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كند. كردارش مؤدب به آداب  گفتار ادب نمايد، بايد به  كند، و پيش از آنكه ديگران را به  اقدام 

)نهج البالغه، حکمت 73(
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مقدمه

كیــد بــر تقــدم تزكیــه بــر تعلیــم و خطــر پيمــودن مســیر علــم بى توجــه بــه ســلوک معنــوی، در  تأ

انديشــه و ســخن امــام خمینــى در اخــاق روحانیــت مــوج مى  زنــد.1 بــه توصیــه ی حضــرت 

امــام، تهذيــب بايــد از همــان اوان جوانــى و ورود بــه عرصــه ی طلبگــى، مّدنظــر طــاب و نیــز 
ــد.2 ــى خــود بهــره ببرن ی جوان ــر بتواننــد از نیــرو ــا بيش ت مربيــان اخــاق در حوزه هــا باشــد ت

 توصیــه همیشــگى مقــام معظــم رهبــری بــه مديــران و مســؤوالن حــوزه و طــاب جــوان 

مناســبت های  بــه  ايشــان  مى باشــد.   امــام حضــرت  ســفارش های  همــان  روحانیــان،  و 

كــرده و متولیــان امــر را بــه اهتمــام  مختلــف، حــوزه و روحانیــت را بــه اخــاق و معنويــت دعــوت 

گفــت مهم تريــن و  جــدی در ايجــاد تحــول اخاقــى در حــوزه فــرا خوانده انــد.3 از ايــن رو بايــد 

ُمُهــُم  ِ
ّ
کنــد و بعــد یَعل رش بدهــد. نفــوس را مهیــا   1 . تزکیــه قبــل از تعلیــم و تعلــم اســت؛ یَزکیِهــْم؛ پیغمبــر آمــده اســت اینهــا را تزکیــه بکنــد. پــرو

رش توأم نباشــد و بــا تزکیه توأم نباشــد، موجودی که  گــر کتــاب و حکمــت با پرو ِحکَمــَة؛ بعــد تعلیــم کتــاب و حکمــت بکنــد، کــه ا
ْ
کتــاَب َو ال

ْ
ال

کــه در مجلــس ســنا و در مجلــس شــورای قبــل از انقــالب بــود. )صحیفــه امــام، ج12، ص494(   از او بیــرون می آیــد همیــن موجوداتــی می شــود 
اقــل یــک قــدم هــم در بــاب تهذیــب اخــالق، در بــاب  گــر عــرض نکنــم دو قــدم، ل کــه در راه تحصیــل برداشــته می شــود، ا     بایــد هــر قدمــی 
تحکیــم عقایــد، در بــاب اســتقرار ایمــان در قلــب ]برداشــته شــود[. اینهــا تفکــر لزم دارد؛ محاســبه لزم دارد؛ مراقبــه لزم دارد. آقایــان بایــد مراقبــه 

کننــد خودشــان را. از صبــح تــا عصــر بایــد مراقــب خودشــان باشــند. )صحیفــه امــام، ج2، ص39( کننــد، بایــد مراقبــت 
گر با تهذیب و تقوا همراه نباشــد، به ضرر دنیا و آخرت جامعه مســلمین تمام می شــود. تنها دانســتن  یادتر شــود، ا     این اصطالحات هر چه ز
کــه عالــم بــه علــم توحیــد  گــر بــا صفــاى نفــس تــوأم نباشــد، وبــال خواهــد بــود. چــه بســا افــرادى  ایــن اصطالحــات اثــرى نــدارد. علــم توحیــد هــم ا
کــه همیــن اطالعــات شــما را بــه نحــو بهتــرى دارا بودنــد، لیکــن چــون انحــراف داشــتند و  کردنــد. چــه بســا افــرادى  بودنــد و طوایفــی را منحــرف 
گر بدون تقوى و تهذیب  گمراه و منحرف ســاختند. این اصطالحات خشــك، ا ى را  گردیدند، بســیار اصالح نشــده بودند، وقتی وارد جامعه 
کبــر، ص19( گــردد، کبــر و نخــوت در دایــره نفــس بیشــتر توســعه می یابــد. )امــام خمینــی، جهــاد ا نفــس باشــد، هــر چــه بیشــتر در ذهــن انباشــته 

یــد، ضمــن  کــه در حــوزه بــه ســر می بر کار، بایــد در صــدد اصــالح خــود باشــید و مادامــی  ید، پیــش از هــر  2 . شــما وقتــی وارد حــوزه می شــو
گرفتیــد،  ــر عهــده  ــا محلــی، رهبــرى ملتــی را ب کــه از حــوزه بیــرون رفتیــد و در شــهر و ی ــا آن گاه  کنیــد ت ــب  ــد نفــس خــود را تهذی تحصیــل، بای
ــه  ــه وارد جامع ــش از آن ک ــید پی ــوند. بکوش ــالح ش ــد، اص گیرن ــد  ــد، پن کنن ــتفاده  ــما اس ــی ش ــل اخالق ــما، از فضای ــردار ش ک ــال و  ــردم از اعم م
کــه  ز  کــه فــارغ البــال می باشــید، در مقــام اصــالح و تهذیــب نفــس برنیاییــد، آن رو کنــون  گــر ا ید. ا کنیــد، مهــذب ســاز گردیــد، خــود را اصــالح 
رد، دیگــر نمی توانیــد خــود را اصــالح نماییــد... . در زمینــه تهذیــب و تزکیــه نفــس و اصــالح اخــالق، برنامــه تنظیــم  ى آو اجتمــاع بــه شــما رو
گــر  کنیــد؛ اســتاد اخــالق بــراى خــود معیــن نماییــد؛ جلســه وعــظ و خطابــه، پنــد و نصیحــت تشــکیل دهیــد. خــودرو نمی تــوان مهــذب شــد. ا

ــود. )همــان، ص21( ــه فنــا خواهــد ب ــدرز خالــی باشــد، محکــوم ب حوزه هــا همین طــور از داشــتن مربــی اخــالق و جلســات پنــد و ان
ــه  اصلــی  کــه مای ــه علــم،  ــا توصیــه  ب ــم ت ــر می دان ــراى طــالب واجب ت ــراى تقــرب الــی اهلل را ب ــه خشــوع و ذکــر و تقــوا و ســعی ب 3  . مــن توصیــه  ب
گاهــی هــم مضــر. عالمانــی داشــتیم - چــه علــم دینــی- چــه  گــر علــم باشــد، تقــوا نباشــد، ایــن علــم می شــود بی فایــده،  کارشــان علــم اســت. ا
کالبــد علــم و عالــم  یــت در  زر و وبــال شــد. ایــن روح معنو کــه نــه فقــط از ایــن علــم بهــره اى نبردنــد و بهــره اى نرســاندند، بلکــه و علــم غیــر دینىـــ 

کرمانشــاه،1390/7/20( لزم اســت. )بیانــات رهبــری در جمــع علمــا و روحانیــون شــیعه و ســنی 

مقدمه
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اصلى تريــن شــاخصه ی حوزه هــای علمیــه، موضــوع تهذيــب نفــس، تزكیــه و اخــاق مى باشــد و 
طلبــه ی امــروز بيــش از هــر زمــان ديگــری، نیازمنــد تهذيــب و خودســازی اســت.1

گونــى ماننــد خانــواده، مقــررات و قوانیــن،  گونا گرچــه در امــر تربيــت و تهذيــب طلبــه، عوامــل 

كادر مدرســه و حــوزه، دوســتان و هم ســاالن، محیــط مدرســه و... مؤثــر هســتند؛ ولــى  اســاتید، 

گرفــت. ايــن انگیــزه، اراده، همــت، تــاش و  نقــش خــود طلبــه را در ايــن میــان، نبايــد ناديــده 

گام نخســتین در امــر تهذيــب و خودســازی بــه شــمار مــى رود. تــا  كــه  پشــتكار خــود طلبــه اســت 

گاه نباشــد  طلبــه خــود را نشناســد، بــه جايــگاه فــردی و اجتماعــى خــود و تأثیــرش در اجتمــاع آ

و اهــداف و رســالت های طلبگــى را درک نكنــد، نخواهــد توانســت خــود را بــه زيــور اخــاق و 

ــد.  ــت بياراي معنوي

كــه در شــرايط فعلــى جامعــه و  ــرای طلبــه،  آن گاه بيشــتر روشــن مى شــود  اهمیــت خودســازی ب

كــه جــز با آراســتگى به اخــاق و معنويت،  بين الملــل، انتظارهــا و مطالبه هــای فراوانــى وجــود دارد 

ــز  ــزون و نی ــا تــاش و پشــتكار روزاف ــد ب ــرآورده نمى شــود. در ايــن راســتا، طلبــه باي ايــن انتظارهــا ب

ــود  ــت خ ــه تربي ــن، ب ــان دي ــزرگان و عالم ــیره ی ب ــری از س ــیله ی بهره گی ــه وس ــى و ب ــاد تربيت ــا جه ب

ــد عنايت هــا و الطــاف الهــى را  ــى نباي گرچــه راه ســخت و پرمخاطــره ای اســت؛ ول بپــردازد. راه، 

گرفــت. حركــت در مســیر مســتقیم و اســتقامت در آن، بــه طــور قطــع، هدايت هــای الهــى  ناديــده 

را در پــى دارد و روزی هــای معنــوی بســیاری نصیــب انســان مى كنــد.

در اين نوشته نكات و خاطراتى ارزشمند دوران طلبگى برخى از علما و بزرگان حوزه در چهار 

كه  بعد  معنوی - اخاقى، شناختى - معرفتى، انگیزشى - عاطفى و رفتاری ارائه شده است 

گیرد.  مى تواند طلبه را در خودسازی ياری رساند و راه گشای او در مسیر طلبگى قرار 

ز حوزه  یات است، تهذیب است؛ این خیلی مهم است. جوان امرو 1 . مسأله ی دیگر در نظام رفتاری و اخالقی حوزه ها، فیض بردن از معنو
کار می کنند، این را  که رشته های رفتارشناسی عمومی را مطالعه می کنند و  کسانی  گذشته به مسأله ی تهذیب نیازمند است.  بیش از 
که وضع نظام مادی و فشار مادی و مادیت، جوان ها را بی حوصله می کند؛ جوان ها را  ز در همه ی دنیا این جور است  تأیید می کنند. امرو
کاذب رشد  یت و اخالق است. علت این که می بینید عرفان های  افسرده می کند. در یک چنین وضعی، دستگیر جوان ها، توجه به معنو
پیدا می کند و یک عده ای طرفشان می روند، همین است؛ نیاز هست. جوان ما در حوزه ی علمیه ـ جوان طلبه؛ چه دختر، چه پسر ـ نیازمند 

تهذیب است. )بیانات در دیدار طالب و فضال و اساتید حوزه علمیه قم ، 1389/7/29(
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يــم  كاســتى هايى داشــته باشــد؛ امیدوار بــا آن كــه ايــن نوشــته طبیعتــا ممكــن اســت اشــكال ها و 

كــه  گام هــای بعــدی آن هــا را بــر طــرف نماييــم. بــه ايــن امیــد  بــا راهنمايى هــای صاحب نظــران، در 

ايــن اثــر ناچیــز در پرتــو عنايــات معصومین، مورد توجه و پذيرش خداونــد متعال قرار بگیرد. 

در پايــان، از پژوهش گــر و نويســنده ی محتــرم حجــت  االســام و المســلمین آقــای دكتــر هــادی 

ی تدويــن شــد و نیــز از حجــج  االســام و المســلمین  كتــاب حاضــر بــه همــت و كــه  حســین خانى 

يابــى و ويرايــش  كــه اصاح،تكمیــل، ارز كاظــم على محمــدی  آقايــان مهــدی محمــدی  صیفــار و 

كتــاب را بــر عهــده داشــتند، تقديــر و تشــكر مى شــود.  نهايــى 

معاونت تهذيب و تربيت حوزه های علمیه

مديريت مطالعات و برنامه ريزی تهذيبى
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گام  بــرای تربيــت خــود،  توجــه بــه جنبه هــا و ابعــاد اخاقــى و معنــوی اســت. در ذيــل،  نخســتین 

هــر يــک از ابعــاد معنــوی و اخاقــى جــدا شــده و مــواردی بيــان مى شــود.

ابعاد معنوی

الف( اخالص 

گام هــا در مســیر  تأثیرگذارتريــن  از نخســتین و  بــرای خــدا  خالــص ســاختن عمــل و عبــادت 

ــن  ــان يافت ــاز جري ــاص را زمینه س ــرم اخ ك ــر ا ــى رود. پيامب ــمار م ــه ش ــوی ب ــى معن ــد و تعال رش

بــر زبــان مى داننــد: چشــمه های حكمــت از قلــب 
ِلَساِنه؛1

َ
ِبِهَعل

ْ
ِةِمْنَقل َ كْ ِ

ْ
َجَرْتَیَناِبیُعال

َّ
ِإل

ً
َصَباحا َبِعینَ ْر

َ
أ

َّ
َوَجل َعّزَ ِ

َصَعْبٌدِلَّ
َ
ْخل

َ
َماأ

هر بنده ای كه چهل روز ]اعمال[ خود را برای خداوند متعال خالص گرداند، چشمه های حكمت از 
بانش جاری می گردد.  قلبش بر ز

حضرت آيت اهلل خامنه ای در مقام تبیين اخاص و با اشاره به جنبه ی تقّدمى آن مى فرمايند:
یژگی ها كه بسیار مهم است تا براى خودسازى به آن توّجه كنیم و شاید جنبه ى تقّدمی هم  یكی از و
كارى را  كار را خالص انجام دادن و این كه  داشته باشد، اخالص  است. اخالص  عبارت است از 
مغشوش انجام ندهیم. گاهی هست كه كسی عبادت نمی كند و گاهی عبادت می كند؛ اّما مغشوش 

كه براى خدا باشد.2 و ناخالص. این هم مثل آن است! خالص بودن عبادت و عمل، این است 

1 . شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص69
ز اّول ماه مبارک رمضان، 1371/1/4. 2 . بیانات مقام معظم رهبری در رو
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اهمیت اخالص برای طالب

ــم[ بــه عنــوان 
ّ
كــه بايــد ]در امــر تعلیــم و تعل گرد  نخســتین آداب و آيين هــای مربــوط بــه معلــم و شــا

ــذل و  ــا ب ــم ي ــى از عل ــه در پوياي ك ــت  ــن اس ــرد، اي گی ــرار  ــه ق ــورد توج ــى م ــروری و قطع ــر ض ــک ام ي

گرد در مســیر تعلیــم  اعطــای آن بــه ديگــران، دارای خلــوص نّیــت باشــند )يعنــى بايــد معلــم و شــا

گام بردارنــد و هیچ گونــه شــوائب1 انتفاعــى و مــادی را  ــم، در جهــت هدفــى الهــى و انســانى 
ّ
و تعل

كســى بــر قصــد و نّیــت  كانــون ارزش علــم و رفتــار هــر  بــا ايــن هــدف الهــى نیامیزنــد(؛ زيــرا محــور و 

كــوزه شكســته ای ـ فاقــد ارزش و اعتبــار  گاهــى ـ هم چــون ســفال و  كــه اعمــال و رفتــار انســان  اســت 

گاهــى نیــز همیــن اعمــال و رفتــار در ظــّل نّیــت و جهت يابــى و هدف گیــری درســت و  مى شــود و 

كــه نمى تــوان آن را بــه  گران بهــا، آن چنــان دارای ارزش و اعتبــار مى گــردد  گوهــری  الهــى، هماننــد 

گاهــى نیــز همیــن اعمــال و رفتــار، بــه خاطــر هدف گیری هــای  كــرد و  يابــى  گرانمايگــى، ارز ــت 
ّ
عل

كــرده و برگه هــای جــرم  نادرســت و غیرانســانى، بــه صــورت وزر و وبالــى بــر دوش انســان ســنگینى 

گــر چــه ايــن اعمــال  گنــاه فزون تــری بــر صفحــاِت پرونــده اعمــاِل ســیاه او اضافــه خواهــد نمــود؛ ا و 
بــه صــورت اعمــال واجــب و تكالیــف حتمى االجــرای او باشــد.2

گردان خود به اخاص مى فرمود:  آيت اهلل ابوالحسن ايازی در توصیه شا
فرزندانم! تنها برای خدا به حوزه بیایید و هیچ كس دیگر را در اخالص خود راه ندهید.3

ــى و آغــاز طلبگــى خــود در  كنــى، خاطــره ای را از دوران نوجوان ی  ــت اهلل مهــدو هم چنیــن آي

مــورد اهمیــت اخــاص، چنیــن نقــل مى كنــد:
یه ی  در آغاز تحصیل و اوایل طلبگی، وقتی خواستم لباسی برای خود بخرم ـ بعد از این كه لباس عار
مرحوم »برهان« را می خواستم پس بدهم ـ پیش شخصی به نام شیخ رجبعلی خیاط رفتم. در آن 
هنگام، چهاردهـ  پانزده سال داشتم. پارچه را نزد ایشان بردم. محل كار او در منزلش و در اتاقی نزدیِك 
گفت:  گفتم: طلبه.  گفت: ُخب، حاال می خواهی چه بشی؟  در بود. قدری نشستم، ایشان آمد و 

می خواهی طلبه بشی یا آدم؟
من قدری تعجب كردم كه چرا یك كالهی با یك معمم این گونه حرف می زند. سپس گفت: ’ناراحت 

1 . جمع شائبه به معنای آلودگی، آمیختگی، عیب.
2 . حجتی، آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ص120  

3 . امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص114.
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نشو! طلبگی خوب است؛ ولی هدفت آدم شدن باشد. به شما نصیحتی می كنم، فراموش نكن. از 
كاری می كنی برای  كه جوان هستی و آلوده نشده ای، هدف الهی را فراموش نكن، هر  همین حاال 
راه خدا  نیرو بگیری و در  كه  این قصد بخور  به  گر چلوكباب هم خوردی،  ا انجام بده؛ حتی  خدا 

عبادت كنی و این نصیحت را در تمام عمر فراموش نكن!1

نمونه هايــى از نّیت هــای نادرســت در طلبگــى و لــزوم اصــاح آن هــا نیــز در بيانــات حضــرت 

آيــت اهلل احمــد مجتهــدی آمــده اســت: 
باید خالص برای خدا باشد، نه  نّیتت  كن. ...  را درست  نّیتت  كه آمده ای، طلبه شده ای،  حاال 
این كه حاال پدرت تو را مجبور كرده، آمده ای و طلبه شده ای؛ یا این كه پدر می خواهد بعد از خودش 
یه  گرفتن شهر كارت معافی آمده ای؛ یا برای  محراب از دست نرود، تو را فرستاده طلبه ...؛ یا برای 
بیرونت  خانه  از  یا  یم؛  شو طلبه  یم  برو كرده ایم،  گیر  كنكور   ... حاال  گفتی:  با خودت  یا  آمده ای؛ 
ییس بشوی؛ یا مقامی یا  كرده اند، آمده ای حوزه؛ یا ... آمده ای سرگرم بشوی؛ یا این كه بخواهی ر
شهرتی به ...؛ یا مرجع بشوی؛ این ها هیچ فایده ندارد. باید خالِص خالص و برای خدا باشی. بگو: 

خدایا! آمده ام آدم شوم و بعد از این دست عده ای را بگیرم.2

آثار و نتایج اخالص

كــه بــه برخــى  يــادی برخــوردار اســت  كــردن نّیــت بــرای خداونــد متعــال، از آثــار و بــركات ز خالــص 

از آن هــا اشــاره مى شــود:

1. نیل به مقامات رفیع

امام خمینى نیل به مقامات عالى و درجات رفیع را يكى از ثمره های مهم اخاص مى دانند: 
را از دل بیرون  كنید، عمل خود را صالح نمایید، حّب نفس و جاه  گر نّیت خود را خالص  ا شما 
كه براى بندگان صالح  كنید، مقامات عالی و درجات رفیع براى شما تهّیه و آماده می باشد. مقامی 
گرفته شده، تمام دنیا و مافیها با آن جلوه هاى ساختگی در مقابل آن به قدر پشیزى  خدا در نظر 
گر توانستید خود را ترّقی دهید تا آن جا كه به  ارزش ندارد. بكوشید به چنین مقامات عالیه برسید و ا
این مقامات هم بى اعتنا باشید و خدا را براى رسیدن به این امور عبادت نكنید؛ بلكه چون سزاوار 
یایى است، او را بخوانید و در مقابل او سجده كرده، سر به خاك بسایید. آن وقت است  عبادت و كبر

کیمیای محبت، ص168ـ169. 1 . محمدی ری شهری، 
2 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص124ـ125.
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كردارى  كرده، به »معدن عظمت«2 دست یافته اید. آیا شما با این اعمال و  كه »حجب نور«1 را پاره 
ید، به چنین مقامی می توانید دست یابید؟3  كه می رو ید، با این راهی  كه دار

مرحــوم صدرالمتألهیــن تأثیــر اخــاص را در روشــنى قلــب و درک امــور معنــوی خــود ايــن 

چنیــن شــرح مى دهــد:
كه من در »كهك« به  سر می بردم، براى تزكیه ی نفس می كوشیدم و در حال تنهایى به فكر  هنگامی 
كه با نیروى علم و  گرفته بودم، از نظر می گذراندم. من می كوشیدم  كه فرا فرو می رفتم و معلوماتی را 
ایمان به اسرار هستی پى ببرم. بر اثر اخالص و تزكّیه ی نفس، قلبم روشن شد و درهاى ملكوت ... 
گشوده شد و به اسرار دنیاى الهی پى بردم و چیزهایى فهمیدم  یم  و آن گاه درهاى جبروت ... به رو

گردد.4  كه در آغاز تصّور نمی كردم، رموز آن بر من مفتوح 

2. ُقرب به خداوند

اســت. حضــرت  اخــاص  ارزش منــد  ثمره هــای  از  يكــى ديگــر  بــه خداونــد متعــال،  نزديكــى 

امــام بــا بيانــى شــورانگیز، ارتبــاط اخــاص بــا ُقــرب خداونــد را چنیــن متذّكــر مى شــوند:
ید! رذایل اخالقی را از خود دور كنید! در درس و بحث، اخالص داشته  به اخالق حسنه آراسته شو
كارها نّیت خالص نباشد، انسان از درگاه ربوبى دور  گر در  باشید تا شما را به خدا نزدیک سازد. ا
كنند، ببینید ـ العیاذ  كه پس از هفتاد سال، وقتی نامه ی عمل شما را باز  خواهد شد. طورى نباشد 
باهلل ـ هفتاد سال از خداوند عّزوجل دور شده اید. مواظب باشید! مبادا پنجاه سال بیشتر یا كمتر، در 

كّدِ یمین و عرق جبین، جهنم كسب نمایید!5 حوزه ها با 

3. جلب برکات الهی

نتايج  از جمله  ياد،  ز فوايد  به  بنابراين، دست يابى  گفته شده است.6  و رشد  يادی  ز به  بركت 

اخاص محسوب مى شود. حضرت آيت اهلل خامنه ای، اين چنین به فوايد فراوان و ماندگار 

َعَظَمــِة َو َتِصیــَر 
ْ
ــی َمْعــِدِن ال

َ
 ِإل

َ
ــوِر َفَتِصــل ــوِب ُحُجــَب الّنُ

ُ
ُقل

ْ
ْبَصــاُر ال

َ
ــی َتْخــِرَق أ 1 . اشــاره بــه ایــن فــراز از مناجــات شــعبانیه« اســت: »... َحّتَ

کلیــات مفاتیــح الجنــان، اعمــال مشــترک مــاه شــعبان( ْرَواُحَنــا ...«. )مجلســی، بحــار النــوار، ج91، ص96؛ قمــی، 
َ
أ

2 . امام خمینی، مبارزه با نفس یا جهاد اکبر، ص56ـ57.
3 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص131.

4 . همان، ص38.
5 . امام خمینی، همان، ص22ـ23.

کتاب العین، ج5، ص368. 6 . خلیل بن احمد، 
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اخاص اشاره مى فرمايد:
از تالش  ین تر  ُپرجاذبه تر و شیر و  یباتر  ز كه هیچ چیزى  گذشته است  بارها به ذهن من  این مطلب 
كه در این وادى  یک طلبه ى جوان باایماِن با امیِد با ابتكار نیست؛ این چیز عجیبی است. كسانی 
بزرگ،  دنیاى  این  از  گوشه اى  در  یم. یک طلبه،  می گو كه من چه  نفهمند  نیستند، شاید درست 
 الزم 

ً
گر ایمان و امید و ابتكار داشته باشد ـ این سه عنصر حتما كارى می چسبد. ا تک می افتد و به 

كسی بشود، بدون  كسی تحمیل بشود، بدون این كه مرّتب مزاحم  است ـ می بینید بدون این كه بر 
كار را شسته و ُرفته  یادى داشته باشد، و بدون این كه براى خودش فكرى بكند، این  این كه توقع ز
 به خاطر اخالص یک آدم 

ً
كه انسان نگاه می كند، می بیند واقعا و تمیز و مرتب انجام می دهد. بعد 

كار می كنیم،  مؤمن، شجره ى طیبه  اى در این جا ایجاد شده است. آن وقتی كه ما طلبه ها این طور 
ین  بركات الهی با ماست. تا وقتی كه اخالص هست، تا وقتی  كه »خود« نیست، تا وقتی  كه با كمتر
 به انگیزه و به سائقه ى همان هدایت الهی 

ً
ین كار را می خواهیم انجام بدهیم و واقعا برداشت، بیشتر

كار می كنیم، بركات الهی همراه ماست.1

ــه تشــريح بركــِت  ــا نقــل خاطــره ای از يكــى از علمــای نجــف، ب حضــرت آيــت اهلل بهجــت ب

ــردازد: ــتمند مى پ ــرد مس ــک ف ــاز ي ــه نی ــیدگى ب ــه ی او در رس ــل خالصان عم
آن  از  بیشتر  )البته  داد  درهم صدقه  یک  فقیری  به  راهش  مسیر  در  روزی  نجف،  علمای  از  یكی 
یبا دعوت كرده اند  نداشت(. شب در خواب دید، او را به باغی ُمجلل و دارای قصری بسیار عالی و ز
كه نظیر آن را كسی ندیده بود. پرسید این باغ و قصر از آن كیست؟ گفتند: از آن شماست. تعجب كرد كه 
یفات، عملی انجام نداده ام. به او گفتند: تعجب كردی؟ گفت: آری! گفتند:  من در برابر این همه تشر
گرفته است.2 كه خالصانه و با حسِن عمل انجام  تعجب نكن. این پاداش آن یک درهم شماست 

از رحلتــش، هنــوز هــم در محافــِل  گذشــت ســال ها  از  پــس   ،حــاج شــیخ عبــاس قمــى

كتــاب »مفاتیــح الجنــان« در آن خانــه  كــه  كمتــر خانــه ای مى شــود يافــت  معنــوی حضــور دارد و 

كريــم  كنــار قــرآن  كنــار هــر ســّجاده و در هــر قفســه و طاقچــه ای، در  كتــاب ايشــان، در  نباشــد. 

يارتگاه هــا، محافــل  كــه وارد يكــى از ز كتــاب، مفتــاِح جّنــت اســت و هــر زائــری  جــای دارد. ايــن 

ــد در  ــزرگ را، باي ــه همــراه دارد. رمــز ايــن ســعادت ب كتــاب را ب ــا مســاجد مى شــود، ايــن  معنــوی ي

ــر  ــدار مســؤولن دفات ــات مقــام معظــم رهبــری در دی ــگاه رهبــری، ص238؛ بیان 1 . تنظیــم دفتــر مقــام معظــم رهبــری، حــوزه و روحانیــت در ن
ســازمان تبلیغــات اســالمی، 1370/8/20.

2 . باقی زاده، بهجت عارفان، ص174.
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گرانمايــه ی اخــاص را بــا  گوهــر  كــه مؤلــف آن،  كــرد؛ چــرا  خلــوص نويســنده ی آن جســت وجو 

ک اوســت  كــرده اســت و همیــن اخــاص و نّیــت پــا ارادت خالصانــه بــه اهل بيــت عجیــن 

ــى نمــوده اســت.1  ــِل معنــوی و روحان ينت بخــش مجالــس و محاف كــرده و ز ــه  ــر او را جاودان كــه اث

ايشان در خاطرات خود برای پسرش مى گويد: 
نام »عبدالرزاق  به  بود  قم شخصی  در  رساندم،  به چاپ  و  نوشته  را  اآلخرة«  »منازل  كتاب  وقتی 
كه همیشه قبل از ظهر در صحِن حرم مطهر حضرت معصومه احكام شرعی را برای  مسأله گو« 
كربالیى محمدرضا از عالقه مندان منبر شیخ عبدالرزاق بود؛ به حدى  مردم می گفت. مرحوم پدرم، 
مرا  كتاب »منازل اآلخرة«  گفتن،  از مسأله  بعد  او حاضر می شد و شیخ هم  روز در مجلس  كه هر 
می گشود و از آن براى شنوندگان و حاضران از روایات و احادیث آن می خواند. روزى پدرم به خانه 
كاش مثل عبدالرزاِق مسأله گو می شدى و می توانستی منبر  گفت: شیخ عباس!  آمد و مرا صدا زد و 
یم پدرجان،  بروى و از این كتاب كه او براى ما می خواند، تو هم می خواندی! چند بار خواستم بگو
گفتم: دعا  كردم و چیزى نگفتم و فقط  كتاب از آثار و تألیفات من است! اما هر بار خوددارى  این 

بفرمایید خداوند توفیقی مرحمت نماید.2
كند خوی اوست3 گر تواضع  گدا  گردن فرازان نكوست    تواضع ز 

حجــت االســام و المســلمین قرائتــى، بــركات رفتارهــای مخلصانــه ی مرحــوم  آيــت اهلل مشــكینى 

در دوران طلبگــى را چنیــن شــرح مى دهــد:
آیت اهلل مشكینی می گفت: یك هم حجره ای داشتم، هم اتاقی من بود. برای رضای خدا لباس های 
او را می شستم. توی حجره كمكش می كردم. بعد می گفت: یا رسول اهلل! دقایقی كه من كفش این را 
واكس زدم، لباسش را شستم، نان گرفتم، غذا پختم، ظرف شستم، به عوضی كه به این طلبه كمك 
كردم، تو به عمرم بركت بده. آن وقت ببینید ]عمر[ آیت اهلل مشكینی چقدر مبارك شد! چندهزار طلبه 

را تا حاال درس داده!4 

ــت اهلل ســید عبدالهــادی شــیرازی، در درس  گردان مرحــوم آي نقــل شــده اســت يكــى از شــا

كــرد. هــر چــه اســتاد بــه نرمــى جــواب داد، او سرســختانه قبــول نكــرد. پــس از تمــام شــدن  اشــكال 

گلبرگ، ش38، بهمن 1381. 1 . »شیخ عباس قمی«، مجله 
گلشن ابرار، ج2، ص128. 2 . جمعی از پژوهشگران، 

3 . بوستان سعدی. 
4 . قرائتی، برنامه »درس هایی از قرآن«، صدای و سیمای جمهوری اسالمی ایران، 1380/7/12.
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ــاز اشــكال مى كنــد. مرحــوم شــیرازی چهــارده جــواب علمــى  ــزد اســتاد آمــده و ب گرد ن درس، شــا

كــه قــدرت علمــى اســتاد را مى بيننــد، مى پرســند: شــما بــا ايــن  گردان ديگــر  ی مى دهــد. شــا بــه و

ــود؛  ــادم ب ــا ي ــن جواب ه ــد: اي ــد؟ مى گوي ــاه آمدي كوت ــگام درس  ــرا در هن ــم، چ ــای محك ــواب ه ج

ــم، روحیــه ی آن طلبــه شكســته شــود و مــن دچــار ُعجــب و غــرور شــوم.  ــر بگوي گ ــى ترســیدم ا ول

گفتــن در او زنــده بمانــد. كنــد تــا شــهامت ســخن  كــه او آزادانــه اشــكال  صــاح آن ديــدم 

ــود را  ــت، خ ــه خدم ــا آن هم ــى ب ــاند. برخ ــص او را مى رس ــت خال ــى روح و نّی ــأله، بزرگ ــن مس اي

كوچــه ای مى دهنــد،  گــر يــک ســطل زبالــه ای بــرای خیابــان و  مطــرح نمى كننــد. عــده ای هــم ا

كار  كــرده اســت! اولیــای خــدا،  كــه فانــى چنیــن  ی آن مى نويســند تــا مــردم بداننــد  نــام خــود را رو

ــد و هــر عملشــان،  ــاداش او چشــم مى دوزن ــه پ ــرای خــدا انجــام مى دهنــد و تنهــا ب و عبــادت را ب

كــه رنگــى اســت مانــدگار و زوال ناپذيــر: »ِصْبَغــَه اهلِل...«؛1 و چــه رنگــى  صبغــه و رنــگ الهــى دارد، 

ک نمى شــود و حــرارت و ســرما و فقــر و ثــروت و گمنامــى و شــهرت  كــه هرگــز پــا از رنــگ الهــى بهتــر، 
در آن اثــری نــدارد.2

 به شهید حجت االسالم و المسلمین مصطفی ردانی پور گفتند: 
یم، خب آخه با چی بجنگیم؟!  یم. وقتی ندار - آقا مصطفی! مهمات ندار

- آقامصطفی! بچه ها امكانات ندارن. من دیگه جواب گو نیستم! 
سرش را انداخته بود پایین. چیزی نمی گفت. فقط گوش می داد. حرف هایشان كه تمام شد، سرش 
با همه چیزش  باید  كه  اومدین  برای خدا  گه  گفت: »ا و  كرد  نگاه  كرد. توی چشم هایشان  بلند  را 

گر برای من اومد ین، من چیزی ندارم بهتون بدم«.3 ید. ا بساز

آيــت اهلل حــاج ســید محســن خــرازی، مشــكات متعــدد را الزمــه ی زندگــى طلبگــى دانســته و 

ــت: ــته  اس ــا دانس ــر آن ه ــكیبايى در براب ــرط ش ــت را ش ــدف و نّی ــاح ه اص
كرده و آن را به طور منطقی تصحیح  داوطلبان علوم دینی، باید قبل از هر چیز، هدف خود را معّین 
نمایند. سپس با در نظر گرفتن سختی ها و مشكالت این راه، با بصیرت كامل شروع به درس نمایند. 

ــُه َعاِبــدوَن؛ رنــگ خداســت )کــه بــه مــا رنــگ ایمــان و ســیرت توحیــد بخشــیده( و چــه رنگــی 
َ
ْحَســُن ِمــَن اهلِل ِصْبَغــًة َوَنْحــُن ل

َ
1 . ِصْبَغــَة اهلِل َوَمــْن أ

بهتــر از رنــگ )ایمــان بــه( خــدا؟ و مــا او را پرســتش می کنیــم. )بقــره، آیــه 138(
2 . قرائتی، پرتوی از اسرار نماز، ص120.

3 . ثبات، یادگاران: شهید مصطفی ردانی پور، خاطره62.
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آن وقت است كه داوطلب بهتر می تواند در مقابل مشكالت مقاومت نماید. طلبگی ادامه ی راه انبیا 
كه آن بزرگواران مواجه با مشكالت بودند، طالب و علما هم مواجه با  و اولیا است. همان طوری 
كه با استمداد از عنایات الهی و حضرت ولی عصر ارواحنافداه می توان  انبوهی از مشكالت هستند 

بر مشكالت فائق آمد.1

کاری پیامدهای ریا

كار مى دانند: مقام معظم رهبری، خدشه به اخاص را موجب آسیب ديدن 
آن وقتی كه به آن بدنه ى شفاف اخالص ما، اندک خدشه اى وارد می آید، كارها طور دیگرى می شود؛ 

 می بینیم كه یک گوشه ى كار عیب پیدا می كند.2
ً
یعنی فورا

كاری متوجــه طلبــه خواهــد شــد،  يــا كــه در اثــر تظاهــر و ر در اين جــا بــه برخــى از آســیب هايى 

مى شــود: اشــاره 

1. دوری از معارف یقینی

عالم روشن دل، مرحوم آيت اهلل سّید حسن نجفى قوچانى مى نويسد:
كه   طلبه باید درس را هلل بخواند؛ یعنی، براى دستگیرى و هدایت و ارشاد جّهال درس بخواند، 
گر  بندگان خدا را از ورطه ی جهالت و ضاللت برهاند، كه خدا چنین طلبه را دوست خواهد داشت. ا
یاست دنیا و غلبه ی بر امثال و اقران درس بخواند، تن به زحمت چیزفهمی  به نّیت مالّیه ی دنیا و ر
كرد،  كه جّهال را به آن قانع توان  كلمه لّفاظی و صناعی  ندهد و درصدد آن نباشد، بلكه به چهار 
كات علمی ندارند و  گیرند، ادرا كه تقّدس به خرج دهند3و تدلیس پیشه  كسانی  كند؛ و لذا  قناعت 
الّدینَمعِرَفةالوَوَسُطالّدینَمعِرفةال«4و»ما

ُ
ّول

َ
معارف یقینی در آن ها نیست؛ و حال آن كه، »ا

ى،لیعرفون«.6 
َ
ِلَیْعُبُدوِن«5ا ْنَسِإّل ِ

ْ
ل

َ
ا َو ِجّنَ

ْ
ل
َ
ْقُتا

َ
َخل

در وصیت نامــه ی علمــى، معنــوی و اخاقــى آيــت اهلل شــعرانى، خطــاب بــه دانشــجويان و طــاب 

علــوم دينــى آمــده اســت: 

1 . وافی، نسیم هدایت، ص100.
2 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤولن دفاتر سازمان تبلیغات اسالمی، 1370/8/20.

که تقوا ندارند و تنها ظاهر خود را مقدس جلوه می دهند. کسانی  3 . یعنی 
4 . اول دین،  شناخت خدا و وسط دین،  شناخت خداست.

یات، آیه 56. 5 . ذار
6 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص126.
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كتاب  بدین  كه   انبیا سرور  آثار  پژوهندگان  و  دین  علوم  طالبان  یعنی  برادرانم،  به  توصیه ای 
گردانیدن نّیت اوست  كه بر طالِب علم واجب و ضروری است، خالص  ین چیزی  می نگرند؛ بزرگ تر
كه راه درست  یش را برایش فراهم می آورد و هموست  كه بنده را توفیق می دهد و وسایل طاعِت خو
گر اخالص نّیت نباشد، هیچ كس موفق نمی شود از نردبان  را در قلوب بندگانش الهام می بخشد. ا

دانش باال رفته یا از آموخته های خود سودی برد... .1 

آيت اهلل سعادت پرور نیز در قالب يک مثال، به بيان نتايج عمِل بى اخاص اشاره كرده اند:
برای  كه  مثل حیوانی هستید  انجام دهید،  را  اعمال خود  گر عمری بى خلوص،  ا یزان من!  ای عز

نكرده است.2 راهی طی  اما  دوِر خود می چرخد؛  روز  و  روغن كشی، شب 

2. خسران

و  مى دانــد  كارانــه  يا ر رفتــار  ديگــر  نتیجــه ی  را  خســران   بهاءالدينــى رضــا  ســّید  آيــت اهلل 

مى فرمايــد: 
گر كار برای خدا نباشد، نه فقط از عبادات بهره ای نبرده، بلكه ضرر هم كرده. این  انسان باید بداند ا

مربوط به خوِد انسان است، تا ببیند كارهایش برای خداست یا برای تظاهر.3

3. حبط اعمال

كــه مقامــش را  كــرد  عابــدی از بنى اســرائیل پــس از ســالیان دراز عبــادت، از خداونــد درخواســت 

كــه تــو در نــزد خــدا هیــچ عمــل شايســته ای نــداری؛  ی نشــان دهــد. در خــواب بــه او الهــام شــد  بــه و

زيــرا هــرگاه عملــى انجــام مــى دادی، مــردم را خبــر مى كــردی؛ از ايــن رو پــاداش چنیــن اعمالــى، 
همــان خشــنودی تــو از نمايــان شــدن آن اعمــال اســت.4

روزی از امام خمینى تقاضا شد تا بياناتى بفرمايند. فرمودند:
یا،  گرفتار آن است و هر مؤمن صالح و نكته بینی را می رنجاند، مسأله ی ر كه هر مسلمان  مسأله ای 

كسی به این حالت ها مبتال شود، عملش باطل می گردد.5 گر  ُسمعه و ُعجب است. ا

1 . »رهنمودهای اخالقی و تربیتی عالمه شعرانی به قلم علالمه حسن زاده آملی«، هفته نامه افق حوزه، س9، ش287، 12 آبان 1389، ص3.
ر، پندنامه سعادت، ص28. 2 . سعادت پرو

3 . اسدی، نردبان آسمان، ص152.
گلبرگ، ش4، تیر 1379. کاری«، مجله  یا یا و ر 4 . »پیام هایی در ارتباط با ر

5 . ستوده، پا به پای آفتاب، ج4، ص19؛ رجایی، برداشت هایی از سیره ی امام خمینی، ج5، ص183.
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كار را بــر  يــا يشــگِى عمــل ر آيــت اهلل ســبحانى نیــز بــا بيــان يــک ماجــرا از دوراِن طاغــوت، بى ر

بــه تصويــر مى كشــند: كريــم1  اســاس قــرآن 
كه در محل چمن های فلكه ی  كاری بود  یا گذشته، در یكی از شهرهای جنوب، شهردار ر یم  در رژ
 گزارش رسید كه طاغوِت وقت عازم جنوب است و از آن نقطه 

ً
بزرگ شهر، گل كاری نكرده بود. اتفاقا

ید و  كار، یک روز پیش از وروِد طاغوت، گل هایى را از گل فروشی ها خر یا عبور خواهد كرد. شهردار ر
كند. آن گاه پس از دو روز گل ها افسرده  بر زمین چمن نشاند تا لحظه ای توجه ارباب خود را جلب 
یان، به یاد آیه مورد  شد و چمن، آرایش دروغین خود را از دست داد. من پس از شنیدن این جر
كار توصیف می كند و روشن می سازد كه  یا كار را به شكل عمل آن شهرداِر ر یا بحث افتادم كه عمل ر
یشه دار  كامالً عمیق و ر كارهای الهی  یشه است؛ در حالی كه  كامالً بى عمق و بى ر كاران،  یا عمل ر

می باشند.2

 4. از دست دادن توفیق سربازی امام زمان

ــدوزی او  ــل و دانش ان ــه تحصی ك ــت  ــن اس ــاب اي ــژه ط ــه وي ــان، ب ــت انس ــباب موفقّی ــى از اس يك

بايــد بــرای رضــای خــدا و خدمــت بــه جامعــه باشــد. در غیــر ايــن صــورت، آن علــم ارزشــى نــدارد 

كوهســتانى نقــل مى كننــد:  كــت انســان مى شــود. مرحــوم آيــت اهلل  و موجــب ها
زمانی كه در مشهد در مدرسه میرزا جعفر مشغول تحصیل بودم. رفیقی داشتم به نام »شیخ محمد« 
كوشا بود و از من بیشتر زحمت می كشید. روزی از وی پرسیدم: شیخ  كه خیلی در درس و بحث 
محمد! خیلی تالش می  كنی. چه قصدی داری؟ گفت: در محل ما شیخی است، می خواهم این قدر 
تو خالص  نّیت  به جایى نمی رسی! چون  تو  گفتم:  او  به  و عالم تر بشوم.  تر  باال او  از  تا  مال بشوم 
كه خبری از او  گذشت  نیست. باید برای خدا درس بخوانی، نه برای مقام. مّدت ها، بلكه سال ها 
نداشتم؛ تا این كه پس از چند سال اقامت در نجف، به »كوهستان« آمدم و تشكیل حوزه دادم. 
یارت امام رضا  به مشهد می رفتم. در یكی از این سفرها، روزی در بین راه مشهد در  گاه برای ز
كه قدم می زدم، چشمم به پیرمردی افتاد  كه در مسجد نماز بخوانم. در خیابان  قوچان پیاده شدم 
كمی به دقت او  كنار دیوار نشسته و تكیه داده بود.  كوله پشتی شبیه حمال ها به دوش داشت.  كه 
كه  یستم. آشنا به نظر آمد. احتمال دادم »شیخ محمد« مدرسه ی میرزا جعفر باشد. در حالی  را نگر

َکَمَثــِل َصفــواٍن  ــُه 
ُ
ــُه ِرَئــاَء الّنــاِس َول ُیؤِمــُن ِبــاهلِل َوالَیــوِم اآلِخــِر َفَمَثل

َ
ــذی ُینِفــُق مال

َّ
َکال ذى 

َ
ذیــَن آَمنــوا ل ُتبِطلــوا َصَدقاِتُکــم ِبالَمــّنِ َواأل

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
1 . یــا أ

َکَســبوا َواهلُل ل َیهــِدی الَقــوَم الکاِفریــَن. )بقره،آیــه 264(  َفَتَرَکــُه َصلــًدا ل َیقــِدروَن َعلــی َشــیٍء ِمّمــا 
ٌ

ــُه واِبــل صاَب
َ
ــراٌب َفأ یــِه ُت

َ
َعل

کاران بی ایمان«، مجله درس هایی از مکتب اسالم، ش10، دی 1380، ص13. یا یبای قرآنی )14(: عمل ر 2 . سبحانی، »مثل های ز
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كرد و به من خیره شد؛ ولی  گفتم: ای عمو! حالت چطور است؟ چشمش را باز  چرت می زد، به او 
گفتم: من  كی هستی؟  گفت: چرا خودم هستم! شما  گفتم: تو شیخ محمد نیستی؟  نشناخت. به او 
گفتم: چرا این طور و با این وضع شما را می بینم؟! جواب داد:  كوهستانی هستم. به او  شیخ محمد 
درست بود؛ همان طوری كه شما فرموده بودید، من درس را برای خدا نخواندم و به این حال گرفتار 
با شیخ اختالفمان شد. مردم به خاطر  و در آن جا  رفتم  به محل خود  كردم،  تمام  را  شدم. درسم 
اختالف بین من و او دو دسته شدند تا این كه مرا از محل بیرون كردند. آمدم شهر، وضع من نگرفت 
و مجبور شدم لباسم را درآورم. در حال حاضر، داخل شهر حمالی می كنم تا خرج زن و بچه ی خود 

كنم.1 را تأمین 

نشانه ها ی اخالص

كــه فــرد بــه كمــک آن هــا مى توانــد نّیــت مخلصانــه ی خــود2  برخــى از عايــم و نشــانه های اخــاص 

را بســنجد، عبارت اســت از:

1. عدم انتظار پاداش و تشکر

ــاق را  ــن انف ــیدند، اي ــیر بخش ــم و اس ــكین و يتی ــه مس ــود را ب ــذای خ ــت غ ــه اهل بي ك آن گاه 

كــه از آنــان نــه فقــط توقــع پــاداش، بلكــه حّتــى توقــع  خالصانــه و بــرای رضــای خــدا دانســتند؛ چــرا 
تشــكر هــم نداشــتند.3

    شهید محراب آيت اهلل اشرفى اصفهانى به اين حقیقت قرآنى اشاره مى كند و مى گويد: 
كارها را برای خدا بكنید و به فكر پست و مقام و حتی منتظر دعای خیر و تشكر مردم نباشید و همیشه 
گذار كنید. اّتكا به خدا داشته باشید و عّزت  اجرتان را از خدا بخواهید. همیشه كارهایتان را به خدا وا
كردید، خدا بهتر از آن چه انتظار داشتید،  گذار  را از خدا بخواهید. وقتی كه شما امورتان را به خدا وا

نصیب شما می كند.4

کوهستانی، بر قله پارسایی، ص328ـ329.  . 1
ز  کــه ممکــن اســت دلیــل بــرو گیــرد؛ چــرا  کــه ایــن عالیــم و نشــانه ها نمی توانــد وســیله ی ســنجش اخــالص دیگــران قــرار  2 . لزم بــه ذکــر اســت 

یــان آن نباشــند. کاری بــوده و مشــاهده گران در جر یــا عالیــم مذکــور، چیــزی غیــر از تظاهــر و ر
یُد ِمْنُکْم َجزاًء َو ل ُشُکورًا. )انسان، آیه 8 و 9( ما ُنْطِعُمُکْم ِلَوْجِه اهلِل ل ُنر سیرا ِإّنَ

َ
ِه ِمْسکینًا َو َیتیمًا َو أ عاَم َعلی  ُحّبِ 3 . َو ُیْطِعُموَن الّطَ

یســم هابیلیــان، مصاحبــه بــا محمــد اشــرفی اصفهانــی، »عــروج خونیــن )7(: آیــت اهلل اشــرفی  ر 4 . پایــگاه خبــری تحلیلــی مطالعــات ترو
یــخ: 1390/9/7.  اصفهانــی از دیــدگاه فرزنــد ارشــد ایشــان حجــت الســالم حســین اشــرفی اصفهانــی«، تار
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حجت االسام و المسلمین استاد قرائتى مى گويد: 
كه من یک  گذاشتم  یارت به مشهد مقّدس رفتم. در حرم با حضرت رضا قرار  یک سال برای ز
سال مّجانی برای جوان ها و اقشار مختلف كالس برگزار می كنم و در عوض امام رضا نیز از خدا 

كارم اخالص داشته باشم. بخواهد، من در 
از  با جمعیت حاضر در جلسه  روزی همراه  كه  یس شدم. سال داشت سپری می شد  مشغول تدر
كرد. با آن كه مرا دید؛  كه جلوی من راه می رفت، نگاهی به عقب  مسجد بیرون می آمدم. طلبه ای 
گر مرا دیدی، تعارف  گفتم: یا به پشت سر نگاه نكن، یا ا ولی به راه خود ادامه داد! من پیش خود 

كه بفرمایید جلو! كن 
گهان به یاد قرار با امام رضا افتادم. فهمیدم اخالص ندارم. خیلی ناراحت شدم. با خود گفتم  نا
«.1 آنان نه مزد می خواهند و نه 

ً
ورا

ُ
ُشك

َ
ْمَجَزآًءَول

ُ
یُدِمنك ُنِر

َ
كه قرآن در مورد اولیای خدا می فرماید:»ل

كنند! كار مّجانی انجام دادم؛ ولی توّقع داشتم مردم از من احترام  انتظار تشكر دارند. من 
یى  كرده و از ایشان چاره جو یف  خدمت آیت اهلل میرزا جوادآقا تهرانی رسیدم و ماجرای خود را تعر
كه باعث اذیت  كردن. نگران شدم  یه  گر كرد به  خواستم. یک وقت دیدم این پیرمرد بزرگوار شروع 
 ت را پرسیدم. ایشان فرمود: برو حرم، خدمت امام رضا

ّ
ایشان نیز شدم؛ لذا عذرخواهی كرده و عل

و از حضرت تشكر كن كه اآلن فهمیدی مشرک هستی و اخالص نداری! من از خود می ترسم كه در 
یش سفید در سّن نود سالگی مشرک باشم و خود متوّجه نباشم!2 آخر عمر با ر

2. پرهیز از خودنمایی

خودنمايى هــای  بــدون  خــدا،  بــرای  جهــاد  را  خــدا  مــرداِن  هنــِر   خمینــى امــام  حضــرت 

مى داننــد: شــیطانى 
كه بى هیاهوهای سیاسی و خودنمایى های شیطانی، برای خدا به جهاد برخیزد و خود  هنر آن است 

كند نه هوا، و این هنر مردان خداست.3 را فدای هدف 

كید داشت و به شّدت از بيان مطالب  گناه و انجام واجبات تأ مرحوم آيت اهلل خوشوقت بر ترک 

كمتر از  اثبات  نشده و حاشیه ای پرهیز مى كرد. به خاطر دارم ايشان در مراسم نكوداشت خود، 

1 . انسان، آیه 9.
2 . بهشتی، خاطرات استاد، ج1، ص45.

3 . امام خمینی، صحیفه نور، ج15، ص26.
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كه آن هم فقط به تشكر و قدردانى اختصاص داشت.1 كرد  يک دقیقه صحبت 

3. عدم اعتنا به قضاوت دیگران 

عــدم توجــه بــه داوری ديگــران و انجــام امــور صرفــًا بــر اســاس رضــای الهــى، نشــانه ای ديگــر از 

اخــاص فــرد مؤمــن اســت. حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای مى فرماينــد: 
یند: آقا! چرا فالن  مؤمن هیچ كار خیری را هم از روی خجالت و حیا ترک نمی كند. به بعضی ها می گو
یند خجالت كشیدیم! نه؛ از روی حیا، هیچ  جا، نماز یا نافله یا نماز اّول وقتتان را نخواندید؟ می گو
ینی می كند؟  گفت خودشیر یند! خواهند  گفت متظاهر است؟ بگو كار نیكی را ترک نكنید. خواهند 
گر كاری خوب است، آن را به  خاطر مالحظه ی دیگران ترک نكنید.2 گر حرفی حّق است و ا یند! ا بگو
كار كردن در یک كارگاه علمی، كارگاه آموزشی، مركز تحقیقات، فالن كالس درس و فالن دانشگاه، 
با احساس حضور در مقابل  با توجه و  را اول وقت،  كه انسان نمازش  با این ندارد  هیچ منافاتی 
خداوند به جا آورد. این، دل شما را شست وشو می دهد. شماها جوانید و دل های شما نورانی است.3

4. اجتناب از موقعیت طلبی

ــى  ــد هم رديفان كــم نبودن كــرد.  حــزب جمهــوری اســامى در 29 بهمــن 1357 اعــام موجوديــت 

چــرا  مى پرســیدند:  برخــى  گشــودند.  بى ربــط  و  باربــط  پرســش های  و  نقدهــا  بــه  زبــان  كــه 

كــه در جبهــه ی اول برخــورد  كســانى مثــل بهشــتى و باهنــر در مركزيــت حــزب هســتند؟ آن هــا 

يــم نبودنــد، شــكنجه نشــدند، بــه تبعیــد نرفتنــد، رنــج زنــدان نكشــیدند! تیرهــای انتقــاد  بــا رژ

كمتــر بــه ســمت آقايــان  را بيش تــر بــه طــرف آقايــان بهشــتى و باهنــر مى انداختنــد. ايــن تیرهــا 

كشــیدن زنــدان و چشــیدن  خامنــه ای و هاشــمى رفســنجانى پــرت مى شــد. شــهرت ايــن دو در 

ــگ  ــود، خدن ــرده ب ك ــت  ــیه حرك ــون در حاش ــز چ ــى نی ــوی اردبيل ــای موس ــود. آق ــزد ب ــكنجه زبان ش

يافــت مى كــرد. منتقــدان، از ظرفیــت تمام نشــدنى آقــای بهشــتى در نظريه پــردازی،  كمتــری در

يشــه های بــه آب رســیده ی تفّكــر  ســازماندهى و طراحــى بى خبــر بودنــد. آنــان بــا عمــق بينــش و ر

آقــای باهنــر آشــنا نبودنــد. »بــه يــاد دارم در هفتــه ی نخســِت اعــان حــزب، نشســتى در خانــه ی 

1 . عسگری، پناهگاه طوفان، ص108.
2 . بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نمازجمعه ، 1378/5/8.

3 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان جوان، 1385/6/25.
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امــام خمینــى داشــتیم. حــدود يک صــد نفــر از علمــا و سیاســیون حاضــر بودنــد. ماجــرای تشــكیل 

گفتیــم. يكــى از آنــان هنــگام متفــرق شــدن، بــا صــدای بلنــد پرســید:  حــزب و اهــداف آن را بــاز 

چــرا مؤسســاِن حــزب در پنــج نفــر خاصــه شــده اســت؟ چــرا مــن از مؤسســین حــزب نباشــم؟ ... 

كــه مى خواســت  كســى بــود  خواســته ی آن مــرد بــرای اين كــه در میــان بنیان گــذاران باشــد، بســان 

كاری بــرای تألیــف آن نكــرده بــود. در برابــر ايــن موضــع، آقــای  كــه  كتابــى درج شــود  ی  اســمش رو

كارتــان بــرای خداســت  گــر  گفــت: ا مطهــری هــم حــرف خــودش را زد. در آن مجلــس برخاســت و 

گــر بــرای هــوای نفــس اســت، وای بــر شــما! آقــای مطهــری از هدف هــای  كــه خوشــا بــه حالتــان! و ا

گاه بــود. اخــاص و مقصــد الهــى آنــان را مى شــناخت. بــا ايــن حــرف  بنیان گــذاران حــزب آ

كــه معیــار حركــت در نهضــت اســامى چیســت و بــر  مى خواســت بــه جمــع و هــم بــه مــا بفهمانــد 
ــت.1 ــتوار اس ــى اس ــه ارزش هاي چ

5. دوری از شائبه های غیرالهی

ابتــدا نمى داننــد، بلكــه  از  گاهانــه و  آيــت اهلل مصبــاح يــزدی، ناخالصــى در انگیــزه را لزومــًا آ

كاری متمايــل مى ســازد. ايشــان در توضیــح  يــا يــج شــائبه هايى در فــرد ايجــاد و او را بــه ر به تدر

مى فرماينــد: شــائبه ها  شــكل گیری 
گاهانه نیست؛  مشكل این است كه در بسیاری از موارد، ناخالصی انگیزه ی افراد از ابتدا به صورت آ
 شیطان او را وسوسه 

ً
یجا  فرد كار خوبى را برای خوش آمد دیگران انجام نمی دهد؛ اما تدر

ً
یعنی ابتدائا

یا می كشاند. مثالً فردی برای نماز اول وقت وارد مسجد می شود  می كند و آرام آرام او را به سوی ر
و چون تا اقامه نماز فرصتی باقی مانده، شروع به خواندن نافله می كند. در این میان شیطان او را 
 با وسوسه شیطان 

ً
یجا یباتر كند، یا ركوع و سجود را طوالنی كند و تدر وسوسه می كند كه قرائتش را ز

یف و تمجید دیگران می خواند. یا یك طلبه از  كه این شخص نماز را برای تعر كار به جایى می رسد 
ابتدا برای دنیاپرستی و رسیدن به مال و مقام وارد حوزه نمی شود، اما ممكن است آرام آرام كارش به 
كند  و یا هنگام نقل حرِف استادی  كه بخواهد نزد دیگران خود را خیلی باسواد وانمود  جایى برسد 
كه معلومات او از آن استاد بیشتر است. بر خالف بزرگانی مثل مرحوم  كند  گونه ای جلوه  دیگر، به 

یه عمل می كنند.  بر خالف این رو
ً
كه دقیقا  عالمه طباطبایى

1 . بهبودی، شرح اسم، ص664ـ665.
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نقد  برای  ایشان  كه  ندارم  خاطر  به   ،عالمه مرحوم  نزد  گردی  شا سال  دوازده  طول  در  بنده 
ایشان  دارد«.  كالم فالن عالم وجود  این اشكال در  نظر من  باشند »به  گفته  فرمایشات دیگران، 
گرد متوجه اشكال و  همیشه نظر دیگران و اشكال آن را به صورتی طرح می كردند كه ضمن این كه شا
از طرف خود ایشان به مطلب وارد شده است.  كه آن اشكال  ضعف مطلب بشود، مشخص نشود 
گاهی خود انسان هم متوجه  انسان پیدا می شود، آشكار نیست.  نّیت  كه در  همیشه شائبه هایى 
ط شده و به كج راهه می رود. لذا اهل مراقبه و محاسبه، نباید 

ّ
نمی شود كه شیطان آرام آرام بر او مسل

كنند؛ بلكه باید به نّیت خود هم بپردازند.  تنها به محاسبه شكِل عمل بسنده 
كسی برای تبلیغ به  گر  كند. مثالً ا كه انسان باید خود را امتحان   می فرمودند 

ً
حضرت اماممكررا

كار  كه خدمتی به اسالم می كند، برای این كه بفهمد چه اندازه در  جایى می رود و خوشحال است 
كار را انجام می داد، به همین اندازه  گر دیگری به جای او این  كه ا كند  خود اخالص دارد، باید فكر 
یج دین است؟ انسان باید همیشه خود را بیازماید  خوشحال می شد؟ و آیا خوشحالی او به خاطر ترو
تا بفهمد كه آیا برای خدا كار می كند، یا شائبه ای در دل او رخنه كرده است؟ مبادا عمری را بگذراند، 

با این توّهم كه نّیتش خالص بوده؛ اما موقع حساب با نامه اعمالی سیاه مواجه شود!1

6. یکسانی زندگی خصوصی و بیرونی

كــه زندگــى خصوصــى و  آيــت اهلل مجتبــى تهرانــى، شــخصى معتقــد و بــا اخــاص بــود بــه  طــوری 
بيرونــى او فرقــى بــا يک ديگــر نداشــت؛ زيــرا روحیــات ايشــان بــه دور از تزويــر و دورويــى بــود.2

کالم امیرمؤمنــان«، قــم، دفتــر مقــام معظــم رهبــری، جلســه چهــل و  1 . درس اخــالق آیــت اهلل مصبــاح یــزدی، »ســیمای شــیعیان در 
.1388/6/27 هفتــم، 

یخ: 1391/11/23. کد مطلب: 93401، تار 2 . صدیقی، »آیت اهلل آقا مجتبی تهرانی از منظر شخصیت ها«، پایگاه اطالع رسانی حوزه، 
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ب( تقوا و پارسايی

كــردن طريــق معنويــت اســت. رهبــر معظــم  تقــوا و پارســايى، نقشــه ی راه خودســازی و طــى 

مى فرماينــد:  اســامى انقــاب 
ید! البته نقشه، نقشه ى آسانی ست؛ اّما پیمودنش اراده می خواهد!  از لحاظ معنوى باید خود را بساز
نقشه یعنی تقوا؛ تقوا یعنی پرهیز از گناه؛ یعنی اتیان واجبات و ترک محّرمات؛ كار را با اخالص انجام 

یب.1  یا و فر دادن و دوری از ر

مفهوم تقوا

كــرده اســت، انجــام  كــه انســان هــر آن چــه را خــداى متعــال بــر او تكلیــف  معنــاى تقــوا ايــن اســت 

كنــد. ايــن اّولیــن مرتبــه ى تقواســت! محّرمــات  دهــد؛ واجبــات را به جــا بيــاورد و محّرمــات را تــرک 
الهــى را بايــد شــناخت و دور و بــر آن نچرخیــد. شــیطان وسوســه گر اســت!2

تقــوا منحصــر بــه امــور عبــادی نیســت، بلكــه عرصــه ی وســیع زندگــى را در بــر مى گیــرد. حضــرت 

گســتره ی وســیع تقــوا را توضیــح مى دهنــد:  آيــت اهلل خامنــه ای بــا بيــان زيــر 
تقوا یعنی مراقب درستِی كار و عمل؛ به خصوص در آ ن جایى كه به مسائل مهم ارتباط می یابد. درس 
و معاشرت، حضور در مركز تحصیلی، حضور میان جامعه و خانواده و محیط هاى زندگی نیز مظهر 
كارهاى این كشور  ین  كه براى یكی از مهم تر یده ـ  تقواست. در همه  این ها شما به عنوان جوانی برگز
گفتارتان؛ با همان  پذیرفته شده اید ـ باید آن را مقابل خودتان قرار دهید. تقوا یعنی مراقبت از رفتار و 
كار بردن  روحیه ى نوآورى، ابتكار، فّعال بودن و نشاِط جوانی. وقتی تقوا با روحیه ى جوانی و به 

ید.3 كه در شما وجود دارد، همراه شود، معجزه ها خواهد آفر استعدادهایى 

کسب تقوا اهمیت 

كــه بــه فكــر اصــاح خــود نباشــد و روز بــه روز به فكر تقــوا و پرهیز از محرمــات و مكروهات  طلبــه ای 

گــر منبــر هــم بــرود، گفتــارش در مــردم تأثیــر نمى كنــد و مــردم در  نباشــد، نمى توانــد مــردم را بســازد و ا

1 . سخنرانی مقام معظم رهبری در اجتماع طاّلب و فضالى حوزه ى علمیه ى قم، 12/1/ 1370.
یان و طــاّلب بســیجی،  ــا فرماندهــان رده هــاى مقاومــت نمونــه ى بســیج و جمعــی از دانشــجو 2 . ســخنرانی رهبــر معظــم انقــالب در دیــدار ب

.1370/8/30
یایی سپاه، 1378/2/29. یایی امام خمینی و دانشگاه در 3 . بیانات مقام معظم رهبری در دانشگاه در
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اثــر رعايــت نكــردن موازيــن شــرعى توســط گوينــدگان مذهبى، دين خــود را از دســت مى دهند.1

ــِق  اهَّلل .«2 تقــوا، لــزوم تقــوا، رعايــت 
َ
ِبــُی  اّت َهــا الّنَ ّیُ

َ
خــداى متعــال بــه پيغمبــر خــود هــم مى فرمايــد: »یــا أ

تقــوا، مخاطبــش حّتــى وجــود مقــّدس پيغمبــر اســت. خــدا را در نظــر داشــته باشــیم! مراقــب 

گفتــار خــود، حّتــى افــكار و تصــّورات خــود باشــیم! ايــن معنــاى تقــوا  اعمــال خــود، رفتــار خــود، 

گشــوده خواهــد شــد و خــداى متعــال در تمــام  گــر ايــن حاصــل شــد، همــه  راه هــاى بســته  ســت! ا

كــرد.3  كــه داراى تقواســت، يــارى خواهــد  تــى را 
ّ
مراحــل، مل

آثار تقوا

1. توانایی مهار نفس

كنــد. آيــت اهلل مصبــاح  كــه بــا آن، هــوای نفــس خــود را مهــار  انســان نیازمنــد قــوه ای درونــى اســت 

ی درونــى را تقــوا مى داننــد: يــزدی ايــن نیــرو
كه موجب انحراف انسان می شود، دو چیز است. نخست این كه نمی داند؛ و دیگری آن كه  عواملی 
و  دنیا  به  دلبستگی های  بلكه  ندارد،  انگیزه  خدا  اطاعت  برای  یعنی  نمی خواهد؛  ولی  می داند، 
هوس های نفسانی مانع او می شود. به همین جهت، وقتی انبیا مبعوث می شدند، سرلوحه كالم شان 
ِطیُعوِن؛4 تقوا داشته باشید 

َ
أ ُقوااَلَو

َ
كثر انبیا نقل شده است: »َفاّت یم از ا كر كه در قرآن  یك جمله بود 

گر انسان  كسب تقواست. یعنی ا یم راه عالج،  كنید.« من فرستاده ی خدا هستم و می گو و اطاعت 
كار را داشته  كند و انگیزه و توانایى انجام آن  كار  كند، باید بداند چه  بخواهد به وظیفه خود عمل 
كند تا بتواند با آن بر هوای  كسب  باشد و بتواند روی هوای نفسش پا بگذارد. باید قوه ای درونی 

كند و بر آن غالب شود و آن قوه، تقواست.5 نفسانی مقابله 

1 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص485؛ وافی، نسیم هدایت، ص312.
2 . أحزاب، آیه  1.

3 . خطبه های مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران، ترجمه خطبه عربی، 1389/11/15.
4 . آل عمران، آیه 50.

کلید حل مشکالت«، سخنرانی در همایش ناظران شورای نگهبان، 1386/11/26. 5 . مصباح یزدی، »تقوا 
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2. آزادگی

شهید مطهری با استناد به فرمايشى از امیرالمؤمنین درباره ی اين اثر تقوا مى گويند: 
كارها را نكن. آدم  گفته می شود: این  بعضی خیال می كنند تقوا قید و محدودیت است؛ برای این كه 
با تقوا دائم نهی می شود؛ پس او خودش را محدود و اسیر می كند. امیرالمؤمنین علی می فرماید: 
استحكام  كلید  تقوا  كه  درستی  به  ٍة؛1 

َ
ك

َ
َمل  ِ

ّ
ُكل ِمْن ِعْتٌق  َو َمَعاٍد ِخیَرُة

َ
ذ  َو َسَداٍد ِمْفَتاُح اِل َتْقَوی  »َفِإّنَ

)ایماِن انسان( و ذخیره ای برای قیامت و آزادی از هر بندگی )غیر خدا( است.«
خانه  خود  برای  انسان  این كه  مثِل  نیست؛  محدودیت  قیدی  هر  است.  آزادی  نیست،  قید  تقوا 
گر بنده ی خدا  می سازد. خانه چهاردیواری است؛ ولی این چهاردیواری آزادی است. در تقوا هم ا
كارهای  ما  از  دیگران  كردیم،  رها  را  تقوا  و  گر خدا  ا ولی  قربان گو هستیم؛  بله  یكی  به  فقط  بودیم، 
یاد هستند و زود راضی  مختلف می خواهند. خدا یكی است و زود هم راضی می شود؛ ولی مردم ز

 2. نمی شوند... 

3. توفیق خدمت 

كوهستانى در باب اهمّیت تقوا مى فرمود:  مرحوم آيت اهلل 
كه همان   باید تقوا داشته باشد؛ چرا 

ً
گر نتوانست به حد باالیى از علم و سواد برسد، حتما طلبه ا

می كند.3 خدمت  او  تقوای 

4. تشخیص حق و باطل

امیرالمؤمنین در خصوص تأثیر تقوا در جلوگیری از وقوع در شبهات مى فرمايند:

ُباِت...؛
ُ

ِمالّش ْقوىَعْنَتَقّحُ ُثالِتَحَجَزْتُهالّتَ َ َیَدْیِهِمَنالْ ِعَبُرَعّماَبْینَ
ْ
ُهال

َ
َحْتل َمْنَصّرَ اّنَ

كارهاى  گیرد، تقوا جلو او را از فرو رفتن در  گذشته براى شخصی، آیینه ی آینده قرار  گر عبرت هاى  ا
شبهه ناك می گیرد... .4

1. نهج البالغه، خطبه ی 230.
2 . نرم افزار مجموعه  آثار استاد شهید مطهرى، ج23، ص694.

کوهستانی، بر قله پارسایی، ص301.  . 3
4 . نهج البالغه، خطبه ی 16.
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5. نیل به درجات معنوی

يكى از تّجار متدّين »نیكا« مى گويد:
كوهستانی پرسیدم: شما چگونه به این مقام رسیدید؟ فرمود: به وسیله ی  یک روز من از آیت اهلل 
جهاد با نفس. سپس افزودند: من در نجف، در صحِن حضرت امیر حجره ای داشتم و مشغول 
كمال قناعت و سادگی زندگی می كردم. یک روز از جانب مادرم، یک طاقه  تحصیل علم بودم و با 
از دیدن آن پارچه ی خوب و عالی  َبَرِک خوب به دست من رسید. من  پارچه ی قبایى از جنس 
كه این قبای نو و قیمتی، فردا از من عبای نو  گهان به فكرم رسید  كردم؛ ولی نا احساس خوشحالی 
و قیمتی می خواهد. روز دیگر باید نعلین مناسب آن ها تهیه ]شود[ و این لباس های نو، خانه ی نو، 
كه هر چه زودتر این طاقه ی  َبَرک تا مرا  سپس اثاثیه ی نو می خواهند؛ باالخره فكرم به این جا رسید 
گرفتار هوا و هوس نكرده، او را از خود دور كنم. صبح زود بردم به یک طلبه مستحقی دادم تا این كه 

خیالم راحت شد.1

ى  واقعــه اى در زمــان اقامــت و تحصیــل عامــه محّمدتقــى جعفــری در نجــف اشــرف بــراى او رو

كــه از ســويى بســیار آموزنــده و از ســويى ديگــر، رمــز اصلــى موّفقیــت اوســت. جريــان را از زبــان  داد 

خــود ايشــان پــى مى گیريــم:
سرور،  ایام  و  جشن ها  در  كه  بودیم  مقید  خیلی  داشتیم.  اقامت  صدر  مدرسه ی  در  نجف  در  ما 
یم، و ایام سوگواری را هم، سوگواری می گرفتیم. یک شبی مصادف شده بود با  مجالس جشن بگیر
والدت حضرت فاطمه زهرا.اول شب نماز مغرب و عشا می خواندیم و یک شربتی می خوردیم؛ 
آن گاه با فكاهیاتی مجلس جشن و سرور ترتیب می دادیم. یک آقایى بود به نام آقا شیخ حیدر علی 
اصفهانی، كه نجف آبادی بود. معدن ذوق بود. او كه می آمد، َمن ِبِه الِكفاَیه، قطعا به وجود می آمد، 

جلسه دست او قرار می گرفت.
ییم. نجف با  كه ما خرماپزان می گو آن ایام مصادف شده بود با ایام قلب االسد )1۰ الی 21 مرداد ( 
25 و یا 35 درجه خیلی گرم می شد. آن سال در اطراف نجف، باتالقی درست شده بود و پشه هایى 
كه اصال خواب و استراحت  كه عرب های بومی را اذیت می كرد. ما ایرانی ها هم  به وجود آمده بود 

كه اصال قابل تحمل نبود.  یاد بود  گرما ز نداشتیم. آن سال آن قدر 
یبا هم مخروبه بود. من فروردین را در آن جا  نكته ی سوم این كه حجره ی من رو به شرق بود. تقر
به طور طبیعی مطالعه می كردم و می خوابیدم. اردیبهشت هم مقداری قابل تحمل بود؛ ولی دیگر از 
كتاب  كشنده بود. وقتی می خواستم بروم از حجره  گرما واقعا  خرداد امكان استفاده از حجره نبود. 

1 . حسینی، مردان علم در میدان عمل، ج2، ص185ـ186.
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یف  یع! با این تعار بردارم، مثل این بود كه با دست نان را از داخل تنور بر می دارم، در اقل وقت و سر
گرفته بود. ما بعد  گرما، تلفات هم  افتاده بود به این موقع. در بغداد و بصره و نجف،  این جشن 
كتابى هم نوشته به نام  كه  از شب نشستیم. شربت هم درست شد. آقا شیخ حیدرعلی اصفهانی 

آمد.  »شناسنامه خر« 
گفت: آقا شب  مدیر مدرسه مان، مرحوم آقا سید اسماعیل اصفهانی هم آن جا بود. به آقا شیخ علی 
یرش  كه ز كاغذ روزنامه در آورد. عكس یک دختر بود  نمی گذره، حرفی داری بگو. ایشان یک تكه 
باره ی این عكس از  گفت: آقایان من در ین دختر روزگار.«  یباتر  َبناِت َعصِرها؛ ز

ُ
جَمل

َ
نوشته بود: »ا

گر شما را مخیر كنند بین این كه با این دختر به  طور مشروع و قانونی ازدواج كنید  شما سؤالی می كنم. ا
ـ از همان اولین لحظه ی مالقات عقد جاری شود و حتی یک لحظه هم خالف شرع نباشد ـ و هزار 
یارت   ز

ً
یى و بدون غصه، یا این كه جمال علی را مستحبا سال هم زندگی كنید، با كمال خوش رو

و مالقات كنید، كدام را انتخاب می كنید؟
یارت علی هم مستحبی. گفت: آقایان  سؤال خیلی حساب شده بود. طرف دختر حالل بود و ز
یید. جا نماز آب نكشید، عجله نكنید، درست جواب دهید. اول كاغذ را مدیر مدرسه  واقعیت را بگو
گرفت و نگاه كرد و خطاب به پسرش كه در كنارش نشسته بود، با لهجه اصفهانی گفت: سید محمد! 
گرد اول ما نمره اش  یى ها؟ معلوم شد نظر آقا چیست. شا ییم، نری به مادرت بگو ما یک چیزی بگو

یر خنده. را گرفت! همه زدند ز
گفت: آقا شیخ علی! اختیار داری. وقتی آقا )مدیر  كرد و  كاغذ را به دومی دادند. نگاهی به عكس 
ییم. آقا فرمودند دیگه! خوب در  كه خالفش را بگو یم  مدرسه( این طور فرمودند، مگر ما قدرت دار
هر تكه، خنده راه می افتاد. نفر سوم گفت: آقا شیخ حیدر! این روایت از امام علی معروف است 
كی بمیرد، مرا مالقات  كه فرموده اند: » یا حاِرُث َحمدان! َمن َیُمت َیَرنی؛1 ای حارث حمدانی! هر 
یر  می كند«؛ پس ما ان شاء اهلل در موقعش جمال علی را مالقات می كنیم! باز هم همه زدند ز

خنده. ُخب، اهل ذوق بودند. واقعا سؤال مشكلی بود.
شرعی  هم  آن  گفتی  است؟  مستحبی   آقا یارت  ز گفتی  حیدر!  شیخ  آقا  گفت:  آقایان  از  یكی 
نفر  هم خنده ی حضار(.  )باز  كنم  واهلل چه عرض  گفت:  بلی.  گفت:  آقا شیخ حیدر  صددرصد؟ 
كردم به نفر  كاغذ را رد  كنم.  كه نمی توانم نگاه  كاغذ را دادند دست من. دیدم  پنجم من بودم. این 
یى با این زن نمی دهم. یک  گفتم: من یک لحظه دیدار علی را به هزاران سال زناشو بعدی. 
به  بودم. شبیه  ندیده  آن وقت هم چو حالتی  تا  داد.  وقت دیدم یک حالت خیلی عجیبی دست 
خواب و بى هوشی بلند شدم. اول شب َقلُب االََسد وارد حجره ام شدم. حالت غیر عادی، حجره 

که به حارث حمدانی فرمود. )مجلسی، بحارالنوار، ج6، ص180( 1 . شعر منسوب به امیر المؤمنین؟ع؟ 
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رو به مشرق، دیگر نفهمیدم. یک بار به حالتی دست یافتم. یک دفعه دیدم یک اتاق بزرگی است. 
 باره امام علی یک آقایى نشسته در صدر مجلس، تمام عالمات و قیافه ای كه شیعه و سنی در
نوشته اند، در این مرد موجود است. یک جوانی پیش من در سمت راستم نشسته بود. پرسیدم این 
كردم. آمدم بیرون، رفتم همان  را نگاه  او  آقا خود علی است. من سیر  گفت: این  كیست؟  آقا 
یده بود. نمی دانم شاید مرحوم شمس آبادی بود،  جلسه؛ كاغذ رسیده دست نفر نهم یا دهم. رنگم پر
گر  یم. ا خطاب به من گفت: آقا شیخ محمدتقی! شما كجا رفتید و آمدید؟ نمی خواستم ماجرا را بگو
بگم، عیششون به هم می خوره. اصرار كردند و من باالخره قضیه را گفتم و ماجرا را شرح دادم. خیلی 
گفت: آقا!  كند آقا سید اسماعیل ) مدیر ( را خطاب به آقا شیخ حیدر  منقلب شدند. خدا رحمت 

كردی! این از خاطرات بزرگ زندگی من است.1 دیگر از این شوخی ها نكن. ما را بد آزمایش 

6. ثبات قدم

حجت االسام و المسلمین سید احسان شیرخدايى مى گويد: 
آیت اهلل خوشوقت در فتنه ی 88، هم قوی وارد صحنه شدند و با حمایت ها و سخنان خود، 
خوراک فكری به جوانان می دادند. از اتفاقات به وجود آمده در آن زمان، خیلی ناراحت بودند و 
گفتند: دل رهبری از این اتفاقات خیلی شكسته است. ایشان می گفتند: اّما  در سفر مشهد به بنده 
فتنه ی 88 می گذرد و آن چه مهم تر از آن است، فتنه های عمیق تر و بزرگ تری است كه در آینده باید 
و  كرد  زندگی  باطن ها چیست. نمی شود خوش  و معلوم شود  كه عده ای غربال شوند  بیاید  پیش 
مّدعی بود كه همه خوب و پاک و مؤمن و خدوم هستند. باید در این فتنه ها ضعیف  ها زمین بخورند 
گلچین شوند و افراد ثابت قدم باقی بمانند. ایشان اعتقاد  كه غربال و  و بعد نوبت قوی ترها شود 

گذشت.2 داشتند، باید با سالح تقوا از این فتنه ها 

گلشن ابرار، ج3، ص514؛ »حدیث خوبان«، مکاتبه و اندیشه، ش35، تابستان 1389، ص69ـ71. پژوهشگران،  1 . جمعی از
2 . عسگری، پناهگاه طوفان، ص96ـ97.
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پیامدهای عدم رعایت تقوا

ــه عبــارت  ــه از جمل ك ــد  ــار مى آي ــه  ب ــواری ب گ ــج نا ــه تقــوای الهــى رعايــت نمى شــود، نتاي ك آن گاه 

اســت از:

1. بی اثر شدن مواعظ

حضرت آيت اهلل شیخ احمد مجتهدی مى فرمايد:
پذیرش  زمینه  مقابل  این كه طرف  یكی  نمی كند.  تأثیر  مردم  در  اندرز،  و  پند  و  موعظه  دو علت  به 
  گر بزرگوارانی مثل امام حسین و یا امیرمؤمنان یه ها. ا یدها و معاو سخنان خوب را ندارد؛ مثل یز
ینده ی موعظه، خود اهل عمل نیست. هنوز نتوانسته  گو كنند، اثر نمی كند؛ و دوم این كه،  موعظه 
كه از  كند و تقوای الهی را رعایت نماید؛ لذا طرف مقابل وقتی  گناهان را ترک  است خود را بسازد و 
كه خوِد خطیب مبتال به افعال حرام است )مثل  او احكام حالل و حرام را می شنود، عمالً می بیند 

كالم خطیب در او تأثیری نخواهد داشت.1 كردن و دیگر رذایل اخالقی(،  غیبت 

2. آسیب زا شدن علوم

علــم بــدون تقــوا از ديــدگاه حضــرت امــام  نــه تنهــا مفیــد نیســت، بلكــه آســیب های فراوانــى 

بــه دنبــال دارد. ايشــان مى فرمايــد:
گر انسان خبائث را از نهادش بیرون نكند، هر چه درس بخواند و تحصیل نماید، نه تنها فایده اى بر  ا
آن مترّتب نمی شود، بلكه ضررها دارد. زمانی كه علم در این مركز خبیث وارد شد، شاخ و برگ خبیث 
به بار می آورد و شجره ی خبیثه می شود. هر چه این مفاهیم در قلب سیاه و غیرمهّذب انباشته گردد، 
كه مهّذب نشده، علم حجاب ظلمانی ست؛ »العلم هو الحجاب  یادتر می شود. در نفسی  حجاب ز
كبر«؛ لذا شّر عاِلم فاسد براى اسالم از هر شّری خطرناک تر و بیشتر است. علم نور است؛ ولی در  اال
كه انسان را به خدا  گسترده تر می سازد. علمی  دِل سیاه و قلب فاسد، دامنه ی ظلمت و سیاهی را 
گر شما  از درگاه ذى الجالل می گردد. ... ا نزدیک می كند، در نفِس دنیاطلب، باعث دورى بیشتر 
ید؛ ولی بدانید میان عالم و مهّذب خیلی  درس بخوانید و زحمت بكشید، ممكن است عالم شو
 شدن چه آسان، آدم شدن 

ّ
یند »مال فاصله است. مرحوم شیخ،2 استاد ما می فرمود: این كه می گو

 شدن چه مشكل، آدم شدن محال است؛ چه بسا 
ّ

گفت: مال چه مشكل؟« صحیح نیست. باید 
گر  كردند. ... این اصطالحات خشک، ا كه عالم به علم توحید بودند و طوایفی را منحرف  افرادى 

1 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص489.
2 . مرحوم آیت  اهلل العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی.
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كبر و نخوت در دایره ی نفس  گردد،  بدون تقوا و تهذیب نفس باشد و هر چه بیشتر در ذهن انباشته 
بیشتر توسعه می یابد... !1

رهبر معظم انقاب نیز، در ديدار با طاب آزاده و در قالب يک مثال به اين حقیقت اشاره مى كنند:
كه در  تقوا، ورع ، خودسازى، درون سازى، مجاهدت نفس و غلبه  بر شیطان درونی و باطنی ست 
این شیطان  با  كردید. شما  تجربه  كنید. شما  مبارزه  آن  با  و شما خوب می توانید  ما هست  وجود 
كنید! مبادا آن چه در  ید و حفظ  گرفتید و پشت او را بارها به زمین رساندید. این را نگه دار ُكشتی ها 
گر این تقوا  كف برود! خیلی مواظب باشید! ا دوران سختی به دست آمده، در دوران رفاه آسان از 
گفتیم، سودمند نخواهد افتاد، بلكه مضر خواهد شد؛ مثل  كه  و غلبه  بر نفس نباشد، آن علمی هم 

سالحی در دست آدم ناباب .2

کینه ورزی با خدا و اولیای او  .3

تقوا  و عدم رعايت  پيامد ديگر دنیاطلبى  را  او  اولیای  و  با خدا  كینه ورزی   امام حضرت 

مى دانند:
گرفت، از غیر دنیا و  گر انسان به مرض دنیاپرستی و هواخواهی مبتال شد، محبت دنیا قلب او را فرا ا
مافیها بیزار می شود. العیاذ باهلل! نسبت به خدا و بندگان خدا و پیامبران و اولیاى الهی و مالئكة اهلل، 

كینه می كند.3 دشمنی می ورزد و احساس حقد و 

4. خروج از طلبگی

كــه ســنخّیت فــرد بــا حــوزه و روحانیــت از بيــن  پيامدهــای پيش گفتــه زمینــه ا ی را فراهــم مى ســازد 

بــرود و در نهايــت بــه  خــروج از طلبگــى و ســربازی امــام زمــان )عّجــل اهلل تعالى فرجــه( منجــر  شــود. 

مرحــوم آيــت اهلل مجتهــدی مى گويــد:
حاال آثار گناه را ببین. طلبه ای را می شناختم كه در اثر بى تقوایى از طلبگی بیرون رفت. بعد از مدتی 
گفت: ما را باش، یک زمانی نماز شب  كراوت زد. روزی مرا دید و به تمسخر  یشش را تراشید و  ر
یرا گناه عالوه بر  می خواندیم! همین گناه كردن و بى تقوا بودن، باعث شد كه از طلبگی خارج شود؛ ز

عاقبت به شّری، حافظه را هم ضعیف می كند.4

1 . امام خمینی، مبارزه با نفس یا جهاد اکبر، ص18.
2 . سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با روحانیون و طالب آزاده، 8/5/ 1369.

3 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص130.
4 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص389ـ390.
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5. تعّفن

ــد و مســیر طلبگــى را ادامــه داد،  ــه داليلــى، طلبــه ی بى تقــوا در فضــای حــوزه باقــى مان ــا ب ــر بن گ ا

كــه عالــم را فــرا مى گیــرد. امــام خمینــى در ايــن زمینــه  گســترده مى شــود تــا جايــى  تعّفــن او 

مى فرمايــد: 
م را متعّفن می كند. در جهّنم از تعّفن عاِلم، پناه می برند به آتش و این تعّفن، تعّفن 

َ
تعّفن عاِلم، عال

توّجه به دنیاست. حوزه هاى علمّیه بیدار باشند. تقوا را، تقوا را، تقوا را نصب عین خود قرار دهید. 
یه نفس، مجاهده با نفس.1  ب علوم دینی! تقوا، تقوا، تنز فضال! طالّ

نشانه های تقوا

كــه بــا توجــه بــه آن هــا مى تــوان میــزان پايبنــدی يــا عــدم پايبنــدی  تقــوای الهــى نشــانه هايى دارد 

خــود را بــه آن ســنجید. برخــى از ايــن نشــانه ها عبارتنــد از:

1. خجالت نکشیدن از آشکار شدن اعمال

كبــر برهــان  اســتاد آيــت اهلل شــیخ احمــد مجتهــدی از زبــان استادشــان، مرحــوم آيــت اهلل على ا

كــه آن مرحــوم مى فرمــود:  نقــل مى كنــد 
یم و در  یاد است؛ ولی ثواب دان ما سوراخ است؛ یعنی فالن عمل را خوب به جای می آور ثواب ز
انجام می دهیم، مثالً غیبت می كنیم و  را  به ما ثواب هم می دهند؛ ولی عمِل حرام دیگری  عوض 

یزد و از بین می رود.2  ثواب ها هم می ر

كرده است: هم چنین ايشان در درس اخاق خود چنین بيان 
گر اعمال ما را در َطَبقی بگذارند )یا مخفیانه  كه ا كه در آیات و روایات آمده، بدین معنا است  تقوا 
كنند( و به مردم نشان  گرفته باشند و پخش  یک هفته، از اعمال ما توسط دوربین های مخفی فیلم 
گر ناراحت نشدیم و خجالت نكشیدیم، معلوم  یند: ای مردم! این اعمال این آقا است. ا بدهند و بگو

كه اعمال ما خوب است و فردی باتقوا هستیم.3 می شود 

1 . امام خمینی، صحیفه نور، ج5، ص167؛ مختاری، سیمای فرزانگان، ص130.
2 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص493.

3 . همان، ص491.
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2. بی رغبتی به دنیا

حضرت امام خمینى مى فرمود: 
كه شما روحانی و مؤّدب به آداب اسالمی باشید؛ حزباهلل باشید؛ از زرق و برق  ملت انتظار دارند 
ید.1 مسؤولیت شما خیلی سنگین است. وظایف شما غیر از  زندگی و جلوه های ساختگی آن بپرهیز
كه برای عامه ی مردم مباح است، برای شما جایز  وظایف عامه ی مردم می باشد. چه بسا اموری 
نیست و ممكن است حرام باشد. مردم ارتكاب بسیاری از امور مباحه را از شما انتظار ندارند، چه 
گر خدای نخواسته از شما سر بزند، مردم را نسبت به اسالم و  كه ا رسد به اعمال پست نامشروع 
یم و از ُحطام دنیوی رو برگردانیم.  جامعه ی روحانیت بدبین می سازد.2 باید بیش از پیش پارسا شو
ید، دنیا را در نظر خود تنزل  كنید، امین شو شما آقایان باید خود را برای حفظ امانت الهی مجّهز 
دهید. البته نمی توانید مثل حضرت امیرالمؤمنین علی باشید كه می فرمود: دنیا در نظر من »َعفَطِة 

كنید.4 عنز«3 است؛ لیكن از حطام دنیا اعراض 

حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای نیــز بى اعتنايــى بــه زخــارف دنیــا را از خصايــص الزم روحانیــت 

شــمرده اســت:
گفته شده،   

ً
نیز مكّررا و در جاهاى دیگر  تكرار می كردند  بزرگوارمان  اماِم  بارها   ... كه  مسأله ى دیگر 

یادى  ز ماّدى  لّذت هاى  از  باید  راه،  این  در  است.  آن  جلوه هاى  و  دنیا  زخارف  به  بى اعتنایى 
چه  گر  است.  كرده  حفظ  را  خصوصیت  این  ما،  معّظم  روحانیت  می كنیم  شكر  را  خدا  و  گذشت 
رفت.  پیش  خیلی  میدان  این  در  می توان  و  است  گسترده  دنیا  به  بى رغبتی  و  بى اعتنایى  میدان 
كه در این چند سال، وجود، حرف و منش شان  شخصیت ها و چهره هایى را می شناسیم و می بینیم 
مؤّثر بوده است، به زخارف دنیا بى رغبت بوده اند، نخواسته اند به نفس و شهوات خود پاسخ دهند، 

كوچک شمردند. را  آن ها  و  ایستادند  مقابل شان 
بزرگوار هم همین  آن  ـ خود  كنیم  امیرالمؤمنین عمل  مثل  نمی توانیم  ما  بلند،  اهداف  مقابل  در 
نماییم.  یت  تقو و  حفظ  خود  در  را  بى طمعی  و  بى اعتنایى  تقوا،  ورع،  می توانیم  لیكن  ـ  فرمود  را 
كار، امروز براى روحانیون وظیفه اى ُمبَرم است و طالب، فضال و مسؤولیت دارهاى روحانی و  این 
كسانی چون  كه این راه، راه پیامبران الهی و نیز  كنند؛ چرا  شاغالن به این جهت، باید خیلی توّجه 

1 . امام خمینی، جهاد اکبر، ص27.
2 . همان.

3 . نهج  البالغه، خطبه ی 3.
4 . امام خمینی، ولیت فقیه )حکومت اسالمی(: تقریر بیانات امام خمینی، ص149.
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ین اعتنایى به این دنیا نكردند. این راه را باید این گونه رفت و مقابل  امیرالمؤمنین است كه كمتر
زورمندان، شجاعت و شهامت داشت و به مردم تكیه نمود.1 

3. آمادگی برای انجام وظیفه

ــه نشــناختن وظیفــه، بلكــه عــدم آمادگــى  ــزدی، مشــكل اساســى طــاب را ن ــت اهلل مصبــاح ي آي

كــه فــرد بــرای  آنــان بــرای عمــل بــه آن مى دانــد. بــر ايــن اســاس، يكــى از نشــانه های تقــوا آن اســت 

ــوده و از ايفــای آن شــانه خالــى نكنــد. ايشــان مى فرمايــد: انجــام وظیفــه  آمــاده ب
فكر  و  بودیم  طور  همین  بیش  و  كم  بودیم،  هم جوان  ما  كه  وقت  آن  شاید  طلبه های جوان!  ای 
می كردیم مشكل این است كه نمی دانیم وظیفه چیست و باید چه كار بكنیم و یا چگونه باید وظیفه 
گر وظیفه ی خود را بدانیم، دیگر مشكلی نیست، چون  كه ا را تشخیص داد. یعنی تصّور می كردیم 
كه  كم كم انسان متوجه می شود   آن را انجام خواهیم داد؛ اما 

ً
كنیم و حتما كار  كه باید چه  می دانیم 

مشكل اساسی، نشناختن وظیفه نیست، بلكه مشكل آماده نبودن برای انجام وظیفه است و شیطان 
یب بدهد و انسان را توجیه كند كه حّتی گاهی  آن چنان زمینه ها را برای انسان فراهم می كند كه او را فر
كار واجب شرعی است. او انسان را در  كه این  كار خالفش می پوشاند  لباس واجب شرعی هم به 

كه افتادن همانا و نابود شدن و سوختن آخرتش همان.2 یک دامی می اندازد 

ک 4. پرهیز از امور شبهه نا

گرفــت  مرحــوم شــیخ انصــاری دارای يــک هم مباحثــه ای بــود. وقتــى مرحــوم شــیخ تصمیــم 

كــرد. از ايــن جريــان مّدتــى  ی بــه وطنــش مســافرت  در نجــف اشــرف بمانــد، هم مباحثــه ی و

آمــد. وقتــى  بــه نجــف  يــارت  ز كــه آن طالِب علم بــرای  بــود  ياســت شــیخ  اوايــل ر گذشــت و 

ياســت شــیعه ديــد، از او پرســید: مــن و تــو هم بحــث بوديــم. چطــور شــد شــما  شــیخ را در مقــام ر

كــه بــودم؟ مرحــوم شــیخ فرمودنــد: »مــن شــیره را نخــوردم  بــه ايــن مقــام رســیديد و مــن همانــم 

ــا  ــیخ ب ــه ش ــل، يک مرتب ــام تحصی ــه در اّي ك ــود  ــتان ب ــن داس ــه اي ــاره ب ــن اش ــد!« و اي ــما خوردي و ش

گرســنه مى شــوند؛ ولــى تنهــا يــک َفلــس3  كوفــه مى رونــد و در آن جــا  هم مباحثــه ی خــود بــه مســجد 

کثیرى از علما و طاّلب حوزه ى علمیه ى قم و مدارس علمیه ى تهران ، 1368/12/2. 1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمع 
2 . سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع اعضای »کانون طلوع«، »صراط تکلیف«، قم، 1388/8/19.

3 . واحد پول خرد عراق.
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كنــد  پــول داشــتند. شــیخ يــک َفلــس پــول را بــه رفیقــش مى دهــد تــا بــرود و چیــزی خريــداری 

يختــه بــود، آورد. شــیخ فرمــود:  ی نــان ر و بيــاورد. او هــم رفــت و مقــداری نــان و شــیره ]كــه[ رو

كــه شــما يــک فلــس بيشــتر نداشــتى؟!  ايــن نــان و شــیره بــه انــدازه دو فلــس اســت؛ در حالــى 

گرفتــم. شــیخ فرمــود:  ــان خريــدم و يــک فلــس شــیره را نســیه  ــا آن يــک فلــس ن گفــت: ب رفیقــش 

كنــم يــا نــه؟ رفیقــش خنديــد  كــه آيــا مى توانم قــرض را ادا  مــن از شــیره نمى خــورم؛ چــون نمى دانــم 

و از آن شــیره خــورد و شــیخ تنهــا نــان بــدون شــیره را خــورد. شــیخ مى خواســت هم مباحثــه ی 

كنــد تــا بــه مرتبــه ای از  كــه بــر طالب علم واجــب اســت تــا ايــن مقــدار احتیــاط  كنــد  گاه  خــود را آ
برســد.1 مراتب علــم 

كــه آيــت اهلل حــاج آقــا رحیــم اربــاب، دو ســه ســال آخــر عمــر نابينــا  هم چنیــن نقــل شــده اســت 

ــان  ــه؟ ايش ــا ن ــد ي ي ــم دار ــى ه ــا ادعاي ــر، آي ــه عم ــن هم ــس از اي ــیدند: پ ــان پرس ــى از ايش ــد .وقت ش

فرمودنــد: »در مســايل علمــى، هیــچ ادعايــى نــدارم؛ امــا در مســايل شــخصى خــود، دو ادعــا دارم: 

ــه  ــه عمــرم غیبــت نگفتــم و غیبــت نشــنیدم و دوم آن كــه در طــول عمــرم چشــمم ب يكــى آن كــه ب

كــه فرمــوده بــود: »بــرادرم بــا همســرش،  نامحــرم نیفتــاد«. در احــوال شــخصى ايشــان نقــل اســت 
چهــل ســال در منــزل مــا بودنــد. در ايــن چهــل ســال، يــك بــار همســر بــرادرم را نديــدم«.2

5. تقّید به اعمال ظاهری

كه فرمود: ينى نقل شده  از مرحوم آيت اهلل سید موسى زرآبادی قزو
ین امام جماعت بودم، مّدتی به سیر و سلوک پرداختم و به قدرى پیش رفتم  در روزهایى كه در قزو
كه پرده ها از جلو چشمم برداشته شد. دیوارها در برابر من حائل نبود. وقتی كه در خانه نشسته بودم، 
گر  رهگذرها را در كوچه و خیابان می دیدم. روزى به من گفته شد: »حاال كه به این مقام رسیده اى، ا

تر برسی، یك راه دارد و آن ترك اعمال ظاهرى است! تر و مقامات واال بخواهی به مدارج باال
م شرعی به ما ثابت شده است. من هرگز تا 

ّ
گفتم: این اعمال ظاهرى با دالیل قطعی و براهین مسل

كرد! زنده ام، آن ها را ترك نخواهم 
گفته شد: در این صورت، همه ی آن چه به شما داده شده، از شما سلب خواهد شد.

یخ: 1390/05/12. زنامه ایران، شماره 4856، تار 1 . »رمز موفقیت«،  رو
یخ: 1394/3/3. کد خبر: 350523، تار 2  . خبرگزاری حوزه، »آب ها و آیینه ها )31(«، 
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گفتم: به جهّنم!
كشف و شهود، هیچ  از همان لحظه، آن حالت از من سلب شد و یك فرد عادى شدم. دیگر از آن 
كه دارد،  كه شیطان از این اعمال ظاهرى، با آن همه نقصی  خبرى نبود. در آن هنگام متوجه شدم 
كه با تمام قدرت ـ عالوه بر واجبات ـ به اعمال  گرفتم   در رنج و عذاب است؛ و لذا تصمیم 

ً
شدیدا

مستحبی روى بیاورم و در حّد توان، چیزى از مستحبات را ترك نكنم. از فضل پروردگار، در پرتو التزام 
كه حاالت پیشین در برابر آن ناچیز بود.1 تی به من دست داد  به شرع مبین، حاال

گفتــار داشــتند؛ حتــى بنــا بــه نقــل مرحــوم حــاج شــیخ  كــردار و  آرى ســید خیلــى مراقبــت در 

ينــى در جلســه درس آمــده اســت:  مجتبــى قزو
مرحوم سید، گاهی فرزند خردسال ایشان فضولی می كرد. ایشان با اشاره به قلم تراشی كه در پیش رو 
داشتند، می گفتند: آقا! ... بنشین. این قلم تراش گوش را می برد. یعنی حاضر نبودند، براى آرام كردن 

یند: بنشین، گوَشت را می برم.2 و ساكت نمودن فرزند، مثل بقیه ى مردم بگو

6. حساسیت ویژه در مصرف بیت المال 

در بيانات حضرت آيت اهلل جوادی آملى آمده است: 
گسترده  كه سفره  یک روز مهمان مقام معظم رهبری بودم. فرزند ایشان، آقا مصطفی نیز نشسته بود 
ید. من خدمت ایشان عرض  كرد و فرمود: شما به منزل برو شد. آیت اهلل خامنه ای به وی نگاهی 
كردم: اجازه بفرمایید آقازاده هم باشند. من از وی درخواست كرده ام كه با هم باشیم. آقا فرمودند: این 
غذا از بیت المال است، شما هم میهمان بیت المال هستید. برای بچه ها جایز نیست كه بر سر این 
سفره بنشینند. ایشان به منزل بروند و از غذای خانه میل كنند. من در آن لحظه فهمیدم كه خداوند 

چرا این همه عّزت به حضرت آقا عطا فرموده است.3

گلشن ابرار، ج3، ص329. 1 . جمعی از پژوهشگران، 
2 . همان.

3 . »خاطراتی درس آموز از زندگی مقام معظم رهبری )4(«، ماه نامه مبلغان، ش48، دی 1382، ص132ـ133.
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راهکارهای تحصیل تقوا

1. درک محضِر الهی

كــه حضــرت امــام فرمــود و آن ايــن  از نــگاه آيــت اهلل مصبــاح يــزدی، بهتريــن راه، راهــى اســت 

ــر حــاالت  ــر همــه چیــز، ب ــم محضــِر خداســت«. خــدا ب كــه »عال كــه انســان متوجــه باشــد  اســت 

درونــى و بــر افــكار و انديشــه های مــا احاطــه دارد. همــه چیــز بــرای او حاضــر اســت و از او نمى تــوان 
كــرد.1 چیــزی را مخفــى 

2. ایمان به معاد

عامه طباطبايى معاد باوری را راهكاری اساسى برای كسب تقوا مى داند. ايشان مى فرمايد: 
ین عاملی ست كه انسان را به مالزمت تقوا و اجتناب ]از[ اخالق ناپسند و  ایمان به روز جزا، مهم تر
گناه  یشه ی اصلی هر  گناهان بزرگ وادار می كند؛ چنان كه فراموش ساختن یا ایمان نداشتن به آن، ر

و بزهی ست.2

3. مشارطه، مراقبه و محاسبه

حضرت امام در اهمیت اين سه مى فرمايد: 
از امور الزم برای مجاهد، مشارطه و مراقبه و محاسبه می باشد. مشارطه آن است كه در اّوِل روز، مثالً 
با خود شرط كند كه امروز برخالف فرموده ی خداوند تبارک و تعالی رفتار نكند و این مطلب را تصمیم 
بگیرد. معلوم است یک روز خالف نكردن، امری ست سهل و انسان می تواند به آسانی از عهده ی 
كن و تجربه نما! ببین چقدر سهل است. ممكن است شیطان و جنوِد  آن برآید. تو عازم شو، شرط 
آن ملعون، این امر را بر تو بزرگ نمایش دهند؛ ولی این از تلبیسات آن ملعون است. از روی واقع، 
كرد. او را لعن كن! اوهاِم باطله را از قلب بیرون نما و یک روز تجربه كن! آن وقت تصدیق خواهی 
پس از این مشارطه، باید وارِد مراقبه شوی. آن چنان است كه در تمام مّدِت شرط، متوّجه عمل به آن 
گر ـ خدای نخواسته ـ در دلت افتاد امری را مرتكب شوی  باشی. خود را ملزم بدانی در عمل به آن؛ و ا
كه خالف فرموده ی خداست، بدان كه این از شیطان و جنوِد اوست كه می خواهند تو را از شرطی كه 
كردی، بازدارد. به آن ها لعنت كن؛ از شّر آن ها به خداوند پناه بر؛ آن خیاِل باطل را از دل بیرون نما و 
یرا ولی  نعمت  به شیطان بگو كه یک امروز را با خود شرط كردم، خالِف فرمان خداوند تعالی نكنم؛ ز

کلید حل مشکالت«، سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدی در همایش ناظران شورای نگهبان، 1386/11/26.  1 . مصباح یزدی، »تقوا 
2 . اکبری مزدآبادی، بنده خاص، ص54.
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من، سال های دراز است به من نعمت داده؛ صّحت، سالمت و امنیت مرحمت فرموده و مرحمت هایى 
كنم، از عهده ی یكی از آن ها برنمی آیم، سزاوار نیست شرطی  گر تا ابد خدمِت او  كه ا نصیبم ساخته 
گردد و جنوِد رحمان غالب  ـ ان شاءاهلل ـ شیطان طرد شود، منصرف  جزئی را وفا نكنم. امید است 
كارهای تو ـ از قبیل كسب، سفر، تحصیل و غیرها - منافات ندارد.1 آید. این مراقبه با هیچ یک از 

كشمیری مى فرمود:  آيت اهلل سید عبدالكريم 
آقای قاضی همواره به ما می گفتند: اذكار و ادعیه به واسطه ی شرایط تأثیر می كند و مراقبه، حرف 

اّول را می زند.2 

آيت  اهلل حاج سّید محّمدحسن مرتضوى لنگرودى در بيان مراقبه ی عامه طباطبايى  فرمود:
كه دستور العملی به ما بدهد. فرمود:  عالمه اهل مراقبه بود. یک وقتی خدمت آن بزرگوار رسیدیم 
»مراقبه و محاسبه! این دو حالت را شخص سالک باید از ابتداى سیر و سلوك تا انتها ملتزم باشد.«

از  یک  هر  كنید!  بررسی  داده اید،  انجام  روز  در  كه  را  اعمالی  خواب،  از  پیش  شب  »آخر  فرمود: 
یید و توفیق انجام بهتر آن را در روز بعد  گو كه خوب بود، خدا را براى آن حمد و سپاس  اعمالتان 
 توبه نمایید 

ً
گر خداى نكرده، تقصیر و یا خطایى مرتكب شده بودید، فورا كنید. ا از خداوند مسألت 

ید  گر دیدید خالف هاى شما متعّدد است، تصمیم بگیر ید دیگر آن را انجام ندهید. ا و تصمیم بگیر
كنید.«3 كم  فردا آن را 

بــه محاســبه ی   اهتمــام عامــه طباطبايــى توصیــف  در  نیــز،  آملــى  آيــت اهلل حســن زاده  

كیــد بــر آن مى فرمايــد:  نفــس و تأ
یرا بسیار مواظب خود بود. همواره اهتمامش بر این  به حقیقت، دِل این مرد بزرگوار، معدن تقوا بود؛ ز
بود و می گفت در شب و روز زمانی را برای حساب رسی خود قرار دهید و ببینید این بیست و چهار 
كاسب، دخل و  كه یک بازرگان یا  گذشته؟ اهل محاسبه باشید! همان طور  ساعت چگونه بر شما 
خرج خود و صادرات و وارداتش را حساب می كند، شما ببینید در این شب و روز كه بر شما گذشت، 
گفتارتان را حساب برسید. از نادرستی ها  گفته اید؟ یک یِک رفتار و  چه چیزی اندوخته اید و چه 
كم عقل بود، خدا  كنید و بكوشید تكرار نشود و برای آن چه شایسته و صالح و به فرمان حا استغفار 
ذینَنُسوا

َّ
َكال َتكونوا

َ
ل ق به اخالق ربوبى ملكه بشود؛ »َو

ّ
یج برای شما تخل كر باشید تا به تدر را شا

گروه معارف اسالمی، تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی، ص367. 1 . امام خمینی، چهل حدیث، ص9؛ 
2 . صداقت،  آفتاب خوبان، ص52؛ هیأت تحریریه مؤسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، عطش، ص124.

3 . شمس، سیری در سیره علمی و عملی عالمه طباطبایی از نگاه فرزانگان، ص149.
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ْنُفَسُهم1«.2
َ
ْنساُهْمأ

َ
َفأ اَلَّ

ــر  ط ب
ّ
ــرای تســل كــه درخواســِت دســتورالعملى ب ــه يكــى از طــاب  عامــه طباطبايــى هم چنیــن ب

كــرده بــود، نوشــت: نفــس 
ید.  برای موّفق شدن و رسیدن به ... سعادت، هّمتی برآورده، توبه نموده و به مراقبه و محاسبه بپرداز
ید، قصد جّدی كنید كه هر عملی پیش  به این نحو كه، هر روزه طرِف صبح كه از خواب بیدار می شو
آید، رضای خدا )عّز اسمه( را مراعات خواهم كرد. آن وقت در هر كاری كه می خواهید انجام دهید، 
گر نفع اخروی نداشته باشد، انجام نخواهید داد،  نفِع آخرت را منظور خواهید داشت؛ به طوری كه ا

هر چه باشد و همین حال را تا شب، وقت خواب، ادامه خواهید داد.
از نظر  كرده و یكی یكی  كه روز انجام داده اید، فكر  كارهایى  وقت خواب، چهار پنج دقیقه ای در 
شده،  ف 

ّ
تخل یک  هر  در  و  كنید  شكر  یافته،  انجام  خدا  رضای  مطابق  یک  هر  گذرانید.  خواهید 

گرچه در بدو حال، سخت و در ذائقه  یه را هر روز ادامه دهید. این روش  استغفار نمایید و این رو
بود!3 خواهید  موّفق  ان شاءاهلل  رستگاری ست...  و  نجات  كلید  ولی  می باشد؛  تلخ  نفس 

آيــت اهلل ســعادت پرور نیــز بــه تبــِع اســتاد خــود، نقــش مراقبــه را در رشــِد معنــوی حايــز اهمّیــت 

دانســته، مى فرمايــد:
اقل دقایقی را به فكر خود باشید! تا بر شما  گر می توانید در شبانه روز، ساعات و ال یزان من! ا ای عز

ید؟ تا عمر به غفلت نگذرد.4  كجا می رو كاره هستید؟ برای چه هستید؟  روشن شود، چه 
گذاشتید و مراقب آن نبودید و محاسبه اعمال نكردید و دوش به  گر نفس را آزاد  یزان من! ا ای عز

گذراندید، از سوء خاتمه بترسید.5 دوش غفلت، عمر را 

گستره ی مراقبه را در تمام اعمال و رفتار و در تمام لحظه های عمر مى داند و مى نويسد: ايشان 
یزان من! محاسبه و مراقبه را در تمام اعمال و رفتار و كردارتان باید داشته باشید، نه سال و ماهی  ای عز
ییم ساعتی یک مرتبه محاسبه و هر آنی مراقبه الزم است.6 گر نگو یک مرتبه، بلكه شبانه روزی یک مرتبه؛ ا

كیــد بــر اهمیــت مراقبــه، محیــِط مدرســه را میــدان عمــل و مراقبــت  شــهید قدوســى نیــز بــا تأ

1 . حشر، آیه 19.
2 . حسن زاده آملی، در آسمان معرفت، ص54.

3 . محمدی، نامه های عرفانی، ص187.
ر، پندنامه سعادت، ص34. 4 . سعادت پرو

5 . همان.

6 . همان.
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كنــد و معتقــد بــود خودســازی  گردان را تقويــت  مى دانســت. ايشــان مى كوشــید عــزم و اراده ی شــا

و نیــز مبــارزه بــا نفــس امــاره و ســتیزه بــا طاغــوت، روح اســتوار و پرصابــت مى خواهــد. ايــن مســیر 

بــه اســتقامت نیــاز دارد، تــوأم بــا مشــّقت اســت، بايــد روح تقّیــد و عمــل بــه اجــزای احــكاِم اســام 
ملكــه شــود؛ محیــط مدرســه بايــد میــدان عمــل و مراقبــت باشــد.1

ی بــه  هم چنیــن رهبــر معظــم انقــاب اســامى بــا نقــل خاطــره ای از شــهید باقــری، اهتمــام و

محاســبه ی نفــس را چنیــن توضیــح مى دهــد:
كه من شرح حال شهید افشردی )باقری( را می خواندم ـ به نظرم شرح حال  پارسال یا پیارسال بود 
كه ایشان هر روز خطاهای خود را  ایشان یا یكی دیگر از همین شهدا بود. در آن جا ذكر شده بود 
كه در توصیه ی علمای اخالق و در توصیه های بعضی از احادیث و این ها هم  می نوشته؛ همین 
كنید. او این چیزها را روی  یسید، هر شب خودتان را محاسبه  كه خطاهای خودتان را بنو هست 
كنیم؛ ولو بین  یم، علنی  كاغذ بیاور یسیم، روی  كاغذ می نوشته. ماها رومان نمی شود خودمان بنو
گناه  كه مثالً من شب دیدم امروز این چند تا  كاغذ. او در یادداشت های خود نوشته بود  خودمان و 

را انجام دادم.2

كــه احتمــااًل تعبیــر ديگــری از  بــر راهــكار تمريــن  كیــد ويــژه  بــا تأ آيــت اهلل مصبــاح يــزدی نیــز 

مى فرمايــد: اســت،  محاســبه  و  مراقبــه  مشــارطه، 
كارش را درست  ین وجود ندارد. فقط انسان باید تصمیم بگیرد  برای كسب تقوا، هیچ راهی جز تمر
یزی داشته باشد و  انجام دهد. اما توجه كنید این تصمیم یك دفعه پیش نمی رود. انسان باید برنامه ر
گر دیر شد، خودم را مؤاخذه  مشخص كند كه برای مثال، امروز من سر ساعت 8 باید سركارم باشم و ا
كه  انسانی  زودتر می آیم.  فردا 5 دقیقه  یم چیزی نیست،  بگو گر 5 دقیقه دیر شد،  ا این كه  نه  كنم؛ 
عادت كرده چشمش آزاد باشد و از روی هوس هرجا كه می رود به این طرف و آن طرف نگاه می كند، 
گر قدری چشمش را كنترل كند، با این كه ممكن است در ابتدا قدری برایش سخت باشد؛ اما پس  ا
ین می شود. آن وقت است كه لّذت ترك لّذت را می چشد.  از چند روز، ترک نگاه گناه آلود برایش شیر
كلمه  كند، باید بداند هر  كند و بى مهابا حرف بزند و مسخره  یى  كرده بدگو هم چنین كسی كه عادت 

َدْیِهَرِقیٌبَعِتیٌد3«.4
َ
ل ِفُظِمْنَقْوٍلِإّل

ْ
حرفی كه می زند، باید جوابش را بدهد:»ماَیل

گلی زواره، »سلوک اخالقی و مدیریتی شهید قدوسی«، مجله شاهد یاران، ش38، دی ماه 1387، ص88. گفت وگو با غالمرضا   . 1
2 . بیانات مقام معظم رهبری، پس از اقامه ی نماز در جمع برخی از شخصیت های فرهنگی سیاسی، 1390/1/23.

3 . ق، آیه 18.
کلید حل مشکالت«، سخنرانی ایشان در همایش ناظران شورای نگهبان، 1386/11/26. 4 . مصباح یزدی، »تقوا 
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4. اقدام در جوانی

يشــه ی نهــال تقــوا، بايــد در ُعنُفــوان جوانــى َغــرس شــود تــا بتــوان از ثمــره ِی شــیرين آن در طــول  ر

ــد: ــرد. حضــرت امــام در توضیــح ضــرورت تهذيــب نفــس در جوانــى مى فرماي عمــر بهــره ب
ط می باشید؛ و هنوز ضعِف جسمی بر 

ّ
ید، بر قواى خود مسل كنون جوانید و نیروى جوانی دار شما كه ا

یش نباشید، هنگام پیرى كه ضعف، سستی، رخوت  گر به فكر تزكّیه و ساخِت خو شما چیره نشده. ا
گناه و  و سردى بر جسم و جانتان چیره شد و نیروى اراده، تصمیم و مقاومت را از دست دادید و باِر 
ید و مهّذب كنید؟! به سّن پیرى كه  معصیت، قلب را سیاه تر ساخت، چگونه می توانید خود را بساز
ید. پشیمانی و عزم  كسِب فضیلت و تقوا شو رسیدید، دیگر مشكل است موّفق به تهذیب نفس و 
گناه  یِش خود را از  كه پنجاه یا هفتاد سال غیبت و دروغ مرتكب شده و ر گناه، براى كسانی  بر ترِک 
كسانی تا پایان عمر مبتالیند. جوانان ننشینند  كرده اند، حاصل نمی شود. چنین  و معصیت سفید 
كند! قلِب جوان، لطیف و ملكوتی ست و انگیزه هاى فساد در  گرِد پیرى، سر و روشان را سفید  كه 
گناه در قلب قوی تر و محكم تر می گردد تا  یشه ی  آن ضعیف می باشد؛ ولیكن هر چه سن باال رود، ر

كندن از آن ممكن نیست.1 كه دل  جایى 

ج( ُانس با قرآن

ــروز، روح  ــود ام ــای فتنه آل ــه در دنی ك ــت  ــى اس ــخه ی شفابخش ــم، نس كري ــرآن  ــا ق ــس ب ــاط و ُان ارتب

و جــان طلبــه ی جــوان را صیقلــى داده و از آســیب ها و آفــات محافظــت مى كنــد. بــه همیــن 

مناســبت رســول اعظــم فرمــود:


ٌ

َماِحــل ٌعَو
َ
ــُهَشــاِفٌعُمَشــّف

َ
ــْرآِنَفِإّن ُق

ْ
ــْمِبال

ُ
ْیك

َ
ــِمَفَعل ْظِل ُ ــِلالْ ْی

َّ
َكِقَطــِعالل  ــَ�نُ ِف

ْ
ــُمال

ُ
ْیك

َ
َتَبَســْتَعل

ْ
اال

َ
ِإذ

ــار؛2 ــُهَســاَقُهِإَلالّنَ َف
ْ
ــُهَخل

َ
ــْنَجَعل َم ــِةَو ّنَ َ ج

ْ
ــاَدُهِإَلال ــُهَق َماَم

َ
ــُهأ

َ
ــْنَجَعل َم ٌقَو

َ
ُمَصــّد

ید كه او شفاعت كننده ای  هرگاه فتنه ها هم چون پاره های شِب تار بر شما هجوم آورد، به قرآن پناه بر
یش گرداند،  است كه شفاعتش پذیرفته شده و شاهدی است تصدیق شده. كسی كه او را راهبر خو

وی را به بهشت رهنمون گردد و هر كس از آن رو برگرداند، وی را به سوی آتش كشاند.

