ماهیت ضد 

 26مذهبی رژیم جبّار و خونخوار پهلوی پی برد. او که خود در

د نظام ستم شاهی را چشیده بود، از سالگی طعم تلخ تیر زهر آلو

دیدن آن همه ظلم و ستم که همچون صاعقه بر سر مردم فرود 

سوخت و  کشید و در تب و تاب شدیدی می آمد، رنج فراوان می می

ساخت. این بود که تصمیم قاطع بر مبارزه علیه استبداد گرفت  می

 .و در این راه کمر همت بر بست

تاریکی ظلم و ستم سراسر ایران زمین در آن روزگاران اختناق که 

را فرا گرفته بود، تنها خورشید حوزه علمیه قم بود که با تابش نور 

داد و  های پر سوز سلحشوران را به روز روشن نوید میامید، دل

اسالم ناب آنان را در بر افروختن مشعل آزادی و بر افراشتن پرچم 

 .کرد هدایت میمحمدی

طلبه جوان، سید محمد علی قاضی در پی همچو خورشیدی 

های پر صالبت به جهاد خود  گشت تا در روشنایی آن با گام می

 .سرعت بیشتری بخشد

دیری نپایید که آرزوی وی جامه عمل پوشید و چشم پر انتظارش 

ره( روشن )حضرت امام خمینیریخ، به جمال عالمتاب، ابرمرد تا

 .گشت

http://wikifeqh.ir/اسلام_ناب_محمدی
http://wikifeqh.ir/اسلام_ناب_محمدی
http://wikifeqh.ir/اسلام_ناب_محمدی
http://wikifeqh.ir/امام_خمینی


 

 

7 

حوزه ترین اساتید  در آن موقع از برجسته )ره(حضرت امام خمینی

 و» «شرح منظومه»بود و در رشته فلسفه دو کتاب مهم علمیه قم

کرد. تبحّر علمی و روش جالب تدریس و  را تدریس می« اسفار»

های واالی روحی  چنین خصوصیات ارزشمند اخالقی و منشهم

ترین درس  امام، باعث شده بود که حوزه تدریس ایشان پر جمعیت

 .حوزه باشد

سید محمد علی طباطبائی با شور و شوق وصف ناپذیری در این 

دو درس امام شرکت جست و از همان زمان رابطه نزدیک و پیوند 

برقرار شد. وی ضمن استفاده  رهبر کبیر انقالبعمیقی بین او و 

های علمی، با بهره جویی از افکار بلند استادش به تالش و کوشش 

پرداخت.  المیانقالب اسجهت دست یابی به آرمانهای مقدس 

ق. شروع شده  2119که از سال  قماقامت ایشان در شهر مقدس 

بود به مدت ده سال به طول انجامید وی در این مدّت عالوه از 

سید محمد حجت کوه :ضر ایات عظاماز مح حضرت امامهای درس

و دیگر  سید محمد رضا گلپایگانی، سید صدرالدین صدر، کمری

 .های شایانی برد اساتید زبر دست بهره
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 مرید و مراد 

