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مقدمه

ــراد در عرصه هــای  ــه اف ک ــی اســت  ــا اهداف ــه هــدف ی موفقیــت، همــان رســیدن ب

مختلــف زندگــی خــود مــد نظــر دارنــد و می خواهنــد بــه وســیله ی ابزارهایــی و 

بــا پیمــودن مســیرهایی بــه آن دســت  یابنــد. رســیدن بــه موفقیــت، بــرای همــه 

خوشــایند و رضایت بخــش اســت؛ ولــی ایــن امــکان بــرای همــه وجــود نــدارد. 

ــا در زندگــی خــود، هــدف روشــن و  کســل و تنبــل هســتند ی کــه سســت،  کســانی 

برنامــه ی  خاصــی بــرای رســیدن بــه آن ندارنــد یــا بــا وجــود برنامــه، اراده ی الزم بــرای 

تــاش و حرکــت را ندارنــد، بــه هیــچ وجــه نمی تواننــد بــه اهداف شــان برســند.

کــه بــا عــزم و اراده ی پوالدیــن، تــاش بی وقفــه،  در ایــن میــان، عــده ای هســتند 

رفــع  و  ســختی ها  تحمــل  نیــز  و  پی گیــری  و  ســماجت  و  پشــت کار  و  جدیــت 

کامیابــی را فتــح می کننــد و بــه  موانــع و مشــکات پیــش رو، قله هــای موفقیــت و 

خواســته ها و آرزوهایشــان جامــه ی عمــل می پوشــانند.

تــاش  و  قوی تــر  اراده ای  باشــد،  عالی تــر  و  مقدس تــر  هــدف  چــه  هــر  البتــه 

بیش تــری می طلبــد و موانعــی بــس بزرگ تــر و ســخت تر در مســیر حرکــت بــه ســوی 

موفقیــت وجــود خواهــد داشــت. 

در مقابــل موفقیــت و صعــود، ســقوط، انحطــاط و ریــزش وجــود دارد. برخــی 

افــراد بــرای زندگــی و آینــده خــود، اهــداف بلنــد و قابــل تحســین ترســیم می کننــد 

و بــا تــاش و پی گیــری درصددنــد بــه آن هــا دســت یابند؛ ولــی در طــول مســیر، 



فرازها و فرودها! / علل و عوامل صعود و سقوط اهل علم12

ــه  ــای آن ک ــه ج ــد و ب ــر می یاب ــت تغیی ــت حرک ــود و جه ــون می ش ــداف دگرگ گاه اه

کننــد و بــرای رســیدن بــه آن هــا بکوشــند، اســیر هواهــای  بــه آن اهــداف بلنــد فکــر 

نفســانی، مطامــع دنیــوی و وسوســه های شــیطانی می گردنــد و بــه ســوی انحطــاط و 

کشــیده می شــوند و بــه جــای صعــود بــه قله هــای موفقیــت، بــه دره هــای  گمراهــی 

ــد.  ــقوط می کنن ــی س ــی و بدبخت کام نا

که چه عواملی در رشد و موفقیت انسان ها  پرسش اصلی در این جا این است 

کامی و سقوط انسان می شوند؟ برای  مؤثر هستند و چه علل و عواملی موجب نا

اثر حاضر با مطالعه و بررسی زندگانی برخی از علما و  پاسخ به این پرسش ها، 

که به ظاهر لباس روحانیت به تن  کسانی  بزرگان دین و قله های تهذیب و نیز 

گذشت زمان از  داشته یا مدتی در حوزه های علمیه درس خوانده بودند، ولی با 

گرفتند، نکته های مفید و قابل تأملی  ی و زّی طلبگی خود فاصله  رسالت حوزو

که امید است مطالعه و توجه به آن ها در انگیزه بخشی، بصیرت و  ارائه می دهد 

یان و رشد و بالندگی حوزه های علمیه مؤثر باشد.  موفقیت طاب و حوزو

کلــی تدویــن شــده اســت؛ فصــل اول، بــه  بنابرایــن، اثــر حاضــر در دو فصــل 

بررســی علــل و عوامــل رشــد و موفقیــت علمــا و بــزرگان حــوزه و فصــل دوم، بــه 

ــردازد.  ــان می پ ی ــر از حوزو ــی دیگ ــقوط برخ ــراف و س ــی، انح کام ــل نا ــل و عوام عل

کم مایــه  و  ناقــص  بدیــن صــورت،  اثــر حاضــر  کــه  بــود  ایــن  شــاید شایســته تر 

ــه  ــل ب ــل و عوام ــه عل ــه هم ــت یابی ب ــع و دس ــی جام ــا بررس ــت و ت ــه نمی گش عرض

کــه  انتظــار می مانــد. شــتاب زدگی نگارنــدگان در عرضــه ی ایــن اثــر از بیــم آن بــود 

کــه  همیــن یافته هــای انــدک در اختیــار طــاب و روحانیــون قــرار نگیــرد و مســیری 
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کــه تــا بــه امــروز  گران ســنگ و پــر هزینــه ای  تــا بدیــن نقطــه طــی شــده و تجربه هــای 

بــه دســت آمــده، هــر بــار از آغــاز دوبــاره طــی شــود. ثبــت و عرضــه ایــن مطالــب، 

گذشــته  دیگــران را بــه ســرعت و بــدون زحمــت در جریــان حــوادث و جریان هــای 

ــاه می کنــد. ان شــاءاهلل تعالــی. کوت ــان را روشــن و  ــرار می دهــد و راه آینــده ی آن ق

المسلمین  و  االسام  حجج  به ویژه  اثر  این  محترم  پژوهشگران  از  پایان  در 

که تدوین اثر  را برعهده داشتند و  کاظم علی محمدی  مهدی محمدی  صیفار و 

یابی حجت االسام والمسلمین هادی حسین خانی و حجت االسام  نیز  از  ارز

والمسلمین حمید ملکی)معاون تهذیب حوزه های علمیه( تقدیر   و  تشکر می شود.

مدیریت مطالعات و برنامه ریزی تهذیبی
معاونت تهذیب حوزه های علمیه
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علما و بزرگان
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کسی عاقه مند  کمال است. هر  انسان به صورت فطری در پی دست یابی به 

یافت  است به موفقیت دست یابد و از تاش های خود، بیش ترین نتیجه را در

کند. موفقیت نیز یک امر تصادفی و بی ضابطه یا وابسته به معجزه نیست و برای 

کیمیا و افسونی وجود ندارد.  کپسولی یا  رسیدن به آن، قرص و 

گام  ــا تــاش و عمــل بــه ســوی آن  بایــد عوامــل و موانــع موفقیــت را شــناخت و ب

گــر طلبــه بخواهــد در رســالت طلبگــی خویــش موفــق باشــد و وظیفــه ی  برداشــت. ا

 ســنگین خــود را بــه خوبــی و بــا اتقــان انجــام دهــد و رضایــت خــدا و امــام زمــان

کنــد. کنــد، الزم اســت بــه ایــن عوامــل و موانــع توجــه  کســب  را 

کــه بســیاری از آن هــا بــه دســت خــود  موفقیت هــا تابــع علــل و عواملــی هســتند 

کــه خــارج از اختیــار  فــرد بــه وجــود می آینــد؛ ولــی برخــی از عوامــل نیــز هســتند 

کــه خــارج از اختیــار  فــرد بــوده و تأثیــری در ایجــاد آن هــا نــدارد. فــارغ از عللــی 

کــه فــرد در ایجــاد  فــرد هســتند، در ایــن فصــل، علــل و عواملــی بررســی می شــوند 

آن هــا تأثیرگــذار بــوده و بــا خودســازی و تخلــق بــه اخــاق و رفتارهــای پســندیده و 

کــرده و  الهــی، می توانــد بســیاری از توفیق هــای مــادی و به ویــژه معنــوی را جلــب 

کــه از ســیره ی علمــای  بــه قله هــای موفقیــت دســت یابــد. بنابرایــن عوامــل مهمــی 

ــوند. ــر می ش ــا ذک ــد، در این ج ــت می آین ــه دس ــتین ب راس
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1. اخالص و پاک سازی نیت

ک سازی  پا و  اخاقی طلبه، اخاص  و  موفقیت علمی  در  از عوامل مهم  یکی 

ارادت  کردن،  ویژه  کردن،  خالص  معنای  به  لغت  در  اخاص  است.  نیت 

یا و سمعه ی خدای متعال آمده است. هر چیزی  صادق داشتن و طاعت بی ر

که آن چیز را از این غیر،  ممکن است به چیز دیگر مخلوط و مشوب شود. وقتی 

کار را اخاص نامند.1 در  کرده ایم و این  گردانیم، آن را خالص  صافی و خالی 

کار رفته و عبارت  اصطاح شرعی نیز، اخاص نزدیک به همان معنای لغوی به 

کردن نّیت از غیر خدا و انجام دادن عمل، تنها برای خدا. مقام  ک  است از: پا

معظم رهبری  در معنای اخاص می فرماید:
اخــالص   نوعــی گذشــت اســت. هــر چــه انســان بتوانــد از انگیزه هــاى شــخصی عبــور 
ــی  ــر می شــود. اخــالص یعن ــه اخــالص  نزدیک ت ــه انگیزه هــاى واال برســد، ب ــد و ب کن
کــردن و  کــردن نّیــت نیــز، خالــص  کــردن نّیــت. بــه دنبــال نــاب  کــردن و نــاب  خالــص 
نــاب شــدن عمــل می آیــد. نقطــه ى مقابــِل اخــالص  چیســت؟ ایــن اســت کــه انســان 
انگیزه هــاى  یــا  و  مــاّدى  انگیزه هــاى  یــا  خودگرایــى  شــخصی،  انگیزه هــاى  بــراى 

کنــد.2 کار  معنــوِى بــى ارزش 

امام صادق ضمن حدیثی در رابطه با خلوص نیت می فرمایند: 
یرا که سالم ماندن از وسوسه های  صاحب نّیت صادق، صاحب قلب سلیم است؛ ز
که  کردن نیت براى خدا در همه ی امور ممکن است  )شیطانی( مهلکه با خالص 
فرزندان سودی  و  مال  که  است  روزى  قیامت(،  »)روز  می فرماید:  متعال  خداوند 
او قلب سلیم  داده باشد« و رسول  که خداوند به  کسی  انسان ندارند، مگر  برای 
کرم فرمود: »نیت شخص مؤمن بهتر است از عمل او« و فرمود: »تمام اعمال  ا

۱ . دهخدا، لغت نامه دهخدا، ذیل واژه اخالص.
یخ:  ۱۳77/7/۱8. ۲ . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از بانوان اندیشمند، تار
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به واسطه نیت ها امتیاز پیدا می کنند و براى هر شخصی است آن چه نیت می کند«. 
که هر بنده اى از بندگان خدا نیت خود را در هر حرکت و سکونی  پس الزم است 
گر چنین نکرد، غافل بوده و خداوند متعال غافلین را  که ا کند  )برای خدا( خالص 
پایان و بلکه گمراه تر از آنانند« و )در جای  مذمت کرده، می فرماید: »آنان مانند چهار

دیگر( می فرماید: »آنان همان غافال ن هستند«... . 1

امام خمینی در اهمیت اخاص در زندگی طلبه می فرمایند:
کــه انســان را بــه خــدا نزدیــك می کنــد، در نفــس دنیاطلــب، باعــث دورى  علمــی 
ــر خــدا باشــد،  ــراى غی ــر ب گ ــم توحیــد هــم ا ــردد. عل بیشــتر از درگاه ذى الجــالل می گ
از حجــب ظلمانــی اســت؛ چــون اشــتغال بــه مــا ســوى اهّلل اســت. ... گمــان نکنیــد 
کــه اشــرف علــوم اســت  کــه مشــغول تحصیــل علــوم شــرعیه می باشــید و فقــه  کنــون  ا
گــر اخــالص  یــد، دیگــر راحتیــد و بــه وظایــف و تکالیــف خــود عمــل کرده ایــد. ا می آموز
گــر تحصیــالت شــما، العیــاذ  و قصــد قربــت نباشــد، ایــن علــوم هیــچ فایــده اى نــدارد. ا
بــاهّلل، بــراى خــدا نباشــد و بــراى هواهــاى نفســانیه، کســب مقــام و مســند، عنــوان و 
ــد.  ــال اندوخته ای ــراى خــود وزر و وب ــدم گذاشــته باشــید، ب ــن راه ق شــخصیت در ای
کــه  گــر بــراى غیــر خــدا باشــد، وزر و وبــال اســت. ... هــر قدمــی  ایــن اصطالحــات ا
یــد، قدمــی هــم بــراى کوبیــدن خواســته هاى نفســانی،  بــراى تحصیــل علــم برمی دار
یــد.  یــات و تقــوا بردار یــت قــواى روحانــی، کســب مــکارم اخــالق، تحصیــل معنو تقو
تحصیــل ایــن علــوم در واقــع، مقدمــه تهذیــب نفــس و تحصیــل فضایــل، آداب و 
ید.  کــه نتیجــه را رهــا ســاز معــارف الهیــه می باشــد. تــا پایــان عمــر در مقدمــه نمانیــد 
شــما بــه منظــور هدفــی عالــی و مقــدس، کــه عبــارت از خداشناســی و تهذیــب نفــس 

ــِة  ّیَ َراِت ِبَتخِلیــِص الّنِ و
ُ

ّنَ َســاَلَمَة الَقلــِب ِمــن َهَواِجــِس الَمحــذ
َ
ــِلیِم ِل ــِة َصاِحــُب الَقلــِب الّسَ اِدَق ــِة الّصَ ّیَ ۱ . َصاِحــُب الّنِ

  ُــّی ِب  الّنَ
َ

ــال ــِلیٍم« َو َق ــی اهَّلَل ِبَقلــٍب َس َت
َ
ــن أ  َم

َّ
ــوَن ِإل  ولَبُن

ٌ
ــُع مــال ــوَم ل َینَف ــی: »َی

َ
 اهَّلُل َتَعال

َ
ــال ــا َق َه ِ

ّ
ُموِرُکل

ُ
ــی ال ــی ِف

َ
هَّلِلَِّ َتَعال

ــِة  ّیَ  ِللَعبــِد ِمــن َخاِلــِص الّنِ
َ

ِ امــِرٍئ َمــا َنــَوى«. َفــال ُبــّد
ــاِت َو ِلــُكلّ ّیَ  ِبالّنِ

ُ
عَمــال

َ
َمــا ال : »ِإّنَ

َ
ــُة الُمؤِمــِن َخیــٌر ِمــن َعَمِلــِه« َو َقــال »ِنّیَ

 
َّ

: »ِإن ُهــم ِإل
َ

ــی َفَقــال
َ
ُهــُم  اهَّلُل َتَعال ــوَن َقــد َذّمَ

ُ
ا الَمعَنــی َیُكــوُن َغاِفــاًل َو الَغاِفل

َ
ــم َیُكــن ِبَهــذ

َ
ــُه ِإَذا ل ّنَ

َ
ُکّلِ َحَرَکــٍة َو ُســُكوٍن ِل ِفــی 

ــاب۲۳، ص5۳ و  ــی، مصبــاح الشــریعة، ب ــوَن«.... )گیالن
ُ
ــُم الغاِفل ــَك ُه ولِئ

ُ
: »أ

َ
ــال ــِبیاًل« َو َق  َس

ُّ
َضــل

َ
ــم أ ــل ُه نعــاِم َب

َ
َکال

5۴، و مجلســی، بحارالنــوار، ج۶7، ص۲۱0(
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یــد و بایــد در صــدد بــه دســت آوردن ثمــره و نتیجــه  می باشــد، ایــن علــوم را فــرا می گیر
کنیــد. 1 کار خــود باشــید. بــراى رســیدن بــه مقصــود اصلــی و اساســی خــود جدیــت 

نیازمنــد  و  پیچیــده  و  دشــوار  امــری  اعمــال،  و  نیــات  در  اخــاص  تحصیــل 

کــرم در  بــا نفــس و اســتقامت اســت. پیامبــر ا مجاهــده طوالنــی و مســتمر 

می کننــد:  نقــل  متعــال  خداونــد  از  قدســی  حدیــث 
یــش بــه امانــت  کــه در دل بنــدگان محبــوب خو اخــالص ســّری از اســرار مــن اســت 

گذاشــته ام.2

ــه اهــداف فاســد منــّزه بداننــد و چنیــن  ممکــن اســت برخــی خــود را از آلودگــی ب

کــه وقتــی  کــه انگیــزه و غرضــی غیــر از خــدا ندارنــد؛ ولــی بایــد متوجــه بــود  پندارنــد 

کوتــاه اســت، می پنــدارد هدفــی جــز رضــای خــدای  دســت آدمــی از همــه جــا 

گــر روزی،  کــه ا کافــی نیســت؛ بلکــه چنــان بایــد باشــد  متعــال نــدارد و البتــه ایــن 

ی آورد، خــود را نبــازد و شــیفته  یاســت، شــهرت، مســند و مقــام هــم بــه او رو ر

ــه  ــرای دســت یافتــن ب ــه عنــوان وســیله ای ب آن هــا نشــود و از ایــن امــور اعتبــاری ب

کســب و نگه  داشــتن اخــاص عمــل،  کنــد.3 بنابرایــن،  اهــداف خدایــی اســتفاده 

کــه بیش تــر اعمــال و رفتارهــای  در زندگــی طلبگــی بســیار دشــوارتر اســت؛ چــرا 

ــرار دارد.  ــردم ق ــای م ــن نگاه ه ــر ذره بی ــه، زی طلب
گردانش خندان و متبسم یافتند؛ سبب پرسیدند؟  روزی عالمه بحرالعلوم را شا
یستم،  کنون که در خود نگر در پاسخ فرمود: پس از بیست و پنج سال مجاهدت، ا

۱ . امام خمینی، جهاد اکبر، ص۱8- ۲۱.
ــد، ص۱۳۳ و  ــة المری ــی، منی ــاِدی. )شــهید ثان ــن ِعَب ــُت ِم حَبب

َ
ــن أ ــَب َم ســَراِری اســَتوَدعُتُه َقل

َ
ــن أ ــّرٌ ِم ۲ . اإِلخــاَلُص ِس

مجلســی، بحارالنــوار، ج۶7، ص۲۴۹(
۳ . مختاری، سیمای فرزانگان، ص۱0۶.
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یا موفق شوم.1 یایى نیست و توانسته ام به قلع و قمع ر دیدم دیگر اعمالم ر

یــا و ُســمعه، تقویــت توحیــد  کســب اخــاص و پرهیــز از ر کوتاه تریــن راه بــراى 

کــه اخــاص، میــوه ی علــم و معرفــت اســت.2 منظــور از توحیــد  می باشــد؛ چــرا 

کــه فاعــل حقیقــی،  کنــد  در ایــن مقــام، توحیــد افعالــی اســت؛ یعنــی انســان بــاور 

گــر بــراى مــا روشــن  خــدای متعــال اســت و هیــچ مؤثــرى در عالــم جــز او نیســت. ا

کــه عطــا و منــع، غنــا و فقــر، بیمــاری و ســامتی، عــزت و ذلــت، زندگــی و  شــود 

مــرگ و... همــه در دســت خداســت و هــر آن چــه در جهــان هســت، تحــت امــر 

ــا و خودنمایــی در مقابــل دیگــران،  ی اوســت، دیگــر دل بــه دیگــران نمی بندیــم و ر

ــی نخواهــد داشــت. برایمــان لذت

برکِت اخالص امام

مقام معظم رهبری درباره ی اخاص حضرت امام خمینیمی فرماید:
یــن کاری بــود کــه مــا در زمــان معاصــر  یــزان مــن! امــام، آن کاری کــه کــرد و عظیم تر عز
گــر اخــالص  یــم، بــه برکــت اخــالص بــود. اخــالص! ا و نزدیــک خودمــان ســراغ دار
نبــود، شــخصیت عظیــم و جوهــر مســتحکم امــام هــم بــرای این کــه ایــن کارهــا را پیــش 
کــه همــه ی قدرت هــای  یشــه داری را  کافــی نبــود. یــک حکومــت فاســد و ر ببــرد، 
اســتکبار هــم از آن حمایــت می کردنــد، از ایــن ســرزمین، از بیــخ و بــن برَکَنــد؛ مــردم را 
از شــّر آن حکومــت راحــت کنــد و یــک حکومــت الهــی بــه وجــود آَورد! آن همــه فســاد 
کــه  یــکا را  ط امر

ّ
را در جامعــه بــا همیــن حرکــت از بیــن بَبــرد و نفــوذ دشــمنان و تســل

دو قــرن در تحقیــر ملــت ایــران کوشــیده بودنــد و در عقــب نگه داشــتنش ســعی بلیــغ 
کارهــای کوچکــی نیســت.  کنــد! این هــا  داشــتند، قطــع 

لباب، ص55. ۱ . همان، ص۱0۴، به نقل از لّب ال
۲ . ثمــرة العلــم إخــالص العمــل. )تمیمی آمــدی، غــرر الحكــم و دررالكلــم، ص۳۲8، ح 55(؛ إخــالص العمــل مــن 

قــّوة الیقیــن و صــالح الّنّیــة. )همــان، ص70، ح۱۳۴8(
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که در واقع، همه ی قدرت های     بعد از پیروزی هم، یک جنگ هشت ساله را 
کند و این  ح دنیا پشتیبان جبهه ی مقابل ما بودند، با پیروزی ملت ایران تمام 

ّ
مسل

همه توطئه ها را خنثی نماید. این، جز به برکت اخالص امام، ممکن نبود.3

کار بسیجی پایه ی اصلی 

ــام  ــرات ام ــه  تعبی ــام" از جمل ــت. "گمن ــاص اس ــیجی، اخ کار بس ــی  ــه  ی اصل پای

گمنــام، یعنــی دنبــال نــام و نشــان  گمنــام«.  اســت: »مکتــب شــاهدان و شــهیدان 

گفــت:  نبــودن. 

گذشت گر از نشان  د َعنقا تمام نیست         در قید نام ماند ا کیش ما َتَجّرُ   در 

خــدا؛  بــه  اعتمــاد  روحیــه  ی  از  اســت  ناشــی  ایــن  کــه  کــردن،  کار  خــدا  بــراى 

کــه پیــش خــداى متعــال ضایــع نمی شــود. شــما در خلــوت عبــادت  می دانیــم 

ــع  ــم جم ــان ه ــد؛ خاطرت ــم نمی فهم ــی ه کس ــد،  ــرف می زنی ــدا ح ــا خ ــد، ب می کنی

کرام الکاتبیــن  کــه خــدا دارد می بینــد، ایــن عبــادت را محســوب می کنــد؛  اســت 

کــه انجــام نشــده، بمانــد. نــه؛  الهــی نمی گذارنــد ایــن عبــادت شــما مثــل عملــی 

ٍة   َذّرَ
َ

َمــن َيعَمــل ِمثقــال
َ
کــرده، ایــن را یادداشــت می کننــد؛ آن وقــت »ف تحقــق پیــدا 

َخیــًرا َیــَرُه«4، همیــن را می بینیــد. 

انجام  را  حرکتی  یك  شما  است.  اجتماعی  فعالّیت هاى  در  همین  عین 

می دهید براى خدا؛ یك اقدامی را می کنید براى خدا؛ یك تصمیمی را می گیرید 

براى خدا؛ هیچ کس هم نمی فهمد؛ براى این تصمیم، پیش هیچ کس هم تفاخر 

۳ . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از بسیجیان، 1376/9/5.
۴ . پــس هــر کــه هــم وزن ذّره ای نیکــی کنــد، ]نتیجــه ی [ آن را خواهــد دیــد و هــر کــه هــم وزن ذّره ای بــدی 

کنــد، ]نتیجــه  ی[ آن را خواهــد دیــد. )زلــزال، آیــه8-7(
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نمی کنید؛ این را خداى متعال می فهمد، می داند، می نویسد. به خداى متعال 

گیرم دیگران نفهمیدند.  ید. حاال  ید؛ به خداى متعال ُحسِن ظن دار اعتماد دار

مگر دیگران چقدر به ما مزد می دهند؟ در مقابل مزد الهی، این مزدهاى دنیوى 

که اخاص به خرج  مگر چقدر است؟ بسیجی این جورى فکر می کند؛ لذاست 

کار را انجام می دهد.  می دهد؛ مخلصًا هلل 

گر اخاص شد، آن وقت خودپرستی ها  اخاص، یکی از خصوصیات است. ا

و خودمحورى ها و این ها برکنار خواهد شد؛ ثروت اندوزى براى خود، دست دراز 

کردن به این جا، به آن جا، دیگر ممنوع خواهد شد. این ها همه اش ناشی از شرك 

که اخاص بود، شرك نبود، این ها دیگر از بین خواهد  است؛ شرك پنهان. وقتی 

عمومی  نظام  در  کشور،  مدیریت هاى  در  است.  این  بسیجی  روحیه ى  رفت. 

گون، در فعالیت هاى  گونا کشور، در فعالیت هاى  کشور و سازماندهی عمومی 

می تواند  بسیجی  روحیه ى  جا  همه  شخصی،  فعالیت هاى  در  دولتی،  مرسوم 
خودش را نشان بدهد.1

راز ماندگاری مفاتیح  الجنان

کتــاب   ،قمــی عبــاس  شــیخ  حــاج  رحلــت  از  ســال ها  گذشــت  از  پــس 

ی هنــوز هــم در محافــل و مجالــس معنــوی مــردم حضــور  "مفاتیــح الجنــان" و

کتــاب در آن خانــه موجــود نباشــد.  کــه ایــن  کمتــر خانــه ای یافــت می شــود  دارد و 

کنــار قــرآن  کنــار هــر ســجاده و در هــر قفســه و طاقچــه ای، در  کتــاب ایشــان در 

ــتن  ی در نوش ــاص و ــد در اخ ــان را بای ــزرگ ایش ــت ب ــز موفقی ــای دارد. رم ــم ج کری

یخ: ۱۳۹0/7/۲۲. کرمانشاه ، تار ۱ . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار بسیجیان استان 
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ــا  ــه ی اخــاص را ب گران مای گوهــر  کــه مؤلــف آن،  کــرد؛ چرا کتــاب جســت وجو  آن 

کــرده بــود و همیــن اخــاص و نیــت  ارادت خالصانــه بــه اهــل بیتعجیــن 

ینت بخــش مجالــس ســاخته اســت. در  کــرده و ز ــه  ــر او را جاودان کــه اث ــود  ک ب ــا پ

احــوال آن بزرگ مــرد آورده انــد: 
شــب هاى  کتــاب  ــف 

ّ
)مؤل شــیرازى  الواعظیــن  ســلطان  مرحــوم  از  ایشــان  فرزنــد 

کــه مفاتیــح الجنــان تــازه منتشــر شــده  گفتــه بــود: در اّیامــی  کــه  پیشــاور( نقــل می کنــد 
یــارت بــودم. دیــدم  بــود، روزى در ســرداب ســامّرا آن را در دســت داشــتم و مشــغول ز
ــر اســت. شــیخ  ــه کوچــک نشســته و مشــغول ذک ــاس و عمام کرب ــاى  ــا قب شــیخی ب
کتــاب از کیســت؟ پاســخ دادم: از محــّدث قمــی، آقــاى حــاج  از مــن پرســید: ایــن 
گفــت: این قــدر  کــردن از آن. شــیخ  یــف  کــردم بــه تعر شــیخ عبــاس اســت و شــروع 
گفتــم: آقــا برخیــز و از  یــف می کنــی. مــن بــا ناراحتــی  یــف نــدارد. بى خــود تعر هــم تعر

ــاور[.  ــان می ب ــر ز ــه ســخنان ب ــرو ]و دیگــر از این گون این جــا ب
ــاش؛  ــؤدب ب ــم و گفــت؛ م ی ــه پهلو ــود، دســت زد ب ــار مــن نشســته ب کن ــه  ک    کســی 
ــردم و  ک ــا آن مرحــوم روبوســی  ایشــان خــود محــّدث قمــی هســتند! مــن برخاســتم ب
عــذر خواســتم و خــم شــدم کــه دســت ایشــان را ببوســم؛ ولــی آن مرحــوم نگذاشــت و 

خــم شــد دســت مــرا بوســید و گفــت: شــما ســّید هســتید.1 

مرحوم شیخ عباس قمی، در خاطره های خود برای پسرش می گوید: 
وقتــی کتــاب "منــازل االخــرة" را نوشــته و بــه چــاپ رســاندم، در قــم شــخصی بــود بــه 
کــه همیشــه قبــل از ظهــر در صحــن حــرم مطهــر حضــرت  نــام »عبدالــرزاق مســأله گو« 
»کربالیــى  پــدرم  مرحــوم  می گفــت.  مــردم  بــرای  را  شــرعی  معصومه احــکام 
روز  هــر  کــه  بــه حــدى  بــود؛  منبــر شــیخ عبدالــرزاق  از عالقه منــدان  محمدرضــا« 
کتــاب »منــازل  گفتــن،  در مجلــس او حاضــر می شــد و شــیخ هــم بعــد از مســأله 
االخــرة« مــرا می گشــود و از آن بــراى شــنوندگان و حاضــران از روایــات و احادیــث آن 

۱ . مختاری، سیمای فرزانگان، ص۲5۴.
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ــه آمــد و مــرا صــدا زد و گفــت: شــیخ عبــاس! کاش  می خوانــد. روزى پــدرم بــه خان
کــه او  کتــاب  مثــل عبدالــرزاِق مســأله گو می شــدى و می توانســتی منبــر بــروى و از ایــن 

ــدی. ــو هــم می خوان ــد، ت ــا می خوان ــراى م ب
کتــاب از آثــار و تألیفــات مــن اســت؛ امــا  یــم پدرجــان! ایــن     چنــد بــار خواســتم بگو
هــر بــار خــوددارى کــردم و چیــزى نگفتــم و فقــط گفتــم: دعــا بفرماییــد خداونــد توفیقــی 

مرحمــت نماید.1
گر تواضع کند خوی اوست2        تواضع ز گردن فرازان نکوست        گدا 

رضایت امام زمان

کوهســتانی در تأســیس مدرســه ی علمیــه، تنهــا و تنهــا رضایــت  آیــت اهلل 

کــه ایشــان بــا رنــج و دشــواری های  حضــرت ولی عصــر  را دنبــال می کــرد. روزی 

کوهســتان  کنــاف بــه  کــرد و طــاب از اطــراف و ا فــراوان، حــوزه ی علمیــه را برپــا 

ــد:  ــود، فرمودن ــد و همــه جــا صحبــت از حــوزه ی ایشــان ب می آمدن
گــر بدانــم امــام از ایــن کارم راضــی  مدرســه بایــد تابلــوی امــام زمان داشــته باشــد. ا

 بســاط را جمــع می کنــم و عــذر همــه را می خواهــم.3
ً
نیســت، فــورا

مقام معظم رهبری در تبیین سیره ی حضرت اماممی فرماید:
کــه خیلــی مهــم اســت، مســأله ی  یــک شــاخص دیگــر در مشــی امــام و خــط امــام 
محاســبات معنــوی و الهــی اســت. امــام در تصمیم گیری هــای خــود، در تدابیــر خــود، 
محاســبات معنــوی را در درجــه ی اول قــرار مــی داد. یعنــی چــه؟ یعنــی انســان بــرای 
کســب رضــای الهــی  کــه می خواهــد بکنــد، در درجــه ی اول، هدفــش  کاری  هــر 
ــدرت نباشــد؛ کســب وجاهــت  ــن ق گرفت ــه دســت  ــروزی نباشــد؛ ب باشــد. کســب پی
یــد و َعمــرو نباشــد. هــدف اول، رضــای الهــی باشــد. ایــن یــک. بعــد هــم بــه  پیــش ز

یخ :۱۳۹۳/۱۲/۲۴. ۱ . سایت خبرگزاری رسمی حوزه، شناسه خبر: ۳۴۶۴۹۲، تار
گنجوی. ۲ . نظامی 

کوهستانی، بر قله پارسایی، ص.۱0۳  . ۳
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وعــده ی الهــی اطمینــان و اعتمــاد داشــته باشــد. وقتــی انســان هدفــش رضــای خــدا 
بــود، بــه وعــده ی الهــی هــم اعتمــاد و اطمینــان داشــت، آن وقــت دیگــر یــأس معنــا 

نــدارد، تــرس معنــا نــدارد، غفلــت معنــا نــدارد، غــرور معنــا نــدارد.
کــه تنهــا بــود، مبتــالی بــه تــرس نشــد؛ مبتــالی بــه یــأس نشــد. آن     امــام آن وقتــی 
یــاد زدنــد، بلکــه ملت هــای  کــه همــه ی ملــت ایــران یک صــدا نــام او را فر وقتــی هــم 
کردنــد، دچــار غــرور نشــد. آن وقتــی  یدنــد و ایــن را ابــراز  دیگــر هــم بــه او عشــق ورز
ــوس نشــد؛  ــام مأی ــن عراقــی از دســت رفــت، ام ی ــه وســیله ی متجاوز ــه خرمشــهر ب ک
گرفتنــد، امــام  کاری خــود  کــه خرمشــهر را رزمنــدگان مــا بــا دالوری و فــدا آن وقتــی هــم 

کــرد«؛ یعنــی مــا هیچ کاره ایــم.  مغــرور نشــد؛ فرمــود: »خرمشــهر را خــدا آزاد 
آن  بود.  امام همین جور  بزرگوار،  آن  گون دوران زعامت  گونا    در همه ی حوادث 
که غلبه و قدرت با او بود، مغرور نشد؛  که تنها بود، وحشت نکرد؛ آن وقتی  وقتی 
غفلت هم نکرد. این اعتماد به خداست. وقتی رضای خدا بود، قضیه این است.1

2. تقوا

تقــوا  و پرهیــزکاری اســت.  تقــوا  یــان،  عامــل دیگــر در موفقیــت طــاب و حوزو

گناهــان اســت، چــه در آشــکار و چــه در  کنتــرل خویشــتن در برابــر  بــه معنــای 

گاهــی شــما در حــال  پنهــان. »تقــوا یعنــی پرهیــز بــا حرکــت، نــه پرهیــز بــا ســکون. 

کار نداشــتن؛ مثــا بــا رانندگــی نکــردن  ســکون پرهیــز می کنیــد، بــا نشســتن و 

ــا حرکــت نکــردن در  ــاپ نشــوی، ی ــوه نخــوری و از دره پرت ک ــه  ــا ب ــز می کنــی ت پرهی

کــه  کــه خارهــای مغیــان دامــن شــما را نگیــرد. ایــن نوعــی پرهیــز اســت  خارزارهــا 

اســام آن را توصیــه نمی کنــد، بلکــه می گویــد در ســینه ی قضایــا و واقعیت هــا، بــا 

کــه رانندگــی  کنیــد. مثــل راننــده ای  حــوادث روبــه رو شــوید و در عیــن حــال پرهیــز 

یخ: ۱۳8۹/۳/۱۴. ۱ . بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه ی تهران، تار
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کــردن و مواظــب  می کنــد، امــا پرهیــز هــم می کنــد. ایــن پرهیــز، همــان مراقبــت 

خــود بــودن اســت. تقــوا یعنــی پرهیــز در حــال حرکــت و مراقبــت در حــال حرکــت. 

در میدان هــا حرکــت بکنیــد، امــا مواظــب باشــید! از اصطکاك هــا، از غلــط رفتــن 

کــردن از حــدودی  کــردن ضایعه هــا بــه خــود یــا دیگــران و از تخّطــی  راه هــا، از وارد 

گمراهــی می بــرد؛ چــون جــاده بســیار  کــه انســان را بــه  کــرده  کــه بــرای انســان معیــن 
خطرنــاك و طوالنــی و ظلمانــی اســت.«1

   امیرمؤمنان علی می فرمایند:
دل هایتــان،  کــوری  بــرای  بینایــى  قلب هایتــان،  درد  دوای  الهــی،  تقــوای  همانــا 
کننــده  یرانــی ســینه هایتان، پــاک  شــفا بــرای بیمــاری جســمانتان، آبــادی بــرای و
ناپاکی هــای نفســتان، جــالی شــب کوری چشــمانتان، ایمنــی از تــرس دل هایتــان و 

یکی هایتــان اســت.2 نــور بــرای ســیاهی تار

امام خمینی در باب اهمیت تقوا و تهذیب نفس در زندگی طلبگی می فرماید:
گر با تهذیب و تقوا همراه نباشد، به ضرر دنیا  یادتر شود، ا این اصطالحات هر چه ز
و آخرت جامعه مسلمین تمام می شود. تنها دانستن این اصطالحات اثرى ندارد. 
گر با صفاى نفس توأم نباشد، وبال خواهد بود. چه بسا افرادى  علم توحید هم ا
که عالم به علم توحید بودند و طوایفی را منحرف کردند. چه بسا افرادى که همین 
اطالعات شما را به نحو بهترى دارا بودند، لیکن چون انحراف داشتند و اصالح 
گمراه و منحرف ساختند. این  گردیدند، بسیارى را  نشده بودند، وقتی وارد جامعه 
در ذهن  بیشتر  هر چه  باشد،  نفس  تهذیب  و  تقوا  بدون  گر  ا اصطالحات خشك 
کبر و نخوت در دایره ی نفس بیشتر توسعه می یابد و عالم تیره بختی  گردد،  انباشته 
یان  که باد نخوت بر او چیره شده، نمی تواند خود و جامعه را اصالح نماید و جز ز

یخ: ۱۳70/7/۲۴. ۱ . بیانات مقام معظم رهبری در جلسه هشتم تفسیر سوره بقره، تار
ِرُکــم و َطُهــوُر  وِبُكــم و َبَصــُر َعَمــی َافِئَدُتُكــم و ِشــفاُء َمــَرِض َاجَســاِدُکم و َصــالُح َفســاِد ُصدو

ُ
۲ . »... َفــِاّنَ تقــوا اهَّلِل َدواُء داِء ُقل

َدَنــِس َانُفِســُكم و َجــالُء ِعشــا َابصاِرُکــم و َامــُن َفــَزِع َجأِشــُكم و ِضیــاُء َســواِد ُظلَمِتُكــم ...«. )نهــج البالغــه، خطبه۱۹8(
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از سال ها تحصیل علوم  و پس  نمی آورد  بار  به  نتیجه اى  و مسلمین  براى اسالم 
پیشرفت  راه  مزایاى اسالمی، سّد  و  از حقوق  برخوردارى  و صرف وجوه شرعی، 
اسالم و مسلمین می گردد و ملت ها را گمراه و منحرف می سازد و ثمره ی این درس ها 
گردد، حقیقت  که نگذارد اسالم معرفی  و بحث ها و بودن در حوزه ها این می شود 
قرآن به دنیا عرضه شود، بلکه وجود او ممکن است مانع معرفت جامعه نسبت به 

اسالم و روحانیت گردد.1

که ترسید! که ندید، دلی  چشمی 

امیرمؤمنان علیدر وصف متقین می فرماید: 
کــرده اســت،  یِهــم؛2 و از آن چــه خداونــد حــرام 

َ
َم اهلُل َعل بصاَرُهــم َعّمــا َحــّرَ

َ
ــوا أ

ُ
َو َغّض

چشــمان خــود را فــرو می بندنــد.

واقعــه اى در زمــان اقامــت و تحصیــل عامــه محمدتقــی جعفــریدر نجــف 

کــه از ســویی بســیار آموزنــده و از ســویی دیگــر، یکــی از  ى داد  ی رو اشــرف بــرای و

رمــوز موّفقیــت او بــه شــمار مــی رود. عامــه می گویــد:
که در جشن ها  ما در نجف در مدرسه ی صدر اقامت داشتیم. خیلی مقید بودیم 
یم، و ایام سوگواری را هم، سوگواری می گرفتیم.  و ایام سرور، مجالس جشن بگیر
نماز  اول شب   .زهرا فاطمه  با والدت حضرت  بود  یک شبی مصادف شده 
فکاهیاتی مجلس  با  آن گاه  و یک شربتی می خوردیم؛  می خواندیم  و عشا  مغرب 
جشن و سرور ترتیب می دادیم. یک آقایی بود به نام آقا شیخ حیدر علی اصفهانی، 
که می آمد، َمن ِبِه الِکفاَیه، قطعا به وجود  که نجف آبادی بود. معدن ذوق بود. او 

می آمد، جلسه دست او قرار می گرفت.
که ما خرماپزان     آن ایام مصادف شده بود با ایام قلب االسد )10 الی 21 مرداد ( 
ییم. نجف با 25 و یا 35 درجه خیلی گرم می شد. آن سال در اطراف نجف،  می گو

۱ . امام خمینی، جهاد اکبر، ص۱۹- ۲0.
۲ . نهج البالغه، خطبه متقین.
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باتالقی درست شده بود و پشه هایی به وجود آمده بود که عرب های بومی را اذیت 
گرما  که اصال خواب و استراحت نداشتیم. آن سال آن قدر  می کرد. ما ایرانی ها هم 

یاد بود که اصال قابل تحمل نبود.  ز
یبا هم مخروبه بود. من فروردین     نکته سوم این که حجره ی من رو به شرق بود. تقر
را در آن جا به طور طبیعی مطالعه می کردم و می خوابیدم. اردیبهشت هم مقداری 
قابل تحمل بود؛ ولی دیگر از خرداد امکان استفاده از حجره نبود. گرما واقعا کشنده 
که با دست نان را  کتاب بردارم، مثل این بود  بود. وقتی می خواستم بروم از حجره 
یف این جشن افتاده بود  یع! با این تعار از داخل تنور بر می دارم، در اقل وقت و سر
گرفته بود. ما بعد از شب  گرما، تلفات هم  به این موقع. در بغداد و بصره و نجف، 
نشستیم. شربت هم درست شد. آقا شیخ حیدرعلی اصفهانی که کتابی هم نوشته 

به نام »شناسنامه خر« آمد. 
   مدیــر مدرســه مان، مرحــوم آقــا ســید اســماعیل اصفهانــی هــم آن جــا بــود. بــه 
گفــت: آقــا شــب نمی گــذره، حرفــی داری بگــو. ایشــان یــک تکــه  آقــا شــیخ علــی 
 

ُ
جَمــل

َ
یــرش نوشــته بــود: »ا کــه ز کاغــذ روزنامــه در آورد. عکــس یــک دختــر بــود 

ــن عکــس  ــاره ی ای ب ــان مــن در ــر روزگار.« گفــت: آقای ــن دخت ی یباتر ــاِت َعصِرهــا؛ ز َبن
ــه  طــور  ــر ب ــا ایــن دخت کننــد بیــن این کــه ب ــر  ــر شــما را مخی گ از شــما ســؤالی می کنــم. ا
مشــروع و قانونــی ازدواج کنیــد- از همــان اولیــن لحظــه ی مالقــات عقــد جــاری شــود 
کنیــد، بــا  و حتــی یــک لحظــه هــم خــالف شــرع نباشــد و هــزار ســال هــم زندگــی 
یــارت و   ز

ً
یــی و بــدون غصــه؛ یــا این کــه جمــال علــیرا مســتحبا کمــال خوش رو

کــدام را انتخــاب می کنیــد؟ کنیــد،  مالقــات 
یــارت علیهــم     ســؤال خیلــی حســاب شــده بــود. طــرف دختــر حــالل بــود و ز
ییــد. جــا نمــاز آب نکشــید، عجلــه نکنیــد،  مســتحبی. گفــت: آقایــان واقعیــت را بگو
کــرد و خطــاب بــه  گرفــت و نــگاه  درســت جــواب دهیــد. اول کاغــذ را مدیــر مدرســه 
کنــارش نشســته بــود، بــا لهجــه ی اصفهانــی گفــت: ســید محمــد! مــا  کــه در  پســرش 
ــا چیســت.  ــوم شــد نظــر آق یی هــا؟ معل ــادرت بگو ــه م ــری ب ــم، ن یی ــزی بگو یــک چی
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یــر خنــده. گرفــت! همــه زدنــد ز گرد اول مــا نمــره اش را  شــا
گفــت: آقــا شــیخ علــی!  کــرد و  کاغــذ را بــه دومــی دادنــد. نگاهــی بــه عکــس     
یــم کــه  اختیــار داری. وقتــی آقــا )مدیــر مدرســه( این طــور فرمودنــد، مگــر مــا قــدرت دار
ــاد.  ــده راه می افت ــد دیگــه! خــوب در هــر تکــه، خن ــا فرمودن ییــم. آق خالفــش را بگو
ــه  ک ــروف اســت  ــام علیمع ــت از ام ــن روای ــدر! ای ــا شــیخ حی ــر ســوم گفــت: آق نف
کــی  فرموده انــد: » یــا حــاِرُث َحمــدان! َمــن َیُمــت َیَرنــی؛1 ای حــارث حمدانــی! هــر 
ــا ان شــاء اهلل در موقعــش جمــال علــیرا  ــد«؛ پــس م ــات می کن ــرا مالق ــرد، م بمی
ــد. واقعــا  ــر خنــده. ُخــب، اهــل ذوق بودن ی ــد ز ــاز هــم همــه زدن مالقــات می کنیــم! ب

ــود. ســؤال مشــکلی ب
ــا مســتحبی اســت؟  ــارت آق ی گفتــی ز ــا شــیخ حیــدر!  ــان گفــت: آق    یکــی از آقای
گفتــی آن هــم شــرعی صــد در صــد؟ آقــا شــیخ حیــدر گفــت: بلــی. گفــت: واهلل چــه 
ــد  ــودم. ایــن کاغــذ را دادن ــاز هــم خنــده ی حضــار(. نفــر پنجــم مــن ب کنــم )ب عــرض 
گفتــم:  کــردم بــه نفــر بعــدی.  کنــم. کاغــذ را رد  کــه نمی توانــم نــگاه  دســت مــن. دیــدم 
یی بــا ایــن زن نمی دهــم.  مــن یــک لحظــه دیــدار علــیرا بــه هــزاران ســال زناشــو
یــک وقــت دیــدم یــک حالــت خیلــی عجیبــی دســت داد. تــا آن وقــت هم چــو حالتــی 
َســد وارد 

َ
ندیــده بــودم. شــبیه بــه خــواب و بی هوشــی بلنــد شــدم. اول شــب َقلــُب اال

حجــره ام شــدم. حالــت غیــر عــادی، حجــره رو بــه مشــرق، دیگــر نفهمیــدم. یک بــار 
ــی  ــک آقای ــی اســت. ی ــاق بزرگ ــک ات ــدم ی ــه دی ــک دفع ــم. ی ــی دســت یافت ــه حالت ب
بــاره امــام  نشســته در صــدر مجلــس، تمــام عالمــات و قیافــه ای کــه شــیعه و ســنی در
علینوشــته اند، در ایــن مــرد موجــود اســت. یــک جوانــی پیــش مــن در ســمت 
راســتم نشســته بــود. پرســیدم ایــن آقــا کیســت؟ گفــت: ایــن آقــا خــود علیاســت. 
مــن ســیر او را نــگاه کــردم. آمــدم بیــرون، رفتــم همــان جلســه؛ کاغــذ رســیده دســت نفــر 
یــده بــود. نمی دانــم شــاید مرحــوم شــمس آبادی بــود، خطــاب  نهــم یــا دهــم. رنگــم پر
بــه مــن گفــت: آقــا شــیخ محمدتقــی! شــما کجــا رفتیــد و آمدیــد؟ نمی خواســتم ماجــرا 

که به حارث حمدانی فرمود. )مجلسی، بحارالنوار، ج۶، ص۱80(  ۱ . شعر منسوب به امیر المؤمنین
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گــر بگــم، عیششــون بــه هــم می خــوره. اصــرار کردنــد و مــن باالخــره قضیــه  یــم. ا را بگو
ــا ســید  ــد آق کن گفتــم و ماجــرا را شــرح دادم. خیلــی منقلــب شــدند. خــدا رحمــت  را 
اســماعیل ) مدیــر ( را خطــاب بــه آقــا شــیخ حیــدر گفــت: آقــا! دیگــر از ایــن شــوخی ها 

کــردی! ایــن از خاطــرات بــزرگ زندگــی مــن اســت.1 نکــن. مــا را بــد آزمایــش 

مقام معظم رهبری در اهمیت چشم پوشی از محارم الهی چنین می فرماید: 
ِقَیاَمــِة 

ْ
ِكَیــٌة َیــْوَم  ال   َعْیــٍن  َبا

ُ
کــه می فرمایــد: »ُكل از حکمت هــای امــام باقراســت 

ْعُیــٍن. َعْیــٌن َســِهَرْت ِفــی َســِبیِل اهلِل َو َعْیــٌن َفاَضــْت ِمــْن َخْشــَیِة اهلل ، َو َعْیــٌن 
َ
َث أ

َ
 َثــا

َّ
ِإل

یــه  گر ــْت َعــْن َمَحــاِرِم اهلِل«؛2 هــول و هــراس روز قیامــت، همــه ی چشــم ها را بــه 
َ

ُغّض
کــه در راه خــدا بیــداری  وا مــی دارد، مگــر چشــم ســه طایفــه از مــردم: اول، چشــمی 
کشــیده باشــد. بــرای انجــام وظیفــه ی در راه خــدا، پلــک بــر هــم نگــذارد و نخوابــد. 
یــزان و مجاهدانــی هســتند  مصــداق اتــّم این گونــه چشــم بــر هــم نگذاشــتن، همــان عز
کــه دوران دفــاع مقــّدس، گاهــی شــب ها تــا صبــح راه می رفتنــد تــا بــه خطــوط دشــمن 
یــان شــود؛ در همــه ی  گر یــزد و  کــه از خشــیت الهــی اشــک بر برســند. دوم، چشــمی 
حــاالت، به خصــوص در حــال عبــادت، در حــال نمــاز. در روایتــی فرمودنــد: بــه خــدا 
قســم، اشــک در حــال نمــاز، روشــنی چشــم اســت! و ســوم، کســی کــه از محــارم الهــی 
کــه بــا  گناهانــی  چشــم بپوشــد. ممکــن اســت مــراد همیــن محّرمــات چشــمی باشــد؛ 
چشــم انجــام می گیــرد، از این هــا چشــم بپوشــاند و محتمــل اســت مــراد، معنــای 
 دایــره ی وســیع تری 

ً
کنایــى باشــد؛ یعنــی چشم پوشــی از تمــام محــارم الهــی. قهــرا

خواهــد داشــت.3 

عالم ربانی، حاج آقا رحیم ارباب در دو سه سال آخر عمر نابینا شد وقتی از 

ید یا نه؟ ایشان فرمودند: ایشان پرسیدند پس از این همه عمر، آیا ادعایی هم دار

۱ . جمعی از نویسندگان، گلشن ابرار، ج۳، ص5۱۴.
کلینی، الكافی، ج۳، ص80 .  . ۲

۳ . از احادیــث منتخــب رهبــر معّظــم انقــالب در شــروع درس خــارج. )طریــق الســالمی، رهنمودهــای اخالقــی تربیتــی 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی، ص7۶-75(
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در مســایل علمــی هیــچ ادعایــى نــدارم؛ امــا در مســایل شــخصی خــود دو ادعــا دارم: 
یکــی آن کــه بــه عمــرم غیبــت نگفتــم و غیبــت نشــنیدم و دوم آن کــه در طــول عمــرم، 
کــه فرمــوده بــود:  چشــمم بــه نامحــرم نیفتــاد. در احــوال شــخصی ایشــان نقــل اســت 
ــار  ــد؛ در ایــن چهــل ســال، یــك ب ــا بودن ــزل م ــا همســرش چهــل ســال در من ــرادرم ب ب

همســر بــرادرم را ندیــدم.1

من شیره نخوردم!

مرحــوم شــیخ مرتضــی انصــاری در زمــان تحصیــل، یــک هم مباحثــه ای داشــت. 

ی  گرفــت در نجــف اشــرف بمانــد، هم مباحثــه ی و وقتــی مرحــوم شــیخ تصمیــم 

یاســت شــیخ  گذشــت و اوایــل ر کــرد. از ایــن جریــان مدتــی  بــه وطنــش مســافرت 

ــه نجــف آمــد. وقتــی شــیخ را در مقــام  ــارت ب ی ــرای ز کــه هم مباحثــه ای اش ب ــود  ب

یاســت شــیعه دیــد، از او پرســید: مــن و تــو هــم بحــث بودیــم؛ چطــور شــد شــما بــه  ر

کــه بــودم؟ مرحــوم شــیخ فرمودنــد: »مــن شــیره را  ایــن مقــام رســیدید و مــن همانــم 

نخــوردم و شــما خوردیــد.« 

کــه در اّیــام تحصیــل، یــک مرتبــه شــیخ بــا هم مباحثــه ی  خــود     قضیــه آن اســت 

گرســنه می شــوند؛ ولــی تنهــا یــک فلــس پــول  کوفــه می رونــد و در آن جــا  بــه مســجد 

داشــتند. شــیخ یــک فلــس پــول را بــه رفیقــش می دهــد تــا بــرود و چیــزی خریــداری 

یختــه بــود، آورد.  ی  نــان ر کنــد و بیــاورد. او هــم رفــت و مقــداری نــان و شــیره رو

کــه شــما یــک  شــیخ فرمــود: ایــن نــان و شــیره بــه انــدازه دو فلــس اســت؛ در حالــی 

فلــس بیشــتر نداشــتی؟! رفیقــش گفــت: بــا آن یــک فلــس نــان خریــدم و یــک فلس 

کــه  گرفتــم. شــیخ فرمــود: مــن از شــیره نمی خــورم؛ چــون نمی دانــم  شــیره را نســیه 

یخ:  ۱۳۹۴/۳/۳. ۱ . سایت خبرگزاری رسمی حوزه، شناسه مطلب: ۳505۲۳، تار
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کنــم یــا نــه؟ رفیقــش خندیــد و از آن شــیره خــورد و شــیخ،  آیــا می توانــم قــرض را ادا 

کنــد  گاه  تنهــا نــان بــدون شــیره را خــورد. شــیخ می خواســت هم مباحثــه خــود را آ

ــه مرتبــه ای از  ــا ب کنــد ت ــا ایــن مقــدار احتیــاط  ــر طالــب علــم واجــب اســت ت کــه ب
مراتــب علــم برســد.1

ک پرهیز از موارد شبهه نا

 ک نیــز دوری می کننــد. آیــت اهلل بهجــت پرهیــزکاران حتــی از مــوارد شــبهه نا

در ایــن مــورد می فرمایــد: 
ســید بحرالعلومبا آن همه برکات، از لحاظ ســن کمتر از شــیخ انصاریعمر 
کــرده اســت و شــهید اولچه قــدر از کتاب هــای نافــع و قــوی و متیــن دارد. توفیــق 
کثــرت اشــتغال نیســت. خیلــی خطرنــاک  در تحصیــل چیــز دیگــر اســت. توفیــق بــه 
کــه  کــه ندانیــم قدمــا چــه راهــی را می رفتنــد! دلیــل عقب ماندگــی مــا آن اســت  اســت 
امــوال شــبهه ناک مصــرف می کنیــم و مــال شــبهه ناک، ایجــاد تردیــد و شــبهه می کنــد 
کــه در تحصیــل  کتفــا نمی کنیــم. این هــا اســت  و بــه قــدر ضــرورت و نــان خالــی ا
ایمــان و یقیــن و توفیــق در تحصیــل و آثــار و بــرکات آن اثــر دارد؛ لــذا بعضــی از علمــا 
ــن  یــت آن مطمئ

ّ
ــا از جهــت طهــارت و حل ــد ت ــه می کردن ــان تهی ــه ن خودشــان در خان

کــردن آن، در  کــه صاحــب آن راضــی نیســت و مصــرف  باشــند. تصــرف در مالــی 
علمیــات و عملیــات مــا اثــر می گــذارد.2

داســتان  یكصــد  شــیرازی،  حســینی  ۱۳۹0/05/۱۲؛  یــخ:  تار  ،۴85۶ ایران، شــماره  زنامــه  رو موفقیــت«،   ۱ .  »رمــز 
ص۱8. مجیــدی،  ترجمــه  خواندنــی، 

۲ . رخشاد،  در محضر  بهجت، ج۲، ص8۲.
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مراقبت بیشتر در اعمال ظاهری

عــده ای از عارف نمایــان مدعــی هســتند وقتــی انســان بــه مراتبــی از عرفــان دســت 

یافــت، دیگــر نبایــد اعمــال ظاهــری شــرعی )واجبــات، مســتحبات، محرمــات و 

ی برداشــته شــده  اســت؛ زیــرا خوانــدن  مکروهــات( را انجــام داد و ایــن اعمــال از و

کــه بتــوان بــه وســیله ی آن بــه مراتبــی از شــهود و ایمــان دســت  نمــاز بــرای آن اســت 

ــه انجــام  ــه ایــن مرتبــه نایــل شــده اســت، دیگــر نیــازی ب ــرد ب کــه ف کنــون  یافــت. ا

دادن اعمــال ظاهــری شــرعی نیســت.

 بــزرگان دیــن، چنیــن القائــات را از وسوســه های شــیطان می داننــد. ائمــه

بــا آن عظمــت و عصمــت خودشــان، هیــچ گاه از اعمــال ظاهــری شــرعی دســت 

کیــد داشــتند. برنداشــتند و همــواره بــه انجــام دادن بهتــر آن هــا تأ

ینــی[ در مراحــل تقــوا و تهذیــب نفــس و ســلوک  مرحــوم ســید ]موســی زرآبــادی قزو

کــه ســید از ابتــداى نشــو و نمــاى  شــرعی، از نخبــگان عصــر خــود بــود. ... گفته انــد 

گاه  خویــش، مراقبــت شــدیدى در انجــام واجبــات و پرهیــز از محّرمــات داشــته و 

کــه فرمــود: تمــام مســتحّبات شــرعی را انجــام مــی داده اســت. از ایشــان نقــل شــده 
ین امام جماعت بودم، مّدتی به سیر و سلوک پرداختم و به  که در قزو در روزهایى 
که پرده ها از جلو چشمم برداشته شد. دیوارها در برابر من حائل  قدرى پیش رفتم 
می دیدم.  خیابان  و  کوچه  در  را  رهگذرها  بودم،  نشسته  خانه  در  که  وقتی  نبود. 
گر بخواهی به مدارج باالتر  روزى به من گفته شد: حاال که به این مقام رسیده اى، ا

و مقامات واالتر برسی، یك راه دارد و آن ترك اعمال ظاهرى است!
م شرعی به ما ثابت شده 

ّ
گفتم: این اعمال ظاهرى با دالیل قطعی و براهین مسل    

است. من هرگز تا زنده ام آن ها را ترك نخواهم کرد. گفته شد: در این صورت همه ی 
آن چه به شما داده شده، از شما سلب خواهد شد. گفتم: به جهّنم!
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ــرد عــادى شــدم. دیگــر از  ــك ف ــت از مــن ســلب شــد و ی    از همــان لحظــه، آن حال
ــه شــیطان از  ک ــگام متوجــه شــدم  ــود. در آن هن ــرى نب ــچ خب آن کشــف و شــهود، هی
 در رنــج و عــذاب اســت 

ً
کــه دارد، شــدیدا ایــن اعمــال ظاهــرى، بــا آن همــه نقصــی 

کــه بــا تمــام قــدرت، عــالوه بــر واجبــات، بــه اعمــال مســتحبی  گرفتــم  و لــذا تصمیــم 
روى بیــاورم و در حــّد تــوان، چیــزى از مســتحبات را تــرك نکنــم. از فضــل پــروردگار 
ــه حــاالت پیشــین در  ک ــن دســت داد  ــه م ــی ب ــن، حاالت ــه شــرع مبی ــزام ب ــو الت در پرت

برابــر آن ناچیــز بــود.1 

مدیریت و مهار قوای نفس

انســان دارای قــوای غضبیــه، شــهویه، عاقلــه و واهمــه اســت. ایجــاد تعــادل در 

قــوا و دوری از افــراط و تفریــط در آن هــا، موجــب رشــد معنــوی انســان اســت؛ 

گرایــش یابنــد، ســقوط انســان را در پــی خواهــد  کــه بــه افــراط یــا تفریــط  ولــی آن گاه 

کنتــرل قــوای نفــس، بــه ویــژه قــوه ی شــهویه و غضبیــه، فــرد را بــه تعــادل  داشــت. 

در رفتــار می رســاند.

   امام علیمی فرماید: 
ــِز الَبَهاِئــِم؛2 هــر کــه خشــم و شــهوتش بــر  یــِه َغَضُبــُه َو َشــهَوُتُه َفُهــَو فــی َحّیِ

َ
ــَب َعل

َ
َمــن َغل

او چیــره شــود، در جایــگاه ســتوران )و چهــار پایــان( اســت.