كــه بــرای اســتفاده ِی بشــرّيت پهــن شــده،  حضــرت امــام خمینــى بــا تشــبیه قــرآن بــه ســفره ای 

مى فرمايــد:

1 . امام خمینی، جهاد اکبر، ص57.
2 . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج6، ص171.
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... قرآن یک سفره ای است كه خدا پهن كرده برای همه ی بشر. یک سفره ی پهنی است كه هر كس 
یض نباشد كه بى اشتها شود ... .1  گر مر به اندازه ی اشتهایش از آن می تواند استفاده كند؛ ا

كیــد بــر ُانــس  حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای نیــز قــرآن را مايــه ی روشــنِى دل و روح دانســته و بــا تأ

بــا قــرآن مى فرمايــد:
نس پیدا كنید، می بینید 

ُ
گر با قرآن ا  دل و روح را روشن می كند! ا

ً
یزان من! قرآن نور است و حقیقتا عز

دل و جان شما نورانی می شود. به بركت قرآن، بسیارى از ظلمات و ابهام ها از قلب و روِح انسان 
كه  قرآن است  ور.«2به  وسیله ى  الّنُ ى

َ
ِإل ماِت

ُ
ل

ُ
الّظ ِمَن بهتر نیست؟»ُیْخِرُجُهْم این  آیا  زدوده می گردد. 

ور.« به بركت قرآن است  ىالّنُ
َ
ماِتِإل

ُ
ل

ُ
ِذیَنآَمُنواُیْخِرُجُهْمِمَنالّظ

َّ
خداى متعال می فرماید: »اُلَوِلُىال

كه انسان از ظلماِت اوهام، اشتباهات، خطاها و غلط ها، به نور هدایت راه پیدا می كند. قرآن كتاِب 
معرفت است. ما در زمینه ى زندگی، در زمینه ى آینده، در زمینه ى تكلیف كنونی، در زمینه ى هدف از 
بودن و در بسیارى زمینه هاى دیگر، بسیاری از مسائل را نمی دانیم. بشر مشحون به جهالت هاست 

و قرآن براى انسان معرفت می آورد.3 

نس با قرآن
ُ
راهکارهای ا

کردن به قرآن 1. نگاه 

توّسل به قرآن هم آرام بخش دل هاست. رسول خدا فرمود: 
یستن به قرآن عبادت است.  َظُرِالىالُمصَحِفِعباَدٌة؛4 نگر الّنَ

2. تالوت قرآن

كتــاب الهــى اســت. از ايــن رو، حضــرت  گام هــای نخســتیِن ُانــس بــا  تــاوت قــرآن از جملــه 

كیــد بــه فرزنــد خــود بــر قرائــت قــرآن، تصــّور مفیــد نبــودن قرائــِت بى معرفــت را  امــام ضمــن تأ

وسوســه ای شــیطانى مى دانــد:
گر شده، با قرائت آن و راهی از آن به سوی  فرزندم! با قرآن، این بزرگ كتاب معرفت آشنا شو؛ حتی ا
كه ایْن وسوسه ی شیطان است.  كه قرائت بدون معرفت اثری ندارد؛  كن و تصّور نكنی  محبوب باز 

گلــی زواره، »ُانــس بــا قــرآن )در اندیشــه و ســیره امــام خمینــی(«، مجلــه پاســدار اســالم،  1 . امــام خمینــی، تفســیر ســوره حمــد، ص76؛ 
ص30.  ،1378 دی  ش217، 

2 . بقره، آیه 257.
3 . بیانات مقام معظم رهبری در مراسم اختتامیه  مسابقات قرآن ، 1373/10/14.

4 . مجلسی، بحار األنوار، ج1، ص204.
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كتاب از طرف محبوب است برای تو و برای همه كس و نامه ی محبوب، محبوب است؛  آخر، این 
كمال مطلوب است، به  كه  گرچه عاشق و محّب، مفاد آن را نداند و با این انگیزه، ُحّب محبوب  ا

گیرد.1 سراغت آید و شاید دستت 

كى از تأثیر عمیق اين شیوه از ُانس با قرآن است: بيانات حضرت آيت اهلل بهجت حا
عجیب است ما از قرائت قرآن غافلیم! آیا گوش  دادن به كالم خدا، مفیدتر از گوش  دادن به سخن 
است.  مبّصر  كیف  قرآن،  خوِد  و  مسموع  كیف  قرآن،  آیات  تالوت  نیست؟!  مهم  شخصیت های 
آن است؛  و وجود مسموع  واقعی  قرآن  از  كی  از حفظ می خوانیم، صوتش حا را  قرآن  كه  هنگامی 
می بخشیم.  و هستی  می دهیم  وجود  آن  به  می كنیم،  ایجاد  را  قرآن  قرآن،  هنگام خواندن  به  یعنی 
كوچک  كی از قرآنی واقعی ست، با این همه، این قدر تالوت قرآن را حقیر و  قرائت و تالوت ما، حا
یم. ما هم چون جبرئیل قرآن را ایجاد می كنیم. منتها جبرئیل در اّول و برای اّولین بار ایجاِد  می شمار

یم ایجاد صوت می كنیم.  كنون دار صوت نمود و ما ا
گر حساب كنیم و بفهمیم اصوات از ما نیست، بلكه از آِن خداست و ما »فاعِلِبِهالوجودیم«، نه ما  ا
ُصَوٌر«؛ حقیقت  أنَفاَضِمنالَحّقِ »ِمنُهالوجود«، می فهمیم ایجاد افعال هم ِمَن  اهلل است. و»َالَحّقُ

كه ُصَور ]مخلوقات[، از حضرت حق افاضه شده است.2 این است 

ــد  ــت. فرزن ــرآن داش ــاوت ق ــه ت ــری ب ــه ی واف ــن، عاق ــى از معصومی ــه تأس ــری ب ــتاد مطه اس

ايشــان مى گويــد: 
پدرم قرآن را با آهنِگ خوش می خواند. هر شب بعد از نماز مغرب و عشاء، یک یا چند سوره از 
قرآن را با صوتی خوش تالوت و قبل از خواب ]هم[، نیم  ساعت قرآن تالوت می نمود. ایشان به 
یسد: حتی االمكان از تالوِت روزی یک حزب قرآن كه فقط پنج دقیقه طول  یكی از فرزندانش می نو
كه موجب  بنما،   كرم ا را هدیه به روح مبارک حضرت رسول  ثوابش  می كشد، مضایقه مكن و 

بركت عمر و موفقیت است ان  شاء اهلل.3

عامــه ی طباطبايــى، هشــت جــزء آخــِر قــرآن را حفــظ بــود و معمــواًل روزهــا مى خوانــد. حّتــى در 

گرفتــار ســاخته بــود و واقعــًا رنجشــان مــى داد و مرّتــب  كــه بيمــاری رعشــه ايشــان را  ايــن اواخــر 

1 . امام خمینی، صحیفه امام، ج16، ص211. 
2 . رخشاد، همان، ج3، ص258ـ259.

ــگارش، »رمــز موفقیــت اســتاد مطهــری«، نشــر امــام عصــر، ص136؛ معاونــت فرهنگــی تربیتــی جامعــه المصطفــی العالمیــه، ِمســَطر:  3 . ن
ــالم، ش3، ص136. ــای اس ــی علم ــیره تربیت س
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ی اعصــاب مصــرف مى كــرد، تــاوت قــرآن را تــرک نمى كــرد.1 دارو

آيت اهلل سعادت پرور مى نويسد:
كیزه و متوجه  یفه مضایقه نفرمایید؛ ]كه[ دل شما را پا یزان من! از خواندن قرآن و ادعیه ی شر ای عز

نس با حضرِت حق می سازد.2
ُ
حقائق و ا

تــاوِت قــرآن را در فهــم و درِک آن مؤّثــر  آيــت اهلل قاضــى رعايــت آداِب ظاهــری و باطنــى 

آيــت اهلل شــیخ محّمدتقــى آملــى نقــل اســت:  از  بــه آن توصیــه مى كنــد.  مى دانــد و 
قرائِت  هنگام  به  عّده ای  كه  و شنیده ایم  كردم: خوانده ایم  قاضی( سؤال  )آیت اهلل  ایشان  از  روزی 
ی می كند... . حال آن كه ما 

ّ
یم، جلوشان درگاه آفاق باز می شود و غیب و اسرار بر آن ها تجل كر قرآِن 

قرآن می خوانیم و چنین اثری نمی بینیم! مرحوم قاضی مّدت كوتاهی به چهره ی من نظر كرد و سپس 
یم را تالوت می كنند. برای مثال، رو به قبله می ایستند، ...  كر یژه قرآن  فرمود: بلی! آن ها با شرایط و
سرشان پوشیده نیست؛ كالم اهلل را با هر دو دستشان بلند می كنند و توّجه دارند به این كه جلوی چه 
كرسی رفته ای و قرآن را  یر  كسی ایستاده اند! اّما تو قرآن را تالوت می كنی، در حالی كه تا چانه ات ز

روی زمین می گذاری و در آن می نگری ...!3

آيت اهلل سید محمدباقر موسوی همدانى مى گويد: 
یم. در این  كه مشغول ترجمه ی المیزان بودم، قرآن دستم بود و تفسیر هم روبه رو در یكی از روزها 
كنم؛ اّما چون احتمال داشت آن صفحه ی مورد نظر از قرآن  كتاب دیگری باز  حالت، می  خواستم 
كه حاالت و   مه طباطبایى

ّ
بسته شود و به هم بخورد، قرآن را پشت رو روی زمین نهادم. عال

كارها نكنید!4 گفت: دیگر از این   قرآن را برداشت، بر آن بوسه زد و به من 
ً
رفتارم را مشاهده می كرد، فورا

آيت اهلل سعادت پرور نیز مى فرمايد:
ید.  ید كه با شما سخن می گو یزان من! چون قرآن خواندید، به آدابش عمل كنید. متوجه شو ای عز
یات راهنما باشد.5 سخنان را چون سخنان عادی حساب مكنید؛ تا شما را به خیر دنیا و آخرت و معنو

گردانش، آن هــا را بــه تــاوت قــرآن بــا صــدای  آيــت اهلل میــرزا علــى قاضــى، در توصیــه بــه شــا

ــد: ــرا مى خوان ــا ف زيب

یژگی های اخالقی عالمه طباطبایی«، مکتب  اسالم، ش10، سال21، ص37؛ نظری،  آن مرد آسمانی، ص126. 1 . حسنی، »و
ر، پندنامه سعادت، ص50. 2 . سعادت پرو

3 . حسن زاده، اسوه عارفان، ص25؛ هیأت تحریریه شمس الشموس، عطش، ص44ـ44.
4 . تاجدینی، یادها و یادگارها، ص99.

ر، همان، ص50. 5 . سعادت پرو
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؛ ینَفُهَوَشَراِباُلؤِمِنین میِفاللیِلِبَصوِتالسِناَلِز ر
َ
مِبِقَراَئةالُقرآِنالك

ُ
یك

َ
َعل

یبا و غمانگیز! پس آن شراِب مؤمنان است. بر شما باد قرائت قرآن در شب، با صدای ز

و نیز مى فرمايد: 
یق مقیم و صراِط مستقیم  آن ُقّرة الُعیون مخلصین را همیشه در چشم داشته باشید و با آن هادی، طر
یف آن، قرائت است به ُحسن صوت و آداب دیگر؛ به خصوص  را سیر نمایید. از جمله سیرهای شر

در بطون لیالی.1

كــه بــزرگان ديــن بــه آن ســفارش  اختصــاص وقــت معیــن، از جملــه آداب تــاوت قــرآن اســت 

كــرده و خــود نیــز عامــل بــه آن بوده انــد. حضــرت امــام بــا وجــود دل مشــغولى های متعــدد 

گويــای  اجتماعــى، وقــت خاصــى را بــرای تــاوِت قــرآن اختصــاص داده بودنــد. ايــن خاطــره 

اهتمــام ويــژه ی ايشــان بــه قــرآن در اوج جريان هــای انقــاِب اســامى اســت: 
كه به آقای خامنه ای خبر دادند اعضای شورای انقالب، نزد امام جلسه دارند.  پانزدهم بهمن بود 
برای رسیدن به مدرسه ی پسرانه، با سختی از میان جمعیت گذشت. آن روز یک صد هزار نفر منتظر 
بودند تا به دیدار امام بروند.2 به مقّر امام رسید. بقیه ی اعضا آن جا بودند. پشت در اتاق، امام به 
نماز صبح،  از  بعد  روز. تالوت، عادت مؤمنان است؛  این وقت  بود؛ آن هم  قرآن مشغول  تالوت 
مغرب و عشاء. دانستم امام در میان مشاغل فراوانشان، زمانی را به تالوت قرآن اختصاص داده اند 
و اجازه نداده اند كه كارهای مهم شان مزاحِم مؤانست با قرآن شود. وقتی وارد شدند، امام سر از قرآن 

برداشت، با احترام آن را بست و نگاهی به آنان انداخت و پاسخ سالمشان را داد.3

كــه حــاج احمــد آقــا نقــل  امــام روزانــه هفــت بــار قــرآن مى خوانــد. اوقــات قرائــت ايشــان ـ 

كــه بــه ترتیــب عبــارت بودنــد از: قبــل از نمــاز  مى كنــد ـ روزانــه چهــار جــزء قــرآن را شــامل مى شــود 

صبــح، بعــد از نمــاز صبــح، ســاعت ُنــه صبــح، قبــل از نمــاز ظهــر، بعــد از ظهــر )بعــد از قــدم زدن 
روزانــه(، قبــل از نمــاز مغــرب و بعــد از نمــاز عشــاء.4

كرده بود، فرمود:  كه از ايشان دستورالعمل معنوی درخواست  عامه طباطبايى نیز به طلبه ای 
سوره های حدید، حشر، صف،  ـ  یعنی  مسّبحات  ُسَور  توانستید  گر  ا از خواب،  پیش  نیز  هر شب 

یای عرفان، ص128 1 . هاشمیان، در
کتاب بیست و پنجم، ص271. زارت  اطالعات، انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک،  یخی و 2 .مرکز بررسی اسناد تار

3 . بهبودی، شرح اسم، ص658ـ659.
4 . رجایی، برداشت هایی از سیره ی امام خمینی، ج3، ص8.
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گر نتوانستید، فقط سوره ی حشر را بخوانید و پس از بیست روز از حال  جمعه و تغابن ـ را بخوانید و ا
یسید. ان شاءاهلل موّفق خواهید بود!1 اشتغال، حاالت خود را برای بنده در نامه بنو

هم چنین آيت اهلل حسن زاده آملى مى فرمايد:
آقا! ذكر می خواهید؟ یكی از اسماء قرآن، ذكر است. ذكر همان ذكر است؛ البته دقت داشته باشید 
ید، برای قرآن هم همین  طور باشد. یک درس را قرآن قرار دهید  چطور برای هر درس، وقت معّین دار

و در پیشگاهش به درس بنشینید و خدا هم استاد باشد.2

كــه در زمــان فراغــت نیــز بــه  البتــه اختصــاص زمــان معیــن بــه تــاوِت قــرآن، منافاتــى بــا آن نــدارد 

قرائــِت آيــاِت الهــى پرداختــه شــود. آيــت اهلل نجابــت مى فرمايــد: 
گردان برجسته ی  آیت اهلل میرزا علی قاضی به مرحوم آیت اهلل شیخ علی محّمد بروجردی )از شا
بر این سفارش آقای قاضی  تا آخر عمر  از قرآن جدا مشو! و ایشان  ایشان( فرموده بودند: هیچ گاه 
كارهای ضروری و روزمّره فارغ می شد، قرآن می خواند و با قرآن بود.3 وفادار بود. از این رو، هرگاه از 

3. حفظ قرآن

حفظ قرآن خیلى باارزش است! حفظ قرآن اين فرصت را به حافظ خواهد داد كه با تكرار آيات، 

ندهید!  دست  از  را  اين  است!  توفیق  اين  است!  فرصت  اين  كند.  پيدا  تدّبر  قدرت  قرآن  در 

كه حافظند، اين نعمت بسیار بزرگ الهى را قدر بدانند! نگذارند حفظشان ضعیف  آن هايى 

شود، يا خداى نكرده از دست برود! من باز هم به جوانان عزيزمان توصیه مى كنم با قرآن ُانس 

َیاَدٍة ُنْقَصاٍنِز ْو
َ
َیاَدٍةأ َقاَمَعْنُهِبِز

َّ
َحٌدِإل

َ
ُقْرآَنأ

ْ
اال

َ
َسَهذ

َ
َماَجال كنید. »َو بگیريد، با قرآن مجالست 

از  پرده ای  كنید،  برخاست  و  نشست  قرآن  با  شما  كه  بار  هر  َعًمى «؛4  ِمْن ُنْقَصاٍن  ْو
َ
أ ُهًدى ِف

گشايش  پرده هاى جهالت شما برداشته مى شود؛ چشمه ای از چشمه هاى نورانّیت در دل شما 

پيدا مى كند و جارى مى شود. ُانس با قرآن، مجالست با قرآن، تفّهم قرآن، تدّبر در قرآن، اين ها 

کتاب قم، مرزبان وحی و خرد، ص49. 1 . هاشمیان، نامه های عرفانی، ص187؛تهیه و نشر مؤسسه بوستان 
2 . برزگر، جمع پراکنده، ص145؛ واحد پژوهش انتشارات هنارس، شیخ خرابات، ص118ـ119.

3 . شمس الشموس، عطش، ص272.
کاســت. )نهــج  گمراهــی اش  کــور دلــی و  کاســت، در هدایــت او افــزود و از  کــه بــر او افــزود یــا از او  کســی بــا قــرآن هم نشــین نشــد، مگــر آن   . 4

البالغــه، خطبــه ی 176(
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الزم است!1 

ى بعد از پيروزى  يكى از ويژگى هاى برجسته آيت اهلل خزعلى، حفظ قرآن و نهج الباغه بود. و

كرد و در مسابقه سراسرى )در ايران(، مقام  انقاب اسامى، اقدام به حفظ قرآن و نهج الباغه 

كريم را به دست آورد. در مسابقه بين المللى نیز، به مقام دوم در حفظ  كّل قرآن  اّول در حفظ 
كّل قرآن، حافظ تمامى نهج الباغه نیز بود.2 ى عاوه بر حفظ  كريم نايل شد. و قرآن 

4. تدّبر در قرآن

كريــم، ُبعــدی ديگــر از ابعــاد ارزشــمند ُانــس طــاب بــا  انديشــیدن دربــاره ی معــارِف عمیــِق قــرآن 

ــد متعــال،  كــه خداون ــا آن جاســت  ــرآن ت ــر در ق ــت تدّب ــه شــمار مــى رود. اهمّی صحیفــه ی الهــى ب

ــل ْمَع
َ
ــْرآَنأ ُق

ْ
وَنال ــُر ــالَیَتَدّبَ َف

َ
ــد: »أ ــوب مى دان ــر قل ــل ب ــدن قف ــاده ش ــر در آن را، نه ــدم تدّب ــأ ع منش

ــا«.3 
ُ
ْقفال

َ
ــوٍبأ

ُ
ُقل

 آيت اهلل خامنه ای تدّبر در قرآن را زمینه ساز تقويت اراده و استقامت مى داند:
آیات  این خواهد شد. همین  از  و بیش  ما قوی تر  استقامت  و  اراده  كنیم،  تأّمل  قرآن  آیات  در  گر  ا
كفر و ظلمات بستیزند.  كه با دنیاى  كند  كه توانست در روزگارى، انسان هایى را تربیت  قرآنی ست 
م جاهلیت ـ 

َ
كه با دنیاى مدرن مظل كرد و مجّهز نمود  ت بزرگ ما را وادار 

ّ
كه مل همین معارف است 

ت ما روز به روز به قرآن و حقایق 
ّ
یم مل جاهلیت مدرن و جاهلیت قرن بیستم ـ مقابله نماید. امیدوار

نزدیک تر شود!4 قرآنی 

هــر چنــد تدّبــر در تمامــى آيــات قــرآن، روح بخــش و ســازنده اســت؛ بــا ايــن حــال، برخــى از آيــات و 

ســوره ها تأثیــر ويــژه ای دارنــد. بــرای نمونــه، امــام خمینــى در ســفارش بــه فرزنــد خــود، بــر تدّبــر 

كــرده  اســت: كیــد  گنجینه هــای معــارف آن تأ در ســوره ی حشــر و اســتفاده از 
و  است  آن  در  تربیت  و  معارف  از  گنجینه هایى  كه  كن،  مطالعه  را  حشر  مباركه ی  سوره ی  پسرم! 
ارزش دارد انسان عمری در آن ها تفكر نماید و از آن ها به مدد الهی توشه ها بردارد؛ به خصوص آیات 
َمْتِلَغٍدَو

َ
اَقّد َتنُظْرَنْفٌسّمَ

ْ
ل اَلَو

ْ
ُقوا

َ
اّت

ْ
ِذیَنأَمُنوا

َّ
اال ایّهُ

َ
كه فرماید: فرماید: »َیأ آخر آن؛ درست از آن جا 

یان قرآن ، 1389/4/24. 1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با قار
گلشن ابرار، ج6، ص460. 2 . دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، خبرگان ملت، ج2، ص229؛ جمعی از پژوهشگران، 

3 . آیا در قرآن تدّبر و تأّمل نمی کنند یا بر دل هایشان قفل ها خورده است. ) محمد، آیه  24(
4 . سخنرانی مقام معظم رهبری در خطبه هاى نماز جمعه  تهران، 1369/1/10.
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 ،
ً
 و  بسیار بزرگ معنا

ً
كوچک، لفظا ون«1 تا آخر سوره. در همین آیه ی 

ُ
اَلَخِبیُرِبَماَتْعَمل ِإّنَ اَل

ْ
ُقوا

َ
اّت

سازنده.2  تی ست  احتماال

ايشــان هم چنیــن بــه نقــل از اســتاد عــارِف بزرگــوار و شــیِخ  عالى قــدر خــود، آيــت اهلل محمدعلــى 

شــاه آبادی مى فرمــود: 
َتْنُظْرَنْفٌسما

ْ
ُقوالَول

ّ
ذیَنآَمُنوااَت

َّ
َهاال

ّ
ُی
َ
ا یفه ی: »َیا مواظبت در آیات ـ آخر سوره ی حشر، از آیه ی شر

َمْتِلَغٍد«3 تا آخر سوره ی مباركه ـ و تدّبر در معنی آن ها در تعقیب نمازها، و به خصوص در اواخر 
ّ

َقَد
شب كه قلب فارغ البال است در اصالح نفس بسیار مؤّثر است. هم چنین، براى جلوگیرى از شّر نفس 

و شیطان، دوام بر وضو را سفارش می فرمودند و می گفتند: »وضو به منزله ی لباس ُجندى ست.«4 

5. زندگی قرآنی

عمــل بــه قــرآن، مهم تريــن جنبــه ی ُانــس بــا قــرآن و تضمیــن كننــده ی ســعادت دنیــا و آخــرت افــراد 

كــرم خــوِی  و جوامــع اســت. رهبــر معظــم انقــاب بــا بيــان مطلبــى در خصــوص پيامبــر ا

ايشــان را خــوِی قرآنــى دانســته و همــگان را بــه ايــن خــو فراخوانده انــد:
گاهی  نیست!  معلومات  فقط  زندگی؛  براى  مفاهیمی ست  قرآنی،  مفاهیم  باید عجین شد!  قرآن  با 
انسان معلومات قرآنی اش خوب است؛ اّما اثری از قرآن در زندگی اش نیست! ... ما باید تالشمان 
از زوجات مكّرمه ى  از یكی  كه وقتی  كند؛ همان طور  كه قرآن در زندگی مان تجّسم پیدا  این باشد 
الُقرآن؛ اخالق او قرآن  گفت: »كاَن ُخلقه  باره ى اخالق ایشان پرسیدند، در جواب  كرم در پیغمبر ا

كند!6 بود.«5 یعنی قرآِن مجّسم بود. این باید در جامعه ى ما تحّقق پیدا 

ايشان هم چنین نقش زندگى قرآنى را در موفقّیت جوامِع اسامى چنین تبیين مى كنند: 
نس با قرآن، معرفِت اسالمی را در ذهن ما قوى تر و عمیق تر می كند. بدبختی جوامِع اسالمی، به 

ُ
ا

خاطر دورى از قرآن، حقایق و معارف آن است. آن كسانی از مسلمانان كه معانی قرآن را نمی فهمند 
بان آن هاست و آن  بان قرآن، ز كه ز كسانی هم  نس ندارند، وضعشان معلوم است؛ حّتی 

ُ
ا و با آن 

ید!  کــه بــرای فــردای قیامــت، چــه پیــش فرســتاده و تقــوای خــدا پیشــه ســاز کنیــد! و هرکــس بنگــرد  ردیــد! از خــدا پــروا  کــه ایمــان آو 1 . ای آنــان 
گاه اســت. خــدا بــه آن چــه انجــام می دهیــد، آ

2 . امام خمینی، صحیفه امام، ج18، ص513.
3 . حشر، آیه 18.

4 . امام خمینی، چهل حدیث، ص208.
زآبادی، فضائل الخمسة، ج1، ص117. 5 . حسینی فیرو

کشور، 1388/7/28. 6 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از بانوان قرآن پژوه 
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نس نمی گیرند. 
ُ
ا با حقایق قرآنی آشنا نمی شوند و  آیات قرآن،  را می فهمند، به خاطر عدم تدّبر در 

یردست  ز را  مؤمنین  یعنی خداوند  َسِبیال«؛1  ُمْؤِمِنیَن
ْ
ال ى

َ
َعل یَن كاِفِر

ْ
ِلل اُل 

َ
َیْجَعل ْن

َ
»ل آیه ى  می بینید 

دنیا خوانده  در  بان  مردِم عرب ز به وسیله ى  و  كشورهاى عربى  در  نداده است.  قرار  كّفار  زبون  و 
كشورهاى اسالمی  می شود؛ اّما به آن عمل نمی گردد. در آیات قرآن، توّجه، تنّبه و تدّبر نیست؛ لذا 

مانده اند.2 عقب 

آيت اهلل عبداهلل جوادی آملى، سیره ی عامه ی طباطبايى را آمیخته با قرآن توصیف مى كند:
گرد  مه طباطبایى با قرآن آمیخته بود؛ یعنی با قرآن زندگی می كرد، با قرآن می اندیشید، شا

ّ
سیره ی زندگی عال

یم بود، با قرآن معارف الهی را درمی یافت، با قرآن سخن می گفت، با قرآن چیز می نوشت؛  خوب قرآن كر
یم بود، وحی خدا رهبرى می كرد.3 كر گرد قرآن  ّبانی را چون شا یعنی تمام شؤون زندگی این عالم ر

آيــت اهلل حســن زاده  آملى نیــز قرآنــى بــودن و اســتقامت را مضمــون دســتورالعمل خويــش قــرار داده 

 اســت. ايشــان مى فرمايــد:
روزی دِر منزل را زدند. در را باز كردم و جوانی را دیدم. گفت: حاج آقا! دستورالعملی بفرمایید. گفتم: 
 استقامت داشته باش. گفت: باز هم بفرمایید. گفتم: تو برو همان اّولی 

ً
اوالً انسانی قرآنی باش و ثانیا

را انجام بده!4

د( ُانس با ادعیه

كــه بــدون آن موفقّیــت و  گونــه ای  ُانــس و ارتبــاط بــا ادعیــه از لــوازم زندگــى طلبگــى اســت؛ بــه  

پيشــرفتى بــرای طالــِب علــم و رهــرو مســیر انبیــا حاصــل نمى شــود. خداونــد متعــال مى فرمايــد:

ُدعاُؤُكم؛5 ْول
َ
ل ّبِ ْمَر

ُ
ماَیْعَبُؤاِبك

ْ
ُقل

گر دعاى شما نباشد، پروردگارم هیچ اعتنایى به شما نمی كند. بگو ا

آيت اهلل بهجت با اشاره به اهمّیت دعا و ضرورت آن در هنگام هجوِم باها و سختى ها مى فرمايد:  
ین مردم كسی است كه از دعا كردن عاجز باشد!6 و موفق كسی است كه دعایش با شرایط،  عاجزتر
یعنی به شرط توبه ی صادقانه و حقیقی و مستمر باشد و در صورت تأخیر در اجابت ناامید نشود 

1 . نساء، آیه 141.
2 . خطبه هاى مقام معظم رهبری در نماز جمعه ی  تهران، 1369/1/10.

3 . مرزبان وحی و خرد، ص713.
4 . برزگر، جمع پراکنده، ص187؛ هیأت تحریریه انتشارات هنارس، شیخ خرابات، ص118.

5 . فرقان، آیه 77. 
َعاء.ِ.. . )تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج1، ص198(

ُ
اِس َمْن َعَجَز َعِن َالّد ْعَجُز َالّنَ

َ
6 . أ
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یرا یأس از رحمت خدا و استجابت،  و دست از دعا و تضرع و التماس برندارد و مأیوس نشود؛ ز
ُسنا

ْ
جاَءُهْمَبأ

ْ
ِإذ ول

َ
یفه ی »َفل كه برای برطرف شدنش دعا می كند، بدتر است. از آیه ی شر از بالیى 

وُبُهْم؛1 پس ای كاش كه وقتی بال و سختی ما به آنان می آمد، تضرع می كردند؛ 
ُ
لِكْنَقَسْتُقل ُعواَو َتَضَرّ

لیكن دل های آنان سخت گردیده است.« استفاده می شود كه در مقابل تّضرع، قساوت قلب است! 
كه خانه های برادران و  كه خانه ی ما را خراب می كنند، بلكه اآلن هم  البته تضّرع و دعا نه آن وقت 
یرا خانه ی برادران دینی، مثل خانه ی خود ما  كنیم؛ ز خواهران دینی ما را خراب می كنند، باید دعا 

یم.2 كه به دواِی درِد خود در این مواقع ُملَهم شو كند  است. خدا 

كرده اند:     آيت اهلل خامنه ای در بيانى ساده دعا را اين گونه تعريف 
كردن و  گفتن. در واقع، خدا را نزدیِک خود احساس  دعا یعنی چه؟ یعنی با خداى متعال سخن 

گذاشتن.3  حرِف دل را با او در میان 

و در بيانى ديگر، امیدواری را الزمه ی آن دانسته  است:
دعا یعنی خواستن و خدا را خواندن. خواستن، یعنی امیدوارى. تا امید نداشته باشید، از خدا چیزى 
را درخواست نمی كنید. انسان ناامید كه چیزى طلب نمی كند. پس دعا یعنی امید، كه مالزِم با امید 

به اجابت است.4 

ــت ايــن ارتبــاط را در دوران هــای  ــى، زمینــه ی تقوي ــى و جوان ــد در دوراِن نوجوان ــا خداون ارتبــاط ب

ــا دعــا در دوران  ــه نقــش مــادِر خويــش، در ارتبــاط ب ــا اشــاره ب ديگــر نیــز فراهــم مى ســازد. ايشــان ب

كودكــى و نوجوانــى مى فرمايــد:
یادم است هنوز بالغ نبودم كه اعمال روز عرفه را به جا آوردم. اعمال آن روز، طوالنی هم هست ـ البد 
آشنا هستید. خیلی از جوانان با آن اعمال آشنا هستند ـ چند ساعت طول می كشد. اعمال، از بعد از 
گر انسان بخواهد به همه ی آن اعمال برسد، شاید تا نزدیک غروب  نماز ظهر و عصر شروع می شود و ا
كه با مادرم ـ چون مادرم هم  ـ روزهای نه چندان بلند ـ به طول می انجامد. آن وقت من یادم است 
كه سایه بود ـ منزل ما  گوشه ی حیاط  خیلی اهل دعا و توّجه و اعمال مستحّبی بود ـ می رفتیم یک 
یر آسمان باشد ـ هوا گرم  حیاط كوچكی داشت ـ آن جا فرش پهن می كردیم ـ چون مستحب است كه ز
 بلند بود. در 

ً
بود. آن سال هایى كه اآلن در ذهنم مانده، یا تابستان بود یا شاید پاییز بود، روزها نسبتا

1 . أنعام، آیه 43.
2 . رخشاد، در محضر بهجت، ج3، ص285ـ286.

3 . بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه ی تهران، 1384/7/29.
4 . همان، 1369/1/10.
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آن سایه می نشستیم و ساعت های متمادی، اعمال روز عرفه را انجام می دادیم. هم دعا داشت، هم 
ذكر و هم نماز. مادرم می خواند، من و بعضی از برادر و خواهرها هم بودند، می خواندیم. دوره جوانی 
یات و با دعا و نیایش.1 مقّید بودند لیلة الرغائب را از  نس با معنو

ُ
و نوجوانی من این گونه بود؛ دوره ا

دست ندهند. دعاهای ایام ماه رجب را من از بچگی حفظ بودم.2

آثار دعا

كــه اينــک  يــادی برجــا مى گــذارد  برقــرار ســاختن ارتبــاط بــا خداونــد در قالــب دعــا، آثــار و بــركات ز

بــه برخــى اشــاره مى شــود:

1. برقراری رابطه ی عاشقانه با خداوند

كــه از حضــرت امــام در مــورد دعاهــای مــورد عاقــه ی  ــه ســؤالى  ــا اشــاره ب رهبــر معظــم انقــاب ب

ايشــان مى پرســد، بــه راز و رمــز ايــن عاقــه نیــز مى پــردازد: 
كدام یک از آن ها  كه در میان دعاهای معروف، به  كردم  یک بار از ایشان ]امام خمینی[ سؤال 
مناجات شعبانیه.«  و  كمیل  فرمودند: »دعای  تأملی  از  بعد  ایشان  ید؟  دار اعتقاد  یا  نس 

ُ
ا بیش تر 

كه شما به این دو دعا مراجعه می كنید، با این كه دعاهای دیگر هم ـ مثل ابوحمزه ی ثمالی یا  وقتی 
دعای امام حسین در روز عرفه و دعاهای فراوان دیگر ـ برقراری رابطه با خداست؛ اما در این 
دو دعا و مناجات، حالت استغفار و انابه و استغاثه و تضّرع به پروردگار را به  شكل عاشقانه ی آن 
كمیل هم مناجاتی با خدای متعال است و رابطه ی محبت و عشق میان  مشاهده می كنید. دعای 
بنده و معبود را ترسیم می كند و این همان چیزی بود كه امام بزرگوار ما، روح و دل خود را از آن روشن 

و منّور می داشت.3

2. استقامت 

ــر موقعیت هــای دشــوار را فراهــم  ــا خــدای متعــال، زمینــه ی اســتقامت در براب دعــا و مناجــات ب

بمانــد.  آســیب ناپذير  فتنه هــا  در  گرفتــن  قــرار  اثــر  در  طلبــه  كــه  مى گــردد  موجــب  و  مى كنــد 

حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای بــه ايــن حقیقــت اشــاره مى كننــد:
كند.  كند. طلبه باید زندگی خود را زندگی دینِی محض  نس پیدا 

ُ
طلبه باید با دعا، ذكر و مناجات ا

گروهی از نوجوانان و جوانان،  1376/11/14. گفت وشنود رهبر انقالب اسالمی با   . 1
2 . بهبودی، شرح اسم، ص51.

3 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با پاسداران، 1368/12/10.
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طلبه باید دل خود را پاک و صاف كند تا وقتی مقابل انوار معرفت و توفیقات الهی قرار گرفت، تأللؤ 
باالیى  مراتب  از لحاظ علمی،  كه  را داشتیم  كسانی  ما  نمی شود.  این ها  بدون  برادران!  كند.  پیدا 
هم داشتند و مغزشان قوى بود؛ اّما دل و روحشان ضعیف و آسیب پذیر بود. وقتی این جا آن بنیه ى 
كه پاى مقام و امكانات ماّدى به میان می آید، انسان می لرزد؛  معنوى و دینی ساخته نشود، آن جا 
كارى به میان می آید، انسان می لرزد و نمی تواند جلو برود؛ آن وقت چطور می شود  كه پاى فدا آن جا 

كرد؟1 ت و یک مجموعه را هدایت 
ّ
یک مل

ايشــان رمــز قــدرت فوق العــاده ی حضــرت امــام را در آن ســنین بــاال، ارتبــاط معنــوی بــا 

خــداِی متعــال دانســته و طــاِب جــوان را بــه ايــن ارتبــاط در دوراِن جوانــى فراخوانده انــد:
معموالً پیرمردها، در زودتر از این سن بازنشسته می شوند و حاِل اداره ی زندگی شخصی خودشان را 
هم ندارند؛ اما امام در آن سن، چنین بنای عظیم و توصیف ناپذیری را به وجود آوردند و در مقابل 
مصایب،  و  حوادث  مقابل  در  ایشان  پایداری  و  از شجاعت  انسان  كه  ایستادند  آن طور  دشمن، 

می ماند. مبهوت 
ایشان  و  بودیم. صحبتی شد  رسیده  ایشان  ما خدمت  مناسبتی  به  انقالب،  اوایل  قم،  همین  در 
باره ی سّید احمدآقا2 مطلبی را فرمودند كه درست و دقیق یادم نیست؛ اما مضمون آن این بود كه  در
گر این احمد را بگیرند یا شكنجه كنند یا بكشند، من در باطِن قلبم هم متزلزل نخواهم شد. نه این كه  ا
كنم. این، تعبیر ایشان بود. مفهوم »ال تّحركه العواصف3  بخواهم خودم را نگه دارم؛ تظاهر و تصّبر 

وقور عند الهزاهز«4 این است.
كه در این فضا  یى  یث و یادگارهای معنو یزان من! وقتش حاالست. از این فضای معنوی، موار عز
كنید. مرحوم سّید حسین رضوی، از همین آستان مقّدسه و از علماِی اوایل  انباشته است، استفاده 
تش نقل می كنند، مثالً در قنوت نماز وتر، دعای »ابى حمزه« را از  كه از حاال قرِن چهاردهم است 
ابتدا تا انتها می خوانده است! چنین عابدان و زاهدانی را این حوزه تربیت كرده است. من از بزرگان 
كه در این  حوزه خواهش می كنم، درس اخالق و تهذیب را برای جوانان مستعد، روشن و نورانی ـ 

1 . سخنرانی مقام معظم رهبری در اجتماع طاّلب و فضالى حوزه ى علمیه ى قم، 1370/12/1.
2 . سید احمد خمینی، فرزند حضرت امام.

3 . نهج البالغه، خطبه ی 37. 
ْعــَداَء َو 

َ ْ
 َیْظِلــُم األ

َ
َزَقــُه اهلُل ل َخــاِء َقاِنــٌع ِبَمــا َر َبــاَلِء َشــُکوٌر ِعْنــَد الّرَ

ْ
َهَزاِهــِز َصُبــوٌر ِعْنــَد ال

ْ
ْن َیُکــوَن ِفیــِه َثَمــاُن ِخَصــاٍل  َوُقــوٌر ِعْنــَد ال

َ
ُمْؤِمــِن أ

ْ
4 . َیْنَبِغــی ِلل

ُخــوُه 
َ
ْفــَق أ ِمیــُر ُجُنــوِدِه َو الّرِ

َ
ْبــَر أ یــُرُه َو الّصَ ِز ــَم َو

ْ
ِحل

ْ
ُمْؤِمــِن َو ال

ْ
ــَم َخِلیــُل ال

ْ
ِعل

ْ
ــاُس ِمْنــُه ِفــی َراَحــٍة ِإّنَ ال ْصِدَقــاِء َبَدُنــُه ِمْنــُه ِفــی َتَعــٍب َو الّنَ

َ
 َیَتَحاَمــُل ِلْل

َ
ل

یــَن َواِلــُدُه. )مجلســی، بحاراألنــوار، ج75، ص27( ِ
ّ
َو الل



73 فصل اول: ابعاد معنوی-اخالقی

حوزه فراوان هستند ـ جّدی بگیرند.1

مقــام معظــم رهبــری  تكــرار دعاهــا را بــه جهــت ُپــر پيــچ و خــم بــودن مســیر، امــری الزم دانســته 

و مى فرمايــد:
ُمْسَتِقیم« براى چیست؟ 

ْ
راَطال كه شما هر روز بارها ـ حّداقل ده بار ـ تكرار می كنید »اْهِدَناالّصِ این 

یک بار از خدا خواستید، بس است دیگر! اّما در دو ركعت اّول هر نماز، این را تكرار می كنید: »اْهِدَنا
پیچ  و َخمی ست و كسانی  كه صراط مستقیم راه دشوار و ُپر ُمْسَتِقیم«. این براى آن است 

ْ
راَطال الّصِ

كه بایستی  یادند. براى خیلی ها چنین چیزى پیش می آید؛ این است  كنند، ز كه در این راه اشتباه 
انسان به خدا پناه برد! به نظر من، شما جوانان خیلی راحت تر می توانید در صراِط مستقیم الهی باقی 
بمانید؛ چرا كه آن مطامع و اهوایى كه در امثال ما و در سنین باال پدید می آید، براى جوان كمتر است.2

کارهای بزرگ 3. انجام 

 ،كارهــای بــزرگ، ثمــره ی ديگــر ُانــس و ارتبــاط بــا خداســت. حضــرت آيتــاهلل خامنه ای انجــام 

موفقّیــت امــام را در تضــّرع بــه درگاه خداونــد در دوران جوانــى مى دانــد و مى فرمايــد: 
یت[، بسیار توّجه كند. شما جوانید؛ دل های شما  طلبه ی امروز باید به این ُبعد از زندگی خود ]معنو
كنید  كم است؛ اما همیشه این طور نمی مانید. این سرمایه را امروز فراهم  قاتتان 

ّ
نورانی است و تعل

از آن ذخیره ی معنوی خود  بتوانید  كرد،  از اطراف به شما حمله  قات 
ّ
یها و تعل گرفتار كه  تا آن روز 

كنید. استفاده 
من یقین دارم، آن پیرمرد نورانی، معنوی، عالم، زاهد و عارف كه این انقالب با دست توانای او بنا، 
گر در جوانی، آن راز و نیازها و آن عبادت ها، تفّكرها و توّسل ها را  َغرس، آبیاری و میوه چینی شد، ا
كارهای بزرگ از او صادر نمی شد. مرحوم  نداشت و آن دل مؤمن و نورانی در او پدید نمی آمد، این 
آقای حاج میرزا جواد آقای تهرانی كه از علمای بسیار مؤمن، زاهد و خالص بود و در مشهد، بسیاری 
گفت: من در جوانی برای تحصیل  ایشان را می شناختند، نزدیک سی سال پیش از این، به بنده 
كه یک سّید  كیست. دیدم  به قم رفتم و آن زمان، امام را در حرم مطّهر دیدم. نمی شناختم ایشان 
یزد  طلبه ی جوان و نورانی در حرم ایستاده، تحت الحنک را انداخته، نماز می خواند و اشک می ر
از  و  مجذوبش شدم  نشناخته،  را  او  من  می گفت:  تهرانی  آقای  جواد  میرزا  می كند. حاج  تضّرع  و 
گفتند این آقا روح اهلل خمینی است. وقتی آقا روح اهلل در  كیست؟  بعضی پرسیدم این آقای نورانی 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از روحانیون، 1374/9/16.
یی، 1377/12/4. 2 . بیانات مقام معظم رهبری در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسؤول و سردبیران نشریات دانشجو
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دوره ی جوانی آن سرمایه و ذخیره را پدید می آورند، آن وقت در سّن هشتاد سالگی، امام و بنیان گذار 
می شوند.1  اسالمی  حكومت جمهوری 

4. معنویت بخشی به فضا

بــودن  آنــان  و در خدمــت  مؤثــر  را  نیايش هــای جوانــان  و  مناجــات   ،كوهســتانى آيــت اهلل 

از آلودگى هــا و  يــا و دور  ک و بى ر پــا بــا قلب هــای  كــه  را مايــه ی بركــت مى دانســت. جوانانــى 

معاصــى، مشــغول راز و نیــاز بــا خــدا مى گشــتند، فضــای مدرســه و اطــراف آن را متبــّرک و نورانــى 

مى فرمــود: لــذا  مى ســاختند، 
كرد، از بركت این بچه طلبه هاست.  هر چه كه خدا به ما لطف 

و نیز مى فرمود: 
كه طالب برای تعطیالت تابستان به زادگاه خود مراجعت می كردند، به مدرسه می رفتم و در  وقتی 
و  نورانی  تا آن فضا هم چنان  قرآن و دعا می پرداختم و مشغول مناجات می گشتم  قرائت  به  آن جا 

بماند.2 باقی  ملكوتی 

5. جلب فیض برای دیگران

كــه بــرای خــود فــرد دارد، آثــار و بركاتــى نیــز بــرای  دعــا و نیايــش بــا خداونــد، عــاوه بــر نتايجــى 

كــه مرحــوم آيــت اهلل  كســانى  كــه مــورد دعــای او قــرار مى گیرنــد. بــرای نمونــه، يكــى از  افــرادی دارد 

ــد:  ــرده، مى گوي ــره ب ــرده و از او به ك ــارت  ي ــزی را ز ــى تبري ــواد ملك ــرزا ج می
مدرسه ی  در  كه  ـ  طلبه ها  از  یكی  حجره ی  عازم  درس،  پایان  از  پس  روزى  آقا  جواد  میرزا  حاج 
دارالشفا بود ـ شد و من در خدمتش بودم. به حجره ی آن طلبه وارد شد و پس از به جاى آوردن 
مراسِم احترام و اندكی جلوس برخاست و حجره را ترك گفت. هدف از این دیدار را پرسیدم؛ در پاسخ 
كه فهمیدم از ناحیه ی خودم نیست  گذشته هنگاِم سحر، فیوضاتی بر من افاضه شد  فرمودند: شب 
كردم، دیدم این آقاى طلبه به تهّجد برخاسته و در نماز شبش به من دعا می كند و  و چون توّجه 
كه به خاطر سپاس گزارى از عنایتش به دیدارش رفتم.3  این فیوضات، اثر دعاى اوست. این بود 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از روحانیون، 1374/9/16.
کوهستانی، بر قله پارسایی، ص67ـ68.  . 2

3 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص66ـ67. 
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حاج محمود اخوان نیز نقل مى كند: 
من جوان بودم كه یک شب با آقا شیخ مرتضی زاهد، دو نفری از جلسه ای برمی گشتیم. ایشان پیرمرد 
گرفته بودم و در راه رفتن به ایشان كمک می كردم. آن  و ضعیف شده بود و من دست های ایشان را 
شب، من آهسته آهسته ایشان را تا جلوی خانه شان رساندم و آماده خداحافظی شدم. آقا شیخ 
مرتضی زمانی كه می خواست به داخل خانه برود، رو به من كرد و فرمود: آقا محمود، مرا دعا كن. آقا 
ید! تا این  كه به دعا احتیاج ندار كردم: آقاجان! شما  كردم و عرض  كن. من خنده ای  محمود، دعا 
جمله از دهان من خارج شد، به یک باره چشم های آقا مرتضی زاهد پر از اشک و بسیار منقلب و 

یم... .  یان شد و فرمود: نه آقا محمود! دعا كن مرا؛ همه ی ما به دعا احتیاج دار گر

كرده ادامه دادند:  گلويى بغض     حاج محمود اخوان با 
كرده فرمود: ... محمود!  یه ای شدید و با صدایى لرزان و بغض  گر مرحوم آقا شیخ مرتضی زاهد با 
یم. دعاكن محمود!  شیطان قسم خورده است تا همه ی ما را اغوا كند. همه ی ما به دعا احتیاج دار

كن!1 كن مرا! دعا  دعا 

هـ ( تمسک به اهل بیت

ــرآن، موجــب هدايــت يافتگــى دائمــى  كنــار ق ــه اهل بيــت را در  رســول خــدا تمّســک ب

مى داننــد و ُاّمــت اســام را بــه آن فــرا مى خواننــد:

َمــا ُ ِإّنَ َبْیــِیَو
َ

ْهــل
َ
ِتأ ِعْتــَر ِكَتــاَباِلَو ــوا،

ُّ
ــْنَتِضل

َ
َمــال ِبِ ُتْ

ْ
ــك ّسَ َمــاِإْنَتَ ِ ــْین

َ
َقل

َ
ــُمالّث

ُ
َتــاِرٌکِفیك ِاّنِ

ــْوَض.2 َ
ْ

ال َّ َیــِرَداَعــلَ ــْنَیْفَتِرَقــاَحــّیَ
َ
ل

ــا  ــى از آن ه ــه برخ ــه ب ك ــت  ــر اس ــى امكان پذي گون گونا ــای  ــه صورت ه ــت ب ــا اهل بي ــاط ب ارتب

اشــاره مى شــود:

1. معرفت اهل بیت

آيت اهلل بهجت امام شناسى را مازم با خداشناسى دانسته، مى فرمايد:
تر از امام؟ امام  یرا چه آیتی باال گر مسأله امام شناسی باال رود، خداشناسی هم باال می رود؛ ز ا

1 . سیف اللهی، آقا شیخ مرتضای زاهد، ص134ـ135.
کتــاب  گمــراه نخواهیــد شــد یکــی  ییــد، هرگــز  کــه از ایــن دو تمســک جو گرانبهــا می گــذارم. تــا وقتــی  2 . مــن در میــان شــما دو امانــت 
کوثــر بــر مــن وارد شــوند.  کنــار حــوض  خدا قــرآن و دیگری عترتم اهــل بیــت را . و ایــن دو یــادگار مــن هیــچ گاه از هــم جــدا نمی شــوند، تــا 

ص399( ج47،  بحاراألنــوار،  )مجلســی، 
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كه حقیقت تمام عالم را نشان می دهد.1 آیینه ای است 

آيــت اهلل میــرزا محمدعلــى شــاه آبادی، حضــرت علــى اصغــر را بــاب  الحوايــج مى دانــد و 

بــا دلــى محــزون، ذكــر مصیبتــش را خوانــده و مى فرمايــد: 
یند:  می گو و  نمی كنند  درک  را   اصغر علی  مردم مقام حضرت  كه  است  دلیل عدم شناخت  به 
فرزند  با   امام حسین كه بچه شش ماهه ی  این در حالی ست  بوده!  ایشان طفلی شش ماهه 

ناتوانیم.2 و مفاهیم  این معانی  از درک  ما  و  ندارد  تفاوتی  ایشان  بیست و چهارساله ی 

الزم  ســطحى نگری،  از  پرهیــز  و   اهل بيــت اصیــل  معرفــِت  بــه  دســت يابى  بــرای  البتــه 

اســت بــه منابــع متقــن و اصیــل مراجعــه و از آنهــا اســتفاده شــود. آيــت اهلل حــاج شــیخ ابوالحســن 

مى فرمايــد:   ايــازی
را  كبیره  یارت جامعه  ز نگردیم،  امور  ظواهر  به  مبتال  و  یابیم  معرفت  مقام  به عمق  می خواهیم  گر  ا

یم.3 بنگر

2. محبت اهل بیت

امام صادق در ضمن توصیه های خود به عبداهلل بن ُجندب مى فرمايد:
البیِت.4

َ
هل

َ
ناا ساٌسواساُسالسالِمُحّبُ

َ
ءا َشْ ِ

ّ
ل

ُ
ِلك

آيت اهلل مصباح يزدی با تشريح اين تشبیه مى فرمايد: 
كه پایه و ستون آن خانه، محبت اهل بیت است. یك ساختمان،  اسالم نظیر خانه اى است 
گذر  گر پایه هاى محكمی داشته باشد، می تواند سال هاى طوالنی پابرجا بماند. چنین خانه اى در  ا
كثیف و سیاه و در و دیوارش خراب شود؛ اما چون پایه هایش محكم  زمان، ممكن است ظاهرش 
گر پایه و اساس  كرد. اما ا یینات می توان آن را تمیز و مرتب  كمی تعمیر و رنگ و روغن و تز است، با 
محكمی نداشته باشد، هرچه هم رنگ و روغن بزنیم، فایده اى ندارد و با باد و باران یا سیالبى فرو 
گر آن پایه، محكم و پابرجا باشد،  كه ا یخت. اسالم نیز به حسب این روایت پایه اى دارد  خواهد ر
بناى اسالم فرد و جامعه هم باقی خواهد ماند؛ هر چند ممكن است در معرض حوادث و آفاتی واقع 

کلمات عرفانی و اخالقی حضرت آیت اهلل العظمی بهجت(، ص191. 1 . لک علی آبادی، پرده نشین )شرح 
2 . شمس الشموس، آسمانی، ص55.

3 . امیر سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص154.
4 . هر چیزی پایه و اساسی دارد و اساس اسالم، دوست داشتن ما اهل بیت است. )مجلسی، بحاراألنوار، ج78، ص279(
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شود و ظاهرش آسیب هایى ببیند.1

كــه آن چــه الزم اســت، برخــورداری از واليــت  كنــد  ممكــن اســت ايــن ســؤال بــه ذهــن خطــور 

كــردن از آن هاســت. بــر ايــن اســاس، نیــازی بــه محبــت و مــوّدت آن هــا  اهل بيــت و اطاعــت 

احســاس نمى شــود. رهبــر معظــم انقــاب در مقــام پاســخ گويى بــه ايــن پرســش مى فرمايــد:
َةِفى

َ
الَمَوّد 

َّ
ِإل جًرا

َ
أ یِه

َ
مَعل

ُ
ك

ُ
سئل

َ
أ  اما یک بحث سومی وجود دارد و آن بحث موّدت است.»ُقلل

بكنید.  این ها  از  هم  اطاعت  باشید،  داشته  را  این ها  والیِت  دیگر؟  موّدت چیست  این  بى.«2  الُقر
مت 

ُ
ا سر  بر  بالیى  نباشد، همان  موّدت  این  گر  ا است.  پشتوانه  موّدْت  این  برای چیست؟  موّدت 

گذاشتند،  كنار  كه همین موّدت را  كه در دوران های اول بر سر یک عده ای آمد  اسالمی خواهد آمد 
گذاشته شد. بحث موّدت خیلی مهم است. این موّدت، با این  كنار  یج اطاعت و والیت هم  به تدر
ارتباط  ایجاد  یک جور  گفتن،  را  این ها  مصیبت های  ماجرای  می شود.  حاصل  عاطفی  ارتباطات 
گفتن، یک جور دیگر پیوند عاطفی است.3 عاطفی است؛ ماجرای مناقب این ها و فضایل این ها را 

ــه  ــوب ب ــار منس ــه آث ــتن ب گذاش ــرام  ــت، احت ــل اهل بي ــان فضاي ــب و بي ــل مصاي ــار نق كن در 

ايشــان نیــز از مصاديــق مــوّدت اهل بيــت و موجــب تقويــت ايمــان بــه شــمار مــى رود. تبیيــن ايــن 

موضــوع در بيــان آيــت اهلل مصبــاح يــزدی آمــده اســت:
در همه حال، باید به آثار منسوب به امام زمان، از جمله به نام و لباس روحانی كه زنده  كننده ی 
یم. آیا وقتی مردم، لباس روحانیان را می بینند، به یاد هیتلر و شاه  یاد حضرت است، احترام بگذار
 و امام زمانملعون می افتند؟! جز این است كه هركسی با دیدن این لباس، به یاد خدا، پیامبر
یند: اینان انسان هاى  می افتد؟! ممكن است برخی از مردم حّتی به روحانی ها فحش نیز بدهند و بگو
كرده اند؛ ولی وقتی لباس روحانیان را می بینند، به یاد  بدى هستند و لباس امام زمان را غصب 

دین می افتند. 
ی امام زاده، 

ّ
در درجه ی اّول، خود ما روحانی ها باید به لباسی كه می پوشیم، اهمّیت دهیم. وقتی متول

احترام امام زاده اش را نگه ندارد، نباید توّقع داشته باشد كه مردم به آن امام زاده احترام بگذارند. این 
كه اّول خودمان به این  توّقع از مردم كه به روحانی و لباس او احترام بگذارند، در صورتی بجا است 
یم.  یم. حّتی جا دارد هنگام گذاشتن عمامه، اّول آن را ببوسیم و بعد بر سر بگذار لباس احترام بگذار
بر تن دارند،  را  كه این لباس  كسانی  باید براى  از این رو  لباس روحانی، لباس پیغمبر است؛ 

یان صادق، ص306. 1 . مصباح یزدی، پندهای امام صادق به ره جو
2 . شوری، آیه23. 

3 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از طالب و روحانیون، 1388/9/22.
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یم؛ چه این لباس به تن خودمان باشد، چه به تن دیگران.  احترام قائل شو
كه  از اولیاى بزرگ خدا بوده است، نقل می كنند  كه   كشمیرى از مرحوم آیت اهلل سّید مرتضی 
 ،كفش او را جلو پایش می گذاشت، با ناراحتی می گفت: چرا فرزند فاطمه زهرا وقتی فرزندش 
جلوی پاى من كفش می گذارد؟! او به فرزند خود با این دید نگاه می كرد كه چون فرزند پیامبر است، 
احترامش واجب است. حاال من هم كه این لباس را پوشیده ام، باید به كسان دیگر نیز كه این لباس 
گر یك روحانی، هیچ فضیلتی نیز نداشت، باید براى لباسش  را پوشیده اند، احترام بگذارم. حّتی ا
كه ایمان من قوى تر، و محّبتم به  كار براى خودم منفعت دارد، نه براى او؛ چرا  كنم. این  یم  او را تكر

صاحب این لباس، یعنی پیامبر و امام زمان بیشتر می شود.
گر به لباس روحانیان  كنیم، ارزش این لباس، استوارتر باقی خواهد ماند؛ اّما ا گر این آثار را عملی  ا
كنیم، فردا هنگام آوردن نام مقّدس محّمد بن عبداهلل هم صلوات نمی فرستیم و در  بى احترامی 
گفته است؛  ییم: علی در نهج البالغه این طور  یج از بین می رود. مثال می گو نتیجه، ایمانمان به تدر
در حالی كه این طرز صحبت كردن، نشانه ی كمبود ایمان و احترام به مقام حضرت است، وگرنه چرا 

یم!1  اسم بزرگان دیگر را بدون احترام نمی بر

ب مى فرمود:
ّ

آيت اهلل شیخ احمد مجتهدی در مقام توصیه به طا
یرا آن بزرگواران در  ید؛ ز كنید نام اهل بیت را با عظمت ببر گر بعدها هم منبری شدید، سعی  ا
یید  ید. مثالً بگو اصل اساتید ما هستند و همه ی علوم به آن ها ختم می شود؛ لذا با احترام نام ببر
 از اهل منبر، 

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

كه  گفت. این گونه منبرها نور ندارد و من از این اشخاص بدم می آید؛ چرا  یند علی به فاطمه  می گو
را به هنگام صدا زدن، اسم  او  گر  ا ید علی،  كه به موالی متقیان علی می گو گر همان خطیب  ا

یى، ناراحت می شود.2 كوچكش را بگو

كــه جوانــى در مســجد احــكام مى گويــد و جلســه قــرآن برگــزار مى كنــد.  پيرمــردی شــنیده بــود 

كوچــک و بــزرگ، پيــر و جــوان و زنــان و مــرداِن بســیاری، پــای  كــه  هم چنیــن از مــردم شــنیده بــود 

بحث هــای ايــن جــوان مى نشــینند و پرسش هايشــان را بــا او مطــرح مى كننــد. پيرمــرد نشــانى 

كــرد تــا بــه بــزازی آقــا اســماعیل رســید. علــى در مغــازه پــدر نشســته  جــوان را پرســان پرســان پيــدا 

كنــار هــم مرتــب مى كــرد. پيرمــرد وارد مغــازه شــد؛ عصايــش را بــه ديــوار  بــود و طاقه هــای پارچــه را 

1 . مصباح یزدی، آفتاب ولیت، ص45.
کر، آداب الطالب، ص487. 2 . برخوردار شا



79 فصل اول: ابعاد معنوی-اخالقی

كــرد و پرســید: »پــدر جــان!  كنــاِر در نشســت. آقــای ارومیــان بــه او ســام  ی صندلــى  تكیــه داد و رو

چیــزی مى خواهیــد؟ بفرماييــد تــا برايتــان بيــاورم.« پيرمــرد از زيــر عینكــش او را نگريســت و گفت: 

گــر توانســتم جــواب  گفــت: »ا كســى از تــو چیــزی بپرســد، پاســخ مى دهــى؟« علــى  گــر  »ای جــوان! ا

گفــت: »جــوان! مــن در ســیمای تــو نــور هدايــت مى بينــم. آمــدم  گــر نــه، يــاد مى گیــرم.«  مى دهــم و ا

كــه بــا تــو كمــى صحبــت كنــم.« او زبــان ُپــر چــرب و نرمــش را بــه كار گرفت تــا نظر مثبــت اين جوان 

گفــت: اولیــن ســؤال ايــن  كنــد. آرام آرام پرســش هايش را مطــرح ســاخت. او  را بــه خــود جلــب 

يــارت بــرود و بگويــد: »يــا رســول اهلل! بــه فريــاد مــن بــرس  كنــار بقعــه ای بــرای ز كســى بــه  گــر  اســت، ا

كــن«، آيــا ايــن شــرک بــه خــدا نیســت؟ صــدا زدن مــرده و طلــب مــدد از او شــركى  و مــرا شــفاعت 

ــای ارومیــان  ــاره ی اهل بيــت نیســت! ...«. آق ــر درب ــه ی تطهی كــه آي ــى  ــزرگ اســت. اصــًا مى دان ب

گويــا ايــن پيرمــرد مى خواهــد مــرا محــک بزنــد.  گفــت:  وقتــى حرف هــای پيرمــرد را شــنید، بــا خــود 

كیســت و هدفــش از ايــن حرف هــای باطــل چیســت. ارومیــان بــا دقــت بيش تــری  بايــد بفهمــم او 

ــران هســتم.  ــاز شــنید: »ای جــوان! مــن هــم يكــى از پيامب ــه ب ك گــوش داد  ــرد  گفته هــای پيرم ــه  ب

قــدرت خدايــى هــم دارم و بــه مقامــش رســیده ام! مــن موعــودم و چــون در تــو لیاقت هــای بســیاری 

كــه بــه ســويم بيايــى و آييــن مــرا بپذيــری.« آقــای ارومیــان بــه محــض  ــو مى خواهــم  مى بينــم، از ت

كــه ايــن شــخص رئیــس فرقــه ی بهايى هاســت. همــان  شــنیدن ايــن حرف هــا، متوجــه شــد 

كــه مى گوينــد بــا وعــده ی فــراوان، مــردم را بــه دينــش دعــوت مى كنــد. او نگاهــى بــه پيرمــرد  اســت 

كــرم و امــام زمــان را از حفــظ خوانــد و از  كــرد، ســكوت را شكســت و آيــات نبــوت پيامبــر ا

گفــت و از حــاالت ائمــه و رفتارهــای آن بزرگــواران مثال هايــى آورد.  درســتى آيــه ی تطهیــر ســخن 

كــرد. بيــش از دو ســاعت بــا پيرمــرد مباحثــه 

كــرده بــود، آهــى كشــید و گفــت: »تــو حیــف هســتى جــوان!  كــه در خــود احســاس ناتوانــى  پيرمــرد 

كــن! آخــر  كــه داری، چــرا دعوتــم را نمى پذيــری؟! بــه وضــع خــودت نــگاه  بــا ايــن هــوش و دركــى 

گــر بــه مــن بپيونــدی، بــه تــو ســرمايه ای  كنــى؟! ا چطــور بــا ايــن ســرمايه ی انــدک مى خواهــى زندگــى 

عظیــم خواهــم داد تــا بــرای همیشــه در رفــاه و آرامــش باشــى. دختــری ثروت منــد و زيبــا نیــز بــرای 

همســری تــو برمى گزينــم و ماشــینى بــا يــک راننــده در اختیــارت مى گــذارم؛ خانــه ای بــزرگ نیــز بــه 
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تــو مى دهــم. آيــا نمى خواهــى ســرمايه دار شــوی؟ آيــا نمى خواهــى يــک عمــر در خوشــى زندگــى 

كــرد و بــا آرامــش تمــام  كوچــک پــدرش  كنــى؟« آقــای ارومیــان نگاهــى بــه در و ديــوار مغــازه بــزازی 

گمراهــى ام شــود،  كــه باعــث  گــر ســرمايه را خــدا بدهــد، مى خواهــم؛ امــا ســرمايه ای را  گفــت: »ا

هرگــز قبــول نمى كنــم!«

كتاب  تو  به  دارم.  برايت  ديگری  پيشنهاد  »پس  كرد:  پافشاری  باز  و  نبود  دست بردار  پيرمرد 

كاره ای جوان؟ بزازی به تو نمى آيد.« او پاسخ داد:  كن. چه  يس  مى دهم. آن ها را بخوان و تدر

»طلبه ام و در حال حاضر تحصیل مى كنم.« اين بار پيرمرد دستى به موهای سفید سرش كشید 

گفت: »دو ساعت وقتم به هدر رفت و افسوس  كافگى  كمى خاراند و سپس با  يش هايش را  و ر

كدام آن ها مثل  كرده ام؛ ولى هیچ  كه تیرم به هدف نخورد. من تا به حال با خیلى ها صحبت 

كه آدم اليق و محكمى هستى. بى شک،  تو قوی و محكم نبودند و تسلیم مى شدند. انصافًا 

ی صندلى بلند شد، سرش را پايين  كشید، از رو آينده ی خوبى داری.« پيرمرد آهى از ته دل 

انداخت و عصازنان از مغازه بيرون رفت. آقای ارومیان به ياد كودكى اش افتاد كه هرگاه با پدرش 

گاه شب تا صبح با خودش اين شعرها را  به مجالس دينى مى رفت، شعرها را حفظ مى كرد و 

كرده  يشه  يخت. عشق به اهل بيت از همان سال ها در وجودش ر مى خواند و اشک مى ر

كنون لحظه ای از او جدا نمى شد. همین سبب شد تا با تمام توان در شناساندن اسام به  بود و ا

مردم تاش كند. چشمانش پر از اشک شد و در همان حال به ائمه ی اطهار توسل جست 
و زير لب ذكر مى گفت و دعا مى كرد.1

 احتــرام بــه ســادات نیــز جلــوه ای از محبــت بــه اهل بيــت محســوب مى شــود و لــذا احتــرام 

كــه مرحــوم حــاج شــیخ عبــاس قمــى  ــه ســادات در ســیره ی علمــا مشــهود اســت. نقل اســت  ب

گــر ســیدى  يــادی قائــل بــود. ا نســبت بــه اهــل علــم، مخصوصــًا ســادات و اوالد پيامبــر، احتــرام ز

ــد ايشــان از مرحــوم  ــرد. فرزن ــه ســويش دراز نمى ك ــا ب ــر او تقــّدم نمى جســت و پ ــود، ب در مجلــس ب

گفتــه بــود:  كــه  كتــاب شــب هاى پيشــاور، نقــل مى كنــد  ــف 
ّ
ســلطان الواعظیــن شــیرازى، مؤل

و  را در دست داشتم  آن  روزى در سرداب سامّرا  بود،  منتشر شده  تازه  مفاتیح الجنان  كه  اّیامی  در 

1 . میرغنی، حیات نیکان )18(: آیت اهلل علی ارومیان، ص14ـ16.
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كرباس و عمامه ی كوچک نشسته و مشغول ذكر است.  یارت بودم. دیدم شیخی با قباى  مشغول ز
شیخ از من پرسید: این كتاب از كیست؟ پاسخ دادم: از محّدث قمی آقاى حاج شیخ عباس است 
یف می كنی!  یف ندارد. بى خود تعر گفت: این قدر هم تعر كردن از آن. شیخ  یف  كردم به تعر و شروع 
بان میاور[. كسی كه كنار  من با ناراحتی گفتم: آقا برخیز و از این جا برو ]و دیگر از این گونه سخنان بر ز
گفت: مؤدب باش، ایشان خود محّدث قمی هستند! من  یم و  من نشسته بود، دست زد به پهلو
كه دست ایشان را ببوسم؛ ولی آن  كردم و عذر خواستم و خم شدم  برخاستم با آن مرحوم روبوسی 

گفت: شما سّید هستید.1  مرحوم نگذاشت و خم شد دست مرا بوسید و 

3. زیارت اهل بیت

كــه مظهــر ديــن و خداونــد بوده انــد، در واقــع احتــرام بــه ديــن   يــارت اولیــای الهــى و ائمــه ز

كــه عیــن ديــن اســت.2 آيــت اهلل  ــدارد  ــا روح ديــن منافــات ن ــه تنهــا ب و خــدای متعــال اســت؛ و ن

يــارت را در رشــد معنــوی انســان بديــن صــورت تشــريح مى كنــد: مصبــاح يــزدی، چگونگــى تأثیــر ز
كردن، انسانیت رشد می كند؟! این یك مسأله ی قطعی علمی ثابت شده  و هم  چطور با یك سالم 
گر این عالقه تان را در عمل ظاهر  ید. ا كسی دوست هستید و به او عالقه دار درونی است. شما با 
كم كم یادتان می رود.  گر اظهار نكنید،  یت می شود. ا یاد، این عالقه رشد می كند و تقو كم یا ز كنید، 
یاد می كند.  ز را  باشد، محبت  از محبت  ناشی  برفت. پس هر چه  از دیده  برود، هر آن چه  از دل 
ارادت  كسی  گر به  ا یاد می شود.  ز كنید، محبتتان  برایش پول خرج  كسی هدیه ای بدهید و  گر به  ا
كسانی غزل سرایى و  كه  بان های مختلف عرض ارادت می كنید؛ تا می رسد به آن جایى  ید، با ز دار
یند و عاشقانه رفتار می كنند. ُخب بازار عالم با همین  مدیحه سرایى می كنند، عاشقانه سخن می گو
گر نشد، كم می شود.  گر این كارها انجام شود، روز به روز محبت بیشتر می شود و ا چیزها گرم است. ا
كردن  گر دوستت را ببینی و به او سالم نكنی، آیا دیگر محبت می ماند؟ پس حّتی یك سالم  شما ا
كه توجهش را جلب می كند؛  كند. چطور در اطراف انسان چیزهایى هست  یاد  می تواند محبت را ز
یشه ای در دل نداشته  گر ر ید: »السالم علیك یا اباعبداهلل!«. ا اما روزی چند مرتبه یادش می رود بگو
 یارت امام حسین بعین و روزهای دیگر آمد و یادی از ز گر شِب ار باشد، این اثر ظاهر نمی شود. ا
كسیِر كیمیا، كم كم ضعیف و كم رنگ و بى اثر می شود. بنابراین  نكردی، محبت این گوهِر عظیم، این ا
یارت ها هست، بى جهت نیست. باعث محبت بیشتر می شود؛ یعنی پیوند  این همه اهتمامی كه در ز

یت می شود و رشد می كند. روح شما با سیدالشهدا تقو

1 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص254.
کاروان عاشقان حسینی، زائران خمینی، 12 خرداد 1395. 2 . سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدی در جمع تعدادی از پاسداران 
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كه مربوط به شناخت مان است. این كه با  كنیم: اول مسائلی  یارت دو چیز را رعایت  گر ما در ز پس ا
چه كسی روبه رو هستیم، و بعد سعی كنیم كه كارمان را به قصد عبادت و با ادب انجام دهیم. این 

می تواند در ساختِن ما و در كماالِت روحی ما فوق العاده اثر داشته باشد.1

يــارت آن  كــه در قالــب ز در اين جــا بــه برخــى از نمونه هــای ارادت عالمــان دينــى بــه اولیــای الهــى 

كــرده اســت، اشــاره مى شــود:  ــى 
ّ
بزرگــواران تجل

زیارت امیرالمؤمنین

يكــى از عالمــان و مدرســان قــم، قصــد تشــّرف بــه عتبــات را داشــت. امــام در ديــدار با ايشــان 

ی و حــوزه ی علمیــه ی نجــف، جــای مباحثــات  يــارت بــه عتبــات مــى رو فرمودنــد: شــما بــرای ز

كــه بــه ديــدن شــما مى آينــد، ممكــن اســت بحث هــای علمــى را شــروع  كســانى  طلبگــى اســت. 

يــارت بــاز ندارنــد و ســفر شــما بــا ديــد و  كننــد. مواظــب بــاش بحث هــای طلبگــى، شــما را از ز

يــد.2  بازديــد بــه اتمــام نرســد. شــما هــدف ديگــری دار

كــه در دوران حضــور در نجــف اشــرف، از فیــض  خــود حضــرت امــام نیــز مقّیــد بودنــد 

گردان امــام نقــل مى كنــد:  يــارت حــرم مطّهــر امیرالمؤمنیــن بهره منــد شــوند. يكــى از شــا ز
 بیمار یا ممنوع  السفر  بودند 

ً
در طول سیزده سالی كه امام در نجف بودند، به جز شب هایى كه احیانا
 رأس ساعت معّینی به حرم می رفتند. 

ً
یا به كربال مشّرف می شدند، دقیقا

كه ما به حرم مطّهر  یاد اتفاق می افتاد  گردان ایشان بسیار جالب بود. ز یارت امام برای شا كیفیت ز
یارت  كردن امام را نگاه می كردیم. طلبه ها بیش تر ز یارت  حضرت امیر می رفتیم و فقط از دور، ز

یارت امام را تماشا می كردند. آیت اهلل امینی و ز
یارت را بخوانند و جای خاصی بود كه  امام هر شب به حرم مشرف می شدند و مقّید بودند كه متن ز
یارت  یارت امام خیلی طوالنی می شد. ز ایشان به آن جا می رفتند و از روی مفاتیح دعا می خواندند. ز
یح می ایستادند  كنار ضر یارت و مستحبی می خواندند. بعداز اتمام نماز و دعا، در  عاشورا و نماز ز
 جالب بود و حالت امام در دعا 

ً
یارت امام واقعا كیفیت ز یارت »امین اهلل« می خواندند.   ز

ً
و ظاهرا

كامل، عمق اتصال روحی و  كه به طور  از خود بى خود شدن بود  یارت، یک حالت  ز خواندن و 

1 . درس اخــالق آیــت اهلل مصبــاح یــزدی، راز و نیــاز )شــرح مناجــات خمــس عشــر(، قــم، دفتــر مقــام معظــم رهبــری، جلســه چهــل و هشــتم، 
.1386/12/8

کد مطلب: 1460/231626.  ،یارت حضرت علی کشوردوست، ماه تابان، بخش چهارم، ز کتابخانه مرکز اطالع رسانی غدیر،   . 2
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یارتشان می كردند، آشكار بود. كه ز یح و مزار و امامی  معنوی با صاحب ضر
 روزی چند نفر خدمت امام رفتند و به ایشان گفتند، بهتر است شما برنامه ی مخصوص برای رفتن به 
ید. هر شب و هر صبح به حرم رفتن برای  حرم داشته باشید. مثاًل هفته ای یک یا دو مرتبه مشّرف شو
گهان چهره ی امام تغییر  مراجع، شكل خوبى ندارد! با توجه به سن شما، رعایت مسأله الزم است. نا

یای علم امیرالمؤمنین بخوابد و تشنه بخوابد!1 كرد و فرمودند: واهلل ظلم است كه كسی در كنار در

ــارت امیرالمؤمنیــن در زندگــى خــود  ي ــاره ی تأثیرهــای ز شــهید آيــت اهلل محمدباقــر صــدر درب

نقــل مى كنــد:
آن  قبر  برابر  در  و  می  رفتم   امیرالمؤمنین امام  حرم  به  ساعت  یک  شب،  هر  طلبگی ام،  ایام  در 
حضرت می نشستم و به درس ها و مطالب علمی خود فكر می كردم. معتقد بودم كه از جو حرم و روح 
كسی هم غیر از  كردم و  كار را ترک  پاک و مطهر امیرالمؤمنین الهام می گیرم. پس از مدتی، این 
خدای خودم خبر نداشت.« چندی بعد، یكی از بانوان اقوام ایشان، حضرت امیرالمؤمنین را به 
یید او هر شب می آمد و نزد ما درس می خواند. چرا این  كه می فرماید: »به باقر بگو خواب می بیند 

كرده است؟«2 كار را ترک 

آيت اهلل ايازی نیز با اشاره به خاطرات دوران تحصیل در نجف مى گويد: 
كردم: یا امیرالمؤمنین! از آغاز ورودم به نجف تا  دو درخواست از حضرت داشتم: یكی آن كه عرض 
هنگام مراجعت، میهمان شما هستم و جز این باب، به هیچ بیتی از بیوت، عرض ادب نمی كنم؛ و 
َنا

َ
كه این همه راه آمده ام محضر شما برسم. چون رسول اهلل فرمود: »أ دومین حاجتم این است 

َمْن ِب
ْ
َقل كه »َیْقِذُفُهاُلِفى بنده به خاطر همان علم حقیقی و نوری  َباُبَها«.3   َعِلّىٌ  َو ِم

ْ
ِعل

ْ
ل
َ
ا َمِدیَنُة

گرچه به درس و بحث معمولی و قیل و قال می پردازم؛  كنم. ا كسب  َیشآُء«4 ]است[، آمدم تا آن را 
... «.5 

ً
َجّما

ً
ما

ْ
ِعل

َ
َهاُهَنال كمیلِإّنَ ولی همه این ها به خاطر رسیدن به آن علومی است كه فرمودید: »یا

الموحدين  مولى  حضرت  عنايت  از  بهره مندی  و  خود  اخاص  و  جديت  با  ايشان  البته 
امیرالمؤمنین على به اين دو خواسته دست يافت و به مراتب عالى علمى و معنوی رسید.6

کرده است. )همان(  یارت  که خداوند را در عرش ز کسی است  کند، مانند  یارت  کس، قبر اباعبداهلل را در شط فرات ز 1 . هر 
ری بر زندگانی شهید بزرگ آیت اهلل سید محمدباقر صدر«، پیام حوزه، ش13، بهار 1376. 2 . »مرو

3 . من شهر علم و علی در آن است. )مجلسی، بحاراألنوار، ج10، ص445(
ــرار می دهــد. )ر.ك: مجلســی،  کــه بخواهــد، ق کســی  ــد در قلــب  کــه خداون ــوری اســت  ــْن َیشــآُء؛ علم ن ــِب َم

ْ
ــی َقل ــُه اهلل  ِف ــوٌر َیْقِذُف ــُم ُن

ْ
ِعل

ْ
ل

َ
4 . أ

همــان، ج1، ص224؛ غزالــی، مشــکاة النــوار، ص325(
5 . نهج البالغه، حکمت 147.

6 . »فرزانگان: آیت اهلل حاج شیخ ابوالحسن ایازی«، مجله افق حوزه، ش292، 17 آذر 1389، ص14.
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زیارت امام حسین

يــارت حضــرت اباعبــداهلل تأثیــر معنــوی شــگرفى در زندگــى دارد. امــام رضــا در ايــن  ز

مى فرماينــد:  خصــوص 

َكَمْنَزاَراَلَفْوَق]ِف[َعْرِشه.1 َكاَن ُفَراِت
ْ
ال ِبَعْبِداِلِبَشّطِ

َ
َمْنَزاَرَقْبَرأ

مه طباطبايى نقل مى كند:
ّ

گردان مرحوم عا يكى از شا

ــر امــام حســین و شــركت در مجلــس  ــكاء ب ــه توّســل و ب ــد، ب شــنیدم وقتــى در عتبــات بودن

ــد:  ــه نقــل از اساتیدشــان مى فرمودن عــزاداری مراقبــت داشــتند و در دســتورهای اخاقــى خــود ب
 یت نرسید و گشایش و فتح بابى نكرد، مگر در حرم مطهر امام هیچ كس به هیچ مرتبه ای از معنو

یا در توسل به آن حضرت.2

يارت آن بزرگوار بوده و در هر  كه عالمان دين، همواره مقّید به ز به جهت اين تأثیر معنوی است 

موقعیتى به آن پايبند بوده اند. در اين جا به نمونه هايى از تمّسک به اهل بيتاشاره مى شود.

    آقای حاج سّید هاشم حّداد مى فرمايد:
ی 

ّ
معل كربالی  به  اشرف  نجف  از   الحسین اباعبدهلل  حضرت  یارت  ز برای   قاضی مرحوم 

كوچه و بازار می آمیختند. هیچ گاه نشد در مسافرخانه و ُفندقی بروند، بلكه  می آمدند و با سایر زّوار 
كنار خیابان روی خاک می خوابیدند. بسیاری  همواره به مساجد و مدارس می  رفتند و چه بسا، 
كه در صحن مطّهر، مكانی برای توّقف بود، در خوِد صحن بیتوته می نمودند. تا صبح به  از اوقات 
یارت، نماز و دعا مشغول بودند و به هنگام خواب، روی سنگ فرش صحن، عبایشان را بر خود  ز
كشیده و می خوابیدند. مرحوم قاضی می فرمود: من در تمام نقاط صحن مطّهر خوابیده ام. در 
تمام مّدت عمر كه به این جا مشّرف بوده ام، هر شب در نقطه ای  بیتوته كرده و خوابیده ام؛ طوری كه 

كه در آن نخوابیده باشم.3 جایى به قدر وسعت بدن من یافت نمی شود 

آيت اهلل قاضى در مقام تشريح اهمیت رفت و آمد بين الحرمین مى فرمود:
یف حضرت اباعبداهلل و حضرت اباالفضل، از سعی بین صفا  ثواب رفت و آمد بین حرم شر

و مروه بیش تر است.4 

کامل الزیارات، ص147. یه،  1 . ابن قولو
2 . نظری، آن مرد آسمانی، ص42 و 43. 

3 . قاضی، آیت  الحق، ج1، ص124.
4 . شمس الشموس، عطش، ص227.
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يارت  يكــى از ارادت منــدان عامــه شــهید ســید عــارف حســین حســینى نیــز عشــق ايشــان را در ز

محبوبــش چنیــن توصیــف مى كنــد:
از نجف تا كربال هشتاد كیلومتر است. عالمه سید عارف حسین حسینی وقتی پیاده به كربال مشّرف 
می شد، فقط برای نماز و ناهار توقف می كرد و این راه را یک روزه می پیمود. ما تا یک روز قدرت 
به حرم حضرت سیدالشهداء مشّرف  به محض رسیدن،  ولی سید عارف  نداشتیم؛  برخاستن 

گرد و غبار سفر به خدمت موالی خود شرف حضور یابیم.1  می شد و می گفت: ما باید با 

درباره ی عامه امینى نیز آمده است: 
یارت سید و ساالر شهیدان، حضرت  چه بسیار بود كه با پاى پیاده مسیر نجف تا كربال را به عشق ز
اباعبداهلل الحسین می پیمود. این مسیر را با تنی چند از دوستانش حدود سه روز طی می كرد. در 
طی مسیر، از روستاهایى كه گذر می كرد، از امر به معروف و نهی از منكر و پند و اندرز و راهنمایى هاى 
یارت حرم ملكوتی  كربال، هّم و غمی نداشت تا خودش را به ز دینی فروگذار نبود. پس از رسیدن به 
یر بود، وارد حرم می شد و  كه بر وجنات و رخساره اش اشك سراز امام حسین برساند؛ در حالی 
یارت های  این به خاطر شّدت سوز و گداز و آتش عشقی بود كه در وجود این بزرگوار شعله ور بود. ز
مه در مجالس ائمه  كه عالّ گونه  كمتر از دیگران دیده شده است؛ همان  كه  گونه اى بود  مه به  عالّ

یه و زارى، حالتی مخّتص به خود داشت.2  گر معصومین به دلیل كثرت 

يارت اباعبداهلل الحسین را در موفقیت  مرحوم عامه امینى خود با بيان خاطره ای، تأثیر ز

كتابى ناياب بيان مى كند: برای يافتن 
كردم. پس از  كتاب »ربیع األبرار« زمخشری پیدا  كتاب الغدیر، نیاز به مالحظه  در ارتباط با تألیف 
كه نسخه ای از آن نزد شیخ محمد سماوی است. به او مراجعه  مدت ها جست وجو، اطالع یافتم 
كاشف الغطا را  كرد. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و پس از او مرحوم  كردم. از دادن نسخه امتناع 

كتاب از او ناامید شدم. گرفتن  كنند و من از  كردم. آنها هم نتوانستند او را قانع  واسطه 
روزی در حرم مطهر امیر المؤمنین نشسته بودم. دیدم عربى روستایى آمد و فرزند بیمار خود را 
گفت: من شفای فرزندم را از تو می خواهم. سپس برای  یح قبر مطهر بست و خطاب به امام  به ضر
انجام كاری بیرون رفت. من كه مشغول دعا و نماز بودم، منتظر ماندم ببینم كار این روستایى به كجا 
می كشد. چیزی نگذشته بود كه دیدم بچه شفا گرفت و در حالی كه كاماًل سالم بود، از جا برخاست. 

 یا علی!« و رفت!
ً
به فاصله ی اندكی عرب آمد و پس از مشاهده ی فرزند سالم خود گفت: »شكرا

کرمانشاهانی، مجمع ملکوتیان، ص112. 1 . مجله شاهد یاران، ش50، ص26؛ 
کری، همرهی خضر، ص29ـ30. 2 . شا
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من وقتی دیدم یک عرب روستایى به این سادگی، حاجت خود را از موال می گیرد؛ ولی من نمی توانم 
یسم، به حاجت خود كه تهیه ی یک نسخه كتاب است، برسم،  باره ی موال می نو برای كتابى كه در
كار  كار می كنم؟! من برای شما  كه  متأثر شدم و خیلی به من برخورد. با خود  گفتم: مگر من برای 
یا، موال را دیدم كه با مالطفت  می كنم! چرا...؟ با ناراحتی به خانه رفتم و با تأّثر خوابیدم. در عالم رؤ

فرمود: تو با او خیلی فرق داری. برو كربال، آن چه می خواهی از فرزندم بگیر!
یارت  ز به  ابتدا  شدم.  كربال  عازم  و  گرفتم  وضو  برخاستم،  خواب  از  بود.  صبح  اذان  نزدیک 
كردم شاید مقصود  فكر  اما خبری نشد.  مّدتی هم نشستم؛  یارت،  ز از  رفتم. پس   سّیدالشهدا
یارت او رفتم. آن جا هم خبری نشد! با خود  حضرت از »فرزندم«، حضرت ابو الفضل باشد. به ز
 به حرم سّیدالشهدا آمدم. 

ً
یارت او می رفتم. مجددا یق باب الحسین به ز گفتم: شاید باید از طر
كه این چه وضعی است؟... باز هم خبری نشد! خیلی ناراحت شدم 

در این حال، یكی از منبری های كربال به نام شیخ محسن ابوالحّب را دیدم. از من پرسید: چرا این جا 
با اصرار ایشان  بروم. قبول نكردم. باألخره  از من خواست به منزلش  را نگفتم.  نشسته اید؟ ماجرا 
ید یا... ؟  پذیرفتم و به منزلش رفتم. وقتی وارد منزل شدیم، از من پرسید: می خواهید به كتابخانه برو
گفتم: به كتابخانه می روم. او متوجه شد كه صبحانه نخورده ام. رفت برای تهیه ی صبحانه. من وارد 
كتاب ربیع األبرار  كتابى را برای مطالعه برداشتم. با شگفتی دیدم  كتابخانه ی او شدم. دست بردم 
كه نزد ایشان  كتاب، نسخه ای دیگر هم وجود دارد  زمخشری است! تا آن موقع نمی دانستم از آن 
یه و شیون مرا شنید. آمد ببیند چه خبر است. دید  گاه صداى گر است. در این حال، صاحب خانه نا
كه مشكلی برای من پیش آمده. پرسید:  كرد  یم. تصور  كتابى در دست من است و به شدت می گر
كه  كردم  كردم؛ و اضافه  یف  كتاب و خواب را برای او تعر یان  یستن، جر گر چه شده؟ بعد از مدتی 

كتاب، حواله ی امام است. اآلن فهمیدم این 
شیخ محسن گفت: عجب! این حواله امام است؟! مدتی قبل، یكی از كتاب فروش های مهم بغداد، 
كتابى را دارم، از من خواست آن را به قیمت هزار دینار  به نام قاسم رجب، وقتی فهمید من چنین 
كنون آن را به شما هدیه می كنم. نپذیرفتم و گفتم: فقط می خواهم آن را مطالعه  بخرد!1 من ندادم؛ و ا

كنم؛ اما باآلخره شیخ محسن با اصرار كتاب را به من هدیه داد.2

كربای حسینى نوشته اند: يارت  در مورد جّديت فرزند برومند حضرت امام در تشرف به ز
كه ایشان مقّید بود  یكی از خصوصیات مرحوم حاج آقا مصطفی، فرزند شهیِد امام خمینی این بود 
یارت هاى مخصوصه ی امام حسین. در سال،  به پیاده روى ]از نجِف اشرف[ به كربال، در تمام ز

1 . با این مبلغ در آن وقت، دو خانه قابل خریداری بود )راوی(.
2 . محمدی ری شهری، خاطره های آموزنده، ص29ـ31.
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بعین، اّول و نیمه ی رجب ـ كه مردم از نجف به كربال  معموالً چند مناسبت بود ـ ١5 شعبان، عرفه، ار
كه كف  گاهی می شد  كربال می رفتند.  پیاده می رفتند و ایشان نیز هر سال در چند مناسبت، پیاده به 
كاماًل مجروح می شد؛ ولی باز هم به راه رفتن  كه خونابه از آن راه می افتاد و  پاى او تاول هایى می زد 

ادامه می داد.1

زیارت امام رضا

يــارت امــام رضــا تقّیــد داشــتند. در  كودكــى و نوجوانــى بــه ز رهبــر معظــم انقــاب از دوران 

مــورد اهتمــام ايشــان آمــده اســت:
یارت پدر بود.  سید علی ]خامنه ای[ مدتی را هر شب با پدرش به حرم امام رضا می رفت. همراه ز
یارت جامعه« را از روی مفاتیح می خواند.  یارت طوالنی امام خود عالقه مند بود؛ او نیز »ز پدر به ز

»یک شب كه از حرم آمدیم بیرون، به پدرم گفتم: آقا من امشب »جامعه« را از حفظ خواندم«.2

آيــت اهلل ســید جعفــر شــبیری زنجانــى، اهتمــام حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای از ابتــدای طلبگــى به 

يــارت امــام رضــا را اين چنیــن توصیــف مى كننــد: ز
با این كه سنشان كم بود و هفده ساله بودند، یادم می آید كه ایشان دعای كمیل را از حفظ داشتند. 
یارت  كه با ایشان به حرم می رفتیم. من خیلی از ز یارت مشّرف می شدند  هفته ای یكی دو شب را ز
یارت عاشورا به  طور  خواندن ایشان خوشم می آمد و تنها سالی كه دهه ی اول محرم، تمام ده روز را ز
كه در مشهد بودم. هر روز می رفتیم باالی پشت بام مدرسه ی نواب  مرتب خواندم، سال 1335 بود 
كه تمام می شد،  یارت عاشورا می خواندیم، بعد  گنبد حرم حضرت رضا پیدا بود ـ اول ز - آن جا 
كه روحیه ی انقالبى داشتند. با  كه معموالً مقدسین مشهد و آن هایى  می رفتیم روضه؛ روضه هایى 
كه تماس می گرفتیم، در خدمت ایشان بودیم؛ و خدمت مرحوم آیت اهلل آقای سید یونس  علمایى 

اردبیلی یا بعدها خدمت مرحوم آیت اهلل میالنی و آیت اهلل قمی می رفتیم.3

يــارِت آمیختــه بــا معرفــِت آيــت اهلل بهاءالدينــى را، بــا نقــل  كبــر مســعودی نیــز ز آيــت اهلل على ا

مى دهــد:  شــرح  خاطــره ای 
یارت امام رضا به مشهد مشرف شده و از طرف مسجد  شنیدم كه آیت اهلل بهاءالدینی برای ز

1 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص190ـ191.
2 . بهبودی، شرح اسم، ص51.

کــد مطلــب:  3 . ســایت دفتــر نشــر و حفــظ آثــار حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای،  »خاطــرات آیــت اهلل شــبیری زنجانــی از رهبــر انقــالب«، 
یــخ: 1390/3/8. 12554، تار
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گوهرشاد تا نزدیک دِر حرم مطهر رفته و پس از عرض سالم، از همان جا برگشته، بدون آن كه داخل 
یم َدِم در، سالم می كنیم، جواب  حرم شود. از ایشان پرسیدم: چرا داخل حرم نشدید؟ فرمود: می رو

می دهند، برمی گردیم!1

ــه  ــتانى ب كوهس ــت اهلل  ــه آي ك ــت  ــرت اس ــارت آن حض ي ــت ز ــن ارزش و اهمی ــت همی ــه جه ب

كــرد:  ــود، چنیــن موعظــه  كــه جهــت ادامــه ی تحصیــل عــازم مشــهد مقــدس ب ــى  يكــى از طاب
را مالمت  او  مردم  بمیرد،  از تشنگی  و  باشد، آب نخورد  و تشنه هم  باشد  كنار چشمه ای  آدم  گر  ا
می كنند و او را عاقل نمی دانند. شما می روی كنار چشمه ی جوشان امامت و والیت. نكند كه از آب 

ِل والیت استفاده نكنی و تشنه برگردی!2 زال

زیارت حضرت معصومه

كــه تحقــق  حضــرت معصومــه از چنــان جايگاهــى در نــزد خداونــد متعــال برخــوردار اســت 

گــر مهاجــرت مرحــوم  انقــاب اســامى ايــران، يكــى از بــركات بــارگاه دختــر امــام هفتــم اســت. ا

آيــت اهلل حــاج شــیخ عبدالكريــم حائــری يــزدی بــه قــم و تآســیس مركــز علمــى در جــوار مرقــد آن 

بزرگــوار نبــود، هجــرت حضــرت امــام بــه آن حــوزه ی پيشــرو اتفــاق نمى افتــاد و چــه بســا امــروز 

خبــری از انقــاب ارزش منــد اســامى هــم نبــود. بــا توجــه بــه ايــن بــركات فوق العــاد ه ، طــاب علــوم 

كرامــت، نهايــت  يــارت آن بانــوِی  دينــى بايــد قــدر ايــن فرصــت اســتثنايى را بداننــد و از توفیــق ز

اســتفاده را ببرنــد. 

كــه در »كهــك« اقامــت داشــت و بــه تحقیــق و بررســى  ماصــدرا ايــن فیلســوف بــزرگ، هنگامــى 

گــه گاه از »كهــك« بــه قــم مى آمــد و بــراى حــّل مشــكات علمــى،  مســائل فلســفى مى پرداخــت؛ 

ــه حــرم  از روح مقــدس حضــرت معصومــه اســتمداد مى جســت.3 رعايــت آداب تشــّرف ب

مطهــر حضــرت معصومــه از ســوی بــزرگان، دلیــل ديگــری بر جايــگاه واالی آن بزرگوار اســت.

 يكى از اساتید اخاق حوزه علمیه قم فرمودند: 
حرم  از  خروج  هنگام   خمینی امام  و   بروجردی العظمی  آیت اهلل  كه  كردم  مشاهده  مكّرر 

1 . محمدی ری شهری، همان، ص316.

کوهستانی، بر قله پارسایی، ص303.  . 2
3 . مختاری،  همان، ص197.
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مقدس  یح  به ضر پشت  ادب،  رعایت  برای  و  می آمدند  معصومه عقب عقب  مطهر حضرت 
نمی كردند.1

زیارت سایر امام زادگان

يــارت ســاير امــام زادگان نیــز از ارزش و اهمیتــى خــاص برخــوردار اســت. حضــرت آيــت اهلل  ز

فرمودنــد:  ايــن خصــوص  در   بهجــت
بس  همین  تشیع  مذهب  عظمت  برای  است!  شده  دیده  كراماتی  چه  امام زاده ها  از  می داند  خدا 
یاد است. عده ای از  یم چه می شود؟! در شمال ]كشور[، امام زاده ها ز گر سراغ ائمه برو است. ا
آن ها هم به اسم سلطان و شاه نامیده می شوند و معلوم می شود این ها در آن جا حكومت و امنیت 
كه  یرش نهری جاری است و دو مار در آن جا هست  داشته اند. دو امام زاده در محلی است و در ز
گر كسی خوب باشد  خود بنده دیده ام. هر كس به آن جا می رود، مارها به او خیره می شوند. گفته اند ا
گر بد باشد، اذیت می كنند! بنده نشنیده ام كسی در آن آب رفته  و به آن جا برود، كاری با او ندارند و ا
كه می گفتند هركس در دست بگیرد و حاجت خود را در نظر  باشد؛ ولی روی آن امام زاده سنگی بود 
گر قرار باشد آن حاجت روا بشود، آن سنگ تكان می خورد، وگرنه تكان نمی خورد! بنده در  بگیرد، ا
سن هفت الی نه سالگی بودم. رفتم و آن سنگ را در دست گرفتم؛ ولی نمی دانستم چه نّیتی بكنم. 
كرد به تكان خوردن! و   سنگ شروع 

ً
كربال می روم یا خیر؟ فورا كه آیا  گذشت  همان وقت به خاطرم 

كه مشّرف شدم.2 چیزی نگذشت 

زیارت مسجد جمکران

يــارت مســجد جمكــران هســتند، طــاب علــوم  كــه خــود مقّیــد بــه ز رهبــر معظــم انقــاب اســامى 

دينــى را بــه بهره بــرداری از آن جايــگاه معنويــت فــرا مى خواننــد: 
را  خودتان  جوانی  در  می گیرد.  شكل  جوانی  در  بنیه  این  جوان!  فضالى  و  طالب  یز!  عز برادران 
كه تصور  ید؛ شما روزگارهاى مهم و حساسی را در پیش خواهید داشت. ... برخالف آن چه  بساز
می شود، این كارها در دوران جوانی بسیار آسان تر است. به سن ماها كه برسید، كار مشكل تر خواهد 
نماز شب  رعایت شود.  بایستی  ارزش  این  ارزش هاست؛  آن  از  یكی  تدین،  ارزش  بنابراین،  شد. 
كردن و به  یارت رفتن، توسل  گفتن، متوجه خدا بودن، ز خواندن، نافله خواندن، دعا خواندن، ذكر 
مسجد جمكران  رفتن، سازنده است. این ها شما را پوالدین خواهد كرد. نمی شود یك حوزه ى ایده آل 

1 . همان، ص274.
2 . شمس الدین،  حدیث دلتنگی، ص110ـ111.
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داشته باشیم؛ در حالی كه این چیزها در طالبش نباشد.1

يارت مسجد جمكران اشاره مى كند: آيت اهلل بهاءالدينى نیز به بيان تأثیرهای عجیب ز
كه دسته جمعی پیاده به جمكران می رفتیم. رفقای ما می ماندند و ما تنها  یک وقتی عده ای بودیم 
كه هشت ـ نه مرتبه، من  كردم، این بود  برمی گشتیم و از چیزی هم وحشتی نمی كردیم. آ ن چه حس 
كسالتی داشتم. مقابل جمكران كه می رسیدم حالم خوب می شد. خیال می كردم این مال یک فرسخ 

كه آمده ام. بعد دیدم نه، چیز دیگری بوده است.2 و نیم راهی بوده است 

هم چنین آيت اهلل محمدی ری شهری مى گويد: 
باره ی مسجد جمكران چیست، فرمود: چیزی  آیت اهلل بهاءالدینی در پاسخ این جانب كه نظر شما در
كرده و ناراحتی ها  یب ده  بار در ُمحاذات3 آن، حال من تغییر  كه قر كه من خود دیده ام، این است 

برطرف شده است.4

4. توسل به اهل بیت

 رمــز ســعادت و موفقیــت شــیعیان در دنیــا و آخــرت، رابطــه ی قلبــى و روحــى بــا اهل بيــت

ی، مجالــس و محافــل مذهبــى  و توســل مــداوم بــه ســاحِت مقــدس ايشــان اســت؛ از ايــن رو

ــای  ــل ها و اتصال ه ــن توس ــده ی اي كنن ــت  ــى و تقوي ــق روح ــای عمی ــر آن رابطه ه ــد ايجادگ مى باي

ــد. ــوی باش ژرف معن

ــه  ــرت، توج ــا و آخ ــات دنی ــى از آف ــز ايمن ــق و رم ــوی ح ــه س ــلوك ب ــیر و س ــروزی در س آری، راز پي

ــت رابطــه ی قلبــى  ــا تقوي ــان حق جويــى اســت. ب ــه اهل بيــت، آن مقتداي و توســل مــداوم ب

ــه  ــه ب ــايه ی توج ــژه در س ــه وي ــان، ب ــدس ايش ــود مق ــه وج ــدام ب ــه م ــواران و توج ــا آن بزرگ ــى ب و روح

كــه  بــدان مقــام نايــل آييــم  ســاحت مقــدس مواليمــان ولى عصــر )ارواحنــا فــداه(، مى توانیــم 

همــواره مشــمول عنايت هــای ويــژه و دعاهــای خالصانــه آن حضــرات باشــیم.

ــش را  ــد و خوي ــاه جوي ــان پن ــزد و از ايش ــى بگري ــن اله ــای ام ــن پناهگاه ه ــوی اي ــه س ــى ب ــر آدم گ ا

ــا  كــه ب ــا آن جــا  ــر مى شــود ت ــه ايشــان نزديــك و نزديك ت يــج ب ــه تدر ــد، ب گردان وقــف و فنــای ايشــان 

1 . سخنرانی مقام معظم رهبری در اجتماع طالب و فضالى حوزه ى علمیه ى قم، 1370/12/1.
2 . اسدی، سلوک معنوی، ص114.

3 . روبه رو.
4 . محمدی ری شهری، خاطره های آموزنده، ص320.
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وجــود مقــدس ايشــان، پيونــد روحــى مى يابــد. ايــن توجــه و پناه جويــى، بايــد بــا پذيــرش ايمانــى 

كــردار ايشــان همــراه شــود تــا آن پيونــد واالی روحــى بــه دســت آيــد؛ وگرنــه توســل  گفتــار و  و عملــى 

بــدون عمــل، فايــده ی چندانــى نخواهــد داشــت.

-توســل حقیقــى، در واقــع پيونــد قطــره ای ناچیــز بــه اقیانوســى بيكــران از عظمــت، معنويــت و 

نورانیــت اســت؛

كننده ی انسان است در مقابل همه ی آفات و باهای دنیا و آخرت؛ -مصون 

-سد سديدی است در مقابل وسوسه های شیاطین جّنى و انسى؛

كننده ی احساس تنهايى و وحشت است به ُانس و يگانگى و وحدت؛ -تبديل 
-روشنى بخش دل هاست و زمینه ساز نورافشانى برای ديگران.1

آيت اهلل سعادت پرور، توسل به اهل بيت را مايه ی سعادت بشر دانسته، مى فرمايد: 
یزان من! هر چه برای بشر از سعادت دنیوی و اخروی و ملكوتی به دست می آید، از این راه  ای عز

ید.2 است. دست از دامنشان بر مدار

هم چنین آيت اهلل مجتهدی، رمز موفقیت خود را توسل به اهل بيت برمى شمرد:
یكی از رموز موفقیت من، توّسل بوده است؛ و این كه ما به ائّمه اطهار توسل می كنیم، شرک نیست، 
یم نزد آن هایى كه پیش خدا آبرو دارند تا شفاعت ما را بكنند.3  یم، می رو بلكه چون خودمان آبرو ندار

ــر  ــما در ام ــت ش ــت موفقی
ّ
ــه عل ك ــردم  ك ــؤال  ــى س ــت اهلل يثرب ــت: »از آي ــز مى گف ــّاب نی ــى از ط يك

4.»تحصیــل چــه بــود؟ آقــا فرمــود: توّســات بــه اهل بيــت عصمــت و طهــارت

ــل در  ــر توس ــه تأثی ــود، ب ــت ب ــه اهل بي ــل ب ــه توس ــد ب ــود مقّی ــه خ ك  ــدی ــت اهلل مجته آي

موفقیــت طــاب اشــاره مى كنــد:
یه و شركت در مجالس اهل بیت است. به تجربه ثابت شده است  گر یک راه توسل، روضه و 
كسانی كه در طلبگی، مقّید به شركت كردن در مجالس اهل بیت بودند و روضه می خواندند یا 

کوثر، ص51ـ52. ل  1 . مصباح یزدی، جامی از زل
ر، پندنامه سعادت، ص24. 2 . سعادت پرو

3 . برخوردار فرید، همان، ص232.
گلشن ابرار، ج 6، ص176. 4 . جمعی از پژوهشگران، 



الگوهای اخالقی طلبه مطلوب92

یه می كردند و به سینه می زدند، نسبت به دیگران، موفقیت بیش تری داشته اند.1 گر
كه هیچی  كتابخانه درس می خواندند. این ها را ما دیدیم  وقتی ما روضه داشتیم، بعضی می رفتند 
نشدند. هرجا دسته سینه زنی و عزادارای دیدی، خودت را قاطی آن ها كن و مواظب باش مبادا علم 
گوشه ای فقط نظاره گر باشی! بلكه برو جلو و سینه  و مدرک و لباس برای تو غرور و تكبر بیاورد و در 

یا و شركت در عزاداری، دست ما را هم بگیرند.2 بزن. شاید به خاطر آن مردم بى ر

كــه بــرای عــزاداری، برنامــه ی ويــژه داشــته باشــید و مبــادا دچــار  كیــد داشــتند  هم چنیــن ايشــان تأ

افــراط شــويد و بــه درس و بحــث شــما آســیب بزنــد.3 در جــای ديگــر ايشــان پيونــد بــا واليــت را بــه 

كــرده، مى فرمايــد:  پيونــد درخــت تشــبیه 
ین  گر پیوند بزنند، میوه اش شیر ین و خوش مزه نمی شود؛ ولی ا گر درختی را پیوند نزنند، میوه اش شیر ا
یه  ین بشود و پیوند طلبه، همین گر و عالی می شود. طلبه هم باید پیوند والیت بخورد تا میوه اش شیر
گر می خواهید ائمه اطهار از شما طالب راضی باشند، باید تمام شهادت ها  و سینه زنی است. ا
یه نداشته باشی،  گر سینه زنی و گر و وفات هایى كه در حوزه برقرار می شود، شركت كنی و سینه بزنی. ا
گذاشتن پیش من بیایند، از قیافه  كه برای عمامه  پیوند نمی خوری؛ و طلبه های این حوزه، زمانی 
نه  و روضه، جزء درِس ماست.  این سینه زنی  و  نمی دهم  اجازه عمامه  و  آن ها می فهمم  از  بعضی 

كنی، این جا هیأت است یا مجلس برقرار است، بلكه نوعی درس است.4  این كه خیال 

 در زندگى طلبگى، نمونه های متعددی از توسل به هر يک از خاندان عصمت و طهارت

كه به مواردی از آن اشاره مى شود. به چشم مى خورد 

توسل به امیرالمؤمنین

عامــه طباطبايــى بــا بيــان توســل خــود بــه حضــرت علــى و لطــف آن حضــرت بــه ايشــان 

 فرمودند: 
كردم، از  یز به قصد ادامه ی تحصیل علوم اسالمی به سوى نجف  اشرف حركت  كه از تبر هنگامی 
كه  كجا بروم و چه بكنم. در بین راه، همواره به فكر بودم  وضع نجف بى اطالع بودم. نمی دانستم 
كه مرضی خدا  كنم  چه درسی بخوانم، پیش چه استادى تلّمذ نمایم و چه راه و روشی را انتخاب 

1 . برخوردار فرید، همان، ص236.
2 . همان، ص239.

3 . همان، ص236.

4 . همان، ص238.
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كردم به قبه و بارگاه امیرالمؤمنین و عرض  باشد. وقتی به نجِف  اشرف رسیدم، لدى الورود، رو 
كردم: یا علی! من براى ادامه ی تحصیل به محضر شما شرفیاب شده ام؛  ولی نمی دانم چه روشی را 
پیش گیرم و چه برنامه اى را انتخاب كنم. از شما می خواهم كه در آن چه صالح است، مرا راهنمایى 
كنید. منزلی اجاره كردم و در آن ساكن شدم. در همان روزهاى اّول، قبل از این كه در جلسه ی درسی 
گاه درِب خانه را زدند.  كرده باشم، در منزل نشسته بودم و به آینده ی خود فكر می كردم. نا شركت 
كرد و داخل منزل شد. در اتاق نشست و  كردم. دیدم یكی از علماى بزرگ است. سالم  درب را باز 
خیِر مقدم گفت. چهره اى داشت بسیار جّذاب و نورانی. با كمال صفا و صمیمیت به گفتگو نشست 
گفت:  گرفت. در ضمِن صحبت، اشعارى برایم خواند و سخنانی بدین مضمون برایم  نس 

ُ
و با من ا

كه به قصد تحصیل به نجف می آید، خوب است عالوه بر تحصیل به فكر تهذیب و تكمیِل  »كسی 
كرد. من در آن مجلس  یش نیز باشد و از نفس خود غافل نماند.« این را فرمود و حركت  نفس خو
ّبانی، چنان در دل من اثر  شیفته ی اخالق و رفتار اسالمی او شدم. سخنان كوتاه و با نفوذ آن عالم ر
كه در نجف بودم، محضر آن عالم باتقوا را رها نكردم.1  كه برنامه ی آینده ام را شناختم. تا مدتی  كرد 

توسل به حضرت زهرا

مرحــوم آيــت اهلل شــاه آبادی، اســتاد حضــرت امــام، طريــِق حضــرت زهــرا را تنهــا راه 

ســیر و ســلوک مى دانســت. فرزنــد ايشــان، آيــت اهلل نصــراهلل شــاه آبادیمى گويد:
ید، دست به دامن ما می گردید و  كه »شما هرگاه محتاج می شو ایشان از ائّمه روایت می كردند 

یم، دست به دامن مادرمان می گردیم«. گرفتار می شو ما هرگاه 

كــه حــد نــدارد. لــذا ايشــان  گرفتــاری و احتیــاج ائّمــه، همــان مقامــات قــرِب الهى ســت 

مى فرمــود: 
.یق حضرت زهرا محال است سالک، سیر و سلوک كند و به جایى برسد، مگر از طر

یا هر چه می خواهد  را بخواند  افكار  كه مثاًل  از این كه به جایى برسد، نه این اموری  البته منظور 
برایش مهّیا باشد، نه! آن ها اصاًل ارزش ندارد. آن چه ارزش دارد، مقام قرب پروردگار است و این 

2.زهرا یق حضرت  از طر نمی شود، مگر  مقام قرب محّقق 

مرحوم آيت اهلل نصراهلل شاه آبادی از مرحوم والدشان نقل مى كنند:
در نوافل شب، به مقام شامخ حضرت زهرا توّجه كنید. بدانید استمداد نمودن از آن حضرت، 

1 . شمس، سیری در سیره علمی و عملی عالمه طباطبایی از نگاه فرزانگان، ص40.
2 . شمس الشموس، آسمانی، ص53.
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اذان  از  پیش  یاد می كند. هم چنین  ز را  انسان  و خداشناسی  معنوی می شود  ُقرب  و  ترّقی  موجب 
َعلىَفاِطَمَةوأبیهاوَبْعِلهاوَبنیها

ّ
َصِل ُهَمّ

ّ
لل

َ
صبح، صلوات حضرت زهراـ  كه عبارت است از: »ا

ُمَک« ـ را بفرستید.1
ْ
ُمْسَتْوَدِعفیهاِبَعَدِدَماأَحاَطِبِهِعل

ْ
ال ِرّ والِسّ

عالــم وارســته حضــرت آيــت اهلل بهاءالدينــى نیــز بــا اشــاره بــه شــفا يافتــن خــود در اثــر توســل بــه 

حضــرت زهــرا  مى فرمايــد: 
كه  كه در مدرسه ی فیضیه زندگی می كردم، به نوعی بیماری مبتال شدم  در اوایل طلبگی، هنگامی 

نیاز به عمل جراحی داشت؛ اما با توسل به حضرت زهرا شفا یافتم2.

آيت اهلل محمدی ری شهری مى گويد: 
كه مرا توصیه به توسل به حضرت زهرا می فرمایند.  یا، آیت اهلل بهاءالدینی را دیدم  در عالم رؤ
كه ما به  گذاشتم. ایشان ضمن تصدیق موضوع، فرمودند: توصیه ای  یا را با ایشان در میان  این رؤ

یم، توّسل به آن حضرت است.3 همه دار

توسل به امام حسین

كــه بســیاری از اولیــای الهــى از طريــق  توســل بــه حضــرت ســید الشــهدا وســیله ای اســت 

كشــمیری، بهجــت و ســید مصطفــى  ــات قاضــى،  ــه مقصــود خــود رســیده اند. حضــرات آي آن ب

خمینــى، تنهــا مصاديقــى از ايــن حقیقــت بــه شــمار مى رونــد. عامــه طباطبايــى بــه نقــل از 

ــد:  ــى مى فرمودن ــت اهلل قاض ــوم آي ــان، مرح ــاق و عرفانش ــتاد اخ اس
گر من به چیزى رسیده ام، در سایه ی قرآن و توسل به سیدالشهدا رسیده ام.4 ا

گرد خود، مرحوم سید هاشم حّداد مى فرمود: آيت اهلل قاضى به شا
 یر نظر من هستی؛ ولی هر چه می خواهی، باید از امام حسین گرد من و ز درست است شما شا
در  ما  نمی شود.  باز  در  بزنی،  را   دِر حضرت علی بروی  گر  ا كه  معناست  آن  به  نه  این  بگیری! 
القاب  از  اّما  «؛5   اَلّ َمْرَضاِة ى

َ
َعل ِء

َّ
ِدل

َ ْ
ال  َو  ِ

اَلّ ى
َ
ِإل َعاِة

ّ
الُد ى

َ
َعل ُم

َ
ال كه »الَسّ یم  دار یارت جامعه هم  ز

کامل، ص48. یی سیمای فرزانگان ]1365[؛ معاونت پژوهشی بنیاد فرهنگی شهید شاه آبادی، عارف  1 . برنامه ی رادیو
2 . اسدی، سلوک معنوی، ص103ـ104.

3 . محمدی ری شهری، خاطره های آموزنده، ص317.
کوثر، ص51. ل  4 . مصباح یزدی، جامی از زل

کبیره. یارت جامعه  کلیات مفاتیح  الجنان، ز 5 . مجلسی، بحاراألنوار، ج99، ص127؛ قمی، 
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كه »الّسالمعلىالّدلیلعلىذاتال«؛1 امام حسین راهنما و دلیل بر ذات  امام حسین هست 
خداست! انسان را مستقیم به ذات خدا می رساند.2

كشمیری مى فرمود: آيت اهلل سید عبدالكريم 
یه بر امام حسین است.  چشم بصیرِت انسان، بر اثر چند عمل باز می شود: یكی از آن اعمال، گر

یه بر حضرت، قدرتی می دهد كه انسان می تواند حقایق ُملک و ملكوت را ببیند.3 گر

گريه بر امام حسین را برتر از نماز شب مى داند: آيت اهلل بهجت، فضیلت 
یرا نماز شب عمِل قلبِی  تر از نماز شب باشد؛ ز بنده خیال می كنم فضیلت بكاء بر سیدالشهدا باال
كه بكاء و  كالقلبی است؛ ولی حزن و اندوه و بكاء، عمل قلبی4 است؛ به حدی  صرف نیست، بلكه 

دمعه5 از عالیم قبولی نماز وتر است.6

گريه بر آن حضرت را برتر از تمام اعمال مستحبى مى شمرد: حتى ايشان 
ُبكاء بر مصایب اهل البیت و به خصوص سیدالشهداء، شاید از آن قبیل مستحباتی باشد 
یه از ترس خداوند[، آن هم همین جور  كه مستحّبی افضل از آن نیست! بكاء ِمن َخشَیِة  اهلل ]گر

است، شاید افضل از آن نباشد!7 

با اين كه ايشان ]حاج آقا مصطفى خمینى[ خیلى باذوق و خوش مجلس بود و در مجالس 

و  دعا  وقت  همه،  اين  با  مى برد.  كار  به  سخنانش  در  را  لطافت  و  ظرافت  منتهاى  دوستانه، 

عزادارى هم كه مى شد، در بين تمام افراد نظیر نداشت. هنگامى كه دعاى توّسل شروع مى شد، 

كمال توّجه دعا مى خواند و تمام مّدِت دعا،  ى خود ادامه مى داد، با  كه به پياده رو همان طور 

گريه به  گريه مى كرد و شانه هايش از شّدت  يخت و تا ذكر مصیبت مى شد، زار زار  اشک مى ر

كه همیشه پس از نماز امام خمینى ـ در مسجد  لرزه مى افتاد. شخصى بود به نام شیخ جعفر 

شیخ ـ چند جمله اى ذكر مصیبت اباعبداهلل مى كرد و روضه مى خواند. 

ئمه، ج2، ص4. کشف الغمه فی معرفته ال 1 . اربلی،  
2 . شمس الشموس، دلشده، ص250ـ251.

ق، ش26، آذر و دی 1390.
ُ
ل: راه الگوگیری«، ماهنامه تربیتی اخالقی ُخل 3 . ناصری، »چشمه زل

ْعماِل؛ آهنگ خدا نمودن با دل، از 
َ
ُغ ِمْن ِاْتعاب الَجواِرِح بال

َ
وِب َاْبل

ُ
4 . در روایتی از امام جواد آمده است: »الَقْصُد ِالی اهلل َتعالی بالُقل

کشف الغمة، ج 2، ص 368( خسته کردن اعضا و جوارح با اعمال ]غیرقلبی[ رساتر است.« )مجلسی، بحارالنوار، ج 67، ص60؛ اربلی، 
5 . اشک چشم.