ق. تصمیم بر هجرتی دیگر  2169سید محمد علی قاضی در سال 

گرفت. وی قبل از عزیمت به  را در پیش نجفگرفت و این بار راه 

های علمیه آن سامان اطالعات کافی  ، از وضع درس حوزهعراق

بدست آورد و برنامه دقیق و منظمی جهت هر چه بیشتر استفاده 

 .های گرانبها تنظیم نمود نمودن از فرصت

به سرزمین والیت و امامت  به همین خاطر یکی دو روز از ورودش

های درسی بزرگ مردان  نگذشته بود که با جدیّت تمام در حوزه

و )ره( آیت اهلل العظمی سید محسن حکیمعلم و فقاهت همچون 

آیت اهلل العظمی حاج ره( و )آیت اهلل العظمی سید ابو القاسم خویی

آیت اهلل العظمی شیخ محمد حسین و  شیخ عبد الحسین رشتی

و ...شرکت جست و مشغول کسب علم و دانش و  کاشف الغطا

 .تحصیل در فنون مختلف فقه و اصول و فلسفه شد

آیت اهلل العظمی حاج شهید قاضی در میان اساتید نجف برای 

ای قایل بود و  احترام فوق العاده شیخ محمد حسین کاشف الغطاء

بیشتر با آن مجاهد نستوه انس و الفت داشت و در واقع شیفته و 

مرید اخالق واال و تبحّر عمیق علمی و افکار بلند سیاسی، 

 .گشته بود اجتماعی کاشف الغطاء

http://wikifeqh.ir/نجف
http://wikifeqh.ir/عراق
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 غم فراق

های علمی و معنوی از حوزه علمیه را  و استفاده نجفاقامت در 

ترین روزگاران عمر آیت اهلل قاضی  توان از بهترین و شاداب می

طباطبائی بحساب آورد. چرا که در آن ایام بهاران، با شور و شوق 

به تحکیم مبانی فکری خود پرداخت و به درجات عالی فقاهت و 

و  آیت اهلل العظمی حکیمجتهاد رسید و از مراجع بزرگی مثل ا

نایل  اجازه اجتهادو دیگران به اخذ  آیت اهلل العظمی کاشف الغطاء

 2.آمد

ولی افسوس که آن ایّام خوش و خرّم دیر پا نبود و زود به پایان 

 21۱2، اواخر سال نجفآمد. ایشان بعد از سه سال رحل اقامت در 

ش.( بنا به علل ناگواری ناگزیر شد حرم جدّ بزرگوارش  2112ق. )

مراجعت نماید. به همین خاطر غم فراق  تبریزرا ترک نموده به 

 .دلش چنگ انداخت به حوزه نجفحرم مولی و فضای روح بخش 

سالگی با  42آیت اهلل سید محمد علی قاضی طباطبائی در سنّ 

را پشت سر  حوزه نجفکوله باری از علم و دانش و معرفت، 

                                                           
اهلل قاضی  نیکبخت، رحیم و اسمعیل زاده، صمد، زندگینامه و مبارزات شهید آیت . 2

 .218 _212طباطبائی، ص
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رهسپار شد  تبریزگذاشت و به سوی زادگاه خود شهر مجاهد پرور 

تا به وظایف بس سنگین خود، در جهت اشاعه فرهنگی غنی و 

ای که  بپردازد. همان خدمات ارزنده اسالمپویای آیین حیات بخش 

نتایج سودمندش در انقالب شکوهمند اسالمی نمایان گشت، 

آیت اهلل العظمی کاشف ه استاد بزرگوارش مجاهد نستوه آنطور ک

های خود،  پیش بینی کرده بود. ایشان در یکی از نامه  الغطاء

 :نویسد خطاب به آیت اهلل قاضی چنین می

بینیم که  واال مقام ... ما از حاال می ای سید بزرگوار و ای دانشمند»

خصوصا از راهنمائیها و  تبریزعموما و اهالی  آذربایجانمردم 

دمات شوند و چه زود است تأثیر خ مند می ارشادات شما بهره

ارزنده شما در نصرت حقّ و از بین بردن باطل محسوس و ملموس 

تر از شما  باشد و در یاری و کمک از حقّ چه بهتر و مقدّم

  2«است؟پدر روحی شما ـ محمد حسین

زمین سالی است به یاد ماندنی  ایرانشمسی در تاریخ  2142سال 

و خاطره انگیز، سالی که بزرگ رهبر مستضعفان جهان با خروش 

رفت  بی امان خود چنان موج بنیان کنی به راه انداخت که می

دان تاریخ بسپارد. این بار  برای همیشه نظام ستم شاهی را به زباله

                                                           
 .64ص  ، الفردوس االعلی . 2
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های خیمه شب بازی و همچنین کاسه لیسان  امام بزرگوار عروسک