آیت اهلل سیدمحمدحسین حسینی طهرانیدر کتاب "روح مجرد" می نویسند:
آقــای قاضــی بــرای گذشــتن از نفــس امــاره و خواهش هــای مــادی و طبعــی و شــهوی 
یــاده روی در تلــّذذات  کینــه و حــرص و شــهوت و غضــب و ز  از 

ً
ــا کــه غالب و غضبــی 

گردان و تالمــذه و  بــر می خیــزد، روایــت عنــوان بصــری را دســتور می دادنــد بــه شــا
کننــد. یعنــی یــک  یســند و بــدان عمــل  یــدان ســیر و ســلوک إلــی اهّلل؛ تــا آن را بنو مر

گلشن ابرار، ج۳، ص۳۲۹-۳۲8. یسندگان،  ۱ . جمعی از نو
۲ . تمیمی آمدی، غرر الحكم و درر الكلم، ح875۶.
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دســتور اساســی و مهــم، عمــل طبــق مضمــون ایــن روایــت بــود و عــالوه بــر ایــن 
ــار آن  می فرموده انــد بایــد آن را در جیــب خــود داشــته باشــند و هفتــه ای یکــی، دو ب

را مطالعــه نماینــد.1

در نوشته ها ی یکی از اساتید آمده است: 
کــه مرحــوم قاضــی بــه شــّدت محتــاج و بى پــول می شــود. از طرفــی نیــز از  زمانــی 
کــه بــرود و  فــردی طلــب کار بــوده و او نمــی داده اســت. یک بــار تصمیــم می گیــرد 
کــه شــده پــول را بگیــرد. بنابرایــن بــه  کنــد و بــا دعــوا هــم  طلبــش را از او درخواســت 
ــا هــم  ــه ب ک ــه دو نفــر برخــورد می کنــد  همیــن قصــد از منــزل خــارج می شــود. در راه ب
کــه دعــوا نــدارد، باآلخــره مــن  یــد: ایــن  در حــال نــزاع بودنــد. یکــی بــه دیگــری می گو
کــه  کار خــودش می شــود  طلبــت را ادا می کنــم. ایشــان از همیــن صحنــه متوّجــه 
کنــد؛ و برمی گردد.ایشــان فرمــوده بــود: از همــان موقــع وضــع مــن  ــرود و دعــوا  نبایــد ب

خــوب شــد و همــان وقــت پــول برایــم رســید.2

مادرزن حاج سیدهاشم حّداد3 یکی از زنان نیرومند، پرخاش گر و تندخو 

بود و بسیار سیدهاشم را اذیت می کرد. مرحوم سید می گویند:
ّم الّزوجــه 

ُ
کــردم: اذّیت هــاى قولــی و فعلــی ا چندیــن بــار خدمــت آقــاى قاضــی عــرض 

 دیگــر تــاب صبــر و شــکیبایى آن را 
ً
بــه مــن بــه حــّد نهایــت رســیده اســت و مــن حّقــا

کــه بــه مــن اجــازه دهیــد تــا زنــم را طــالق بدهــم.  نــدارم و از شــما می خواهــم 
ــت را دوســت دارى؟!  ــو زن ــات گذشــته، ت یان ــن جر ــد: از ای    مرحــوم قاضــی فرمودن

ــردم: آرى! ک عــرض 
   فرمودند: آیا زنت هم تو را دوست دارد؟! عرض کردم: آرى!

زنت  دست  به  تو  تربیت  کن؛  پیشه  صبر  برو  ندارى!  طالق  راه   
ً
ابدا فرمودند:    

یى، خداوند چنین مقّرر فرموده است که ادب تو  یق که می گو می باشد. و با این طر

۱ . حسینی طهرانی، روح مجرد، ص۱7۶.
۲ . مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی اهل بیت، فریادگر توحید، ص۱۲0.

۳ . یکی از عرفای معاصر و از شاگردان آیت اهلل میرزا علیآقا قاضی طباطبایی.
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به دست زنت باشد. باید تحّمل کنی و بسازى و شکیبایى پیشه گیرى!
 تخّطــی و تجــاوز نمی کــردم، و 

ً
   مــن هــم از دســتورات مرحــوم آقــاى قاضــی ابــدا

تــا یــك شــب  آن چــه ایــن مــادرزن بــر مصایــب مــا می افــزود، تحّمــل می نمــودم. 
تابســتان کــه چــون پاســی از شــب گذشــته بــود، از بیــرون خســته و فرســوده و گرســنه 
کنــار حوضچــه نشســته و  کــه در اطــاق بــروم، دیــدم مادرزنــم  و تشــنه بــه منــزل آمــدم 
ــد مــن از در وارد شــدم، شــروع  ــا فهمی ــزد. ت ی ــا روى پاهایــش آب می ر گرم از شــّدت 
کــرد بــه بــد گفتــن و ناســزا و فحــش دادن ... . مــن هــم داخــل اطــاق نرفتــم؛ یك ســره 
ه هــاى بــام، بــه بــام رفتــم تــا در آن جــا بیفتــم. دیــدم ایــن زن صــداى خــود را بلنــد 

ّ
از پل

ــه تنهــا مــن، بلکــه همســایگان می شــنیدند،  کــه ن ــا صــداى بلنــد بــه طــورى  کــرد و ب
ــا حوصلــه ام تمــام شــد. بــه مــن ســّب و شــتم و ناســزا گفــت. همین طــور می گفــت ت

ه هــاى 
ّ
کلمــه جــواب دهــم، از پل کنــم و یــا یــك     ... بــدون آن کــه بــه او پرخــاش 

یــر آمــدم و از در خانــه بیــرون رفتــم و ســر بــه بیابــان نهــادم؛ بــدون هدفــی و  بــام بــه ز
کــه  مقصــودى. همین طــور دارم در خیابان هــا مــی روم و هیــچ متوّجــه خــودم نیســتم 
گهــان دیــدم مــن دو تــا شــدم: یکــی سّیدهاشــمی  بــه کجــا مــی روم؟ در ایــن حــال، نا
اســت کــه مــادرزن بــه او تعــّدى می کــرده و ســّب و شــتم می نمــوده اســت؛ و یکــی مــن 
ــه مــن   فحش هــاى او ب

ً
ــدا ــی و مجــّرد و محیــط می باشــم و اب ــه بســیار عال ک هســتم 

ــه ایــن سّیدهاشــم فحــش نمــی داده اســت و مــرا ســّب و   ب
ً
نرســیده اســت، و اصــوال

شــتم نمی نمــوده اســت. آن سّیدهاشــم ســزاوار همه گونــه فحــش و ناسزاســت؛ و ایــن 
سّیدهاشــم کــه اینــك خــودم می باشــم، نــه تنهــا ســزاوار فحــش نیســت، بلکــه هــر چــه 

یــد، بــه مــن نمی رســد. گو کنــد و ناســزا  هــم فحــش بدهــد و ســّب 
ین     ... در این حال، براى من منکشــف شــد که این حاِل بســیار خوب و ســرورآفر
و شــادى زا فقــط در اثــر تحّمــل آن ناســزاها و فحش هایــى اســت کــه وى بــه مــن داده 
اســت؛ و اطاعــت از فرمــان اســتاد مرحــوم قاضــی، بــراى مــن فتــح ایــن بــاب را نمــوده 
گــر مــن اطاعــت او را نمی کــردم و تحّمــل اذّیت هــاى مــادرزن را نمی نمــودم،  اســت؛ و ا
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یشــان و ضعیــف و محــدود بــودم.1 تــا ابــد همــان سّیدهاشــم محــزون و غمگیــن و پر

را  زشــت  و  ناپســند  رفتارهــای  از  بســیاری  جلــوی  نگرفتــن،  خشــم  بی موقــع 

کــه هنــگام خشــم، فــرد از حالــت عــادی خــارج شــده و نمی توانــد  می گیــرد؛ چــرا 

درســت و منطقــی تصمیــم بگیــرد و عاقانــه بیندیشــد. 

   شهید آیت اهلل دستغیب در این باره می فرماید: 
گهــان عصبانــی می شــود،  کــه انســان نا ... ســّوم، مــورد غضــب اســت. ... وقتــی 
ــه شــیطان بــه   کامــالً نفــوذ می نمایــد؛ البّت خونــش بــه جــوش می آیــد، شــیطان در او 
حســب خلقــت از آتــش لطیــف اســت و مثــل بــرق در بشــر نفــوذ می کنــد. همــان 
کــه »در حــال خشــم، بنــی آدم در دســت مــن،  کــه خــودش بــراى نــوح زد  مثالــی 
ماننــد تــوپ در دســت بّچــه اســت«.2 دیده ایــد بّچــه، تــوپ را بــه هــر طــرف و هــر جــور 
ط می گــردد 

ّ
بخواهــد، می انــدازد. در حــال خشــم هــم، شــیطان این طــور بــر بشــر مســل

کفــر ســرمی زند، مگــر  کــه او را بــه هــر حرامــی وامــی دارد. چه بســا در آن حــال از او 
کــه خــدا او را نگــه دارد.3 کســی 

مقام معظم رهبریمی فرماید: 
ینــد اســکندر مقدونــی در یــک راهــی می گذشــت، مــردم  کــه می گو معــروف اســت 
کرنــش می کردنــد. یــک مــرد پارســای مؤمنــی در یــک گوشــه ای نشســته بــود،  بــه او 
یــد.  کــرد، گفــت: او را بیاور کرنــش نکــرد، احتــرام نکــرد، بلنــد نشــد. اســکندر تعجــب 
ــو غــالِم  ــرا ت ی کرنــش نکــردی؟ گفــت: ز ــل مــن  ــو چــرا در مقاب ــد. گفــت: ت او را آوردن
یــرا تــو غــالم  کنــم؟ گفــت: چطــور؟ گفــت: ز کرنــش  غالمــان منــی. چــرا در مقابــل تــو 
شــهوت و غضــب خــود هســتی؛ و شــهوت و غضــب غالمــان مننــد، در اختیــار مننــد، 
گــر عــزت نفــس در درون الیه هــای عمیــق وجــود  مــن بــر آن هــا غالبــم. بنابرایــن ا

۱ . حسینی طهرانی، روح مجّرد، ص۱7۶-۱7۴.
۲ . طریحی، مجمع البحرین، ج۱، ص۲۴0 )با اندکی تفاوت(. 

۳ . دستغیب، استعاذه، ص۱۱-۱0.
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کــرد، آن وقــت شــیطان بــر انســان اثــر نمی گــذارد؛ هوا هــای نفــس در  انســان نفــوذ 
ــرار نمی دهــد.1 یچــه ی خــود ق ــذارد؛ شــهوت و غضــب، انســان را باز ــر نمی گ انســان اث

زی حواریین )اصحاب( از حضرت عیسیپرسیدند: سخت ترین چیزها در  رو

عالم هستی چیست؟ حضرت فرمود: غضب خدا. سؤال کردند: چگونه از غضب 
خدا در امان باشیم؟ حضرت فرمود:      سعی کنید غضب نکنید و دیگران را ببخشید.2

حضرت امام خمینیدر پیامی به مناسبت شهادت آیت اهلل علی قدوسی، 

که به دست منافقین شهید شد، فرمودند:  کل انقاب اسامی  دادستان 
ــر اســت. مــن  ــای قدوســی باعــث تأســف و تأث ــزرگ شــهادت مرحــوم آق ضایعــه ی ب
ســال های طوالنــی بــا او آشــنا بــودم. ایشــان اهــل علــم و عمــل بــود و در راه اســالم 
 عــرض کــرده ام کــه علــم بى تقــوا 

ً
هــم فــدا شــد. ... راجــع بــه مدرســه ها و حوزه هــا کــرارا

کــه اســالم از عالم هــای بى تقــوا  گــر مضــر نباشــد، مفیــد هــم نیســت. آن مقــداری  ا
صدمــه دیــده اســت، معلــوم نیســت از مــردم عــادی دیــده باشــد. آن چــه اصــل اســت، 
ــد.  ــزد اشــخاصی جاهــل باشــد، گاهــی ضــرر می زن ــر همیــن تقــوا ن گ ــی ا تقواســت؛ ول
کــه ظاهــر صالــح دارنــد، ممکــن اســت بــه واســطه ی ناآشــنایى بــه مبانــی  آدم هایــى 
گــر در کســی جمــع شــد، در دنیــا و  اســالم، اشــتباهاتی انجــام دهنــد؛ امــا علــم و تقــوا ا

آخــرت ســعادت مند اســت؛ و آقــای قدوســی هــم عالــم بــود و هــم مّتقــی.3

گرد آیــت اهلل محمدحســن الهــی )بــرادر بزرگــوار  عامــه حســن زاده آملــی، شــا

می کنــد: نقــل   )طباطبایــی عامــه 
ــاره ی میــرزا علــی آقــای قاضــی دارم. یــک روز  ب خاطــره ای از مرحــوم آقــای الهــی در
کــه بــه منــزل آمــدم، پــس از خــوردن ناهــار آمــاده اســتراحت شــدم؛ ولــی  پــس از نمــاز 
بچه هــا بــا ســروصدا و بــازی نگذاشــتند. مــن کــه خســته بــودم، بــا بچه هــا و مادرشــان 

یخ: ۱۳۹۱/0۳/۱۴. ۱ . بیانات مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی، تار
۲ . مجلسی، بحارالنوار، ج۱۴، ص۳۲۳.

۳ . امام خمینی، صحیفه امام، ج۱8، ص۱00.
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کــردم؛ در حالی  کــه نبایــد دعــوا می کــردم. باالخــره در محیــط خانــواده پــدر  دعــوا 
کــه اشــکم  کنــد. پــس از لحظاتــی ناراحــت شــدم، بــه حــدی  بایــد بــا عطوفــت رفتــار 
یــدم  ینی بــرای بچه هــا خر جــاری شــد. از خانــه بیــرون رفتــم و مقــداری میــوه و شــیر
کاســته شــود؛ ولــی جنــاب رســول اهّلل  تــا دلشــان را بــه دســت آورد و از ناراحتــی ام 
ــر  گ ــام نیســت؛ چنان چــه ا ــل التی ــر شکســته شــد، قاب گ ــه ا ک ــی را نشــکن  ــوده: دل فرم

ــا لحیــم اصــالح نمی شــود. ظــرف ســنگینی شکســت، ب
   زمیــن و آســمان بــر مــن تنــگ شــد و احســاس کــردم کــه نمی توانــم در آمــل بمانــم. از 
یــز و رفتــن بــه محضــر آقــا سیدمحمدحســن  یمــت بــه تبر آمــل بیــرون آمــده بــه قصــد عز
کنــم و آن  الهــی بــه تهــران آمــدم. قبــل از بیــان ادامــه واقعــه، نکتــه ای را بایــد مطــرح 
کــه خدمــت آقــای الهــی می رســیدم، از ایشــان می خواســتم  این کــه در قــم، وقتــی 
ید، ســفارش مــا را هــم  کــه بــه محضــر آقــا )آقــای قاضــی( مشــرف می شــو شــما 
گردانش هم چــون آقــای  بکنیــد. بــا این کــه آقــای قاضــی وفــات یافتــه بودنــد، امــا شــا
ــی خدمت شــان می رســیدند.  ــی آمل ــای شــیخ محمدتق ــای الهــی و آق ــى، آق طباطبای
ــم حشــر داشــته باشــد و ایــن مطلــب از  ــد در همــه عوال ــه می توان نفــس قدســیه الهی

ــات اســتفاده می شــود. ــات و روای آی
یز  رسیدم و به مدرسه ی طالبیه رفتم. پس     علی اّی حال، هنگام اذان صبح به تبر
از خواندن نماز، صبر کردم تا مقداری از روز بگذرد؛ آن گاه پس از پرس وجو به منزل 
از احوال پرسی اظهار  آقای الهی رفتم. پس از چند لحظه خودشان آمدند و پس 
داشتند: »من نمی دانستم شما قم هستید یا آمل؛ لذا می خواستم نامه ای به اخوی 

یسم تا نامه را به شما برسانند.«  ]عالمه طباطبایى[ بنو
یــان  کــه می خواســتید مــرا در جر کــردم: »آقــا چــه اتفاقــی افتــاده     بــا تعجــب عــرض 
یــد؟« فرمودنــد: »مــن خدمــت آقــا مشــرف شــدم و ســفارش شــما را بــه ایشــان  بگذار
کــردم؛ ولــی حــاج آقــای آملــی )ایشــان خیلــی مــؤدب بودنــد و مــرا حــاج آقــا خطــاب 
گــوش  ــه  ــا الل ــه ت ــن جمل ــا شــنیدن ای ــد.« ب ــد(! ایشــان از شــما راضــی نبودن می کردن
کــردم: »آقــا! چطــور؟ چــرا راضــی نبودنــد؟« فرمودنــد: »ایشــان  ســرخ شــدم. عــرض 
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کــه بــا عائلــه اش  گفتنــد آقــای آملــی، چطــور هــوس ایــن راه را دارد در حالــی  بــه مــن 
ــا عائلــه  این طــور رفتــار می کنــد؟« بعــد فرمــود: »حــاج آقــای آملــی! داســتان رفتــار ب

بانــم بنــد آمــد و اشــکم جــاری شــد و نتوانســتم حرفــی بزنــم. چیســت؟« ز
گاه بــه عالــم اســرار بودنــد؛     ســبحان اهّلل! پــس حجــج الهیــه چــه مقاماتــی داشــتند؛ آ

بــان نمی گشــودند، جــز در مــواردی کــه الزم بــود تــا اســراری را برمــال ســازند.1 ولــی ز

3. ترک گناه

گناه، ارتکاب  گناه است.  از شرایط موفقیت در تحصیل علوم شرعی،  دوری از 

که دیگر  کار حرام است و باعث تیره و تاره شدن قلب انسان می گردد؛ به طوری 

که خداوند در دل  قابلیت تابیدن نور علم2 را از دست می دهد. علم نوری است 

ک، یکی از آن ها است. کسی بخواهد قرار می دهد3 و دل پا هر 

   در یکی از توصیه های آیت اهلل بهجت آمده است:
کوچــک و بــزرگ بایــد بدانیــم راه یگانــه بــرای ســعادت دنیــا و آخــرت، بندگــی خــدای 
بــزرگ اســت؛ و بندگــی، در تــرک معصیــت اســت در اعتقادیــات و عملیــات. آن چــه 
کــه ندانســتیم، توقــف و احتیــاط نماییــم  کــه دانســتیم، عمــل نماییــم و آن چــه را  را 
گــر  تــا معلــوم شــود، هرگــز پشــیمانی و خســارت، در مــا راه نخواهــد داشــت. ایــن عــزم ا
در بنــده، ثابــت و راســخ باشــد، خــدای بــزرگ، اولــی بــه توفیــق و یــاری خواهــد بــود.4

گناه  گرو دوری از  بی تردید هرگونه پیشرفت علمی و معنوی طلبه و روحانی، در 

است. مرحوم آیت اهلل ماحسین قلی همدانی در نامه ای می نویسند:
... و آن چــه ایــن ضعیــف از عقــل و نقــل اســتفاده  نمــوده ام، ایــن اســت کــه اهــّم اشــیا 

۱ . شمس الشموس، الهیه، ص۶۱.
۲ . منظور علم الهی، شرعی و مفید است، نه مشتی اصطالح های خشک.

۳ . مجلسی،  بحارالنوار، ج۱،  ص۲۲۴.
۴ . ساعی، به سوی محبوب، ص۲8.
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از بــرای طالــب قــرب، ِجــّد و ســعی تمــام در تــرک معصیــت اســت. تــا ایــن خدمــت 
را انجــام ندهــی، نــه ذکــرت، نــه فکــرت، بــه حــال قلبــت فایــده نخواهــد داشــت؛ چــرا 
کــه بــا ســلطان در عصیــان و انــکار اســت،  کــردن کســی  کــه پیش کــش و خدمــت 

بى فایــده خواهــد بــود.1 

مبــاح  و  مکــروه  کارهــای  اطــراف  حــوزه  بــزرگان  و  اســام  علمــای  از  بســیاری 

کارهــای حــرام. مرحــوم مــا عبــداهلل شوشــتری،  نمی گشــته اند، تــا چــه رســد بــه 

گردان محقــق اردبیلــی در مقــام موعظــه بــه فرزنــدش می گوینــد: یکــی از شــا
کــن و  کــه اســاتیدم بــه مــن فرمودنــد بــه رأی خــودت عمــل  فرزنــدم! از آن هنــگام 
کار مبــاح و مکــروه نشــده ام،  حتــی در  کنــون مرتکــب  اجــازه ی اجتهــادم دادنــد، تا

خــوردن، آشــامیدن، خــواب و ماننــد آن.2

کوهستانی می فرمود:  مرحوم آیت اهلل 
در دوران طلبگــی، چنــد ســال بــا یــک طلبــه ی اردبیلــی هــم حجــره بودیــم. ابتــدا 
کــه  کردیــم  کنیــم، تعّهــد  کــه می خواســتیم باهــم در حجــره درس بخوانیــم و زندگــی 
ــد ســال  ــن چن ــم. در طــول ای ــی دیگــر نزنی جــز حرف هــای واجــب و مســتحب، حرف

ــم.3 کردی کنیــم و عمــل هــم  ــد عمــل  ــه ایــن تعّه کوشــیدیم ب

4. التزام به نماز اول وقت

تمــام انســان های بــزرگ و الهــی، اعــم از عــارف و عامــی، یکــی از عوامــل مهــم 

اول  نمــاز در  اقامــه ی  را حاصــل  به ویــژه موفقیت هــای معنــوی خــود  موفقیــت 

کــه بــزرگان اهــل  وقــت آن می داننــد. نمــاز اول وقــت، دارای اســرار فراوانــی اســت 

کرده انــد. معرفــت بــه بعضــی از آن هــا اشــاره 

۱ . بهاری همدانی، تذکره المتقین، ص۲08.
۲ . مختاری، سیمای فرزانگان، ص۹۳.
کوهستانی، بر قله پارسایی، ص۱۱۶.  . ۳



43 فصل اول: علل و عوامل رشد و موفقیت علما و بزرگان

آیت اهلل بهجت می فرمود: 
بعضــی از علمــا بــا ســفارش بــه نمــاز اول وقــت و یــا نمــاز شــب، زندگــی آینــده ی 

می کردنــد.1 تأمیــن  را  فرزندانشــان 

آیت اهلل سّید علی قاضی طباطباییاز جمله ی وصیت هایش آورده است:
یــد، بــا  عمــده ی آن هــا نمــاز اســت. نمــاز را بــازاری نکنیــد. اّول وقــت به جــا آور
کردیــد، همــه چیزتــان محفــوظ می مانــد.2 گــر نمــاز را تحّفــظ  ا خضــوع و خشــوع! و 

آقــای  العظمــی  آیــت اهلل  و  مــه طباطبایــی 
ّ

فرمــود: مرحــوم عا آیــت اهلل مصبــاح 

می فرمودنــد:  ایشــان  کــه  می کردنــد  قاضینقــل  آقــای  مرحــوم  از  بهجــت 
گــر کســی نماز واجبــش را اّول وقــت بخوانــد و بــه مقامــات عالیــه نرســد، مــرا لعــن  ا
کنــد! ]و یــا فرمودنــد: بــه صــورت مــن ُتــف بینــدازد![« اّول وقــت، ســّر عظیمی ســت، 
ــوَة«! اینکــه  ل ــوا الَصّ ِقیُم

َ
ــر از »أ ــک نکته یى ســت غی ــوة« خــود ی

َ
ــی  الَصل

َ
ــوا َعل »َحاِفُظ

انســان اهتمــام داشــته و مقّیــد باشــد نمــاز را اّول وقــت بخوانــد، فــی حــّد نفســه آثــار 
یــادی دارد، ولــو حضــور قلــب هــم نباشــد.3 ز

مقــام معظــم  اســت،  نمــاز  قبولــی  تابــع  انســان،  اعمــال  تمــام  کــه  از آن جایــی 

می فرماینــد:  آن  اهمیــت  در   رهبــری
گنــاه، انجــام واجبــات و از همــه ی واجبــات مهم تــر، نمــاز اســت. »َو  بعــد از تــرک 
کار انســان، تابــع نمــاز   َشــی ٍء ِمــن َعَمِلــَک َتَبــٌع ِلَصاِتــَک.«4 همــه ی 

ُّ
ُكل ّنَ 

َ
ــم ا

َ
اعل

ــد.5 ــا حضــور قلــب بخوانی ــا توجــه و ب ــد، ب ــه وقــت بخوانی اســت. نمــاز را ب

۱ . رخشاد، در محضر بهجت، ج۱، ص85.
۲ . شمس الشموس، عطش، ص۳0۲.

۳ . ادهم نژاد، در محضر بزرگان، ص۹۹؛ حسن زاده، اسوه عارفان، ص8۹.
که تمام اعمالت، تابع نمازت است. )نهج البالغه، نامه ۲7( ۴ . بدان 

یخ:۱۳85/0۹/۳۱. یان در ماه رمضان، تار 5 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجو
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کار نماز، واجب ترین 

یک بــار جلســه بــا آقــای ]شــهید آیــت اهلل دکتــر[ بهشــتی بــه اذان مغــرب رســید. نظــر 

کــه نمــاز بخوانیــم و بحــث را پــس از آن ادامــه دهیــم؛ ولــی  آقــای بهشــتی ایــن بــود 

کار داشــتند و می خواســتند بحــث ادامــه یابــد. ایشــان پیشــنهاد  بعضــی افــراد 

کــه رأی گیــری شــود. پــس از رأی گیــری، اقامــه نمــاز در اول وقــت رأی نیــاورد.  کــرد 

گفتنــد: »بــه رغــم این کــه نمــاز رأی نیــاورده اســت، ولــی مــا چــه  آقــای بهشــتی 

کار دیگــری در وقــت  یــم؟! خداونــد بــرای انجــام  کاری واجب تــر از نمــاز ســراغ دار
نمــاز، هیــچ خیــری قــرار نــداده اســت.«1

   درباره ی شهید دستغیب آمده است: 
در سفر عمره، در خدمت آقای دستغیب بودم. بلیط یک سره و مستقیم به جده 
فرودگاه  در  یم.  برو عربستان  به  آن جا  از  که  رفتیم  بیروت  به  لذا  بود؛  نشده  پیدا 
بیروت چند ساعت معطل شدیم. وقتی سوار هواپیما شدیم، نزدیک مغرب بود. 
هواپیما باز هم تأخیر داشت. حاج آقا کوشش کرد نماز را اول وقت بخواند. خدمه 
آن قدر هواپیما  کند!  ید؛ ممکن است هواپیما حرکت  پیاده شو می گفتند نمی شود 
تأخیر کرد که حساب کردیم تا رسیدن به عربستان و جده نماز قضا می شود. ایشان 
گفتند:  گر چه هواپیما برود.« خدمه  یم. ا گفتند: »پیاده شو با ناراحتی برخاستند و 
درها بسته شده و هواپیما در حال روشن شدن است! ایشان چند لحظه ایستاده 
کردند! وقتی هواپیما روشن شد، از موتور آن آتش  و در حال توجه خاصی سکوت 
گفتند:  کردند و  ین را پیاده   هواپیما را خاموش و مسافر

ً
محسوسی بیرون آمد؛ فورا

یم .ایشان با خوشحالی بسیار با دوستان پیاده شده و  چهار ساعت دیگر تأخیر دار
می گفتند: »نماز، نماز.«

   بــه محــض رســیدن بــه ســالن فــرودگاه، نمــاز را بــا توجــه و شــکرگزاری اقامــه کردنــد. 

۱ . رجایی،  سیره شهید بهشتی، ص۳5۶، به نقل از محمد کاظم نیک نام؛ کرمانشاهانی، مجمع ملكوتیان، ص۱۲8.
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ید؛ نقــص هواپیمــا برطــرف  گفتنــد: آقــا ســوار شــو یــن  کــه دادیــم، مأمور ســالم نمــاز را 
کنــد!1 شــده و می خواهــد حرکــت 

رفع تنگ دستی با نماز اّول وقت 

بســیاری از بــزرگان، مشــکات مــادی و معنــوی و حتــی علمــی خــود را بــا خوانــدن 

نمــاز برطــرف می کردنــد. آیــت اهلل بهجــت می فرمایــد: 
از آیت اهّلل ســّید عبدالهادی شــیرازیاز علما و مراجع بزرگ نجف نقل شــده که 
گفــت: در کوچکــی بعــد از فــوت پــدرم )میــرزای بــزرگ(، تکّفــل خانــواده بــه عهــده ی 
مــن بــود. ایشــان را در خــواب دیــدم. از مــن پرســیدند: آقــا ســّید عبدالهــادی! حــال 
ــه بچه هــا و اهــل  ــود: ب ــم: خــوب نیســت! فرم گفت شــما چه طــور اســت؟ در جــواب 
کــه نمــاز اّول وقــت بخواننــد، تنگ دســتی شــما رفــع می شــود.2 کنیــد  خانــه ســفارش 

کار اول نماز، بعد 

از حضرت آیت اهلل بهجت پرسیده شد: 
ٌة ِفی ُشُغٍل«؛3 معناى این عبارت 

َ
در اوصاف مؤمن در روایت آمده است که: »َو َصا

چیست؟ ایشان جواب دادند: یعنی در وقت اشتغال به کار، نمازش را هم به موقع 
می خواند. سپس سؤال شد: این براى مؤمن چه امتیازى می تواند باشد؟ جواب دادند: 
 داعی و صارف 

ً
   یعنی این که به واسطه ى شغلش از نماز منصرف نمی شود.4 قطعا

هر چند  بردارد.  نماز، دست  وقت  در  کار  و  آن  گرمی  و  بازار  از  که  دارد  قوى الزم 
دیگران هم نماز می خوانند؛ ولی ممکن است تأخیر بیندازند و مواظب اول وقت و 

۱ . تبریــزی،  »درنگــی در حیــات علمــی، اخالقــی و مبارزاتــی شــهید آیــتاهلل عبدالحســین دســتغیب شــیرازی«، مجلــه 
شــاهد یــاران، ش53 و 54، ص5؛ کرمانشــاهانی، مجمــع ملکوتیــان، ص62.

۲ . ر.ک: رخشاد، در محضر آیت اهَّلل بهجت، ج۳، ص۱88.
کلینی، الكافی، ج۲، ص۲۳۱؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱5، ص۱87.  . ۳

َکاِة َیَخاُفــوَن  ِإیَتــاء الــّزَ ــاَلِة َو ِإَقــاِم الّصَ  َبْیــٌع َعــن ِذْکــِر اهَّلِل َو
َ

ِهیِهــْم ِتَجــاَرٌة َول
ْ
 ُتل

َّ
 ل

ٌ
۴ . اشــاره بــه آیــه ۳7 ســوره نــور اســت: ِرَجــال

پــا داشــتن نمــاز و  کــه نــه تجــارت و نــه داد و ســتدى آنــان را از یــاد خــدا و بر ْبَصــاُر؛ مردانــی 
َ ْ
ــوُب َوال

ُ
ُقل

ْ
ــُب ِفیــِه ال

َّ
َیْوًمــا َتَتَقل

یــر و رو می شــود، می هراســند. کــه دل هــا و دیده هــا در آن ز ى  ز دادن زکات بــه خــود مشــغول نمــی دارد و از رو
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وقت فضیلت و درك آن نباشند، و از آن ها فوت شود.1

5. نماز شب

شــده  نقــل  بســیاری  فضیلــت  شــب،  نمــاز  معصومین بــرای  روایــات  در 

بــود. خداونــد  کرم واجــب  ا بــرای پیامبــر  کــه خوانــدن آن  اســت؛ آن چنــان 

بــه حضــرت می فرمایــد: کریــم خطــاب  قــرآن  متعــال در 
ْحُمــوًدا؛2 مقــدارى از  ــَك َمَقاًمــا ّمَ ّبُ ن َیْبَعَثــَك َر

َ
ــَك َعَســی أ

َّ
ــًه ل

َ
ــْد ِبــِه َناِفل ْیــِل َفَتَهّجَ

َّ
َوِمــَن الل

کــه خدایــت تــو  شــب را بیــدار و متهّجــد بــاش و نمــاز شــب خــاص تــو اســت، باشــد 
گردانــد. را بــه مقــام محمــود »شــفاعت« مبعــوث 

کرم  نیز می فرماید: رسول ا
ــوَر یف  ثَبــَت اهلُل الّن

َ
ــِم و ناجــاه أ یــِل امُلظِل

َّ
دِه یف َجــوِف الل  ِبَســّیِ

ّ
ــی َ َ

ِاّنَ الَعبــَد ِاذا ت
یــک بــا خــدای خــود خلــوت  َقلِبــِه3؛ مهانــا بنــده آن هنــگام کــه در دل شــب تار
کــرده و بــا وی مناجــات می کنــد، خداونــد نــورش را در دل او تثبیــت می کنــد.

که:  در خاطرات عّامه طباطبایی نقل است 
یشاوندى  چون به نجف اشرف براى تحصیل مشّرف شدم، از نقطه  نظر قرابت و خو
روز  یک  تا  می شدم.  شرفیاب  قاضی  مرحوم  محضر  به  گاه گاهی  رحمّیت،  و 
به  می کردند.چون  عبور  آن جا  از  قاضی  مرحوم  که  بودم  ایستاده  مدرسه اى  در 
دنیا  فرزند!  »اى  گفتند:  و  گذاردند  من  روى شانه ی  را  رسیدند، دست خود  من 
این سخن  نماز شب بخوان!«  نماز شب بخوان؛ آخرت می خواهی،  می خواهی، 
آن قدر در من اثر کرد که از آن به بعد تا زمانی که به ایران مراجعت کردم - پنج سال 
ایشان  ِک فیض  ادرا از  آنی  و  روز و شب به سر می بردم  تمام - در محضر قاضی 

۱ . رخشاد، در محضر آیت اهَّلل بهجت، ج۱، ص۲۲۳.
۲  . إسراء، آیه 79.

۳  . شیخ صدوق، االمالی، ص 279 و مجلسی، بحاراالنوار، ج 38، ص 99.
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استاد،  رحلت  وقت  تا  بازگشتم  مألوف  وطن  به  که  وقتی  آن  از  و  نمی کردم  یغ  در
گردى، دستوراتی  پیوسته روابط ما برقرار بود و مرحوم قاضی طبِق روابط استاد و شا

می دادند و مکاتبات از طرفین برقرار بود.
یم.1 یم از مرحوم قاضی دار مه می فرمودند: ما هرچه دار عالّ

که خدا داد به حافظ گنج سعادت  هر 
از یمن دعای شب و ورد سحری بود2

تحصیل و شب زنده داری

کننــد تهجــد و شــب زنده داری مانــع فعالیت هــای علمــی  گمــان  شــاید عــده ای 

و تحصیــل روزانــه ی فــرد باشــد و در زمــان تحصیــل، تنهــا بایــد بــه درس و بحــث 

پرداخــت و در اوقــات فراغــت بــه عبــادت و راز و نیــاز و شــب زنده داری؛ در حالــی 

کــه شــب زنده داری از اســرار  کــه تجربــه و ســفارش بــزرگان علــم و معرفــت آن اســت 

موفقیــت تحصیــل و نیــز ســایر امــور در زندگــی اســت.

که می گوید:     از آیت اهلل میرزا جوادآقا ملکی تبریزی نقل شده 
و همیــن  بودنــد  از شــب زنده داران  کــه  را می شناســم  از محّصلیــن  بســیارى  مــن 
موضــوع ســبب شــد کــه فهمــی عمیــق و اســتقامتی بى نظیــر در امــر تحصیــل نصیبشــان 
کــه در  شــد و بــه مراتــب و مقامــات واالیــى رســیدند و بالعکــس، کســانی هســتند 
کتــب علمــی کوشــش بســیار دارنــد، ولــی بــه جایــى نمی رســند و از علــم  مطالعــه 

یــش ســودى نمی برنــد و برکتــی نمی بیننــد.3 خو

۱ . حسینی طهرانی، مهر تابان، ص۱۶.
۲ . حافظ شیرازی.

۳ . مختاری، سیمای فرزانگان، ص217.
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تحمل بار سنگین با نماز شب

مقام معظم رهبری می فرماید:
یــد و بــراى تحّمــل آن، بنیــه ى معنــوى   ]شــما طــالب[ بــاِر ســنگینی بــر دوش دار
یــز و   َثِقیــا.«1 حضــرت حــق بــه پیغمبــر عز

ً
ْیــَك  َقــْول

َ
ِقی  َعل

ْ
ــا َســُنل

َ
قــوى  الزم اســت؛ »ِإّن

یــن بــود - خطــاب  یــخ، از اّولیــن و آخر یــِن انســان ها طــّی تار کــه  برتر حبیــب خــود - 
فرمــود: »نمــاز شــب بخــوان! نیمه شــب برخیــز و ارتبــاط و اّتصــال خــود را مســتحکم 
 َثِقیــا«؛ تحّمــل 

ً
ْیــَك  َقــْول

َ
ِقی  َعل

ْ
ــا َســُنل

َ
کــن؛ چــرا کــه کاِر ســنگینی در پیــش دارى«؛ »ِإّن

ــد،  یدن ــن راِه پردشــمن و شــیطان لرز ــه در وســط ای ک ــی  ــار ســخت اســت. آنان ــن ب ای
ــه آفــات دیگــر مبتــال شــدند،  ــا ب ــه دشــمن پیوســتند، ی ــد، منصــرف شــدند، ب یدن لغز
یــت - عیــب داشــته اســت. طلبــه ی امــروز بایــد بــه ایــن  ایــن جــاى کارشــان - معنو
ُبعــد از زندگــی خــود، بســیار توّجــه کنــد. شــما جوانیــد؛ دل هــای شــما نورانــی اســت و 
کــم اســت؛ امــا همیشــه ایــن طــور نمی مانیــد. ایــن ســرمایه را امــروز فراهــم  قاتتــان 

ّ
تعل

کــرد، بتوانیــد از  قــاْت از اطــراف بــه شــما حملــه 
ّ
گرفتاری هــا و تعل کــه  کنیــد تــا آن روز 

کنیــد.2  آن ذخیــره ی معنــوی خــود اســتفاده 

کنند که عاشقان به شب راز  شب خیز! 

کنند گرد در و بام دوست پرواز 

که دری بود به شب بربندند هر جا 
کنند3 که شب باز   در عاشقان 

ّ
اال

و  ســنگین  فشــارهای  اســامی،  انقــاب  نهضــت  جریــان  خمینــیدر  امــام 

طاقت فرســایی را متحمــل شــد و توانســت ســربلند از آن هــا بیــرون بیایــد و ایــن 

۱ . مزمل، آیه 5.
یخ: ۱۶/ 0۹/ ۱۳7۴. ۲ . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار روحانیون و طاّلب ایرانی و خارجی، تار

۳ . ابوسعید ابوالخیر. 
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ــد  ــا خداون ــا وجــود ارتبــاط  محکــم ب همــه تحمــل ســختی ها ممکــن نبــود، مگــر ب

متعــال؛ بــه ویــژه از طریــق تهجــد و  شــب زنده داری. مقــام معظــم رهبــریدر 

ایــن بــاره می فرمایــد:
کلمــه اش در ایــن فضــای عظیــم عمومــی  یــک علــت این کــه امــام بزرگــوار مــا، یــک 
کشــور، در شــدت و محنــت، در همــه ی حــاالت اثــر شــگفت آوری می گذاشــت، 
یــت او بــود؛ صفــای باطــن او بــود؛ ارتبــاط و اتصــال او بــه خــدا بــود؛ اشــک های  معنو
نیمــه شــب او بــود. فرزنــد امــام - مرحــوم حــاج ســید احمــد - همــان وقــت در زمــان 
یــه می کنــد،  حیــات امــام بــه مــن گفــت: نیمــه شــب کــه امــام بلنــد می شــود، از بــس گر
کفــاف نمی دهــد؛ مجبــور  کــردن اشــکش  ایــن دســتمال های معمولــی بــرای پــاک 
یــزد. آن مــرد  کنــد؛ این قــدر اشــک می ر اســت اشــک چشــمش را بــا حولــه پــاک 
ــک  ــه ی ک یر می شــد  ــه ســمت او ســراز ــی ب ــه حــوادث و لطمات ک ــردی  ــن، آن م پوالدی
کــه عظمــت و هیمنــه ی  ملــت را تــکان مــی داد و او را تــکان نمــی داد؛ آن مــردی 
قدرت هــای جهانــی در نظــر او هیــچ و پــوچ بــود؛ آن مــرد در مقابــل عظمــت الهــی، در 

یخــت.1 حــال دعــا و اســتغاثه، آن جــور اشــک می ر

نماز شب در همه حال

کــه عاشــقان  یــاد و جــذاب اســت  شــیرینی و لــذت معنــوی نمــاز شــب، آن قــدر ز

هرگــز آن را فرامــوش نمی کننــد. یکــی از نزدیــکان حضــرت امامنقــل می کنــد: 
تحــت  روی  بــر  حتــی  تبعیــد،  خالصــی،  زنــدان،  صحــت،  بیمــاری،  در  امــام 
بیمارســتان قلــب هــم نمــاز شــب می خواندنــد. ایشــان در قــم بیمــار شــدند و بــه 
یــد  دســتور اطّبــا بــه تهــران منتقــل شــدند. هنــگام انتقــال، هــوا ســرد بــود، بــرف می بار
و جاده هــا یخ بنــدان بــوده؛ امــام چنــد ســاعت در آمبوالنــس بودنــد و پــس از انتقــال 
یــس بــه ســوی تهــران  کــه از پار بــه بیمارســتان قلــب، بــاز نمــاز شــب خواندنــد. شــبی 

یخ: ۱۳8۹/8/۳. ۱ . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار طالب خارجی حوزه ی علمیه  قم، تار
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می آمدنــد، در طبقــه ی بــاالی هواپیمــا، نمــاز شــب می خواندنــد.«1

یکی از دوستان شهید مطهری نقل می کند: 
یــاد ایشــان بــه ذکــر و دعــا و شــب  یژگی هــای آن مرحــوم، تقّیــد و عالقــه ی ز از و
ــه نمــاز  ــا یک دیگــر او ب کــه در همــان اوایــل آشــنایى مــا ب ــاد دارم  ــه ی ــود. ب بیــداری ب
یــص می کــرد و مــن بــه بهانــه ی این کــه]آب[  شــب مقیــد بــود و مــرا نیــز بــدان تحر
کثیــف و بــرای چشــمانم مضــّر اســت، از آن شــانه خالــی  حــوض مدرســه شــور و 
می کــردم تــا این کــه شــبی در خــواب دیــدم کــه خوابــم و مــردی مــرا بیــدار کــرد و گفــت: 
ــن علیهســتم. آن  ــر المؤمنی ــده ی حضــرت امی ــف، نماین ــن حنی ــان ب ــن عثم »م
حضــرت بــه تــو دســتور داده انــد بــه پــای خیــز و نمــاز شــب را بــه پــا دار و ایــن نامــه را 
کــه داشــت، بــا خــط ســبز  نیــز بــرای تــو فرســتاده اند.« در آن نامــه بــا حجــم کوچکــی 
روشــن نوشــته شــده بــود: »هــِذِه َبراَئــٌه ِمــَن الّنــار.«2 مــن در عالــم خــواب بــا توجــه بــه 
گاه در همــان حــال  ــا ــه ن ک ــودم  ــه نشســته ب ــی متحّیران ــی حضــرت عل ــه ی زمان فاصل
کــرد و در حالــی کــه ظــرف آبــى در دســت  تحّیــر، مرحــوم مطهــری مــرا از خــواب بیــدار 
کــرده ام، برخیــز و نمــاز شــب بخــوان و  داشــت، گفــت: »ایــن آب را از رودخانــه تهیــه 

بهانــه مجــوی.«3

درباره ی شهید آیت اهلل قدوسی آمده است: 
او به مستحبات و مکروهات بسیار اهمیت می داد و نماز شب را برای روحانی الزم 
گوار و  گفت: برایم بسیار نا گوهرشاد با نگرانی خاصی  می دانست. شبی در مسجد 
غیرمنتظره بود که شنیدم یکی از اساتید مدرسه ی حقانی مقید به نماز شب نیست. 

با ایشان صحبت کردم، معلوم شد سبکی معده را در شب رعایت نمی کند.«4

یژه از زندگی امام خمینی، ج 5، ص .۴5 ۱ . زمانی وجدانی، سرگذشت های و
۲ . این نامه برائت از آتش است.

کتاب اول، ص۱7۳. ۳ . سروش، یادنامه استاد شهید مرتضی مطهری، 
۴ . علی  خا منه ای و دیگران، یادنامه شهید آیت اهَّلل قدوسی، ص77-7۶.
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نماز شب می خوانی؟

کمک  گفت: خرجی من تمام شد، از شما  کوهستانی آمد و  طلبه ای نزد آیت اهلل 

آقاجان. در جواب  بله!  گفت:  »نماِز شب می خوانی؟«  آقا پرسید:  می خواهم. 
که نماِز شب بخواند، بی خرجی نمی ماند!«1 فرمود: »راست نمی گویی! طلبه ای 

6. احسان به والدین

کــه نســبت بــه پــدر و مــادر بی احترامــی  خداونــد در هیــچ شــرایطی نمی پذیــرد 

کنــار شــرک بــه خــود قــرار داده اســت. در قــرآن  شــود و بی احترامــی بــه والدیــن را در 

می فرمایــد:
ِکَبــَر 

ْ
َغــّنَ ِعْنــَدَک ال

ُ
ــا َیْبل  ِإّمَ

ً
واِلَدْیــِن ِإْحســانا

ْ
ــاُه َو ِبال  ِإّیَ

َ
 َتْعُبــُدوا ِإّل

َ
ّل

َ
ــَک أ ّبُ َو َقضــی  َر

؛2 
ً
یمــا َكر َقــْوًل  ُهمــا 

َ
ل  

ْ
ُقــل َو  َتْنَهْرُهمــا  ل  َو  ّفٍ 

ُ
أ ُهمــا 

َ
ل  

ْ
َتُقــل َفــا  ِكاُهمــا  ْو 

َ
أ َحُدُهمــا 

َ
أ

گاه  کنیــد. هــر  کــه جــز او را نپرســتید و بــه پــدر و مــادر نیکــی  پــروردگارت مقــرر داشــت 
تــا تــو زنــده هســتی، هــر دو یــا یکــی از آن دو ســال خورده شــوند، آنــان را میــازار و بــه 

ــرام ســخن بگــوی. ک ــه ا ــان ب ــا آن درشــتی خطــاب مکــن و ب

منشأ لطف الهی

رضایت والدین، رضایت خداوند را در پی دارد3 و احترام به آن ها، الطاف الهی 

را جلب می کند. رمز موفقیت بسیاری از بزرگان ناشی از همین امر است. 

فرزنــد شــهید مطهــریدر زمینــه ی تأثیــر احســان بــه والدیــن در خیــر و برکــت 

زندگــی پــدر بزرگوارشــان می گویــد: 
کارهایم  و  خود  وجودی  اسرار  به  که  گه گاه  گفتند:  پدرم  زمانی  که  می آید  خاطرم 

۱ . کوهستانی، بر قله  پارسایی، ص301، به نقل از حجت االسالم و المسلمین شیخ غالم ابراهیمی
۲ . اسراء، آیه۲۳.

۳ . قال الرسول  : ِرَضی اهَّلل فی ِرَضی الوالدین و سخطه فی سخطهما. )بروجردی، جامع الحادیث، ج ۲۶، ص 888(
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می اندیشم، احساس می کنم یکی از مسائلی که باعث خیر و برکت در زندگی ام شده 
کرده، احترام و نیکی فراوانی بوده  و همواره عنایت و لطف الهی را شامل حال من 
یژه در دوران پیری و هنگام بیماری. تا آن جا که  است که به والدین خود کرده ام؛ به و
ینه و مخارج زندگی به آنان کمك و مساعدت کرده ام.1 توانایى ام اجازه می داد، از نظر هز

که به مشهد رفت! قمی 

مقام معظم رهبرى درباره ی رمز توفیق خود در زندگی می فرماید:
گــر در زندگــی خــود در هــر زمینــه اى توفیقاتــی داشــته ام، وقتــی محاســبه می کنــم،  بنــده ا
کــه مــن نســبت بــه یکــی  کار نیکــی  کــه ایــن توفیقــات بایــد از یــك  بــه نظــرم می رســد 

از والدینــم انجــام داده ام، باشــد.
   پــدرم در ســنین پیــرى - بیســت و چنــد ســال قبــل از فــوت - بــه بیمــارى آب 
کــه موجــب نابینایــى می شــود، مبتــال شــد. بنــده در آن موقــع، در قــم مشــغول  چشــم 
یــس بــودم. از قــم مکــررا بــه مشــهد می آمــدم و ایشــان را بــه دکتــر  تحصیــل و تدر
می بــردم و دوبــاره بــاز می گشــتم تــا این کــه در ســال 1343 هجــرى شمســی بــه ناچــار 
بــراى معالجــه، ایشــان را بــه تهــران آوردم. اطّبــا در ابتــدا مــا را مأیــوس کردنــد. گرچــه 
بعــد از دو ســه ســال یــك چشــم ایشــان معالجــه شــد و تــا آخــر عمــر هــم می دیــد؛ امــا 
ــا چشــم هایش جایــى را ببینــد و بایــد دست شــان را  آن زمــان مطلقــا نمی توانســت ب

می گرفتیــم.
گــر بــه قــم می آمــدم، ایشــان مجبــور  یــرا ا    و ایــن بــراى مــن یــك غصــه شــده بــود؛ ز
بــود در گوشــه اى از خانــه بنشــیند و قــادر بــه مطالعــه و معاشــرت و هیــچ کارى نبــود 
کــه بــا مــن داشــت، بــا دیگــر بــرادران نداشــت. بــا مــن بــه دکتــر  و انــس و الفتــی هــم 
ــه دکتــر برایــش آســان نبــود. وقتــی  ــا دیگــران و رفتــن ب می رفــت؛ ولــی همــراه شــدن ب
کتــاب می خوانــدم و بــا هــم بحــث علمــی می کردیــم  بنــده نــزد ایشــان بــودم، برایشــان 
گــر ایشــان را در مشــهد  و از ایــن رو بــا مــن مأنــوس بــود. بــه هــر حــال، احســاس کــردم ا

۱ . فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، ش۱0، به از نقل از مجتبی مطهری )فرزند شهید مطهری(.
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مقــدس تنهــا رهــا کنــم و بــه قــم برگــردم، ایشــان بــه یــك موجــود معطــل و از کار افتــاده 
کــه بــراى خــود ایشــان بســیار ســخت بــود. بــراى مــن نیــز خیلــی  تبدیــل می شــود 
یــرا کــه مــن  گــوار بــود. از طرفــی، دورى از قــم نیــز بــراى مــن غیــر قابــل تحمــل بــود؛ ز نا
کــه تــا آخــر عمــر در قــم بمانــم. بــر ســر دو  گرفتــه بــودم  بــا قــم انــس داشــتم و تصمیــم 
راهــی گیــر کــرده بــودم. ایــن مســأله در ایامــی بــود کــه مــا بــراى معالجــه پــدرم در تهــران 

بودیــم. روزهــاى ســختی را در حــال تردیــد گذارنــدم.
کــه ســراغ یکــی بــزرگان و دوســتانم در چهــار راه حســن آباد     عصــر تابســتانی بــود 
کــردم،  یــف  یــان را بــه ایشــان تعر تهــران رفتــم. او اهــل معنــا و آدم بــا معرفتــی بــود. جر
گــر اهــل دنیــا باشــم،  گفتــم: مــن دنیــا و آخــرت خــودم را در قــم می بینــم. ا در ضمــن 
ــر اهــل آخــرت هــم باشــم، آخــرت مــن در قــم اســت.  گ دنیــاى مــن در قــم اســت و ا
کــه بــا پــدرم بــه مشــهد بــروم و در  خالصــه مــن بایــد از دنیــا و آخــرت خــودم بگــذرم 

آن جــا بمانــم!
کرد و فرمود: شما براى خدا از قم دست بکش و به     آن بزرگوار تأمل مختصرى 

مشهد برو. خداوند متعال می تواند دنیا و آخرت تو را از قم به مشهد منتقل کند.
ــا  ــد ب ــی اســت! انســان می توان ــردم: عجــب حرف ک ــی  ــن در ســخنان ایشــان تأمل    م
گفتــم بــراى خاطــر خــدا، پــدرم را بــه مشــهد می بــرم  کنــد. بــا خــودم  خداونــد معاملــه 
گــر اراده فرمــود، می توانــد دنیــا و آخــرت مــرا از  و همان جــا می مانــم. خداونــد هــم ا
گهــان  گرفتــم، دلــم بــاز شــد و نا شــهر قــم بــه مشــهد مقــدس بیــاورد. تصمیــم خــود را 
کامــال راحــت شــدم و بــا حالــت بشــاش و آســودگی  از ایــن رو بــه آن رو شــدم؛ یعنــی 

خاطــر بــه منــزل آمــدم.
کــه مــرا ناراحــت می دیدنــد، از بشــاش بــودن مــن  کــه چنــد روزى بــود     والدیــن مــن 
گرفتــم بــا شــما بــه مشــهد بیایــم و آن جــا  تعجــب کردنــد. بــه آن هــا گفتــم: مــن تصمیــم 

کــه مــن از قــم دســت بکشــم.  بمانــم. آن هــا اول باورشــان نمی شــد 
   بــا آن هــا بــه مشــهد قــدس رفتــم و آنجــا مانــدم و خداونــد متعــال بعــد از آن، 
گــر  کار و وظیفــه خــود رفتــم. ا یــادى بــه مــا داد و بــه هــر حــال، بــه دنبــال  توفیقــات ز
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کــه ناشــی از همــان بــّر و  بنــده در زندگــی خــود توفیقــی داشــتم، اعتقــادم ایــن اســت 
ــادرم انجــام داده ام.1 ــدر و م ــه پ ــه ب ک نیکــی اســت 

باز شدن درهایی از ملکوت

یچه هایی از معنویت  اطاعت از والدین، برای فرزند واجب است و می تواند در

ی انسان بگشاید. چون حضرت آیت اهلل بهجت به خدمت ]عارف بزرگ[  به رو

رابطه ی  معرفت  با  نجف-که  فضای  از  عده ای  می رسند،   قاضی آقای 

و  می فرستند  پیغام  شمال]ایران[  در  بهجت  آیت اهلل  پدر  به  نداشتند-  خوبی 

نزد فان شخص )منظورشان آیت اهلل قاضی  و  گمراه شده  ایشان  که  می گویند 

جز  به  نیستم  راضی  که  بود  نوشته  نامه  برایش  نیز  ایشان  پدر  می رود.  بوده( 

واجبات، عمل دیگری انجام دهی و راضی نیستم نماز شب بخوانی! 

ــدرم  ــد: پ    ایشــان نامــه ی پــدرش را خدمــت آقــای قاضیمــی آورد و می گوی

چــه  ــد 
ّ
مقل می فرمایــد:  ایشــان  چیســت؟  مــن  تکلیــف  اســت.  نوشــته  چنیــن 

ــد آیــت اهلل ســید ابوالحســن اصفهانــی. مرحــوم 
ّ
کســی هســتی؟ می گویــد: مقل

کنیــد. ایشــان نیــز بــه محضــر  یــد و از مرجــع تقلیدتــان ســؤال  قاضــی می گوینــد: برو

آیــت اهلل ســید ابوالحســن اصفهانیمــی رود و کســب تکلیــف می کننــد. ســّید 

می گویــد: اطاعــت پــدر واجــب اســت.

   از آن پــس، آیــت اهلل بهجــت ســکوت اختیــار می کننــد و دیگــر هیــچ نمی گویند. 

یــه ایشــان امتــداد پیــدا می کنــد. ... آیــت اهلل شــیخ عبــاس قوچانــی فرمــوده  ایــن رو

ی  ــه رو ــام ســکوِت آیــت اهلل العظمــی بهجــت درهایــی از ملکــوت ب بودنــد: »در ای

۱ . صدری مازندرانی، 110 نکته خواندنی درباره آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای، نکته 15.



55 فصل اول: علل و عوامل رشد و موفقیت علما و بزرگان

کــه ِســّر ایشــان را فــاش نکنــم.«1 کرده انــد  کــه مــرا ُملــزم  ایشــان بــاز شــده اســت 

خودسازی بی فایده!

گرفتاری هــای مــادی و معنــوی افــراد، ناشــی از خشــنود نســاختن پــدر و  برخــی از 

گرفتاری هــا هم چنــان  کــه والدیــن خرســند نباشــند، ایــن  مــادر اســت و تــا زمانــی 

تــداوم خواهــد داشــت.