6 . رخشاد،  در محضر بهجت، ج1، ص216.
7 . باقی زاده، نکته های ناب از آیت اهلل العظمی بهجت، ص63.
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كه  كسى  تنها  ولى  و مى رفتند؛  متفّرق مى شدند  كم كم  و  نداشتند  اعتنايى  حاضران چندان 

گاهى مى شد  كه  گوش دهد، مرحوم حاج آقا مصطفى بود  مقّید بود تا آخر بنشیند و روضه را 

گوش مى داد و مى گريست. ايشان  بود و به روضه ی شیخ جعفر  فقط ايشان در مسجد مانده 

برقرار مى كردند، شركت  يا مدارس  كه دوستان در منازل  كه در مجالس عزادارى  بودند  مقّید 

گاهى مى شد روضه خوان،  كه  كنند. خودشان هم هر صبح جمعه، مجلس روضه اى داشتند 

كه آن هم خود مرحوم حاج آقا مصطفى بود.1  تنها يك نفر مستمع داشت 

توسل به امام زمان

حضــرت آيــت اهلل بهجــت اســتغاثه بــه حضــرت ولى عصــر  را موجــب نجــات از غــرق 

ــد:  ــش مى دان ــاحل آرام ــه س ــیدن ب ــدن و رس ش
یای زندگی در معرض غرق شدن هستیم. دستگیری ولّی خدا الزم است، تا سالم به مقصد  ما در در
برسیم. باید به ولّی عصر  استغاثه كنیم كه مسیر را روشن سازد و ما را تا مقصد، همراه خود ببرد.2

كــرم در مشــهد مقــدس،  يكــى از اطرافیــان آيــت اهلل بهجــت مى گويــد: روز مبعــث رســول ا

كرامــت حضــرت آقــا ]آيــت اهلل بهجــت[ رســیدم. ايــن ماجــرا را در آن  بــه محضــر سراســر نــور و 

مجلــِس خصوصــى برايــم نقــل فرمودنــد: 
جوانی بود به نام محمد. ایرانی بود و در آلمان تحصیل می كرد. تحصیالتش تمام شده و به درجه و 
كه  مقامی رسیده بود و با یک ماشین سواری، همراه پنج نفر آلمانی به سوی ایران می آمد. مقداری 
گر ماشین درست  كردند، درست نشد؛ و ا كاری  كرد و هر  از شهر دور شدند، ماشین نقص فنی پیدا 
كه هم بازگشت به شهر مشكل بود و هم توقف دوباره در آن جا. در این  نمی شد، باید برمی گشتند 
وقت، محمد به یاد آورد كه از پدرش آموخته بود كه در مواقع سختی، متوسل به امام زمان بشود؛ 
و لذا توسلی به حضرت پیدا كرد. چیزی نگذشت كه ماشینی ایستاد و شخصی از آن پیاده شد و به 
یان را پرسید و بعد گفت: به فالن جای موتور دست  بان آلمانی با راننده ی ماشین صحبت كرد و جر ز
بزنید، درست می شود. راننده گفت: عیب مربوط به آن جا نیست. آن شخص گفت: حاال شما دستی 
  كار از دست زدن و این حرف ها 

ً
به آن قسمت بزنید. راننده گفت: اوالً عیب از جای دیگر است و ثانیا

گذشته و خرابى، اساسی و مهم است؛ ولی باآلخره در اثر اصرار آن شخص، دستی به آن نقطه ی 

1 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص190ـ191.
2 . رخشاد، همان، ج1، ص311.
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كردند. در این لحظه  موتور زد و ماشین روشن شد! همه سوار شدند و از آن آقا تشكر و خداحافظی 
بان فارسی به محمد گفت: شما نماز اول وقت را فراموش نكنید!1 آن شخص به ز

مرحوم آيت اهلل میرزا جواد تبريزی  دائم مى فرمود: 
كه امام زمان  از ما راضی باشد. انسان خود را  گام برداشت  كرد و به نحوی  باید طورى عمل 
كه شخص  گر حاضر بود، با این حركات و سكناتی  آیا آن بزرگوار )روحی له الفداء( ا محک بزند، 
دارد، از او راضی بود یا خیر؟ خدا نكند انسان فراموش نماید كه صاحب و ناظر دارد! ما باید همواره 
یرا  كه توجهی به ما نمایند؛ ز كنیم  امام زمان )روحی له الفداء( را ناظر بر اعمال خود بدانیم و تالش 
كه دستگیِر واقعی ما اوست. او صاحب ماست و همه ی ما به عشق و عالقه و كسب رضایت او در 
كه او  كه رضای آن بزرگوار رضای خداست. ما سعی می كنیم آن باشیم  یرا  حال تحصیل هستیم؛ ز
گر تقصیری هم از ما سر می زند، بر ما ببخشد كه غافلیم. راهی كه بزرگان رفتند و نتیجه  دوست دارد و ا
ین الگو باشد و ان شاء اهلل این شب  زنده داری ها، توسل ها و عرِض  گرفتند، باید براى ما طالب و سایر
یادرسی  ارادت ها به اهل بیت كه با خلوص نّیت انجام می گیرد، در میزان اعمال ثبت شود و فر
باشد به روزی كه هیچ چیز جوابگو نخواهد بود، مگر عمل صالح. و عمل صالح صادر نمی شود، مگر 
كند و آن گاه  كمال در خود احساس وظیفه  كردن درجات  آن كه انسان خود را ساخته باشد و با طی 
كه اجری برایش داشته باشد. بازگشت همه ی امور به تهذیب نفس است و  كاری می رود  به دنبال 

آن محقق نمی شود، مگر با توسل و دعا.2

مرحــوم آيــت اهلل مجتهــدی، توســل بــه حضــرت ولى عصــر  را رمــز موفقیــت طــاب علــوم دينــى 

دانســته، در مــورد چگونگــى آن مى فرمايــد:
كه بعد از نماز صبح  یارتی برای حضرت صاحب زمان  است  بعد از دعای ندبه در مفاتیح، ز
یارت را هم همیشه بخوانید. ما سرباز امام زمان  هستیم، نباید از حضرت  خوانده می شود. این ز
یم. دعای فرج را بعد از نمازهایتان بخوانید. قرآن بخوانید و به حضور حضرت هدیه كنید.  غافل شو
دعای ندبه را روزهای جمعه بخوانید. گاهی هم بنشین با آقایت و موالیت حرف بزن و درد دل كن.3

ايشان در بياناتش مى گفت: 
موالیمان حضرت  از  تأییدی  و  امضا  یک  می توانیم  كه چگونه  باشیم  فكر  این  در  باید  ب 

ّ
ما طال

و  امضا  را  ما  موالیمان  كه  كنیم  رفتار  و چگونه  بخوانیم  یعنی چگونه درس  یم؟  بگیر   ولی عصر 

1 . شمس الدین، حدیث دلتنگی، ص156ـ157.
یخ: 1392/2/25. 2 . سایت اطالع رسانی مرحوم آیت اهلل میرزا جواد تبریزی، بخش اخبار، تار

3 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص233.
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تأیید كند؟ یک طلبه همیشه )چه در اوان تحصیل و چه بعد از فراغ از تحصیل(، هّم و غّمش باید 
گر  كه آقا مرا تأیید بكند. ا گفتارم چگونه باشد  كردارم و  كه رفتارم،  این باشد. باید در این فكر باشد 
كند، دچار هیچ انحرافی نخواهد شد؛ نه  طلبه ای همیشه در این فكر باشد و در این مسیر حركت 
گفتارش و نه در رفتارش. خالف زّی و شأن ]طلبگی[ از او سر نمی زند؛ دچار  كردارش، نه در  در 

سردرگمی و بحران نخواهد شد.1

توسل به امام زادگان

يــاد  كــه ز آيــت اهلل بهجــت، توســل بــه امــام زادگان را نیــز منشــأ آثــار مى دانــد و توصیــه مى كنــد 

يــم:  يــارت آن هــا برو بــه ز
یاد سر بزنید! این بزرگواران هم چون میوه ها كه هر كدام  توسالت خیلی نافع است. به این امام زادها ز

یتامین خاصی دارند، هر كدامشان خواص و آثاری دارند.2 یک و

يــارت حضــرت معصومــه از لطــف ويــژه ای برخــوردار اســت و طــاب علــوم  در ايــن بيــن، ز

دينــى، بايــد خــود را در معــرض اســتفاده ی معنــوی از ايــن منبــِع فیــض قــرار دهنــد. آيــت اهلل 

محمدباقــر تحريــری بــا نقــل خاطــره ای از دوران آغــاز طلبگــى خــود، بــه نمونــه ای از عنايت هــای 

كرامــت اشــاره مى كنــد:  ــوی  معنــوی ايــن بان
كه در اوایـل طـلبگی،  كرد، یكی هم ایـن بـود  كه خدای مـتعال بـه این حقیر  از عنایات بسیار بزرگی 
گردان اولیه و  انـقالبى در وجود بنده ایجاد شـد و دنبال مسایل اخالقی بودم. ... مرحوم پدرم از شا
كـه بـنده  از جمله دوستان قـدیمی مـرحوم عالمه طباطبایى بودند. به هر حال، مـقدماتی فـراهم شـد 
به قم رفـتم. در  قم، همواره درصدد بودم با شخصیتی معنوی ارتباط داشته باشم و پیوسته در یک 
 التهاب درونـی بـودم. مـرحوم پدرم فرمودند: وقتی به قم می روی، اول خدمت حـضرت مـعصومه
بـرو  و هـر چـه می خواهی، از آن حضرت بخواه. ُخب، در آن اوایل جوانی، صفای خاصی در انسان 
یارت حضرت معصومه رفتم. در آن شرایط، حجره، استاد  هست و من هم طبق همان صفا به ز
و چیزهای دیگری هـم می خواستم. ابتدا در حجره ی بعضی از دوستان بودم و آن ها با این كه لطف 
یاد با  هم  موافق  نبودیم. یک روز آن ها ضمن صبحتی  و از ما پذیرایى  می كردند؛  اما  از نظر مسلک، ز
كردند و من خیلی  ناراحت  شدم؛  ولی  كم لطفی  كه داشتند، نـسبت بـه یكی از بزرگان اهِل معرفت، 
چون آن جا مهمان بودم، چیزی نگفتم. یادم  هست  همان شب در مدرسه ی »حجتیه«، لحاف را 

1 . باقی زاده، برگی از دفتر آفتاب، ص143.
2 . واحد پژوهش انتشارات هنارس، پرده نشین، ص192.
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كنم.  دو  كردم: نمی توانم این جا  زندگی   روی سرم كشیدم، خطاب به حـضرت مـعصومه عرض 
روز پس از آن، یكی از كسانی كه نسبت  به بنده ِسمت استادی داشت، مرا به حجره اش برد. آن جا 
كرد  و دیوانگی خاصی در من پدید آورد.  گذاشت. شنیدن مطالب آن نوار، مـرا  دگـرگون   نـواری بـرایم 
گفت: استاد پهلوانی.1 به هر حال،  كسی است؟  ینده ی  این سخنان چه  گو از آن دوست پرسیدم:  
پس از آن بود كه  خدمت  حضرت  اسـتاد ]پهلوانی[ آمـدم و ایشان مرا قابل دانـستند و فـرمودند: شما 

هر وقت  خواستی،  بیا.2

5. برگزاری مراسم اهل بیت

برگــزاری مراســم شــادی و عــزاداری اهل بيــت و شــركت در آن، نــوع ديگــری از توســل بــه آن 

ــه شــمار مــى رود. آيــت اهلل شــاه آبادی، امــام ســجاد را الگــوی عــزاداری  ذوات مقــدس ب

ــرای اهل بيــت دانســته و در توضیــح شــیوه ی عــزاداری آن حضــرت مى فرمــود:  ب
كربال،  یم. ایشان پس از شهادت پدرشان در  كردن را از حضرت سّجاد بیاموز ما باید عزاداری 

یه می كردند. این نحوه ی عزاداری برای سیدالّشهداست.3 گر می نشستند و 

عصمت  اهل بيت  بزرگ داشت  مجالس  برگزاری  به  خاصى  عنايت  نیز   بهجت آيت اهلل 

شهادت  روزهای  و  مى گرفت  جشن  سال  طول  در  را  مهم  اعیاد  داشت.   طهارت و 

وجود  با  هم  خودشان  و  مى داشت  برپا  عزاداری  مجلس  استثنا  بدون  را   معصومین

كه از اظهار عاقه و ازدحام ارادت مندان  كسالت های متعدد و مشغله ی فراوان و نیز صدماتى 

ايام  حّتى  مى كرد.  شركت  مجالس  آن  تمامى  در  مى شد،  متحّمل  محضرشان  شیفتگان  و 

ينِب كبری را نیز  شهادت حضرت مسلم بن عقیل، فاطمه معصومه، حضرت ز

مقّید به برگزاری مراسم بود. در اين باره، ماجرای ذيل قابل توجه و تعمق است:
كه امروز بنا بر  روز سوم ذیحجه سال 1425ق در مسیر مسجد تا منزل، به آقای بروجردی4 فرمودند 
روایتی، روز شهادت حضرت امام هادی است و جلسه ی توسل و ذكر مصیبتی نداشتیم! آقای 
بروجردی عرض كرد كه روز سوم ماه رجب، مصادف با شهادت آن حضرت است! فرمودند: روز سوم 

یم. ذیحجه هم نقلی دار

ر.  1 . آیت اهلل مرحوم شیخ علی سعادت پرو
ردین و اردیبهشت 1385، ش234 و 235، ص7. کیهان فرهنگی، فرو ر )پهلوانی(«، مجله  2 . »یادنامه عارف موحد آیت اهلل سعادت پرو

کامل، ص87. 3 . معاونت پژوهشی بنیاد فرهنگی شهید شاه آبادی، عارف 
4 . از محافظان و خدمت گزاران ایشان.
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یس، در ماشین به آقای بروجردی  فردای آن روز نیز در مسیر حركت از منزل به مسجد جهت تدر
گفته بودم و روز سوم ذیحجه مصادف  كه  كردم و دیدم همانطور است  فرمودند: من دیشب مراجعه 
كه در چنین روزی در سامرا،  كه در عراق بودم، به یاد دارم  با شهادت امام هادی است. من 

پا می شد و دسته جات عزا بیرون می آمد و ... .1 مجالس مفّصل عزاداری بر

و( توکل 

مقام معظم رهبری در توضیح معنای توكل چنین مى فرمايند: 
معنای توّكل بر خدای متعال، اعتماد به خداست! سوء ظّن به خدا نداشتن ]است[. نه به معنای 
 در معیارهای شرع مقّدس، نامطلوب و غلط 

ً
این كه هیچ اقدامی و عملی انجام ندهد. این كه مسلما

است. انسان باید وظایفش را انجام دهد؛ لكن برای ترّتب نتیجه بر این عمل، باید به خدای متعال 
یرا ترّتب نتیجه بر عمل تضمین شده نیست. ممكن است موانعی پیش بیاید؛ چه موانع  توّكل كند؛ ز
بر  نتیجه  ترّتب  این كه  برای  بیرونی.  موانع  انواع ضعف ها و چه  بقّیه ی  و  اراده  درونی، مثل ضعِف 
ک قّوت و شرط قّوت، توّكل  یم، باید بدانیم اراده ی الهی غالب است؛ پس مال عمل را مطمئن شو
بر خداست. وقتی انسان توّكل به خدا كرد، همه ی نیروهای خود را به صحنه می آورد. خدای متعال 

هم بركت می دهد، نتیجه را مترّتب می كند.2 

آثار توکل

كــه در ادامــه بــه برخــى از مهم تريــن مــوارد آن  يــادی دارد  تــوكل بــر خداونــد متعــال، آثــار و بــركات ز

اشــاره مى شــود:

1. امیدواری به رحمت الهی

ــه  ــه مكتب خان ــود، ب ــم ب ــرف مقی ــِف اش ــدر در نج ــراه پ ــه هم ك ــى  ــكینى هنگام ــت اهلل مش آي

رفــت و ســپس همــراه پــدر بــه وطــن بازگشــت و مقــداری از مقدمــات علــوم دينــى را نــزد او فــرا 

گرفــت. بــا رحلــت پــدر و بــه ســفارش او، بــرای تحصیــل علــوم دينــى به شهرســتان اردبيل ســفر كرد 

كــه از مجروحــان  گرفــت. ســپس همــراه عالــم بزرگــواری  و مقــداری از صــرف و نحــو را در آن جــا فرا

گوهرشــاد مشــهد در زمــان رضاخــان بــود، بــه شــهر قــم آمــد و در آن  حادثــه ی خونیــن مســجد 

1 . شمس الدین، حدیث دلتنگی، ص92.
2 . طریق السالمی، مکارم ولیت، ص173.
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شــهر مذهبــى و مقــدس بــه تحصیــل علــوم دينــى پرداخــت. مرحــوم آيــت اهلل مشــكینى دربــاره ی 

گــوار دوران ورودشــان بــه حــوزه ی علمیــه ی اردبيــل چنیــن مى فرمايــد:  اوضــاع ســخت و نا
كه شاید اوایل بلوغمان بود.  پس از فوت پدر، ما یتیم بودیم و هیچ چی هم نداشتیم. در آن وقت 
یم و درس بخوانیم. كسی  شانزده ساله بودیم. یكی دو سال گذشت؛ ولی ما قدرت پیدا نكردیم كه برو
هم نبود كه به ما پول بدهد. به هر حال، پس از مدتی به فكر افتادیم كه خب، پدرمان به ما وصّیت 
كه نزدیک به ده فرسخ )6۰  كه پیاده از ده به اردبیل آمدیم  كرده و باید آن را انجام دهیم. این بود 
كه آمدیم، جایى را پیدا نكردیم، به ده برگشتیم. دوباره همین  كیلومتر( مسافت آن می شد. بار اّول 
كه با االغ آمدیم یا پیاده. با وجود همه ی سختی ها و نبود  كردیم. حاال یادم نیست  حركت را شروع 
كه در آن پای نهاده  كرده بود، توّكل به خدا و ایمان به راهی بود  كه ما را امیدوار  امكانات، چیزی 
بودیم. هر چند در این غربت و تنهایى، سایه پدر و مادر نبود؛ لكن همواره خدا بود و باور این حضور، 

ما را از یأس و ناامیدی نجات می داد.1

2. عّزت نفس

در بيان آيت اهلل مصباح يزدی آمده است: 
كه توكل ندارد، وقتی  كسی  اثر دیگر توكل، زنده شدن احساس عّزت نفس در روِح انسان است. 
ل 

ّ
ید، تذل مشكلی برای او پیش می آید، برای حل مشكلش به دیگران التماس می كند، تملق می گو

ت می كند و 
ّ
یش، احساس ذل كه در نفِس خو می كند، رشوه می دهد و ... . این بدان خاطر است 

خود را ناتوان و بیچاره می یابد؛ اما وقتی انسان بر خدا توكل كند، احساس عّزت نفس می كند و خود 
كس سربلندى می خواهد،  ُة َجِمیًعا؛2هر  ِعّزَ

ْ
ِه ال

َّ
َة َفِلل ِعّزَ

ْ
یُد ال َكاَن ُیِر را بى نیاز از غیر خدا می یابد. »َمن 

احترام  كسی  به  فرموده  كه خدا  در جایى  متوّكل  انسان  البته  آِن خداست.«  از  سربلندى یك سره 
بگذار، چون او گفته، احترام می گذارد... ؛ اما در عمق دلش باور ندارد كه به كسی جز خدا احتیاج 

یز و هر كس را بخواهد، ذلیل می كند.3 كه هر كس را بخواهد، عز یرا خداست  دارد؛ ز

ايشان، مشكات دوراِن طلبگى خود را اين گونه توصیف مى كنند: 
كه آن  كه خانواده ام می توانستند به من بكنند، ماهیانه حدود بیست تومان بود،  كمكی  ... نهایت 
یزی كرده  هم مرتب نمی رسید و گاه می شد كه حّتی یك لقمه نان برای شب نداشتیم. طوری برنامه ر
كه روزی 6 تا 7 ِقران بیش تر خرجمان نشود و این، تنها پوِل یك نان سنگك و یك سیر پنیر  بودیم 

1 . ادهم نژاد، »آیت اهلل مشکینی، اسوه فضیلت« مجله مبلغان، ش105، تیر و مرداد 1387، ص73.
2 . فاطر، آیه  10.

3 . درس اخالق آیت اهلل مصباح یزدی، »فروعاتی از بحث توکل«، قم، دفتر مقام معظم رهبری، 1391/12/23.
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یدیم و برای شب هم بعد از نماز، سی شاهی  می شد. بعضی وقت ها هم نصِف نان سنگك می خر
كنار درِب فیضیه، یك نان كسمه كوچك می گرفتیم و این شام ما بود. ...  می دادیم و از خشكه پزی 

كنم. گرفتم پولی قرض  كاماًل تمام شده بود و من تصمیم  یك روز پولمان 
در خلوت با خدا نجوا كردم كه خدایا، می خواهم برای رضای تو و برای اعتالی دین تو درس بخوانم! 
كن  كه خودت صالح می دانی، وسیله ای فراهم  یادی هم ندارم! هرگونه  كه توقع ز خودت می دانی 
كنم یا بگیرم! می دانی كه من آدمی نیستم كه بتوانم پیش كسی بروم  كه مقداری پول از كسی قرض 
كنم! بتوانم صبر  تا  بده  توفیق  نمی دانی،  گر هم صالح  ا برسان!  كنم. خودت  تقاضای حاجت  و 

كه ظهرش ناهار حسابى نخورده بودم، داشتم در حیاط مدرسه ی فیضیه  تا این كه عصر یك روز 
كه شنیدم پستچی از طلبه ها سراغ محمدتقی یزدی را می گیرد. جلو رفتم و با ناباوری  قدم می زدم 
كه آن وقت ها ارتباطی  گرفتم. از یكی از علمای یزد بود  كسی برایم نامه بفرستد، نامه را  از این كه 
ماه،  از چند  بعد  كه  بودند،  فرستاده  برای من  تومانی  ایشان یك حواله بیست  ایشان نداشتم.  با 

گرفت.  رونق  سفره مان 
آن زمان مرحوم آقای حجت به طلبه ها ُمهِر نان می داد. من هم به فكر افتادم از ایشان تقاضای ُمهر 

كنم. بنابراین نامهای به این مضمون نوشتم: كنم؛ اما نمی خواستم به دستگاه ایشان مراجعه  نان 
حضرت آیت اهلل حجت، من شخصی به این نام هستم و در قم درس می خوانم و در درس آقای 
گر شامل من هم می شود، من هم  كه ُمهر نانی به طلبه ها می دهید. ا حائری شركت می كنم. شنیده ام 

طلبه هستم.
صبح كه می خواستم نامه را ببرم، فكر كردم نكند این كار خالف قاعده و برنامه ی حوزه باشد و این 
گردی آقای حائری بخواهند به من بدهند!  ق داشته باشد و به مالحظه ی شا

ّ
نان به كس دیگری تعل

این بود كه نامه را پاره كردم... . 1

بــا وجــود همــه ی ايــن دشــواری ها، شــیخ محمدتقــى در مــدت يــك ســال، باقــى مانــده ی دروس 

ــه اتمــام رســاند و از ســال بعــد در دروس خــارج فقــه مرحــوم آيــت اهلل بروجــردی و  ســطح را ب

خــارج اصــول امــام خمینــى حضــور يافــت. از ســوی ديگــر، بيســت ســالش تمــام شــده بــود و 

بــا احــراز شــرايط اقامــت در مدرســه ی حجتیــه، در آن جــا حجــره گرفــت. توفیــق آشــنايى بــا بزرگان 

و علمــای وارســته ای هم چــون امــام خمینــى، عامــه طباطبايــى و آيــت اهلل بهجــت 

ــیار  ــرات بس ــم، از تقدي ــه ق ــف ب ــرت از نج ــد هج ــازه مى فهمی ــه ت ك ــود  ــش ب ــان لذت بخ  چن

یخ: 1393/9/2. کد مطلب: 62182، تار 1 . پایگاه اطالع رسانی حوزه، »علما و بزرگان: محمدتقی مصباح یزدی«، 
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نیكــوی خداونــد در حــق او بــوده اســت.1

در  ايشــان  اســت.  گذاشــته  ســر  پشــت  را  ســختى  طلبگــِى  دوراِن   كوهســتانى آيــت اهلل 

مى گويــد: اّيــام  آن  توصیــف 
كه در حوزه ی علمیه ی مشهد درس می خواندم، خرجی مرا مادرم از شمال می فرستاد.  در دورانی 
مدتی گذشت، ولی دیدم از مازندران چیزی نرسید. اّیام سختی را پشت سر می گذاشتم. ناچار شدم 
كه هرگاه از مازندران پول برایم رسید، قرض وی را پرداخت نمایم. در  از استادم، مبلغی قرض بگیرم 
همان شب، نزدیک طلوع فجر خواب دیدم كه شخص بزرگواری به من خطاب می كند: شیخ محمد! 
كه اآلن  گفت: از كسی  كسی باید قرض می كردم؟!  گفتم: پس از چه  كردی؟  چرا از استادات قرض 
اسم او را بر سر مأذنه حرم می برند. بیدار گشتم. در همان لحظه شنیدم مؤذن حرم مطّهر در مناجات 
 علی علّی بن موسی الرضا« تا این جمله را شنیدم، با شتاب 

ّ
ید: »اللهم صل خود چنین می گو

وضو ساخته و به حرِم مشّرف شدم و از آن حضرت معذرت خواستم.2 

كرد: حجت االسام آقای شیخ حبیب اهلل مددی نیز نقل 
یه نداشتم. از شدت احتیاج، نامه ای به آیت اهلل  كه تازه به قم آمده بودم، شهر در ابتدای طلبگی 
كناری  كوه كمره ای نوشتم، بردم دِر منزل به دست ایشان دادم. در  العظمی آقای سید محمد حجت 
نامه نوشت؛ سپس به من  را خواند و چیزی در حاشیه ی  نامه  آقا  نشستم و منتظر جواب شدم. 
كناری نشسته، دیدم در حاشیه ی نامه  گرفتم و برگشتم. دوباره در  كرد. من رفتم نامه را  اشاره ای 

كن! نوشته اند: »هو االول و االخر و الظاهر و الباطن.« برو توبه 
 متوجه شدم، چون در نامه نوشته بودم: من 

ً
من اول متوجه نشدم كه معنی این كالم چیست؟ بعدا

كه جز  اول به امید خدا، دوم به امید شما به قم آمده و مشغول تحصیل شدم، ایشان تذّكر داده اند 
خدا به كسی امیدوار نباش!

آری همه چیز از خداست و طلبه باید همیشه با توّكل به خدا به این كار مهم اقدام كند و به غیر خدا 
امیدوار نباشد و این تذكر بسیار خوبى است.3 

كه: كلینى از حسین بن علوان نقل مى كند  مرحوم شیخ 
ینه ی مالی من تمام شد  گرفتن علم بودیم. در یكی از سفرها، هز در مجلس درس استادم، سرگرم فرا
و چیزی نداشتم. یكی از دوستان و یاران ما به من گفت: تو كه گرفتار چنین اوضاعی هستی، به چه 

1 . همان.
کوهستانی، بر قله پارسایی، ص129.  . 2

3 . حسینی، مردان علم در میدان عمل، ج4، ص99.
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گفت:  گفتم: به فالنی.  كند[؟  ینه ی زندگانی تو را تأمین  كه امیدواری ]تا هز كسی دل بسته ای و به 
كه ]با چنین فكر و اندیشه ای[ نیاز تو برآورده نمی گردد و آرزو و امید و درخواست  سوگند به خداوند 
گفتم: خدای تو را بیامرزاد! به چه دلیل با چنین  تو، به سرانجامی موفقیت آمیز منتهی نخواهد شد. 
كه امام صادق به من فرمود: در یكی از  گفت  قاطعیتی اظهارنظر می كنی و مرا نومید می سازی؟! 
ید: به عّزت و شكوه و بزرگواری و مقام  نوشتارها، این مطلب را خوانده است كه خداوند متعال می گو
واالیم بر عرشم سوگند، امید و آرزوی هر آرزومندی را كه در آمال و آرزوهای خود به غیر من روی آورد 
كسی از دیدگاه مردم، لباس  و به آن دل ببندد به یأس و نومیدی مبّدل می سازم و بر قامت چنین 
گردد! او را از درگاه خود می رانم و پیوند  كه در نظر آن ها، ذلیل و خوار  ت را می پوشانم 

ّ
خواری و مذل

یش می گسلم! او را از خو
ناهمواری ها و مشكالت  كه  امیدوار است؟ در حالی   كه  به  زندگانی  او در شداید و مشكالت  آیا 
یر قبضه ی قدرت من قرار دارد؛ ولی او چشم امید به غیر من دوخته و با مدد فكر  زندگانی جهان ز
كلید مشكل گشای  و اندیشه ی شخصی و تصّور خود، درگاه دیگری را می كوبد، با این كه می داند 
یند و مرا  كه مرا می جو تمام درهای بسته در دست من است و درگه من، همواره فراسوی بندگانی 

است. گشوده  می خوانند، 
آرزوهای  كه در مصایب زندگانی، چشم امید به من دوخته باشد و من امیدها و  كسی هست  آیا 

باشم؟1 نساخته  برآورده  را  او  )مشروع( 

3. نترسیدن از غیر خدا

كرد، ديگر نبايد از غیر  كسى بر خدا توكل  گر  »ديگر اثر توكل، از بين رفتن ترس از غیر خداست. ا

گر او بخواهد، به انسان ضرری وارد  او بترسد؛ زيرا قدرِت خدا غالب بر همه ی قدرت هاست و ا

َكاِشَف 
َ
َفال َسْسَكاُلِبُضّرٍ ِإنَیْ كس نمى تواند ضرری به ديگری برساند. »َو مى شود؛ وگرنه هیچ 

يانى برساند، آن را برطرف  كننده اى جز  گر خدا به تو ز ِلَفْضِلِه؛2 ا
َ
َرآّد

َ
ْیٍرَفال ِإنُیِرْدَكِبحنَ ُهَوَو

َ
ُهِإّل

َ
ل

 كننده اى نیست.« امام خمینى گر براى تو خیرى بخواهد، بخشش او را رّد  او نیست؛ و ا

كسى نترسیده است.3  كه در طول عمر خود از  در يكى از سخنرانى های خود، قسم مى خورد 

كه از غیر خدا مى ترسد، بدين  كسى  كس نشنیده ام. اين اثر توكل است.  اين ادعا را من از هیچ 

1 . حجتی، آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ص187ـ188.
2 . یونس، آیه  107.

3 . امام خمینی، صحیفه امام، ج1، ص293.
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از حاِل  انجام دهد! خدای متعال هم  را  او  كار  بتواند  كه شک دارد خدای متعال  معناست 

كه او را سعادت مند كند. تنها  گاه است و هم مى تواند به او خیر برساند و هم مى خواهد  انسان آ

كند تا بهترين نتیجه را برای او  گذار  كارش را به او وا كه با اختیار خود،  از انسان خواسته است 
به ارمغان آورد. اين امر را هم به خاطر رشد و تكامل انسان از او خواسته است.«1

حجت االسام آقای سعید اشراقى نقل مى كند: 
یم حائری، مؤسس حوزه ی علمیه از دنیا رفت، عده ای  كه آیت اهلل حاج شیخ عبدالكر وقتی 
یه  یاست و زعامت حوزه و شهر كه ر كسی است  كرده و می گفتند دیگر چه  از طلبه ها اظهار نگرانی 
كه از همین مقوله صحبت می كردند،  )سه تومان در هر ماه( را به عهده بگیرد! یک روز در مجلسی 
گردان برجسته ی آیت اهلل حائری بود، یک مرتبه  كی كه از شا آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمدعلی ارا
یم  به سخن آمده، فرمودند: آقایان! چرا نگران هستید و چرا این سخنان را می زنید؟! آخر عبدالكر
یم را مأمور تأسیس حوزه كرد،  یم كه عبدالكر یم كه نمرده است! همان خدای كر مرده است، خود كر

كرد.  خودش حوزه را حفظ خواهد 
یم، بر عظمت حوزه  كر كه ایشان فرمودند، پس از فوت مرحوم حائری، با تأیید خداوند  همان طور 

افزوده شد.2

4. آرامش و آرامش بخشی

كه فرمود: امام خمینى نمونه ی انسان متوّكل بود 
با دلی آرام و قلبی مطمئن ... به سوی جایگاه ابدی سفر می كنم.3

كــه بــا مرحــوم آيــت اهلل بهاءالدينــى نشســت و برخاســت داشــته اند، در احــواالت  كســانى 

ايشــان مى گوينــد: 
كه ایشان آرامش خود را از دست بدهد. متوّكل باید  ین شرایط ندیدیم  هیچ گاه، حّتی در سخت تر
كه امام می فرمود: »ما مأمور به ادای تكلیف و وظیفه ایم، نه مأمور به نتیجه«،4 به  همان گونه 
بلد  م صاحب دارد. وقتی انسان برای كاری، وكیلی ماهر و كار

َ
دنبال انجام وظیفه باشد و بداند كه عال

 خدا را وكیلی 
ً
گر انسان واقعا می گیرد، خیالش آسوده می گردد كه او كارش را به خوبى انجام می دهد. ا

1 . درس اخالق آیت اهلل مصباح یزدی، »فروعاتی از بحث توکل«، قم، ، دفتر مقام معظم رهبری، 1391/12/23.
2 . حسینی، مردان علم در میدان عمل، ج4، ص466.

3 . امام خمینی، وصیت نامه، ص94.
4 . امام خمینی، صحیفه امام )منشور روحانیت(، ج21، ص284.
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بداند كه هم عاِلم است و هم قدرت انجام هر كاری را دارد، خیالش آسوده می شود.1

كمــال نشــاط و آرامــش اســت و  چنیــن انســانى در ســن هشــتاد ســالگى هــم، مثــل يــک جــوان در 

هیــچ دغدغــه ای نــدارد. نمونــه ی بــارز چنیــن بنــده ای، مرحــوم آيــت اهلل بهاءالدينــى بــود. در 

پيشــامدهای مختلفــى، از جملــه جريــان پانــزده خــرداد، دســتگیری حضــرت امــام و ... هیــچ گاه 

سراســیمه نشــد. البتــه محبــت و عاقــه ی  ايشــان نســبت بــه امــام فوق العــاده بــود، امــا خــودش 

كــه بــه خــدا داشــت و مى دانســت هــزار برابــر  گــم نمى كــرد. آرامــش او بــه خاطــر اعتمــادی بــود  را 

گــر توســلى  آن چــه او امــام را دوســت مــى دارد، خــدا امــام را دوســت دارد و او را رهــا نمى كنــد. ا

كــه امــر خــود را بــه خــدا  كســانى  هــم انجــام مــى داد، بــاز از بــاب انجــام وظیفــه بــود. تنهــا نگرانــِى 

يــس مى آمدنــد،  كــه از پار كرده انــد، انجــام وظیفــه بــه نحــو احســن اســت. امــام در ســفری  گــذار  وا

يــد؟ گفــت: هیــچ احساســى ندارم!  كــه از ايشــان پرســید شــما چــه احساســى دار در جــواب كســى 

كــه در حــال انجــام وظیفــه ام هســتم.  كــه مــن بنــده ای  هســتم  معنــای ســخن ايشــان ايــن اســت 

گــر چنیــن ايمانــى بــرای انســان پيــدا  كار هــم هــر چــه خــدا بخواهــد، همــان مى شــود. ا نتیجــه ی 
كنــد، راحــت مى شــود.2 ــه بــه خــدا تفويــض  كارش را اين گون شــود و 

مرحــوم آيــت اهلل حائــری، امــام جمعــه ی ســابق شــیراز، دربــاره ی شــهید حجــت االســام عبــداهلل 

ــد:  میثمــى مى گوي
را  آمد. همه  پیری جوان و خرد سالی سال خورده  نظرم  به  بود،  رها شده  زندان  از  كه  بار  نخستین 
كه در كالس ندیده بود، به تجربه یافته بود.  شناخته بود تا توانست راه خود را بشناسد و آن چه را 
علم و عمل، زمینه ی خودسازی عمیقی را در او به وجود آورد و جهاد با نفس را در عمِق مبارزات و 
مجاهدات خود به كار گرفت و به همین دلیل، بر تمامی امتحانات زندگی كه هیچ كس لحظه ای در 
آن فاتح نیست، روز به روز موفق تر و پخته تر درمی آمد. وحشت از او رفته و آرامش، سال ها در او منزل 

ا آرام بود و آرامش بخش.3 ین آتش ها با توكل به خداوند، جّدً كرده بود. در سخت تر

1 . درس اخالق آیت اهلل مصباح یزدی »فروعاتی از بحث توکل«، قم، دفتر مقام معظم رهبری، 1391/12/23.
2 . درس اخالق آیت اهلل مصباح یزدی، »شرح نصایح امام محمدباقر«، قم، دفتر مقام معظم رهبری، 1391/12/23. 

یخ: 1385/10/2. کد مطلب: 117426، تار 3 . خبرگزاری دفاع مقدس، 
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5. تحّمل سختی ها

كــه از خــروج ارز از ايــران جلوگیــری شــود. بــه  در ســال 1314 شمســى، رضاشــاه دســتور مى دهــد 

ايــن ترتیــب، حــاج میــرزا باقــر قاضــى بــرای ارســال پــول بــرای ايــن دو بــرادر ]عامــه طباطبايــى و 

ــه  ــز ب ــن دو نی ــود. اي ــه مى ش ــكل مواج ــا مش ــى[ ب ــى طباطباي ــن اله ــت اهلل محمدحس ــان آي برادرش

ايــن دو بى خرجــى  ترتیــب،  ايــن  بــه  اســتفاده نمى كردنــد.  از بيت المــال ]شــهريه[  هیچ وجــه 

كــه از دوســت و آشــنا قــرض بگیرنــد، يــا از ايــن دكان و آن دكان  مى ماننــد و ناچــار مى شــوند 

ــد و  ــل نمى كن ــكلى را ح ــم مش ــز ه ــه تبري ــگاری ب ــد. نامه ن ــود را بگذرانن ــورات خ ــد و ام كنن ــیه  نس

آن هــا هــم نمى توانســتند پولــى بفرســتند. ايــن موضــوع موجــب اســتیصال آن هــا مى شــود. عامــه 

طباطبايــى در اين بــاره مى فرمايــد: 
این قضیه كار را به آن جا رساند كه ما ناچار شدیم اثاثیه منزل را بفروشیم و خرج كنیم. كم كم هر چه 
كتاب ها، هر چه داشتیم، فروختیم. فشار و مشكل زندگی،  بود و نبود، از ظرف و ظروف و لباس تا 
كردم: یا  كرد. از این رو به حرم حضرت علی رفتم و پس از عرض سالم، عرض  ما را مستأصل 
جّدا، همین طوری طلبه داری می كنید؟! اما بالفاصله متوجه شدم كه اشتباه بسیار بدی كردم و این 
خالف توّكل است. اما به هر حال این اشتباه را مرتكب شده بودم و به شّدت ناراحت و منفعل، 
یر و خجل از حرم حضرت امیرمؤمنان بیرون آمدم و به منزل بازگشتم. وارد خانه شدم و  سر به ز
گوشه ای از حیات نشستم و برای  كس نیست. از فرط ناراحتی در  كه در خانه هیچ  متوجه شدم 
كوچه باز و مردی  كه درِب  كردم  كرده، خیلی ناراحت بودم. در همین هنگام مشاهده  كه  اشتباهی 
یا به دالیل طی مراحل سیر و سلوک، چنین شهوداتی برای ایشان بسیار  با لباس بلند وارد شد )گو
گفت:  یرا هیچ اهمّیتی به این مسأله نداده بودند(. این شخص وارد شد و به ایشان  عادی بود؛ ز
كی شما را  من شاه حسین ولی هستم. خدا سالم می رساند و می فرماید: در این هفده سال، من 

گذاشتم؟!1 تنها 

1 . »روایتی از زندگی عالمه طباطبایی«، مجله پگاه حوزه، ش195، 1385/8/20.
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6. شکست ناپذیری

كه فرمودند: از وصايای رسول اهلل به اباذر آن است 

؛1
َّ

َجل َو اِلَعّزَ
َ

َعل
ْ

ل
َ
اِسَفَتَوّك ْقَوىالّنَ

َ
وَنأ

ُ
ْنَتك

َ
َكأ !ِإْنَسّرَ ّرٍ

َ
َباذ

َ
َیاأ

 توكل كن.
ّ

ین مردم باشی، مسرور می شوی، پس بر خداوند عّز و جل گر از این كه قوی تر ای اباذر! ا

مبلغــان  بــه  را  جــّن  و  ِانــس  شــیاطین  شــدن  حملــه ور   ،اســامى انقــاب  معظــم  رهبــر 

رســالت های الهــى اجتناب ناپذيــر مى داننــد و بــرای شكســت ناپذيری در برابــر ايــن حمله هــا 

مى فرماينــد:
كنیم، منتظر شیاطین ِانس و جن باشیم، به ما حمله  گر بناست من و شما تبلیِغ رساالت الهی را  ا
كه این حصار،  یم ـ  یم! از لحاظ روحی، در خود حصار مستحكمی به وجود آور می كنند. آماده شو
یمت بیرونی،  یم. فرار و هز یم و از درون شكست نخور حصار ایمان و توّكل است ـ تا مغلوب نشو
یمت درونی ست! شكست درون انسان است كه شكست بیرونی را نصیب انسان  ناشی از فرار و هز
كس نمی تواند شكستت  گر در دلت شكست نخورى، هیچ  می كند و بر انسان تحمیل می  نماید. ا
است؛ علی اهلل  توّكل  و  خدا  به  ایمان  حصار  آید،  وجود  به  شما  دِل  در  باید  كه  حصارى  دهد. 

ىاِلَفُهَوَحْسُبُه«،4  
َ
َعل

ْ
ل

َ
َمْنَیَتَوّك وَن«،3 »َو

ُ
ل ُمَتَوّكِ

ْ
ِلال

َ
َیَتَوّك

ْ
ىاِلَفل

َ
َعل ُمْؤِمُنون«،2  »َو

ْ
ِلال

َ
َیَتَوّك

ْ
ىاِلَفل

َ
َعل  »َو

ْیَساُلِبكاٍفَعْبَده«.5  این ها درس هاى ماست! قرآن را با تأّمل بخوانیم؛ این ها را به عنوان درس 
َ
ل
َ
»أ

یم، این ها دستورالعمل زندگی ست! این یک جور آمادگی ست!6  یاد بگیر

، حضــرت امــام اســت. 
ْ

ــر خــدای متعــال كننــده ب ــوكل  يكــى از درخشــان ترين مصاديــق ت

كــرد: كشــور نقــل  ــر اســبق  آقــای على محمــد بشــارتى، وزي
یعتمداری  در تابستان 1358، هنگامی كه مسؤول اطالعاِت سپاه بودم، گزارشی داشتیم كه آقای شر
 در مشهد گفته است: من باألخره علیه آقای خمینی اعالم جنگ می كنم.آن هنگام، امام خمینی
گزارش های دیگر، خبر یاد شده را نیز مطرح  هنوز در قم بود. من خدمت امام رسیدم و ضمن ارائه 
گزارش مربوط به  كردم. ایشان موقع صحبت های من سرش پایین بود و گوش می داد؛ ولی همین كه 

1 . طبرسی، مکارم األخالق، ص468.
2 . آل عمران، آیه  122 و 160؛ مائده، آیه  11؛ توبه، آیه  51؛ ابراهیم، آیه  11؛ مجادله، آیه  10؛ تغابن، آیه  13.

3 . ابراهیم، آیه 12.
4 . طالق، آیه 3.

5 . زمر، آیه 36.
کرمانشاه ، 1390/7/20. 6 . بیانات مقام معظم رهبری در جمع روحانیون شیعه و اهل سّنت 
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یند؟! پیروزی ما را خدا  كرد، فرمودند: این ها چه می گو گفتم، سر بلند  یعتمداری را  سخن آقای شر
یم. در این جا حكومت اسالمی تشكیل می دهیم و پرچم را به  كرده است. ما موفق می شو تضمین 

كردند و پاسخ ندادند.1 یم. پرسیدم خودتان؟ امام سكوت  صاحب پرچم می سپار

7. توفیق در طلبگی

امام جواد مى فرمايند:

َعاٍل؛2 ِ
ّ

ُكل ٌمِإَل
َّ
ُسل َغاٍلَو ِ

ّ
ل

ُ
ٌنِلك َ َقُةِباِلَتَعاَلثَ الّثِ

گران بها و نرد بانی برای هر مقام بلندی است. اعتماد كردن بر خدا، بهای هر چیز نفیس و 

گران بهاتريــن امــور، ورود در صــف ســربازی حضــرت ولى عصــر )عجــل اهلل تعالــى فرجــه  يكــى از 

الشــريف( و ثبــات قــدم در ايــن مســیر مى باشــد و البتــه از لــوازم مهــم آن، تــوّكل بــر خداونــد متعــال 

اســت. مرحــوم آيــت اهلل مجتهــدی بــه طلبه هــای جديــد الــورود مى گفــت: 
هر كسی به امید پدر و مادر و عمه و دایى و ... طلبه شده است، به این امید كه آن ها او را از لحاظ 
كه طلبه موّفقی نخواهد شد. باید توكلتان به خدا باشد؛  كنند، از طلبگی بیرون برود؛ چرا  مالی اداره 
گر طلبه تكیه اش به خدا نباشد، موفق  چون پدر و مادر و عمه و دایى می میرند و خدا نمی میرد. ا
یح می كرد كه من تكیه ام به خدا بود و هیچی نداشتم و خدا همه چیز به من داد.3 نمی شود. بارها تصر

8. تأمیِن روزی

ک ســازی و تصفیــه باطــن و جــان و روان از رذايــل اخاقــى و  گرد ـ پــس از پا آن چــه بــر معلــم و شــا

كــه ســراپای وجودشــان را از درون و بيــرون،  كارگرفتــن علــم ـ الزم و ضــروری اســت، ايــن اســت  بــه 

ــه او مّتكــى باشــند و فیــض  متوجــه خــدا ســاخته و در تمــام شــؤون ضــروری زندگانــى خويــش ب

كننــد و آن هــا را نــزد خــدا جســت وجو نماينــد؛  يافــت  بهره هــا را از پيشــگاه الهــى، درخواســت و در

ــم و دانــش آموختــن بــه دســت نمى آيــد؛ بلكــه علــم و 
ّ
كثــرت تعل زيــرا علــم و دانــش از رهگــذر 

كــه خواهــان  كســى مى افكنــد  كــه خداونــد در دل و جــان  دانــش، عبــارت از پرتــو و نــوری اســت 

1 . محمدی ری شهری، خاطره های آموزنده، ص106.
2 . مجلسی، بحاراألنوار، ج65، ص364.

کــد خبــر:  گفته هایــی از زندگــی آیــت اهلل مجتهــدی«،  3 . پایــگاه اطالع رســانی حــوزه، مصاحبــه بــا حجــت  الســالم والمســلمین رامشــک، »نا
یــخ: 1389/10/23. 244268، تار
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گــذار نمــوده و بــر علــل  ی وا هدايــت او اســت؛ و او بايــد متــوّكل بــه خــدا بــوده و امــور خويــش را بــه و

گــر ايــن عالــم و دانشــمند در شــؤون مختلــف زندگانــى،  و اســباب طبیعــى و دنیــوی تكیــه نكنــد. ا

گــذار نمايــد،  صرفــًا بــه علــل و اســباب دنیــوی متكــى باشــد و امــور زندگانــى خــود را بــه همان هــا وا

كمرشــكن بــر دوش او ســنگینى مى كنــد و موجــب  گــران و  همیــن علــل و اســباب بــه صــورت بــاِر 

ی مى گــردد. انحطــاط شــخصیت و

كــه فرمــود: خداونــد متعــال بــه ويــژه، عهــده دار  كرده انــد  گرامــى اســام روايــت   ... از پيامبــر 

و  خــاص  طريــق  بــه  اختصاصــًا  را  او  روزی  و  مى باشــد  دانشــجو  و  علــم  طالــب  روزی  و  رزق 

كــه ســاير مــردم، مشــمول ايــن لطــف خــاص او نیســتند؛  متفــاوت از ديگــران تضمیــن مى كنــد 

گرفتــه اســت، روزی او را  يعنــى عــاوه بــر آن كــه بــه طــور عمــوم، روزی ســاير مــردم را نیــز بــه عهــده 

كســب اســباب  بــه طــرز خاصــى بــدو ارزانــى مى كنــد. بــه عبــارت ديگــر، ســاير طبقــات مــردم در 

ــًا  ــد و غالب ــه دســت آورن ــا روزی خــود را ب ــد ت كوشــش نیــاز دارن ــه ســعى و  ــى، ب معیشــت و زندگان

ــه  ــم ب ــای عل ــه آن دســت مى يابنــد؛ در حالى كــه يــک دانشــجوی پوي در ســايه ی مســاعى خــود ب

ــف و موّظــف نیســت )و نیــازی بــه آن نــدارد(، 
ّ
كوششــى ـ بــرای امــرار معــاش ـ مكل چنیــن ســعى و 

كــه جويــای علــم و دانــش باشــد و بايــد بدانــد چــون در مســیر دانشــجويى،  بلكــه او موظــف اســت 

از حســن نّیــت و اخــاص در ارادْه برخــوردار اســت، خداونــد متعــال، هزينــه ی معــاش و زندگانــى 
كــرد.1 كفايــت و ضمانــت خواهــد  او را 

كــه بــرای ادامــه ی  مرحــوم آيــت اهلل مشــكینى بعــد از دو ســال اقامــت در اردبيــل تصمیــم مى گیــرد 

تحصیــل علــوم دينــى بــه حــوزه ی علمیــه ی قــم مهاجــرت نمايــد؛ ولــى بــه علت مشــكات مــاّدی، 

كار فراهــم نشــده بــود. ايشــان در ايــن بــاره چنیــن مى گوينــد: زمینــه ی ايــن 
در اردبیل با یكی از دوستان مالقات كردیم و او به ما گفت كه در اردبیل درس درستی نیست. بیایید 
یم و آن جا درس بخوانیم. این حرف در مغز من خیلی اثر كرد و تصمیم گرفتم با او به  با هم به قم برو
قم بیایم. دوست دیگری هم پیدا شد و سه نفر شدیم. من گفتم كه حاال باید چه بكنیم؟ خرج راه هم 
 مثل معجزه تحقق پیدا كرد. خواب دیدم در خانه ای هستم 

ً
یم. همان وقت، خوابى دیدم كه بعدا ندار

1 . حجتی، آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ص185ـ187.
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و باید از عده ای پذیرایى كنم. بعد دیدم كه ظرف بزرگی ُپر از كره آوردند و به همراه شش تومان پول به 
من دادند. بعد از خواب بیدار شدم. خوابى بیش نبود. چند وقتی نیز از این ماجرا گذشت. در یكی از 
روزها تصمیم گرفتم به دهات اطراف، به دیدار دوستانی كه با پدرم رفت و آمد داشتند، رفته و دیداری 
گرفت.  كه قصد خداحافظی داشتم. این سفر انجام  با آن ها انجام بدهم. شاید هم بدین جهت بود 
هنگام بازگشت، چون دوستان پدرم فهمیده بودند كه سفر قم در پیش دارم، به اصرار پولی در اختیار 
 پنج تومان بود. من به شهر آمدم و دیگر نظرم قطعی شده بود و دوستانم اعالم 

ً
من قرار دادند كه دقیقا

كه  كردند. هنگام رفتن به محل سوار شدن، از نزدیكی های محل اقامت آیت اهلل بادكوبه ای  آمادگی 
كنم و سفر  كه به او نیز سالم  امام جماعت و عالِم بزرگ این شهر بود، می گذشتم. موافق ادب دیدم 
خود را به عرض ایشان برسانم. پس از خارج شدن از منزل ایشان، دوستم یک تومان به دست من 
گذاشت و گفت كه آقا برای هر نفر ما یک تومان پول داده است. من در همین لحظه بود كه به درستی 
خواب و لطف و رحمت الهی نیز پى بردم. وقتی 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 مشكل بود و به زودی نمی شد ]با خانواده[ تماس گرفت. اساتید ما فهمیدند كه ما پولمان 
یادی به این جا آورده اید، یک سال مانده اید  كنید پول ز گفتند شما فكر  كم است و ناراحتیم. به ما 
كار را بكنید! ما هم به  كار می كردید؟ حاال امروز، همان  و بعد پولتان تمام شده است. آن وقت چه 

خدا توّكل كردیم.
 چهار سال به طور جّدی در قم درس خواندیم و سپس به زادگاه مان رفتیم و سری به اقوام و 

ً
یبا تقر

دوستان زدیم. در این مدت، یک تومان هم از ِده برای ما پول نیامد. همین طور اعتقاد و توكل 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

پدر شهید حجت االسام سید عباس موسوی مى گويد:
تره بار  ید  خر برای  رمضان،  مبارک  ماه  روزهای  از  یكی  در  كه  كرد  یف  تعر من  برای  عباس[  ]سید 
كه به یكی از دوستان طلبه ی هم كالسی اش برخورد می كند. آن  روزانه، به بازار شهر نجف می رود 
كه پولی برای مصرف ندارد و اوضاع مادی اش خوب نیست. سید  ید  طلبه به سید عباس می گو
عباس یک دینار پول همراه داشت، آن را به طلبه نیازمند داده و دسِت خالی به منزل برمی گردد. 
همسرش از او می پرسد: سبزی و تره بار چه شد؟! سید عباس جواب می دهد كه یک دینار را به یكی 
كنیم؟ سید در پاسخ  كرده است. همسرش از او می پرسد: پس شام چه تهیه  كمک  از دوستانش 

1 . ادهم نژاد، »آیت اهلل مشکینی اسوه فضیلت«، مبلغان، ش105، تیر و مرداد 1387، ص73ـ75.
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گفت: خدا می رساند! روزی رسان خداست! ... سید عباس به من می گفت: پدر! به خدا سوگند، به 
كه ظرف بزرگی ُپر  كبر اذان مغرب از بلندگوهای مساجد بلند شد، مردی  محض این كه صدای اهلل ا
كردم و از او پرسیدم:  از غذاهای متنوع روی سر گذاشته بود، زنگ خانه را به صدا درآورد. در را باز 
كه آن را برای منزل سید عباس موسوی آورده است. من و  گفت  كیست؟ آن مرد  این غذاها برای 
یع كردیم. چند لحظه نگذشته  همسرم  افطار كرده و غذاهای اضافه را میان طالب حوزه ی علمیه توز
بود كه مرد دیگری با ظرف ُپر از غذا، زنگ خانه را به صدا درآورد و از همسرم خواستم غذاها را بین 

كند.1 یع  طالب توز

ــا  كرب ــه  ــاده ب ــف، پي ــت از نج ــد داش ــه ای قص ــه طلب ك ــد  ــل مى كردن ــت  نق ــت اهلل بهج ــوم آي مرح

گذاشــت و  كــو بخــرد. آن را در جیــب  كمــى تنبا بــرود. در بيــن راه، بــه طــور اتفاقــى مجبــور شــد 

گرمــا بــه ســايه ی درختــى پنــاه بــرد. نزديــک درخــت  بــه راه افتــاد. نزديک هــای ظهــر از شــّدت 

كــوی آن خالــى اســت،  كــه جــای تنبا كــرده و قلیانــى را  كــه رســید، ديــد پيرمــردی آتشــى را روشــن 

كــو چگونــه  گذاشــته اســت و آتــش را بــاد مى زنــد. ســام مى كنــد و مى پرســد: بــدون تنبا مقابلــش 

كــو را از جیبــش بيــرون  مى خواهــى قلیــان بكشــى؟! مى گويــد: خــدا مى رســاند. آن طلبــه تنبا
ــم دارد.2 ــى ه ــن بندگان ــد چنی ــاند. خداون ــدا رس ــد: خ ــى آورد و مى گوي م

کرمانشاهانی و علیگو، مجمع ملکوتیان، ص90.  . 1
2 . درس اخالق آیت اهلل مصباح یزدی، »فروعاتی از بحث توکل«،  قم، دفتر مقام معظم رهبری، 1391/12/23.
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9. جلب عنایات الهی

شهید ثانى مى نويسد: 
م نباید بر هیچ  كس و بر هیچ  چیزى مّتكی باشند، بلكه باید زماِم امور خود را در زندگانی 

ّ
عالم و متعل

گذار نمایند تا از این رهگذر، نفحاِت قدس الهی و  و رزق و روزى و امثال آن به خداوند متعال وا
كند و مشكالتشان حل  ی 

ّ
لفت با خداوند، بر آنان تجل

ُ
نس و ا

ُ
كیزه ی پروردگار و لحظات ا الطاف پا

گردد و امور زندگانی آنان به صالح آید.1 شده و منظورشان تأمین 

ز( ذکر

حضرت آيت اهلل خامنه ای در تعريفى روشن از واژه ی »ذكر« مى فرمايند:
ذكر یعنی  حقیقت  را به  یاد آوردن ، خود را در برابر خدا یافتن، به او گوش سپردن و به او دل دادن.2 

کر اهمّیت ذ

بــه   رســول اهلل وصايــای  در  كــه  آن جاســت  تــا  ذكــر  جايــگاه  و  ارزش  اســامى،  معــارف  در 

جنــاب ابــوذر آمــده اســت:
ین؛3 َفاّرِ

ْ
َقاِتِلِفال ُ َكالْ  َغاِفِلینَ

ْ
ِكُرِفال ا

َّ
!الذ ّرٍ

َ
َباذ

َ
َیاأ

ید چون كسی است كه در میان سربازان فرارى  اى ابوذر! آن كس كه میان جمعی غافل، ذكر خدا گو
به جهاد ادامه دهد.

رهبر معظم انقاب  پس از نقل اين حديث، در توضیح آن مى فرمايند:
كر است، دِل او متوّجه به خداست. این شخص،  آن شخصی كه در جمِع غافل و بى توّجه به خدا ذا
هم سنگرها  دیگر  كه  حالی  در  می ایستد؛  جنگ  میدان  در  كه  پایداری ست  جنگ جوی  آن  چون 
كامالً محسوس؛  و هم جبهه هاِی او در حال فرارند. تشبیه یک امر دور از ذهن و حس، به امری 
كه نیاز به ایستادگی و ثبات همگانی دارد. همه در حال فرارند.  ید  جبهه ی جنگی را در نظر بگیر
یكی در میان آن ها استوار ایستاده و مبارزه می كند. ببینید چه شخصیت برجسته ای ست و تفاوت او 
كر و غافل است. در این جبهه ی عظیم زندگی  با دیگران چقدر است؟ عین همین قضیه در مورد ذا
یق حق و راه  كه آن ها را از طر كه انسان ها با انواع و اقسام شواغل و صوارف حوادث ـ  و حیات 
گون، برابر  گونا رشد جدا می كند ـ مواجهند و انواع هوا ها و مطامِع نفسانی و شهوات و شیطا ن های 

1 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص396.
2 . پیام مقام معظم رهبری به اجالس سراسری نماز، 1380/6/15.

3 . طبرسی، مکارم األخالق، ص466.
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انسان صف كشیده اند و هر یک به نحوی می خواهند انسان را به خاک بیندازند و مغلوب كنند. در 
كه با ذكر الهی حاصل  این جبهه ی عظیم، آن چه می تواند ما را بر آن ها غلبه دهد، پایداری ماست 
كسب می كند. بر اثر این ایستادگی،  كر از توّجه به خدا و ذكر امید می گیرد؛ قّوت و نیرو  می شود. ذا
كه به یاِد خدا نیستند،  هدایت و نصرت خالص الهی از او دستگیری می نماید؛ غافالن، آن كسانی 
یان از   هم در حال فرارند؛ فرار

ً
كننده است. واقعا غرق در مسائل خود هستند، َمَثلشان مثل آن فرار 

مقابله ی جنگ با جنود شیطان و جنود جهلند. این تشبیه اشاره به واقعّیت امر دارد. وقتی انسان 
كند ذكر الهی چقدر ارزش مند است، غفلت دیگران باعث غفلت او نمی شود.1  تصّور 

کر آثار ذ

كه اينک به برخى از آن ها اشاره مى شود: ذكر و ياد خدا، آثار و نتايج فراوانى دارد 

1. قّوِت قلب

شهید مطهری ياِد خدا را موجب قّوِت قلب انسان مى داند: 
 وقتی كه انسان در شرایط سختی قرار می گیرد، یاد 

ً
یاد خدا سبب قّوت قلب انسان است. مخصوصا

ذیَناَمُنوا
َّ
َهاال كردن خدا كه انسان از قدرت الهی استمداد كند، روحیه ی انسان را قوى می كند. »یااّیُ

ید.3 ید از نماز، مدد و نیرو بگیر لوة.«2 نماز ذكر خداست. قرآن می گو الّصَ ْبِرَو اْسَتعینواِبالّصَ

ناچیــز جلــوه مى دهنــد،  و  كــرده  را تحقیــر  يــاد خــدا  كــه  افــرادی  بــه  پاســخ  ايشــان ســپس در 

يــد: مى فرما
یادم هست كه سال ها پیش، شخصی كه سابقه طلبگی داشته، می آید تهران در باند كسروی  ها قرار 
كرده و  كه به آن جواب نوشتند. از جمله، ذكِر خدا را تحقیر  كتابى در رّد شیعه نوشته بود  می گیرد، 
گفته بود: آیا این كه یك پاسبان در دِل شب، خانه هاى مردم را پاسبانی كند، بهتر است و خدا راضی تر 
یم؟! مرِد عالمی جواب  ید من ذكر می گو است یا بنشیند یك جا و هی لب هایش را تكان بدهد، بگو
كه تفنگش را روى دوشش  گفت: شّق سومی دارد و آن این كه پاسبان در همان حالی   خوبى داد، 
ید یا برو پاسبانی  ید. اسالم كه نمی گو گرفته و در خیابان ها قدم می زند و پاس می دهد، ذكر خدا می گو
كن یا ذكر خدا بگو، یا برو خلبان باش یا ذكر خدا بگو، یا برو كشتی بان باش یا ذكر خدا بگو! اسالم 
كارت را بهتر انجام می دهی و روحیه ات قوی تر  كه می كنی، ذكر خدا بگو. آن وقت  ید هركارى  می گو

1 . طریق السالمی، مکارم ولیت، ص234.
2 . بقره، آیه  153.

3 . مطهرى، مجموعه  آثار، ج 26، ص268.
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كند، بهتر است یا بنشیند در  كه آیا یك پاسبان خانه ها را پاسبانی  یى  می شود. چرا این طور می گو
گفته ذكر خدا فقط به  ید؟! مثل این كه قرآن  خلوت و تسبیح هزاردانه دستش بگیرد و ذكر خدا بگو
ه بنشیند، درها را به روى خود ببندد، تسبیح هزاردانه هم دستش باشد 

ّ
كه انسان در چل این است 


ً
َكثیرا وااَل ُكُر

ْ
اذ قیُتْمِفَئًةَفاْثُبتواَو

َ
ذیَناَمنوااذال

َّ
َهاال ید: »یااّیُ ید! قرآن به مجاهدین می گو و ذكر بگو

ید و مرگ دندان هاى خود را به  كه با دشمن روبه رو می شو ْمُتْفِلحوَن؛1 اى اهل ایمان! آن گاه 
ُ
ك

َّ
َعل

َ
ل

شما نشان می دهد، پابرجا باشید و یاد خدا بكنید«، نگفت: »پابرجا باشید، اینجا دیگر جاى یاد 
ید در خانه ها بنشینید و یاد خدا بكنید«؛ گفت: »پابرجا باشید و یاِد خدا  خدا نیست«؛ نگفت: »برو
ید؛ و در این صورت است كه فالح  گر یاد خدا بكنید، بیشتر پابرجا می شو بكنید«. در میداِن جنگ، ا

و رستگارى نصیب شما می شود.2

آيت اهلل جوادی آملى نیز با اين بيان، ياِد خدا را مايه ی آرامش دل مى داند:
كنید و من در یاد شما به وسیله  لوَةِلِذكری«3 نماز بخوانید تا یاد مرا زنده  قرآن می  فرماید: »وأِقِمالّصَ
كرد، آن قلب، مطمئن است. از طرفی، یاِد خدا  گر یاد خدا به وسیله ی نماز ظهور  كنم. ا نماز ظهور 
الُقلوُب«4 پس دل انسان نمازگزار، مطمئن است. هرگز از  ِبِذكِراِلَتطَمِئّنُ ل

َ
دل ها را مطمئن می  كند:»أ

یرا  غیر خدا نمی ترسد. هیچ دشمنی چه از درون و چه از بیرون، نمی تواند موجب هراس او شود؛ ز
اهل نماز به یاِد حق هستند.5 

2. جلِب محبِت الهی

كه فرمود:  از جمله وصايای رسول اهلل به جناب ابوذر آن است 

ــُه
َ
ُكــْمل ْتَقا

َ
أ

َّ
َجــل َو ــْمِعْنــَداِلَعــّزَ

ُ
ْكَرَمك

َ
أ ــُهَو

َ
ل

ً
ْكــرا ْكَثُرُكــْمِذ

َ
َثَنــاُؤُهأ

َّ
ــْمِإَلاِلَجــل

ُ
ك َحّبَ

َ
أ !ِإّنَ ّرٍ

َ
َبــاذ

َ
َیــاأ

ــُهَخْوفــا؛6
َ
ُكْمل

ُ
َشــّد

َ
اِباِلأ

َ
ُكــْمِمــْنَعــذ ا َ ج

ْ
ن

َ
أ َو

ین شما نزد  گرامی تر كه بیشتر به یاد خدا باشد و  كسی است  ین شما نزد خدا  ای ابوذر! محبوب تر
ین شما است از خدا. ین شما از عذاب خدا خائف تر ین شماست و نجات یابنده تر خداوند با تقوا تر

كام نورانى مى فرمايد: مقام معظم رهبری در توضیح اولیِن فراز اين 

1 . أنفال، آیه  45.
2 . مطهرى، پیشین.

3 . طه، آیه  14.
4 . رعد، آیه  28.

5 . جوادی آملی، حکمت عبادات، ص95.
6 . طبرسی، مکارم األخالق، ص468.
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نزد خدای  یِن شما  پروردگار است. محبوب تر را جلب می كند، ذكر  الهی  كه محّبِت  اموری  از  یكی 
كه بیش از همه به یاد او باشد. بدیهی ست ذكر در این جا، فقط ذكر   ثنائه ـ كسی ست 

ّ
متعال - جل

كه دِل او غافل باشد. این اذكار  كند، در حالی  بان، اذكاری را جاری  كه انسان بر ز لسانی نیست 
یاد  یفه، نوافل یا تالوت قرآن، عالوه بر این كه انسان معرفتش به بركت این اذكار و این اوراد ز شر
ین خاصیتش این است كه انسان را در یاِد خدا نگه می دارد. بنابراین، توّجه در  تر می شود، شاید باال
گر توّجهی نبود، هیچ خاصیتی ندارد.  ییم ا گفتن این اذكار شرط است. البته نمی خواهیم بگو حال 
این جرأت می خواهد؛ اما باالخره انسان، عمده ی خاصیت را از دست می دهد، وقتی متوّجه نیست.1 

3. حفظ نورانّیت 

مرحــوم آيــت اهلل ســید حســین ُبــدال بــا اشــاره بــه درِس اخــاق حضــرت امــام، ايــن خاطــره را 

نقــل مى كنــد:
معروف بود حاج آقا روح اهلل، جلسه ی درس اخالقی دارند كه جوانان را می سازند. از این رو، عالقه 
كه روزی  یاد دارم، این است  كه به خوبى به  از مطالبی  كردم در این جلسات حاضر شوم.  پیدا 
گاه برایشان روزنه هاِی نورانّیت  كه در راه سازندگِی خود قدم برمی دارند،  ایشان فرمودند: »كسانی 
از جلسه ی  گردد، بیش تر می شود.« پس  روزنه ها محافظت  این  از  و هر چه بیش تر  پیدا می شود 
كرد؟ فرمودند: »آن  كردم: برای حفظ این حالت و این نورانّیت چه باید  خصوصی، از ایشان سؤال 
حالت را باید با ارتباط با خدا و ذكِر خدا حفظ نمود. فرد تا حّد امكان، باید به یاد خدا باشد«.2 

4. حرکت در صراِط مستقیم

كه هدف يک انسان مؤمن به شمار مى رود، مستلزم ياِد خداست.  حركت در جاده ی مستقیم 

حضرت آيت اهلل خامنه ای مى فرمايد:
كه ترسیم  یم. آن هدفی  برو كنیم  و پیش  بتوانیم در آن  صراِط مستقیم  سلوک   ذكر موجب می شود 
عنوان  به  مترّقی،  پیرو مكتب  عنوان  به  عنوان مسلمان،  به  مؤمن،  عنوان  به  براى خودمان  كردیم 
كه خبر از شكوفایى تمّدن اسالمی در قرون  پا داشتن این بناى رفیع  یم براى بر كه انگیزه دار كسانی 

كنیم.3  یم به ذكر خدا تا بتوانیم در این جاده حركت  آینده می دهد، احتیاج دار

1 . طریق السالمی، مکارم ولیت، ص227.
2 . »مصاحبه با حجت السالم و المسلمین سید حسین بدل«، مجله حوزه، ش43، س1370، ص92؛ فراهانی، سلسله  موی دوست، 

ص47ـ48.
کارگزاران نظام، 1386/6/31. 3 . دیدار مقام معظم رهبری با مسؤولن و 
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5. دوری از تباهی

كــه در فــرازی از فرمايــش  گرفتــن از انحــراف و تباهــى، ثمــره ی ديگــر يــاد خداونــد اســت  فاصلــه 

آيــت اهلل جــوادی آملــى بــه آن اشــاره شــده اســت:
كر را به تولید، كار، اشتغال،  اثر سودمند یاِد خدا در دل، ـ نه بر لب ـ این است كه اوال  انساِن سالِك ذا
تأمین نیازهای جامعه اسالمی و مانند آن وادار می كند تا از هرگونه تنبلی و تن پروری به بهانه زهِد 
كار حالل دست  كار سودآوری او را از یاِد خدا غافل نمی  كند تا از  ، هیچ 

ً
مذموم رهایى یابد؛ و ثانیا

گردد.1 بكشد یا به حرام دست یازد یا به تباهی دیگر آلوده 

كرده اند:  كاركرد ذكِر الهى را به بيانى ديگر بازگو  مه طباطبايى نیز اين 
ّ

عا
گر خدا به یاِد انسان باشد، انسان از جهل رهایى می یابد؛  به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد! ا
كرد، خدایى كه  گیر  گر در مشكل اخالقی  كاری مانده است، خداوند نمی گذارد عاجز  شود و ا گر در  ا

دارای اسمای ُحسنا ست و مّتصف به صفات عالیه، البته به یاِد انسان خواهد بود.2

کر مصادیق ذ

1. یاد خدا

ياد خدا از اصلى ترين مصاديق ذكر شمرده مى شود. عامه حسن زاده آملى مى فرمود:
سالی مهّیای سفر بیت اهلل بودم. برای خداحافظی و اخذ رهنمود، به محضر مقّدس حضرِت استاد 
كردم مهّیای سفر  آقا پشِت در آمدند. عرض  را زدم.  عالمه طباطبایى مشّرف شدم. دِر منزل 
بیت اهلل الحرام هستم، سفارشی بفرمایید. جناب عالمه طباطبایى همین طور كه دست هایشان 

ُكْرُكْم«4.3. ذ
َ
ُكرِنىأ كه فرمود: »َفاذ را به دِر حیاط زده بودند، فرمودند: به یاد خدا باش 

مرحوم عامه طباطبايى، مراقبه را نیز توّجه باطنى به خدا مى داند:
كمالی ست  مراقبه، یعنی توّجه باطنی انسان به خدا و روی نگرداندن از او در همه ی احوال. مراقبه 
كه انسان را به مقصد نزدیک نموده، بلكه به مقصد می رساند. مراقبه این است كه انسان در اوقاِت 
كردارش برای خداوند  گفتار و  بیداری از اّول صبح تا هنگام خواب، از یاِد خدا غافل نباشد و تمام 
یشتن را در  كارهای خود ناظر بداند و خو متعال و جلِب رضای او باشد. او را همه جا حاضر و بر 

1 . جوادی آملی، حکمت عبادات، ص302.
2 . علی مددی، در درگاه حق، ص165.

3 . بقره، آیه 152.
4 . واحد پژوهش انتشارات هنارس، شیخ خرابات، ص144ـ145.
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محضر او بیابد.1
گاهی اوقات، ممكن است انسان از خدا غافل  كه  یاد خدا چنان در سلوک معنوی تأثیرگذار است 
ید »یا اهلل!«  كند؛ تا او یک بار از تِه دل بگو گرفتار  شود و پروردگار، او را به تبی سخت و چهل روزه 

و به یاد خدا افتد.2

    آيت اهلل مجتهدی نیز نقل مى كند:
كرد.  موعظه  تقاضای  ایشان  از  و  رفته   تهرانی عبدالعلی  میرزا  آیت اهلل حاج  منزل  به  شخصی 
گر دو دقیقه هم  ایشان فرمودند: »روزی سه دقیقه به یاد خدا باش.« بعد از لحظاتی فرمودند:  »ا

ندارد.«3 عیبی  شد، 

2. یاد تکلیف و اطاعِت خدا

حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای، دربــاره ی اطاعــت خــدا، روايــت زيــر را از امــام صــادق نقــل 

توضیــح آن مى پــردازد: بــه  و  مى كنــد 

َو ِ
ْمــُدِلَّ َ الْ ْعــِیُســْبَحاَناِلَو

َ
أ

َ
ل

َ
َقــال َّ ثُ

ً
َكِثیــرا ْكــُراِل ِقــِهِذ

ْ
َخل

َ
َمــاَفــَرَضاُلَتعــالَعــل َشــّدِ

َ
ِمــْنأ


َ

َكاَنَطاَعــًةَعِمــل َمَفــِإْن َحــّرَ َو
َّ

َحــل
َ
ْكــَراِلِعْنــَدَمــاأ ِكــْنِذ

َ
ل َكاَنِمْنــُهَو ِإْن ْكَبــُرَو

َ
اُلأ اُلَو

َّ
ــَهِإل

َ
ِإل

َ
ل

َكاَنَمْعِصَیــًةَتَرَكَهــا؛4 ِإْن ــاَو ِبَ
كه در  كثیر است  كرده، ذكر  كه خدای متعال بر بندگان خود فرض  ین اموری  ین یا مهم تر از دشوارتر
فرمود.  امر  آن  به  ِصیال«5 

َ
أ  َو َرًة

ْ
ُبك ُحوُه َسّبِ  َو 

ً
َكِثیرا 

ً
ْكرا ِذ اَل وا ُكُر

ْ
اذ آَمُنوا ذیَن

ّ
ال ها أّیُ »َیا یفه ی:  آیه ی شر

كلمات  یفه نیست، گرچه این  كلمات شر یضه است، این  كثیری كه بر بندگان فر می فرمایند: این ذكِر 
كه وقتی  كرده است،  هم ذكر خداست؛ اّما مراد من، به یاِد خدا بودن است در آن چه حالل و حرام 
گونی او را  گونا كه جاذبه های  انسان به منطقه ی ممنوعه ای از ممنوعاِت شرع مقّدس برسد، آن جا 
یدن و فرو غلتیدن در گنداِب گناه خودداری كند. ذكر  به سوی گناه می كشد، به یاِد خدا بیفتد و از لغز
گر اطاعِت خداست، طبق آن عمل  ِعَباد« است، این است. ا

ْ
ىال

َ
َشدماَفَرَضاُلَعل

َ
كثیری كه»ِمْنأ

كند.6  گر معصیِت خداست، استنكاف نماید و ترک  كند و ا

1 . رخشاد، 727 پرسش و پاسخ در محضر عاّلمه طباطبایی، ص331.
کیان، ص166. گروه تحقیقاتی الغدیر، در محضر افال کیش مهر، ص239؛  2 . واحد پژوهش انتشارات هنارس، 

3 . برخوردار فرید، آداب  الطالب، ص470؛ وافی، نسیم هدایت، ص345.
کاشانی، الشافی فی العقاید و الخالق و الحکام، ج1، ص505. کلینی، الکافی، ج2، ص80؛ فیض   . 4

5 . أحزاب، آیه 41.
6 . طریق السالمی، مکارم ولیت، ص231.
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ــودن را از مصاديــق  ــاِد عهــد و پيمــان الهــى ب ــه ي ــِل آفــاِت اخاقــى و ب ايشــان ذكــر را نقطــه ی مقاب

ذكــر دانســته و مى فرماينــد:
ّیت ما را تغییر می دهد و اخالق و اعتقادمان را خراب می كند،  یج هو كه به  تدر یغ و لغزشی  عالج َز
چیست؟ چه كار باید كنیم؟ آن چه در قرآن مشاهده می شود، نقطه ى مقابل این آفت ها، ذكر است؛ 
نه فقط ِورد و اوراد و امثال این ها. اورادى كه وجود دارد، یكی از وسایل ذكر است؛ اّما ذكر به معناى 
یاِد خدا، یاِد تكلیف و یاِد نعمت الهی ست؛ ... یاِد تكلیف، یاِد نعمت، یاِد عهد و پیمان. همه  ما 
یم؛ هم با خدا، هم با مردم. ... هر یک از ما با مردم و نظام، یک طور عهد و میثاق  عهد و پیمان دار
یر پا  یم. به یاد این عهد و میثاقمان باشیم! مواظب باشیم پیمان شكنی نكنیم؛ و عهد خود را ز دار
یم! به یاِد حساب الهی و قیامت هم باشیم! زندگی زودگذر است؛ مسؤولّیت از آن زودگذرتر!  نگذار

همه  ما مقابِل پروردگار حضور خواهیم یافت و باید جواب دهیم. به یاد این هم باشیم!1

3. یاِد نعمت های خدا
قرآن  در  گر  ا ِإْخوانا.«2  ِبِنْعَمِتِه ْصَبْحُتْم

َ
َفأ م

ُ
وِبك

ُ
ُقل َبْیَن َف

َّ
ل
َ
َفأ ْعداًء

َ
أ ُكْنُتْم 

ْ
ِإذ ْم

ُ
ْیك

َ
َعل اِل ِنْعَمَة وا ُكُر

ْ
اذ  »َو

مالحظه كنید، در موارد متعّددى به »یاِد نعمت خدا« اشاره شده است. نعمت خدا، همه اش خورد 
و خوراک و امثال این ها نیست كه به نظرمان كوچک بیایدـ  گرچه آن هم كوچک نیست؛ خیلی مهم 
كه باید به یاِد آن ها بیفتیم.3 است ـ بلكه خداى متعال، ِنَعم عظیمی بر انسان ها و از جمله بر ما دارد 

4. یاِد مرگ

  ياِد مرگ از مصاديق مهم ذكر است كه غفلت را از انسان دور مى سازد. آيت اهلل سعادت پرور

مى فرمايد: 
گر  گر می خواهید از غفالت دنیا بركنار باشید، فكِر مرگ را از خود بركنار مكنید و ا یزان من! ا ای عز
كردار  ید. یاِد خدا را ناظر اعمال و  می خواهید به مقاماِت عالیه ملكوتیه برسید، خدا را از نظر نینداز

خود ببینید و یا خود را ناظِر خدا.4

ــاِد مــرگ، آرزو و ُحــّب نفــس را  ــر اهمیــت ي كیــد ب ــا تأ آيــت اهلل میــرزا محمدعلــى شــاه آبادی ب

مايــه ی غفلــت از آن مى داننــد: 

کارگزاران نظام، 1380/9/21. 1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با 
2 . آل عمران، آیه 103.

3 . بیانات مقام معظم رهبری، همان.
ر، رسائل عرفانی )مجموعه یازده رساله عرفانی(، ص191. 4 . سعادت پرو
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كردن آن ها بهتر می باشد: احسان به دیگری و بدی به تو. و دو چیز است  كه فراموش  دو چیز است 
گر بسیار  ا آرزو و حّب نفس  یاِد مرگ. بدین  ترتیب،  یاِد خدا و  یاِد آدمی باشد:  كه همواره باید در 
گر بسیار باشد، موجب  باشند، موجب غفلت از یاِد خدا و آخرت می شوند. عشق به ذاِت خود، ا
گردد، انسان را از  گر فراموش  غفلت و ایجاد تكّبر، استبداد، خودخواهی و برتری طلبی خواهد شد و ا
تكاپو برای رسیدن به اهداف عالی و ساختن زندگی بازمی دارد. بنابراین، باید در حّد اعتدال مورِد 

گیرد.1 نظر انسان قرار 

ح( اهتمام به نماز

كــه انســان بــه  وســیله ی آن مى توانــد بــه خداونــد متعــال تقــّرب  نمــاز باالتريــن ذكــری اســت 

مى فرمايــد: نمــاز  ارزش  و  اهمّیــت  تبیيــن  در  بهجــت  آيــت اهلل  مرحــوم  جوينــد. 
ین چیز است. حال  ین ذكر است، برتر ین تر ین ذكر است، شیر تر معیار اصلی، نماز است. این نماز باال

یژه ای می گردند كه كسی نشنیده باشد.2 بعضی به دنبال ذكرهای و

آثار نماز

كه به برخى از آن ها اشاره مى شود: نماز آثار و بركات فراوانى دارد 

1. غفلت زدایی

نماز در حاالِت آمادگى روحى، عروج و حال و حضور بيشتری به آدمى مى بخشد؛ در حاالِت 

غفلت و ناآمادگى در گوش او زنِگ آماده باش مى نوازد و او را به آن وادى نورانى نزديک مى سازد. 

از اين رو نماز در هیچ حالى نبايد ترک شود! در عین شّدت و محنت، در بحبوحه ى میدان 

كینه ها،  كه انسان با هوس ها،  جهاد، به هنگام فراغ و آسايش و حّتى میان محیط لجن آلودى 

شفابخش  و  مقّوى  شربتى  نماز  است،  آورده  پديد  خود  پيرامون  خودخواهى ها،  و  شهوت ها 

گام يا يک  كه در آن واقع شده ايم، يک  است. بايد آن را با دل و جان خود نوشید و از هر نقطه 

كه، نه َحَىّ على الجهاد، نه َحَىّ على الّصوم  میدان به بهشِت رضوان نزديک شد. از اين روست 
الة«.3 الّصَ

َ
گفته اند؛ ولى هر روز بارها سروده اند: »َحَىَعل و نه َحَىّ على اإلنفاق 

1 . شاه آبادی، فطرت عشق، ص82.
2 . مؤسسه تحقیقاتی اهل بیت، فریادگر توحید، ص183.

3 . پیام رهبر معظم انقالب اسالمی  به  دوازدهمین  اجالس  سراسری  نماز، 1381/6/16.
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2. تقویت روحیه ی جهادی

كیــد بــر نمــاز، ممكــن اســت بــه ايجــاد روحیــه ی انــزوا و خمــودی منجــر  كــه تأ گاه تصــور مى شــود 

كنــد. حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای بــا اســتناد  شــده و شــور انقابــى و جهــادی را از انســان ســلب 

ــد: ــم ستم شــاهى مى فرماي ي ــارزه در دوران طاغــوت و حضــور در زندان هــای رژ ــه تجــارِب مب ب
كه  یم  رژ آن  ِک  هولنا و  دشوار  زندان های  از سلول های  بعضی  در  و  دوران طاغوت  در  وقتی  یک 
از زندانی های مسلمان و با تفكر اسالمی، تا بعضی  گونی در آن جا زندانی بودند؛  گونا زندانی های 
كه به  هر حال اسمش اسالمی بود، ما شنیده  گونی  گونا گرایش های حزبى و ایدئولوژی های  كه با 
یید: »حّی علی  یید: »حّی علی الّصاله!«، بگو كه بعضی از این ها می گفتند: چقدر می گو بودیم... 
كه دایم چسبیده اید به  الجهاد«. فضای مبارزه، این تفكر و این نگاه را به مسائل به وجود آورده 
یید: »حّی علی الجهاد!«  یید: »حّی علی الّصلوة، حّی علی الّصلوة«، ُخب بگو صاله و مرتب می گو

و مردم را به جهاد فرا بخوانید!
اما تجربه های روزگار نشان داد كه بى اعتنایى به نماز، چه بر سر یک انسان و چه بر سر جهاد انسان ها 
می آورد؛ هم جهاد را تعطیل می كند، هم جهِت مبارزه را از جهاد بودن خارج می كند و به مبارزه ی 
و چالش یک  انسان  مبارزه ی یک  كه  آن چیزی  تبدیل می كند.  برای هوای نفس  و  برای قدرت 
كه قوامش به نماز است.1 مت را رنگ جهاد و معنای جهاد می بخشد، همان توجه به خداست، 

ُ
ا

3. سعادت

آيت اهلل مصباح يزدی با بيان استداللى از آيت اهلل بهجت درباره  نقش نماز در سعادت مندی 

انسان مى فرمايد :
گوشزد و  مات شرع را 

ّ
كه دستورالعمل می خواهند، رعایت مسل كسانی  ایشان ]آیت اهلل بهجت[ به 

مات شرع را درست رعایت بكنید و آن چه مشكوك است در درجه ی بعد است. 
ّ
كید می كنند كه مسل تأ

لی در این زمینه دارند كه بسیار آموزنده است و بنده هم از ایشان یاد گرفته ام و آن  ایشان یك استدال
كه بیشتر در  كند و به كمال برساند، اموری را  این است كه: خداوند كه می خواهد بندگان را هدایت 
گر بخواهیم بفهمیم چه چیزهایى موجب  سعادت انسان مؤثر است، بیشتر بیان می كند؛ لذا ما نیز ا
كید كرده است. هر مطلبی كه در  سعادت انسان می شود، باید ببینیم خداوند بر چه چیزهایى بیشتر تأ
قرآن و روایات و سیره ی عملی آ ن ها بیشتر مورد توجه بوده، معلوم می شود در تكامل انسان بیش تر 
باره ی نماز آمده است  كه در قرآن در مؤثر است. از جمله آن ها اهتمام به نماز است. این همه آیاتی 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دست اندرکاران ستاد اقامه نماز، 1385/6/27.
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باره ی رعایِت وقِت نماز، حضور قلب در نماز و آداب نماز است، شاید در  كه در و این همه روایاتی 
هیچ بابى از ابواب فقه و دستورات شرع نداشته باشیم. ایشان گاهی به عنوان طعن و طنز می گفتند: 

ماها برای تكامل مان دنبال چیزی می گردیم كه نه خدا گفته، نه پیغمبر و نه امامی!1

عوامل اثربخشی نماز

كــه بــه برخــى از آن هــا  بــرای تأثیرگــذاری هرچــه بيش تــر نمــاز، عوامــل مختلفــى نقش آفريــن اســت 

اشــاره مى شــود:

1. نماز اول وقت

آيت اهلل مصباح يزدی فرمود:
مه طباطبایى و آیت اهلل العظمی آقای بهجت از مرحوم آقای قاضی نقل می كردند كه ایشان 

ّ
مرحوم عال

كند! ]و  كسی نماز واجبش را اّول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد، مرا لعن  گر  می فرمودند: »ا
وة«2 خود 

َ
ىالَصل

َ
یا فرمودند: به صورت من ُتف بیندازد![.« اّول وقت، سّر عظیمی ست. »َحاِفُظواَعل

لوَة!«.3 این كه انسان اهتمام داشته و مقّید باشد نماز را اّول وقت  ِقیُمواالَصّ
َ
یک نكته ای ست غیر از »أ

یادی دارد، ولو حضور قلب هم نباشد.4 بخواند، فی حّد نفسه آثار ز

ــل  ــه نق ك ــت  ــت داش ــى اهمّی ــام  خمین ــرت ام ــرای حض ــا ب ــا آن ج ــت ت ــاز اوِل وق ــوع نم موض

ــت:  ــده اس ش
كه سر درس حضرت امام شركت می كردند، نماز ظهر و عصرشان به  گاهی اوقات بعضی از طالب 
نزدیک غروب می افتاد و در پایاِن درس امام، برمی خاستند و نماز می خواندند. حضرت امام خیلی 
جّدی از باالی منبر با این گونه طالب برخورد می كردند و می فرمودند: برای اهل علم درست نیست 

كنند.5 كه نمازشان را به آخر وقت موكول 

هم چنین در يكى از نشريات از قوِل فرزند امام خمینى نقل شده است: 
روِز اولی كه شاه رفت، ما در »ُنوِفل لوشاتو« بودیم. نزدیک به 3۰۰ الی 4۰۰ خبرنگار اطراف منزل امام 
كار می كرد. قرار بود هر  گذاشتند و امام روی آن ایستادند. تمام دوربین ها  جمع شده بودند. تختی 

ق، ش11، خرداد و تیر 1388. 
ُ
1 . »مصباحی بر مصباح«، نشریه تربیتی اخالقی ُخل

2 . بقره، آیه 238.
3 . همان، آیه 43.

4 . حسن زاده، اسوه عارفان، ص89.
5 . »نماز اول وقت«، ماه نامه طوبی، ش7، خرداد و تیر 1385.
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چند نفر خبرنگار یک سؤال بكند. دو سه سؤال از امام شد كه صدای اذان ظهر شنیده شد. بالفاصله 
ین از این كه امام  كردند و فرمودند: وقِت فضیلت نماز ظهر می گذرد. تمام حاضر امام آن جا را ترک 
بدون جهت صحنه را ترک كردند، متعجب شدند. كسی از امام خواهش كرد كه چند دقیقه ای صبر 

كند تا حداقل چهار پنج سؤال دیگر بكنند. امام فرمودند: به هیچ وجه نمی شود و رفتند.1

مرحــوم آيــت اهلل مجتهــدی، تقّیــد اســتاد بــه نمــاز اول وقــت را نیــز در اســتفاده ی اخاقــى طــاب 

از اســتاد مؤثــر مى دانســت و بــا نقــل خاطــره ای از يكــى از اســاتید خــود فرمــود:
زمانی كه من در قم، »قوانین  االصول« مرحوم آیت اهلل العظمی میرزای قمی را می خواندم، استاد ما از 
یس قوانین، غیر  مجتهدین و تحصیل كرده های نجِف اشرف بود. ایشان فرمودند: من وقت برای تدر
از اول مغرب ندارم. ... من با هم مباحثی خودم صحبت می كردم كه حضرت استاد فرمودند: ایشان 
یند: ما باید اوِل مغرب در نماز جماعت مرحوم  یند؟ هم مباحثی عرض كرد كه ایشان می گو چه می گو
گر ما طلبه ها در نماز جماعت و نماز  آیت اهلل العظمی حاج سید محمدتقی خوانساری شركت كنیم. ا

یم؟! اول وقت شركت نكنیم، به چه درد می خور
استاد به ناچار ساعِت درس را تغییر دادند؛ ولی چون خود ایشان مقّید به نماز اول وقت نبودند و به 
گردان از ایشان استفاده اخالقی نمی كردند. بعدها كالس درس  تعبیر من، رِگ مقدسی نداشتند، شا

ایشان دوام پیدا نكرد و تعطیل شد ... .2

هم چنین آيت اهلل مصباح يزدی درباره ی نگاه شهید آيت اهلل بهشتى به نماز مى گويد:
كه می شد، از جا برمی خاست تا نماز را اول وقت بخواند. ایشان مّدتی  در هر جلسه ای وقِت نماز 
گاهی به منزلشان سر می زدم. یک روز با قیافه ی بشاش گفت:  تبعیدوار به تهران منتقل شدند. من 
گفتند: یكی از سفارشات امیرمؤمنان ]كه[  گفتم: چه؟  یک چیز جالبی را در نهج البالغه دیدم. 
می فرماید: »همه چیز را تابع نماز قرار بده.«3و من از این جا استفاده می كنم كه حضرت برنامه هایشان 
كار چقدر مانده به نماز، یا چقدر باید بعد از نماز انجام  بر اساس نماز تنظیم می شد؛ مثالً فالن 

پذیرد. این روحیه از ایمان قوی و معنوی او حكایت داشت.4

1 . خمینی، دلیل آفتاب: خاطرات یادگار امام، ص166.
2 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص269.

 َشْی ٍء ِمْن َعَمِلَك َتَبٌع ِلَصاَلِتَك. )نهج البالغه، نامه ی 27(
َّ

ُکل ّنَ 
َ
ْم أ

َ
3 . ... َو اْعل

4 . ابراهیم زاده، بهشتی در زمین، ص125.
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2. انجام تعقیبات نماز

ــر آن اهتمــام داشــته و ديگــران  كــه بــزرگان اهــِل معرفــت ب تعقیبــات نمــاز از جملــه آدابــى اســت 

را بــر انجــام آن برانگیخته انــد. حضــرت آيــت اهلل مجتهــدی در خصــوص لــزوم پرداختــن 

طــاب بــه تعقیبــات نمــاز مى گويــد: 
نداشته  تعقیبات  دقیقه  ده  كه حداقل  باشند. طلبه ای  نماز  از  بعد  تعقیبات  به  مقّید  باید  طلبه ها 

نمی خورد.1  طلبگی  درد  به  باشد، 

كید مى كند: البته برای آن كه اعتدال در اين زمینه نیز لحاظ شود، تأ
طلبه باید مقدسی اش به قدری باشد كه مزاحم درس و علمش نباشد.2

آيــت اهلل ســّید علــى قاضــى در بيانــى بــه اهمّیــت تســبیحات حضــرت زهــرا و آيــت 

الكرســى بــه عنــوان تعقیبــات نمــاز ســفارش مى كننــد:
كبیر به شمار می آید و  و بعد از نمازهای واجب، تسبیح فاطمه زهرا ترک نشود. همانا آن از ذكر 
حّداقل در هر مجلسی، باید یک دوره ذكر شود. خواندن آیت  الكرسی نیز در تعقیب نماز ترک نشود، 

كه این از اهّم واجبات3∗ است.4

هم چنیــن حضــرت امــام خمینــى، تســبیحات حضــرت زهــرا را از برتريــن تعقیبــات 

ــد:  ــاه مى نويس ــاب آداب الص كت ــان در  ــت. ايش ــاز مى دانس نم
تعلیم  معّظمه  آن  به   كه رسول خدا یفه، تسبیحات صدیقه طاهره است  تعقیبات شر از جمله 
گر چیزی افضل از آن بود، رسول خدا آن  فرمود و آن افضل تعقیبات است. در حدیث است كه ا

را به فاطمه می آموخت.5

حضرت آيت اهلل جوادی آملى به آداب قرائت اين تسبیحات چنین اشاره مى كند:
چنین تسبیح مهمی، آداب خاصی را نیز می طلبد: 1. این ذكر را در كمال آرامش و تأمین روحی انجام 
ید؛ 3. این ذكر را با سرعت انجام ندهید؛ 4. قبل از  كنار سجاده برنخیز دهید؛ 2. بدون تسبیح از 

ید، این ذكر را انجام بدهید.6 این كه پاهایتان را حركت بدهید و از حالت نمازگزار خارج شو

1 . برخوردار فرید، همان، ص485. 
2 . همان. 

که در درجه ی اول اهمیت تعقیبات نماز می باشد. 3 . واجب،  نه به معنای شرعی آن، بلکه به این معناست 
4 . هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، عطش، ص289ـ290.

گلبرگ، ش76، تیر 1385.  یژه دهه ی فاطمیه(«، مجله  5 . »فاطمه، فرشته زمینی )و
6 . »تسبیح حضرت زهرا هدیه الهی است«، افق حوزه، س7، ش231، 16 خرداد 1388، ص12.
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3. حضور قلب

كــه در اقامــه ی نمــاز بايــد بــه آن توجــه شــود، حضــور قلــب در انجــام ايــن فريضــه ی  ادب ديگــری 

الهــى اســت.

مقام معظم رهبری معتقد است: 
َشْىٍءِمْن

َّ
ُكل  َنّ

َ
أ ْم

َ
اْعل گناه، انجام واجبات و از همه ی واجبات مهمتر، نماز است.»َو بعد از ترِک 

با  و  توجه  با  وقت بخوانید،  به  تابع نماز است. نماز را  انسان  كار  همه ی  ِتك«؛1 
َ

ِلَصال َتَبٌع َعَمِلَك
بخوانید.2  قلب  حضور 

ايشان هم چنین در ديدار با جمعى از طاب مى فرمايد: 
با یكی دارد مخاطبه می كند و حرف  كه  كند  كلمه احساس  در نماز، انسان باید به معنای واقعی 
كمک او  كمک می خواهد؛ به او پناه می برد؛ از او استضائه می كند و رحمت و فضل و  می زند؛ از او 

را جذب می كند. 3

آيــت اهلل ابراهیــم امینــى در يكــى از آخريــن ديدارهــای خــود بــا عامــه ی طباطبايــى;، از ايشــان 

ــد: در خصــوص حضــور قلــب در نمــاز و چگونگــى آن ســؤال مى كنــد و مى گوي
در یكی از شب های آخر عمر در خدمِت او بودم. در بستر نشسته بود و با چشمان نافذش به گوشه ی 
اتاق نگاه می كرد؛ ولی یارای سخن گفتن نداشت. خواستم سخن و دستوری از او بشنوم و به یادگار 
داشته باشم؛ ولی چندان امیدی به پاسخ شنیدن نداشتم. عرض كردم: برای توّجه به خدا و حضور 
كرد و با  قلب در نماز چه راهی را توصیه می فرمایید؟ به سوی من متوّجه شد، لب هایش حركت 
آهنگی بسیار ضعیف كه با سختی شنیده می شد، فرمود: »توّجه، مراوده، توّجه، مراقبه، توّجه، مراوده 

...«؛ و این جمله را متجاوز از ده مرتبه تكرار نمود.4

4. حضور در نماز جماعت علمای وارسته

ــت اهلل  ــاز آي ــركت در نم ــل، ش ــود را در دوران تحصی ــات خ ــى از توفیق ــى، يك ــوادی آمل ــت اهلل ج آي

العظمــى خوانســاری مى دانــد و بــه بــركات اخاقــى آن اشــاره مى كنــد:
از بركات و توفیقات دوران تحصیل در تهران، حضور در نماز جماعت مرحوم آیت اهلل العظمی آقا سید 

1 . نهج البالغه، نامه ی 27.
یان، 1389/5/31. 2 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجو

3 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با طالب مدرسه ی علمیه   ی آیت اهلل مجتهدی، 1383/3/22.
یسندگان، یادنامه  عاّلمه  طباطبایی، ص132و133. 4 . جمعی از نو
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یزاهلل به امامِت ایشان برقرار می شد. این  كه ظهرها در مسجد آقا سید عز احمد خوانساری بود 
یرا با این كه در خوِد مدرسه ی  كه در قلب ما به صورت جرقه ای پیدا شد؛ ز نیز یک شوق الهی بود 
پا می شد و نیز در مساجد نزدیک آن نماز جماعات منعقد می گشت؛ ولی به  مروی، نماز جماعت بر
سبب شوق و اشتیاق به نماز ایشان، ظهرها از مدرسه ی مروی با طّی مسافتی به مسجد حاج سید 
یزاهلل می رفتیم و از توفیِق حضور در نماز جماعت مرحوم آیت اهلل سید احمد خوانساری كه مردی  عز
وارسته، اخالقی و از جهات علمی و عملی مورد اعتماد و وثوق بود، برخوردار می شدیم و محسوس 
كه نماز جماعت ایشان برای ما منشأ خیر و بركت است! چنان كه حضور طلبه ها و دیگران در  بود 

كننده دارد.«1 نماز جماعت، در سازندگی آن ها بسیار مؤثر و نقش تعیین 

ط( تهّجد

 مــردان بــزرگ بــه لطــف تهّجــد و شــب زنده داری، توفیق انجــام كارهای بزرگ را پيــدا كرده اند. اين 

كــه شــب ها از خــواب  كســانى از آن بهــره  مى برنــد  كســى نمى شــود و تنهــا  توفیــق الهــى شــامل هــر 

كشــیده، برمى خیزنــد و بــا خــدای خــود بــه نجــوا مى پردازنــد و او را ســتايش مى كننــد. دســت 

آثار تهّجد

برخى از آثار و بركات تهّجد و شب زنده داری عبارتند از:

گام نهادن در سفر الی اهَّلل  .1

مرحوم آيت اهلل حق شناس مى فرمايد: 
یكی شب به دست می آید. شیطان سعی  اّول سفر الی اهلل، سحرخیزى است و آِب حیات در درون تار
فراوانی دارد كه ما را از سحرخیزى باز دارد. امام حسن عسكرى می فرماید: »سفر الی اهلل جز به 

احیاى شب طی نمی شود.2«3

گرفتاری  2. سرمایه گذاری برای روز 

ب ايرانى و خارجى مى گويد: 
ّ

مقام معظم رهبری در ديدار روحانیون و طا


ً
ْیَكَقْول

َ
ِقىَعل

ْ
اَسُنل

َ
ید و براى تحّمل آن، بنیه ى معنوى قوى  الزم است. »ِإّن باِر سنگینی بر دوش دار

1 . مرکز نشر اسراء، ِمهر استاد، ص87.
یِل.« )مجلسی، بحارالنوار، ج 78، ص379(

َّ
 ِبامتطاِء الل

ّ
 َسَفٌر ل ُیدَرُك ِال

َّ
َوَجل ی اهلِل َعَزّ

َ
 ِال

َ
2 . »ِاَنّ الُوُصول

گلشن ابرار، ج8، ص428. 3 . جمعی از پژوهشگران، 
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ین  یخ، از اّولین و آخر یِن انسان ها طّی تار یز و حبیب خود ـ كه  برتر َثِقیال.«1 حضرت حق به پیغمبر عز
بود ـ خطاب فرمود: »نماز شب بخوان! نیمه شب برخیز و ارتباط و اّتصال خود را مستحكم كن؛ چرا 
َثِقیال«؛ تحّمل این بار سخت است. آنانی 

ً
ْیَكَقْول

َ
ِقىَعل

ْ
اَسُنل

َ
كاِر سنگینی در پیش دارى.«»ِإّن كه 

یدند، منصرف شدند، به دشمن پیوستند، یا به  یدند، لغز كه در وسط این راِه ُپر دشمن و شیطان لرز
یت ـ عیب داشته است. طلبه  ى امروز، باید به این  آفات دیگر مبتال شدند، این جاى كارشان ـ معنو
اّما  كم است؛  قاتتان 

ّ
كند. شما جوانید؛ دل هاتان نورانی ست و تعل از زندگی خود بسیار توّجه  ُبعد 

قاْت از اطراف 
ّ
همیشه این طور نمی مانید! این سرمایه را امروز فراهم كنید تا آن روز كه گرفتاری ها و تعل

كنید.2 كرد، بتوانید از آن ذخیره ى معنوى خود استفاده  به شما حمله 

شــهید قدوســى در عصــر روز عرفــه، بــا اين كــه بــراى درس اهمّیــت فوق العــاده اى قائــل بــود، 

ــجد  ی مس ــان اردو ــراى محّص ــد. ب ــه بخوانن ــاى عرف ــّاب، دع ــا ط ــرد ت ــل مى ك ــا را تعطی كاس ه

ــزار شــود. محبوب تريــن و واالتريــن  ــا در آن مســجد، دعــا و نمــاز برگ جمكــران تشــكیل مــى داد ت

كــه برخــى دوســتان  ــه درس خوان ترين هــا. هنگامــى  ــد، ن محّصــل مدرســه، متهّجدترين هــا بودن

گــر بــه جــاى نمــاز شــب و دعــا بــه مطالعــه پرداختــه شــود، بهتــر  مدرســه مطــرح مى كردنــد، ا

خواهــد بــود؛ مى گفــت: ولــى حضــرت آيــت اهلل العظمــى خمینــى مى فرمودنــد: »نمــاز شــب وقــت 

گوشــزد مى كــرد. او مى گفــت:  ــم 
ّ
كنــار تعل چندانــى نمى گیــرد.« بديــن وســیله، ضــرورت تعّبــد را در 

كــه هنــگام نمــاز شــب بيــدار باشــد و نمــاز شــب نخوانــد، از اشــرار خواهــد بــود.«3 »طلبــه اى 

گويــد؛ ولــى نمــاز شــب و اهمّیــت آن مطــرح  كــه شــهید قدوســى در آن ســخن  كمتــر مجلســى بــود 

كــرده، بــراى نمــاز شــب از آن  گــرم را رهــا  كــه نتوانــد خــواب و بســتر  نشــود. او معتقــد بــود طلبــه اى 

ــا را آفــت اخــاص مى دانســت و  ي گذشــت ... . او ر بگــذرد، در آينــده از خیلــى چیزهــا نخواهــد 

كــم مى ســازد  يــا، نفــس را بــر شــما حا گاهــى شــیطان بــا همیــن حربــه ی ر در عیــن  حــال مى گفــت: 

يــا شــود«، مانــع نمــاز شــب شــما مى شــود و جلــوی مناجــات و دعــاى  و بــه اســم اين كــه »شــايد ر
شــما را مى گیــرد.4

1 . مزّمل، آیه 5.
2 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با روحانیون و طاّلب ایرانی و خارجی در مدرسه ى فیضیه ى قم، 1374/9/16.

3 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص194؛ به نقل از: یادنامه شهید آیت اهلل قدوسی، ص129ـ130.
4 . همان، ص193.
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3. نیل به مقامات رفیع

مرحوم آيت اهلل میرزا جواد ملكى تبريزی مى گويد: 
كه به مقاماتی نائل  استادم ]مرحوم ماّل حسین قلی همدانی[ به من فرمود: »فقط متهّجدین هستند 

می گردند و غیر آنان به هیچ جایى نخواهند رسید.«1 

كشمیری نیز نقل شده است:  از آيت اهلل 
بیداری شب، مقام محمود می آورد و مقام محمود، مجاورت با خداست.2

مرحوم عّامه طباطبايى مى فرمود:
رحمّیت،  و  یشاوندى  و خو قرابت  نقطه نظر  از  مشّرف شدم،  تحصیل  براى  اشرف  نجِف  به  چون 
گاه گاهی به محضر مرحوم قاضی شرفیاب می شدم. تا یک روز در مدرسه اى ایستاده بودم كه مرحوم 
قاضی از آن جا عبور می كردند. چون به من رسیدند، دست خود را روى شانه ی من گذاردند و گفتند: 
»اى فرزند! دنیا می خواهی، نماز شب بخوان؛ و آخرت می خواهی، نماز شب بخوان!« این سخن 
كرد كه از آن به بعد، تا زمانی كه به ایران مراجعت كردم ـ پنج سال تمام ـ در محضر  آن قدر در من اثر 
یغ نمی كردم و از آن وقتی كه به وطن  ِک فیض ایشان در قاضی روز و شب به سر می بردم و آنی از ادرا
مألوف بازگشتم تا وقت رحلِت استاد، پیوسته روابط ما برقرار بود و مرحوم قاضی طبِق روابط استاد و 
یم،  مه می فرمودند: »ما هرچه دار گردى، دستوراتی می دادند و مكاتبات از طرفین برقرار بود.« عالّ شا

یم.3 از مرحوم قاضی دار

هم چنین عامه فرمود: 
كه  و همین موضوع سبب شد  بودند  از شب زنده داران  كه  را می شناسم  از محّصلین  بسیارى  من 
فهمی عمیق و استقامتی بى نظیر در امر تحصیل نصیبشان شد و به مراتب و مقامات واالیى رسیدند و 
بالعكس، كسانی هستند كه در مطالعه ی كتب علمی كوشش بسیار دارند؛ ولی به جایى نمی رسند 

یش سودى نمی برند و بركتی نمی بینند.4 و از علم خو

4. توانگری مالی

مرحوم آيت اهلل نصراهلل شاه آبادی نقل مى كند: 
 ]امام استاد حضرت  العظمی محمدعلی شاه آبادی،  ]آیت اهلل  والد  كه مرحوم  موضوع دیگری 

1 . همان، ص214.
2 . شمس الشموس، شیدا، ص57.

3 . حسینی طهرانی، مهر تابان، ص16؛ مختاری، همان، ص214ـ215.
4 . همان، ص217.
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یژه ای داشتند و آن را در قرب به حق مؤثر می دانستند، بیداری شب و سحرخیزی  به آن عنایت و
ید؛  گر برای نافله ی شب بیدار شدید، برای نافله  خواندن آمادگی روحی ندار بود... . می فرمودند: »ا
ید. انسان بر اثر همین بیداری، آمادگی برای عبادت را پیدا  بیدار بمانید، بنشینید، حّتی چای بخور

می كند«. 

هم چنین مى فرمود: 
بیداری سحر، هم برای مزاج مادی مفید است و هم برای مزاج معنوی. 

در منبرهايشان مكررًا مى فرمود:
یبایى چهره و  ید؛ چون بیداری سحر، وسعت رزق، ز كه شده، سحرها بیدار شو برای دنیایتان هم 

خوش اخالقی می آورد.1

طلبه ای نزد آيت اهلل كوهستانى آمد و گفت: خرجى من تمام شد، از شما كمک مى خواهم. 

نمى گويى!  راست  فرمود:  جواب  در  آقاجان.  بله!  گفت:  مى خوانى؟  شب  نماِز  پرسید:  آقا 
كه نماِز شب بخواند، بى خرجى نمى ماند!2 طلبه ای 

عوامل توفیق در تهّجد 

1. خواب در ابتدای شب

از زبان استاد شهید مرتضى مطهری نقل شده است:
كه اهل نماز شب  كسی  یِت ما را باال می برد. برای  كه معنو یم  ما یک سلسله لّذت های معنوی دار
ین باشد، نماز شب لّذت و بهجت دارد. بنابراین كسانی كه  ین و مستغفر باشد، جزو صادقین و صابر
كه ما دل بسته ایم،  چنین توفیقاتی داشته اند ـ و ما چنین اشخاصی را دیده ایم ـ به لّذت های ماّدی 
هیچ اعتنا ندارند. چه مانعی دارد كه من ذكر خیری از پدر بزرگوار خود بكنم. از وقتی كه یادم می آید 
یف، هیچ وقت نمی گذاشت و نمی گذارد  كه این مرد شر )حداقل از چهل سال پیش(، من می دیدم 

كه وقت خوابش از سه ساعت از شب گذشته تأخیر بیفتد.
شام را سر شب می خورد و سه ساعت از شب گذشته می خوابد و حّداقل دو ساعت به طلوع صبح 
مانده و شب های جمعه از سه ساعت به طلوع صبح مانده، بیدار می شد و حداقل قرآنی كه تالوت 

می كند، یک جزء است و با چه فراغت و آرامشی نماز شب می خواند.

گلبرگ، ش57، آذر 1383. کامل )درگذشت استاد اخالق، آیت اهلل شاه آبادی(«،  1 . »عارف 
کوهستانی، بر قله پارسایی، ص301.  . 2
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ناآرامی داشته  كه یک خواب  از عمرش می گذرد و هیچ وقت من نمی بینم   صد سال 
ً
یبا تقر حاال 

باشد؛ و همان لّذت معنوی است كه این چنین نگهش داشته. یک شب نیست كه پدر و مادرش را 
ید: خیلی به من محّبت كرده  دعا نكند. یک نامادری داشته كه به او خیلی ارادت مند است و می گو
یشاوندان و ذی حّقان و بستگان  است. شبی نیست كه او را دعا نكند. یک شب نیست كه تمام خو
گر بخواهد از چنین لّذتی بهره مند شود،  دور و نزدیكش را یاد نكند. این ها دل را زنده می كند. آدمی ا

ناچار از لّذت های ماّدی تخفیف می دهد تا به آن لّذت عمیق الهی برسد.1

2. مبارزه با هوای نفس

آيــت اهلل خوانســاری، اهتمــام حضــرت امــام بــه تهّجــد در اوج ســرمای زمســتان را، چنیــن بــه 

تصويــر مى كشــد:
كه مانند ایشان ]امام خمینی[ اهل عبادت و تهّجد باشد. در این جا  كسی را سراغ دارم  كمتر 
كه مشهود خودم بوده است، نقل می كنم: البته آقای بهاءالدینی هم  صحنه ای از عبادت ایشان را 
یب پنج ـ  در مدرسه بودند و شاید به یاد داشته باشند. یک سالی در قم، خیلی برف آمده بود؛ قر
شش ذرع كه سیل آمد و نصف قم را برداشت. در همان موقع و در همان وضعیت، ایشان در نصف 
شب، از ]مدرسه ی علمیه ی[ دارالشفاء می آمد مدرسه ی فیضیه و به هر زحمتی بود یخ حوض را 
یكی مشغول تهّجد می شد. حاال  یر َمدرس مدرسه، در تار می شكست و وضو می گرفت و می رفت ز
چه حالی داشت؟ نمی توانم بازگو كنم. با حالت خوشی مشغول تهّجدش می شد؛ تا اول اذان و اول 
اذان می آمد مسجد باالسر و پشت سر آقای حاج میرزا جواد ملكی به نماز می ایستاد و بعد برمی گشت 
یم كه ایشان در بین هم نوعانشان در امر عبادت و تهّجد،  و مشغول مباحثاتش می شد. می توانم بگو

كم نظیر بود.2  
ً
گر بى نظیر نبود، یقینا ا

3. تأسی به الگوهای تهّجد

گريه هــای نیمــه شــب امــام، هرگــز قطــع نشــد. از لحظه هــای آخــر  ذكــر، دعــا، مناجــات و 

گرچــه فیلم بــرداری شــده اســت؛ ولــى هنــوز بخشــى از آن را نشــان نداده انــد. چنان چــه  عمرشــان، ا

كامــل نشــان داده شــوند، مى بينیــد چگونــه امــام محاســِن مباركشــان را بــه  ايــن فیلم هــا بــه طــور 

كــه همــواره توفیــق  گريــه مى كننــد.3 تأســى بــه ايشــان و علمــای بزرگــى  گرفته انــد و زار زار  دســت 

گفته ها از زندگی استاد شهید مرتضی مطهری، ص21. گفته ها و نا 1 . سید ناصری و ستوده، پاره ای از خورشید: 
2 . وافی، نسیم هدایت، ص306ـ307.

3 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام، ج3، ص117.
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ــد ســرلوحه ی  ــد نزديــک مى شــدند، باي ــه خداون ــا تهجــد مى جســتند و ب خــود را در دل شــب و ب

گیــرد.  كار طلبــه قــرار 

گرفتن در فضای تهّجد 4. قرار 

آيت اهلل جوادی آملى در خاطرات خود مى گويد: 
از مجموع پنج سال تحصیل در حوزه ی علمیه ی آمل، چهار سال را در مدرسه ی »مسجد جامع« 
كردم؛ ولی در سال پنجم با  كوتاه هم در مدرسه ی »مسجد هاشمی« تحصیل  گذراندم و نیز مّدتی 
راهنمایى مرحوم آیت اهلل آقا ضیاء آملی به مدرسه ی مسجد امام حسن عسكرى رفتم. همه ی 
كه بنده در آن یك سال از مدرسه ی امام  ین و بركاتی  این مدارس ُپر بركت بود؛ ولی خاطرات شیر

حسن عسكرى به یاد دارم، از دیگر مدارس ندارم.
امام حسن  نیز، مدرسه ی  و  بودند!  نهاده  آن مدرسه و مسجد  بر  كه  بود  مباركی  نام  از  بركات  این 
عسكرى مدرسه ی كوچكی بود و تعداد طلبه ها فراوان نبودند؛ لیكن همه ی آن طلبه ها یا غالب 
فراموش نمی شد و به صورت عمومی و  بودند و نماز شب در آن جا  تهّجد و نماز شب  آن ها اهل 
همگانی خوانده می شد. البته برخی طالب مدرسه ی »مسجد جامع« و مدرسه ی »مسجد هاشمی« 
نیز نماز شب می خواندند؛ ولی فضاى نماز شب خواندن، فضاى غالب آن جا نبود؛ خالف مدرسه ی 

 1.امام حسن عسكرى

5. توجه به آثار و برکات نماز شب 

در بيانات مقام معظم رهبری آمده است:
كه  كه می فهمید چه می كنید، نه نمازی  نماز شب بخوانید و آن هم نماز شِب با توجه؛ نماز شبی 
كه جوان هستید،  در آن توجه نباشد. نماز شب باید با توجه و عنایت باشد. اثر نماز شب در شما 
یادتر از نماز شبی است كه من می خوانم. این آثار را حفظ كنید و چیزهایى كه برای هدف و  بسیار ز
ید و اّیام را از دست ندهید كه این اّیام و این فرصت ها قابل بازگشت  تكامل تان الزم است، فرا بگیر

نیستند.2 

كتاب »امام شناسى« مى نويسد: مرحوم عامه محمدحسین حسینى تهرانى در 
روزی یكی از اعاظم علما )حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمدتقی فومنی رشتی دام ظله العالی( در 
شهر مشهد مقدس به دیدن حقیر آمدند و در ضمن سخن، مطلبی ابراز نمودند كه جز اطالع بر سرائر 

1 . مرکز نشر اسراء، مهر استاد، ص39.
گلبرگ، ش30، خرداد 1380.  2 . »در وادی شریعت: نماز)10(«، ماه نامه 
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و امور غیبّیه مثالّیه، برای آن محملی وجود نداشت. توضیح آن كه حقیر در شّوال 1413 هـ.ق مبتال به 
سكته ی قلبی شدم و چهار شب در بخش سی سی یو و نه شب در بخش عمومی در بیمارستان قائم 
مشهد بستری بودم، تا بحمداهلل مرخص كردند و به منزل آمدم و فعال كم  و بیش به كارهای علمی، 
گردیده ام. روزی ایشان همراه با یک نفر از طالب به دیدن حقیر آمدند و در منزل ما  كار  دست به 
غیر از خود حقیر و بنده زاده ی بزرگ )حاج سید محمدصادق( كسی نبود. قبل از ابتالی به بیماری، 
خداوند توفیق داده بود كه شب ها به تهّجد و قیام لیل اشتغال داشته؛ ولی در بیماری این توفیق نبود 
یا به واسطه ی  گو و پس از مراجعت به منزل، با وجود بیداری قهری در ساعات متوالی در شب ها، 
كه به دیدن  عدم همت و نقصان، اهتمام این امر مهم، مدتی طبعا ترک شده بود. جناب معظم له 

حقیر آمدند، پس از مدتی احوال پرسی و تعارفات معموله، بدون مقدمه فرمودند: 
یل)فرمودند: من تردید دارم 

َّ
لیِلیاَصالُهالل

َّ
در بحاراألنوار دیده ام كه از امام روایت است كه: »ِقیاُمال

یِل؛ قیام در شب ها ـ یا نماز در شب ها ـ مركب راهوار شب برای 
َّ
ُهالل و درست به خاطر ندارم(، َمِطّیَ
حركت و وصول به مقصود است.« 

برای  تصمیمی  و  نگرفتم  برای خود  ارشاد  را  این  یا  گو و  می دادم  گوش  فقط  و  كردم  بنده سكوت 
ادامه ی نماز شب برای من پیدا نشد. چون باز از این طرف و آن طرف سخن به میان آمد، فرمودند: 
لیِل«؛ و خداوند در قرآن می فرماید: 

َّ
ُهال لیلَمِطّیَ

َّ
لیِلیاَصالُهال

َّ
كه »ِقیاُمال نوار« دیده ام  ال در »بحار

بان و  گامی استوارتر ]برای توفیق ز قَوُمقیال؛1 ]تحقیقا شب زنده داری 
َ
ا َو

ً
َوطا

ُ
َشّد

َ
یِلِهَىا

َّ
ناِشَئَةالل »ِاّنَ

گفتاری محكم تر به وجود می آورد.«  قلب[، و 
كه این مطالب بدون مقدمه ی  كه بنده زاده اهل تهجد است، متوجه شدم  چون حقیر می دانستم 
كسالت هم نباید از این امر مهم  كه حتی در حال مرض و  ایشان برای تنبه و بیداری حقیر است  

دست بردارم و بدان بى اعتنا نباشم.2

1 . مزمل، آیه 6.
2 . باقی زاده، برگی از دفتر آفتاب، ص80؛ شمس الدین، حدیث دلتنگی، ص186ـ187.
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ی( اهتمام به انجام مستحبات

كــرده و جبــران  اهتمــام و تقّیــد بــه انجــام مســتحبات، زمینــه ی تقــّرب بــه خداونــد متعــال را فراهــم 

كننــده ی غفلت هــا محســوب مى شــود. اهمّیــت تقّیــد طــاب و علمــا بــه انجــام مســتحبات تــا 

كــه آيــت اهلل بهجــت رمــز و راز موفقیــت علمــای پيشــین را مربــوط بــه آن مى دانــد: آن جاســت 
ت عقب ماندگی 

ّ
منشأ این قدر تفاوت بین ما و علمای گذشتهـ  كه صاحب آن همه كرامات بودندـ  و عل

آن  به  ما  كه  را  كارهایى  همین  آن ها هم  این كه  با  كرد.  پیدا  را  آن  منشأ  باید  آن ها چیست؟  از  ما 
یس و تلّمذ و نوشتن ـ انجام می دادند. آیا علت آن است كه  مشغولیم ـ از قبیل درس و مباحثه و تدر
كه فرق ما و آن ها  كنیم، پیدا می كنیم  گر تفحص  گمان می كنم ا آن ها مستحبات را به جا می آوردند؟ 
كارشان  كمتر بود؛ ولی حركت شان از ما و نتیجه ی  در چیست. با این كه امكانات زندگی آن ها از ما 
كمتر و یا بیش تر( از تهران به  بیش تر بود. ما با اتوبوس و هواپیما در مّدت حدود یک ساعت )یا 
كرده ایم؟ ولی  گذاشته ایم و چقدر مردم را اصالح  یم؛ ولی چقدر در مردم اثر  اصفهان و به منبر می رو
آن ها همین فاصله را در طول ماه و یا یک هفته و یا چند روز می رفتند. با این حال، خدا می داند كه 

گذاشته اند. مردم زمان شان چقدر رو  به  راه تر بودند و چقدر علما آثار مثبت در میان آن ها 
كم تصّرف می كردند. با  یم؛ ولی آن ها  یاد تصّرف می كنیم و به مختصر قانع نمی شو ما در بیت المال ز
یاد بود. در هر حال، باید ببینیم ما به االمتیاز ما و  این حال، نتیجه ی كار ما كم و نتیجه ی كار آن ها ز
علمای گذشته چیست؟ بعضی از آن ها در ركوع و سجده، فقط سه مرتبه »سبحان اهلل« می گفتند. ما 
ییم، چرا كار ما بى نتیجه است؟ چرا؟ باید حساب كنیم و ببینیم كه ما به التفاوت ما  كه بیش تر می گو
و آن ها چیست؟ عموم آن طبقه ، اهل كرامت بودند و در درس نیز اهل تالش و تحقیق فراوان بودند. 
كتاب های موجود از بین برود،  گر  یم؟ بعضی از آن ها ادعا می كردند ا چرا ما این قدر با آن ها فرق دار
یى هم نبودند. مرحوم شیخ انصاری  گزاف گو یسیم. اهل  تمام اصول و دوره ی فقه را می توانیم بنو
یارت جامعه و یک جزء قرآن می خواند.  یارت عاشورا، ز با آن همه درس و بحث و تألیف، هر روز ز
یارت  یا علت عقب ماندگی ما، ترک مستحبات است. علمای سابق بدان ملتزم بودند؛ از قبیل ز گو
و دعا و تالوت قرآن و یا نماز اول وقت و ترک مكروهات، مانند خواِب بین الطلوعین. تفاوت ما و 
ف این است كه آن ها در علم و عمل ترقی داشتند و ما معترفیم به تقصیر در علم و عمل.