ته همچون عقاب تیز پرواز، ام حکومت پهلوی را به هیچ انگاش

الفساد جهانی را در نوک حمله خود قرار داد و با هجوم برق آسا، 

های پوالدین و دشمن شکار خویش را بر سر آمریکا فرود  پنجه

آورد. و به دنبال آن یاران با وفای آن امام آزادگان، به تبعیت از 

و مبارزه بر  جهادوی در سراسر کشور قد علم کردند و پرچم 

افراشتند. در این مبارزه بی امان، مجاهد نستوه آیت اهلل قاضی 

طباطبائی سهم بسزائی در بر انگیختن احساسات پاک مردم 

های ضد  های آتشین و پخش اعالمیه داشتند. وی با سخنرانی

را به صحنه پیکار آورد و با این عمل  تبریزرژیم، مردم قهرمان 

شجاعانه خود، شعله بر خرمن دشمن انداخت و حال زارشان را 

دانستند، قیام  تر ساخت. چرا که طاغوتیان به خوبی می پریشان

، و این همان ایرانی به حرکت در آمدن کل یعن آذربایجان

در پی .کابوسی بود که دژخیمان همواره از آن وحشت داشتند

، مرکز نشینان سازمان ضد امنیّت با مسلمانجوش و خروش امت 

حسن »، و آذربایجاناستاندار وقت « علی دهقان»هنگی هما

قاضی را  ، عالمه سید محمد علیتبریز ساواکرئیس « مهرداد

بردند و بعد از آن به سیاهچال  تهراندستگیر و به پادگان زرهی 

مخوف قزل قلعه تحویل دادند که دو ماه و نیم ماندگار شدند و 
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بعد از آزادی از زندان هم کسی حق رفت و آمد و تماس با ایشان 

نظر و مراقبت شدید مأموران ساواک بود. و  را نداشت و همواره زیر

 .کرد به عنوان تبعیدی زندگی می تهراندر 

 حمایت از خط امام خمینی

ایشان قبل از پیروزی انقالب، همواره به عنوان یکی از یاران وفادار 

پرداختند.  ای نقش میشدند و به ایف امام و حامیان وی ظاهر می

های ایشان حمایت از خط و مشی امام  یکی از مهمترین نقش

های ایالتی و والیتی  خمینی)ره( در مخالفت با طرح الیحه انجمن

از  اسالمشد و قید  ی داده میأحق ر زنانبود که بر اساس آن به 

شد و به جای  کنندگان حذف می شوندگان و انتخاب شرایط انتخاب

 2.کرد کفایت می کتاب آسمانیقسم به قرآن، قسم به 

 این طرح مخالفت حوزه علمیه قم، مراجع تقلید خصوصا امام

هایی  ره( را برانگیخت. برهمین اساس علمای تبریز،اعالمیه)خمینی

اهلل قاضی از جمله امضاءکنندگان آن  را صادر کردند که آیت

 2.بودها  اعالمیه

                                                           
 .244 _242، ص2م خمینی، جروحانی، سید حمید، تحلیلی بر نهضت اما . 2

 .21۱4، مرکز اسناد انقالب اسالمی، 4۱، ص1اسناد انقالب اسالمی، ج . 2
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اهلل قاضی حمایت از خط و مشی  های آیت یکی از مهمترین نقش