یکی از طاب اصفهانی می گوید: 
مسافرت  مقدس  مشهد  به  ماهی  چند  نفس،  تزکّیه  و  خودسازی  برای  زمانی     
این که  بدون  ایشان  بهجترسیدم.  آیت اهّلل  حضرت  خدمت  روزی  نمودم. 
ید به اصفهان و  سؤال کنم، فرمود: آقا! خودسازی به این شکل فایده ای ندارد! برو

مادرتان را خشنود کنید!
   گفتم: نمی شود! و کمی با ایشان بحث کردم. وقتی که از خدمتشان مرخص شدم، 
که بنده در این مورد با ایشان اصالً سخنی نگفته بودم، پس  در این فکر فرو رفتم 

ایشان از کجا دانست؟! سپس برگشتم و از ایشان معذرت خواهی کردم.2

برکت دعای پدر

به  همیشه  خویش    مادر  و  پدر  به  مرعشینسبت  نجفی  آیت اهلل  حضرت 

گر  ا نوجوانی،  دوران  همان  در  حتی  می کرد.  احترام  اداى  متواضعانه  صورت 

که  ى مشکل بود  کن، براى و مادرش به او می گفت: برو پدرت را از خواب بیدار 

که فرمود: کند. از ایشان نقل شده است  با صدا زدن، پدر را از خواب بیدار 
در نجــف بودیــم؛ روزى مــادرم فرمودنــد: پــدرت را صــدا بــزن، بــراى صــرف نهــار 
یف بیــاورد. حقیــر بــه طبقــه ی بــاال رفتــم، دیــدم پــدرم در حــال مطالعــه خوابــش  تشــر

۱ . مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی اهل بیت، فریادگر توحید، ص۳7-۳۶.
۲ . همان، ص۲۱۱-۲۱0.
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کنــم؟  کــه چــه  بــرده اســت. مانــدم 
کــردن ایشــان از خــواب، باعــث  کنــم یــا بــا بیــدار     خدایــا، امــر مــادر را اطاعــت 
رنجــش خاطــر مبارکشــان شــوم؟ خــم شــدم، لب هایــم را کــف پــاى پــدرم گذاشــتم و 
ــا، از خــواب بیــدار شــد. ــر قلقلــک پ ــر اث ــه ب ــا این ک ــدرم برداشــتم ت ــاى پ چنــد بوســه از پ
   ایشــان وقتــی ایــن عالقــه و ادب و احتــرام را از مــن دیــد، فرمــود: شــهاب الدین تــو 

کــردم: بلــی آقــا.  هســتی؟ عــرض 
کــرد و فرمــود: پســرم! خداونــد عــّزت     ایشــان دو دســتش را بــه ســوى آســمان بلنــد 

تــو را بــاال بــرد و تــو را از خادمیــن اهــل  بیــت قــرار دهــد.
   حضرت آیت اهّلل نجفی مرعشی فرمودند: هر چه دارم از برکت دعاى پدر است 

و بارها می فرمود: من به این مقام و موقعیت نرسیدم، مگر به برکت دعاى پدرم.1

کــه اســتاد او نیــز بــود، اهتمــام خاصــی  امــام موســی صــدر در احتــرام بــه پــدر 

شــورانگیز  قــدرى  بــه  خصــوص  ایــن  در  ى  و برخوردهــاى  نحــوه ی  یــد.  می ورز

کــه آشــکارا نشــان مــی داد ایــن ارتبــاط فرزنــد بــا پــدر، از درجــه ی احتــرام پــا  بــود 

کــه همــه را  ــود  ــن ب ــار رســیده اســت. ای ــه مرحلــه ی عشــق و ایث گذاشــته و ب ــر  فرات

کم تریــن ارتباطــی بــا بیــت آیــت اهلل العظمــی  بــه شــگفتی فــرو می بــرد. هرکســی 

می شــد  خبــر  بــا  موضــوع  ایــن  از  بی درنــگ  داشــت،  صــدر  صدرالدیــن  ســید 

و تحــت تأثیــر آن قــرار می گرفــت. بــه یقیــن یکــی از رمــوز موفقیــت و پیــروزى در 

در  بایــد  را  امــام موســی صــدر  و...  اجتماعــی، سیاســی  فــردى،  فعالیت هــاى 

کــرد: نیکــی بــه دیگــران، بــه خصــوص بــه پــدر و مــادر  همیــن موضــوع جســت وجو 
و احتــرام بــه آنــان.2

کمال فرهنگی، شخصیتی     ]محمد[ فخر المحققین از نظر علمی و فضل و 

۱ . رفیعی، شهاب شریعت، ص۱۳۴؛ محمدی، مشق مهر، ص۱8۶.
گلشن ابرار، ج۲، ص۴7۴. ۲ . جمعی از پژوهشگران، 
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ممتاز و فوق العاده بود و از نظر ادب و اخاق و صفات پسندیده ی انسانی نیز، 

و  یده  او عشق می ورز به  بزرگوارش  پدر  به شمار می رفت.  روزگار  سرآمد جوانان 

کتاب »ألفین« می نویسد: ی در مقدمه ی 
ّ
به وجودش افتخار می کرد. عّامه حل

ــا و آخــرت  ــد دنی ــه خداون ک ــد« -  ــزم »محّم ی ــد عز ــت خواهــش فرزن ــراى اجاب مــن ب
ــادرش از  ــدر و م ــه پ ــز نســبت ب ــاب را امــال نمــودم. او نی کت ــن  ــد - ای گردان ــاد  او را آب
یــغ نــدارد. امیــدوارم خداونــد ســعادت دو جهــان  هرگونــه احتــرام و خدمت گــزارى در
را بــه وى ارزانــی دارد؛ چنان کــه او نیــز بــا به کارگیــرى نیــروى عقلــی و حســی خــود 
یــش، موجبــات خشــنودى مــرا فراهــم  کــردار خو گفتــار و  از مــن اطاعــت نمــوده و بــا 
کــرده اســت. او بــه انــدازه ی چشــم بــه هــم زدن هــم مــرا نافرمانــی نکــرده اســت. مــن 
کتــاب را بــه پســرم محّمــد اهــدا می کنــم. خداونــد او را از هــر خطــرى  هــم ثــواب ایــن 
محفــوظ بــدارد و هرگونــه بــدى و زشــتی را از وى برطــرف نمایــد و او را بــه آرزوهایــش 

گزنــد دشــمنانش در امــان بــدارد. گردانیــده و از  نائــل 

ــت،  ــا برک ــق و ب ــر موف ــال عم ــدود 89 س ــن ح ــدر، فخرالمحققی ــاى پ ــر دع ... در اث

ــی 
ّ
یــخ داشــت. عّامــه حل همــراه بــا خدمــات مهــم علمــی و فرهنگــی در طــول تار

ــد: کــرده و می گوی ــد و والدیــن اشــاره  ــل فرزن ــه حقــوق متقاب کتــاب »ارشــاد« ب در 
ــرار داده  ــن ق ــد و والدی ــراى فرزن ــی را ب ــوق متقابل ــال، حق ــد متع ــه خداون ک از آن جــا 
کــرده، همیــن طــور بــر آن هــا  کــه اطاعــت والدیــن را بــر فرزنــد واجــب  و هم چنــان 
گردانیــده اســت. مــن  هــم مهربانــی و بــرآوردن نیازهــا و درخواســت هاى فرزنــد را الزم 
کتــاب »ارشــاد االذهــان« را در همیــن راســتا و جهــت بــرآوردن درخواســت فرزنــد 

کــردم.1 یــزم، محّمــد تصنیــف  عز

از ما محمدتقی مجلسی، پدر عامه محمدباقر مجلسی نقل کرده اند 

گلشن ابرار، ج۳، ص50-۴۹. ۱ . جمعی از پژوهشگران، 
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که فرمود:
کــه  در یکــی از شــب ها بعــد از نمــاز شــب، یــک حالــت خوشــی بــه مــن دســت داد 
کــردم در امــور دنیــا و  فهمیــدم هــر حاجتــی از خــدا بخواهــم بــر آورده می شــود و فکــر 
گهــواره  یــه محمدباقــر از  گر گاه صــداى  آخــرت چــه چیــز از خــدا مســألت بنمایــم، نــا
کــردم الهــی بــه حــق محمــد و آل محمــد ایــن طفــل را مــروج  بلنــد شــد. عــرض 
کــن بــه  کننــده ی احــکام ســید رســوالنت قــرار بــده و او را موفــق  دیــن خــودت و نشــر 
کــه دعــاى والــد در حــق ایــن  کــه انتهایــى بــراى آن نباشــد. شــکی نیســت  توفیقاتــی 

فرزنــد شایســته مســتجاب و بــه درجــات عالیــه دســت یافــت.1

علِو همت مادر

کدامــن  کوهســتانی - همســر حــاج شــیخ مهــدی - بانویــی باایمــان و پا فاطمــه 

کیاســت  یســتی همــراه بــا  کفایــت بود. قناعــت و ساده  ز و مــادری خردمنــد و با

و تدبیــر از صفــات ایــن بانــوی صالــح بــه شــمار می آمــد. از جهــت معیشــتی 

وضعیــت مناســبی نداشــت؛ امــا بســیار ســخاوتمند بــود و بــه فقــرا و مســتمندان 

رســیدگی می کــرد و در بــرآوردن حوایــج آنــان می کوشــید. بــه خانــدان عصمــت 

و طهارت بــه  ویــژه سیدالشــهداء عاقــه ی وافــر داشــت و هفتگــی در منــزل 

ی زنــی الیــق و مسئوولیت شــناس  کــه و مراســم روضــه و عــزا برپــا می کــرد. از آن جــا 

بــود، بــا از دســت دادن همســر دانشــمند خــود، ضعــف و سســتی بــه خــود راه 

یــادگارش  خطیر تربیت تنهــا  مســئوولیت  عهــده ی  از  خوبــی  بــه  بلکــه  نــداد، 

یــد. مــادر، پــس از اتمــام دوره  برآمــد و در رشــد فکــری و تعالــی روحــی او اهتمــام ورز

مکتب خانــه محمــد، فرزنــدش را جهــت تحصیــل علــوم دینــی بــه حــوزه فرســتاد و 

کــرد. اســباب و مقدمــات تحصیــل فرزنــدش  بــه ادامــه دادن راه پــدرش تشــویقش 

یه،ص۴۱۱؛ ابراهیم زاده، دیدار با ابرار: عالمه محمدباقرمجلسی، ص۲۲.  ۱  . قمی، الفوائد الرضو
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را خــود مهیــا می ســاخت و زحمــات و دشــواری ها را بــر خــود همــوار می کــرد تــا 

طلبــه نوجوانــش فقــدان پــدر را احســاس نکنــد و بــا خیالــی آســوده، راه پیشــرفت 

کربــاس بــر تــن می نمــود و  و ترقــی را بپیمایــد. خــود، ســاده زندگــی می کــرد و لبــاس 

کــه چــرا از لبــاس بهتــری اســتفاده  ی اعتــراض می کردنــد  کــه بــه و در پاســخ آنــان 

تحصیــل  مشــغول  فرزنــدم  می گفــت:  نمی رســی،  خــود  بــه  بیشــتر  و  نمی کنــی 

کنــم. آن  کــه بتوانم مخــارج تحصیــل او را فراهــم  کنــم  اســت، بایــد طــوری زندگــی 

یــد  کار، آن قــدر در جهــت تحصیــل و رشــد علمــی فرزنــدش اهتمــام ورز مــادر فــدا

کــه یک بــار ناچــار شــد مقــداری از زمین هــای مزروعــی خــود را بفروشــد و هزینــه 

کــه دیگــران مخــارج زندگــی  کنــد. هیــچ گاه حاضــر نمی شــد  زندگــی اش را تأمیــن 

و تحصیــل فرزنــدش را بــه عهــده بگیرنــد. معمــواًل هزینــه و مخــارج زندگــی اش را 

کاه بافــی  کشــاورزی از طریــق هنــر دســتی، مثــل  عــاوه بــر داشــتن مقــداری زمیــن 

همــت  علــّو  دهنــده ی  نشــان  کــه  قضایایــی  جملــه  از  می کــرد.  اداره  غیــره  و 

کــه وقتــی بــه او خبــر دادنــد یکــی از تجــار  و روح بلنــد آن زن شایســته اســت آن 

ــرای مخــارج زندگــی پســرش  کــه ب خیرخــواه، عــده ای از مؤمنیــن را تشــویق نمــود 

اعانــه ای جمــع آوری کننــد و برایــش بــه نجــف بفرســتند، از ایــن خبر برآشــفت و به 

کــه: »شــیخ محمــد مقّنــی نیســت تــا بــرای او جیــره جمــع  آن تاجــر پیغــام فرســتاد 

کنیــد! پســرم احتیــاج بــه ایــن پول هــا نــدارد. خــودم هزینــه اش را تأمیــن می کنــم.« 

وقتــی ایــن ســخن بــه پــدر مرحــوم آیــت اهلل برهانــی رســید، از همــت بلنــد آن مــادر 
کــه او زنــی بلنــد همــت و مردآفریــن اســت.1 گفــت: بــه راســتی  شــگفت زده شــد و 

یخ ۱۳87/07/۱8. ۱ . علما و بزرگان: مجلسی، محمد باقر؛ حوزه نت، شناسه مطلب: ۳۳۱۲، تار
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از مادر مقدس اردبیلی، سبب مقام ارجمند فرزندش را سؤال کردند، پاسخ داد: 
مــن هرگــز لقمــه ی شــبهه ناک نخــوردم و قبــل از شــیر دادن بــه او، وضــو می گرفتــم 
گرفتــن،  کــودک بعــد از شــیر بــاز   چشــم بــه نامحــرم نینداختــم و در تربیــت 

ً
و ابــدا

کوشــیدم و نظافــت و طهــارت او را مراعــات داشــتم و بــا بچه هــای خــوب، او را 
می نشــاندم.1

گرامی حاج شیخ عباس قمی، در رعایت احکام و مسائل اسامی بسیار  مادر 

شیر  را  عباس  که  سالی  دو  مدت  »در  که  است  شده  نقل  ایشان  از  بود.  دقیق 

می دادم، حتی یک دفعه هم بی طهارت به او شیر ندادم.« مرحوم شیخ عباس 

قمی در تجلیل از آن مادر مؤمن و تقوا پیشه می فرماید: »من هر موفقّیتی که دارم، 

از برکت مادرم است.«

مــادر ایشــان نیــز، زنــی بســیار پرهیــزکار و متدیــن بــود و بــه نمــاز اول وقــت پای بنــد 

گــر میهمــان هــم داشــت، ابتــدا نمــاز اول وقــت را بــه جــا  کــه حتــی ا بــود؛ بــه طــوری 
مــی آورد و ســپس بــه میهمانــان رســیدگی می نمــود.2

خــود  موفقیت هــای  در  بزرگوارشــان  مــادر  نقــش   در  آملــی  حســن زاده  عامــه 

می فرمایــد: چنیــن 
کاســب بــود و مــادرم خانــه دار. در خردســالی مــادرم را از دســت دادم، ولــی  پــدرم 

آن چــه برکــت زندگــی مــن اســت، از مــادرم و روزی حــالل پــدرم بــوده اســت.
ــاب  کت ــود. در  ــان زد ب ب ــوا ز ــت و تق ــی، نجاب ک ــارت، پا ــه قداســت، طه ــن ب ــادر م    م
ــدر و مــادر در  ــات و حــاالت پ ــه نّی ک ــوِن شــیخ الرئیس ابوعلــی ســینا هــم هســت  قان

ــزدی«؛ مجلــه پیــام حــوزه،  ۱  . »داســتان هایی از زندگــی فقیــه محقــق مقــدس اردبیلــی، ســیدمحمدعلی حســینی ی
تابســتان و پاییــز ۱۳75، ش۱۱و۱0، وفیــات العلمــاء، ص7۱.

۲  . گلبرگ، بهمن 1381، شماره 38 - شیخ عباس قمی.
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شــرایط نطفــه بــر کــودک اثــر دارد؛ رفتــار و کــردار والدیــن بــر کــودک اثــر می گــذارد؛ خلــق  
کــودک اثــر می گــذارد. مــادر هــر چــه پاک تــر، شایســته تر،  و خــوی و رحــم مــادر در 

ــر خواهــد شــد. ــر باشــد، فرزنــدش هــم ارزنده ت ــر و باتقوات نجیب ت

کــه مــادر جــوامن خماطــب  ــودم در کالس دوم ابتــدایی،     کودکــی ده ســاله ب
ــًة«   ــًة َمرِضّیَ ــِك راِضَی ّبِ ــُة * ارِجعــی ِإىل َر ْطَمِئّنَ ُ ــُس املْ ْف ُتــا الّنَ ّیَ

َ
ــا أ ــه خطــاب »َی ب

گشــته، بــه رمحــت اهلــی رفــت.
   در همــه ی آثــارم بــه فارســی و عربــى گفتــه ام: خیــر و برکتــی کــه دارم، از مــادرم دارم. 

کــی رشــد کــرده ام.1 مــن خیلــی مفتخــرم و بــه خــود می بالــم کــه در دامــان پا

7. احترام به اساتید

اســتاد پــدر معنــوی انســان اســت و احتــرام بــه او، تأثیــر بســیاری در دســت یابی بــه 

کتــاب »آداب تعلیــم و تعلــم در اســام« آمــده اســت: موفقیت هــا دارد. در 

کــه نســبتا طوالنــی و مفصــل اســت، و از امــام     در حدیــث مربــوط بــه حقــوق - 

ســجاد، زیــن العابدینروایــت شــده - چنیــن آمــده2 اســت:
کــه از مجــرای علــم، وجــودت را  کارســاز زندگانــی روحــی تــو -  حــق راهبــر و مدبــر و 
کــه از او تجلیــل نمــوده و مجلــس و  یــش می گیــرد - ایــن اســت  تحــت مراقبــت خو
محفــل او را گرامــی داری و بــه ســخنان او کامــالً گــوش فــرا دهــی و بــا چهــره ای گشــاده 
بــدو روی آوری. صدایــت را - هنــگام گفت وگــو بــا دیگــران در محضــر وی، و یــا بــه 
گــر کســی از او ســؤال کــرد، در پاســخ دادن  هنــگام گفت وگــوی بــا او - بلنــد نســازی. ا
ــا   الق

ً
ــی بگــذار خــود او پاســخ آن پرســش را شــخصا ــی؛ یعن ــه آن پیش دســتی نکن ب

نمایــد و بــا احــدی در محضــر او گفت وگــو نکــن و از هیــچ کــس نــزد او غیبــت ننمــا؛ 
کــرد، بایــد در مقــام دفــاع و حمایــت از او  گــر کســی نــزد تــو از او بــه بــدی یــاد  یعنــی ا

۱ . واحد پژوهش انتشارات هنارس، شیخ خرابات، ص۲0-۱۹.
کتــاب »رســاله حقــوق امــام ســجاد« بــا شــرح مرحــوم نراقــی، بــا اندکــی تفــاوت آمــده  ۲ . البتــه فرمایــش امــام ســجاد در 

اســت. )ر.ک: حیــدری نراقــی، شــرح رســاله حقــوق امــام ســجاد، ص۲۲۱(
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کنــی و محاســن و خوبى هــای او را بــه دیگــران اظهــار  بــر آیــى و از او عیب پوشــی 
نمایــى. بــا دشــمنانش هم نشــین نگــردی و بــا دوســتانش دشــمنی نکنــی. 

یــش، موفــق  ــم و دانشــمند و اســتاد خو ــه ادای ایــن حقــوق نســبت بــه عال ــر ب گ    ا
کــه تــو  گــردی، فرشــتگان آســمانی در جهــت خیــر و منافــع تــو گواهــی خواهنــد داد 
آهنــگ چنیــن اســتاد و دانشــمندی را داشــته و علــم و دانــش را بــرای خــدا و هدفــی 

ــرای مــردم.1 ــه ب گرفتــه ای، ن الهــی از پیشــگاه او فرا

کــه فرمــود: »مــن  کیــد شــده اســت  تأ بیانــات مقــام معظــم رهبریهــم  در 

کــه اســام  می خواهــم در جامعــه ی مــا شــأن تعلیــم و تربیــت، همــان شــأنی بشــود 

ــد  َق
َ
 ف

ً
ــا َمنــی َحرف

َّ
ــن َعل کــه فرمــود: »َم کــه نقــل شــده اســت  ــرار داده اســت. اینــی  ق

« - البتــه مــن نمی دانــم ســند ایــن روایــت چــه هســت و چگونــه 
ً
َرنــی َعبــدا َصّیَ

اســت و چقــدر متقــن اســت؛ امــا حــرف، حــرف درســتی اســت - همیــن اســت 

ــع یــک مرحلــه ای را پشــت ســر می گــذارد  کســی، در واق ــِن از  ــا آموخت کــه انســان ب

کننــده  کــه جــا دارد بــه خاطــر آن مرحلــه، خــود را بنــده و خدمت گــزار آن هدایــت 
ــرار بدهــد. حــرف اصلــی ایــن اســت.«2 ــد و ق و راهنمــا بدان

۱ . حجتی، آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ص۳5۱.
یخ: ۱۳87/۲/۱۲. ۲ . سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهَّلل خامنه ای، شناسه مطلب: ۳۴۲8، تار
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مرهون خدمت به استاد

فرزنــد آیــت اهلل العظمــی حائــرى یزدیبنیان گــذار حــوزه ی علمیــه ی قــم، از 

کــه فرمــود: کــرده  پــدرش نقــل 
را  حــوزه  توانســتم  آن هــا  پرتــو  در  و  شــد  مــن  نصیــب  زندگــی  در  کــه  توفیقاتــی 
ــه اســتادم، مرحــوم ســید محمــد  ــه ب ک ــی اســت  تشــکیل دهــم، همــه مرهــون خدمات
فشــارکیکرده ام. زمانــی ایشــان بــه شــدت بیمــار شــدند و کار بدان جــا کشــید کــه 
ــا و بدیــن عمــل  ــراى قضــاى حاجــت ایشــان، طشــت مهّی مــن مــدت شــش مــاه، ب

می کــردم.1 افتخــار 

بنــا بــر اعتــراف بســیاری از بــزرگان، احتــرام بــه اســتاد و فروتنــی در برابــر او، یکــی از 

پله هــای موفقیــت بــه شــمار مــی رود. 

دعا برای اساتید

 استاد آیت اهلل مجتهدیمی فرماید: 
هم  شما  می کنم.  دعا  را  اساتید خود  که  است  این  من  موفقّیت  رمزهای  از  یکی 
کنید، حتی استاد صرف و نحو خود را. و در نزد استادی درس  اساتید خود را دعا 
اهل  نام  کنید  سعی  شدید،  منبری  هم  بعدها  گر  ا و  باشد  تقوا  اهل  که  بخوانید 
یرا آن بزرگواران در اصل اساتید ما هستند و همه ی  ید؛ ز بیت را با عظمت ببر
یید امیرمؤمنان علی  ید؛ مثالً بگو علوم به آن ها ختم می شود؛ لذا با احترام نام ببر
اهل  از   

ً
هستند، خصوصا بعضی ها  ولی   . زهرا  فاطمه  یا   ابى طالب ابن 

یند علی به فاطمه گفت؛ این گونه منبرها نور ندارد و من از این اشخاص  منبر، می گو
ید: علی،  گر همان خطیب که به موالی متقیان علی  می گو بدم می آید؛ چرا که ا

یى، ناراحت می شود.2 گر او را به هنگام صدا زدن، اسم کوچک را بگو ا

۱ . مختاری، سیمای فرزانگان، ص۲۲۳.
۲ . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص۴87.
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تجربه ی نیم قرن

مرحوم آیت اهلل مجتهدی، از تجربه ی نیم قرن خود چنین می گوید: 
گــر اســاتید از تــو ناراضــی باشــند، بــه  کــه ا کــرده اســت  بــه ی نیــم قــرن مــن ثابــت  تجر
ــن  ــا ای ــی ب ــن راه اســتقامت داشــته باشــی؛ ول ــر چــه در ای گ ــى نخواهــی رســید؛ ا جای
وجــود، خدمــات شــایانی نخواهــد داشــت و آثــار باقیــات الصالحــات از خــود بــه 
یــادگار نخواهــی گذاشــت. یــادم می آیــد کــه چنــد نفــر از طــالب ایــن حــوزه مــرا خیلــی 
ناراحــت و اذیــت می کردنــد؛ بــه حــدی کــه دلــم مکــّدر شــد و از دســت آن هــا ناراحــت 
شــدم. بعــد از مدتــی آن هــا را ندیــدم. بعدهــا متوجــه شــدم کــه آن هــا حــوزه و طلبگــی 
کــرده و در بــازار مشــغول بــه کار هســتند. یکــی از آن هــا اللــه زار نــوار می فروشــد  را رهــا 
کار اســت و یکــی  و دیگــری در بــازار تهــران در مغــازه ی شــخص دیگــری مشــغول بــه 
 بــر اثــر تصــادف 

ً
کــه ظاهــرا دیگــر پــس از مّدتــی، اطالعیــه او بــر روی دیــوار دیــده شــد 

ــم ظاهــر  ــم اســتاد، فقــط تعظی ــه تعظی ک ــود. نکتــه ی مهــم ایــن اســت  ــه ب ــا رفت از دنی
یــن ســوء ظــن بــه  نیســت؛ بلکــه بایــد در باطــن اســتاد را تعظیــم نمایــى و کوچک تر
ــرام  ــه علمــا و احت اســتاد نداشــته باشــی. ســّر توفیــق طــالب، نداشــتن ســوء ظــن ب

اســاتید اســت.1

تکریم، فروتنی و احترام به استاد

عامــه حســن زاده آملــی در تکریــم و احتــرام بــه اســاتید خــود، بســیار کوشــا بــود و بــا 

نهایــت فروتنــی بــه آن هــا احتــرام می گذاشــت. ایشــان می نویســند: 
کــب قــدر اّول آســمان  کوا یــز بــود. هــر یــک از  یف و عز محضــر اســاتیدم همــه شــر
یــم اســتادان را بســیار حفــظ می کــردم. ســعی  معــارف حــق الهیــه بوده انــد. بنــده حر
می نمــودم در حضورشــان بــه دیــوار تکیــه ندهــم. کوشــش داشــتم چهارزانــو بنشــینم. 
یــاد تکــرار نکنــم. یــک بــار در محضــر حکیــم  مواظــب بــودم ســخنی را در محضرشــان ز
ــای ایشــان را بوســیدم. ایشــان  کــف پ ــودم. خــم شــدم و  الهــی قمشــه ای نشســته ب

۱ . همان، ص۲5۳-۲5۲.



65 فصل اول: علل و عوامل رشد و موفقیت علما و بزرگان

گفتــم: مــن لیاقــت نــدارم دســت شــما را ببوســم.1 کــردی؟  فرمودنــد: چــرا چنیــن 

عامه در جای دیگر می فرماید: 

کوچــک خــود  ]آیــت اهلل الهــی قمشــه ای[ شــبی در جلســه ی درس بــه ایــن تلمیــذ 

ــی  ــاب عال ــا جن ــن! ام ــی آمی ــردم: اله ک ــرض  ــد، ع ــر می بینی ــما خی ــا! ش ــود: آق فرم

کــه شــما را  کم تریــن می فرماییــد؟ فرمــود: از بــس  ــه ایــن  کجــا ایــن بشــارت را ب از 
نســبت بــه اســاتیدت متواضــع می بینــم.2

بزرگ داشت علما و اساتید

و  ارزش هــا  داشــتن  گرامــی  و  بــزرگ   واقــع  در  اســاتید،  و  علمــا  بزرگ داشــت 

فضیلت هــای اخاقــی و دانــش و دانشــمند اســت. از ]مرحــوم آیــت اهلل[ وحیــد 

بهبهانــی پرســیدند: چگونــه بــه ایــن مقــام علمــی و عــّزت و شــرف و مقبولّیــت 

آقــا در جــواب نوشــت:  رســیده اى؟ 
 خــود را چیــزى نمی دانــم و در ردیــف علمــای موجــود بــه شــمار نمــی آورم؛ 

ً
مــن ابــدا

کــه هیــچ گاه  آن چــه ممکــن اســت مــرا بــه ایــن مقــام رســانده باشــد، ایــن اســت 
از تعظیــم و بزرگداشــت علمــا و نــام آنــان را بــه نیکــی بــردن خــوددارى ننمــودم و 
کــه مقــدورم بــود، تــرک نکــردم و همیشــه  هیچ وقــت اشــتغال بــه تحصیــل را تــا آن جــا 

کارهــا مقــّدم می داشــتم.3  آن را بــر تمــام 

گلی زواره، منظومه معرفت، ص۴0.  . ۱
کلمه، ص۶۱۶. ۲ . حسن زاده آملی، هزار و یک 

۳ . مختاری، سیمای فرزانگان، ص۲۱0.
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8. توکل

کمــاالت علمــی و معنــوی طالــب علــم  کــه در تحصیــل  از امــور مهــم دیگــری 

ــات  ــم و روای کری ــرآن  کــه در ق ــد متعــال اســت  ــر خداون ــوکل ب ــر اســت، ت بســیار مؤث

کیــد فــراوان شــده اســت. »تــوکل عبــارت اســت از این کــه  معصومیــن بــر آن تأ

انســان زمــام تصــرف در امــور خــود را بــه دســت غیــر خــود ]یعنــی خداونــد متعــال[ 

کــه هرچــه او صــاح دیــد و انجــام داد، همــان را صــاح  دهــد و تســلیم او شــود 

خــود بدانــد«.1  

در روایت وارد شده که پیامبر اکرم از جبرئیل پرسید: توکل چیست؟

جبرئیل عرضه داشت:
ِق؛2 

ْ
َخل

ْ
ِس  ِمَن ال

ْ
َیأ

ْ
 ال

ُ
وَق ل َیُضّرُ َول َیْنَفُع َول ُیْعطی  َول َیْمَنُع َو اْسِتْعمال

ُ
مْخل

َ
ُم ِباّنَ ال

ْ
ِعل

ْ
ال

توکل عبارت است از علم به این که مخلوق نه ضرر می زند و نه نفع می رساند، نه 
می بخشد و نه باز می دارد و عبارت از مأیوس بودن از خلق است. 

امام علیفرمود:
ْســباِب؛3 هــر کــس بــه خــدا 

َ
ْیــِه األ

َ
ْت َعل

َ
ل عــاُب َو َتَســّهَ ــُه الّصِ

َ
ــْت ل

َّ
ل

َ
ــی اهلل ذ

َ
 َعل

َ
ل

َ
َمــْن َتــوّك

ــراى او آســان می شــود و اســباب برایــش فراهــم می گــردد. کنــد، دشــوارى ها ب تــوکل 

کن کن پس تکیه بر جبار  ِکشت  کن           کار  گر توکل می کنی در                     

       در توکل از سبب غافل مشو            رمز »الکاسب حبیب اهلل« شنو
گفت پیغمبر به آواز بلند:           با توکل زانوی ُاشتر ببند4

۱ . طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۴۳.
۲ . عالمه مجلسی، بحارالنوار، ج۶۶، ص ۳7۳.

ى، شرح غرر الحكم و درر الكلم ، ج7، ص۴۱۹. ۳ . خوانسار
۴ . مولوی.
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کســب و تقویــت ایــن صفــت در خــود  ــد در  ــژه طالــب علــم، بای همــه مــردم به وی

بکوشــند؛ زیــرا تــوکل یگانــه مایــه ی دل گرمــی و تنهــا مشــّوق بــر تحصیــل و تحمــل 

ســختی ها و محرومیت هــای بســیار در مســیر پرفــراز و نشــیب طلبگــی اســت.

متکی به خدا باشید

مرحوم حاج سید احمد خمینی در خاطره ای نقل می کند: 
کربــال شــده بــود و مدرســه ی فیضیــه قتــل گاه، عــده ای  کــه قــم  در نــوروز 42، زمانــی 
ــرای چنــد شــبی در جــای دیگــر باشــند.  کننــد و ب ــرک  ــه امــام منزلشــان را ت ک ــد  آمدن
کــه خمینــی از این جــا بــه هیــچ  یــد  گفتنــد: »متکــی بــه خــدا باشــید. برو امــام بــه آنــان 
کــه  گفتنــد  کجــا نخواهــد رفــت.« و بــه قــدری جملــه ی متکــی بــه خــدا را محکــم 

یســتند.1 گر ــن  ی حاضر

ما خدا را داریم

یکی از یاران امام خمینی نقل می کند: 
کردنــد، بحــث محاصــره ی اقتصــادی مطــرح  کــه مرحــوم مفتــح را شــهید  آن روزهایــى 
کردنــد؛ امــا مــا خــدا را  بــود. امــام فرمودنــد: »گرچــه مــا را محاصــره ی اقتصــادی 
ــرای خــدا  ــرای مــا بــه وجــود بیاورنــد، ب گــر واقعــا حصــر اقتصــادی ب یــم.« یعنــی ا دار
کنــد؛  کــه کســی نمی توانــد محاصــره  کــه نمی تواننــد حصــری بــه وجــود آورنــد. خــدا را 

چــون همــه ی مــا در محاصــره ی خداونــد هســتیم.2

کودکی خود چنین می گوید: مرحوم آیت اهلل مشکینی از دوران 
کــه هیــچ درس نخوانــده  یبــا 25 ســال از عمــرش  مرحــوم پــدرم، پــس از گذشــت تقر
ــه  ــا را ب ــان م ــد. پدرم ــی( بخوان ــه )دین ــرود و درس قدیم ــه ب ک ــرد  ک ــدا  ــود، شــوق پی ب
اردبیــل بــرد و مدتــی در آن جــا درس خوانــد و بعــد میــل پیــدا کــرد کــه بــه زنجــان بــرود. 

۱ . رجایی، برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج3، ص191.
۲ . همان، ص۱۹7.



فرازها و فرودها! / علل و عوامل صعود و سقوط اهل علم68

 بهتــر از جاهــای دیگــر بــود. پــس از مدتــی 
ً
یبــا در آن زمــان، حــوزه علمیــه زنجــان، تقر

کــه او  کــه بــه نجــف بــرود. آن وقــت مــا خیلــی کوچــک بودیــم  پدرمــان تصمیــم گرفــت 
مــا را در ده )زادگاه( گذاشــت و رفــت. زندگــی مــا خیلــی پاییــن و ســطحی می گذشــت. 
کــه در  کــه پــدرم خــودش از گل ســاخته بــود  کــه چــراغ مــا از نوعــی بــود  یــادم هســت 

یختنــد. آن روغــِن کرچــک می ر
کــه پدرمــان در نجــف بودنــد، نامــه نوشــتند و مــا را دایى مــان     پــس از چهــار ســال 
بــه اتفــاق خانــواده بــه نجــف بردنــد. مــا هــم چهــار ســال در نجــف بودیــم. آن وقــت 
ــه«  ــه دو ســال »امثل ــم. آن جــا نزدیــک ب ــه مکتــب می رفتی ــازه ب ــم و ت هــم بچــه بودی
کــه اّولیــن قــدم بــرای درس هــای عربــى اســت. وقتــی  کردیــم  و »صــرف میــر« شــروع 
کــرد، پدرمــان مــا را برداشــت و دوبــاره بــه ده )زادگاه( آورد.  مادرمــان در نجــف فــوت 

کــه پــدرم مرحــوم شــد.  کردیــم  بــاز مدتــی در ده زندگــی 
   مرحــوم پــدرم بــه درس قــرآن و تفســیر و احــکام دیــن، خیلــی عالقــه داشــت. او از 
گردان مرحــوم اصفهانــی و نائینــی بــود؛ ولــی چــون دیــر شــروع کــرده بــود، آن مقــدار  شــا
ــرد و  ک ــه مــن وصیــت  ــن جهــت ب ــود. بدی ــه خــودش می خواســت، موفــق نشــده ب ک
گــر ایــن درس را تعقیــب نکنــی؛ و  کــه روز قیامــت پیــش مــن روســیاه بیایــى، ا گفــت 
بعــد گفــت کــه بایــد حداقــل دو جلــد شــرح لمعــه را تمــام کنــی. دو جلــد شــرح لمعــه، 
ــر کســی یــک دوره ایــن دو  گ ــرارزش اســت. ا از کتاب هــای فقــه اســالمی و بســیار پ

یــادی آشــنا می شــود. کتــاب را بخوانــد، بــا مســائل اســالمی ز جلــد 

گــوار دوران ورودشــان بــه حــوزه علمیــه اردبیــل  ایشــان دربــاره اوضــاع ســخت و نا

چنیــن می فرمایــد: 
ــه شــاید  ک ــم و هیچــی هــم نداشــتیم. در آن وقــت  ــم بودی ــا یتی ــدر، م پــس از فــوت پ
اوایــل بلوغمــان بــود. شــانزده ســاله بودیــم. یکــی دو ســال گذشــت؛ ولــی مــا قــدرت 
کــه بــه مــا پــول بدهــد. بــه  یــم و درس بخوانیــم. کســی هــم نبــود  کــه برو پیــدا نکردیــم 
کــرده و  کــه خــوب، پدرمــان بــه مــا وصیــت  هــر حــال، پــس از مدتــی بــه فکــر افتادیــم 
بایــد آن را انجــام دهیــم. ایــن بــود کــه پیــاده از ده بــه اردبیــل آمدیــم کــه نزدیــک بــه ده 
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کــه آمدیــم جایــى را پیــدا نکردیــم.  کیلومتــر( مســافت آن می شــد. بــار اّول  فرســخ )60 
کردیــم. حــاال  ــاره دفعــه دوم همیــن حرکــت را شــروع  ــاز دوب ــاره بــه ده برگشــیم، ب دوب
کــه بــا االغ آمدیــم یــا پیــاده. بــا وجــود همــه ســختی ها و نبــود امکانــات،  یــادم نیســت 
کــه در آن  کــرده بــود، تــوّکل بــه خــدا و ایمــان بــه راهــی بــود  کــه مــا را امیــدوار  چیــزی 
پــای نهــاده بودیــم. هــر چنــد در ایــن غربــت و تنهایــى ســایه پــدر و مــادر نبــود؛ لکــن 

همــواره خــدا بــود و بــاور ایــن حضــور، مــا را از یــأس و ناامیــدی نجــات مــی داد.

برای  که  می گیرد  تصمیم  اردبیل،  در  اقامت  سال  دو  از  بعد  مشکینی  آیت اهلل 

ادامه ی تحصیل علوم دینی به حوزه ی علمیه ی قم مهاجرت نماید؛ ولی به علت 

مشکات ماّدی، زمینه ی این کار فراهم نشده بود. او در این باره چنین می گوید: 
که در اردبیل درس  گفت  کردیم و او به ما  در اردبیل با یکی از دوستان مالقات 
یم و آن جا درس بخوانیم. این حرف در مغز  درستی نیست. بیایید با هم به قم برو
گرفتم با او به قم بیایم. دوست دیگری هم پیدا شد و  کرد و تصمیم  من خیلی اثر 
یم. همان وقت،  سه نفر شدیم. من گفتم که حاال باید چه بکنیم، خرج راه هم ندار
کرد. خواب دیدم در خانه ای هستم   مثل معجزه تحقق پیدا 

ً
که بعدا خوابى دیدم 

کره آوردند و به همراه  کنم. بعد دیدم که ظرف بزرگی پر از  و باید از عده ای پذیرایى 
شش تومان پول به من دادند. بعد از خواب بیدار شدم. خوابى بیش نبود. چند 
گرفتم به دهات اطراف، به  وقتی نیز از این ماجرا گذشت. در یکی از روزها تصمیم 
دیدار دوستانی که با پدرم رفت و آمد داشتند، رفته و دیداری با آن ها انجام بدهم. 
گرفت.  انجام  سفر  این  داشتم.  خداحافظی  قصد  که  بود  جهت  بدین  هم  شاید 
که سفر قم در پیش دارم، به  هنگام بازگشت، چون دوستان پدرم فهمیده بودند 
 پنج تومان بود. من به شهر آمدم و دیگر 

ً
اصرار پولی در اختیار من قرار دادند که دقیقا

کردند. هنگام رفتن به محل سوار  نظرم قطعی شده بود و دوستانم اعالم آمادگی 
عالم  و  امام جماعت  که  بادکوبه ای  آیت اهّلل  اقامت  محل  نزدیکی های  از  شدن، 
بزرگ این شهر بود، می گذشتم. موافق ادب دیدم که به او نیز سالم کنم و سفر خود 
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را به عرض ایشان برسانم. پس از خارج شدن از منزل ایشان، دوستم یک تومان 
که آقا برای هر نفر ما یک تومان پول داده است. من  به دست من گذاشت و گفت 
که به درستی خواب و لطف و رحمت الهی نیز پى بردم. وقتی  در همین لحظه بود 
به قم آمدیم نصف بیش تر پول، خرج راهمان شده بود. بعضی از دوستان در این جا 
به ما می گفتند: »آخه بابا شما با دو تومان پول آمده اید قم!« آن وقت، رفت و آمد 
کم  که ما پولمان  گرفت. اساتید ما فهمیدند  مشکل بود و به زودی نمی شد تماس 
یادی به این جا آورده اید، یک  کنید پول ز گفتند شما فکر  است و ناراحتیم. به ما 
سال مانده اید و بعد پولتان تمام شده است. آن وقت چه کار می کردید؟ حاال امروز، 
 چهار سال به طور جدی در 

ً
یبا کردیم. تقر کار را بکنید! ما هم به خدا توکل  همان 

قم درس خواندیم و سپس به زادگاهمان رفتیم و سری به اقوام و دوستان زدیم. در 
این مدت، یک تومان هم از ده برای ما پول نیامد. همین طور اعتقاد و توکل به 
خدا داشتیم و خدا به ما روزی می داد؛ حاال یک روز خوب بود و یک روز بد، به 

هرحال ما با آن ساختیم.1

9. توسل و توجه به ائمه ی اطهار

کماالت معنوی و علمی  که به  کسانی  توسل، وسیله ی تقرب به خداوند است. 

 ،یاد به خداوند و توسل پیوسته به ائمه ی اطهار رسیده اند، همواره به توجه ز

به ویژه وجود نازنین واسطه ی غیب و شهود، حضرت بقیه اهلل االعظم  اهتمام 

کرده اند. از ویژگی های عامه طباطبایی، عاقه ی  داشته و به آن سفارش 

کرم بود و فعالیت های شبانه روزی علمی، او را از  فراوان او به خاندان پیامبر ا

توسل و عرض ادب به پیشگاه مقام رسالت و والیت باز نمی داشت و موفقیت 

خویش را مرهون همین توسل ها می دانست.

۱ . ادهمنژاد، »آیت اهلل مشکینی، اسوه فضیلت«، نشریه مبلغان، تیر و مرداد 1387، ش 105، ص71- 75. 
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یــارت ائمــه و امــام زادگان و بــزرگان دیــن،     خوانــدن ادعیــه، رفتــن بــه ز

اقامــه ی عــزا و برپایــی یــا شــرکت در مجالــس روضــه، دادن نــذری و غیــره از امــوری 

کــه می تــوان بــدان وســیله  بــه ائمــه توســل جســت و آنــان را وســیله ی رشــد  اســت 

معنــوی قــرار داد.

برپایی مجلس عزا و روضه

کــه در روزهــای شــهادت  گذشــته، میــان علمــا و مراجــع رســم اســت  از روزگاران 

و وفــات معصومانمجلــس روضــه و عــزا برپــا می کردنــد و عاقــه و محبــت 

ــراز می داشــتند.  ک و مقــدس اب ــا ــه آن انســان های پ خــود را ایــن چنیــن ب
در منــزل میــرزا محمدتقــی شــیرازی در کربــال، دهــه ی عاشــورا روضه خوانــی بــود و روز 
 عاشــورا بــه اتفــاق طــالب و علمــا بــه حــرم سیدالشــهدا و حضــرت ابى الفضــل
کــه هــر روز در اتــاق خــود  می رفتنــد و عــزاداری می کردنــد. عــادت میــرزا ایــن بــود 
ــرد.1 ــد، ســپس پاییــن می آمــد و در مجلــس عــزا شــرکت می ک ــارت عاشــورا می خوان ی ز

که:  در احواالت آیت اهلل شیخ عبدالکریم حائرینیز آورده اند 
یس، قدری مصیبت حضرت سیدالشهدابخوانند  ایشان دستور می دادند قبل از تدر
در  مرجعیت،  به  رسیدن  از  پس  حتی  ایشان  می کردند.  شروع  را  درس  سپس  و 
خیابان ها در دسته های سینه زنی و عزاداری اباعبداهّلل شرکت می کرد و بسان مردم 
که یکی از نزدیکانش،  عادی، در عزای آن حضرت بر سر و سینه می زد. هنگامی 
ید: من  دلیل این توجه و توسل و شیفتگی فوق العاده را می پرسد، در جواب می گو
هرچه دارم، از آن حضرت دارم. و سپس ماجرای نجات یافتن خود از مرگ را به 

شفاعت آن حضرت شرح می دهد.2

۱ . مختاری، سیمای فرزانگان، ص۱5۳؛ به نقل از قصص العلما، ص۱0۹.
گنجینه دانشمندان، ج۱، ص۳0۲. ۲ . همان، ص۱55؛ به نقل از: 
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کی )عراقی(، فقیهی فرزانه، عارفی خداشناس و حکیمی  مرحوم آقا نورالدین ارا

کی در مورد  گردان ایشان، مرحوم آیت اهلل محمدعلی ارا هوشیار بود که یکی از شا

ایشان می فرماید: 

کــه  مــن بــه چشــم خــود دیــدم، در دهــه ی عاشــورا، در مجلــس روضه خوانــی 

ــا ظهــر ادامــه داشــت و  ــه از اول طلــوع آفتــاب شــروع می شــد و ت در منــزل معظــم ل

ک و  ــادی از غریبــه و آشــنا، از اهــل ارا ی ــد و مــردم ز منبری هــا باحســاب می آمدن

جاهــای دیگــر جمــع می شــدند، ایشــان از اول روضــه چندیــن دســتمال جلــوی 

گریــه خیــس می کــرد. از اول روضــه  خــودش می گذاشــت و تمــام دســتمال ها را از 

کــه تمامــی نداشــت. روز  گریــه ای بــود  گریــه می کــرد تــا آخــر. مــن نمی دانــم چــه 
ــه تمــام معنــا.1 ــود ب ــّکاء ب ــود. ب کــه می شــد، معرکــه ب عاشــورا 

که: از آیت اهلل العظمی بروجردی نقل است 
کــم نــور شــده بــود و بــه شــدت درد  کــه در بروجــرد بــودم، وقتــی چشــمانم  زمانــی 
کــه دســته های عــزاداری در شــهر بــه راه افتــاده  می کــرد، در روز عاشــورایى، هنگامــی 
بــود، مقــداری ِگل از روی ســر یکــی از بچه هــای عــزادار برداشــتم و بــه چشــمان خــود 
یافــت و دردش تمــام شــد.2  چشــمانم دیــد و نــور خــود را باز

ً
کشــیدم و در نتیجــه فــورا

آیت اهلل مجتهدی در درس اخاقش می فرماید: 
یکی از رموز موفقیت من، توسل بوده است؛ و این که ما به ائمه اطهار توسل 
که  یم نزد آن هایى  یم، می رو آبرو ندار می کنیم، شرک نیست، بلکه چون خودمان 
یم هم چنین قصه ای هست  پیش خدا آبرو دارند تا شفاعت ما را بکنند. در قرآن کر
و آن این که فرزندان یعقوب، نزد پدرشان آمدند و از پدر خواستند که شفاعت آن ها 

گلشن ابرار، ص.۳۱۴ یسندگان،  ۱ . جمعی از نو
۲ . مختاری، سیمای فرزانگان، ص.۱8۶
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را پیش خداوند متعال بکند و برای آن ها استغفار کند.1 

ایشان در ادامه چنین توضیح می دهند: 
ــن مجالــس توســل و روضــه و  ــم، علــت موفقیــت مــن هــم همی گفت ــه  ک همــان  طــور 
کــه طلبــه بــودم، پنج شــنبه ها  کنــار درس هــای طلبگــی اســت. از زمانــی  ســینه زنی در 
ــون  کن ــه الحمــدهّلل تا ک ــی از ســال 1361 قمــری  ــردم؛ یعن ک ــرار  در منزلمــان روضــه برق
ــود و ســینه زنی  ــرار ب ــم برق ــم، مجلســمان در ق ــم رفتی ــه ق ــی هــم ب ــه دارد. ...وقت ادام
و روضــه داشــتیم. ... االن هــم هــر روز در ایــن حــوزه ی علمیــه در کالس عمومــی، 
یــم و طلبه هــا  روضــه می خوانیــم. شــب ها و روزهــای وفــات و شــهادت، ســینه زنی دار

ــم.2 ــت می زنی ــد والی ــا اهــل بیت پیون را ب

زیارت با پای پیاده 

شــیخ آقابــزرگ تهرانــیدر شــرح زندگانــی اســتاد بــزرگ خــود، مرحــوم حــاج 

نوریمی نویســد:  حســین  میــرزا 
از ســنت هایى کــه شــیخ مــا در ســال های اقامــت خــود در عتبــات پایه گــذاری و رایــج 
ــه  ــاده روی ب ــود. پی ــارت سیدالشــهدا ب ی ــرای ز ــال ب ب کر ــه  ــاده روی از نجــف ب ــرد، پی ک
کربــال در دوران شــیخ انصــاری، شــیوه  و روش بــزرگان و اخیــار رایــج بــود؛ ولــی پــس از 
چنــدی تــرک شــد ... اســتاد مــا چــون ایــن وضــع را بدیــن منــوال دیــد، بدیــن شــیوه ی 

خداپســندانه همــت گماشــت و بــه آن ملتــزم گشــت.3

زبان زد  شاهرودی،  سیدمحمود  العظمی  آیت اهلل  حضور  تقلید،  مراجع  میان  در 

ی در این مراسم، نخست با پای پیاده از نجف  که و همگان بود. معروف است 

و  استادان  آقایان،  سایر  سپس  و  می کرد  حرکت  کربا  سوی  به  و  می شد  خارج 

۱ . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص۲۳۲.
۲ . همان، ص۲۳8.

۳ . مختاری، همان، ص۱5۶.
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یارت تمام می شد، بیشتر  ی به راه می افتادند و وقتی مراسم ز طاب هم به دنبال و

زائران از کربا سوار وسیله ی نقلیه می شدند و به نجف باز می گشتند؛ اما آیت اهلل 

که این  گشت.1 معروف است  شاهرودی در بازگشت هم پیاده به نجف بازمی 

یارت امام حسینمشرف شده است. مرجع بزرگ، چهل سفر با پای پیاده به ز

کــه بــه طــور     یکــی دیگــر از شــخصیت های برجســته ی حــوزه ی علمیــه ی نجــف 

کتــاب ارزش منــد  مرتــب در ایــن مراســم شــرکت می کــرد، عامــه امینــی مؤلــف 

را همراهــی  او  مؤمنــان  از  تعــدادی  ایــن ســفرها، همــواره  در  کــه  بــود  »الغدیــر« 

کربــا می رســید، حالــش منقلــب می شــد  می کردنــد. عامــه وقتــی بــه نزدیکــی 

اربعیــن  ی  پیــاده رو البتــه  می شــد.2  جــاری  چشــمانش  از  اشــک  قطره هــای  و 

کــه بــه آن  اباعبــداهلل الحسینســیره ی عملــی بســیاری از بــزرگان بــوده اســت 

اهتمــام ویــژه ای داشــته اند.

خواندن ادعیه و زیارت ها

وارد  یارت های  ز و  ادعیه  خواندن   ،ائمه به  توجه  و  توسل  راه های  از  یکی 

که  یارت عاشورا، از مواردی است  شده درباره ی آنان است. اهتمام به خواندن ز

تی  درباره ی بسیاری از علما نقل شده است. مرحوم آیت اهلل میرزا ابراهیم محا

یارت عاشورا را ترک نکرد و هر روز  از علمایی است که در سی سال آخر عمرش، ز
که به سبب بیماری یا امر دیگر نمی توانست بخواند، نایب می گرفت.3

   

۱ . مرکز اسناد انقالب اسالمی، خاطرات آیت اهَّلل ملكوتی، ص۱75.
۲ . عالمه امینی، جرعه نوش غدیر، ص.۴0

۳ . ر.ک: مختاری، همان، ص۱۶5.
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بزرگــوار حجــت االســام قدوســیبه خانــدان عصمــت و طهــارت  شــهید 

یــارت جامعــه و عاشــورا و توســل بــه خانــدان پیغمبــر و  یــد و بــه ز عشــق می ورز

ی  شــرکت در جلســه ها روضــه و ســوگورای حضــرت ســید الشــهدامقید بــود. و

یــارت عاشــورایش  ــام محــرم و صفــر، ز نقــل می کنــد: عامــه طباطبایــیدر ای
ــام دارد.1 ــه اهتم ــارت جامع ی ــه ز ــود و ب ــرک نمی ش ت

   فرزند آیت اهلل عامه امینی می نویسد: 
پــس از گذشــت چهــار ســال از فــوت مرحــوم آیــت اهّلل العظمــی عالمــه امینــی نجفــی 
شــب  قمــری(،  ســال 1394 هجــری  )یعنــی  الغدیــر  کتــاب  مؤلــف  بزرگــوارم،  پــدر 
جمعــه ای قبــل از اذان فجــر وی را در خــواب دیــدم. او را شــاد و خرســند یافتــم. جلــو 
کــردم: پــدر جــان! در آن جــا چــه عملــی  رفتــه و پــس از ســالم و دست بوســی عــرض 
 عــرض کــردم: 

ً
یــى؟ مجــّددا باعــث ســعادت و نجــات شــما گردیــد؟ گفتنــد: چــه می گو

یــد، کــدام عمــل موجــب نجــات شــما شــد. کتــاب  آقــا جــان! در آن جــا کــه اقامــت دار
الغدیــر یــا ســایر تألیفــات یــا تأســیس و بنیــاد کتابخانــه امیرالمؤمنیــن؟

ــم:  گفت ــر و روشــن تر بگــو.  یــى؟ قــدری واضح ت ــم چــه می گو ــد: نمی دان    پاســخ دادن
کنــون از میــان مــا رخــت بــر بســته اید و بــه جهــان دیگــر منتقــل  آقــا جــان! شــما ا
گردیــد از میــان  کــه هســتید، کدامیــن عمــل باعــث نجــات شــما  شــده اید، در آن جــا 

ــی و مذهبــی؟ ــزرگ علمــی و دین کارهــای ب صدهــا خدمــات و 
یــارت ابــا     مرحــوم عالمــه امینــی درنــگ و تأملــی نمودنــد، ســپس فرمودنــد: فقــط ز
کنــون روابــط بیــن ایــران و عــراق  عبــداهّلل الحســین. عــرض کــردم شــما می دانیــد ا
ــه  ک ــی  کنــم؟ فرمــود: در مجالــس و محافل ــال بســته، چــه  کرب ــار اســت و راه  ــره و ت تی
یــارت امــام  کــن؛ ثــواب ز جهــت عــزاداری امــام حســینبر پــا می شــود، شــرکت 
حســینرا بــه تــو می دهنــد. ســپس فرمودنــد: پســر جــان! در گذشــته بارهــا تــو را 
ــارت عاشــورا را هیــچ وقــت و  ی کــه ز ــو توصیــه می کنــم  ــه ت کنــون ب ــادآور ســاختم و ا ی

۱ . ر.ک: همان، ص۱۶۶-۱۶5.
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یــارت عاشــورا را بخــوان و بــر خــودت   ز
ً
بــه هیــچ عنــوان تــرک و فرامــوش مکــن. مرتبــا

کــه موجــب  یــارت دارای آثــار و بــرکات و فوایــد بســیاری اســت  وظیفــه بــدان. ایــن ز
نجــات و ســعادت در دنیــا و آخــرت تــو می باشــد و امیــد دعــا دارم فرزنــدم. 

ی می نویسد:  و
عالمــه امینــی بــا کثــرت مشــاغل و تألیــف و مطالعــه و تنظیــم و رســیدگی به ســاختمان 
یــارت  کامــل بــه خوانــدن ز کتابخانــه امیرالمؤمنیــندر نجــف اشــرف، مواظبــت 
یــارت عاشــورا می نمودنــد و بدیــن جهــت، مــن خــودم  عاشــورا داشــته و ســفارش بــه ز

یــارت عاشــورا می باشــم.1 نیــز حــدود 30 ســال اســت مــداوم بــه ز

10. توفیق الهی

توفیــق، یعنــی این کــه خداونــد مقدمــات وصــول بــه مقصــود را بــرای بنــده اش 

کارهــا، نیازمنــد عنایــت و توفیــق از جانــب  کنــد. هــر انســانی در انجــام  فراهــم 

خداونــد عالمیــان اســت و تــا لطــف الهــی شــامل حــال او نشــود، موفــق بــه انجــام 

کوششــی بــدون توفیــق الهــی، ســودی نخواهــد داشــت.  کارهــا نخواهــد شــد و هــر 

حضــرت علیفرمودنــد: 
َل َیْنَفُع ِاْجِتَهاٌد ِبَغْیِر َتْوِفیٍق؛2 کوششی که با توفیق همراه نباشد، سودی ندارد.

کارهــای  ــه ســوی خوبی هــا و  کــه انســان را ب توفیــق الهــی بهتریــن راهبــری اســت 

خداپســندانه رهبــری می کنــد؛3 چنان کــه حضــرت امــام علیفرمــود: 
ْوِفیِق؛4راهنمایى بهتر از توفیق وجود ندارد. لّتَ

َ
َل َقاِئَد َخْیٌر ِمَن ا

جلــب توفیــق الهــی، ماننــد دیگــر فضایــل نیــاز بــه تمریــن و تــاش دارد. امــام 

کرمانی، حكایاتی از عنایات حسینی، ص5۲، به نقل از:  محمدهادی امینی. ۱ . حسین زاده 
۲ . تمیمی آمدی، غرر الحكم و درر الكلم، ح۱070۶.

۳ . »رمزهای موفقیت از نگاه امام علی )1(«، مجله مبلغان، ش45 شهریور و مهر 1382.
۴ . مجلسی، بحار األنوار، ج1، ص94، ح34.
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فرمودنــد:  رضــا
ــم َیجَتِهــد َفَقــَد ِاســَتَهَزء ِبَنفِســِه؛1 هرکــس از خــدا توفیــق 

َ
 اهلُل الَتوفیــَق و ل

َ
َمــن َســأل

گرفتــه اســت.  بخواهــد، در حالی کــه تــالش نکنــد، خــود را بــه اســتهزا 

داشــتن نیــت خــوب،2 انــس بــا دعــا و مناجــات،3 نصیحت پذیــری و موعظــه4 از 

عوامــل جلــب توفیــق الهــی هســتند. 