َ
علمای َسل

كه ندانیم  یاد است. خیلی خطرناک است  ف و ُقدما خیلی ز
َ
ف و عقب ماندگی ما از علمای َسل

ّ
تخل

یم به آن چه موجب عقب افتادگی ما شده  كند ُمسَتبِصر و مهتدی شو قدما كدام راه را می رفتند. خدا 
گفت آن ها  كرد. آیا می شود  ت را پیدا خواهیم 

ّ
 عل

ً
كنیم، قطعا گر اهل عمل باشیم و تفحص  است. ا
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روزی را از خدا می گرفتند و ما با تالش و این طرف و آن طرف رفتن؟!1

انواع مستحّبات

بــا اين كــه مســتحّبات بســیار متنــوع اســت؛ امــا علمــای بزرگــوار در خصــوص برخــى از آن هــا 

داشــته اند: ويــژه  كیــد  تأ

1. تقّید به نوافل و تعقیبات نماز

حضرت آيت اهلل خامنه ای، در اهمّیت تقّید طاب به نوافل چنین مى فرمايد:
كه داعیه  ای هم ندارند و عالِم دین هم نیستند، مقّید به نوافل و ذكر و  كسانی  امروز جوانان ما، آن 
مستحباتند؛ ما باید بیش تر از آن ها مقّید باشیم. نماز با حال و با توجه، تقّید به نوافل، تالوِت قرآن 

كه روحانیت را رونق و جال می دهد.2 گناه، این ها عواملی هستند  با تدبر و پرهیز از 

چنیــن  را  طباطبايــى  عامــه ی  مرحــوم  بزرگوارشــان  اســتاد  تقّیــد  نیــز  امینــى  ابراهیــم  آيــت اهلل 

مى كننــد: توصیــف 
مه در نوافل تا آن مقدار كه من اّطالع دارم، بسیار مقّید بودند و حّتی گاهی میان راه هم نوافل را 

ّ
عال

انجام می دادند و نماز مستحّبی می خواندند ... .3 

هم چنین نقل شده است: 
و  دعاها  تهّجد،  قرآن،  قرائت  یومیه،  نوافل  به  فوق العاده  واجبات،  بر  عالوه  طباطبایى[  ]عالمه 
گر ضرورتی پیش می آمد، قرائت قرآن و بعضی نوافل را در راه یا حّتی سوار  عبادات دیگر مقّید بود. ا

انجام می داد.4 اتومبیل  بر 

ــه تعقیبــات نمــاز را  ــزوم پرداختــن ب ــى از اســتاد خــود، ل ــر مثال ــا ذك مرحــوم آيــت اهلل مجتهــدی، ب

كرده انــد: چنیــن تشــريح 
طلبه باید عالوه بر درس، اهل نوافل و مستحبات و تعقیبات نماز باشد.5 استاد ما حضرت آیت اهلل 
كبر برهان می فرمودند: انسان باید عبادات مستحبی را در طول سال حداقل  حاج شیخ علی ا

1 . رخشاد، در محضر بهجت، ج2، ص343ـ344.
2 . سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع طالب علوم دینی در مدرسه ی فیضیه، 1366/9/11.

3 . تاجدینی، یادها و یادگارها، ص96 و 97.
یژگی های اخالقی عالمه طباطبایی«، مکتب  اسالم، س21، ش10، دی1360، ص37. 4 . حسنی، »و

ُکّلِ ُمؤِمــٍن؛ نمازهــای نافلــه و مســتحبی، وســیله ای اســت بــرای  واِفــِل ُقربــاُن  کاظــم دربــاره ی نوافــل می فرمایــد: »َصــالُة الّنَ 5 . امــام موســی 
یــه، ثــواب العمــال و عقــاب العمــال، ترجمــه غفــاری، ج1، ص71(. تقــّرب مؤمــن بــه خداونــد.« )ابــن بابو



135 فصل اول: ابعاد معنوی-اخالقی

یک بار هم شده، نوبر كند ]و بچشد[؛ مثل میوه ای كه انسان هر سال نوبر می كند. وقتی كه نماز اول 
كن. قرآن و مفاتیح  ماه می خوانی، مفاتیح را بردار و مناسبت ها و اعمال آن ماه را هم ببین و عمل 
كنار سجاده شما دور باشد. سحرها هم بعد از نماز صبح و شب ها قبل از خواب، حداقل  نباید از 
یارت و دعای هر روز را بخوان و بعد از نمازها ]هم[ تعقیبات وارده  كن. ز یک صفحه قرآن تالوت 

در مفاتیح الجنان را بخوان. 
بدون  نماز هم  نمی رود؛  باال  دنباله  بدون  بادبادک  »آقایان  می فرمودند:  میرزا علی هسته ای  حاج 

بزند.1 به درس لطمه  كه  باشد، به حّدی  یاد  ز نباید  البته مقّدسِی طلبه  باال نمی رود.«  تعقیبات 

2. دائم الوضو بودن

بــا وضــو در  بــودن و  يكــى از مســتحبات رايــج میــان طــاب حوزه هــای علمیــه، دائــم الوضــو 

كــه خداونــد  كــرم نقــل مى كنــد  جلســه های درس حاضــر شــدن اســت. ديلمــى از پيامبرا

مى فرمايــد: 
یش را از  كه وضو كسی  كرده است و  یش را از دست بدهد و وضو نگیرد، به من جفا  هر كسی وضو
كس  كرده است.  هر  دست بدهد و دوباره وضو بگیرد و حداقل دو ركعت نماز نخواند، بر من جفا 
یش را از دست داد، تجدید وضو كرد و دو ركعت نماز خواند و پس از آن دعا نكرد، بر من جفا  وضو
یش را از دست بدهد و پس از آن وضو بگیرد و نماز بخواند، دعا كند و از  كرده است؛ و هر كس وضو
كار  كرده ام و من خدای جفا حوایج دنیا و آخرتش چیزی بخواهد و من اجابت نكنم، من به او جفا 

نیستم.2

عامه حسن زاده آملى مى نويسد: 
كه  كه وضو نور است و تداوم آن، باعث ارتقا به عالِم قدس  خواهد شد. بدان  آری ای برادر! بدان 
كوِی یار! بر تو الزم  این دستوِر با بركت، نزد بزرگان علم و عمل تجربه شده است. پس ای سالِک 
، همت عالی داشته باشی و پس از نماز، از خدای ـ 

ً
كه اوالً، همیشه آن را انجام دهی و ثانیا است 

كه باقی و جاودانه است، بخواهی و از او به جز او را نخواهی.3 تبارک و تعالی ـ آن چه را 

حضرت آيت اهلل خامنه ای نیز مى فرمايد: 

1 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص228.
ــْم َیْدُعِنــی َفَقــْد َجَفاِنــی َو 

َ
ــْم ُیَصــّلِ َرْکَعَتْیــِن َو ل

َ
 َو ل

َ
ــأ

َ
ْحــَدَث َو َتَوّض

َ
 َفَقــْد َجَفاِنــی َو َمــْن أ

ْ
ــأ

َ
ــْم َیَتَوّض

َ
ْحــَدَث َو ل

َ
ــی: َمــْن أ

َ
 َاهلُل َتَعال

ُ
: َیُقــول

َ
2 . َو َقــال

ْســُت ِبــَرّبٍ َجــاٍف. )دیلمــی، ارشــاد 
َ
ْمــِر ِدیِنــِه َو ُدْنَیــاُه َفَقــْد َجَفْوُتــُه َو ل

َ
 َعــْن أ

ُ
ل

َ
ِجْبــُه ِفیَمــا َیْســأ

ُ
ــْم أ

َ
ــی َرْکَعَتْیــِن َو َدَعاِنــی َفل

َّ
 َو َصل

َ
ــأ

َ
ْحــَدَث َو َتَوّض

َ
َمــْن أ

القلــوب، ج1، بــاب 13، ص60(
3 . محیطی، صراط سلوک، ص37؛ واحد پژوهش انتشارات هنارس، شیخ خرابات، ص123ـ124.
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درس در حوزه های علمیه یک عبادت محسوب می شود. تربیِت طلبگی از اّول این است، درس 
یک عمل عبادی است. الزمه اش این است كه این كار مقّدس به حساب بیاید. اساتیدی كه قبل 
كه پیش از رفتن به جلسه ی درس وضو  از درس وضو می گیرند تا با وضو بروند سر درس و طالبى 
كم نیستند. این یكی از چیزهای معمولی و  می گیرند تا با وضو در درس حاضر بشوند، در حوزه ها 

كه وضو بگیرند بروند... .1 رایج است 

آيت اهلل نجابت به نقل از مرحوم آيت اهلل قاضى مى گويد: 
حین تجدید وضو؛ و نخوابیدم، مگر با طهارت آبى.2

ّ
بیست سال تمام است وضو دارم و بى وضو نبوده ام، اال

همسر مرحوم شهید مطهری درباره ی ويژگى های اخاقى و معنوی ايشان مى گويد:
مرحوم مطهری تقوای عجیبی داشت. در مّدت بیست و شش سالی كه با ایشان زندگی می كردم، در 
كید می نمود با وضو باشید، وضوی دائمی  تمام طول شبانه  روز، نیم ساعت بى وضو نبود. همیشه تأ
یتی  خوب است. ایشان همواره با وضو در كالس دانشگاه حضور می یافت و حضورش آن چنان معنو
یت و قداست آن را در می یافت. استاد در مّدتی  به مجلس می بخشید كه مستمع با تمام وجود، معنو
یان توصیه می كرد: دانشگاه به منزله ی مسجد است.  یس داشت، به دانشجو كه در دانشگاه تدر

ید.3 سعی كنید بدون وضو وارد دانشگاه نشو

3. اعتکاف

ــى در  ــرای اين كــه خلوت كــردن، ب ــه يــک نقطــه  ای منحصــر  ــودن؛ خــود را ب ُعكــوف، يعنــى بســته ب

ــم را پيــدا 
َ
كــه انســان بتوانــد فرصــت ارتبــاط صمیمــى و خالــص بــا خــدای عال دل بــه   وجــود بيايــد 

ياضــت دارد.4 كــه جنبــه  ی ر كنــد. اعتــكاف ايــن اســت؛ يعنــى عبادتــى اســت 

در بيانات مقام معظم رهبری  در توصیف وضعیت اعتكاف در گذشته و حال آمده است:    
خوشبختانه اقبال مردم به این سّنت خیلی باال است. شوق و عشق جوان ها حیرت  انگیز است. 
كه ما در مشهد بودیم، اصاًل ندیده بودیم اعتكاف چه جوری است، شنیده  من یادم است آن وقتی 
كه رفتم، در همین اّیام  البیض در مسجِد امام ]مسجد امام حسن عسكری[ اعتكاف  بودیم. قم 
را  گوشه  ای  یک  نفر،  سه  نفر،  دو  می  آمدند،  طلبه  ها  بودم،  دیده  و  رفته  وقت  یک  شاید  می شد. 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد شهادت دکتر مفتح، 1364/9/26.
2 . واحد پژوهش انتشارات هنارس، عطش، ص38.

3 . واثقی راد، مظهر اندیشه ها، ج1، ص28؛ مجله ِمسَطر: سیره تربیتی علمای اسالم، ش3، ص135.
4 . بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا اعضــای ســتاد مرکــزی اعتــکاف و اعضــای ســومین جشــنواره  ی سراســری علمــی فرهنگــی 

.1393/2/15 اعتــکاف، 
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ـ چادر می كشیدند.  باالیى  آن شبستان  ـ  ابوالفضل  مرحوم حاج  آن شبستان  در  انتخاب می كردند 
شاید مجموع افرادی كه در آن شبستان اعتكاف می كردند، به سی، چهل نفر نمی رسید. البّته بعدها 
كه آن   آن جا هم می  آمدند اعتكاف می كردند 

ً
كه مسجد آقای بروجردی ساخته شد، بعضی  ها ظاهرا

را من ندیده بودم، لكن مسجِد امام را دیده بودیم. این، همه  ی مظهر این سّنِت ُپرمغِز ُپرمعنا در آن 
دوره بود؛ مخصوص قم، آن هم با این تعداد اندک. 

گوهرشاد و مسجد جمكران و  كنید ـ حاال غیر از مسجد  ید دانشگاه  های كشور را نگاه  امروز شما برو
كه هجوم جمعّیت است؛ در این مساجد دانشگاه  ها، مسجد  مساجد مهّم دیگر و جاهای دیگری 
كشیده  اند،  پیش صف  مّدتی  از  ما،  ما، جوان های  دانشجوهای  ـ  دیگر  و جاهای  تهران  دانشگاه 
نوبت می گیرند و نوبتشان نمی رسد؛ یعنی جا نیست، وسیله نیست برای اداره  ی آن ها. این شوِق 
عمومی به این عبادت، این جور است. ُخب، این یكی از بركات الهی است. بحمدهلل، خدای متعال 
این زمینه را فراهم كرده و این توفیق را داده و مغناطیس محّبِت الهی و ذكر الهی، دل های جوان ها را 

كرده؛ این را باید مغتنم شمرد. این یک فرصت است  .1 به خودش جذب 

كــه فقیــه بزرگــوار، میــرزا جــواد تبريــزى بــه آن عاقــه ی فــراوان داشــتتند،  يكــى از امــورى 

شــب زنده داری، توســل و مراســم معنــوى و ملكوتــى اعتــكاف بــود. مرحــوم میرزا، شــب زنده داری، 

كمــال  كســب معنويــت و نیــل بــه درجــات  توســل و مراســم ملكوتــى اعتــكاف را در ســازندگى و 

كــه در قــم مشــغول تحصیــل بودنــد، عــاوه  مؤثــر مى دانســتند. ايشــان در ســنین جوانــى، هنگامــى 

ــا  ــا عــده اى از طــاب معتكــف مى شــدند و شــیرينى آن روزهــا را ت ــر شــب زنده داری و توســل، ب ب

آخريــن  لحظــات عمــر خــود احســاس مى كردنــد. ايشــان آن روزهــا را بهتريــن دوران مى دانســتند 

و مكــرر مى فرمودنــد: 
اشخاص، به خصوص طالب، باید قدر جوانی خود را بدانند و در اّیام تحصیل با جّدیت به درس 
كنند. یكی  اشتغال داشته باشند و در این مّدت، براى سازندگی و غلبه بر نفس اماره ی خود تالش 
كسِب  كمال و  از راه هاى موفقیت، اعتكاف است. اعتكاف فرصتی است الهی، جهت رسیدن به 

درجات معنوى.

گــر ايشــان شــخصىـ  بــه خصــوص طلبــه جــوانـ  را در حــال شــب زنده داری، توســل و يــا اعتــكاف  ا

مشــاهده مى كردنــد، بســیار خوشــحال مى شــدند و مى فرمودنــد: 

1 . بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا اعضــای ســتاد مرکــزی اعتــکاف و اعضــای ســّومین جشــنواره  ی سراســری علمــی فرهنگــی 
.1393/2/15 اعتــکاف، 
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كه در مثل این مكان ها )محل اعتكاف( هستی، از خدا  فرزندم! با جّدیت درس بخوان و هنگامی 
كه آنان سفینه نجاتند.  كمک بخواه و اهل بیت را واسطه قرار بده و به آنان متوسل شو 

گذار كن. اعمال را  فرزندم! در مقابل انجام این اعمال عبادى توقعی نداشته باش و امر را به خدا وا
خالصانه انجام بده و با پروردگاِر مّنان معامله كن. 

كمال و تقّرب به خداوند و رستگار شدن در  كسب  كه در راه تهذیب نفس و  كسانی  در هر حال، 
یرا دنیا داِر امتحان است و هركس به نحوى  كنند؛ ز گام برمی دارند، باید مشكالتی را تحّمل  آخرت 
كرد. دسته جمعی دعا  امتحان می شود. در شب زنده داری ها و توسالت و مراسِم اعتكاف باید دعا 
یید: پروردگارا! آرزوى ما این است كه  ید و بگو كنید و دست هاى خود را خالصانه و با تواضع باال ببر

كنیم. ما را بپذیر و ما را از مخلصین درگاه والیت قرار بده. فقط به دین خدمت 

كننــد.  مرحــوم میــرزا دوســت داشــتند افــراد در تمــام مراحــل زندگــى، ماننــد يــک معتكــف زندگــى 

كــه انســان در ايــن چنــد روز اعتــكاف برايــش حاصــل مى شــود، نقطــه شــروعى  آن حالــت معنــوى 

باشــد بــراى زندگــى ســالم و همــراه بــا معنويــت و اخــاص. انســان بايــد همــواره و در هــر حــال خــدا 

كــه خــدا را ناظــر دانســت، ديگــر آن چــه  گــر انســان بديــن مرحلــه رســید  را ناظــر اعمــال خــود بدانــد. ا

كــرده اســت، از دســت نخواهــد داد. چــه  كســب  كــه در شــب زنده داری ها، توســل و اعتــكاف  را 

كــه بــه واســطه ايــن توســل ها و شــركت در ايــن مجالــس، بــه درجــات عالــى رســیدند  اشــخاصى 
كردنــد.1 و چــه خدمت هــا بــه ديــن 

    ايشان مى فرمود: 
كمال خضوع و خشوع وارد مسجد  كه ما قم بودیم، اّیام اعتكاف، طالب و بعضی مؤمنان با  زمانی 
و  می نموده  باز  را  دعا  كتاب  می كشیدند،  سر  به  را  خود  عباى  مسجد  از  گوشه اى  در  می شدند. 
كمی  یده است. فقط  كه از همه چیز دنیا بر كسی  زمزمه می كردند. همیشه در حال ذكر بودند؛ مانند 
و  باشد  خدا  براى  كار  كه  كنند،  معامله  خود  خداى  با  كه  بودند  آمده   

ً
واقعا می كردند.  استراحت 

كه خدا این اعمال را قبول نماید و آنان را تحت حمایت و توجه  در مقابل، فقط طالب آن بودند 
قرار دهد.   ولی عصر 

... مرحــوم میــرزا همــواره بــراى توفیــق نســل جــوان، به خصــوص طــاب دعــا مى كردنــد و شــب 

ــت  ــرف تربي ــود را ص ــريف خ ــر ش ــام عم ــان تم ــوند. ايش ــق ش ــان موف ــا آن ــد ت ــاش مى نمودن و روز ت

1 . »اعتکاف، شب زنده داری و توسل از دیدگاه آیت اهلل میرزا جواد تبریزی«، افق حوزه، سال 8، ش239،، 18 شهریور 1388، ص7.
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 كــه ســرانجام بــا توفیــق الهــى موفــق شــدند، نســل واليــى و محــّب اهل بيــت كردنــد  طــاب 

كــه امــروز افتخــار حــوزه و مذهــب هســتند و آن توفیــق حاصــل نشــد، مگــر بــه  كننــد  تربيــت 

واســطه ی همیــن توســل ها و راز و نیازهــا.

كــه مرحــوم میــرزا درس خــود را تعطیــل مى كردنــد و  اهمیــت و جايــگاه اعتــكاف بــه قــدرى بــود 

كــه موفــق بــه اعتــكاف مى شــدند، دعــا مى كردنــد و مى گفتنــد: بــراى عزيزانــى 
قدر این روزها را بدانید و تالش كنید كه خدا درهاِى رحمت خود را بیش تر براى شما باز كند و دعا 
گر پذیرفت، سعادت دنیا و آخرت را به دنبال خواهد داشت و كلید این پذیرش،  كنید ما را بپذیرد كه ا
اهل بیت هستند. آنان را واسطه قرار دهید و  از ایشان بخواهید كه دست ما را بگیرند؛ چرا كه 

آن بزرگواران، سفینه ی نجات هستند.

ــه  ــام بيــض، ســه روز را تعطیــل مى كردنــد، بعضــى دوســتان ب ــه اين كــه مرحــوم میــرزا اّي ــا توجــه ب ب

كــه بــه اعتــكاف نمى رونــد. ســه روز درس را تعطیــل  ايشــان عــرض مى كردنــد: »همــه طــاب 

مى فرمودنــد:  معظم لــه  نكنیــد!« 
یت شود و ما تعطیل می كنیم تا عالوه بر روشن شدن  یج و تقو این سّنت حسنه ی اعتكاف، باید ترو

كار در میزان اعمال ثبت شود.1 اهمیت این روزها، خود هم ثوابى برده باشیم و ان  شاء اهلل این 

4. استفاده معنوی از اوقات ویژه

كــه بهره بــرداری از آن هــا، نقشــى ويــژه در رشــد  در طــول اّيــام ســال، زمان هــای خاصــى وجــود دارد 

معنــوی طــاب دارد. رســول خــدا مى فرماينــد:

ا؛2 َ ُضوالَ َفَتَعّرَ َل
َ
اِمَدْهِرُكْمَنَفَحاٍتأ ّیَ

َ
ْمِفأ

ُ
ك ّبِ ِلَر

ِإّنَ
را در  پروردگار شما در دوران عمرتان، نسیم هاى رحمتی است. پس به  هوش باشید و خود  براى 

ید! درآور آن ها  معرض 

اســتاد شــهید آيــت اهلل مطهــری بــا اشــاره بــه اســتفاده  معنــوی مرحــوم حــاج آقــا رحیــم اربــاب از مــاه 

شــريف رجــب مى فرمايــد:
كه تابستان بود و به اصفهان رفته بودیم ـ می رفتیم  كه در ماه مبارك رجب در سال 21 ـ  یادم است 

1 . همان.
کاشانی، الوافی، ج1، ص552. 2 . فیض 
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كه از بزرگان هستند. من این ذكر را اول بار از این مرد شنیدم.  به درس آقاى حاج  آقا رحیم ارباب 
ید:  ُكند صحبت می كند و اذكار را به خصوص خیلی با تأّنی و حضور قلب می گو كه خیلی  می دیدم 
َجالِل....«1 می دیدم این 

ْ
ِةَوال ِعّزَ

ْ
ُه،ُسْبحاَنِذىال

َ
ل

ّ
ْسبیُحال َجلیِل،ُسْبحاَنَمْنلَیْنَبِغىالّتَ

ْ
ال »ُسْبحاَناْلِ

مرد مرتب این ها را می گفت. چون پیرمرد بود و نمی توانست روزه بگیرد، آن را با این جبران می كرد.
كه در همان سال ها، روز بیست و پنجم رجب بود )روز شهادت حضرت موسی  و باز یادم نمی رود 
كه  بن جعفر(. ما در مدرسه  نیماورد اصفهان بودیم. بعد از ظهر بود، خوابیده بودیم. از خواب 
یبه  بیدار شدیم، یك وقت صداى مرحوم حاج میرزا علی آقا ]شیرازی[ را شنیدم. ما در آن مدرسه غر
بودیم، به عنوان تابستان رفته بودیم؛ ولی طلبه هاى آن مدرسه به مناسبت وفات از ایشان خواهش 
كه در قیامت  كرده بودند، آمده بود براى طلبه ها موعظه می كرد و بعد هم ذكر مصیبت. حدیث دارد 
كه داشت و با آن  كجا هستند؟« این مرد با همان آهنگی  َجبّیون؟ رجبیون  یاد می كشند: »أْیَنالّرَ فر
َجبّیون« و ما در پیشگاه  یند»أْیَنالّرَ حال و روحی كه داشت، این تعبیر را به كار برد: آن وقتی كه بگو
یم،   جزء رجبّیون شمرده نشو

ً
پروردگار شرمسار باشیم، در ماه رجب هیچ چیزى نداشته باشیم و اصال

كرد؟! چه خواهیم 
غرض این است: این ماه، ماه استغفار و عبادت و روزه است و این سّنت ها در میان ما به كلی دارد 
گر  فراموش می شود. ماه رجب می آید، بزرگ هایمان ]متوجه نمی شوند[، تا چه رسد به بچه ها. كم كم ا
 فراموش می كنند 

ً
ییم ماه هاى قمرى را از محرم تا ذى الحجه بشمار، نمی توانند؛ اصال به بچه ها بگو

كه یك چنین ماه هایى هم وجود داشته است. ولی به هرحال تكلیف هرگز از ما ساقط نمی شود«.2 

كــه بــزرگان اهــل  اّيــام اهلل دهــه ی ذی الحجــه از ارزش معنــوی فــوق العــاده ای برخــوردار اســت 

گماشــته اند. مقــام معظــم  معرفــت نیــز، بــا تأســى بــه اهل بيــت بــه اســتفاده از آن همــت 

مى فرمايــد:   رهبــری 
شاداب،  روحیه های  نورانی،  دل های  یز،  عز جوانان  شما  است.  ذی حجه  دهه ی  اّیام  اّیام،  این 
ین روزها و شب های دوره ی سال، از لحاظ  كه یكی از بهتر یز من، توجه داشته باشید  فرزندان عز
فضیلت و امكان ارتباط دل ها با خدا، همین روزهاست. مایه و قوام اصلی همه ی حركت های بزرگ 
ِل

َ
واِاْسَما ُكُر

ْ
َیذ و پیروز، ذكر الهی است؛ یاد خدا بودن، با خدا ارتباط داشتن. در قرآن می فرماید: »َو

وماٍت.«3 در حدیث دارد كه »ایاِم معلومات« كه خدای متعال به ذكر در این اّیام دستور 
ُ
ّیاٍمَمْعل

َ
ِفىأ

کلیات مفاتیح الجنان، اعمال ماه رجب. 1 . مجلسی، زاد المعاد، ص15؛ قمی، 
2 . مطهرى، مجموعه  آثار، ج 27، ص560.

3 . حج، آیه 28.
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داده است، همین ده روز اول ذی حجه است.
كه روز دعا و استغفار و توجه است. دعای سراسر عشق  روز، روز عرفه وجود دارد،  این ده  در 
كه سیدالشهدا امام حسین در مراسم عرفات انشاء فرموده است،  و شور و سوز در روز عرفه، 
نشان دهنده ی آن روحیه ی شیدایى و عشق و شوری است كه پیروان اهل بیت در یک چنین اّیامی 
باید داشته باشند. این اّیام را قدر بدانید. فرصت مال شماست. هم چنان كه امروز فرصت پیشرفت، 
فرصت شكوفایى، فرصت حركت های بزرگ سیاسی و انقالبى و اجتماعی ماِل شما جوان هاست، 
به  متعلق  هم  خدا  با  قلبی  رابطه ی  كردن  مستحكم  و  الهی  ذكر  و  متعال  خدای  به  توجه  فرصت 
گناه است.  كند، ترک  كه می تواند ذكر الهی را برای شما و برای ما زنده  ین وسیله ای  شماست. بهتر
آماده ای  زمینه های  ید،  دار نورانی  پیرهاست. شما جوان ها دل های  از  آسان تر  برای شما  كار،  این 
ید؛ از خدای متعال كمک بخواهید. قدر این دوره ی درخشان جوانی را بدانید، رابطه ی خودتان  دار
كنید و در این راه پرافتخاری كه ملت ایران آغاز كرده است و شما امروز در نقاط  را با خدا مستحكم 

ید.1 ید، ان شاءاهلل با همه ی وجود، با همه ی توان، ادامه بدهید و پیش برو اوج این راه قرار دار

كــه در برنامــه ی طلبــه از اهمیــت خاصــى برخــوردار اســت. آيــت اهلل  مــاه محــرم نیــز از اّيامــى اســت 

میــرزا جــواد  آقــا ملكــى تبريــزی مى فرمايــد: 
كه از باب والیت  ماه محرم، ماه حزن اهل بیت است؛ بر دوستان اهل بیت سزاوار است 
یژه دهه ی  یم و اهل بیت در ماه محرم، به و كر ایمان به خدای متعال و رسول  و وفاداری و 
گردد و  اول، تغییر حال دهند؛ هم در قلب و هم در چهره و پوشش، و آثار حزن و اندوه بر او ظاهر 
كه مصیبتی بر  كسی باشد  یحات و لذت های خواب و خوردن و نوشیدن خود بكاهد و مانند  از تفر
كمتر نشمارد  نزدیكان خود وارد شده است. حرمت خدا و رسول خدا و امام را از خاندان خود 
ْبناُؤُكْم

َ
أ كاَنآباُؤُكْمَو ِإْن

ْ
واُقل ْز

َ
أ ْمَو

ُ
ِإْخواُنك ْبناُؤُكْمَو

َ
أ كاَنآباُؤُكْمَو ِإْن

ْ
كه خداوند متعال می فرماید:»ُقل

 َحّبَ
َ
ِكُنَتْرَضْوَنهاأ َمسا َكساَدهاَو ِتجاَرٌةَتْخَشْوَن اْقَتَرْفُتُموهاَو

ٌ
ْموال

َ
أ ْمَو

ُ
َعشیَرُتك ْمَو

ُ
واُجك ْز

َ
أ ْمَو

ُ
ِإْخواُنك َو

فاِسقیَن؛2
ْ
َقْوَمال

ْ
َیْهِدیال اُلل ْمِرِهَو

َ
ِتَىاُلِبأ

ْ
ىَیأ ُصواَحّتَ ّبَ ِجهاٍدفىَسبیِلِهَفَتَر َرُسوِلِهَو ْمِمَناِلَو

ُ
ْیك

َ
ِإل

و  آورده اید؛  به دست  كه  اموالی  و  و طایفه ی شما،  و همسران  برادران  و  فرزندان  و  پدران  گر  ا  بگو: 
ید، در نظرتان از خداوند و  كه به آن عالقه دار كساد شدنش می ترسید؛ و خانه هایى  كه از  تجارتی 
كه خداوند عذابش را بر شما نازل  پیامبرش و جهاد در راه او محبوب تر است، در انتظار این باشید 

گروه فاسقان را هدایت نمی كند.3 كند! و خداوند 

یان، 1390/8/11. 1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانش آموزان و دانشجو
2 . توبه، آیه 24.

ق، ش20، آذر و دی 11389.
ُ
3 . ملکی تبریزی، المراقبات، ص49؛ »فرصت پرواز: ماه محرم و مراقبه«، نشریه تربیتی ـ اخالقی ُخل
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ايشان مى نويسد:
كه در دهه ی اول این ماه، نان خالی می خورد و از خوردن  كوچک خود را دیدم  یكی از فرزندان 
خورش با آن خودداری می نمود و حال آن كه هیچ كس به او چنین دستوری نداده بود و دانستم كه 
كند، روز نهم و  گر كسی نتواند تمام دهه را چنین عمل  كار داشته است. و ا حّب باطنی او را بر این 
 ، دهم و شب یازدهم، لذات معمول را ترک كند. بجا است در این ایام، به یاد تشنگی اهل بیت
مختصر  روز،  آخر  و  كنند  خودداری  آشامیدن  و  خوردن  از   الشهدا سید   حضرت  دوست داران 
گفتن با دیگران بپرهیزند، مگر به اندازه ی  كنند و از سخن  غذایى همانند غذای افراد داغدار صرف 
در  و شركت  عاشورا  یارت  ز با خواندن  و  دهند«1  قرار  و غم خود  اّیام حزن  را  اّیام  این  و  ضرورت 

مجالس عزا، خالصانه به عزاداری بپردازند.

شــهادت  اّيــام  در  انــدوه  و  حــزن  اظهــار  بــه  اهتمــام  خصــوص  در  جــاودان  اســتاد  هم چنیــن 

مى كنــد: نقــل   سیدالشــهداء
آقا شیخ مرتضی زاهد كه در تمام طول سال، آب آشامیدنی اش فقط آب بسیار خنك و مخلوط با یخ 
كلی تشنگی و  بوده  است و به جز این، تشنگی و عطشش فرو نمی نشسته است، دو روز از سال به 
عطش را فراموش می كرده  است. ایشان در روزهای تاسوعا و عاشورا به هیچ وجه، لب به آب خنك 

نمی زده است.2

5. مطالعه  وصیت نامه  شهدا

حضرت امام مطالعه  وصیت نامه  شهدا را حايز اهمیت و قابل مطالعه و تفكر مى دانند:
ید و مطالعه  پنجاه سال عبادت كردید و خدا قبول كند. یک روز هم یكی از این وصیت نامه ها را بگیر

كنید و تفكر كنید.3

حضرت آيت اهلل خامنه ای با تبیين فرمايش حضرت امام مى فرمايد:
گنجایشی دارد! چطور  ببینید جوانی چه ظرفیتی دارد! ببینید جوانی چه شور و شوق و عظمت و 
ین مقامات معنوی را طی كرد؟! یک بار دیگر در زمان ما، در همین جبهه هایى  تر می شود در جوانی، باال
كردید، این اّتفاق افتاد. این كه امام یک وقت فرمودند: »این وصیت نامه ها را  كه شما آن را تجربه 
بخوانید«، به همین  خاطر است. من چون خودم وصیت نامه ها را می خواندم ـ و االن هم هر وقت به 

1 . همان، ص50.
2 . سیف اللهی، آقا شیخ مرتضای زاهد، ص205.

یم.«، دو ماهنامه جهاد، ش38، 10 شهریور 1361، ص47.  3 . »از شهدا بیاموز
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یرا در این وصیت نامه ها، گاهی  دستم بیاید، می خوانم ـ فهمیده ام كه امام چرا این نكته را فرمودند؛ ز
از علوم  برخوردار  كه یک دنیا عرفان حقیقی و ناب است. یعنی حّتی عرفای  مطالبی وجود دارد 
كیزه ترند ـ نه یک عارف   پا

ً
 امكان عروج و رشدشان بیش تر است و قهرا

ً
دینی و علوم ظاهری، كه طبعا

سالكی كه معرفتی از لحاظ علوم دینی ندارد-آن چه را كه بعد از مثاًل چهل، پنجاه سال مجاهدت، 
بركت  به  جوان  یک  می كنند،  مشاهده  و  درک  و  احساس  سالگی  هشتاد  سالگی،  هفتاد  در سن 
كاری مخلصانه، در مدت چند ماه به دست می آورد. چیز عجیبی است! ببینید چطور نعمت  فدا

یغ به سمت دل های با اخالص روانه می شود!1  الهی، بى در

ايشان هم چنین مى فرمايد:
باره ی  كه ما امروز در مورد اسراف، در مورد تعّرض و تجاوز به اموال بیت المال، در فرض بفرمایید 
مجموعه ی  برای  امروز  كه  است  چیزهایى  ]این ها[  یعنی  می دهیم؛  نشان  حّساسّیت  شرافی گری 

َ
ا

كه  یز ما آن روزی  دلسوز جامعه ی ما مسائل مهّمی است، مسائل مطرحی است. این شهدای عز
زنده بودند و زندگی می كردند در داخل شهرهایشان، در داخل خانواده هایشان، نسبت به این قضایا 

بودند. چه جوری 
 چند 

ً
تصادفا بنده  كه  از شهدا  بعضی  از  یروزها پخش می كرد،  پر دیروز  را  برنامه ای  یون یک  یز تلو

گفته می شد، یا در وصّیت نامه ی آن شهیدان درج شده  باره ی آن شهیدان  دقیقه ای دیدم. آن چه در
ید من درس خواندم و می ترسم   از عظمت روحی این شهید متحّیر می كند. می گو

ً
بود، انسان را واقعا

بر بیت المال بوده و  ـ تحمیل  ینه ای شده  برایش شده و هز كه خرجی  ـ  كه این درس خواندن من 
گازِی من را بفروشید، پول های بانک من را  كه من شهید شدم، موتور  گردن من باشد. وقتی  این به 

ید بدهید به بیت المال به جای آن! این ها درس است؛ این ها درس است.2 ید، برو بگیر
كتابى از همین كتاب های شهدا را من نگاه می كردم كه با هم رزم های او مصاحبه شده بود و جزئیات 
انسان  بودند.  زنده  و بعضی ها  بودند  از آن هم رزم ها خودشان شهید شده  را ذكر می كردند. بعضی 
كند.  كسی برای انسان نوحه سرایى  كه  یه می افتاد! هیچ الزم نبود  گر كتاب به  در هنگام خواندن 
مسأله ی شهدا این جوری است. مسأله ی شهدا خیلی مسأله ی بزرگی است، خیلی مسأله ی داغی 

یم.3 كمتر می پرداز كمتر پرداخته ایم،  است. ما 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از فرماندهان سپاه، 1376/6/26.
ــان  ــد و خراس یراحم ــه و بو ی کهگیلو ــتان های  ــهدای اس ــره ش کنگ ــزاری  ــتادهای برگ ــای س ــا اعض ــدار ب ــری در دی ــم رهب ــام معظ ــات مق 2 . بیان

.1395/7/5 شــمالی، 
3 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤولن مؤسسه روایت سیره شهدا، 1389/4/14.
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6. حضور بر مقبره  علما و شهدا

يــارت مــزار علمــا را امــری  آيــت اهلل شــاه آبادی، اســتاد اخــاق و عرفــان حضــرت امــام، ز

الزم مى دانســتند. مرحــوم آيــت اهلل نصــراهلل شــاه آبادی )فرزنــد ايشــان( نقــل مى كنــد:
یادم است اولین سفری كه رفتم اصفهان، اوایل نوجوانی بود. اطالعی در مورد این كه آقای مجلسی 
ما  پدری  اقوام  موقع،  آن  نمی شناختم.  هم  را  ایشان  شخصیت  كالً  و  نداشتم  شده اند،  دفن  كجا 
گزارشی از وضع زندگی آن ها برای ایشان  كه به آن ها سر بزنیم و  كردند  اصفهان بودند. ایشان توصیه 
یارت مجلسی  یم. ما هم رفتیم اصفهان. وقتی برگشتیم، اولین سؤالشان از ما این بود كه شما ز بیاور
رفتید یا نه؟ گفتم نه. ایشان گفتند: پس اصفهان رفتید چه كار؟! گفتم: من اصالً خبر نداشتم كه اوالً 
 من رفته بودم اصفهان، به قصد دیدن اقوام و یک تماشایى 

ً
مجلسی كیست و كجا دفن است و ثانیا

گر افراد از اقصی  كه ا كسی است  كه ایشان فرمودند: »مجلسی  هم از خود شهر اصفهان. آن جا بود 
یارت قبر او، جا دارد. مجلسی آن قدر عظمت دارد و خدمت بسیار بزرگی به  نقاط عالم بیایند برای ز
یارت قبرشان بیایند.« نظر ایشان  كه جا دارد از اقصی نقاط عالم برای ز كرده است  اسالم و تشیع 

نسبت به بزرگان و اولیا این گونه بود.1

المســلمین عبــداهلل میثمــى، ضمــن  و  هم چنیــن در وصیت نامــه ی شــهید حجــت االســام 

ــت: ــده اس ــاره ش ــز اش ــک نی ــر ي ــارت ه ي ــار ز ــه آث ــهید، ب ــای ش ــور علم ــارت قب ي ــر ز ــد ب كی تأ
یارت قبر آقای  یارت قبر آقای مدنی، تقوا و زهد؛ و ز یارت قبر آقای مطهری، علم و حكمت؛ و ز ز

فراموش نكنید.2 را  قبور  این  یارت  ز انسان می دهد.  به  گداز  بهشتی، سوز و 

7. شرکت در درس اخالق

موضــوع اســتفاده  از محضــر اســاتید اخــاق وارســته و شــركت در درس اخــاق ايشــان، بــرای 

كیــد بــر ايــن  طــاب علــوم دينــى بســیار حايــز اهمیــت اســت. حضــرت امــام خمینــى بــا تأ

موضــوع، خطــاب بــه طــاب علــوم دينــى فرمودنــد:
و نصیحت تشكیل دهید.  پند  و  و خطابه  نمایید. جلسه ی وعظ  معین  برای خود  استاد اخالق 
گر حوزه ها همین طور از داشتن مربى اخالق و جلسات پند و اندرز  خودرو نمی توان مهّذب شد. ا
كه علم فقه و اصول به مدرس نیاز دارد، درس  خالی باشد، محكوم به فنا خواهد بود. چطور شد 

1 . شمس الشموس، آسمانی، ص199ـ200.
یــخ:  کــد مطلــب:6435/7911/102848، تار یژه نامــه ی روحانیــت و دفــاع،  2 . خبرگــزاری حــوزه، »شــهدای زهرایــی«، مجلــه ی افــق حــوزه، و

.1393/2/31
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و بحث می خواهد، برای هر علم و صنعتی در دنیا استاد الزم است، لكن علوم معنوی و اخالقی به 
 شنیده ام سید جلیلی،1 معلم 

ً
كرارا م نیازی ندارد و خودرو و بدون معلم حاصل می گردد؟ 

ّ
تعلیم و تعل

اخالق شیخ انصاری2 بوده است.3

كتــاب  آيــت اهلل حق شــناس، حضــور در درس اخــاق را نیــاز همــگان مى دانســت. خوانــدن 

»جامــع الســعادات« را بســیار توصیــه مى كــرد و درس مــى داد. جوانــان را بــه حضــور در جلســه ی 

موعظــه و اخــاق توصیــه مى نمــود و مى فرمــود:
در جلسات موعظه، مالئكه حضور دارند و بدها را به میمنت حضور خوب ها می بخشند. خودبینی 

و بزرگ بینی و تكّبر را از ما می گیرند و عّزت و سربلندى به ما عطا می كنند.4

اســتاد مجتهــدی نیــز بــا بيــان شــیرين خــود، ضــرورت اســتفاده از رهنمودهــای اســتاد اخــاق را 

بازگــو مى كنــد و مى گويــد:
آیت اهلل  كه  طور  همان  صورت،  این  غیر  در  دارند.  اخالق  استاد  به  احتیاج  دینیه،  علوم  طالب 
باید یک  العظمی می شود! پس  او آیت اهلل  بلكه  اّماره ی ما هم آیت اهلل می شود،  یم، نفس  می شو
استاِد اخالق باشد تا طلبه بداند كه چگونه نفس را كنترل و سركوب نماید. این طور نیست كه آدمی 
در حوزه های علمیه به درجه ی اجتهاد و آیت اللهی برسد و یا در دانشگاه ها به درجه ی دكتری یا 

فوق دكتری برسد، ولی نفس اّماره ی او در همان سیوطی و مغنی یا سیكل و دیپلم بماند.5

1 . ســید علــی بــن ســید محمــد )وفــات 1281 هـــ.ق( ]شوشــتری[ از بــزرگان زهــد و عرفــان زمــان خــود، از شــیخ انصــاری و ســید حســین، امــام 
کــرد،  جمعــه شوشــتر، اجــازه داشــت. ســید، مدت هــا در شوشــتر بــه شــغل قضــا و افتــاء اشــتغال داشــت؛ ســپس بــه نجــف اشــرف مهاجــرت 
و در آن جــا بــه درس فقــه شــیخ انصــاری حاضــر می شــد؛ و شــیخ نیــز در درس اخــالق او حضــور می یافــت. وی وصــّی شــیخ انصــاری بــود و 
کــه  یــس نشســت. مرحــوم ســید علــی، اســتاد و مربــی آخونــد مالحســینقلی همدانــی اســت  کرســی تدر پــس از وفــات شــیخ، بــه جــای او بــر 
کربالیــی، شــیخ محمــد  گردان بســیار داشــت و بــه ارشــاد آنــان می پرداخــت و بزرگانــی ماننــد میــرزا جــواد ملکــی تبریــزی، ســید احمــد  خــود شــا
گاهــی بیشــتر  بهــاری، ســید علــی قاضــی تبریــزی، عالمــه طباطبایــی همــه از راه یافتــگان و تربیــت شــدگان مکتــب او هســتند.) بــرای آ

گلشــن ابــرار، ج1،ص506-487(. یســندگان،  روجــوع شــود بــه: جمعــی از نو
2 . شــیخ مرتضــی انصــاری )1214- 1281 هـــ.ق( ملقــب بــه »خاتــم الفقهــاء و المجتهدیــن« از نــوادگان جابــر بــن عبــداهلل انصــاری )صحابــی 
رد. برخــی از اســاتید وی عبارتنــد از: شــیخ  پیغمبــر( اســت. وی یکــی از نوابــغ علــم اصــول اســت و تحولــی بــزرگ در ایــن علــم بــه وجــود آو
کــرد  کاشــف الغطــاء، مــال احمــد نراقــی و ســید محمــد مجاهــد. شــیخ انصــاری، فقهایــی بــزرگ تربیــت  کاشــف الغطــاء، شــیخ علــی  موســی 
کــه از جملــه آن هــا می تــوان از آخونــد خراســانی، میــرزای شــیرازی و میــرزا محمدحســن آشــتیانی نــام بــرد. از آثــار او »فرائــد األصــول« )معــروف 

کتــب معــروف درســی اســت.)همان، ج5، ص220-211(. بــه رســائل( و مکاســب از 
کبر یا مبارزه با نفس، ص10ـ11. 3 . امام خمینی، جهاد ا

گلشن ابرار، ج8، ص428. یسندگان،  4 . جمعی از نو
5 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص482.
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كــه طعــم شــیرين بهره منــدی از رهنمودهــای اســتاد اخــاق را از اولیــن  آيــت اهلل جــوادی آملــى 

ــد:  لحظــات طلبگــى خــود چشــیده، مى گوي
كه وارد حوزه ی علمیه ی آمل شوم و من با  یور سال 26ـ1325ش مرحوم پدرم پیشنهاد دادند  شهر
كمال عالقه پذیرفتم. آن زمان، حوزه ی علمیه ی آمل، علمایى بنام داشت؛ مانند مرحوم آیت اهلل 
ین شخصیت های  ابوالقاسم فرسیو و مرحوم آیت اهلل غروی )رضوان اهلل تعالی علیهما( كه از برجسته تر
آخوند خراسانی )صاحب  آیت اهلل  مرحوم  گردان  شا از  دو  هر  و  می رفتند  به شمار  روزگار  آن  علمی 

كشیده و فارغ التحصیل حوزه ی علمیه ی نجف اشرف بودند. ... كفایه( و زحمت 
پدرم معتقد بودند كه درس نخست را باید استاد بزرگواری به شما بدهد كه خودش تزكیه شده باشد. 
باره ی  یژه علما در یرا مردم شهر به و از این رو، به خدمت آیت اهلل فرسیو )رضوان اهلل علیه( رفتیم؛ ز
قداست نفس مرحوم آیت اهلل آقای ابوالقاسم فرسیو )رضوان اهلل تعالی علیه( تعابیری خاص داشتند. 
...مرحوم پدرم مطلب را با ایشان در میان گذاشت و او نیز كامالً استقبال كرد و با بیانی گرم، نخستین 

درس امثله و شرح امثله را براى ما گفت.
در آغاز كتاب جامع المقدمات و در طلیعه ی كتاب امثله و شرح امثله ی آن آمده است: »اول العلم 
یض األمر الیه.« ایشان آن چنان این جمله را معنا كردند كه هنوز مدیون  معرفة الجّبار و آخر العلم تفو
ینی آن  را در ذائقه ام احساس می كنم. او هم چون  سروش غیبی آن بزرگ استاد هستم و هنوز شیر
هاتفی بود كه صداى دل نواز و دلپذیرش هم چنان براى ما جاذبه دارد و در گوشمان طنین انداز است.

كه اول علم، همان آخر علم و آخر علم، همان اول علم است و آن، شناخت  ایشان به ما آموختند 
یض امور به اوست؛ یعنی معرفت خدا، آغاز همه ی معارف است و هدف هر علمی آن  خدا و تفو
كند و خود،  گذار  یض و وا كه انسان، علم و عالم و معلوم را به پیشگاه آن ادیب محض تفو است 
یف را مرحوم آقاى فرسیو)رضوان اهلل علیه( به عنوان نخستین  معلوم و علمش را نبیند. این حدیث شر
گفت تا در آغاز طلبگی، با این دست مایه ی تربیت و تقواى آن بزرگ استاد و معلم  درس براى ما 
كتاب درسی طالب  یف در آغاز نخستین  یرا پیام این حدیث شر كنیم؛ ز اخالق، شروع به تحصیل 
تزكیه ادامه دهند و  با تهذیب نفس و  را  كه طالب، راه تحصیل علوم دینی  علوم دینی این است 

تربیت شوند.1

شــهید مطهــری نیــز در مــورد نحــوه ی آشــنايى خــود بــا عالــم عامــل، مرحــوم آيــت اهلل حــاج میــرزا 

علــى شــیرازی مى گويــد: 
كه اهل اصفهان بود، به  گرامیم  كه برای اولین بار به اصفهان رفتم، هم مباحثه ی  در سال 132۰ش 

1 . مرکز نشر اسراء، مهر استاد، ص22ـ25.
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یم  یس می كند؛ بیا برو كه نهج البالغه تدر كرد در مدرسه ی »صدر«، عالم بزرگی است  من پیشنهاد 
كفایة االصول می خواند، چه حاجت  كه  به درس او. این پیشنهاد برای من سنگین بود؛ طلبه ای 
یس نهج البالغه برود؟! اما چون اّیام تعطیل بود، پذیرفتم. ... دیدم با مردی از  كه به پای تدر دارد 
كه شایسته است از راه های  كسانی است  ب، از 

ّ
كه به قول طال یت روبه رو هستم  اهل تقوا و معنو

گرفت و وارد دنیای نهج البالغه  یابیم ... .1 دست مرا  دور بار سفر ببندیم و فیض محضرش را در
گرفت و محبوبم  كرد... . از آن پس، چهره ی نهج  البالغه در نظرم عوض شد، مورد عالقه ام قرار 
كردم  كودكی آن را می شناختم. احساس  كه از دوران  كتابى  كتاب دیگری است غیر آن  یى  گو شد؛ 
گرانبهای عمر خودم ـ  كرده ام. ... درک محضر او را همواره یكی از ذخایر  كشف  كه دنیای جدیدی 
كه خاطره اش در نظرم  كنم ـ می شمارم و شب و روزی نیست  كه حاضر نیستم با هیچ چیز معاوضه 
یم او به  مجّسم نگردد، یادی نكنم و نامی نبرم و ذكر خیری ننمایم. به خود جرأت می دهم و می گو

بانی بود.2 حقیقت، یک عالم ر

شـهید مطهـری در يكـى از سـفرهايش بـه عتبـات، بـا يكـى از بنـدگان شايسـته ی خـدا ماقاتـى 

داشـت و دربـاره ی نمـاز، حضـور قلـب و خشـوع و خضـوع در حـال نمـاز، سـخن بـه میـان آورده 

بـرای افزايـش حضـور قلـب در  يـا دسـتورالعمل  بـزرگ، يـک توصیـه ی اخاقـى  از آن مـرد  بـود؛ و 

كـرده و آن مـرد بـزرگ از ايشـان پرسـیده بـود: شـما بـرای حضـور قلـب در نمـاز،  نمـاز درخواسـت 

چـه مى كنیـد؟ مرحـوم آقـای مطهـری پاسـخ داده بودنـد: عالمـان و بـزرگان توصیـه مى كننـد بـرای 

كـه بـر زبـان جـاری  كـه مى خوانیـد يـا هـر ذكـری  افزايـش توجـه و حضـور قلـب در نمـاز، هـر آيـه ای 

يد، در آغـاز، معنايـش را تصـور كنیـد و همـراه ايـن توجـه، آيـه را بخوانیـد يـا ذكـر را بگوييد. مى سـاز

كــه در ذهــن شــما  يــد؛ يعنــى بــه معانــى   آن بــزرگ فرمــوده بــود: شــما در نمــاز، بــه مفاهیــم توجــه دار

يــم؛  كــه توفیــق همیــن را هــم ندار شــكل مى گیــرد، پــس چــه وقــت بــه خداونــد توجــه مى كنیــد؟! مــا 

كــه چقــدر عقــب اســت.  يافــت  كــه ايــن توفیــق را داشــت، از آن ســؤال در ــى شــهید مطهــری  ول

كنــد؛ اّمــا توجــه  كــرده بــود تــا بتوانــد بــه معانــى و مفاهیــم توجــه  كشــیده و تمريــن  عمــری زحمــت 
بــه مفاهیــم ذهنــى تــا توّجــه بــه خــدای متعــال خیلــى فــرق دارد!3

1 . مطهری، عدل الهی، ص250ـ251.
2 . همان، سیری در نهج البالغه، مقدمه، ص10ـ11.

3 . مصباح یزدی، آفتاب مطهر، ص65.
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ابعاد اخالقی

الف( عّزت نفس

ــل  ــد در مقاب ــر نباش ــادی، حاض ــای م ــر نیازه ــه خاط ــه آدم ب ك ــت  ــا اس ــن معن ــه اي ــس ب ــّزت نف »ع

ــت را بــه جــان بخــرد. ... بنابرايــن 
ّ
ــت بدهــد و بــا اظهــار نیــاز، ذل

ّ
كنــد و تــن بــه ذل ُكرنــش  ديگــران 

كنــد و بــه آن اهتمــام ويــژه داشــته باشــد، ايــن  كــه بايــد تمريــن  طلبــه از جملــه ی اخــاق الزمــى 

كســى اظهــار نیــاز نكنــد  كــه همیشــه خــودش را در برابــر ديگــران توان منــد نشــان دهــد و بــه  اســت 
كــرد.«1 و توّكلــش بــر خــدا باشــد. خــدا هــم نیــاز او را بــر طــرف خواهــد 

آثار عزت نفس

ل 1. حفظ استقال

ی  كــه و كــه عــزت نفــس بااليــى داشــت. »از مقوله هايــى  ــود  كســانى ب شــهید بهشــتى از جملــه 

ــه نفــس در  ــاد مى كــرد، روح جســت وجوگری، نظــم، ســادگى، اعتمــاد ب ــه نشــاط ي همــواره از آن ب

تحصیــل و عــدم اّتــكای اقتصــادی بــه بيــت  المــال بــود.

بهشــتى در ايــن مقطــع از زندگــى، تنهــا بــه مختصــری پــول كه از اصفهان توســط پــدر از محصول 

كــه روحانــى  ــود  ــه دســت مى آمــد، قناعــت و از مصــرف وجوهــات پرهیــز مى كــرد. معتقــد ب كار ب

كــه  كســب درآمــد زندگــى شــود، هرچنــد  نبايــد علــم و معرفتــش نســبت بــه علــوم دينــى، وســیله ی 

زندگــى محقرانــه ای داشــته باشــد؛ مگــر آ ن كــه حقیقتــًا راه ديگــری  جــز   وجوهــات و بيــت المــال 

كــه جامعــه بــه واســطه ی نیــاز بــه وجــود عالمــان مّتقــى، از  كســب درآمــد نداشــته باشــد  بــرای 

محــل درآمدهــای عمومــى او را تأمیــن كنــد. تكیــه ی او بــر اســتقال اقتصــادیـ  خصوصــَا در نظــام 

ی در پاســخ بــه پرسشــى در ايــن مســأله  ی از جايــگاه ويــژه ای برخــوردار بــود. و حــوزه ـ در تفكــر و

مى گفــت:
كرده بر سر دوراهی هایى  یرا ممكن است خدای نا روحانی باید از نظر اقتصادی روی پای خود بایستد؛ ز

قرار گیرد كه نتواند استوار قدم، راه درست را انتخاب كند.2 

1 . وافی، نسیم هدایت، ص93 و 94.
2 . ابراهیم زاده، بهشتی در زمین، ص21.
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کرامت 2. حفظ 

ــوزه ی  ــود. او در ح ــوردار ب ــى برخ ــس واالي ــّزت نف ــى از ع ــاز طلبگ ــان آغ ــى، از هم ــدى نراق ــا مه م

كثــر روزهــا را بــا فقــر و تنگ دســتى ســپرى مى كــرد؛ ولــى خــم بــه ابــرو نمــى آورد و بانشــاط  كاشــان، ا

گاه  كاشــان، وقتــى از ماجــرا آ و امیــد، بــه تحصیــل خــود ادامــه مــى داد. يكــى از افــراد نیكــوكاِر 

ى هديــه نمايــد. نخســت نراقــى از قبــول آن  مى گــردد، يــك دســت لبــاس نــو مى خــرد تــا بــه و

امتنــاع مــى ورزد؛ ولــى بــا پافشــارى مــرِد نیكــوكار، لبــاس را پذيرفتــه و بــه حجــره اش مــى آورد. 

گهــان تصمیــم نراقــى عــوض مى شــود. بــدون اين كــه فرصــت را از دســت بدهــد،  فــرداى آن روز، نا

ــا احتــرام  ــى، ب كار آن شــخص مى گــردد. بعــد از ســام و تشــّكر و قدردان كســب و  ــه ی محــل  روان

كــه نراقــى را در تصمیــم خــود اســتوار  ى برمى گردانــد. آن مــرد، هنگامــى  و ادب لبــاس را بــه و

كار جويــا مى شــود. او در جــواب مى فرمايــد: ــت ايــن 
ّ
مى بينــد، از عل

یژه لحظه اى كه از  زمانی كه این لباس را به تن كردم، در خود احساس كوچكی و پستی نمودم؛ به و
جلوی مغازه ی شما عبور می كنم، بر این حالت پستی و خوارى ام افزوده می شود و مرا به چاپلوسی و 

بانی وامی دارد. این حالت براى من به هیچ  وجه قابل تحّمل نیست.1 چرب ز

ــاز  گذشــت زمــان، ايــن خصلــت محمــدى در وجــود او بــه صــورت سرشــتى نیــك جــاى ب با

ــروز و  ــوار، او را پي ــیار دش ــاى بس ــود و از میدان ه ــراه مى ش ى هم ــا و ــى ب ــر زندگ ــد و در سراس مى كن

ــود  ــا ارزش خ ــاب ب كت ــه در  ــد، بلك ــنده نمى كن ــدار بس ــن مق ــه اي ــى ب ــى آورد. نراق ــرون م ــرفراز بي س

ی ايــن ويژگــى را در انســان  ــه میــان مــى آورد. و ــز از عــّزت نفــس ســخن ب -جامــع الســعادات ـ نی

بســیار مهــم مى پنــدارد و آن را ضامــن پاســدارى از حريــم شــخصیت انســان مى شــمارد. او در 

توصیــه ی اخاقــى اش چنیــن مى نويســد:
یش را از دیگران بپوشاند و همواره روح پارسایى و بزرگوارى را در  سزاوار است انسان فقیر، فقر خو
كند. در مقابل ثروت مندان به خاطر ثروتشان، سِر تعظیم فرود نیاورد و بدین  كرده و تربیت  خود زنده 
یش، حالِت  وسیله خود را در چشم آنان كوچك نشان ندهد، بلكه نسبت به زراندوزان در وجود خو

بزرگی به وجود آورد و هیچ وقت، چشِم طمع و توقع به دست آنان ندوزد.2

1 . نراقی، جامع  السعادات، ج1، مقدمه: محمدرضا مظفر.
گلشن ابرار، ج1، ص408ـ409. یسندگان،  2 . همان، ج2، ص92؛ جمعی از نو
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3. جلب رحمت الهی

يكى از ارادت مندان آيت اهلل بهاءالدينى مى گفت:

كــه  آقايــان طــاب  انقــاب(،  پيــروزی  از  بــرای تحصیــل )قبــل  بــودم  قــم  كــه در  »آن وقت هــا 

ــام  ــِع عظ ــان مراج ــه ی آقاي ــى، خان ــوان خداحافظ ــه عن ــد، ب ــى برون ــافرت تبلیغ ــتند مس مى خواس

گاهــى آن بزرگــواران توســِط پيشــكار خــود، يــا شــخصًا خودشــان، خــرج ســفری بــه  مى رفتنــد. 

مى دادنــد.  طلبه هــا 

كــه امــام در تبعیــد بــه ســر مى بــرد، در يكــى از ســفرها بــا چنــد نفــر از دوســتان بــه منــزل  در اّيامــى 

كنــاری  يكــى از مراجــع آن زمــان رفتیــم. مســؤول دفتــر ايشــان، آقــای ... موقــع خداحافظــى مــا را بــه 

كــرد در تبلیغــاِت خــود، اســمى از  كــدام صــد تومــان خــرج ســفر داد و بعــد ســفارش  ــه هــر  ــرد، ب ب

كــه امــام در تبعیــد  يــج از ايشــان نكنیــم. از حرف هــای او خیلــى ناراحــت شــدم  امــام نبريــم و ترو

ــع،  ــكار آن مرج ــت و پيش ــاِس روحانی ــه لب ــس ب ــردی ملّب ــد، ف ــع تقلی ــک مرج ــزل ي ــت و در من اس

گفتــم: مــن مــى روم پــول را پــس  كنــد! از خانــه بيــرون آمــدم، بــه دوســتان  علیــه امــام صحبــت 

گفتــم: هــر چــه مى خواهــد بشــود!  گفتنــد: شــايد مشــكلى برايــت پيــش آيــد.  مى دهــم. آن هــا 

گرفتــم      رفتــم بــه هــر بهانــه ای بــود پــول را پــس دادم؛ بــا اين كــه بــه آن نیــاز داشــتم و تصمیــم 

ديگــر بــه آن خانــه رفــت و آمــد نكنــم. وقــت غــروب همــان روز، خدمــت عــارف بزرگــوار، آقــای 

قبــر  و  مــردان«  آخــر خیابــان »چهــار  طــرف  بــه  قدم زنــان  در خدمتشــان  رســیدم.  بهاء الدينــى 

كــردم: آقــا، دو تــا اســتخاره مى خواهــم. ايشــان  حضــرت علــى  بــن جعفــر رفتیــم. بنــده عــرض 

كردنــد و فرمودنــد: اســتخاره دوم نیــاز نیســت. همیــن اســتخاره خــوب اســت؛  اولیــن اســتخاره را 

كــه خدمــت آقــا مى رســیدم، هیــچ  كــردم: چشــم. در ايــن چنــد ســالى  كــن. عــرض  بــه آن عمــل 

گــر نیــاز هــم بــود، اظهــار  وقــت ايشــان بــه حقیــر چیــزی يــا پولــى نــداده بــود، مــن هــم نیــاز نداشــتم و ا

كرديــم بــه شــما  نمى كــردم. آن روز بــا لحــِن بســیار شــیرينى فرمــود: فانــى! در ايــن ســفر مــا نّیــت 

ــا مبلغــى  كــردم: خیــر. آق ــدارد؟ عــرض  ــه مختصــِر ماشــین بدهیــم، اشــكالى ن كراي يــک هزينــه و 

كــه از  لطــف فرمــود. وقتــى ]بــه[ منــزل رفتــم، ديــدم مبلــغ يک صــد تومــان اســت. همــان مبلغــى 

دســت آن آقــا رســیده بــود و امــروز آن را پــس داده بــودم؛ بــه واســطه ی بى احترامــى بــه امــام. آمــدم 
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ــم«.1 ــا دانســته و مى دان كرامتــى از آق ــه دوســتان خبــر دادم و ايــن را  ب

مرحوم آيت اهلل مجتهدی مى گويد:
یادم می آید در اوایل طلبگی برای تبلیغ به لواسان بزرگ رفتم. در آن جا هر روز غذا برایم پلو و مرغ 
می آوردند؛ تا حّدی كه دیگر كالفه شدم. گفتم خدایا! آشی برسان! سر ظهر كنار سفره نشسته بودیم. 
دیدم شخصی با یک قابلمه آش آمد و گفت: این را زنی برای شما درست كرده است. غرض این كه 

هر چه می خواهی از خدا بخواه.2

4. تأثیرگذاری تبلیغ

ــه عــّزت نفــس طــاب و روحانیــان  ــادی منــوط ب ي ــا حــد ز ــودن تبلیــغ روحانیــت ت نتیجه بخــش ب

اســت. آيــت اهلل حــاج شــیخ عبدالمجیــد بنابــى )مديــر مدرســه ی علمیــه ی حضــرت ولــى عصــر 

عــج شهرســتان بنــاب( در مقــام تبیيــن ايــن ارتبــاط مى گويــد:
یادی نشان می دهم. وقتی كسی می خواهد  بنده روی مناعت طبع و عّزت نفس طلبه ها حساسیت ز
نفس  عّزت  و  دارد  وجود  او  در  رذالت  كه  كنم  احساس  گر  ا اوایل،  همان  از  شود،  وارد  حوزه  به 
كه عّزت نفس از جمله اصول مهم اخالقی است. طلبه باید عّزت  ندارد، او را مرخص می كنم؛ چرا 
ما كه می گفتند:»َو نفس و مناعت طبع و عفت داشته باشد. یكی از عوامل موفقیت انبیا این بود 
ِمیَن«؛3 ما در مقابل تبلیغاتمان از شما اجر و پاداشی 

َ
عال

ْ
ال َعلىَرّبِ

َ
َیِإّل ْجِر

َ
ْجٍرِإْنأ

َ
ْیِهِمْنأ

َ
ْمَعل

ُ
ك

ُ
ْسَئل

َ
أ

گر  نمی خواهیم. انسان از دو لحاظ، روی پول خواستن و اجر طلبیدن حساس است: اول این كه ا
كه او نسبت به   از ما متنفر می شود؛ چرا 

ً
كه ما در مال و منال او چشم دوخته ایم، طبعا كسی بفهمد 

َشدیٌد.«4 و دوم این كه همه ی انسان ها 
َ
َخْیِرل

ْ
ال ُهِلُحّبِ

َ
ِإّن یش محبِت شدیدی دارد. »َو مال و منال خو

كه مالی از مردم نگیرد و مردم چیزی به او ندهند، باز از او  گر چه  از فرد طمعكار بدشان می آید. ا
بدشان می آید. صرف طّماع بودن او موجب تنفِر مردم است. خالصه این كه دو عامل وجود دارد. 

یكی مادی و دیگری نفسانی است.5

کرامت هایی از آیت اهلل بهاءالدینی«، هفته نامه پرتو سخن، ش632، 1391/3/31، صفحه حوزه و دانشگاه.  1 . »در محضر فرزانگان: 
2 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص283.

3 . شعرا، آیه 109.
4 . عادیات، آیه 8.

5 . »روش هــای گزینــش و تربیــت طلبــه موفــق در گفــت و شــنود بــا اســتاد حــاج شــیخ عبدالمجیــد بنابــی )قســمت دوم(«، مجلــه پــگاه حــوزه 
یــژه حوزه هــای دینــی(، ش5،  اســفند 1381. )و
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5. شکست ناپذیری

مقــام معظــم رهبــری، اســتواری و شكســت ناپذيری در برابــر دشــمن را نتیجــه ی روشــن عــّزت 

مى فرمايــد:  و  مى دانــد 
عمل  مثل یک حصار  می شود،  جامعه  یا یک  فرد  یک  انسان،  یک  شامل حال  عّزت  كه  وقتی 
برای  او  كردن  نابود  او،  محاصره ی  او،  در  نفوذ  می كند.  عمل  مستحكم  باروی  یک  مثل  می كند، 
دشمنان دشوار می شود؛ انسان را از نفوذ و غلبه ی دشمن محفوظ نگه می دارد. آن وقت هرچه این 
نفوذناپذیری بیش تر  این  تأثیرات  كنیم،  و جامعه مشاهده  فرد  در الیه های عمیق تر وجوِد  را  عّزت 
و دشمِن  و غلبه ی دشمِن سیاسی  نفوذ  از  انسان  كه  كه هم چنان  به جایى می رسد  كار  می شود. 
از غلبه و نفوذ دشمن بزرگ و اصلی، یعنی شیطان هم محفوظ باقی  اقتصادی محفوظ می ماند، 
می ماند. آن كسانی كه عّزت ظاهری دارند، این عّزت در دل آن ها، در درون آن ها، در الیه های عمیق 

وجود آن ها نیست؛ لذا در مقابل شیطان بى دفاعند، نفوذپذیرند. 
ُكرنش می كردند.  یند اسكندر مقدونی در یک راهی می گذشت، مردم به او  كه می گو معروف است 
ُكرنش نكرد، احترام نكرد، بلند نشد. اسكندر  یک مرد پارسای مؤمنی در یک گوشه ای نشسته بود، 
یرا تو  ید. او را آوردند. گفت: تو چرا در مقابل من ُكرنش نكردی؟ گفت: ز تعجب كرد، گفت: او را بیاور
یرا تو غالِم شهوت و غضب  غالِم غالمان منی؛ چرا در مقابل تو كرنش كنم؟! گفت: چطور؟ گفت: ز

خود هستی؛ و شهوت و غضب غالمان من اند، در اختیار من اند، من بر آن ها غالبم.
كرد، آن وقت شیطان بر انسان  گر عّزت نفس در درون الیه های عمیِق وجود انسان نفوذ  بنابراین ا
یچه ی خود قرار  اثر نمی گذارد؛ هوا های نفس در انسان اثر نمی گذارد؛ شهوت و غضب، انسان را باز
یس، چه در  نمی دهد. ما امام را این جور شناختیم. امام در طول حیات، چه در حوزه ی علم و تدر
كمیت ـ آن وقتی كه در رأس كشور قرار گرفت و  یت و حا دوران مبارزه ی دشوار و چه در حوزه ی مدیر
حیِم«1 بود. برای  یِزالّرَ ىالَعز

َ
لَعل

َ
َتَوّك یت جامعه را در قبضه گرفت ـ در همه ی این ها مصداق»َو مدیر

كارها شدنی شد.  كه همه می گفتند نشدنی است، با طلوع امام، این  كارهای بزرگی  كه  همین بود 
همه ی سدهایى كه گفته می شد شكستنی نیست، با حضور امام، این سدها شكستنی شد. او عالوه 

كرد.2 بر این كه خود، مظهر عّزت نفس و اقتدار معنوی بود، روِح عّزت را در ملت هم زنده 

1 . شعراء، آیه 217.
2 . بیانات مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی، 1391/3/14.
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پیامدهای حقارت نفس

از جملــه ی آن هــا  زيــر  مــوارد  كــه  پــى دارد  نیــز پيامدهــای جبران ناپذيــری در  نفــس  حقــارت 

مى شــود: محســوب 

 1. سلب توفیق سربازی حضرت ولی عصر

كوهســتانى، مديــر حــوزه ی  يــان دربــاره ی مرحــوم آيــت اهلل شــیخ محمــد  مرحــوم حــاج آقــای درز

ــد: كوهســتان مى گوي علمیــه ی 
كرد،  یک  كوهستان مشغول تحصیل بودیم، طلبه ای جمعی از طالب را تحر كه در حوزه ی  زمانی 
آیت اهلل  ولی  كم می دهد؛  یا  و  نمی دهد  یه  كوهستانی[ شهر ]آیت اهلل  آقاجان  كه چرا  كنند  اعتراض 
یادی پرداخت می كند. روزی معظم له در حسینیه خود، مشغول سر تراشیدن  یه ز بروجردی در قم، شهر
یه كم است و كفاِف طالب  بود. چند نفر از طالب مرا واسطه گرفتند كه به آقاجان بگو این مقدار شهر
را نمی كند و من خواسته ی آنان را به معظم له رساندم. آقا خیلی عصبانی شد و فرمود: ما بنا نداشتیم 
كه  كارها بكنیم! آن گاه خطاب به آن شخص كه دیگران را به اعتراض وامی داشت، فرمود: تو  از این 
طلبه نیستی! بروجردی آقازاده است، مال جّدش را می دهد؛ و من رعّیت زاده ام. می ترسم چه كنم؟! 
سپس رو به من كرد و فرمود: او در لباس روحانیت نمی ماند. دو سه روز از آن حادثه نگذشته بود كه 

متوجه شدیم از مدرسه رفت و از كسوِت لباس روحانیت نیز خارج شد.1

2. سلِب ایمان

كى از قول مرحوم آيت اهلل حاج شیخ عبدالكريم حائری مى فرمود: آيت اهلل ارا
ید،  یِن زمان ما كه از آن مقدس تر دیگر نباشد، بخواهد برای امیرالمؤمنین مدح بگو گر آن مقدس تر ا
 ید. این قدر فضایل و مناقب برای امیرالمؤمنین گفته، نمی تواند بگو كه عمروعاص  از این بهتر 
كه  كاغذ نوشت  كار آمد،  یه روی  یه است! بعد از آن كه معاو گفته در اشعارش؛2 آخرش هم با معاو
آن جا، آخورش چال می شود. همه چیز بهش می دهند؛  برود  گر  ا با من بكن. می داند  بیا همراهی 
و خوب  چیزش چرب  همه  دارد.  همه چی  می دهند،  ناهار  و  شام  می دهند،  زن  می دهند،  خانه 
یه را نوشت. نوشت: تو می دانی مرا به چه چیز دعوت می كنی؟!  است. باالخره جواب نامه ی معاو

کوهستانی، بر قله پارسایی، ص131.  . 1
کلهم تــراٌب و بـاقی النـاس  2 . علی الّدر و الذهُب المصّفی 

و بـاُب اهلل و انقطع الخــطاب    هو النبأ العظیم و فلک نوح 
ک اذا اشتد الضراب هو الضّحا    هو البکاء فی المحراب لیاًل 
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ُكنُت باره اش فرمود:»َمن كه در غدیر خم، پیغمبر در كسی  یگردان بشوم از  كه رو مرا دعوت می كنی 
از  یگردان شوم  تو می دانی به چه چیز دعوت می كنی؟! دعوت می كنی رو َموله.«1  َمولُهَفهذاَعلّىٌ
أناِمنَعلّى.«2 می دانی تو مرا به چه چیز دعوت می كنی؟!  ِمّنىَو كه پیغمبر خدا فرمود: »َعلّىٌ كسی 
ِمّنىِبَمنِزلِه باره اش فرمود:»َعلّىٌ كه رسول خدا در كسی  یگردان شوم از  دعوت می كنی به این كه رو

هارونِمنموسى.«3
كه  ید: تو مرا دعوت می كنی  یک یک مناقب امیرالمؤمنین را می شمرد تا آخرش؛ باالخره می گو

گردن بیرون بیندازم و با تو جفت شوم. آیا چنین چیزی ممكن است؟! یسمان ایمان از  ر
كشاند  یه او را  یركی، معاو یر ز یه نوشت. ولی باالخره ز گفت و این جواب را برای معاو آن شعرها را 
مادح  كه  كسی  است.  این جور  دنیا  شد.  یه  معاو چپ  و  راست  دست  رفت  و  خود  سمت  به 
این جوری  دنیا  یه.  معاو او،  دشمِن  خالص  و  مخلص  می شود  یک مرتبه  است،    امیرالمؤمنین
كج  كه انسان پاالنش  كه مبادا دنیا به جایى برسد  ید  است. پس باید خیلی به خود ترسید و لرز

عمروعاص!4 مثل  شود،  

محدوده ی عزت نفس

آيت اهلل شیخ عبدالمجید بنابى در مورد مبنای عزت نفس مى گويد: 
ِف«5و 

ُ
َعّف ْغِنیاَءِمَنالّتَ

َ
أ

ُ
جاِهل

ْ
كه می فرماید: »َیْحَسُبُهُمال یشه ی قرآنی دارد؛ در آن جا  اصل مسأله ، ر

كرم و ائمه معصومین دارد؛ اما در تعیین محدوده ی  یشه در رفتار و كردار پیامبر ا هم چنین ر
گر پدرش به او  یط هایى وجود دارد. مثالً كسی گمان می كند ا آن، باید خاطر نشان كنم كه افراط و تفر
گر كسی هدیه ای  چیزی داد، نباید آن را قبول كند. رسول اهلل  كه مظهر عّزت نفس و مناعت طبع بود، ا
كردن  می داد، حضرت آن را قبول می فرمود. این رفتار حسنه ی پیامبر، باید برای ما الگو باشد. رد 
ین دیگر مثل رشوه، حق سكوت و غیره، حسابش معلوم است. هدیه كار درستی نیست. البته عناو

گر برای تبلیغ و منبر، یك چیزی  البته خود هدیه یا پول دادن باید به نحوی نباشد كه ذلت آور باشد. ا

کنز العمال، ج13، ص134. 1 . مجلسی، بحاراألنوار، ج21، ص387؛ متقی، 
2 . شیخ طوسی، امالی، ص50.

3 . ابن شاذان قمی، مائة المنقبه، المنقبة الخامسة و الثمانون، ص140.
4 . وافی، نسیم هدایت، ص259-260، استادی، شرح احوال آیت اهلل العظمی اراکی، ص335.

ــِف َتْعِرُفُهــم ِبِســیَماُهْم 
ُ

َعّف ْغِنَیــاء ِمــَن الّتَ
َ
 أ

ُ
َجاِهــل

ْ
ْرِض َیْحَســُبُهُم ال

َ
ًبــا ِفــی األ  َیْســَتِطیُعوَن َضْر

َ
حِصــُروْا ِفــی َســِبیِل اهلِل ل

ُ
ِذیــَن أ

َّ
ُفَقــَراء ال

ْ
5 . ِلل

کــه در راه خــدا  َحاًفــا َوَمــا ُتنِفُقــوْا ِمــْن َخْیــٍر َفــِإّنَ اهلَل ِبــِه َعِلیــٌم؛ ]ایــن صدقــات [ بــراى آن ]دســته از[ نیازمندانــی اســت 
ْ
ــاَس ِإل وَن الّنَ

ُ
ل

َ
 َیْســأ

َ
ل

ى، فــرد بی اطــالع، آنــان را توانگــر  یشــتن دار کننــد. از شــّدت خو فرومانده انــد، و نمی تواننــد ]بــراى تأمیــن هزینــه ی زندگــی [ در زمیــن ســفر 
کنیــد، قطعــًا خــدا از  ــان [ انفــاق  ــه آن ــا اصــرار، ]چیــزى [ از مــردم نمی خواهنــد. و هــر مالــی ]ب می پنــدارد. آن هــا را از سیمایشــان می شناســی. ب

گاه اســت. )بقــره، آیــه 273( آن آ
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كید  ید آن را قبول نكند؟! ما روی این مطلب بیشتر تأ را با احترام و حفظ آبرو دادند، چه كسی می گو
ید بگذار این جوری  كاال به مردم بفروشد و با خود بگو كه دین را به عنوان  كه طوری نشود  می كنیم 
مردم  حال  ید،  بگو را  حقایق  كه  است  این  طلبه  وظیفه ی  بیاید.  خوششان  من  از  تا  بزنم  حرف 

كه جّذاب باشد، حرف دیگری است.1 ید  بپسندند یا نپسندند. البته حقیقت را با چه قالبی بگو

كوهستانى مى گويد: يكى از ارادت مندان مرحوم آيت اهلل 
كردم، روزی را برای عرِض  كافی رها  پس از آن كه تحصیل در حوزه را به جهت نداشتن امكاناِت 
كه برایم پیش آمده بود،  یان ترِک تحصیل و موانعی را  ادب و احترام خدمت آقا شرفیاب شدم و جر
گر چه مرحوم پدرم خرج مرا  به عرض ایشان رساندم و گفتم ازدواج كرده بودم و تمّكن مالی نداشتم، ا

یر بار مّنت پدر هم نروم. می داد، می خواستم ز
پس از شرح ماجرا و اطالع آقا از ترک تحصیل من،  معظم له از جای خود برخواست و دست مرا 
كنار خود نشاند و فرمود: از  گرفت، بر روی طاق دیوار حیاط نشست و مرا نیز در  با مهر و محبت 
ین قله ها با هزار زحمت و مشّقت باال رفتن، بهتر از مّنت كشیدن است؛ ولی مّنت پدر و مادر  بزرگ تر

كه ندارد، بسیار هم بجا و شایسته است.2 كشیدن جهت ادامه ی تحصیل، عیبی  را 

حضرت آيت اهلل خامنه ای نیز با اشاره به دوران جوانى و ارتباط اقتصادی با والدين مى فرمايد:
این ُحجب را پیش پدر داشتم، پیش مادرمان نه. قدری بازتر بودیم و گاهی از او پول می خواستیم. 
به طور  پدرم   ... می گرفتیم.  تومانی  تومانی، 15   1۰ و  گاهی داشت  اما خب،  نداشت؛  البته  او هم 
اصرار  پدرم  به  وقتی  می داد.  حوزه  هم  تومان  می فرستادند.3۰  تومان   7۰ حدود  ماهیانه  متوسط، 
كه ماهیانه ام را بفرستد تا حساب خود را بدانم، می گفتند: نمی توانم. ممكن است سر ماه  می كردم 
بشود و من نتوانم پول بفرستم. هر موقع داشتم می فرستم. وقتی مسافری از مشهد می آمد، می دیدم 
نامه ای از آقا آورده، 5۰ تومان یا 6۰ تومان هم پول همراه آن است. خیلی خوشحال می شدم و به 
گاهی هم فشار می آمد و در نامه به  آن مسافر احترام می كردم و به منزل می بردم و پذیرایى می كردم. 
كه مّدتی است پیِک محبت آقا نرسیده و پول در بساط ندارم، بعدها ایشان  پدرم اشاره می كردم 
كه مقاومت بكند و پول نفرستد؛ البته وضعمان بهتر شده بود و می توانست  كمتر می شد  می فرستاد. 

برای ما پول بفرستد.3

1 . حسین خانی، نقش تربیتی مدیران در مدارس علمیه،ص 89.
کوهستانی، بر قله پارسایی، ص302.  . 2

3 . بهبودی، شرح اسم، ص86.
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راهکارهای حفظ و تقویت عّزت نفس

1. اعتقاد به رزاقّیت خداوند

مرحوم آيت اهلل محمدرضا توسلى در خاطره ای مى گويد:
بودند؛  آینده ی حوزه  نگران وضع  و محصلین،  از طالب  بروجردی، عّده ای  آیت اهلل  وفات  از  بعد 
اّیام مسافرت طالب در ماه  كوتاه نظرها برای وضع مادی حوزه.  بعضی برای اصل حوزه و بعضی 
گوشزد  كه به شهرستان ها رفتید، به مردم  محّرم فرا رسید. برخی از آقایان سفارش می كردند، هنگامی 
به  مبادا  فرمودند:  خودشان  سخنرانی  در  امام  اّما  دارد؛  پول  و  مادیات  به  احتیاج  حوزه  كه  كنید 
كنید! خداوند  گدایى برای حوزه دراز  ید و دست  ید، آبروی حوزه را ببر كه می رو شهرستان ها و بالد 

ضامن روزی شماست و این حوزه را حفظ می فرماید.1 

2. درخواست از خدا و اهل بیت

در بيان مرحوم آيت اهلل شیخ احمد مجتهدی آمده است: 
طلبه چون علم دین می خواند، پس باید با صاحبان دین كه خدا و اهل بیت هستند، بیش تر 
گر محتاج چیزی بود، از آن ها درخواست كند. لذا یک طلبه، باید از كسی  از همه در ارتباط باشد و ا
كه هرگاه به چیزی احتیاج داشت، دو ركعت نماز امام  كند  كمک نكند و سعی  درخواست پول و 
كند. ان شاءاهلل مشكل حل خواهد شد.2 ُه الِفداء( بخواند و از خداوند طلب كمک 

َ
رواُحنا ل

َ
زمان )ا

1 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج5، ص265؛ سعادتمند، آیین دانشوری در سیره امام خمینی، ص209.
2 . برخوردار فرید، آداب  الطالب، ص481 
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3. قناعت و رعایت اقتصاد در زندگی

آيت اهلل بهجت در اهمیت قناعت مى فرمايد: 
قناعت خودش یک علم است و همه كس واجد آن نیست. روزی من به دیدن یكی از علمای بزرگ 
كه وضع مالی او بسیار بهتر از وضع من و امثال من بود. او برای پذیرایى از من یک بشقاب  رفتم 
شلغِم پخته آورد كه هم ارزان است و هم ُپر خاصیت. این كه انسان بفهمد چگونه زندگی كند كه هم 

كامل، نوعی علِم قناعت می خواهد.1 كم خرج باشد و هم 

ســید اســماعیل، پــدر شــهید مــدرس، هرچنــد از نظــر مالــى در تنگنــا بــود و زندگــى را بــه ســختى 

مى گذرانــد، دارای روحــى عالــى ... بــود. پــدر نســبت بــه تربيــت فرزنــد حســاس بــود و مى خواســت 

كســب دانــش، در جهــت  گیــرد و در ضمــن  ــرار  گرفتــن علــوم دينــى ق ــرا  ســید حســن در مســیر ف

كــه پســرش انســانى صالــح شــود. ]شــهید[ مــدرس  ــه فضايــل بكوشــد. او در نظــر داشــت  نیــل ب

ــدرش مى گفــت: ــاره ی پ درب
از  را  بردباری  و  می گفت: صبر  ما  به  دهیم.  قرار  را سرمشق  كمان  پا اجداد  كه  ما می خواست  از  او 
 و تسلیم ناپذیری را از امام حسین شجاعت و قناعت را از علی بن ابى طالب ،رسول اهلل
یم. از همان دوران كودكی، پدرم به ما یاد می داد كه خود را به غذای كم عادت بدهیم؛ لباس  بیاموز
یم. پدرم همیشه به ما  یم؛ و خودمان را برای تهیه ی لباس نو به زحمت نینداز خود را تمیز نگه دار
یاده روی نكنیم؛ چون انسان قانع هیچ وقت تسلیم زور نمی شود  می گفت كه در خوردن و خوابیدن ز

یور دنیا وسوسه نمی گردد.2 و در برابر زر و ز

مرحوم حاج سید تقى درچه ای در نوشته ای مى نويسد:
كردن پول نداشته باشد، در  گر اقتصاد را رعایت نكند و برنامه ی درست و حسابى در خرج  طلبه ا
طلبگی دوام نمی آورد و از لباس روحانیت بیرون می رود. وقتی كه پول هم دارد، الزم است كه اقتصاد 
كند، خداوند روزی او را  كه در زندگی اقتصاد را رعایت  كسی  كند و در حدیث3 است:  را رعایت 

كه اقتصاد را رعایت نكند، خداوند فقیرش می كند.4 می رساند و هر 

درباره ی مايحتاج زندگى سید محمدمهدى ُدرچه اى چنین آمده است:

1 . شمس الدین، حدیث دلتنگی، ص131.
گرد تیزهوش«. گلی زواره، داستان های مدرس، عنوان »شا  . 2

َر َحَرَمُه َاهلُل. )مجلسی، بحاراألنوار، ج63، ص324(
َّ

َزَقُه َاهلُل َو َمْن َبذ 3 . َمِن ِاْقَتَصَد ِفی َمِعیَشِتِه َر
4 . برخوردار فرید، همان، ص480.
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هر هفته مقدارى نان، مادرشان تهیه می كرد و از فروش نذوراتی كه مردم برایشان می آوردند، مبلغ یك 
گفته است: »گاهی یك مرغ  عباسی )پول رایج آن زمان( به آ ن ها می داده است. سید محمدمهدى 
كهنه ی اصفهان و به مبلغ پنج شاهی  برایمان ]هدیه[ می آوردند. می بردیم در میدان جلفا، یا میدان 
می فروختیم و مقدارى از آن را سركه براى خوردن با نان و بقیه را مصرف كاغذ و مرّكب و قلم و كتاب 
و امثال آن می كردیم؛ و اغلب نان و سركه می خوردیم و از ُدرچه ـ ممكن بود ـ ماست و پنیر كه برایمان 

نذرى می آوردند، براى مصرف اّیام هفته در مدرسه داشتیم.«1

آيــت اهلل نــورى همدانــى، مثــل بيشــتر طــّاب و علمــاى ديــن، جهــت مبــارزه بــا فقــر و تحّمــل 

ســختى هاى ناشــى از آن، از همــان اوايــل زندگــى طلبگــى، قناعــت را پيشــه ی خــود ســاخته 

ی در رابطــه بــا قناعــت مى گويــد: بــود. و
من از همان اّول كه به قم آمدم، لمعه و قوانین می خواندم. پس از این كه مدت چهارده سال بود كه 
یس بودم و یكی از مدرسین قم به حساب می آمدم، حّتی پس  به قم آمده و مشغول تحصیل و تدر
از تأهل، منزل اجاره می كردم؛ البته نه یك حیاط دربست، بلكه یك اتاق؛ در یك سال به لحاظ 
نامالیماتی كه پیش آمد، من چهار مرتبه منزل اجاره اى عوض كردم. از منزل سوم كه به منزل چهارم 
كه تنها یك االغ آن را حمل می كرد، تمام  كوچك  گارى  نقل مكان می كردم ـ اوایل زمستان بود ـ یك 
كیسه  كرد. تمام اثاث منزل، چند  اثاث منزل مرا ـ در یك مرتبه ـ از منزل سوم به منزل چهارم منتقل 
در حالی كه  به همراه خانواده،  بود. من  یلو  ز و چند قطعه  مقدارى ظرف  و  كتاب  تا  و چند  زغال 
بچه اى در آغوش داشتم، پشت سر آن گارى به منزل چهارم می رفتیم؛ البته تنها من این گونه نبودم، 

یادى این چنین زندگی می كردند.2 بلكه افراد ز

4. پرهیز از اظهار نیاز

در ســیره ی عملــى حضــرت امــام آمــده اســت: »امــام دوســت داشــتند طاب عفیف باشــند 

گاه اتفــاق مى افتــاد بعضــى از طــاب مى آمدنــد و اظهــار احتیــاج  و عــّزت نفــس داشــته باشــند. 

كــه  كــه امــام بــا آن هــا برخــورد ماطفت آمیــزی نداشــتند. البتــه، ايــن بــه آن معنــا نبــود  مى كردنــد 

كــه  ــردم  ــه واســطه ی نامــه و يادداشــتى خدمت شــان عــرض مى ك كمــک نكننــد. بارهــا خــودم ب

گــر شــخصى خــودش  فانــى مقــداری احتیــاج دارد؛ امــام بــا آغــوش بــاز عنايــت مى كردنــد؛ ولــى ا

گلشن ابرار، ج3، ص243ـ244. 1 . جمعی از پژوهشگران، 
2 . همان، ج6، ص452؛ »مصاحبه با حضرت آیت اهلل میرزا حسین نوری«، مجله حوزه، ش32، تیر 1368.
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اخــاق  كــه  بعضى هــا  اتفــاق مى افتــاد  بارهــا  نمى آمــد.  مى كــرد، خوششــان  اظهــار  و  مى آمــد 

امــام را نمى دانســتند، مى آمدنــد و اظهــار نیــاز مى كردنــد و امــام بــا دست شــان رد مى كردنــد و 

كــه يكــى دو نفــر هــم ناظــر  ــود  گــر جايــى ب كار درســتى نیســت؛ مخصوصــًا ا كــه ايــن  ــد  مى فهمان

ــته  ــس داش ــّزت نف ــا ع ــائل دنی ــه مس ــبت ب ــاب نس ــه ی ط ــه هم ك ــتند  ــت داش ــام دوس ــد. ام بودن
كننــد.«1 باشــند و آن حالــت تــوّكل و عــّزت نفــِس خودشــان را حفــظ 

5. اجتناب از پذیرش حقارت آمیز اموال

آيــت اهلل بهاءالدينــى قبــول نكــردن پــول و هدايــا از هــر كســى را الزمــه ی مناعــت طبــع مى داند 

و مى فرمايــد: 
آن،  آوردن  به دست  برای  بلكه  از دست دهیم،  ارزان  تا  نیامده،  به دست  ارزان  روحانی  قداست 
یخته شده و زجرهای فراوان كشیده شده است. وظیفه ی كلیه طالب، حفظ قداسِت این  خون ها ر

لباس با ارزش است. 
كنند و برای مال دنیا، شأن خود و روحانیت را زایل  آقایان نباید نزد روحانی و غیر روحانی سر خم 
ف، هیچ كدام به مجرد وارد شدن 

َ
كنند. باید تا ممكن است قناعت پیشه باشند. بزرگان و علمای َسل

كه طلبه مبتدی امروز، اشتهای داشتن آن را دارد و برای  به درس سطح، خانه شخصی نداشتند؛ 
تهیه ی آن، به هر كس رو می زند. ... 

كه از نشانه های تكامل و عوامل رشد شخصیت ما »مناعِت طبع« است؛  باید توجه داشته باشیم 
یم.2 كه معركه ای به پا است، وارد نشو یعنی از هر كس پول قبول نكنیم و در هر جا 

كــه قبــل از انقــاب، روزی آيــت اهلل خامنــه ای از مقابــل مغــازه ی بنــده عبــور  فــردی نقــل مى كنــد 

كنیــد تــا از بــاب وجوهــات، مــاه  كــردم: شــما طلبه هايــى را معرفــى  مى كردنــد، بــه آقــا عــرض 

كــرده باشــم. آقــا فرمــود: طلبه هــا ايــن  بــه مــاه از مــن جنــس ببرنــد تــا مــن هــم ِديــن خــود را ادا 

كســِر شــأن مى داننــد. هم چنیــن روزی مقــداری وجوهــات بــه منــزل  نحــو اســتفاده از وجوهــات را 

ــا خــرج  ــا ســید علــى بدهیــد ت ــه آق كــردم: ايــن پــول را بابــت خمــس ب ــردم و عــرض  ــدر ايشــان ب پ

ــن  ــدارد. م ــازی ن ــول نی ــن پ ــه اي ــى ب ــید عل ــا س ــود: آق ــه فرم ــان بافاصل ــدر ايش ــد. پ كن ــى اش  زندگ

گردان در سیره امام خمینی)3(«، مجله مبلغان، ش54، خرداد 1383، ص58. یس و تربیت شا 1 . موگهی، »تدر
گفتــار عارفــان  کارگــر، »تبلیــغ در ســیره و  2 . شــفیعی و لقمانــی، آیــت بصیــرت: زنــدگای حضــرت آیــت اهلل العظمــی بهاءالدینــی، ص75؛ 

ردیــن 1382، ص104. )14(«: عــزت و افتخــار، مجلــه مبلغــان، ش39، فرو
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ــد. 1 كنی ــرف  ــودش مص ــگاه خ ــول را در جاي ــن پ ــم اي ــدم بگوي ــار ش ناچ

6. تحّمل سختی ها

كــه صحبــت از ويژگى هــا و مقامــات علمــا و بــزرگان  حضــرت آيــت اهلل بهجــت در جلســه ای 

بــود، دربــاره ی شــیخ مرتضــى انصــاری فرمودنــد: 
كمتر از صاحب جواهر نیست  شیخ مرتضی در فقه و اصول، نوشته هایش ولو متفرقه است، اما 
یارت  كارهایش ـ هر روز جزء قرآن و ز كه با همه  و مورد استفاده است. آن همه موفقیت در عبادت ـ 
كه  جامعه و نماز جعفر طیارش ترک نمی شد! وضع معیشت وی از یک شاهی )پول آن زمان( بوده 
كتفا  كفاف نمی داد. به لباس مختصری ا پدرش به او می داد؛ و این پول مخارج عادی وی را هم 
گاهی لنگ می بست! به درس آقا سید محمدباقر شفتی در اصفهان حاضر می شد و  می كرد؛ حّتی 
كسی به او اعتنا نداشت. روزی با لنگ به درس سید آمده بود و اشكالی مطرح كرد. سید متوجه شد 
كه غذا برای وی میسر نبوده و  یا در همان اّیام، چند روزی بوده  گو كرده است.  كه اشكال به جایى 
كند. سید  كه می رود، نمی تواند برای سید تواضع  نانوا هم نسیه به او نمی داده است. در درس سید 
پس از تمام شدن درس، متوجه وی می شود و چون پولی نداشته به شیخ بدهد، انگشتر ُمهر خود 
كه به او بدهكار  كن، خدا بزرگ است. شیخ نزد نانوا  ید این را ببر و خرج  را به وی می دهد و می گو
بوده، می رود و انگشتر را به وی می دهد. نانوا متوجه می شود كه مهر سید است. شروع می كند وی را 
زدن كه مهر سید را دزدیدی! سید چون قضیه را مطلع می شود، می آید و سر شیخ را به دامن می گیرد 

ید: هر كس آن مقامات را می خواهد، باید این ها را بكشد!2 و نوازش می كند و می گو

7. پذیرش نصایح بزرگان

ــّزت  ــظ ع ــه حف ــاب را ب ــف، ط ــای مختل ــا توصیه ه ــب ب ــای مناس ــى در موقعیت ه ــت اهلل بناب آي

نفــس و مناعــت طبــع دعــوت مى كنــد. در اين جــا برخــى از توصیه هــای ايشــان نقــل مى شــود:
گر شده، گرسنه بمانی؛ ولی عّزت نفست را حفظ كن. - حّتی ا

گر عّزت نباشد، مردم به علما با نگاه یک تاجر نگاه می كنند. - ا
یم.   نمی گیر

ّ
یم و اال گر هدیه های توأم با عّزت دادند، می گیر - ا

- عّزت نفس، هم قول ما، هم عمل ما و هم توصیه ماست.
گر چیزی خواسته اند به نفع مردم بوده است. - پیامبران از مردم چیزی طلب نمی كردند و ا

1 . »خاطرات درس آموز از مقام معظم رهبری)7(«، مبلغان، ش51، بهمن و اسفند1382، ص151ـ152.
2 . شمس الدین، حدیث دلتنگی، ص121.
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كارهایشان را جز برای رضای خدا انجام نمی دادند. - ما پیرو اهل بیتی هستیم كه 
ید و برای حل مشكالت هم از خوِد خدا بخواهید. -  تا می توانید از كسی قرض نگیر

ید.  گر خوب درس بخوانید، دنیای شما هم آباد است، بدون این كه محتاج دیگران شو - ا
یند كه: از دیگران درخواستی نداشته باشید. - به نقل از دعای مكارم االخالق، همواره می گو

- بزرگان با خدا معامله كردند، پرده دری نكردند.
ید. كنید وامدار كسی نشو یند:[ سعی  - ]وقتی كسی متأهل می شود، می گو
كنید تا دستتان را پیش دیگران دراز نكنید.1 ینه ها رابا مخارجتان یكی  - هز

ب( تواضع

ــته را  ــده ی شايس ــى بن ــان، ويژگ ــوره ی فرق ــه ی 63 س كريم ــه ی  ــل آي ــا نق ــى ب ــه طباطباي عام

تواضــع و فروتنــى بــا مــردم معرفــى مى كنــد و مى نويســد:
كه با مردم  كسانی هستند  ؛ بندگان شایسته ی خدا 

ً
ذیَنَیمشوَنَعلىالرِضَهونا

ّ
حمِنال »وعباُدالَرّ

تواضع و فروتنی كنند.« نكته ای كه باید متذّكر شد، این است كه، معنای تواضع و فروتنی نه آن است 
كند و به انسانیت خود لطمه زند، بلكه مقصود این  كه انسان خود را در انظار مردم خوار و سبک 
گزاف دیگری به خود نبندد؛ و مردم را  كه مزایا و افتخارات خود را به رخ مردم نكشد؛ مزایای  است 

سبک و ناچیز نشمارد.2

نشانه های تواضع

1. ارتباط صمیمانه با مردم 

گــر  كــه ا آيــت اهلل شــیخ محمدرضــا تنكابنــى از متواضع تريــن مــردم زمــان خــود بــود؛ بــه حــدی 

 حّمالــى از دنیــا مى رفــت، ايشــان در تشــیيع جنــازه اش شــركت مى كــرد. آيــت اهلل مجتهــدی

مى فرمايــد:
كربال آمده بود. وقتی من به دیدنش  یارت  كاسبی كه شغلش كشک ساب بود، از ز یک بار شخص 

رفتم، او گفت: قبل از شما آیت اهلل محمدرضا تنكابنی این جا بودند.3 

1 . پوراحمــد، پایان نامــه »ســازوکار مدیریــت آموزشــی در شــکوفایی ارزش هــای اخالقــی: مطالعــه مــوردی مدیریــت مدرســه علمیــه ولی عصــر 
)عــج( بنــاب«؛ داده هــای فصــل چهــارم، ص74.

2 . مزدآبادی، بنده  خاص ، ص96ـ98.
3 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص303.
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2. اقتدا در نماز جماعت به دیگران

مه سید محّمدحسین حسینى طهرانى با نقل خاطره ای، به تواضع مرحوم آيت اهلل 
ّ

مرحوم عا

قاضى اشاره مى كند:
گرد خود ـ یعنی آیت اهلل  از نشانه های تواضع و فروتنی مرحوم قاضی، قضیه ی اقتدای ایشان به شا
یان را این گونه نقل كردند:  بهجت ـ می باشد كه آقازاده ی مرحوم آیت اهلل آقا ضیاءالّدین آملی این جر
روزی من و پدرم به محضر آیت اهلل العظمی بهجت رسیدیم و جمعی در آن جا حاضر بودند. در آن جا 
كه از  یید  ید و بعد از آن نگو باِن خودم بشنو كه می خواهم از ز گفتند: قضیه ای را نقل می كنم  پدرم 
خودش نشنیدیم و آن این كه: با چشم خود دیدم كه در مسجد سهله یا كوفه ]تردید از ناقل است[، 

مرحوم قاضی به ایشان اقتدا نموده بودند.1 

هم چنین عامه حسینى طهرانى درباره ی عامه طباطبايى مى نويسد: 
عالمه  طباطبایى، جهانی از عظمت بود. مانند بچه طلبه كنار صحن مدرسه روی زمین می نشست 
ب نماز را به 

ّ
پا می شد، مانند سایر طال و نزدیک غروب به مدرسه ی فیضیه می آمد. چون نماز بر

جماعت مرحوم آیت اهلل آقای حاج سّید محّمدتقی خوانساری می خواند.2

3. عدم اختصاص جایگاه ویژه برای نشستن

حجت االسام سید محمدباقر حجتى نقل مى كند: 
كه در منزل حضرت آیت اهلل العظمی بروجردی، در ایام فاطمیه، مجلس  سال 1333 شمسی 
كه در میان طالب متوسط، كمی دورتر از مرحوم بروجردی، بسیار  عزا اقامه می شد، امام را می دیدم 
فروتن و مؤّدب جلوس می فرمودند. در این مجلس، مرحوم ُتربتی منبر می رفت. در طول این مدتی كه 
به مجلس می رفتیم، می دیدیم از آغاز تا پایان مجلس، امام دو زانو و بسیار مؤّدب نشسته بودند و به 
روضه گوش می دادند و این برای من عجیب می نمود كه چرا ایشان نزدیک مرحوم بروجردی جلوس 
نمی فرمودند و هم چون یک مستمع عادی در میان طالب جوان، با آن همه حرمت و قداستی كه در 

حوزه داشتند، متواضعانه در این مجلس با طالب گمنام هم نشین بودند.3

1 . حسن زاده، اسوه  عارفان، ص91.
2 . حسینی طهرانی، مهر تابان، ص81.

زنامه جمهوری اسالمی، خرداد 1370؛ رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص238ـ239. 3 . حجتی، رو
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گفتن »نمی دانم« 4. شهامت در 

مرحوم شهید ثانى مى گويد: 
این  آورى،  فراهم  در خود  را  ادرى«  گفتن »ال  گر شهامت  ا یرا  ز كنی؛  را تحصیل  ادرى«  باید »ال 
گاه سازند، تا سرانجام بتوانی به جاى »ال ادرى ـ  كه دیگران تو را عالم و آ توفیق نصیب تو می گردد 
گر تو در عین فقدان احاطه ی  بان جارى سازى. ا نمی دانم« جمله ی »ادرى ـ می دانم« را به  حق بر ز
بان آورى، چنان تو را تحت فشار سؤال و پرسش قرار می دهند تا  علمی، جمله ی »ادرى« را بر ز

بان جارى سازى.1  كه به  ناچار جمله ی »ال ادرى« را ]پس از رسوایى[ بر ز آن گاه 

گفتن »نمى دانم« را ويژگى ممتاز عامه ی طباطبايى مى داند:      آيت اهلل مصباح يزدی، 
در طول سی سال كه افتخار درِک محضر ایشان را داشتم، هرگز كلمه ی »من« از عالمه ی طباطبایى 
نشنیدم. در عوض، عبارت »نمی دانم« را بارها در پاسخ سؤاالت از ایشان شنیده ام؛ همان عبارتی 
یای ُپرتالطم علم و حكمت، از فرط تواضع و فروتنی  كه افراد كم مایه از گفتن آن عار دارند؛ ولی این در
به آسانی می گفت ]نمی دانم[ و جالب این است كه به دنبال آن، پاسخ سؤال را به صورت »احتمال« 

و با عبارت »به نظر می رسد« بیان می كرد.2

درباره ی عامه سید محمدباقر ُدرچه ای آمده است:
گر چیزى از این فقیه بزرگوار می پرسیدند و او نمی دانست، با صراحت اظهار می داشت: نمی دانم. و  ا
گردان یاد بگیرند، عارشان نیاید. مرحوم شیخ انصارى با آن مرتبه علم  این لفظ را بلند می گفت تا شا

و تقوا نیز این گونه بود.3

فرزند شهید مطهری نیز اين نشانه ی تواضع را در زندگى پدر شرح مى دهد:
گفتند می توانید از بزرگ ترها كمک  یخ اسالم دادند و  باره ی تار تی جزئی در روزی در دبستان، سؤاال
ید. من سؤاالت راـ  كه حدود 8 تا بودـ  به ایشان ]شهید مطهری[ دادم و خواستم برایم پاسخ ها را  بگیر
یل گرفتم، دیدم یكی از سؤاالت را پاسخ نداده اند. پرسیدم كه آیا فرصت  یسند. بعد كه برگه را تحو بنو
كنم.« این پاسخ برای  گفتند: »نه، پاسخش را نمی دانستم، باید مراجعه  یسید؟  نكردید این را بنو
كنون كه به این رفتار فكر می كنم، می بینم ایشان می توانست  من در آن سن و سال قابل هضم نبود. ا
ید، به خاطر وقت كم یا امر دیگری، ندانستِن خود را پنهان كند، اما صادقانه  بدون این كه دروغ بگو
 اعتمادش به من 

ً
یم نمی دانم، مثال گر بگو گفتند: نمی دانم. ایشان توجیه شرعی هم درست نكرد كه ا

1 . شهید ثانی، منیة المرید، ترجمه فارسی، ص280ـ281؛ مختاری، سیمای فرزانگان، ص311ـ312.
کبیر استاد عالمه طباطبایی، ص37؛ مختاری، همان، ص297ـ298. 2 . جمعی از دانشمندان، یادنامه مفّسر 

گلشن ابرار، ج3، ص238. 3 . جمعی از  پژوهشگران، 
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به عنوان روحانی و پدر، كم و چنین و چنان می شود.1

5. ابا نداشتن از آموختن

ی اين كــه،  آيــت اهلل صالحــى مازندرانــى در عیــن تواضــع، بســیار بــا وقــار بــود؛ از تواضــع و فروتنــى و

كســب نمــوده بــود، هرگــز از آموختــن، حّتــى از  كــه بــر اثــر علــم و تقــوا  بــا همــه ی عظمــت و بزرگــى 

گردش ِابــا نداشــت. خــود در اين بــاره مى گويــد: شــا
گر در علمی باید خدمت استاد دیگری زانو بزنم و درس بیاموزم،  كنم، در همین حال ا گر وقت  بنده ا
هیچ ابایى ندارم؛ چه این كه در اّیامی كه در صحن مطّهر حضرت معصومه بعضی از دروس را 
یس می كردم، با یكی از فرزندان مرحوم صدر در سن 16ـ17 سالگی كه در درس من شركت می كرد،  تدر
كه ایشان  ط دارد. در همان اّیام 

ّ
یاضی خیلی تسل كه در علم ر گرفتم. دیدم  نس 

ُ
آشنا شدم و با وی ا

یاضی آموختم.2 گرد من بود، حدود 15 جلسه از وی درس ر شا

6. بهره گیری از نظرات دیگران

حجت االسام و المسلمین آقای قرائتى در خاطرات خويش مى گويد: 
یف آن به دنبال واژه، عبارت و جمله ای رسا و  باره ی ُزهد بحثی داشت. برای تعر شهید مطهری در

كن. كار  كم بخور، خیلی  كه  گفت: زهد این است  كه فرهنگی بود،  یا بود. یكی از حاضران  گو
كرده و در پاورقی آن هم نوشت؛ این تعبیر از  كتابش ذكر  ایشان از این تعبیر خیلی خوشش آمد، در 

كار نشانه ی تواضع ایشان است. آقای »پرورش« است. با این كه عالمه بود؛ ولی این 
گاهی هم بعد از سخنرانی می پرسید: آقای قرائتی! امروز نمره ی منبرم چند بود؟ با این كه من در آن 
كه به من می گفت:  زمان در مقابل ایشان طلبه ی معمولی بودم.  مورد دیگر از تواضع ایشان آن بود 

كه این خانه اشرافی نباشد!3 من دارم یک خانه ای می سازم، شما برو ببین 

7. ابا نداشتن از تدریس دروس مقدماتی

مرحوم عامه محمدتقى جعفری مى گويد: 
 درس خوان و 

ً
دوران نجف ما، بسیار خوش گذشت. از این جهت كه طلبه هاى خیلی خوب و واقعا

 ضرورت 
ً
اساتید بسیار وارسته در حد نصاب علم و عمل داشتیم. درس اخالق براى روحانّیت واقعا

1 . »سیره علمیـ  عملی شهید مطهری، در پاسخ به شبهات و مبارزه با انحرافات فکری«، افق حوزه، ش268، 15 اردیبهشت 1389، ص6.
یخ: 1395/6/9. کد مطلب: 392415، تار گرد آموخت«،  که استاد از شا 2 . خبرگزاری رسمی حوزه، »درسی 

3 . خاطرات استاد، ص19ـ20.
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باره ی استاد محبوب  دارد. انسان می بایست نخست از نظر اخالقی تصفیه گردد. یك نكته ی مهم در
ما، مرحوم آقا شیخ مرتضی طالقانی یادم افتاد و آن این است كه یكی از دالیل عظمتش هم این بود 
كه درس خارج »اسفار«، »منظومه« و »كفایه« می گفت و به بچه طلبه ها هم درس می داد. تا این قدر 

گنجایشی بود!1  مرد باظرفیت و با
ابا  نیز  یس »امثله«  از تدر از او می خواستند،  گر  ا آن بزرگ در حالی كه براى من »اسفار« می گفت، 

نمی فرمود.2 

کسر شأن ندانستن رفتارهای ارزشی  .8

كمپانــى، اهــِل مراقبــه،  ــه  مرحــوم آيــت اهلل حــاج شــیخ محمدحســین اصفهانــى، معــروف ب

ســكوت و محاســبه بــود. پيوســته در فكــر بــود. ســخن بــه نــدرت مى گفــت. در مجالــس و محافــل 

كــه خالــى بــود،  كــه بيــن علمــا بحثــى در مى گرفــت، ســكوت مى كــرد. در هــر جــای مجلــس 

مى نشســت و بســیار متواضــع، خــوش اخــاق و آرام بــود. بــا آن كــه ثــروت فراوانــى از پــدرش ـ از 

كاظمیــن ـ بــه او رســیده بــود، همــه را بــه فقــرا و طــاب داد و خــود  تّجــار معــروف و ســرمايه دار 

ــت. ــزی نداش چی

گريبــان بــود؛ ولــى دلــى شــاد و ســیمايى متبّســم و قلبــى  گوينــد در اواخــر عمــر بــا فقــر دســت بــه   

كــه حكايــت از روحیــاِت عظیــم و مواهــِب معنــوی او مى نمــود. يكــى از علمــای  اســتوار داشــت 

نجــِف اشــرف، جنــاب حــاج ســید محمدرضــا خلخالــى نقــل مى كنــد: روزی در بــازار »حويــش« 

ی زمیــن خــم شــده و در  كوچــه بــه رو مى رفتــم، ديــدم آقــای حــاج شــیخ محمدحســین در وســط 

يختــه شــده را جمــع مى كنــد، پيوســته بــا خــود مى خنــدد. جلــو رفتــم و ســام  حالى كــه پيازهــای ر

گوشــه ی قبايــش  ــم. آن گاه آن هــا را در  ــا پيازهــا را جمــع نمودي كمــک نمــودم ت ــه ايشــان  كــردم و ب

گوشــه ی  كــه پيازهــا از  كــردم: حضــرت آيــت اهلل! معلــوم بــود  گرفــت و بــه منــزل روانــه شــد. عــرض 

يختــه، ولــى خنــده ی شــما بــرای مــن نامفهــوم مانــد! آن مرحــوم فرمــود: قبــای شــما ر
داشتم.  عالی  لباس  و  بودم  مرّفه  بسیار  نجف شدم،  وارِد  تحصیل  برای  جوانی  در سن  كه  وقتی 
امیرالمومنین در  یح مطهر حضرت  كه روزی در مقابل ضر نیز انگشتری و تسبیح قیمتی داشتم 

کیهان فرهنگی، ش7، ص5. 1 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص241، به نقل از: 
یخ حکما و عرفای متأخر بر صدر المتألهین، ص92. 2 . همان، ص242، به نقل از: تار
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یارت بودم، بنِد تسبیح پاره شد و دانه های آن به روی زمین حرم  حالی كه مؤّدب ایستاده و مشغول ز
یخت. این تسبیح قیمتی بود، به طوری كه هر دانه از دانه های آن، یک دینار ارزش داشت. عّزت  ر
نفس و یا خودخواهی به من اجازه نداد تا خم شوم و دانه ها را جمع كنم و این برای من قابل تحّمل 
یدم و  نبود. به همین خاطر از تسبیح صرف نظر نمودم؛ ولی امروز به دكان بّقالی رفتم و قدری پیاز خر
یختم و اطراف آن را با دست گرفتم تا به منزل بروم؛ لیكن در همین جا كه سر  در گوشه ی قبای خود ر
یخت. من خم شدم  چهار راه بود، در میان جمعیت، قبا از دست من یله شد و پیازها به روی زمین ر

كردم و این مسأله برای من بسیار آسان و قابل تحّمل بود. و پیازها را جمع 
كه هر دانه اش یک  پاره شدن تسبیح قیمتی  و  یاد دوراِن جوانی  به  كه  بود  ت خنده ی من آن 

ّ
عل

گذشتم و برای من  كه یک صد دینار قیمت داشت،  كه آن روز از آن تسبیح  ید، افتادم،  دینار می ارز
بر روی  گوشه ی قبا  از  یخته  كه امروز جمع آوری پیازهای ر جمع آوری آن مشكل بود. و هلل الحمد 
زمین برای من سنگین نیست و بسیار آسان و قابل تحّمل است. به همین دلیل، شاد و مسرور شدم 

گذشته بود.1  و خنده ی من برای مسّرت نفس و تداعی آن عمل 

استاد قرائتى با نقل خاطره ای مى گويد:
یون شده بودم و با اتوبوس از قم به تهران می  آمدم و برمی گشتم. روزى بعد از ضبِط  یز تازه وارد تلو
یم  كه رسیدیم، خواستم بگو برنامه، با اتوبوس به سمت قم در حركت بودم. نزدیک »بهشت  زهرا« 
براى شادى ارواح شهدا صلوات. دیدم در شأن من نیست و من حجت االسالم و ... . به خودم 
نشستم.  باز  و  شدم  بلند  نكن!  تكّبر  است،  شهدا  از  یونت  یز تلو و  خودت  تو  بى  انصاف!  گفتم: 
گیر دارم! باألخره از »بهشت زهرا«  گفتم: نه. خودم  گفتند: آقا چته؟ صندلیت میخ داره؟  مسافران 
گذشته بودیم كه بلند شدم و گفتم: صلوات ختم كنید. آن جا بود كه فهمیدم علم و شخصّیت، سبب 

تكّبر من شده است.2

 بر خودستایی
ّ

9. پرهیز از رفتارهای دال

كــه  ت تشــريف مى آوردنــد. تابســتان ]1325[ 
ّ

گاهــى  اوقــات، امــام تابســتان ها بــه محــا

كردنــد  كــه بــه امــام اخــاص داشــتند ـ از ايشــان درخواســت  ت آمدنــد، علمــای شــهر ـ 
ّ

بــه محــا

مســجدی در اختیارشــان بگذارنــد تــا مــردم از وجودشــان بهــره برنــد. فرمودنــد: »مــرا بــه حــال خــود 

گذشــت،  كــه از مــاه رمضــان  كار خــود مشــغول باشــید!« و نپذيرفتنــد. چنــد روزی  يــد و بــه  بگذار

1 .  حسینی طهرانی، توحید عملی و عینی، با اندک تصرف، ص27ـ31؛ دفتر انتشارات انصاری، فریادگر توحید، ص83ـ84.
2 . بهشتی، خاطرات استاد، ص64.
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كه برخى از محضرتان  كه جماعت را نپذيرفتید، حّداقل جلســه ای باشــد  گفتند: حاال  عّده ای 

ــو، امــام آن جلســه را پذيرفتنــد. ايــن  گفت وگ ــار بحــث و  كننــد. باألخــره بعــد از چندب اســتفاده 

ــا مى شــد. در  ــز شــهر ـ برپ ــع در مرك جلســه در روزهــای مــاه رمضــان، ســاعت 5 ـ در مســجدی واق

ــت. در  ــان مى نشس ــت دور ايش ــتند و جمعّی ــن مى نشس ی زمی ــتونى رو ــای س ــام پ ــا، ام ــن روزه اي

ــه روز اّول،  ــى اين ك ــود: يك ــو نمى ش ــرم مح ــه از خاط ك ــدم  ــه دي ــل توّج ــه ی قاب ــه دو نكت ــن جلس اي

كردنــد و امــام بعــد از جلســه بــه آن هــا فرمودنــد: »چنانچــه  علمــا و روحانیــون در جلســه شــركت 

كــرد. مقــام شــما بايــد در اجتمــاع محفوظ  بخواهیــد شــركت كنیــد، ايــن جلســه را تعطیــل خواهــم 

كســى بــه احترامــش  كســى از روحانیــون داخــل مى شــد،  گــر  باشــد.« دوم اين كــه، مرســوم بــود ا

كــه وقتــى امــام وارد مســجد مى شــدند،  مى گفــت صلــوات بفرســتید. اين جــا هــم شــخصى بــود 

كــه ايــن صلــوات را فرســتادند، پــس از  جمعیــت را بــه ذكــر صلــوات دعــوت مى كــرد. روز اّول 

ــان  ــتید، منظورت ــه مى فرس ك ــى  ــد: »صلوات ــتند و فرمودن ــخص را خواس ــام آن ش ــه، ام ــام جلس اتم

كــرم صلــوات  ــرای رســول ا گــر ب ــرای رســوِل بزرگــوار اســام اســت؟ ا ــا آن كــه ب ورود مــن اســت ي

يــد و چنان چــه بــرای ورود مــن بــه مســجد  مى فرســتید، ايــن صلــوات را وقــت ديگــری بــه زبــان آور

كــه امــام بــا زبانــى بســیار ســاده  اســت، راضــى نیســتم!« از آن جلســه، نكتــه ای در نظــرم هســت 

كــت  كــت و شــلوار فاســتونى مى پوشــید و بــا يــک  كــه  فرمودنــد: »بــرادران مســلمان و عزيــز! شــما 

ــا  ــده؟ آي ــه ش ــا تهّی كج ــمى از  ــتونِى پش ــن فاس ــد اي ــر نكرده اي ــد، فك ــر مى كن ــان تغیي ــلوار حالت و ش

كمــر گوســفندی را پوشــانده بــود؟ پيــش از ايــن، گوســفند  كــه  مــواد ايــن پشــم، همــان پشــم نیســت 

كــت و شــلوار تبديــل  كــه همــان پشــم بــه  همیــن پشــم را داشــت و غــروری هــم نداشــت؛ و حــاال 

كــه بــه چنیــن چیزهــای بى اســاس،  شــد، يک بــاره حالتــان را تغیيــر داد. ايــن چــه بدبختى ســت 

كنیــم؟!«1  دِل خــود را خــوش 

گونــه ی ديگــری از فروتنــى عامــه ی طباطبايــى را بــه   آيــت اهلل محّمدتقــى مصبــاح يــزدی 

تصويــر مى كشــد:

ج2،  خمینــی،  امــام  ســیره   از  برداشــت هایی  رجایــی،  68/6/7؛  امــام،  اربعیــن  یــژه ی  و اســالمی،  جمهــوری  زنامــه ی  رو محالتــی،   . 1
ص141ـ142.
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یژه بود و در جلسات درس رسمی و نیز جلسات غیر رسمی  از خصوصیات اخالقی ایشان، فروتنی و
را رد  یا نظر دیگران  و  یژه ای دارم  كنند من نظر و این كه اظهار  از  ـ  كه پنجشنبه و جمعه داشتند   -
كه مشّخص   نقدی بر مطالب دیگر داشتند، آن چنان نبود 

ً
گر احیانا می كنم، خیلی پرهیز داشتند؛ و ا

باشد مشغول انتقاد هستند؛ ولی برخی اساتید بعد از نقل گفته های دیگران، با صراحت به نقدشان 
یم. یم و چند اشكال بر آن دار یند: این نظر را نمی پذیر می پردازند و آشكارا می گو

بودند  و دیگران موّفق نشده  كردم  را حل  باشند: »این مسأله  فرموده  كه  ندارم  یاد  حتی یک بار 
یم.« حّتی در مواردی كه می خواستند  یند: »مبنای جدیدی دار اشكال آن را برطرف كنند!« و یا بگو
كه به سختی مشّخص می گردید  به مطلبی اشكال قطعی نمایند، خیلی آرام و مالیم مطرح می كردند 
كتاب هایشان  یژگی از روِح متواضع ایشان سرچشمه می گرفت. لذا در  وارد نّقادی شده اند و این و
كرده باشند، بلكه   به  عنوان یک مطلب ابتكاری مطرح 

ً
یحا كه صر هم شاید نتوان مواردی را یافت 

یم اختالف نظر ایشان با  كتاب ها متوّجه می شو بر اثر مقایسه ی مطالبشان با نكات مندرج در سایر 
كجاست.1 ین در  سایر

ــا اســتاد مطهــری مطــرح  خاطــره ا ی را مقــام معظــم رهبــری از يكــى از برخوردهايشــان ب

مى فرماينــد: و  مى كننــد 
ذیَن

َّ
یفه: »ال كرده بودند و این آیه ی شر یى درست  یان یكی از دانشگاه ها، تابلو عده ای از دانشجو

اَل«2را با خط خوِش نستعلیق، روی آن نوشته و به 
َّ

َحًداِإل
َ
َیخَشوَنُهَولَیخَشوَنأ غوَنِرسالِتاِلَو ِ

ّ
ُیَبل

استاِد شهید تقدیم كرده بودند. یک روز در منزل ایشان دیدم كه این تابلو را گذاشته اند روی طاقچه. 
فرستادند؛ ولی من  برای من  را دانشجوها  این  بله،  گفتند:  ایشان  آیه.  این  و  تابلو  از  كردم  یف  تعر
خجالت می كشم این را بگذارم روی طاقچه؛ چون شاید در آن اشاره ای به این باشد كه می خواستند 
 
ً
من را مصداق این آیه بدانند. ایشان تواضع می كرد و می گفت: من مصداق این آیه نیستم، اما قطعا

ایشان مصداق این آیه بود.3

زندگی، ص116 و 117. 1 . مصباح یزدی، تماشای فرزانگی و فرو
2 . أحزاب، آیه 39.