های ایالتی و  خمینی)ره( در مخالفت با طرح الیحه انجمن  امام

شد و قید  که بر اساس آن به زنان حق رای داده می والیتی بود

شد و  کنندگان حذف می شوندگان و انتخاب اسالم از شرایط انتخاب

 2.کرد می جای قسم به قرآن، قسم به کتاب آسمانی کفایت به

 مدیریت واقعه طالبیه 

 انقالباهلل از آن در جهت پیشبرد اهداف  از دیگر وقایعی که آیت

تبریز بود. این واقعه از اینجا شروع  مدرسه طالبیهبهره برد، واقعه 

شد که اعالمیه امام در مدرسه طالبیه روی دیوار نصب شد که 

بانی وقتی خواستند اعالمیه را پاره کنند، با مقاومت ماموران شهر

کشیده شد و با  بازارطالب مدرسه مواجه شدند و این درگیری به 

بیرون آمده بودند، محاصره  مسجد مقبرهشورش مردمی که از 

اهلل  نیروهای شهربانی شکسته شد. در اثر این حادثه بود که آیت

ای صادر کردند و فردای آن روز آن را با خط سرخ  قاضی اعالمیه

 2.در تمام شهر منتشر کردند

                                                           
 .244 _242روحانی، سیدحمید؛ پیشین، ص   ر.ک: . 2

، تبریز، قسمت اول، به کوشش علی باقری، 222خرداد، ص 21باقری، علی، خاطرات  . 2

 .21۱4تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی، 
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و مدرسه  مدرسه فیضیهرویداد فجایع همزمان بود با  2142 محرم

رو در روی یکدیگر  علماءطالبیه تبریز که به همین جهت شاه و 

تبعیت از امام، اهلل قاضی و علماء در این محرم به  قرار گرفتند. آیت

تاکید بر استراتژی افشاگری علیه رژیم را از طریق مجالس روضه و 

 2.و سخنرانی قرار داده بودند وعظ

در اثر اتخاذ این استراتژی بود که با دستگیری امام، بازار تبریز به 

 .حالت تعطیلی درآمد

 تالش برای آزادی امام 

، اقبال 2142 سالدر پی سخنرانی امام)ره( و دستگیری ایشان در 

بایستی اقدامی در  تقلیدعمومی و مردم چنان بود که مراجع 

لذا بر همین اساس بود که ؛ دادند یخصوص رهایی امام انجام م

جمع کثیری از علما به سمت تهران حرکت کردند. در این میان 

نیامد. مهمترین دلیل ایشان این بود که با  تهراناهلل قاضی به  آیت

وجود آیات عظامی چون میالنی، شریعتمداری، مرعشی نجفی، 

توانست تاثیر چندانی در قضایا داشته باشد، در ثانی  یشان نمیا

توانست در راستای پیشبرد اهداف نهضت در این  نقشی که می

                                                           
 .244 _242، ص2روحانی، سید حمید، تحلیلی بر نهضت امام خمینی، ج . 2
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موقعیت زمانی در تبریز ایفا کند به مراتب مهمتر از نقشی بود که 

 2.توانست در تهران داشته باشد می

 دشمنی با اسرائیل

های بارز ایشان بود که به تأسی از  از ویژگی اسرائیلدشمنی با 

ساخت.  و هویدا می تبلیغهای خود  امام آن را در منابر و اعالمیه

ایشان به پیروی از امام و همراه با علمای دیگری پس از سومین 

های فراوانی در قالب صدور  و اسرائیل تالش اعراببین  جنگ

های مردمی برای آسیب  اعالمیه مبنی بر لزوم جمع آوری کمک

 2.دیدگان و آوارگان فلسطینی به انجام رساندند

 وق مجاهدین اسالمیتأسیس صند

های ضد رژیم اعم از چاپ  برای تغذیه حرکت 12در سال  تبریزدر 

های زندانیان سیاسی، مساعدت به  و نشر اعالمیه، کمک به خانواده

فعاالنی که مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده بودند و... 