از چوپانی تا استادی

آیــت اهلل مرتضــی طالقانــیاز مدرســان برجســته ی حــوزه ی علمیــه نجــف بــود 

ی  کشــید و وارد حــوزه ی علمیــه شــد. و کــه در اثــر توفیــق الهــی، از چوپانــی دســت 

کــه بیــن  در ســال 1274هجــری قمــری در خطــه کوهســتانی و بــا صفــاى طالقــان - 

گیــان واقــع شــده - در روســتاى »دیزیــن«، دیــده بــه جهــان گشــود.  کــرج، قزویــن و 

پــدرش »آقاجــان« نــام داشــت و پیشــه اش چوپانــی بــود. او ضمــن تحصیــل در 

ــام یــک رخــداد دل انگیــز و  کمــک پــدر نیــز می شــتافت. در همیــن اّی مکتــب، بــه 

جالــب، سرنوشــت او را رقــم زد. آیــت اهلل شــیخ مرتضــی طالقانــی در نجــف بارهــا 

کــرده اســت: گردانش این گونــه نقــل  و بارهــا آن رخــداد را بــراى شــا
کــه در دشــت،  پانــی می کــردم. روزى  یــن« چو مــن ُبرهــه اى از عمــر خــودم را در »دیز
بــه دنبــال گوســفندان بــودم، آواى تــالوت قــرآن بــه گوشــم رســید. شــنیدن ایــن آیــات 

۱ . محمدی ری شهری، میزان الحكمه، ج۲، ص8۶۲، ح.۲7۹0
۲ . عــن امیرالمؤمنیــن: مــن حســنت نیتــه أّمــده التوفیــق؛ هرکــه نیتــش خــوب باشــد، توفیــق یــار او شــود. )محمــدی 

ری شــهری، همان، ج۱۳، ص۶57۴، ح۲0۹8۳(
کــه از خدایــت  ۳ . عــن امیرالمؤمنیــن: علیــک بالســتعانۀ بإلهــک و الرغبــۀ الیــه فــی توفیقــک؛ یعنــی برتوســت 

کنــی. )تمیمــی آمــدی، غررالحكــم و دررالكلــم، ح۲0۳( کمــک بگیــری و توفیــق را از او طلــب 
 ِبالَنصیحــة؛ بزرگ تریــن توفیــق بــرای انســان پذیــرش نصحیــت 

ُ
وفیــق الخــذ کَبــِر الّتُ ۴ . عــن امیرالمؤمنیــن: ِمــن َا
ح55( ص۶7۴،  همــان،  )تمیمی آمــدی،  اســت. 
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در جــان مــن تأثیــر ژرفــی گذاشــت و مــرا تحــت تأثیــر قــرار داد؛ آن گاه بــا خــودم زمزمــه 
یــش بــر مــن فــرو فرســتاد بــه کتابــى کــه راهنماى ســعادت  کــردم: پــروردگارا! نامــه ی خو

انســا ن ها اســت. آیــا تــا آخــر عمــر آن را در نیابــم؟!
  بدیــن ســبب بــود کــه تصمیــم گرفتــم بــراى فهــم دانــش دیــن، از روســتا هجــرت کنــم؛ 

پانــی دســت برداشــتم.1 بنابرایــن گوســفندان را بــه صاحبانــش برگردانــدم و از چو

تفضل خداوند

االولی  روز سوم شهر ُجمادی  در  که  نقل می کند   آیت اهلل حسینی طهرانی

که صدیق و سرور ارجمند، آیت اهلل حاج شیخ صدرالدین  1407هجری قمری 

توفیق حضور  و  بودند  به مشهد مقدس مشرف  برکاته(  حائری شیرازی )دامت 

را درباره ی استادنا االعظم ]عامه طباطبایی[  و ماقات حاصل شد، مطلبی 

که ثبت آن در این جا نیکوست. فرمودند:  کردند  بیان 
مــن از اخ الزوجــه خــود جنــاب حجــت االســالم حــاج شــیخ حســن آقا پهلوانــی 
گفته انــد: در  کــه ایشــان  بــاره ی عالمــه می گفتنــد  کــه در تهرانــی  شــنیده بــودم 
زمــان کودکــی هیــچ فکــر ایشــان خــوب کار نمی کــرد و مطالــب اســتاد را نمی فهمیدنــد؛ 

ــا فهــم! ــا مــرگ ی ــم: ی گفت ــا خــدا  ــان ســجده ای به جــا آوردم و ب باالخــره در بیاب
کــه در موقــع مناســبی ایــن مطلــب را از ایشــان بپرســم؛ بــه     مــن مترصــد بــودم 
کــه هــم مطلــب بــه دســت آیــد و هــم ، چــون موضــوع نفهمیــدن ایشــان بــوده  طــوری 
کــه خــالف شــأن و مقــام ایشــان باشــد، صــادر نشــود و  اســت، جلمــه ای و عبارتــی 
ــا دامادشــان جنــاب مرحــوم ]شــهید[  کــه عالمــه ب ــا یــک ســفر  ســوء ادبــى نگــردد. ت
حجــت االســالم قدوســی هــم در اطــاق مجــاور بــه نمــاز مشــغول بــود و مجلــس مــا 
کــردم بدین گونــه مطلــب را بــه  ــود. مــن کم کــم شــروع  ــه تمــام معنــی الکلمــه فــارغ ب ب
گــر مــن ســؤالی داشــته باشــم، جــواب دهیــد؟ ایشــان  یــد ا میــان آوردن کــه: شــما حاضر

گلشن ابرار، ج5، ص۳0۱. ۱ . جمعی از پژوهشگران،  
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ــه  کــردم: مطلــب راجــع ب یــم! مــن عــرض  ــر بدانــم می گو گ فرمودنــد: چــه ضــرر دارد؛ ا
کــه بپرســم جــواب می دهیــد،  مــن بپرســم؛ وگرنــه  گــر حتمــا می دانیــد  خــود شماســت. ا

کنــم! از ســؤال خــود صــرف نظــر 
کــردم: ایــن طــور  یــم. مــن عــرض  گــر بدانــم می گو    ایشــان فرمودنــد: بفرماییــد. ا
کــه شــما در ســن طفولیــت، درس هــا را ادراک نمی کرده ایــد و  شــنیده شــده اســت 
ــه  ک ــی فرمــوده اســت  ــه شــما عنایت ــد ب ــد و خداون ــه جــای آورده ای بعــدا ســجده ای ب
ین مســائل علمــی جوابــش بــه دســت می آیــد؛ ایــن طــور اســت؟ تــا  در مشــکل تر
ــد  ــره اش تن ــر شــد و رنــگ چه ــه متغی ــدم حــال عالم ــم، دی گفت ــن جمــالت را  مــن ای
گفتنــد:  کــه مــن از ســؤال خــود قــدری شــرمنده شــدم! در ایــن حــال  شــد؛ بــه طــوری 
یــز »ســیوطی« می خوانــدم،  یــم. مــن وقتــی در تبر گفتــن اســت، می گو کــه بنــا بــر  حــال 
اســتادمان مــا را امتحــان می کــرد و مــن از عهــده ی امتحــان برنیامــدم. اســتاد بــه مــن 

کــرده ای، هــم مــا را!   گفــت: هــم خــودت را معطــل 
یــى ایــن ســخن در جــان و روح     مــن از ایــن کالم اســتاد بســیار برآشــفته شــدم و گو
یــز بــر ســر تپه هــا،  مــن نشســت. باالخــره نتوانســتم در شــهر بمانــم و رفتــم در خــارج تبر
عملــی انجــام دادم کــه خداونــد تفضــل فرمــود و ذکــر نکردنــد کــه آن عمــل ســجده بــود 
کــردم: پــس از آن موقــع دیگــر  و یــا عمــل دیگــری و دیگــر هیــچ نگفتنــد. مــن عــرض 
بــرای شــما مطلبــی الینحــل نمانــد و هــر چه قــدر هــم مشــکل بــود، حــل می شــد؟ 

فرمودنــد: تــا بــه حــال چنیــن بــوده اســت.1

بارقه ی الهی

عامه حسن زاده آملی نقل می کند:
در چهــارده ســالگی بــه فضــل پــروردگارم، بارقــه ی مشــرقیه ی الهیــه و شــهاب قبســی 
ــه  ــن ب ــس ســّر م ــود. پ ــن ب ــوب م ــه ام مطل ــن ثابت ــه اقتضــای عی ــه ب ک ــن رســید  ــه م ب
ــی  ِ

ّ
َعل

َّ
ــی آَنْســُت َنــاًرا ل کــه »ِإّنِ بــان وحــی بــه آن ناطــق اســت، مترّنــم شــد  کــه ز آن چــه 

۱ . حسینی طهرانی، مهر تابان، ص۳7-۳۶.
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ــاِر ُهــًدى«1 و ایــن بارقــه هماننــد نــوری در پیــش  ــی الّنَ
َ
ِجــُد َعل

َ
ْو أ

َ
ْنَهــا ِبَقَبــٍس أ ــم ّمِ

ُ
آِتیک

کــرد. یــم شــتافته و مــرا بــه کســب معــارف الهــی راهنمایــى  رو
   فــرد مرحومــی کــه خــدا رحمتــش کنــد، قرائــت قرآنــش خــوب بــود و ایشــان یــک روز 
ــدم  ــرآن می دی گاهــی نداشــتم و در ق ــوز آ در صحــرا زمیــن شــخم مــی زد. آن زمــان هن
ُكُفــًوا  ــه 

َّ
ل ل

ُ
ــم َیــک

َ
َحــٌد« و مــا در نمــاز می خواندیــم »َو ل

َ
ُكُفــًوا أ ــُه 

َّ
ــن ل

ُ
ــْم َیک

َ
کــه نوشــته: »َول

گفتــم: آقــا! قــرآن دارد و لــم یکــن؛ مــا چــرا در نمــاز  َحــد«. بــه ایــن آقــای کشــاورز 
َ
ا

می خوانیــم و لــم یــکل؟ ایشــان گفتنــد: ایــن حــروف »یرملــون« اســت. گفتــم: یرملــون 
کــه وقتــش هســت،  کــرد و گفــت: اآلن  یعنــی چــه؟ ایشــان قــدری بــرای مــن صحبــت 

چــرا شــما معطلــی؟ بــرو دنبــال تحصیــل علــوم و معــارف.
ــود و  گاو آهــن ســر زمینــش ب ــا  ــد. ایشــان ب کردن ــه نجــف اشــاره     ایشــان آن وقــت ب
ــم نشســت.  ــر گذاشــت. حــرف در دل ــن اث ــرد و در م ک ــون  ــرا دگرگ ــت م ــن وضعی همی
ــواده در خــواب  گرفتــم. همــه ی اهــل خان نصــف شــِب همــان روز برخاســتم و وضــو 
ــوان  ــه ی مــا یــک دی ــا آن هــا هــم بداننــد. در خان کنــم ت ــد، نمی خواســتم اظهــار  بودن
گرفتــم و در حــال ایســتاده بــه ســوی قبلــه،  حافــظ بــه امانــت بــود. آن را بــه دســت 
کــه بــا کتــاب تــو فــال می گیرنــد، چــه  کــه نمی دانــم آن هایــى  گفتــم: آقــای حافــظ! مــن 
کــه ایــن درس هــا را نخوانــده ام. مــن یــک فاتحــه  ینــد؟ مــن  می کننــد و چــه می گو
ییــد مــن  بــرای شــما می خوانــم و ثــواب آن را نثــار روحــت می کنــم، شــما هــم بگو
کــردم. همــه  کنــم؟ دنبــال درس بــروم یــا نــه؟ فاتحــه را خوانــدم و دیــوان را بــاز  چــه 
اشــعارش را نمی فهمیــدم؛ چــون خردســال بــودم و  تحصیالتــم تــا ششــم ابتدایــى 

بــود. ایــن غــزل آمــد:
کنون که بر کف گل جام باده صاف است
بان بلبلش در اوصاف است به صدهزار ز

گیر بخواه دفتر اشعار و راه صحرا 
چه وقت مدرسه و بحث و کشف کّشاف است

۱ . زیرا من آتشی دیدم امید که پاره اى از آن براى شما بیاورم یا در پرتو آتش راه ]خود را باز[ یابم. )طه، آیه۱0(
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فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد
که می حرام ولی ِبه زمال اوقاف است

به ُدرد صاف تو را حکم نیست خوش در کش
که هر چه ساقی ما کرد عین الطاف است

کار بگیر ِبُبر ز خلق و چو عنقا قیاِس 
که صیت گوشه نشینان ز قاف تا قاف است

حدیث مدعیان و خیال همکاران
یاباف است همان خیال زر دوز و بور

خموش حافظ و این نکته های چون زر سرخ
ب شهر صّراف است1 نگاهدار که قالّ

کلمــه ی »مدرســه«، خیلــی در مــن اثــر  کلمــه ی مدرســه آمــده و همیــن  در ایــن غــزل، 
ــه  ــروم ب ــه روز بیــاورم و صبــح ب ــا آن شــب را ب ــرد ت ک ــم  ــاب و بى خواب گذاشــت و بى ت

ســراغ مدرســه.
کــه مناســب حالــم بــود2 و هم چنیــن از  »صیــت  گیــر«  کلمــه ی »راه صحــرا      از 
گوشه نشــینان« و بــه خصــوص از »حدیــث مدعیــان و خیــال همــکاران« حیــرت بــر 

ــد. کردن ــم نقــش  ــوح دل ــر ل ــه ُمهــر ِمهــر حافــظ را ب ک ــود  ــزود. از آن شــب ب ــم اف حیرت
کــه محبــت  یکــی بــه روشــنایى درآورد؛ بــه ایــن جهــت     بــاری ایــن بارقــه مــرا از تار
تحصیــل معــارف قرآنــی را در قلبــم برافروخــت. پــس،  از پــدرم )رضــوان اهّلل تعالــی 
ــوم دینــی اجــازه خواســتم و او بى درنــگ همــراه  ــه مدرســه ی عل ــرای ورود ب ــه( ب علی
ــود، اجــازه  ــه از ســر شــوق و خوشــحالی و ســرور ب ک ــد  ــه ای بلن ی گر شــعفی شــدید و 
کــه  کــردن و پنــد دادن در مــورد کاری  کــرد بــه نصیحــت  داد. پــس از برهــه ای شــروع 

۱ . حافظ نامه، بخش اول،  ص۲75.
کــرده  ــم آمــل، ملــک و خانــه و زندگــی فراهــم 

ُ
کار در روســتای اهل کســب و  کــه پــدرم از آمــل بــه جهــت  ۲ . واقعــش آن بــود 

گرفتــه بــود،  ز جــاده و راه خوبــی نداشــت و اطرافــش را جنــگل و صحــرا فرا کــه آن رو بــود و مــن می بایســتی صبــح از اهلــم 
بــه آمــل می رفتــم.
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در پیــش گرفتــه ام و مــرا بــه صبــر و اســتقامت و اّتــکال بــر خــدای متعــال و کوشــش در 
ــت نمــود.1 ــل کمــال وصی تحصی

رمز ماندگاری جواهر

کنــون بیــش از 175 ســال می گــذرد؛  بــا این کــه از زمــان تألیــف »جواهــر الــکام« تا

ــخ فقــه و فقاهــت  ی ــر تار کتــاب هــم چنــان، مثــل خورشــید درخشــان ب ــی ایــن  ول

کتاب هــا در فقــه اســتداللی بــه شــمار  می درخشــد و از محکم تریــن و متقن تریــن 

می آیــد و هیــچ فقیهــی خــود را از آن بی نیــاز نمی دانــد. امــام خمینیتمــام 

برتــری  ک  مــا نیــز  و  کرده انــد  فقــه جواهــری ســفارش  گیــری  فرا بــه  را  یــان  حوزو

دیدگاه هــای فقهــی را بــا فقــه جواهــری مشــخص فرموده انــد. 

   به راســتی راز و رمز این موفقیت در چیســت؟ چرا در میان آن همه شــرح هایی 

کــه بــر »شــرایع« نوشــته شــده اســت، تنهــا جواهــر درخشــید؟ در جــواب بایــد اذعــان 

ــدد  ــتکار و م ــت، پش ــن، هّم ــای باط ــاص، صف ــر اخ گ ــد ا ــدون تردی ــه ب ک ــت  داش

الهــی، شــامل حــال ایــن بــزرگ مــرد الهــی نمی شــد، قطعــا توفیــق نوشــتن و اتمــام 

چنیــن اثــر مانــدگاری نصیبــش نمی شــد. او در ایــن راه مرارت هــای فراوانــی را 

کــه محــّدث قمیبــه یکــی از آن هــا چنیــن اشــاره می کنــد:  گردیــد  متحمــل 
کارهای پدر را انجام می داد و باعث شده بود تا  فرزند بزرگ صاحب جواهر، تمام 
گاه از دنیا رفت. شیخ  کتاب باشد؛ اما به نا وی با خاطری آسوده، مشغول تألیف 
گفت: از این پیشامد، غمی جانکاه بر دلم نشست و سینه ام را فشرد و جهان را به 
یشان شد و شب و روز با دلی اندوهگین در اندیشه  چشمم تیره و تار نمود. فکرم پر
بودم تا این که شبی از مجلس به منزل بر می گشتم. در بین راه از پشت سر صدایى 
عقب  به  را  نگاهم  توست.«  با  خدا  نباش!  »ناراحت  گفت:  که  رسید  گوشم  به 

۱ . شیخ خرابات، ص۲5؛ به نقل از: در آسمان معرفت،  ص۴۱۲.
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برگرداندم، کسی را ندیدم. سپاس خدای را به جا آوردم و دل به او سپردم و از آن 
یم گشوده شد و کارم سامان یافت و حالم خوب شد.1  پس درهای رحمت الهی به رو

همراهی همسری رفیق و شفیق

همراهــی و همدلــی همســر بــا طالــب دانــش، یکــی از توفیق هــای بســیار مهــم 

کنــار آمــدن بــا شــرایط  الهــی بــرای پیشــرفت علمــی و معنــوی اســت. تحمــل و 

ســخت زندگــی، چشم پوشــی از برخــی خواســته ها، تدبیــر درســت امــور منــزل، 

فراهــم  نمــودن شــرایط مناســب بــرای تحصیــل علــم و...، بخشــی از فعالیت هــای 

کــه زمینــه را بــرای رشــد علمــی و معنــوی طلبــه فراهــم می ســازد.  همســر اســت 

کــرده و در مواقــع مناســب، از تاش هــای  بســیاری از علمــا بــه ایــن امــر اذعــان 

کرده انــد. همســران خــود تقدیــر و تجلیــل 

آیت اهلل ابراهیم امینی درباره ی همسر عامه طباطبایی می فرماید: 
در  بــود.  صمیمیــت  و  باصفــا  بســیار  طباطبایــى(  )عالمــه  او  خانوادگــی  زندگــی 
یخــت و محــزون و متأّثــر بــود.  فوت همســرش، برخــالف انتظــار مــا بســیار اشــک می ر
روزی بــه ایشــان عــرض کــردم: »مــا بایــد صبــر و بردبــاری و تحّمــل مصایــب را از شــما 
ــر هســتید؟« در جــواب فرمــود: »آقــای امینــی! مــرگ  یــم. چــرا این چنیــن متأّث بیاموز
یــه ی  گر یــه نمی کنــم.  گر یــم! مــن بــرای مرگ همســرم  حــق اســت. همــه بایــد بمیر
ــراز و نشــیبی  ــم اســت. مــن زندگــی پرف ــری و محّبت هــای خان مــن از صفــا، کدبانوگ
ــج  ــن از حوای ــا م ــا ســختی هایى مواجــه می شــدیم، اّم داشــته ام. در نجــف اشــرف ب
ــم  ــه عهــده ی خان ــی ب ــودم. ادراه ی زندگ ــی و چگونگــی اداره ی آن بى اّطــالع ب زندگ
بــود. طــّی مــدت زندگــی مــا، هیــچ گاه نشــد خانــم کاری بکنــد کــه مــن حّداقــل در دلــم 
ــم  ی ــم بگو ــل در دل ــه حّداق ک ــد  کن ــرک  ــا کاری را ت ــرد ی ــن کار را نمی ک ــم کاش ای ی بگو

مبلغــان؛  مجلــه  جواهــر؛  صاحــب  مرحــوم  ســیره  و  زندگــی  بــه  نگاهــی  بــزرگان:  محضــر  در  ادهم نــژاد،  ر.ک:    . ۱
ص۴5۴. ج۱،  یــه،  الرضو فوائــد  قمــی،  از:  نقــل  بــه  ص۱۶۳-۱۶۲،   ،۱5۴ شــماره  شــعبان۱۴۳۳، 
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کاش ایــن عمــل را انجــام داده بــود. در تمــام دوران زندگــی، هیــچ گاه بــه مــن نگفــت 
 شــما می دانیــد کــه کار مــن 

ً
چــرا فــالن عمــل را انجــام دادی یــا چــرا تــرک کــردی؟ مثــال

در منــزل اســت و همیشــه در منــزل مشــغول نوشــتن یــا مطالعــه هســتم. معلــوم اســت 
خســته می شــوم و احتیــاج بــه اســتراحت و تجدیــد نیــرو دارم. خانــم بــه ایــن موضــوع 
کــه بــه  توّجــه داشــت. ســماور مــا همیشــه روشــن بــود و چــای آمــاده. در عیــن حــال 
یخــت و مــی آورد در  کارهــای منــزل اشــتغال داشــت، هــر ســاعت فنجانــی چــای می ر
کار مــن می گذاشــت و دوبــاره دنبــال کارش می رفــت تــا ســاعت دیگــر... آقــای  اتــاق 

کنــم؟1 امینــی! مــن اینهمــه محّبــت و صفــا را چه گونــه می توانــم فرامــوش 

نجمه سادات، دختر عامه طباطباییدر این باره چنین نقل می کند:
مــادرم مشــکالت را از پــدرم پنهــان می کــرد و معتقــد بــود حتــی یــک ســاعت اشــتغال 
ــی  ــاه محســوب خواهــد شــد و تمام گن ــادر  ــرای م ــی، ب ــه مســائل زندگ ــدرم ب ذهــن پ
مشــکالت زندگــی را از پــدر پنهــان می کردنــد تــا ایشــان بــا خیــال آســوده بــه تحصیــل 

یــس بپردازنــد.2 و تدر

آیت اهلل  موفقیت  عوامل  از  شایسته،  و  صالح  همسرى  از  برخوردارى  هم چنین 

از موفقیت هاى  کوهستانی بود. طّاب حوزه ی علمّیه ی »کوهستان«، بسیارى 

یغ این بانو می دانند؛  کارى، سعه ی صدر و محبت هاى بی در خود را مدیون فدا

چون در آن سال ها وضع معیشتی طّاب آشفته بود و بیش تر آنان از خانواده هاى 

آنان در دل گرمی  نیازهاى  از  رفع بخشی  و  مادر  آن  که محّبت  بودند  کم درآمد 

شاهرودى  محّمد  شیخ  حاج  دلیل،  همین  به  بود.  مؤثر  فوق  العاده  طّاب 

یاست دینی  کمك به ر کوهستان و  کارهاى حوزه ی  از  گفت: »نیمی  بهشهرى 

۱ . یادنامه ی عاّلمه  طباطبایی، ص۱۳0.
۲ . سایت خبرگزاری رسمی حوزه، شناسه خبر: 355816، 1394/05/15.
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گفته است:  آیت اهلل بر دوش همسرش بود.«1 شهید هاشمی نژاد نیز در این باره 

چنین  و  باشند  موّفق  کارشان  در  این طور  نمی توانست  آقا  نبود،  ننه جان  گر  »ا
کنند«.2 حوزه ی با عظمتی را اداره 

کوهستانی می فرماید:  آیت اهلل 
ــو حاضــری در حــق  ــم ت گفت ــه همســرم  ــدران آمــدم، ب ــه مازن ــه از نجــف ب ک هنگامــی 
کنــم و آن هــا را تربیــت نماییــم تــا نــزد پــروردگار  کنــی و مــن پــدری  طــالب مــادری 
کــه رضاشــاه  گرفتــم در آن زمــان  کــرد و مــن هــم تصمیــم  روســفید باشــیم؟ قبول 
یــادی را تحــت  نمی گذاشــت یــک نفــر معّمــم در ایــران وجــود داشــته باشــد، طــالب ز

ــرار دهــم.3 ــت و پوشــش ق تربی

همسر شهید قدوسینیز می گوید: 
در اوایــل ازدواجمــان بســیار فّعــال و درس خــوان بــود. از ســاعت 6 صبــح تــا 12 شــب 
یک ســره درس می خوانــد. 6 ســاعت صبــح و 4  ســاعت بعــد از ظهــر و پــس از نمــاز 
مغــرب نیــز تــا ســاعت 12 شــب، بــدون این کــه خســتگی بشناســد، مشــغول درس 
کار می کــرد و بلکــه کارش بیشــتر هــم بــود؛   خوانــدن بــود. حتــی روزهــای تعطیــل نیــز 
چــون در روزهــای جمعــه، جلســاتی بــرای مســائل سیاســی داشــت. حــدود 10 ســال 
بــا همیــن جدّیــت درس خوانــد. مــا نیــز بــه ایــن وضــع عــادت کــرده بودیــم و مــن ســعی 

کنــم.  می کــردم در ایــن زمینه هــا بــه او کمــک 
کارهــای سیاســی و فرهنگــی     از خــرداد 42 بــه بعــد، درس هــای ایشــان ســُبك و 
یــن آن شــد. مدرســه ی حقانــی و مکتــب توحیــد را نیــز در همیــن ســال ها  جایگز
ــاد  ی ــم کارش بســیار ز ک ــدارس، ترا ــن م ــا تأســیس ای ــرد. ب ک ــر  ــه کمــك دوســتان دای ب
کــه بیــش از 3 یــا 4 ســاعت در شــبانه روز اســتراحت نمی کــرد. مــن  شــد تــا آن جــا 

کوهستانی،بر قله  پارسایی، 77.  . ۱
۲ . همان، ص7۶.
۳ .همان، ص5۶ .
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کــه همســری این گونــه فعــال و پرتــالش  در ایــن میــان بــه راســتی خوشــحال بــودم 
کــردن او در  دارم و کوشــش می کــردم محیــط خانــه، محیطــی مســاعد بــرای آمــاده 

فعالیت هــای بیــرون از منــزل باشــد.1

11. عبادت و معنویت

آنــان،  از عوامــل موفقیــت  کــه یکــی  مطالعــه ی ســیره ی علمــا نشــان می دهــد 

ــرک مکروهــات و نیــز راز  ــه جــا آوردن اعمــال مســتحبی و ت ــه معنویــت و ب توجــه ب

ــس و  ی ــث، تدر ــه در درس و بح ــر این ک ــزون ب ــت. اف ــال اس ــد متع ــا خداون ــاز ب و نی

ــه آن بســنده نکــرده و خــود  کوشــا بودنــد؛ ولــی تنهــا ب فعالیت هــای دیگــر، بســیار 

را از لحــاظ روحــی و معنــوی نیــز ارتقــا می دادنــد. راز و نیازهــای شــبانه، توســل 

یارت هــا و تعظیــم شــعایر  بــه معصومــان، قرائــت قــرآن و توجــه بــه ادعیــه و ز

کمال یابــی و قــرب بــه خداونــد. در واقــع، علــم  الهــی، ابزارهایــی هســتند بــرای 

بــدون عبــادت، چیــزی جــز انباشــتن اصطاح هــای خشــک نیســت.

کــه در محــراب عبــادت، هنــگام     در احــوال شــهید مــا محمدتقــی برغانــی 

کــه مشــغول خوانــدن مناجــات »خمــس عشــره« در ســجده بــود،  ســحر در حالــی 

ــه شــهادت رســید، نوشــته اند:  ــه ی بابیــه ب ــه دســت فرق ب
کــه از نصــف شــب تــا طلــوع صبــح صــادق بــه مســجد  عبــادت آن جنــاب چنــان بــود 
ــه و تضــرع و زاری و تهجــد اشــتغال داشــت و  ــه مناجــات و ادعی ــت و ب خــود می رف
مناجــات »خمــس عشــره« را از حفــظ می خوانــد و بــر ایــن روش و شــیوه ی پســندیده 

کــه شــربت شــهادت نوشــید.2 اســتمرار داشــت تــا همــان شــب 

کتاب »حیاة االسام« می نویسد: مرحوم آیت اهلل آقانجفی قوچانی در 

۱ . جعفریان، زندگی  سید محمدحسین طباطبایی، ص25 و محمدی صیفار، مشق عشق، ص32.
۲ . مختاری، سیمای فرزانگان، ص۱۴۴.
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ّ
 آخونــد ]خراســانی[ در دو وقــت صبــح و مغــرب، نمــاز بــه جماعــت می گــزارد، اال
کــه هــر ســه وقــت نمــاز را بــه جماعــت ادا می نمــود و نوافــل  در مــاه مبــارک رمضــان 
شــبانه روزی از آن جنــاب فــوت نمی شــد؛ لکــن نــه ِصــرف ادای تکلیــف باشــد، 
یــدا بــود. یکــی از همســایگان آن جنــاب  بلکــه روح جذبــه ی حــق از عباداتــش هو
می گفــت: بــام خانــه ی مــا متصــل بــه بــام منــزل ایشــان بــود و ایشــان در ســجده، 
ســوز و گــذاز و نالــه ی دل خراشــی داشــتند کــه هــر قســیّ  القلبــی می شــنید، محــال بــود 
کــه داد از زمــان فــراق دارد و یــا عبــد  یــا محــب واصلــی اســت  گو کــه منقلــب نشــود؛ 

ــه ایــن همــه خــوف و اضطــراب دارد.1 ک جنایــت کاری اســت 

که: در احواالت معنوی حضرت امام خمینیآمده است 
که برای ایشان   امام روزانه چندین نوبت قرآن می خوانند و در هر فرصت مناسب 
پیش می آید، قرآن می خوانند و معموال بعد از نماز صبح، قبل از ظهر و عصر و نماز 
مغرب و عشا و یا در هر فرصت دیگر مقید به این مستحب اهلی هستند و ما بارها 

که ضمن روز، خدمت ایشان می رسیم، امام را مشغول خواندن قرآن می یابیم.2

عبــادت مــدام و وصــل شــدن بــه منبــع فضیلــت، از انســان شــخصیتی اســتوار و 

ثابت قــدم در صــراط مســتقیم می ســازد. ایــن ســیره ی علمــا اســت؛ همــان طــور 

کــه: ــاره ی امــام خمینیگفته انــد  کــه درب
یــارت مــوال   در طــول پانــزده ســالی کــه در نجــف اشــرف مشــرف بودنــد، هــر شــب بــه ز
کــه دوســت و  ــود  امیــر المؤمنینمی رفتنــد... حــاالت امــام در حــرم بــه صورتــی ب

یــارت ایشــان قــرار می گرفتنــد.3  دشــمن شــدیدا تحــت تأثیــر عبــادت و ز

که بدون عمل باشد و به وسیله ی عبادات به منبع  از نظر بزرگان دین، عالمی 

گردد. کرده و مؤثر واقع  فیض الهی متصل نشود، نخواهد توانست در دل ها نفوذ 

۱ . همان، ص۱۴۳.
کرمانی. ۲ . رجایی، برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج3، ص5؛ به نقل از حجت االسام و المسلمین انصاری 

۳ . همان، ص۱۶؛ به نقل از مرحوم حاج سیداحمد خمینی.
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12. شناخت

که برای رسیدن  گاهی یافتن از راه و هدفی است  گاهی داشتن یا آ شناخت، آ

که  گرفته  اید  تصمیم  شناخت  و  گاهی  آ با  وقتی  شود.  پیموده  باید  هدف،  به 

مهارت های  بتوانید  که  ید  دار مقدماتی  دانستن  به  نیاز  شوید،  نویسنده 

که می خواهید شنا یاد بگیرید، پیش از هر  کنید یا هنگامی  نویسندگی را آغاز 

چیزی، به استخر و آب نیازمندید. بنابراین هر فعالیتی و اقدامی، بر هدفی و هر 

کرد و  هدفی باید بر وسیله و ابزاری مبتنی باشد. بدون هدف، نمی توان حرکت 

ی این ها بر شناخت استوار است.  بدون ابزار، نمی توان به هدف رسید و هر دو

تا هدف را نشناسید، نخواهید توانست ابزارهای حرکت را شناسایی و انتخاب 

کنید. تمام گرایش ها، احساس ها، انتخاب ها و رفتارها، وقتی به ظهور می رسند 

گاهی داشته باشید. که از آن ها آ

گاهــی یافــت،  ــه آن آ ــه هــر چیــزی، الزم اســت نســبت ب ــدام ب    پــس پیــش از اق

یابــی نمــود و  کــرد، نقــاط مثبــت و منفــی را ارز جنبه هــای مختلــف را بررســی 

کــرد تــا حرکــت آغــاز شــود. گاهــی مشــورت  ســرانجام بــا فــرد آ

ــت،  ــرده اس ک ــاب  ــناخت انتخ ــی و ش گاه ــا آ ــود را ب ــدف خ ــه راه و ه ک ــی  کس    

گذاشــته اســت،  کورکورانــه قــدم در راهــی  کــه  کــس  در آن اســتقامت مــی ورزد و آن 

کجاآبــاد اســت.  ســرانجامش بــه نا
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13. داشتن هدف واال

ــی -  ــرای زندگــی خــود اهدافــی دارد. هــدف داشــتن - هرچنــد جزئ هــر انســانی ب

دلیــل بــرای ادامــه ی زندگــی اســت. بســیاری از مــردم بــدون هــدف و برنامه ریــزی، 

گــذران عمــر هســتند. هــدف  ی جریــان زندگــی، مشــغول  بــه صــورت شــناور بــر رو

کــه  کــه هــدف وضعیتــی اســت  گفــت  چیســت؟ در یــک تعریــف ســاده می تــوان 

در آینــده می خواهیــم بــه آن برســیم. 

ی را بــا هــدف یافتــن شــغل مناســب، کســب وجهــه ی  کــه دروس حــوزو    کســانی 

نخواهنــد  قطــع،  طــور  بــه  می کننــد،  انتخــاب  دنیایــی  اهــداف  یــا  اجتماعــی 

کــه همانــا خدمــت بــه اســام اســت، دســت  ی  توانســت بــه اهــداف عالــی حــوزو

یابنــد، بلکــه در همــان اهــداف دنیایــی محصــور خواهنــد شــد و بــا آن خــوش 

ــود. خواهنــد ب

  رســیدن بــه هــدف، نیازمنــد ایمــان، عــزم و جهــاد )تــاس( فــراوان اســت. مقــام 

معظــم رهبــریدر ایــن بــاره می فرمایــد:
در معــادالت به شــدت پیچیــده و درهــم تنیــده ی روابــط انســان ها و جامعه هــا و 
یــن نقــش، از آِن ایمــان، عــزم و جهــاد اســت.  یــن وکارآمدتر پدیده هــا و اقدام هــا، بارزتر
در هــر نقطــه از جهــان و بــرای هــر هــدف و آرمــان، ایــن ســه رانشــگر در کنــار یک دیگــر 
گــرد آمده انــد، آن هــدف، بــه دســت آمــده و راه تــا ســر منــزل مقصــود، طــی شــده 
یــت، عــزت و اســتغنا را ســرلوحه ی هدف هــای  کــه عدالــت، معنو اســت. جامعــه ای 
یــر اســت. ایــن همــان  گز خــود می دانــد، از آراســته شــدن بــه ایمــان و عــزم و جهــاد، نا

یت اســت.1 ســه درس جاودانــه ی اســالم بــه پیــروان خــود و بــه همــه ی بشــر

یان، ۱۳85/۶/۲۳. ۱ . پیام به هفتمین نشست سالیانه اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجو
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هدف مقدس طلبگی

هــدف از طلبــه شــدن چیســت؟ مقــام معظــم رهبریاهــداف طلبگــی را بــه 

خوبــی ترســیم می کنــد و می فرمایــد:
ــم روحانیــت 

َ
گــر طلبــه و روحانــی مــا، بــرای اســتخدام درس خوانــد، بــه درد عال ا

کتــاب   نمی خــورد. طلبــه بایــد درس بخوانــد، تــا فقیــه و واعــظ و محقــق و مــدّرس و 
یــس و مــالی فــالن محــل و مــالی فــالن شــهر بشــود و مردمــی و در اختیــار مــردم  نو
ــت وابســته ای  ــس همــان روحانی ــد، پ ــرای اســتخدام درس بخوان ــر ب گ باشــد؛ و اال ا
اســت کــه مــا این قــدر در عالــم مســیحیت و یــا در عالــم بــرادران اهــل تســنن، برایــش 

بــد می گفتیــم.1

عشق و عالقه به تحصیل

کســانی  تحصیــل مقدمــه ای اســت بــرای رســیدن بــه اهــداف عالــی طلبگــی و 

کــرده باشــند. مرحــوم آیــت اهلل  کــه مقدمــات را بــه خوبــی طــی  موفــق خواهنــد شــد 

بهاءالدینــی می فرمــود:
کتــاب بــود و هم نشــینم  کــه زندگــی ام  چنــان عشــق و عالقــه ای بــه تحصیــل داشــتم 
ــدازه مجلــس درس  ــه ان ــا هیــچ جلســه ای و برنامــه ای ب درس و بحــث و مطالعــه. ب
کار می کــردم.2 کــه در ســن نوجوانــی حــدود شــانزده ســاعت  انــس نداشــتم، بــه طــوری 

که: از مرحوم آیت اهلل آخوند خراسانی نقل است 
یکی می گذرانیدم و آن  ید یک شمع به من می دادند؛ ولی من در تار پولی برای خر
پول را به فقیرتر از خودم می دادم و شب ها کتاب خود را برداشته به مبرز ]وضوخانه 
کنم. ... خواب من بیش از  یى[ می رفتم تا در برابر چراغ مبرز مطالعه  و دست شو
شش ساعت نبود و چون با شکم خالی خواب آدم عمیق نمی شود، بیشتر شب ها 

۱ . حوزه و روحانیت، ج۲، ص۱7.
۲ . شفیعی، حاج آقا رضا بهاءالدینی »آیت بصیرت«، ص۳۴.



91 فصل اول: علل و عوامل رشد و موفقیت علما و بزرگان

را بیدار بودم و با ستارگان آسمان مصاحبت و مساهرت داشت. در این احوال به 
خاطرم می گذشت که امیر المؤمنیننیز بیشتر شب ها را به این نشان می گذرانید. 
که فکر من به عالمی بلندتر  من با همه ی تنگ دستی و بیچارگی احساس می کردم 
پرواز می کند و قوه ای است که روح مرا به سوی خود جذب می کند و شاید این، در 
گرمی نان، تنها  سایه ی روح خاص و طینت و ملّیتم بود. سی سال تمام، داغی و 

نان خورش من بود.1

حکیم جهانگیرخان قشقایینیز    از جمله علمای بزرگی است که در سن 

چهل سالگی وارد حوزه ی علمیه ی اصفهان شد. در شرح حال ایشان چنین 

نوشته اند:
کــه ایــل قشــقایى بــه ییــالق ســمیرم آمــده بــود، جهانگیرخــان  در یکــی از تابســتان ها 
یــد و فــروش و رفــع حوایــج شــخصی خــود بــه  کــه بــرای خر نیــز ماننــد ســایر افــراد ایــل 
ــارش هــم خــراب شــده  ــه اصفهــان آمــد؛ و در ضمــن ت ــد، او هــم ب اصفهــان می آمدن
بــود و می خواســت آن را تعمیــر نمایــد. از شــخصی ســراغ تارســاز را گرفــت و او یحیــى 
ــه او  ــا ب ــه او نشــان داد. ضمن ــان را ب ــا]ی[ اصفه ــم جلف ــروف مقی ــی، تارســاز مع ارمن
گفــت: بــرو پــى کار بهتــری و علــم بیامــوز، از تــار زدن بهتــر اســت! گفتــه ی آن شــخص 
بــه جهانگیرخــان خیلــی اثــر کــرد. او در مدرســه ی صــدر، حجــره ای بــرای خــود گرفــت 
و بــا یــک عشــق و عالقــه مفرطــی پــى تحصیــل رفــت و رتبــه اش بــه جایــى رســید کــه 

یکــی از بــزرگان از حکمــا و فقهــا و مدرســین اصفهــان شــد.2

ایمان به هدف

کــه رســیدن بــه هــدف، موفقیت هــای  کــه یقیــن دارد و می دانــد )ایمــان(  کســی 

پــی در پــی بــرای او دارد یــا ســعادت دنیایــی و آخرتــی بــه دنبــال مــی آورد، بــه 

کلید خوشبختی، ص۳۶؛ به نقل از: مجله پیام حوزه، ش7، ص8۶. ۱ . حسن زاده، 
گلشن ابرار، ج۳، ص۱75. یسندگان،  ۲ . جمعی از نو
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طــور قطــع، بــه تاش هــای خــود می افزایــد تــا بــه هدفــش برســد. ایمــان بــه هــدف، 

کــه خــواه ناخــواه انســان را بــه ســوی هــدف  همــان محــرک باطنــی و درونــی اســت 

آســان  را  مــرگ  حتــی  و  تیزهــا  و  تیغ هــا  مرارت هــا،  و  ســختی ها  و  می کشــاند 

کــه بیمــار  کــه بــه صحــت و تندرســتی خــود عاقــه دارد، روزی  می شــمارد. »فــردی 

ــرار  ــه آســانی می خــورد و خــود را زیــر چاقــوی جراحــان ق ی تلــخ را ب می شــود، دارو

گــرو دارو خــوردن، جراحــی و  ــد بهداشــت و عافیــت او در  ــرا می دان مــی دهــد؛ زی

یــا جواهــرات  کــه یقیــن دارد در در بریــده شــدن عضوهــای فاســد اســت. غواصــی 

کام امــواج آن قــرار می دهــد؛  گران بهایــی وجــود دارد، بــا عشــق خاصــی خــود را در 

ی دســت  گــر اعتقــاد و ایمــان از بیمــار و غــواص ســلب شــود، دســت رو ولــی ا
ــرو مــی رود.«1 ــا ف ی ــه در امــواج در ــه دارو می خــورد، و ن گــذارده، ن

یــس رفتنــد، عــّده ای از بــزرگان  کــه امــام خمینــی از عــراق بــه پار    آن هنــگام 

مــه ی شــهید مرتضــی مطّهــری بــا 
ّ

بــه دیــدار امــام شــتافتند، یکــی از آن هــا دیــدار عا

امــام راحــل بــود. شــهید مطّهــری در ایــن بــاره چنیــن نقــل می کنــد:
گفتــم: چهــار مصــداق ایمــان را در  وقتــی برگشــتم، دوســتانم پرســیدند: چــه دیــدی؟ 

وجــود امــام دیــدم:
گــر دنیــا جمــع بشــود نمــی توانــد  1. آَمــَن ِبَهَدِفــِه: امــام خمینــی بــه هدفــش ایمــان دارد. ا

او را از هدفــش منصــرف کنــد؛
کــرده ایمــان دارد. امــکان نــدارد او را از ایــن  کــه انتخــاب  2. آَمــَن ِبَســِبیِلِه: بــه راهــی 
راه منصــرف کــرد. شــبیه همــان ایمانــی کــه پیغمبــر  وســلم بــه هــدف و بــه راه خــود 

داشــتند؛
کــه ســراغ دارم،  3. آَمــَن ِبَقْوِلــِه: بــه گفتــارش ایمــان دارد. در همــه ی رفقــا و دوســتانی 

زی مردان بزرگ، ص۳۴-۳۳. ۱ . سبحانی، رمز پیرو
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ــران ایمــان نــدارد. بــه ایشــان نصیحــت  ــه ی مــردم ای احــدی ماننــد ایشــان بــه روحّی
کمــی یواش تــر، مــردم دارنــد ســرد می شــوند، مــردم دارنــد از پــای  کــه آقــا  می کننــد 
ییــد. مــن مــردم را  کــه شــما می گو ینــد: نــه! مــردم ایــن جــور نیســتند  درمی آینــد، می گو
کــه روز بــه روز صّحــت ســخن ایشــان بیشــتر آشــکار  بهتــر می شناســم و مــا می بینیــم 

می شــود؛
ِه:به پروردگارش ایمان دارد. در یك جلسه ی خصوصی،  ّبِ 4. و باالتر از همه، آَمَن ِبَر
ــن  ــم. م ــن می کنی ــه چنی ک ــا نیســتیم  ــن م ــی! ای ــن گفــت: »فالن ــه م ــام( ب ایشــان )ام
ــت خــدا  ــه دســت خــدا و عنای ک ــم.« آدمــی  ــه وضــوح حــّس می کن دســت خــدا را ب
وا  ــه مصــداق »ِاْن َتْنُصــُر را حــّس می کنــد و در راه خــدا قــدم برمــی دارد، خــدا هــم ب
کنــد«، بــر نصــرت او  کنیــد، خــدا شــما را یــاری مــی  گــر خــدا را یــاری  ــْم1 ؛ا اهلل َیْنُصْرُك

اضافــه می کنــد.2

یزی 14. برنامه ر

بــرای  آن هــا  زمان بنــدی  و  الزم  اقدامــات  و  فعالیت هــا  نوشــتن  برنامه ریــزی، 

کــرده و بهره بــرداری مناســبی  کوتــاه  کــه راه را  رســیدن بــه هــدف خــاص اســت 

گــر هــدف از تحصیــل، فهمیــدن  از فرصت هــا صــورت می گیــرد. بــرای مثــال، ا

کــه بایســتی در راســتای آن  خــوب و مــدّرس خــوب بــودن اســت، فعالیت هایــی 

کــردن،  ــوط، بحــث  کاس هــای مرب گیــرد، عبارتنــد از: شــرکت در  هــدف انجــام 

کتاب هــای وابســته. هــر یــک از ایــن فعالیت هــا،  پیــش مطالعــه و مطالعــه ســایر 

گرفــت. کــه بایــد در نظــر  زمــان خاصــی را می طلبــد 

راســخ  عــزم  داشــتن  و  بــودن  جــدی  دارد،  اهمیــت  برنامه ریــزی  در  آن چــه     

۱ . سوره محّمد، آیه 7.
۲ . محمدی اشتهاردی، داستان دوستان، ج 5، ص ۱۹5 و ۱۹۶.
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ــت  ــدر رف ــم، از ه ــد و نظ ــم می بخش ــان نظ ــه انس ــزی ب ــت. برنامه ری ــرا اس ــرای اج ب

کاهــش "اوقــات رهایــی" اســت. مــراد از اوقــات  اوقــات می کاهــد. »برنامه ریــزی، 

ی خــود نمی بینــد  کــه شــخص، هیــچ مســئو ولیتــی فــرا رو رهایــی، اوقاتــی اســت 

ــتراحت"  ــات اس ــی، "اوق ــات رهای ــت. ... اوق ــی آزاد اس ــزام و التزام ــه ال و از هرگون

کســب  گیــرد. زمــان اســتراحت، زمــان  کل دایــره ی عمــر مــا را فرا کــه نبایــد  ماســت 

نشــاط و طــراوت و مقدمــه ی انجــام اعمــال هــدف دار اســت. ایــن مقدمــه، نبایــد 
کــه جایــی بــرای "متــن" باقــی نمانــد«.1 گســترده شــود  آن چنــان 

کــرد  کنــار هــدف مذکــور، برخــی از اهــداف را نیــز مشــخص     البتــه می تــوان در 

بــردن مهارت هــای  بــاال  بــرای  برنامــه نوشــت. مثــا می تــوان  نیــز  بــرای آن هــا  و 

زمان هــای  و  داشــت  ســخنرانی  مطالعــه ی  یــا  بحث هــا  کاس هــا،  تبلیغــی، 

ــام غیــر تحصیلــی  ــرای آن مشــخص نمــود. ایــن زمان هــا می توانــد در ای خاصــی ب

گرفتــه شــود. در نظــر 

کــه بــا برنامــه حرکــت می کننــد، پــس از مدتــی مشــاهده  کســانی     بــه طــور قطــع، 

یــادی آموخته انــد و  یــس و هــم در تبلیــغ، مســائل ز کــه هــم در تدر کــرد  خواهنــد 

کــه بــدون هــدف و برنامــه بوده انــد، بســیار موفق تــر هســتند.2  کســانی  نســبت بــه 

   در بیانات آیت اهلل استادی آمده است: 
یــزی  بــرای جلوگیــری از اتــالف وقــت، بیــش از هــر چیــز، برنامــه داشــتن و برنامه ر
بــرای اســتفاده از فرصت هــا مؤثــر اســت. در ضمــن برنامه هــا بایــد زمــان معینــی را هــم 
یــح یــا ورزش و یــا کســب اطــالع از امــور جــاری مملکــت و جهــان و ...  بــرای تفر

۱ . عالم زاده نوری، راه و رسم طلبگی، ص۲۱.
کتــاب »راه و رســم طلبگــی«، تألیــف محمــد عالــم زاده نــوری و  یــزی بــه  بــاره ی برنامه ر ۲ . بــرای مطالعــه ی بیشــتر در

کنیــد. کتاب هــا و مقــالت مراجعــه  هم چنیــن ســایر 



95 فصل اول: علل و عوامل رشد و موفقیت علما و بزرگان

ــا نظــم و حســاب باشــد، هیــچ لطمــه ای بــه تحصیــل نخواهــد زد.1 گــر ب کــه ا قــرار داد 

کار دیگــری، نبایــد از تهذیــب نفــس و  کنــار برنامه ریــزی بــرای تحصیــل یــا هــر  در 

کــرد. بــرای طلبــه الزم اســت در برنامه هــای روزانــه ی خــود،  رشــد معنــوی غفلــت 

زمان هایــی را بــرای عبــادت، تهذیــب و رشــد معنــوی )خوانــدن قــرآن، ادعیــه، 

از هــدف  تــا  کتــب اخاقــی، شــرکت در درس اخــاق و...( اختصــاص دهــد 

کمــال نهایــی و قــرب بــه خداونــد اســت، بــاز نمانــد. کــه رســیدن بــه  اصلــی 

برنامه ی علمی و عملی

در بیانات آیت اهلل مجتهدی درباره ی شیوه ی درس خواندن آمده است:

کنیــد. یکــی  ــد دو برنامــه را رعایــت  گــر می خواهیــد واقعــا طلبــه باشــید، بای    »ا

کــه علــم و دانــش شــما را افــزون می کنــد و دیگــری برنامــه ی  برنامــه ی علمــی 

کــه عمــل بــه آن، معنویــت شــما را اضافــه می نمایــد. عملــی 

کــرد تــا  الــف. برنامــه ی علمــی: در درس خوانــدن بایــد چنــد مــورد را رعایــت 

موفقیــت بــه دســت آیــد:

کــه اســتاد قــرار اســت  کاس درس حاضــر شــوید، درســی را  1. قبــل از این کــه در 

بگویــد، اول مطالعــه شــود تــا در بحــث مــورد نظــر مقــداری آشــنا شــوید؛ زیــرا پیــش 

گــر امــروز می خواهیــد بــاب  مطالعــه، در فهمیــدن درس خیلــی مؤثــر اســت. مثــا ا

حــروف جــّر  از ســیوطی یــا صمدیــه را درس بگیریــد، اول از عوامــل و هدایــه، بــاب 

کــه  کنیــد و آن جایــی را  کنیــد؛ ســپس متــن درس را نــگاه  حــروف جــّر  را مطالعــه 

گــوش بدهیــد تــا  کنیــد و  کاس خــوب جمــع  متوجــه نمی شــوید، حواســتان را در 

۱ . وافی، نسیم هدایت، ص۱۳۹.
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گــردد... . کــه مطلــب نامفهــوم بــود، توســط اســتاد بــرای شــما روشــن  آن  جایــی را 

گــوش فــرا دهیــد و بــه این  یــس اســتاد، خــوب  2. بایــد در کاس درس و موقــع تدر

ــان جــای  ــا فکرت ــا دیگــری صحبــت نکنیــد ی ــا ب ــگاه نکنیــد ی طــرف و آن طــرف ن

کــه باعــث  یــس اســتاد، از آن چــه  دیگــری نباشــد و خاصــه این کــه در موقــع تدر

کنیــد. می شــود حــواس شــما بــه جــای دیگــر متوجــه شــود، خــودداری 

یــس اســتاد، بایــد آن درس را دوبــاره مطالعــه کنیــد و بــرای مباحثــه  3. بعــد از تدر

در  تــا  کنیــد  نفهمیدیــد، مشــخص  احیانــا  گــر  ا کــه  را  و مطالبــی  آمــاده شــوید 

کــردن رفــع شــود. مباحثــه 

کنید. گذشته را( مباحثه  4. روز بعد )درس 

کتــاب را  یــد، بلکــه دوبــاره  کنــار نگذار کتــاب، یــک بــاره آن را  5. بعــد از اتمــام 

کنیــد. دوره 

یــس کل کتــاب توســط اســتاد و مباحثــه و رعایــت مــوارد دیگــر  آن،  6. بعــد از تدر

کــه عــاوه بــر این کــه در ایــن خصــوص خبــره  کنیــد  یــس  کتــاب را تدر خودتــان آن 

می شــوید، بلکــه زکات علــم خــود را هــم پرداخته ایــد.

کنیــد و  کتــاب را خاصه نویســی  7. روزهــای تعطیلــی پنج شــنبه و جمعــه، 

کــه متــن درســی  کتــب جنبــی دیگــر  کتــاب، تحقیــق نماییــد و  پیرامــون مطالــب 

کنیــد. نیســتند، مطالعــه 

باســواد  را  شــما  کــه  تعلــم  و  تعلیــم  و  درس  کنــار  در  عملــی:  برنامــه ی  ب. 

ــرداری  ــم و احادیــث اهــل بیت اســتفاده و بهره  ب کری ــرآن  ــد از ق می کنــد، بای

کــه شــما می خواهیــد خطیــب و ســخنران شــوید، یــا مؤلــف و  شــود؛ چــون بعدهــا 
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مترجــم و مــدرس و غیــره، از آیــات قــرآن و احادیــث بی نیــاز نخواهیــد بــود، بلکــه 

رمــز موفقیــت شــما حفــظ آیــات و احادیــث اهــل بیت اســت؛ زیــرا مــردم 

از شــما قــرآن و حدیــث و روایــات می خواهنــد... ؛ لــذا از همیــن االن تصمیــم 
ــد.«1 کنی ــظ  ــث حف ــرآن و حدی ــد ق بگیری

امام وقت تلف شده نداشت

کــه همــواره فعالیت هایشــان  مطالعــه ی زندگــی امــام خمینینشــان می دهــد 

بــا برنامــه بــوده اســت. امــام آن قــدر دقیــق برنامه هــای خــود را تنظیــم می کردنــد 

کــه بــرای  گونــه ای نبــود  کــه نظــم خاصــی میــان آن هــا برقــرار بــود و ایــن برنامه هــا بــه 

یــس، مناجــات، رســیدگی  کنــد. برنامه هــای درســی، تدر کســی مزاحمتــی ایجــاد 

بــه خانــواده و حتــی تفریــح و بــازی بــا بچه هــا هــم بــر اســاس برنامــه بــود.

تبعیــد  نجــف  امــامدر  کــه حضــرت  زمانــی  فاطمــه طباطبایــی،     خانــم 

بودنــد و بعــد از مدت هــا همــراه همســر خــود، ســید احمــد خمینیبــه نجــف 

می کنــد: نقــل  می رونــد، 
کــه در  کامــال می دانســتم  بعــد از چنــد روز اقامــت در منــزل ایشــان ]امــام[، دیگــر 
کــه وقتــی بــه ایشــان نــگاه می کــردم،  هــر ســاعت، چــه برنامه هایــى دارنــد. تــا آن جــا 
می دانســتم ســاعت چنــد اســت. یک بــار وقتــی از همســر ایشــان، برنامــه ی روزانــه ی 
یــم، شــما می توانیــد آن را  ــر برنامــه ی یــک روز آقــا را بگو گ امــام را پرســیدم، گفــت: ا

ــد. کنی در 360 ]روز[ ضــرب 
   امــام چــون خودشــان دقیقــا مطابــق برنامــه کارهایشــان را می کردنــد، بــه مــن هــم در 

یــادی می کردنــد.2 یــزی توصیــه ی ز مــورد نظــم و برنامه ر

۱ . برخوردار فرید، آداب الطالب،  ص۱0۱-۱00.
۲ . ستوده، پابه پای آفتاب، ج۱، ص۲۴۶.
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بنــا بــر نقــل نزدیــکان امــام خمینــی، ایشــان از هــر فرصتــی اســتفاده می کردنــد 

کار را در یــک زمــان  و اجــازه نمی دادنــد وقتشــان تلــف شــود. حتــی ایشــان چنــد 

انجــام می دادنــد. دکتــر حســن عارفــی نقــل می کنــد:
گــر بــه عنــوان دســتور  امــام از همــه ی وقت هــای خودشــان اســتفاده می کردنــد؛ مثــال ا
ــد اســت،  ــرای ســالمتی شــما مفی ــن ب ــه راه رفت ک ــه ایشــان عــرض می شــد  پزشــک ب
ایشــان ضمــن انجــام ایــن دســتور، از ایــن قــدم زدن اســتفاده ی دیگــر می کردنــد؛ 
مثــال در راه رفتــن صبــح بــا خودشــان رادیــوی کوچکــی داشــتند کــه مجلــس را گــوش 
گــوش می کردنــد و یــا روزنامه هــای  می کردنــد و یــا بعــد از ظهرهــا رادیوهــای بیگانــه را 
ــد. هــم  کار انجــام می دادن ــد. ایشــان در یــک وقــت حداقــل دو  عصــر را می خواندن

ــار باخبــر می شــدند.1 ــد و هــم از اوضــاع و اخب دســتور پزشــک را اجــرا می کردن

کــه حضــرت امــام در جوانــی چگونــه بــوده  اســت  شــاید ایــن پرســش مطــرح شــود 

آیــت اهلل  اســت؟  بــوده  برنامــه  اســاس  بــر  فعالیت هایــش  نیــز  جوانــی  در  آیــا  و 

تــیاز فرزنــد ارشــد امــام، آیــت اهلل شــهید مصطفــی  شــهید فضــل اهلل محا

کــه: کــرده اســت  خمینــی نقــل 
گرفتنــد - خــوب، معمــوال آدم وقتــی تــازه زن می گیــرد، قــدری از  وقتــی امــام عیــال 
کتــاب و مطالعــه - غــروب پــس از  ــه اش دور می شــود، از  ــی روزان اشــتغاالت معمول
ــد. از آن طــرف، آخرهــای  ــد و می خوابیدن ــد شــام می خوردن نمــاز جماعــت می آمدن
ــد. یــک  ــال می کردن ــد می شــدند نمــاز شــب و تهجــد و مطالعاتشــان را دنب شــب بلن
کــه هــم خانــواده ناراحــت نشــود و هــم بــه تهجــد و  کــرده بودنــد  برنامــه ای تنظیــم 

برســند.2 مطالعه شــان 

۱ . همان، ص۳۴۹-۳۴8.
۲ . همان، ص۳.
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15. نظم

کــه امیرالمؤمنیــن علــی در  داشــتن نظــم در زندگــی، آن چنــان مهــم اســت 

کــه ابــن ملجــم لعنــة  وصیت نامــه خــود بــه امــام حســن و امــام حســین وقتی 

اهلل علیــه بــه او ضربــت زد، فرمــود:
ِح 

َ
ْمِرُكــْم َو َصــا

َ
ِكَتاِبــی ِبَتْقــَوی اهلِل َو َنْظــِم أ َغــُه 

َ
ْهِلــی َو َمــْن َبل

َ
ــِدی َو أ

َ
َمــا َو َجِمیــَع َول

ُ
وِصیک

ُ
أ

کــه را ایــن وصیتــم بــه او  ــْم؛1 شــما و همــه ی فرزنــدان و خاندانــم و هــر 
ُ

اِت َبْیِنک ذَ
ــم.  ــه تقــوای الهــی و نظــم در زندگــی و اصــالح بیــن مــردم ســفارش می  کن می  رســد، ب

گــر برنامه ریــزی در اجــرا همــراه بــا نظــم نباشــد، تحقــق نمی یابــد و اجــرای آن  ا

کــه هــر برنامــه ای  بــا شکســت مواجــه می شــود. توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت 

کــه هــر یــک از برنامه هــا در زمــان  گــردد، نیازمنــد نظــم اســت؛ بدیــن معنــا  تنظیــم 

گیــرد. نظــم بــه برنامه ریــزی و برنامه ریــزی بــه هــدف بســتگی  خــاص خــود انجــام 

ــا اخــال مواجــه  ــد، دیگــری ب ــه وجــود آی گــر در یکــی از ایــن ســه مشــکلی ب دارد. ا

کــرد و بــدون برنامــه، نمی تــوان در  می شــود. بــدون هــدف، نمی تــوان برنامه ریــزی 

فعالیت هــا نظــم داشــت. 
کارکــرد آن  کــه وقتــی انســان در معنــا و مفهــوم و   نظــم از جملــه موضوعاتــی اســت 
در زندگــی خــود غــور می کنــد، اهمیــت آن را بیشــتر درک می کنــد. نظــم یعنــی هــر 
کــه در پیرامــون مــا انســان ها و در زمیــن و  گیــرد. جهــان  چیــزی در جــای خــود قــرار 
آســمان گســترده شــده اســت، یــک مجموعــه ی قانون منــد اســت. قانــون و نظــم، بــر 
یانــات و حــوادث عالــم و حــرکات دنیــای مــورد احســاس و دیــد و جهــان  جمیــع جر
کــم اســت. انســان هــم یکــی از اجــزای همیــن عالــِم برخــوردار از نظــم  پیرامــون مــا حا
بــان قلــب،  گــردش خــون، ضر اســت. زندگــی طبیعــی انســان هــم دارای نظــم اســت. 

۱ . نهج البالغه، نامه ۴7.
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کــه در بــدن انســان و جســم  یه هــا و بقیــه ی تحــّرکات و فعــل و انفعاالتــی  دمیــدن ر
گــر عمــل و رفتــار انســان از نظــم برخــوردار  آدمــی وجــود دارد، همــه تابــع نظــم اســت. ا
باشــد، هماهنگــی میــان او و دنیــای پیرامونــش تأمیــن خواهــد شــد. نظــم بــه انســان 
کنــد  ایــن فرصــت را می دهــد تــا بتوانــد از هــر چیــزی بــه نحــو شایســته ی آن اســتفاده 
گــر در جســم انســان بى نظمــی پدیــد آیــد، بــا بیمــاری همــراه  و چیــزی معّطــل نمانــد. ا
 همیــن مطلــب در رفتارهــای انســان - چــه 

ً
ــا ــا نامــش بیمــاری اســت. عین اســت، ی

در زندگــی فــردی و چــه در رفتارهــای اجتماعــی - وجــود دارد؛ بنابرایــن نظــم دارای 
یاده خواهــی نکــردن  اهمیــت اســت. ... رعایــت قوانیــن و رعایــت بــرادری و مــرّوت و ز
کــردن - چــه وقــت خــود، چــه  و تجــاوز بــه حقــوق دیگــران نکــردن و رعایــت وقــت را 
ــی و  ــد و مســائل مال ــرور و رفــت و آم ــور و م ــّررات در عب ــت مق وقــت دیگــران - رعای
تجــاری و امثــال اینهــا، همــه مصادیــق نظــم اســت. یــک مصــداق مهــِمّ  نظــم هــم ایــن 
ــا هماهنگــی  ــد و شــعارهای م ــکار و عقای ــا در جامعــه و اف ــرد م کارک ــان  ــه می ک اســت 

برقــرار باشــد. 1

نظم و ترتیب دقیق امام

امام خمینی از این جهت، انسان فوق العاده منظم و مرتبی بودند و به اعتراف 

که با ایشان در ارتباط بودند، تمام برنامه یشان  کسانی  خانواده، نزدیکان و حتی 

که:  در زمان خاص خود انجام می گرفت. از دختر ایشان نقل شده است 
یــاد؛ یعنــی از آن ســاعت صبــح کــه از خــواب  یــاد مرتــب بودنــد، خیلــی ز امــام خیلــی ز
کارشــان بــدون برنامــه نبــود. از آن ســاعت اول صبــح،  بیــدار می شــدند، هیــچ نــوع 
ــد. ســر  ــدون برنامــه، هیــچ وقــت زندگــی نکردن ــود. ب کارهایشــان روی برنامــه ب تمــام 
ســاعت، مطالعه شــان بود؛ ســر ســاعت، اســتراحت داشــتند؛ ســر ســاعت، خوابشــان 
کارهایشــان، حتــی عبادتشــان ســر  گــوش می کردنــد و تمــام  بــود؛ ســر ســاعت، رادیــو 

ســاعت بــود.

یخ: 1381/09/01. ۱ . بیانات مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعه تهران، شناسه تار
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یــم پیــش آقــا. خودمــان     مــا می  دانســتیم االن چــه ســاعتی اســت ]کــه[ بایــد برو
یــم آقــا را ببینیــم؛ وگرنــه  کــه االن ســاعت اســتراحت آقاســت، برو را مهیــا می کردیــم 
ــود،  ــر وقــت مطالعــه و درس ب گ ــم؛ ا ی ــود، نمی توانســتیم برو ــادت ب وقتــی ســاعت عب
زمــان مطالعــه ی  مثــال  بــود؛  دیگــری  کارهــای  گــر ســاعت  ا یــم؛  برو نمی توانســتیم 
ــم. فقــط در ســاعت استراحتشــان -  ی ــود، نمی توانســتیم برو گزارش هــای مملکتــی ب
ــا هــم  کاره ــن  ــه ای ــد و ب ــدم می زدن ــه ق ــا بیســت دقیق ــع ی ب ــک ر ــع، ی ــن موق ــه در ای ک
خیلــی مقیــد بودنــد - خدمتشــان می رســیدیم. امــام هــر روز نیــم ســاعت صبــح، نیــم 
ســاعت عصــر قــدم می زدنــد و مــا در موقــع قــدم زدن ایشــان و در زمــان استراحتشــان 
ــک  یم، ی ــى بشــنو ــک جواب ــم، ی ــی بکنی ــم، صحبت کنی ــا اســتفاده  می توانســتیم از آق

ــی بپرســیم.1 احوال

در بیانــات عامــه محمدتقــی جعفــری دربــاره ی اهمیــت نظــم و اثــر آن در 

زندگانــی حضــرت امــام خمینیآمــده اســت: 
نظــم و قانون گرایــى در زندگــی فــردی و اجتماعــی از آن اهمیــت حیاتــی برخــوردار 

ــب: ــدون آن نظــم و ترتی ــوان گفــت ب ــه می ت ک اســت 
ید ید و شب برمی در روز می دوز ید            َسعُیُکم َشّتی تناقض اندر

کنــون در بعــد نظــم و  کــه تا این جانــب در ســیر مطالعــات محــدود و بررســی هایى 
ــه ضــرورت و عظمــت  ک ــن نتیجــه رســیده ام  ــه ای ــى انســان ها داشــته ام، ب قانون گرای
کــه  نظــم و قانون گرایــى و احســاس جــدی تکلیــف و انجــام آن بــه حــدی اســت 
ــا و فلســفه و هــدف را قابــل تحمــل و  یــت و بــدون مبن ــد یــک زندگــی بى هو می توان

ــت بســازد. رضای
   چنان کــه در مقــداری قابــل توجــه از جوامــع مغــرب زمیــن می بینیــم و در صــورت 
یــت و مبنــای حقیقــی  بى اعتنایــى بــه نظــم و قانون گرایــى در زندگــی، بــا داشــتن هو
یــت و مبنــای  بــرای زندگــی و فلســفه و هــدف قابــل قبــول بــرای آن، حیــات آدمــی هو

۱ .رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج ۲، ص8-7.
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خــود را از دســت داده و ســایه ی شــوم پوچــی بــر آن زندگــی گســترده باشــد و زندگــی 
ــر زندگــی ایشــان اســت و از  ــر برکــت امــام بیان گــر حکومــت نظــم و ترتیــب ب ــار و پ ب پر
یــن افــراد بــا ایشــان، بارهــا شــنیده بــودم کــه ایشــان در همــه ی کارهــا ســخت  نزدیک تر

بــه نظــم و ترتیــب مقیــد بوده  انــد.1

گردان حضرت امام می گویند:  مرحوم آیت اهلل مرتضی بنی فضل از شا
جلســات  در  موقــع  بــه  و  منظــم  طلبگــی،  دوران  در  امــام  خــود  اســت  معــروف 
اساتیدشــان حاضــر می شــده اند. مرحــوم آیــت اهّلل شــاه آبادی - اســتاد اخــالق امــام 
- در رابطــه بــا نظــم و حضــور امــام در جلســات درس گفتــه بــود: روح اهّلل واقعــا روح 
اهّلل اســت. نشــد یــک روز ببینــم کــه ایشــان بعــد از بســم اهّلل در درس حاضــر باشــد. 