گزیده ای از بیانات آیت اهلل خامنه ای در بزرگ داشت شهید مطهری، 1388/2/12.  . 3
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10. اجتناب از برجسته نشان دادن خود

كمــى حافظــه مى دانســتند.  كم حــرف بودنــد و ُپرحرفــى را باعــث  عامــه طباطبايــى بســیار 

گاهــى  كــه  ــا جايــى  ــد؛ ت ــد، بســیار ســاده حــرف مى زدن در عیــن حــال، وقتــى صحبــت مى كردن

گمــان مى كــرد ايــن فــردی عــادی و عامى ســت، نــه عاِلــم و فیلســوف. ايــن بــه ســبب فروتنــى  آدم 

كــه ايشــان داشــتند. اصــواًل ســخت اجتنــاب مى كردنــد از اين كــه شــخصیت  بيــش از حــّدی بــود 

كــه از اعمــال و رفتــار ايشــان ـ مثــل نمــاز اّول وقــت ـ  گاهــى  خــود را برجســته و واال نشــان دهنــد. 

كوچــک  كار خــود را  تعريــف مى شــد، مى كوشــیدند آن را فقــط يــک عــادت نشــان دهنــد و بــس؛ و 
و بــى ارزش بنماياننــد.1

كــه  حجــت االســام و المســلمین آقاتهرانــى نقــل مى كنــد:  اســتاد مــا داســتانى نقــل مى كــرد 

بــرای مــن بســیار جالــب و درس آمــوز بــود. ايشــان مى فرمــود: 
گرفت، به  كه شخصی با عجله آمد، وضو  گرفتن بود  كاشی مشغول وضو  روزی مرحوم آخوند 
با این كه مرحوم آخوند خیلی مؤّدب وضو می گرفت و  با توّجه  اتاق رفت و به نماز ایستاد.  داخل 
همه ی آداب و ادعیه ی وضو را به جا می آورد؛ تا وضوی آخوند تمام شود، آن شخص نماز ظهر و 

عصر خود را هم خوانده بود.
به هنگام خروج با مرحوم كاشی رو به رو شد.

كار می كردی؟ - ایشان پرسیدند: چه 
- گفت: هیچ.

كار نمی كردی؟ - فرمود: تو هیچ 
كار بیخ پیدا می كند. ید نماز می خواندم،  گر بگو - گفت: نه! می دانست كه ا

- آقا فرمود: مگر تو نماز نمی خواندی؟
- گفت: نه!

- آخوند فرمود: من خودم دیدم داشتی نماز می خواندی.
- گفت: نه آقا، اشتباه دیدی.

كار می كردی؟ - سؤال كردند: پس چه 
یم من یاغی نیستم، همین! - گفت: فقط آمده بودم بگو

کتــاب قــم، مرزبــان وحــی و خــرد: یادنامــه مرحــوم عالمــه  گلــی زواره، جرعه هــای جان بخــش، ص367ـ368؛ تهیــه و نشــر موسســه بوســتان   . 1
ســید محمدحســین طباطبایی، ص724.
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این جمله در مرحوم آخوند خیلی تأثیر گذاشت. تا مّدت ها هر وقت از احوال آخوند می پرسیدند، 
ایشان با حال خاصی می فرمود: »من  یاغی نیستم!«1

آثار تواضع

1. رشد و تکامل

ــر را مانــع تكامــل مى داننــد، دوری از غــرور و تكّبــر مى توانــد  كــه حضــرت امــام تكّب از آن جــا 

زمینــه ی رشــد را فراهــم ســازد. ايشــان مى فرماينــد:
كه این علوم رسمی، خیلی مانِع ما نشود؛  كنیم  اقل آن طور خود را مهّذب  ِكْی می توانیم ال نمی دانم 
از خدا مانعمان نگردد؛ از ذكراهلل مانعمان نشود. این هم خودش مسأله ای ست. اشتغال به علم، 
كنیم  كه غروری پیدا  یم. اشتغال به علم، اسباب این نشود  كه از خدا غافل شو اسباب این نشود 
ها هست ـ چه آن هایى كه علوم ماّدی و طبیعی 

ّ
كه ما را از مبدأ كمال دور كند؛ این غروری كه در مال

گر قلب مهّذب نباشد، غروری به همراه  كه علوم شرعی و یا علوم عقلی دارند. ا دارند و چه آن هایى 
است،  مطالعه  مشغول  وقتی  بازمی دارد.  از خدا  را  انسان  ی 

ّ
كل به  كه  غروری  همان  می آورد؛  خود 

غرق در مطالعه است؛ اّما وقتی مشغول نماز است، غرِق نماز نیست. یكی از دوستان ما بود ـ خدا 
كأّنَ انسان وقتی وارد  كه می گفت: »یادم نیست! بگذار بایستم نماز، یادم بیاید.«  كند! ـ  رحمتش 
توّجه ندارد، قلبش آن جا نیست و در جای دیگر  نماز نیست، اصالً به خدا  نماز، در  به  می شود 
است. شاید فكِر این باشد كه مسأله ی علمی را حل كند. این علمی كه مقّدمه ی رسیدن به مقصود 
است، انسان را از مقصود باز دارد. علم شرعی ست؛ علم تفسیر است؛ علم توحید است؛ لكن در 
كه مانع می شود؛ علوم شرعی نیز همین طورند. این ها  قلب غیرمهّیا و غیرمهّذب، ُغل و بندی ست 
وسیله  وسایل عمل اند. عمل هم  وسایلی هستند؛  و مسائل شرعیه،  وسیله اند. علوم شرعی  همه 
كه  از این حجاب ها  كه بیدار شود این نفس،  است. همه برای یک مقصدند؛ همه برای این اند 
همه برای ما ظلمانی ست. از این ظلمت ها بیرون رود و بعد برسد به حجاب های نورانی. مثل این كه 
َمة؛2 همانا برای خداوند، هفتاد هزار 

ْ
وُظل َفِحَجاٍبِمْنُنوٍر

ْ
ل
َ
َسْبِعیَنأ ِلِّ چنین تعبیری هست: »ِإّنَ

َمات «، آن ها هم كه نور هستند، باز حجابند. 
ُ
حجاب از نور و ظلمت است.« همین طور نه: »ِمْنُظل

ما هنوز از حجاب های ظلمانی بیرون نرفته ایم، ما در حجاب ها می لولیم ـ تا آخر ـ و معلوم نیست 
چه خواهد شد؟!3

1 . با اقتباس از: آقاتهرانی، حدیث دل سپردن، ص168.
2 . مجلسی، بحاراألنوار، ج 55، ص45

3 . امام خمینی، تفسیر سوره  حمد، ص139ـ140.
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كــه تــا پايــان عمــر بــا  تواضــع و فروتنــى، ســجیه ی بــارز امــام ـ آن اســوه ی علــم و فقاهــت ـ بــود 

 ــى ــام خمین گردان ام ــا ــى از ش ــرد. يك ــى مى ك ــه« معرف ــک »طلب ــوان ي ــه عن ــود را ب ــش خ بركات

تعريــف مى كنــد:
آقا ]امام خمینی[ یک وقت ضمن بازگو كردن داستان آن طلبه ای كه روز اول منطق شروع كرد و 
كید نسبت به پرهیز از غرور و  ییم؟! توصیه ا روز دوم به استادش می گفت: پس ما فالسفه چه می گو
ین سّد كمال است و بنا به گفته ی شهید مطهری، »فرق  تكّبر داشتند؛ چه این رذیله اخالقی، بزرگ تر
كمبودی نمی كند و  كه اولی به واسطه ی غرور در خود احساس خأل و  میان متكّبر و جاهل آن است 
از این رو همیشه حال ركود و جمود باقی است و بسا همین حالت فاجعه آمیز است كه او را به سقوط 
گیری  می كشاند. در حالی كه جاهل، با درِک نقصان در مقاِم رفِع نقیصه برآمده و خأل موجود را با فرا

علم ُپر می نماید و از این رو می توان گفت كه جاهل به مراتب، آینده ی بهتری از متكّبر دارد.1

2. بهرمند شدن از اساتید اخالق

كتاب »سیمای فرزانگان« آمده است: در 
سال  دو  از  بعد  همدانی[،  حسینقلی  ]مال  آخوند  گردان  شا از  یكی   ،ملكی جوادآقا  میرزا  آقا 
تلّمذ، خدمت استاد عرض می كند: من در ِسیر خود به جایى نرسیدم. آخوند در جواب، از اسم و 
یزی ملكی هستم!«  ید: »مرا نمی شناسید؟ من جواد تبر رسمش سؤال می كند. او تعجب كرده و می گو
ید؟ میرزا جواد آقا چون آنان را خوب و شایسته  یند: شما با فالن ملكی ها بستگی دار ایشان می گو
نمی دانسته، از آنان انتقاد می كند. آخوند همدانی در جواب می فرماید: هر وقت توانستی كفش آن ها 
كه  كنی، من خود به سراغ تو خواهم آمد! میرزا جوادآقا، فردا  كه بد می دانی، پیِش پایشان جفت  را 
گردان بنشیند، تا رفته  رفته  ی پایین تر از بقیه ی شا

ّ
كه در محل به درس می رود، خود را حاضر می كند 

طلبه هایى كه از آن فامیل در نجف بودند و ایشان آنان را خوب نمی دانسته، مورد محّبت قرار دهد؛ 
یز ساكن  تا جایى كه كفششان را پیِش پای آن ها جفت می كند. چون این خبر به آن طایفه كه در تبر
، آخوند او را مالقات می كند و می فرماید: »دستور 

ً
كدورت فامیلی می شود. بعدا بودند می رسد، رفع 

تازه ای نیست. تو باید حالت اصالح شود، تا از همین دستورهای شرعی بهره مند شوی«.2

1 . بصیرت منش و دیگران، صحیفه دل، ج1، ص84ـ85؛ سعادتمند، آیین دانشوری در سیره امام خمینی، ص181.
2 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص55.
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3. برکت یافتن زندگی

كــه  كتــاب ارزنــده ی »فوائــد الّرضويــه« ـ  محــّدث بزرگــوار، حــاج شــیخ عبــاس قمــى، وقتــى در 

در شــرح زندگانــى علمــاى شــیعه اســت ـ بــه نــام خــودش مى رســد، چنیــن مى نــگارد: 
كه  كه ترجمه ی1 خود را ـ  یف، در بیان احوال علماست، شایسته ندیدم  كتاب شر همانا چون این 
احقر و پست تر از آنم كه در عداد ایشان باشم ـ در آن درج كنم. از این رو از ذكر حال خود صرف  نظر 

فات خود.2 
ّ
كتفا می كنم به ذكر مؤل كرده، ا

كــه آثــار زيبــا و جالــب و عمیقــش بيــش از نیــم قــرن، مــورد اســتفاده و  ايــن اســت تواضــع انســانى 

َعــُه اهَّلُل«.3چنین انــد 
َ
محــّل مراجعــه ی خــواص و عــوام، همــه و همــه اســت. آرى، »َمــْن َتَواَضــَع هَّلِلَِّ َرف

نفــس  كشــتگان، وارســتگان، خدابينــان و معــاد بــاوران.4 

راهکارهای تقویت تواضع

1. توجه به حقارت خود

درباره ی مرحوم مامقانى بزرگ نقل مى كنند: 
یف  گاهی اوقات ایشان در منزلشان، مراسم عزاداری برگزار می كردند. هنگامی كه منبری ها از ایشان تعر
كه ما  می كردند، حضرت آقا عبای خود را بر سر می كشیدند. یكی از دوستان پرسیدند: چرا زمانی 
كودكی، ما خیلی فقیر بودیم.  یف می كنیم، عبا را بر سرتان می كشید؟ فرمودند: در دوران  از شما تعر
مامقان هم زمستان های سردی داشت. یک روز صبح كه می خواستم به مدرسه بروم، برای جلوگیری 
كاله خیلی  گشت تا یک  كاله خواستم. مادرم من را به انباری برد و  یه یک  گر از سرما از مادرم با 
كنم؛ اما از روی  كاله را سر  یاد مجبور بودم آن  كرد و به من داد. به خاطر سرمای ز كهنه و پاره پیدا 
خجالت، نزدیک مدرسه كه می رسیدم آن را برمی داشتم. من این كاله را هنوز هم دارم و وقتی شما از 
یى،  یم: این تو یف می كنید، عبا را بر سرم می كشم و كاله را از جیبم در می آورم و به خود می گو من تعر

یب دهد!5 یف و تمجیدها را باور نكن. مبادا دنیا تو را فر مغرور نشو و این تعر

1 . شرح حال.
2 . مجلسی، بحاراألنوار، ج72، ص120.

3 . مختاری، همان، ص307ـ308.
4 . همان، ص308.

یــخ:  کــد خبــر: 393501، تار ر«، خبرگــزاری حــوزه،  کهنــه آیــت اهلل مامقانــی و فــرار او از غــرو کاله  5 . خبرگــزاری رســمی حــوزه، »ماجــرای 
.1395/6/20
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یدت خداوند پاک         پس ای بنده افتادگی كن چو خاک1              ز خاک آفر

2. تحصیل حقیقِت علم

حجت االسام  و المسلمین قرائتى مى گويد:
بهتری  می كردم، حال  عبادت  كه  زمانی  طلبگی ام،  و  تحصیل  اوایل  گفتم:  طباطبایى  به عالمه ی 
كمتر شده است؛ دلیلش چیست؟ ایشان فرمود:  یادتر شده، حال و توّجهم  داشتم! هر چه علمم ز
گر علِم حقیقی و واقعی بود، تواضِع  كه خوانده ای، علم حقیقی نبوده. ا كه این ها  دلیلش این است 
كه هر  ِعَباَدة.«2 علِم واقعی آن است 

ْ
ِمال

ْ
ِعل

ْ
یادتر می شد. امیرالمؤمنین می فرماید: »َثَمَرُةال انسان ز

یادتر می گردد.3 یادتر می شود، خشوع و عبادت انسان ز چه ز

3. درخواست از خداوند

كــه ايشــان را در همــه ی  كمیــل از خداونــد درخواســت مى كننــد  امیرالمؤمنیــن در دعــای 

حــاالت متواضــع قــرار دهــد:


ً
ــِیِبِقْســِمَكَراِضیــا

َ
َعل ْ ج

َ
ت ــِیَو َتْرَحَ ِیَو ْنُتَســاِمَ

َ
ــٍلَخاِشــٍعأ ِ

ّ
ل

َ
َخاِضــٍعُمَتذ

َ
َكُســَؤال

ُ
ل
َ
ْســأ

َ
أ ِإّنِ ُهــّمَ

َّ
الل

؛4
ً
ْحــَواِلُمَتَواِضعــا

َ ْ
یــِعال ِفَجِ َو

ً
َقاِنعــا

كه با من مدارا نمایى و  خدایا! از تو درخواست می كنم، درخواست بنده ای فروتن، خوار و افتاده، 
كنی و به آن چه روزی ام نموده ای، خشنود و قانع بداری و در تمام حاالت در عرصه ی  به من رحم 

بگذاری. تواضعم 

آيت اهلل میرزا جواد تبريزی فرمود:
تقوای  كسِب  و  فروتنی  و  تواضع  با  و  كند  كبر دوری  و  از غرور  زندگی،  مراحل  تمام  در  باید  انسان 
یف باشد. به خصوص  الهی، تالش كند بنده ی شایسته و مرضی امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشر
و  متعال  از خداوند  باید  لذا  و  شوند؛  مغرور  نباید  اصطالح،  چند  گرفتن  یاد  و  خواندن  با  طالب 
گول شیطان را نخورده و لحظه ای آنان را به خود وا مگذارد.5 كه هیچ گاه  اهل بیت بخواهند 

1 . سعدی.
2 . تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالحکم، ص326.

3 . بهشتی، خاطرات استاد، ص65.
4 . طوسی، مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج 2، ص845.

کارها«، افق حوزه، سال نهم، ش283، 14مهرماه 1389، ص3. کسب توفیق در  5 . »چهارده نکته اخالقی در مورد زّی طلبگی و 
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4. ارتباط با اهل علم و عمل

آيت اهلل شیخ احمد مجتهدی مى فرمايد:
كه  گم نكنی؛ تواضعت را از دست ندهی. اول  كه در آینده خودت را  باید خودت را طوری بسازی 
كرده است و  كج  گردنش را  گرفته،  یک نفر طلبه می شود، می بینی دو زانو نشسته، سرش را پایین 
كه تمام  كه جلو می رود، سرش را باال می گیرد. مقدمات را  خالصه خیلی متواضع است. یک مقدار 
كه می رسد، مثل رسائل و مكاسب،  می كند، چهار زانو می نشیند و اخم می كند و به درس های باال 
دیگر آن تواضع نیست؛ بلكه باید پشتی بگذارند و تشكی پهن كنند تا بنشیند و مثل اول طلبگی، هر 
یال! باید با اهل علم و عمل در ارتباط  كه برسد، دیگر واو جا به راحتی نمی نشیند و به درس خارج 

كنی از همه عالم تر هستی!1  باشی تا مبادا تكبر تو را بگیرد و احساس 

 ِباهَّلل 
ّ

َة ِال  و ل ُقّوَ
َ

5. ذکر ل َحول

برخــى اذكار خداونــد متعــال راهــى بــرای درمــاِن غــرور بــه شــمار مــى رود. از حضــرت آيــت اهلل 

بهجــت ســؤال شــد: جهــت عــاج غــرور، چــه راهــى را توصیــه مى فرماييــد؟ پاســخ آيــت اهلل 

ــود:  بهجــت ايــن ب
كثاِر »حوقله«2 عالج غرور است.3 بسمه تعالی. ا

6. انجام رفتارهای متواضعانه

انجــام برخــى رفتارهــا مى توانــد بــه رســوخ تواضــع در وجــود انســان منجــر شــود. برخــى از ايــن 

رفتارهــا عبــارت اســت از:

گرفتن در سالم 1ـ6. پیشی 

گردان حضرت امام مى گويد: يكى از شا
گهان احساس كردم كسی به من سالم كرد.  یک روز... در حالی كه سرم پایین بود، عبور می كردم. نا
وقتی سرم را باال كردم، چشمم به سیمای مبارک امام افتاد. در یک لحظه ، سنگینی و فشار عجیبی 
بانم بند آمده بود. آخر او امام، مرجع تقلید، محبوب، مراد و ... ، مِن  در خود احساس كردم. انگار ز

1 . برخوردار فرید،  آداب الطالب، ص305.
گفتن.  ِباهلل« 

ّ
َة ِال  و ل ُقّوَ

َ
کثار »حوقله«، یعنی بسیار »ل َحول 2 . إ

3 . انتشارات انصاری، فریادگر توحید، ص241.
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ناچیز، بچه طلبه ی هفده ساله!1

از قول شهید محراب، آيت اهلل اشرفى اصفهانى نیز نوشته اند: 
آیت اهلل العظمی سید محمدتقی خوانسارى به قدرى تواضع داشت كه مقّید بود به این كه كسی 
در سالم از او سبقت نگیرد. وقتی براى درس گفتن به مدرسه می آمد، سرش را پایین می انداخت تا 

كسی جلوتر به او سالم نكند. یك مرتبه در مدرسه را باز می كرد و به همه سالم می داد.2

رهبــر معظــم انقــاب اســامى، تواضــع شــهید آيــت اهلل ســید مصطفــى خمینــى را ايــن چنیــن 

ــتايند: مى س
 هم 

ً
از خصوصیات ایشان، تواضع او بود كه در بسیاری از اوقات، نسبت به كسانی كه از خودشان سنا

پایین تر بودند، تقّدم به سالم می كردند و اصالً هیچ نشانه ی بزرگ تری كردن در ایشان مشاهده نمی شد.3

2ـ6. سجده

كســاری در پيشــگاه الهــى حاضــر مى شــود  انســان وقتــى ســر بــه ســجده مى گــذارد، در نهايــت خا

كار بــه نهايــت عجــز و بيچارگــى خــود در مقابــل عظمــت الهــى اعتــراف مى كنــد. تجربــه  و بــا ايــن 

كــه حضــرت  كــردن چنیــن حســى، انســان را از خــود بزرگ بينــى دور مــى دارد. بى دلیــل نیســت 

امیــر مى فرماينــد:

؛4
ً
ْرِضَتَصاُغرا

َ ْ
َواِرِحِبال َ ج

ْ
ال ِتَصاِقَكَراِئِ

ْ
ال َو

ً
َراِبَتَواُضعا ُوُجوِهِبالّتُ

ْ
ِلَكِمْنَتْعِفیِرِعَتاِقال

َ
اِفذ ...ِلَ

و  اعضا  اظهار خردی،  برای  و  به خاک می آالیند  نیكو  تواضع چهره های  به  كه  نماز است  در  یرا  ز
می سایند. زمین  بر  جوارح 

7. انتخاب استاد متواضع

يــد،  گــر قــول مى دهیــد آن را برآور گفــت: مــن خواهــش و حاجتــى دارم. ا عیســى بــه حوارييــن 

كــرد و  كنــى اطاعــت مى كنیــم. عیســى از جــا حركــت  گفتنــد: هرچــه امــر  بگويــم. حوارييــن 

پاهــاى يكايــك آن هــا را شســت. حوارييــن در خــود احســاس ناراحتــى مى كردنــد؛ ولــى چــون قــول 

یژه از زندگی امام خمینی، ج5، ص73؛ الهامی نیا، سیره اخالقی ـ تربیتی امام خمینی، ص174. 1 . وجدانی، سرگذشت های و
2 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص307.

کرمانشاهانی علیگو، مجمع ملکوتیان، ص38، به نقل از: مجله شاهد یاران، ش12، ص3.  . 3
4 . نهج البالغه، خطبه 192.
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كــه  داده بودنــد خواهــش عیســى را بپذيرنــد، تســلیم شــدند و عیســى پــاى همــه را شســت. همیــن 

كــه مــا پــاى تــو را  گفتنــد: تــو معلــم مــا هســتى، شايســته ايــن بــود  كار بــه انجــام رســید، حوارييــن 

كــردم، بــراى اين كــه بــه شــما بفهمانــم  كار را  مى شســتیم، نــه تــو پــاى مــا را! عیســى فرمــود: ايــن 

كار را  كــه از همــه مــردم ســزاوارتر بــه اين كــه خدمــت مــردم را بــه عهــده بگیــرد، عالــم اســت. ايــن 

كــه عهــده دار تعلیــم و  گیريــد و بعــد از مــن  كــرده باشــم و شــما درس تواضــع را فــرا  كــردم تــا تواضــع 

ارشــاد مــردم مى شــويد، راه و روش خــود را تواضــع و خدمــِت خلــق قــرار دهیــد. اساســًا حكمــت 

گیــاه در زمیــن نــرم دشــت  كــه  گونــه  در زمینــه ی تواضــع رشــد مى كنــد نــه در زمینــه ی تكبــر؛ همــان 

كوهســتان.1  يــد، نــه در زمیــن ســخت  مى رو

8. انجام امور شخصی

كه فرمودند: از امام صادق نقل شده 

ِكْبِر؛2
ْ
َئِمَنال َعَتُهَفَقْدَبِر

ْ
ِسل

َ
ل َحَ ُهَو

َ
َخَصَفَنْعل َمْنَرَقَعَجْیَبُهَو

 
ً
كند، مسلما یش را وصله زند و كاالى خود را خودش حمل  كسی كه خود، جامه و پارگی كفش خو

از تكبر به دور خواهد بود.

كبیــر  مرحــوم آيــت اهلل شــیخ احمــد مجتهــدی مى گويــد: آيــت اهلل حــاج شــیخ ابوالقاســم 

قمــى نیــز خیلــى متواضــع بودنــد و خودشــان در صــِف نــان مى ايســتادند و زودتــر از نوبــت بــه 

هیــچ عنــوان نــان نمى گرفتنــد و تعــارف مــردم را قبــول نمى كردنــد. بــه قصــاب مى فرمودنــد: همــان 

كــه بــه بقیــه ی مــردم مى دهــى، بــه مــن بــده. خودشــان از آب  انبارهــای 70 پلــه ای پاييــن  گوشــتى 

مى رفتنــد و آب مى آوردنــد.3 

درباره ی آيت اهلل میرزا على فلسفى نقل شده است:
تا آن جا كه امكان داشت، تمام كارهایشان را خودشان انجام می دادند. بارها دیدم كه ایشان جوراب 
به  خودشان  داشتند،  میهمان  و  نبود  كسی  گر  ا گاهی  حتی  می دوختند.  را  خود  لباس  دكمه ی  یا 

آشپزخانه می آمدند و چاى یا میوه آماده می كردند و براى میهمان می بردند.

1 . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج2، ص457؛ مطهرى، مجموعه  آثار، ج8 1، ص315.
یه قمی، ثواب  األعمال و عقاب األعمال، ص178. 2 . ابن بابو

3 . برخوردار فرید، همان، ص303ـ304.
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مراقب بودند كه مبادا زحمتشان بر دوش كسی بیفتد. از هیچ كس حّتی فرزندان خود، توقع هیچ نوع 
ین كارى برایشان انجام می دادیم، خیلی تشكر می كردند و می گفتند:  گر كوچك تر كارى را نداشتند و ا

ما همیشه مزاحمت براى دیگران ایجاد می كنیم.
كه براى خانه انجام می دادند.  یدى بود  كمك می كردند و این غیر از خر كارهاى خانه  در بعضی از 
كمك می كردند. مثالً شیر بچه را  كوچك بودند، ایشان خیلی به من  مادرم می گفتند: وقتی بچه ها 

كنم.1 آماده می كردند یا او را آرام می كردند، تا قدرى استراحت 

9. اجابت درخواست برادر مؤمن

گفــت:  كــه او را نمى شــناخت، بــه او  مــا احمــد مقــّدس اردبيلــى در ســفر بــود. يكــى از زّوار 

كــرد و جامه هــاى  جامه هــاى مــرا ببــر نزديــك آب و بشــوى و چــرك آن هــا را بگیــر. مــّا احمــد قبــول 

آن مــرد را بــرد و شســت و آورد تــا بــه او بدهــد. در ايــن هنــگام، آن مــرد، ايشــان را شــناخت و 

مامــت  را  او  چــرا  فرمــود:  اردبيلــى  مقــّدس  كردنــد.  توبيــخ  را  او  نیــز  مــردم  كشــید.  خجالــت 

مى كنیــد؟ مشــكلى پيــش نیامــده اســت! حقــوق بــرادران مؤمــن بــر يك ديگــر بيــش از اين هاســت. 

 ]محــّدث واالمقام[حــاج شــیخ عبــاس قّمــى، پــس از نقــل ايــن واقعــه، مى گويــد: »موالنــا در ايــن 

 كــه روزى امــام هشــتم كــرده اســت؛ زيــرا در روايــات آمــده اســت  كار بــه امــام هشــتم اقتــدا 

كیســه  گفــت: بيــا مــرا  كــه آن حضــرت را نمى شــناخت،  وارد حمــام شــد. شــخصى در حمــام 

كشــیدن او مشــغول شــد. ســپس مــردم آمدنــد، امــام را شــناختند  كیســه  بكــش. امــام رفــت و بــه 

كردنــد. امــام بــا مــردم ســخن مى گفــت تــا نگــران  كــردار آن مــرد ـ معــذرت  خواهــى  و از امــام ـ بــراى 
كــرد«.2 كشــیدن آن مــرد را تمــام  كیســه  نباشــند؛ و همین گونــه ادامــه مــى داد تــا 

گلشن ابرار، ج8، ص393. یسندگان،  1 . جمعی از نو
2 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص243ـ244.
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طلبــه تــا شــناخت و معرفــت درســت نســبت بــه طلبگــى، شــرايط و الزامــات آن نداشــته باشــد، 

ــردارد.  گام ب ــیر  ــن مس ــده و در اي گاه ش ــود آ ــنگین خ ــف س ــه وظاي ــبت ب ــد نس ــختى مى توان ــه س ب

بديــن منظــور، مطالبــى در ايــن راســتا بيــان مى گــردد.

زش های طلبگی الف(  شناخت ار

ــرای پيمــودن مســیر دشــوار  كــه شناســايى ارزش آن، طلبــه را ب گران قــدری اســت  گوهــر  طلبگــى 

گــذرا اشــاره مى شــود. ــه صــورت  ــه ارزش هــای طلبگــى ب ــاری مى رســاند. در اين جــا ب پيــِش رو ي

ارزش های طلبگی

 1. پیوند خوردن با امام زمان

و  االســام  حجــت  مى دهــد.  پيونــد   زمــان امــام  بــا  را  طلبــه  كــه  اســت  مســیری  طلبگــى 

مى گويــد: ناصــری  جعفــر  شــیخ  المســلمین 
من گاهی خیلی تعجب می كنم؛ بعضی بعد از سه ـ چهار سال طلبگی، یک دفعه به فكرش می خورد 
كجا برود؟! خدمت آیت اهلل بهاءالدینی بودم. بعضی طلبه ها می آمدند و  كند طلبگی را.  كه رها 

كنیم. می فرمودند: چند سال است طلبه ای؟  می گفتند: آقا! ما می خواهیم طلبگی را رها 
كنم.  ـ پنج سال است دارم »لمعه« می خوانم، ولی مشكالتی دارم؛ می خواهم رها  می گفت: چهار 
كند، خیر  گر رها  كه طلبه می شود، ا كسی  كردیم  كه »ما تجربه  آیت اهلل بهاءالدینی می فرمودند 
نمی بیند«. این مسیر، مسیری نیست كه امروز بخواهی واردش بشوی و فردا بروی بیرون! نه به خاطر 
 كه با امام زمان ینه هایش، نه؛ بلكه به خاطر اعتقادات خودت، به خاطر این كه این جاست  هز
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پیوند می خوری. كجا می خواهی بروی؟ جای دیگر چه چیزی گیرت می آید؟!1

گام نهادن در مسیر انبیا  .2

بــراى تكمیــل اطاعــات دينــى،  كنــار فعالیت هــاى حزبــى،  آيــت اهلل رّبانــى شــیرازى در 

ــه  ــر ورود ايشــان ب ــدر مبنــى ب ــا باباخــان« رفــت. فرزنــدش، انگیــزه ی پ ــه مدرســه ی علمیــه ی »آق ب

كــرده اســت: حــوزه ی علمیــه را چنیــن بيــان 
یادى را شنید. نزدیك رفت تا ببیند  روزى مثل همیشه در مغازه اش مشغول كار بود. صداى داد و فر
چه خبر است. مشاهده كرد كه یكی از مأموران انتظامی رضاشاه، وسط بازار با روحانی پیرمردى ـ كه 
كرده بود ـ درگیر شده است  ِن مسلمانی اعتراض  یا به عمِل پاسبانی در مورد كشیدن چادر از سر ز گو
و پس از آن كه عمامه اش را از سرش برداشته، او را به زمین كوفته و با مشت و لگد و ناسزا به جانش 
ّبانی گفته است: من با دیدن این صحنه، در یك لحظه ماجراهاى پیامبران در  افتاده است. آیت اهلل ر
ذهنم مجّسم شد و با خود گفتم: پس معلوم می شود این ها بر حق اند كه این گونه با آنان رفتار می شود 

و از همان جا این احساس در من به وجود آمد كه بروم طلبه بشوم.2

3. اعتقاد راسخ نسبت به هدف زندگی

كه: كتاب »عدل الهى« به اين مسأله اشاره مى كند  مرحوم استاد ]مطهری[ در 
این  از  بهتر  بود شرایطی  از لحاظ مادی ممكن  گر در جهت علوم غیر مذهبی زحمت می كشیدم،  ا
كه به راستی جای همه ی آن ها را می گیرد، همین طرز فكر و عقیده ی  داشته باشم؛ اما تنها چیزی 

كرده ام.3 كه نسبت به هدف زندگی پیدا  راسخ و متقنی است 

از  برخــورداری  و  فراغــت  نظــر تحصیلــى،  از  ايشــان  الهــى«،  »عــدل  كتــاب  از  در فصل هايــى 

مى گوينــد: و  مى كننــد  بررســى  را  تحصیلى شــان  مقاطــع  در  محققــان 
ایمان هم در غیر حوزه های  از نظر  بهتر است.  كدام  نبودن،  یا در حوزه  ببینیم در حوزه بودن  باید 
كه در مّدت عمرم،  علمیه، ممكن است همین مسائل را داشته باشیم یا بهتر؛ ولی چیزی را دیدم 
یب به  ّیت قر كثر كه مسائل عمیق اسالمی را - نه مثل ا كسی بود  مشابه آن را ندیدم؛ و آن درس 
كه می رفتم،  كردم. بعد از آن به هر جا  اتفاق - از عمق چشیده بود و من از ایشان خیلی استفاده 
ممكن بود یک سری كماالت به طور مشابه به دست بیاورم، ولی این سری كماالت در هیچ جا امكان 

1 . سایت بنیاد هاد، جلسات اخالق حجت السالم حاج شیخ جعفر ناصری، »خیر نمی بیند«، 1389/18. 
گلشن ابرار، ج2، ص630. 2 . جمعی از پژوهشگران، 

3 . سیدناصری و ستوده، پاره ای از خورشید، ص199.
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نداشت؛ مگر محضر آن استاد.

مرحــوم مطهــری در آن شــرايط حكومــت طاغــوت، نــام آن اســتاد را نبردنــد. بعدهــا مــا فهمیديــم 

كننــده ی ايــن مطلــب  ــد. ايــن موضــوع، تأييــد  ــه درس هــای امــام خمینــى اشــاره دارن كــه ب
كــه بنیــه ی فكــری ايشــان از رهبــر بزرگــوار انقــاب بــود.1 اســت 

 با وجود ارزش واالی طلبگى، اين ارزش مجهول است و ممكن است ديگران قدر آن را ندانند. 

اين موضوع نبايد جايگاه طلبگى را در نظر ما فرو بكاهد. مرحوم آيت اهلل مجتهدی مى گويد: 
طلبه ای به استاد و معلم اخالق خود گفت: چرا مردم به ما آن طور كه در احادیث آمده است، احترام 
نمی گذارند و حّتی در بعضی موارد و یا بعضی از اشخاص به ما بى ادبى می كنند. استاد برای تفهیم 
گفت: برو سبزی بخر. رفت، ولی سبزی فروش سكه طال را قبول  مطلب، سكه ای طال به او داد و 
ید تا سبزی به شما بدهم. وقتی  نكرد )چون نمی دانست ارزش آن چقدر است(؛ لذا گفت: پول بیاور
ید نان و برنج و قند فرستاد؛ ولی آن ها نیز سكه را قبول نكردند؛  برگشت، استاد دوباره او را برای خر
لذا به نزد استاد بازگشت. استاد فرمودند: حاال به بازار طالفروش ها برو و این سكه را بفروش. طلبه 
كه قدر و قیمت این  رفت و فروخت و به خدمت استاد برگشت؛ سپس استاد فرمودند: همان طوری 
سكه ی طال را، جز زرگر و طالفروش كسی ندانست و به غیر از او، كسی حاضر به معامله با تو نشد و 

كه قدر واقعی تو را نیز جز خدا و ائمه كسی نمی داند.2 یل نگرفتند، بدان  تو را تحو

آثار شناخت ارزش های طلبگی

معرفت نسبت به ارزش های طلبگى، آثار و فوايدی دارد كه در ذيل به برخى از آن اشاره مى شود.

1. هموار شدن مسیر طلبگی

گــرو شــناخت ارزش آن  آيــت اهلل مصبــاح يــزدی، حــل شــدن بســیاری از مشــكات طلبگــى را در 

مى دانــد و مى گويــد:
وقتی طلبه می خواهد مشغول تحصیل شود، ... به این فكر كند چرا می خواهد طلبه شود؛ و این كار 
برای او چه لزومی دارد؟! از اول درست فكر كند كه این شغلی در كنار شغل های دیگر نیست و یک 
حرفه ای نیست كه بتواند درآمد آن چنانی در زندگی او داشته باشد، بلكه یک تكلیف عقلی و شرعی 
كافی نبود، حكِم واجب  گر به تعداد  كافی در جامعه الزم است. ا است. وجود روحانی به اندازه ی 

1  .همان.
2 . برخوردار فرید، آداب  الطالب، ص94ـ95.
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تعینی را پیدا می كند و مثل نماز خواندن، واجب می شود.
گر  گر كسی این را درک كند و بر اساس این نّیت كه »من می خواهم تكلیف دینی ام را انجام دهم و ا ا
كوتاهی كنم، در مقابل خدا مسؤولم« اقدام كند، آن وقت بسیاری از مسائل حل می شود. اما افتخار 
كه طلبه شدن نه تنها  كردن نسبت به جوامع با فرهنگ های مختلف، تفاوت می كند. روزگاری بود 
افتخار نبود، بلكه مایه ی ننگ بود. بنده خودم كه طلبه شدم، دوستان، بعضی از افراد فامیل، حّتی 
كه در آن درس می خواندم، وقتی فهمیدند من درس طلبگی می خوانم، خیلی  مین مدرسه ای 

ّ
معل

گذاشتی بچه ات  كه چرا  گفته بودند  كه چرا رفتی طلبه شدی؟! بعضی به پدرم  سرزنشم می كردند 
گر كسی مثالً  برود گدا بشود؟! آن روزها وجود یک طلبه، باعث سرشكستگی فامیل بود. بر عكس، ا
مهندس و پزشک می شد، یا حّتی یک دبیر، یا كارمند ساده ی اداری می شد، این افتخار بود؛ ولی طلبه 
شدن افتخاری نداشت. این روحیه را باید خوِد فرد پیدا كند كه برای خودش ارزش قائل بشود ... .1

2. عدم پشیمانی از انتخاب طلبگی

هم چنیــن ايشــان، اســتواری و ثبــات قــدم را نتیجــه ی شناســايى جايــگاه و اهمّیــت طلبگــى 

برمى شــمارد:
 از روی احساِس وظیفه، به تحصیل علوم دینی بپردازد. این را یک موفقیت و نعمت 

ً
گر كسی واقعا ا

میان  در  كه  می كند  شكر  را  خدا  همیشه  است.  شده  او  نصیب  كه  می داند  خدا  جانب  از  بزرگی 
كمال و این ارزش را  كه این افتخار واقعی را، این  میلیون ها و میلیاردها انسان، او موفق شده است 
كرده است. این  به دست بیاورد. بنابراین هیچ  وقت پشیمان نمی شود از این كه این راه را انتخاب 
كه موجب رضای خدا، شادی خاطر آقا امام زمان  نعمت بسیار بزرگی است و عمده اش این است 

 سعادت ابدی است ... .2
ً
 و همین طور بزرگان و شهدا و نهایتا

يكى از اساتید حوزه به نقل از حضرت آيت اهلل مؤمن فرمود: 
كه  با هم بحث می كردیم. یک روز وقتی  را  كه درس های حوزه  اوایل طلبگی، دوستی داشتیم  در 
گفت: حقیقتش را بخواهی، من از ماندن در حوزه منصرف و زده شده ام.  برای مباحثه آمد، به من 
گفتم: كجا می خواهی بروی و چه  كار بكنم. این جا ماندن سودی ندارد. به او  می خواهم بروم بیرون 
كاره می خواهی بشوی؟ گفت: می روم دبیر می شوم و یا كار دیگری پیدا می كنم. آن روز بحث ما تمام 
گذشت. در همان روزها، در روز جمعه ای، همراه با هم مباحثم به منزل  شد و چندی از این واقعه 
الباقر«ها   

َ
 الصاِدق، قال

َ
آیت اهلل بهجت رفتیم. به محض نشستن، ایشان فرمودند: »آقا این »قال

1 . وافی، نسیم هدایت، ص92.
2 . همان، ص93.
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گر رفتید مثاًل دبیر شدید، آن جا خبری هست؟! نه آقاجان، هرچه  ید. فكر نكنید ا كم نگیر را دست 
گردید كه منظور آقا  ه و بیداری دوست ما شد و متوجه  هست همین جاست!« این سخن باعث تنّبُ

یش منصرف شد.1 كه او به آ ن ها سرگرم بود و از تصمیم خو نكوهش همان اعتقاداتی است 

كــه خســته شــده ايم،  كاس هــا صحبــت مى شــد  يكــى از اســاتید مى گفــت: وقتــى در بعضــى از 

]آيــت اهلل بهجــت[ مى فرمودنــد: 
كسی كه از مكتب امام صادق و در حوزه ی علمیه ی قم و سربازی امام زمان خیر نبیند، كجا 

می خواهد برود تا برای او خیر نازل شود؟!2

3. قابل مقایسه ندانستن ارزش طلبگی با مدارج دانشگاهی

حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای دربــاره ی پيشــنهاد رييــس دانشــگاه تهــران، مبنــى بــر اعطــای دكترای 

افتخــاری بــه ايشــان، فرمود:
البته  كنیم. مسأله ی دكتری افتخاری؛ خب،  باره ی پیشنهاد آقای دكتر رهبر3 عرض  یک جمله در
این یک افتخار است كه این دانشگاه این اظهار محبت را به ما بكند؛ لیكن من اهل دكتری نیستم؛ 
گر بتوانیم به میثاِق طلبگی متعّهد و پایبند بمانیم ـ كه قوالً و فعالً این  كافی است. ا همان طلبگی ما 
كند و ما بتوانیم این  گر خداوند كمک  میثاق را از دوران نوجوانی و جوانی با خدای متعال بستیم ـ ا
یم، من این را ترجیح می دهم. شما لطف كردید  میثاق را حفظ كنیم و در همین عالم طلبگی پیش برو
و این برای ما هم مایه ی مباهات است، لیكن من پیشنهاد شما را قبول نمی كنم. ان شاءاهلل موفق 

ید باشید.4 و مؤ

1 . انتشارات انصاری، فریادگر توحید، ص202ـ203.
2 . علی آبادی، پرده نشین، ص37.

3 . فرهاد رهبر، رئیس وقت دانشگاه تهران.
یر علوم و استادان دانشگاه تهران ، 1388/11/13. ز 4 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با و
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راهکارهای درک ارزش های طلبگی

شناخت ارزش های طلبگى از راه های زير امكان پذير است:

کتاب و سّنت نس با 
ُ
1. درک ارزش ا

ــا  ــت ب ــنت و مصاحب ــاب و س كت ــا  ــاط ب ــاز ارتب ی را زمینه  س ــوزو ــت، دروس ح ــت اهلل بهج آي

دانســته اند:  ائمــه
آقایى كه استاد و مدّرس بود، می فرمود: همین مباحثاِت فقه و اصول، توحید انسان را قوی می كند! 
و  یت  تقو سبب  لذا  است؛  توحید  بر  جری  و  فرع  بحث ها  این  چون  می گفت:  چطور؟  می گفتیم: 
 استحكام اصل موضوعی، یعنی توحید می شود. بله، محرومیت در اثر عدم درک و حضور معصوم
كتاب و سنت را ـ هر چند با زحمت ـ به جا  كسی وظیفه ی رجوع به  گر  گمانم، ا یاد است؛ اما به  ز
كه  آورد، خوب است و موجب می شود روحیه ی تسلیم در انسان ایجاد شود؛ و شاید سبب شود 
اِظَرُة َو  یرا آن ها »َعْیُن  اهللَِّ  الَنّ انسان تفّكرات صحیحه پیدا كند و یا به صحبت ائمه نائل گردد؛ ز
اِمَعُةُ و َرحَمُتُه الواِسَعة«؛1 هستند و مراجعه به كتاب و سّنت سبب می شود كه انسان آن ها را  ُذُنُه الَسّ

ُ
أ

ی قلب برای انسان 
ّ
گر هیچ یک از این امور هم حاصل نشود، حداقل در اثر آن، َسلوة و تسل ببیند. ا

حاصل می گردد.2
مرحوم  بیاید.  بیرون  نمی توانست  بیماری  به سبب  یفش...  شر عمر  اواخر  در   قاضی آیت اهلل 
گاهی  كتاب »فتوحات المكّیة« را نزد ایشان می خواند و  مه، روزها خدمت ایشان می رسید و 

ّ
عال

ممكن  گر  »ا می كند:  طباطبایى عرض  آیت اهلل  به  قاضی  مرحوم  عیال  می كشید.  طول  جلسه 
یرا تا شما این جا هستید، ایشان ناله نمی كند و  است شما بیش تر به این جا بیاید و بیش تر بمانید؛ ز

آرام و سرحال است«.3

كتــاب و ســّنت را نیــز موجــب مصونّیــت از لغزش هــا  آيــت اهلل مصبــاح يــزدی، ُانــس بــا آموزه هــای 

برشــمرده ا ست:
نس ما با آموزه های 

ُ
كرده اند. بنابراین هر قدر ا كرم ما را به مالزمت قرآن و عترت سفارش  پیامبر ا

كتاب و سّنت و معاشرتمان با افراد صالح بیشتر باشد، مصونّیت بیشتری از لغزش ها خواهیم داشت.4

گیرا، و رحمت واسعه ی خدا. )مجلسی، بحاراألنوار، ج26، ص240( گوش شنوا و  1 . چشم بینا، و 
2 . رخشاد، در محضر  بهجت، ج3، ص262.

3 . انتشارات انصاری، فریادگر توحید، ص122؛ تهرانی، ز مهر افروخته، ص45.
کد مطلب: 2886. 4 . پایگاه اطالع رسانی آثار حضرت آیت اهلل مصباح یزدی، 
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2. مشورت با عالمان ربانی

كوهستانى در خاطراتش مى گويد:  يكى از طاب آيت اهلل 
گرفتم از زندگی  در اّیام اشتغال به تحصیل، از نظر معیشتی بر من خیلی سخت می گذشت. تصمیم 
به مازندران  از قم  گرسنگی نجات دهم. بدین منظور  از  را  كار و تالش، خود  با  و  آیم  طلبگی در 
كوهستانی درس خوانده  یر نظر آیت اهلل  كوهستان ز كه سال ها در حوزه ی علمیه ی  رفتم. از آن جا 
و از الطاف پدرانه ی وی برخوردار بودم، بر آن شدم قبل از این كه از لباس ]روحانیت[ بیرون روم، 
به خدمت ایشان برسم؛ چون ممكن است بعد از ترک تحصیل و خروج از زندگِی طلبگی، شرم و 
حیا مانع رفتن به حضورش شود. با این اندیشه به محضرش رسیدم. آن بزرگوار در سخنان خود به 
كرد. در ضمن مبلغی به من مرحمت  كار منع  كه در ذهنم گذشته بود و مرا از آن  كرد  مسأله ای اشاره 
گاهِی معظم له را از ضمیر خود  كه راز خود را با كسی در میان نگذاشته بودم، وقتی آ فرمود. از آن جا 
به  امید  و  نشاط  به  من یک باره   نومیدی  و  یأس  در شگفتی شدم. حالت  غرق  نمودم،  مشاهده 
تحصیل در آینده تبدیل شد و از همان جا تصمیم قطعی گرفتم كه دیگر به هیچ وجه از لباس مقّدِس 

روحانیت خارج نشوم و هم چنان به تحصیل ادامه بدهم.1

3. مطالعه ی سرگذشت طلبگی بزرگان

حضرت آيت اهلل سید رضا بهاءالدينى در خاطره ای مى فرمايد:
كردم؛ ولی خداى  كرده بودم، براى امور اقتصادى خود برنامه اى تنظیم  كه ازدواج  در ابتداى جوانی 
تعالی همه ی برنامه هاى ما را به هم زد. تا كنون خوشحال هستم كه آن برنامه ها به هم خورده است 

و نتوانستم در كارهاى اقتصادى وارد شوم.
ی اهلِل«؛2 و از 

َ
ْمِری ِإل

َ
ُض أ َفّوِ

ُ
راضی ام كه رزق و روزى خود را به عهده ی خداوند متعال گذاشتم؛ »َو أ

كه تنها و تنها به تحقیق جذب شدم و  فكر شغل دوم و توسعه زندگی بیرون آمدم. بسیار خوشحالم 
كند. آن چه رزق ما بود، خدا رسانده است.3 امور مادى نتوانست مرا به طرف خود جذب 

ی  رو با احدی  را  اين كه جايگاه طلبگى خود  بر  كید  تأ با  قرائتى  المسلمین  و  حجت االسام 

گفت: كار من دّكان بوده است،  زمین عوض نمى كنم، جز اين كه متوجه شوم او اخاص دارد و 
كشور هستند، به بنده بارها  كه از نام بردن آن ها معذور هستم و از نفرات اول  بسیاری از بزرگانی 

یم! تو غبطه می خور به  ما  گفته اند: 

کوهستانی، بر قله پارسایی، ص233. 1 . ربانی، فیض عرشی، ص263؛ 
2 . غافر، آیه 44.

گلشن ابرار، ج2، ص728. یسندگان،  3 . جمعی از نو
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گفت:  ايشان به نقل خاطره ای از دوران طلبگى خود پرداخت و 
و  كنم، هیچ امكاناتی نداشتم. منزل حجت االسالم  را شروع  كالس داری  كه می خواستم  هنگامی 
كنون امام جمعه سبزوار هستند. تعدادی طلبه شدیم؛ اما تخته سیاه،  المسلمین ابراهیمی بودیم كه ا
گاهی از جوراب  گچ و تخته پاک كن هم نداشتیم. از مقوا به عنوان تخته سیاه، ذغال به جای گچ و 
كردیم؛ اما امروز امكاناتی نظیر ساختمان، اینترنت، شبكه های مجازی،  برای تخته پاک كن استفاده 

كنیم.1 كه باید از این ابزار برای ادای ِدین به حق نماز استفاده  یم  یون دار یز رادیو و تلو

4. الگوپذیری از رفتار بزرگان

مرحوم آيت اهلل مجتهدی فرمود:
كه وزرا و هم چنین رؤسای قم وارد منزل  روزی منزل حضرت آیت اهلل العظمی بروجردی بودم 
یک  گهان  نا می گفتند.  اهلل«  »یا  فقط  و  نشدند  بلند  آن ها  پای  جلوی  ایشان  ولی  شدند؛  ایشان 
طلبه ی روحانی وارد شد. آقا تمام قد، برای آن طلبه بلند شدند تا ارزش علم و طلبه را به آن رؤسا 

بفهمانند.2 مسؤولین  و 

ب( شناخت الگوهای اخالقی

استاد محمدرضا حكیمى در توصیه ای به جوانان مى گويد:
بانان حماسه ی اسالم اند، به بزرگ مردان اقتدا كنند، احوال  یژه طالب جوان كه مرز باید جوانان به و
یش قرار دهند و خود را همان گونه تربیت كنند. اطالع از احوال عالمان  آنان را بخوانند و سرمشق خو
كه در راه خدمت هاى مقدس و بزرگ  كوشش هاى بى كرانی  كار و اخالص آنان و  گاه و چگونگی  آ
كرده اند، هم چنین ایمان، اخالص، پشتكار، زهد و تقوا، گذشت، دقت و حوصله و غناى شخصیت 

آنان را نمونه گیرند و بكوشند این همه را در خود پدید آورند.3

ــد  ــیر رش ــادن در مس گام نه ــرای  ــر ب ــى میانب ــى، راه ــوه های اخاق ــرار دادن اس ــو ق ــايى و الگ شناس

كــه در اين جــا بررســى  اخاقــى اســت. بــا ايــن حــال، توجــه بــه ويژگى هــای الگــو بســیار مهــم اســت 

مى شــود:

کد خبر: 392820، 1395/6/14. یخ: 2016/9/5؛ خبرگزاری رسمی حوزه،  کد مطلب: 477، تار 1 . درس هایی از قرآن، 
2 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص95.

گلشن ابرار، ج3، ص505. 3 . آینه پژوهش، نامه ها، ش14، ص71؛ جمعی از پژوهشگران، 
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ویژگی های الگو

1. جامعّیت

آيت اهلل بنابى در مورد جامعیت مى گويد: 
در  بتواند  تا  باشد  پیامبرگونه  منش،  و  رفتار  معرفت،  لحاظ  از  و  معتدل  و  ابعاد  جامع  باید  الگو 
شكل گیری شخصیت اخالقِی طلبه، مفید واقع شود؛ هم از لحاظ معرفتی و هم َمنشی و رفتاری؛ در 

]باشد[.1 امیرالمؤمنین گونه  و  پیامبرگونه  كلمه  یک 

گردان  شا طريق  از  شیرازی  محمدتقى  میرزا  آقا  مرحوم  دقت های  جامِع   بهجت آيت اهلل 

آقای  مرحوم  نوآوری های  همین طور  و   ]خراسانى[ محمدكاظم  شیخ  آقا  برجسته شان، 

نائینى و مرحوم آقا شیخ محمدحسین اصفهانى  و تربيت های معنوی مرحوم آقای 

بسیار  نعمت  كه  يافته  تربيت  جامعى  شخصیت  استادان،  اين  بركت  به  است.   قاضى

و  شخصى  ويژگى های  ايشان،  به  هم  متعال  خدای  مى آيد.  حساب  به  ما  عصر  در  بزرگى 

كتسابى نیست؛ خدادادی است.  كه ا استعدادهای ذاتى عطا فرموده 

ايشــان در مســائل علمــى فــوق العــاده دقیــق هســتند و بــدان اهتمــام دارنــد و واقعــًا درس را يــك 

ــه تحقیــق در مســائل فقهــى بســیار اهمّیــت مى دهنــد. در  وظیفــه ی واجــب جــّدی مى داننــد. ب

كافــى دارنــد و آن هــا را بــال ديگــری بــرای پــرواز انســان تلقــى  مســائل عبــادی و معنــوی هــم اهتمــام 
كارســاز نیســت.2 كــدام بــدون ديگــری  كــه هیــچ  مى كننــد 

آيت اهلل مصباح يزدی به برخى از جنبه های الگويى مرحوم آيت اهلل بهجت اشاره مى كند و مى فرمايد:
 هر روز آقا را هم در راه و هم در حرم 

ً
یبا كه به قم آمدم، با ایشان آشنا شدم. تقر بنده از سال 1331 

یارت می كردم. چهره ی نورانی ایشان برای هر بیننده ای جاذبه داشت و كیفیت نشست و برخاست  ز
كه در فضای معنوی خاصی زندگی می كند و توجهشان به  و حركات و سكنات ایشان نشان می داد 
یارت حضرت  فوق مطالبی است كه دیگران به آن توجه دارند. تقّیدشان به عبادات و سحرخیزی و ز
یژه كسانی كه دوست  معصومه ، از چیزهایى بود كه هر بیننده ای را به خود متوجه می كرد. به و

آیــت اهلل  ـ مدیریتــی  تربیتــی  تهذیــب حوزه هــای علمیــه، »دیدگاه هــای  تهذیبــی معاونــت  یــزی  برنامه ر و  1 . ســایت مدیریــت مطالعــات 
کــد مطلــب: 14955، بــه نقــل از پایــگاه اطــالع رســانی مدرســه علمیــه حضــرت ولــی عصــر شهرســتان بنــاب. عبدالمجیــد باقری بنابــی«، 

ق، ش11، خرداد و تیر 1388.
ُ
2 . »مصباحی بر مصباح«، نشریه تربیتی اخالقی ُخل
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داشتند یك الگوی رفتاری برای خودسازی بشناسند و پیروی كنند.1

الزم  جامعیــت  از  كــه  باشــند  ارزش منــدی  شــخصیت های  جامعــه  در  اســت  ممكــن  البتــه 

برخــوردار نبــوده و تنهــا در يكــى از ابعــاد در معــرض ديــد و الگوگیــری قــرار داشــته باشــند؛ امــا 

كــه جنبــه ی الگويــى ايشــان، همــان يــک ُبعــد اســت  ضمــن تأســى بــه آن هــا، بايــد توجــه داشــت 

كــرد.  و در ابعــاد ديگــر نمى تــوان بــه ايشــان تأســى 

2. عامل بودن به دانسته ها

آيــت اهلل احمــدی میانجــى روزی از شــهید محــراب، آيــت اهلل مدنــى تجلیــل بــه عمــل 

ــود: آورده و فرم
این كه امام خمینی از ایشان به معلم اخالق یاد كردند، بسیار بجا بود. سپس فرمودند: یک روز 
كه از  جلسه ای در قم برگزار شد و می خواستیم از یكی از علمای برجسته بخواهیم به یكی از شهرها 
یف ببرد و آن شهر را از لحاظ معنوی متحّول  گرفته بود، تشر نظر معنوی بسیار در سطح پایین قرار 
نماید. در آن جلسه، چند نفر مطرح شد؛ ولی یكی از علمای حاضر در جلسه فرمودند: فقط آیت اهلل 
یت سوق دهد. وقتی علت آن را  كار برآید و آن شهر را به سوی معنو مدنی می تواند از عهده ی این 
پرسیدیم، گفت: وقتی برای ادامه ی تحصیالت به نجِف اشرف رفتم و در آن جا دیدم خیلی از طلبه ها 
یف و تمجید می كنند و او را در خودسازی موفق می شمارند. من خواستم  و علما از آقای مدنی تعر
كنم و ببینم در عالم اثبات و ثبوت این چنین هست یا نه. لذا با  ـ به اصطالح ـ ایشان را امتحان 
این كه ایشان مرا می شناختند و من از نظر علمی و سنی در مرتبه پایین بودم؛ ولی به ایشان سالم 
گر به مجلسی وارد می شدند، برای احترام از جای خود بلند نمی شدم. خیلی از این كارها  نمی دادم و ا
در حق ایشان انجام می دادم. با این همه، ایشان همیشه به من سالم می دادند و به احترام من در 
كه ایشان  كردم  كاری  مجلس، تمام قد بلند می شدند و احوال پرسی صمیمانه می كردند. باآلخره هر 
از من روی گردان و ناراحت شود، نشد. لذا فهمیدم ایشان در تهذیب نفس موفق شده اند و آن چه 
كینه و انتقام نیست و از كسی  یند، درست است. اهل  یف و تمجید از ایشان می گو اهل علم در تعر

توقع احترام و غیره ندارد.2

1 . همان
2 . حسن زاده، اسوه پارسیان: شرح حال و نکته های اخالقی از آیت اهلل میرزا علی احمدی میانجی، ص76ـ77.
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کامل به شریعت 3. پایبندی 

مقــام معظــم رهبــری در اهمیــت پايبنــدی عملــى بــه شــرع مقــدس اســام در تشــخیص 

مى فرمايــد: واقعــى  الگــوی 
عرفانی خودشان،  و  معنوی  مقامات  بر  قاضی[ عالوه  آقای  علی  میرزا  حاج  آقای  ]مرحوم  ایشان 
یادی را هم تربیت كردند كه این خیلی با ارزش است؛ شخصیت های بزرگی كه ما بعضی  گردان ز شا
كردیم: مرحوم آقای طباطبایى، مرحوم آقای آسید محمدحسن  یارت  كردیم، ز از این ها را مالقات 
یفی )كه داماد مرحوم آقای قاضی بودند، در زابل  الهی )اخوی ایشان(، مرحوم آقای آمیرزا ابراهیم شر
گردان برجسته ی آقای قاضی بودند(، مرحوم آقای حاج شیخ عباس قوچانی و در  بودند و جزو شا
این اواخر هم مرحوم آقای بهجت؛ بزرگان دیگری هم بودند؛ مثل مرحوم آقای حاج شیخ محمدتقی 

آملی، مرحوم آقای حاج شیخ علی محمد بروجردی و شخصیت های متعدد دیگری.
ین مسأله در این باب، این است كه ما در بین سلسله ی علمی فقهی و ِحكمی خودمان در  مهم تر
كه می تواند  یم  یان خاص  الخاص دار گذرگاه و جر حوزه های علمیه، در این صراط مستقیم، یك 
كوچك، هم برای آحاد مردم و هم  برای همه الگو باشد، هم برای علما الگو باشد ـ علمای بزرگ و 
كتفا  ا ظواهر  به  پایبندی  به  كه  هستند  كسانی  این ها  باشند.  الگو   

ً
واقعا می توانند  جوان ها؛  برای 

كردند  كار  كردند،  كردند، مجاهدت  یق توحید تالش  یق سلوك و طر یق معرفت و طر نكردند، در طر
یاضتی را نه با طرق  كه این حركت عظیم سلوكی و ر و به مقامات عالیه رسیدند و مهم این است 
 
ً
من درآوردی و تخّیلی مثل بعضی از سلسله ها و دكان های تصّوف و عرفان و مانند این ها ، بلكه صرفا

ّیت باال به دست آوردند.1 یق شرع مقّدس، آن هم با ُخبَرو از طر

کتمان مقامات معنوی خود  .4

كتمــان مقامــات معنــوی را ويژگــى بــارز مرحــوم آيــت اهلل ســید علــى قاضــى مى دانــد و  ايشــان 

مى فرمايــد:
... هیچ اهل ُبروز مكاشفات و مانند این ها هم نبودند؛ ُخب، خیلی چیزها از آن ها نقل شده؛ نقلیات 
نقل شده  است،  ماها عجایب  نظر  به  كه  قاضی  آقای  مرحوم  زندگی  مورد عجایب  در  كه  ُموّثقی 
كه دارد؛ لكن  ]است[. یكی دو تا نیست؛ ُموّثق هم هست. آدم یقین پیدا می كند از صّحت ُطرقی 
گردهایشان  اصاًل این ها در زندگی این بزرگوارها اهمیتی ندارد، نقشی ندارد. خود ایشان هم به شا
می گفتند؛ می گفتند چنان چه یك حالت مكاشفه ای برایتان دست داد، اعتنا نكنید، كارتان را بكنید، 

کنگره بزرگ داشت حضرت آیت اهلل سید علی قاضی، 1391/4/26. 1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای ستاد برگزاری 
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یید، آن حالت خشوع را حفظ بكنید؛ یعنی مقامات این ها این است.1 ذكرتان را بگو

كــه در اظهــار مقامــاِت معنــوی  كتــوم مى دانــد  آيــت اهلل مصبــاح يــزدی، آيــت اهلل بهجــت را فــردی 

ک مى كنــد: بســیار امســا
كتوم هستند و  كه در اظهار مقامات معنوی بسیار امساک دارند،  یژگی های ایشان این است  از و
كه شخص متوجه بشود و مطمئن  یند  كنند یا چیزی بگو كه طوری رفتار  بسیار نادر اتفاق می افتد 
شود كه ایشان یک امر خارق العاده ای انجام داده اند یا علم خارق العاده ای دارند؛ ولی نزدیكانشان 
كرده اند كه نشانه های  در طول سال ها زندگی و معاشرت با ایشان، گاهی به یک نكته هایى برخورد 
قطعی است برای این كه ایشان یک قدرت هایى بیش از آن چه دیگران دارند، در اختیارشان است.2

گردانشان نظارت دارند؛ اما جايگاهى برای خود قائل نیستند و  الگوهای اخاقى با آن كه بر شا

معصومین و به ويژه امام حسین را واسطه ی فیض الهى مى دانند.

آثار تأسی به الگوهای اخالقی

بنــا بــر عقیــده ی بــزرگان و عرفــا، ســالكان خــدا و پوينــدگان اخــاق الهــى در تهذيــب نفــس خــود، 

گــوش فــرا داده و عمــل نماينــد. بــدون اســتاد،  كننــد و دســتورهای او را  ی  بايــد از اســتادی پيــرو

كــه  كمیــن اســت  كــه خطرهــای بســیاری در  تهذيــب نفــس، ســخت، بلكــه محــال مى باشــد؛ چرا

گرد بــه تنهايــى از عهــده ی آن هــا برنمى آيــد و نیــاز بــه راهنمايــى اســتاد در ســیر مراحــل ســلوک  شــا

دارد. حضــرت امــام  در ايــن زمینــه چنیــن مى فرماينــد:
كنید؛ استاد اخالق براى خود  در زمینه ی تهذیب و تزكیه ی نفس و اصالح اخالق، برنامه تنظیم 
معین نمایید؛ جلسه ی وعظ و خطابه، پند و نصیحت تشكیل دهید. خودرو نمی توان مهذب شد. 
گر حوزه ها همین طور از داشتن مربى اخالق و جلسات پند و اندرز خالی باشد، محكوم به فنا  ا
براى هر  نیاز دارد، درس و بحث می خواهد،  بود. چطور شد علم فقه و اصول به مدّرس  خواهد 
رشته اى متخصص  در  و خودسر  كسی خودرو  و مدرس الزم است،  استاد  دنیا  در  و صنعتی  علم 
ین  نمی گردد، فقیه و عالم نمی شود، لیكن علوم معنوى و اخالقی، كه هدف بعثت انبیا و از لطیف تر
كرارا  ین علوم است، به تعلیم و تعلم نیازى ندارد و خودرو و بدون معلم حاصل می گردد؟!  و دقیق تر
یات استاد فقه و اصول، مرحوم شیخ انصارى بوده است.3 شنیده ام سید جلیلی، معلم اخالق و معنو

1 . همان.
یان، فریادگر توحید، ص55. 2 . انتشارات انصار

3 . امام خمینی، جهاد اکبر، ص23 و 24.
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كــه بــه برخــى از آن در ذيــل  بنابرايــن، تأســى بــه الگوهــای اخاقــى و تربيتــى، دارای آثــاری اســت 

اشــاره مى شــود: 

1. محفوظ ماندن در طوفان ها

كاظم صديقى مى گويد: حجت االسام و المسلمین 
انقالب رسیدیم. حضرت  رهبر معظم  به خدمت  از طالب  تعدادی  به همراه  قبل  چند وقت 
گاهی  یاد است و این طوفان ها،  آقا فرمودند: تنها به علم و اراده ی خودتان تكیه نكنید، طوفان ها ز
اوقات سخت می شود و در این طوفان ها نمی توانید خود را حفظ كنید و باید در این اوقات، خودتان 
كسی  گفتم از چه  كنند. بعد بنده به حضرت آقا  كه شما را حفظ  كنید  كسی و یا جایى وصل  را به 
 گفتند: در طوفان ها خود را به آیت اهلل خوشوقت كنیم؟ رهبر معظم انقالب در پاسخ  استفاده 

كنید.1 وصل 

2. تطابق رفتاری با الگو

گاه رنــگ او را  كــه فــرد پــس از مّدتــى بــه طــور ناخــودآ تأســى بــه الگــو ايــن تأثیــر را بــر جــا مى گــذارد 

ی منطبــق مى كنــد. حجــت االســام والمســلمین آقاتهرانــى  مى گیــرد و اعمــال و رفتــارش را بــا و

ــا بيــان نمونه هايــى، ايــن تأثیرپذيــری را تشــريح مى كنــد:  ب
خدا مرحوم شهید مطهری را رحمت كند. فرمودند كه می دیدم سبک عبا انداختن و عبا دست گرفتن 

بسیاری از طلبه ها، سبک مرجع عصر ما، مرحوم حضرت آیت اهلل بروجردی است.
خود بنده زمانی دیدم كه در محضر آیت اهلل جوادی قرآن تالوت می كنند، ایشان یک حالت خاصی 
كه ایشان  یورک« آمده بودند، بنده هم در همان مجلسی  كه ایشان به »نیو به خود می گیرند. زمانی 
كردم،  كه دقت  زمانی  گرفتند.  ایشان حالت خاصی  كه  كردم  بودم. مالحظه  بودند، نشسته  آمده 
این  كه  كردم، متوجه شدم  كمی دقت  را به خود می گیرد.  كه استاد مصباح هم همین حال  دیدم 
گرد و استاد، كم كم مانند او  سبک ابراز ادب، از عالمه طباطبایى بوده است. بر اثر مراوده ی شا
ْحَسُنِمَناِل

َ
َمْنأ می شود، بوی او را می گیرد، رنگ او را می گیرد. این كه قرآن می فرماید:»ِصْبَغَةاِلَو

ید.3 ِصْبَغًة«،2رنگ خدایى، چه رنگ خوبى! این رنگ را بگیر

1 . عسگری، پناهگاه طوفان، ص48.
2 . بقره، آیه 138.

یــخ:  کــد مطلــب: 10621، تار 3 . آقاتهرانــی، »ســبک زندگــی، ســبک بندگــی«، دفتــر حفــظ و نشــر آثــار و اندیشــه های اســتاد مرتضــی آقاتهرانــی، 
.1392/8/13
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آيت اهلل سید عبدالحسین طّیب درباره ی استادش، آيت اهلل سید محمدباقر ُدرچه ای مى گويد:
بان زد  یزى ایشان ز مسأله ی نظم در امور و تقسیم ساعاِت شبانه روز، براى كارهاى مختلف و برنامه ر
بود. در مسأله ی نظم آن بزرگوار، همین را عرض كنم كه در مّدت یازده سال كه خدمت ایشان بودم، 
ت غیبت ایشان یا من، درس 

ّ
حّتی یك جلسه درس را غیبت نكردند و در این مّدت، هیچ گاه به عل

از من فوت نشد و در تمام مدت، درس در ساعت معمول خود برگزار می شد و به گونه اى منّظم ادامه 
گردان نیز بى تأثیر نبود. در طول زندگی، سعی   در شا

ً
كه] این نظم و انضباط استاد، مسلما داشت،[ 

یند كه ما ساعت های خود  كردم به مانند استاِد معّظم باشم. بعضی از آقایان طلبه، در مدرسه می گو
را با رفت و آمد شما منظم می كنیم. می دانیم چه وقت براى درس می آیید، چه ساعت براى تجدید 

وضو و چه هنگام مدرسه را ترك می كنید.1 

هم چنان كــه طــاب بــا تأســى بــه اســاتید بزرگــوار، رنــگ آنــان را بــه خــود مى گیرنــد، خــود نیــز 

الگــوی ديگــران مى شــوند و مــردم بــه شــكل آن هــا در مى آينــد. از ايــن رو، مراقبــت از جنبــه ی 

الگويــى خــود نیــز الزم اســت. حضــرت آيــت اهلل مجتهــدی مى فرمايــد: 
كه ما را این گونه نصیحت  یادم می آید در اوایل طلبگی، شخصی بود به نام آقای حسن چیت ساز 
كرد. ید پیدا خواهید  ید، چه خوب باشید و چه بد، یک عده مر كجا برو می كرد و می فرمود: شما به هر 

كفر و دین بى مشتری نیست     گروهی این، گروهی آن پسندند                         متاع 
پس حاال كه چنین است، طلبه ی خوبى باشید تا بر افراد خوب جامعه بیفزاییم.2

3. برخوردار شدن از تأثیر ماندگار

حجت االسام و المسلمین قرائتى مى گويد:
استادى داشتم كه مّدتی خدمت او درس می خواندم. یک روز به هنگاِم درس، درب اتاق باز شد. 
استاد بلند شد درب را بست و برگشت و درس را ادامه داد. گفتیم: آقا! می گفتی ما می بستیم! فرمود: 
گردش دستور بدهد! خدا می داند هر چه نزدش خواندم، فراموش كرده ام؛  خوب نیست استاد به شا

اّما این برخورد هم چنان در ذهنم باقی مانده است.3

گلشن ابرار، ج3، ص231ـ232. 1 .جمعی از پژوهشگران، 
2 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص481.

3 . بهشتی، خاطرات استاد، ص50.
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4. نورانّیت دل

مقام معظم رهبری در ديدار با طاب، فضا و اساتید حوزه ی علمیه ی قم فرمود: 
قله هاى  ما  تهذیب  است.  نیازمند  ـ  پسر  ـ جوان طلبه؛ چه دختر، چه  در حوزه ى علمیه  ما  جوان 
یم. در همین قم، مرحوم حاج میرزا جواد آقاى ملكی، مرحوم عالمه ى طباطبایى، مرحوم  تهذیب  دار
آقاى بهجت، مرحوم آقاى بهاءالدینی )رضوان اهلل تعالی علیهم(، قله هاى تهذیب  در حوزه بودند. 
ین چیزهایى  از شفابخش تر یكی  این ها، خودش  این ها، حرف هاى  زندگی  این ها، شناخت  رفتار 
كند.  كند؛ به انسان آرامش بدهد؛ روشنایى بدهد؛ دل ها را نورانی  كه می تواند انسان را آرام  است 
و  قاضی  آقاى  مرحوم  تا  آخوند مال حسینقلی  مرحوم  گردان  بودند؛ سلسله ى شا بزرگانی  در نجف 
در  یم.  ندار كارى  این ها هم  و عرفانی  فكرى  نحله هاى  به  برجستگانند.  این ها  دیگران.  و  دیگران 
این جا مسأله، مسأله ى نظرى نیست. بعضی ها نحله هاى مختلفی هم داشتند. مرحوم سید مرتضی 
كلی  كشمیرى، یكی از اساتید مرحوم حاج میرزا علی آقاى قاضی است؛ اما نحله ى فكرى این ها به 
كتاب عشق  كتابى به شّدت منع می كند؛ ایشان به آن  از هم متفاوت است. ایشان از داشتن یك 
كه ما این ها را به تقوا و  كه در مشهد بودند، مردمانی بودند  می ورزد؛ منافاتی ندارد. همین بزرگانی 
كیزگی شناختیم؛ مرحوم حاج میرزا جواد آقاى تهرانی، مرحوم حاج شیخ مجتبی و امثال  طهارت و پا
بان معنوى، یك  گرفته را یك ز كه این دل زنگار  ایشان. این ها هم  همین جورند. عمده این است 

كند.1 سخن برخاسته ى از دل شفا ببخشد و این زنگار را برطرف 

نرم افــزار حــوزه و روحانیــت،  قــم، 1389/7/29؛  بــا طــالب، فضــال و اســاتید حــوزه علمیــه  بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار   . 1
ص196ـ197.
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شیوه های الگوپذیری

1. مطالعه ی سیره ی علما

آيــت اهلل  العظمــى بهجــت، مطالعــه ی ســیره ی علمــا را بــه منزلــه ی مشــاهده ی مســتقیم ايشــان 

و مى فرمايــد: مى دانــد 
كتب  ف و مالحظه ی اعمال آن ها به منزله ی مراجعه به 

َ
گمان می كنم مطالعه ی تراجم علمای َسل

گفته می شد در فالن مدرسه، اتاق آقا سید محمدكاظم  كه  و اخالقیات، معتبر و مؤثر است. وقتی 
 كه سید یا می دیدم  گو اتاق،  آن  با دیدن  كه  این است  انصافش  بود،  یزدی در فالن جا 

است!1 بوده  چگونه 

ــه ی  ــت مطالع ــورد اهمی ــازنده، در م ــای س ــى الگوه ــان برخ ــا بي ــز ب ــى نی ــدی میانج ــت اهلل احم آي

ــود: ــا فرم ــیره ی علم س
یاض العلما«، »تحفه  كتاب »روضات الجنات«، »ر كنید. این  شرح حال علما و بزرگان را مطالعه 
ببینید علمای  كنید.  را مطالعه  یه« شیخ عباس قمی  الرضو االحباب« شیخ عباس قمی و »فواید 
گذشته چه كارها كرده اند. آن ها برای ما الگو هستند. یكی از چیزهایى كه اخالق و رفتارها را اصالح 
آدم وقتی   

ً
واقعا بزرگان است.  یق به مطالعه می كند، همین خواندن شرح حاِل  را تشو و ما  می كند 

كرده اند. من شرح  كار  كاره هستیم؟! این قدر علما  كه ما چه  این ها را می بیند، خجالت می كشد 
كشیده است. شرح حال عالمه ی  كردم. چه زحماتی  حال محقق حلی، صاحب شرایع را مطالعه 
كتاب می نوشته! در آخر  كه روی اسب، هنگام راه رفتن  حلی )خواهرزاده ی محقق حلی( را ببینید 
كتاب هایش نوشته كه كجا كدام قسمت را تألیف كرده. یک جزء از كتاب »تذكره« را در سلطانیه ی 
سفرها  در  همین طور  را  كتاب هایش  نوشته؛  كرمانشاه  در  نمی دانم  را  تّكه اش  یک  نوشته،  زنجان 
تألیف كرده است. وقتی شاه خدابنده به دست عالمه ی حلی شیعه شد، ایشان عالمه را ول نكرد. 
برای عالمه یک مدرسه ی سّیار ترتیب داد، یک سالن درس و حجره ها و غیره؛ همه ی این ها را از 
كجا می رفتند، خیمه ها را می زدند، طلبه ها در آن ها مشغول درس و بحث و  كرد. هر  خیمه درست 

مطالعه می شدند. مرحوم عالمه هم مشغول نوشتن می شد. 
یق می كند و  كنید، شما را خیلی برای مطالعه تشو گر شرح حال علما را ]در[ اّیام بیكاری مطالعه  ا
كاری می سازد. من یک  خیلی به خودسازی راغب می سازد. حاالِت علما، شما را وادار به زهد و فدا
گفتم: خدایا! این آقا چه  وقتی رفته بودم همدان، خدمت مرحوم آخوند مالعلی همدانی. همان جا 

1 . وافی، نسیم هدایت، ص343ـ344.
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گر آدم از همدان برود دو  كه ا گفته بود  كه این قدر خوب شده است؟! آخوند همدانی هم  كرده  كار 
ركعت نماز پشت سر آقای زنجانی1 بخواند، برگردد، می ارزد. یک آقایى هم از قم پا شده و رفته بود 
همدان، خانه ی آخوند همدانی، دو تا چایى خورده و برگشته بود. حّتی ناهار هم نمانده و فقط برای 

دیدن آن بزرگوار رفته بود. این ها الگو هستند. شرح حال این ها را بخوانید.2

رهبر معظم انقاب اسامى با وجود اظهار ناراحتى از فقدان تحلیل درست و جامع از زندگى طلبگى، 

كنند: كتاب سیاحِت شرق مرحوم آقانجفى قوچانى را مطالعه  كه  به طاب سفارش مى كند 
یم تا این نكات و ظرایف توی آن  ما متأسفانه یك تحلیل درست و حسابى از زندگی طلبگی ندار
كه هست، متوجه به این خصوصیات و این نكات  منعكس شده باشد. معموالً شرح حال هایى 
كه به اسم »سیاحت شرق« منتشر شده، خیلی  كتاب زندگی مرحوم آقانجفی قوچانی  نیست. این 
كتاب را بخوانند. خود مرحوم آقانجفی،  چیز جالبی است. من به برادران و خواهران توصیه می كنم 
یك شخصیت بسیار ممتازی بوده، یك انسان معنوی بوده. مرحوم شهید مطهری ایشان را در قم 
به  ایشان دارد  كتاب دیگری  بودند.  و اهل معنا  ایشان اهل مكاشفه  به من می گفت:  و  بود  دیده 
كه در احوال عالم برزخ و پس از مرگ نوشته شده به شكل داستانی. مرحوم  نام »سیاحت غرب« 
مطهری می گفتند من احتمال قوی می دهم كه این ها مكاشفات این مرحوم هست و به این شكل در 
كه طلبه  كرده. یك چنین شخصیتی ]است[. آن جا منعكس است  كتاب سیاحت غرب آن را ثبت 
چه جوری درس می خواند و چه جوری تالش می كند و چه جور پای درس استاد می رود و استاد را 
گرسنگی می كشد. البته زمان آقانجفی با حاال  انتخاب می كند و چه جور عبادت می كند و چه جور 
ییم صد در صد آن جور است. نه، خیلی چیزها هست كه زمان  یك مقداری فرق می كند و ما نمی گو

مرحوم آقانجفی نبود و خوب هست، امروز هست. بهتر از آن هم هست.
آن روز طلبه ها جهاد در راه خدا و مبارزه ی در راه خدا را مثل امروز بلد نبودند و حضور در میدان های 
كمیت اسالم در  كه ناظر به اداره ی دنیای اسالم است و حا خطر را؛ و همت های این چنین بلند 
البته تجرد و غنای نفس طلبه های آن روز شاید بیش تر بود.  از آن طرف هم  یت.  كل دنیای بشر
روی  تأثیراتی می گذارد  زندگی صنعتی یک   جلوه های 

ً
بود. طبعا بیش تر  مقداری  توجهاتشان یک 

كار عبادی، یک وظیفه ی شرعی و الهی  روح ها و فكرها؛ اما عبادت دانستن درس و به عنوان یک 
درس خواندن، این یک چیز فوق العاده مهمی در حوزه های علمیه هنوز هم هست.3

1 . آیت اهلل سید احمد شبیری زنجانی.
2 . حسن ازده، اسوه پارسیان: شرح حال و نکته های اخالقی از آیت اهلل میرزا علی احمدی میانجی، ص105ـ107.

3 . بیانات مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد شهادت دکتر مفتح، 1364/9/26.
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2. شنیدن سیره ی اخالقی قله های تهذیب از افراد خبره

ــزرگان اخــاق  ــه بيــان ســیره ی ب رهبــر معظــم انقــاب اســامى خــود در موقعیت هــای مناســب ب

ــد: ــد مى كنن كی ــاب تأ ــوی ط ــى و معن ــد اخاق ــت آن در رش ــر اهمّی ــد و ب مى پردازن
همین سلسله ی مرحوم آقای قاضی ـ مجموعه ی این بزرگواران كه از مرحوم حاج سید علی شوشتری 
گرد شیخ  شروع می شود ـ همه شان مجتهدین طراز اول بودند. یعنی مرحوم آسید علی شوشتری كه شا
گرد شیخ بود، در سلوك و  بود و استاد اخالقی و سلوكی شیخ بود؛ در فقه و اصول شا ]انصاری[ 
كه یك  اخالق، استاد شیخ بود ]و[ شیخ می آمد از ایشان استفاده می كرد. بعد از فوت مرحوم شیخ 
مّدِت خیلی كوتاهی هم ]ایشان بعد از شیخ [ زنده بودند، درس شیخ را از همان جایى كه بود، شروع 
گردانی كه در درس مرحوم حاج سید علی شوشتری شركت كردند، می گفتند ما فرقی ندیدیم  كردند. شا
گرد برجسته ی  از لحاظ علمی و فقهی در این مرحله است. شا او  او؛ یعنی مقام  بین شیخ و بین 
 در 

ً
ایشان، مرحوم آخوند مال حسینقلی همدانی است كه از لحاظ عرفانی و معنوی و سلوكی حقیقتا

عرش است؛ یعنی عظمت مقام مرحوم آخوند مال حسینقلی همدانی قابل توصیف نیست. 
گردان درجه ی یك شیخ  گردان شیخ بودندـ  جزو شا ایشان از لحاظ مالیى و علمیـ  كه ایشان جزو شا
در علم فقه و اصول بودند؛ ولی معنای سلوكی و عرفانی و توحیدی بر زندگی ایشان غلبه كرد؛ چون 
گردان ایشان ـ كه اساتید مرحوم آقای قاضی باشند ـ مثل مرحوم حاج  یق مشی می كرد. شا در این طر
سید احمد كربالیى، مرحوم حاج شیخ محمد بهاری و افرادی از این قبیل، این ها همه افرادی بودند 
كه از لحاظ فقهی در رتبه ی باال بودند؛ یعنی مرحوم حاج سید احمد كربالیى جوری بود كه مرحوم 
 ]ایشان [ در معرض 

ً
میرزا محمدتقی شیرازی، احتیاطات خودش را به ایشان مراجعه می كرد و قطعا

مرجعیت بود؛ اّما خود ایشان امتناع كردند. ]سید احمد كربالیى[ گله كردند كه چرا احتیاطات را به 
یت بودند. مرحوم جّد ما ـ مرحوم آقای  كردند ـ و در همین عالم معنو من مراجعه می كنید، اجتناب 
كرده بود مرحوم آسید احمد را؛ می گفت ما وقتی سحر یا  آسید هاشم نجف آبادی ـ دیده بود، درك 
یه ی این مرد ـ آ سید احمد - از داخل  گر شب می رفتیم طرف سهله یا از سهله برمی گشتیم، صدای 

خانه اش كه سر راه بود، شنیده می شد. این ها یك حاالت این جوری ای داشتند.
گرد پدرشان مرحوم آقای آ سید  گرد این ها است. ایشان البته هم شا ُخب، مرحوم آقای قاضی هم شا
گرد مرحوم آ سید احمد بودند. ده سال یا دوازده  كه می آیند نجف - شا حسین هستند، هم - بعد 
كه آقازاده ی مرحوم آقای  كتابى  كشمیری بودند. البته در این  گرد مرحوم سید مرتضای  سال هم شا
یند ایشان پیش مرحوم آسید مرتضای كشمیری  قاضی - مرحوم آ سید محمدحسن - نوشتند، می گو
تلّمذ نمی كرده، از مصاحبت او استفاده می كرده؛ لكن در همان كتاب یا در نوشته های مرحوم آقای آ 



199 فصل دوم: ابعاد شناختی- معرفتی

ید من  سید محمدحسین طهرانی دیدم - یادم نیست اآلن كجا خواندم - مرحوم آقای قاضی می گو
كلمات چقدر عمیق  گرفتم. شما ببینید معانی این  كشمیری یاد  نماز خواندن را از آ سید مرتضای 
كه نماِز خوب می خوانیم. این مرِد عارِف بزرگی  است. ماها هم نماز می خوانیم و خیال هم می كنیم 
یز تربیت شده بود و پیش رفته بود، وقتی می آید نجف ]و[ ده سال  كه سال ها پیِش پدرش در تبر
ید من نماز خواندن را از او یاد گرفتم. آن وقت،  پیش مرحوم آ سید مرتضای كشمیری می ماند، می گو
كه ایشان با همه ی ]گرفتاری [ -  گردهای مرحوم آقای حاج میرزا علی آقای قاضی نقل می كنند  شا
گرفتار بوده در زندگی، عائله ی سنگین و فقر و مشكالت - وقتی وارد نماز می شد، از همه ی  خیلی 
كه از همه ی عالم   در حال نماز بود 

ْ
دنیا غافل می شد؛ یعنی آن چنان غرق در ذكر و خشوع و توّسل

گذرگاه خاص الخاص است. برای ماها از  گذرگاه فوق العاده ای است؛  فارغ می شد. ُخب، این یك 
كه ما بفهمیم این هم هست؛ این مقامات، این حركت، این سلوك، این  این جهت حّجت است 

خلوص در راه خدا هست.
معرفی  بشوند،  بشوند، شناخته  احیاء  این جوری  كه شخصیت های  است  مهم  باالخره خیلی   ...
باره ی این ها  كسانی بیایند در كنید؛ یعنی  بشوند؛ منتها در معرفی این ها، از آدم های خبره استفاده 
كه ما یك  كنند  بان - برای ماها بیان  اقل در لفظ، در ز كه بتوانند مقامات این ها را - ال حرف بزنند 
 ِصرف ]بیان [ مقامات علمی و فقهی - كه در حّد اعلی این ها 

ّ
یم؛ و اال یم، بهره ای ببر استفاده ای ببر

كافی نیست برای معرفی امثال شخصیتی، مثل مرحوم آقای حاج میرزا علی آقای قاضی.1 داشتند - 

کتاب های عالمان وارسته 3. مطالعه 

استاد محمدرضا حكیمى در توصیه به جوانان مى گويد: 
و  مسائل  و  مطالب  و  بخوانند  را  بزرگان سلف  كتاب هاى  تمام،  و  تاّم  توجه  با  باید  جوان  طاّلب 
مباحث ُپرمایه و غنی بسیارى را كه در آن كتاب ها آمده است، ببینند و بفهمند و تبیین هاى درست 
كتاب هاى بزرگان  كه از خواندن  یرا روحیه ی علمـی  كنند؛ ز و اصیل و صادقانه و عالمانه آن را درك 
قدیم، امثال شیخ صدوق، شیخ مفید، سّید رضی و سّید مرتضی، شیخ طوسی و فارابى، بیرونی و 

كتاب دیگرى قابل استفاده است.2 كمتر  ابن سینا و ... به دست می آید، از 

ــار  ــر انتشــار و مطالعــه ی آث ــا بيــان خاطــره ای از آيــت اهلل خوشــوقت، ب رهبــر معظــم انقــاب ب

كیــد مى كنــد: تأثیرگــذار تأ
گفتم: شما  كنم؛ لذا نزد امام رفتم و  كتاب »لقاءاهلل« را چاپ  آقاى خوشوقت می گفتند: می خواستم 

کنگره بزرگ داشت حضرت آیت اهلل سید علی قاضی، 1391/4/26. 1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای ستاد برگزاری 
گلشن ابرار، ج3، ص505. 2 . جمعی از پژوهشگران، 
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كه آن مؤّثرتر  گفتند: نه! این را چاپ نكن! برو »المراقبات« را چاپ كن،  یسید. امام  یظ بنو یک تقر
كرده بود. بنابراین، عرفان این هاست؛ عرفاْن لفظ نیست!  و بهتر است. ایشان هم آمده بود و چاپ 
كه خودم وارد  ط داشت. حاال بنده 

ّ
كه آشنا و دوست نزدیک ما بود و در عرفان هم تسل كسی بود 

كه وارد بودند می گفتند ایشان در عرفان نظرى در حوزه ها نظیر ندارد. به اعتقاد  كسانی  نبودم؛ اّما 
گفته بودیم، شنیده بودیم؛ اّما  من، او هیچ حّظی از عرفان نداشت. جلسه داشتیم، نشسته بودیم، 
 هیچ حّظی از عرفان نداشت؛ در حالی كه عرفان نظرى اش هم از همه بهتر بود.1 

ً
می دانستم آن آقا واقعا

كوهستانى در جمله ای به يكى از مدرسان حوزه فرمود:      آيت اهلل 
كتاب  دو صفحه  می كنند،  قرائت  قرآن  نماز صبح،  از  بعد  كه  همان طور  كنید  سفارش  طلبه ها  به 

كنند.2 مطالعه  هم  را  نراقی  احمد  مال  مرحوم  اخالقی 

آيــت اهلل ســعادت پرور نیــز نقــش مطالعــه ی آثــار اخاقــى را در رشــد معنــوی مهــم و تأثیرگــذار 

مى دانــد:
یزان من! كتب و روایات و اندرزهای اخالقی، موجبات تنّبه شما را فراهم می نمایند و آمادگی  ای عز

برای كسب اخالق حسنه و دوری از سّیئه به شما می دهند.3

استاد محّمدحسن قاضى مى گويد: 
ایشان )مرحوم آیت اهلل سید علی قاضی( به سّید بن  طاووس بسیار عالقه مند بودند و كتاب »اقبال« 

 همراهشان بود.4
ً
ایشان دایما

4. اندیشیدن در دستورالعمل ها و نامه های قله های تهذیب

كــه انديشــیدن در آن هــا نیــز  در دســتورالعمل ها و نامه هــای اهــل تزكیــه، الگوهايــى ارائــه شــده 

ــود: ــى فرم ــدی میانج ــت اهلل احم ــازد. آي ــم مى س ــری فراه ــرای الگوپذي ــه  را ب زمین
می باشد،  فرزندانش  به  ابن طاووس  كه وصیت نامه  را  المهجة«  لثمرة  المحجة  كتاب »كشف  این 
یم یک زن بود،  بخوانید. ابن طاووس در این كتاب، خطاب به پسرش می فرماید: پسرم! حضرت مر
برایش از آسمان مائده می آمد. تو از یک زن كمتر نباش! پسرم! مادر حضرت موسی یک زن بود، 
كمتر مباش!5 ولی آن چنان به خدا ایمان و اعتماد داشت و پسرش را به رود نیل انداخت، تو از زن 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضاى شوراى عالی حوزه ى علمیه  قم، 1389/8/4.
کوهستانی، بر قله پارسایی، ص301.  . 2

ر، پندنامه سعادت، ص54. 3 . سعادت پرو
4 . شمس الشموس، عطش، ص337.

5 . حسن زاده، اسوه پارسیان: شرح حال و نکته های اخالقی از آیت اهلل میرزا علی احمدی میانجی، ص108.
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ج( وظیفه شناسی

كــه از عهــده ی  شــناخت وظیفــه و عمــل بــه آن در هــر زمانــى، مســأله ی بســیار مهمــى اســت 

ــد در ايــن  كــه مى توان ــه زمــان اســت  گاه ب ــزرگان و عالمــان آ ــه ســخنان ب ــد. توجــه ب همــه برنمى آي

شــناخت، راهنمــای خوبــى باشــد. مقــام معظــم رهبــری دربــاره ی وظیه شناســى مى فرمايــد:
یید من یک مسجد كوچک را  ما باید بدانیم امروز وظیفه ى ما چیست؟ با چه دنیایى طرفیم؟ نگو
اداره می كنم. امروز هر روحانی، ولو با یک نفر طرف باشد و یک مخاطب داشته باشد، باید مسائل 
ید؛  بگو نفر  یک  آن  به  اسالمی،  مسائل  از  درست  قی 

ّ
تل با  و  م 

َ
عال اوضاع  به  توجه  با  را  اسالمی 

كنیم فقط آن  گمان  كه  چون آن یک نفر هم جزو این جامعه ى انقالبى و مبارز است. چنین نیست 
روحانی اى كه با توده هاى میلیونی مردم روبه روست، بایستی افكار روشن اسالمی و مسائل صحیح 
كه با چهار نفر آدم روبه روست یا  ید؛ و آن كسی  سیاسی و مفاهیم دنیاى روز را بداند و به مردم بگو
امام جمعه ى یک شهر كوچک یا روحانی یک مسجد است، الزم نیست این چیزها را بداند! خیر؛ 

چنین نیست.1 
امروز  ندارد.  ربطی  به من  گفت  نمی شود  كه وظیفه چیست.  فهمید  و  بود  مثل عمار هوشیار  باید 
بس به این لباس، موّظف است از حكومت اسالم و 

ّ
هر روحانی و هر عمامه  به  سر، به مقتضاى تل

كند؛ هركس هرطور می تواند.2 قرآن دفاع  كمیت  حا

كــه در  ــه آن محســوب مى شــود، موضــوع ديگــری اســت  كــه مقدمــه ی عمــل ب شــناخت وظیفــه 

گرفتــه و زمینــه را بــرای رشــد معنــوی طلبــه فراهــم مى كنــد. در ايــن  زمــره ی ابعــاد شــناختى قــرار 

مجــال، بــه نشــانه ها و برخــى از مهم تريــن وظايــف طلبگــى اشــاره مى شــود.

نشانه های وظیفه شناسی

1. شناسایی نیازها

گامــى مهــم در وظیفه شناســى  بررســى و تشــخیص نیازهــای مختلــف فرهنگــى - اجتماعــى، 

كــودكان پرداخته انــد،  كتاب نويســى بــرای  محســوب مى شــود. اين كــه دانشــمندان بزرگــى بــه 

ــوده اســت.  ناشــى از همیــن نیازشناســى ايشــان ب

ى در شهرکرد، 1371/7/15. 1 . بیانات مقام معظم رهبری در جمع علما و روحانیون استان چهارمحال و بختیار
2 . بیانات  مقام معظم رهبری در جمع علما و روحانیون استان لرستان، 1370/5/30.
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گردش  كتــاب نوشــته اســت و شــا كــودكان  فیلســوف و مفســر بــزرگ، عامــه طباطبايــى بــرای 

كتــاِب »داســتان راســتان« نوشــته اســت. يكــى از دانشــمندان مصــری  عامــه مطهــری نیــز 

كتــاب مهــم نوشــته اســت، در ســّن پيــری  كــه حــدود 30 جلــد  بــه نــام عبدالفتــاح عبدالمقصــود، 

كمتــر  كــه اثــر بچه هــا از بزرگ ترهــا  كتــاب بنويســم. حــاال فهمیــدم  گفــت: مى خواهــم بــرای بچه هــا 
نیســت و نیازشــان بيش تــر اســت.1

2. حضور در محل نیاز
آخر  سال  كنم.  عمل  این جوری  كرده ام  سعی  باشم.  بسیجی  یک  كه  است  این  من  خود  افتخار 
یاست جمهوری من - در یكی از دانشگاه ها برای  یاست جمهوری - دو، سه ماه مانده بود به آخر ر ر
یک جمع دانشجو صحبت می كردم و به سؤاالت پاسخ می دادم. یكی از سؤاالت این بود كه شما بعد 
ید  گر امام به من بگو ید چه كار كنید و شغلتان چه باشد؟ گفتم: ا یاست جمهوری قصد دار از ر
افتخار  با  كشور، من  منتهی الیه جنوب شرقی  مرزِی  پاسگاِه  رئیس عقیدتِی سیاسی فالن  بشو  برو 
كار را از من می خواهند،  كار از من برمی آید و این  گر این  می روم آن جا و مشغول خدمت می شوم! ا
كردم. این را از باب این كه شما فرزندان من هستید، به  من حاضرم و به آن جا می روم؛ توطین نفس 
یم. صحبت پدر - فرزندی است؛ نمی خواهم راجع به خودم صحبت بكنم. هر جا و  شما دارم می گو

در هر زمانی به شما نیاز هست، آن جا حاضر باشید. این می شود بسیجی؛ بسیج یعنی این.2

اطرافیــان شــهید ]آيــت اهلل ســید محمدباقــر[ صــدر از ايشــان شــنیدند، بــا وجــود آن كــه يــک مرجــع 

ديــن بى شــماری داشــت، مى گفــت:
ّ
م تقلیــد بــود و در سراســر جهــاِن تشــیع، مقل

ّ
مســل

من آماده ام كه حّتی در یكی از روستاها، نماینده ی امام خمینی باشم.3

هم چنین مرحوم آيت اهلل سعادت پرور با طرح يک سؤال مى فرمود:
یزان من! بشر را یک مردن است؛ در راه وظیفه باشید بهتر است، یا بر ترک وظیفه؟4 ای عز

1 . بهشتی، خاطرات استاد، ص26.
یی دانشگاه ها، 1386/2/31. 2 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای بسیج دانشجو

3 . »یادمان شهید آیت اهلل سید محمدباقر صدر«، مجله شاهد یاران، ش18، اردیبهشت 1386، ص70.
ر، پندنامه سعادت، ص31. 4 . سعادت پرو
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3. تفکیک بین وظیفه ی خود و خدا

يكى از ياران ]شهید[ بهشتى در خصوص اين نگاه او مى گويد:
 
ً
كه خیلی به شما توهین می كنند. مخصوصا گفتم  یادم هست یک روز در مجلس خبرگان به ایشان 
آن روزهایى كه قانون اساسی داشت بحث والیت فقیه را مطرح می كرد، شعارهای تندی علیه ایشان 
یم مورد انتقام خودشان قرار  یز را مورد انتقاد، بلكه بهتر بگو  این عز

ً
گروهک ها شدیدا داده می شد و 

داده بودند. من به او اعتراض كردم كه شما چرا از خودتان دفاع نمی كنید؟! جمله ای گفت كه بسیار 
ذیَنآَمنوا.«1 عرض كردم: بله. 

َّ
اَلُیداِفُعَعِنال راهگشا بود. فرمود: این آیه ی قرآن را خوانده ای؟ »ِإّنَ

فرمود: ببین، در آیه، خداوند یک وظیفه ای برای ما مقرر كرده و یک وظیفه ای برای خودش مقرر فرموده 
كه حركت ما باید از جوهره ی ایمان سرشار  كه برای ما بیان فرموده، این است  است. آن وظیفه ای 
كه عمل ما توأم با ایمان است،  گر دید  كه ا كرده، این است  كه برای خودش مقرر  باشد و وظیفه ای 
از ما دفاع كند؛ بنابراین دفاع بر عهده ی من نیست، ایمان و جوهره ی ایمان به عهده ی من است.2

ق شنوی
ّ
ق گویی و تمل

ّ
4. پرهیز از تمل

ــق را از لــوازم وظیفه شناســى و عمــل بــه آن مى دانــد 
ّ
آيــت اهلل ســعادت پرور اجتنــاب از تمل

مى نويســد: و 
یزان من! همیشه در فكر آن باشید ]كه[ وظیفه ی خود را انجام دهید. در هر لباس و با هر كس  ای عز

ید نسبت به خود.3 ق از كسی بشنو
ّ
یید و نه در فكر آن كه تمل ق به كسی گو

ّ
و در هر مقام، نه تمل

 كــه در تعبیــِر خــواب نیــز وارد بــود، بــه حضور آيت اهلل العظمــى بروجردی يكــى از دانشــمندانى 

گفــت: شــخصى در خــواب ديــده اســت: »تمــام صفحــات قــرآن از بيــن رفتــه و تنهــا يــک  آمــد و 

حضرت عالــى  مانــده،  باقــى  صفحــه  آن  كــه  كــرده ام  تعبیــر  مــن  و  اســت«؛  باقــى  آن  صفحــه 

كردنــد و  كــه بــا او دعــوا  هســتید! آقــای بروجــردی از چاپلوســى او بســیار ناراحــت شــد؛ بــه طــوری 
ــد: »چــرا ايــن حرف هــا را مى زنیــد؟!«4 ــه او فرمودن ــا تنــدی ب ب

كه نزد ايشان بودند، نقل مى كنند: كسانى  هم چنین 
ما  عمر  می گفتند: خالصه،  كه  دیدیم  ناراحت  فوتشان خیلی  از  پیش  را   ]بروجردی[ آیت اهلل 

1 . حج، آیه 22.
زنامه جمهوری اسالمی، تیر 1380، ص28؛ ابراهیم زاده، بهشتی در زمین، ص139. یژه نامه ی رو 2 . و

ر، همان، ص30. 3 . سعادت پرو
4 . محمدی اشتهاردی، داستان دوستان، ج5، داستان 78.
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گذشت و ما رفتیم و نتوانستیم چیزى براى خود از پیش بفرستیم و عملی انجام دهیم. یك نفر به 
این جا هم  كه  كرد  ق و چاپلوسی می كنند، خیال 

ّ
تمل كه همیشه در مقابل صاحبان قدرت  عادتی 

گفت: آقا! شما دیگر چرا؟! ما بیچاره ها این حرف ها را باید بزنیم.  ق و چاپلوسی است. 
ّ
جاى تمل

گرد تربیت كرده اید؛  شما چرا؟! بحمدهلل شما این همه آثار خیر از خود باقی گذاشته اید؛ این همه شا
كجا و  گذاشته اید؛ مسجدى به این عظمت ساخته اید؛ مدرسه ها در  كتبی به یادگار  این همه آثار 


َ
خِلِصالَعَمل

َ
كه حدیث است: »ا گفت، ایشان جمله اى فرمودند  كجا ساخته اید و... . وقتی این را 

َبصیٌر1«.2 الّناِقَد  َفِاّنَ

وظایف طلبگی

کسب قّوت علمی  .1

مقام معظم رهبری  در اهمیت تقويت علمى طاب مى فرمايد:
من مشهد درس رسائل و مكاسب می گفتم، هر چند وقت یک بار هم ما را می گرفتند، زندان می بردند، 
گردهای ما متفّرق می شدند؛ بعد كه از زندان می آمدیم، درس را شروع می كردیم، باز جمع می شدند  شا
كه ما آن روز از دستگاه  یژه ای  كتک خورِی و می آمدند؛ شوق مبارزه و مالحظه ی حال بنده -آن 
داشتیم- گاهی آنها را نسبت به این درسی كه ما به آنها می دادیم، دچار تردید می كرد؛ حاال جزئّیات 
فرمایش شیخ در مكاسب یا مثالً كفایه كه مراد از عبارت این است ]را وقتی می گفتم[، من می دیدم 
گر درس نخوانید نمی توانید  یز من! بدانید ا دچار تردیدند؛ همیشه من به اینها می  گفتم: بّچه های عز
می خواهید  گر  ا بخوانید.  درس  باید  است،  فطیر  بى مایه  می گفتم  اینها  به  باشید؛  خوبى  تأثیرگذار 
افكارتان، پیشنهادهایتان، خصوصّیات برجسته ای كه روحّیه ی شما بحمداهلل از آن برخوردار است، 
را جّدی  درس  باشید.   

ّ
مال باید  بخوانید،  درس  باید  باشید،  باسواد  باید  بگذارد،  تأثیر  در جامعه 

اداره می شود،  اینها  مانند  و  فّناوری  و  فّنی  پیشرفت های  براساس  دارد  دنیا  یید حاال  نگو ید؛  بگیر
مظّفر  منطق  كنید  فرض  یا  می خوانیم  عبداهلل 

ّ
مال حاشیه ی  كنید  فرض  مثاًل  یم  دار نشسته ایم  ما 

می خوانیم! نه، این منطق مظّفر را باید بخوانید؛ این كتاب نحو را یا كتاب صرف را به عنوان مقّدمه 

ْحِکــْم 
َ
ــِة أ َجّنَ

ْ
ــی ال

َ
َبَعــًة َو ُمــّرَ َمِعــی ِإل ْر

َ
ِحْکَمــِة َفاْحَفــْظ ِمْنَهــا أ

ْ
ٍف ِمــَن ال

َ
ْمــَت ِبَســْبَعِة آل

َّ
  َیــا ُبَنــّیَ َتَعل

َ
ــُه َقــال ّنَ

َ
ْوَصــی ِبــِه اْبَنــُه أ

َ
ْقَمــاَن ِفیَمــا أ

ُ
1 . ِفــی ِحَکــِم ل

ــَد َبِصیــٌر )شــیخ  اِق ــِإَن  الّنَ   َف
َ

َعَمــل
ْ
ْخِلــِص  ال

َ
ــَفَر َبِعیــٌد َو أ ــِإّنَ الّسَ اَد َف ــّزَ ــِر ال ْکِث

َ
َکُئــوٌد َو أ ــَة  َعَقَب

ْ
ــِإّنَ ال ــَك َف

َ
ــْف َحْمل ــِإّنَ َبْحــَرَك َعِمیــٌق َو َخّفِ َســِفیَنَتَك َف

مفیــد، الختصــاص، جلــد النــص، بعــض وصایــا لقمــان الحکیــم لبنــه، ص341(؛ در ســفارش  هاى لقمــان علیــه الســالم بــه پســرش آمــده 
کــن؛  کــن تــا بــا مــن بــه بهشــت بیایــی : کشــتی  ات را محکــم  اســت: اى پســرم! هفــت هــزار حکمــت آموختــه  ام ؛ اّمــا تــو چهــار تــا از آنهــا را حفــظ 
یــرا ســفر، طولنــی اســت. عمــل  یــاد بــردار؛ ز یــرا بــال رفتــن از گردنــه، ســخت اســت . توشــه را ز یایــت عمیــق اســت. بــارت را ســبك کــن؛ ز یــرا در ز

یــاب، بیناســت. یــرا ارز گــردان؛ ز را خالــص 
2 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص123.
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كه  كتاب اصول را باید بخوانید تا بتوانید به عنوان یک روحانی -  كتاب فقه را و  باید بخوانید؛ این 
كرد روحانی یعنی چه- اثرگذار باشید. باید درس خواند. ما در بین روحانّیون  حاال عرض خواهم 
كم نداشتند، اّما ازلحاظ علمی، نصاب الزم را نداشتند؛  كه ازلحاظ مبارزه چیزی  كسانی را داشتیم 
اینها نتوانستند تأثیر قابل توّجهی در پیشرفت این مبارزه یا در ایجاد این حركت عظیم بگذارند. آن 
كسی توانست كه - مثل امام- در حّد نصاب كامل بود. درس بخوانید! این توصیه ی اّول من است؛ 

ید. 1 درس را جّدی بگیر

كســب توان منــدی علمــى اســت. يكــى از  ــرای  تقويــت ادبيــاِت عربــى، يكــى از مقدمــات الزم ب

مى گويــد:  بهجــت آيــت اهلل  حضــرت  اطرافیــان 
روزی با پنج نفر از دوستان به محضر حضرت آقا ]آیت اهلل بهجت[ در منزلشان رسیدیم. ما را توصیه 
كردند و آن را برای همه الزم دانستند و فرمودند: ُترک و فارس ندارد.  كامل لغت عربى  گیری  به فرا
كه می توانند اعتقادات خود را مستدالً بدانند. باید یاد بگیرند و حداقل  همه بایستی به اندازه ای 
روزی نیم ساعت عربى بیاموزند. البته خیلی هم آسان است. ما خودمان آن را مشكل كرده ایم. مثالً 
كتب به جهت اثبات و تثبیت علم خود آن ها  یسندگان این  »صرف میر« و »صمدیه« و غیره را، نو
یر كرده اند؛ وگرنه با روشی آسان تر و ساده باید این ها برای مردم نوشته شود كه همه فرا بگیرند؛  را تحر
ل  چون در این زمان با روش های بسیار ساده، دین را از دست مردم می گیرند؛ و همه باید برای استدال
كه  كه بهایى شده بود، پرسیدند: چه شد  كردن منحرفین، لغت عربیه را بلد باشند. از یک نفر  و رد 
غ بهایى مرا تبلیغ به مرام خود می كرد؛ ولی من حرف های او 

ّ
گفت: مدتی بود یک مبل بهایى شدی؟ 

گفت: دو ركعت نماز بخوان.  گفتم: آری.  گفت: بلدی نماز بخوانی؟  را رد می كردم. یک روز به من 
گفتم: »سبحان ربى االعلی  من مشغول نماز شدم و چون به سجده نماز رسیدم و در حال سجده 
گفت: دیگر بس است. مقصود من حاصل شد. تو همیشه این طور نماز می خوانی؟  و بحمده«، او 
یى و در این  یرا یک عمر است این لفظ را می گو گفتم: آری. گفت: پس امروز حاجتت برآورده شد؛ ز
كه همه اجماع دارند بر این كه »اعلی« نام باب بهایى ها می باشد، و  كلمه »اعلی« هست  جمله، 
بان  »بحمده« یعنی به من بده )این شخص از اهالی روستایى در اطراف مشهد بود كه »بحمده« در ز
كه این باب و این دین را به من بده! و اینک  آن ها، یعنی به من بده(! پس تو از خدا می خواهی 
حاجت تو برآورده شد! و من باآلخره عاجز شدم و تسلیم گشتم و بهایى شدم. پس مالحظه می كنید 
كه با چه سادگی، این روستایى ساده دل را منحرف كردند! كه انسان از ادله آن ها به خنده می افتد.2

1 . بیانات در دیدار طالب حوزه های علمیه استان تهران، 1396/6/6.
2 . شمس الدین، حدیث دلتنگی، ص135-134.
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2. تالش طاقت فرسا در عرصه ی تعلیم و تربّیت

وقتــى عامــه ســید عــارف حســینى بــه وســیله ی حكومــت زندانــى شــد، راهپيمايــى عظیــِم 

گرفــت و عــده ای در زنــدان بــه ايشــان پيوســتند و ســید عــارف، در  كســتان شــكل  شــیعیاِن پا

كــرد و  بــه مطالبــات شــیعیان تمكیــن  از اين كــه دولــت  كــرد! بعــد  يــس  بــه تدر زنــدان شــروع 

ــا  كــرده ام و ت ــا  كاِس درس در زنــدان برپ گفــت: »مــن  كنــد، ســّید عــارف  خواســت ايشــان را آزاد 

ايــن درس تمــام نشــود، از زنــدان بيــرون نمى آيــم.«1 

كــه چنــد بهــار از جوانــى و میان ســالى خويــش را در حــوزه ی  ينــى[ بعــد از ايــن   ســید ]مهــدی قزو

ــه و ذوالكفــل در 
ّ
كــرد و راهــى شــهر حل ــه آموختــن ديــن پرداخــت، احســاس مســؤولیت  نجــف ب

ــه زهــد و  ــا رفتارهــاى آمیختــه ب گســترده اش، همــراه ب جنــوِب عــراق شــد. بيــان صريــح و دانــش 

كــه  گونــه اى  وارســتگى و تقــوا و مــردم دارى، تأثیــر خويــش را بــر مــردم آن ديــار آشــكار ســاخت؛ بــه 

گرايــش يافتنــد و افــزون بــر  گــروه بــه ســوى ايــن عالــم فرزانــه  گــروه  يــادى از اهــل ســّنت،  جمعیــِت ز

ــد - شــیعه شــدند.  ــه بودن ــا تشــّیع بيگان كــه ب صــد هــزار نفــر از اعــراب و عشــاير جنــوب عــراق - 

گرد نامــدارش میــرزا حســین نــورى ]صاحــب مســتدرک الوســايل[ مى نويســد: شــا
ه رفته بودم، مشاهده نمودم حّتی شیعیان 

ّ
ینی[ به خودم گفت: من در اوایل كه به حل سید ]مهدی قزو

با سایر  و  نمی دانستند  به نجف، چیزى  مردگان خود  بردن  بودن، جز  نشانه هاى شیعه  از  دیار  آن 
احكام و آموزه هاى مكتب شیعه، بیگانه و جاهل بودند. با تالش و كوشش او تحّول بسیار خوبى 

گرفتند3.2. كه بیشترشان در شمار شیعیان واقعی قرار  در آنان به وجود آمد 

3. انسان سازی

كه مقام معظم رهبری فرمود:  انسان سازی، وظیفه ی اصلى يک طلبه است؛ همان طور 
طلبه ی جوان وقتی كه وارد حوزه ی علمیه می شود و درس حوزه را می خواند و برنامه ی حوزه را عمل 
 نقشی 

ً
یند؛ نه لزوما كه بتواند در این حركِت عظیم مردمی نقش بیافر می كند، چشمش به این است 

كننده مثل نقش پیامبران. آن قدر آدم سازی و  گاهی بخش و هدایت  همانند نقش امام؛ نقش های آ
كند و در طول  گر یک روحانی هّمت خود را صرف  كه ا پرورش انسان های واال و باایمان مهم است 

کرمانشاهانی و علیگو، مجمع ملکوتیان، ص112؛ به نقل از: مجله شاهد یاران، ش50، ص48.   . 1
2 . نوری، مستدرک الوسائل، ج2، ص401.