                                                           
 .اهلل بنی فضل ، دفتر ششم، مصاحبه با آیت226خرداد، ص 21باقری، علی، خاطرات  . 2
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ام مجاهدین اسالمی زیر نظر ایشان تاسیس گردید صندوقی به ن

  2.تا از این طریق به بارور شدن نهضت کمکی کرده باشد

ارتباط با دانشجویان در راستای مبارزه با رژیم یکی دیگر از 

های ایشان بود که وی در کارهای خود آن را مد نظر قرار  فعالیت

 2.داده بود

 دوران تبعید

مبارزات بی امانش، سالهائی از عمر پر آیت اهلل قاضی به خاطر 

ها سپری کرد که یکی از برکت خود را در زندانها و تبعیدگاه

ش.  214۱ام آذر ماه  روز سی.دبو بافت کرمانوی  تبعیدمحلّهای 

در شهر تبریز نماز پر  عید سعید فطرمصادف بود با یوم اهلل 

صالبت عید فطر در جوّ معنوی به امامت عالم ربّانی حضرت آیت 

اهلل سید محمد علی قاضی طباطبائی برگزار شد. ایشان که هیچ 

داد، از این اجتماع با شکوه نهایت استفاده  تی را از دست نمیفرص

را کرد و بر علیه سردمداران رژیم سخنرانی کردند و ضمن گفتار 

آتشین نقاب از چهره کریه رژیم پهلوی بر گرفت و روابط خفّت بار 

                                                           
اهلل قاضی  عیل زاده، صمد، زندگینامه و مبارزات شهید آیتنیکبخت، رحیم و اسم . 2

 .261طباطبائی، ص
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دولت با رژیم غاصب و نا مشروع صهیونیستی را محکوم کرد، 

به مسجد شعبان   عشاءو  نماز مغرب غروب همان روز برای اداء

و پاسخ به ابراز احساسات مردم از  نمازتشریف آوردند و بعد از 

 .خارج شد مسجد

هنوز چند قدمی از در مسجد دور نشده بود که مزدوران وطن 

فروش وی را احاطه کردند و با اجبار سوار ماشین کردند. و سپس 

 2.نمودند تبعید بافت کرماناو را به 

جهت  ساواک، هر روز یک مأمور بافت کرمانبعد از اسکان در 

کشید. اتاقی که  حضور و غیاب تبعیدی به محل سکونت او سر می

گذراند، یک اتاق کوچک  آیت اهلل قاضی در آن، روزهای تنهایی می

 ساواکتر بود. مأمور  و محقّری بود که از سطح حیاط دو پلّه پایین

که از طرف سازمان به او داده شده بود، با گستاخی طبق تعلیماتی 

کرد و برای اینکه زور و حاکمیت دستگاه را به  و تبختر رفتار می

رخ تبعیدی کشیده باشد، بجای وارد شدن از در اتاق، با کفش از 

و صدای  خود خواهیو  غرورپرید وسط اتاق، و با حالت  پنجره می

چند روز ... داد زود باش امضاء کن خشن و ناهنجار دستور می

بدین منوال گذشت و آیت اهلل قاضی چند بار به ایشان تذکر داد 

                                                           
 .۱1و  ۱2قاضی طباطبائی، قله شجاعت و ایثار، ص  . 2
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ادب گوشش بدهکار نبود و دست  که ادب را رعایت کند ولی آن بی

روزی هنگامی که مزدور خود .داشت شرمانه خود بر نمی از کار بی

فروخته با همان رفتار پست همیشگی به وسط اتاق پرید، سید 

را برداشت و  «المنجد» دالور بالفاصله کتاب سنگین و ضخیم

بی ادب! مگر نگفتم :ید و فریاد زدمحکم بر پس گردن مأمور کوب

و خود باخته، با زبونی و ترس از اتاق  مغرورمأمور ... مؤدب باش

بیرون رفت و آیت اهلل قاضی با این عمل شجاعانه خود بار دیگر 

قامت ثابت کرد که سر نیزه در مقابل نیروی پر توان ایمان و است

 .محکوم به شکست است

د و بعد از اتمام کردن تبعید زنجانایشان را به  بافت کرمانبعد از 

  2.مراجعت کرد تبریزبه  6/9/2148آن در تاریخ 

 بهمن ۹۲طباطبایی در قیام 

که با اهانت علنی به  2116مردم قم در نوزدهم دی ماه  قیام

ناپذیر بویژه بعد از شهادت  ه سیاسی آشتیمرجعی با روحی

، بوجود آمده بود، انفجاری ایجاد کرد که در وهله ایرانفرزندش در 

 2.اول طالب را راه انداخت

                                                           
 .۱1قاضی طباطبائی، قله شجاعت و ایثار، ص  . 2
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و در وهله دوم امواجی را به گوشه کنار کشور پراکند. موج این 