ــوده اســت.2 ــم، حاضــر ب ی ــه بســم اهّلل درس را بگو همیشــه پیــش از آن ک

نظم حتی در مسائل معنوی 

نــه تنهــا برنامه هــای روزانــه ی زندگــی، نیازمنــد نظــم و ترتیــب اســت، بلکــه در 

ــب در  ــم و ترتی ــود نظ ــد. وج ــا باش ــم حکم فرم ــد نظ ــز، بای ــازی نی ــب و خودس تهذی

همــه ی شــؤون زندگــی امــام خمینیمشــهود اســت و نشــان از رشــد اراده و 

کــه دارای  کنــد  کســی می توانــد بــا نفــس خویــش مبــارزه  قــوای روحانــی امــام دارد. 

برنامــه ی ویــژه ای در زندگــی باشــد و اصــوال خودســازی در ســایه ی نظــم و برنامــه 

می توانــد تحقــق یابــد.

تی آمده است:    در بیانات آیت اهلل رسولی محا
یارت هــا  کارهــای مســتحب و حتــی ز امــام حتــی بــرای مطالعــه و قرائــت قــرآن و 
کــه قرائــت آن هــا در وقــت خاصــی هــم وارد نشــده، وقــت خاصــی را  و دعاهایــى 
کاری را روی همــان زمان بنــدی و تنظیــم خــاص انجــام  کــرده بودنــد و هــر  تنظیــم 

۱ . سعادت مند، درسهایی از نظم و قانون گرایی، ص14-13.
۲ . رجایی، همان، ج5، ص۱۱۴.



103 فصل اول: علل و عوامل رشد و موفقیت علما و بزرگان

کــه مدتــی بــا ایشــان مأنــوس و معاشــر  کــس  کــه بــرای هــر  می دادنــد؛ بــه طــوری 
ــه امــام در چــه ســاعتی مشــغول چــه کاری و انجــام چــه  ک ــود  می شــد، مشــخص ب

هســتند.1 عملــی 

انســان های موفــق، همــواره در زندگــی خــود تابــع برنامــه و نظــم بوده  انــد و یکــی از 

علــل موفقیــت خــود را داشــتن برنامــه دقیــق و نظــم می داننــد.

   مرحــوم  آیــت اهلل میــرزا هاشــم آملــی در  زندگــی  خویــش، فــرد بســیار منظــم بــود 

و از فرصت هــا بــه خوبــی اســتفاده می کــرد. ســاعت مطالعــه، وقــت عبــادت  و 

یــس و زمــان دیــدار بــا مراجعــان  همــه،  ســر ســاعت  م-عیــن ان- لحظــه ی تدر

کار  دیگــر انجــام نمــی داد. فرزنــد ایشــان    کاری را در وقــت   جــام می گرفــت و هیــچ 

می گویــد: یجانــی  حجت االســام  الر
معظم لــه در امــور درس و زندگــی  و برنامــه ی خــواب و فعالیــت  روزانه شــان  منظــم 
کــه  بیــدار  ــر از دیگــران می خوابیدنــد و ســحرها   بودنــد. ایشــان  همیشــه  شــب ها  زودت
می شــدند تــا ظهــر نمی خوابیدنــد پــس از نمازصبــح، شــروع بــه مطالعــه نمــوده  و 
یــى  یــس آمــاده  شــده و پــس از  آن  بــه پاس خگو پــس از صــرف صبحانــه، بــرای تدر

اســتفتائات و جــواب  مراجعــان  می پرداختنــد.
   ایشــان از شــب نشــینی های رایــج بیــن مــردم خیلــی پرهیــز می کردنــد و در  بســیاری  
کــه برخــی از منســوبین  آقــا  در  منزلشــان  جمــع می شــدند، مدتــی می نشســتند   اوقــات 
و بعــد از آن بــه  ســوی  اتــاق خــود رفتــه و اســتراحت می کردنــد و حاضــر نبودنــد 

برنامــه ی تنظیــم شــده ی خــود را  بــه  هــم بزننــد.2

۱ . همان، ج2، ص4.
زان )زندگی نامــه مرحــوم آیــت اهَّلل العظمــی میــرزا هاشــم آملــی(، مجلــه  ۲ . انصــاری قمــی، »نجــوم امــت: ســتاره فــرو

ص۲08-۲07. س۱۳7۲،  ش5۲،  نورعلــم، 
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16. تالش، پی گیری و جدیت

و  بــا پی گیــری  کــه انســان های موفــق  موفقیت هــا معلــول تاش هایــی اســت 

جدیــت آن را بــه دســت می آورنــد. دســتاوردها بــا تــاش بــه دســت می آینــد و 

کســب می کننــد،  کوشــش، چیــزی  کــه بــا  کســانی  بــدون آن بــه بــاد فنــا می رونــد. 

کــه ثروت هــای هنگفتــی را از پــدر، بــدون  قــدر داشــتن آن را می داننــد؛ ولــی آنانــی 

یــاد اندوهگیــن نیســتند؛ چــرا  هیــچ زحمتــی بــه ارث می برنــد، در از بیــن رفتــن آن ز

کــه بــرای بــه دســت آوردنــش نکوشــیده اند. ایــن ســنت و قانــون همیشــگی الهــی 

کــه فرمــود: اســت 
 مــا َســَعی؛1 و این کــه بــرای انســان بهــره ای جــز ســعی و کوشــش 

ّ
یــَس ِلانســان ِإل

َ
ن ل

َ
َوأ

او نیست.

ایــن قانــون، تنهــا امــور مــادی را شــامل نمی شــود، بلکــه در امــور معنــوی بیشــتر بــه 

کار می آیــد. مقــام معظــم رهبــریدر ایــن بــاره می فرمایــد:
ــه  ــه ب ک ــران ایــن اســت  ــزان و همــه ی ملــت ای ی ــه شــما عز امــروز حــرف اصلــی مــن ب
هیــچ فــردی، بــه هیــچ ملتــی و بــه هیــچ جمعیتــی، از خزانــه ی غیبــت الهــی هیــچ چیــز 
کوشــش. ملت هــای تنبــل و بى حــال، از افتخــارات  نمی دهنــد، مگــر بــا تــالش و 
ــه  ــات و ب ــه خدم ــکاره، ب ــت و بی ــای بى هّم ــرد. مجموعه ه ــد ب ــی نخواهن ــی نصیب مل

شایســتگی های بــزرگ دســت نخواهنــد یافــت. 
ّیــت و در  کننــد و زحمــت بکشــند، در بــازار معنو کــه نخواهنــد تــالش     افــرادی 
گیرشــان نخواهــد آمــد:  ســودای عشــق و ایمــان و تقــوا و فضایــل معنــوی، چیــزی 
اســت؛یعنی  این طــور  مــاّدی  دنیــای  در  هــم  ســعی. «  مــا   

ّ
اال لالنســان  »لیــس 

ــه  ــد، ب کنن ــل  ــد، ســختی ها را تحّم کنن ــکار  ــد، ابت کنن ــد، فکــر  کنن کار  ــه  ک ــى  ملت های
ّیــات  امکانــات مــاّدی و رفــاه و پیشــرفت خواهنــد رســید؛ و هــم در میــدان معنو

۱ . نجم،  آیه۳۹.
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کار  کننــد و از  کننــد، ایثــار  کننــد، مجاهــدت  کــه تــالش  این گونــه اســت. ملت هایــى 
کاری نترســند، خــدای متعــال بــه آن هــا همــه چیــز خواهــد داد.1 و فــدا

شهید آیت اهلل مطهریدر خصوص عظمت کتاب جواهر  و جایگاه آن می گوید: 
کنــون هیــچ فقیهــی خــود را از  می تــوان آن را دائــرة المعــارف فقــه شــیعه خوانــد. ا
کتــاب فقهــی مســلمین  یــن  کتــاب جواهــر، عظیم تر جواهــر بى نیــاز نمی دانــد... ایــن 
اســت و بــا توجــه بــه ایــن کــه هــر ســطر ایــن کتــاب، مطلــب علمــی اســت و مطالعــه ی 
کــه تألیــف  یــاد می خواهــد، می تــوان حــدس زد  آن یــک صفحــه، وقــت و دقــت ز
کــرد تــا چنیــن اثــر  کار  کتــاب چقــدر نیــرو بــرده اســت. ســی ســال تمــام یــک ســره  ایــن 
عظیمــی بــه وجــود آورد. ایــن کتــاب، مظهــر نبــوغ، همــت، اســتقامت، عشــق و ایمــان 

یشــتن اســت.2 کار خو یــک انســان بــه 

مطالعــه ی زندگی نامــه ی علمــا و بــزرگان دیــن، همــه درس آمــوز بــوده و بیان گــر آن 

ــه وظیفــه ی  ــا چــه تاش هــا و تحمــل چــه ســختی هایی توانســته اند ب کــه ب اســت 

بــزرگ الهــی خــود عمــل نماینــد. زندگــی هیــچ یــک از آنــان در دســت یابی بــه 

کوشــش نبــوده اســت. موفقیــت، بــدون 

زحمت بکشید!

عامــه حســن زاده آملــی از قــول استادشــان، مرحــوم آقــای شــیخ محمدتقــی آملــی 

کــه ایشــان می فرمــود:  کردنــد  نقــل 
کنــدن« همــراه باشــد. بــا  آقــا! درس خوانــدن و بــه جایــى رســیدن بایســتی بــا »جــان 
ــدر  ــد. ق ــی نمی شــود درس خوان ــد هــر فصل ــى رســید. بدانی ــه جای ــوان ب ــی نمی ت تنبل
جوانی تــان را بدانیــد. همیــن اآلن وقــت درس خوانــدن شماســت. هــر چقــدر اآلن 

ــان ســبک تر اســت. کارت بیشــتر زحمــت بکشــید، در آینــده 

یخ: ۱۳7۶/5/۲۹. ۱ . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدا، تار
۲ . مطهری، خدمات متقابل اسالم و ایران، ص ۴۳۶.
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کند1 هر که سخن با سخنی ضّم کند        قطره ای از خون جگر کم 

کاظم آملی، فرزند آیت اهلل محمدتقی آملی، نقل می کند:  دکتر 
ــه همیــن ترتیــب  ــه ُمفرطــی داشــتند و تمــام عمرشــان ب ــم عالق

ّ
ــم و تعل ــه تعلی ــدرم ب پ

ســپری شــد. در همــان دوران جوانــی پدرشــان رحلــت کردنــد و ایشــان بــا اینکــه چنــد 
گرفتنــد و بــا ایــن  فرزنــد داشــتند، بــرادران و خواهرانــش تحــت تکّفــل ایشــان قــرار 
شــرایط و مشــکالت، بــا جدّیــت بــه تحصیــل پرداختنــد و بــرای رســدن خدمــت 
اســاتید پیــاده راه  هــای طوالنــی و نامناســبی را طــی می کردنــد تــا اســتفاده علمــی 
یکــی شــب در زمســتان ســرد و برفــی خودشــان را  کــه در تار نماینــد؛ حتــی نوشــته اند 

ــم و تلّمــذ می پرداختنــد... .2
ّ
بــه اســتاد می رســاندند و بــه تعل

17. پایداری و پشت کار

صبــر و اســتقامت در مســیر پــر پیــچ و خــم طلبگــی، هــم در تحصیــل علــوم و 

کمــاالت اخاقــی و معنــوی و هــم تبلیــغ مکتــب اهــل  کســب  معــارف اســامی و 
بیــت و دفــاع از دیــن،3 یکــی از مهم تریــن عوامــل موفقیــت طلبــه می باشــد.4

   امــام خمینــی در نامــه ی عرفانــی خــود بــه فرزندشــان مرحــوم ســیداحمدآقا، 

کــرده و می فرمایــد:   ی را بــه اســتقامت در مســیر حــق ترغیــب  و
کنی هــاى دروغیــن اظهــار  گاهــی می بینــم از تهمت هــاى نــاروا و شــایعه پرا پســرم! 
یــم تــا زنــده هســتی و حرکــت می کنــی و  ناراحتــی و نگرانــی می کنــی. اوالً بایــد بگو

۱ . حسن زاده، در سایه عرفان، ص۳۱-۳0.
۲ . سبحانی، همان، ص۳8 .

ــا َصَبــُروا َوَکاُنــوا ِبآَیاِتَنــا ُیوِقُنــوَن؛ و چــون شــكیبایی کردنــد و به آیات ما یقین داشــتند،  ّمَ
َ
ْمِرَنــا ل

َ
ــًة َیْهــُدوَن ِبأ ِئّمَ

َ
َنــا ِمْنُهــْم أ

ْ
۳ . َوَجَعل

برخــی از آنــان را پیشــوایانی قــرار دادیــم کــه بــه فرمــان مــا ]مــردم را[ هدایــت می کردنــد. )ســجده، آیــه۲۴(
بِر؛  ٍب ِمَن الّصَ

َ
ًة و ل َادَفَع ِلســُوِء َاَدٍب و ل َاعــَوَن َعلی َدرِک َمطل  َمَغّبَ

َّ
ــذ

َ
یــَس َشــیٌء َاحَمــَد َعاِقَبــًة و ل َال

َ
۴ . َعــن َامیِرالُمؤِمنیــنj: ل

هیــچ چیــز بیــش از صبــر، عاقبتــش نیكوتــر و فرجامــش لذیذتــر و بازدارنده تــر از ادب و ناشایســت و یــاری کننده تــر بــرای نیل به 
مقصود نیســت. )تمیمی آمدی، غررالحكم و دررالكلم، ح7508(
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ــر  ــو اجتناب ناپذی ــو را منشــأ تأثیــرى بداننــد انتقــاد و تهمــت و شایعه ســازى علیــه ت ت
کــه  کــس  آن  اســت.  فــراوان  و حســادت ها  روز افــزون  توقعــات  و  یــاد  ز عقده هــا 
گزنــد بدخواهــان نمی توانــد  فعالیــت دارد، گرچــه صــد در صــد بــراى خــدا باشــد، از 
یى نرســیده  یاســت جز بــه دور باشــد. مــن خــود یــک عالــم بزرگــوار متقــی را کــه تــا بــه ر
 مــورد تســالم اهــل علــم 

ً
ــا یب ــراى او جــز خیــر بــه حســب نــوع نمی گفتنــد و تقر بــود، ب

و دیگــران بــود. بــه مجــرد آن کــه توجــه نفــوس بــه او شــد و شــاخصیتی دنیــاوى و لــو 
کــرد، مــورد تهمــت و اذیــت شــد و حســادت ها و  ناچیــز نســبت بــه مقامــش پیــدا 
 بایــد 

ً
عقده هــا بــه جــوش آمــد و تــا در قیــد حیــات بــود، ایــن مســایل نیــز بــود و ثانیــا

بدانــی کــه ایمــان بــه وحــدت اهّلل و وحــدت معبــود و وحــدت مؤثــر آن چنان کــه بایــد و 
کلمــه اســت و  یــن  کــه بزرگ تر کلمــه توحیــد را  کــن  شــاید بــه قلبــت نرســیده.  کوشــش 

ــه قلبــت برســانی... . 1 ــه اســت، از عقلــت ب یــن جمل واالتر

صبر و تحمل در برابر سختی ها

ــر  دنیــا خانــه ی ســختی و رنــج اســت و همــواره مشــکات، مصیبت هــا و باهــا ب

گهــواره ی رنــج  کــه در  کســانی هســتند  انســان هجــوم می آورنــد. افــراد نیرومنــد 

کننــد؛  پــرورش یافته انــد. آن هــا می تواننــد در برابــر طوفان هــای مصایــب مقاومــت 

کرده انــد، بــا یــک نســیم ســرد،  کــه در مهــد عــزت و نعمــت رشــد  کســانی  ولــی 
کنــده می شــوند.2 ــاد شــدید از جــای  ــا یــک ب پژمــرده  و ب

   مــوالی متقیــان علیکــه بــه قــوت بــازو و عظمــت روح و ثبــات در برابــر 

می فرمایــد: اســت،  معــروف  حــوادث 
گــر از مــن بپرســند کــه ایــن شــجاعت جســمی و قــدرت روحــی شــما معلول چیســت؟  ا
کــه غــذای روزانــه ی شــما نــان جــو و نمــک و ســرکه اســت، مــن در  در صورتــی 

۱ . امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۲، ص۳۶0 و ۳۶۱. 
زی مردان بزرگ، ص۱5۶. ۲ . ر.ک: سبحانی، رمز پیرو
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یــر آفتــاب  یــم: درختــان بیابانــی کــه در ســنگالخ ها و ز پاســخ ایــن دســته چنیــن می گو
کــه در لــب  گیاهانــی  یباننــد، از درختــان و  گر ســوزان بــا صــد عوامــل تلــخ دســت بــه 

یبــار پــرورش یافته انــد، محکم تــر و بادوام ترنــد.  جو
کــه در مهــد نعمــت و در آغــوش نــوازش باغبــان پــرورش  یبــار     درختــان لــب جو
کــه  یافته انــد، بــا مشــکالت و مصایــب خــوی نگرفته انــد؛ ولــی درختــان بیابانــی 
بــى آن هــا بادهــای  در آغــوش مشــکالت بــزرگ شــده اند، فرزنــد مصایب انــد و مر

اســت.1 و بى بارانــی  کم آبــى  آفتــاب داغ،  ســوزان، 

کســانی در برابــر مشــکات و باهــا ســربلند  تجربه هــای بســیار نشــان می دهــد 

کــه صبــر و تحمــل را پیشــه ی خــود ســاخته و بــا وزش نســیمی، بردبــاری  شــده اند 

کرده انــد. ایــن ســخن را همــواره بایــد در یــاد  خــود را از دســت نــداده و تحمــل 

ــا اندکــی  کــه مشــکات و ســختی ها، رشــد دهنــده ی انســان هســتند و ب داشــت 

گــذارد. هــم در امــور مــادی و  ــد همــه ی آن هــا را پشــت ســر  صبــر و تحمــل می توان

کــرد. ــرار نگیــرد، رشــد نخواهــد  ــا انســان در ســختی و فشــار ق هــم در معنــوی، ت

که از جعرانه آموخت درسی 

یکی از دانشمندان بزرگ مشهور به »ابوجعرانه«، موفقیت خود را در درس آموزی 

ی می گوید:  از حشره ایی )شبیه سوسک( به نام »جعرانه« می داند. و
که می خواهد  کنار ستونی نشسته بودم. جعرانه ای دیدم  در مسجد جامع دمشق، 
که باالی ستون می سوخت، بنشیند. من از اول  کنار شعله ای  از ستون باال برود و 
کرد باال برود، ولی  کنار آن ستون بودم. حشره هفت صد بار سعی  شب تا صبح، 
یرا ستون صاف و لغزنده بود. از تالش و همت آن  هر بار به پایین سقوط می کرد؛ ز
گرفتم و وقتی بازگشتم، دیدم حشره به  کردم و بعد برخاستم و وضو  حشره تعجب 

۱ . نهج البالغه، نامه ۴5.
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کنار شعله ی چراغ پى سوز آرمیده است.1  باالی ستون رفته است و 

پیروزی بر مشکالت طاقت فرسا

کــردن یــک شــمع یــا روغــن چــراغ  مامهــدى نراقیمــّدت طوالنــی از فراهــم 

یــک خــود در می مانــد؛ ولــی هرگــز  بــراى اســتفاده از روشــنایی در حجــره  ی تار

سســتی بــه دل راه نمی دهــد و تصمیــم بــه صبــر می گیــرد. از حجــره خــارج شــده، 

بــه ســوى انتهــاى حیــاط مدرســه مــی رود. در آن جــا بســاط مطالعــه را پهــن می کنــد 

و بــا اســتفاده از روشــنایی چراغ هــاى وضوخانــه و دستشــویی مدرســه بــه تحقیــق 

ــا پاســی از شــب ادامــه می دهــد.2  و تــاش خویــش ت

تأثیر قطره های باران

ی در  کی، دانشــمند قــرن هفتــم هجــری بســیار جالــب اســت. و سرگذشــت ســکا

ی مأیــوس  کــرد. بــا این کــه آمــوزگار او از موفقیــت و ســی ســالگی تحصیــل را آغــاز 

ــرای درک  ــوزگار ب ــا شــور و پشــت کار عجیبــی مشــغول تحصیــل شــد. آم ــود، او ب ب

کــرد و آن یــک مســأله از  ی، مســأله ی ســاده ای را طــرح  هــوش و زمینــه ی فهــم و

ک می شــود. اســتاد آن را چنیــن  کــه پوســت ســگ بــا دباغــی پــا فقــه شــافعی بــود 

یــاد  کی آن را ز ک می شــود.« ســکا مطــرح ســاخت: »پوســت ســگ بــا دباغــی پــا

کــرد و بــا شــور و شــوق آمــاده ی درس پــس دادن بــود. تکــرار 

کی پرسید که مسأله ی  گردان از سکا    فردای آن روز معلم در میان انبوهی از شا

ک  گفت پوست استاد با دباغی پا گفت: »سگ  گهان  کی نا دیروز چه بود؟ سکا

گردان و معلم بلند شد؛ ولی روح آن  می شود.« در این لحظه، شلیک خنده ی شا

زی مردان بزرگ، ص۴5. ۱ . سبحانی، رمز پیرو
۲ . خوانساری، روضات الجنات، ج۱، ص.۶۲5
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که از این عدم موفقیت در امتحان شکست  نوآموز سال مند به اندازه ای توانا بود 

گام زد؛ ولی به علت باال بودن سن، تحصیل  نخورد و ده سال تمام در این راه 

باران  اثر ریزش  و  برای حفظ درس به صحرا رفته  نبود. روزی  او رضایت بخش 

گفت: هرگز  گرفت و  کرد. او از دیدن این منظره پند  ی صخره ای مشاهده  را رو

گر قطرات دانش، بسان آب باران  دل و روح من سخت تر از این سنگ نیست. ا

او  گذارد.  روان من خواهد  اثر نیکویی در  به طور مسلم  کند،  در دل من ریزش 

به شهر بازگشت و با شور زاید الوصفی مشغول تحصیل شد و بر اثر استقامت و 

انتشار  کتابی در علوم عربی  ی  گردید. و ادبیات عرب  نوابغ  از  پشت کار، یکی 
یس در دانشکده های اسامی بود.1 که مدت ها محور تدر داد 

گه بسنگی دچار گشت نا کوهسار                      بره  جدا شد یکی چشمه از 

کرده راهی ده ای نیکبخت  کرم  گفت با سنگ سخت                     به نرمی چنین 

گفت: دور ای پسر!  گران سنگ تیره دل سخت سر               زدش سیلی و 

که پیش تو جنبم زجای!  که  ای تو،   نجنبیدم از سیل زورآزمای             

کرد کندن در ِاستاد و ابرام   نشد چشمه از پاسخ سنگ سرد                       به 

کزین ســنگ خارا رهی برگشــود کوشش نمود                       ید و  کار کند و   بسی 

کماهی رسی کوشش به هر چیز خواهی رسی                 به هر چیز خواهی  ز 

که از یأس جز مرگ ناید به بار کارگر باش و امیدوار                                                  برو 
کارها                                        شود سهل پیش تو دشوارها 2 گرت پایداری است در 

۱ . همان، ص۴۹-۴۶.
یات، شماره 7۳. ۲ . ملک الشعرای بهار، مثنو
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کــه در جامعــه  روحانیــت بــه دلیــل جایــگاه دینــی و نقــش اجتماعــی ویــژه ای 

یــادی در هدایــت و اصــاح یــا فســاد  اســامی دارد، دارای تأثیرگــزاری بســیار ز

در  همــواره  آنــان،  اجتماعــی  و  فــردی  منــش  و  گفتــار  و  رفتــار  اســت.  جامعــه 

ــر  کانــون توجــه خــاص جامعــه بــوده اســت. از ایــن جهــت، وظیفــه ی ســنگینی ب

عهــده ی روحانیــت قــرار دارد و همــواره بایــد مراقــب باشــد تــا بــه عنــوان نماینــده  و 

نمایاننــده ی دیــن، آســیبی بــه دیــن داری مــردم در جامعــه ی اســامی  وارد نشــود. 

در فرمایــش حضــرت امــام خمینــی اشــاره ی دقیقــی بــه ایــن مســأله شــده و 

خطــاب بــه طــاب و روحانیــت آمــده اســت:
کــه امــروز در ایــن حوزه هــا تحصیــل می کنیــد و می خواهیــد فــردا رهبــری و  شــما 
گرفتــن  یــد، خیــال نکنیــد تنهــا وظیفــه ی شــما، یــاد  هدایــت جامعــه را بــه عهــده بگیر
ــن  ــد در ای ــد. شــما بای ی ــز دار مشــتی اصطالحــات می باشــد؛ وظیفه هــای دیگــری نی
کــه وقتــی بــه یــک شــهر یــا ده رفتیــد،  کنیــد  ید و تربیــت  حوزه هــا خــود را چنــان بســاز

کنیــد و مهــذب نماییــد.  بتوانیــد اهالــی آن جــا را هدایــت 
ــد، خــود مهــذب و ســاخته شــده  ــه رفتی ــز فق ــی از مرک ــه وقت ک ــع اســت     از شــما توق
ید و طبــق آداب و دســتورات اخالقــی اســالمی آنــان  باشــید تــا بتوانیــد مــردم را بســاز
ــد،  ــم، خــود را اصــالح نکردی ــز عل ــر خــدای نخواســته در مرک گ ــا ا ــد؛ ام کنی را تربیــت 
یــد، العیــاذ بــاهّلل، مــردم را منحــرف  کــه برو یــات کســب ننمودیــد، بــه هــر جــا  معنو
یــد.  ســاخته، بــه اســالم و روحانیــت بدبیــن خواهیــد کــرد. شــما وظایــف ســنگینی دار
گــر در حوزه هــا بــه وظایــف خــود عمــل نکنیــد و در صــدد تهذیــب خــود نباشــید  ا
ــی را درســت  ــی و فقه ــوده، مســائل اصول ــد اصطــالح ب ــن چن گرفت ــال فرا و فقــط دنب
ــد  ــرای اســالم و جامعــه ی اســالمی مضــر خواهی ــه خــدای نخواســته ب ــد، در آتی کنی
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ید.  ــردم شــو ــاهّلل، موجــب انحــراف و گمراهــی م ــاذ ب ــود. ممکــن اســت، العی ب
از اسالم  گمراه شده،  نفر  ناروای شما یک  رفتار  و  کردار  و  به سبب اعمال  گر  ا    
گردد؛  قبول  شما  توبه ی  است  مشکل  و  می باشید  کبایر  اعظم  مرتکب  برگردد، 
گر یک نفر هدایت یابد، به حسب روایت »بهتر است از آن چه آفتاب بر آن  چنان که ا
می تابد«.1 مسؤولیت شما خیلی سنگین است. وظایف شما غیر از وظایف عامه ی 
که برای عامه ی مردم مباح است، برای شما جایز  مردم می باشد. چه بسا اموری 
نیست، و ممکن است حرام باشد. مردم، ارتکاب بسیاری از امور مباحه را از شما 
گر خدای نخواسته از شما سر  انتظار ندارند؛ چه رسد به اعمال پست نامشروع که ا

بزند، مردم را نسبت به اسالم و جامعه ی روحانیت بدبین می سازد. 
ــر خــالف انتظــار اســت، مشــاهده  ــه ب ک ــی  ــردم از شــما عمل ــر م گ درد این جاســت ا
ــه از فــرد. ای کاش از  ــد؛ ن کننــد، از دیــن منحــرف می شــوند، از روحانیــت برمی گردن
گــر از یــک روحانــی، عملــی  فــرد برمی گشــتند و بــه یــک فــرد بدبیــن می شــدند؛ ولــی ا
کــه در  یــه و تحلیــل نمی کننــد. هم چنــان  کــت ببیننــد، تجز ناشایســت و برخــالف نزا
ــان اداری هــا اشــخاص  ــراد نادرســت و منحــرف وجــود دارد و در می ــان کســبه ، اف می
فاســد و زشــتکار دیــده می شــود، ممکــن اســت در میــان روحانیــون نیــز یــک یــا 
ــالن  ــد ف ین ــد، می گو کن ــی خــالف  ــر بقال گ ــذا ا ــح و منحــرف باشــد؛ ل ــر ناصال ــد نف چن
ــه می شــود  گفت ــردد،  گ ــر یــک عطــار عمــل زشــتی مرتکــب  گ بقــال خالفــکار اســت. ا
گــر آخونــدی عمــل ناشایســته ای انجــام دهــد،  فــالن عطــار زشــتکار اســت؛ لیکــن ا
گنــاه  گفتــه می شــود آخوندهــا بدنــد. ...  ینــد فــالن آخونــد منحــرف اســت؛  نمی گو

ــرای اســالم و جامعــه اســالمی خیلــی ضــرر دارد.  ــم ب عال
بــر  کــرده،  گــر معصیتــی مرتکــب شــود، فقــط خــود را بدبخــت  ا عــوام و جاهــل 
گــر عاِلمــی منحــرف شــود و بــه عمــل  یشــتن ضــرر وارد ســاخته اســت؛ لیکــن ا خو
یــان وارد  کــرده، بــر اســالم و علمــای اســالم ز مــی را منحــرف 

َ
زشــتی دســت زنــد، عال

کــه بــه  کــه اهــل جهنــم از بــوی تعفــن عالمــی  ســاخته اســت. این کــه در روایــت آمــده 

کتاب الجهاد، باب الدعاء إلی السالم قبل القتال، ح۲. کافی، ج5، ص۳۶،  کلینی، فروع   . ۱
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ــا بیــن  کــه در دنی ــرای همیــن اســت  علــم خــود عمــل نکــرده، متــأذی مــی شــوند،1 ب
ــرق بســیار وجــود  ــه ی اســالمی ف ــه اســالم و جامع ــع و ضــرر ب ــم و جاهــل در نف عال
گــر عالمــی منحــرف شــد، ممکــن اســت امتــی را منحــرف ســاخته، بــه عفونــت  دارد. ا
گــر عالمــی مهــذب باشــد، اخــالق و آداب اســالمی را رعایــت نمایــد،  بکشــد و ا
جامعــه  را مهــذب و هدایــت می کنــد. ...وقتــی بنــا باشــد عاِلمــی مفســده جو و خبیــث 
باشــد، جامعــه ای را بــه عفونــت می کشــد؛ منتهــی در ایــن دنیــا، بــوی تعفــن آن را 
شــامه ها احســاس نمی کنــد؛ لیکــن در عالــم آخــرت، بــوی تعفــن آن درک می گــردد؛ 
ولــی یــک نفــر عــوام، نمی توانــد چنیــن فســاد و آلودگــی ای در جامعــه اســالمی بــه بــار 
یــت داشــته  کــه داعیــه امامــت و مهدو آورد. عــوام، هیــچ گاه بــه خــود اجــازه نمی دهــد 
ــه  ــى را ب ــه دنیای ک ــم فاســد اســت  ــن، عاِل ــد. ای کن ــوت و الوهیــت  باشــد، ادعــای نب

ــم.2«3
َ
ــَد العال ــم، َفَس ــَد الَعاِل فســاد می کشــاند: »ِاذا َفَس

در این فصل به بیان نکته های عبرت آموز و تجربه های تلخ حوزه های علمیه 

از زندگی علمای سوء خواهیم پرداخت تا طاب و روحانیان با مطالعه ی آن و 

اندیشه در افکار و رفتار این افراد، خود را از گزند چنین آسیب هایی حفظ نمایند.

لِســَنِتُكم، ِلَیــَروا ِمنُكــم الجتهــاَد و الّصــدَق و الــَورَع؛ بــا غیــر از 
َ
۱ . امــام صــادق فرمــود: ُکونــوا ُدعــاَة للّنــاس ِبالَخیــر ِبَغیــِر أ

زبــان، دعوت کننــدگان مــردم بــه ســوی خوبــی باشــید تــا از شــما تــالش و راســتی و پرهیــزکاری ببیننــد. )کلینــی،  الكافــی، 
ج۳، ص۱۶۴(

کتــاب »منهــاج  ــت دیگــری اخــذ شــده اســت. البتــه در  ــدارد و از روای ــی وجــود ن ــن عبــارت در متــون روای ۲ . ظاهــرا ای
یــی، منهــاج البراعــه فــی شــرح  یــی ایــن عبــارت آمــده اســت. )خو البراعــه فــی شــرح نهــج البالغــه« مرحــوم آیــت اهَّلل خو
َعاِلــِم  ُتْفِســُد َعَواِلــم ؛ لغــزش عالــم، عالمــی را فاســد 

ْ
ــُة ال

َّ
نهــج البالغــه، ج۶، ص۱8۶(؛ اصــل روایــت چنیــن اســت: »َزل

ى، شــرح غــرر الحكــم و درر الكلــم، ج ۴، ص۱0۹( ــا جمــال خوانســار می کنــد.« )آق
۳ . امام خمینی، جهاد اکبر، ص۱8.
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1. نیت ناخالص

ی را خوانــده، ولــی پــس از مدتــی تغییــر  کــه دروس حــوزو مطالعــه ی زندگــی کســانی 

کــه لبــاس روحانیــت  ی خــود  خــارج شــدند یــا در حالــی  جهــت داده و از زّی حــوزو

می دهــد  نشــان  زدنــد،  اســام  و  روحانیــت  یشــه  ر بــه  تیشــه  و  داشــته  تــن  بــر 

کــه بســیاری از آن هــا از اول بــا نیــت الهــی وارد حــوزه نشــده اند و بــا اهــداف و 

گذاشــته اند. انگیزه هــای مــادی و دنیــوی، پــای در ایــن راه 

یط 2. افراط و تفر

یــاده  »فــرط« بــه معنــای خــروج از حــد معیــن اســت. هــرگاه خــروج در جهــت ز

کوتاهــی و سســتی و  گــر در جهــت  گرفتــن باشــد، »افــراط« و ا از انــدازه و پیشــی 

ی،  کاســتی باشــد، »تفریــط« خوانــده می شــود. »اعتــدال«، بــه معنــای میانــه رو

حــد وســط افــراط و تفریــط اســت. 

کام معصومــان، افــراط و تفریــط مذمــت شــده اســت. امیــر مؤمنــان     در 

ــود،   ــای خ کاره ــه در  ک ــد  ــاره می کنن ــرادی اش ــی اف ــای اخاق ــه ویژگی ه علیب

ــد و می فرماینــد: ــا تفریــط دارن ــراط ی اف
ین  کــه شــگفت تر یختــه شــده  بــه یکــی از رگ هــاى بــدن ایــن انســان، پــاره  گوشــتی آو
کــه در آن مایه هــاى حکمــت و ضــد آن از غیــر  عضــو بــدن اوســت؛ و آن قلــب اســت 
ــر آن  ــر طمــع ب گ ــدوار باشــد، طمــع او را خــوار ســازد؛ و ا ــر امی گ حکمــت وجــود دارد: ا
گیــرد، غــم  گــر ناامیــدى او را فــرا  روآور شــود، حــرص و آز آن را از پــاى در آورد؛ و ا
گــردد، شــدت خشــم  گــر خشــم و غضــب بــر او مســتولی  حســرت او را بکشــد؛ و ا
یشــتن دارى را از یــاد ببــرد؛  گــردد، خو گــر خوشــنودى یــار او  گیــرد؛ و ا بــر او ســخت 
ــاط و محافظــه کارى او را ســرگرم ســازد؛ و  ــرد، احتی گی ــرا  ــه او را ف گ ــه نا ــرس ب ــر ت گ و ا
گــر مصیبتــی بــر او رو آورد،  یــاده آســوده خاطــر شــود، دچــار غفلــت می  گــردد؛ و ا گــر ز ا
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گــر  گــر بــه مالــی برســد، بى نیــازى او را بــه طغیــان وادارد؛ و ا کنــد؛ ا بى تابــى او را رســوا 
یــاد ســیر شــود، از شــکم پرى رنجیــده  گــر ز گــردد؛ و ا گرفتــار بــال  از بى  چیــزى رنــج بــرد، 
یادتــی او را  یــان رســاند و هــر نــوع ز شــود؛ بنابرایــن هــر نــوع کاســتی و کوتاهــی او را ز

کنــد.1 فاســد 

کــه  در ســخن دیگــری، حضــرت افراطی هــا و تفریطی هــا را افــراد نادانــی می دانــد 

کوتاهــی. کاســتی و  ی دارنــد یــا  یــاده رو کارهایشــان، یــا ز همــواره در 
طــا؛2 دیــده نمی شــود نــادان، مگــر آن کــه تنــدرو اســت  ْو ُمَفّرِ

َ
 أ

ً
 ُمْفِرطــا

َ
 ِإّل

ُ
َجاِهــل

ْ
ى ال َل ُتــَر

کنــدرو )بــه حــّد و انــدازه خــود نمی رســد(. )از حــّد و انــدازه خــود می گــذرد( یــا 

کــه دارای چنیــن ویژگی هــای اخاقــی هســتند، معمــوال از اعتــدال  و  افــرادی 

ی  ی فاصلــه دارنــد و بــه ســبب ایــن فاصلــه، رفتارهایشــان نیــز از میانــه رو میانــه رو

ــوند. ــار می ش ــط در رفت ــراط و تفری ــای اف ــار خط ــوده و دچ ــه دور ب ب

هــر افراطــی، اغلــب تفریطــی در پــی دارد و هــر تفریطــی، افراطــی. بــا نمونه هایــی 

از ایــن اشــخاص در ادامــه آشــنا می شــویم.       

رفتارهای مقدس مآبانه 

آیت اهلل مجتهدی در درس اخاق خود می فرماید: 
طلبــه بایــد عــالوه بــر درس، اهــل نوافــل و مســتحبات و تعقیبــات نمــاز باشــد. 
یــارت و دعــای هــر روز را بخــوان. بعــد از نمازهــا تعیقیبــات وارده در مفاتیــح  ...ز

ْضــَدادًا 
َ
ِحْكَمــِه َو أ

ْ
ــُه َمــَواّدَ ِمــَن ال

َ
ّنَ ل

َ
ــُب َو َذِلــَک أ

ْ
َقل

ْ
ْعَجــُب َمــا ِفیــِه َو َذِلــَک ال

َ
ْنَســاِن َبْضَعــٌه ِهــَی أ ِ

ْ
ا اإل

َ
ــَق ِبِنَیــاِط َهــذ ِ

ّ
َقــْد ُعل

َ
۱ . ل

َســُف 
َ ْ
ــُه ال

َ
ُس َقَتل

ْ
َیــأ

ْ
َكــُه ال

َ
ِحــْرُص َو ِإْن َمل

ْ
َكــُه ال

َ
ْهل

َ
َمــُع أ َمــُع َو ِإْن َهــاَج ِبــِه الّطَ ــُه الّطَ

َّ
َذل

َ
َجــاُء أ ــُه الّرَ

َ
ِمــْن ِخاَلِفَهــا: َفــِإْن َســَنَح ل

ُر َو ِإِن 
َ

َحــذ
ْ
ُه ال

َ
ــَغل َخــْوُف َش

ْ
ــُه ال

َ
ــَظ َو ِإْن َغال

ُ
َحّف َضــی َنِســَی الّتَ ــَعَدُه الّرِ ْس

َ
ــُظ َو ِإْن أ َغْی

ْ
ــِه ال  ِب

َ
ــَتّد َغَضــُب اْش

ْ
ــُه ال

َ
ــَرَض ل َو ِإْن َع

ُه 
َ
َفاَقــُه َشــَغل

ْ
ْتــُه ال

َ
َجــَزُع َو ِإْن َعّض

ْ
َصاَبْتــُه ُمِصیَبــٌه َفَضَحــُه ال

َ
ِغَنــی َو ِإْن أ

ْ
ْطَغــاُه ال

َ
 أ

ً
َفــاَد َمــال

َ
ُه َو ِإْن أ ِغــّرَ

ْ
َبْتُه ال

َ
ْمــُر اْســَتل

َ ْ
ــُه ال

َ
َســَع ل اّتَ

ــُه 
َ
 ِإْفــَراٍط ل

ُ
ُکّل ــِه ُمِضــّرٌ َو   َتْقِصیــٍر ِب

ُ
ِبْطَنــُه َفــُكّل

ْ
ْتــُه ال

َ
َکّظ ــَبُع  ــِه الّشِ ْفــَرَط ِب

َ
ْعــُف َو ِإْن أ

َ
ــِه الّض ُجــوُع َقَعــَد ِب

ْ
َبــاَلُء َو ِإْن َجَهــَدُه ال

ْ
ال

ُمْفِســٌد. )نهــج البالغــه،  حكمــت ۱05(
۲ . نهج البالغه، حكمت ۶7.



فرازها و فرودها! / علل و عوامل صعود و سقوط اهل علم118

کــه بــه درس  یــاد باشــد، بــه حــدی  الجنــان را بخــوان. البتــه مقدســی طلبــه نبایــد ز
کــه اصــال  لطمــه بزنــد. ... مقدســی طلبــه هــم بایــد متوســط باشــد. ایــن طــور نباشــد 
تعقیبــات نمــاز یــا نمــاز شــب و اعمــال مســتحبی را نخوانــد و یــا این کــه تمــام اوقــات 
خــود را بــه این گونــه اعمــال بگذرانــد و یــا وقتــی بــه قــم مــی رود، بــه مســجد جمکــران 
نــرود و ایــن طــور هــم نباشــد در ایــام درســی، کالس و درس و بحــث خــود را تعطیــل 

و مثــال عــازم قــم و جمکــران و یــا دیگــر عتبــات عالیــات شــود.
ــاد  ی ــن مقدســی ز ــروی. ای ــال مشــهد ب ــروی؛ مث ــه مســافرت ب ــام درســی، ب ــد ای    نبای
بــال مشــرف می شــدند،  کر کــه ایــام درســی بــه  اســت. مقــدس اردبیلیگاهــی 
یــرا ایــام درســی  نمازشــان را جمــع می خواندنــد و می فرمودنــد: احتیــاط می کنــم؛ ز
کــه اهــل  کــرده و بــه این جــا آمــده ام. طلبــه ای  اســت و درس واجــب بــوده و مــن رهــا 
گــر شــب درســی،  شهرســتان اســت و از شــهر و دیــار خــود آمــده، درس بخوانــد، ا
کــه هــر  هیــأت بــرود؛ یعنــی برگــردد بــه شهرســتان خــود، بــه خاطــر مراســم و هیأتــی 
ســال در شــهر خــود برگــزار می گــردد، بــه نحــوی کــه مجبــور شــود در ســر کالس حاضــر 

ــدارد. ــده ای ن کار و عمــل او فای ــن  نشــود، ای
کــه نمی توانــد بــه شهرســتان  گــر اصــال هــم در مراســم و هیأت هــا نــرود؛ یعنــی حــاال     ا
بــرود، در حــوزه ی درس خــودش هــم در مراســم شــرکت نداشــته باشــد، آن هــم 
یــاد  فایــده نــدارد. مقدســی بایــد بــه انــدازه ای باشــد کــه بــه درس لطمــه نزنــد. نبایــد ز

کــه اصــال حــرف نزنــی و شــوخی نکنــی و نخنــدی. مقــدس باشــی 
ــا  ــر ســر می گذاشــت و ب ــود. کالهــی ب ــد یکــی از طلبه هــا همیــن طــور ب    نقــل می کنن
کســی هــم او را خنــدان نمی دیــد و  کســی نــه حــرف مــی زد و نــه شــوخی می کــرد. 
کــه بقیــه طلبه هــا می گفتنــد  خیلــی ســنگین و آیت اللهــی راه می رفــت؛ بــه حــدی 
 ایــن آقــا در آینــده از علمــای بــزرگ می شــود و ســیمش بــه ملکــوت اعلــی وصــل 

ً
حتمــا

اســت و ممکــن اســت بــا امــام زمــان هــم در ارتبــاط باشــد؛ امــا بعــد از مدتــی 
دیدنــد کــه در کالس درس شــرکت نمی کنــد و غایــب اســت. مدتــی بعــد، او را دیدنــد 
یاد اســت.  کــه محاســنش را تراشــیده، از طلبگــی بیــرون رفتــه! ایــن عاقبــت مقدســی ز
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 شــوخی نمی کننــد و نمی خندنــد و حــرف نمی زننــد، بایــد برحــذر 
ً
کــه اصــال از کســانی 

گاهــی بــا هــم مــزاح می کننــد و می خندنــد.1 کــه علمــا هــم  بــود؛ چــرا 

یــخ حوزه هــای علمیــه، افــرادی وجــود دارند که از راه مســتقیم منحرف  در طــول تار

ــد. بررســی علــل انحــراف آن هــا  کرده ان ــه حوزه هــا وارد  شــده و خســارت هایی را ب

بــه طــور قطــع آموزنــده خواهــد بــود.

قــم  علمیــه ی  حــوزه  ی  دانش آموخته هــای  از  یکــی  َحَکمــی زاده،  کبــر  علی ا    

کشــیده شــد. افــراط و تفریــط را از جملــه  کار او بــه انحــراف  کــه ســرانجام  بــود 

ــواده خــود بســیار  علت هــای انحــراف او دانســته اند. حکمــی زاده نســبت بــه خان

ی در دوران طلبگــی، بــه  ی داشــت. و یــاده رو ســخت می گرفــت و در رفتــار خــود ز

تقــوا و زهــد مشــهور بــود، ولــی ســرانجام بــه مقابلــه بــا روحانیــت و دیــن پرداخــت.

   در خاطرات مرحوم آیت اهلل سیدحسین ُبَدال آمده است:
کــه  گونــه ای  یــادی از خــود نشــان مــی داد. بــه  حکمــی زاده غیــرت دینــی و ناموســی ز
هــرگاه بــه مســافرت می رفــت، هیــچ کــس حــق نداشــت بــه خانــه ی او رفــت و آمــد 
کنــد و همســر او هــم حــق نداشــت بــه جایــى بــرود. بــه خــادم پیــر مدرســه ســپرده بــود 
کــه روزی یــک قــرص نــان و هــر دو روز، دو ســیر و نیــم گوشــت بــرای همســرش بــه در 
کــه می خواســت بــرای تبلیــغ بــه مســافرت بــرود، همســر او حاملــه  منــزل ببــرد. یک بــار 
پــان در  گــر همســر چو گفتــم: نــرو. گفــت: ا بــود و وقــت زایمانــش نزدیــک بــود. بــه او 
گوســفندانش هــم در بیابــان رهــا باشــند و در حــال زایمــان  حــال زایمــان باشــد و 
گــوش نــداد و بــه مســافرت رفــت و  پــان چیســت؟ بــه هــر حــال،  باشــند، وظیفــه  چو
کــرد و خــود بــه تنهایــى، فرزنــدش  همســرش، تنهــا در خانــه بــدون قابلــه وضــع حمــل 
گــره  ــود نــاف فرزنــدش را  یــد؛ امــا چــون یــادش رفتــه ب ــا آورد و نافــش را بر ــه دنی را ب

یــادی از آن نــوزاد رفــت و جــان داد. بزنــد، خــون ز

۱ . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص۲۲۹-۲۲8.
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کــه در  کبــر حکمــی زاده بــه تهــران منتقــل و در جایــى مســتقر شــد  کم کــم علی ا    
کــه آن روز همســر حاملــه ات  گفتــم: تــو  یــادی بــود. بــه او  معــرض رفــت و آمــد افــراد ز
کــه جــان  کــردی و نگذاشــتی کســی بــا او رفــت و آمــد داشــته باشــد، تــا جایــى  را رهــا 
بچــه ات در ایــن راه از دســت رفــت، حــاال در ایــن موقعّیــت، همســرت را در چنیــن 
کــه وضــع  کــرده ای؟ گفــت: مهــم نیســت؛ بــه او کاری ندارنــد! فهمیــدم  کن  جایــى ســا

کــرده اســت.1 روحــی و اعتقــادی او تغییــر 

آیت اهلل ابوترابی با نقل خاطره ی باال می نویسد: 
دو نکتــه از دوران قبــل از انحــراف حکمــی زاده قابــل توجــه بســیار اســت: یکــی 
یگــی در دهــان داشــت  آن کــه، او در آن دوران آن قــدر زاهــد و باتقــوا بــود کــه همیشــه ر
تــا حــرف بیهــوده نزنــد؛ و دیگــر این کــه در حفــظ نامــوس خــود بــه قــدری ســخت گیر 

کــه همســرش را بــه خطــر انداخــت و در ایــن راه فرزنــدش از دنیــا رفــت. بــود 
یــان، نشــان از تندروی هــای بى مالکــی در زندگــی اوســت کــه نوعــی عــدم     هــر دو جر
یعت، در زندگــی او اثبــات می کنــد. بــه  تعــادل و یــا خود محــوری را در عمــل بــه شــر
ــام تقــوا و خــودداری  ــه ن ــرای همیشــه، آن هــم ب یــگ در دهــان ب عــالوه، گذاشــتن ر
گفتــن، بیشــتر از آن کــه نشــان تقــوا باشــد، نشــان از نوعــی خود نمایــى و  از ســخن 
کاری اســت و بــه ســادگی نمی تــوان آن را در مــورد کســانی ماننــد او خالصانــه  یــا ر
یشــه آن را در ایــن مــورد، تمایــل بــه شــهرت و وجاهــت عمومــی  گــر ر دانســت و ا
کار دوم او نیــز، صــرف نظــر  کارهــای بعــدی او هماهنگ تــر اســت2 و  بــا  بدانیــم، 
کــی از نوعــی بى رحمــی و اســتبداد رأی در اداره ی زندگــی  از غیــرت افراطــی، حا
ــه  ــا مجــازات آن بدانیــم، بى جــا ب ــوان مکافــات ی ــه عن ــر بدعاقبتــی را ب گ ــه ا ک اســت 

۱ . ابوترابــی، اســرار حســن عاقبــت و ســوء عاقبــت، ج۲، ص۱۹۹-۲00، بــه نقــل از: مرکــز اســناد انقــالب اســالمی، هفتــاد 
ســال خاطــره از آیــت اهَّلل سیدحســین بــدل، ص85-87 و ۲۱۳-۱۹5.

یــاد حــرف زدن  یــک در دهــان بــه وســیله ی بعضــی از بــزرگان اخــالق و عرفــان، بــرای جلوگیــری از ز گذاشــتن ر  . ۲
کــه می توانســتند از اظهــار آن خــودداری  یــا نبــوده اســت و تــا جایــی  اتفــاق افتــاده اســت؛ ولــی بــه منظــور خودنمایــی و ر
بــا توجــه بــه  گذاشــتن در دهــان توســط حكمــی زاده،  یــگ  کــه ر می کردنــد؛ امــا آیــت اهَّلل ابوترابــی نتیجــه می گیرنــد 

کارهــای بعــدی او، نشــان از تمایــل بــه شــهرت و وجاهــت عمومــی بــوده اســت.



121 فصل دوم: علل و عوامل سقوط و انحطاط اهل علم

یشــه های  ین ر ــوان اساســی تر ــه عن ــوان ب ــن، دو عامــل را می ت نظــر نمی رســد. بنابرای
ــه حســاب آورد.1 ــی انحــراف او ب باطن

کــه رفتارهــای افراطــی و مقدس مآبانــه انجــام می دهنــد، معمــوال دارای  کســانی 

ــد. رفتارهــای  ــوده و برداشــت های نادرســت از اســام دارن اندیشــه های افراطــی ب

ــی  کــه از مبان کســانی را  ــا اســتدالل های فریبنــده  اســت و  ــوأم ب ــرادی، ت چنیــن اف

دربــاره ی  انحــراف می کشــانند.  بــه  ندارنــد،  گاهــی خوبــی  آ اســام  اندیشــه ای 

حبیــب اهلل آشــوری2 نقــل شــده اســت:
در زندان مشهد که بودم، یک طلبه ای به نام آشوری بود که از خانواده ی فقیر بود 
بکند  آشوری سعی می کرد همیشه صحبت هایى  فقر داشت.  نوعی عقده ی  به  و 

که دیگران نکرده اند و به اصطالح جدیدتر باشد، بى آن که به درستی آن فکر کند.
کــه آشــوری شــروع بــه تخطئــه حــرم     از جلــوی حــرم امــام رضــارد می شــدیم 
ــد.  کرده ان ــرای امــام درســت  کــه ایــن چــه بســاط تجملــی اســت ب ــرد  امــام رضاک
کــه ایــن چــه لباســی  هــر کســی هــر لباســی بــه تــن می کــرد، شــروع بــه تخطئــه می کــرد 
کهنــه و بــد می پوشــید. خــودش همیشــه کفــش  اســت. از نظــر او می بایســتی لبــاس 
ــودن می دانســت. در  ــن ب ــن را نشــانه ی مؤم ــا داشــت و ای ــه پ ــه دار ب ســوراخ و وصل

ــرد.3 ــر را رد می ک ــود و دعــا، توســل و ذک مســائل اعتقــادی هــم شــبیه وهابى هــا ب

۱ . ابوترابی،  همان، ص۲0۳.
۲ . حبیب اهَّلل آشوری در سال ۱۳۱5ش در مشهد به دنیا آمد. او در یكی از مدارس علمیه مشهد طلبه شد و بعدها 
پای  دی-گر  شماری  و  شهیدکامیاب  و  خامنه ای  هادی   س-ید   ب-ا   وی  گرفت.  لیسانس  الهیات  دانشكده  از 
درس های آیت اهَّلل خامنه ای حاضر می شد. این درس ها در مباحث اعتقادی  و توحید و نهج البالغه بودند. وی به 
کالس داری و سخنرانی پرداخت  و در منزل  خودش نهج البالغه، اقتصاد و توحید درس می داد.  کار  یج خود به  تدر
)عمید زنجانی، خاطرات، ص ۱55-۱5۶( او منش مقدس مآبی و افراطی داشت و با سازمان مجاهدین انقالب 
کتاب "توحید" او توسط انتشارات  که  گذاشت. زمانی  )منافقین( رفت و آمد داشت. این رفت و آمدها در او تأثیر 
این مخالفت ها،  گرفت.  آن صورت   با   قم مخالفت هایی   و  در مشهد  یافت،  انتشار  در  سال  ۱۳55 شمسی  غدیر 

یخته شد. کمه وی در سال ۶0 شد و در همان سال به اعدام محكوم و به دار  مجازات آو سبب محا
رقی ص۱7۴؛ به نقل از جواد منصوری، مبارز قبل از انقالب. ر، پاو زی طلب، ترکیب التقاط  و ترو ۳ . رو
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هم چنین در خاطرات مرحوم علی دوانی آمده است:
قبــل از آمــدن آشــوری، آقاحمیــد ]اســالمی، مدیــر انتشــارات غدیــر کــه کتــاب توحیــد 
آشــوری را چــاپ کــرده بــود[ گفــت: "شــیخ بدبختــی اســت، نــه دنیــا دارد و نــه آخــرت، 
کــش بســیار عــادی  خواهیــد دیــد؛ لبــاس تنــش بــه پولــی نمــی ارزد، خــورد و خورا
کــه  ــه آن هــا  یــن پرتقال هــا را خــورده و ب ــوده، بدتر اســت، حتــی فــالن جــا دعــوت ب
کــه اســراف می کنیــد و رفاه طلــب  کــرده  پرتقــال درشــت و پــر آب خورده انــد، اعتــراض 

هســتید."
کــرده اســت. پــس ایــن روزی هــای خــداداد بمانــد  کار احمقانــه ای  گفتــم: بســیار     
»َو  نفرمــوده:  خــدا  مگــر  اســالم؟  و دشــمنان  و صهیونیســت ها  موشــه دایان  بــرای 
ینــۀ اهلِل  َم ز كــم« و »ُقــل َمــن َحــّرَ زقنا بــاِت مــا َر ــوا ِمــَن طّیِ

ُ
بــات« و »ُكل ّیِ

َزقناُهــم ِمــَن الّطَ َر
ق«؟ ز ــّرِ ــَن ال ــاِت ِم ب ّیِ

ــاِدِه َو الّطَ ــَرَج ِلِعب خ
َ
ــی ا ت

َّ
ال

کــه خــدا بــر بنــدگان خالــص و بــا ایمــان خــود     آیــا بایــد ارزاق نیکــوی خداونــدی را 
 چنیــن 

ً
کــه نشــانه ی زهــد و تقواســت؟ ابــدا کــرده اســت، بــر خــود حــرام نمــود  حــالل 

نیســت و او هرکــس باشــد، کامــالً در اشــتباه اســت. خانه هــای خــوب و عالــی و چنــد 
یــن گوشــت ها و میوه هــا و  گبــر و بت پرســت باشــد، بهتر طبقــه، مــال یهــود و نصــارا و 
ــک  ــی و ی گل ــد و خانه هــای  ــا بخورن ــى را آن ه ــواد غذای ــا و دیگــر م ســبزی ها و نان ه
یــک و نمــور و غذاهــای مانــده و فاســد از آن مــا  کهنــه ی بــد نمــا و تنــگ تار طبقــه و 
کــدام آیــه و حدیــث آمــده اســت؟ ایــن  گفتــه و در  کــه مســلمانیم؟! چــه کســی  باشــد 

کــه ایــن آقــا مــی رود بــه گورســتان اســت.1 راه 

در خاطرات آیت اهلل سیدجعفر  شبیری  زنجانی درباره ی رفتارهای مقدس مآبانه 

آشوری آمده است: 
ــن  در  ــو  م ــد. در آن گفت وگ ــغ می کردن ــول و افراطــی را تبلی یســتی نامعق ــا ساده ز این ه
ــد: "تمــام فرش هــای  ــردم و ایشــان فرمودن ک ــه ای ســؤال  ــت اهّلل خامن ــورد از آی ــن م ای

۱ . دوانی، خاطرات من از استاد شهید مطهری، ص۹۱-8۳.
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کــه در اتــاق او بــود، ارزش نداشــت؛  منــزل مــن بــه انــدازه ی یکــی از قالی هایــى 
یســتی   یســتی  گرفتــه بــود!" ساده ز منتهــی او کثیــف و جلنبــر بــودن را بــه معنــای  ساده ز
کــه ایــن فــرد بــه  یــاد اســت. ایــن طــور نبــود  کــم و بازدهــی ز بــه معنــای اســتفاده 
ــن  ــه ت ــب و چــرک ب ــای نامرت ــن و لباس ه ــج  انداخت ک ــا  ــا عب ــد؛ ام کن ــا  کتف ــل ا حداق
چــون  چهره هایــى  منــش   لــذا   و  می دانســت   یســتی  ساده ز نشــانه های  را  کــردن 
آیــت اهّلل بهشــتی و آیــت اهّلل خامنــه ای را کــه مرتــب و آراســته ظاهــر می شــدند، اشــرافی 
تلقــی می کــرد و   بســیار  هــم روی ایــن دیــدگاه تبلیــغ می کــرد. البتــه ایــن ذهنیــت، از او 

کــرده  بــود.1 بــه برخــی از افــراد دیگــر هــم ســرایت  

ر بــا ســیدجعفر شــبیری زنجانی«،  گفت وگــوی یــادآو گــروه فرقــان در  گفته هایــی از پیشــینه و شــخصیت رهبــر  ۱ . »نا
ر، تابســتان، پاییــز و زمســتان ۱۳88 و بهــار ۱۳8۹، شــماره ۶، ص5۹. مجلــه یــادآو
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در خّط »ُرهبانیت«

شــیخ ابراهیــم زنجانــی1 هنــگام تحصیــل و اقامــت در نجــف - بــه ســّنت معمــول 

و  تهّجــد  )هم چــون  شــرعی  مســتحبات  حتــی  و  فرایــض  انجــام   از   - طــاب 

۱ . ابراهیــم قزلبــاش زنجانــی در ســال ۱۲7۲ق در روســتای ســرخه دیــزج ســلطانیه، در پنــج فرســخی شــرق زنجــان بــه دنیــا 
یاســت و ثروتــی داشــتند. زنجانــی در هشــت  آمــد. پــدر و خویشــانش از خــرده مالكیــن منطقــه بودنــد و در روســتای خــود ر
کــه قحطــی بــزرگ  گرفــت. شــانزده ســاله بــود،  ســالگی بــه مكتــب رفــت و خوانــدن و نوشــتن فارســی، قــرآن و عربــی را فــرا 

۱۲88ق فــرا رســید و روســتای زنجانــی را بســان تمامــی شــهرها و روســتاهای ایــران، بــه نابــودی کشــید.
یــان قحطــی، تمــام ثــروت خــود را از دســت داد. پــدر در زمســتان ۱۲88ق بــه دلیــل صدمــات     خانــواده ی زنجانــی در جر
گرفــت. در ایــن میــان، زنجانــی از نظــر بدنــی ضعیــف بــود  وارده درگذشــت و مــادر، سرپرســتی دوازده فرزنــد را بــر عهــده 
ــه مكتــب داری  ــع طــارم ســفلی ب ــان و ســپس بوجــی از تواب کار ســنگین را نداشــت. بنابرایــن، در روســتای ونون ــوان  و ت
مشــغول شــد. در ایــن زمــان، عاشــق بیوه زنــی جــوان از خانــدان اصیــل بیگ هــای بوجــی شــد. در اوایــل ۱۲۹۲ ق بــه 
روســتای بــزرگ هیــدج رفــت و در مدرســه ی آخونــد مال علــی از محضــر مدرســین فاضلــی، چــون حــاج مــال قربانعلــی و 

کــرد. کســب فیــض  حــاج میــرزا ابوالمــكارم هیدجــی 
   او در ســال ۱۲۹۴ ق بــرای ادامــه ی تحصیــل بــه شــهر زنجــان رفــت و در محضــر آقــا عبدالصمــد دیزجــی بــه تحصیــل 
گرفــت. در اوایــل ســال ۱۲۹۶ ق، بــا دختــری بــه نــام ســكینه  پرداخــت و در زمــره ی طــالب مــورد عالقــه ی وی قــرار 
یــی، بزرگ تــر  کــرد. او آرزو کــه پــس از هیجــده ســال زندگــی مشــترک درگذشــت و زنجانــی زن دیگــری اختیــار  کــرد  ازدواج 
از ادامــه ی تحصیــل در حــوزه ی علمیــه ی نجــف نداشــت و ســرانجام، بــه آرزوی خــود دســت یافــت. در ذی قعــده 

ــد. ــا محــرم ۱۳05 در عتبــات مان ۱۲۹۶ق عــازم نجــف شــد و ت
کــرد. چنــد مــاه بعــد، در خانــه ی خــود     زنجانــی ۳۳ ســاله در محــرم ۱۳05ق بــه ایــران بازگشــت و در شــهر زنجــان اقامــت 
کــرد و مقــر  مجلــس درســی بــه راه انداخــت و ســپس مســجدی مخروبــه را در نزدیكــی خانــه، بــه کمــک اهــل محــل مرمــت 
خویــش را در آن جــا قــرار داد. منبرهــای زنجانــی در شــهر شــهرت یافــت و جماعــت بســیاری را بــه مســجد او جلــب نمــود. 
گراییــد. هم پــای  یــج از فقــر بــه رفــاه  اعیــان و متمولیــن شــهر نیــز در مجالــس او حاضــر مــی شــدند. زندگــی زنجانــی، بــه تدر

کــرد.  ایــن ترقــی، مقــر خــود را در مســجد بهتــری قــرارداد و بــه خانــه بزرگ تــری نقــل مــكان 
کــه از مســاجد بــزرگ زنجــان بــود، بــه  پوزآبــادی را،     ســرانجام، در رمضــان ۱۳08، امامــت مســجد آخونــد مالعلــی قار
یســت تومــان  کمــک متمولیــن شــهر در محلــه ای اعیان نشــین، خانــه ای بــه مبلــغ دو گرفــت و در ســال ۱۳۱0 بــه  دســت 
خریــد. شــیخ ابراهیــم زنجانــی در ۴ ذیحجــه ۱۳۲۴ راهــی تهــران شــد و اعتبارنامــه اش در دوازده ذی حجــه در مجلــس 
رد.  کــه تــا پایــان عمــر او دوام آو ران طولنــی اقامــت زنجانــی در تهــران آغــاز شــد  یــب رســید. بدیــن ســان، دو اول بــه تصو
زهــای ۱۱ و ۱۲ آذر، در مســجد  گذشــت و مجلــس ختــم او در رو ز شــنبه ۱0 آذر ۱۳۱۳ ش در  ابرهیــم زنجانــی در رو
یــخ تجددگرایــی  ســراج الملــک تهــران برگــزار شــد. )شــهبازی، »زندگــی و زمانــه شــیخ ابراهیــم زنجانــی؛ جســتاری از تار

ــماره ۱0، ۱۳8۲( ــان، ش ــه زم ــی«، فصل نام ایران
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کارش بــه افــراط  کوفــه( غافــل نبــود.1 زمانــی، حتــی  اعتــکاف در مســجد ســهله و 

کــرده،  ــی تــرک عایــق 
ّ
کل کشــید و در خــّط »رهبانیــت« افتــاد و تصمیــم گرفــت »بــه 

یاضــت و عبــادت،  گوشــه ای یــا بــا  ســیاحت  تنهــا، یــا بــا ر عیــال را طــاق داده در 

کــه البتــه دوســتانش بــه داد او رســیدند و بــه دســِت یــاری  کنــد،  عمــر... را تمــام 

گردان،  ی بــه یمــن التفــات اســتاد و هم شــا کار بازداشــتند.2 و اســتاد، او را از ایــن 

گــر مواظــب  کــه ا از آن مهلکــه بــه ســامت  بیــرون  جســت؛ امــا ایــن امــر نشــان داد 

نباشــد و به ویــژه دوســتان و همراهــان خوبــی در زندگــی برنگزینــد، از فــرو غلطیــدن 

ــود.3 ســرانجام زنجانــی نشــان می دهــد  در چــاه افــراط و تفریــط، ایمــن نخواهــد ب

گرایــش را  کــه او تجددگرایــان و غــرب زدگان را بــه روحانیــت ترجیــح داد و اوج ایــن 

در صــدور حکــم اعــدام شــهید شــیخ فضــل اهلل نــوری نشــان داد.