گلشن ابرار، ج8، ص177-176. 3 . جمعی از پژوهشگران، 
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كار بزرگی را انجام داده است. طلبه ی جوان  زمان بتواند تعدادی انساِن مناسب و استوار را بسازد، 
و فاضل جوان به فكر آن است كه در این حركت عظیم مردمی، در این خّط مستقیمی كه نظام الهی 
كند و  و اسالمی به سمت آن سرانجاِم بسیار درخشان و بزرگ خود حركت می كند، بتواند نقش ایفا 

این حركت را حتمّیت و تسهیل ببخشد.1 

3. آزاداندیشی

گردان خــود منتقــل مى كــرد و از آنــان مى خواســت  حضــرت امــام روح آزادانديشــى را بــه شــا

كــه مطالــب را تعّبــدی نپذيرنــد. مرحــوم آيــت اهلل ابوالقاســم خزعلــى مى گوينــد:
امام در درس با بزرگان علمی كه در مسیر قرون، فكر را به اوج بلندی رسانده بودند، پنجه می افكندند 
یت  گردان و دوستان و همكاران ما هم از درس ایشان تغذیه می كردند و تقو و از عهده برمی آمدند. شا
می افكندند،  پنجه  و  داشتند  علمی  مبارزه ی  علمی  بزرگان  با  كه  حال  همان  در  ایشان  می شدند. 
ید. فكر بكنید،  ید، تعّبدی نپذیر كه می شنو گردان می فرمودند: حرف مرا  برای ایجاد شجاعت در شا
گفته  گفته است. استاد  یید استاد  ید و نگو ل بكنید، در مقام بحث، فكرتان را آزاد نگه دار استدال

ید.2 كار بینداز باشد. خودتان فكرتان را به 

4. تقویت بنیان های اعتقادی جوانان

شــما ]طــاب[ امــروز بــا ايــن چالــش ]تبیيــن و تعلیــم ديــن در ابعــاد مختلــف، از جملــه رشــد 

ــت از  ــوارتر اس ــر و دش ــما مهم ت ــأله ی ش ــد و مس ــبهات[ مواجه اي ــع ش ــردم و رف ــل م ــر و عق دادن فك

كــه در طــول  مســأله ی عامــه ی حلــى يــا مســأله ی عامــه ی مجلســى يــا مســائل علمــای بزرگــى 

ــه وســیله ی  ــه فقــط ب ــكار باطــل، ن ــروز نشــر اف ــل مقايســه نیســت. ام ــا آن  هــا قاب ــد. ب ــخ بوده ان ي تار

ــای  ــام روش ه ــواع و اقس ــت و ان ــون، اينترن ــو، تلويزي ــل رادي ــراوان - مث ــِى ف ــاط جمع ــای ارتب ابزاره

در  امــروز  مى شــود.  اســتفاده  هــم  هنــری  شــیوه های  از  بلكــه  مى گیــرد،  انجــام   - الكترونیكــى 

مســتقیم  غیــر  اين كــه  بــرای  مى ســازند؛  گران قیمــت  فیلم هــای  و  مى كننــد  خــرج  پــول  دنیــا 

كننــد يــا فكــری را از ذهن هــا بيــرون بياورنــد. يكــى از مهم تريــن نقــاط  فكــری را وارد ذهن هــا 

كارهــا، افــكار دينــى و به خصــوص افــكار اســامى اســت. البتــه بعــد از برپــا شــدن  آمــاج ايــن 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در جمع اساتید، فضال و طالب حوزه ی علمیه ی قم در مدرسه ی فیضیه، 1379/7/14.
2 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج3، ص39.
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گرفتــه اســت. شــما  جمهــوری اســامى، به خصــوص افــكار شــیعه هــم آمــاج همیــن چیزهــا قــرار 

يــا در امريــكا  بــه وســیله ی صهیونیســت ها،  كــه در ســرزمین فلســطین  شــايد شــنیده باشــید 

ی آرا و اليه هــای فكــری و شــكل  كســانى رو كنفرانس هــای شیعه شناســى تشــكیل مى شــود و 

كننــد.  كــه بتواننــد بــا شــیعه مبــارزه  اجتماعــى شــیعیان تحقیــق مى كننــد. ايــن بــرای ايــن اســت 

ــد. كنن ــارزه  ــا او مب ــد ب ــا بتوانن ــند ت ــیعه را بشناس ــد ش باي

گاهــى  يــد، مى بينیــد جــوان خــوِب مــا هــم  گــر در میــان جوانــان برو يــاد اســت. شــما ا شــبهات ز

در ذهنــش شــبهه وجــود دارد. ايــرادی هــم نــدارد؛ شــبهه بــه ذهــن همــه مى آيــد. نبايــد بــه جــوان 

كارگــر شــد، شــبهه بــه ذهــن مى آيــد. بــر  كــه تــو چــرا شــبهه داری. وقتــى ذهــن فّعــال و  گرفــت  ايــراد 

كنیــم. چالــش  كــه ايــن شــبهه ها را بــا پيشــگیری يــا بــا درمــان برطــرف  عهــده ی مــا طلبه هاســت 

عمــده ی امــروز شــما ايــن اســت؛ چــه  كار مى خواهیــد بكنیــد؟ خطــاب مــن، هــم بــه بــزرگان 

كار مى خواهیــد بكنیــد؟ درس را  ــه طــاب و فضــای جــوان حوزه هــا. چــه  حوزه هاســت، هــم ب

كفايــه و درس هــای خــارِج معمــول  بايــد خوانــد. يقینــًا مطــّول و شــرح لمعــه و رســائل و مكاســب و 

 گفتــم بى مايــه فطیــر اســت. علــوم عقلــى كام و فلســفه حتمــًا الزم 
ً

ســنتِى مــا الزم اســت. مــن قبــا

كافــى نیســت. مــا در  كافــى هــم هســت؟ مــن بــه شــما عــرض مى كنــم: نــه،  اســت؛ امــا آيــا اين هــا 

كــه در حوزه هــای مــا بحمــدهلل از دوره ی  ق فكــری ای را 
ّ

كارِی خــود، بايــد جريــان خــا برنامه هــای 

ــری  ــق بيش ت ــعت و عم ــت، وس ــرده اس ك ــدا  ــم پي ــاع ه ــدودی اّتس ــا ح ــده و ت ــروع ش ــا ش ــل از م قب

ــم پيــدا شــد. ايشــان،  كســى مثــل مرحــوم عامــه ی طباطبايــى در حــوزه ی علمیــه ی ق بدهیــم. 

هــم فقیــه بــود و هــم اصولــى؛ هــم مى توانســت درس خــارج فقــِه مفّصلــى بدهــد؛ هــم مى توانســت 

كــه  كاری پرداخــت  ــه  كنــد؛ امــا او ب درس خــارِج اصــول مفّصلــى ترتیــب دهــد و فضــا را جمــع 

بــر اين كــه اين هــا الزم  آن روز آن را الزم مى دانســت. بعــد هــم حــوادث و وقايــع شــهادت داد 

كاذب »ماركسیســتى« را در ذهن هــا  كــه دارنــد تفكــرات و فلســفه ی  گفــت مــن مى بينــم  اســت. او 

ــا توضیــح المســائل اين هــا را پاســخ دهیــم. توضیــح المســائل جــای  جــا مى دهنــد. نمى شــود ب

خــودش را دارد. جــواب ايــن شــبهه ها را بــا چیــز ديگــری بايــد داد. ايشــان »اصــول فلســفه و روش 

كــه شــهید  كاری  رئالیســم« را نوشــت. يكــى از تربيت شــده های او مرحــوم شــهید مطهــری اســت. 
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كننــد؛ و  كــرد، امــروز بايــد همــه ی فضــای جــوان درصــدد باشــند خــود را بــرای آن آمــاده  مطهــری 

كننــد.  گــر آمــاده هســتند، اقــدام  ا

ذهنیــت  ســؤاالت  عمده تريــن  و  كــرد  نــگاه  جامعــه  ذهنیــت  عرصــه ی  بــه  مطهــری  شــهید 

كشــید و آن هــا را بــا تفّكــر اســامى  كشــور را بيــرون  كــرده و روشــنفكر  جامعــه ی جــوان و تحصیــل 

كــرد و پاســخ آن هــا را در ســطوح مختلــف در مقابــل  و فلســفه ی اســامى و منطــِق قرآنــى منطبــق 

گرايــش بــه ماديگــری بگیريــد -  گذاشــت؛ از مســأله ی عــدل الهــى و قضــا و قــدر و علــل  افــراد 

ــه  ــوط ب ــائل مرب ــا مس ــان، ت ــه زن ــوط ب ــائل مرب ــا مس ــت - ت ــى اس ــى و عقل ــر ذهن ــائل، بيش ت ــه مس ك

ــا. آن روز  ــردن ذهن ه ك ــن  ــرای روش ــود ب ــى ب ــم تاش ــن ه ــه اي ك ــام،  ــران و اس ــل اي ــات متقاب خدم

گفــت نــه، اســام  كننــد. ايشــان  گرايــِش ايران مــداری مى خواســتند بــا اســام مبــارزه  عــده ای بــا 

كــرده. »خدمــات متقابــل ايــران و اســام«  كــرده؛ ايــران هــم بــه اســام خدمــت  بــه ايــران خدمــت 

كتــاب »عــدل الهــى« شــهید مطهــری. مرحــوم شــهید مطهــری نمونــه ی  كــه  همان قــدر ارزش دارد 

كاِر درســت  كــه مى توانــد در چالــش اول،  يــك شــخصیت روحانــِى متناســب بــا زمــان اســت 

يــم.  بكنــد و اقــدام بجــا انجــام دهــد. البتــه شــبیه ايشــان بــاز هــم داشــتیم و بحمــدهلل امــروز هــم دار

كارهــا مشــغول هســتند؛ خــوب هــم مشــغول هســتند. مــن بــا  امــروز در قــم فضــای جوانــى بــه ايــن 

بعضــى از آن هــا و آثارشــان آشــنايم؛ امــا ايــن در حوزه هــای مــا بايــد بــه صــورت يــك جريــان اصیــل 
كننــد.1 در بيايــد. همــه بايــد خــود را بــا ايــن حركــت و ايــن جريــان آشــنا 

ايــن روحیــه ی دلســوزی بــرای حفاظــت از عقايــد نســل جــوان، حّتــى از دوران تحصیــل در 

كــه در آن دوران بــه تأســیس تشــّكل هايى از  گونــه ای  مرحــوم آيــت اهلل ايــازی وجــود داشــت؛ بــه 

كردنــد. ايشــان مى فرماينــد: جوانــان بــرای مقابلــه ی فكــری بــا منحرفــان اقــدام 
كه حوزه تعطیل بود، به زادگاهم  كه در قم اشتغال داشتم، در هر سال تابستان  در طول سال هایى 
می آمدم. فقط سه تابستان با بعضی از دوستاِن طلبه در مدرسه ی مروی تهران بودم. در شمال به 
گاهی فصل تابستان، مصاّدف با ماه مبارک  قدر امكان بیكار نبودم، بلكه مطالعات جنبی داشتم و 
رمضان بود و شب ها پس از اقامه جماعت در مسجد كاظمی »رستمكال« كه در مجاورت خانه ی ما 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از روحانیون استان همدان ، 1383/4/15.
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بود، منبر می رفتم. در غیر ماه مبارک، بنا به درخواست عده ای از مؤمنان، از مرحوم آیت اهلل كوهستانی 
و صالح دید معظم له، در مسجد جامع »رستمكال« نماز مغرب و عشا اقامه ی جماعت می كردم و 
احزاب  تشكیل  بازار  روزها،  آن  در  داشتند.  فّعال  كهن ساالن شركت  و  از جوانان  فراوانی  جمعّیت 
یژه  كرده و عضوگیری می كردند؛ به و سیاسی داغ بود و به نام های مختلف سیاسی، جوانان را جذب 
كه یكی از احزاب چپ »ماركسیست« بود و »ارتش سرخ« از آن ها حمایت می كرد. »حزب توده« 

كه پیش آمده، جوانان ما به انحراف  كه با این وضعی  در همین موقع، احساس مسؤولیت نمودم 
كشیده می شوند و عقاید مذهبی آن ها را تضعیف می كنند؛ لذا الزم است یک گروه اسالمی از جوانان 
دیگر  بر  قیامت  در  كه  هیأت مذهبی  عنوان  به  بلكه  عنوان حزبى،  نه تحت  كرده،   تحصیل 

ً
نسبتا

گروه ها حّجت بوده و دارای منطق اسالمی قوی باشند، تربیت كنیم تا بتوانند در مناظره با گروه های 
پاسخ مثبت  كه شایستگی داشتند،  نمودم و جوانانی  لذا پیشنهاد  كنند.  را مجاب  مختلف، آن ها 
كالس درسی به عنوان بحِث اصول عقاید اسالمی و فروِع  دادند و هیأتی تشكیل شد و برای آنان 

فقهی ایجاد نمودم.1

5. آشنایی با شبهات و پاسخ گویی به آن ها

يــس در حــوزه،  آقــای ]آيــت اهلل لطــف اهلل[ صافــى ]گلپايگانــى[ بــا وجــود مشــغله های زندگــى، تدر

و فعالیت هــای ديگــر اجتماعــى، هم چنــان در درس هــای  قــرآن  كاس هــای تفســیر  تشــكیل 

آيــت اهلل بروجــردی شــركت مى كــرد و جــزو هیــأت اســتفتای ايشــان بــود. در آن زمــان، آقــای 

ــى  كار اصل ــود.  ــتفتا ب ــأِت اس ــرد در هی ــن ف ــايد جوان تري ــت و ش ــر نداش ــال بيش ت ــى س ــى س صاف

كــه در جلســه ای دور هــم مى نشســتند و پرســش های شــرعى و فقهــى را  هیــأِت اســتفتا ايــن بــود 

مطــرح مى كردنــد و بــا توافــق همــه ی اعضــا و بــا اســتناد بــه مبنــای فقهــى آقــای بروجــردی، جوابــى 

بــرای آن تهیــه مى كردنــد. آن گاه بــه خدمــت آقــای بروجــردی مى رفتنــد و اســتفتائات را همــراه بــا 

گاه نیــز جنبه هــای  گاه پاســخ ها را مى پذيرفتنــد و  پاسخ هايشــان بــرای آقــا مى خواندنــد. آقــا هــم 

ــد. ــرای آن مى فرمودن ديگــری ب

ــود و همــه ی اعضــا دور هــم جمــع شــده و مشــغول بررســى  ــأِت اســتفتا ب  آن روز، جلســه ی هی

گهــان حــاج آقــا احمــد بروجــردی، پســر آقــای بروجــردی بــا ناراحتــى وارد  كــه نا اســتفتائات بودنــد 

1 . امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص73.
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اتــاق شــد و بعــد از عذرخواهــى از اعضــا، بــه آقــای صافــى گفــت: »آقــا فرمودنــد بعــد از تمــام شــدن 

ی بعــد از گفتــن پيــام آقــا  يــد. مطلــب مهمــى پيــش آمــده اســت.« و جلســه، بــه خدمــت ايشــان برو

بــه ســرعت از اتــاق بيــرون رفــت.

گفــت: »تــوی  كــه تمــام فكــرش پيــش حرف هــای حــاج آقــا احمــد بــود، بــا خــودش  آقــای صافــى 

ــى و  ــا ايــن حــد، او را عصبان ــا احمــد را مى شناســم، هیــچ وقــت ت كــه حــاج آق ايــن چنــد ســالى 

كــرد همــه ی حــواس  ناراحــت نديــده ام. احتمــااًل اتفــاق مهمــى افتــاده اســت.« آن وقــت ســعى 

كــه بــه نظــر او، يكــى از طوالنى تريــن جلســات هیــأت  كنــد. جلســه ای  خــود را معطــوف بــه جلســه 

ی تنــگ و  ی زودتــر از بقیــه از جلســه بيــرون آمــد. از يــک راهــرو كــه تمــام شــد، و اســتفتا بــود. جلســه 

كارش نشســته و تــوی فكــر بــود.  گذشــت و بــه اتــاق آقــا رســید. آقــای بروجــردی پشــت میــز  يــک  بار

ی میــز بــود، برداشــت و بــه او داد. كــه رو كــه وارد شــد، آقــا مجلــه ای را  آقــای صافــى 

كه علیه اسام ننوشته اند! يد. ببینید چه چیزها  - يک نگاهى به اين مقاله بينداز

ی میــز  كــرد. مجلــه برايــش آشــنا بــود. بارهــا آن را رو گرفــت و بــه آن نــگاه  آقــای صافــى مجلــه را 

كــه ايــن مجلــه از هنــد بــرای آقــا مى آيــد. نگاهــى بــه عبــارت بــاالی  آقــا ديــده بــود. او مى دانســت 

مقالــه انداخــت: »تأثیــر بــودا در مذهــب اســام.«

ــت ناراحتــى آقــای بروجــردی و حــاج آقــا احمــد را فهمیــده بــود. مقالــه را خوانــد و 
ّ
حــاال عل

گرد جــوان خــود را نــگاه  كــه بــا افتخــار ســر تــا پــای شــا كنــاری ايســتاد. آقــا همان طــور  منتظــر، 

كــه هــر چــه زودتــر يــک جــواب بــرای ايــن مقالــه بنويســى  گفــت: »پســرم، از تــو مى خواهــم  مى كــرد، 

ــرای مجلــه بفرســتم.« ــا ب ت

- اما آخر... آقا من ... !

گــر  كــه مى توانــى. مــن بــه قلمــت ايمــان دارم. پــس زودتــر بــرو و جــواب آن را بنويــس. ا - مى دانــم 

كتابــى، چیــزی هــم خواســتى، بگــو تــا حــاج احمــد برايــت بيــاورد.

كــه هــر چــه زودتــر، جــواب آن مقالــه را بــرای  آقــای صافــى حرفــى نــزد. پذيرفــت و قــول داد 

يــادی دربــاره ی بــودا، چگونگــى  كتاب هــای ز آقــا بيــاورد. او آن شــب تــا صبــح بيــدار مانــد و 

شــكل گیری آن و جايــگاه اســام خوانــد و فــردای آن روز جــواب مقالــه را نوشــت و بــرای اســتاد برد. 
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گردش زد. او از اعتمــاد بــه نفســى  ی شــانه ی شــا اســتاد بعــد از خوانــدن جــواب مقالــه، دســتى رو

گلپايگانــى مــوج مــى زد، احســاس شــادی مى كــرد. كنجــكاو آن جــوان ريزنقــِش  كــه در چهــره ی 

كار مهم برمى آيى؛ مى دانستم. كه از عهده ی اين  - احسنت پسرم! احسنت! مى دانستم 

ــر ُپســت شــود. مدتــى  كــرد و دســتور داد تــا جــواب مقالــه، هــر چــه زودت آن وقــت مقالــه را امضــا 
كــه جــواب مقالــه در آن چــاپ شــده بــود، بــه دســت آقــای بروجــردی رســید.1 بعــد، مجلــه 

كیــد مى كــرد خــوب درس بخوانیــد تــا بــه  آيــت اهلل میانجــى همیشــه بــه طلبه هــا ســفارش و تأ

كشــور ايــران ســرازير شــده، پاســخ گو باشــید. روحانــى بايــد  كــه مثــل بــاران بــه  شــبهه های فراوانــى 

ــه چــاپ  ــام اســام در جامعــه مطــرح مى شــود و ب ــه ن كــه ب كــه ايــن مطلــب  ــد، ببینــد  دقــت نماي

كــه ُمهــر  مى رســد، مطابــق معیارهــای واقعــى هســت يــا نــه؟ روحانــى وظیفــه اش ايــن اســت 

كــه خــوب درس بخوانــد. ســپس فرمودنــد:  اســتاندارد بــه آن مطالــب بزنــد و الزمــه اش ايــن اســت 

كرديــم.  كوچكــى دربــاره ی توحیــد در اصفهــان چــاپ شــده بــود. آوردنــد و مطالعــه  جــزوه ی 

ــچ  ــه هی ك ــب  ــن مطال ــت! اي ــود داش ــى وج ــكال اساس ــت اش ــل، بيس ــه ناقاب ــد صفح ــن چن در اي
ــود.2 ــان داده مى ش ــورد جوان ــه خ ــدارد، ب ــام ن ــول اس ــا اص ــى ب ارتباط

ی  شهید بهشتى از آغاز طلبگى، خود را مسؤول پاسخ گويى به شبهاِت جوانان مى دانست. و

مى گويد:
كوتاهی بود  من خوب یادم می آید زمانی كه خیلی جوان بودم، شاید 16-17 سالم بود. یک مدت 
مسائل  پیرامون  می كردند  بحث  من  با  دبیرستانی ام  هم كالسی های  می خواندم.  طلبگی  درس  كه 
»آقا  و می پرسیدند، می گفتند:  بودند  كرده  آن ها  در ذهن  موقع  آن  كه  از حرف هایى  یكی  اسالمی. 
كه آن جا به او حمله  آیا می دانست  حضرت علی وقتی از خانه می خواست به مسجد بیاید، 
گر می دانست یا احتمال قابل مالحظه ای می داد و قرائن نشان می داد، چطور  می كنند یا نه؟ ُخب، ا
بى پروا به مسجد آمد كه شهید بشود و عالم اسالمی، علی را از دست بدهد؟« پاسخی كه آن زمان 
كه پس رو و پیش رو را نفی می كرد.  كه علی در آن خط حكومتی بود  به آن ها می گفتم این بود 
گر از آن خط منحرف می شد و در خط پس رو و پیش رو می افتاد، می دید آرمانش قربانی شده و  ا
كه  علی ترجیح می داد، علی قربانی بشود، ولی آرمانش قربانی نشود! این هنوز در ذهن من مانده 

گلپایگانی، ص26-24. 1 . اعتمادی، حیات نیکان )11(: آیت اهلل لطف اهلل صافی 
2 . حسن زاده، اسوه پارسایان، ص72.
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آن موقع ها در همان سنین به این هم سن و سال ها مطلب را این جور می گفتم و وجدان آن ها هم 
می پذیرفت.1

آيــت اهلل مجتهــدی هــم، طــاب را بــه آمــاده شــدن بــرای پاســخ گويى بــه شــبهات فراخوانــده و 

گــون را الزمــه ی آن مى داننــد: گونا مطالعــات 
یرا شما با آن ها  یون بنشینید؛ ز یز شما طالب علوم دینیه، نباید مثل دیگر اهِل خانواده تان پای تلو
امروز، جوانان  یرا جوانان  ز ید؛  و مطالعه شو و مشغول درس  ید  برو اتاقی  بلكه داخل  ید،  دار فرق 
تی برای ایشان مطرح می شود و فقط با خواندن كتاب های حوزه و درسی،  روشنفكری هستند و سؤاال
كتاب های درسی، و به  كنار  نمی توان پربار بود و باسواد شد و جواب سؤاالت آن ها را داد؛ بلكه در 
یال و دور هم جمع شدن و وقت را به بطالت گذراندن، كتاب های مختلف را  جای دیدن فیلم و سر
ل كنید. هر چه انسان بر روی آیات و روایات دقت  مطالعه كنید تا در صحبت هایتان به آن ها استدال
یش بیش تر باز می شود  و تحقیق كند و در آن ها تعّمق كند، درهای علوم و معارف بى پایان الهی به رو

یاد می شود.2 و نوِر علم وقتی در دل قرار بگیرد، ارتباط انسان با ائمه ی اطهار هم ز

بــه  نیــز اســتفاده شــد، پاســخ گويى   انقــاب بيانــات رهبــر معظــم  از  كــه  البتــه هم چنــان 

ــا فنــون پاســخ گويى اســت. ــوی و آشــنايى ب ــى اعتقــادی ق شــبهات نیازمنــد برخــورداری از مبان

6. روشنگری در فتنه ها

كــه فتنــه وجــود  كــه تبلیــغ آن جــا معنــا مى دهــد، جايــى اســت  مهم تريــن برهــه ای و زمــان و مكانــى 

ــه  ــوط ب داشــته باشــد. بيش تريــن زحمــت در صــدر اســام و در زمــان پيغمبــر، زحمــات مرب

كــه از درگیــری و چالــش  منافقیــن بــود. بعــد از پيغمبــر، در زمــان امیرالمؤمنیــن زحماتــى بــود 

كــه مّدعــى اســام بودنــد، بــه وجــود مى آمــد. بعــد هــم همین جــور؛  حكومــت اســامى بــا افــرادی 

كــه جنــگ بــدر   آن وقتــى 
ّ

در دوران ائمــه هــم همین جــور؛ دوران غبارآلودگــى فضــا. و اال

ــمنانى  ــا دش ــوند، ب ــر مى ش ــرد حاض ــای نب ــه در میدان ه ك ــى  ــت؛ آن وقت ــوار نیس كار دش ــت،  هس

كار دشــوار نیســت. آن وقتــى مســأله مشــكل  كــه مشــخص اســت ايــن دشــمن چــه مى گويــد، 

كــه اين هــا مّدعــى اســامند و معتقــد  كســانى واقــع مى شــود  كــه امیرالمؤمنیــن در مقابــل  اســت 

1 . ابراهیم زاده، بهشتی در زمین، ص16-15.
2 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص483.
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كــه معتقــد بــه اســام هــم نباشــند، از اســام برگشــته باشــند؛  بــه اســام هــم هســتند. اين جــور نبــود 

ــن،  ــد. اي ــان مى ده كار دستش ــانى  ــای نفس ــد، هواه ــط مى رون ــام؛ راه را غل ــه اس ــد ب ــه، معتقدن ن

كــه اصحــاِب عبــداهللَّ  بــن  كــه افــراد را بــه شــبهه مى انــدازد؛ بــه طــوری  مشــكل ترين وضــع اســت 

 مســعود مى آينــد خدمــِت حضــرت، مى گوينــد: »ِاّنــا َقــد َشــَككنا ِفــى َهــذا الِقتــال!«1 چــرا بايــد 

ــه  يان ــل مور ــامى را مث ــه ی اس ــح جامع ــت صحی ــه ی حرك ــواص، پاي ــِک خ ــن ش ــد؟ اي كنن ــک  ش

كننــد، اســاس  كننــد و شــک پيــدا  كــه خــواص در حقايــِق روشــن ترديــد پيــدا  مى جــود. اينــى 

كار امیرالمؤمنیــن، ايــن اســت. امــروز هــم همیــن اســت. امــروز  كارهــا را مشــكل مى كنــد. مشــكِل 

كــه نــگاه  كنیــد، همین جــور اســت؛ در ســطح داخــل جامعــه ی خودمــان  كــه نــگاه  در ســطح دنیــا 
كنیــد، همین جــور اســت. تبیيــن الزم اســت.2

7. شناخت ارزش ولیت فقیه

كــه مظهــر آن  شــاخص مهــم ديگــر مكتــِب سیاســى امــام بزرگــوار مــا، پاســداری از ارزش هاســت، 

كردنــد. از اول انقــاب اســامى و پيــروزی  را امــام بزرگــوار در تبیيــن مســأله ی واليــت فقیــه روشــن 

كرده انــد مســأله ی واليــت فقیــه را نادرســت،  انقــاب و تشــكیل نظــام اســامى، بســیاری ســعى 

كننــد؛ برداشــت های خــاف واقــع و دروغ و خواســته ها و توقعــات  بــد و برخــاف واقــع معرفــى 

گاهــى مى شــنويد  غیرمنطبــق بــا متــن نظــاِم سیاســى اســام و فكــر سیاســى امــام بزرگــوار. اين كــه 

ــت.  ــروز نیس ــه ام ــوط ب ــد، مرب كنن ــا را مى پرا ــن حرف ه ــمنان اي ــذوِب دش ــای مج تبلیغات چى ه

از اول، همیــن جريانــات و دســت آموزها و تبلیغــاِت ديگــران، ايــن حرف هــا را مطــرح مى كردنــد. 

كشــور نیســت.  ... واليــت فقیــه - طبــق قانــون اساســى مــا - نافــى مســؤولیت های اركان مســؤول 

كشــور غیرقابــل ســلب اســت. مســؤولیت دســتگاه های مختلــف و اركان 

واليــت فقیــه، جايــگاه مهندســى نظــام و حفــِظ خــط و جهــت نظــام و جلوگیــری از انحــراف بــه 

چــپ و راســت اســت. ايــن اساســى ترين و محوری تريــن مفهــوم و معنــای واليــت فقیــه اســت.3 

یم. )ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج3، ص186؛ مجلسی، بحاراألنوار، ج32، ص406( 1 . ما در حقانیت این جنگ شک دار
2 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از اساتید، فضال و طالب نخبه ى حوزه ى علمیه ى قم، 1389/8/2.

3 . بیانات مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره(، 1383/3/14.
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امروز حكومت اسامى و واليت فقیه جزو واضحاِت فقه اسامى و اعتباراِت عقايى است؛ 

گر انسان بخواهد با تكیه به اعتبارات عقايى حرف بزند، اين نظريه جزو روشن ترين و  يعنى ا

گون - با تشبیه آن به حكومت  واضح ترين و قابل دفاع ترين نظريه هاست؛ اما اين را با شیوه های گونا
كلیسا و حكومت سلطنتى و غیره - در ذهن ها مخدوش مى كنند. اين ها مبارزه الزم دارد. 1

ــود و از  ــرده ب ك ــى درک  ــه خوب آيــت اهلل مدنــى منزلــت بلنــد رهبــری را در جامعــه اســامى ب

ــرای جهــان اســام الزم مى دانســت.  آغــاز دوران طلبگــى، وجــود يــک مركــز دينــى و سیاســى را ب

كــه »هركــس بــا پيشــوايان و رهبــران دينــى، مخالفــت ورزد، بــه عذاب هــای  او بــر ايــن اعتقــاد بــود 

ی در ايــن خصــوص مى گويــد: گرفتــار مى شــود«. و ی  دنیــوی و اخــرو
رهبران راستین، به طرف خودشان دعوت نمی كنند. نمی خواهند به مقام و ثروت های شخصی خود 
بیفزایند. فقط می خواهند آشنایى خلق با خدا كامل باشد و راه را نشان دهند؛ به آن حّد كه انسان ها 

بتوانند رابطه شان را با خداوند - تبارک و تعالی - محكم سازند.2

يــد و خاضعانــه خــود را مطیــع امــام ســاخته بــود و  او بــه امــام خمینــى نیــز عشــق مى ورز

مى گفــت:  خالصانــه 
ما تمام دنیا را با یک انگشت رهبر عوض نمی كنیم.3

گاهى هــا از ارزش واليــت فقیــه و شــخص رهبــری  كــه از دقیق تريــن آ آيــت اهلل مصبــاح يــزدی نیــز 

برخــوردار اســت، مى فرمايــد:
یم و فقط خدا را شكر كنیم كه خدا چنین رهبری را به  گر امثال بنده، شبانه روز تسبیح به دست بگیر ا

ما داده، واهلل معتقدم كه از عهده ی شكر این نعمت برنمی آییم!4

يكى از دوست داران شهید بزرگوار آيت اهلل دستغیب، در بيان خاطره ای مى گويد:
سال آخر عمر بابركت عارف ناسک، شهید آیت اهلل سید عبدالحسین دستغیب بود. بنده به لحاظ 
كردستان پیش آمده بود - از جمله استانداری وابسته به حزب جمهوری  كه در  معضالت خاّصی 
منصوب شده بود كه در منطقه با جمع ما و نیروهای نظامی و انتظامی ناهماهنگ بود و هر چه هم به 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با طالب مدرسه ی علمیه   آیت اهلل مجتهدی، 1383/3/22.
گلبرگ، ش43، شهریور1382. 2 . »شهادت آیت اهلل مدنی، جلوه اخالص«، مجله 

3 . همان.
کــد خبــر: 25652،  4 . خبرگــزاری رجــا، ســخنرانی آیــت اهلل مصبــاح یــزدی در جشــن عمامه گــذاری طــالب مدرســه ی معصومیــه ی قــم، 

.1388/9/18 یــخ:  تار
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كشور از ایشان حمایت می كردند  باال منتقل می كردیم، مؤثر واقع نمی شد و هم چنان برخی از بزرگان 
كنم. وقتی هماهنگ شد و خدمت حضرت  گرفتم مطلب را به حضرت امام منتقل  -، تصمیم 
امام رسیدم، هم حیا كردم و هم در محضر ایشان از طرح این مسائل پشیمان شدم. لذا مصّمم 
شدم، حل مشكالت را از راه های دیگری پیگیری كنم. چون از نظر روحی به شدت متأثر شده بودم، 
كه با آیت اهلل دستغیب داشتم، به شیراز رفته و به محضر  یژه ای  به نظرم رسید با ارادت و ارتباط و

قدسی ایشان برسم، شاید مقداری آرام بگیرم.
بدون  و  تنها  كه وجود داشت،  و خطراتی  منافقین  ترورهای  اوج  در شرایط  بودم،  ناراحت  از بس 
و صبح  رفتم  هتلی  به  استراحت  برای  رسیدم.  به شیراز  نیمه  شب  از  بعد  رفتم.  به شیراز  محافظ 
ایشان  وارد شدم، مسؤول دفتر  رفتم. وقتی  بزرگوار  به دفتر آن شهید  قبلی  اّول وقت، بدون اطالع 
گفتند: آقا بعد از نماز صبح  كجا شناختید یا مطلع شدید؟  گفتم: از  پرسیدند: شما فالنی هستید؟ 
از  عجیب تر  ید!  نگذار دیگری  مالقات  من  برای  می آید.  فالنی  صبح،  اّول  امروز  فرمودند:  من  به 
گره قلبی من قبل از طرح مشكل بود. ایشان در همان ابتدای  گشودن  این اطالِع غیبِی آن بزرگوار، 
صحبت و قبل از این كه بنده مشكالت خاّص خود و منطقه را شرح دهم، به من فرمودند: فالنی! 
كه  كه در این دنیا، خداوند عزوجل نصیب بعضی انسان ها می كند،  ین نعمتی  به نظر شما عالی تر
تر از آن نیست، چیست؟ عرض كردم: خود حضرت عالی بفرمایید. فرمودند:  رنگی بهشتی دارد و باال
كه خداوند،  كه خود مظهر والیت الهی نیستند، این است  ین نعمت برای انسان های عادی  تر باال
زندگی عادی دنیوی آن ها را با شكل دادن حكومت والیى در زمانشان تحت والیت خود قرار دهد كه 
خواب و خوراک، تالش و عبادت و همه چیز آن ها تحت والیت، سامان داده شود. این نعمت در 
گرفته است. امروز با والیت امام خمینی  یخ[ برای انسان ها شكل  كمتری ]از تار مقطع های محدود و 
 

ّ
كل گسترده شده، خداوند، این نعمت را به  كه با تشكیل حكومت، سایه اش بر همه ی زندگی ما 

جامعه ی ما عطا فرموده است.
یه افتادند و بعد فرمودند: من مثل روشنی این روز و آفتاب، والیت این امام بزرگوار را،  گر ایشان به 
والیت ائمه معصومین و والیت معصومین را، والیت خدا می دانم. بعد ادامه دادند: ماها 
یم و از هیچ چیزی نباید گله ای داشته باشیم. از  كه نماینده ی امام هستیم، در مركز این نعمت قرار دار
ناراحتی روحی ای كه داری، استغفار كن! در برابر این نعمت اصلی و بزرگی كه خداوند به خصوص 

نصیب ماها كرده، این گرفتاری ها، َهْون و ناچیز است.
این مالقات شاید حدود دو هفته ای قبل از شهادت ایشان بود. بعد از صحبت با بنده، جمعی از 
یزان بسیجی كه در عملیاتی زخمی شده بودند، پس از گذارندن معالجه و ترخیص از بیمارستان،  عز
خدمت ایشان رسیدند. این شهید بزرگوار به آنان فرمود: جای زخم های بدن شما، هم نور قیامت 
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است و هم شافع دیگران در روز جزا.
یختند، فرمودند: چون خداوند نعمت این زخم ها را نصیبتان  كه اشک می ر سپس ایشان در حالی 
كه  كنید؛ تا خداوند مرا  كرده، به شكرانه ی این نعمت، در شب جمعه ی این هفته، برای من دعا 
اقل با چند زخم در بدنم، كه در راه او به وجود  توفیق رفتن به جبهه و آن گونه شهادت ها را ندارم، ال

آمده باشد، بپذیرد.1

    در فرازی از وصیت نامه ی شهید حجت االسام عبداهلل میثمى آمده است:
یِت  كرده در دسته بندی ها و جبهه بندی های مذهبی بیفتید كه معنو یزم! ... نكند خدای نا برادران عز
گهان می بینید از روحانیت به جز لباسش برایتان نمانده است.  گرفته می شود؛ نا روحانیت از شما 
گرداب  ید. در  یب نخور كنید به نایب امام زمانتان تا فر ید. فقط نگاه  به این طرف و آن طرف ننگر
یى ها ایمان را می خورد و انسان را از روحانیت  غیبت ها و تهمت ها نیفتید؛ خدا گواه است كه این بدگو

اخراج می كند و لذت مناجات با خدا را از بین می برد.2 

8. تقویت نظام اسالمی

مقام معظم رهبری مى فرمايد:
به  امروز  كه من  باشد  این در ذهنش  باید  وارد حوزه می شود،  تربیت  و  تعلیم  براى  كس  امروز هر 
به نظام  تا  اركان حوزه می شوم  از  یا  توانم، طلبه ى فاضل، مدّرس معروف، مرجع  و  اندازه ى وسع 
كنم. طلبه باید از ابتدا تا پایان، این روال و مسیر را در نظر  كمک  جمهورى اسالمی و مسؤوالنش 

باید در حوزه ى علمیه به یک فرهنگ تبدیل شود.3  داشته باشد. این 

موضــع شــهید محمدباقــر صــدر نســبت بــه انقــاب اســامى، پشــتیبانى مطلــق و بى چــون و چــرا 

ــود. ايشــان  كامــًا روشــن و آشــكار ب  ــود. ايــن موضــوع به ويــژه در شــخصیت امــام خمینــى ب

به رغــم اين كــه عالــم و مرجعــى مســتقل بــود و طبعــًا بــه شــخصیت ديگــری اّتــكا نداشــت.

در فرازی از وصیت نامه ی شهید حجت  االسام مصطفى ردانى پور آمده است:
كه نماینده  حجت بن الحسن  ید  كه عصاره  اسالم است. او را تنها نگذار كنید  ... از امام اطاعت 

است.4 یف  عجل اهلل فرجه الشر

1 . محمدی ری شهری، خاطره های آموزنده، ص223-221.
کرمانشاهانی و علیگو، مجمع ملکوتیان، ص164. کیهان، 87/2/23، ص9؛  زنامه  2 . »فرهنگ مقاومت«، رو

3 . بیانات مقام معظم رهبری، در دیدار با روحانیون و طالب ایرانی و خارجی در صحن مدرسه ى فیضیه ى قم، 1374/9/16.
4 . بنی لوحی، بوی باران، ص122.
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د( بصیرت سیاسی - اجتماعی

بينش و بصیرت سیاسى - اجتماعى، يكى از وظايف مهم و اساسى طاب حوزه های علمیه به 

گاهى سیاسى - اجتماعى  شمار مى رود. رهبر معظم انقاب اسامى عاوه بر علم و تقوا، آ

را الزمه ی حیاِت طلبگى مى داند و مى فرمايد: 
باید درس بخوانید. آدم این لباس را بپوشد و درس نخواند، یک چیز بى معنا است. ... می دانید 
كه علم نیست!  گر علم باشد و تقوا نباشد، صد رحمت به آن جایى  كافی نیست. ا كه علِم تنها هم 
گر عالم هم باشید، بسیار باتقوا هم باشید؛ اما  علم بى تقوا، چیز بسیار خطرناكی است. امروز شما ا
كه دیگر  كم فایده خواهید بود؛ آن طوری  را نشناسید، آن وقت آسیب پذیر و لغزش پذیر و  زمان تان 
كه عالم  كسانی را دیدیم  َواِبُس.«1 ما 

َّ
ْیِهالل

َ
َتْهُجُمَعل

َ
َعاِلُمِبَزَماِنِهل

ْ
حكایتش فصل مفصلی است. »ال

واقع  مفید  مسلمین  و  اسالم  برای  می توانستند  كه  دورانی  در  اما  نبودند؛  هم  بى دین  بودند،  هم 
كردند! پس، شد علم و تقوا و   حّتی خدشه ها و ضررهایى هم وارد 

ً
بشوند، مفید واقع نشدند؛ بعضا

كه در اختیار شما قرار دارد. با این سه  گاهی، سالحی است  كه این آ گاهی سیاسی و اجتماعی؛  آ
 سرباز 

ً
گر طلبه ای با این خصوصیات، واقعا خصوصیت، باید سربازان خط مقدم هم باشید. بله، ا

خط مقدم انقالب و اسالم بود، ارزشش خیلی باال می رود و خیلی شیوایى پیدا می كند.2

آثار بصیرت

1. تشخیص دوست و دشمن

در بيانات رهبر معظم انقاب آمده است:
گاهی، روشن بینی، روشنفكری و آشنایى با مسائل جامعه و جهان،  كیزگی، پارسایى، پاک دامنی، آ پا
را نمی شناسد،  باتقوا هم باشد، اما چون دنیا  پایه های اصلی است. ممكن است انسان، عالم و 
یادی از جاده دور شده است. ما چنین  سرش را پایین بیندازد و راه بیفتد؛ یک وقت ببیند مقدار ز
اشخاصی داشته ایم؛ آدم های خیلی خوب، مؤمن و عالم؛ اما خّط جبهه را گم كرده اند. وقتی انسان 
قطب نما نداشته باشد، راه را زود گم می كند. اغلب شما جوان ها دوران جنگ را درک نكرده اید. در 
جبهه، انسان زود راه را گم می كند. یک وقت خیال می كند كه دارد به طرف دشمن تیراندازی می كند؛ 
كسانی  اما چون درست جهت یابى نكرده، می بیند به طرف نیروی خودی دارد تیراندازی می كند! ما 
پخانه شان را  را دیدیم كه به جای این كه تیراندازی معنوی شان را به طرف دشمن بكنند، لوله های تو

کلینی، الکافی، ج1، ص26.  . 1
2 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از روحانیون، 1370/11/30.
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طرف جبهه ی خودی گرفتند و تا هر جا كه توانستند، جبهه ی خودی را كوبیدند! در دوران مبارزات، 
گاهی كسب كنید. روشن بینی و روشنفكری تان  گاهی است. باید آ ت هم بر اثر ناآ

ّ
ما این را دیدیم و عل

یت كنید.1 ید و اراده و هّمت و خستگی ناپذیری را در خود حفظ و تقو را نگه دار

هم چنین ايشان در سخنرانى ديگری فرمود: 
یزند!  یك عّده به خاطر عدم بصیرت و عدم فهم و عدم تشخیص، آتش را روى سر خودی ها می ر
امان از وقتی كه این عدم فهم و عدم تشخیص، با برخی از اغراض و ضعف هاى اخالقی توأم شود؛ 
یالست! وظیفه، سنگین و كار، بزرگ است؛ اما در مقابل، بحمدهلل شما توانا و جوان  گر شد، واو كه ا
كم و مركز شعاع اند؛ بایستی  كنده نیستید. حوزه هاى علمیه محل تجّمع و ترا كمید؛ متفرق و پرا و مترا

كه به آن نور احتیاج دارند، بپاشند.2 كزى  نور خودشان را به همه ى مرا

2. فراهم ساختن تجهیزات لزم

ــد  ــا باي ــرد. جوان ه ك ــت  ــود حرك ــرت نمى ش ــدون بصی ــروز، ب ــِى ام ــده ی اجتماع ــِى پيچی در زندگ

كننــد، بينديشــند، بصیــرت خودشــان را افزايــش بدهنــد. معلمــاِن روحانــى، متعّهــدان  فكــر 

ی، بايــد بــه مســأله ی  موجــود در جامعــه ی مــا از اهــل ســواد و فرهنــگ، از دانشــگاهى و حــوزو

در شــناخت  وســیله، بصیــرت  در  هــدف، بصیــرت  در  بدهنــد؛ بصیــرت  اهمیــت  بصیــرت 

دشــمن، بصیــرت در شــناخت موانــع راه، بصیــرت در شــناخت راه هــای جلوگیــری از ايــن موانــع 

و برداشــتن ايــن موانــع؛ ايــن بصیرت هــا الزم اســت. وقتــى بصیــرت بــود، آن وقــت شــما مى دانیــد 

ــان قــدم  ــو خیاب ــد. يــک روز شــما مى خواهیــد ت ي ــان برمى دار ــا خودت ــزار الزم را ب كــى طرفیــد، اب ــا  ب

بزنیــد، ُخــب، بــا لبــاس معمولــى، بــا يــک دمپايــى هــم مى شــود رفــت تــو خیابــان قــدم زد؛ امــا يــک 

ــد.  ــودش را مى خواه ــزات خ ــر تجهی ــد، او ديگ كنی ــح  ــد را فت ــه ی دماون ــد قل ي ــد برو روز مى خواهی

بصیــرت يعنــى اين كــه بدانیــد چــه مى خواهیــد، تــا بدانیــد چــه بايــد بــا خودتــان داشــته باشــید.3 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با طالب مدرسه ی علمیه   آیت اهلل مجتهدی، 1383/3/22.
2 . بیانات مقام معظم رهبری در جمع علما و روحانیون در مصاّلى رشت،1380/2/12.
3 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار عمومی با مردم چالوس و نوشهر، 1388/7/15.
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3. عزت مندی در برابر دشمن

كشــور در برابــر جهان خــواران را حاصــل حركــت همــراه بــا بصیــرت  حضــرت امــام عــّزت 

كــرده و در »منشــور روحانیــت« فرموده انــد: روحانیــت معرفــى 
انقالب و تصمیمات  از روحانیت، جلودار حركت  افرادى غیر  گر  ا كه  یقین شهادت می دهم  با  من 
معتقدات  از همه  و جز عدول  و جهان خواران  یكا  امر برابر  در  و عار  ت 

ّ
ذل و  ننگ  امروز جز  بودند، 

بود.1 نمانده  برایمان  چیزى  انقالبى  و  اسالمی 

4. حفظ نظام

كــه در اســتمرار نظــاِم جمهــوری اســامى تّجســم  كار اول ماســت  حفــظ موجوديــت انقــاب، 

يافتــه اســت. بــه همیــن خاطــر، امــام مكــرر مى فرمودنــد: حفــظ نظــام اســامى، واجب تريــن 

كنــد  كســى خیــال  فريضــه اســت. انقــاب، از نظــام جمهــوری اســامى جــدا نیســت. نبايــد 

ــه ی  ــه هم ك ــت  ــامى اس ــوری اس ــام جمه ــاب، نظ ــم انق ــتند. تّجس ــدا هس ــم ج ــن دو از ه ــه اي ك
كننــد.2 يشــه كن  ُقلدرهــای دنیــا دســت بــه دســت هــم داده بودنــد تــا او را ر

ــا بينــِش عمیــق خــود،  كــه آيــت اهلل بهاءالدينــى ب ــا آن جــا اهمیــت دارد  حفــظ نظــام اســامى ت

كــه ممكــن اســت ادامــه ی درِس خــارج قضــا بــه تضعیــِف نظــام منجــر شــود؛ از  تشــخیص دادنــد 

كردنــد: ايــن رو، ايشــان درس خــود را تعطیــل 
پس از پیروزى انقالب - چون دادگاه هاى كشور به نظر »روح اهلل« عمل می شد - بنده درس خارِج 
قی شود و موجب اختالف 

ّ
قضا را تعطیل كردم، مبادا نتیجه ی بحث ما مخالفت با نظرهاى ایشان تل

و یا تضعیف نظام گردد!3

1 . امام خمینی، صحیفه امام، ج21، ص288.
کشور، 1368/4/6. 2 . بیانات مقام معظم رهبری در مراسم بیعت بسیجیان نمونه  ی 

گلشن ابرار، ج2، ص725. 3 . جمعی از پژوهشگران، 
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مصادیق بصیرت

1. آینده نگری و دوراندیشی

امیرمؤمنان على  فرمودند:
ماَمُهم؛1

َ
ذیَنَعَرفواَماأ

ّ
املؤمنونُهُمال

یش را می شناسند. مؤمنان كسانی هستند كه آینده ی خو

نیز فرمودند: 

وائب؛2 َضِللّنَ ِبَغیِرَنَظٍرِفالَعواِقِبَفَقدَتَعّرَ َطِفالموِر َمنَتَوّرَ
كارها وارد شود، خود را در معرض بالها و مصیبت ها افكنده  كه بدون تدبر و پایان اندیشی در  كسی 

است.

در بيانات مقام معظم رهبری درباره ی آينده نگری و دورانديشى آمده است: 
كه به روزمرگی سرگرم نمی شدند. این  یكی از خصلت های مهم دیگر ایشان ]شهید بهشتی[ این بود 
خصلت از خصوصیات آدم های بزرگ دنیاست. آقای بهشتی همیشه افكار بلند مدتی داشتند؛ مثالً 
باالخره  پرسیدم،  ایشان  از  از چند ماهی  بعد  گرفتند،  به عهده  را  وقتی مسؤولیت دستگاه قضایى 
كرده و پیش رفته  اند. من در آن  كه چطور حركت  كردید؟ آقای بهشتی شرح دادند  چه شد و چه 
كه از خصوصیات ایشان بود، در این  یزی برای آینده  یا و برنامه ر كه ذهن پو كردم  موقع احساس 
گر در حال حاضر، طلبه ها و فضال و شخصیت ها  مسؤولیت خطیر نیز اعمال شده است. به نظر من، ا
كه شهید بهشتی به دست آورده را به دست آورند، باید  و عناصر سیاسی بخواهند موفقیت هایى را 
این خصوصیت ایشان را كسب كنند؛ یعنی آینده نگر و دوراندیش باشند و مسائل را به  صورت كالن 

كنند.3 ببینند، نه این كه با مسائل به صورت روزانه و جزئی برخورد 

ــه ی  ــرس بى جــا از آينــده، ماي ــرا ت گرفــت؛ زي ــرس از آينــده اشــتباه  ــا ت ــد آينده نگــری را ب ــه نباي البت

نگرانــى، اضطــراب و ركــود اســت؛ ولــى آينده نگــری، پذيرفتــن واقعیت هــا و برنامه ريــزی متناســب 

ی كنــى در توصیــف تیزبينــى و آينده نگــری  بــا آن بــرای موفقیــت اســت. مرحــوم آيــت اهلل مهدو

اســتاد شــهید مطهــری چنیــن نقــل مى كنــد:

1 . مجلسی، بحار النوار، ج 78، ص25.
2 . نوری، مستدرك الوسائل، ج2، ص380.

ز شهادت آیت اهلل بهشتی و یارانش«، مجله شاهد یاران، ش8، تیر 1385، ص6. 3 . »یادمان هفتم تیر، سال رو
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اّما نكته ی آخری كه می خواهم خدمتتان عرض كنم، مسأله ی تیزبینی و روشن بینی و عاقبت اندیشی 
مرحوم شهید مطهری در مسایل سیاسی و اجتماعی است. مرحوم مطهری هم عاِلم، هم متعلم و هم 
معلم بودند. همه ی این ها را داشت. ... مسایل و حوادثی كه در مملكت می گذشت، به آن مسایل 
گونه حوادث،  كافی مبذول می داشت و هم درک می كرد و هم در برابر این  توجه داشت. هم توجه 
می افتد،  اتفاق  گواری  نا حادثه ی  یا  انحرافی  یک  گر  ا باألخره  باید  كه  می كرد  مسؤولیت  احساس 

فكری كرد. 
كه بنده  كه مرحوم شهید مطهری، شاید در سال 52 بود، در مسجد جلیلی ]تهران[  ... یادم هست 
یاد می آمدند. بیشتر دانشجو ها  ز امام جماعت آن مسجد بودم، چند شبی منبر می رفت، جوان ها 
ین  یز از ایمان« بود، وی همواره عناو كرده بود، بحث »گر كه ایشان در آنجا عنوان  بودند. ... بحثی 

كه بحث های روز بود. خاصی را مورد بحث خود قرار می داد 
یسندگان - در عالم مجّردات سیر نمی كردند و در فضا مطلب  مرحوم مطهری - برخالف خیلی از نو
نمی نوشتند، نگاه می كرد، ببیند چه چیزی مورد احتیاج است، چه چیزی مورد نیاز مردم ما است، 
كند. و این قدرت را هم داشت. آن روز ها بحث  یژه نسل جوان ما، تا برای آن پاسخی تهیه  و به و
الحاد و ماركسیسم و مبارزات ماركسیست ها در ایران به اوج خود رسیده بود و در دانشگاه تهران و 
یم، جوان هایى بودند كه عالیق ماركسیستی داشتند. البّته  جاهای دیگر، بسیاری از مبارزان با آن رژ
مسلمان ها هم بودند. جوان های مسلمان و معتقد نیز در دانشگاه بودند. ولی به حسب ظاهر، غلبه 

با ماركسیست ها بود.
كه مرحوم  كه یكی از دوستان روحانی ما ... یكی از شب ها پای منبر بود.   همان موقع  یادم هست 
یالیست ها و ماركسیست ها و این مكاتب انحرافی  استاد شهید مطهری در روی منبر به ملحدین و ماتر
كه این آقا را   خطاب به من ُغر می زد و می گفت 

ً
و التقاطی حمله می كرد، آن روحانی پای منبر، مرتبا

كه این حرف ها را می زند؟ بنده پاسخ دادم: مگر چه اشكالی دارد؟ وی  كرده اید،  برای چه دعوت 
یم شاه  یم با رژ در جواب گفت: اآلن موقع آن نیست كه ما به ماركسیست ها حمله بكنیم. ما اآلن دار
یم به سوی  یم، باید ما فعالً حمله را ببر می جنگیم و ما مسلمان ها و دیگران یک دشمن مشتركی دار

یه می كنیم.  كنیم، بعد از اینكه او از بین رفت، حساب هایمان را تسو آن دشمن مشترک متوّجه 
... بعد مرحوم شهید مطهری از منبر پایین آمد سپس آن دوست ما به خود وی، همین مطلب را 
كه شما  گفت: این بحث ها چیست  كرده و  یادآور شد و با عصبانیت به مرحوم شهید مطهری حمله 
كه  كه برادر! چه هدف مشتركی!؟ مگر می شود  مطرح می كنید؟ ... مرحوم مطهری در پاسخ فرمودند 
ما یک انقالبى بر پا كنیم كه در رأس آن لنین و استالین و ماركس و انگلس قرار بگیرند؟ آیا می شود 
ید  كه حاال بگذار گفتند  كه با آن ها مشتركیم؟ ایشان  كه ما در حركت به جهتی حركت می كنیم  گفت 



223 فصل دوم: ابعاد شناختی- معرفتی

 
ً
گر از اآلن صف ها را جدا نكنیم، بعدا كه ا  دعوا ها را تمام می كنیم. اّما مرحوم مطهری فرمودند 

ً
بعدا

یک!« و این ها میراث خوار انقالب خواهند  كه »حاجی أنا شر گفت  این ها خواهند آمد و خواهند 
یند ما بودیم كه انقالب كردیم. و ما، ما آخوند ها، ما مسلمان ها، جوانان مسلمان ما كه در  شد. می گو

كه بعد دشمنان اسالم پیروز بشوند؟  گرفتند، آیا برای این حركت می كنیم  این مسیر قرار 
این یک نكته ای بود كه ایشان در آن زمان بیان می كرد و در   همان زمان به خاطر این موضع گیری ها، 
مرحوم شهید مطهری، مورد حمله بسیاری از انقالبیون قرار می گرفت و حّتی آن ها در نظر داشتند كه 
یم می كردند،  كنند و منزوی هم می كردند و بسیاری از منبرهای ایشان را تحر مرحوم مطهری را منزوی 
یم می كردند كه جوان های مذهبی و مبارز بر پای منبر ایشان ننشینند. ولی  سخنرانی های ایشان را تحر

مرحوم مطهری ... مرعوب و مقهور جو واقع نمی شد.1

2. آشنایی با مناسبات دولت ها

ــر  ــود. او عــاوه ب ــوری مــورد توافــق دوســت و دشــمن ب مقــام علمــى شــهید شــیخ فضــل اهلل ن

علــوم اســامى، از دانش هــای ديگــر هــم اطــاع داشــت و بــه مســائل جامعــه و مقتضیــاِت زمــان 

كــرده اســت، مى نويســد:  كــه شــیخ را ماقــات  كســانى  ــود. يكــى از  گاه ب آ
مراتب علمی شیخ را هیچ كس از دوست و دشمن منكر نبود، ولكن گمان می كردند كه فقط معلومات 
او منحصر به همان فقه و اصول است. نگارنده در چند جلسه فهمیدم قطع نظر از جنبه ی فقاهت، 

از بقیه ی علوم هم اطالع كافی دارند.2

ناظم االسام مى نويسد:
كره، گفت:  نگارنده روزی كه شیخ فضل اهلل در خانه ی آقای طباطبایى بود، در مجلس در ضمن مذا
كار امروز نمی خورد! شیخ در جواب گفت: خیلی دور رفتی، بلكه مالی  مالی سی صد سال قبل به 
سی سال قبل به درد امروز نمی خورد! مالی امروز باید عالم به مقتضیات وقت باشد، باید مناسبات 

دول را نیز بداند.3

ییــس مجلــس خبــرگان رهبــری کــه در اردیبهشــت ســال 1376 در مراســم هجدهمیــن  1 . بخشــی از ســخنرانی مرحــوم آیــت اهلل مهدوی کنــی، ر
ســالگرد شــهادت آیــت اهلل مطهــری در تــالر عالمــه امینــی دانشــگاه تهــران؛ »فصلنامــه اندیشــه صــادق«، شــماره 6 .

گزارش پیرامون نقش شیخ فضل اهلل نوری«، ج2، ص326. 2 . ترکمان، »مکتوبات، اعالمیه ها، ... و چند 
یخ بیداری ایرانیان، ص256. کرمانی، تار گلشن ابرار، ج1، ص598؛ ناظم السالم  3 . جمعی از پژوهشگران، 
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کشور و جهان 3. آشنایی با تحّولت 

تــوى پســتو بنشــیند، بگويــد مــن فقــط مى خواهــم  تــوى حجــره و  بــرود  طلبــه ى مــا نمى توانــد 

كنــد؛ بايــد بــا مســائل جهانــى آشــنا  كنــم؛ نــه، زحمــت دارد البتــه؛ بايــد زحمــت را قبــول  مطالعــه 

كشــور چــه مى گــذرد؛ بايــد بدانــد در دنیــا چــه مى گــذرد. بشــود؛ بايــد بدانــد در 

جريان هاى  از  اطاع  جهانى،  مسائل  از  اطاع  بصیرت،  ما،  علمى  حوزه هاى  در  بنابراين، 

كه دشمن در آن جا متوقف است، اطاع از منفذى در درون صف  سیاسى، اطاع از نقطه اى 

است؛  مهم  خیلى  است؛  الزم  خیلى  بكند،  رخنه  است  ممكن  آن جا  از  دشمن  كه  خودى، 

سمت  به  را  آتشمان  وقت  آن  كه  هست  اين  احتمال  باشیم.  متوقف  كاش  لنگیم؛  نكنیم، 
كنیم.1 خودى روشن 

4. مخاطب شناسی

و  مى كنند  كید  تأ مخاطب شناسى  اهمیت  بر  خاطره ای  بيان  ضمن  رهبری  معظم  مقام 

مى فرمايند:
یک طلبه اى بود، مشهد درس ما می آمد. بعد مّدتی بود او را توى درس نمی دیدم. بعد از مّدتی 
گفت فالن جا - یكی از شهرهاى دور استان خراسان - مشغول تبلیغ  كجا بودى؟  گفتم  او را دیدم، 
كه من هیچی براى این  كه رسیدم، این است  گفت به نتیجه اى  گفتم ُخب، باالخره چی؟  بودم. 
مردم یاد نگرفتم. گفت من هرچه بلدم، به درد این ها نمی خورد! خب، این مخاطب نشناسی است. 
یم.  مخاطب را باید شناخت؛ روستایى، شهرى، تحصیل  كرده. امروز ما چقدر جوان تحصیل  كرده دار
گون قرار می گیرند. برایشان سؤال  گونا گفتمان هاى  ... این ها جوانند، در معرض امواج تبلیغاتی و 
یى؛  كن، بعد برو بنشین در مركز پاسخ گو به وجود می آید. شما سؤال او را بدان، جوابش را آماده 
مخاطب خودت را انتخاب كن، فكر او را بدان، متناسب با فكر او و آن چه كه نیاز اوست از كتاب و 

كلمات بزرگان، مطالب را در اختیارش بگذار.2 سّنت و از 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با علما و روحانیون استان یزد، 1386/10/12.
کرمانشاه، 1390/7/20 . 2 . بیانات مقام معظم رهبری در جمع روحانیون شیعه و اهل سّنت 
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5. شناخت اهمّیت فضای انقالبی

ــا  ــه ورزى دارد. ب كین ــمنان  ــودى دارد، دش ــمنان عن ــور، دش كش ــى در  ــاى انقاب ــن! فض ــزان م عزي

كشــور مخالفنــد؛ مى خواهنــد ايــن فضــا را بشــكنند. شــما ديديــد  كمیــت فضــاى انقابــى در  حا

در يــك دوره اى شــهادت را زيــر ســؤال بردنــد، جهــاد را زيــر ســؤال بردنــد، شــهید را زيــر ســؤال 

كــه  بردنــد، نظــرات امــام را زيــر ســؤال بردنــد، پيغمبــران را زيــر ســؤال بردنــد! مســأله ايــن نیســت 

كــه ايــن مخالفــت از نظــر دشــمن  يــدى بــا ايــن مفاهیــم مخالــف اســت؛ مســأله ايــن اســت  فــان ز

بايــد در جامعــه مطــرح شــود؛ فضاســازى شــود و فضــاى انقابــى بشــكند. 

كنند. در متن جامعه اين جور است، طبعًا  در حوزه ى علمیه، همه بايد به اين مسأله توجه 

نیستید؛  فرد  يك  فقط  روحانى  ُشماى  كه  مى دانند  است.  اين جور  هم  علمیه  حوزه هاى  در 

يد. مى خواهند  يد؛ بنابراين در محیط پيرامون خودتان اثر مى گذار يد، عاقه مند دار مستمع دار

كنند. تحقیر بسیج، تحقیر شهید، تحقیر  ى  فضاى انقابى را بشكنند، روحانى انقابى را منزو

به  كنار حوزه  و  گوشه  نكرده در  گر خداى  ا اين مردم،  بردن جهاد طوالنى  زير سؤال  شهادت، 
وجود بيايد، فاجعه است! بزرگان حوزه بايستى مواظب و مراقب باشند و مانع بشوند.1

6. شناسایی زمینه های نفوذ دشمن

از مهم ترين نمونه هاى بصیرت اين است كه ببینیم كدام كار ممكن است از ما سر بزند كه اين، 

بايد  فرق نمى كند، همه  كوچكان حوزه  و  بزرگان  باشد.  باشد؛ حواسمان  آن دشمن  به  كمک 

گاهى يک حرف، يک عمل، يک اقدام، يک حركت به نفع آن دشمن است.  مواظب باشند. 

ما به اين قصد انجام نمى دهیم؛ اما بعضى از چیزها تابع قصد نیست؛ اثر خودش را مى بخشد. 

وقتى تیرى از لوله ى تفنگ شلیک شد و به سینه ى طرف خورد، خب، طرف مى افتد مى میرد؛ 

حاال شما چه عامد باشید، چه مخطئ، فرق نمى كند. تأثیر اين تیر در سینه ى او متوقف به 

كه شما عمد داشته باشید. بايد مواظب باشید خطا نكنید. در يک چنین چیزى،  اين نیست 

كمک نشود. عاوه بر اين كه  كننده هم مجازات قرار داده اند. بنابراين بايد مراقب بود  براى خطا 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم، 1389/7/29.
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كمک نشود، بايستى با آن مبارزه شود.1

7. آشنایی با چالش ها

ــر ايــن چالش هــا شــناخته  گ ــا چالش هــای بزرگــى مواجــه اســت. ا ــروز نظــام اســامى ب ــه ام البت

گــر معارضه هــا دانســته نشــود - چــه معارضه هــای ممكــن، چــه معارضه هــای واقــع و  نشــود، ا

كــرد؛ نمى شــود واقعیــت را فهمیــد و بــا آن مواجــه شــد.  موجــود - نمى تــوان درســت نقــش ايفــا 

ــت؟  ــام چیس ــى نظ كنون ــای  ــه چالش ه ك ــت  ــن اس ــدی اي ــأله ی بع ــس مس پ

كمین هــا  كــه بدانــد بــا چــه  كنــد، ايــن اســت  كــه مى خواهــد در ايــن راه حركــت  كســى  شــرط اّوِل 

َواِبــس.«2 
َّ
ْیــِهالل

َ
ُجــُمَعل َتْ

َ
َعاِلــُمِبَزَماِنــِهل

ْ
كنــد. »ال و موانعــى روبــه رو خواهــد شــد؛ خــودش را آمــاده 

كــه انســان بــا تعــدادی از مــردم ارتبــاط دوســتانه داشــته باشــد،  عالــِم بــه زمــان فقــط ايــن نیســت 

كــه بدانــد در  كســى اســت  گــوش او برســد. عالــِم بــه زمــان  يــا خبرهايــى از اين جــا و آن جــا بــه 

ــا او  ــت ب ــای مخالف ــت؛ انگیزه ه ــل او چیس ــای مقاب ــد؛ صف بندی ه ــى مى كن ــا زندگ ــای دنی كج

كــه ايــن انگیزه هــا بــه وســیله ی آن هــا تحّقــق پيــدا مى كنــد، چیســت؟  كــدام اســت؛ طرح هايــى 

ايــن عالــمِ بــه زمــان اســت. البتــه ايــن مخالفت هــا و ايــن دشــمنى ها هرگــز دشــمنى بــا شــخص 

كجــا قــرار دارد و نظــام او و راه او و اهــداف او بــا چــه چیــزی  نیســت؛ امــا شــخص بايــد بدانــد 
مواجــه اســت.3

8. شناخت ابزارهای دشمن

كــه از راه  كــه حملــه مى كنــد، همیشــه يــک جــور حملــه نمى كنــد. شــیطاِن امــروز  ايــن شــیطانى 

ــاى  ــد، حرف ه ــما مى آي ــراغ ش ــدرن س ــوق م ــدرن و ف ــِى م ــاى ارتباط ــواره  و روش ه ــت و ماه اينترن

كــرده، نرم افــزار مــدرن هــم دارد. شــبهه آفرينى دارد،  مدرنــى هــم دارد. ســخت افزارش را مــدرن 
اخال در عقیده دارد، ايجاد تشويش در ذهن دارد، تزريق ناامیدى دارد، ايجاد اختاف دارد.4

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از اساتید، فضال و طالب نخبه ى حوزه ى علمیه ى قم، 1389/8/2.
رد. )کلینی، الکافی، ج1، ص26(. گاه باشد، شبهه ها بر او هجوم نیاو که به اوضاع زمانش آ کسی   . 2

3 . بیانات مقام معظم رهبری در جمع اساتید، فضال و طالب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه، 1379/7/14.
کرمانشاه، 1390/7/20. 4 . بیانات مقام معظم رهبری در جمع روحانیون شیعه و اهل سنت 
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امروز نشر افكار باطل، نه فقط به وسیله ى ابزارهاى ارتباط جمعِى فراوان مثل راديو، تلويزيون، 

هم  هنرى  شیوه هاى  از  بلكه  مى گیرد،  انجام  الكترونیكى  روش هاى  اقسام  و  انواع  و  اينترنت 

براى  مى سازند،  گران قیمت  فیلم هاى  و  مى كنند  خرج  پول  دنیا  در  امروز  مى شود.  استفاده 
كنند يا فكرى را از ذهن ها بيرون بياورند.1 اين كه غیِر مستقیم فكرى را وارد ذهن ها 

9. شناسایی نقاط ضعف نظام و تذّکر به مسؤولین

علمــا، اســاتید، روشــنفكران انقابــى، هنرمنــدان متعهــد، اين هــا نــگاه نّقادانــه ی خودشــان را 

ــه مــن در مــورد  ــر بدهنــد. البّت كشــور هم چنــان داشــته باشــند و تذّك ــه اوضــاع فرهنگــى  نســبت ب

تذّكــرات، معتقــدم بايــد بــا منطــق محكــم و بــا بيــان روشــن، نقطــه نظرات صحیــح را ارائــه بدهند. 

كــردن ايــن و آن،  كــردن و متهــم  بــا تهمت زنــى و جنجال آفرينــى، بنــده موافــق نیســتم. بــا تكفیــر 

كــه بحمــدهلل تعــداد  كشــور  كــه مجموعــه ی انقابــى  بنــده موافــق نیســتم. اعتقــاد مــن ايــن اســت 

ــزرگان مــا،  بى شــماری از آن هــا در بيــن جوان هــای مــا، در بيــن صاحب نظــران مــا، اســاتید مــا، ب

ــادی  ــا منطــق محكــم وارد میــدان بشــوند، نّق ــد، مى تواننــد ب كرده هــای مــا حضــور دارن تحصیــل 

كــه مســؤول،  گاهــى مى شــود  كننــد. نقــاط ضعــف و نقــاط منفــى را بــه رخ مــا مســؤولین بكشــانند. 

متوّجــه نیســت چــه دارد مى گــذرد در متــن جامعــه؛ اّمــا آن جــوان در متــن جامعــه اســت، او 
كــه عــرض كرديــم در زمینــه ی فرهنــگ، ايــن اســت.2 ــى و مديريــت جهــادی 

ّ
مى فهمــد. آن عــزم مل

10. شناسایی انحرافات و مقابله با آن

در بيانات حضرت امام خمینى آمده است: 
ین پایگاه  یخ اسالم و تشّیع، مهم تر كه حوزه هاى علمیه و علماى متعّهد در طول تار تردیدى نیست 
محكم اسالم در برابر حمالت و انحرافات و كجروی ها بوده اند. علماى بزرگ اسالم در همه ی عمر 

یج نمایند. خود، تالش نموده اند تا مسائل حالل و حرام الهی را بدون دخل و تصّرف ترو
  یز نبودند، معلوم نبود امروز چه علومی به عنوان علوم قرآن و اسالم و اهل بیت گر فقهاى عز     ا

به خورد توده ها داده بودند.3

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با علما و روحانیون استان همدان، 1383/4/15.
2 . بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، 1393/1/1.

3 . امام خمینی، صحیفه امام، ج21، ص274.
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كــه انحرافــات را تشــخیص داده  يانــى بودنــد  حضــرت امــام خــود از دغدغه مند تريــن حوزو

و بــرای مقابلــه بــا آن هــا عــزم خــود را جــزم مى كردنــد. مرحــوم آيــت اهلل ســید عزالديــن زنجانــى 

مى فرمايــد:
یارت  كتابى به نام »اسرار هزار ساله« نوشت و در آن از ز در همان اوان، یكی از اتباع »كسروی«، 
كرده بود. من با یک عده از طالب، خدمت یكی از مراجع  قبور و مشاهد ائمه و از این رقم انتقاد 
وقت رفتیم كه ما چه باید بكنیم؟ شرح اجمالی مضمون كتاب را به ایشان گفتم. متأسفانه ایشان با 

كاری نداشته باشید. »الباطل یموت بترک ذكره«1.  گفت:  كمال خونسردی 
كتاب، امام درس  كردن آن  یاد است میان غم خوار و غیر آن. اما در همان وقت به خاطر رد  فرق ز
آمده  در  االسرار«  به صورت »كشف  فعالً  كه  یسد؛  را می نو او  و جواب  تعطیل می كند  را  »اسفار« 
است. یادم است كه مقداری از نسخه ی خطی آن نوشته را به من لطف فرمود كه اظهار نظر كنم كه 
یق این جانب بود؛ نه این كه به نظر من محتاج بود. باآلخره،  از نهایت تواضع و فروتنی ایشان و تشو

یند.2 با این مقاومت توانست، چنین انقالبى را بیافر

کسب بصیرت راهکارهای 

1. تقویت مبانی اعتقادی

مقــام معظــم رهبــری در اهمیــت داشــتن باورهــای صحیــح و عمق بخشــى بــه تفكــر اســامى 

و تفكــر بســیجى مى فرماينــد:
عده ای در اول انقالب خیلی تند و داغ و ُپرشور بودند؛ اما متأسفانه فكر دینی آن ها عمق نداشت. 
و جوشش  یخت  ر انقالبى شان  بار  و  برگ  آمد،  تبلیغات دشمنان  از طرف  كه  باد سردی  اولین  با 
یكی  به  وقت  من یک  غلتیدند.  این طرف  درجه  هشتاد  و  بعضی ها صد  تمام شد!  انقالبى شان 
كه شماها اوایل انقالب در زمینه ی مسائل اقتصادی، چِپ چپ بودید و ما از  گفتم  از این آقایان 
تندروی های چپ گرایى شما را منع می كردیم؛ اما اآلن شما رفته اید منتها الیه جهت مقابل و شده اید 
 بودیم، ایستاده ایم و باز شما را از تندروی های راست گرایانه 

ً
كه قبال راسِت راست! ما همان جایى 

یشه ی اعتقادی و فكری  كه ر منع می كنیم! این به  خاطِر نداشتن عمق است؛ به این دلیل است 
ندارد. وجود 

ری نکنید، خودش از بین می رود و فراموش می شود. 1 . باطل را یادآو
یســندگان مجلــه حــوزه، آیینــه داران حقیقــت: مصاحبه هــای مجلــه حــوزه بــا عالمــان و دانشــوران، ج1، مصاحبــه بــا اســتاد  2 . جمعــی از نو

آیــت اهلل ســید عزالدیــن زنجانــی؛ مجلــه حــوزه، شــماره ی 71. 
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گون  گونا میدان های  در  و  می كند  حركت  اعتقادش  اساس  بر  دارد،  اعتقادی  یشه ی  ر كه  كسی 
گر جبهه است، می رود شهید یا جانباز می شود و با رنج دائِم بدنی و با مالمت ها می سازد.  می ایستد. ا
گون حفظ می كند. این آدِم عمیق  گونا گر هم از جبهه برمی گردد، ایمان خود را در میان تندبادهای  ا
یم. بعضی هم نه؛ مّتكی به عمق نبودند.  كم ندار است. ما از این گونه آدم های مّتكی به عمق هم 

بنابراین باید به تفكر اسالمی و تفكر بسیجی عمق داد.1

زيربنــای قــوی اعتقــادی، عاملــى مؤثــر در ايجــاد و تقويــت بينــش و بصیــرت محســوب مى شــود. 

ــا بيــان خاطــره ای از شــروع درس »اســفار« در حــوزه ی علمیــه ی قــم  مرحــوم عامــه طباطبايــى، ب

مى فرمايــد:
ب بر درس گرد آمدند و تعداد آن ها 

ّ
یز به قم آمدم و درس »اسفار« را شروع كردم و طال وقتی كه از تبر

كه به  بى را 
ّ

یه ی طال كه شهر یب یک صد نفر بود، حضرت آیت اهلل بروجردی دستور دادند  قر
گر  كنم؟! ا كه خدایا، چه  كنند. چون این خبر به من رسید، متحّیر شدم  درس اسفار می آیند، قطع 
كه از شهرهای دور آمده اند و فقط ممّر معاش  ب قطع شود، این افراد بدون بضاعت 

ّ
یه ی طال شهر

كنم،  یس »اسفار« را ترک  ب، تدر
ّ

یه ی طال گر من به خاطر شهر كنند؟ و ا یه است، چه  آن ها شهر
كه به حال  لطمه به سطح علمی و عقیدتی طالب وارد می آید؛ لذا متّحیر بودم؛ تا باآلخره یک روز 

كنم یا نه!  یس »اسفار« را ترک  كه آیا تدر كه تّفأل بزنم  تحّیر بودم، به فكر افتادم 
كفر سلوكی است، همان روز یا روز بعد،  یس »اسفار« الزم و ترک آن در حكم  كه تدر بعد از تفأل 
حاج احمد آقا خادم حضرت آیت اهلل بروجردی به منزل ما آمدند و بدین گونه پیغام دادند كه حضرت 
آیت اهلل می فرمایند: ما در زمان جوانی در حوزه ی علمیه ی اصفهان، نزد مرحوم جهانگیرخان »اسفار« 
می خواندیم؛ ولی مخفیانه و بیش تر از چند نفر نبودیم و خفیه به درس ایشان می رفتیم. اما درس 

اسفار علنی، در حوزه ی رسمی به هیچ  وجه صالح نیست و باید ترک شود.
ید كه این درس های متعارف و رسمی  من در جواب گفتم: به آقای بروجردی از طرف من پیغامی ببر
یس و تشكیل حوزه های درسی آن برخواهیم  را مانند فقه و اصول، ما هم خوانده ایم و از عهده ی تدر
یز به قم آمده ام، فقط و فقط برای تصحیح عقاید  تبر از  كه  یم. من  كمبودی ندار از دیگران  آمد و 
كه  طالب بر اساس حق و مبارزه با عقاید باطله ی مادیین و غیرهم می باشد. بفرمایید در آن زمان 
حضرت آیت اهلل با چند نفر خفیه به درس مرحوم جهانگیرخان می رفتند، طالب و قاطبه ی مردم 
بحمدهلل مؤمن و دارای عقیده ی پاک بودند و نیازی به تشكیل حوزه های علنی اسفار نبود؛ ولی 
كه وارد دروازه قم می شود، با چند چمدان پر از شبهات و اشكاالت علمی وارد  امروزه هر طلبه ای 

یان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1379/12/9. 1 . بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشجو
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بر اساس  مادیین  و  یالیست  ماتر با  مبارزه  برای  را  آن ها  به درد طالب رسید،  باید  امروزه  می شود. 
یس اسفار را ترک نمی كنیم؛  صحیح آماده كرد و فلسفه ی حقه ی اسالمیه را به آن ها آموخت. ما تدر
كنند بر ترک اسفار، مسأله صورت  گر حكم  كم شرع می دانم. ا ولی در عین حال من آیت اهلل را حا

گرفت. دیگری به خود خواهد 

مرحوم عامه طباطبايى فرمودند: 
پس از این پیام، آیت اهلل بروجردی دیگر به هیچ وجه متعرض ما نشدند و ما سال های سال، به 
یس فلسفه از شفا و اسفار و غیرهما مشغول بودیم، و هر وقت آیت اهلل بروجردی، برخوردی با ما  تدر
ین طبع ها  ین و صحیح تر یم كه از بهتر داشتند، بسیار احترام می گذاردند و یک روز یک جلد قرآن كر

بود، به عنوان هدیه برای ما فرستادند.1

تحكیــم مبانــى اعتقــادی، نتايــج ديگــری نیــز بــه دنبــال دارد. خاطــره ی زيــر يكــى از آن نتايــج را 

ترســیم مى كنــد:
كه در نجف بیماری وبا  كرد  كه از علمای بزرگ نجف بوده، نقل  یزی  فرزند مرحوم آقا سّید رضی تبر
كس  كه هر  گونه ای بود  آمد و در آن زمان، امكان معالجه ی این بیماری وجود نداشت. شرایط به 
مبتال به این بیماری می شد، از بین می رفت. مرحوم آقا سید رضی مبتال به این بیماری شد و به 
یاد روی  حال احتضار افتاد. دوستان وقتی می دیدند كار ایشان تمام است، برای آن كه جنازه ی وی ز
زمین نماند و این بیماری به دیگران سرایت نكند، رفتند دنبال تهیه ی تابوت و امكانات كفن و دفن. 
ید بخورم.  گهان با شگفتی دیدند، ایشان بلند شد و نشست و گفت: من گرسنه ام، چیزی بیاور اما نا
من  گفت:  از خوردن غذا  بخورم! پس  ید  بیاور گفت: حاال چیزی  بودید!  یض  مر آقا شما  گفتند: 
ید! گفتند: چه شد؟ گفت: وقتی به حال احتضار درآمدم، دیدم شیاطین آمدند  خوب شدم، شما برو
باره ی اعتقاداتم با من وارد بحث شدند و گفتند: دین تو باطل است و باید از آن دست برداری!  و در
كشید، تا این كه  گفتم از دینم دست برنمی دارم. مدتی این مباحثه طول  من پاسخ آن ها را دادم و 
آقا  فرمودند:  و  آوردند  یف  امیرالمؤمنین تشر آقا  این حال دیدم  ناپدید شدند. در  از نظرم  آن ها 
سید رضی! خداوند تبارک و تعالی از مباحثه تو با شیاطین خوشش آمد و سی سال به عمر تو افزود.

یز  یز آمد و با توجه به نفوذی كه در میان مردم داشت، در تبر این ماجرا گذشت. آقا سید رضی به تبر
حدود الهی را اجرا می كرد، تا این كه در زمان اشغال ایران توسط متفقین دستگیر شد. می خواستند او 
و چند تن دیگر را اعدام كنند. آن ها را به چوبه ی دار بستند؛ اما آقا سید رضی آن قدر به مكاشفه ای 

1 . برخوردار فرید، آفات الطالب، ص120.
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ید: این َشَتب1را از جیب  كه برای وی پیش آمده بود، اطمینان داشت كه به مأموِر چوبه ی دار می گو
ید: تو عجب سّید لوده ای هستی!  كن؛ می خواهم بِكشم! مأمور می گو من بیرون بیاور و آن را چاق 
كشته نمی شوم!  ید: من  كن! آقا سید رضی می گو یى َشَتب را چاق  می خواهیم تو را بكشیم، می گو
كه  مدتی  همان  تا  و  نكنند!  اعدام  را  وی  آمد  دستور  كه  كشید،  دار  چوبه ی  پای  را  خود  َشَتِب 

كرد.2 امیرالمؤمنین به او فرموده بود، زندگی 

2. شناخت عبرت های تاریخی

كــرد. هــر لحظــه ی ايــن زندگــى، يــک حادثــه اســت؛  زندگــى پيغمبــر را میلى متــری بايــد مطالعــه 

يــک درس اســت؛ يــک جلــوه ی عظیــم انســانى اســت؛ تمــام ايــن بيســت  و ســه ســال همین جــور 

يــخ زندگــى پيغمبــر را از منابــع محكــم و مســتند بخواننــد و ببیننــد  اســت. جوان هــای مــا برونــد تار

كــه امــروز  گــر شــما مى بينیــد ُامتــى بــه ايــن عظمــت بــه وجــود آمــد -  چــه اتفاقــى افتــاده اســت. ا

هــم بهتريــن حرف هــا، بهتريــن راه هــا، بزرگ تريــن درس هــا، شــفابخش ترين داروهــا بــرای بشــريت 

كــرد و  گســترش پيــدا  تــوی همیــن مجموعــه ی امــت اســامى اســت - ايــن جــور بــه وجــود آمــد، 

يــم؛ حــق همــراه بــا ايســتادگى.   ِصــرف اين كــه حــق بــا مــا باشــد، مــا پيــش نمى رو
ّ

يشــه دار شــد. واال ر

كــردم - در جنــگ صفیــن فرمــود: »ل امیــر المؤمنیــن - بارهــا مــن ايــن جملــه را از آن بزرگــوار نقــل 

كــه اواًل  كننــد  كســانى مى تواننــد بلنــد  بــر.«3 ايــن پرچــم را  الّصَ الَبَصــِرَو
ُ

هــل
َ
ا ــَمِاّل

َ
االَعل

َ
هــذ

ُ
َیحِمــل

بصیــرت داشــته باشــند، بفهمنــد قضیــه چیســت، هــدف چیســت؛ ثانیــًا صبــر داشــته باشــند. 
صبــر يعنــى همیــن اســتقامت، ايســتادگى، پابرجايــى. ايــن را مــا بايــد از بعثــت درس بگیريــم.4

ــا احاديثــى از اهــل   آيــت اهلل مصبــاح يــزدى، ويژگــى آيــت اهلل بهجــت را نقــل داســتان ها ي

گردان ايجــاد مى كــرد. ايشــان مى فرمايــد: كــه زمینه هــای بصیــرت را در شــا بيــت مى دانــد 
آیت اهلل بهجت، گاهی داستانی را یا حدیثی را نقل می كردند كه براى ما تعجب آور بود كه ایشان چه 
اصرارى دارند كه بر مطالب معلوم و روشن تكیه می كنند. از جمله مطلبی كه ایشان در تذّكرات پیش 
كه ما مگر در آن حضرت  از درس اصرار می كردند، امامت امیرالمؤمنین بود. ما تعجب می كردیم 

1 . ُچُپق.
2 . محمدی ری شهری، خاطره های آموزنده، ص39-38.

3 . نهج البالغه، خطبه 173.
.1387/5/9 ،4 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤولن نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم
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كنند.  كه دالیل امامت حضرت علی را براى ما بیان  كه ایشان این قدر اصرار دارند  یم  شك دار
كه بیشتر حاجت  كه چرا به جاى این مطالب، یك چیزهایى  گله مند بودیم  یك خورده ته دلمان 
از  بسیارى  در  رسیدیم،  سالگی  پنجاه شصت  به  این كه  از  بعد  اما  یند؛  نمی گو را  مطالبی  ماست، 
 باره ی امامت علی مباحث دیدیم كه آن نكته هایى كه ایشان چهل سال پیش تر در درسشان در
كه یك مسائلی بناست در آینده مورد  یا ایشان آن روز می دید  گو می فرمودند، به دردمان می خورد. 
این  باره ی  در نداشتیم  انگیزه اى  ما  نبود،  ایشان  توّجه هاى  گر  ا بگیرد. شاید  قرار  و تشكیك  غفلت 
مسائل مطالعه اى داشته باشیم. حّتی از نكته هایى كه ایشان چهل سال پیش بیان می كردند، امروز 

كرده ام.1 بنده در نوشته هایم در مورد مسائل اعتقادى یا جاهای دیگر استفاده 

گاهی از اخبار روز 3. آ

كه حوزه بايد در مسیر اسام قرار بگیرد و نبايد  آيت اهلل شیخ جواد تبريزی اعتقاد داشت 

تحت تأثیر جريان ها و فرقه ها و حزب ها، از مسیر مستقیم خارج شود: 
من در همان زمان كه سر و صدا بود، برخالف برخی كه اهمیتی به اخبار و رادیو نمی دادند، اخبار را 

یق رادیو پیگیر بودم و این كار، اآلن هم ترك نشده است.2 از طر

4. ارتباط مستمر با مسائل سیاسی

من همیشه به دانشجوها و طلبه ها مى گويم، به شما هم عرض مى كنم؛ و اين به همه ى روحانیت 

مربوط مى شود: بايد سیاسى باشید؛ منتها نه به معناى ورود در باندها و جناح های سیاسى؛ نه 

گروه سیاسى، يا سیاست بازان حرفه اى؛  به معناى ملعبه و آلت دست شدن اين يا آن حزب يا 

گاهى سیاسى، قدرت تحلیل سیاسى، داشتن  اين مطلقًا مورد نظر نیست؛ بلكه به معناى آ

گاهى ما طلبه ها اشتباه مى كنیم.  كه جهت را درست نشان بدهد.  قطب نماى سالم سیاسى 

كار نمى كند و جهت يابى سیاسى را درست نشان نمى دهد. اين، چیزى  قطب نماى ما درست 

نیست كه به  خودى  خود و يک شبه به وجود بيايد؛ نه، اين ُمزاَولت3 در كار سیاست الزم دارد. بايد 

با مسائل سیاسى آشنا شويد، حوادث سیاسى كشور را بدانید و حوادث سیاسى دنیا را بدانید.4 

1 . باقی زاده، برگی از دفتر آفتاب، ص54-53.
گلشن ابرار، ج7، ص463. 2 . جمعی از پژوهشگران، 

کردن. کاری  کشیدن در آن و اراده ی  کاری و رنج  یدن در  رز 3 . اشتغال و
4 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با روحانیون استان سمنان، 1385/8/17.
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    رهبر معظم انقاب در بيانى ديگر مى فرمايد:
ید، حوادث سیاسی كشور را بدانید و حوادث سیاسی دنیا را بدانید.  باید با مسائل سیاسی آشنا شو
كار  گوشه اى نشستن، سر خود را پایین انداختن، به هیچ  طلبه ها امروز به این ها نیاز دارند. یک 
كارى نداشتن و از هیچ حادثه اى، پیشامدى، اتفاق خوب یا بدى خبر نداشتن،  كشور و جامعه 
گر خداى  یان دور می كند. ما مرجع مردم هم هستیم؛ یعنی مورد مراجعه ى مردمیم و ا انسان را از جر
بان ما جارى  كه مطلوب دشمن است، بر ز نكرده یک عالمت غلط نشان بدهیم، یا یک چیزى 
یم، ارتباط  بشود، ببینید چقدر خسارت وارد می كند. بنابراین، یک وظیفه ى مهمی كه امروز ماها دار

كار روحانی شیعه نیست .1 كناره گیرى از سیاست درست نیست و  با سیاست است. 
مسأله  كند.  درک  را  زمانه  شرائیط  پیچیدگی های  باید  باشد،  بینا  باید  باشد،  بصیر  باید  انقالبى 
این جور ساده نیست كه یكی را رد كنیم، یكی را اثبات كنیم، یكی را قبول كنیم؛ این جوری نمی شود. 
ید، باید از طعن و  كنید، باید با مشكالت هم بساز باید دقیق باشید، باید شور انقالبى را حفظ 
ید، در صحنه  ید؛ اما باید خامی هم نكنید؛ مراقب باشید. مأیوس نشو دق دیگران هم روگردان نشو
بمانید؛ اما دقت كنید و مواظب باشید رفتار بعضی از كسانی كه به نظر شما جای اعتراض دارد، شما 

كوره در نبرد. رفتار منطقی و عقالیى یک چیز الزمی است.2 را عصبانی نكند، شما را از 

مقــام معظــم رهبــری، خــود نیــز از دوران جوانــى بــا مســائل سیاســى و اجتماعــى، ارتبــاط 

تنگاتنــگ داشــتند. در مــورد ُانــس ايشــان بــا موضوعــات اجتماعــى و سیاســى آمــده اســت:
كرد. جرایدی  كه در مشهد جوانه زده بود، در قم رشد  با مسائل اجتماعی و سیاسی  آشنایى اش 
دیگران  به  مأنوس شد. می گرفت، می خواند،  آن  با  كه  بود  تازه ای  پدیده ی  تشّیع«  چون »مكتب 
توصیه می كرد كه بخوانند و با گردانندگانش دوست بود. »مكتب اسالم« را نیز نخوانده رها نمی كرد. 
كه به تازگی به دنیای روحانیون و حوزه ی علمیه می رسید و در شمار آثار نو  كتاب هایى را  خواندن 
یات مؤسسه وعظ و خطابه را در سال های 1338 و  و روشنفكرانه بود، از دست نمی داد. »من نشر
گون مربوط به دین   تا آخر مطالعه كرده بودم كه مطالب بسیار خوبى در زمینه های گونا

ً
یبا 1339، تقر

و ادیان و دین شناسی و ادیان باستان و ادیان زمان داشت. اساتید برجسته ای را نیز این ها جمع كرده 
كه می خواستند سازمان  كمبود نداشت، فقط همین سیاست را داشتند  كه از لحاظ مطلب  بودند 

روحانیت نباشد.«3

1 . همان.
2 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم، 1389/7/29.

3 . بهبودی، شرح اسم، ص83.
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5. تبعیت از مقام معظم رهبری

درباره ی مرحوم آيت اهلل خوشوقت آمده است:
در  ولی  می دادند؛  پاسخ  بود،  كه  زمینه ای  هر  در  می كردیم،  مطرح  سؤالی  شرعی  مسائل  در  گر  ا
ین ارتباطی با نظام و انقالب داشت، می فرمودند  بحث های سیاسی و حّتی موضوعاتی كه كوچک تر

گوش به فرمان آقا باشید. ببینید نظر رهبری در این رابطه چیست.1

هـ( آشنايی با فنون و مهارت ها

گاه،  آشــنايى بــا بعضــى از مهارت هــا بــرای هــر انســان و برخــى ديگــر، بــرای هــر طلبــه ای مفیــد و 

ــه برخــى از مهارت هــا و فنــون مفیــد و الزم اشــاره مى شــود. الزم اســت. در اين جــا ب

1. سخنوری

كــه بــه مــدد آن، فــرد  ســخنوری از جملــه مهارت هــای الزم بــرای طــاب علــوم دينــى اســت 

مى توانــد زمینــه ی تأثیرگــذاری تبلیغــى خــود را فراهــم ســازد. بــرای نیــل بــه موفقیــت در ايــن 

زمینــه، بايــد بــه نكته هــای زيــر توجــه شــود:

1-1. برخورداری از انگیزه  و شوق قوی 

مرحــوم حجــت االســام محمدتقــى فلســفى از نوجوانــى بــه منبــری شــدن عاقه منــد بــود. مــادرش 

ی در ايــن  ــا فرزنــدش منبــری شــود و در خدمــت امــام حســین باشــد. و ــز اصــرار داشــت ت نی

بــاره مى گويــد:
مادرم مسأله ی منبر رفتن را پیش آورد، كه در نتیجه خط من و برادرم از هم جدا شد. مرحومه مادرم 
كه فالنی باید منبری  گفت  كه به حضرت امام حسین داشت، به پدرم  روی عالقه ی شدیدی 
شود. پدرم می گفت: آن ها باید درس بخوانند و این با منبر جمع نمی شود. مادرم می گفت: نمی شود 
 منبری شود! 

ً
كه یكی از بچه های من در خدمت حضرت امام حسین نباشد. پس باید حتما

از طرف دیگر اصرار  كند و مادرم  از یک طرف می گفت باید تحصیل من ادامه پیدا  خالصه پدرم 
گفته ی پدرمان، از روز شنبه تا  كه ما بچه ها به  كردند  كه باید منبری شوم. سرانجام توافق  داشت 
غروب چهارشنبه ها در اختیار درس و بحث و مدرسه باشیم و از صبح پنجشنبه و شب و روز جمعه، 

1 . عسگری، پناهگاه طوفان، ص116. 
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من در اختیار منبر باشم.1

مرحــوم فلســفى از آن بــه بعــد، اســاس فعالّیــت خــود را منبــر قــرار داد و بــا مطالعــات مســتمر 

كیفّیــت بااليــى برخــوردار  دربــاره ی آن و تشــويق پــدر و مــادرش و مــردم، منبــِر او از جذابّيــت و 

كردنــد. خــود ايشــان مى گويــد: شــد و عمــوم مــردم نیــز بــه منبــرش توجــه پيــدا 
گردید. در واقع، بخشی  یقم  یاد بود، موجب تشو كار منبر، توجه مردم نسبت به من ز چون از اوایل 

از موفقیت من در امر منبر، مرهون همان استقبال فراوان مردم بود.2

2-1. آموختن فن خطابه

گروهى از فضای مبارز و معروف، به مرحوم فلسفى پيشنهاد  در حین مبارزات انقابى مردم، 

ی،  به منزل و رفتن  گرچه  ا روبه رو شد.  ايشان  با استقبال  كه  كاس فن خطابه دادند  برگزاری 

كنترل داشت؛ ولى حضور اين  يم طاغوت نیز منزل ايشان را در  يک جرم به حساب مى آمد و رژ

ی بود  كم و بيش با اين فن آشنا بودند، موجب دل گرمى و كه هركدام  تعداد از روحانیان فاضل 

و حركات سیاسى مرحوم فلسفى را تأييد مى كرد. استاد در اين باره مى گويد:
پس از این كه منبرم به كلی ممنوع شد و به اصطالح خانه نشین شدم، بعضی اوقات افراد مختلف - 
یاد بود. در میان واردین،  و بیش تر، آقایان اهل علم - برای دیدنم به منزل می آمدند. آمد و رفت ها ز
كی هم فراوان بود. آن ها مرّتب در لباس های مختلف می آمدند. ما هم چیزی نمی گفتیم كه باعث  ساوا
كنند. در این بین، عده ای از آقایان حوزه ی قم از  دردسر دیگری بشود و جلسه ی منزل را هم منع 
كه عصر هر پنج شنبه،  كرد  كردند و یک نفر از آن ها به من پیشنهاد  فرصت ممنوعیت منبرم استفاده 
كه خوب درس خوانده اند و الیق و قابل هستند و می توانند منبر  برای برخی از آقایان فضالی قم 
كنم. این پیشنهاد را پذیرفتم. آقایان حدود 1۰ الی 12 نفر  باره فن سخنوری و منبر صحبت  بروند، در
بودند. صمیمیت خوبى با هم داشتند. آن ها عصر]های هر[ پنج شنبه از قم به صورت تک تک و 
گر همه با  انفرادی می آمدند، نه با هم و دسته  جمعی؛ و همین طور هم از منزل خارج می شدند؛ چون ا
هم می آمدند و با هم خارج می شدند، دستگاه آن جلسه را به هم می زد و نمی گذاشت ادامه پیدا كند.3

1 . مرکز اسناد انقالب اسالمی، خاطرات و مبارزات حجت السالم فلسفی، ص54.
2 . همان، ص61.

گذرا به زندگی بزرگان: مرحوم محمدتقی فلسفی«، مجله معارف اسالمی، ش45، 1379.  3 . حسینی، »نگاهی 
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گزینش سبِک مطلوب 3-1. آشنایی با سبک های خطابه و منبر و 

و  قــرار مى گرفــت  گذشــته مــورد توّجــه مــردم  از  منبــر محّمدتقــى ]فلســفى[ هــر روز بيــش 

گیــرى فنــون  ى اســتادى بــراى فرا تشــويق مــردم نقــش مهّمــى در موفقیــت او داشــت. هــر چنــد و

كســب مهــارت و تجربــه، در مجالــس  ســخنورى و خطابــه نداشــت؛ اّمــا ناامیــد نشــد و بــراى 

واعظــاِن معــروف آن زمــان شــركت مى كــرد. محّمدتقــى بــا بررســِى روش و محتــواى ايــن مجالــس، 

ــر  ــى ديگ ــا برخ ــد؛ اّم ــد باش ــه باي ك ــت  ــان نیس ــا چن ــن منبره ــى از اي ــه برخ ك ــت  ياف ــت در ــه فراس ب

مثــل خطابه هــاى حــاج شــیخ عّبــاس قمــى، آموزنــده و ســازنده اســت؛ زيــرا بــا ذكــر روايــات اهــل 

كــى مى كشــاند. محّمدتقــى بــا تأّمــل در اخبــار و ســیره ی  بيــت مــردم را بــه راه ســامت و پا

ى تعالیــم الهى در ســاختن  كــه منبــر بايــد حــاو اهــل بيــِت نبــّوت، بــه درســتى تشــخیص داد 

 عقايــد، اخــاق، اعمــال و زندگــى مــردم باشــد و همــه ی ايــن مــوارد در روايــات معصومیــن

كــه مــورد اســتقبال مــردم  آمــده اســت. در نتیجــه، ســبك جديــدى در خطابــه و منبــر پديــد آورد 

ياســت مجلــس شــوراى ملــى  كــه حّتــى ر گرفــت و بــه قــدرى شــهرت و محبوبّيــت يافــت  قــرار 

ى بــراى ايــراد ســخنرانى در دو ســال پياپــى )1305 و 1306 ش( در دهــه ی آخــر  آن زمــان، از و

كــه محّمدتقــى نــوزده بهــار از زندگــى خــود را  مــاه صفــر دعــوت بــه عمــل آورد و ايــن در حالــى بــود 
كــرده بــود.1 تجربــه 

نیــاز  مــورد  مســائل  بى فايــده،  و  خرافــى  مطالــب  جــاى  بــه  كــه  بــود  آن  ايشــان  جديــد  ســبك 

ــا نظــم و ترتیــب منطقــى، همــراه  ــات و ب ــات و رواي ــر اســاس آي ــى، تربيتــى و اجتماعــى را ب اخاق

يــخ اســام و مباحثــى از روان شناســى بــا بيانــى شــیرين و رســا توضیــح  بــا داســتان هايى از تار

مــى داد. در ايــن خطابه هــا، عــاوه بــر انتقــاد از ناهنجارى هــاى اجتماعــى و اخاقــى جامعــه، راه 

صحیــح اصــاح و درمــان را نیــز ارائــه مى كــرد.

1 . مرکز اسناد انقالب اسالمی، خاطرات و مبارزات حجت السالم فلسفی، ص64.
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کردن سطح عموم مخاطبان 4-1. لحاظ 

ــًا  ــات، صرف ــردن بيان ك ــم  ــد و از تنظی كن ــرض  ــود ف ــب خ ــراد را مخاط ــوم اف ــد عم ــب باي ــرد خطی ف

بــرای فــردی خــاص اجتنــاب نمايــد. يكــى از ســخنوران مى گويــد:
اوایل كه بنده ملّبس شده بودم و منبر می رفتم، یک شب پدر ما را فرستادند مسجد آیت اهلل خوشوقت 
برای منبر. با سابقه ای كه از آقای خوشوقت داشتم، رفتم باالی منبر و شروع كردم به حرف های بسیار 
یم. فقط می خواستم به آیت اهلل خوشوقت خودی نشان  عالمانه. خودم هم نمی فهمیدم چه می گو
بدهم. از منبر پایین آمدم و خدمت ایشان نشستم. به من فرمودند:  تو این حرف ها را برای من زدی؛ 
در حالی  كه من این ها را از تو بهتر بلدم! برای مردم ساده حرف بزن. پس سادگی خوب است؛ اما 

سادگی نباید به سودگی بكشد.1

5-1. محور قرار دادن نیازها

ــر اســاس آسیب شناســى وســیع و دقیــق  ســخنرانى مرحــوم حجــت االســام فلســفى، معمــواًل ب

ی  يــد. و كمــک دوســتان بــه آن دســت مى ياز گاه بــا  گاه بــه تنهايــى و  كــه  مســائل مهــم جامعــه بــود 

ــا  ــت و ب ــخنرانى مى پرداخ ــوع س ــون موض ــترده پيرام گس ــق و  ــه ی عمی ــه مطالع ــه، ب ــل از خطاب قب

كــه مرحــوم  روشــى نــو و زيبــا آن را بــه شــنوندگاِن حاضــر در جلســه ارائــه مى كــرد. از جملــه مــواردی 

فلســفى، عنايــت ويــژه ای بــه آن داشــتند، مســائل جوانــان و بزرگ ســاالن و تربيــت و اخــاق آنــان 

بــود و ايــن موضــوع را همــواره محــور ســخنرانى های خــود قــرار مــى داد. 

كــه جــوان از يــک ســو دارای روحــى  بــود  بــه ايــن نتیجــه رســیده  ی در ايــن آسیب شناســى  و

كشــور اســامى و هماهنــگ  لطیــف و تأثیرپذيــر اســت و از ســوی ديگــر همیــن افــراد، آينده ســازان 

كننــده ی امــور جامعــه مى باشــند؛ بنابرايــن موضــوع را محــور بحث هــای خــود قــرار مــى داد.

جمله  از  دارند،  تربيت  امر  در  تأثیرگذاری  و  حساس  وظیفه ی  كه  نیز  بزرگ ساالن  و  پدران 

كتاب  محورهای جلسات سخنرانى ايشان بود. دلیل اين سخن، اختصاص دادن چهار جلد 
درباره ی جوانان و بزرگ ساالن و سخنرانى های مختلف ايشان در طول عمر بابركتش مى باشد.2

1 . عسگری، پناهگاه طوفان، ص121. 
2 . حسینی، همان.
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6-1. تأثیرگذاری در عمق وجود مخاطب

كــه بــه تأثیرگــذاری ســطحى و  كننــد  حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای مبلغــان راســفارش مــى 

كار خــود  كتفــا نكــرده و ايجــاد تأثیــرات عمیــق را در دســتور  برانگیختــن احساســات مخاطبــان ا

قــرار دهنــد: 
او  یا عواطف  او  این كه احساسات  به  نكنید  كتفا  ا ید.  بگذار اثر  در الیه هاى عمیق ذهن مخاطب  
حوادث  با  تا  ید  بگذار اثر  ذهن  عمیق  الیه هاى  آن  در  كنید  سعی  نه.  ید؛  بشو راضی  شد،  جلب 

گون از دست نرود.1 گونا

7-1. استفاده از شیوه های هنرمندانه در سخنرانی

كه قدرت رضاخان رو به افول بود، با اصرار اقوام، لباس  محّمدتقى فلسفى در سال 1319 ش 

روحانّیت را بعد از گذشت سه سال مجددًا پوشید و به وعظ و خطابه پرداخت. با تاش آيت اهلل 

كاشانى، رسمًا از منبر آقاى فلسفى رفع ممنوعّیت شد. حجت االسام فلسفى  سّید ابوالقاسم 

يد و به بررسى نیازهاى زمانه  يابى خطابه ها و سخنرانى هاى مذهبى اهتمام ورز به مقايسه و ارز

كاوش  كرد. او به  كه بايد از روش اهل بيت الگوبردارى  پرداخت و به اين نتیجه رسید 

كتاب هاى روايى  از جمله  نورى،  الوسايل محّدث  كتاب مستدرك  روايات مشغول شد و  در 

كتاب هاى روان شناسى،  كرد. فلسفى بعد از مطالعه ی روايات،  كه بيشتر نظرش را جلب  بود 

جامعه شناسى، اخاق و تعلیم و تربيت را نیز مورد استفاده قرار مى داد و مطالب آن را بر روايات 

آيات، روايات،  از  با استفاده  را  برگزيده و پسنديده  اهل بيت عرضه مى كرد و نكته هاى 

كتاب ها و علوم جديد و نیازهاى زمانه به همگان ياد  يخ، اشعار و مسائل فقهى با توّجه به  تار

مى داد و در اين راه از آهنگ و قیافه و حركات مناسب هر موضوع، زيركانه بهره مى گرفت. او 

كه حّتى برخى از هنرپيشگان آن زمان هم مجذوب  چنان هنرمندانه مطالب را تفهیم مى كرد 

كه در مسجد »مجد« برگزار شده بود - بعد از  مى شدند. از جمله، كسى بعد از مجلس ترحیمى 

پايان سخنرانى - به آقاى فلسفى گفت: من با آن كه صاحبان اين مجالس ترحیم را نمى شناسم؛ 

كنم.  اّما مرّتب در اين مراسم شركت مى كنم؛ براى آن كه از هنرهاى اختصاصى شما استفاده 

کرمانشاه، 1390/7/20. 1 . بیانات مقام معظم رهبری در جمع روحانیون شیعه و اهل سنت 
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كنون از هنرمندان معروف ايرانم. شما يك  كرده ام و ا من هنرپيشه هستم و در خارج تحصیل 

كشته و  كه عده اى، شخصى را  كرديد  روز واقعه اى از داورى هاى امیرالمؤمنین على نقل 

مالش را برده بودند و بعد براى بيان واقعه، با قیافه و لحن و ژست خاص به نقل قول از هر يك 

از مّتهم، بازپرس و قاضى پرداختید و اين حركات و هنرمندى هاى شما براى من بسیار جالب 

كه  كرده بود، ناراحت و عصبانى بودم  كه دولت منبر شما را ممنوع  و آموزنده بود. در اين مّدت 
چرا دولت به هنر احترام نمى گذارد!1

کالس داری  .2

كاس داری از شــؤون جدانشــدنى طــاب علــوم دينــى محســوب مى شــود؛ از ايــن رو،  امــروزه 

ــا فنــون آن آشــنا شــده و توانايــى خــود را در ايــن  الزم اســت طــاب از آغازيــن مراحــل طلبگــى ب

كاس داری  زمینــه افزايــش دهنــد. حجــت االســام و المســلمین قرائتــى، عاقه منــدی خــود بــه 

ــد: ــرح مى ده ــن ش ــكینى را چنی ــت اهلل مش ــوم آي ــويق مرح و تش
مرحوم  آن جا  در  كه  داشتم،  در مسجد  قم  بچه های  برای  كالسی  بیست سالگی،  در حدود  بنده 
گفتم:  گرد آن دو بزرگوار بودم،  آیت اهلل ستوده و آیت اهلل صلواتی نماز می خواندند. من چون شا
یم )این قضیه به چهل  كه برایشان قصه بگو ید  كه این جا نماز می خوانید، بچه هایتان را بیاور شما 
به  و  می نوشت  را  درس هایمان  و  می آمد  هم   مشكینی آیت اهلل  بچه ی  برمی گردد(.  قبل  سال 
پدرش نشان می داد. یک روز آیت اهلل مشكینی از من تشكر كرد و گفت: من هم می خواهم در جلسه 
بچه ها شركت كنم. گفتم: آقا! ده، دوازده  بچه بیش تر نیستند؛ و ایشان گفت كه دوست دارم بیایم. 
كنار آن ها نشست.  كه برای هزار طلبه درس می داد، آمد و در جلسه ی بچه ها و  آیت اهلل مشكینی 
كه بیرون آمدیم، آیت اهلل مشكینی  گفتم. از خانه  من هم پای تخته سیاه، یک بحث را برای بچه ها 
گفت: شما ثواب این جلسه ی بیست تا  گفتم: چه معامله ای؟  كنیم.  گفت: قرائتی! بیا معامله ای 
كفایه یا مكاسب و درس  كه در مسجد امام،  بچه را به من بده و من ثواب جلسه ی صدها طلبه را 

یق من شد. یم، به تو می دهم. این خیلی سبب تشو خارج می گو
كفایه و مكاسب می خواند، برای بچه ها  كه قرائتی، ضمن این كه  كرد  یف   هم در منبر از من تعر

ً
 بعدا

را  و همسایه هایش  فامیل ها  می خواند،  را  این كه درس های حوزه  طلبه ضمن  هر  دارد.  جلسه ای 
كند و جلسه ای برای آن ها بگذارد. بعد از درس آیت اهلل مشكینی، چند تا از طلبه ها آمدند و  جمع 

1 . مرکز اسناد انقالب اسالمی، همان.
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كه بیایید و ببینید؛ و طلبه ها آمدند. حتی آیت اهلل مشكینی به  گفتم  گفتند: قصه چیست؟  به من 
ببین و  را  كاشان جلسه   برو  كاشان جلسه دارد.  قرائتی جمعه ها  كه  اردبیلی می گفت  یک روحانی 
كه از قم  كرده بود  كن. یعنی آیت اهلل مشكینی یک نفر را مأمور  كالس داری  برای بچه های اردبیل 
به كاشان بیاید و جلسه ی درس من را ببیند و برای اردبیل پیاده كند. این مسأله ی مهمی بود. بعد 
كالس  بنابراین برای طلبه ها  كه خوب نیست ما در جمع بچه ها بنشینیم.  گفتند  طلبه ها آمدند و 
گردهای آیت اهلل مشكینی می آمدند و خیلی از آن ها سوادشان از ما بیش تر  كه شا گذاشتم  دیگری 
كناری هم  بود؛ اما می آمدند كه سبک كالس داری را ببینند. خالصه، دو تا از اتاق ها پر شد و اتاق 
پر شد. خانه مان سه تا اتاق داشت كه دو اتاق برای من بود و یكی برای طلبه ی دیگر، آن طلبه هم 
رفت؛ ولی دوباره جا تنگ بود. كم كم خانواده را هم بیرون كردیم و اتاق ها پر شد، آمدیم حیاط؛ یعنی 

یست، سی صد طلبه در آن خانه جمع می شدند. حدود دو
در  و  آمد  كنم.  شركت  طلبه ها  جلسه ی  در  می خواهم  من  گفت:   مشكینی آیت اهلل  روز  یک 

بود.1 من  مشّوق  خیلی  ایشان  خواند.  جماعتی  نماز  هم  حیاتمان 

3. نویسندگی

آيت اهلل نوری همدانى، نويسندگى را الزمه ی بقای حیات علمى طلبه مى داند: 
داشتن  و  یسندگی  نو موضوع  باشیم،  داشته  توّجه  ما  است  الزم  كه  موضوعاتی  از  یكی   

ً
مقدمتا

كشیدند و درس خواندند؛ ولی چون قلم  كه سالیان درازی زحمت  یادی بودند  قلم است. افراد ز
كشیدند، در سینه هایشان باقی مانده و از دنیا رفته اند و از آن ها  نداشتند، محصول آن چه زحمت 
آثاری باقی نمانده است. بسیاری از علما اسمشان برده می شود؛ ولی آثاری از آن ها باقی نیست. 
یسندگی مهارت داشتند، توانسته اند دست به تألیف بزنند و  ولی آن ها كه اهل قلم بودند و در فن نو
كه از دنیا رفته اند؛ اّما آثارشان هست؛ از آن ها استفاده  یسند. قرن هاست  آثار علمی خودشان را بنو

می شود و نامشان جاودان است.
ِم

ْ
ِعل

ْ
!َمْعِرَفُةال

َ
ُكَمْیل در كالم حضرت امیرمؤمنان در نهج البالغه نیز هست كه ایشان فرمودند:»َیا


ُ

َمال
ْ
ال ِكٌمَو ُمَحا

ْ
ِعل

ْ
ال ْحُدوَثِةَبْعَدَوَفاِتِهَو

ُ ْ
ال

َ
َجِمیل اَعَةِفىَحَیاِتِهَو ْنَساُنالّطَ ِ

ْ
ِسُبال

ْ
ِدیٌنُیَداُنِبِه،ِبِهَیك

ْیِه.«2 
َ
وٌمَعل

ُ
َمْحك

یسندگی آشنایى پیدا كنم.  یادی داشتند كه با فّن نو مرحوم والد ما از ابتدای تحصیِل بنده، عنایت ز

یخ: 1393/3/3،. کد مطلب: 252، تار 1 . سایت همایش بزرگ داشت آیت اهلل مشکینی، »آیت اهلل مشکینی از نگاه دیگران«، 
ــا آن  ران زندگــی، ب ــاداش داده می شــود، و انســان در دو ــه خاطــر آن پ کــه ب کمیــل! شــناخت علــم راســتین )علــم الهــی( آیینــی اســت  2 . ای 
گــذارد. دانــش، فرمانــروان و مــال فرمانبــر اســت. )نهــج البالغــه، حکمــت 147( خــدا را اطاعــت می کنــد و پــس از مــرگ، نــام نیکــو بــه یــادگار 
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خدمت آن بزرگوار بود كه با قلم آشنا شدم.1

كید بر قیمتى بودن طلبه هاِی دست  به  قلِم جوان، به توضیح  مقام معظم رهبری نیز ضمن تأ

معنای نويسندگى و يكى از عناصر مهم آن مى پردازد:
یسندگی به معنای خاص خودش - نه نگارش - مثل شاعری است. شاعری، فقط گفتن الفاظ  نو
گر فرض   ا

ّ
كه نیست؛ اولش نضج یافتن آن اندیشه و فكر است كه بعد باید در قالب شعر بیاید. واال

كنیم كه كسی الفاظ را نظم هم می دهد، نظمش هم هیچ اشكال وزنی و قافیه  ای ندارد؛ اما مضمون 
انسان  یسندگی، یعنی  یسندگی هم چنین چیزی است. نو كه نیست. نو این شاعر  نداشته باشد، 
چیزی را در ذهن خودش نضج بدهد و بپروراند و آن را از غلط ها و ناصواب ها بپیراید و بپاالید؛ بعد 

آن را در قالب الفاِظ درست بیاورد.
 

ّ
كند؛ واال كیفّیت آن را بیش تر  به روز  كه انسان روز یسندگی این است  یكی از عناصر مهم در باب نو
یسد. این مرحله ی اول را باید به مرحله ی دوم و مراحل  كند، چیزی می نو هركس استعدادی پیدا 
 یكی از اسرار وجود بشر، پایان ناپذیری اوست؛ یعنی در 

ً
گون دیگر، همین طور ادامه داد. واقعا گونا

ید كه الحمدهلل كارمان خوب است؛ نه، باید در همان لحظه احساس  هیچ حّدی آدم نمی تواند بگو
كه ما در قدم های اول و پله های پایین نردبانیم و پله های این نردبان هم چنان ادامه دارد.2 كرد 

4. آموختن سایر زبان ها

ی  حضــور در درس خــارج اســتادان، همــه ی فعالیــت علمــى آيــت اهلل خامنــه ای نبــود. و

كــه طــاب با ممارســت درس های  تصمیــم گرفــت زبــان روز عربــى و نــگارش آن را، فراتــر از چیــزی 

كــه دســتى در ادبيــات  مرســوم يــاد مى گیرنــد، بيامــوزد. »كرمــى«، طلبــه ی باســواد خوزســتانى 

معاصــر عــرب داشــت، بــه درخواســت ســیدعلى خامنــه ای پاســخ مثبــت داد. صبح هــای دو 

ــود.  ــى ب ــان عرب ــى زب ــه های آموزش ــان جلس ــه، زم ــنبه و جمع روز پنج ش

كتاب هــای روز جهــان عــرب موضــوع  كارگاه برگــزار مى شــد،  كــه بــه شــكل  در ايــن جلســه ها 

كتابــى شــد از  بحــث قــرار مى گرفــت. حاصــل ايــن جلســات بــرای آقــای خامنــه ای، ترجمــه 

نويســنده و شــاعر نــام دار لبنانــى، جبــران خلیــل جبــران، بــه نــام »دمعــة و ابتســامة«. ايــن ترجمــه 

كــه توســط مترجــم ديگــری،  گرفتــه بــود، رنــگ چــاپ بــه خــود نديــد؛ چــرا  كــه »اشــك و لبخنــد« نــام 

1 . »مصاحبه با استاد آیت اهلل حسین نوری«، قسمت دوم؛ مجله حوزه، ش28، مهر و آبان .
2 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤولن مجله ی حوزه ، 1370/11/28.
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زودتــر انتشــار يافــت.1

عامه حسن زاده آملى درباره ی يادگیری زبان فرانسه مى گويد:
بان فرانسه مسلط بود. من به او  بان عربى بخواند. ایشان به ز كه ز یک روز شخصی پیش من آمد 
یم. در  بان عربى می گو یید و یک روز هم من به شما ز بان فرانسه بگو گفتم: یک روز شما برای من ز
بان فرانسه  ید و نه من از شما. به این صورت بود كه موفق شدم ز نتیجه، نه شما از من حقوق بگیر

را یاد بگیرم.2

هم چنین شهید آيت اهلل بهشتى در خاطرات خود مى گويد:
بان خارجی ما فرانسه بود و در آن دو سال،  كه در دبیرستان،3 در سال اول و دوم، ز یم  این را بگو
بان انگلیسی بیشتر بود و در سال آخر  فرانسه خوانده بودم؛ ولی در محیط اجتماعی آن روز، آموزش ز
كامل  بان انگلیسی یاد بگیرم. یک دوره ی  گرفتم یک دوره ز كه تصمیم  دبیرستان در اصفهان بودم 
بان انگلیسی را می دانست، با انگلیسی  كه ز یدر« خواندم و نزد یكی از منسوبین و آشنایان مان،  »ر

آشنا شدم.
... در سال 1327 ]كه در قم بودم[، به فكر افتادم، تحصیالت جدید را هم ادامه بدهم. بنابراین با 
گرفتن دیپلم ادبى به صورت متفرقه و آمدن به دانشكده »معقول و منقوِل« آن موقع كه حاال »الهیات 
گذراندم. سال سوم  و معارف اسالمی« نام دارد، دوره لیسانس را در فاصله ی سال های 27 و 3۰ 
بان انگلیسی را این جا  كنم و هم ز به تهران آمدن. برای این كه بیشتر از درس های جدید استفاده 
كامل تر كنم و با یک استاد خارجی، كه مسلط تر باشد، مقداری پیش ببرم. سال 113۰ لیسانس شدم 
بان انگلیسی در  یس در دبیرستان ها، به قم باز گشتم. به عنوان دبیر ز و برای ادامه ی تحصیل و تدر
كافی بود  دبیرستان »حكیم نظامی« قم مشغول شدم و آن موقع به طور متوسط، روزی سه ساعت 

كنم . بقیه وقت را صرف تحصیل می كردم.4 یس  كه صرف تدر

5. خوش نویسی و خطاطی

كــه در علمــای برجســته وجــود  خوش نويســى از جملــه هنرهــا و مهارت هــای ارزش منــدی اســت 

داشــته اســت. آيــت اهلل پســنديده بــرادر حضــرت امــام  مى گويــد:
در نوجوانی، امام نزد من مشق هم می   كردند؛ چون من تا اندازه  ای خط نستعلیق را خوب می  نوشتم؛ 

1 . بهبودی، شرح اسم، ص85.
2 . واحد پژوهش انتشارات هنارس، شیخ خرابات، ص36.