اهلل قاضی انعکاس  ری علماء خصوصا آیتحرکت در تبریز با رهب

تبریز  بهمن 29مطلوبی یافت و خود را در حرکتی به نام قیام 

 .نشان داد

 قاضی طباطبایی بعد از انقالب

ایشان پس از انقالب از حرکت باز نایستادند و تا آخرین قطره 

 .انقالب تالش نمودندخون در راه اسالم و 

 امامت جمعه تبریز 

، ایشان طی حکمی از سوی امام در سال انقالب اسالمیبا پیروزی 

ه تام االختیار امام در تبریز و نمایند امام جمعهبه عنوان  2118

ها  منصوب شد. مهمترین کارکرد آقای قاضی را باید رهبری جریان

 امنیتو فضای سیاسی تبریز همسو با فضای انقالب در قالب ایجاد 

ها و رفع  ها، رفع کدورت و ثبات، تحرک بخشیدن به سازندگی

تعدادی از  18 خردادص دانست. به عنوان مثال در اواخر نواق

هایی را مطرح کرده بودند  همافران دست به تحصن زدند و خواسته

 2.های وی، دست از تحصن برداشتند که با تالش

                                                           
 .2/4/2118روزنامه اطالعات،  . 2
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 تأثیرگذاری در حزب جمهوری اسالمی

اهلل قاضی با صدور  سالمی، آیتبا تاسیس حزب جمهوری ا

کرد. در قم از  هایی مردم را تشویق به عضویت در آن می اعالمیه

را حضرت  حزب جمهوری اسالمی» طرف دفتر امام اعالم شد که

فرمایند و حضرت مستطاب  تایید می امام خمینیاهلل العظمی  آیت

اهلل قاضی طباطبایی نماینده امام  حجت االسالم والمسلمین آیت

 «.هستند

 تأکید بر وحدت اسالمی 

آیت اهلل قاضی یکی از عالمان روشن بین و ژرف نگری بود که 

های مناسب با  تأکید داشت و در فرصت وحدت اسالمیهمیشه بر 

بین  وحدترفتار مدبرانه در جهت تحقق بخشیدن هر چه بیشتر 

 .کوشید جهان می مسلمانان

 عراقیاد دارم در زمانی که از سوریه برگشته وارد »گوید: او می

ادا کنیم و  نماز مغربنزدیک بود، توقف کردیم که  غروبشدم و 

گرفته در صحن خانه وسیعی حصیر اندخته  وضوحرکت نماییم، 

 اهل تسننای از جوانان  باشم دیدم عده نمازخواستم مشغول 

خواهند بدانند که  آمدند و در چند قدمی ایستادند، فهمیدم که می

 پیشانی را بر سجدهخواهم کرد! من هم در موقع  سجدهچطور 

http://wikifeqh.ir/حزب_جمهوری_اسلامی
http://wikifeqh.ir/امام_خمینی
http://wikifeqh.ir/وحدت_اسلامی
http://wikifeqh.ir/وحدت
http://wikifeqh.ir/مسلمانان
http://wikifeqh.ir/مسلمانان
http://wikifeqh.ir/عراق
http://wikifeqh.ir/غروب
http://wikifeqh.ir/نماز_مغرب
http://wikifeqh.ir/وضو
http://wikifeqh.ir/نماز
http://wikifeqh.ir/اهل_تسنن
http://wikifeqh.ir/سجده
http://wikifeqh.ir/سجده
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باالی حصیر گذاشتم و سایر رفقا نیز اغلب از من تبعیّت کردند، 