3. بنیه ی ضعیف علمی در مبانی اندیشه اسالمی

کنند و بنویسند،  که می خواهند درباره ی اسام سخن بگویند، تحقیق  کسانی 

تقویت  را  از اسام  بنیه ی شناخت خود  اقدامی،  از هر  که پیش  دارد  ضرورت 

که مبانی اسام ناب را بیان می کنند  کتاب هایی  ی و  کنند. خواندن علوم حوزو

و تفسیر درستی از اسام نشان می دهند، می تواند به تقویت بنیه ی علمی افراد 

کتاب های استاد شهید آیت اهلل مطهری،  کند. برای این منظور، مطالعه  کمک 

انسان  و  بود  خواهد  مؤثر  و  مفید  بسیار  ایشان  امثال  و  مصباح یزدی  آیت اهلل 

آورد.  دست  به  دینی  مختلف  مسائل  از  متقنی  و  درست  شناخت  می تواند 

۱ . زنجانی، خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی، به اهتمام غالمحسین میرزا صالح، ص۱5 و. ۱8.
۲ . همان، ص۱8.

۳ . ابوالحسنی، »شیخ ابراهیم زنجانی؛ زمان، زندگی، اندیشه«، مجله تاریخ معصر ایران، ش ۲5، بهار ۱۳8۲، ص7.
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سطحی نگری

ی را بــه خوبــی و بــه طــور  کــه هنــوز دروس حــوزو گــودرزی،1 طلبــه ای  کبــر  فرجــام ا

عمیــق نخوانــده و چنــد ســالی بیشــتر در حــوزه نبــوده اســت، بــرای بســیاری از 

یســتی "فرقــان" را  گــروه ترور کــه  گــودرزی  جوینــدگان دانــش عبرت آمــوز اســت. 

کــرده بــود، فعالیت هــای ســازمانی خــود را آغــاز  در ســال 1356 شمســی تأســیس 

ــود. ــده ب گــروه را برگزی ــا 4 ســال، اعضــای  کــرده و در طــی 3 ت

گــودرزی دوســت بــود و علــت انحــراف     آیــت اهلل ســیدجعفر شــبیری زنجانــی بــا 

ی را نداشــتن بنیــه ی علمــی قــوی در دروس حــوزه می دانــد و می گویــد: و
یــت  ایــن مدرســه  کبــر گــودرزی را در مدرســه ی چهل ســتون بــازار  شــناختم. مدیر مــن ا
بــه عهــده ی مرحــوم آیــت اهّلل آقــای آشــیخ حســن ســعید بــود. ایشــان باجنــاق بنــده 

کبــر گــودرزی بــا نــام مســتعار »عبــاس« در ســال ۱۳۳5ش و بــه اعتبــار شناســنامه اش در ســال ۱۳۳8در ده کوچكــی  ۱ . ا
ــودرزی در  گ ــی  کودک ــت.  ــام داش ــان ن پ ــن چو ــدرش حس ــود. پ ــده ب ــا آم ــه دنی ــودرز( ب ــن و الیگ ــن خمی زان )بی ــام دو ــه ن ب
خانــواده ای پرجمعیــت و محــروم ســپری شــد. وی تحصیــالت ابتدایــی و دبیرســتان را در روســتای زادگاهــش گذرانــد و 
کــه داشــت، قبــل از اتمــام دبیرســتان در ســال ۱۳5۱ راهــی مدرســه ی دینــی خوانســار گردیــد  بــا توجــه بــه گرایــش مذهبــی 
ــت اهَّلل  ــد، در مدرســه ی علمیــه ی آی ــه در دبیرســتان درس می خوان ــم رفــت و ضمــن این ک ــه ق ــاه ب کوت ــس از اقامتــی  و پ

نجفــی نیــز بــه صــورت نیمــه وقــت رفت وآمــد داشــت. 
   وی پــس از یــک ســال عــازم تهــران شــد و در مدرســه چهل ســتون مســجد جامــع بــازار و ســپس در مدرســه حــاج شــیخ 
ران،  کن شــد. او در کنــار درس طلبگــی، بــه مطالعــه تفســیرهای مختلــف می پرداخــت. در همیــن دو عبدالحســین ســا
ــوان  ــه عن ــودرزی ب گ ــه  ک ــجدی  ــن مس ــود. اولی ــران نم ــف ته ــاجد مختل ــرآن در مس ــیر ق ــات تفس ــی جلس ــه برپای ــدام ب اق
ــه، مســجد  ــود. او هم چنیــن در مســجد فاطمیــه خزان کــرد، مســجد الهــادی ب کار  ــه  مــدرس و مفســر قــرآن در آن آغــاز ب
رضــوان خیابــان اتابــک، مســجد شــیخ   هــادی و مســجد خمســه قلهــک نیــز جلســات قــرآن برگــزار می نمــود و در خــالل 
گــروه فرقــان و پیش بــرد اهــداف او نقــش مهمــی  کــه در شــكل گیری  همیــن جلســات، توانســت افــرادی را جــذب نمایــد 

ایفــا نمودنــد. 
کهفی هــا و ســپس بــه نــام فرقــان بــه فعالیت هــای مذهبــی منســجم تری پرداخــت.     ســال ۱۳55 ایــن جمــع ابتــدا بــه 
ــرک نمــود و از لبــاس طلبگــی خــارج شــد. ]اعضــای[  گــودرزی در ســال ۱۳5۶ مدرســه حــاج شــیخ عبدالحســین را ت
ــدام  ــتگیر و اع ــال ۱۳5۹ش دس ــدد، در س ــای متع ره ــام ترو ــلحانه و انج ــارزه مس ــه مب ردن ب ــس از روی آو ــان پ ــروه فرق گ

کــد ۱7۶0۱( گــروه فرقــان،  شــدند. )آرشــیو مرکــز اســناد انقــالب اســالمی، پرونــده 
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بودند. در کنار آن مدرســه، کتابخانه ای تأســیس شــده که من در تأســیس و اداره ی 
 بــه آن جــا می رفتــم. گــودرزی بــه کــّرات 

ً
آن بــا آقــای  ســعید  همــکاری داشــتم و معمــوال

بــه کتابخانــه می آمــد و مشــغول مطالعــه می شــد. بیشــتر مطالعــه ی جنبــی می کــرد و 
االّ از نظــر طــی مــدارج حــوزوی بــه شــکلی منظــم و روش منــد، درس نخوانــده  بــود. 
کــه بــا حــال و هــوای مبارزاتــی و مارکسیســتی انطبــاق  کتاب هــای رایــج را  بیشــتر  
کــه مــن از وضعیــت و رفتارهایــش می فهمیــدم،  داشــت، مطالعــه می کــرد. آن طــوری 
یــادی  داشــت  و صمیمّیــت و  در میــان متولیــان مدرســه بــه مــن عالقــه و اعتمــاد ز

رفاقتــی هــم بیــن مــا  ایجــاد  شــد.1
یعتی را آورد که من مطالعه  کنم. صفحه ی     یک روز، گودرزی مقاله ای از دکتر شــر
اول آن را کــه خوانــدم، دیــدم انتقــاد  از  روحانیــت  اســت و  این کــه  حوزه هــای علمیــه ی 
یى  گرفتــه؛ چــون در آن جــا منطــق ارســطو مــا  تحــت  تأثیــر علــوم و معــارف یونــان قــرار 
ــه  شــده   گفت یى  یــس می شــود. در منطــق ارســطو ــه اش زده شــده اســت، تدر ــه پنب ک
کــه  اجتمــاع نقیضیــن محــال اســت، ارتفــاع نقیضیــن هــم محــال اســت؛ در حالــی  کــه  
ینــد انســان  از  جنبــه ای یــک لجــن بــد بوســت و از جنبــه ای روح  علمــای  مــا  می گو
خــدا در او دمیــده شــده! این کــه نقیضیــن اســت، چطــور ای-ن دو بــا هــم جمــع 

شــده اند؟ و...
گفتــم مطلــب اشــتباهی  اســت. تصــور     مــن وقتــی بــه ایــن مقالــه نگاهــی انداختــم، 
ــه مــن هــم نشــان  ــرده و دارد آن را ب ــودن مطلــب پــى ب ــه غلــط ب گــودرزی ب ــردم  می ک
گفتــم: آقــای  می دهــد؛ ولــی دیــدم دارد از جنبــه اثباتــش بــا مــن حــرف می زنــد. 
گــودرزی! یعنــی از زمــان ارســطو  تــا  بــه حــال، هیــچ یــک از علمــا نفهمیده انــد کــه ایــن 
کــه ایشــان بــه عنــوان اجتمــاع نقیضیــن مطــرح می کنــد، درســت نیســت؟  مســأله ی 
کــه بــه معنــای نقیضیــن نیســت. هــر انســانی  زمینه هــای تعالــی و انحطــاط در انســان 
کــه  می توانــد از جهتــی خــوب  و از جهتــی بــد باشــد و ایــن هــم بــه ایــن معنــا نیســت 

ر بــا حجــت الســالم و المســلمین  گفت وگــوی یــادآو گــروه فرقــان در  گفته هایــی از پیشــینه و شــخصیت رهبــر  ۱ . »نا
ر، تابســتان، پاییــز و زمســتان ۱۳88 و بهــار ۱۳8۹، شــماره ۶، ص۴8. ســیدجعفر شــبیری زنجانــی«، مجلــه یــادآو
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کــرده اســت. انســان یــک نقطــه ی  هــر صفــت متضــاد را در درونــش بــا هــم جمــع 
ــای  جمــع  ــه  معن ــا ب ــک نقطــه ی ســقوط و انحطــاط و این ه ــی و کمــال دارد و ی تعال

نقیضیــن نیســت. 
کــه او در حــوزه، حتــی  گــودرزی شــنیدم، متوجــه شــدم     وقتــی مــن ایــن مطلــب را از 
کــه در مدرســه ی  منطــق را هــم درســت نخوانــده اســت. فکــر نمی کنــم تــا زمانــی 
چهل ســتون بــود، لمعتیــن را هــم خوانــده یــا تمــام کــرده بــود. از  ایــن حرفش  مشــخص 
ــر  گ ــا نفهمیــده اســت. ا ــده ی کــه حتــی حاشــیه مالعبــداهّلل را هــم درســت نخوان شــد  

خوانــده بــود، مســأله ســاده ای مثــل اجتمــاع نقیضیــن را  درســت می فهمیــد.1

ی و بســیاری از روشــن فکران بــه غــرب و مرعــوب آن  کســرو گرایــش  یــک علــت 

ــبهه ها  ــا ش ــه ب ــدرت مقابل ــتن ق ــی و نداش ــرمایه ی علم ــودن س ــم ب ک ــدن،  ــع ش واق

کــه اساســی تر از علــت اول می باشــد،  و ســؤال های اساســی اســت. علــت دیگــر 

کــه بــه واســطه قبــول وحــی و ســنت بــر  فــرار از تعبــد اســت؛ فــرار از تکلیف هایــی 

انســان عــارض می شــود. 

حضرت امام به همین مسأله اشاره فرموده، می نویسد:
ــزد چندیــن بى خــرد  کــه ن ــه اشــکاالت ]شــبهات و مباحــث[ وهابیــت  اینــان چــون ب
ــه  کــه ب ــز نداشــته اند  ــد و خــود قــوه علــم و تمی ــده، برخورده ان گردی ــه دســت  دســت ب
یــر بــار عالمــی دانشــمند رونــد و جــواب  جــواب آن بپردازنــد، ... و نیــز نخواســته اند ز

کننــد، ناچــار شــدند از تقلیــد کورکورانــه وهابى هــا.2 یافــت  ... در

ی ، می تــوان ســطحی نگری او را بــه راحتــی  کســرو بــا مطالعــه آثــار و نوشــته های 

ــد: ــراف می کن ــال او اعت ــرای مث ــت. ب یاف در

۱ . همان، ص50-۴۹.
کشف السرار، ص5. ۲ . امام خمینی، 
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من مثنوی را نخوانده ام و تکه هایى را از آن این جا و آن جا دیده ام.1

که درباره ی مولوی چنین می گوید: او مثنوی را نخوانده، در حالی 
مولوی ... نشسته، مفت خورده و سخنان مفتی گفته.2

گاهــی از عمــق  ی نیــز بــه همیــن شــکل اســت. او بــدون آ کســرو دیگــر نوشــته های 

ــه هــدف و غایــت  کــه ب ــرد  ــا مطالعــه ای ســطحی، خیــال می ک ــوم و ب ــای عل و ژرف

آن علــم و اندیشــه پــی بــرده و بــه خــوب یــا بــد بــودن آن، حکــم می کــرد. بی دلیــل 

کســی بــه خــود اجــازه می دهــد زشــت ترین اهانت هــا را بــه  کــه چنیــن  نیســت 
ــد.3 ــم، ائمــه معصومیــنو... بنمای کری ــرآن  ق

کسروی، در پیرامون ادبیات، ص88.  . ۱
۲ . همان.

کسروی، ص۲7. ۳ . ر.ک: خط انحراف: جریان شناسی 
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تأثیر اندیشه های افراطی

ــار  ــود اظه ــای خ ــمی4 در اعتراف ه ــیدمهدی هاش ــه س ک ــی را  ــی از علت های یک

۴ . ســیدمهدی هاشــمی فرزنــد ســیدالحق شــاهرودی، در ســال ۱۳۲۳ش در شــهر اصفهــان و در خانــواده ای مذهبــی و 
گذرانــدن تحصیــالت ابتدایــی در مدرســه ی »جاللــی«، بنــا بــه اصــرار پــدرش راهــی  روحانــی بــه دنیــا آمــد. وی پــس از 
کســب  حــوزه ی علمیــه ی »جــده  بــزرگ« اصفهــان شــد و از محضــر شــیخ مهــدی مازندرانــی و شــیخ محمدعلــی قمــی 
علــم نمــود. پــس از شــش ســال تحصیــل در حــوزه ی علمیــه ی اصفهــان، رهســپار قــم شــد و تحصیــالت حــوزوی 
رود او بــه قــم، مقــارن بــا آغــاز نهضــت روحانیــت و اوج گیــری آن  گرفــت. و خــود را در مدرســه ی حجتیــه ی قــم پــی 
ــتگیر  ــاواک دس ــط س ــه توس ــش اعالمی ــر و پخ ــام تكثی ــه اته ــال ۱۳۴۶ ب ــمی در س ــدی هاش ــود. مه ــال ۱۳۴۲ش ب در س
ره ی  گردیــد و بــه خدمــت ســربازی در منطقــه »جهــرم« اعــزام شــد. در دو شــد و پــس از ســپردن تعهــد از زنــدان آزاد 
یســندگی دادرســی  کــرد و او ِســَمت نو ــه همــكاری دعــوت  ســربازی، ســاواک وی را از طریــق ضــد اطالعــات ارتــش ب
گروه هــای  ــا تأثیرپذیــری از افــكار  ــان ســربازی ب گرفــت. مهــدی هاشــمی پــس از پای ــه عهــده  کل ژاندارمــری را در مرکــز ب
یجــان« اصفهــان متمرکــز ســاخت و راهــی ایــن شــهر شــد.  چپــی، فعالیت هــای سیاســی - اجتماعــی خــود را در »قهدر
عملكــرد و ســخنان انحرافــی مهــدی هاشــمی، هم چنیــن مشــخص شــدن تعــارض بســیاری از ســخنان وی بــا مفاهیــم 
ــه  ک ــی  ــا جای ــت؛ ت ــری واداش ــان فك ی ــن جر ــا ای ــه ب ــه مقابل ــه را ب ــون منطق ــا و روحانی ــیع، علم ــول تش ــی و اص ــل دین اصی
یــان منحــرف، قربانــی  آیــت اهَّلل شــمس آبادی )یكــی از علمــای اصفهــان( بــه دلیــل روشــنگری و مقابلــه فكــری بــا ایــن جر
یــم،  یــان نیروهــای امنیتــی رژ توطئــه ی آن هــا شــد و در ســال ۱۳55 جــان خــود را در ایــن راه از دســت داد. پــس از ایــن جر

کردنــد و تــا ســال ۱۳57 در زنــدان بــه ســر بــرد. وی را دســتگیر 
اقــل  زی انقــالب اســالمی، مهــدی هاشــمی از زنــدان آزاد شــد و علی رغــم این کــه بــه عنــوان یــک مجــرم و یــا ل    بــا پیــرو
زی انقــالب، در پنــاه حمایت هــای آیــت اهَّلل  ــا توجــه بــه شــرایط ســال های اول پیــرو متهــم بــه قتــل شــناخته می شــد، ب
منتظــری توانســت بــه احــراز مســئولیت واحــد نهضت هــای ســپاه پاســداران ارتقــا یابــد. مهــدی هاشــمی در ایــن مرحلــه 
گروهــی را بــه نــام  گرایش هــای خــود، بــا جــذب افــراد واخــورده ی شــهرها و روســتاهای مختلــف،  نیــز بــا توجــه بــه افــكار و 
کــرد و بــا اســتفاده از موقعیــت بیــت آقــای منتظــری، بــا مســئولین نظــام بــه مقابلــه پرداخــت.  گــروه ضربــت ســازماندهی 
کمیتــه انقــالب  یــش در ایــن مــكان ، درگیــری بیــن ســپاه و  یجــان بــود و بــا حفــظ موقعیــت خو پایــگاه وی در قهدر
رد. مهــدی هاشــمی بــا توجــه بــه همــان پشــتوانه ای  زی انقــالب بــه وجــود آو اســالمی را در همــان ســال های اولیــه پیــرو
کــرد. وی  یــزی وســیعی در حــوزه ی علمیــه ی قــم بیــن طلبه هــای جــوان اقــدام  کــه داشــت، بــه ســرمایه گذاری و برنامه ر
کــردن  بــا انتشــار شــب نامه ها، نامه پراکنی هــا، ارائــه ی تحلیل هــای وارونــه و جوســازی ها، بــه ایجــاد تفرقــه و بدبیــن 
مــردم بــه انقــالب و دولــت پرداخــت. وی نــه تنهــا بــه نصایــح علمــا و هشــدارهای صریــح خیرخواهانــه حضــرت امــام 
کانالیــزه شــدن امــام مخــدوش ســازد.  کــرد حجیــت ایــن موعظه هــا را بــا شــایعاتی چــون  گــوش نــداد، بلكــه تــالش 
رنگــری خــود، عمــق فاجعــه را درک  ــا درایــت و دو کــه امــام۱ ب ــا ایــن  )ســرابندی، داســتان یــک مــرداب، ص۱7-۱۹( ت
یــان را صــادر نمودنــد و نهایتــًا پــس از مدتــی کــه از بازداشــت مهدی هاشــمی گذشــت،  کردنــد و دســتور پیگیــری ایــن جر
زهــای ۲۲، ۲۴  گشــود و در رو ــه اعتــراف  ــاره ی همــه ی جرایــم قبــل و بعــد از انقــالب لــب ب ســرانجام وی در زنــدان درب
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گرفتــن از اندیشــه های افراطــی ســید محمدجــواد  کــرده اســت، تحــت تأثیــر قــرار 

ــت. ی1 اس ــرو غ

گردان ســید محمدجــواد  مهــدی هاشــمی وابســته بــه حــوزه ی  نجف آبــاد و از شــا

کــه بــه قــول خــود، مــرّوج نوعــی تشــیع اصــاح  ی اصفهانــی بــود. ایــن شــخص  غــرو

ــود، در ایجــاد تشــنجات افراطــی - مذهبــی در اصفهــان نقــش  شــده و انقابــی ب

گفتــه ی  خــودش، اخبــار مخالــف قــرآن و متضــاد بــا  عمــده ای داشــت. او بنــا بــه 

کــه دیــن اســام و مذهــب  مذهــب شــیعه را جــدًا رد می کــرد و همــواره می کوشــید 

کمــه و بــه اعــدام  و۲5 مــرداد مــاه ســال ۱۳۶۶ بــه اتهــام محاربــه، افســاد، ایجــاد فتنــه و رعــب و وحشــت در بیــن مــردم محا
یــخ ۱۳۶۶/7/۶ بــه دار مجــازات ســپرده شــد. )همان، ص۲۴( محكــوم گردیــد و در تار

ــد  ــون ی ــعار "المومن ــا ش ــه ب ــن مجموع ــود. ای ــن" ب ــلمین نائی ــه مس ــی "اتحادی ــره ی اصل ــروی چه ــواد غ ــید محمدج ۱ . س
یشــه  کــه ر یــج افــكاری پرداختنــد  رهــای شــیعه بــه ترو گــروه بــا خرافــی خوانــدن بســیاری از باو گردیــد. ایــن  واحد"تشــكیل 
پرســتی  در تفكــر ابــن تیمیــه دارد. ماهیــت وهابــی ایــن گــروه بــا انــكار ادعیــه ائمــه، غیبــت امــام زمــان )عــج(، اطــالق گور

کــردن تقلیــد از مراجــع و... بیــش از پیــش مشــخص شــد. یــارت ائمــه، حــرام  بــه ز
ــای  ــس  العمل ه ــروه، عك گ ــن  ــا ای ــن ب ــت نائی ــردم و روحانی ــورد م ــه برخ ک ــت  ــت این جاس ــز اهمی ــم و حائ ــه ی مه    نكت
گــروه بــه مبــارزه و ســخنرانی پرداختنــد، توســط ســاواک  کــه علیــه ایــن  یــم شــاه را در پــی داشــت. تعــدادی از روحانیــان  رژ

گردیدنــد. ممنــوع المنبــر 
گــروه در رحلــت حضــرت آیــت اهَّلل  کــه ایــن  بدبیــن ســاختن مــردم بــه علمــای اســالم و مراجــع تــا آن جــا پیــش رفــت 

کردنــد گذشــته از خوشــحالی و عــرض تبریــک بــه یشناســهیگر، شــیرینی پخــش   ،العظمــی بروجــردی
یــی این گونــه  کــه حضــرت امــام خمینــیو آیــت اهَّلل العظمــی خو و بــر اثــر همیــن افــكار انحرافــی ســید جــواد غــروی بــود 

دربــاره اش فتــوا دادند:
   امــام خمینــی دربــاره ی او نوشــتند: »بــا صحــت مطالــب فــوق، چنیــن شــخصی منحــرف از مذهــب اهل بیــت اســت 
کننــد و حضــور در جماعــت و منبــر ایــن شــخص حــرام و در معــرض گمراهــی اســت.  و لزم اســت مؤمنیــن از او احتــراز 

خداونــد مســلمین را از شــر ایــن عناصــر فاســده حفــظ فرمایــد.«
یــج چنیــن   اســت و ترو

ّ
یــی نیــز مرقــوم نمودنــد: »شــخص مزبــور از مصادیــق واضحــه ضــال و مضــل    مرحــوم آیــت اهَّلل خو

یــج عقایــد  کــه از ترو شــخصی بــه حضــور منبــرش یــا غیــر آن. فضــال از اقتــدا بــه او جائــز نیســت و بــر مؤمنیــن لزم اســت 
کتــاب نوزدهــم، ص ۱۹۴ و ۱۹5( فاســده ی او جلوگیــری نماینــد.« )اســناد ســاواک، 
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گردانــد.1 ک  تشــیع را از آالیــش و بدعــت و اشــتباه و خلــل و خطــا پیراســته و پــا

   ایــن تفکــرات باعــث شــد تــا برخــی از علمــای اصفهــان بــه مخالفــت بــا او 

ــد او،  ــج پیــروان عقای ی ــه تدر کننــد. ب ــه  ــات او مطالبــی ارائ برخاســته و در رّد نظری

کــه مهــدی هاشــمی نیــز در رأس آن هــا قــرار داشــت، بــه "هدفی هــا" مشــهور شــدند 

ــا روحانیــت ســنتی و در رأس  ــی ب ــی و ســپس حذف ــه اقدامــات تبلیغات و شــروع ب

کردنــد. آن هــا آیــت اهلل شــمس آبادی 

ی     مهــدی هاشــمی در تــداوم انحــراف از اســام اصیــل، ســید محمدجــواد غــرو

کــه حضــرت امام»حضــور او در مجالــس و محافــل را حــرام« می شــمردند و  را 

 و مضــّل بــود، بــه اســتادی 
ّ

بــه فتــوای علمــا و مراجــع دیگــر شــیعه، مصــداق ضــال

برمی گزینــد.2 

ی بــر     مهــدی هاشــمی در اعتراف هایــش، تأثیــر اندیشــه های محمدجــواد غــرو

گروهــش را چنیــن بیــان می کنــد: خــود و اعضــای 
یات و برداشــت هایى  ایشــان هم در حوزه ی علمیه ی اصفهان، بر اثر یک ســری نظر
کــه  کــه بعضیــش نظرشــان بــوده و بعضــش بعدهــا معلــوم شــد  کــه از اســالم داشــت 
ــم  کردی ــم. ... احســاس  کردی ــدا  گرایــش پی ــا بهــش  ــا را م ــوده، این ه ــی ب نظــر انحراف
ــا  ــه ب ک ــا  ــرآن و این ه یم. از اســالم و ق ــدی ]از ایشــان[ می شــنو ــه حرف هــای جدی ک
کــه مــا ایــن گرایش مــان هــی محکم تــر  منطــق مبارزاتــی هــم انطبــاق داشــت. ایــن بــود 
کــه خــب دیگــر، ایــن روحانیــت ســنتی  شــد. ... یــک زمانــی بــه این جــا می رســیدیم 
کتند یــا مخالــف مبــارزه هســتند، در مقابل شــان بــه طــور جــدی  کــه یــا ســا اصفهــان 
موضع گیــری بکنیــم؛ یعنــی مثــالً بــه حــد قتــل هــم برســد و قتــل مرحــوم شــمس آبادی، 

۱ . جعفریان، جریان ها و جنبش های مذهبی - سیاسی ایران )57-۱۳۲0(، ص۳5۶.
یشه های انحراف، ج۱، ص۴۱. یخی، بن بست: مهدی هاشمی و ر ۲ . مرکز بررسی اسناد تار
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یجــی ایــن منشــأ تفکــر بــود... .«1  کــه این هــا تبعــات و پیامدهــای تدر

یــج  کــه مهــدی هاشــمی بــه تدر تحت تأثیــر همیــن اندیشــه های »اســتاد«! بــود 

کنــد. انحــراف فکــری  کــه خــود می توانــد از اصــول دیــن اســتنباط  گرفــت  نتیجــه 
کنــد.2  ــه دیگــران منتقــل  ــرد آن را ب ک او این جــا تکمیــل شــد و پــس از آن ســعی 

کــه بنیــه ی علمــی اســامی آن هــا بــه درســتی پی ریــزی نشــده و قــوی  کســانی     

نیســت یــا اندیشــه های افراطــی در ســر می پروراننــد،  زودتــر از دیگــران تحــت تأثیــر 

گــر چنیــن افــرادی عقــده ی  افــکار افراطــی و نادرســت قــرار می گیرنــد. به ویــژه ا

حقــارت داشــته و جســور نیــز باشــند، افــکار درونــی خــود را بــدون آن کــه بــه درســتی 

ــروا مطــرح می کننــد. زمینه هــای  کــرده و بی پ ــا نادرســتی آن بیندیشــند، آشــکار  ی

انحــراف در ایــن اشــخاص، بســیار فراهــم اســت.

   در خاطرات مقام معظم رهبری آمده است:
آشــوری در ابتــدا طلبــه مســتقیم  و ســر بــه  راهــی بــود. از  حــدود  ســال  46 بــا مــن مرتبــط 
یــن  کــه بــرای چنــد نفــر از طــالب هم ردیــف او بــه عنــوان تمر شــد و در  جلســه ای  
کــه  از ســال  یســندگی تشــکیل دادم ، شــرکت  می کــرد. گاهــی هــم بــه درس تفســیر  نو
47 بــرای طــالب  می گفتــم ، می آمــد و فراتــر از این هــا بــا  مــن  رفــت  و آمــد داشــت و در 

یان داشــتم، حاضــر می شــد. کــه بــا طــالب یــا دانشــجو بســیاری از محافلــی 
   از  حــدود  ســال های 51 بــه بعــد، تحــت تأثیــر تفکــرات  مجاهدیــن  خلــق واقــع  شــد و 
کــه بــا او  گره هایــى  در ذهنیــات خــود دارد و خواســت  کــه  یکــی  دو  بــار بــه مــن گفــت  
بنشــینم و ایــن گره هــا بــاز شــود. در همیــن  اوقــات  شــرح بــر جــزوه ی توحیــد را نوشــت و 
بــاره ی  آن نظــر بدهــم. ضعف هــای متعــددی  داشــت و مــن در چنــد  بــه  مــن داد  تــا  در
گره هــای ذهــن او همان هــا   کــردم.  ــو  ــاره ی آن هــا گفت وگ ب ــا او در جلســه ی طوالنــی ب

یابی ۲0۶۲8. ۱ . آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، پرونده ی مهدی هاشمی، شماره ی باز
۲ . سرابندی،  داستان یک مرداب، ص۲۶-۲7 و ۲۹. 



فرازها و فرودها! / علل و عوامل صعود و سقوط اهل علم134

کتــاب منعکــس شــده اســت. در مــوارد  متعــددی نســبت  بــه  اشــکاالت   کــه در  بــود  
قانــع  می شــد؛ ولــی بــار دیگــر در  جلســات  بعــد، همان هــا را تکــرار می کــرد.

ــه می گرفــت،  ی ــه  روز بیشــتر زاو ــه او روز ب ــا از این ک ــل م    ... دوســتان خــوب  و اصی
یــن مؤمــن، جلســه ای در خانــه خــود تشــکیل داد و از  ناراحــت بودنــد. یکــی از مبارز
یعتی دعــوت کــرد تــا شــاید بشــود  او  را از ادامــه ی ایــن کجروی هــا  او و مــن و دکتــر شــر
یعتی بیــش  یعتی و مــن ســاعت ها بــا او حــرف زدیــم - و شــر منصــرف کــرد. آن روز شــر
از مــن - و متأســفانه اثــر نداشــت. مــن در آن روز ان-گیزه هــای ضــد مارکسیســتی 

کــردم.1 یعتی را بیــش از  همیشــه  حــس  شــر

ــرار  ــلفی گری ق ــکار س ــر اف ــت تأثی ــه تح ک ــود  ــانی ب کس ــز از  ی2 نی ــرو کس ــیداحمد  س

ی فهمیــده می شــود، آن اســت  کســرو ــار و اســتدالل های  ــود. آن چــه از آث گرفتــه ب

۱ . جعفریان، جریان ها و جنبش های مذهبی - سیاسی ایران )57-۱۳۲0(، ص۹۱.
کســروی تبریــزی در ســال ۱۲۶۹ه.ش در تبریــز متولــد شــد. ســه نفــر از اجــدادش روحانــی بودنــد. پــدر او  ۲ . ســیداحمد 
کســروی بنــا بــر ســنت رایــج آن زمــان، بــه حــوزه ی  نیــز مدتــی بــه مكتب خانــه رفــت؛ ولــی بعــد بــه بازرگانــی مشــغول شــد. 
علــوم دینــی رفــت. او در ســن ۱۲ ســالگی پــدرش را از دســت داد و بــه همیــن خاطــر وقفــه ای ســه ســاله در تحصیلــش 
رد. ســپس بنابــر ســفارش قبلــی پــدر، دوبــاره بــه  بــه وجــود آمــد. در ایــن ســه ســال، بــه حرفــه ی فــرش و قالی بافــی روی آو
رد و مدتــی در مدرســه ی طالبیــه ی تبریــز، مشــغول درس شــد؛ ولــی تحصیــل علــوم دینــی را چنــدان  تحصیــل روی آو

ادامــه نــداد.
کســوت روحانیــت مشــغول بــود.  گرفــت و چنــدی در     در جوانــی پیش نمــازی مســجد موروثــی خانوادگــی را بــر عهــده 
درگیــری بــا هــم ســلكانش، او را بــه اعتــراض واداشــت و بــه ایــن نشــانه از ســلک روحانیــت خــارج شــد. اساســا شــغل 
زنامــه ای بــه  کســروی، اشــتغال در عدلیــه بــا ســمت رئیــس عدلیــه اســتان ها بــود. مدعــی العمــوم و قاضــی هــم بــود. رو

کــه بیان گــر عقایــد وی بــود. نــام »پرچــم« و ماهنامــه ای بــه نــام »پیمــان« منتشــر می کــرد 
سرانجام در بیستم اسفندماه ۱۳۲۴ه.ش به دست سیدحسین امامی از اعضای سازمان فداییان اسالم با فتوای اردتداد 
ر الدم بودن وی از مراجع وقت، آیت اهَّلل العظمی حاج سیدحسین قمی و آیت اهَّلل العظمی سیدمحمدتقی  و مهدو
ص۱8-۱7( کسروی،  جریان شناسی  انحراف:  خط  )اثنی عشران،  گردید.  اعدام  بودند،  گرفته  خوانساری 
کــه در آثــار خــود از اســتعمال واژه هــای عربــی پرهیــز  یــخ نــگاران معــروف بــا پنجــاه اثــر بــود  یســندگان و تار    وی از نو
داشــت. او بــا آن کــه در جوانــی لبــاس روحانیــت بــر تــن داشــت، بعدهــا بــه عنصــری ضــد دیــن و ضــد روحانــی مبــدل 
یــم  کر کــه بــه زبــان عربــی و دربــاره ی دیــن نوشــته شــده اســت؛ از جملــه، قــرآن  کتاب هایــی  کــرد تمــام  شــد و پیشــنهاد 

و مفاتیــح الجنــان را آتــش زننــد. 
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ــه در  ــرای نمون ــوده اســت. ب ــان ب ــه تفکــر آن ــر از وهابیــت و عاقه منــد ب ی متأث کــه و

کتابــی می نویســد:
گروهند.1 ین  وهابیان در میان مسلمانان بهتر

هم چنین می نویسد:
آری، وهابیان از رو آوردن به قرآن به نتیجه نیکی رسیده اند.2

گرد او "ابــن  "محمــد بــن عبدالوهــاب" بــر طبــق آرا و نظریه هــای "ابــن تیمیــه" و شــا

گذاشــت. جوهــره ی نگــرش آنــان  یــه" ســنگ بنــای مســلک وهابیــت را  قیــم الجوز

کــه بــا ســاح ِخــَرد و عقــل، بــه ســتیز بــا وحــی و ســنت می رونــد. ایــن اســت 

   ایــن نکتــه ی دقیــق و ظریــف،  مــورد اشــاره ی حضــرت امــام خمینینیــز 

کتــاب »کشــف االســرار« را بــرای مقابلــه بــا شــیوع  کــه  بــوده اســت. ایشــان هنگامــی 

کردنــد، در ابتــدای  ی تحریــر  کســرو افــکار یکــی از دســت پــروردگان و حامیــان 

یشــه های  یــخ و ر کتــاب و قبــل از شــروع بــه طــرح و نقــد ســخنان آنــان، بــه بیــان تار

بیــان  را  آنــان  نظــرات  مبنــای  تلویحــا  تــا  می پردازنــد  وهابیــت  فرقــه  پیدایــش 

فرماینــد. ایشــان می نویســند:
یسندگان برای خودنمایى و اظهار روشنفکری، از افکار جاهالنه  اینک بعضی از نو
یر  ز از  می خواهند  و  الفکرند  منور  خود  ادعای  به  این ها  کردند.  پیروی  ابن تیمیه 
و  قرآن  فرمان  یر  ز از  الفکری[  ]منور  که  پنداشته اند  چنین  و  روند  بیرون  تقلید  بار 
اسالم سر پیچیدن و به بزرگان دین ناسزا گفتن است؛ غافل از آن که ما می دانیم که 
ین ملل جهان و از  که از رسواتر یاض  این ها از وحشی های نجد3 و شترچران های ر

کسروی، در پاسخ بدخواهان، ص5۶. ۱ . احمد 
۲ . همان.

وهابیــت  بســط  بــرای  او  اســت. وحشــی گری های  وهابیــت  بنیان گــذار  بــن عبدالوهــاب  زادگاه محمــد  نجــد،   . ۳
آییــن وهابیــت، ص۲۴( اســت. )ســبحانی،  مشــهور 
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کردند.1 ین عائله بشری هستند، پیروی و تقلید  وحشی تر

تأثیر اندیشه های روشنفکرانه 

کان نســبت بــه دیــن  ی از نویســندگان، بدعت گــذاران و هتــا کســرو ســیداحمد 

کــه در آغــاز، وارد حــوزه ی علمیــه ی تبریــز شــد و چنــد ســالی در حــوزه  اســت 

گذرانــدن  ی پــس  از  کــرد و ســپس بــه تحصیــل علــوم جدیــد پرداخــت. و تحصیــل 

مقــداری از  تحصیــات  قدیــم و جدیــد، پــا بــه صحنــه ی فعالیت هــای اجتماعــی 

یــال  تبریــز )ممور آمریکایــی  را در مدرســه  آمــوزگاری  گذاشــت. نخســت شــغل 

کــرد. در ســال 1295 بــه قفقــاز رفــت و مدتــی در تفلیــس اقامــت  اســکول( انتخــاب 

ــرک نیــز آشــنا شــد  گرجــی و ت ــا روشــنفکران روســی، ارمنــی،  ــد . در ایــن شــهر ب گزی

کــرد و از افــکار و اندیشــه های آزادی خواهانــه ی  کتاب هــا و نشــریاتی مطالعــه  و 

کار خــود در مدرســه ی  ــر   گردیــد. پــس از مدتــی بــه تبریــز بازگشــت و بــه  آنــان متأث

آمریکایــی ادامــه داد .2 
   کسروی تحت تأثیر اندیشه های روشن فکرانی نظیر "سرجان ملکم"3 بود. 

ی می نویسد: و

کــه در این بــاره، ســند مــا نوشــته های ســر جــان ملکــم، آن ســّیاح  بایــد دانســت 
پایــی اســت.4 ارو

گاهــی  پــا و غــرب آ ی از طریــق مطالعــه ی مجــات، از اتفاقــات و اخبــار ارو کســرو

کشف السرار، ص۴. ۱ . امام خمینی، 
کسروی، ص۱0- ۱۲. ۲ . ر.ک: اصیل،  س-یری در ان-دیشه س-یاسی 

ــاه  ــی ش ــان فتحعل ــران در زم ــد در ای ــی هن ــت انگلیس ــفیر حكوم ــی و س ــخ دان انگلیس ی ــات و تار ــرال، دیپلم ۳ . وی ژن
قاجــار بــود.

کسروی، مشعشعیان، ص۱۳۹. ۴ . احمد 



137 فصل دوم: علل و عوامل سقوط و انحطاط اهل علم

آثــار  بــه مطالعــه  یــج مجــذوب غــرب و غرب گرایــان شــده،  بــه تدر می یافــت و 

ی آورد. از طریــق خوانــدن ســفرنامه های آنان به شــدت شــیفته ی  "طالــب ُاف"1 رو

ی راز پیشــرفت غــرب را در نفــی دیــن و آزادی بی حــّد و  کســرو ــار می شــود.  آن دی

کــه داشــت، شــروع بــه  پاییــان می دیــد. بــه اضافــه ی انگیزه هــای دیگــری  حصــر ارو

کم کــم بدیــن  کنی علیــه آداب و ســنن و اعتقــادات دینــی مــردم نمــود و  ســخن پرا

صفــت مشــهور شــد.2 او بــه لحــاظ فکــری، تحــت تأثیــر نگــرش علــوم تجربــی 

غــرب و روشــنفکرانی چــون طالــب اف بــود. 

ی را تــا ســطح خوانــده  کــه دروس حــوزو    سیدحســن تقــی زاده3 نیــز از کســانی بــود 

گفته انــد  ۱ . عبدالرحیــم پســر ابوطالــب نجــار تبریــزی در ۱۲۱۳ شمســی/۱8۳۴ میــالدی در محله تبریــز زاده شــد. 
عبدالرحیــم در شــانزده ســالگی به تفلیس رفــت و بــه تحصیل زبــان روســی پرداخت و مقدمــات دانــش جدیــد را فــرا 
یسندگان سوســیال دموکرات و ادبیــات روسی آشــنا شــد و مدتــی  گرفــت و بــا جنبش هــای آزادی خواهــی و آرای نو
ــاز  ــای قفق ــه کاری راه ه ــه مقاطع ــد و ب ــم ش ــتان مقی ــر حكومت داغس ــک کنونی( مق کس ینا ــوره )بو ــان ش ــد در تمرخ بع
رش  ره تحــرک فرهنگــی و سیاســی قفقاز پرو کــرد. او در دو کافــی اندوخــت و در آن شــهر ازدواج  پرداخــت و ســرمایه ی 
ــار خــود پرداخــت  ــه نوشــتن آث ــد تأثیــر پذیرفــت و از پنجــاه و پنــج ســالگی ب یافــت و از دانــش و فرهنــگ سیاســی جدی
یــج افــكار اجتماعــی و سیاســی جدیــد  تــی در ترو کــه بــه علــت نوشــتن مقال و اعتبــار و احتــرام بســیار یافــت؛ تــا آن جــا 
رجــال  ساده ی فارســی در ایران، نزد  زبــان  طبیعی بــه  نشــر علوم  هم چنیــن  قانــون و  تبلیغ آزادی و حكومــت  و 
شــورای  مجلــس  اول  ره  در دو  ۱۹0۶/۱۲85 در  و  کــرد  حاصــل  بســیار  محبوبیــت  زمانــه  و روشــنفكران  ترقی خــواه 
ملی از تبریز بــه نمایندگــی انتخــاب شــد؛ امــا بــا آن کــه نمایندگــی را پذیرفــت، به تهران نیامــد و در شــهر تمرخان 

شــوره ماند تــا در هفتــاد و هفــت ســالگی درگذشــت.
کسروی، ص۲5-۲۲. ۲ . ر.ک: اثنی عشران، خط انحراف: جریان شناسی 

۳ . سیدحســن در خانــواده ای مذهبــی در ســال ۱۲57ه.ش )برابــر بــا ۱۲۹5 ه.ق( در تبریــز بــه  دنیــا آمــد. )تقــی زاده، 
کوشــش ایــرج افشــار، ص۱۲( پــدر وی ســیدتقی از اهالــی قفقــاز  زندگــی طوفانــی؛ خاطــرات سیدحســن تقــی زاده، بــه 
کــه دروس حــوزوی را ابتــدا در تبریــز و ســپس بــه مــدت هفــده ســال در نجــف از محضــر بزرگانــی چــون شــیخ  روســیه بــود 
یــس و امامــت جماعــت و امــور مــردم پرداخــت و در  گذرانــد و ســپس بــه تبریــز آمــد و در آن  جــا بــه تدر مرتضــی انصــاری 
کــه سیدحســن در آن زمــان نــوزده ســاله بــود )مؤسســه قــدر ولیــت، نقــش روشــنفكران در  ســال ۱۳۱۴ش وفــات یافــت 

یــخ معاصــر ایــران، ج۱، ص.5۱۹(. تار
یاضیات و نجوم و     تقی زاده از هشت سالگی تحصیل مقدمات عربی و از چهارده سالگی تحصیل علوم عقلی، ر
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کــه روحانــی  بــود؛ ولــی ظاهــرا عاقــه ی باطنــی بــه آن نداشــت و بــا خواســت پــدرش 

ی آورده بود. او مانند ســایر روشــنفکران  بزرگــی در تبریــز بــوده اســت، بــه طلبگــی رو

خودباختــه، بــه طــرق مختلــف بــا افــکار غربــی و بعضــی از روشــنفکران آشــنا شــده 

کــه دیــن را مایــه ی عقب ماندگــی می دانــد. و تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد؛ تــا جایــی 

گفتــه اســت  گرایــش یافــت. او خــود  ی از ابتــدای جوانــی بــه الگوهــای غربــی    و

کورکورانــه ی تعبــدی بــوده  کــه »از 16 ســالگی درصــدد رهایــی از تقلیــد و اطاعــت 

اســت.«1 چنــد ســال بعــد بــر اثــر آشــنایی بــا آثــار نویســندگان تجددخــواه بــه علــوم 

پایــی و تفکــر تجددطلبانــه تمایــل یافــت.  جدیــد غربــی و اندیشــه های ارو

یج اندیشه های غربی    او در 24 سالگی مدرسه ای به نام »تربیت« را با هدف ترو

در تبریز تأسیس کرد؛ اما مخالفت روحانیان و مردم مذهبی مانع کار مدرسه شد. 

کتابخانه ای تأسیس  کمك بعضی دوستان و هم فکران خود  تقی زاده سپس به 

کتاب های فرنگی نیز به معرض فروش  کتاب های دینی،  بر  کرد و در آن عاوه 

و  »متجددان«  آمد  و  رفت  برای  مرکزی  به  سرعت  به  ی  و کتابخانه  گذاشت. 

کتابخانه در حوادث مشروطه  هم چنین آزادیخواهان آذربایجان تبدیل شد. این 

کرد. در حكمت قدیم، طب جدید، علم تشریح و هیئت جدید درس خواند. در مدرسه آمریكایی  هیئت را شروع 
ر از چشم  گرفت. او اما به دو تبریز با علوم جدید آشنا شد. اصول فقه را نزد میرزا محمود اصولی و حاج میرزا حسن فرا 

گمارد. پدرش و به همراه میرزا محمدعلی خان تربیت به یادگیری زبان فارسی و علوم غربی همت 
   وی در ســال ۱۳۲۱ه.ق بــه ترکیــه و مصــر و لبنــان ســفر نمــود و پــس از بازگشــت بــه ایــران بــه کارهــای سیاســی پرداخــت. 
ره بعــد از ناحیــه تهــران بــه نمایندگــی  ره نخســت نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس ملــی بــود و ســپس ســه دو وی در ســه دو
ره پانزدهــم نیــز شــد. )حسنی نســب، ســید  مجلــس شــورای ملــی برگزیــده شــد و هم چنیــن نماینــده مــردم تبریــز در دو
یــخ اندیشــه  گــروه تار حســن تقــی زاده از تولــد تــا اتهــام بــه قتــل اتابــک، مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی، 

یژه نامــه تجمیعــی، شــماره ۹( وی در ســال ۱۳۴8ش در ســن ۹۱ ســالگی درگذشــت. معاصــر، و
۱ . بنیاد دائره المعارف اسالمی، دانشنامه جهان اسالم، ج7، ص.88۴
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کشیده شد. گرفت و به آتش  مورد حمله مردم قرار 

   پــس از پیــروزی جنبــش مشــروطه و افتتــاح اولیــن مجلــس شــورای ملــی بــه 

کوتاهــی توانســت  نمایندگــی از ســوی تجــار تبریــز انتخــاب شــد و در فرصــت 

ــر عهــده بگیــرد.1 او از  رهبــری جنــاح اقلیــت روشــنفکر و تجدد خــواه مجلــس را ب

پیمــان منعقــده میــان روســیه و انگلســتان بــرای تقســیم ایران در 1286 )موســوم به 

کــرد.2 در تدویــن متمــم قانــون اساســی ایــران نیز نقش داشــت  قــرارداد 1907( دفــاع 

و بــا مداخلــه روحانیــان در مجلــس بــرای نظــارت و انطبــاق قوانیــن بــا موازیــن 

بــه عنــوان یــك سیاســت مدار  نــام او  کــرد و از همیــن زمــان  شــرعی مخالفــت 
ــر ســر زبان هــا افتــاد.3 مخالــف اعتقــادات مذهبــی ب

بــه عضویــت »لــژ بیــداری  یــك  بــا رتبــه ی درجــه ی     تقــی زاده در 1287ش، 

ایرانیــان« درآمــد و در ســال های بعــد بــه ســمت اســتادی اعظــم لــژ نیــز نایــل شــد. 

ایــن لــژ در اواســط ســال 1285 توســط ده نفــر از فراماســونرهای ایرانــی و فرانســوی 

گرفــت و در 15 آبــان 1286 از ســوی شــرق اعظــم بــه رســمیت  در تهــران شــکل 

شــناخته شــد.4 

کشــاورزان     بحث هــای مربــوط بــه اصاحــات ارضــی، اعطــای امــاك زراعــی بــه 

ــس  ــدگان مجل ــت، نماین ــن در سیاس ــت دی ــدم دخال ــا ع ــت ی ــن دخال و هم چنی

ی یك دیگــر قــرار داد. دســتگیری و اعــدام آیــت اهلل شــیخ فضــل اهلل  را رو در رو

۱ . همان.
۲ . ابراهیم صفایی، رهبران مشروطه، ج۲، ص .۲۴5

۳ . همان، ص۲۴۹.
۴ . زندگی نامــه سیاســی سیدحســن تقــی زاده، ســایت مؤسســه مطالعــات و پژوهش هــای سیاســی/ بانــک مقــالت/ 

زندگی نامــه سیاســی سیدحســن تقــی زاده، شناســه مطلــب: ۱80.
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ــوری، پرچمــدار مشــروعیت در نهضــت مشــروطه - مــرداد 1288- و هم چنیــن  ن

ــر  ــروطه و رهب ــش مش ــر جنب ــن رهب ــی، مقتدرتری ــیدعبداهلل بهبهان ــت اهلل س ــرور آی ت

ــود. تقــی زاده  یارویــی ب ــر 1289 - نتیجــه ی ایــن رو جنــاح مخالــف تقــی زاده - تی
کــه موجــب شــهادت شــیخ فضــل اهلل نــوری شــدند.1 کمیتــه ای می داننــد  را جــزو 

   پــس از ایــن حــوادث، تقــی زاده بــه دشــمنی بــا روحانیــت متهــم شــد و مرحــوم 

آخونــد خراســانی و عــده ای از علمــای نجــف بــه »فســاد مســلك سیاســی تقــی زاده 

و عــدم شایســتگی او در مجلــس و لــزوم خــروج او از ایــران«2 فتــوا دادنــد. در پــی 

ایــن تحــوالت، تقــی زاده رهســپار تبریــز شــد تــا بحــران فــرو نشــیند؛ ولــی خشــم 

کشــور و عزیمتــش بــه اســتانبول  ی ســبب خــروج او از  افــکار عمومــی نســبت بــه و

شــد. تقــی زاده طــی یــك ســال و نیــم اقامــت در ایــن شــهر بــا محافــل تجددخــواه 

کــه بــرای ورود  و روشــنفکر معاشــر بــود. او بــا مــورگان شوســتر، مستشــار امریکایــی 

کشــور آمــاده ی ســفر بــه تهــران می شــد، دوازده  بــه ایــران و تصــدی امــور مالــی 

ــت  ــاه اقام ــش م ــی ش ــت و ط ــدن داش ــس و لن ی ــه پار ــم ب ــفری ه ــرد. س ک ــات  ماق

خــود در انگلســتان، بــا ادوارد بــراون و چهره هــای دخیــل در مســایل ایــران دیــدار 
کــرد.3 گفت وگــو  و 

   در هــر حــال، سیدحســن توســط آقــای ســیدمرتضی، بــرادر بــزرگ خــود بــه 

کــه حســینقلی خــان نــواب، سید حســن تقــی زاده،  کمیتــه ای بــه شــهادت رســید  ۱ . شــیخ فضــل  اهَّلل نــوری بــه دســتور 
حســن وثوق الدولــه، ابراهیــم حكیم  الملــك، محمد ولــی خــان تنكابنــی، ســردار اســعد بختیــاری و چنــد نفــر دیگــر 

ــد. )فردوســت، ظهــور و ســقوط ســلطنت پهلــوی، ج۲، ص۱57( عضــو آن بودن
۲ . ساجدی، مشاهیر سیاسی قرن بیستم، ص.۱۳۲

۳ . زندگی نامــه سیاســی سیدحســن تقــی زاده، ســایت مؤسســه مطالعــات و پژوهش هــای سیاســی/ بانــک مقــالت/ 
زندگی نامــه سیاســی سیدحســن تقــی زاده، شناســه مطلــب: ۱80.
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تحصیــل علــوم جدیــد تشــویق شــده اســت. هــم چنیــن حاج ســید حاجی آقــا 

ــوده اســت. در  ــر ب ــه خــط تجــدد مؤث ــی، مجتهــد روشــنفکر در انداختــن او ب میان

کــه در عهــد  کفــری  ــه  کرمانشــاهی معــروف ب ایــن میــان، تأثیــر دکتــر محمدخــان 

خویــش از منادیــان تجــدد و اصــاح بــوده و مدت هــا در تبریــز اقامــت داشــته و 
تقــی زاده پیــش او تحصیــل علــم طلــب می کــرده، بیــش از دیگــران بــوده اســت.1

اندیشه های  در  کفری  محمدخان  و  طالب اف  ملکم خان،  گفت  می توان     

طوفانی«  »زندگی  کتاب  در  خود  او  داشته اند.  یادی  ز تأثیر  او  تجددخواهانه ی 

می نویسد: 
ــن، صــدی هشــتادش از  ــم سیاســی م ــه ی اطالعــات و فه ــم از اول، مای ی ــد بگو بای
کــرده، می خوانــدم. در  کتاب هــای او را پیــدا  میــرزا ملکــم خــان بــود. از همــه جــا 
کــرد. شــاید خیلــی اشــخاص دیگــر هــم  مســیر زندگــی سیاســی مــن، تأثیــر عمــده ای 

گرفتنــد.2 تحــت تأثیــر حرف هــای او قــرار 

 )1920 )ژانویــه  کاوه  ]مجلــه ی[  دوم  دوره  اول،  شــماره  ســرمقاله ی  در  تقــی زاده 

چنیــن نوشــت: 
پایــى اســت در ایــران، جهــاد  یــج تمــدن ارو قصــد مجلــه ی کاوه، بیشــتر از هــر چیــز ترو
بــر ضــد تعصــب، خدمــت بــه حفــظ ملیــت و وحــدت ملــی ایــران، مجاهــدت در 
کــه بــه حــد اعــال بــرای  بــان و ادبیــات فارســی... . امــروز چیــزی  کیزگــی و حفــظ ز پا
ایــران الزم اســت و همــه ی وطن دوســتان ایــران بــا تمــام قــوا بایــد در راه آن بکوشــند، 
بــاره ی شــدت لــزوم آن هــا مبالغــه شــود، کمتــر از حقیقت  ســه چیــز اســت کــه هــر چــه در
ــق  ــد و تســلیم مطل ــا بالشــرط و قی پ ــج تمــدن ارو ی ــول و ترو ــه شــده: نخســت قب گفت
پــا و اخــذ آداب و عــادات و رســوم و ترتیــب و علــوم و صنایــع و زندگــی  شــدن بــه ارو

۱ . مجتهدی، تقی زاده، روشنگری ها در مشروطیت ایران، ص۲7.
۲ . تقی زاده، زندگی طوفانی، ص۳8۳.
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کنــار گذاشــتن هــر نــوع  بــان( و  و کل اوضــاع فرنگســتان بــدون هیــچ اســتثنا )جــز از ز
کــه از معنــی غلــط وطن پرســتی ناشــی می شــود و  ــرادات بى معنــی  خودپســندی و ای

ــد.  ــوان خوان آن را وطن پرســتی کاذب ت
بــان و ادبیــات فارســی و ترقــی و توســعه و تعمیــم     دوم اهتمــام بلیــغ در حفــظ ز
ــه تأســیس مــدارس... . ایــن اســت  آن. ســوم نشــر علــوم فرنــگ و اقبــال عمومــی ب
کــه  عقیــده ی نگارنــده ایــن ســطور در خــط خدمــت بــه ایــران و هم چنیــن بــرای آنــان 
ــران  ــه ای ک ــد  یســنده هم عقیده ان ــا نو ــاد ب ی ــه واســطه ی تجــارت علمــی و سیاســی ز ب

ــس.1 ــآب شــود و ب  فرنگی م
ً
 و روحــا

ً
 و جســما

ً
ــا  و باطن

ً
ــرا ــد ظاه بای

4. افکار التقاطی

کسی  گفتار  »التقاط« به معنای برچیدن و از زمین چیزی را برگرفتن و بخشی از 

که مجموعه ای را از مجموعه ی دیگر  گویند  کسی  گرفتن است. »التقاطی« به  را 

که از التقاط فکری برخوردار است، از هر مکتبی،  کسی  برمی چیند و می گیرد. 