3 . هم زمان با تحصیل در حوزه ی علمیه.
4 . صمدی، او یک ملت بود، ص23-21.
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ولی طوری شده بود كه خط ایشان به خط من خیلی شبیه شده و به اندازه  ای شبیه بود كه یک بار 
من نصف كاغذ را نوشتم و نصف دیگرش را ایشان نوشتند و هیچ كس نمی توانست بین این دو خط 

فرق بگذارد.1 

كــه  ی، هم چــون مرحــوم فضائلــى و مرحــوم نجومــى از جملــه اســاتید معاصرنــد   فضــای حــوزو

ــد. رهبــر معظــم انقــاب ايــن  كرده ان ــه خــود جلــب  در ايــن رشــته ی هنــری تحســین همــگان را ب

ــتوده اند: ــن س ــى را چنی ــوم نجوم ــى مرح ويژگ
كشیده، در  كنیم از مرحوم آقای نجومی )رضوان اهلل علیه(؛ عالم، فاضل، درس  خوانده، زحمت   یاد 
یاست جمهوری،   یک هنرمند. بعد از انقالب، قبل از دوره ی ر

ً
عین حال یک قله ی هنری و حقیقتا

من یكی از سفرهایى كه به كرمانشاه آمدم، منزل ایشان رفتم و كارهای هنری اش را از نزدیک دیدم. 
بعد هم پس از رحلت امام، ایشان یكی از كارهایش را برای من فرستاده بود. من از ایشان درخواست 
َتْعِلیِمَغْیِرِه«،2 

َ
ِبَتْعِلیِمَنْفِسِهَقْبل

ْ
َیْبَدأ

ْ
َفل

ً
اِسِإَماما یف را:»َمْنَنَصَبَنْفَسُهِللّنَ كه این حدیث شر كردم 

یسید تا جلوی چشم من باشد؛ فراموش نكنیم وظیفه ی تعلیم خودمان را. ایشان با  برای من بنو
كردم و توی اتاق جلوی چشم من است. »َمْنَنَصَب یبایى نوشتند. من هم تابلو  یک خط بسیار ز
گرفت، تعلیم غیر، آسان  گر این تعلیم انجام  َتْعِلیِمَغْیِرِه.« ا

َ
ِبَتْعِلیِمَنْفِسِهَقْبل

ْ
َیْبَدأ

ْ
َفل

ً
اِسِإَماما َنْفَسُهِللّنَ

كار ما این است.3 خواهد شد. مشكل 

ط ايشــان بــه خطــوط نســخ و ثلــث و 
ّ
هم چنیــن يكــى از فضايــل مرحــوم عامــه میرجهانــى، تســل

نســتعلیق بــوده اســت. ايشــان كتاب هــای خــود را بــا خــط زيبــای خويــش تحريــر و عــاوه بــر آن ها، 

كتــب ادعیــه  كريــم و يــک مرتبــه مفاتیــح الجنــان و برخــى از ديگــر  كتابــت قــرآن  چنــد مرتبــه بــه 

ــادگار  ــه ي ــه خــط خــود ب كتاب هــای بســیاری از علمــای متقــّدم را نیــز بازنويســى و ب پرداختنــد و 

ــه شــرايط  ــا توجــه ب ــذا ب ــه ی آســتان قــدس رضــوی موجــود مى باشــد. ل كتابخان كــه در  نوشــته اند 
كمبــود امكانــات چــاپ، خــط زيبــا يــک ُحســن بــزرگ بــه حســاب مى آمــده اســت.4 زمــان و 

ــا اشــاره بــه ســختى های دوران طلبگــى و نقــش هنــر خوش نويســى در  عامــه میرجهانــى ب

كــردن برخــى از ايــن مشــكات مى گويــد: برطــرف 

1 . ماه نامه پاسدار اسالم، ش86، بهمن و اسفند 1367، ص27.
کلمات قصار 73. 2 . نهج البالغه، 

کرمانشاه ، 1390/7/20. 3 . بیانات مقام معظم رهبری در جمع روحانیون شیعه و اهل سنت 
گل، ص44. 4 . بیگی، شرح شیدایی 
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كه در طول مسیر،  زمانی از اصفهان به سوی نجف حركت نمودم. دوازده لیره پول به همراه داشتم 
یک لیره ی آن خرج و یازده لیره ی آن سرقت شد. وقتی به نجف اشرف رسیدم، دیگر پولی به همراه 
كه حجره ای برای بیتوته  نداشتم. ابتدا به حوزه ی علمیه رفتم و از مدیر مدرسه درخواست نمودم 
به من بدهد و مرا به عنوان یک طلبه در آن مدرسه ثبت نام نماید؛ اما مدیر مدرسه از این كار صرف 
نظر نمود و قبول نكرد و حّتی شب هنگام نیز اجازه ی بیتوته در مدرسه را نداد؛ اما آن شب را در 
همان مدرسه در حجره ی یكی از طلبه ها گذراندم و فردای آن روز، از یک طرف گرسنگی به من فشار 
می آورد و از طرف دیگر پولی نداشتم كه غذایى تهیه نمایم. لذا برای رفع گرسنگی و یا این كه پولی به 
دست بیاورم، راهی بازار شدم. در آن جا با شخصی كه جزوات طالب و علما را به طبع و چاپ خطی 
كتابت می شد،  یر در می آمد و  كه به تحر می رساند، برخورد نمودم. آن شخص در مقابل هر جزوه 
یر نمودم و یک نمونه از نسخه ها را با خط خود، هم  پولی پرداخت می نمود و من نیز درخواست تحر
كه  یبا بودن دست خط من، سفارش نمود  یبا و هم در زمان اندكی نوشتم. شخص ناشر به دلیل ز ز
هم نسخه های بیش تری و هم دو برابر دست مزد به من بدهند و چند روزی به همین منوال گذشت 
بان عربى به آقا سید ابوالحسن اصفهانی و با دست خط خود نوشتم و شرح  تا این كه نامه ای به ز
حال خود را در آن نامه برای ایشان بیان نمودم و خودم به محضر آن سید بزرگوار شرف یاب شدم. 
كسی برای شما  یبا را چه  كه این متن ز یافت و قرائت نامه، از من سوال نمودند  معظم له پس از در
كه باز جواب  كه خودم نوشته ام. معظم له از خط آن نیز سؤال نمودند  نوشته است؟ عرض نمودم 
دادم خط خود من است. در این هنگام سید ابوالحسن به خادم خود كه شخصی معروف به مشتی 
حسین اصفهانی بود، فرمود: ایشان را به حمام ببر و پس از آن یک دست لباس نو به ایشان بدهید 
بپوشد و بعد او را پیش من بیاور. پس از بازگشت از حمام، مرا در منزل خود جای داد و فرمود: از 
امروز شما منشی و مسؤول دفتر من می باشید و مسؤولیت جواب دادن نامه هایش و هم چنین امور 
یس و فقط مرا از جواب  گذار نمود و سفارش كرد كه جواب نامه ها را بنو مالی و وجوهات را به من وا

گاه كن. 1 آن ها آ

اين گونه حدود پنج سال در بيت ايشان زندگى و از محضر مبارک آن مرجع بزرگ، استفاده های 

علمى، اخاقى، عرفانى و ... مى نمايد.

1 . همان، ص51-50.
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6. سواد رسانه

بــا گســترش فناوری هــای نويــن، ضــرورت آشــنايى طــاب بــا ابزارهــای ســخت افزاری و نرم افزاری 

جديــد، چــه بــرای اســتفاده های پژوهشــى و چــه بــرای فعالیت هــای آموزشــى و تبلیغــى، بيــش از 

 پيــش روشــن شــده اســت. بــا مخاطــب قــرار دادن طــاب و روحانیــون، مقــام معظــم رهبــری

در تبیيــن ايــن ضــرورت مى فرمايــد:
كنیم. خیلی از ماها مجّهز نیستیم، خیلی از ماها نمی دانیم، نه از جنبه هاى  ما باید خودمان را مجّهز 
نرم افزارى، نه از جنبه هاى سخت افزارى. بعضی ها با این روش هاى جدید اصالً آشنایى ندارند، 
كار را درک نمی كنند. ...  با رایانه و مانند آن اصالً آشنا نیستند، معنایش را نمی دانند، اهمیت این 
كه داراى منافع بى شمار و داراى مضّرات بى شمار است. عرصه ى فضاى  این یک عرصه اى است 
آن دشمن  كه  كارى  كرد[؛ همان  را ]كسب  منافع  كثر  آن حّدا از  این جورى است. می توان  مجازى 
می كند، شما ]هم[ می توانید بكنید در جهت عكس؛ ]یعنی [ مفاهیم اسالمی و معارف اسالمی را 
پخش كنید، بدون هیچ مانع و رادعی؛ كه بعضی ها از این مردمان مؤمن، جوان هاى مؤمن از معّمم و 
كارهاى  غیر معّمم، روحانی و غیر روحانی - بعضی غیر روحانّیون در این زمینه فّعال تر هم هستند - 
گهان در سطح دنیا یک مطلبی را، یک مفهومی را، یک فكر درستی  بسیار خوبى را انجام می دهند. نا

را منتشر می كنند، طرف مقابل می ماند.1

برخــى از بــزرگان حــوزه، در آشــنايى بــا رايانــه و ابزارهــای مشــابه پيشــگام بوده انــد. به عنــوان نمونه، 

آيــت اهلل نــورى همدانــى مدت هــا پيــش از همگانــى شــدن اســتفاده از رايانــه، بــراى آموختــن ايــن 

گرفــت.2  كارهــاى پژوهشــى را فــرا  كــرد و برخــى از دوره هــاى اســتفاده از رايانــه در  امــر اقــدام 

اين  كه  آن جا  از  شد،  مشاهده  نیز  خامنه ای  آيت اهلل  حضرت  بيانات  در  كه  هم چنان  البته 

از  پيشگیری  برای  الزم  مراقبت  است  الزم  است،  مخاطره آمیز  و  دشوار  عرصه ای  عرصه، 

آسیب های احتمالى به عمل آيد.

1 . بیانات مقام معظم رهبری در جلسه ی درس خارج، 1395/6/16.
گلشن ابرار، ج6، ص452. 2 . جمعی از پژوهشگران، 
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7. شنا

كــه گاه آموختــن آن ضــرورت هــم مى يابد.  شــنا از ورزش هــای مفیــد بــرای طــاب بــه شــمار مــى رود 

كــه در نجــف، اســتاد »لمعــه« ی شــهید نــواب صفــوی بــوده و  مرحــوم عامــه محمدتقــى جعفــری 

شــنا را نیــز بــه ايشــان تعلیــم داده بــود، ايــن خاطــره را نقــل مى كنــد:
آقای  گفت:  نواب  گهان  نا كه  بودیم  درس  و  بحث  حال  در  نواب  با  تابستان،  روزهای  از  روزی 
یم در فرات شنا كنیم. این در حالی بود كه هفته ی قبل، به  تازگی شنا را از بنده و دوستان  جعفری! برو
دیگر یاد گرفته بود. نواب صفوی بسیار شجاع و نترس بود. هفته پیش ما فقط به مدت پنج دقیقه، 
آموزش ابتدایى و فنون جزئی شنا را به او آموخته بودیم. او همان هفته ی پیش، پس از آموزش 

ید و پس از مدتی دست و پا زدن، عرض فرات را پیمود.  ابتدایى، بالفاصله به فرات پر
گفتم: سید! اآلن هنگام درس است و  كنیم.  یم در فرات شنا  گفت: برو خالصه، آن روز وسط درس 
یم شنا كنیم. در نهایت، مرا  می دانی كه من هم با درس اصالً شوخی ندارم. گفت: به دلم افتاده كه برو
گهان دیدیم  راضی كرد و به سمت فرات راه افتادیم. به شاخه های فرعی فرات در نجف كه رسیدیم، نا
پیرمردی در حال غرق شدن است. من به سرعت در حال درآوردن لباس هایم بودم كه دیدم نواب با 
همان لباس هایش با شیرجه وارد آب شد. لحظات حساس و اضطراب آوری بود. پیرمرد داشت غرق 
می شد و فرصتی برای معّطلی نبود. در حین درآوردن لباس هایم، نواب را می دیدم كه در حال نزدیک 
یز فن شنا را آموخته بودم و می دانستم كه  یق بود. من قبل از این كه به نجف بیایم، در تبر شدن به غر
ین شخص خود را نیز  یق، وضعیت روانی غیرقابل كنترلی دارد و در آن لحظات، حتی نزدیک تر فرد غر
یاد زدم كه بیش از اندازه به او نزدیک نشود.  گر به او نزدیک شود، غرق خواهد كرد. خطاب به نواب فر ا
با نواب  لحظات به سرعت در حال سپری شدن بود. لباس هایم را درآوردم و به آب شیرجه زدم. 
یق شدیم و بدون این كه بتواند ما را بگیرد، دو نفری او را به ساحل بردیم. در ساحل آب،  نزدیک غر
كه  كه داخل آب فرو بردم تا جلوتر بروم، تكه ی شیشه شكسته ای در ساحل بود  ین دست را  آخر
كنار ساحل پر از خون شد. فكر دست خودم نبودم؛ چون خوشحالی از  ید و  به شدت دست مرا بر
یزی را از یادم برده بود. دستم را با تكه ای  این كه آن پیرمرد نجات یافته بود، درد و سوزش و خون ر
از لباس هایم بستم و به اتفاق نواب عازم بیمارستان شدیم. آن پیرمرد از اهالی افغانستان بود كه به 
علت گرم بودن هوا، برای آب تنی به كنار آب آمده بود. این یكی از خاطرات بنده است كه در هنگام 

كنیم.1 یم و شنا  كه برو گفت: به دلم آمده  درس، نواب 

کد مطلب: 2032/231493،  گفت وگو با علی جعفری )فرزند ایشان(،  1 . خبرگزاری رسا، »رنج های عالمه جعفری در مسیر علم آموزی«، 
یخ: 1393/8/27. تار
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و( آسیب شناسی

كــه در مســیر طلبگــى قــرار مى گیــرد، يكــى از زمینه هايــى اســت  شناســايى آســیب ها و آفاتــى 

كــه موجــب مى شــود طلبــه بــا مراقبــت ويــژه، خــود را از ايــن آفــات مصــون بــدارد. شــماری از 

كــه طــاب را تهديــد مى كنــد، در ذيــل بيــان مى شــود: آســیب های اخاقــى 

1. عدم اهتمام به تهذیب نفس

ــم را كافــى نمى دانــد. ايشــان معتقــد 
ّ
مرحــوم آيــت اهلل مجتهــدی، پرداختــن محــض بــه تعلیــم و تعل

اســت كســب موفقیــت بــه رعايــت امــور اخاقى بســتگى دارد: 
هر كسی را كه می بینی دارای توفیقاتی است، بدان كه اعمال و نكات و مسائلی داشته كه ما از آن ها 
گر می خواهی به جایى برسی، در همان نكات  غافل هستیم. یک چیزی غیر از درس و بحث داشته. ا

یز باید دقت كنی كه چگونه خداوند به او این توفیقات را داده است.1 ر

ايشان هم چنین مى فرمايد:
كشک  گیرت آمد، ذوق نكن. این ها همه  یا چیز دیگری  یاست و  گر یک دفعه محراب و منبر و ر ا
كبر برهان می فرمودند: َمَثِل دنیا، َمَثِل شهر َفرنگ است. بچه  است. استاد ما، حاج شیخ علی ا
و  نشان  یبایى  ز یر  تصاو دقیقه،  آن یک  در  می كردیم،  نگاه  دقیقه  و یک  می دادیم  سّنار  بودیم  كه 
این جا  تركیه است،  پایتخت  این جا  توضیح می داد و صدا می زد:  را  آن  صاحبش هم صحنه های 
یک می شد. آن وقت صاحبش می گفت:  گهان یک چیزی می افتاد و صحنه تار فالن مكان است. نا
گیرمان نمی آمد. مبادا در  این جا ظلمات است؛ و تمام می شد و جز چند لحظه خوشِی كاذب چیزی 
كند و یک دفعه شهر ظلمات كه مرگ است به  یبای دنیا، تو را غافل  یر ز این دنیا هم چشم به تصاو

كنی!2 سراغ تو بیاید و تو دست خالی دنیا را ترک 

کوتاهی در دشمن شناسی 2. ناتوانی یا 

شناســايى دشــمن و حیله هــا و تزويرهــای او و نیــز آشــنايى بــا راه هــای مقابلــه بــا آن، الزمــه ی 

حركــت در مســیر رشــد اســت. هرگونــه بى توجهــى در ايــن خصــوص، زمینــه ی بــروز آســیب ها را 

فراهــم مى ســازد. 

1 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص472.
2 . همان، ص470.
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1-2. نفس اّماره، دشمن نخست انسان

آيت اهلل جوادی آملى درباره ی استاد بزرگوارشان مرحوم شیخ محمدتقى آملى مى فرمايد: 
كه محضر  گذشته از بركات علمی، بركات تربیتی و اخالقی نیز داشت؛ چنان  یف ایشان  محضر شر
بیش تر بزرگان، چون مرحوم الهی قمشه ای چنین بود؛ لیكن مرحوم الهی قمشه ای سبک عارفانه 
كه  داشت و ایشان سبک فقیهانه. با این حال، مرحوم آیت اهلل شیخ محمدتقی آملی از آن جهت 
تربیت شده ی مكتب مرحوم قاضی )رضوان اهلل تعالی علیه( بودند و مرحوم پدرشان، مالمحمد آملی 
كرده بود. بركات و ثمرات آن تربیت ها  از بزرگان فقه و حكمت اهل بیت، او را خوب تربیت 
كردار و رفتار مرحوم شیخ محمدتقی آملی مشهود و برای ما نیز بسیار آموزنده بود. گاهی داستانی  در 

گاهی می فرمودند:  كه انسان راهی جز تهذیب نفس ندارد و  كه حكایت از آن می كرد  ذكر می كردند 
كرده است و به من پرخاش می كند. ناچار شدم كه دست او  »من خواب دیدم دشمن به من حمله 
را بگیرم. دستش را گاز گرفتم و چون از شّدت درد بیدار شدم، دستم در دهانم قرار داشت! فهمیدم 
خودم دشمن خودم هستم! و كسی دیگر به سراغ من نمی آید. این نفس است كه دشمن من است. 

ما از بیرون آسیب نمی بینیم، بلكه هر چه می بینیم از درون خودمان است.«
بار دیگر فرمودند: 

با دست  و  می كنم  پرخاش  او  به  نیز  من  و  است  من حمله ور شده  به  دیدم دشمنی  »من خواب 
می خواهم چشم او را بَكَنم و چون از شدت درد بیدار شدم، دستم در چشمم قرار داشت! باز در 
تی َبیَن َجنَبیک«؛1 

ّ
َک َنفُسَک ال ِوّ یا آموختم كه دشمن انسان، خود انسان است. »أعدی َعّدُ عالم رؤ

كه در درونت جای دارد.«  ین دشمن تو نفس اماره ی توست  بدتر
و  زهد  و  تربیت  و  تعلیم  مجلس  محضرشان  تا  می كردند  كوشش  آملی  محمدتقی  شیخ  آقا  مرحوم 

كنند.2 بنان خدمت  و  بیان  با  كه  می كردند  لحظه هم سعی  ین  آخر تا  باشد.  فضیلت 

مرحوم آيت اهلل حق شناس نیز مى فرمود: 
مبارزه با نفس، دشوارتر از مبارزه با شیطان است. در این مبارزه، همواره باید خدا را در سحرگاهان 

كمک بخواهید.3 صدا بزنید و از او 

1 . مجلسی، بحار األنوار، ج70، ص64.
2 . مرکز نشر اسراء، مهر استاد، ص76-75.

یخ: 1394/2/2. کد مطلب: 360456، تار 3 . سایت افق حوزه، »کلمات قصاری از آیت اهلل حق شناس«، 
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2-2. شیطان

كامل انسان مى داند و مى فرمايد: حضرت امام شغل شیطان را زمینه سازی برای سقوط 
از  باشد،  كه  از هر  زمین بخورد. قدرت طلبی  كه  این می شود  باشد، اسباب  كه  قدرت طلبی در هر 
كند، یا یک طلبه ای در مدرسه بخواهد  یكا قدرت طلبی  شیطان است. می خواهد رئیس جمهور آمر
كه تو  قدرت طلبی بكند و شیطان ما را هم از این راه، بیشتر از جاهای دیگر می تواند بازی بدهد؛ 
كه به حسب ظاهر قدرت مند  فالنی هستی! تو چه هستی! دیگران چی اند! هیچ فرقی ما بین آدمی 
دنیا است و دارد باز هم دنبال قدرت می گردد، با آن آدم زاهدی كه توی یک صومعه نشسته است، 
در این جهت فرق نیست. تمام فسادهایى كه در عالم پیدا می شود، از خودخواهی پیدا می شود، از 
حّب جاه، از حّب قدرت، از حّب مال، از امثال این هاست و همه اش برمی گردد به حّب نفس و این 
گر نمی توانید  كه ا كنید  »ُبت« از همه بزرگ تر است و شكستنش هم از همه مشكل تر است. تعقیب 
پای یک  و  به شكستن دست  باشید  ان شاء اهلل - مشغول  كه می توانید  تمام معنا بشكنید -  به 
كت می كشاند. این طور نیست كه ما را رها كند؛ ما یک  گر رهایش كنید، شما را به هال هم چو ُبتی. ا
معصیتی بكنیم ما را رها كند. درجه به درجه پیش می برد تا آنجایى كه دین انسان را از دست انسان 
می گیرد. این یک مسأله ی طبیعی است كه شغل شیطان هم همین است، هم شیطان باطنی انسان، 

كه اینها هم به او بستگی دارند.1 هم آن شیطانی 

كرمانشــاهى )از نــوادگان مرحــوم آيــت اهلل العظمــى وحیــد بهبهانــى( دغدغــه ی  حــاج آقــا تقــى 

مرحــوم شــیخ مرتضــى زاهــد از نفــوِذ شــیطان را اين گونــه بازتــاب مى دهــد:
یک شب آقا شیخ مرتضی زاهد برای نماز خواندن آماده شده بود. آن شب یكی از جلسات هفتگی 
او برقرار بود. به طور معمول در این جلسات، ابتدا دوستان و رفقایش، نمازهای مغرب و عشا را 
به امامت او به جماعت می خواندند و سپس از روی رساله ی مراجع تقلید زمان، مسأله می فرمود و 
بعد، سخنان و موعظه های ایشان از روی كتب حدیثی شروع می شد. اما آن شب، نمازهای ایشان 
عادی نبود. به خوبى پیدا بود فكر و حواسش جمع و جور نیست و در تعداد ركعت های نماز هم 
یشانی های آقا شیخ مرتضی هم چنان ادامه داشت. حتی  اشتباه می كرد. آن جلسه تمام شد؛ اما پر
در خیابان هم، این حواس پرتی وجود داشت؛ تا آن جا كه احتمال داشت با ُدرشكه برخورد كند و یا 
به داخل جوی آب بیفتد! دوستان و رفقای او نیز با نگرانی همین سؤاالت را از او می پرسیدند: آقا 
یم دكتر، ... چرا این جوری شده اید؟!  كرده اید؟ ... بیایید برو یضی و مشكلی پیدا  چه شده؟! ... مر
روز،  از سه چهار  بعد  نباشید چیزی نیست.«  آقا شیخ مرتضی فقط جواب می داد: »نه، نگران  و 

1 . بیانات امام خمینی در جمع روحانیون و طالب قم و تبریز، 1364/2/16؛ امام خمینی، صحیفه نور، ج19، ص157-156.
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گیجی و  یى می رفتیم. آن روز هم،  چند نفر به اتفاق دوستان و رفقا به همراه آقا شیخ مرتضی به سو
حواس پرتی های آقا شیخ مرتضی نزدیک بود مشكل ساز شود. اما باز هم وقتی از او سؤال می شد چه 
شده  است، ایشان فقط جواب می داد: »نگران نباشید.« از روی نگرانی و دلواپسی از ایشان پرسیدم: 
یم نگران باشیم و  كرده اید! ما حق دار كرده اید؛ ما را نگران  چه می فرمایید آقا! شما حواس پرتی پیدا 
یشان و نگرانش جواب داد: »راستش چند  بدانیم چه شده  است. ایشان با همان حال و هوای پر
كرم.« همگی از این جمله شگفت زده  روز پیش، حدیثی را خواندم؛ حدیثی از حضرت رسول ا
 به حضرت امیرالمومنین شدیم. آقا شیخ مرتضای زاهد ادامه داد: »در آن حدیث، پیامبر خدا
كه تو به خوبى ها و راه های هدایت آشنایى داری، شیطان نیز به  می فرمایند: »یا علی! به اندازه ای 
و  ...«؛  دارد  آشنایى  و آسمان  زمین  گمراهی و ضاللت در  راه های  و  به همه بدی ها  اندازه  همان 
گفت: »... و با این شیطان  یر لب  سپس آقا شیخ مرتضی زاهد با نگرانی و اضطراب، به آرامی و ز

كنم؟!«1  چه 

گرفتــه و بــا دلبســته ســاختن او بــه مظاهــر دنیــا،  شــیطان تــاش مى كنــد تــا روِح ايمــان را از انســان 

ی را بى ايمــان از دنیــا ببــرد. يكــى از علمــای ربانــى نقــل مى كنــد:  و
كه ساعتی داشت و بسیار آن را دوست می داشت. همواره در یاد آن  در اّیام طلبگی دوستی داشتم 
بود كه گم نشود و آسیبی به آن نرسد. او بیمار شد و بر اثر بیماری، آن چنان حالش بد شد كه حالت 
كرد. در این میان، یكی از علمای قم در آن جا حاضر بود و او را تلقین  احتضار و جان دادن پیدا 
یم!« ما تعجب كردیم  می داد و می گفت: بگو »ال اله اال اهلل«. او در جواب می گفت: »نشكن، نمی گو
یم!« هم چنان این معّما برای ما بدون حل  ید: »نشكن، نمی گو كه چرا او به جای ذكر خدا، می گو
كه پیدا  ماند؛ تا این كه حال آن دوسِت بیمارم اندكی خوب شد و از او پرسیدم: این چه حالی بود 

یم!« كردی؟! ما می گفتیم بگو »ال اله اال اهلل«، تو در جواب می گفتی: »نشكن، نمی گو
ید تا بشكنم. آن را آوردند و شكست. سپس گفت: من دلبستگی      او گفت: اول آن ساعت را بیاور
خاصی به این ساعت داشتم. هنگام احتضار شما می گفتید: بگو »ال اله اال اهلل«، شخصی )شیطان( 
گرفته و با دست دیگر چكشی باالی آن ساعت نگه  كه همان ساعت را در یک دست خود  را دیدم 
یى »ال اله اال اهلل«، این ساعت را می شكنم! من هم به خاطر عالقه ی  گر بگو ید: ا داشته و می گو

یم! وافری كه به ساعت داشتم، می گفتم: ساعت را نشكن، من »ال اله اال اهلل« نمی گو
2

1 . سیف اللهی، آقا شیخ مرتضی زاهد، ص107-106.
یم«. 2 . محمدی اشتهاردی، هزار و یک داستان، داستان 2، عنوان »نشکن، نمی گو



251 فصل دوم: ابعاد شناختی- معرفتی

3. رنجاندن والدین

آيــت اهلل بهاءالدينــى بــا ذكــر خاطــره ای از دوران جوانــى خود، آزردن والدين را از آســیب هايى 

كــه تنبیــه بــه دنبــال دارد:  مى دانــد 
گاهی ساعتی نزد مادرم می ماندم و پس از صرف  كارهای روزانه،  در ماه مبارک رمضان، عالوه بر 
افطار، به ادامه ی درس و بحث و مطالعه می پرداختم. شبی دیر وقت به خانه برگشتم؛ به طوری كه 
كه وارد خانه شدم، مادرم را چنان ناراحت و  یک ساعت بیشتر به اذان صبح نمانده بود! هنگامی 
گهان به سوی من آمد و گفت: چرا این قدر دیر كردی؟! از ناراحتی و نگرانی  آشفته خاطر دیدم كه نا
تا اآلن نخوابیده ام! بنده با غرور جوانی ای كه داشتم، به جای اظهاِر محبت و عذرخواهی از ایشان 
گفتم: بى خود نخوابیده اید! می خواستید بخوابید؛ اما چندی نگذشت كه چوب این برخورد غلط را 
خوردم. هر چند آن شب در پى كار خوب و پسندیده بودم؛ ولی به خاطر پایمال كردن حقوق دیگران 

و اذیت پدر و مادر تنبیه شدم.1

يكى از طاب اصفهانى مى گويد: 
زمانی برای خودسازی و تزكیه ی نفس، چند ماهی به مشهد مقدس مسافرت نمودم. روزی خدمت 
حضرت آیت اهلل العظمی بهجت رسیدم. ایشان بدون این كه سؤال كنم، فرمود: »آقا، خودسازی 
كمی  گفتم: نمی شود! و  كنید!«  ید به اصفهان و مادرتان را خشنود  به این شكل فایده ای ندارد! برو
این  بنده در  كه  رفتم  فرو  این فكر  از خدمتشان مرخص شدم، در  كه  كردم. وقتی  ایشان بحث  با 
از ایشان  كجا دانست؟! سپس برگشتم و  از  با ایشان اصالً سخنی نگفته بودم؛ پس ایشان  مورد 

كردم.2  معذرت خواهی 

كه ايشان درباره ی رمز موفقیت خود مى گويند: از مقام معظم رهبرى نقل شده است 
گر در زندگی خود در هر زمینه اى توفیقاتی داشته ام، وقتی محاسبه می كنم، به نظرم می رسد كه  بنده ا

كار نیكی كه من نسبت به یكی از والدینم انجام داده ام، باشد. این توفیقات باید از یك 
پدرم در سنین پیرى - بیست و چند سال قبل از فوت - به بیمارى آب چشم كه موجب نابینایى 
یس بودم. از قم مكررا به مشهد  می شود، مبتال شد. بنده در آن موقع، در قم مشغول تحصیل و تدر
می آمدم و ایشان را به دكتر می بردم و دوباره باز می گشتم تا این كه در سال 1343 هجرى شمسی 
گرچه بعد از دو  كردند.  به ناچار براى معالجه، ایشان را به تهران آوردم. اطّبا در ابتدا ما را مأیوس 
سه سال یك چشم ایشان معالجه شد و تا آخر عمر هم می دید؛ اما آن زمان مطلقا نمی توانست با 

1 . لقمانی و شفیعی، آیت بصیرت، ص120؛ صمدی، تجلی العشق و العرفان، ترجمه ی عارف، ص14-13.
یان، فریادگر توحید، ص211-210. 2 . دفتر انتشارات انصار
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چشم هایش جایى را ببیند و باید دست شان را می گرفتیم.
گوشه اى از خانه  گر به قم می آمدم، ایشان مجبور بود در  یرا ا و این براى من یك غصه شده بود؛ ز
كه با من داشت، با دیگر  كارى نبود و انس و الفتی هم  بنشیند و قادر به مطالعه و معاشرت و هیچ 
برادران نداشت. با من به دكتر می رفت؛ ولی همراه شدن با دیگران و رفتن به دكتر برایش آسان نبود. 
وقتی بنده نزد ایشان بودم، برایشان كتاب می خواندم و با هم بحث علمی می كردیم و از این رو با من 
كنم و به قم برگردم،  گر ایشان را در مشهد مقدس تنها رها  كردم ا مأنوس بود. به هر حال، احساس 
ایشان به یك موجود معطل و از كار افتاده تبدیل می شود كه براى خود ایشان بسیار سخت بود. براى 
كه من با قم  یرا  گوار بود. از طرفی، دورى از قم نیز براى من غیر قابل تحمل بود؛ ز من نیز خیلی نا
انس داشتم و تصمیم گرفته بودم كه تا آخر عمر در قم بمانم. بر سر دو راهی گیر كرده بودم. این مسأله 

كه ما براى معالجه پدرم در تهران بودیم. روزهاى سختی را در حال تردید گذارندم. در ایامی بود 
كه سراغ یكی بزرگان و دوستانم در چهار راه حسن آباد تهران رفتم. او اهل معنا  عصر تابستانی بود 
گفتم: من دنیا و آخرت خودم را در  كردم، در ضمن  یف  یان را به ایشان تعر و آدم با معرفتی بود. جر
گر اهل آخرت هم باشم، آخرت من در  گر اهل دنیا باشم، دنیاى من در قم است و ا قم می بینم. ا
كه با پدرم به مشهد بروم و در آن جا بمانم! قم است. خالصه من باید از دنیا و آخرت خودم بگذرم 

كرد و فرمود: شما براى خدا از قم دست بكش و به مشهد برو. خداوند  آن بزرگوار تأمل مختصرى 
كند. متعال می تواند دنیا و آخرت تو را از قم به مشهد منتقل 

با  كند.  كردم: عجب حرفی است! انسان می تواند با خداوند معامله  من در سخنان ایشان تأملی 
گر اراده فرمود،  خودم گفتم براى خاطر خدا، پدرم را به مشهد می برم و همان جا می مانم. خداوند هم ا
گهان  می تواند دنیا و آخرت مرا از شهر قم به مشهد مقدس بیاورد. تصمیم خود را گرفتم، دلم باز شد و نا
كامال راحت شدم و با حالت بشاش و آسودگی خاطر به منزل آمدم. از این رو به آن رو شدم؛ یعنی 

كردند. به آن ها  كه مرا ناراحت می دیدند، از بشاش بودن من تعجب  كه چند روزى بود  والدین من 
كه من از  گرفتم با شما به مشهد بیایم و آن جا بمانم. آن ها اول باورشان نمی شد  گفتم: من تصمیم 

قم دست بكشم. 
یادى به ما داد و به  با آن ها به مشهد قدس رفتم و آنجا ماندم و خداوند متعال بعد از آن، توفیقات ز
گر بنده در زندگی خود توفیقی داشتم، اعتقادم این است  كار و وظیفه خود رفتم. ا هر حال، به دنبال 

كه ناشی از همان بّر و نیكی است كه به پدر و مادرم انجام داده ام.1

1 . صدری مازندرانی، 110 نکته خواندنی درباره آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای، نکته15.
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4. عدم مراقبت از خانواده

كــه ســامت فــرد و  رهبــر معّظــم انقــاب، مراقبــت از خانــواده را امــری ضــروری مى دانــد؛ چــرا 

كشــور مى فرمايــد: خانــواده را بــه دنبــال دارد. ايشــان در ديــدار بــا دســت اندركاران ديپلماســى 
قوی  می خواهید  گر  ا باشید.  قوی  باید  مبارزه  این  در  است.  مبارزه  دیپلماسی، عرصه ی  عرصه ی 
ید؛ چه  كنید؛ هم خودتان، هم خانواده تان. خانواده را مهم بشمر باشید، ارتباط با خدا را مستحكم 
كوچک  اوقات یک رخنه ی  گاهی  بزرگ دیپلماسی، چه خانواده ی شخصی خودتان.  خانواده ی 
در درون خانواده، ما را تغییر می دهد. امیر المؤمنین فرمود: زبیر با ما بود، از ما اهل بیت بود. 
 هم همین جور بود. می دانید بعد از رحلت پیغمبر، در مسجد، در پای منبر خلیفه ی اول - 

ً
واقعا

 از امیر المؤمنین دفاع كردند. گفتند 
ً
یحا جناب ابوبكر - حدود ده نفر از صحابه بلند شدند و صر

این جایى كه شما نشسته ای، حق علی بن  ابى طالب است. یكی از آن ده نفر، زبیر بود! زبیر، رفیق 
دوران عشرت نبود؛ رفیق دوران محنت بود. امیر المؤمنین فرمود: زبیر همواره با ما بود، »حّتی 
شّب ابنه عبداهلل«؛1 تا پسرش عبداهلل بزرگ شد، آمد توی عرصه، در تصمیم گیری ها دخالت كرد؛ آن 
گاهی اوقات  كه آمد در مقابل امیر المؤمنین شمشیر كشید!  وقت او عوض شد. زبیر همانی شد 
كوچک در درون خانواده، یک چنین اثر بسیار مهمی می گذارد. لذا باید جلوی این  یک رخنه ی 

گرفت؛ و این هم جز با توكل به خدای متعال، جز با ذكر، جز با توجه، امكان پذیر نیست.2 رخنه را 

5.  بطالت 

يان بار اســت كه طــاب را از نیل بــه توفیقات  كــردن اوقــات طايــى طلبگــى، آفتــى ز بيهــوده تلــف 

آيــت اهلل ســید مصلح الديــن  بــاز مــى دارد. مرحــوم    بى پايــان ســربازی حضــرت ولى عصــر 

كــرده اســت: ی از آيــت اهلل مقــدس نقــل  مهــدو
كن  كاشانی اصفهانی فرمودند: در اّیام تحصیل، در مدرسه ی »جده« سا مرحوم آخوند مال محمد 
كه آن را عیدالزهراء می نامند، با طالب مدرسه، اجتماعی فراهم  بودم. سالی در شب نه ربیع االول 
كردیم و آن را عید قرار دادیم. من از این حالت بسیار خوشم آمد و با خود  كرده و تا صبح شادی 
اّیام تحصیل  تا رفع خستگی  این عمل تجدید شود  مرتبه  كردم: بد نیست هر چند ماه یك  خیال 
یح فراهم  بشود. روی همین نظر، پس از یكی دو ماه، خودم پیش قدم شده، وسایل خوشی و تفر
گذشت. یش دعوت نمودم و تا پاسی از شب رفته به خوشی  كردم و طالب مدرسه را به حجره ی خو

ی َشّبَ اْبُنُه َعْبُد اهلِل. )ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج2، ص167( َبْیِت َحّتَ
ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ا أ َبْیُر ِمّنَ  َالّزُ

َ
: َما َزال

ُ
ُمْؤِمِنیَن ع َیُقول

ْ
ِمیُر ال

َ
َکاَن أ  . 1

کشور، 1390/10/7. 2 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با سفرا و رؤسای نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از 
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كه در منزلی وارد شده ام.  كردم  یا مشاهده  چون جمعیت متفرق شدند و من خوابیدم، در عالم رؤ
یدم و  كرم تو را می خواهند. من از ترس بر خود لرز دو نفر آمدند نزد من و اظهار داشتند: پیغمبر ا
گوشه  آن   حضرت رسول در یك 

ً
كه ظاهرا دنبال آن ها به حركت آمدم. وارد شدیم به اتاق بزرگی 

گرفته بودند و اطراف ایشان علما و فضال بودند. من از جمله آن ها، فقط مرحوم عالم بزرگوار  قرار 
كه استادم بود را شناختم. دیگران را نشناختم. یسركانی  مالحسینعلی تو

كه مالمحمد  دادند  دستور  كردند.   حاضر 
ً
فورا ید.  بیاور فلك  و  كه چوب  فرمودند   كرم ا پیغمبر 

یدم و  كارها نكند. من از ترس و وحشت می لرز كه دیگر از این  كاشانی را بخوابانید و چوب بزنید 
كرد: او را به من ببخشید.  م نداشتم. مرحوم حاج مالحسینعلی به خدمت ایشان اظهار 

ّ
قدرت تكل

به  مرا   رسول به عذرخواهی. حضرت  كرد  و شروع  است  كرده  اشتباه  نیست،  بدی  او طلبه ی 
كه عمل دیشب من  یدم. قبل از اذان صبح بود. دانستم  استادم بخشیدند. از وحشت از خواب پر
كرده ام و آن ها را از مطالعه بازداشته ام، عمل اشتباهی بوده و این عمل عیش و  كه طالب را دعوت 
كرد.1  وقت و عمر را نباید بیهوده تلف 

ّ
سرور در شب عید الزهرا، از جهت دیگری ممدوح است؛ و إال

كــه  آيــت اهلل تبريــزى، رنــج ســفر را بــه جــان خريــد و خــود را بــه شــهر نجــف رســاند و ايــن وقتــى بــود 

كــه ســالیانى در  ى2  كمــك مرحــوم میــرزا علــى غــرو ى بــا  27 ســال از عمــرش ســپرى شــده بــود. و

كن شــد و روزهــاى ُپــر جنب وجــوش خــود را  نجــف بــود، در مدرســه ی قــوام الســلطنه شــیرازى ســا

ى چــون در ســن بــاال وارد حــوزه ی علمیــه ی شــده بــود،  كــرد. و در حــوزه ی علمیــه ی نجــف آغــاز 

تــاش دوچندانــى مى كــرد و در دروس متعــدد حاضــر مى شــد. خــود مى گويــد: 
یدم تا  گز من چهل سال معناى تعطیلی را نفهمیدم و از همه چیز زدم و از لّذت هاى بسیارى دورى 

به اهدافم برسم.3

6. تنبلی

كوشــا بــوده  كار خــود  »فــرد مســلمان نبايــد بــى كار و بى هنــر باشــد، بلكــه بايــد همــواره در زندگــى و 

كاری خــود شــود. امــام علــى مى فرمايــد: و بهتريــن فــرد مجموعــه ی 

اِر؛4 ِبالّنَ
ٌ

ْیِلبطال
َّ
ِبالل

ٌ
ِقِإَلاِلجیَفۀ

ْ
ل نَ أْبَغُضالْ

گفته های عارفان، ص109. 1 . نورمحمدی، نا
که در نجف اقامت داشت و سرانجام به دست دژخیمان بعثی به شهادت رسید. 2 . از مراجع و بزرگان آذربایجان بود 

گلشن ابرار، ج7، ص459. 3 . جمعی از پژوهشگران، 
4 . نوری، مستدرك  الوسائل، ج6، ص340.
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كه شب ها مانند مرده در رخت خواب باشد و روزها را  كسی است  ین انسان ها نزد خداوند  منفورتر
بگذراند. بى كار 

كار و فّعالیــت ترغیــب  كوشــش بپــردازد و ديگــران را هــم بــه  مؤمــن بايــد در طــول روز بــه تــاش و 

كــه  كمــاالت مى رســند  ــه  ــرادی ب ــه اســت. اف كمــاالت معنــوی هــم حكايــت همین گون كنــد. در 

اهلّیــت آن را داشــته باشــند. انســان های بى حــال و بــى كار، بــه درد امــور معنــوی نیــز نمى خورنــد. 

گــر فــردی طلبــه باشــد؛ ولــى در امــور علمــى و عملــى نكوشــد، بــه هیــچ دردی نمى خــورد و  ا

كــه پــا مى گــذارد،  پاســخ گوی دنیــای خــود و نیازهــای مــردم نخواهــد بــود. انســان در هــر مســیری 

كنــد. بايــد بــه بهتريــن نحــو آن مســیر را طــى 

كــه حالــت رخــوت و سســتى پيــش  سســتى و تنبلــى از القائــات شــیطان اســت. هــر چیــزی 

آورد، حــرام و پديــد آورنــده ی آْن شــیطان اســت؛ بــه همیــن ســبب پديــده ای هم چــون مــواّد مخــّدر، 

يــع مى كنــد، نفرت زاســت.  كــه آن را مى خــرد يــا مى فروشــد و يــا توز كســى  ممنــوع و حــرام اســت. 

كــه بــه جايــى  كســانى  مؤمــن بايــد باتحــرك و سرشــار از انگیــزه و اراده باشــد. دّقــت در احــوال 

كــه آنــان، اراده ای بســیار قــوی داشــته اند.  رســیدند، بــه خوبــى ايــن مســأله را آشــكار مى ســازد 

كــرم از دســت مســلمانان اندوهگیــن شــود،  كــه باعــث شــد پيامبــر ا يكــى از موضوعاتــى 

كــرد: ای رســول خــدا! شــما  همیــن بــود. شــخصى خدمــت نبــى مكــّرم اســام رســید و عــرض 

َبْتِنی ُهــوٍد ...؛1 ســوره هــود  جوانیــد، چگونــه محاســنتان چنیــن ســفید شــده اســت؟ فرمــود: »َشــّیَ

َکَمــا  اْســَتِقْم 
َ
كــرد.« از طرفــى ابن عّبــاس مى گويــد: هیــچ آيــه ای بــه ســختى و شــّدت آيــه »ف مــرا پيــر 

ــْرَت«4  ِم
ُ
َکمــا أ ــا اين كــه عبــارت »َو اْســَتِقْم  ــر پيامبــر نــازل نگرديــد.3 ب ــاَب َمَعــَك«؛2 ب ــْرَت َو َمــن َت ِم

ُ
أ

كــرد. بنابرايــن معلــوم  در ســوره شــوری نیــز آمــده اســت؛ اّمــا پيامبــر نمى گويــد آن ســوره مــرا پيــر 

كــه اضافــه  شــدن عبــارت »َو َمــن َتــاَب َمَعــَك«، باعــث پيــری پيامبــر شــده اســت؛ يعنــى  مى شــود 

عــدم همراهــى مســلمانان، وجــود آن حضــرت را بســیار آزرده اســت. در آيه ی ديگری آمده اســت:

1 . حر عاملی، وسائل  الشیعه، ج6، ص173.
2 . هود، آیه 112.

3 . طباطبایی، تفسیر المیزان، ج11، ص66.
4 . شوری، آیه 15.
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ُة؛1
َ
ِئك

َ
ال َ ُمالْ ْیِ

َ
َعل

ُ
ل اْسَتَقاُمواَتَتَنّزَ َّ َنااُلثُ ّبُ واَر

ُ
ِذیَنَقال

َّ
ال

یند اهلل پروردگار ماست، سپس مقاومت می كنند، فرشتگان بر آن ها نازل می شوند. كسانی كه می گو

كوشــش، ايمــان زبانــى و  كــه بــدون اســتقامت و تــاش و  ايــن آيــه بــه صراحــت بيــان مى كنــد 

ظاهــری، ســودی نخواهــد داشــت و سســتى و تنبلــى، مــا را از بــركات معنــوی ايمــان و اعتقادمــان 
كــرد.«2 محــروم خواهــد 

كه از بى كاری و بطالت متنفر بود و مى گفت:  درباره ی شهید مطهری آمده است 
ینی به تو پناه می برم!3 خدایا، از كسالت و بى نشاطی، از سستی و تنبلی و از عجز و زبو

گوينــد دانشــجويى بــرای تحصیــل علــوم دينــى بــه نجــِف اشــرف رفــت و پــس از چنــد ماهــى، ديــد 

درس خوانــدن كاری اســت پــر مشــّقت. بــا خــود گفــت: خــوب اســت بــروم در حــرم حضــرت بــاب 

كنــد و بــدون زحمــِت خوانــدِن  الحوائــج ابوالفضــل العبــاس و از او بخواهــم در حــق مــن دعــا 

گريــه و دعــا و  درس، بــه درجــه ی اجتهــاد برســم. ســپس رفــت و چنــد شــبى در حــرم مشــغول 

درخواســت شــد، بــه امیــد اين كــه بــه نتیجــه ی مطلــوب برســد.

كــه  يــا حضــرت را ديــد  گريــه و زاری، يــک شــب بــه خــواب رفــت و در عالــم رؤ  پــس از ســاعت ها 

ــا  يــد. مى خواهــم ايــن جــوان را شــاق بزنــم! جــوان ب بــه خادمــان فرمــود: زود چــوب و فلــک بياور

گناهــى باالتــر از ايــن،  كــرده ام؟! حضــرت فرمــود: چــه  گناهــى  كــرد: چــه  تــرس و وحشــت عــرض 

گــر  ــدن و مطالعــه و تحقیــق، تنبلــى و تن پــروری را پيشــه ســاخته ای؟! ا ــه جــای درس خوان كــه ب
مى خواهــى مجتهــد شــوی، بــرو مثــل ديگــران درس بخــوان.4

1 . فصلت، آیه ی 30.
ــخ:  ی ــب: 10929، تار ــد مطل ک ــان«،  ــرط ایم ــرک؛ ش ــالش و تح ــی، »ت ــی آقاتهران ــتاد مرتض ــه های اس ــار و اندیش ــر آث ــظ و نش ــر حف ــایت دفت 2 . س

.1393/10/18
3 . موگهی، تبلیغ و مبلغ در آثار شهید مطهری، فصل سوم: اخالق مبلغ )تنفر از بیکاری و بطالت(. 

4 . حسینی، مردان علم در عیدان عمل، ج7، ص69.
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7. افراط و تفریط

كــه نتايجــى نامطلــوب را بــه  آســیِب ديگــر مســیر پــر فــراز و نشــیب طلبگــى، افــراط و تفريــط اســت 

بــار مــى آورد.

حضرت آيت اهلل بهجت مى فرمايد: 
را  كند، عكس نتیجه ی مطلوب  یط تمایل پیدا  یا تفر افراط  هر چیز از حد میانه و وسط به طرف 

ِضدِه.«1 ِإلی  َب 
َ
ِإْنَقل ُه،  َحّدَ جاَوَز  َشیٍء   

ّ
»كل داشت.  خواهد 

آيــت اهلل ســعادت پرور نیــز اجتنــاب از افــراط و تفريــط را عامــل موفقیــت و دســت يابى بــه 

مطلــوب مى دانــد و مى فرمايــد: 
ید تا بتوانید در هر مقصدی َمقضی المرام2  یط در تمامی امور باید بپرهیز یزان من! از افراط و تفر ای عز

ید.3 شو

 حســینقلى همدانــى بــا اشــاره بــه برخــى از نمونه هــای افــراط، بــه علــى آقــای 
ّ

مرحــوم مــا

مى نويســد:  ايروانــى 
بعة: كثرة الكالم و كثرة الطعام و كثرة المنام و كثر ةالمجالسة مع االنام  جناب آقا! الحذر من قواطع االر

و علیک بتبدیلها و تقلیبها بذكر اهلل الملک العالم؛ 
یى؛ 2. پرخوری؛ 3. پرخوابى و 4. هم نشینی  یاده گو الحذر از چهار صفت شكننده و خرد كننده: 1. ز

م!4 یاد با مردم. بر تو باد كه همه ی این ها را تبدیل كنی به ذكر خداوند عالّ ز

ک اعتدال مال

بــرای دور شــدن از افــراط و تفريــط، الزم اســت ابتــدا معنــای اعتــدال و حــد وســط روشــن شــود. 

آيــت اهلل مصبــاح يــزدی، ضمــن تعريــف ايــن اصــل، بــا بيــان مثال هايــى آن را توضیــح مى دهــد:
گرفتار  یابیم و از  باید معناى اصِل اعتدال و حد وسطی را كه علماى اخالق فرموده اند به درستی در
آمدن در دام برخی تفسیرها و برداشت هاى غلط و انحرافی برحذر باشیم. برخی كه معناى این اصل 
را درست در نیافته اند، گمان می كنند كه - براى مثال - حّد وسط در تالش براى كسب روزى و مال 
گر انسان می تواند روزانه یك هزار تا یك میلیون تومان درآمد داشته باشد، هر دو  و ثروت این است كه ا

1 . رخشاد، در محضر  بهجت، ج1، ص33.
2 . حاجت روا.

ر، پندنامه سعادت، ص28. 3 . سعادت پرو
4 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص56؛ به نقل از تذکره المتقین، ص237.
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ین تالش  را كنار بگذارد و درآمد روزانه ی پانصد هزار تومان را انتخاب كند! یا در تحصیل علم، كم تر
ین تالش هاى علمی نیز، تالش علمی  تر این است كه انسان چند كلمه اى از دانشی را فرا بگیرد. باال
كنون با  كه تمام عمرشان را شبانه روز صرف آموختن دانش می كنند. ا دانشمندان و علمایى است 
یط در تالش علمی، راه مطلوب و صحیح و میانه آن است كه انسان  توجه به این دو حّد افراط و تفر
كتفا نماید و نه آن قدر تالش كندكه عالمه و آیت اهلل العظمی و نظایر آن ها بشود! نه به آن چهار كلمه ا

كامالً اشتباه و به بیراهه رفتن  كه چنین تفسیرهایى از اصل »اعتدال« و »حد وسط«،  روشن است 
كّمی نیست تا بر اساس آن بین هزار و یك میلیون،  كه در این جا مطرح است،  است. حد وسطی 
كردیم، منظور از حد وسط در این جا  كه اشاره  یم. همان گونه  پانصد هزار را به عنوان حد وسط بگیر
این است كه انسان در تزاحم امور و تكالیف با یك دیگر، هر كدام را طورى انجام دهد كه به دیگرى 
ضرر نزند. بر این اساس، حد وسط هر چیزى در واقع نسبت به مزاحماتش تعیین می گردد. براى 
كه نسبت به پدر و  كه به انجام وظایف واجبی  مثال، باید تا آن جا به كسب علم و دانش پرداخت 
گر آن قدر به تحصیل علم اهمیت دهیم كه این امور  یم، آسیب نرساند. ا مادر، همسر و فرزندانمان دار
گاهی ممكن است در مواردى، برخی  فراموش شود، چنین تحصیل علمی مطلوب نیست و حّتی 

مصادیق آن، حرام یا شبه حرام باشد.
هیچ گاه  كه  است  روشن  ندارد.  وجهی  هیچ  این جا  در  وسط  حد  از  كردن  »كّمی«  تفسیر  بنابراین 
كه انسان نه باید بى سواد باشد و نه آن قدر  مقصود از رعایت حد وسط در علم آموزى این نیست 
ییم، نه فقر مطلق خوب است و نه این كه  مه شود! یا در كسب مال و ثروت بگو درس بخواند كه عالّ
گر این طور باشد، پس حضرت سلیمان كارش درست نبود؛ چرا  انسان مال فراوان داشته باشد. ا

گسترده بود! كه ُملك و سلطنتش بسیار وسیع و 
كارى می كنیم، در حد اعتدال باشد،  كه صرف  رعایت حّد وسط در این جا، یعنی نیرو و امكاناتی 
ییم »حاصل« و »نتیجه«اى كه از عمل به دست می آید، حد وسطش خوب است. از  نه آن كه بگو
كند و  این رو ممكن است كسی در حد افراط و بیش از اندازه ی الزم براى تحصیل مال نیرو صرف 
مال چندانی هم عایدش نشود. این جا به دست نیامدن مال باعث نمی شود كه كار او را افراط كارى 
كند و مال  ننامیم و تقبیح نكنیم. از آن سو نیز ممكن است كسی كه نیروى كمی صرف تحصیل مال 
كه تالش فرد را  حالل فراوانی نصیبش شود. این جا نیز به دست آمدن مال فراوان سبب نمی شود 

امرى غیر اخالقی و مصداق افراط كارى بدانیم.1

1 . مصباح یزدی، رستگاران، ص255-253.



259 فصل دوم: ابعاد شناختی- معرفتی

مصادیق افراط و تفریط

گرچــه افــراط و تفريــط محــدوده ی وســیعى را در بــر مى گیــرد، بــا ايــن وجــود بــه بعضــى از مصاديــق  ا

آن اشــاره مى شــود:

سخت گیری بر نفس

كشــیدن از اوســت.  كار  ياضــت و  ی، ســخت گرفتن بــر نفــس در ر يــاده رو يكــى از مصاديــق ز

كیــد بــر رعايــت اعتــدال در مواجهــه بــا نفــس مى فرمايــد: آيــت اهلل ســعادت پرور بــا تأ
یاد در فشار گذاشت تا سر از فرمان بركشد، بلكه باید همه ی لذایذ را  یزان من! نفس را نباید ز ای عز
به طور اعتدال به او داد و در اولین قدم، لذت شرک جلّی و معصیت خدا را از او قطع نمود تا كم كم 
پس از مدتی رام شود؛ سپس كم كم دست به امور دیگر زد. اما باید بدانیم كه این كار نه امری است 
كار به جایى رسد  گیرد،  یج انجام  به صورت آسان، بلكه امری است بس مشكل؛ اما چون به تدر

كه نفس در اطاعت باشد.1

خواب

كــم بخــواب و روزهـــا  كــه شــب ها  ســـفارش امـــام صــادق بــه  عبــداهلل  بــن ُجنــدب ايــن اســت 

 ــلیمان ــرت س ــادر حض ــون از م ــن مضم ــه اي ــى را ب كام ــه،   ــرت در  ادام ــزن. حض ــرف ب ــم ح ك

كــه  كــه  محتــاج  بــه  چیــزی هســتى  يــاد روزی  كـــه خوابيــدن ز كنــد  خطــاب بــه فرزنــدش  نقــل  مــى 

كــه تــو بــه اعمالــت احتیــاج داری؛ امــا   كســب نكــرده ای، تــو  را  فـــقیر مى كنــد؛ يعنــى روزی مى آيــد 

يــاد، آن اعـــمال  را انـــجام  نــداده ای  و فقیــر شــده ای و دســتت  خالــى  اســت.2  بــه دلیــل خوابيــدن ز

كار  عاقانــه ای انجــام نــداده  گــر انگیــزه انســان از خوابيــدن، رفـــع خـــستگى و تجديــد قــوا نباشــد،  ا

كار بــه منزلــه ی تلف  كردن  بيهوده ی بـــخشى از عـــمر اســت.  انســانى  كه خواهان  اســت؛ زيــرا ايــن  
يــاد، در واقــع بخشــى از زندگــى اش  را تعطیــل مى كنــد.3 عمــری طوالنــى اســت، بــا خوابيــدن ز

كرده  است: آيت اهلل مصباح يزدی، موضوع اعتدال در خواب را با بيان نكته هايى موشكافى 

ر، رسائل عرفانی، ص185. 1 . سعادت پرو
ســاِن َفــِاّنَ ُاّمَ ســلیمان قالــت 

ّ
 ُشــکرًا ِمــن الَعْیــِن َوالل

ُّ
هــاِر َفمــا فــی الَجَســد شــییٌء َاقــل یــِل َوالــکالَم ِبالّنَ

َّ
 النــوَم ِبالل

َّ
2 . َیــا اْبــَن ُجنــَدب َاِقــل

ِالــی اعماِلهــم. )مجلســی، بحاراألنــوار، ج75، ص280( النــاُس  َیحتــاُج  یــوَم  ُیْفِقــُرَك  ــُه  َفِاّنَ َوالّنــوَم  اّیــاَك  ُبَنــّیَ  یــا   :ْیمان
َ
ِلُســل

یان صادق، ص138. 3 . مصباح یزدی، پندهای امام صادق به ره جو
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یط به  در ایـن جـا، تـوجه بـه چند نكته الزم  و ضـروری است؛ اول این كه انسان باید از افراط و تفر
باره ی  كم  خوابى شده است و یا  بـا   دور باشد. مثاًل گاهی اوقات، افراد با شنیدن سفارش هایى كـه در
كـه از چگونگی غلبه بر خواب از بزرگان نقل گردیده، درصدد انجام آن امور بر  خواندن داستان هایى 
می آیند و با این كار سالمتی  خود  را به خطر می اندازند.  به هر حال، بدن انسان احتیاج به استراحت 
كرده  كه وسیله ی خواب و استراحت را برای انسان فراهم  دارد. یكی از نعمت های خدا این است 
 خواب 

ً
؛1ما خواب را مایه ی راحتی و آرامش شما قرار دادیم.« مسلما

ً
مُسباتا

ُ
است: »َوَجعلناَنْوَمك

كه مبتال   كسانی هستند  كرد.  كه باید از آن به نحو مطلوب استفاده  یكی از نعمت های الهی است 
كه  كمی به خواب بروند، مـرتب داروهـایى را   به  بى خوابى  اند و برای رفع این حالت و این كه مقدار 
عوارض جانبی هم دارند، مصرف می كنند. بنابراین داشتن خواب  طبیعی،  نعمت  بزرگی است و نباید 
كه انسان بـیش از   حـدّ  الزم نخوابد و فعالیت های حیاتی  آن را از دست داد. سخن در این است 
خـود، از قبیل فكر كردن، كار كردن  و ...  را  تعطیل نكند. البته، مقدار نیازی كه افراد به خواب دارند، 
با یک دیگر متفاوت است و آن بستگی به نوع مزاج افراد، سنین مختلف عمر، فعالیت های انسان 
كه پزشک به آن ها می دهد،  كه دارند و یا دستوری  و ...  دارد. معموالً افراد خودشان  با  تجربه ای 
نیاز بدن خود به خواب را می دانند. بنابراین، رعایت آن حداقل ها ضروری است و انسان  نباید بـا 

 در سنین آخر عمر را فراهم آورد.
ً
بى توجهی نسبت به آن، موجبات فراهم آمدن بیماری مخصوصا

یاد خوابیدن در روز  كم خوابیدن در  شب ، به معنای ز كید بر  كه سفارش و تأ نكته ی دوم این است 
كار می كند. البته، در بعضی از مناطق  یرا انسان بـه طور طبیعی شب ها می خوابد و روزها  نیست؛ ز
كه به طور متوالی  چند  ماه از سال شب و چند ماه دیگر روز است، انسان ها برنامه ی  كره ی زمین 
كارشان  برسند. اما در بیش تر  كه هم به خواب و هم به   گـونه ای تنظیم می كنند  زندگی خـود را بـه 
 و با اندكی تفاوت یا تساوی جابه جا می شوند، انسان ها معموالً 

ً
كـه    شـب و روز متناوبا مناطق زمین 

خوابشان را  در  شب  و كارشان را در روز  انجام  می  دهند؛ چرا كه روز برای فعالیت و تالش و كوشش 
؛2و تو  در  روز  تالش مستمر و طوالنی خواهی داشت.«

ً
َطِویال

ً
َسْبحا هاِر َكِفىالّنَ

َ
ل مناسب است: »ِإّنَ

بنابراین، در  این كه وقِت خواب شب است، بحثی نیست؛ امـا این كه چقدر باید بخوابیم، نكته ای 
است كه پیش از  این  نیز  متّذكر شدیم و باید به آن توجه داشته باشیم؛ یعنی  بدانیم كه نیاز انسان ها 
به خواب با یک دیگر متفاوت است و این مسأله بستگی به شرایط زندگی  افراد  دارد.  البته، درست 
از همان  كه  اما به این معنا نیست  قرار داده  شده  است؛  آرامش  برای استراحت و  كه شب  است 
نیاز  كه  از  دستورات قرآن چنین استفاده می شود  آفتاب بخوابیم.  اجماالً   تا هنگام طلوع  سر شب 

1 . نبأ، آیه 9.
2 . مزمل، آیه 7.
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یاد  نیست و مقدار كمی از شب برای استراحت و تجدید قوا الزم است.  انسان به خواب، آن  چنان  ز
؛1 تمام شب را به عبادت  بپرداز،  مگر اندكی را.« 

ً
قلیال كرم می فرماید: »قماللیلاّل قرآن  به  پیامبر  ا

ِباَلسحاِرُهمَیسَتغِفرون؛2  لیِلماَیهَجعوَنَو
ّ
ِمنال

ً
هم چنین قرآن در وصف متقین می فرماید: »كانواقلیال

گر   و از شب اندكی را  خواب  مـی كردند و سحرگاهان از درگاه خدا طلب آمرزش و مغفرت می كردند. « ا
كه انسان نیمی از شبانه روز را به استراحت و خواب بپردازد، هیچ گاه  قرآن  چنین مسایلی را  قرار  بود 
كه  انسان  احتیاج به خواب های طوالنی ندارد«.3 عنوان نمی كرد. از لحن و بـیانات قـرآن پیـداست  

آيت اهلل سعادت پرور نیز مى فرمايد:
یاد بكشید كه از تمام  ید بنمایید، نه بیداری ز یزان من! خواب را به قدری كه احتیاج به آن دار ای عز
یاد بخوابید كه از مهم باز مانید؛ بلكه بر طبق نظری كه  امور شایسته ی اخروی و دنیوی بمانید و نه ز

خداوند به وسیله ی سفرایش معین فرموده، عمل كنید.4

تغذیه

كريــم، دربــاره ی پرهیــز از پرخــوری  عامــه حســن زاده آملــى در دســتورالعملى بــا اســتناد بــه قــرآن 

اين چنیــن فرمــوده اســت:
كنندگان را دوست ندارد.5 ید و بیاشامید و اسراف نكنید. به راستی خداوند اسراف  بخور

ای دوست من! بدان پرخوری بدون شک قلب را می میراند و نفس را سركش و طغیانگر بار می آورد. 
ین خصلت مؤمن است.6 تر بدان كه گرسنگی، باال

كــه در غــذا، اعتــدال  ــرای تندرســتى ايــن اســت  يكــى از توصیه هــای مرحــوم آيــت اهلل بهجــت ب

ــد: ــاره مى گوي ــن ب ــان در اي ــم. ايش ــط بپرهیزي ــراط و تفري ــیم و از اف ــته باش داش
گر انسان همیشه به نان خوردن عادت داشته  اعتدال در غذا برای سالمتی مزاج خیلی مفید است. ا
گر همیشه برنج می خورد، بهتر است گاهی نان و یا آش بخورد  باشد، بهتر است گاهی برنج بخورد و ا
كه آن را بكشد. طبیب  و تنوع در غذا داشته باشد. شخصی دندانش درد می كرد. نزد طبیب رفت 

1 . مزمل، آیه 2.
یات، آیه 17ـ18. 2 . ذار

3 . مصباح یزدی، همان، ص139ـ140.
ر، رسائل عرفانی، ص187. 4 . سعادت پرو

5 . اعراف، آیه 32.
واحد  ص38؛  اهلل،  الی  سلوک  سیر  در  آملی  زاده  حسن  عالمه  استاد  حضرت  عرفانی  اخالقی  سلوک:رهنمودهای  صراط  محیطی،   . 6

پژوهش انتشارات هنارس، شیخ خرابات، ص126-125.
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و  برطرف می كند  را هم  اعتدال معده، دندان درد  را هم می كشی؟!  گرفتی، سرت  گر سردرد  ا گفت: 
باالخره آن آقا دندانش را نكشید.1 

كــه در بيــان آيــت اهلل  رعايــت اعتــدال در تغذيــه و پرهیــز از پرخــوری و اســراف، داليلــى دارد 

مصبــاح يــزدی بــه آن هــا اشــاره شــده اســت: 
توصیه به رعایت حد اعتدال در مصرف نعمت های مادی -  حّتی در صورت تمّكن مالی  - به این 
دلیل است كه هم نیروی ما بى جهت صرف نشود و هم اسراف در مصرف، مانع ما از امور دیگر نشود. 
دیگرش هم  اندام های  ندارد؛ حتی  روحی هم  آرامش  نمی كند؛  كار  فكرش درست  پرخور  شخص 
به واسطه بیماری های ناشی از پرخوری درست كار نمی كنند. پس باید همه چیز در حد اعتدال رشد 
بكند تا انسان بتواند به سعادت و كمالی كه الیق اوست، یعنی همان كمال متناسب و متعادل نائل 

شود؛ و این امر در سایه قرب خدا و اطاعت از دستورهای او حاصل می شود.2

كوهستانى درباره ی تأثیر غذا در انسان نقل مى كند:  مرحوم آيت اهلل ايازی از آيت اهلل 
یاد است. انسان وقتی غذا می خورد، بخشی تبدیل به خون می شود و به مغز  اثر غذا در آدم بسیار ز
گر غذا طّیب و طاهر نباشد، بر افكار انسان ها اثر می گذارد و این فكرهای شیطانی  می رسد؛ در نتیجه، ا
گر فكرهایى به ذهنم بیاید، بالفاصله  كه می نشینم، ا گاهی  ناشی از تأثیر آن ناپاک است. من خود 

می اندیشم كه امروز چه چیزی خورده ام.3

آيت هلل بهجت نیز تناول بعضى از غذاها را موجب سلب توفیق مى داند:
گرچه جایز است؛ ولی انسان  كه از حرام پرهیز ندارد،  كسی  خوردن غذای شبهه ناک و نیز غذای 
از  اعّم  بیماری روحی و معنوی ست. هرچند ممكن است مقصود،   مراد، 

ً
بیمار می سازد، ]ظاهرا را 

از عبادات محروم می نماید و یا سبب سلب توفیق می شود.4 بیماری روحی و جسمی باشد.[ 

حرکات انقالبی

رهبــر معظــم انقــاب، اجتنــاب از افــراط و تفريــط را الزمــه ی حركت هــای انقابــى طــاب مى دانــد 

و در ايــن بــاره مى فرمايــد:
 همین جوان های 

ً
یک نكته هم خطاب به جوانان پرشور و انقالبى حوزه است، كه متن حوزه غالبا

1 . رخشاد، در محضر  بهجت، ج1، ص339-338.
کالم امیرمؤمنــان  ــزدی، »ســیمای شــیعیان در  ــت اهلل مصبــاح ی ــزدی، درس اخــالق آی ــت اهلل مصبــاح ی ــگاه اطالع رســانی حضــرت آی 2 . پای

کــد مطلــب: 92. )42(«، قــم، دفتــر مقــام معظــم رهبــری، 1388/6/23؛ 
کوهستانی، بر قله پارسایی، ص113-112.  . 3

4 . رخشاد، در محضر  بهجت، ج2، ص253.
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شماها  كشور  آینده ی  امید  شماهاست،  مال  آینده  من!  یزان  عز هستند.  انقالبى  طالب  و  پرشور 
انقالبى، اهل عمل است، اهل  كه جوان طلبه ی  كنید. درست است  باید خیلی مراقبت  هستید؛ 
كار نیست؛ اما باید مراقب باشد. مبادا حركت  یف و امروز به فردا انداختن  فعالیت است، اهل تسو
كرد.  یط بایستی پرهیز  كه بتوانند تهمت افراطی گری به او بزنند. از افراط و تفر انقالبى جوری باشد 
یاده روی  كناره گیری و سكوت و بى تفاوتی ضربه می زند، ز كه  جوان های انقالبى بدانند؛ همان طور 
كه به بعضی  گزارش شده است  كه  گر آن چیزی  یاده روی نشود. ا هم ضربه می زند. مراقب باشید ز
از مقدسات حوزه، به بعضی از بزرگان حوزه، به بعضی از مراجع، یک وقتی مثالً اهانتی شده باشد، 

 انحراف است؛ این خطاست. 
ً
درست باشد، بدانید این قطعا

اقتضای انقالبى گری، این ها نیست. انقالبى باید بصیر باشد، باید بینا باشد، باید پیچیدگی های 
شرایط زمانه را درک كند. مسأله این جور ساده نیست كه یكی را رد كنیم، یكی را اثبات كنیم، یكی را 
قبول كنیم؛ این جوری نمی شود. باید دقیق باشید، باید شور انقالبى را حفظ كنید، باید با مشكالت 
ید؛ اما باید خامی هم نكنید؛ مراقب باشید.  ید، باید از طعن و دق دیگران هم روگردان نشو هم بساز
كه به نظر  كسانی  كنید و مواظب باشید رفتار بعضی از  ید، در صحنه بمانید؛ اما دقت  مأیوس نشو
كوره در نبرد. رفتار منطقی و عقالیى یک  شما جای اعتراض دارد، شما را عصبانی نكند، شما را از 
كه نیروهای انقالبى را متهم به افراطی گری  كنیم  البته این را هم به همه توصیه  چیز الزمی است. 
انقالبى،  طلبه ی  انقالبى،  جوان  انقالبى،  عنصر  می دارند.  دوست  این جوری  هم  بعضی  نكنند. 
كنند به افراطی گری؛ نه، این هم  فاضل انقالبى، مدرس انقالبى در هر سطحی از سطوح را متهم 
كه به دست دشمن انجام می گیرد؛ واضح است. پس نه از آن طرف، نه از این طرف.1 انحرافی است 

عمل به مستحبات

گاه برخــى از طــاب، به ويــژه طــاب جديــد الــورود، عنــان از كــف داده و در عمــل بــه مســتحّبات، 

ــج در رشــد  ي ی از خــود نشــان مى دهنــد. شــهید آيــت اهلل قدوســى در مــورد اهمیــت تدر ــاده رو ي ز

اخاقــى طــاب مى فرمــود: 
ینت ها، غیبت ها، دروغ ها، همه را  كه تمام لباس ها، ز از یک جا شروع كن و یک دفعه به فكر نیفت 

كه سنگ بزرگ عالمت نزدن است! دور بیندازی 
َک ِإّیا  َو َنْعُبُد َک روی»ِإّیا فقط  بگذار  بنا  یعنی  كن؛  شروع  آیه  یک  از  كنم؟  شروع  كجا  از  را  نمازم 
كه مسلم شد دیگر این آیه را برای  كنی. این آیه را فقط با توجه به خدا بخوان. وقتی  َنْسَتِعیْن« كار 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با طالب، فضال و اساتید حوزه ی علمیه ی قم، 1389/7/29.



الگوهای اخالقی طلبه مطلوب264

كن؛ اما با این  كاماًل به این آیه توجه داری، آن وقت یک آیه ی دیگر شروع  غیر خدا نمی خوانی و 
كنند،  كه رهایش  كمان  كردی، آیه ی اول را فراموش نكنی؛ مانند  كه شروع  كه: آیه ی دوم را  دقت 
گر ساختمان یک طبقه ای ساختی و بعد دومی را خواستی بسازی، اولی را خراب  روی هم بیاید. ا
كردی، ساختمانت یک طبقه بیش تر نخواهد شد. بعد یک آیه ضمیمه كن، بعد یک آیه دیگر. یک 
گر این طور شد، از تمام این   نمازت را برای خدا می خوانی... . ا

ً
وقت می بینی فردی هستی كه واقعا

یم و اال این ها همه سرگرمی است! طلبه ای سراغ دارم نماز شبش  درس ها و بحث ها نتیجه می گیر
كه شام نمی خورد، پول شامش را به فقیر  كجا است؟ طلبه ای را سراغ دارم  ترک نمی شد، اما اآلن 

 سنگ بزرگ برداشته بودند.
ً
ین قاضی! این ها دقیقا می داد، اآلن )زمان شاه( قاضی است و بدتر

كمک از  كه من می خواهم خوب بشوم،  ید  از خدا بخواهید، در همان حال متوسل به امام شو
 كمک می كنند.1

ً
شما؛ و قطعا

آيت اهلل بنابى با نگاهى آسیب شناسانه مى گويد: 
افراطی  آن ها، جهت گیری های  و مشكالت عمده ی  روانی طالب  و  روحی  مهم  آفت های  از  یكی 
رفتن،  راه  جای  به  نشناخته،  را  راه  هنوز  كه  طلبه ای  می شود  دیده  گاهی  مثالً  است.  یطی  تفر و 
كند. اول می خواهد در عبادت، زهد و عرفان در نقطه اوج باشد. برای خود نماز  می خواهد پرواز 
گر در راستای تربیت طلبه یك دفعه   می خواند و ... . ا

ً
شب را واجب می داند، نمازهای نافله را تماما

طوری جهت بدهیم كه هم غذا خوردنش تقلیل یابد و در هر ماه، سه روز روزه بگیرد و هم نماز شب 
و نوافل را برخودش واجب كند! و یا بر اثر توصیه های ما شانزده ساعت كار مفید را برخودش تحمیل 

كرده ایم.2 گردد، خالف مصلحت وی عمل  كند و به این قبیل دستورالعمل ها ملتزم 

ــب  ــوی ترغی ــای معن ــدن از برنامه ه ــه دور ش ــه را ب ــیطانى، طلب ــات ش ــات و القائ گاه توهم ــه  البت

مى كنــد. در ايــن شــرايط، بايــد مــرز توهمــات بــا واقعیــات بازشناســى شــده و مطمــح نظــر قــرار 

از  و  عبدالكريــم  شــیخ  حــاج  معاصريــن  از  كــه  امرآبــادی  محمدحســن  شــیخ  مرحــوم  گیــرد. 

گفــت:  كــردگان نجــف بــود،  تحصیــل 
كه رسیدم: »َهب لی َصبرُت  كمیل می خواندم. یک شب به این جمله  من هر شب جمعه، دعای 
صِبُر َعلی ِفراِقک«،3 گفتم من چه جورم؟ آیا من این طورم با خدا؟ من با خدا 

َ
علی َحّرِ ناِرَک َفَكیَف ا

ه ام آمد. آخر 
ّ
كل كنم؟ این به  كار  كه فراق خدا از آن آتش به من سخت تر است؟! من چه  این جورم 

یسندگان، یادنامه شهید آیت اهلل قدوسی، ص247؛ وافی، نسیم هدایت، ص335-334. گروهی از نو  . 1
2 . حسین خانی، نقش تربیتی مدیران در مدارس علمیه، ص 131.

کمیل. 3 . طوسی، مصباح المتهجد، ج2، ص844؛ قمی، مفاتیح  الجنان، فرازهایی از دعای 
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رفتم پیش آخوند مال فتحعلی سلطان آبادی، گفتم: آقا! این مطلب به سرم آمده است و مرا منصرف 
كار شیطان  كار را! این  كرده از خواندن دعای كمیل. ایشان متوحش شد، گفت: نه! نه! نكنید این 
است. این خیال از شیطان بوده است. خواسته تو را منصرف كند. مبادا ترک كنی! اوقاتش تلخ شد 
كار را! این شیطان بوده، آمده در دل تو. گفت: بخوان! بخوان! خیلی مرا توبیخ  و گفت: نكنید این 

كار داری، تو دعا بخوان؛ هر كس به اندازه خودش«.1 كار را. چه  كرد كه »نكنی این 

مقدس مآبی

ی خارج مى شوند.  برخى طاب نیز با افراط در انجام رفتارهای مقّدس مآبانه، از مسیر میانه رو

آيت اهلل مجتهدی مى فرمايد:
نقل می كنند یكی از طلبه ها كالهی بر سر می گذاشت و با كسی، نه حرف می زد و نه شوخی می كرد. 
كه بقیه ی طلبه ها  كسی هم او را خندان نمی دید و خیلی سنگین و آیت اللهی راه می رفت؛ به حدی 
 این آقا در آینده از علمای بزرگ می شود و ِسیَمش به ملكوت اعلی وصل است و 

ً
می گفتند: حتما

یف( هم در ارتباط باشد. اما بعد از مدتی،  ممكن است با امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشر
كه محاسنش را  كالس درس شركت نمی كند و غایب است. مدتی بعد، او را دیدند  كه در  دیدند 
یاد است. از كسانی كه اصالً شوخی نمی كنند و  تراشیده، از طلبگی بیرون رفته! این عاقبت مقدسی ز
گاهی با هم مزاح می كنند و می خندند.2 كه علما هم  نمی خندند و حرف نمی زنند، باید برحذر بود؛ چرا 

8. دوستی های نامناسب

گــه گاه در میــان طــاب و بــه طــور  كــه  دوســتى های افراطــى و غیــر معقــول، آســیب ديگــری اســت 

كــم ســن و ســال مشــاهده مى شــود. آيــت اهلل بنابــى در توصیــف دوســتى های  خــاص در طــاب 

ــد:  افراطــى مى گوي
گر حسن ظن  ا یعنی  بیماری است؛  نوع  و یك  بین جوانان دیده می شود  این مسأله در  متأسفانه 

باشد(.  نفسانی  و  مسائل شهوانی  از  گرچه خالی  )ا است  بیماری  نوعی  باشیم،  داشته 

ــان  كــه خــود آن ــاور اســت  ــر ايــن ب ــار دانســته و ب يان ب ــان ز ــرای جوان ــه دوســتى ها را ب ايشــان اين گون

نیــز از ايــن موضــوع ناراحتنــد: 
در طول این مدت، من خیلی با این گونه موارد برخورد داشته ام. خودشان هم از وضع پیش آمده 

1 . استادی، شرح احوال آیت اهلل العظمی اراکی، ص351؛ وافی، همان، ص366-365.
2 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص229.
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یات  یند كه این امر، معنو كی بودند! می آیند گاهی به صورت شفاهی و گاهی به صورت كتبی می گو شا
ما را تحت تأثیر قرار داده و برایمان دل مشغولی بدی ایجاد كرده  است! خودشان از خودشان شكایت 

می كنند.

ايشان سپس به منشأ بروز اين گونه دوستى ها اشاره مى كند: 
كه دور از پدر و مادر است، این گونه   جایى 

ً
وقتی انسان در یك مجموعه زندگی می كند، خصوصا

یزان و  مسائل بروز می كند. دو امر باعث می شود چنین مسائلی پیش بیاید: اول این كه چون از عز
 جای خالی آنان در دلش بیشتر جلوه می كند؛ و دوم این كه چون با 

ً
وابستگان جدا شده]اند[، قهرا

نس 
ُ
 با برخی ا

ً
دوستانش در یك فضا و محیط زندگی می كند، شب و روز را با آن ها سپری می كند، قهرا

گاهی هم از حد اعتدال خارج می شود. 1 می گیرد؛ ولی 

پیشگیری

 ايــن مديــر بــا تجربــه، پيشــگیری از ايجــاد چنیــن روابــط صمیمانــه ای را اصلى تريــن راه مقابلــه بــا 

ايــن آســیب مى دانــد: 
 
ً
كه بعدا یزد  كه می داند این حساسیت در او وجود دارد، نباید طوری طرح رفاقت با كسی بر جوانی 
برایش دردسر ایجاد شود. فقط با یك نفر رفاقت نكند؛ بلكه با چند نفر طرح دوستی داشته باشد 
ید عالقه دارد،  گر به ز كه شش دانگ، دلش در قبضه ی یكی باشد. یك دانگ ا تا طوری نشود 
یك دانگ هم به عمرو عالقه داشته باشد و یك دانگ هم به دیگری. در نتیجه وقتی این محّبت 
پخش شود - مثل موردی كه تمام محبتش را به یكی داده - حاد و غیر عالج نمی گردد. از این بهتر، 
كه به آن ها حساس است )مثالً به قیافه اش حساس است (،  كه از اول نسبت به كسانی  آن است 
با آن ها خیلی صمیمی نشود و رفاقت برقرار نكند. انسان می تواند از اول محّبت برقرار نكند؛ چون 
گر دوست و هم اتاقی اش افرادی باشند كه نسبت به آن ها حساسیت دارد،  محبت در چشم است. ا
گر مبتال شد، درمانش خیلی مشكل است؛ لذا عمده ی درمان،  با ایشان رفیق صمیمی نشود؛ و االّ ا

پیشگیری است.2

1 . حسین خانی، همان، ص 134 و 135.
2 . همان، ص 135.
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درمان 

البته آيت اهلل بنابى برای درمان اين پديده ی نامطلوب نیز، راه كارهايى را پيشنهاد مى كند: 
برای درمان، یك راه این است كه كمتر هم دیگر را ببیند؛ یعنی در جایى باشد كه چشمش كمتر به او بیفتد؛ 
یٌص  گر این هم مثمر نباشد؛ چون »ااِلنساُن َحر یرا كه عرض كردم عمده ی محبت از راه چشم است؛ اما ا ز
َعلی َما ُمِنع«،1 چاره نیست، هم حجره شوند. البته جایى كه از خودشان مطمئن باشند كه نعوذ باهلل این 
مسأله منجر به معصیت خداوند نمی شود. به هر حال موارد فرق می كند و بایستی با مشاوره حل گردد.2

9. غفلت از  هدف

ــرد در اثنــای  كــه ف ــد مى كنــد، آن اســت  كــه طــاب و حوزه هــای علمیــه را تهدي آســیب ديگــری 

كنــد و از آن غافــل شــود. رهبــر معظــم انقــاب بــا  طلبگــى، هــدف ارزش منــد خويــش را فرامــوش 

ارائــه  ی مثالــى، بــه توضیــح ايــن آفــت مى پــردازد:
كند، یا به دیانت و تعّبد و تالش فردی - اخالقی  گر طلبه ی امروز ما به درس خواندن بى اعتنایى  ا
خود بى اعتنا بماند، یا استعداد خود را به كار نیندازد، یا هدف خود را گم كند - مثل كسی كه به طرف 
مقصدی در حال حركت است؛ اما وقتی وسط راه به قهوه خانه خوش آب و هوایى رسید، همان جا پیاده 
گر در اثنای راه منظره ای به چشمش  بشود و لنگر بیندازد و همان جا بماند و هدف را فراموش كند - یا ا
خورد، نشناخته و ندانسته به سمت آن راه بیفتد و از هدف غافل بشود، همه این ها آفات راه ماست.3 

َحریــٌص َعلــی مــا ُمِنــَع؛ همــان 
َ
کــه از پیامبــر در نهــج الفصاحــه نقــل شــده اســت، عبــارت بدین گونــه اســت: »ِاّنَ ابــَن آَدم ل 1 . در حدیثــی 

کــه از آن منــع شــود«. )پاینــده، نهــج  الفصاحــه، ح571( فرزنــد آدم، حریــص حریــص اســت بــر چیــزی 
2 . حسین خانی، همان، ص 136.

3 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مجمع طالب و فضالی حوزه علمیه قم، 1370/12/1.
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10. ارتکاب محرمات

كــه در مســیر طلبگــى دچــار انحــراف و نهايتــًا ســقوط شــد، ســید مهــدی هاشــمى1  يكــى از افــرادی 

ــزرگان در  گرفتــن هشــدارهای ب ــاره ی  نقطــه  آغــاز لغزش هــای اخاقــى و نشــنیده  ی درب اســت. و

مراقبــت از زبــان مى گويــد: 
كه پاتوق مان مدرسه  فیضیه بود، عصرها جمع می شدند بچه ها   

ً
كه آمدیم، مخصوصا ... ما از اول 

كه  كه مرتكب شدم، غیبت بود. یادم هست  گناهی  دور هم؛ ُخب، یک مقدار آن زمان، من اولین 
می نشستیم در جلوی حجره های مدرسه ی فیضیه - دو نفر و سه نفر با دوستان - و غیبت هایى كه 
فكر می كردیم كه غیبت مجاز هم هست، كه غیبت از نوع مبارزه است سر علما، علمایى كه یا نسبت 
كم مایه ای هست آن زمان و یا  كوتاهی می كنند یا اعالمیه هایشان مثالً اعالمیه های  به حركت امام 
از  از آن ها می دیدیم. یک غیبت های خیلی خفیفی آن ایام شروع شد نه  كه  برخوردهای مختلفی 

گذرانــدن  از  پــس  آمــد. وی  بــه دنیــا  1 . ســیدمهدی هاشــمی در ســال 1323ش در شــهر اصفهــان و در خانــواده ای مذهبــی و روحانــی 
تحصیــالت ابتدایــی در مدرســه ی »جاللــی«، بنــا بــه اصــرار پــدرش راهــی حــوزه ی علمیــه ی »جــده  بــزرگ« اصفهــان شــد و از محضــر شــیخ 
مهــدی مازندرانــی و شــیخ محمدعلــی قمــی کســب علــم نمــود. پــس از شــش ســال تحصیــل در حــوزه ی علمیــه ی اصفهــان، رهســپار قــم شــد 
رود او بــه قــم، مقــارن بــا آغــاز نهضــت روحانیــت و اوج گیــری آن در  گرفــت. و و تحصیــالت حــوزوی خــود را در مدرســه ی حجتیــه ی قــم پــی 
ســال 1342ش بــود. مهــدی هاشــمی در ســال 1346 بــه اتهــام تکثیــر و پخــش اعالمیــه، توســط ســاواک دســتگیر شــد و پــس از ســپردن تعهــد 
ره ی ســربازی، ســاواک وی را از طریــق ضــد اطالعــات ارتــش  گردیــد و بــه خدمــت ســربازی در منطقــه »جهــرم« اعــزام شــد. در دو از زنــدان آزاد 
گرفــت. مهــدی هاشــمی پــس از پایــان ســربازی  یســندگی دادرســی کل ژاندارمــری را در مرکــز بــه عهــده  کــرد و او ِســَمت نو بــه همــکاری دعــوت 
یجــان« اصفهــان متمرکــز ســاخت و راهــی ایــن  گروه هــای چپــی، فعالیت هــای سیاســی - اجتماعــی خــود را در »قهدر بــا تأثیرپذیــری از افــکار 
ــا مفاهیــم اصیــل  شــهر شــد. عملکــرد و ســخنان انحرافــی مهــدی هاشــمی، هم چنیــن مشــخص شــدن تعــارض بســیاری از ســخنان وی ب
کــه آیــت اهلل شــمس آبادی )یکــی از  یــان فکــری واداشــت؛ تــا جایــی  ــا ایــن جر دینــی و اصــول تشــیع، علمــا و روحانیــون منطقــه را بــه مقابلــه ب
یــان منحــرف، قربانــی توطئــه ی آن هــا شــد و در ســال 1355 جــان خــود را در  علمــای اصفهــان( بــه دلیــل روشــنگری و مقابلــه فکــری بــا ایــن جر

کردنــد و تــا ســال 1357 در زنــدان بــه ســر بــرد. یــم، وی را دســتگیر  یــان نیروهــای امنیتــی رژ ایــن راه از دســت داد. پــس از ایــن جر
اقــل متهــم بــه قتــل شــناخته  زی انقــالب اســالمی، مهــدی هاشــمی از زنــدان آزاد شــد و علی رغــم این کــه بــه عنــوان یــک مجــرم و یــا ل    بــا پیــرو
ــه احــراز مســئولیت واحــد  زی انقــالب، در پنــاه حمایت هــای آیــت اهلل منتظــری توانســت ب ــه شــرایط ســال های اول پیــرو ــا توجــه ب می شــد، ب
نهضت هــای ســپاه پاســداران ارتقــا یابــد. مهــدی هاشــمی در ایــن مرحلــه نیــز بــا توجــه بــه افــکار و گرایش هــای خــود، بــا جــذب افــراد واخــورده ی 
کــرد و بــا اســتفاده از موقعیــت بیــت آقــای منتظــری، بــا مســئولین  گــروه ضربــت ســازماندهی  گروهــی را بــه نــام  شــهرها و روســتاهای مختلــف، 
نظــام بــه مقابلــه پرداخــت. ... وی بــا انتشــار شــب نامه ها، نامه پراکنی هــا، ارائــه ی تحلیل هــای وارونــه و جوســازی ها، بــه ایجــاد تفرقــه و 
گــوش  ــه حضــرت امــام  ــه نصایــح علمــا و هشــدارهای صریــح خیرخواهان ــه تنهــا ب ــه انقــالب و دولــت پرداخــت. وی ن کــردن مــردم ب بدبیــن 
کانالیــزه شــدن امــام مخــدوش ســازد. )ســرابندی، داســتان یــک مــرداب،  کــرد حجیــت ایــن موعظه هــا را بــا شــایعاتی چــون  نــداد، بلکــه تــالش 
یــان را صــادر نمودنــد و  کردنــد و دســتور پیگیــری ایــن جر رنگــری خــود، عمــق فاجعــه را درک  کــه امــام بــا درایــت و دو ص17-19( تــا ایــن 
گذشــت، ســرانجام وی در زنــدان دربــاره ی همــه ی جرایــم قبــل و بعــد از انقــالب لــب  کــه از بازداشــت مهــدی هاشــمی  نهایتــًا پــس از مدتــی 
زهــای 22، 24 و25 مــرداد مــاه ســال 1366 بــه اتهــام محاربــه، افســاد، ایجــاد فتنــه و رعــب و وحشــت در بیــن مــردم  گشــود و در رو بــه اعتــراف 

یــخ 1366/7/6 بــه دار مجــازات ســپرده شــد. )همــان، ص24( گردیــد و در تار کمــه و بــه اعــدام محکــوم  محا
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كردن و غیبت شنیدن و خب، همان زمان هم حس  من تنها، از ما، از همه. می نشستیم به غیبت 
كار حرامی است. فكر می كردیم مبارزه شروع شده و باید، طبیعی بود.  كه این  نمی كردیم 

كه همان ایام، همین آقای مظاهری1 ما با هم آشنا بودیم دیگر و این ها نه فقط  آن زمان یادم هست 
كردن؛ ایشان هم می آمد تو]ی[  كردن و بحث  كره  كارها مذا كل دوستان را نهی می كرد از این  من را، 
فیضیه. توی همان محافل فیضیه شركت می كرد و هر وقت مثالً غیبتی چیزی مثالً مطرح می شد از 
كار را. خب ایشان از ما خیلی بزرگ تر بود؛  آقایان و این ها، ایشان نهی می كرد. می گفت: نكنید این 
اما ما بچه طلبه ها می نشستیم و این ها. حاال برای مان مهم نبود. بعد مسأله ی دروغ مطرح شد. 
كتیكی، دروغ هایى كه می گفتیم ما هم رازداری بكنیم و سّری نگهداری بكنیم كه مسائل  دروغ های تا

را كسی نفهمد و به دوستان دروغ می گفتیم ... .2 

خــود  انحرافــى  و  ضعــف  نقــاط  جمع بنــدی  ضمــن  خــود  اعترافت هــای  از  گوشــه ای  در  ی  و

يــد:  مى گو
یاد بود. من یک سری مثبت ها]ی[ عملی  كه مثبتاتم ]نقاط مثبت[ ز من از نقطه ای منحرف شدم 
و علمی - سیاسی داشتم، دچار ُعجب و غرور و بعد هم بى توجهی به خدا و الی آخر و یک سری 
گر یک ذره گناه به اندازه ی خردل، روح بى تقوایى یا گرایش به گناه یا انحراف  مفاسدش ]شدم[. ... ا
در وجود یک انسانی باشد و فكر كند هم كه این جزئی است و مختصر و مهم نیست؛ یا نه یک فردی 
باشد كه خیلی نابغه، تو]ی[ كارهایش خیلی پیروز و موفق باشد و ]...[ فكر نكند كه حاال این نقطه 
كه ما رسیدیم؛   آسیب ببیند و برسد به جاهایى 

ً
آسیب پذیر است و از همین نقطه امكان دارد دقیقا

و لذا ]...[ به جای این كه در قبال این جرایم ها و تخلفات ما ]...[ بعضی بخواهند از نظر خطی 
خوشحال باشند، شادی بكند كه خب الحمدهلل كه این ها به این سرنوشت مبتال شدند، بهتر است 
یى] و[  كه در خودشان و در اندرون بیش تر فرو بروند. ]برای[ هر انسانی، هر طلبه ای، هر دانشجو
هر كسی كه متأثر از یک نسل جوان است، این سرنوشت تلخ شومی كه ما پیدا كردیم، عبرتی باشد 
برای بقیه ی برادرها و كل امت حزب اهلل و نیروهای جوانی كه در این مملكت به هر صورت در دامن 
كه این ها  كمین است  این انقالب دارند رشد می كنند و شیطان نفس هم به طور جدی و فعالی در 
را به دام بیندازد. این هم یک نقطه كه باید از این كالبد شكافی انحراف و از این علل و عواملی كه 

 گرفته بشود ... .3
ً
تشكیل شده و یک استفاده و بهره گیری شدید اخالقی و فكری حتما

1 . آیت اهلل شیخ حسین مظاهری اصفهانی.
2 . سرابندی، داستان یک مرداب، ص31-30.

3 . همان، ص51-50.
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گرفتن از علما 11. فاصله 

كــه مى توانــد او را در  گاه طلبــه در مســیر فكــری و مطالعاتــى خــود بــه برداشــت هايى مى رســد 

گونــه  كــردن ايــن   كنــد. عرضــه  مســیر تحول آفرينــى قــرار داده يــا دچــار آســیب های ويرانگــر فكــری 

برداشــت ها بــه عالمــان ديــن مى توانــد بــه اطمینــان از درســتى آن هــا منجــر شــود؛ هم چنان كــه 

كــردن بــه انديشــه های شــخصى، احتمــال وقــوع در آســیب های  گرفتــن از علمــا و بســنده  فاصلــه 

كــه مدتــى در مــدارس علمیــه بــه ســر بــرد؛  گــودرزی1 فــردی اســت  مختلــف را افزايــش مى دهــد. 

بــه شــهادت رســاندن  يســتى فرقــان و  گروهــک ترور بــه تشــكیل  را  او  ولــى مســیر انحرافــى اش 

كشــاند. آيــت اهلل ســید جعفــر شــبیری زنجانــى بــه  عزيزانــى چــون شــهید قرنــى و شــهید مطهــری 

ی اشــاره مى كنــد: يكــى از زمینه هــای انحــراف و
كه  برداشت های   گودرزی یک روحیه ی انزواطلبی و اعراض از جمع داشت و همین موجب می شد  
گوشه گیری او  كند و متوجه اشتباهات خود شود... .  كمتر با علما و فضال و افراد دیگر مطرح  خود را 
كند و از  پوسته آن ها بیرون نیاید و ادامه ی این روند برسد  كه به برداشت هایى خو  موجب شده بود 

به همان جاهایى كه همه می دانند.2

کننده گمراه  12. مطالعه ی آثار 

و  ی  حــوزو دروس  درســت  مطالعــه ی  بــه  بى توجهــى  زنجانــى،  شــبیری  جعفــر  ســید  آيــت اهلل 

گــودرزی مؤثــر مى دانــد و مى گويــد: كبــر  كننــده را در انحــراف ا گمــراه  پرداختــن بــه مطالعــه ی آثــار 
عهده ی  به  مدرسه  این  یت   مدیر شناختم.  بازار   چهل ستون  مـدرسه ی  در  را  گودرزی  كبر  ا من 
كنار آن مدرسه،  مرحوم آیت اهلل آقای آشیخ حسن سعید بود. ایشان باجناق بنده بودند. در 
كه من در تأسیس و اداره ی آن با آقای  سعید  همكاری داشتم و معموالً  كتابخانه ای تأسیس شده 

می رفتم.  آن  جا  بـه 
كتابخانه می آمد و مشغول مطالعه می شد. بیش تر مطالعه ی جنبی می كرد؛  كّرات به  گودرزی به      
كتاب های  و اال از نظر طی مدارج حوزوی به شكلی منظم و روش مند، درس نخوانده  بود. بیش تر  

گــروه فرقــان،  کــم، ســرکرده ی  ــرآن در ســنین  ــه ی تفســیر ق ــرار اســت: برگــزاری جلســه های مادی گرایان گــودرزی بدیــن ق کبــر  1 . انحراف هــای ا
تأثیرپذیــری از جنبه هــای منفــی تفکــرات شــریعتی، داشــتن تفکــرات مارکسیســتی و چپ گرایانــه از اســالم، اقــدام بــه شــیوه ی اســالم منهــای 
گفتــه شــده، بــه اعــدام محکــوم  گــودرزی بــه علــل  ر او(. ســرانجام  گــودرزی و تــرو ر )مقابلــه جــدی شــهید مطهــری در برابــر افــکار  آخونــد، تــرو

گردیــد.
2 . همان، ص50.



271 فصل دوم: ابعاد شناختی- معرفتی

كه با حال و هوای مبارزاتی و ماركسیستی انـطباق داشت، مطالعه می كرد.  رایج را 
كنم.  كه من مطالعه   یعتی را آورد  گودرزی مقاله ای از دكتر شر ... به هر حال، یادم هست یـک روز 
صفحه اول آن را كه خواندم، دیدم انتقاد  از  روحانیت  است و  این كه  حوزه های علمیه ما  تحت  تأثیر 
یس  یى كه پنبه اش زده شده است، تدر علوم و معارِف یـونان قـرار گرفته! چون در آن جا منطق ارسطو
گـفته  شده  كه  اجتماع نقیضین محال است، ارتفاع نقیضین هم محال  یى  می شود. در منطق ارسطو
یند انسان  از  جنبه ای یک لجن بدبوست و از جنبه ای روح خدا  است؛ در حالی كه  علمای  ما  می گو

در او دمیده شده. این كه نقیضین است، چطور ایـن دو با هم جمع شده اند؟ و ... .
من وقتی به ایـن مقاله نگاهی انداختم، گفتم مطلب اشتباهی  است. تصور می كردم گودرزی به غلط بودن 
مطلب پى برده و دارد آن را به مـن هـم نشان می دهد؛ ولی دیـدم دارد از جنبه اثباتش با من حرف می زند.
گفتم: آقای گودرزی! یعنی از زمان ارسطو  تا  بـه حال، هیچ یک از علما نفهمیده اند كه این مسأله ای 
كه ایشان به عنوان اجتماع نقیضین مطرح می كند، درست نیست؟ زمینه های تـعالی و انـحطاط در 
كه به معنای نقیضین نیست. هر انسانی می تواند از جهتی خوب  و از جهتی بد بـاشد و ایـن  انسان 
هم به این معنا نیست كه هر صفت متضاد را در درونش با هم جمع كرده است. انسان یک نقطه ی 

تعالی و كمال دارد و یک نقطه ی سقوط و انحطاط و این ها بـه  معنای  جمع نقیضین نیست.
وقتی این مطلب را از گودرزی شنیدم، متوجه شدم كه او در حوزه، حتی منطق را هم درست نخوانده 
است. فكر نمی كنم تا زمانی كه در مدرسه چهل ستون بود، لمعتین را هم خوانده یا تمام كرده بود. از  
گر  ایـن حرفش  مشخص شد  كه حتی حاشیه ی مالعبداهلل را هم درست نخوانده یا نفهمیده است. ا

خوانده بود، مسأله ساده ای مثل اجتماع نقیضین را  درست می فهمید.1

ز( مشورت

كیــد شــده  در بيان هــای بــزرگان ديــن و علــم بــر مشــورت در امــور مختلــف زندگــى طلبگــى تأ

مى فرمايــد:   ســعادت پرور  آيــت اهلل  اســت. 
یزان من! از مشورت در امور، در هر امری كه باشد، از اهلش مضایقه نكنید.2 ای عز

ید، مگر با تأمل در اطراف آن و مشورت؛ هرچه امر بزرگ تر،  یزان من! در هیچ امری قدم نگذار ای عز

ــبیری  ــر ش ــید جعف ــلمین س ــالم و المس ــت الس ــا حج ر ب ــادآو ــوی ی گفت وگ ــان« در  ــروه فرق ــر »گ ــخصیت رهب ــینه و ش ــی از پیش گفته های 1 . نا
ر، ش6، 7 و 8، تابســتان، پاییــز و زمســتان 1388 و بهــار 1389،  یــادآو زنجانــی، »انــزوا طلبــی زمینه ســاز انحــراف او شــد«، فصل نامــه 

ص50-48.
ر، پندنامه سعادت، ص31. 2 . سعادت پرو
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تأمل بیش تری را در اطرافش می طلبد.1

بــا اين كــه طــاب در همــه ی مــوارد اساســى بــه مشــورت ترغیــب شــده اند، در ايــن حــال بر مشــورت 

كــه در ذيــل بــه بعضــى از آن ها اشــاره مى شــود. كیــد ويــژه ای شــده اســت  در برخــى امــور، تأ

1. ازدواج

آيت اهلل بنابى در مورد اهمیت مشاوره ی ازدواج مى گويند:
مشاوره خیلی الزم است؛ به خصوص در امر ازدواج. طلبه بدون مشورت های مفّصل با افراد كاردان، 
كه جوان است و زود به اشتباه می افتد.   

ً
كار ندهد؛ خصوصا امین و دلسوز و اهل فن، تن به این 

گر آن  بنده ازدواج هایى را مشاهده كرده ام كه به حیثیت طرفین لطمه وارد كرده است. در صورتی كه ا
بنده ی خدا می آمد و در اصل ازدواج كردنش یا در آن موردی كه انتخاب كرده، مشورت می كرد، به 

گرفتار نمی شد. این مشكالت 
آیا به این زودی ازدواج كردن به صالح است؟ شاید آن مشاور محترم، راه بهتری غیر از ازدواج نشان 
كمتر به  كه درس می خوانی و اصل وظیفه ات درس خواندن است، با ازدواج،  ید حاال  دهد و بگو
درس و بحث خواهی رسید؛ لذا شاید راه دیگری نشان دهد كه هم عفاف طلبه حفظ شود و به گناه 
كه از ازدواج به سراغ انسان  آلوده نگردد و هم درس و بحثش با مشكل روبه رو نگردد. مشكالتی 

 ازدواج های زود هنگام.
ً
یاد است، خصوصا می آید، خیلی ز

این مورد مناسب است؟  آیا  كه  كند  باید مشورت  نیز  ازدواج  این كه، در مورد طرف  مسأله ی دوم 
ید و از راه های شرعی و عرفی از طرف مقابل نیز اطالعات كسب كند  روحیات خود را به مشاور بگو

و ... .2

2. خانواده

پــس از ازدواج و تشــكیل خانــواده، يكــى از مشــكات طــاب جــوان، نحــوه ی برخــورد و معاشــرت 

ــه اســت. حجــت االســام و المســلمین مرتضــى آقاتهرانــى  كم تجرب گاهــى  ــا همســران جــوان و  ب

بــا نقــل خاطــره ای از شــروع زندگــى مشــترک خــود، بــه نقــش مشــورت در موفقیــت زندگــى اشــاره 

مى كنــد و مى گويــد: 
وقتی عقد كردیم و می خواستیم زندگی كنیم، بلد نبودیم چه  جوری باید زندگی كرد. بعضی ها هستند 

1 . همان.
ازدواج  بــاره ی  در بنابــی  آیــت اهلل  تهذیــب حوزه هــای علمیــه، »دیــدگاه  تهذیبــی معاونــت  یــزی  برنامه ر و  2 . ســایت مدیریــت مطالعــات 

کــد مطلــب: 15101. طــالب«، 
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روحیه ی  این  نمی فهمند.  ولی  می زنند؛  حرف  كلی  می كنند،  ادعا  نمی دانند،  كه  را  چیزهایى  یک 
گر كسی بفهمد متوجه اش می كند. در زندگی خودم، روز اول آمدیم، دیدیم بلد نیستیم  بدی است. ا
كار دارم و باید بروم خدمت یكی از اساتید. آمدم قم و  گفتم من قم  كنم. به خانواده  چطور برخورد 
كه در روایات  كه خیلی عالی بود. یكی همین  كرد؟ چند تا اصل را یادم دادند  كار باید  پرسیدم چه 
اهل  بیت هست و در روان شناسی هم قبول دارند. همه ی اهل بیت فرموده اند: وقتی با 
َبْیَنَغْیِرَك«؛1خودت را میزان قرار بده. هر چه برای  ِفیَماَبْیَنَكَو

ً
َنْفَسَكِمیَزانا

ْ
دیگری هستی، »اْجَعل

كرد،  او هم بخواه. یكی دیگر این كه آدم در زندگی غضب نكند. غضب  برای  خودت می خواهی، 
كه اختالف سلیقه با خانم پیدا می كنی، خیال نكن نظرت  تصمیم نگیرد. سوم این كه در جاهایى 
 مراجعه كن به آدم عاقل تری و مشورت بگیر ... . زندگی را جوری قرار بدهید 

ً
وحِی ُمنَزل است. حتما

كه حضرت ولی عصر  به خودشان اجازه بدهند، بیایند در زندگی شما.2

3. مسائل جسمی

كــه بــرای طــى  عرفــا و حكمــای اســامى، بــرای جوينــدگان معرفــت، شــروطى را ذكــر مى كننــد 

طريقــت و جســت وجوی معرفــت الزم اســت. يكــى از ايــن شــروط، داشــتن مــزاج معتدل جســمى 

اســت. مرحــوم آيــت اهلل شــیخ محمــد بهــاری در ايــن بــاره مى فرمايــد:
تی در مزاج هست، باید به معالجه  ی آن بپردازد. بحث مزاج در 

ّ
گر عل اول باید صحیح المزاج باشد. ا

طب و حكمت اسالمی بیان شده و حكمای اسالمی در آن به طور مفصل بحث فرموده اند كه انسان 
یط هركدام، مشكالتی  دارای چهار مزاج است كه عبارتند از: صفرا، سودا، بلغم و دم؛ كه افراط و تفر

را برای انسان فراهم می كند. 

مرحوم بهاری در ادامه مى نويسد:
گر صفرا و  ا گردد؛ و  را شور عشق پنداشته، مغرور  یه  از حركات سوداو پاره ای  آید،  گر سودا غالب  ا
یاده باشد، قصور در فهم دقیق  گر بلغم ز گردد؛ و ا كند، سوء الخلق فوق العاده حاصل  حرارت غلبه 

یم.3 كه مزاجی معتدل و میانه به دست آور كرد. پس چاره ای نیست  پیدا خواهد 

حجت االسام سید جال رضوی مى گويد: 
عندلیب،  االسالم  حجت  و  همدانی  موسوی  آیت اهلل  همدان،  جمعه ی  امام  جمله  از  جمعی،  با 

1 . نهج البالغه، نامه ی 31.
2 . »گفت وگــو بــا حجت السالم و المســلمین مرتضــی آقاتهرانــی«، مجلــه خانــه خوبــان، ش2، ص25؛ بــه نقــل از پایــگاه اطــالع رســانی 

مدرســه علمیــه حضــرت ولــی عصــر، شهرســتان بنــاب.
ق، ش19، مهر و آبان 1389.

ُ
3 . »قله نشینان معرفت: توجـه به نـقش تن درستی و تـعادل مزاج در اخالق«، نشریه تربیتی اخالقی ُخل
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آخوند  مرحوم  سالگرد  بیستمین  برگزاری  مورد  در  تا  رسیدیم   بهجت العظمی  آیت اهلل  خدمت 
گهان  نا شد،  مطرح  كه  كنگره  موضوع  بخواهیم.  راهبرد  ایشان  از   همدانی معصومی  مالعلی 
نمی كنید؟  پا  بر را  گنبدی  آیت اهلل  مرحوم  آخوند  آقای  استاد  كنگره  فرمود: چرا   آیت اهلل بهجت
همه ی حاضران تعجب كرده، ایشان در ادامه بعد از توصیف و اظهار مقامات معنوی آیت اهلل گنبدی 
فرمودند: این جانب موقعی كه در حوزه ی علمیه ی نجف مشغول بودم، كسالتی بر من عارض شد كه 
توان ماندن در نجف را نداشتم. به قصد مسافرت به »فومن« حركت كردم. در همدان به خود گفتم 
باید از آقای گنبدی دیدن كنم. ُدرشكه ای كرایه نمودم و به »گنبد« رفتم. بعد از دیدار و احوال پرسی 
]بدون این كه از كسالت و قصدم سخنی به میان آورده باشم[ بالبداهه فرمودند: زود به نجف برگردید 
ید و كسالتتان برطرف می شود. با همین فرمایش  كی را داخل غذایتان كنید و بخور و فالن مواد خورا

كلی برطرف شد.1 كسالتم به  كردم.  گنبدی، به نجف برگشتم و به دستورش عمل  آقای 
یژگی های علمای مكتب نجف، آشنایى با طب اسالمی و نقش طب در تعالی اخالق  از جمله و
گنبدی  كمال از آن بهره می بردند و این از تبحر آیت اهلل  كه در مسیر تهذیب نفس و رسیدن به  است 

در این موضوع خبر می دهد.

گنبــدی«،  کرامت هــای آموزنــده، ص145؛ »قله نشــینان معرفــت: آیــت اهلل علــی  گنبــدی و  گنبــدی، حــالت و خاطراتــی از مرحــوم  1 . لطیفــی 
ــق، ش21، بهمــن و اســفند 1389.

ُ
نشــریه تربیتــی اخالقــی ُخل
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ــه انگیزه هايــى  ــر تــاش و پشــتكار داشــتن، ب ــودن، عــاوه ب شــبانه  روز در جســت وجوی دانــش ب

كــه بــا وجــود آن هــا، تاش هــا چنــد برابــر صــورت مى گیــرد. در ادامــه بــه مباحثــى  نیازمنــد اســت 

ــد انگیــزه ی دانش جويــى را ارتقــا بخشــد. كــه بتوان پرداختــه مى شــود 

الف( عالقه به طلبگی

ــت  ــرای حركــت در جهــت اخــاق و معنوّي ــر افتخــار طلبگــى، راه را ب ــه مســیر ُپ ــه ب عشــق و عاق

همــوار مى ســازد. عاقه منــدی بــه تحصیــل در حوزه هــای علمیــه، آثــار و بركاتــى را بــه همــراه دارد. 

آثار عشق به طلبگی

1. تحّمل سختی ها

كه:  گردان برجسته عامه مجلسى نقل است  در احوال مرحوم ما صالح مازندرانى از شا
ایشان دچار فقر و تنگدستی شدیدی بود اما با وجود فقر شدید عالقه ی وافری به تحصیل علوم 
دینی داشت. در یكی از مدارس  علمیه ی  شهر اصفهان ساكن شده بود و شب ها برای مطالعه به بیت 
گذشته در روشنایى چراغ آن مطالعه می كرد. نوشته اند  الخالء می رفت و تا مدت مدیدی از شب 
درس عالمه  مجلس  وارد  می كشید  لباس خجالت  كهنگی  فرط  از  كه  بود  تنگدست  آنقدر  زمانی 
مجلسی شود و در بیرون پشت در می نشست و مسائل درس را بر روی برگ چنار می نوشت اما 
گردان برجسته عالمه  كه یكی از شا كرد تا جایى  با همه ی این سختی ها در راه تحصیل استقامت 

گردید. 1 ین علمای عصر خود  شد و مرتبت خاصی نزد ایشان یافت و از بزرگتر

1 . حسینی، مردان علم در میدان عمل، ج 1، ص 83 و 85.
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كــى از عشــق ُپرشــور  كــه حا آيــت اهلل ايــازی، خاطره هــای جالبــى از دوران اقامتــش در قــم دارد 

ايشــان بــه طلبگــى اســت. از جملــه مى فرمــود: 
در  داشت.  وجود  اسكان طالب  برای  معدودی  مدارس  قم،  علمیه ی  به حوزه ی  ورودم  زمان  در 
كه انبار مدرسه بود.  ین مدارس بود، حجره ای وجود داشت  كه با بركت تر یه ی مدرسه ی فیضیه  زاو
گر می ایستادیم، سرمان به سقف اصابت  ا و  هنگام ورود می بایست به حالت ركوع وارد می شدیم 
می كرد. حقیر با یک سید بزرگوار، در آن اتاق آن چنانی زندگی می كردیم و در مّدت اقامتمان در آن جا، 
یر كتابخانه مدرسه می خواندیم؛ چون نمی توانستیم در حال قیام باشیم. در عین حال، هرگز  نماز را ز
ناراحت نبودیم، بلكه آن اتاق محّقر با سقف كوتاه، از كاخ های سر به فلک كشیده، برایم با ارزش تر بود.