 سجدهچند نفر از آنها جلوه آمده از حقیقت  نمازبعد از فراغت از 

گذاشته بودند، سئوال  نمازکه بعضی از همراهان  تربت کربالبر 

کردند، واقع امر را به آنها بیان کردم، بسیار قانع شده و امتنان بجا 

  2«اند آوردند و اظهار نمودند که به ما جور دیگر تلقین کرده

 اولین شهید محراب

هنوز شش ماه از طلیعه انقالب شکوهمند اسالمی نگذشته بود که 

غروب کرد. این  فقاهتو  علمستاره درخشانی از آسمان پر فروغ 

جهانی از آستین کثیف، گروهک منحرف  استکباربار دست پلید 

آیت فرقان بیرون زد و ناجوانمردانه استاد بزرگ حوزه و دانشگاه 

 .. رساند شهادترا به  اهلل مطهری

، به گوش آیت اهلل استاد مطهریمظلومانه  شهادتوقتی خبر 

گفت:  ود میقاضی رسید بسیار متأثر شد و همواره به اطرافیان خ

  2.برسم شهادت، روزی به استاد مطهریکاش بنده هم مثل 

 !شد مستجابیش  دعاچند روز بعد 

                                                           
 .نظیر این جریان در دمشق اتفاق افتاده بود.  2

 .4ص  2194روزنامه رسالت شماره  . 2
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و نویسندگی، به  تعلیم و تربیتسر انجام بعد از عمری مجاهدت و 

 نماز عید2 عید قرباندر حالی که روز  2118آبانماه  22تاریخ 

در مسجد شعبان  و عشاء نماز مغربخوانده بود بهنگام شب بعد از 

با این جنایت  گروه فرقانا گشت بار دیگر خود قربانی دین خد

 .هولناک دل امت و امام را جریحه دار ساخت

که سیل در حالی آذربایجانفردای آن روز مردم مصیب زده 

شان را غم و اندوه فرا گرفته بود، پیکر  اشکشان جاری بود و قلب

کردند و در آرامگاه خانوادگی واقع در  تشییعرا  شهیدپاک آن 

 .ردندمسجد مقبره به خاک سپ

 آثار علمی

آیت اهلل قاضی از جمله قلم بدستان پر کاری بود که  شهید محراب

در طول عمرشان با تالش گسترده و نیّتی خالصانه توانست 

ای را با بیانی رسا و قلمی شیوا و نثری استوار به  تحقیقات ارزنده

 .عرضه بدارد فرهنگ اسالمیوسیع  جهان

کار تحقیقاتی و نویسندگی آن بزرگوار از دو جهت حائز اهمیت 

های مختلف که مورد  است، یکی نوشتن کتابهای مستقل در رشته

یقه و تصحیح و نیاز بود و تألیفی صورت نگرفته بود و دیگری با تعل

                                                           
2 . 
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مقدمه نویسی بر آثار گرانقدر دیگر دانشمندان و چاپ مجدّد آنها، 