دیگر  مکتب  از  شده  اخذ  موارد  با  و  برمی گیرد  است،  او  پسند  که  را  بخشی 
می آمیزد و بدین سان،  به مجموعه ای از افکار نامتجانس معتقد می شود.2

   خطــر التقــاط و تحجــر در حوزه هــای علمــی و فکــری، از دغدغه هــای مهمــی 

کــه فکــر و ذهــن شــهید مطهــری را بــه خــود مشــغول داشــته و اســتاد بــه  بــوده 

گــون، در ایــن بــاره هشــدارهای بــه موقــع و تأثیرگــذار خــود را  گونا مناســبت های 

داده بــود. در آثــار شــهید مطهــری، پنــج محــور اصلــی بــه عنــوان نمودهــای تفکــر 

گرفتــه اســت. ــرار  التقاطــی مــورد بحــث ق

کــه بــه معنــای توجــه بیــش از حــد بــه عقــل در مقابــل  1. عقل گــرای افراطــی 

ردین ۱۳۹۲. ۱ . همه چیز درباره زندگی سیاسی سیدحسن تقی زاده، سایت مشرق، شناسه خبر: ۱۹۳0۹، ۱0 فرو
۲ . مظفری ) قنبری(، جریان شناسی سیاسی ایران معاصر، ص.
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کتــاب و ســنت اســت؛

2. علم زدگــی:  پذیــرش علــم بــه عنــوان مبنــای همــه چیــز و حتــی تقــدم داشــتن 

تفســیر علمــی قــرآن بــر ســایر روش هــای تفســیری؛

یخ، معارف، قرآن؛ 3. بینش های مادی نسبت به جامعه، تار

4. اجتهاد آزاد در مقابل اجتهاد فقاهتی که به نوعی همان تفسیر به رأی است؛

5. انتقال رهبری از روحانیت به روشنفکران.

ک تــر از »تفســیر بــه رأی«، تفســیر و تحلیــل  از دیــدگاه شــهید مطهــری، خطرنا

کــه متأســفانه از بــدو  کریــم بــا بینش»مــادی و مارکسیســتی« اســت  آیــات قــرآن 

نفــوذ تفکــر مارکسیســتی در برخــی از روشــنفکران شــاهد بوده ایــم. ایــن دســته 

افــکار  پذیــرش  بــا  داشــته اند،  نیــز  مبــارزه  ادعــای  گاهــی  کــه  روشــنفکران  از 

مارکسیســتی و ماتریالیســتی بــه توضیــح و تفســیر قــرآن پرداختــه و تــاش نمودنــد 

گرفتــه بودنــد، بــا آیــات قــرآن توجیــه و رنــگ و لعــاب  کــه از دیگــران  آن چــه را 
اســامی بــه آن بزننــد.1

کمونیست،  کتاب های چین  کتابخانه ی سیدمهدی هاشمی، پر از     قفسه ی 

ی ســابق، انقاب هــای چپ گــرای جهــان، نوشــتارهای ســازمان منافقیــن،  شــورو

ســیدقطب،  چــون  نویســندگانی  کتاب هــای  نیــز  و  مبــارز  مســلمانان  جنبــش 

ی، صالحــی نجف آبــادی،  محمــد قطــب، ابواالعلــی مــودودی، محمدجــواد غــرو
ک روســو و... بــود.2 منتســکیو، ژان ژا

زنامه رسالت، 80/0۲/۱۱. ینی، نمودهای پنج گانه التقاط در آثار شهید مطهری، رو ۱ . ر.ک: آژ
کل اطالعــات اســتان اصفهــان، بن بســت: اســتادان،  ۲ . ر.ک: ابراهیــم زاده، مهــدی هاشــمی، ص۴۱؛ بــه نقــل از: اداره 

یســندگان مكتب هــای سیاســی و انحــراف، ج۱، ص77-۳۱. نو
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کــه بــا تلفیقــی از آرا و  کتــب، در تــاش بــود  گســترده در ایــن  ی بــا مطالعــه ی  و

ــه رأی خــود، از تشــیع نوعــی الگــوی  کمــک اجتهــاد ب ــا  گــون و ب گونا اندیشــه های 

کــه در آن، هــم منویــات آرمان هــای  کنــد  جامــع االطــراف را اســتنباط و اســتخراج 

گروه هــای چپ گــرا و نیــز راســت گرا بــرآورده شــود و هــم در عیــن حــال، ایــن جریــان 

صبغــه ی مذهبــی و دینــی داشــته باشــد. او در خصــوص تأثیرپذیــری از منابــع 

ــد: ــی می گوی ــی و خارج داخل
هــم ایــن کشــش های درونــی داخــل کشــور مــا را کشــاند و هــم الگوهــای خارجــی مــا 
را کشــاند بــه یک ســری الگوهــا. مــن خــودم شــخصا ایــن اواخــر، چنــد تــا الگوهــای 

مخلــوط، یعنــی التقاطــی از چنــد الگــو در ذهنــم آمــده بــود.1

یــج نتیجــه  کــه بــه تدر ی بــود  ی تحــت  تأثیــر اندیشــه های ســید محمدجــواد غــرو و

کنــد. انحــراف فکــری او این جــا  ــد از اصــول دیــن اســتنباط  گرفــت خــود می توان

کنــد.2  کــرد آن را بــه دیگــران منتقــل  تکمیــل شــد و پــس از آن ســعی 

   در مرحلــه ی بعــدی، مهــدی  هاشــمی در مقــام آمــوزش  دهنــده ی ســایر طــاب، 

افــکار انحرافــی و تــک بعــدی خــود دربــاره ی  اســام و قــرآن را بــرای آنــان تبییــن 

کریــم بــا نیازهــای جامعــه و زمــان بــه  می کــرد. تــب اصطاحــًا تطبیــق آیــات قــرآن 

هــر وســیله ی ممکــن و  تمّســک جســتن بــه هرگونــه تحلیــل و تفســیر، پیامدهایی را 

کــه در اعترافــات مهــدی هاشــمی بــه چشــم می خــورد. ... در پــی داشــت 

کــه خــود بــدان     مهــدی هاشــمی در درس هــای خــود بــر آن بــود تــا برداشــتی را 

ــن را  ــزرگان دی ــا و ب ــه روش علم ک ی  ــد. و کن ــل  ــوان منتق ــل ج ــه نس ــود، ب ــیده ب رس

۱ . همان، ص۴۲-۴۱.
۲ . سرابندی، داستان یک مرداب، ص۲۶-۲7و۲۹.
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بــرای اســتنباط از احــکام، مغایــر بــا پیــاده شــدن احــکام اســام در جامعــه تلقــی 

ــه طلبه هــا  ــرآن را ب کوتاه تریــن مــدت، شــیوه  ی تفســیر ق ــود در  می کــرد، در صــدد ب

کــه  کــه نســل جــوان را بــه نقطــه ای ســوق مــی داد  و دانشــجویان بیامــوزد. شــیوه ای 

کلمــه  جــز ســطحی نگری، برداشــت بــه ظاهــر تعقلــی، حــذف تعبــد و در یــک 

التقــاط، نتیجــه ی دیگــری در پــی نداشــت. در واقــع، مهــدی هاشــمی در این جــا 

ــت.  ــدف می گرف ــه را ه ــت فقی ــوم والی مفه

گــروه بــا مفاهیــم عمیــق اســام، هم چــون تعبــد، والیــت  ...بیشــتر شــعارهای ایــن 

شــیعی، امــام عصــر و... در تضــاد بودنــد. او بیشــتر انحــراف خــود و هم فکرانــش را 

در بخــش نگــرش بــه مفهــوم »والیــت فقیــه« می دانــد.1 

گــروه را  کــه ایــن     شــاید انحــراف فکــری و عملــی از بحــث والیــت فقیــه بــود 

گروهک هــای فعــال سیاســی در اوایــل انقــاب، بــه سراشــیبی  هماننــد بســیاری از 

کشــاند؛ امــا حاصــل آن جــز  ــا مــردم و نظــام جمهــوری اســامی  ســقوط و تقابــل ب

کــه اغلــب در زیــر  شکســت، نابــودی و برمــا شــدن چهــره ی منافقانــه ی آنــان نبــود 
پوششــی از اســام، دیــن داری و انقــاب پنهــان شــده بودنــد.2

   ایــن برداشــت های ناشــیانه و ســطحی و ســپردن خــود بــه دســت مقتضیــات 

ــات و حتــی در امــور تعبــدی و عبــادی ایــن  ــات و روای ــه در تفســیر و تعبیــر آی زمان

گــروه، از جملــه نمــاز و دعــا نیــز بــه خوبــی مشــهود اســت. مهــدی هاشــمی در 

گوشــه ای از اعترافــات خــود بــه ایــن مســآله اشــاره می کنــد و می گویــد:
کــه  کــه یــک زمانــی دوســتان مــا در همــان منطقــه ای  ــادم اســت  در اعمــال فــردی ی

یخی، همان، ص۱۲۱-.۱۲۲ ۱ . مرکز بررسی اسناد تار
۲ . ر.ک: سرابندی، همان، ص۳۱ -.۳۳
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کــه تعّبــدی محــض اســت  کــه مثــل نمــاز و روزه  بودیــم، آن قــدر تعقلــی فکــر می کردنــد 
 گفــت چــرا نمــاز صبــح دو رکعــت اســت یــا نمــاز مغــرب ســه رکعــت 

ً
و نمی شــود مثــال

بــه عقل شــان چیــزی  کــه  آن جایــى  و  تحلیــل می گذاشــتند  بــه  را  این هــا  اســت، 
کشــف نمی کردنــد، بــه بن بســت می رســیدند و در عمــل هــم بعضــی از آن هــا را تــرک 
کــه نمــاز را نمی خواندنــد، می گفتنــد: خــب، مــا  می کردنــد. مثــالً تــک و تــوک افــرادی 
چــون در مبــارزه خیلــی فّعالیــم، وقت مــان بــرای نمــاز کــم اســت و هکــذا. در مجمــوع 
کــه یــا مســتقیم یــا غیرمســتقیم، آســیب عمــدی مــا از  یــادی اســت  زندگــی مــا مــوارد ز

کــردن مرزهــای تعقــل و تعّبــد بــود. بــاب ایــن مخلــوط 
   یــا در مــورد دعــا ... می گفتیــم کــه دعــا یــک وســیله ای بــوده کــه از قدیــم االّیــام یــک 
کــه نمی خواســتند بــا حکومــت درگیــر شــوند، ایــن  ــا افــرادی  افــراد عاجــز و ناتــوان، ی
کردنــد. و می گفتیــم مفاتیــح الجنــان خیلــی از ایــن دعاهایــش جعلــی  دعــا را اختــراع 
ــد فــالن دعــا خواندنــش  ین ــالً می گو ــم؛ مث اســت و بعــد هــم در مقــام تعقــل می گفتی
ثــواب هــزار حــج و عمــره دارد. می گفتیــم کــه ایــن بــا عقــل ســازگار نیســت کــه خوانــدن 

کلمــه دعــا بــا هــزار حــج و عمــره تطابــق داشــته باشــد.1 دو 

کــه در ســال 1363 برگــزار می شــد، زمینــه ی  ی در کاس هــای تفســیر قــرآن خــود  و

قــرآن در ذهــن  از  برداشــت  را در شــیوه ی  رأی«  بــه  و »اجتهــاد  تعبــد«  »حــذف 

اندیشــه ی مخاطبــان مهیــا می ســاخت: »بایــد احســاس حرّیــت و آزادی اندیشــه 

کــه از قــرآن می توانیــم چیــزی بفهمیم  در راســتای قــرآن بکنیــم؛ یعنــی حــس بکنیــم 

کــه  کــه ذهــن مــا، ُدگــم مقلــد بســته ای باشــد  و برداشــت بکنیــم. چنیــن نباشــد 
گفتــه باشــند تــا مــا بتوانیــم بگوییــم.«2 حتمــًا بایــد دیگــران 

کــردن ُبعــد اخاقــی دیــن و الگــو نگرفتــن از بــزرگان     مهــدی هاشــمی بــا رهــا 

ــی ۲0۶۲۴؛ ســرابندی، داســتان  یاب ــده ی مهــدی هاشــمی، شــماره ی باز ۱ . آرشــیو مرکــز اســناد انقــالب اســالمی، پرون
یــک مــرداب، ص۳8-۳7.

۲ . همان و همان، ص۳۹-۳8.
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حــوزه ی علمیــه، در عمــل زمینــه ی انحــراف خویــش را فراهــم ســاخت. مراجعــه ی 

کــه خــود در دســت یابی بــه اســام اصیــل در بی راهــه  ی بــه منابــع و نویســندگانی  و

بــود.1 تأثیرپذیــری  کننــده ی ایــن انحــراف  گام برداشــته بودنــد، عامــل تقویــت 

مهــدی هاشــمی از مکاتــب سیاســی و نویســندگان و فاســفه ی غرب بــه اندازه ای 

کــه هــر فــرد ... همــواره درصــدد بــود نظریــات اندیشــمندان غــرب  محســوس اســت 

را در زر ورقــی از مذهــب و دیــن بپیچــد و بــا اســتناد بــه آیــات، روایــات و احادیــث 

بــه آن هــا رنــگ مذهبــی دهــد. 

مهــدی هاشــمی در ادامــه ی اعترافاتــش در توضیــح مــوارد فــوق و زمینه هــای 

تأســی بــه منابــع غیــر اســامی ایــن چنیــن توضیــح می دهــد:
عیب اصلی کار- حاال که انسان بررسی می کند - این بود که ما بدون این که از یک 
کشور خود ما و در راستای مذهب   در 

ً
که مشخصا سلسله منابع اصیل و مطمئنی 

را باید به عنوان معیار قرار بدهیم و برای  یق رهبران تأیید شده، آن ها  از طر ما و 
شناخت اسالم اصیل و بافت فکری شخصیت فرهنگی خودمان باید آن ها را قرار 
می دادیم، اواًل و بالذات و بعد هم برای این که تکاملی حاصل بشود در شناخت 
یه به وجود  یات مختلف و مقایسه ای صورت بگیرد و یک برخورد آزادی در نظر نظر

بیاید، سراغ منابع خارجی می رفتیم به عنوان یک منبع.2

ی چندانــی نداشــت  کــه بــا آن کــه ســواد حــوزو کســانی اســت  گــودرزی نیــز از  کبــر  ا

ی خــود  ی را - بــدون این کــه بنیــه ی علــوم حــوزو کتاب هــای غیرحــوزو و بیشــتر 

کتاب هــای تفاســیر  کــرده باشــد - مطالعــه می کــرد. او بــدون این کــه  را تقویــت 

متعــدد را بخوانــد و بــا دیدگاه هــای قــرآن دربــاره ی مســائل آشــنا شــده باشــد، 

۱ . سرابندی، همان، ص۴0.
یابی ۲0۶۲۴؛ داستان یک مرداب، ص۴۲. ۲ . آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، پرونده ی مهدی هاشمی، شماره ی باز
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شــروع بــه تفســیر قــرآن می کنــد. آیــت اهلل ســیدجعفر شــبیری زنجانــی می گویــد:
کــرد  گــودرزی درس تفســیر قــرآن را از ســال 1350 و در دوازده ســالگی شــروع  کبــر  ا
و از پاییــز 1355 و در هفــده ســالگی بــا عــده ای از دوســتانش بــه طــور جدی تــر و 
گــون آن«  یــن دو کتــاب »ایدوئولــوژی توحیــد و ابعــاد گونا منســجم تر بــه بررســی و تدو
ــرآن،  ــر جلســه ی تفســیر ق ــودرزی عــالوه ب گ ــر  کب ــی« پرداخــت. ا و »اصــول تفکــر قرآن

ــه برگــزاری جلســاتی بــه صــورت خصوصــی در منــزل افــراد می کــرد.1 اقــدام ب

کــه از لحــاظ مبنایــی  کتاب هایــی  پرداختــن بــه تفســیر قــرآن، همــراه بــا خوانــدن 

کــه در تفســیر خــود، بــه  مشــکل داشــتند، افــکار او را شــکل مــی داد؛ بــه طــوری 

کــرد. برداشــت های غیرعلمــی از قــرآن و نیــز مطالعه ی  تفســیر مــادی از قــرآن اقــدام 

گــودرزی شــد. در خاطــرات  کــی در  کتــب، باعــث ایجــاد افــکار خطرنا برخــی از 

آیــت اهلل شــبیری زنجانــی آمــده اســت:
یعتی   یعتی را بــا ولــع  می خوانــد. مرحــوم شــر یــادم می آیــد بیشــتر کتــب مرحــوم دکتــر شــر
در زمینــه ی ارائــه ی تحلیل هــای جامعه شناســانه از اســالم، خیلــی خــوب عمــل  
می کــرد؛ ولــی هــر قــدر در بحث هــای تخصصــی دیــن  وارد  می شــد، بــه همــان میــزان 
کــه برخــی از بــزرگان و دوســتان مــا، از جملــه  اشــتباهاتی داشــت. البتــه همــان  طــور  
کــه پیــش  می آمــد، رو  بــه  یعتی هــر قــدر  مرحــوم آقــای بهشــتی می گفتنــد دکتــر شــر
بهبــود و صحــت فکــر بــود. آدم  منصفــی  هــم  بــود؛ چــون در آخــر  عمــرش  پذیرفــت 
گــر  کــه در آثــارش اشــتباهاتی  هســت  و بــرای اصــالح آن هــا هــم وکالــت داد. شــاید ا
گــودرزی هــم ایــن سرنوشــت را پیــدا  نمی کــرد، چــون  یعتی زنــده می مانــد،  مرحــوم شــر
یعتی بــود  و در  دادگاه  این هــا  عمــده ی داعیه شــان اقتــدا بــه افــکار و آثــار  دکتــر  شــر

هــم ایــن را بــروز  دادنــد.
پذیــری از جنبه هــای     آن چــه اهمیــت فکــر انحرافــی فرقــان را بیشــتر می کــرد، تأثیر
 بحــث »اســالم 

ً
یعتی - علی رغــم وجــوه مثبــت آن - خصوصــا منفــی تفکــرات شــر

یخ: ۱۳۹0/۳/۲. یسم، شناسه مطلب: ۱5۴8، تار ر ۱ . هابیلیان: پایگاه خبری تحلیلی مطالعات ترو
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منهــای روحانیــت« و »تشــیع علــوی و صفــوی« بــود کــه بــر ایــن اســاس »روحانیــت« 
یــن دشــمنان اســالم قلمــداد و از آن تحــت عنــوان »آخوندیســم«  را یکــی از اصلی تر
کــه  یــاد می کــرد. بــه ایــن ترتیــب پــس از اســتقرار جمهــوری اســالمی و در حالــی 
یه طلبــی می ســوخت، فرقــان بــرای مبــارزه بــا آن چــه »بلــوای  مملکــت در تــب تجز

ــرد.1 ــه اســلحه ب ــد، دســت ب آخوندیســم« می خوان

او بــا راه انــدازی جلســات تفاســیر قــرآن، برداشــت های مــادی از منابــع دینــی را 

گیــری تــِب تفاســیِر مــادی و مارکسیســتی در ســال های منتهــی  مطــرح می کــرد. فرا

کــه توســط افــراد و جریان هــای التقاطــی ارائــه می شــد، حساســیت  بــه انقــاب 

کار آن قــدر  برخــی چهره هــای فکــری انقــاب، مثــل شــهید مطهــری را برانگیخــت. 

گــودرزِی جــوان بیســت  و  چنــد ســاله، بیســت جــزوه ی تفســیر  کــه  گرفتــه بــود  بــاال 
قــرآن، شــرح صحیفــه ی ســجادیه و نهــج  الباغــه نوشــته بــود.2

   فرقانی ها با همان شیوه ی برخورد و تفسیر نادرست و دلخواه از قرآن، مصداق 

تشخیص  که  افرادی  اعدام  حکم  صدور  برای  گروه  این  بودند.  خوارج  کامل 

نتیجه  به  مختصری  جلسات  تشکیل  با  و  نداشته  چندانی  می داده،  مشکل 

می رسیده است. فرقان نمونه ی کاملی از جهل، تحجر و برداشت های سطحی از 

دین بود. این گروه، پر  بود از جوانان احساسی که براساس تعریف هایی جاهانه 

ترورهای  لیست  در  پرداختند.  انقاب  تأثیرگذار  چهره های  ترور  به  دین،  از 

یادی دیده می شود: شهید مطهری، شهید مفتح، حاج مهدی  فرقان، نام های ز

عراقی و فرزندش حسام، شهید سپهبد قرنی، شهید قاضی  طباطبایی، شهید 

ربانی شیرازی، سیدعلی خامنه ای )مقام معظم رهبری(،  هاشمی رفسنجانی، 

ر ناموفق رهبر انقالب در تیرماه ۱۳۶0«، به نقل از: ۱۳۹۴/0۴/0۶. ۱ . »بازخوانی اسناد ترو
۲ . همان.
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موسوی اردبیلی، سیدرضی شیرازی و... . 

کــه     تنهــا جنبــه ی مــادی دادن بــه قــرآن و تفســیر مــادی آن، موجــب می شــد 

حبیــب اهلل آشــوری در ارائــه ی تفســیر خــود نســبت بــه مســائل معنــوی و عبــادی 

قــرآن بی اعتنــا شــود. مرحــوم حجــت  االســام و المســلمین عمیــد زنجانــی در 

خاطــرات خــود آورده اســت:
گیرایــى داشــت؛ منتهــا همــه ی مســائل  را  تحلیــل   منبرهــای 

ً
آقــای آشــوری انصافــا

یــت  ــه عنــوان عبودیــت، عبــادت و معنو ــرد و اصــالً چیــزی ب مــادی و انقالبــى می ک
بــه  جــا  ن می گذاشــت.1

5. بی مباالتی نسبت به گناهان 

ــیر  ــی در مس ــد و بالندگ ــی و رش ــات اله ــب فیوض کس ــع در  ــن مان ــن و مهم تری اولی

گنــاه و نافرمانــی  طلبگــی و تحصیــل علــوم دینــی و ســوء عاقبــت در ایــن راه، 

گنــاه مقــدرات الهــی را تغییــر می دهــد و اســباب ظاهــرى را بی اثــر  خداونــد اســت. 

می ســازد؛ خداونــد در قــرآن می فرمایــد:
ْیدیکــم؛2 آن چــه از رنــج و مصایــب بــه شــما 

َ
كَســَبْت أ صاَبکــْم ِمــْن ُمصیَبــة َفِبمــا 

َ
َو مــا أ

می رســد، نتیجــه ی اعمــال زشــت خودتــان اســت.

گاهــی ارتــکاب  گنــاه رابطــه ی مســتقیم و منفــی بــا رشــد معنــوی انســان دارد. 

کســب روزی  گنــاه موجــب می شــود انســان از انجــام عبــادت یــا تحصیــل علــم یــا 

ــن  ــا امیرالمومنی کــرد: »ي ــه امیــر المؤمنینعــرض  گــردد. مــردى ب حــال محــروم 

دَتــَك  نــَت َرُجــلٌ َقــد َقّیَ
َ
ــه امیُرالمؤمنیــن: ا

َ
قــال ل

َ
ــاُه ِباللیــل. ف َمــِت الّصَ ِاّنــی َقدُحّرِ

۱ . عمید زنجانی، خاطرات حجت السالم و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی، ص ۱5۶-۱55.
۲ . شوری، آیه۳0.
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ــو مــردی  ُذنوُبــك؛1 ای امیرمؤمنــان توفیــق نمــاز شــب نــدارم. حضــرت فرمودنــد: ت

گناهــان دســت و پایــت را بســته اســت.« کــه  هســتی 

رسول مکرم اسام فرمود:
ــَم 

ْ
ِعل

ْ
ــِه ال ــَب َفَیْنَســی ِب ْن

ــُب الذَّ ِن ُیذْ
َ
ــَد ل َعْب

ْ
ــَراِت ِإّنَ ال َخْی

ْ
ــٌة ِلل ــوَب َفانهــا َمْمَحَق ُن

ــوا الذُّ ُق
َ

 اّت
َعْبــَد 

ْ
ْیــِل َو ِإّنَ ال

َّ
ْنــَب َفُیْمَنــُع ِبــِه ِمــْن ِقَیــاِم الل

ِنــُب الذَّ ُیذْ
َ
َعْبــَد ل

ْ
َكاَن َقــْد َعِلَمــُه َو ِإّنَ ال ــِذی 

َّ
ال

ــه ؛2 
َ
 ل

ً
َكاَن َهِنیئــا َق َو َقــْد  ْز ْنــَب َفُیْحــَرُم ِبــِه الــّرِ

ِنــُب الذَّ ُیذْ
َ
ل

گناهــان خوبى هــا را محــو می کنــد. همانــا بنــده ]گاه[  یــرا  کنیــد؛ ز گناهــان دورى  از 
ــود، فرامــوش می کنــد؛ و بنــده  کــه آموختــه ب گنــاه می کنــد و بــه ســبب آن، دانشــی را 
گنــاه می کنــد و از  گنــاه می کنــد و از نمــاز شــب محــروم می شــود و بنــده ]گاه[  ]گاه[ 

ــود، محــروم می گــردد.  کــه برایــش آمــاده شــده ب رزقــی 

کــه می توانــد  گنــاه، از جملــه عواملــی اســت  بــه هــر جهــت، توجــه بــه نتایــج شــوم 

و  علمــی  مــادی،  تاش هــاى  اســت  ممکــن  گنــاه  دارد.  بــاز  گنــاه  از  را  انســان 

کام نورانــی از حضــرت  کنــد. ایــن  معنــوی  فــرد را بی ثمــر و او را از رزق محــروم 

کــه فرمــود:  امــام خمینیمعــروف اســت 
عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید.3

نیز امام در توصیه به فرزندشان می فرماید:
ــر الــی  نُظ

ُ
ــه نظــرت باشــند، ســبک مشــمار. »ا گناهــان را هــر چنــد کوچــک ب پســرم! 

گناهــی  ــره اســت... . هــر  کبی ــزرگ و  گناهــان ب ــا ایــن نظــر، همــه ی  ــن َعَصیــَت« و ب َم
کــه  گناهــان بــزرگ و بزرگ تــر انســان را می کشــد؛ بــه طــورى  کوچــک، بــه  گرچــه 
گناهــان بســیار بــزرگ در نظــر انســان ناچیــز آیــد. بلکــه گاهــی اشــخاص بــه ارتــکاب 
گاهــی بــه واســطه ی شــدت ظلمــات و  کبایــر بــه یک دیگــر فخــر می کننــد و  بعــض 

۱ . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج8، ص۱۶۱.
۲ . عالمه مجلسی، بحارالنوار، ج70، ص ۳77.
۳ . امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۳، ص۴۶۱.
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حجاب هــاى دنیــوى، منکــر بــه نظــر معــروف و معــروف منکــر می گــردد.1

آیت اهلل بهجتنیز می فرماید: 
هیــچ ذکــری، باالتــر از ذکــر عملــی نیســت؛ هیــچ ذکــِر عملــی، باالتــر از تــرک معصیــت در 
اعتقادیــات و عملیــات نیســت و ظاهــر ایــن اســت کــه تــرک معصیــت بــه قــول مطلــق، 

بــدون مراقبــه دائمیــه، صــورت نمی گیــرد.2

کــه از ایشــان راهنمایــی  کســی  ی کنــی نیــز  در پاســخ بــه ســؤال  آیــت اهلل مهدو

خواســته بــود، فرمودنــد: 
گناه نکنید.3 ید که  بنا را بر این بگذار

گنــاه  اهــل  کــه  کســانی  بــزرگان دیــن نشــان می دهــد،  تجربه هــا و توصیه هــای 

بوده انــد، از رســیدن بــه مقام هــای بلنــد معنــوی بازمانده اند. ســیدمهدی هاشــمی 

گرفتــن هشــدارهای بــزرگان  دربــاره  ی نقطــه ی  آغــاز لغزش هــای اخاقــی و نشــنیده 

در مراقبــت از زبــان می گویــد: 
کــه پاتوق مــان مدرســه  ی فیضیــه بــود، عصرهــا   

ً
کــه آمدیــم، مخصوصــا ...مــا از اول 

کــه  گناهــی  جمــع می شــدند بچه هــا دور هــم. خــب یــک مقــدار آن زمــان مــن اولیــن 
کــه می نشســتیم در جلــوی حجره هــای  مرتکــب شــدم، غیبــت بــود. یــادم هســت 
کــه فکــر می کردیــم  مدرســه ی فیضیــه - دو نفــر و ســه نفــر بــا دوســتان- و غیبت هایــى 
ــارزه اســت ســر علمــا، علمایــى  ــوع مب کــه غیبــت از ن کــه غیبــِت مجــاز هــم هســت، 
 
ً
مثــال اعالمیه های شــان  یــا  می کننــد  کوتاهــی  امــام  حرکــت  بــه  نســبت  یــا  کــه 
ــه از آن هــا  ک ــا برخوردهــای مختلفــی  ــان و ی ــه ای هســت. آن زم اعالمیه هــای کم مای
ــه از مــن تنهــا، از  ــام شــروع شــد ن ــم. یــک غیبت هــای خیلــی خفیفــی آن ای می دیدی
کــردن و غیبــت شــنیدن و خــب همــان زمــان هــم  مــا، از همــه؛ می نشســتیم بــه غیبــت 

۱ . همان، ج۲۲، ص۳۶۴.
۲ . به نقل از سایت مرکز تنظیم و نشر آثار آیت اهَّلل بهجت و ساعی، به سوی محبوب، ص ۴0.

کنی، )سایت خبرگزاری فارس، اول آبان ۱۳۹۳. یری از مرحوم آیت اهَّلل مهدوی  کلیپ تصو  . ۳
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ــارزه شــروع شــده و  ــم مب ــی اســت. فکــر می کردی کار حرام ــن  ــه ای ک ــم  حــس نمی کردی
کــه همــان ایــام، همیــن آقــای مظاهــری -  بایــد طبیعــی بــود. آن زمــان، یــادم هســت 
مــا بــا هــم آشــنا بودیــم دیگــر - نــه فقــط مــن را، کل دوســتان را نهــی می کــرد از ایــن 
کــره کــردن و بحــث کــردن؛ ایشــان هــم می آمــد تــو]ی[ فیضیــه. تــوی همــان  کارهــا، مذا
محافــل فیضیــه شــرکت می کــرد و هــر وقــت مثــالً غیبتــی چیــزی مطــرح می شــد از 
کار را! خــب ایشــان از  آقایــان و این هــا، ایشــان نهــی می کــرد. می گفــت: نکنیــد ایــن 
ــان  ــا بچــه طلبه هــا می نشســتیم و این هــا حــاال برای م ــا م ــود؛ ام ــر ب ــی بزرگ ت ــا خیل م
ــه  ک ــى  کتیکــی، دروغ های ــود. بعــد مســأله ی دروغ مطــرح شــد؛ دروغ هــای تا مهــم نب
کســی  کــه مســائل را  می گفتیــم مــا هــم رازداری بکنیــم و ســّری نگهــداری بکنیــم 

نفهمــد و بــه دوســتان دروغ می گفتیــم ... .1 

نــه  نیســت.  کتــاب  و  اراده ی خــدا بی حســاب  و  کــه مشــّیت  بایــد دانســت 

کســی  کســی می دهــد و نــه بی دلیــل، توفیقــش را از  بی جهــت، توفیــق هدایــت بــه 

کــه در مســیر ظلــم و ســتم، شــک و تردیــد و در یــک  ســلب می کنــد، بلکــه آن هــا 

یــک  گام بگذارنــد، قلبشــان بــر اثــر ایــن اعمــال، تار گنــاه و نافرمانــی  کام در مســیر 

می گــردد و توفیــق هدایــت از آن هــا ســلب و از رســیدن بــه ســعادت ابــدی محــروم 

گــر طلبــه در مســیر طلبگــی خــود آلــوده بــه  می شــوند. بنابرایــن و بــه طریــق اولــی، ا

گنــاه شــد، اســباب توفیــق از او ســلب می شــود و در جرگــه ی علمــای ســوء  ظلــم و 

ــرار می گیــرد. ق

ور علمی 6. غر

ســیدمهدی هاشــمی در دنبالــه ی اعتراف هــای خــود، یکــی از علــل انحــراف 

خــود از راه مســتقیم را، غــرور علمــی می دانــد و می گویــد:

۱ . سرابندی، داستان یک مرداب، ص۳۱-۳0.
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یــاد بــود. مــن یــک ســری  مــن از نقطــه ای منحــرف شــدم کــه مثبتاتــم ]نقــاط مثبــت[ ز
مثبت هــا]ی[ عملــی و علمــی - سیاســی داشــتم، دچــار عجــب و غــرور و بعــد هــم 
ــر یــک ذره  گ ــی آخــر و یــک ســری مفاســدش ]شــدم[. ... ا ــه خــدا و ال بى توجهــی ب
گنــاه یــا انحــراف در وجــود  گرایــش بــه  گنــاه بــه انــدازه ی خــردل، روح بى تقوایــى یــا 
کــه ایــن جزئــی اســت و مختصــر و مهــم نیســت؛  کنــد هــم  یــک انســانی باشــد و فکــر 
کارهایــش خیلــی پیــروز و موفــق  کــه خیلــی نابغــه، تــو]ی[  یــا نــه یــک فــردی باشــد 
کــه حــاال ایــن نقطــه آســیب پذیر اســت و از همیــن نقطــه  باشــد و ]...[ فکــر نکنــد 
کــه مــا رســیدیم؛ و لــذا]...[ بــه   آســیب ببینــد و برســد بــه جاهایــى 

ً
امــکان دارد دقیقــا

جــای این کــه در قبــال ایــن جرایــم  و تخلفــات مــا ]...[ بعضــی بخواهنــد از نظــر خطــی 
کــه این هــا بــه ایــن سرنوشــت  کــه خــب الحمــدهّلل  خوشــحال باشــند، شــادی بکننــد 

کــه در خودشــان و در انــدرون بیشــتر فــرو برونــد.  مبتــال شــدند، بهتــر اســت 
یى ] و[ هر کسی که متأثر از یک نسل     ] برای[ هر انسانی، هر طلبه ای ، هر دانشجو
جوان است، این سرنوشت تلخ شومی که ما پیدا کردیم، عبرتی باشد. برای بقیه ی 
که در این مملکت به هر صورت در  کل امت حزب اهّلل و نیروهای جوانی  برادرها و 
دامن این انقالب دارند رشد می کنند و شیطان نفس هم به طور جدی و فعالی در 
کمین است که این ها را به دام بیندازد ]عبرت باشد[. این هم یک نقطه که باید از 
که تشکیل شده و یک استفاده  کالبد شکافی انحراف و از این علل و عواملی  این 

گرفته بشود.1  
ً
و بهره گیری شدید اخالقی و فکری حتما

گــودرزی )قاتــل شــهید  کبــر  ا آیــت اهلل شــبیری  زنجانــی دربــاره ی غــرور علمــی 

می فرمایــد: )مطهری
باید به نکته ی جالبی اشاره کنم. روزی یکی از طالب و فضالی مدرسه چهلستون 
به نام آقای رضایى  که  با گودرزی دوستی و آشنایى داشت، جزوه ای به نام توحید 
از آن را خواندم، دیدم  کنم. من وقتی سه صفحه  را آورد و به من داد تا مطالعه 

۱ . همان، ص5۱-50.
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نمی توانم ادامه بدهم. متن بسیار مغشوش و بى ربطی بود و انسان  برای فهم آن 
باره ی این جزوه صحبت کردم؛  اذیت می شود. بعدها که با آقای موسوی اردبیلی در
ایشان  به  من  بخواند.  را  آن  از  صفحه   10 از  بیشتر  نتوانسته  می گفت  هم  ایشان 
از   می کنم   تعجب  و  نتوانستم  از  3 صفحه  بیشتر   من   کردید، چون  هنر  گفتم شما 
گودرزی را خوانده و  کتاب های  که تمام  که نه تنها آن جزوه  مرحوم آقای  مطهری 
 ایشان عجب حوصله ای  داشت! ایشان  

ً
کرده بود. واقعا ایرادات آن ها را هم مطرح 

گرایش به مادیگری« نوشت، به  این   معنا  کتاب »علل  بر  که  در  مقدمه ی آخری 
که من احساس وظیفه می کنم و این هشدار را راجع به شکل گیری این  کرد  اشاره 

یان انحرافی دادم تا افراد صادق  این ها  گول  نخورند. جر
بــاره ی  گفــت: »نظــر  شــما در    بــه هــر حــال آقــای رضایــى چنــد روز بعــد بــه مــن 
گفــت: »ردیــه ای بــر  پــرت بــود.« ایشــان  گفتــم: »چــرت و ایــن جــزوه چیســت؟« 
کــه از حداقــل  یســند  گفتــم: »ردّیــه را بــرای اندیشــه ای می نو یســید« مــن  آن بنو
گفتــن داشــته باشــد و انســان بتوانــد بــر اســاس  انســجام برخــوردار و حرفــی  بــرای  
یســد.« بعــد ایــن بیــت را برایــش  همــان مســیری کــه مؤلــف طــی  کــرده، بــر  آن ردیــه بنو

یــد؟  خوانــدم و پرســیدم: »شــما ایــراد ایــن بیــت را چگونــه می توانیــد بگیر
ینی سرکه  از  لحاف  است         بیچاره مگس مناره باف است!               شیر

گر شــما  توانســتید   ایــن جــزوه ای کــه شــما بــه مــن دادیــد، از جنس همین شــعر اســت. ا
یــم.« بعــد  کنیــد، مــن هــم می توانــم ایــرادات آن جــزوه را بگیر ایــراد  ایــن شــعر را پیــدا 
یســنده اش  یســید، پــس  حداقــل  بــا نو آقــای رضایــى گفــت: »حــاال کــه چیــزی  نمی نو
یــق صحبــت بــا شــما، مقــداری متوجــه اشــتباهاتش  کنیــد، بلکــه از طر صحبــت 
یســنده ی جــزوه کیســت؟  کــه نو بشــود.« البتــه ایشــان هنــوز هــم بــه  مــن  نگفتــه بــود 
کــه توســط یــک فــرد بســیار  مغــرور   گفتــم: »ســیاق مطالــب ایــن جــزوه نشــان می دهــد 
نوشــته شــده  اســت و هیــچ کــس دیگــری را هــم غیــر از خــودش قبــول نــدارد، بنابرایــن 
ــای مطهــری یکــی از کســانی  ــام آق ــده اســت.« در آن ای ــا او  هــم  بى فای حــرف زدن ب
کــه ایــن  گفتــم: »بعیــد می دانــم  کــه در قلــه پژوهش هــای  دینــی  قرارداشــت. مــن   بــود 
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آدم حتــی حــرف آقــای مطهــری را هــم بپذیــرد.« آقــای رضایــى گفــت: »حــرف آقــای 
  نمی پذیــرد.« گفتــم: »مگــر او کیســت؟« گفــت: »گــودرزی«. مــن 

ً
مطهــری را کــه  قطعــا

ــی   ــرد، ول ــری را نمی پذی ــای مطه ــم: »درســت اســت. او حــرف آق گفت یکــه خــودرم و 
گــر او را دیــدی بــه او بگــو بیایــد بــا هــم  بــا  مــن  رفیــق اســت و حــرف مــرا می پذیــرد. ا

کنیــم... .1 صحبــت 

گردی استاد سزای انکار شا

محّدث بزرگوار، سید نعمت اهلل جزائرىمی گوید: 
کــه نــزد او تحصیــل می کردیــم، در اوایــل تحصیلــش نــزد  یکــی از مجتهدیــن اصفهــان 
ــت و دانشــمند  گرف ــره اى  ــم به ــه از عل ک ــی  ــش می آموخــت. وقت ــد دیگــرى دان مجته
عالــم  و  فاضــل  را  اســتادش  و  می کــرد  انــکار  اســتاد  آن  نــزد  را  گردیش  شــا شــد، 
گاه شــد و  نمی دانســت و مقــام علمیــش را قبــول نداشــت. اســتادش از ایــن وضــع آ
گرفتــه و او را مبتــال  کــن هرچــه از مــن یــاد  کــرد و گفــت: خدایــا! از او ســلب  ینــش  نفر
ــوى دارد، از  ــود، حافظــه اى ق ــه مشــهور ب ک ــن شــخص   ای

ً
ــا ــن. اتفاق ک ــه فراموشــی  ب

نعمــت حافظــه محــروم شــد و از آن پــس، هیــچ مســأله اى را نمی توانســت حفــظ 
کنــد و  کتــاب مراجعــه  کنــد؛ بلکــه بــه هــر مطلبــی احتیــاج پیــدا می کــرد، ناچــار بــود بــه 

یــد. قــادر نبــود از بــر چیــزى بگو

ر بــا حجــت الســالم و المســلمین  گــوی یــادآو گفــت و  گفته هایــی از پیشــینه و شــخصیت رهبــر »گــروه فرقــان« در  ۱  . نا
ر، تابســتان، پاییــز، زمســتان ۱۳88  ســید جعفــر شــبیری زنجانــی: انــزوا طلبــی زمینــه ســاز انحــراف او شــد؛  مجلــه یــادآو

و بهــار ۱۳8۹ - شــماره ۶، ص ۴8.
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   مرحوم جزائرى می افزاید: 
یم بر این که به ما  کنون در اصفهان است و من خدا را سپاس می گو این شخص هم ا
توفیق خدمت به اساتید و استغفار براى آنان را داد و آنان را از من راضی ساخت.1

7. سرمستی از تمجید دیگران

در خاطرات مقام معظم رهبری از حبیب اهلل آشوری آمده است:
یــن مانــع از این کــه حــرف غلــط خــود را پــس بگیــرد، فضــای آن روز در محیــط  مهم تر
مبارزاتــی بــود. حرف هــای  افراطــی  و تنــد  بــه مذاق هــا خــوش می آمــد و مســتمعین را 
ینــدگان  چنیــن  حرف هایــى  ج-مــع می کــرد. او  ایــن نقطــه ضعــف را داشــت  بــه  گــرد  گو
یــن بــه وجــد می آمــد  کــه از تحســین و تمجیــد بــه خصــوص از ســوی جوانــان و مبارز

و همیــن نمی گذاشــت او درســت بهمــد یــا درســت عمــل کنــد. 2

گــودرزی را فــردی می دانــد  کبــر  آیــت اهلل شــبیری  زنجانــی، یکــی از علــل انحــراف ا

کــه بــا او نشســت و برخاســت داشــت و همــواره از او تعریــف می کــرد:
گودرزی سیر قهقرایى را به شکل شدیدی طی  که موجب می شد  عامل دیگری هم 
باره ی او بود. یک نفر که دائما با خارج در تماس بود،  کند، مبالغه های اطرافیان در
که می زد، آن فرد از او تمجید  گودرزی  هر حرفی  گرفته بود.  گرم  گودرزی خیلی  با 

می کرد و می گفت افکارت بسیار جدیدند و تو باید این ها را تبلیغ کنی! 3

8. تسلیم نفوذ دشمن شدن

ــه  گرایش هــای ســیدمهدی هاشــمی ب ــکار و  ــر اف کــه در تغیی عامــل مهــم دیگــری 

افــکار التقاطــی و منافقانــه مؤثــر بــود، پــس از دســتگیری او در ســال 1346 توســط 

۱ . مختاری، همان، ص۲۲7.
۲ . جعفریان، جریان ها و جنبش های مذهبی - سیاسی ایران )57-۱۳۲0(، ص۹۱.

یــخ:  ر ناموفــق رهبــر انقــالب در تیرمــاه ۱۳۶0«، بــه نقــل از پایــگاه اطالعرســانی رهبــری، تار ۳ . »بازخوانــی اســناد تــرو
.1394/04/06
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ــد:  ک رقــم خــورد. او می گوی ســاوا
بــه  و  شــد  عــوض  فکــرم  مســیر  ســاواک،  یــن  مأمور توجیــه  و  ارشــاد  اثــر  در   ...
اشــتباهات خــودم پــى بــردم و از کرده هــای خــودم نــادم و پشــیمان، روانــه ی پــادگان 
تعلیماتــی ]ژاندارمــری در شــهر جهــرم[ گشــتم. در آغــاز ورودم بــه پــادگان کــه بــا لبــاس 
روحانــی بــودم، بــا بهــت و حیــرت ســربازان مواجــه ]شــدم[ و باألخــره پــس از روزهــا 
ناراحتــی و غربــت، خــود را بــا محیــط ســربازی منطبــق ســاختم. در محیــط نظامــی 
یــج بــا افــکار زنده تــری خــو  پــادگان، شست وشــوی مغــزی مــن آغــاز ] شــد[ و بــه تدر
می گرفتــم. درســت بــه یــاد دارم کــه عالقــه بــه میهــن و اعلــی حضــرت همایــون کــه در 
شــیر ایرانــی عجیــن شــده اســت، در مــن اوج گرفــت و مشــتاقانه تعلیمــات ســربازی را 
گرفتــن سردوشــی از طــرف  کــه پــس از پایــان دوره، ]بــرای[  فــرا می گرفتــم؛ بــه طــوری 
فرمانــده پــادگان بــه نمایندگــی ســربازان جدیــد منصــوب ]شــدم[ و در مراســم جشــن 

کــردم.  سردوشــی خطابــه ای ایــراد 
 مــرا بــه تهــران منتقــل ]کردنــد[ و در مرکــز فرهنگــی ژاندارمــری بــه خدمــت 

ً
   بعــدا

دفتــری اشــتغال جســتم و آن گاه بــه دادرســی کل ژاندارمــری منتقــل ]شــدم[ و مدتــی 
ــودم.1  یســنده دادرســی ب ــز نو نی

ین خطاها و اشــتباهات من در آن زمان دو چیز اســت که با صداقت عرض     بارزتر
کــه در اثــر آن ناپختگــی،  می کنــم: محــور اول، نرمــش در رابطــه بــا ســاواک اســت 
غلبــه ی نفســانیات و برداشــت های ناپختــه از اســالم، مــن بعضــی ضرورت هــای 
مقطعــی و زمانــی را مجــوزی و توجیهــی دانســتم بــرای این کــه بتوانــم بــا ســاواک 
 بــه تمــاس مــن بــا 

َ
یجــا کــه تدر کنــم و ایــن نرمــش، یــک لغــزش کوچــک بــود  نرمــش 

یکــی از عوامــل محلــی ســاواک منتهــی شــد. بــه دنبــال آن، رشــد ایــن اشــتباهات بــه 
کــردم و  پرس هــای ســاواک نشســتم و صحبــت  ــا یکــی از باز کــه مــن ب آن جــا رســید 
کــه وقتــی مــن دســتگیر شــدم، در  ایــن رونــد رو بــه لغــزش و اشــتباه بــه جایــى رســید 
کــردم و ایــن اوج   بــه ســاواک نامــه نوشــتم و بــا آن هــا اعــالن همــکاری 

ً
زنــدان رســما

یخی، بن بست، ج۲، ص۶۴-۶۳. ۱  همان، ص5۱-5۲؛ مرکز بررسی اسناد تار
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ــزرگ و یــک انحــراف اســت و  ــم یــک اشــتباه ب ی ــم بگو ــه می توان ک ــود  یــک لغــزش ب
ــِن انحرافــات و اشــتباهات مــن در قبــل از پیــروزی انقــالب اســت.1 ی بارزتر

10. عدم تهذیب نفس 

امام خمینی در اهمیت تهذیب نفس برای طاب و علما چنین می فرماید:
ــم ُهــو الِحجــاُب 

ُ
گــر تهذیــب در کار نباشــد، علــم توحیــد هــم بــه درد نمی خــورد. »الِعل ا

ین علم اســت، انباشــته  کَبــر« هــر چــه انباشــته تر بشــود علــم، حتــی توحیــد کــه باالتر االَ
گــر مهــذب نباشــد، از خــدای تبــارک  بشــود در مغــز انســان و قلــب انســان، انســان را ا
و تعالــی دورتــر می کنــد. بایــد کوشــش بشــود در ایــن حوزه هــای علمیــه، چــه حــال و 
چــه بعدهــا کوشــش بشــود کــه ]طــالب [ را مهــّذب کننــد. در کنــار علــم فقــه و فلســفه 
و امثــال اینهــا، حوزه هــای اخالقــی، حوزه هــای تهذیــب باشــد و حوزه هــای ســلوک 
کمــه  کــی محا کــه مرحــوم شــیخ فضــل اهّلل نــوری را  الــی اهّلل تعالی.شــما می دانیــد 
کــرد و حکــم قتــل را او  کمــه  کــرد؟ یــک معمــم زنجانــی، یــک مــالی زنجانــی محا
، مهــذب نباشــد، فســادش از همــه کــس بیشــتر اســت.  صــادر کــرد. وقتــی معمــم، مــالّ
کــه در جهنــم، بعضی هــا، اهــل جهنــم از تعفــن بعضــی  در بعضــی روایــات هســت 
روحانییــن در عــذاب هســتند و دنیــا هــم از تعفــن بعضــی از اینهــا در عــذاب اســت.
تــا اصــالح نکنیــد نفــوس خودتــان را، از خودتــان شــروع نکنیــد و خودتــان را تهذیــب 
کــه خــودش آدم صحیحــی  کنید.آدمــی  نکنیــد، شــما نمــی توانیــد دیگــران را تهذیــب 
یــد فایــده نــدارد.  کنــد، هــر چــه هــم بگو نیســت، نمی توانــد دیگــران را تصحیــح 
کــه االن در حوزه هــا هســتند، در هــر حــوزه ای از حوزه هــای  کننــد علمایــى  کوشــش 
کــه بــا یــک فطــرت ســالم می آیــد، بعــد از ده، بیســت  کــه ایــن جوان  هــا  اســالمی 

ســال بــا یــک فطــرت فاســد بیــرون نرونــد. تهذیــب الزم اســت... .2

زنامــه ی جمهــوری اســالمی، ۱۳۶5/۹/۱۹؛ ســرابندی،   یزیونــی مهــدی هاشــمی بــه نقــل از رو ۱ . مصاحبــه ی رادیــو و تلو
داســتان یک مــرداب، ص55-5۴.

۲ . امام خمینی، صحیفه نور، ج۱۳، ص۲۱۱.
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یشــه ی لغزش هــای فکــری خــود و  ســرانجام مهــدی هاشــمی ســه محــور عمــده را ر

دوســتانش برمی شــمارد و می گویــد: 
کــه متأســفانه  یشــه یابى علــل و عوامــل انحــراف و لغزش هــای فکــری  در زمینــه ی ر
ــه  ــروزی انقــالب اســالمی ب ــد از پی ــل و بع ــود، در طــول ســال های قب ــا ب ــر م دامن گی
ســه محــور عمــده می توانیــم اشــاره بکنیــم کــه قســمت اولــش عبــارت از نپیمــودن راه 

صحیــح بــرای دســت یابى بــه تفکــر اصیــل اســالمی هســت. 
   قســمت دوم، نپرداختــن بــه تهذیــب نفــس و قســمت ســوم، عــدم تــوازن و اعتــدال 
کــه  کــه این ]هــا[ محورهــا]ی[ عمــده ای هســت  در بینش هــا و گرایش هــا و کنش هــا؛ 
کــرد.1 یــر هــر کدامــش بخــش وســیعی از نمودهــا و مصادیــق را می تــوان بهــش اشــاره  ز

او در ادامه می گوید: 
یــن پرده هــا،  کــه آخر یــک: عــدم تهذیــب نفــس، فــرد را بــه مــرزی ســوق می دهــد 

یم هــا بیــن فــرد و خــدا را از بیــن می بــرد. حرمت هــا و حر
دو: عــدم تهذیــب نفــس و ابتــذال، هم زمــان بــا عوامــل دیگــری چــون مطالعــه ی 
یــب روحیــه ی تعبــدی در اندیشــه  مبانــی التقاطــی و الحــادی، نقــش محــرک در تخر

و ذهــن شــخص دارد.2

مهدی هاشمی در نامه ای به دوستان خود در زندان، تهذیب نفس نداشتن را 

یای ضالت برمی شمارد و تصویر زندگی  اساس بدبختی و غوطه ور شدن در در

بدون  درصددند  که  می سازد  جوانانی  همه ی  و  آنان  عبرت  آیینه ی  را  خود 

خودسازی و پارسایی، به صحنه ی سیاست و اجتماع قدم بگذارند. او می نویسد:
ُ

ل
َ
َتَوّک

َ
یِه ا

َ
توُب و َعل

َ
یِه ا

َ
بسمه تعالی و ِال

خطاب به همه ی دوستان و برادران! 

یابــی ۲0۶۳0؛ ســرابندی، همــان،  ۱ . آرشــیو مرکــز اســناد انقــالب اســالمی، پرونــده ی مهــدی هاشــمی، شــماره ی باز
ص57-5۶.

یخی، بن بست، ج۱، ص۳0. ۲ . مرکز بررسی اسناد تار
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گرفتــه ام، وظیفــه خــود  کــه در آســتانه ی مــرگ محتــوم و مقــدر الهــی قــرار  کنــون  ا
و  اقــوام  برادرانــم و همــه ی  بــه خصــوص  یــزان،  بــه شــما عز را  مــواردی  می دانــم 
 ســخنان مــن در نهایــت یــک دوره ی زندگــی ]اســت[ 

ً
یشــاوندان تذکــر دهــم. قطعــا خو

کــه بیــان نقــاط ضعــف و لغزش هــا، ملمــوس و عینــی گشــته و هیــچ انگیــزه ی سیاســی 
ــدارد.  ــان آن وجــود ن در بی

   واقعیــت نزدیک تــر از تحلیل هــا و حــدس و گمان هــای ایــن و آن اســت و بنابرایــن 
کنــون نتایــج ملمــوس آن را شــاهد اســت،  ــرده و ا ک کــه راهــی را طــی  ــان کســی  ب از ز

خــوب اســت دوســتان مطالبــی را بیاموزنــد.
باشــد،  گســترده  و  فــراوان  چنــد  هــر  اســالمی  و  انقالبــى  مثبــت  فعالیت هــای     
ارزش  پشــیزی  نباشــد،  مقــرون  اخــالق  تزکیــه ی  و  نفــس  تهذیــب  بــه  چنان چــه 
نخواهــد داشــت. نمونــه ی عینــی مــرا هرگــز فرامــوش نکنیــد. مــن از نظــر فعالیت هــای 
سیاســی- مبارزاتــی عمــری گذرانــدم و تصــور نمی کــردم کســی در میــان اقــران خــود 
کــه شــب و روز در پــى فعالیــت و تــالش از قبــل بلــوغ تــا 45  ســراغ داشــته باشــم 
ســالگی باشــد؛ ولــی بدبختانــه افــراط در سیاســت و سیاســت گری مــرا از تهذیــب 
نفــس بازداشــت و در جــو غــرور بــه فعالیت هــای چشــمگیرم، نــه تنهــا از رشــد و کمــال 
ــى[  ــزه ی خدا]ی ــا انگی ــه ب ک ــارم  ــدم، بلکــه بســیاری از اعمــال و رفت ــاز مان نفســانی ب

ــوده شــد. ــودم، مخــدوش و آل ــرده ب ک شــروع 
کنتــرل و مراقبــت تمایــالت  کنیــد تــا قبــل از تزکیــه ی اخــالق و اطمینــان از     تــالش 
ــای  ــای نفــس و زوای ــه خفای ک ــد  ی ــه فعالیــت سیاســی- اجتماعــی نپرداز نفســانی، ب
گــر بــدون تعلیــم و تربیــت و  کــه ا یــف اســت  درون بشــر بــه انــدازه ای پنهــان و ظر
ــز نفســانی، تحــت  ــب وارد عمــل شــود، همــان نقطه هــای بســیار ناچی ــه و تهذی تزکی
کــه بــه زودی  پوشــش پیروزی هــا و موفقیت هــای اجتماعــی، چنــان مکتــوم می مانــد 
یالت شــیطانی، بــه نقــاط مثبــت  قابــل شــناخت نبــوده، بلکــه بــه عکــس در اثــر تســو
کنتــرل آن از دســت انســان بیــرون مــی رود.  یــن تجلــی خواهــد یافــت و دیگــر  غرورآفر
بــر اســاتید اخــالق و  یــش  کــردن خو    متأســفانه غــرور نفســانی، مــرا از عرضــه 
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یــر پوشــش  کــه ز کــرد  شــخصیت های مــورد قبــول بازداشــت و رســوبات چنــان رشــد 
اشــتباهات  و  بزرگ تــر  گناهــاِن  ابــرام  و  اســالمی  ظاهــر  بــه  فعالیت هــای  همــان 

ــغ.
َ
َبل ــَغ مــا 

َ
َبل ســنگین تری انداخــت و 

کنــون بــا یــک دنیــا تأســف و درد از غرورهــا، تعصب هــای غلــط و غفلت هــای     ا
گذشــته، پشــیمان و نــادم هســتم؛ ولــی دیــر شــده اســت. از شــما خواهــش می کنــم تــا 
یــد. بــه خصــوص از دوســتان و هم فکــران ســابق خــود در  دیــر نشــده بــه خــود بپرداز

ارگان هــای مختلــف و حــوزه ی علمیــه... .
گفتــم، مرتکــب  ــه  ک ــه همــان شــیوه و دالیلــی  ــم اســت. مــن ب    مســأله ی دیگــر مظال
ــل رســیدند،  ــه قت ــن ب ــه دســتور م ــه[ ب ــه بعضــی کســانی ]ک ــن ب مظالمــی شــده ام. م
یــش قبــل از انقــالب ظلــم  کــرده ام. مــن در حــق انبــوه پیــروان و هم فکــران خو ظلــم 
کــرده ام. مــن بــه ارگان مقــدس و انقالبــى ســپاه پاســداران و فرماندهــی آن ســتم 
کــردم. مــن  کــرده ام. مــن در حــق فقیــه عالی قــدر- حفظــه اهّلل- و بیــت ایشــان ظلــم 
کــه بــا یــک دنیــا شــور و اشــتیاق  یــزی  نســبت بــه حــوزه ی علمیــه ی قــم و طــالب عز

ــردم.1 ک ــم  ــد، ظل ــاه می آوردن ــه مــن پن ب

11. هم نشین بد

یــادی  کــه در شــکل گیری شــخصیت انســان یــا تغییــر آن تأثیــر ز از عوامــل مهمــی 

دارد، هم نشــین و دوســت اســت. افــراد بخشــی از افــکار و صفــات اخاقــی خــود 

را از طریــق دوستانشــان می گیرنــد. ایــن حقیقــت، هــم از نظــر علمــی و هــم بــه 

وســیله ی تجربه هــای زندگــی بــه اثبــات رســیده اســت. در روایــت زیبایــی، از 

کــه می فرمایــد: حضــرت ســلیماننقل شــده 
 

ُ
ُجــل َمــا ُیْعــَرُف الّرَ

َ
ــی َمــْن ُیَصاِحــُب َفِإّن

َ
وا ِإل ــی َتْنُظــُر ــی َرُجــٍل ِبَشــْی ٍء َحّتَ

َ
ُمــوا َعل

ُ
 َتْحک

َ
ل

یابــی ۲0۶۳0؛ ســرابند داســتان یــک  ۱ . آرشــیو مرکــز اســناد انقــالب اســالمی، پرونــده ی مهــدی هاشــمی، شــماره ی باز
مــرداب، ص۶۲-۶0.
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بــاره ی  گــر می خواهیــد در ا ْخَداِنــِه؛1 
َ
َو أ ْصَحاِبــِه 

َ
ــی أ

َ
ِإل ُیْنَســُب  َو  ْقَراِنــِه 

َ
أ َو  اِلِه 

َ
ْشــک

َ
ِبأ

یــد؛ چــون انســان بــه دوســتان و نزدیکانــش  کســی قضــاوت کنیــد، بــه دوســتان او بنگر
شــناخته می شــود و بــه هم نشــینان و دوســتان خــود نســبت داده می شــود.

کیستی که تو  یستی                    پس آنگه بگویم  کیان ز تو اول بگو با 

کــه بــا دیــن داران و اهــل ایمــان معاشــرت  کرده انــد  امامــان معصوم ســفارش 

گــر چنیــن کســانی را نمی یابیــد، تنهایــی  کنیــد تــا خلــق و خــوی آن هــا را بگیریــد و ا

بهتــر از هم نشــینی بــا دوســتان بــد اســت. امــام زین العابدینفرمودنــد: 
َو  آَنــُس  َوْحــَدة 

ْ
َفال ــم،  ْیِ

َ
َعل وا  َتْقــِدُر  ْ لَ َفــِاْن  ْعِرَفــِة،  َ املْ َو  الّدیــِن   

َ
ْهــل

َ
ا جاِلُســوا 

ــه  ــر این گون گ ــد. ا کنی ــت هــم نشــیین  ــا معرف ــدار و ب ــا انســان های دین ُم؛2 ب
َ
ــل ْس

َ
ا

افــراد را پیــدا نکردیــد، تهنــایی هبتــر و مطمنئ تــر اســت.

تــاش  در  مــدام  جّنــی،  و  انســانی  شــیاطین  و  تأثیرپذیرنــد  انســان ها  همــه ی 

کــه بــا بــدان هم نشــین  هســتند تــا بتواننــد افــراد را بــه بی راهــه بکشــانند. آنانــی 

یــج و بــه طــور نامحســوس شــبیه بــدان خواهنــد شــد. امیرمؤمنان  می شــوند، بــه تدر

علی فرمــود:
ــم؛3 با اشــخاص شــرور 

َ
ْنــَت ل َتعل

َ
ُق ِمــْن َطْبِعــِه َو أ یَر َفــِإّنَ َطْبَعــَك َیْســِر ــِر

َ
 َتْصَحــِب الّش

َ
ل

گاه  گاه از طبــع او مــی دزد )ناخــودآ ــو ناخــودآ ــرا طبــع و سرشــت ت ی معاشــرت مکــن؛ ز
کــه تــو غافــل هســتی.  اعمــال و اخــالق زشــت او بــه تــو ســرایت می کنــد( در حالــی 

گریزی از آن نیست؛  کسی را  به طور قطع، هم نشینی با بدان تأثیرگذار است و 

بیشتر  معاشرت  موارد  و  زمان  چه قدر  هر  دارد.  تفاوت  کّمیت  و  کیفیت  ولی 

یاد خواهد بود. امام صادقدر روایتی فرمود:  باشد، میزان آسیب پذیری ز

۱ . مجلسی، بحار النوار، ج 7۱، ص۱88.
۲ . نوری، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 8، ص۳۲8.