 .افکار بلند و ارزشمند آنان را احیا کرد

ره آورد فکری شهید قاضی که به صورت نوشته به یادگار مانده 

 :است عبارتند از

 (االجتهاد و التقلید )عربی ـ خطی .2

 (الفوائد )فقهی ـ تاریخی .2

 (ن عبد الوهاب )فارسی ـ خطیخاندا .1

 (کتاب فی علم الکالم )عربی خطی .4

 (فصل الخطاب فی تحقیق اهل الکتاب )عربی خطی .1

 (السعادت فی االهتمام علی الزیارت )عربی ـ خطی .1

 (اجوبه الشبّهات الواهیه )فارسی ـ خطی .۱

رسالت فی اثبات وجود االمام علیه السّالم فی کل زمان )عربی  .8

 (خطی

 (فارسی، خطی)، )بافت کرمان)سفرنامه بافت .9

 (المباحث االصولیّه )عربی ـ خطی .22

 (ره(شیخ انصاری رسائلحاشیه بر کتاب  .22

 (ره(شیخ انصاری مکاسبحاشیه بر کتاب  .22

 (ره)آخوند خراسانی کفایة االصولحاشیه بر  .21

 آیت اهلل حجت کوه کمری اصولتقریرات  .24

http://wikifeqh.ir/بافت_کرمان
http://wikifeqh.ir/رسائل
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http://wikifeqh.ir/اصول
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 تاریخ قضا در اسالم .21

 هصدقات امیرالمؤمنین و صدیقه طاهر .26

 حدیقه الصالحین .2۱

 رساله در داللت آیه تطهیر بر اهل بیت .28

 اوقات نمازرساله در  .29

 مباهلهرساله در  .22

 رساله فی مسأله الترتّب .22

 نماز جمعهرساله در  .22

عالمه شیخ محمد تعلیقات بر کتاب الفردوس االعلی تألیف  .21

 (عربی چاپی(حسین کاشف الغطاء

تحقیق درباره روز اربعین حضرت سید الشهداء علیه السّالم  .24

 ()فارسی چاپی

 (عربی چاپی( انوار نعمانیهتعلیقات بر کتاب  .21

عربی ( طبرسی تفسیر جوامع الجامعمقدمه و تعلیقه بر  .26

 (چاپی

 (سالم صراط مستقیم )فارسی چاپیتعلیقات بر کتاب ا .2۱

 (عربی خطی( کنز العرفانتعلیقات بر کتاب  .28

 (عربی ـ چاپی)کاشف الغطاء صحائف االبرارمقدمه بر کتاب  .29
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  2(فارسی چاپی) آیت اهلل العظمی حکیمآثار تاریخی  .12

ی بسیاری هم از یشان عالوه بر آثار فکری، آثار اجتماعی و عمرانا

 .اند خود به یادگار گذاشته

 

                                                           
 .229ـ  12قاضی طباطبائی، قله شجاعت و ایثار، ص  . 2
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 جمع بندی 

آیت اهلل قاضی طباطبایی از رهبران معنوی و سیاسی انقالب 

اسالمی بودند که در پیروزی و به ثمر رسیدن مبارزات انقالبی 

مردم ایران به رهبری امام خمینی نقش اساسی را خصوصا در 

های فکری و  فعالیتکردند. کانون محوری  منطقه تبریز ایفا می

، تشیعهای مکتب  سیاسی ایشان ایشان با الهام از آموزه

مداری و تبعیت از امام خود بود. ایشان به تبعیت از امام  والیت

ها و  تالش حکومت اسالمیعلیه( در راستای تحقق  اهلل )رحمة

های فراوانی به انجام رساندند که سرانجام در دهم آبان  مجاهدت

عید را اقامه  نمازپس از آنکه  عید سعید قربانمصادف با  2118

مرا  »های نماز به افشاگری پرداختند و فرمودند کردند و در خطبه

ام و از  ترسم و آماده کنند. من از شهادت نمی تهدید به قتل می

در راه  عشاءو  نماز مغربدر همان روز بعد از « خواهم. خدا می

سالگی  61مراجعت به منزل توسط منافقی از گروه فرقان در سن 

علیه( در پیامی که به  اهلل به شهادت رسید. امام خمینی )رحمة

 خانوادهمناسبت شهادت ایشان صادر کرده بودند، ضمن تسلیت به 

و بازماندگان و همچنین مردم تبریز، این گونه حرکات را که نشانه 

http://wikifeqh.ir/تشیع
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 خداوندافول حتمی مستکبران است را گریز ناپذیر دانستند و از 

 .برای ایشان طلب مغفرت کردند

 

http://wikifeqh.ir/خداوند