رام، ج۲، ص۱5. رام، مجموعه و ۳ . و
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م ؛1 کسی که با رفیق بد هم نشین شود، سالم نمی ماند. 
َ
 َیْسل

َ
ْوِء ل َمْن َیْصَحْب َصاِحَب الّسَ

قــرار  کــه  می کنــد  یــادی  ز زشــت  و  بــد  آثــار  گرفتــار  را  فــرد  بــدان،  بــا  معاشــرت 

گرفتــن در موضــع تهمــت، بدگمانــی و مقابلــه بــا خوبــان و دیــن داران، بدآمــوزی، 

ضررهــای مــادی، مخالفــت و ضدیــت بــا دیــن، از بیــن رفتــن آثــار حیــات معنوی، 

ــان از جملــه ی آن هــا اســت. ــا منحرف سرنوشــت مشــابه ب

تغییر تدریجی باورها در هم نشینی با افراد منحرف

کــه در آن بســیاری از  کتــاب »اســرار هــزار ســاله« اســت  َحَکمــی زاده، نویســنده ی 

باورهــای دینــی اســام، بــه ویــژه تشــیع انــکار شــده اســت. امــام خمینــی ایــن 

کــرد. مرحوم آیت اهلل سیدحســین  کتــاب را بــا نوشــتن کتــاب »کشــف االســرار« نقــد 

ــه خوبــی  ــان انحــراف او را ب کــه حکمــی زاده را از نزدیــک می شــناخته، جری ــَدال  ُب

شــرح می دهــد و می گویــد:
پایین شــهری و شــیخ مهــدی  فرزنــد مرحــوم شــیخ مهــدی  کبــر حکمــی زاده،  علی ا
پایین شــهری دامــاد ســید ابوالحســن طالقانــی - والــد مرحــوم ســید محمــود طالقانــی 
کبــر حکمــی زاده، خواهــر مرحــوم ســید محمــود طالقانــی  - بــود. بنابرایــن، مــادر علی ا
و صاحــب  زمــان خــود  یــن علمــای  بزرگ تر از  پایین شــهری،  مهــدی  بــود. شــیخ 
یــم  کرامــات بــه حســاب می آمــد. او هم چنیــن از دوســتان مرحــوم حــاج شــیخ عبدالکر
یــم،  حائریمؤســس حــوزه ی علمیــه ی قــم بــود. مرحــوم حــاج شــیخ عبدالکر
ــا هــم رفت وآمــد داشــتند.  ــود و ب ــل ب ــژه ای قائ ی ــرام و ــرای حــاج شــیخ مهــدی، احت ب
یــه را هــم بــه عهــده داشــت.  مرحــوم حــاج شــیخ مهــدی، ... اداره ی مدرســه ی رضو

مرحــوم ســید محمــود طالقانــی هــم در همیــن مدرســه مســتقر بــود.
یــه، مجلــس     مرحــوم شــیخ مهــدی، هــر ســال، روز عاشــورا در مدرســه ی رضو

۱ . مجلسی، بحار النوار، ج87، ص۲78.
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یــادی  عــزاداری برگــزار می کــرد. ایــن مجلــس، مجلــس بــا شــکوهی بــود و جمعّیــت ز
یمهــم بــه ایــن  در آن شــرکت می کردنــد. مرحــوم آیــت اهّلل حــاج شــیخ عبدالکر
کبــر حکمــی زاده، ســخنران ایــن مجلــس بــود و روضــه هــم  مجلــس می آمدنــد. علی ا
می خوانــد و پــس از آن، دســته ای از ایــن مجلــس بــه ســوی حــرم مطهــر حضــرت 
کثــر شــرکت کنندگان در آن، علمــای قــم بودنــد. کــه ا معصومه حرکــت می کــرد 
ــه زهــد و تقــوا شــهرت داشــت و کالمــی غیــر  کبــر حکمــی زاده ب    در آن روزهــا، علی ا
یــى و  یاده گو از قــرآن و دعــا از دهانــش خــارج نمی شــد و حتــی بــرای پرهیــز از ز
بــان می گذاشــت. هــرگاه حــرف صحیــح و ارزنــده ای  یــر ز یگــی بــه ز ســخن بى جــا، ر
یــگ را از دهــان خــارج می کــرد و حرفــش را مــی زد و ســپس آن را بــه دهــان  داشــت، ر
کفایــه  بــر می گردانــد. بــه لحــاظ علمــی هــم فاضــل بــود. او شــرحی هــم، بــر ]کتــاب[ 

االصــول آخونــد خراســانی نوشــته بــود.
ــا او در یــک  ــه ب ی ــی هــم در مدرســه ی رضو ــود. مدت ــر حکمــی زاده معمــم ب کب   علی ا
حجــره بودیــم و بــا یک دیگــر روابــط حســنه داشــتیم. گاهــی هــم بــه تهــران می رفــت 
ــه  ک ــازرگان  ــدر مهنــدس مهــدی ب ــازرگان، پ ــی ب ــزل حــاج عباس قل ــه من و در آن جــا ب
ــرد.  ــه حســاب می آمــد، رفــت و آمــد می ک ــی ب ــزل آســید ابوالحســن طالقان ــی من بیرون
گاهــی  ــد.  ــه وجــود آم ــای انحــراف او ب ــا، زمینه ه ــت و آمده ــن رف    در حاشــیه ی ای
یکایــى دعــوت می شــد. بــا احمــد کســروی هــم، ارتبــاط  کالــج آمر کلیســا یــا  هــم بــه 
کســروی را بــا خــود بــه حجــره ی مــا آورد و از همین جــا  داشــت. چنــد بــار هــم، 
مقدمــات آشــنایى مــن هــم بــا کســروی فراهــم شــد و حتــی قــرار شــد مجلــه »پیمــان« 
را کــه خــود او صاحــب امتیــاز آن بــود، بــرای مــن بفرســتد و آن را می فرســتاد. مقالــه ای 
یســنده اش خــود "کســروی" بــود و در آن نوشــته  در ایــن مجلــه منتشــر شــده بــود کــه نو
یــزی، عضــو انجمــن آســیایى همایونــی لنــدن و انجمــن  بــود: »نــگارش: کســروی تبر
کــز بیگانــه  یــت کســروی در مرا یــکا.« مــن، از عضو کادمــی آمر یکایــى و آ آســیایى آمر
در خــارج از کشــور بیمنــاک شــدم و پــس از آن، دقــت و حساســّیتم را نســبت بــه او 

فزونــی دادم. کم کــم انحرافاتــی در مجلــه دیــدم. 
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کــه انحرافاتــی در ایــن مجلــه دیــدم، بــرای او نوشــتم: شــما بالصراحــه     از زمانــی 
 
ً
یــد؛ مــن هــم، علنــا گاه، از دیــن مبیــن اســالم فاصلــه می گیر کــه  کرده ایــد  اعــالم 
ــه ]حکمــی زاده[ از  ک ــی  ــراٌق َبینــی و َبیِنَک" .1...یکــی از دفعات ــم "هــذا ِف اظهــار می کن
ــدم اعتقــادات دینــی خــود را  ــا هــم گفت وگوهایــى داشــتیم. دی ــه قــم آمــد، ب تهــران ب
هــم از دســت داده اســت، بــه گونــه ای کــه او را نجــس دانســتم و گفتــم: اســتکان او را 
یعت ســنگلجی"  آب بکشــید. ســخنان او کامــالً بــوی کفــر و الحــاد مــی داد. او بــا "شــر
کــه در منــزل مرحــوم آســید ابوالحســن  هــم ارتبــاط داشــت. در حاشــیه ی جلســاتی 
یــادی شــرکت می کردنــد، اتفاقاتــی می افتــاد  طالقانــی تشــکیل می شــد و جوان هــای ز
ــزل او، مبلغیــن آییــن مســیح  ــود. در راهــروی من ــر ب کــه در ایجــاد ایــن انحرافــات مؤث
یــع می کردنــد و بــرای تبلیــغ کیــش خــود از دختــران  می آمدنــد و مخفیانــه جزواتــی را توز

ــا اســتفاده می کردنــد. یب جــوان و ز
یــر نظــر آقــای ســید محمــد  کــه ز یــه آن زمــان، کتابخانــه ای داشــت     مدرســه ی رضو
صحفــی، پــدر آقایــان صحفــی اداره می شــد. بعــد از فــوت آقــا شــیخ مهــدی، آقــای 
کبــر حکمــی زاده رفــت و گفــت: شــش جلــد  صحفــی نــزد پســر آن مرحــوم، یعنــی علی ا
کتابخانــه مدرســه  کتــاب جواهــر بــا چــاپ قدیــم را از منــزل مرحــوم پدرتــان بــرای 
دیگــر وقف نامــه  تــای  و ســه  اســت  دارای وقف نامــه  آن هــا  آورده انــد. ســه جلــد 
ندارنــد. تکلیــف آن را مشــخص کنیــد؛ یــا بــه مــن بفروشــید تــا وقــف کنــم، یــا خــود آن 
یــد تــا بــا  کنیــد. حکمــی زاده گفــت: تمــام شــش جلــد را در اختیــار مــن بگذار را وقــف 
دیگــر کتاب هــای پــدرم بــه تهــران ببــرم و در جشــن کتاب ســوزان کســروی بســوزانم. 
کــرد و از  آقــای صحفــی متعجــب و عصبانــی شــد و در برابــر پیشــنهادش مقاومــت 

ــه او خــودداری نمــود.  ــل کتاب هــا ب ی تحو
کــرده بــود     البتــه مرحــوم آقــا شــیخ مهــدی قبــل از مــرگ، پیش بینــی ایــن قضیــه را 
یــن ســال  ــود؛ از جملــه، در همــان آخر و راه هــای سوءاســتفاده ی پســرش را بســته ب
کــردم. پــدرش از  حیاتــش، از مــن خواســت کــه در منزلــش بمانــم و مــن هــم اطاعــت 

۱ . اینک زمان جدایی من و تو فرا رسیده است. )کهف، آیه 78(
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رفت وآمدهــای فرزنــدش بــه تهــران هــم ناراحــت بــود. یک بــار در ایــام نــوروز، منــزل 
گفــت: می خواهــم بــه تهــران بــروم. پــدرش  کبــر بــه پــدرش  کــه علی ا ایشــان بودیــم 
گفــت: او بــه اختیــار خــود مــی رود )یعنــی مــن رضایــت نــدارم(. ناراحتــی شــدید پــدر، 

همــه ی حاضــران را مکــّدر ســاخت.
ایــن  نوشــت. در  را  هــزار ســاله  اســرار  کتــاب  کبــر حکمــی زاده،     ســرانجام علی ا
کــه جوابــش را از علمــا خواســته بــود، بســیاری  کتــاب، در قالــب ســؤاالت متعــددی 
یــر ســؤال بــرد ... افــراد مختلفــی درصــدد پاســخ  از باورهــای دینــی اســالم و تشــیع را ز
کردنــد. برخــی  کتــاب برآمدنــد و بعضــی هــم در موافقــت بــا آن قلم فرســایى  بــه ایــن 
از ردیه هــا، خــود دارای مشــکالتی عدیــده بودنــد. ســرانجام، بــزرگان حــوزه تصمیــم 
کــه دربردارنــده ی مواضــع حــوزه ی علمیــه  کامــل و بــدون نقــص  گرفتنــد جوابیــه ای 
گــر چــاپ هــم شــده، جمــع آوری نماینــد.  کننــد و بقیــه ی جواب هــا را ا یــن  باشــد، تدو
کتــاب "کشــف االســرار" امــام  یــادی افتــاد؛ امــا ســرانجام  در ایــن میــان، اتفاقــات ز
خمینــی بــه عنــوان جوابیــه جامــع و مانــع حــوزه ی علمیــه ی قــم بــر »اســرار هــزار 

ســاله« نوشــته شــد. 
ــه حســاب  ــر معــروف اهــل خمیــن ب    در آن زمــان امــام خمینییــک طلبــه ی غی
یى بــرای شــهرت و اعتبــار امــام خمینــی در آن زمــان  کتــاب، ســکو می آمــد و ایــن 
شــد. مرحــوم امــام در آن زمــان متأهــل بودنــد. در عیــن حــال حجــره ای هــم داشــتند 
کــه در آن بــه مطالعــه و تحقیــق می پرداختنــد؛ امــا شــب ها بــه منــزل می رفتنــد. مدتــی 
بــود کــه بــه وضــوح دیــده می شــد ایشــان مشــغول کاری هســتند و حتــی در آن مــدت، 

ــه منــزل می رفتنــد.1 ــر ب شــب ها دیرت

مرحــوم حــاج ســیداحمد خمینــی، فرزنــد امــام راحــل، دربــاره ی تدویــن کتاب 

کشــف االســرار توســط امــام می گویــد: 
کــردم، عــده ای  کــه مشــاهده  امــام فرمودنــد: در حــال رفتــن بــه مدرســه فیضیــه بــودم 

ــه نقــل از: مرکــز اســناد انقــالب اســالمی، هفتــاد  ــی،  اســرار حســن عاقبــت و ســوء عاقبــت، ص۱۹7-۲0۲؛ ب ۱ . ابوتراب
ســال خاطــره از آیــت اهَّلل سیدحســین بــدل، ص85-87 و ۲۱۳-۱۹5.
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گهــان بــه ذهنــم آمــد مــا  کتــاب اســرار هــزار ســاله بحــث می کننــد. نا دارنــد راجــع بــه 
کــرده  ییــم و حــال آن کــه ایــن بحث هــا در حوزه هــا نفــوذ  یــم درس اخــالق می گو دار

اســت.
   امــام، از همان جــا تصمیــم می گیرنــد بــه مدرســه ی فیضیــه برگردنــد و از آن زمــان 
دیگــر بــه درس نرفتنــد. در طــول مدتــی حــدود یــک مــاه الــی چهــل روز، همــه ی 
کتــاب اســرار  کتــاب کشــف االســرار را در پاســخ بــه  کنــار گذاشــتند و  کارهــای خــود را 
کتــاب در ســال 1،1332یعنــی دو ســال پــس از  هــزار ســاله حکمــی زاده نوشــتند. ایــن 
فــرار رضاشــاه نوشــته شــد، امــام فرمودنــد: نــام ایشــان در پشــت کتــاب نوشــته نشــود، 
یــادی  کتــاب منتشــر شــود و تــا مــدت ز بلکــه بــه عنــوان پاســخ حــوزه ی علمیــه ایــن 

کتــاب کیســت؟2 یســنده ی ایــن  کســی نمی دانســت نو

آیت اهلل ابوترابی در نتیجه گیری دیگری از علل انحراف حکمی زاده می نویسد: 
منحــرف  دوســتان  و  زندگــی حکمــی زاده، هم نشــینان  در  انحــراف  دیگــر  زمینــه ی 
بــد  بــا دوســتان  ارتباطــات  و  برخوردهــا  اولیــن  اســت  هــر چنــد ممکــن  بوده انــد. 
گــر انســان ها نســبت بــه آینــده   اختیــاری اســت. ا

ً
اختیــاری نباشــد؛ امــا تــداوم آن قطعــا

گرفتــن در چنیــن شــرایطی خــودداری  دینــی خــود بى تفــاوت نباشــند، اوال، از قــرار 
می کننــد و ثانیــا، در صــورت پیــش آمــدن آن، خــود را بــه نحــوی از آن رهــا می ســازند 
بــد خــود تــالش می کننــد. برخوردهــای  بــرای نجــات منحرفیــن و دوســتان  یــا  و 
کــه در ضمــن خاطــرات ایشــان ذکــر  یه ی »پیمــان«  آیــت اهّلل ُبــَدال بــا کســروی و نشــر
ــا عوامــل تأثیرگــذار در ایــن امــر  ــه ب ــه ای از پیش گیــری از انحــراف و مقابل شــد، نمون
کــه اثــرات مثبــت آن در زندگــی ایشــان روشــن اســت. بنابرایــن، پیوســتن بــه  اســت 
یشــه ای در درون او ]حکمــی زاده[ داشــته  دوســتان بــد و ادامــه ی ارتبــاط بــا آن هــا، ر
اســت؛ چــه آن کــه بى دلیــل افــراد بــه هــم دل نمی بندنــد و بــا هــم مأنــوس نمی گردنــد. 

یــد: دو ســال  ــا توجــه بــه این کــه می گو یــخ ۱۳۳۲ آمــده اســت؛ ولــی ب کردیــم، تار یــان را نقــل  کــه از آن جر ۱ . در مأخــذی 
بعــد از فــرار رضــا شــاه بــوده، ظاهــرًا ۱۳۲۲ درســت اســت.

۲ . همان، ص۲0۳-۲0۲.
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نِضمــام.1«2  ــُة اِل
َّ
ُة ِعل ــنِخّیَ »الّسِ

آغاز تغییر در هم پیالگی با تجددگرایان 

شــیخ ابراهیــم زنجانــی، از جملــه دانــش آموختــگان حــوزه ی علمیــه ی نجــف 

یــخ  تار از  برهه هایــی  در  کــه  بــود  قاجــار  عصــر  در  زنجــان  واعظــان  و  اشــرف 

کــه بــه طــور طبیعــی از  کــرده اســت. انتظــاری  مشــروطیت نیــز نقشــی بــارز ایفــا 

لبــاس  پوشــیدن  و  اشــرف  نجــف  در  تحصیــل  پیشــینه ی  )بــا  کســی  چنیــن 

روحانیــت در سراســر عمــر( وجــود دارد، »هم ســویی و هم دلــی پایــدار« بــا عالمــان 

دیــن در پاســداری از احــکام شــرع و »مخالفــت« بــا عناصــر دین گریــز و به ویــژه 

شــیخ  زندگــی  پرونــده ی  اســت.  اجتمــاع  و  سیاســت  عرصــه ی  در  دین ســتیز 

یــس  ابراهیــم - در بخــش نخســتین آن، دوران تحصیــل در نجــف، و وعــظ و تدر

کل، نشــان از ایــن هم ســویی و  در ســال های نخســت بازگشــت بــه زنجــان - در 

ــه  ــی )ب ــردد و زنجان ــًا برمی گ کام ــا ورق  ی، ام ــی و ــه ی زندگ ــی دارد. در ادام هم دل

کا وضعیــت دیگــری می یابــد.  لحــاظ منــش و روش( 

و  جی  اردشیر  تقی زاده،  چون  عناصری  صف  در  ی  و دوران،  این  در 

افرادی  را  آنان  کشورمان،  معاصر  یخ  تار که  می گیرد  قرار  نّواب  حسینقلی خان 

)انگلیس(  بیگانه  به  وابستگی  به  مظنون  و  اسام  مخالف  حتی  و  غرب گرا 

می شناسد؛ عناصری که حتی بر رهبران دینی مشروطه، هم چون آخوند خراسانی 

و سیدعبداهلل بهبهانی نیز وفا نکرده و با رفتار خود، نگرانی و معارضه ی شدید 

می رود  فراتر  نیز  مرحله  این  از  حتی  زنجانی،  برانگیختند.  خویش  علیه  را  آنان 

۱ . این عبارت، اصطالح فلسفی است و به معنای آن است که مشابهت، سبب نزدیک شدن به هم است.
۲ . ابوترابی، همان، ص۲0۴.
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اعدام  زمینه ی  ارمنی تبار(،  یپرم خان )سکوالر  کسانی چون  و دست در دست 
بزرگ ترین روحانی پایتخت )شیخ فضل اهلل نوری( را فراهم می سازد!1

که شیخ  ابراهیم  در  زنجان به وعظ و خطابه پرداخت،     در نخستین  رمضانی  

که   با  یکی  از افراد متمکن زنجان به نام حاجی میر بهاء الدین زنجانی آشنا شد  

بر   عاوه   بهاء الدین،  میر  حاجی  کرد.  بازی   ی  و زندگی  در  مؤثری  نقش  بعدها 

مهّم  مساجد  برخی  به  را  او  انتقال   اسباب   ابراهیم،  شیخ  به  ماّدی  کمک های 

امر  همین   و  ساخت  فراهم  قارپوزآبادی(  ماّ علی  آخوند  مسجد  )هم چون  شهر 

به شهرت شیخ در  بین  مردم  دامن زد و وضع مادی او را بهبود  بخشید؛ چندان 

کمک  که  عمارتی به هم زد2 و چون همسر اولش در اواخر 1314ق درگذشت، به 

نظر  به  برگزید .3  همسری  به   را  ثروت مندی  زن  بهاء الدین،  میر  حاجی   همین  

که زمینه ی »تغییر  فکر«  کسانی بود  می رسد حاجی میر بهاء الدین از نخستین 

خود   گفته ی  به  چه،  ساخت.  فراهم  را  ابراهیم  شیخ  شخصیت«  »استحاله  و 

کمک دولتیان، چندی بر  که با  ی: حاجی  میر  بهاء الدین از جمله افرادی  بود   و

موقوفات مدرسه و مسجد سّید زنجان چنگ انداخت و سپس با فشار آخوند 

پارسا، متنّفذ و محبوب  به  حجت االسام زنجانی )فقیه  قربانعلی  مشهور   مّا 

ی اصلی آن، خاندان امام 
ّ
زنجان( از او  خلع  ید  شد4 )و  موقوفات  مزبور  به متول

میر  حاجی  وساطت  با  )که  نیز  شیخ  دوم«  »همسر  بازگشت(.  زنجان  جمعه 

به  فرزندانی  اولش،  همسر  خاف  بر  درآمد(  ی  و نکاح  حباله ی  به  بهاء الدین 

رد!«، ۱۳۹5/۳/۱۹. که سر از لژهای ماسونی درآو ۱ . »تراژدی شیخ ابراهیم زنجانی )۱(؛ دانش آموخته نجف 
۲ . زنجانی، خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی، به اهتمام غالمحسین میرزا صالح، ص۱۱0-۱۱۱ و ۱۲۲-.۱۲۴

۳ . همان، ص ۱5۲-۱57 و .۱۶۴
۴ . همان، ص ۱۶7 به بعد.
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ی این امر  که عاری از تقّیدات  دینی )نظیر حجاب اسامی( بودند. رو دنیا آورد 

که دوستی و معاشرت با حاجی میر بهاءالدین، در دشمنی  می توان حدس زد 

بی تأثیر  ی(  و بعدی  حال  تغییر  بالتبع،  )و  قربانعلی  مّا  آخوند  با  ابراهیم  شیخ 
نبوده است. 1

کــه شــیخ ابراهیــم زنجانــی در ســال 1310ق در محلــه ی اعیان نشــین،     از زمانــی 

ی بــا اعیــان و دولت مــردان  یســت تومــان خریــد، معاشــرت و خانــه ای بــه مبلــغ دو

کــرد. او می نویســد: محلــه و شــهر، او را بــا دنیــای دیگــری آشــنا 
ــرده  ک ــدا  ــد پی ــا مــن رفــت و آم ــر ب ی ــی اصغرخــان حاجــی مشــیرالممالک وز ــرزا عل می
کــه از مصــر  گاه گاه صحبــت از علــوم و ترقیــات خارجــه می کنــد. یــک روزنامــه  و 
یــا بــود و بعــد پــرورش، هفتگــی، محرمانــه بــه مــن مــی داد و در خلــوت  می آمــد و اول ثر
کلکتــه، هــم بــرای او و ]هــم[ بــرای میــرزا هاشــم خان  می خوانــدم. حبــل المتیــن 
می آمــد و محرمانــه بــه مــن می دادنــد و می خوانــدم و در نهایــت، پرهیــز می کــردم از 

کــه طــالب و مالهــا بداننــد... . ایــن 

کــه ســیاحت نامه  ی بــا مشــیرالممالک ادامــه یافــت و از ایــن طریــق بــود  رابطــه ی و

ابراهیــم بیــگ بــه دســتش رســید.
بــا تــرس و لــرز، کــه مبــادا کســی دانســته مــرا متهــم بــه بابى گــری کنــد؛ کتــاب را گرفتــه، 
یســنده واقعــا، شــخص بیــدار، وطــن دوســت و  پنهانــی شــب ها خوانــدم. دیــدم نو
کــه در  یکــی و مردابــى  کــه خواســته ایرانیــان را از بدبختــی، تار ایران خواهــی اســت، 

کــرد. کنــد. واقعــا یــک دری از افــکار بــه روی مــن بــاز  گاه  میــان آن فرورفته انــد؛ آ

کریســتو« را  اندکــی بعــد، ترجمــه ی رمان هــای »ســه تفنگــدار« و »کنــت مونــت 

کــم شــرع  و لــو بــه نّیــت خدمــت  ــی یــا حا
ّ
ک وقفــی، بــدون متول کــه تصــرف در امــوال و امــال ۱ . تجربــه نشــان داده اســت 

گیــرد باعــث خشــم و کیفــر الهــی در دنیــا و آخــرت  اســت. )ابوالحســنی، »شــیخ ابراهیــم زنجانــی؛ زمــان، زندگــی،  انجــام 
یــخ معاصــر ایــران، ش۲5، س۱۳8۲، ص۱0-۹( اندیشــه«، تار
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خوانــد. بــا کشــته شــدن ناصرالدیــن شــاه در ســال 1313ق و بــا صعــود مظفرالدین 

ــم آن،  ــاخص های مه ــی از ش ــه یک ک ــد  ــد آم ــدی پدی ــی جدی ــای سیاس ــاه، فض ش

گســترش فعالیــت انجمن هــای مخفــی و رشــد غرب گرایــی در میــان  پیدایــش و 

دولــت مــردان بــود.

کتاب هایــی در زمینــه ی علــوم عصــری آشــنا شــد     در ایــن ســال ها، زنجانــی بــا 

ــرورش و الهــال )چــاپ مصــر( و حبــل المتیــن  ــا، پ ــه، روزنامه هــای ثری و محرمان

یــه و تألیفــات  اثــر جیمــز مور )چــاپ هنــد( را می خوانــد. مطالعــه حاجی بابــا، 

گســتردگی جدیــدی بخشــید و بــه ترجمــه ی  طالــب اف بــه تجددگرایــی زنجانــی 

ــه  ــه ای ب ــت زد و رمان گون ــی دس ــأت از عرب ــیمی و هی ــه ی ش ــی در زمین کتاب های

یــای صادقــه« نوشــت.  نــام »رو

   حکومــت میــرزا مهدی خــان غفــاری  کاشــانی،1 ملقــب بــه وزیــر همایــون بــر 

یــه هــرات انجامیــد.  کــه بــه تجز یــس اســت  کاشــی، عاقــد قــرارداد پار ۱ . میــرزا مهــدی خــان پســر فــرخ خــان امیــن الدولــه 
بــار ناصرالدیــن شــاه و  کار خــود را بــه عنــوان دلقــک در در پــدرش از نســل نخســتین ماســون های ایرانــی بــود. پســر، 
از  ســالگی   ۲8  ،۲7 در  کــرد.  آغــاز  وقــت  اعظــم  صــدر  )اتابــک(  الســطان  امیــن  اصغرخــان  علــی  میــرزا  دســتگاه 
گرداننــدگان بانــک شــاهی انگلیــس در ایــران شــد؛ ســپس، بــه دلیــل پیونــد بــا میــرزا محمودخــان حكیــم الملــک، 
ــر  ــه یكــی از ارکان توطئــه ب ــه مقامــات عالــی رســید و ب ــار انگلوفیــل مظفرالدیــن شــاه، ب ــر درب ی ز پزشــک مخصــوص و و
کشــف ایــن توطئــه در ســال ۱۳۲۱، حكیــم الملــک و اطرافیانــش از  ــا  ــد. ب گردی ضــد امیــن الســلطان صدراعظــم بــدل 

ــدند. ــده ش ــران ران ــار و ته درب
کــه امیــن  گیــالن منصــوب شــد و او دو مــاه و نیــم بعــد در رشــت درگذشــت. شــایع شــد     حكیــم الملــک بــه حكومــت 

کاشــی نیــز بــه حكومــت خمســه انتخــاب شــد. کــرده اســت. میــرزا مهــدی خــان  الســلطان او را مســموم 
کــرد و در دیــدار بــا عبــاس  یــس ســفر  کاشــی پیــش از عزیمــت بــه زنجــان، بــه پار    در همیــن ســال ها، میــرزا مهــدی خــان 
ــا پایــان عمــر بهایــی مانــد. او بــه عنــوان یكــی از اعضــای فعــال جامــع  یــد و ت گرو ــه فرقــه بهایــی  افنــدی )عبدالبهــاء( ب
کــم  یــر همایــون تــا ســال ۱۳۲۴ق در زنجــان بــود و ســپس حا ز آدمیــت و ســپس لــژ بیــداری ایــران نیــز شــناخته می شــود. و
گردیــد و نقــش مهــم و مرمــوزی در ماجــرای اخــذ فرمــان مشــروطیت  کردســتان شــد؛ ولــی اندکــی بعــد، در تهــران مســتقر 
زارت  کانون هــای پنهــان قــدرت، متصــدی و کابینه هــای پــس از مشــروطه، بــه دلیــل وابســتگی بــه  ایفــا نمــود. او در 
یــر همایــون در ســال ۱۳۳۶ق ق بــه ســن 5۴ ســالگی درگذشــت. )شــهبازی،  »زندگــی و زمانــه  ز خانه هــای مهــم بــود. و
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خمســه،1 نقطــه ی عطفــی در زندگــی زنجانــی اســت. در ســال های حکومــت میرزا 

کاشــی، رابطــه ی صمیمانــه ای میــان او و شــیخ ابراهیــم زنجانــی بــه  مهدی خــان 

کــه در نتیجــه، زنجانــی  وجــود آمــد و ایــن دو، بــه اقدامــات مشــترکی دســت زدنــد 

میــان مــردم و روحانیــون بــه »فرنگــی مــآب« متهــم شــد.

   میــرزا مهــدی خــان در صحبت هــای خصوصــی بــا زنجانــی، مســائل مملکتــی 

را تشــریح می کــرد و از نفــوذ و رقابــت روســیه و بریتانیــا در ایــران ســخن می گفــت، 

ــر می شــمرد و بریتانیــا را هــوادار حفــظ اســتقال و تمامیــت  خطــر روســیه را مهم ت

ارضــی ایــران مــی دانســت. او می گفــت:
کــه در سیاســت و حیلــه ســرآمد جهانیــان هســتند - خطــر روس را  انگلیســی ها - 
بــرای هندوســتان، کــه مایــه ی حیــات و قــدرت انگلیســی ها اســت، می داننــد و ایــران 
در ]ایــن[ میانــه، یــک حایلــی اســت ]و[ نمی خواهنــد ایــران محــو شــود یــا بــه تصــرف 
کننــد... .  کار  کــه بــر ضــد سیاســت روس  روس هــا بیایــد. نهایــت مواظبــت دارنــد 
رجــال ایــران هــم، بســیار ناامیــد از بقــای ایــران هســتند. یــک قســمت، اعتقادشــان بــر 
ینــد میــان  کــه باالخــره روس هــا ]ایــران را[ می بلعنــد. یــک قســمت می گو ایــن اســت 
کســی در فکــر شــخص خــودش  روس و انگلیــس تقســیم می شــود. باالخــره، هــر 
کــه بــا تمــام قــوا کوشــش  اســت. از خدمــت بــه مملکــت مأیوس انــد. از ایــن اســت 
بــار و ایالــت و حکومــت بــه دســت آورده، از مــال دولــت و  کار در می کننــد؛ منصــب و 
ملــت بــه نحــو غــارت و خیانــت و هــر چــه باشــد، ثــروت شــخصی را تأمیــن کننــد؛ امــا 
ییــم بایــد کوشــش کــرد ]و[ مملکــت را نــگاه داری  مــن و بعضــی ناامیــد نیســتیم. می گو

کــرد.  نمــود؛ از رقابــت ایــن دو دشــمن اســتفاده 
ــه هــر حــال، بدبختــی مــا از بى علمــی اســت. مالهــای مــا دشــمن علــم هســتند     ب

یخ تجددگرایی ایرانی«، فصل نامه زمانه،  شماره ۱0، ۱۳8۲(  شیخ ابراهیم زنجانی؛ جستاری از تار
۱ . اسم دیگر شهرستان زنجان است. 
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کــه نمی خواهنــد آن  کلمــه ی مســائل دینــی  کرده انــد تنهــا بــه دو  و علــم را منحصــر 
ــه  ــر ملخــص احــکام فقــه را ب گ ــاد بدهنــد؛ و اال ا ــه عمــوم ملــت ی ــه آســانی ب را هــم ب
کتــاب  کــه بــرای مســلمانان الزم اســت، یــک  بــان فارســی ســاده ی آســان، آن قــدر  ز
کــودک پــس از تحصیــل ســواد خوانــدن، در یــک ســال بــه تمــام احــکام  بکننــد، 
کــه در انداختــن محصلیــن  گاه می شــود. آن وقــت بــرای آقایــان ایــن اهمیــت  الزمــه آ
بــه عربــى و اصــول و مســائل غیرالزمــه فقــه دارنــد، باقــی نمی مانــد و ایشــان مــردم را 
کننــد. بــه هــر حــال،  کــه اســتفاده  عــوام و محتــاج مراجعــه بــه خودشــان می خواهنــد 
کــرده ایــران بــرود یــا بمانــد، بایــد مــردم ایــران، اوالد خودشــان را بــا ایــن علــوم  خــدا نا

کننــد. پاییــان شــده، تربیــت  کــه ســبب ایــن همــه ترقیــات ارو عصــری، 

کــه زنجانــی از میــرزا مهــدی خــان غفــاری  این هــا چکیــده ی تعالیمــی اســت 

ــل  ــر ظ ــه پس ــال الدول ــتان، ج کردس ــه  ــون ب ــر همای ــت وزی ــس از عزیم ــت. پ آموخ

کــم خمســه شــد. زنجانــی بــا او نیــز »بســیار دوســت« بــود. الســلطان حا

   بدیــن ســان، زنجانــی بــه عضویــت شــبکه ای بــه غایــت پنهــان از توطئه گــران 

کــه در ذیعقــده 1327ق، ســازمان ماســونی  کانونــی اســت،  درآمــد. ایــن همــان 
بیــداری ایــران را بنیــاد نهــاد.1

ی شــخصیت شــیخ ابراهیــم زنجانــی پرداختــه و علــل انحــراف  کاو    برخــی بــه وا

او را شــرح داده  و می گوینــد:  
زنجانــی فاقــد جوهــره ای اســتوار و مقــاوم بــود و در بســیاری مــوارد، جهــت مســیر 
یحــی بــه  او را وزش بادهــا تعییــن می کــرد. خــود او نیــز در خاطراتــش بــه طــور تلو
»کم جرأتــی« خــود اشــاره می کنــد. ایــن موضــوع را می تــوان در اســتعفاهای مکــرر او 
گرفتــن  گرفتــن آن اســتعفاها دیــد. مثــل اســتعفا دادن و پــس  از مســئولیت ها و پــس 
بــاره ی اولتیماتــوم  کمیســیون پنــج نفــره مجلــس دوم بــرای تصمیم گیــری در آن در 

یخ معاصر ایران، ش۲5، س۱۳8۲. ۱ . ر.ک:  ابوالحسنی، »شیخ ابراهیم زنجانی؛ زمان، زندگی، اندیشه«، تار
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کــه  1911 روســیه. ... زنجانــی در اندیشــه و عمــل خــود، دارای تناقــض آشــکار بــود 
یشــه ی آن را بیــش از هــر چیــز، در »جبــن ذاتــی« و »ضعــف شــخصیت« او  بایــد ر
ــام  ــه ن کــه او وجــود صنفــی ب کــرد. مثــال آشــکار ایــن تناقــض آن اســت  جســت وجو 
کــرد و کســوت آخونــدی را نیــز جعــل و اختــراع پــس از  روحانیــت را در اســالم انــکار 
پیامبــر شــمرد و دشــمنی بســیاری نســبت بــه روحانیــت داشــت. هم چنیــن بــا حــزب 
یحــا ســاز جدایــى سیاســت از روحانیــت را مــی زد، همــکاری می کــرد؛  دمکــرات کــه صر
کــرد! ایــن  یــش را حفــظ  کســوت آخونــدی خو امــا در عیــن حــال تــا پایــان عمــر 
کــی فــراوان بــه مــدرس،  کــه زنجانــی را بــه رغــم فحاشــی و هتا همــان خصلتــی اســت 

کنــد.1 یــم  وامی داشــت تــا در بیانیه هــا و اظهــارات رســمی او را تکر

کــه بــا نیمــه ی نخســت دوران ســلطنت  زنجانــی در ســال های پایانــی عمــرش 

کار عمــده  اش، ترجمــه ی  پهلــوی مقــارن بــود، دیگــر در عرصــه ی سیاســت نبــود و 

ــود. ــه فارســی ب ــار و رمان هــای خارجــی از عربــی و ترکــی ب برخــی آث

گرفــت و در دام     او در دهه هــای آخــر عمــر خــود از آموزه هــای تشــیع فاصلــه 

کــه اختــاف شــیعه و ســنی  گرفتــار شــد؛ مثــا مدعــی شــد  برخــی از آرای وهابیــت 

کــه ... قرن هــا ســبب میلیون هــا  گذشــتگان،  بــر ســر مســأله امامــت و خافــت 

کــدورت و رد و بحث هــا شــده، نتیجــه ای  کیــن و حبــس و  قتــل و خســارت و 

جــز خون ریــزی نداشــته و ســبب ایــن همــه مفاســد بــزرگ نیــز، چنــد نفــر رؤســای 

ــوده اســت!  ــا نادانــی و لجاجــت ب یاســت و جلــب عــوام ی ــه هــوای ر طرفیــن ب

هم چنین می گوید: 
گفتــن، هیــچ فایــده  ــر سقیفه ســازان ســخن  امــروزه از حقانیــت خالفــت علــی در براب
بــه عقــب  زمــان  ایــن بحث هــا، هیــچ گاه چــرخ  بــا  نــدارد. چــه،  پــى  معقولــی در 

کــردن حكــم اعــدام شــیخ شــهید تــا وابســتگی  بــه فرقــه  وهابیــت«، پایــگاه  ۱ . »زندگــی شــیخ ابراهیــم زنجانــی: از صــادر 
یــخ: ۱۳۹۳/5/۱۹. اطالع رســانی مشــرق نیــوز، شناســه مطلــب: ۳۳۴۲۲۳، تار
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گــر هــم  کســانی بدیــن منظــور  برنگشــته و علی  بــر مســند خالفــت نمی نشــیند. ا
کــه بــا اثبــات ظلــم اهــل ســقیفه و مظلومیــت اهــل  بــور را دامــن می زننــد  بحــث مز
ــه  ــر، اوال ب ــن ام ــه ای ک ــد  ــد بدانن ــد، بای ــان بپردازن ــا و مــدح امام ــه قــدح خلف بیــت، ب
ینــه ی هنگفــت آن )= قرن هــا جــدال خونیــن بــر ســر امامــت و خالفــت  تحمــل هز
ــرده و گذشــته تغییــری  ــه حــال آن م ــا ب ــا لعــن و ســالم م گذشــتگان( نمــی ارزد و ثانی
ــا در عــذاب  ــا در نعمــت و راحــت اســت ی ــرا او[ ی ی ــد، ]ز ــری نمی کن نمی دهــد و تأثی

و زحمــت.1

12. حب دنیا و جاه طلبی

کــه تحصیل  یــان آن اســت  یکــی از عوامــل ســقوط و انحطــاط انســان، به ویــژه حوزو

و دانش انــدوزی او بــرای رضــای خــدا و خدمــت بــه جامعه نباشــد. 

گرامی اسام فرمود: رسول 
؛2 هــر 

ً
 ُبْعــدا

َّ
ــَن اهلِل ِإل ــْزَدْد ِم ــْم َی

َ
 ل

ً
ــا ُزْهــدا ْنَی

ُ
ــْزَدْد ِفــی الّد ــْم َی

َ
 َفل

ً
ــِم ُرْشــدا

ْ
ِعل

ْ
ــِن اْزَداَد ِفــی ال َم

کــس بــر علــم خــود افــزود، ولــی بــر زهــد در دنیــاش افــزوده نشــد، جــز دوری از خــدا 
عایــدش نشــده اســت.

کوهستانی نقل می کنند:  آیت اهلل 
زمانــی کــه در مشــهد در مدرســه ی میــرزا جعفــر مشــغول تحصیــل بــودم، رفیقی داشــتم 
کــه خیلــی در درس و بحــث کوشــا بــود و از مــن بیش تــر  بــه نــام »شــیخ محمــد« 
زحمــت می کشــید. روزی از وی پرســیدم: شــیخ محمــد! خیلــی تــالش می کنــی؛ چــه 
قصــدی داری؟ گفــت: در محــل مــا شــیخی اســت، می خواهــم ایــن قــدر مــال بشــوم 
گفتــم: تــو بــه جایــى نمی رســی؛ چــون نّیــت تــو  تــا از او باالتــر و عالم تــر بشــوم. بــه او 

خالــص نیســت. بایــد بــرای خــدا درس بخوانــی، نــه بــرای مقــام. 
ــد  ــه پــس از چن ــا این ک ــری از او نداشــتم، ت ــه خب ک  مدت هــا بلکــه ســال ها گذشــت 

۱ . همان.
۲ . عالمه مجلسی، بحار النوار، ج ۲، ص ۳7. 
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یارت  ســال اقامــت در نجــف بــه »کوهســتان« آمدم و تشــکیل حــوزه دادم. گاه برای ز
امــام رضا بــه مشــهد می رفتــم. در یکــی از ایــن ســفرها، روزی در بیــن راه مشــهد 
کــه قــدم مــی زدم،  کــه در مســجد نمــاز بخوانــم. در خیابــان  در قوچــان پیــاده شــدم 
ــار  کن ــه دوش داشــت.  ــه کوله پشــتی شــبیه حمال هــا ب ک ــاد  ــه پیرمــردی افت چشــمم ب
یســتم. آشــنا بــه نظــر آمــد.  دیــوار نشســته و تکیــه داده بــود. کمــی بــه دقــت او را نگر
کــه چــرت  احتمــال دادم »شــیخ محمــد« مدرســه ی میــرزا جعفــر باشــد. در حالــی 
ــه  کــرد و ب ــاز  گفتــم: ای عمــو! حالــت چــه طــور اســت؟ چشــمش را ب ــه او  مــی زد، ب
ــو »شــیخ محمــد« نیســتی؟ گفــت:  ــم: ت گفت ــه او  ــی نشــناخت. ب ــره شــد، ول مــن خی
گفتــم: مــن شــیخ محمــد کوهســتانی هســتم. کــی هســتی؟  چــرا، خــودم هســتم! شــما 
    به او گفتم: چرا این طور و با این وضع شما را می بینم؟! جواب داد: درست بود. 
که شما فرموده بودید، من درس را برای خدا نخواندم و به این حال  همان طوری 
گرفتار شدم. درسم را تمام کردم، به محل خود رفتم و در آن جا با شیخ اختالفمان 
از محل  که مرا  تا این  شد. مردم به خاطر اختالف بین من و او دو دسته شدند 
کردند. آمدم شهر، وضع من نگرفت و مجبور شدم لباسم را درآورم. در حال  بیرون 

حاضر داخل شهر حمالی می کنم تا خرج زن و بچه ی خود را تأمین کنم.1

امــام خمینــی در اشــاره بــه یکــی دیگــر از موانــع تهذیــب نفــس خطــاب بــه 

می فرمایــد: فرزندشــان 
کــه حــب دنیــا  گــر چــه حــالل او باشــد، مبــاش  پســرم! هیــچ گاه دنبــال تحصیــل دنیــا ا
ــزرگ اســت و  ــش باشــد، رأس همــه خطایاســت. چــه خــود حجــاب ب گرچــه حالل

انســان را ناچــار بــه دنیــاى حــرام می کشــد.2

کوهستانی، بر قله پارسایی، ص۳۲۹-۳۲8.  . ۱
۲ . امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۲، ص۳۶۴.
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واطلبی 13. انز

کبــر  گوشــه گیری ا آیــت اهلل شــبیری  زنجانــی دربــاره ی روحیــهی انزواطلبــی و 
ــد: ــودرزی می گوی گ

گــودرزی یــک روحیــه ی انزواطلبــی و اعــراض از جمــع داشــت و همیــن موجــب   
کنــد و  کــه  برداشــت های  خــود را کمتــر بــا علمــا و فضــال و افــراد دیگــر مطــرح  می شــد  
کــه بــا مــن مطــرح  متوجــه اشــتباهات خــود شــود. شــاید همیــن یــک مــوردی   را هــم  
ــه  مــن  خیلــی عالقــه و  کــه ب ــود   ــه ایــن دلیــل ب کــرد، در رفتــار او جــزو اســتثنائات و ب
کنــد و  ــه برداشــت هایى خــو  کــه ب ــود  اعتقــاد داشــت. گوشــه گیری او موجــب شــده ب
از  پوســته آن هــا بیــرون نیایــد و ادامــه ی ایــن رونــد برســد بــه همــان جاهایــى کــه همــه 

می داننــد.1

14. غذای حرام

تغذیــه در جســم، روح، قلــب، اخــاق، معنویــت و حتــی رفتــار انســان تأثیرگــذار 

اســت. تغذیــه باعــث رشــد جســم می شــود؛ ولــی در باطــن نیــز تغییــر بــه وجــود 

مــی آورد. تغذیــه ی حــال و حــرام هــر دو تأثیــر مشــابهی در رشــد جســم انســان 

دارنــد؛ ولــی در باطــن متفــاوت اســت. غــذای حــال، موجــب صفــای روح و 

گرایــش بــه معنویــت اســت؛ امــا  دل و یاری بخــش در انجــام دادن عبادت هــا و 

گرایــش بــه  یــک می گردانــد و  غــذای حــرام بــه شــدت روح و دل انســان را تیــره و تار

ــذای  ــوع غ ــه ن ــته ب ــی بس ــد و حت ــلب می کن ــان س ــا در آن را از انس ــت و ارتق معنوی

ــد. ــذا می باش ــزان آن غ ــف می ــدت و ضع ــع ش ــان تاب ــار انس ــرام، رفت ح

ر بــا حجــت الســالم و المســلمین  گــوی یــادآو گفــت و  گفته هایــی از پیشــینه و شــخصیت رهبــر »گــروه فرقــان« در  ۱ . نا
ر، تابســتان، پاییــز، زمســتان ۱۳88  ســید جعفــر شــبیری زنجانــی: انــزوا طلبــی زمینــه ســاز انحــراف او شــد؛  مجلــه یــادآو

و بهــار ۱۳8۹ - شــماره ۶، ص 50.
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و  رشــد  ســنین  در  چــه  و  شــیرخوارگی  دوران  در  چــه  حــال  و  کیــزه  پا غــذای 

نوجوانــی و جوانــی و حتــی در پیــری، در ســامت جســمی و روحــی نقــش بســزایی 

کنــد، در زندگــی دنیوی  گــر انســان ذره ای از مــال حــرام را در زندگــی مصــرف  دارد. ا

ی و در نطفــه و نســل و اوالد او تأثیــر خواهــد داشــت.  و اخــرو

کــه بــا ســپاه دشــمن     امــام حســیندر روز عاشــورا هــر وقــت اراده می کــرد 

ســخن بگویــد، ســر و صــدا می کردنــد، و هلهلــه ســر می داننــد و حاضــر نمی شــدند 

ســخن آن حضــرت بــه گوششــان برســد. ســپس امام وقتــی دیــد ســخن حقــش 

کوفیــان اثــر نمی گــذارد، علــت آن را لقمه هــای  در دل ســخت تر از ســنگ ســپاه 

کوفیــان از آن پــر شــده بــود. حضــرت فرمــود: کــه شــکم های  حرامــی برشــمرد 
َشــاِد  ــی َســِبیِل الّرَ

َ
ْدُعوُكــْم ِال

َ
َمــا ا

َ
ــّیَ َفَتْســَمُعوا َقْوِلــی َوِاّن

َ
ــْم ان ُتْنِصُتــوا ِال

ُ
ْیک

َ
ــْم َمــا َعل

ُ
ک

َ
ْیل َو

ــْم َعــاٍص 
ُ

ک
ُّ
ِکیــَن َوُكل

َ
ُمْهل

ْ
َكاَن ِمــَن ال ُمْرَشــِدیَن َوَمــْن َعَصاِنــی 

ْ
َكاَن ِمــَن ال َطاَعِنــی 

َ
َفَمــْن ا

ــْم؛1 
ُ

وِبک
ُ
ــی ُقل

َ
َحــَراِم َو ُطِبــَع َعل

ْ
ــْم ِمــَن ال

ُ
ْمــِری َغْیــُر ُمْســَتِمٍع َقْوِلــی َفَقــْد ُمِلَئــْت ُبُطوُنک ِلَ

ــه  ــا مــن شــما را ب ید! همان گفتــارم را بشــنو ــا  ید ت ــر شــما! چــرا ســاکت نمی شــو وای ب
کنــد، ســعادت مند  ــم. هــر کــس از مــن پیــروی  ــرا می خوان راه هدایــت و رســتگاری ف
اســت و هــر کــس نافرمانــی ام کنــد، از هــالک شــدگان اســت. شــما همگــی نافرمانــی ام 
ُپــر و بــر  گــوش نمی دهیــد. آری! شــکم های شــما از حــرام  می کنیــد و بــه ســخنم 

ــر زده شــده اســت. ــان مه قلب هایت

کــه در یک دیگــر تأثیرگذارنــد. وقتــی انســان  روح و جســم، دو یــار دیریــن هســتند 

ــر می شــود و موجــب  کی بترســد، در واقــع، روح متأث ــدن صحنــه ی وحشــتنا از دی

یــدن دســت و پــای انســان می گــردد. بــا آن کــه خــوردن غــذا در ظاهــر، مــواد  لرز

مغــذی را بــه بــدن می رســاند و بــه رشــد بــدن منجــر می شــود؛ ولــی روح را نیــز متأثــر 

۱ . مجلسی، بحار النوار، ج۴5، ص۹.
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ــار می گــردد. ــا تیــره و ت ــا حــرام بــودن غــذا، نورانــی ی می ســازد و بســته بــه حــال ی

شیِر دایه ی ناصبی 

"میــرزا  نــام  بــه  شــخصی  مشــروطیت،  یــخ  تار در  منحــرف  چهره هــای  از  یکــی 

مهــدی نــوری" اســت. او فرزنــد شــهید آیــت اهلل شــیخ فضــل اهلل نــوری اســت. 

ــوده  ــی هــم ب ــرزا مهــدی )کــه روحان یخ نویســان مشــروطه، می ــا ادعــای تار ــق ب مطاب

کــه در  ــود  کســانی ب ــد(، از جملــه  و از ایــن رو، بعضــی او را شــیخ مهــدی نامیده ان

ــه پــدر خــود  کــف مــی زد؛ شــادی می کــرد؛ در بــاالی منبــر، ب پــای دار اعــدام پــدر، 

ناســزا می گفــت و او را لعــن می کــرد.

یــخ بیــداری ایرانیــان" او را عضــو انجمــن  کتــاب "تار کرمانــی در  ناظــم االســام 

مخفــی "کوشــندگان مشــروطه خواه" دانســته و می گویــد: در روز بــه تــوپ بســتن 

گروهــی بــه یــاری مجلــس شــتافت و در همــان  مجلــس، شــیخ مهــدی پیشــاپیش 

ــدرش،  ــاش پ ــا ت ــود و ب ــدان ب ــاه در زن ــزده روز در باغ ش ــد و پان ــتگیر ش ــان دس جری
زنــدان او بــه تبعیــد تبدیــل شــد.1

   شــهید بزرگــوار حــاج شــیخ فضــل اهلل نــوری، چــون مشــروطه را در جهــت اســام 

کردنــد. میــرزا  گرفتنــد و زندانــی  کــرد. عاقبــت او را  نمی دیــد، بــا آن مخالفــت 

کننــد!  مهــدی نــوری، پســر شــیخ فضــل اهلل بســیار اصــرار داشــت پــدرش را اعــدام 

ــد شــما منحــرف  کــه چــرا فرزن ــه ایــن پرســش  مرحــوم شــیخ  فضــل اهلل در پاســخ ب

گفتــه بــود:  شــد، 
بلــه، خــودم هــم می دانســتم. همیــن تــرس را داشــتم و آن چــه می ترســیدم، بــه ســرم 
آمــد. ... وقتــی ]ایــن بچــه[ در نجــف متولــد شــد، مــادرش بیمــار بــود و شــیر نداشــت. 

یخ بیداری ایرانیان، ج5، ص5۳5. کرمانی، تار ۱ . ابوترابی، همان، ص۱۹۴-۱۹5؛ به نقل از: 
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یــم. دایــه ناشــناس بــود و مــا  مجبــور شــدیم دایــه ای بــرای شــیر دادن بــه او بگیر
کوتاهــی کردیــم و بــدون تحقیــق، او را پذیرفتیــم. او مدتــی بچــه را شــیر داد و مــا یــک 
کــه ایــن زن آلــوده و عــالوه بــر آن، ناصبــی نیــز اســت؛ یعنــی  وقــت متوجــه شــدیم 

دشــمن امیرالمؤمنیــن و اهــل بیت اســت.1

انحــراف میــرزا مهــدی در فرزنــدش ادامــه یافــت. طبیعــی اســت از چنیــن فــردی، 

کمونیســت های  کل حــزب تــوده در ایــران، یعنــی رهبــر  کــه دبیــر  فرزنــدی پدیــد آیــد 

کیانــوری،  کیانــوری نــام دارد. نورالدیــن  رســمی ایــران شــود. ایــن فرزنــد، نورالدیــن 

کشــیده شــد، بلکــه منشــأ انحــراف  نــه تنهــا، خــود از اســام خــارج و بــه ارتــداد 

کیانــوری در ســال 1357 رهبــری  و ارتــداد هــزاران جــوان مســلمان ایرانــی شــد. 

کــه بــه اعتــراف خــود او و دیگــر رهبــران آن، از آغــاز  گرفــت  حزبــی را بــه عهــده 

تأسیســش، یعنــی از ســال 1941 میــادی تــا زمــان انحــال آن، ابــزار جاسوســی 

ی ســابق بــود. بــرای شــورو

کیانــوری در ســال 1362 بــه همــراه بســیاری از رهبــران، اعضــا     نــور الدیــن 

نظــام  علیــه  کودتــا  یــک  بــرای  برنامه ریــزی  اتهــام  بــه  تــوده  حــزب  هــواداران  و 

ی - بــر خــاف بعضــی دیگــر از رهبــران  جمهــوری اســامی ایــران دســتگیر شــد. و

کــرد و مســلمان شــد - تــا آخــر  کــه توبــه  فکــری حــزب تــوده، ماننــد احســان طبــری 

ــدان  ــد و پــس از آزادی از زن ــوده باقــی مان ــی حــزب ت ــر مواضــع سیاســی و عقیدت ب

در خانــه ای شــخصی تحــِت مراقبــت نظــام قــرار داشــت و ســرانجام در 15 مــرداد 
درگذشــت.2  1377

۱ . مظاهری، تربیت فرزند از نظر اسالم، ص8۹.
۲ . ابوترابی، اسرار حسن عاقبت و سوء عاقبت، ج۲،  ص۱۹5.
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رگ بینی و خودپسندی 15. خودبز

برخــی بــه جهــت آن کــه اهــل مطالعــات عمیــق و گســترده نیســتند، بــه انــدازه ای 

ظــرف  پرکــن،  دهــان  و  دانســتن مطالبــی دســت چنــدم  کــه  ســطحی نگرند 

کــه بــه خــود اجــازه می دهنــد بــه راحتــی  دانــش آن هــا را لبریــز می کنــد تــا جایــی 

کننــد.  کج فهمــی، تحجــر و عقب ماندگــی  ــرده و متهــم بــه  همــه را زیــر ســؤال ب

گرفتــار می شــوند و  چنیــن افــرادی بــه بیمــاری خــود بزرگ بینــی و خودپســندی 

ی نیــز بــه همیــن بیمــاری دچــار بــود.1  کســرو

کــه مــا می نویســیم، ســراپا راســتی اســت و هــرگاه همــه ی فیلســوفان  ایــن چیزهــا 

گــر افاطــون و  گردنــد،  پاســخی بــه این هــا نتــوان دادن. ا گــرد آینــد و هم دســت 

ارســطو زنــده بودنــدی، شــاید خود ایشــان ایــن گفته هــا را به خشــنودی پذیرفتندی 

کار  ــان  ی ــگام ز ــان در آن هن ــان ایش ــدندی. بی گم ــتوان ش ــود خس ــه خ ــه بی راه و ب
خــود را ندانســته اند.2

ی مــراوده داشــته اند، بــه خــود بزرگ بینــی او اذعــان کرده اند.  کــه بــا کســرو کســانی 

ی، از زمــان طــرح بــا عکس العمل هایــی  کســرو اندیشــه های انحرافــی ضدشــیعی 

از  سعیدی خراســانی  غام رضــا  اســتاد  مرحــوم  شــد.  مواجــه  ایــران  سراســر  در 

ی ارتباطاتــی داشــته اســت. حجــت االســام و  کســرو کــه بــا  کســانی اســت  جملــه 

المســلمین ســیدهادی خسروشــاهی بــه نقــل از ایشــان می نویســد:
پایى گــری بــه  مــن در 1312ش در روزنامــه ی »شــفِق ســرخ« مقاالتــی بــر ضــد ارو
ــه  ــه ای ب ــد نام ــود. از بیرجن ــب ب ــم جال ــه بســیار برای ک ــدم  ــم احمــد کســروی خوان قل

کسروی، ص۲8-۲7. ۱ . ر.ک: خط انحراف: جریان شناسی 
کسروی، راه رستگاری، ص8۴.  . ۲
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یه یــا  کــه بــرای نشــر ایــن قبیــل اندیشــه ها، بایــد نشــر کیــد نمــودم  وی نوشــتم و تأ
کســروی در پاســخ ضمــن ارســال یکــی دو تــا از  گــردد.  مجلــه ای مســتقل منتشــر 
کــه بــه زودی مجلــه ی پیمــان را منتشــر خواهــد ســاخت و از  کتاب هایــش نوشــت 
کــرد. پیمــان در ســال 1313 منتشــر شــد و مــن هــم  مــن هــم دعــوت بــه همــکاری 
کــه چــاپ می شــد. تــا  مقاالتــی در زمینه هــای اســالمی ترجمــه و بــه آن می فرســتادم 
آن کــه مــن بــه تهــران آمــدم و او عاشــقانه از اســالم صحبــت می کــرد و یــک بــار هــم مــرا 
کــرد ... امــا وقتــی دو ســال بعــد، انحرافاتــی در مجلــه پیمــان و  بــرای افطــار دعــوت 
یات وی دیــدم، روزی بــه ســراغ وی رفتــم و پــس از مباحثاتــی کــه دیــدم  پرچــم و نشــر
کــه »هــذا فــراق بینــی و بینــک« و از او جــدا شــد. کــردم  تاثیــری نــدارد، بــه او اخطــار 
ی دچار خود گنده بینی شد ... ؛ عضویت در انجمن علمی سلطنتی لندن،  کسرو
انجمن پطروگراد و انجمن علمی واشنگتن، او را سخت مغرور کرد. شذوذاتی هم 
خود داشت که دچار آن انحراف بزرگ شد و آن ظلم را بر اسام و تشیع روا داشت.1
ی  مــورد و در  اســت،  کــرده  را درک  ی  کســرو زمانــه ی  کــه خــود  امــام خمینــی   

دارد: منصفانــه ای  قضــاوت 
کــه کســروی آمــد و کتاب ســوزی ]کــرد[. مفاتیح الجنــان هــم  یــک دفعــه آدم می بینــد 
جــزو کتاب هایــى بــود کــه ســوزاند. کتاب هــای عرفانــی را هــم ســوزاند. البتــه کســروی 
کــه  یســنده ی زبردســتی بــود، ولــی آخــری دیوانــه شــده بــود یــا یــک مغــزی اســت  نو
کــه تــا یــک چیــزی، چهــار تــا  ایــن مغــز - بســیاری از شــرقی ها ایــن طــوری هســتند 
کســروی آخــری ادعــای  کلمــه ای یــاد می گیرنــد، ادعایشــان خیلــی بــاال می شــود. 

ــاال برســد، آن جــا را مــی آورد پاییــن.2 ــه آن ب پیغمبــری می کــرد. نمی توانســت ب

ِمین«
َ
عال

ْ
َحْمُد هلِلَِّ َرِبّ ال

ْ
ِن ال

َ
»و آخر دعوانا أ

کســروی و دلیــل اعــدام انقالبــی او، پایــگاه اطالع رســانی تبیــان، شناســه مطلــب: ۱۱850۱،  ۱ . بررســی تفكــرات احمــد 
یــخ: ۱۳88/۱۲/۲0. تار

۲ . امام خمینی، صحیفه امام،  ج۱۳، ص۳۲.
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