روزی یكی از شخصیت های ثروت مند و با موقعیت شمالی به دیدنم آمد. وقتی وارد حجره شد و 
گر یک میلیون تومان  بان آورد، این بود: ا كه پس از تعارف معمولی بر ز نشست، نخستین جمله ای 
گر من سرمایه ی هنگفتی  به من بدهند، حاضر نیستم حّتی یک لحظه این جا بمانم! در پاسخ گفتم: ا
كنم تا یک لحظه در این بهشت معنوی باشم! ... مدرسه حال و  داشتم، حاضر بودم همه را تقدیم 
كه  هوای معنوی عجیبی داشت. فضال و بزرگانی مانند شهید مطهری و بسیاری از شخصیت هایى 

در قید حیاتند، در حجره های فیضیه مسكن داشتند.1

مادر شهید آيت اهلل سّید محمدباقر صدر مى گويد: 
محمدباقر پس از آن كه مرحله ی ابتدایى را به اتمام رساند، معلوم شد كه اصرار فراوانی برای پوشیدن 
عمامه دارد. یكی از بزرگان فامیل از ایشان خواست عمامه نگذارد. او می گفت: زندگی طلبگی خیلی 
كرد. از ایشان پرسیدند:  كتفا  سخت و دشوار است. شهید صدر سه روز در منزل فقط به آب و نان ا
كه می توانم زندگی سخت  كنم  گفته بود: می خواهم به شما ثابت  كم غذا می خوری؟  چرا این قدر 

كنم و این خط اجدادم را در پیش بگیرم.2 طلبگی را تحّمل 

2. استقامت در برابر جاذبه ها

آيــت اهلل  شــهید دســتغیب، قبــل از هجــرت بــه نجــِف اشــرف، در شــیراز دوران بســیار ســخت و 

ــا ايشــان مــردی ســخت كوش، صبــور،  گذرانــد و همیــن مســأله باعــث شــد ت ــر فــراز و نشــیبى را  ُپ

ــد:  ــاره مى گوي ــع شــود. خــود ايشــان در اين ب ــار و قان بردب
كه  گرفته بود، در حالی  كه در آن زمان در دادگستری جدید التأسیس شغلی  یكی از پسرعموهایم 

1 . »فرزانگان: آیت اهلل حاج شیخ ابوالحسن ایازی«، مجله افق حوزه، ش292، سال نهم، 17 آذر 1389، ص14.
ردین و اردیبهشت 1386، ص28. 2 . »گفت وگو با همسر شهید بزرگوار آیت اهلل سید محمدباقر صدر)ره(«، نامه جامعه، ش31و32، فرو



279 فصل سوم: ابعاد انگیزشی- عاطفی

معه« را نزد خود خوانده و امتحان داده و قبول شده بود، پیش من آمد و التماس 
ُ
كتاب »قضای ل

گرد تو هستم، امتحان دادم و استخدام شدم، حاال حقوق مرّفه می گیرم، بیا و تو  كه شا می كرد من 
كن و از این وضع رّقت بار و زحمِت طاقت فرسا، خودت و  هم امتحان بده و در دادگستری خدمت 
خانواده را بیرون بیاور. به او گفتم: من مسیر زندگی ام را مشخص نموده ام. هرگز حاضر نیستم نوكری 

كرد.1 یف را هرگز رها نخواهم  دولِت ظالم را بكنم و این لباس آبا و اجدادی و این شغِل شر

كوهستانى نیز مى فرمايد: مرحوم آيت اهلل 
یب قرار دارند؛ منتها زمان ها فرق می كنند. در عصر و  اهل علم در هر زمانی در معرض اغفال و فر
كه انسان آخوند بشود و از همه  كار بود. می گفتند: شغل قحط است  زمان ما، توبیخ و مالمت در 
ناامیدی  و  یأس  به  مبدل  را  امیدها  و  می كردند  را سست  روحیه  وسیله  بدین  و  گردد  محروم  چیز 
می نمودند؛ ولی ما از مالمت و سرزنش آنان اغفال نشدیم و با نان و پنیر آقا امام زمان ساختیم. 
وفا نشان دادیم و صفا دیدیم. اما عصر و زمان شما، عصر دانه و دام است. هم حقوق و پول را 
یب دهند. مراقب باشید نسبت به امام  مطرح می كنند و هم مقام و ُپست وعده می دهند تا شما را فر
كنید، وفادار باشید تا به مقصد برسید. حق و حقیقت ماندنی  زمان بى وفایى نكنید. استقامت 
است. باطل و هوا رفتنی است و دورانش تمام می شود. در زمان ما، اشخاص فراوانی پیدا شدند، 
گرفته است؛ ولی  كارشان خوب  كه این ها  سخنرانی های پر سرو صدایى داشتند. ما خیال می كردیم 
كنار زده شدند. متوجه شدیم حقیقت و واقعیت در  كردند و  كه می دیدیم سقوط  طولی نمی كشید 

ید.2 كرده و از بین نرو كارشان نبود. شما بكوشید دنبال حقیقت و واقعیت ها باشید تا دوام پیدا 

كه از فضل علمى و عملى الزم برخوردار باشد، انجام  كه برای فردی  اين نكته قابل توّجه است 

وظیفه به منظور حفظ نظاِم اسامى و با قصد جلِب رضايت الهى نه تنها با اشكال است، 

 بلكه در برخى موقعّیت ها تا حّد ضرورت هم اهمیت مى يابد. رهبر معّظم انقاب اسامى

مى فرمايد:
كند و منزوی شود، دین آسیب می دید.  پیاده رو حركت  گر روحانیت می خواست در حاشیه و در  ا
از  گر روحانیت  روحانیت سرباز دین است، خادم دین است. از خود منهای دین حیثیتی ندارد. ا
كناره می گرفت و در  كه نمونه ی برجسته ی آن، انقالب عظیم اسالمی است -  مسائل اساسی - 
مقابل آن بى تفاوت می ماند، بدون تردید دین آسیب می دید؛ و روحانیت هدفش حفظ دین است.3 

1 . زندگی و مبارزات شهید آیت اهلل سید عبدالحسین دستغیب به روایت اسناد و خاطرات، ص23-22.
کوهستانی، برقله پارسایی، ص296.  . 2

3 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با طالب و فضال و اساتید حوزه علمیه قم ، 1389/7/29.
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3. جدّیت در تحصیل

ــرده و  ك ــد  كی كاس تأ ــور در  ــل و حض ــت در راه تحصی ــر جدي ــواره ب ــوزه، هم ــای ح ــزرگان و علم ب

كنــد. شــايد بتــوان ايــن  هرگــز اشــتغال بــه امــور جنبــى نمى توانســت آن هــا را از تحصیــل منصــرف 

ــای  ــه قله ه ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــت آن ه ــل موفقی ــن عوام ــى از مهم تري ــل را يك ــت در راه تحصی جدي

گويــای اهمیــت علــم و دانــش نــزد ايشــان مى باشــد. كــه بــه خوبــى  علــم و معرفــت دانســت؛ چــرا 

چنین  جوان  طاب  برای  علم  تحصیل  در  جديت  اهمیت  در    خمینى  امام  حضرت 

فرمودند:
یك در محیط   باید چه طبقه جوان، روحانی، و چه دانشگاهی ، با كمال جدیت به تحصیل علم هر
 بین بعضی جوانان شایع شده كه درس 

ً
خود ادامه دهند. این زمزمه ی بسیار ناراحت كننده كه اخیرا

خواندن چه فایده ای دارد مطلبی است انحرافی و مطمئنأ یا از روی جهالت و بى خبری است و یا با 
كه می خواهند طالب علوم دینی را از علوم اسالمی  سوء نیت و از القائات طاغوتی شیطانی است 
گر  كنون آثار دیانت محو شده بود و ا گر علوم اسالمی مردانی متخصص نداشت تا  باز دارند. . . . ا
گران هر  پس از این نداشته باشد این سد عظیم مقابل اجانب منهدم می شود و راه برای استثمار 
گر دانشگاهها خالی از مردانی دانشمند و متخصص شوند اجانب منفعت  چه بیشتر باز می شود و ا
یشه دوانده و زمام امور اقتصادی و علمی ما را به دست می گیرد  طلب چون سرطان در تمام كشور ر

كنند. 1 و سر پرستی می 

يــس، در زندگــى حضــرت آيــت اهلل  شــور و شــوق و جدّيــت در تحصیــل علــم و تحقیــق و تدر

اين گونــه  را  خــود  يــس  تدر و  تحصیــل  ايــام  ايشــان  بــود.  مشــهود  خوبــى  بــه   بهاءالدينــى

كرده انــد: توصیــف 
كتاب بود و همنشینم درس و بحث  كه زندگی ام  چنان عشق و عالقه ای به تحصیل علم داشتم، 
كه در سن  و مطالعه. با هیچ جلسه ای و برنامه ای به اندازه مجلس درس  انس نداشتم به طوری 
كه  به طوری  داشتم؛  بسیار  فكری شوق  كارهای  به  كار می كردم.  نوجوانی حدود شانزده ساعت 
لحظه ای نمی آسودم و همیشه فكرم مشغول بود. در هر فرصتی كه پیش می آمد وقت را برای مطالعه 
غنیمت می شمردم و غیر از كتب درسی حوزه، كتب مفید دیگر را هم مطالعه می كردم. هر كتابى را كه 
یس  یس می كردم، عالقة عجیبی به تدر درس می گرفتم هنوز چند روز از اتمام آن نگذشته بود كه تدر

1 . صحیفة نور، ج 2، ص 21 و22.
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یس حل می شد.1 تم و نقاط ابهام با تدر یرا بسیاری از مجهوال داشتم ز

گردان ايشان مى گويد: يكى از شا
آقا می فرمود: یک ساِل تمام از مدرسه ی فیضیه بیرون نیامدم. مادرم می آمد دِر مدرسه و از دور مرا 

كه فرصت نمی كردیم به منزل سری بزنیم. نگاه می كرد و باز می گشت. اشتغاالت ما به حّدی بود 

گردان استاد چنین تعريف مى كند: يكى ديگر از شا
گرفتیم.  ما حدود چندین سال، درس هایى را پیش از اذان صبح و حوالی وقِت اذان از ایشان فرا 
كه به محضرش می رفتیم، سماور زغالی و چای نیز آماده بود. حدوِد اذان، چای می خورد  هنگامی 
كه قبل از اذان تمام می شد، منتظر  گاه یكی دوتا از درس هایش  و اول اذاِن صبح نماز می خواند. 

می ماند تا وقت اذاِن صبح بشود و نماز بخواند.2

در زندگى نامه ی مرحوم عامه طباطبايى اين گونه آمده است: 
یادی به ادامة تحصیل نداشتم و  كه به صرف و نحو اشتغال داشتم عالقه ی ز در اوایل تحصیل 
گذراندم. پس از آن یكباره »  از این روی هر چه می خواندم نمی فهمیدم و چهار سال به همین نحو 
عنایت خدایى« دامن گیرم شد و در خود یك نوع شیفتگی و بى تابى نسبت به تحصیل كمال حس 
كشید، هرگز نسبت  یبا هیجده سال طول  كه تقر كه از همان روز تا پایان تحصیل  نمودم به طوری 
كرده، بساط معاشرت  یبایى جهان را فراموش  به تعلیم و تفكر احساس خستگی نكردم. زشت و ز
با غیر اهل علم را برچیدم و در خورد و خواب به حداقل ضروری قناعت نموده، باقی را به مطالعه 
پرداختم. بسیار می شد كه شب را تا طلوع آفتاب به مطالعه می گذراندم و همیشه درس فردا را پیش 
یم هرگز اشكال و اشتباه پیش  كه می توانم بگو كرده، اشكاالت آنرا حل می كردم، به طوری  مطالعه 

استاد نبرده ام. 3 

هم چنین در سیره ی آيت اهلل حسن زاده آملى آورده اند:
از حجره ی عالمه حسن زاده آملی در مدرسه ی مروی تا منزل استادش، آیت اهلل میرزا ابوالحسن 
شعرانی، مسافت بسیار بود و عالمه باید برای شركت در درس ایشان، این راه طوالنی را پیاده 
ید و وی تردید داشت در این شرایط نامساعد به كالس برود  می پیمود. آن روز برف سنگینی می بار
كرد. دوست نداشت به  كه روی زمین نشسته بود، نگاه  یا نه. از حجره اش بیرون رفت و به برفی 
رسید،  استاد  در خانه ی  به  وقتی  افتاد.  راه  به  بنابراین،  متهم شود.  به درس  و بى عالقگی  تنبلی 

گلی زواره، جرعه های جانبخش، ص 54-53.  . 1
ق، ش2، آذر و دی 1386. 

ُ
م اخالق و سالک الی اهلل حضرت آیت اهلل حاج سید رضا بهاءالدینی«، دو ماهنامه تربیتی و اخالقی ُخل

ّ
2 . »معل

3 . نظری، آن مرد آسمانی، ص 135.
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كسی بیرون بیاید، ولی خبری نشد. زمان درس نیز  كشید در بزند. مدتی ایستاد تا شاید  خجالت 
كردند و وارد شد و خدمت استاد رفت و وی را  یش باز  رو به پایان بود. از این رو، در زد. در را به رو
كرد  كه از آمدنش پشیمان شده بود، با لحنی آرام و آهسته سالم  سرگرم نوشتن دید. آن گاه در حالی 
كه در این برف مزاحم تان شدم. می خواستم نیایم.«  گفت: »آقا! معذرت می خواهم  و نشست و 
گفت: »مگر شما  گفت: »چون نمی خواستم مزاحم شما شوم.« استاد  گفت: »چرا؟« عالمه  استاد 
هر روز سر راه تان از مدرسه ی مروی تا این جا، گداها را نمی بینید كه نشسته اند و گدایى می كنند؟« 
عالمه پاسخ مثبت داد. استاد پرسید: »امروز هم بودند یا نه؟« عالمه گفت: »بله، امروز هم بودند«، 
سپس افزود: »شاید امروز پول بیشتری نیز به دست بیاورند.« آن گاه استاد گفت: »وقتی آنها تعطیل 

كنیم؟!« 1 نكردند، چرا ما تعطیل 

4. رعایت آداب و عرفیات طلبگی

اطمینــان بــه عنايــاِت الهــى نســبت بــه طالبــان علــم، موجــب مى شــود تــا طلبــه بــه رعايــت آداب 

و عرفیــات طلبگــى اهتمــام ويــژه داشــته باشــد. مرحــوم آيــت اهلل مجتهــدی در اهمیــت رعايــت 

عرفیــات طلبگــى از ســوی طــاب مى فرمــود:

انســان بايــد در دو چیــز اســتاد داشــته باشــد: يكــى اخاقیــات و ديگــری عرفیــات... . اســتاد مــن 

ــن  ــت. ممك ــات اس ــر از اخاقی ــات غی ــد. عرفی ــان; بودن ــر بره كب ــیخ على ا ــاج ش ــات، ح در عرفی

كــرد  اســت شــخصى اســتاد اخــاق باشــد؛ ولــى از عرفیــات هیــچ نفهمــد. بايــد اســتادی را پيــدا 

كــه شــايد خــاف شــرع  كــه عرفیــات را بــرای انســان بگويــد. عرفیــات يــک ســری مســايلى اســت 

نباشــد؛ ولــى خــاف عــرف جامعــه اســت و عــوام النــاس از انجــام آن هــا توســط مــا روحانیــون 

خوششــان نمى آيــد. مــا هــم بــرای اين كــه مــردم بــه ديــن و روحانیــت عاقه منــد شــوند و طــرد 
كنیــم.2 ــد اين هــا را مراعــات  نشــوند، باي

1 . حسینی، انسان از میالد تا معاد، ص161.
2 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص162 و 166.
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ب( حسن ُخلق

ــِذیَبْیَنــَكَو
َّ
اال

َ
گشــاده و دِل نــرم، خیلــى معجــزه مى كنــد. »َفــِإذ ی  »اخــاق و زبــاِن خــوش و رو

ــٌم »؛1 ايــن، آيــه ی قــرآن اســت. انســان حّتــى بــا مخالفــان و دشــمنان هــم  َحِ ِلٌّ ــُهَو
َ
ّن
َ
َكأ َبْیَنــُهَعــداَوٌة

كنــد. البتــه بــرای امثــال بنــده مشــكل اســت؛ منتهــا انســان بايــد بــه  خاطــر  بايــد اين طــوری رفتــار 

كار مشــكل را انجــام دهــد. وظیفــه، 

كــه نــام و  كــرده بودنــد. اوايلــى بــود  گلــه  ســال 41 در دو شــهر مختلــف، دو نفــر از آقايــان از امــام 

كــه اآلن هــم هســت - مشــتركًا رفتیــم تــا  گرفتــه بــود. مــن بــا يكــى از دوســتان -  شــهرت امــام اوج 

گفتــم چنــد  گفــت: حــاج آقــا خســته اند. مــن  خدمــت امــام برســیم. آقــای آســید محمــد ورامینــى 

گفــت: پــس بيســت دقیقــه. خدمــت ايشــان رفتیــم و صحبــت  دقیقــه ای مزاحــم نمى شــويم. آمــد 

كــردم.  گلــه ی آن آقايــان را بــه ايشــان عــرض  گــرم شــد. حــدود پنجــاه دقیقــه امــام صحبــت كردنــد. 

كم حــرف و نجــوش بــود - بــه خصــوص آن اوايــل - اصــًا آدمــى نبــود  كــه امــام خیلــى  مى دانیــد 

گــرم بگیــرد و احــوال ايــن و آن را بپرســد. ايشــان دهــه ی فاطمیــه ســه روز روضــه داشــتند و در  كــه 

كــه غالبــًا طلبه هــا بودنــد  كــس مى آمــد -  اتاقشــان مى نشســتند و اخم هاشــان هــم تــو هــم بــود. هــر 

كســى مســأله ای مى پرســید؛ آن  ــر« مى گفتنــد و تمــام مى شــد؛ مگــر اين كــه  کم اهَّلَلّ بالخی - »مســا

گرفتــن  گــرم  كــه ايشــان، اهــل  گــرم مى شــد. بنابرايــن همــه مى دانســتند  وقــت يــواش يــواش بحــث 

ــا  ــه خاطــر خــدا ب كــه دارم، اآلن ب ــا ايــن خصوصیاتــى  گفتنــد مــن ب ــا ايــن و آن نیســتند. ايشــان  ب

گرم تــر از آن چــه حقشــان  كــت را  گــرم مى گیــرم. حتــى بــرای بعضى هــا، عناويــن پشــت پا افــراد 

كار بزرگــى در پيــش داشــت. هــر وقــت انســان، هــدف و  اســت، مى نويســم. چــرا؟ چــون ايشــان 

كنــد؛ و امــام ايــن  كار بزرگــى در پيــش دارد، بايــد بــا مــردم و مخاطبــان همیــن اخــاق را رعايــت 
كار را مى كردنــد.« 2

1 . فصلت، آیه 34.
گروهی از مردم، 1378/12/2. 2 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با 
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كار بزرگــى در پيــش دارد و بــر ايــن اســاس الزم اســت ُحســن خلــق را ســرلوحه ی  طلبــه، هــدف و 

خــود قــرار دهــد.

آثار ُحسن خلق

1. آبادی و زیاد شدن روزی

كاظم به هشام، چنین آمده است:  از وصايای امام 

ــُر ــِقَیْعُم
ُ
ل نُ ُحْســَنالْ َو ــّرَ ِب

ْ
ال ــَقَو ْف الّرِ

ــْؤٌمِإّنَ َقُش ــْر نُ
ْ

ال ــٌنَو ــَقُیْ ْف الّرِ
ــِإّنَ ــِقَف ْف ــَكِبالّرِ ْی

َ
ــاِهَشــاُم!َعل َی

ق.1 ْز ــّرِ ــُدِفال ی َیِز ــاَرَو َی الّدِ

گفتــار و چــه در رفتــار  مؤمــن بايــد در همــه ی مظاهــر روابــط اجتماعــِى خــود بــا ديگــران - چــه در 

ــر رفــق و  - رفــق و مــدارا و ســازش داشــته باشــد و از خشــونت و ســخت گیری اجتنــاب نمايــد. اث

ــى جامعــه 
ّ
كل ی و يــا روابــط فــردی خاصــه نمى شــود، بلكــه در وضــع  مــدارا، فقــط در ثــواِب اخــرو

گــذارده، شــهرها را آبــاد مى ســازد و زندگــى اجتماعــى را رونــق و شــكوه مى دهــد. چــون نرمــش  اثــر 

ــرفت  ــه پيش ــور جامع ــه ام ــده، در نتیج ــراد ش ــان اف ــكاری می ــت و هم ــب ُالف ــهل گیری، موج و س
ــاد مى شــود.2 ي گرفــت، روزی انســان ها نیــز ز ــادی رواج  مى كنــد و وقتــى در جامعــه، عمــران و آب

کینه زدایی از دل دشمنان  2. جذب شدن قلوب دوستان و 

كینه زدايــى از دل دشــمنان  امیــر المؤمنیــن ُحســن خلــق را مايــه ی تألیــف قلــوب دوســتان و 

مى داننــد و بــه بعضــى از مصاديــق آن نیــز اشــاره مى كننــد:

ــُن ــْمُحْس ْعَداِئِ
َ
ــوِبأ

ُ
ــْنُقل ــَنَع ْغ ــِهالّضِ ــْواِب َنَف ــْمَو اِئِ

َ
ِوّد

َ
ــوَبأ

ُ
ــاُسُقل ــِهالّنَ ــُفِب

َ
ل
ْ
ــاَیأ ــَنَم ْحَس

َ
أ ِإّنَ

ــْمِعْنــَدُحُضوِرِهــم؛3 َبَشاَشــُةِبِ
ْ
ال ــْمَو ــُدِفَغْیَبِتِ

ُ
َفّق الّتَ ــْمَو ِبْشــِرِعْنــَدِلَقاِئِ

ْ
ال

یى هنگام مالقات و  گشاده رو كینه از دل دشمنان،  ین راه براى نفوذ در دل دوستان و زدودن  بهتر
یا شدن از روى مهر و محبت از حال آن ها در موقع غیبت، و شادى و خوشحالی هنگام حضور  جو

کــه نرمــش و نیکــوکاری و خــوش اخالقــی، خانــه  کــج خلقــی، شــوم و مذمــوم اســت. بــه درســتی  یــرا نرمــش، نیکــو و  1 .  نرم خــو و مالیــم بــاش؛ ز
زی می افزایــد. )مجلســی، بحــار األنــوار، ج1، ص151( را آبــاد می کنــد و بــر رو

2 . طریق السالمی، مکارم ولیت، ص441. )از احادیث منتخب رهبر معّظم انقالب در شروع درس خارج(
3 . ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص218؛ مجلسی، همان، ج75، ص57.
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و آمدنشان است.

مقــام معظــم رهبــری بــا بيــان خاطــره ای از دوران امامــت جماعــت خــود، بــه تأثیــر ُخلــق نیكــو در 

جــذب قلــوب اشــاره مى كنــد:
كه بنده نماز می خواندم، بین نماز مغرب و عشا، هیچ وقت داخل مسجد جا نبود.  در مسجدی 
كم بود. هشتاد درصد جمعیت هم از قشر جوان بودند؛ برای  همیشه بیرون مسجد هم جمعیت مترا

خاطر این كه با جوان تماس می گرفتیم.
می  پوشیدند.  را  آن  مد،  اهل  خیلی  جواناِن  و  بود  شده  مد  وارونه  پوستین های  سال ها،  همان  در 
در پشت سجاده ی  نماز  اول  پوشیده، صِف  وارونه  پوستین های  این  از  كه  روز دیدم جوانی  یک 
كه مرد خیلی فهمیده ای بود و من خیلی خوشم  من نشسته است. یک حاجی محترم بازاری هم 
یش را به این جوان  كنار این جوان نشسته بود. دیدم رو كه او در صِف اول می  نشست، در  می  آمد 
كرد و چیزی در گوشش گفت و این جوان یک باره مضطرب شد. برگشتم به آن حاجی محترم گفتم: 
چه گفتی؟ به جای او، جوان گفت: چیزی نیست. فهمیدم كه این آقا به او گفته كه مناسب نیست 
 مناسب است شما همین جا بنشینید و 

ً
گفتم: نه آقا، اتفاقا شما با این لباس در صِف اول بنشینید! 

یى این جوان عقب برود؟ بگذار بدانند كه جوان با لباسی از  ید! گفتم: حاجی! چرا می  گو تكان نخور
كند و نماز جماعت بخواند.  جنس پوستین وارونه هم می  تواند بیاید به ما اقتدا 

یم،  بان سعدی زمانه را ندار گر فعالً ترجمه ی قرآن به ز یم، ا گر پول و امكانات هنری ندار برادران! ا
ِبِه.«1 با 

ْ
ُمْؤِمُن ِبْشُرُه ِفی َوْجِهِه َو ُحْزُنُه ِفی َقل

ْ
ُمْؤِمِن ال

ْ
»اخالق« كه می  توانیم داشته باشیم؛ »ِفی ِصَفِة ال

ید؛ آن وقت تبلیغ انجام خواهد شد.2 اخالق، سراغ این جوانان و دل ها و روح ها و ورای قالب هاشان برو

كــه  گفتــار شــهید دســتغیب، الگوگیــری شــده از رفتــار پيشــوايان معصــوم ديــن  بــود  رفتــار و 

يـــه ی آنـــان  مى شــد.  او اخــاق  همــواره در دل افـــراد تـــأثیر شــگرفى مى گذاشــت و ســبب تغیيــر رو

اســامى را بــا عمــل خــود بــه ديگــران مى آموخــت. يكــى از نزديــكان ايشــان  مى گويــد:  
ایشان در دوران منحوس پهلوی زندانی می شوند و با یكی از »كمونیست« های تندروی محكوم  به  
زنـدان ابـد، هم سلول می گردند كـه مـّدتی هم با خود من، هم سلول  بود  و همیشه می گفت: من از میان 
شما اهل علم، تنها به یک نفر ارادت فوق العاده  دارم  و آن شخص آقای دستغیب شیرازی است. 
پرسیدم تو را با ایـشان  چـه  كار  و چگونه ارادت به ایشان پیدا كردی؟ گفت: در سلول انفرادی، روی 
سكوی مخصوص استراحت  خوابیده  بودم.  نیمه های شب، درب سلول باز شد. سید پیِر كوتاه اندام 

کلمات قصار 333. 1 . نهج البالغه، 
2 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤولن سازمان تبلیغات اسالمی، 1376/3/26.
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یر لحاف  كردم، دیـدم یک نفر عمامه به سر است. سرم  را  ز كردند. من سرم را باال  و الغری  را  وارد 
كردم و خوابیدم.

كرده  بودند  تا ایشان بیش تر شكنجه روحـی    آقای  دسـتغیب  را در سلول این فرد زندانی 
ً
آن ها عمدا

كه  حس   بـبیند و ایـن نخستین برخورد این فرد با  آقای  دستغیب بود. نزدیكی های  طلوع  آفتاب بود  
بانی خـوش  كرد و با ز كردم. سید پیرمرد، سالم  كردم دستی بـه   آرامـی مرا نوازش  می كند.  چشم باز 
كمونیست  گفتم: من  پرخاش   و  تندی  با  نمازتان ممكن است قضا بشود. من  یز!  آقـای  عز گـفت:  
هستم و نـماز  نمی خوانم. آن بزرگوار فرمود: خیلی ببخشید! من معذرت می خواهم كه شما را بدخواب  
كنید! من دوبـاره  خـوابیدم.  پس  از این كه بیدار  شدم،  دوباره آن بزرگوار بسیار  از  من  كردم. مـرا عفو 
معذرت خواهی كرد؛ به گونه ای كه من از تندی هایم پشیمان شدم و به او  گفتم:  آقا! شما چون مسن 
كه روی  سكو  بخوابید  و مـن روی زمین  می خوابم. ایشان نپذیرفت و فرمود:  هستید، مانعی  ندارد  
كه   كرده اید. حق شماست  نه! شما خیلی پیش از من زندانی شده اید و مشّقت  بیش تری  را تحّمل 
آن جا  بخوابید  و با  اصرار تمام روی  زمین  خوابید. مدتی من با او هـم سـلول بودم و سخت شیفته ی 

اخالق این مرد بزرگ شدم.1

    آيت اهلل مقتدايى درباره ی ارتباطات مردمى شهید اشرفى اصفهانى مى گويد: 
یى  سال هاست   گو كه   گونه ای رفتار می كردند  كه در برخورد با افراد، به  نسی داشتند 

ُ
ایشان حاالت ا

هم دیگر را می شناسند و با هم آشنا هستند. طوری برخورد می كردند كه هر كسی برای اولین  بار با  شهید  
اشرفی روبه رو می شد، مجذوب ایشان می شد. در برخورد با جوان ها، با این كه تفاوت سنی شان با 
یاد  بود، آن ها  را مانند فرزند خودشان می دانستند و در ظاهر، هیچ فرقی نمی گذاشتند. لذا،  آن ها  ز
جوان ها هم نسبت به  ایشان  اظهار عالقه می كردند و جذب ایشان می شدند كـه همین باعث می شد 
رفتار و روش  ایشان  تأثیرگذار باشد و جمله ای كه می گفتند، در قلب و اعماق وجود آن ها نفوذ می كرد. 
گر موعظه و نصیحت از قلب برخیزد، بر قلب می نشیند. موعظه ی  ایشان   كه ا در  روایات  آمده است 
كه  خودشان   چیزی  بود كه خودشان هم به آن عمل می كردند و چهره و وجنات ایشان نشان می داد  
 نـیز   اهل عمل هستند و همین ها باعث می شد كه تأثیرگذار باشند؛  تأثیرگذاری ایى  كه درازمدت 

ً
واقعا

كه این  كالم  در ذهن و  بود، نه این كه برای یكی، دو ساعت باشد و برای افراد حالتی ایجاد می شد 
قلب شان باقی می ماند.2

گران قــدرش ]آخونــد همدانــى[ بــود. ايشــان  آيــت اهلل شــیخ محّمــد بهــارى، هماننــد اســتاد 

لــه محــراب، ص33؛ »آیــت اهلل دســتغیب، پیــر  یــادواره  شــهید  دســتغیب،  ص28؛ نورمحمــدی، شــهید دســتغیب، ل 1 . دســتغیب، 
آذر 1383، ص30-29. و  آبــان  طریقــت«، مجلــه مبلغــان، ش60، 

2 . مجله شاهد یاران، ش44،  تیر 1388، ص28.
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در همــان برخــورد اول، طــرف مقابــل را مجــذوب و شــیفته ی خــود مى ســاخت. روزى در نجــِف 

اشــرف، بــا جمعــى از طــاب در محوطــه ی حیــاط مدرســه ايســتاده بــود. رهگــذرى جســارتى 

بــه طــاب مى نمايــد. طلبه هــا درصــدد پاســخ بــه توهیــن او بــر مى آينــد؛ اّمــا ]مرحــوم آيــت اهلل[ 

ــد.  ي گذار ــه مــن وا ــد: او را ب بهــارى مى گوي

كــه از خــواب  ايشــان بــه رهگــذر مى گويــد: آيــا نخواهــى ُمــرد؟! آيــا وقــت آن نرســیده اســت 

غفلــت بيــدار شــوى؟! آن مــرد نگاهــى بــه پشــت ســر خــود مى كنــد و خطــاب بــه ]مرحــوم آقــای[ 

بهــارى مى گويــد: چــرا، چــرا؟ اتفاقــًا موقعــش فــرا رســیده اســت! او در حضــور بهــارى توبــه مى كنــد 
ــاد زمــان خــود مى شــود.1 ــاد و از اوت ــاد و عّب ــى در او پيــدا و از زّه ــى درون و تحــّول و انقاب

   مرحوم آيت اهلل احمدی میانجى نقل مى كند:
در محله ی ما جمعی از جوانان، سر كوچه جمع می شدند و آن جا می نشستند و مردم محله نیز بالطبع 
ناراحت بودند و از ما می خواستند آن ها را نصیحت كنیم؛ ولی من این كار را نكردم، بلكه هر وقت از 
كار را انجام  آن جا عبور می كردم، فقط با مهربانی به آن ها سالم می دادم و رد می شدم. مّدت ها این 
گر اجازه بدهید، ما می خواهیم در جلسه های شما  گفتند: حاج آقا! ا دادم تا این كه روزی آمدند و 
كنیم. الحمدهلل نور هدایت در دل این جوانان تابید و آ ن ها نیز به مسجد ما  و نماز جماعت شركت 
 آمدند. شما هم سعی كنید با جوانان با مهربانی رفتار نمایید. این ها شیعیان علی بن ابى طالب
 در خانواده ی مذهبی بزرگ شده اند؛ ولی محیط و غرایز جوانی باعث 

ً
كثرا هستند و دل پاكی دارند و ا

شده ]است[ غبار غفلت بر دل آن ها بنشیند. لذا با مقداری توجه به راه می آید.2

کار گره نیفزودن به   .3

كارها  در  اشكال  بروز  از  ممانعت  را  اخاقى  خوش  نتايج  از  يكى   ،انقاب معّظم  رهبر 

مى داند و مى فرمايد:
 
ً
كار انجام بگیرد؛ ثانیا كه اوالً  یردست هایمان باشیم. باید مواظب باشیم  ما باید مواظب خودمان و ز
درست انجام بگیرد؛ یعنی غلط و بد انجام نگیرد؛ محكم انجام بگیرد. گاهی می شود كه دو تا چكش 
انجام  اصل  اوالً  این سست كاری است. پس،  گر یكی زدی،  ا تا محكم بشود.  زد،  باید روی میخ 
 سرعت عمل 

ً
 محكم كاری است؛ رابعا

ً
 در جهت بودن و درست بودن است؛ ثالثا

ً
گرفتن است؛ ثانیا

گلشن ابرار، ج3، ص250-249. 1 . جمعی از پژوهشگران، 
2 . حسن زاده، اسوه پارسایان، ص44.
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یى  گشاده رو ید، و آن   هم دار
ً
ید، یک خامسا كه مراجعه ی مردمی دار است. آن وقت شما آقایانی 

كند؛ اما  گره مشو«. ممكن است یک نفر به شما مراجعه  گرهی، خود  كار است؛ »چو وا نمی كنی  در 
گر نمی توانید گره او را باز كنید، اقاًل با گره افزونی خودتان، گرهی  شما نتوانید گرهی از كار او باز كنید. ا

كار او اضافه نكنید. بر 
گره مشو        ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست1             چو وا نمی كنی گرهی، خود 

گشاده رو باشید و با خنده و تبّسم و مالطفت و با  اقل  كاری برایش انجام دهید، ال گر نمی توانید  ا
كنید.2 اقل دلیل آن را برایش تبیین  گر مشكلش حل نمی شود، ال كنید. ا تبیین با او برخورد 

ج( غیرت دینی 

غیــرت دينــى، الزمــه ی حركــت طلبــه و حوزه هــای علمّیــه اســت. اصــل ايجــاد انقــاب اســامى 

بــر همیــن اســاس، رهبــر معّظــم  گرفــت.  امــام شــكل  بــر اســاس غیــرت دينــى حضــرت 

ــه همــراه اجتنــاب از حــركات  ــه داشــتن غیــرت دينــى ب ــان را ب ــان، آن ي ــا حوزو ــدار ب انقــاب در دي

يــه و عصبــى دعــوت مى كنــد:  بى رو
یزان را در زمینه ى مسائل سیاسی به دو چیز - كه گاهی با هم اشتباه می شود - دعوت  بنده شما عز
یند و توصیه می كنند، غیرت دینی الزم  می كنم. یكی این است كه، هم چنان كه بزرگان گفتند و می گو
ید غیرت دینی از مجموعه ی  حوزه ى علمیه و آحاد آن سلب شود. دوم این كه،  است. نباید بگذار
با یک دیگر اشتباه شود. برخی دوست می دارند  نبایستی  این ها  ید!  از لحاظ سیاسی عصبی نشو
كنند. توصیه ى من  یه ى سیاسی مشاهده  كارهاى بى رو حوزه ى علمیه را عصبی و آشفته و دچار 
ید! حضور سیاسی، سخن سیاسی و موضع سیاسی، بسیار خوب و الزم است  كه نگذار این است 
گر  كه ا یه، حركات عصبی، حركاتی  و در مواردى مقتضاى غیرت دینی هم هست؛ اّما حركات بى رو
ید. مرز  پاى صحبت به میان بیاید، نمی توانید از آن دفاع كنید. این نه! این دو را با هم تفاوت بگذار

میان این دو را همیشه در نظر داشته باشید!3 

1 . صائب تبریزی.
2 . بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا مدیــران و مســؤولن اســتان بوشــهر، 1370/10/12؛ بانکی پــور فــرد و رفیعــی، عیــار مدیــران از منظــر 

رهبــر معظــم انقــالب، ص332.
3 . سخنرانی مقام معظم رهبری در اجتماع بزرگ اساتید، فضال و طالب حوزه ى علمیه ى قم در مدرسه ى فیضیه، 1379/7/14.
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نمونه های غیرت دینی

1. در برابر انحرافاِت فکری

كــه بايــد در برابــر آن هــا غیــرت دينــى نشــان  انحرافــات فكــری از جملــه اصلى تريــن امــوری اســت 

كــرد. حجــت االســام و المســلمین قرائتــى، غیــرت دينــى امــام را چنیــن  ــا آن هــا مقابلــه  داد و ب

توصیــف مى كنــد:
گفتم ما هر چه از امام خمینی دیدیم، در پیری دیدیم.  رفتم خدمت آیت اهلل بهاءالدینی و 
ید؟ گفت: بله. امام )رحمة اهلل علیه( 22 سالش  شما از نوجوانی و جوانی های ایشان خاطره ای دار
بود؛ از خمین آمده بود قم. یک آدم 75 ساله ی سیاست مدار كه اول شخصیت قم در زمان رضاشاه 
بدهد،  قورتش  باید  آدم  نادانی.  روی  یند  می گو افراد چرندهایى  گاهی   - گفت  بود، یک چرندی 
كنی، دیگر این حرف ها را نمی زند. بعضی  كند، برخورد نكند؛ لجباز نیست. به او حالی  كظم غیظ 
كند. - تا آن پیرمرد 75 ساله  یضند، غرض و مرض دارند. این ها را باید آدم برخورد  چرندگوها مر
چرندی گفت، این جوان 22 ساله چنان زد توی گوش این پیرمرد كه عینكش چهار قطعه شد. همه 

كِف پا جگر است. چه سیلی ای! چه جرأتی! رنگمان را باختیم. چه جگری، مثل این كه از مخ تا 
 

كه عمامه را برمی دارند، طلبه را می گیرند، چادر را از سر زنان برمی دارند، در مسجدها  زمان رضاشاه 
یم، یک پسر از خمین آمد، سیلی زد به یک پیرمرد  را بسته اند، روضه خوانی تعطیل شده؛ توی آن رژ
از  75 ساله، شخِص اول سیاست مدار قم در آن زمان! بعد وقتی امام )رحمة اهلل علیه( پیر شد، 
دولت  این  توی دهن  گفت: من  بختیار  دنباله های محمدرضا، شاپور  به  زهرا  بهشت  آمد  یس  پار
ید من توی دهن می زنم، باید جوهِر زدن را در بچگی داشته باشد.1 می زنم. آن كسی كه در پیری می گو

فكــری  انحراف هــای  بــا  برخــورد  در   امــام دينــى حضــرت  ُبــَدال، غیــرت  آيــت اهلل  مرحــوم 

مى كنــد: تشــريح  چنیــن  را  حكمــى زاده  كبــر  على ا
كبر حكمی زاده، كتاب »اسراِر هزارساله« را نوشت. در این كتاب، در قالب سؤاالت  ... سرانجام علی ا
یر سؤال  كه جوابش را از علما خواسته بود، بسیاری از باورهای دینی اسالم و تشّیع را ز متعددی 
كتاب برآمدند و بعضی هم در موافقت با آن قلم فرسایى  برد ... افراد مختلفی درصدد پاسخ به این 
گرفتند  كردند. برخی از ردّیه ها، خود دارای مشكالتی عدیده بودند. سرانجام، بزرگان حوزه تصمیم 
بقیه  كنند و  ین  كه دربردارنده ی مواضع حوزه ی علمیه باشد، تدو كامل و بدون نقص  جوابیه ای 

یخ: 1382/3/15. کد مطلب: 352، تار 1 . سایت درس هایی از قرآن، »امام خمینی، تدبیر و تالش در زندگی«، 
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یادی افتاد؛ اما سرانجام  گر چاپ هم شده، جمع آوری نمایند. در این میان، اتفاقات ز جواب ها را ا
اسراِر  بر  قم  علمیه ی  حوزه ی  مانع  و  جامع  جوابیه  عنوان  به  خمینی  امام  االسرار«  »كشف  كتاب 
هزارساله نوشته شد. در آن زمان، امام خمینی یک طلبه ی غیر معروف اهِل خمین به حساب 
یى برای شهرت و اعتباِر امام خمینی در آن زمان شد. مرحوم امام در  می آمد و این كتاب، سّكو
آن زمان متأهل بودند؛ در عین حال حجره ای هم داشتند كه در آن به مطالعه و تحقیق می پرداختند؛ 
اما شب ها به منزل می رفتند. مدتی بود كه به وضوح دیده می شد ایشان مشغول كاری هستند و حّتی 

در آن مّدت، شب ها دیرتر به منزل می رفتند.1

كتــاب كشــف  مرحــوم حــاج ســید احمــد خمینــى، فرزنــد امــام راحــل، دربــاره ی تدويــن 

االســرار از قــول حضــرت امــام چنیــن نقــل مى كنــد:
یک بار در حال رفتن به مدرسه ی فیضیه بودم كه مشاهده كردم، عده ای دارند راجع به كتاب اسراِر 
این  آن كه  ییم و حال  یم درس اخالق می گو دار ما  آمد،  به ذهنم  گهان  نا هزارساله بحث می كنند. 

كرده است. بحث ها در حوزه ها، نفوذ 
نرفتند.  از آن زمان دیگر به درس  برگردند و  از همان جا تصمیم می گیرند به مدرسه ی فیضیه  امام، 
كشف  كتاب  گذاشتند و  كنار  كارهای خود را  در طول مدت حدود یک ماه الی چهل روز، همه ی 
كتاب در سال 1322، یعنی دو  كتاب اسراِر هزارساله حكمی زاده نوشتند. این  االسرار را در پاسخ به 
كتاب نوشته نشود، بلكه  سال پس از فرار رضاشاه نوشته شد، امام فرمودند: نام ایشان در پشت 
یسنده  یادی كسی نمی دانست نو كتاب منتشر شود و تا مّدت ز به عنوان پاسخ حوزه ی علمیه این 

كیست؟2 كتاب  این 

آيــت اهلل لطــف اهلل صافــى ]گلپايگانــى[ نیــز از دوران نوجوانــى در برابــر انحرافــات بهائیــت حســاس 

كــه هماننــد پــدر وارِد مبــارزات  بــود. هنــوز چنــد صباحــى از نوجوانــى لطــف اهلل نگذشــته بــود 

ــه ای  ــود، لحظ ــر خ ــول عم ــام ط ــه در تم ك ــواد  ــا محمدج ــد م ــد. آخون ــت ش ــد بهائی ــر ض ــیع ب وس

كت ننشســته بــود، اين بــار بــا نوشــتن شــعاری بــر ضــد بهائیــت،  در راه مبــارزه بــا بهاييــت ســا

اقدامــات خــود را بــه شــكلى جديــد و ســازمان يافتــه ادامــه داد. قســمتى از ايــن اشــعار بعدهــا بــه 

كــه قريحــه  كتابــى بــه نــام »اشــعار شــیوا« بــه چــاپ رســید. در ايــن میــان، لطــف اهلل نیــز  صــورت 

1 . ابوترابــی،  اســرار حســن عاقبــت و ســوء عاقبــت، ح2، ص197-202؛ بــه نقــل از: مرکــز اســناد انقــالب اســالمی، هفتــاد ســال خاطــره از 
یســندگان، فرازهــا و فرودهــا، ص167. آیــت اهلل ســید حســین بــدل، ص85-87 و 195-213؛ جمعــی از نو

2 . ابوترابی، همان. 
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شــعر و شــاعری از همــان كودكــى بــا گوشــت و پوســت او عجیــن شــده بــود، هماننــد پدر به نوشــتن 

گری فرقــه ی  كنــار اشــعاِر پــدر نقــش بســزايى در افشــا اشــعاری پرداخــت. ايــن اشــعار، بعدهــا در 

ضالــه ی بهائیــت داشــت. البتــه لطــف اهلل عــاوه بــر زبــاِن شــعر، بــه شــیوه ی مباحثــه و بحــث نیــز 

كتاب هايــى از دوســتانش امانــت  گاه  بــه روشــنگری مى پرداخــت. او بــرای شــركت در مباحثــه، 

مى گرفــت و تــا نیمه هــای شــب بــرای خوانــدن آن هــا بيــدار مى مانــد؛ زيــرا بــا تمــام وجــود، بــه راهــى 
گرفتــه بــود، ايمــان داشــت.1 كــه در پيــش 

 2. در اظهار عقیده

آيت اهلل بنى فضل، غیرت دينى شهید آيت اهلل مدنى را با بيان اين خاطره توضیح مى دهد:
من از نزدیک با آیت اهلل مدنی معاشرت داشتم. ایشان را انسانی غیور و جسور می دیدم. غیرت 
كاووس« تبعید بودند. رئیس ساواک »گنبد« به صورت یک فرد  دینی و انقالبى داشت. در »گنبد 
ناشناس به ایشان تلفن زده و در مسأله ی تقلید از او سؤال می كند كه به نظر شما امروز از چه كسی 

باید تقلید كرد؟
ید: با وجود آیت اهلل خمینی، معلوم است كه باید از ایشان تقلید كرد.  وی با صراحت و بى پروا می گو
رئیس ساواک یّكه خورده بود. به ایشان پیغام فرستاد كه آقای مدنی كمی مالحظه كنید! ایشان در 

یم و از كسی هم باكی ندارم.2 ید: من آن چه عقیده ام هست، می گو پاسخ می گو

3. در حفظ میراث فرهنگی

كــه در حــوزه ی علمیــه ی نجــف مشــغول تحصیــل  آيــت اهلل مرعشــى نجفــى در دوران جوانــى 

كــه شــاهِد بــه غــارت رفتــن منابــع اســامى و نســخ  ى  كتــب خطــى پرداخــت. و گــردآورى  بــود، بــه 

كتــب خطــى پرداخــت؛ تــا ايــن  خطــى بــود، تــاب نیــاورد و بــا شــهريه ی ناچیــز طلبگــى بــه خريــد 

كارگاه برنج كوبــى  گاه شــب ها در يــك  میــراث فرهنگــى را از دســت برد بيگانــگان حفــظ نمايــد. 

تــا هزينــه ی  كار مى كــرد، روزهــا روزه ی اســتیجارى مى گرفــت و نمــاز اســتیجارى مى خوانــد، 

كنــد. ايشــان در خاطــره اى مى فرمايــد: كتــب را تهیــه  خريــد 
گهان  یك روز از مدرسه، به قصد بازار - كه جنب صحن علوى بود - حركت كردم. در ابتداى بازار، نا

گلپایگانی، ص11-10. 1 . اعتمادی، حیات نیکان )11(: آیت اهلل لطف اهلل صافی 
2 . »سجاده خونین«؛ مجله ی پاسدار اسالم، ش261، شهریورماه 1382.
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یر چادِر وى، گوشه ی كتاب پیدا  چشمم به زنی تخم مرغ فروش افتاد كه در كنار دیوار نشسته بود و از ز
كردم. طاقت نیاوردم،  كتاب نگاه  كه مّدتی خیره به  یك شد؛ به طورى  كنجكاوى من تحر بود. حس 
پرسیدم: این چیست؟ گفت: كتاب و فروشی است. كتاب را گرفتم و با حیرت متوجه شدم كه نسخه اى 
كه احدى آن را در اختیار ندارد. مثل  یاض العلما« ی عالمه عبداهلل افندى است  كتاب »ر نایاب از 
گفتم: این را چند  كرده باشد، با شور و شعفی وصف ناشدنی به زن  كه یوسف خود را پیدا  یعقوبى 
پیه است  پیه. من كه از شوق، سر از پا نمی شناختم، گفتم: دارایى من صد رو می فروشی؟ گفت: پنج رو
و حاضرم همه ی آن را بدهم و كتاب را از شما بگیرم. آن زن با خوشحالی پذیرفت. در این هنگام سر و 
ید كتاب براى انگلیسی ها بود، پیدا شد. او نسخه هاى كمیاب، نادر و  ل خر كله كاظم دجیلی، كه دال
یا اسمش  كم انگلیسی نجف اشرف كه گو یقی به چنگ می آورد و توسط حا كتاب هاى قدیمی را به هر طر
ل، كتاب را به زور از دست  و یا عنوانش میجر1 )سرگرد( بود، به كتابخانه ی لندن می فرستاد. كاظم دال
تر از آن چه من به آن زن گفته بودم،  من گرفت و به آن زن گفت: من آن را بیش تر می خرم و مبلغی باال
یف امیر المؤمنین كردم و آهسته گفتم:  پیشنهاد كرد. در آن هنگام، من اندوهگین رو به سمت حرم شر
ید این كتاب به شما خدمت كنم. پس راضی نباشید این كتاب از دست  آقاجان! من می خواهم با خر
ل و گفت: این كتاب را  من خارج شود. هنوز كالمم تمام نشده بود كه زن تخم مرغ فروش رو كرد به دال
كاظم دجیلی، شكست خورده و عصبانی از آن جا دور شد.  به ایشان فروخته ام و به شما نمی فروشم. 
پیه نداشتم. از این رو تمام لباس هاى كهنه و قدیمی را با ساعتی كه داشتم، به   ... بیشتر از بیست رو
ل، همراه چند شرطه )پلیس(  فروش رساندم تا پول كتاب فراهم شد. ... طولی نكشید كه كاظم دال
كم انگلیسی )میجر( بردند. او نخست مرا به  كردند و مرا دستگیر نموده و پیش حا به مدرسه حمله 
سرقِت كتاب متهم كرد و بسیار عربده كشید... . دستور داد مرا زندانی كردند. آن شب در زندان مدام 
كتاب در مخفیگاهش محفوظ بماند. روز بعد مرجع بزرگ آن وقت،  كه  با خدا راز و نیاز می كردم 
یعه، فرزند مرحوم آخوند خراسانی به نام  آیت اهلل میرزا فتح اهلل نمازى اصفهانی، معروف به شیخ الشر
كم شهر فرستاد. باالخره نتیجه این شد كه من از  میرزا مهدى را، با جماعتی براى آزادى من به نزد حا

كم انگلیسی تسلیم كنم. زندان آزاد شوم، با این شرط كه مّدت یك ماه كتاب را به حا
كار  گفتم: باید  كردم و  پس از آزادى، به سرعت به مدرسه رفتم و همه ی دوستان طلبه ام را جمع 
گفتم:  كارى؟ و من  گفتند: چه  یعت است! طالب  كه خدمت به اسالم و شر مهمی انجام بدهیم 
از مهلت مقرر، چند  كار شدیم و قبل   دست به 

ً
كتاب. فورا از روى این  نسخه بردارى و استنساخ 

نسخه از روى آن استنساخ گردید... .2

1 .major.
گلشن ابرار، ج2، ص692-691. پژوهشگران،  2 . جمعی از
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الزامات غیرت دینی

1. حلم و خویشتن داری

ــر طــرف مقابــل نیســت. مقــام  كم ظرفیتــى و ناشــكیبايى در براب ــه معنــای  اظهــار غیــرت دينــى ب

ــد: ــتى مى فرماي ــهید بهش ــِم ش ــى حل ــتايش ويژگ ــری در س ــم رهب معظ
 نمی توانند معنا كنند؛ اما معادل این واژه 

ً
آقای بهشتی به معنای حقیقی كلمه حلیم بود. حلم را غالبا

كرد. مرحوم بهشتی جنبه داشت و از ظرفیت  را می توان جنبه داشتن و ظرفیت نفسانی داشتن ذكر 
روحی فوق العاده ای برخوردار بود و خیلی دیر برمی آشفت. اصوالً آقای بهشتی آدمی نبود كه از میدان 
به در رود و در برابر اهانت ها و توهین ها، حتی اندكی برآشفته شود. ممكن بود در یک جلسه ای 
حتی اهانت به او شود و بارها دیدیم كه چنین هم شد. ایشان آدمی بود كه این تحمل را داشت كه 
ل و توجیه به اهانت پاسخ می داد. آدم هایى كه  اهانت را با بزرگواری گوش می داد و در آخر با استدال
یتی مناسب نیستند. ظرفیت نفسانی شهید بهشتی،  این ظرفیت انسانی را ندارند، برای كارهای مدیر
گم  فقط در مقابل اهانت ها نبود، بلكه ایشان در مقابل ستایش و تمجید هم حلیم بودند و خود را 
كمتر از طوفان ناشی از اهانت نیست؛ حّتی از آن نیز  كه از تمجید به وجود آید،  نمی كردند. طوفانی 
غرق كننده تر است. حلم و ظرفیت نفسانی آقای بهشتی بدین گونه بود. با این خصوصیات اخالقی، 

كند.1 طبیعی است كه آدمی می تواند اهانت به خود و انتقادات طرف مخالف را تحّمل 

آيت اهلل ربانى املشى نیز از خويشتن داری شهید بهشتى چنین ياد مى كند:
كوران های بسیار بزرگ، بهشتی از حال طبیعی و  كه در هیچ جایى، حتی در  هیچ وقت دیده نشد 
گردد. با این كه دیدم چقدر دشمنان اسالم و  عادی خارج شود و عملی غیراسالمی از او مشاهده 
كه در نهایت در مقابل جمهوری اسالمی ایستاده بودند، امثال بنی صدر و  مسلمین و همان هایى 
منافقین، چه جار و جنجالی علیه بهشتی به راه انداختند؛ ولی در عین حال بهشتی با غایت سعه ی 
صدر در مقابل آن ها ایستاد و هرگز برای مبارزه با دشمن، از حدود وظایِف اسالمی و اخالِق اسالمی 

خارج نشد.2

اســتاد شــهید مطهــری نیــز، در جــدال قلمــى خويــش در مجلــه ی »زن روز«، بــه رعايــت 

اخــاق و آداب توجــه وافــر داشــته و در نقدهــای خويــش از جــاده ی انصــاف خــارج نشــده اســت. 

بــرای مثــال، اســتاد هنــگام يادكــرد طــرف مقابــل خــود، از تعبیــر »قاضــى فقیــد ... عفــى اهلل عنــه« 

1 . ابراهیم زاده، بهشتی در زمین، ص120-119.
2 . همان، ص137.
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ــش  ــر دان ــر دفت ــه ب ــم َمغلط ــه قل ــدون اين ك ــد و ب ــرت مى كن ــب مغف ــدا طل ــرای او از خ ــتفاده و ب اس

ی را بــاال بــرد،  ــم تكفیــر و تفســیق و
َ
بكشــد و از موقعیــت دينــى خــود بــرای ارعــاب رقیــب بهــره و َعل

ی پرداختــه اســت.1 تنهــا بــه نقــد انديشــه های و

2. مدارا با مخالفان

گروهــى - جناحــى و سیاســى  كشــمكش های  كــه در حــوزه ی سیاســت، برخــى  طبیعــى بــود 

بــروز مى كــرد. بــا وجــود آن كــه برخــى مخالفــان بــا لحنــى تنــد از او انتقــاد مى كردنــد، ولــى آيــت اهلل 

ــا هــم  كــه ب ــر از آن، در جلســات خصوصــى  كنــش منفــى نشــان نمــى داد. مهم ت حكیــم، هیــچ وا

مــا  »بــرادران  بــرادر مى نامیــد! مى گفــت:  را  آقــای حكیــم حتــى مخالفــان خــود  نیــز  داشــتیم، 

نظرشــان ايــن اســت. نقــاط اختــاف برادرانمــان ايــن چنیــن اســت.« حّتــى يــک مــورد هــم بــه يــاد 

گاهــى  ــا مخالفــان برخــورد مثبــت داشــت.  ــرده باشــد. ب ك كــه مخالفــان خــود را ســرزنش  ــدارم  ن

ــت آن 
ّ
ــا او تمــاس مى گرفتــم و عل كــه دشــمنان بــه شــخصیت او توهیــن مى كردنــد، ب اوقــات نیــز 

را جويــا مى شــدم. او ايــن مســائل را عــادی و طبیعــى توصیــف مى كــرد. مى گفــت: »مــردم تحــت 
كنیــم«.2 فشــار قــرار دارنــد و مــا بايــد خويشــتن داری 

3. تشخیص اهم و مهم

و  االســام  نمى شــود. حجــت  انقابــى ظاهــر  و  تنــد  در شــكل ســخنان  لزومــًا  دينــى،  غیــرت 

مى گويــد: قرائتــى  المســلمین 
كالس اصول عقاید داشتم. بعضی از فضالی انقالبى به من می گفتند:  جلسه ای برای جوان ها، 

بزن. انقالبى حرف 
یند. فرمود: فالنی دو تا سخنرانی  كه بعضی به من این چنین می گو از شهید مطهری پرسیدم 
كالس هایت را پا بر جا نگهدار. كرد، ممنوع المنبر شد. شما برای هدایت نسل جوان،  داغ و انقالبى 

كه آمادگی دفاِع رزمی ندارد،  باید در تصمیم گیری ها و حركات اهم و مهم مالحظه شود. مثل فردی 
بخواهد خودش  گر  ا می سازد،  و شمشیر  نشسته  كه  پیرمردی  برود.  جبهه  اول  به خط  ندارد  حق 
شمشیرساز  اما  باشند؛  خوبى  شمشیرزن  افرادی  است  ممكن  برعكس  و  نمی تواند  بزند،  شمشیر 

1 . مطهری، مجموعه آثار، ج19، ص38.
کرمانشاهانی، مجمع ملکوتیان، ص83. 2 . مجله شاهد یاران، ش41 و 42، ص85؛ 
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دارد.1 استعدادی  ببیند چه  باید  انسان  نباشند. 

4. پرهیز از زیاده روی

ی را آفِت حركت انقابى طاب مى داند و مى گويد: ياده رو رهبر انقاب اسامى، ز
 همین جوان هاى 

ً
یک نكته هم خطاب به جوانان پرشور و انقالبى حوزه است كه متن حوزه، غالبا

شماها  كشور  آینده ى  امید  شماهاست.  مال  آینده  من!  یزان  عز هستند.  انقالبى  طالب  و  پرشور 
اهل  است،  اهِل عمل  انقالبى  كه جوان طلبه ى  است  كنید. درست  مراقبت  باید خیلی  هستید. 
كار نیست؛ اما باید مراقب باشد. مبادا حركت  یف و امروز به فردا انداختن  فعالیت است، اهل تسو
كرد.  یط بایستی پرهیز  كه بتوانند تهمت افراطی گرى به او بزنند! از افراط و تفر انقالبى جورى باشد 
یاده روى هم  جوان های انقالبى بدانند؛ همان طوركه كناره گیرى و سكوت و بى تفاوتی ضربه می زند، ز

یاده روى نشود.2 ضربه می زند. مراقب باشید ز

5. پرهیز از برخورد جناحی

هم چنین مقام معظم رهبری، برخوردهای جناحى را ضايعه بار قلمداد مى كند:
در حوزه، باید از درگیر شدن با مسائل جناحی به شّدت پرهیز شود. بحمدهلل این رعایت شده و باید 
ب جوان باید مواظب باشند و این مسائِل خطی، جناحی، 

ّ
باز هم رعایت شود. به خصوص طال

در  كه  نكشانند  داخل حوزه ها  به  را  چیزها  این  امثال  و  غیبت ها  درگیری ها،  معارضه ها،  و  گروهی 
ّكی ضایعه به بار خواهد آمد.3 حوزه ها به 

د( استقامت و پایداری

و  اراده ی جــدی  و  عــزم  نیازمنــد  آن،  كــردن  طــى  كــه  اســت  مســیر طلبگــى، مســیر دشــواری 

اســتقامت و پايــداری اســت. نتايــج و بــركات اســتقامت، بيــش از حــّد تصــّور اســت؛ ولــى بــه 

برخــى از ايــن مــوارد اشــاره مى شــود.

1 . بهشتی، خاطرات استاد، ص21.
2 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با طالب، فضال و اساتید حوزه ی علمیه ی قم، 1389/7/29.

3 . بیانات مقام معظم رهبری در آغاز درس خارج فقه، 1370/6/31.
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آثار استقامت

ل 1. پیش گیری از اختال

حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای صبــر و ايســتادگى را مانــع بــروز اختــال و موجــب برخــورداری از 

اجــِر الهــى مى دانــد و مى فرمايــد: 
وعده ى الهی به ما تا كنون در تجربه ى شخصی و كوته بینانه ى ما هم، وعده ى صادق و عملی بوده 
ُمْحِسِنین .«1 هر جا تقوا پیشه كردیم، صبر نمودیم و 

ْ
ْجَر ال

َ
ِق  َو َیْصِبْر َفِإَن  اهللَ  ال ُیِضیُع  أ ُه  َمْن  َیّتَ است؛ »ِإّنَ

ایستادگی نشان دادیم، خداى متعال اجر ما را ضایع نكرد؛ اّما هر جا وادادگی نشان دادیم، ضربه خوردیم 
كنون نیز همین طور است! خداى متعال به پیغمبرش فرمود: »َفاْسَتِقْم   و آن جا اختالل به وجود آمد. ا
یه اى  زاو و  نمودن  پافشارى  كردن،  پایدارى  در همین خط مستقیم  یعنی  استقامت،  ِمْرت. «2 

ُ
أ َكما 

كنیم.3 ایجاد نكردن. عالج مشكالت كشور ایران همین است؛ و من و شما باید به این نكته توّجه 

 2. برخورداری از عنایت ویژه ی خداوند

عالمــان وارســته، صبــر و پايــداری را مايــه ی برخــورداری از عنايــات خاّصــه ی خداونــد مى داننــد. 

مرحــوم آيــت اهلل ســّید رضــا بهاءالدينــى مى فرمايــد: 
گر كسی بخواهد از نفوِس بشری به نفوِس الهی و از نفوِس ناری به نوری حركت كند، به آن دست  ا

ید.4 یابد و به تربیت الهی تربیت شود، باید به صبر و صالة استعانت جو

آيت اهلل سعادت پرور نیز در خصوص عنايت ويژه ی خداوند به صابران مى فرمايد: 
است.  ین  با صابر دهید. خداوند  قرار  خود  پیشه  را  بردباری  و  امری صبر  هر  در  من!  یزان  عز ای 
به  ین(  )صابر شما  با  اما  است؛  موجودات  همه ی  با  خداوند  چیست؟  كالم  این  معنی  می دانید 

است.5 دیگر  عنایتی 
كه  بدانید  موفق شدید،  معنوی  و  اخروی  و  دنیوی  امور  از  امری  به  كه  وقتی  آن  یزان من!  عز ای 
گر استقامت  كمک می رسد؛ و ا یدید، از خداوند هم  كرده؛ چون استقامت ورز خداوند شما را موفق 

1 . یوسف، آیه 90.
ُه ِبما َتعَملوَن َبصیٌر. )هود، آیه 112( ِمرَت َوَمن تاَب َمَعَك َول َتطَغوا ِإّنَ

ُ
َکما أ 2 . َفاسَتِقم 

کارگزاران نظام، 1382/5/15. 3 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با 
4 . اسدی، نردبان آسمان: مجموعه درس های اخالق آیت اهلل بهاءالدینی، ص167.

ر، پندنامه سعادت، ص33. 5 . سعادت پرو
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كه به ما داده ای، نمی خواهیم!1 گفته اید: این چیزی  یا به خداوند عماًل  گو یدید،  نورز

ــزب اهلل  ــا ح ــتى ب ــم صهیونیس ي ــه روزه ی رژ ــى و س ــگ س ــادآوری جن ــا ي ــزدی ب ــاح ي ــت اهلل مصب آي

لبنــان و برخــورداری حــزب اهلل از امدادهــای الهــى مى گويــد:
به  دیگران هم  )و  تعالی( شنیدم  نصراهلل )حفظه  اهلل  از خود جناب سیدحسن  را  مطلب  این  من 
صورت های مختلفی نقل كرده اند( كه سربازان اشغالگر در مقابل نیروهای حزب اهلل، زود عقب نشینی 
افراد  شما  مگر  می گفتند:  نمی كنید،  حمله  چرا  كه  فرماندهانشان  سؤال  به  پاسخ  در  و  می كردند 
این  این ها بجنگیم!  با  را نمی بینید؟! ما نمی توانیم  به ما حمله می كنند  با شمشیر  كه  سفیدپوشی 
یانات عجیب  كرده اند. جر یم اشغالگر نقل  یون رژ یز یان را سربازان اسرائیلی در مصاحبه با تلو جر
دیگری مانند این نیز از جنگ سی و سه روزه نقل شده كه خاطره ی امدادهای غیبی الهی را در دوران 
معاصر زنده كرده است؛  هم چنان كه در طول دفاع مقدس ما نیز، نمونه های فراوانی از امدادهای الهی 
باره آن ها بحث شود تا بیش تر موجب  ین و در وجود داشته و جا دارد این داستان ها جمع آوری و تدو

یت ایمان مردم بشود. تقو
مسأله ی امدادهای غیبی در دوران دفاع مقدس، اجماالً به حد تواتر رسیده بود و همه می دانستند 
كه به  كار است  از اسباب و عوامل عادی و وسایل و تجهیزات نظامی، دست دیگری در  كه غیر 
پیروزی جبهه ی حق كمک می كند. البته این امداد تا زمانی ادامه دارد كه دو عنصر صبر و تقوا وجود 

گر یكی از این دو عامل ضعیف شد،  امداد الهی نیز نخواهد بود. داشته باشد؛ اما ا
گرفت  ین و احكام شرعی مورد غفلت قرار  گر روحیه ی راحت طلبی و پرهیز از خطر پیدا شد یا مواز ا
كه خدا راضی نیست،  در این  صورت خداوند امدادرسانی را تضمین نكرده  كارهایى انجام شد  و 
ْم

ُ
ْمُتْغِنَعنك

َ
ْمَفل

ُ
َكْثَرُتك ْم

ُ
ْعَجَبْتك

َ
أ

ْ
َیْوَمُحَنْیٍنِإذ است. هم چنان كه در یكی از آیات قرآن می فرماید:»َو

كه پیش از آن  یان جنگ حنین، همان مسلمانانی  ْرُضِبَماَرُحَبْت.«2 در جر
َ
ُمال

ُ
ْیك

َ
َشْیًئاَوَضاَقْتَعل

و  كثرت تجهیزات خود مغرور شدند  و  نفرات  تعداد  به  بودند،  پیروز شده  الهی در جنگ  امداد  با 
یم! اما خداوند آن ها را گوش مالی داد و كثرِت افرادشان برای آن ها نتیجه ای   پیروز می شو

ً
گفتند حتما

نداشت و به تعبیر قرآن، پهنه ی زمین بر ایشان تنگ شد. چرا؟ چون روحیه ی تقوا و اعتماد به خدا 
كسانی را  ین آن شد. خدا یاری چنین  كثرت و ِعّده و ُعّده جایگز در آن ها ضعیف شد و اعتماد به 

تضمین نكرده است.3

1 . همان، رسائل عرفانی، ص189.
2 . توبه، آیه 25.

رش روحیــه صبــر«،  ــرو ــار حضــرت آیــت اهلل مصبــاح یــزدی، درس اخــالق آیــت اهلل مصبــاح یــزدی، »شــیوه های پ ــگاه اطالع رســانی آث 3 . پای
کــد مطلــب: 4783. قــم، دفتــر مقــام معظــم رهبــری، 1392/4/23 )5 رمضــان 1434(، 
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3. نیل به مقصود

مرحــوم آيــت اهلل قاضــى اجتنــاب از خســتگى و ناامیــدی را وســیله ی نیــل بــه مقصــود مى دانــد و 

مى فرمايــد:
آب  به  باشد،  وقتش  گر  ا شوی.  ناامید  و  خسته  نباید  كندی،  را  زمین  آب،  جست وجوی  به  گر  ا
می رسی؛ وگرنه ناامید مشو كه باالخره به آب می رسی و حتی آب برایت فوران می كند. تازه، وقتی هم 
كن و بیش تر بخواه!1 كم بسنده نكن، بیش تر جست وجو  به آب رسیدی و برایت در باز شد، به همان 

ی مى داند: هم چنین آيت اهلل سعادت پرور استقامت را مركب نیل به مقاصِد دنیوی و اخرو
یر پای شما  یزان من! استقامت و پایداری در امور را مركب هر امری قرار دهید. تا آن مركب به ز ای عز
است، به منزل خواهید رسید؛ و اال با پای لنگ كجا می توان در امور دنیوی و اخروی به منزل رسید؟!2

ــا ناراحتــى و محرومّیــت مى دانــد؛ ولــى معتقــد اســت  ــوأم ب گرچــه صبــر و اســتقامت را ت ايشــان، 

نیــل بــه مطلــوب، موجــب شــیرين شــدن ســختى ها خواهــد شــد:
یزان من! البته در راه استقامت در امور، ناراحتی ها، محرومیت ها، سوختن ها هست؛ ولی چون  ای عز

ین یا آن كه فراموش شود.3 استقامت نمودید و به مطلوب رسیدید، آن نامالیمات به كام شما شیر

4. ارتقای رتبه

شــهید حجــت االســام حــاج عبــداهلل میثمــى، اســتقامت در آزمايش هــاِی دشــوار را موجــب 

ارتقــای رتبــه مى دانــد:
كسی لقای خدا را می خواهد، جّنت را می خواهد، باید از بین این پیچیدگی ها و مكاره حركت  گر  ا
و  مكاره  به  شده  پیچیده  بهشت،  رسید.  اوج  به  نمی توان  آسان طلبی ها  و  راحت طلبی ها  با  كند. 
كار ما و امتحان ما آسان شود. از خدا  كه هر روز،  سختی هاست. ما از خدا انتظار نداشته باشیم 
امتحانات سنگین، سالم  از این  كه  كند  را به ما عنایت  آزمایش های سنگین  بخواهیم، استقامت 
درآییم. روز به روز امتحانات ما شدیدتر می شود، جنگ های ما شدیدتر می شود و ما باید استقبال 
یى كه ترم اول را امتحان داده و ترم دوم، مشكل تر از ترم اول است؛ ولی می دانید  كنیم؛ مثل دانشجو
تر می رود. راننده ی پایه دو، چرا این قدر  چرا به استقبال می رود؟ برای این كه می داند رتبه ی او باال
گرفتن است. ما هم باید  كمالش در پایه یک  كه پایه یک امتحان بدهد؛ چون می داند  اصرار دارد 

1 . شمس الشموس، عطش، ص20.
ر، پندنامه سعادت، ص32. 2 . سعادت پرو

3 . همان، رسائل عرفانی، ص189.
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ین  كنیم و مشكالت هم چون عسل برای ما شیر كه از مشكالت استقبال  یم  فرهنگی را جا بینداز
باشد.

گر بندگان خوبى باشیم، باید طالب باشیم امتحان های سنگین و سنگین تر بدهیم. »وِاذااِبَتلى ا
«؛ وقتی حضرت ابراهیم از امتحانات سنگین، موفق بیرون آمد، »قالِاّنى ُهّنَ َتّمَ

َ
ِلماتَفا

َ
ُهِبك ّبَ ابراهَیمَر

؛1 ]فرمود: من تو را امام و پیشواى مردم قرار دادم [.«2
ً
کِللناِسِاماما

ُ
جاِعل

مصادیق استقامت

ى مى يابد، از جمله: 
ّ
پايداری طلبه در عرصه ی جهاد علمى و اخاقى به صورت های مختلفى تجل

کردن از خدا کسالت، دلتنگی و ِشکوه  1. دوری از 

كار خســته نشــود. اندكــى احســاس  ــركار و پرتــاش باشــد و از  ــد ُپ ــى، باي طلبــه ی جــوان و روحان

كــرد. بايــد خســتگى ناپذير باشــید... .  كار را خــراب خواهــد  خســتگى و میــل بــه راحت طلبــى، 

ی داشــته باشــند. مــن بــه طلبه هــای جــوان توصیــه  كنجــكاو همــه بايــد روحیــه ی دنباله گیــری و 

كار  كــه شــروع مى كنیــد، تــا نهايــت آن  كاری  كار را بگیريــد و خســته نشــويد. هــر  مى كنــم، دنبــال 
كســالت و مامــت نكنیــد.3 يــد و احســاس  برو

آيت اهلل مجتهدی نیز به اين رمز موفقّیت طاب اشاره مى كند:
گر طلبه ای  رمز موفقیت طالب علوم دینیه، تحمل سختی ها و صبر و استقامت در طلبگی است. ا
كنندگان هست یا نه، باید به این حدیث نبوی  گروه صابران و استقامت  كه او جزء  می خواهد بداند 

كه آن حضرت فرمودند: كند  از خاتم االنبیاء دقت 
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َ
اِبــِرِفَثــال َمــُةالّصَ

َ
َعال

؛4
َّ

َجــل َو ــِهَعــّزَ ّبِ َر
كند. 2. بى قراری و دلتنگی  كننده در سه چیز است: 1. بى حوصلگی را از خود دور   نشانه ی صبر 
كند، حقوق را  كه بى حوصلگی  گله نكند؛ و سپس فرمودند: »كسی  نكند. 3. و از خداوند متعال 
ضایع می سازد؛ و كسی كه بى قراری می كند، شكر خداوند را ادا نخواهد كرد؛ و كسی كه از پروردگارش 

1 . بقره، آیه 124.
ق، ش44، آذر و دی 1393.

ُ
2 . نشریه تربیتی اخالقی ُخل

3 . دفتر مقام معظم رهبری، حوزه و روحانیت در آئینه رهنمودهای مقام معظم رهبری، ج2، ص5؛ وافی، نسیم هدایت، ص207.
4 . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 16، ص23.
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كرده است«.1 گناه  كند،  گله 

كم تــر بــه فكــر تعطیــات باشــند  گردانش توصیــه مى كــرد،  آيــت اهلل شــیخ جــواد تبريــزی بــه شــا

يــس و خدمــت بــه مــردم باشــند. خــود نیــز وقتــى بــه مشــهد  كننــد مشــغول تحصیــل و تدر و ســعى 

كار و اشــتیاق  مقــدس مشــّرف مى شــد، بيــش از دو روز در مشــهد اقامــت نمى كــرد و بــه جهــت 

كــه اوقــات خــود را بــه بطالــت و  بــه خدمــت، بــه قــم برمى گشــت. توصیــه اش بــه طــاب ايــن بــود 
غفلــت از دســت ندهنــد.2

2. استقامت در مطالعه

جديــت و اســتقامت در مطالعــه ی منابــع و آثــار مفیــد، نمــود ديگــری از اســتقامت طلبــه اســت 

كــه رهبــر انقــاب بــه آن اشــاره مى كنــد:
دوره ی جوانی  در  بخواند؛  را  همه جورش  بخواند؛  كتاب  نشود.  رها  كتاب  از  باید دستش  طلبه 
بخواند. این ذخیره ی حافظه را كه بى نهایت دارای ظرفیت است، هرچه می توانید، در دوره ی جوانی 
پر كنید. ما هرچه در جوانی در حافظه انباشتیم، امروز موجود است؛ هرچه در دوران پیری - كه بنده 
یم، ماندگاری  همین حاال هم با همه ی گرفتاری ها، بیش از جوان ها مطالعه می كنم - به دست می آور
گاهی های مفید و  ندارد. االن شما جوانید. این منبع قیمتِی ارزش مند را از اطالعات ارزش مند، از آ
كنید؛ از  ید، هرچه می توانید، انباشته  كه برای تبلیغ به آن ها احتیاج دار الزم در زمینه های مختلفی 

كرد.3 این استفاده خواهید 

عامه طباطبايى عشق به مطالعه ی خود را چنین توصیف مى كند: 
یبای جهان را فراموش  هرگز نسبت به تعلیم و تفكر، درک خستگی و دل سردی نكردم و زشت و ز
كلی برچیدم. در  ین حوادث را برابر پنداشتم. بساط معاشرت غیر اهل علم را به  نموده و تلخ و شیر
خورد و خواب و لوازم دیگر زندگی، به حداقل ضروری قناعت نموده، باقی را به مطالعه می پرداختم. 
كه شب را تا طلوع آفتاب با مطالعه می گذرانیدم و  یژه در بهار و تابستان -  بسیار می شد - و به و
گر اشكالی پیش می آمد، با هر خودكشی بود،  همیشه درس فردا را، شب پیش مطالعه می كردم و ا
حل می نمودم و وقتی كه به درس حضور می یافتم، از آن چه استاد می گفت، قباًل روشن بودم و هرگز 

1 . برخوردار فرید، آفات الطالب، ص119-118.
گلشن ابرار، ج7، ص463. 2 . جمعی از پژوهشگران، 

3 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با علما و روحانیون خراسان شمالی، 1391/7/19.
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اشكال و اشتباه درس را پیش استاد نبردم.1

يــد.  كتــاب ُانــس فــراوان داشــت و بــه آن عشــق مى ورز ــا  شــهید آيــت اهلل اشــرفى اصفهانــى ب

گاه يــك ســاعت و انــدى در ســر ســفره بــه مطالعــه مى پرداخــت،  در هــر حالــى مطالعــه مى كــرد. 

تــا آنكــه مطلــب را مى فهمیــد. حّتــى در شــب عروســى اش از مطالعــه دســت برنداشــت. در شــب 

ــود. او از  ــتنباطى ب ــتارهايش اس ــت. نوش ــن را نوش ــارف دي ــاعت مع ــدود دو س ــز، ح ــهادتش نی ش

ســن چهــل ســالگى، در خــود قــّوه ی فقاهــت و اجتهــاد را يافــت و از آن ســال بــه بعــد ديگــر تقلیــد 

نكــرد. او حّتــى قبــل از چهــل ســالگى، از مراجــع بســیارى اجــازات اجتهــاد داشــت.

 ايشــان بــا اين كــه در طــول عمــرش از اســاتید بســیارى بهــره داشــت؛ ولــى بــه دو نفــر بيــش از 

 كــس جــز حضــرت آيــت اهلل ســید محمدتقــى خوانســارى كــه آن دو  يــد  ديگــران عشــق مى ورز

و حضــرت امــام خمینــى نبودنــد. مرحــوم خوانســارى نیــز ســخت بــه ايشــان عاقــه داشــت 

ــه عنــوان معلــم اخــاق در حــوزه معّرفــى مى كــرد.  ى را ب ــواده خــود مى پنداشــت و و و او را از خان

كــه مخفیانــه بــه جمكــران رفتــه و نمــاز  او جــزء همــان شــش نفــر منتخــب مرحــوم خوانســارى بــود 

گرفتــه بــود. حضــرت  كــه بــه محــض خوانــده شــدن، بارانــى تنــد قــم را فــرا  بــاران خوانــده بودنــد، 

امــام نیــز پــس از شــهادت آن مــرد بــزرگ، عمــق عاقــه ی خويــش را بــا بياناتــى شــیوا عرضــه داشــت 
يــد.2 كیــد ورز و بــر رفاقــت 60 ســاله اش بــا او تأ

محدث بزرگ سید نعمت اهلل جزايرى مى گويند:
را حفظ  ابن مالك  الفیه  و  كافیه و شافیه  كتاب هاى  و من  كتاب می خواندیم  ماه  روشنایى  ما در 
كرده بودم از حفظ تكرار می كردم.  كتاب هایى را كه حفظ  كه روشنایى ماه نبود  می كردم و شب هایى 
گاهی تا اذان صبح مطالعه می كردم و بعد از اذان مختصرى می خوابیدم، آن گاه تا ظهر  در تابستان 

یس می پرداختم. 3 به تدر

1 . وافی، همان، ص208.
2 . خلیلیان، حدیث خوبان، ص219.

گوهر وقت، ص 155. 3 . مطلبی، 
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3. پایداری در برابر فقدان امکانات

گرچــه دســتش از مــال دنیــا خالــى بــود، بــا صبــر و شــكیبايى، روزگار مى گذراند.  مامهــدی نراقــى ا

كــردن يــک شــمع يــا روغــِن چــراغ بــراى اســتفاده از روشــنايى آن در  او مــّدت طوالنــى از فراهــم 

مطالعــه توانايــى نداشــت و بديــن منظــور حجــره ی خــود خــارج مى شــد، بــه ســوى انتهــاى حیــاط 

مدرســه مى رفــت و در آن جــا بســاط مطالعــه را پهــن مى كــرد و بــا اســتفاده از روشــنايى چراغ هــاى 

وضوخانــه ی مدرســه، بــه تحقیــق و تــاش خويــش تــا پاســى از شــب ادامــه مــى داد1 تــا اين كــه بــر 

گشــت و بــه ايــن ترتیــب، رمــز  مشــكات طاقت فرســاى دوران طلبگــى و امتحانــات الهــى چیــره 
موفقیــت مــردان بــزرگ را بــه اثبــات رســاند.2

4. استقامت در تحقیق و پژوهش

مــه ی جعفــری را الگــوی نســل جــوان پژوهنــده و اهــل علــم و تحقیق 
ّ

مقــام معظــم رهبــری، عا

بــه شــمار مــى آورد و مى فرمايــد: 
كه به  نظر من، همه ی این ها برای نسل جوان و  در آقای جعفری خصوصیات برجسته ای بود 
پژوهنده و اهِل علم و تحقیق الگوست. ایشان آن وقتی كه كارهای تحقیقی خودشان را شروع كردند، 
كه ایشان را شناختم.  خیلی جوان بودند. البته من حدود سال های سی  و چهار و سی  و پنج بود 
ایشان تازه از نجف آمده بودند و جوان و فاضل و اهل تحقیق و فّعال و پرشور و مورد احترام بزرگان 
ما - مانند مرحوم آقای میالنی و بعضی از آقایان دیگر در مشهد - و نیز مورد احترام طالب بودند. 
یت و باروحی  كه مرد بسیار باصفا و بامعنو اخوانشان3  هم در مشهد بودند؛ مثل آقای آمیرزا جعفر 
كه ایشان هم به مناسبتی به مشهد آمده بودند و چند ماه یا یک سال -  است. بله؛ عرض می كردم 
 روح تحقیق 

ً
درست یادم نیست - در مشهد ماندند. ما از آن جا با ایشان آشنا شدیم. در ایشان واقعا

و تفّحص و نشاط و شور علمی مشاهده می شد.
و چند ساله   سی 

ً
یبا تقر ایشان،  آن وقت  ادامه داشت.  پایان عمر  تا  از دوران جوانی  روحیه،  این 

بودند. همه ی این شور جوانی، در كار علمی و فكری و بحث و نوشتن و تحقیق و مطالعه و این گونه 
كارها صرف می شد و البته حافظه ی فوق العاده و استعداد علمی ایشان هم به جای خود محفوظ 

1 . اقتباس از: تنکابنی، قصص العلماء، ص168.
گلشن ابرار، ج1، ص409. 2 . جمعی از محققان، 

3 . برادرانشان.
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بود. این حالت تا همین آخر هم ادامه داشت كه این چیز عجیبی است. یعنی در عین این كه ایشان 
گمانم یک سال، یا  كه ایشان را دیدیم - به  ین باری  یک مرد هفتاد و چند ساله بودند؛ ولی تا آخر
كردیم - باز انسان همان حالت و همان شور و  یارت  كه ایشان را ما ز هفت، هشت ماه پیش بود 

همان تحّرک را در ایشان می دید.
گون، شور و تحرک  گونا كه انسان نگذارد گذشت زمان و حوادث  این خیلی باارزش و قیمتی است 
برای  گران بها  سرمایه ی  یک  مثل  را  آن  می تواند  و  داده  قرار  او  در  متعال  خدای  كه  را  تهّیجی  و 
ایشان،  به هرحال، وجود  ببرد.  بین  از  كند،  میدان های مختلف مصرف  در  گون  گونا پیشرفت های 
 وجود ذی قیمتی بود و برای اسالم و مسلمین و نظام اسالمی ارزش داشت. ایشان تا آخر 

ً
حقیقتا

كنار نشسته و بیكاره نشدند و دائم  كارافتاده و   آقای جعفری هیچ وقت از 
ً
كردند؛ یعنی واقعا كار  هم 

كند.1 كار و تالش و تحّرک بودند. خداوند ان شاءاهلل درجاتشان را عالی  مشغول 

همسر شهید بزرگوار، آيت اهلل سید محمدباقر صدر مى گويد: 
آیت اهلل سّید محمدباقر صدر، هنگام نوشتن و به دست گرفتن قلم، سر از دفتر و نگاشتن برنمی داشت 
تا مطلب و منظورش را به جایى نمی رساند. گاهی من به ایشان می گفتم: وحی بر شما نازل می شود 

یسید؟! تبّسم می كرد و می فرمود: چنین فرض كنید. كه این گونه و با سرعت می نو
یژه انگشتان دست چپ )به دلیل چپ دست بودن(  گاهی از شّدت نوشتن، سر انگشتانشان، به و
اثری  اّما آن هم  ایشان می پیچیدم؛  انگشت  را دور  آن  و  بودم  كرده  متوّرم می شد. خمیری درست 

نداشت و شهید هم چنان به نوشتن ادامه می داد.2 

اســتاد عامــه حســن زاده آملــى از قــول استادشــان، مرحــوم آقــای شــیخ محمدتقــى آملــى نقل 

كــه ايشــان مى فرمــود:  كردنــد 
كندن« همراه باشد. با تنبلی نمی توان به  آقا! درس خواندن و به جایى رسیدن، بایستی با »جان 
جایى رسید. بدانید هر فصلی نمی شود درس خواند. قدر جوانی تان را بدانید. همین االن وقت درس 

كارتان سبک تر است. خواندن شماست. هر چقدر االن بیش تر زحمت بكشید، در آینده 
قطره ای از خون جگر كم كند3                         هر كه سخن با سخنی ضّم كند  

جعفــری،  محمدتقــی  عالمــه  اســتاد  ارتحــال  مراســم  برگــزاری  ســتاد  مســؤولن  و  خانــواده  بــا  دیــدار  در  رهبــری  معظــم  مقــام  بیانــات   . 1
.1377 /9 /17

ردین و اردیبهشت 1386، ص26. 2 . نامه جامعه، ش31 و 32، فرو
3 . حسن زاده، در سایه عرفان، ص31-30.
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5. پایداری در شرایط نامساعد جوی

مرحوم آيت اهلل شیخ عبدالكريم حائری يزدی تعريف مى كند:
كه من طلبه بودم، در »ُسّر َمن َرأی« ]سامراء[ در مدرسه ی مرحوم آقا میرزا حسن شیرازی در  زمانی 
طبقه ی فوقانی حجره داشتم. چون تابستان و هوا گرم بود، همه رفتند توی سرداب. تمام افرادی كه 
سكنه ی مدرسه بودند، در سرداب جمع شدند. من یكی، تو باالخانه ماندم. عرق از سر و صورتم 
كه  در عین حال  نكند.  اثر  گرما خیلی  تا  بودم،  بسته  لنگ  و یک  كنده  را  لباس هایم  یخت.  می ر
یختم، مشغول فكر و خوشبخت بودم از این عرق ها كه می آید. یک مسأله ای خیلی برایم  عرق می ر
مشكل شد. هر چه فكر كردم حل نشد. در عالِم خواب بودم كه حل شد. چقدر شوق باید باشد كه 

در عالم خواب حل مشكل شود!1

كاظم آملى - فرزند آيت اهلل محمدتقى آملى - مى گويد: جناب دكتر 
م عالقه ُمفرطی داشتند و تمام عمرشان به همین ترتیب سپری شد. در همان 

ّ
پدرم به تعلیم و تعل

برادران و خواهرانش،  فرزند داشتند،  این كه چند  با  ایشان  و  كردند  دوران جوانی، پدرشان رحلت 
گرفتند و با این شرایط و مشكالت، با جدّیت به تحصیل پرداختند و برای  تحت تكّفل ایشان قرار 
رسیدن خدمت اساتید، پیاده راه های طوالنی و نامناسبی را طی می كردند تا استفاده ی علمی نمایند. 
یكی شب در زمستان سرد و برفی، خودشان را به استاد می رساندند و به  كه در تار حتی نوشته اند 

م و تلّمذ می پرداختند... . 2
ّ
تعل

کتاب 6. تحمل مشّقت برای دست یابی به 

كم تريــن پولــى بــه دســت  كــه وقتــى  كتــاب، بــه انــدازه اى بــود  عشــق و عاقــه ی محــّدث قمــى بــه 

گاه پيــاده از قــم بــه تهــران بــه اســتقبال آن  كتــاب صــرف مى كــرد و  مــى آورد، آن را در خريــد 

او خــود مى گويــد: مى رفــت. 
ِقران جمع  دو  و  ِقران  كه یك  تا جایى  بودم؛  تنگ دست  قم تحصیل می كردم، خیلی  در  كه  زمانی 
كتاب  می كردم تا این كه مثاًل سه تومان می شد. آن را برداشته، از قم تا تهران پیاده می رفتم و با آن 

ادامه می دادم.3 به تحصیل  و  برمی گشتم  به قم  یده،  خر

یی، آیت اهلل اراکی یک قرن وابستگی، ص165. 1 . حسینی، مردان علم در میدان عمل، ج1، ص79؛ صدرایی خو
2 . حسن زاده، همان، ص38.

گلشن ابرار، ج2، ص124. 3 . جمعی از پژوهشگران، 
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7. تحّمل مشکالت مربوط به محل سکونت

بــا تشــويق شــیخ احمــد آخونــدى، محّمدتقــى ]مصبــاح يــزدی[ بــه همــراه خانــواده اش، در ســال 

كردنــد تــا محّمدتقــى بتوانــد در حــوزه علمیــه ی نجــف تحصیــل  1330ش. بــه نجــف مهاجــرت 

گذرانــدن زندگــى در آن جــا  ــا پــدر نتوانســت شــغل خــود را در نجــف ادامــه دهــد و بــراى  كنــد؛ اّم

ــه ايــران بازگشــتند. محّمدتقــى  ــه ناچــار، پــس از حــدود يــك ســال، آن دو ب ــه مشــّقت افتــاد و ب ب

در آن زمــان، بــراى ادامــه ی تحصیــل بــه قــم رفــت. حــدود دو مــاه ســرگردان بــود و نتوانســت 

گــر بــه  گفــت: »ا گريــه افتــاد و  كــه بــه  گرفــت  حجــره اى بــراى خــود بيابــد و بــه قــدرى در فشــار قــرار 

مــن حجــره ندهیــد، از شــما بــه حضــرت فاطمــه معصومــه شــكايت مى كنــم!« و ســرانجام 

يــه ی مدرســه را بــه محّمدتقــى و ســّید محّمــد،  خــادم مدرســه ی فیضیــه، انبــارِى زيــر پله هــاى زاو

طلبــه ی جــوان يــزدى بــه عنــوان حجــره تحويــل داد. 

هــم  شكســته اى  تخــت  و  مى شــد  نگهــدارى  جــارو  و  آب پاشــى  اســباب  حجــره،  ايــن  در 

كشــیده بــود و هرگــز آفتــاب بــه آن جــا  گوشــه ی آن قــرار داشــت و ديوارهايــش تــا ســقف نــم  در 

نمى تابيــد. درب آن نیــز شیشــه نداشــت. بــا ايــن همــه، محّمدتقــى و دوســتش، چنــان خوشــحال 

گويــى وارد بهشــت شــده اند؛ ولــى بعــد از دو هفتــه، هــر دو بــر اثــر رطوبــت، دچــار پــادرد  كــه  شــدند 
كــه وضــع بهتــرى داشــت.1 ــه حجــره ی ديگــرى منتقــل شــدند  كمــر درد شــدند و ســرانجام ب و 

8. استقامت در تنگ دستی

ــواب مشــهد و چگونگــى  كبــر ابوترابــى، ســختى زندگــى طلبگــى در مدرســه ی ن ســید على ا

ملّبــس شــدن بــه لبــاس روحانیــت را چنیــن شــرح مى دهــد:
یدم. آن را خشك می كردم و می خوردم؛ چون  یادم هست در مشهد مقدس، فقط نان سنگك می خر

یم. یه مان خیلی ناچیز بود و به غیر از نان سنگك، نمی توانستیم چیز دیگر بخور شهر
ینی  شبی كه بنده می خواستم در مشهد مقدس معمم بشوم، با مرحوم آیت اهلل حاج شیخ مجتبی قزو
علوى  محمدباقر  سید  حاج  ]آیت اهلل  جّدمان  مرحوم  شب،  همان  داشتم.  مشورتی  رابطه  این  در 
كه  لی با ماهی هاى سرخی  كه قبر ایشان باز شد. آب زال ینی[ را در خواب دیدم. خواب دیدم  قزو

1 . همان، ج6، ص541-540.



الگوهای اخالقی طلبه مطلوب306

درون آب در رفت و آمد بودند، از میان قبر می جوشید. بدن ایشان هم بر سطح آب بود و همین طور 
كه آب باال می آمد، بدن ایشان هم روى آب قرار گرفته بود. وقتی كه آب به كِف زمین رسید، نشستند 
كردند به من و فرمودند: »علی! ما نمردیم، زنده ایم. دومرتبه روى آب خوابیدند و آب  روى آب و رو 
یم.  كه ما هرچه زودتر معمم بشو كه نظر مبارك ایشان این بوده  رفت پایین. بنده دیگر مطمئن شدم 

لذا فرداى آن ]شب[، مفتخر شدم به ملّبس شدن به این لباس پرافتخار.1

شهید محراب، آيت اهلل اشرفى اصفهانى در طول عمر با بركت خويش كه قسمت اعظم آن به 

تحصیل و آموختن علم سپری گشت، همواره با تنگ دستى و سختى زندگى طاب آن زمان مواجه 

يافت مى كرد، توان اجاره ی منزل را نداشت  بود. آن شهید محراب، با شهريه ی بسیار ناچیزی كه در

گاه نتوانست خانواده ی خود را به اين شهر ببرد. و بنابراين، در تمام مّدت تحصیل در قم، هیچ 

    به نقل از شهید اشرفى اصفهانى آمده است: 
یح می رفتند. به قدرى  در دوران طلبگی من در اصفهان، طلبه ها روزهاى پنج شنبه و جمعه به تفر
یش، در گوشه اى  وضع مالی ام بد بود كه توانایى همراهی آنان را نداشتم. پس براى حفظ آبروى خو
از مدرسه پنهان می شدم، تا آنان از مدرسه بیرون روند. آن گاه به حجره بازگشته و آن دو روز را به 
یح بردند.  مطالعه می گذراندم. دوستانم متوجه این رفتار من شدند. پس روزى به اجبار مرا به تفر
 در بین راه، مأموران رضاخان به خاطر عمامه مان ما را گرفته و به پاسگاه بردند؛ ولی باالخره با 

ً
اتفاقا

توسل فراوان، ساعتی بعد آزاد شده و به مدرسه بازگشتیم.2

گنبدی، از قول ايشان نقل مى كند: يكى از صلحا و ارادت مندان آيت اهلل 
در جوانی كه در اصفهان درس می خواندم، قافله هایى كه از طرف مالیر و همدان می آمدند، از جانب 
پدرم برای من خرجی می آوردند. مدتی بود خرجی ام تمام شده بود و قافله ها تأخیر داشتند. بسیار 
دست خالی و نگران شده، ولی برای كسی اظهار نكرده بودم. روزی در راه نماز جماعت، سید بزرگوار 
ناشناسی به من رسید و بعد از سالم و اظهار محبت، پولی به من داد و فرمود: بعضی از اهل اصفهان، 
یند: با فقر و نداری نمی شود درس خواند؟! نه، چنین نیست. برو درس بخوان.  تو را بازی ندهند و بگو

مرحوم آیت اهلل گنبدی می فرمود: بعد از آن اهدایى، دیگر دست خالی نشدم.3

1 . همان، ج7، ص416.
کرامات مشاهیر تخت فولد اصفهان(، ص218. 2 . خلیلیان، خدیث خوبان )حکایت های اخالقی و 

گنبــدی«، نشــریه تربیتــی  یســندگان، ســتارگان: اختــران حریــم معصومــه، ج21، ص14؛ »قله نشــینان معرفــت: آیــت اهلل علــی  گروهــی از نو  . 3
ــق، ش21، بهمــن و اســفند 1389. 

ُ
- اخالقــی ُخل



307 فصل سوم: ابعاد انگیزشی- عاطفی

9. استقامت در اقامه ی نماز جماعت

آيت اهلل مرعشى نجفى مى گويد:
نماز جماعت  اقامه ی   معصومه در حرم حضرت  كردم، صبح ها  قم سكونت  در  كه  هنگامی 
نمی شد و من تنها كسی بودم كه این سّنت را آن جا رواج دادم و از 6۰ سال پیش به این طرف، صبح 
زود و پیش از باز شدن درهاى حرم مطهر و زودتر از دیگران می رفتم و منتظر می ایستادم. این انتظار 
كنند. زمستان و تابستان نداشت. در  گاهی یك ساعت قبل از طلوع فجر بود تا خّدام درها را باز 
كوچك به دست می گرفتم و راه خود را  كه برف همه جا را می پوشاند، بیلچه اى  زمستان ها هنگامی 
به طرف صحن باز می كردم، تا خود را به حرم مطهر برسانم. در آغاز خود به تنهایى نماز می خواندم، 
كردند و به این ترتیب،  كم كم افراد دیگر اقتدا  كرد و پس از آن،  تا پس از مدتی یك نفر به من اقتدا 
دارد.  ادامه  یخ می گذرد،  تار آن  از  كه 6۰ سال  امروز  تا  و  كردم  آغاز  را در حرم مطهر  نماز جماعت 
آهسته آهسته ظهرها و شب ها نیز اضافه شد و از آن پس، روزى سه بار در مسجد باالسر حضرت 

یف نماز می خواندم.1 معصومه و صحن شر

10. استقامت در مراقبت از نفس

آيت اهلل حسن زاده آملى در شرح استقامت آيت اهلل قاضى در مراقبت از نفس نقل مى كند:
 باره ی استادشان، آیت اهلل قاضی بزرگ را. در كند استاد ما عالمه طباطبایى  خداوند رحمت 
می فرمودند: در مراقبت، عجیب استقامت داشت و خیلی مواظب نفس بود. در فنون و علوم رسمی 
كه مفّسر بزرگی بود و  هم بسیار توانا بود. هم در فقه مجتهد بود و هم در علوم عرفانی. در تفسیر هم 

در شعر و شاعری هم قوی. 
باره ی استقامت او، مرحوم  كار مستقیم بود و خیلی چیزها از او نقل می كردند. در به این صورت، در 
یعه« از ایشان اسم می برد و می فرماید: چند ده سال با او بودیم. او را در راه  آقا بزرگ تهرانی در »الذر

خود، با استقامت یافتم. این است كه به كار می آید و انسان را به جایى می رساند.
پى و پشت سر هم تكرار كردی و این حالت و این افعال رسوخ  خواجه می فرماید: وقتی این ها را پى در

كرد و نشست، آن گاه نتیجه می دهد.
شارع مقدس نیز دستور را طوری قرار داده تا در شب و روز مكرر شود كه برای ما ملكه شود تا خود ما 
یم و به فرموده ی میرداماد در آخر »قبسات«، تا انسان خود  یم، تا دعا بشو یم، تا نیاز بشو نماز بشو
كر بودن چیزی است و انسان ذكر حكیم بشود، چیزی دیگر. در شرع مقدس، نماز پنج  ذكر بشود. ذا
بار تكرار می شود كه اذعان می آورد و در وجود انسان رسوخ می كند؛ و انسان با ملكات خود محشور 

گلشن ابرار، ج2، ص691-690. 1 . جمعی از محققان، 
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كردن از ُپر  كار نیكو  كاشته ی خودش هست:  كاشته، آن جا ]آخرت[ مهمان  می شود و آن چه این جا 
كردن است.1

آقای مرعشى مرندی مى گويد:
یكی از مسائل بسیار مهم در سیر و سلوک، استقامت و پایداری در این راه است. چه بسا افرادی 
مدتی به این وادی وارد شده اند؛ ولی از آن دست كشیده و نتیجه ای هم عایدشان نشده است؛ چرا 

كه ره صد ساله را می خواستند یک شبه بپیمایند.

مرحوم آيت اهلل مرندی مى فرمود: 
»بعضی افراد، بعد از هفت و هشت سال كه در خدمت علی آقا قاضی بودند، ایشان را رها می كردند 
گفتم: چرا؟ آیت اهلل مرندی فرمودند: »چرا ندارد! این راه، شرح صدر و  و می رفتند.« من با تعجب 

صبر و استقامت می خواهد«. 2

گهــان درخواســت شــمع نمــود. پــس از  يــک بــار وقتــى شــهید نــواب مشــغول ســخنرانى بــود، نا

كننــد. شــعله بــر اثــر وزش بــادی  كمــى بــاز  كــه در اتــاق را  گفتنــد  كــرده و  آوردن شــمع، آن را روشــن 

گفتنــد: »مؤمــن هماننــد ايــن شــمع اســت و معصیــت  كمــى خــم شــد. ايشــان  كــه از بيــرون آمــد، 

گــر بــه انــدازه وزش نســیمى باشــد، مؤمــن را بــه طــرف راســت و چــپ منحــرف و از  گنــاه، حتــى ا و 
صــراط الهــى دور مى كنــد«.3

11. شکیبایی در برابر رفتارهای نامطلوب

تــا  بــود؛  و صبــور  بردبــار  فقیهــان  از  يكــى   ،وبــى َحّبُ عــارف مجاهــد، ســید محمدســعید 

كــه مــورد تقديــر و تشــويق اســتاد بــزرگ عرفــان، مرحــوم ماحســینقلى همدانــى قــرار  آن جايــى 

گرفــت. روزى آخونــد مــا حســینقلى همدانــى، در وســط درس چنــد بــار پشــت ســرهم ايــن 

كــرد: آفريــن ســید محمدســعید، آفريــن ســید محمدســعید! جملــه را تكــرار 

بــه  ُبهــت و حیــرت  بــا  و  كــرده  ايــن ســخن تعجــب  از شــنیدن  همــه ی حاضــران مجلــس، 

ــر  ــه ب ــدون زمین ــط درس، ب ــتاد در وس ــه اس ك ــت  ــخنى اس ــه س ــن چ ــه اي ك ــد  كردن ــگاه  ــر ن يك ديگ

ق، ش23، خرداد و تیر 1390. 
ُ
1 . حسن زاده آملی، صد و ده اشاره، ص75؛ »ثبات قدم«، نشریه تربیتی اخالقی ُخل

2 . حسن زاده، اسوه عارفان، ص167؛ شمس الشموس، عطش، ص130-129.
کرمانشاهانی و علیگو، مجمع ملکوتیان، ص35.  . 3
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كجــا  كــه تــو در آن روز  كردنــد  كــه از ســید محمدســعید حبوبــى ســؤال  كــرد؟! بعــدًا  زبــان جــارى 

ــا  كرب ــه  كوفــه ب ــودم و از  ــودى و چــه مى كــردى؟! پاســخ داد: آن ســاعت مــن در قايــق نشســته ب ب

ــود. او  گذاشــته ب ــر شــانه مــن  ــى خوابيــده و ســرش را ب ــار مــن، مــرد عرب كن مى آمــدم. در قايــق در 

كنــم  كــه او را بيــدار  يخــت؛ ولــى مــن دلــم نیامــد  ى مــن مى ر ــه رو ُخرُخــر مى كــرد و آب دهانــش ب

ــردم و آن مــرد عــرب را از خــواب بيــدار ننمــودم. ك ــل  ــا مقصــد تحّم و آن وضعیــت نفــرت آور را ت

ــارى  ــر اين كــه حكايــت از ديــد باطنــى ايــن ولــّى خــدا دارد، حلــم و بردب  ســخن آخونــد عــاوه ب
آيــت اهلل حبوبــى را نیــز مــورد تشــويق و تقديــر قــرار داده اســت.1

كــه در آن، ظرفیــت  كوهســتانى، خاطــره ای از دوران طلبگــى خــود نقــل مى كنــد      آيــت اهلل 

كشــف مى شــود: ايشــان در مواجهــه بــا رفتارهــای ناصحیــح 
گردان در مدرسه از روی احترام و ادب، بخشی از كارهای استاد، مانند شستن لباس  در آن اّیام، شا
كارهایى از این قبیل را انجام می دادند. در یک روز سرد زمستان، لباس های استاد  یدن نان و  و خر
یزان كرده بودم. دست هایم از سرما و سردی آب بى حس شده بود. یكی  خود را شسته و روی بند آو
كینه و عداوت تمام لباس ها را به زمین  از طالب مدرسه ، میانه ی خوبى با من نداشت. از روی 
كردم و هیچ  كینه توزانه ی او سكوت  كرد. من در مقابل این حركت ناشایست و  یخت و لگدمال  ر
كردم. صبح روز  یزان   تمام لباس ها را شسته و آو

ً
یر مجددا گز عكس العملی از خود نشان ندادم. نا

بعد كه رفتم نان بخرم، همان شخص با حال ندامت نزدم آمد و ضمن عذرخواهی گفت: من اشتباه 
كه صبح شود و از شما پوزش بطلبم. البته پیش از  كردم! دیشب تا صبح نخوابیدم و منتظر بودم 

عذرخواهی، من نیز او را بخشیده بودم.2

كتاب »روح مجرد« مى فرمايد: مرحوم آيت اهلل سید محمدحسین حسینى تهرانى در 
كه  گذشتن از نفس اماره و خواهش های مادی و طبعی و شهوی و غضبی  آقای قاضی برای 
یاده روی در تلذذات برمی خیزد، روایت عنوان بصری  كینه و حرص و شهوت و غضب و ز  از 

ً
غالبا

یسند و بدان  یدان سیر و سلوک إلی اهلل؛ تا آن را بنو گردان و تالمذه و مر را دستور می دادند به شا
این  بر  بود و عالوه  روایت  این  و مهم، عمل طبق مضمون  یعنی یک دستور اساسی  كنند.  عمل 
می فرموده اند باید آن را در جیب خود داشته باشند و هفته ای یكی، دو بار آن را مطالعه نمایند... 
ف می نمود، حدیث عنوان بصری 

ّ
مكل را  فرزندان خود   

ً
غالبا ایشان  كه  نكته الزم است  این  ذكر   .

1 . جمعی از پژوهشگران، همان، ج4، ص319.
کوهستانی، بر قله پارسایی، ص19.  . 2
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در  كه  نگه می داشتند  برای خود  بهتری داشت،  كه خط   نسخه ای 
ً
بعدا یسند.  بنو ایشان  برای  را 

كه نزد او آمده و تقاضای  ین آن ها نیز بوده است. این نسخه را به كسانی می دادند  ضمن صحیح تر
یابند.1 ایشان حضور  نبودند در مجالس  كه قادر  كسانی  برنامه می كردند؛ به خصوص  و  دستورالعمل 

در بخشى از اين حديث ارزش مند آمده است:


ً
ــَت:َعْشــرا

ْ
:ِإْنُقل

ْ
ــل َفُق

ً
ــَتَعْشــرا ْع ــَتَواِحــَدًةَسِ

ْ
ــك:ِإْنُقل

َ
ل

َ
ــال ــْنَق َ

َ
ــِم:ف

ْ
ل ِ

ْ
ل

َ
ــَواِتِفا

َّ
لل

َ
ــاا ّمَ

َ
أ ...َو

ِإْن ْنَیْغِفــَرِلَو
َ
َلأ

َ
ا

ُ
ل

َ
ْســأ

َ
َفأ

ُ
ِفیَمــاَتُقــول

ً
ُكْنــَتَصاِدقــا ــُهِإْن

َ
ل

ْ
َمــْنَشــَتَمَكَفُقــل َتْســَمْعَواِحــَدًةَو ْ

َ
ل

َعــاِء؛2 لّرِ
َ
ِصیَحــِةَوا َنــاِعــْدُهِبالّنَ نَ ــَكَوَمــْنَوَعــَدَكِبالْ

َ
ْنَیْغِفــَرل

َ
أ

ُ
ل

َ
ْســأ

َ
َفــاَلأ

ُ
ِفیَمــاَتُقــول

ً
َكاِذبــا ُكْنــَت

تا  ده  یى،  بگو یكی  گر  ا گفت:  تو  به  كه  كسی  است:  حلم  به  مربوط  كه  دستور العملی  آن سه  اما 
گر  كسی تو را دشنام داد، به او بگو: ا گر  یى، یكی هم نخواهی شنید! ا گر ده تا بگو می شنوی، بگو: ا
یى، از خدا  گر دروغ می گو یى درست است، از خدا درخواست می كنم مرا ببخشد و ا آن چه می گو
كرد، او را به خیرخواهی و رعایت وعده بده. گر تو را تهدید به فحش  می خواهم تو را ببخشد! و ا

12. جهاد و شهادت در راه خدا

حضرت امام، علمای اسام را پيشگام طريق جهاد و شهادت مى داند و مى فرمايد:
كه بر تارک جبین شان  كسانی بوده اند  در هر نهضت و انقالب الهی و مردمی، علماى اسالم اولین 
كه در آن، حوزه و  كنیم  كدام انقالب مردمی - اسالمی را سراغ  خون و شهادت نقش بسته است. 
روحانیت پیش كسوت شهادت نبوده اند و بر باالى دار نرفته اند و اجساد مطهرشان بر سنگ فرش هاى 

حوادث خونین به شهادت نایستاده است؟3

ــّواب صفــوی اســت. عامــه شــیخ  يكــى از ايــن رادمــردان عرصــه ی جهــاد و شــهادت، شــهید ن

كــه مدتــى در نجــف اشــرف بــا نــواب صفــوی همــراه بــوده اســت - در مــورد  محمدتقــى جعفــری - 

شــجاعت و شــهامت بى نظیــر شــهید نــواب صفــوی چنیــن مى گويــد:
یارت را دوست داشتیم. در حوزه ی  هر دو جوان بودیم و هر دو به نوعی، تهجد و شب زند داری و ز
گردی می كردیم و از عالمه شیخ عبدالحسین امینی )صاحب  نجف، در خدمت مرحوم طالقانی4 شا

الغدیر( درس ایمان و والیت می آموختیم.

1 . حسینی طهرانی، روح مجرد، ص176.
2 . مجلسی، بحاراألنوار، ج1، باب آداب طلب العلم، ص226.

3 . امام خمینی، صحیفه امام )پیام منشور روحانیت(، ج21، ص275.
4 . آیت اهلل شیخ مرتضی طالقانی از مدرسان بزرگ حوزه ی علمیه ی نجف.
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عبداهلل  ابا  حضرت  یارت  ز برای  كربال  تا  نجف  از  كه  كرد  پیشنهاد  صفوی  نواب  شهید  روزی 
كردم و بعد از ظهر یكی از روزهای پاییزی به راه افتادیم. هوا  یم. موافقت  الحسین با هم برو
یک شده بود كه ما در راه نجف - كربال قرار گرفتیم و هنوز بیش از چند كیلومتر از شهر دور   تار

ً
یبا تقر

گرفت و با صدایى  كه مردی تنومند و قوی هیكل از اعراب بیابان نشین، جلوی ما را  نشده بودیم 
خشن به ما فرمان ایست داد.

یر نور مهتاب، خنجر آذین شده ای را كه مرد عرب بر كمر داشت، دیدم و یّكه خوردم؛ اما سید،   در ز
یل  ید از جیب هایتان بیرون آورده و تحو گفت: هر چه دینار دار آرام ایستاد. مرد عرب با خشونت 
یل دهم كه یک مرتبه متوجه شدم شهید نواب  دهید. من ترسیده بودم و می خواستم آن چه دارم تحو
كشیده، برق آن را جلوی چشمان آن مرد  كمرش بیرون  از  را  كی، خنجر مرد عرب  صفوی با چاال
یش قرار داد و با كمال شهامت به او گفت: ای  مهاجم قرار داد و با قدرت، نوک خنجر را نزدیک گلو

مرد! با خدا باش و از خدا بترس و دست از زشتی ها بردار!
من از سرعت عمل و شجاعت بى نظیر سید متحّیر شده بودم و مات و مبهوت به هر دوی آنان نگاه 
استراحت  چادرش جهت  به  را  ما  شرمندگی،  كمال  با  عرب  مرد  وضعیت،  این  دیدن  با  می كردم. 
گفتم: چگونه   دعوت او را پذیرفت. برای من تعجب آور بود. به سید 

ً
كرد. نواب صفوی فورا دعوت 

دعوت كسی را می پذیری كه تا چند لحظه قبل می خواست اموال ما را غارت كند؟ سید گفت: این ها 
عرب هستند و به میهمان ارج می نهند و محال است خطری متوجه ما باشد.

آن شب من و نواب به چادر مرد عرب رفتیم و سید آرام خوابید؛ اما من تا صبح نگران و بیدار بودم 
و تمام شب در این اندیشه بودم كه ممكن است مرد عرب، هر دوی ما را نابود كند. سید، نیمه شب 
یش به راز و نیاز پرداخت و فردای آن روز با هم  برای نماز برخاست و با آوایى ملكوتی با خدای خو

عازم كربال شدیم... .
كه از آن بزرگ مرد به خاطر دارم، همیشه نوازشگر روح و روان من  این خاطره، در طول پنجاه سالی 
گشته و با تمام وجود، فراق یاری  بوده است. هنگام شهادتش، اشک بى اختیار بر دیدگانم جاری 

وفادار و مردی الهی را حس می كردم.1

زگار، ص73-74؛ »نــواب صفــوی، آذرخشــی در ظلمــت«، مجلــه مبلغــان، ش49، بهمــن  ک نیــا، خاطــرات مانــدگار از خوبــان رو 1 . پا
ص31-30.  ،1382
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راهکارهای تقویت پایداری

برخى از مهم ترين راهكارهای تقويت پايداری در ادامه ذكر شده است:

1. در نظر داشتن منافع سختی ها

كــه از وصايــای امــام كاظــم  به هشــام اســت،  حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای ايــن حديــث را 

نقــل فرمود:

وَن ُكــُر
ْ

َتذ ــِةَو
َ
ْخل الّنَ

ُ
ــْمُطــول

ُ
ك

ُ
ول ــْوِءَیُ َیــاَعِبیــَدالّسَ ــینَ ّیِ َحَواِر

ْ
ِلل

َ
ِســیَحَقــال َ الْ َیــاِهَشــام!ِإّنَ

ــَرِة ِخ
ْ

ــِلال ــَةَعَم وَنَمُئوَن ــُر ُك
ْ

ــَكَتذ ِل
َ

َكذ ــا َمَراِفَقَه ــاَو ِرَه َ ــَبثَ ــْوَنِطی َتْنَس ــاَو ــَةَمَراِقَی َمُئوَن ــْوَكَهاَو َش
ِرَهــا؛1 َ ثَ َنْوِرَهــاَو ْیــِهِمــْنَنِعیِمَهــاَو

َ
َتْنَســْوَنَمــاُتْفُضــوَنِإل َمــُدُهَو

َ
ــْمأ

ُ
ْیك

َ
َعل

ُ
َفَیُطــول

كه شما درخت خرما را دیده، از  حضرت عیسی به اصحاب خاص خود می فرمود: »همان گونه 
ین  ارتفاع، بلندی، خارها و سختی باال رفتن از آن به هول و هراس می افتید، اّما از طعم میوه ی شیر
و خوش گوار آن غفلت می نمایید، همین طور نیز سختی ها و مشّقات عبادات را می بینید. روزه گرفتن 
در روزهای گرم و طوالنی، بیدار شدن برای عبادت در نیمه های شب و حضور در جبهه های جنگ 
و جهاد در راه خدا برای شما دشوار و طاقت فرساست؛ اّما از پاداش و نعمت های اخروی آن غافل 
گر مرارت و دشواری  كه در همه ی مراحل زندگی، ا كالم برای انسان درس بزرگی ست  هستید.« این 

 منافع و استفاده های آن را در نظر بگیرد.2 
ً
كرد، باید فورا كاری برایش جلوه 

    ايشان در بيانى ديگر و در ديدار با اعضای مجلس خبرگان مى فرمايد:
كه در این سی سال  فشارهای دشمن و شرایط سخت، ما را ضعیف نكرده. سختی ها و تنگناهایى 
امیرالمؤمنین )علیه سالم  كرده.  نیرومند و مقاوم هم  را  را تضعیف نكرده؛ بلكه ما  وجود داشته، ما 
«؛3 هم محكم تر 

ً
...واقوىوقودا

ً
ُبُعودا

َ
ْصل

َ
َةأ ّیَ َبّرِ

ْ
َجَرَةال

َ
ِإَنالّش َو

َ
ل

َ
اهلل و المالئكة اجمعین( فرمود: »أ

كه آن را آتش زدی، آتشش ماندگارتر است. خاصیت شرایط سخت این است.  است، هم وقتی 
شرایط سخت، شرایط پرچالش، ملت ها را مقاوم می كند؛ رؤسا و مدیران و مسؤوالن و رهبران كشورها 
یت می كند؛ نیروی آن ها را مضاعف می كند؛ همت آن ها  را مقاوم می كند. مثل یک ورزش، آن ها را تقو

كارهای بزرگ تر؛ و این بحمداهلل اتفاق افتاده.4 را مضاعف می كند، می روند دنبال 

1 . ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص392.
2 . طریق السالمی، مکارم ولیت، ص67 )از احادیث منتخب رهبر معّظم انقالب در شروع درس خارج(.

3 . نهج البالغه، نامه 45.
4 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1389/6/25.
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مرحوم آيت اهلل شیخ محّمدتقى خاتمى نقل مى كند:
كمی خنک تر  روز  ده  و  گرم  روز خیلی  ده  معموالً  اّما  است؛  بوده  گرم  همیشه  نجف  تابستان های 
می شد. زمانی كه ما آن جا بودیم، نه پنكه ای وجود داشت و نه كولر و نه هیچ خنک  كننده ی دیگری 
یى در همان اّیام هم درس را تعطیل نمی كرد. ایشان دو درس  حّتی در حرم هم نبود. آیت اهلل خو
برگزار می شد و  كه درش رو به مسجد سهله بود،  از نماز عشا در مسجد خضرا  داشت؛ یكی بعد 
كرد  گردان اعتراض  گرما، درس را كمی طول می داد. شبی یكی از شا دیگری صبح ساعت نه. در آن 
كه چرا شما در این اّیام به جای كم كردن درس، آن را افزایش می دهید؟ ایشان جواب جالبی داده و 
یاد است و ما به  هر حال باید آن را از سر بگذرانیم. ما چه بخوابیم  گرما ز فرمودند: واقع این است كه 
یاد است  و چه بنشینیم و چه درس بخوانیم، این گرما خواهد بود؛ اما در این صورت، ثواب كارمان ز

و مطابق این زحمت، اندوخته ی علمی و عملی خواهیم داشت.1

ــِع تحّمــل ســختى ها  ــه در نظــر داشــتن مناف ــا اشــاره ب آيــت اهلل شــیخ احمــد مجتهــدی نیــز ب

مى فرمايــد: 
كه هجده ساله بودم و شب عید بود. من در مدرسه ی فیضیه ی قم تحصیل می كردم و  یادم می آید 
چون اّیام تعطیالت بود، لذا تمام رفقا به شهرستان های خود رفته بودند. چون تنها بودم، تخم مرغ 
درست كرده و شروع به خوردن كردم. در همین حال به فكر افتادم كه اآلن خانه ی ما پلو می خورند. 
گفتم عیب ندارد، همین را بخور، َدرست را بخوان، مسجد و حرم برو، نماز  كردم و  خودم را موعظه 

یرا تحّمل سختی ها انسان را به مقصد می رساند.2 شب بخوان، همین امور بهتر است؛ ز

آيــت اهلل مصبــاح يــزدی توّجــه بــه نتايــج شــكیبايى را بــرای تقويــت انــواع صبــر، اعــم از صبــر بــر 

طاعــت، صبــر بــر معصیــت، و صبــر بــر مصیبــت مؤثــر مى داننــد و بــه نمونه هايــى اشــاره مى كننــد: 
كه از دست  كن  امیر المؤمنین )صلوات  اهلل علیه( می فرماید: هنگام روبه رو شدن با معصیت، فكر 
گر  دادن لّذت این گناه، آسان تر است، یا از دست دادن راحتی و آسایش عالم برزخ و شب اول قبر؛ و ا
با بالیى روبه رو شدی، فكر كن، تحّمل این بال آسان تر است، یا تحمل عذاب شب اول قبر. همیشه 
كدام ارزش مند تر  كن و ببین آن چه از دست می دهی، در مقابل آن چه به دست می آوری،  مقایسه 
است. از دست دادن لذایذ اخروی و نعمت های ابدی به خاطر یك رفتار در این دنیا نمی ارزد؛ چون 

آن ها ابدی است.
گاهی مؤمن به بالیى مبتال می شود و بر آن بال صبر می كند و خدا در  امام  در روایتی می فرماید: 

یخ: 1393/11/18. کد مطلب: 293828، تار 1 . سایت تبیان، رضایی، »یادی از استاد مرحوم آیت اهلل شیخ محمدتقی خاتمی«، 
2 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص463.
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مقابل صبر بر آن بال، اجر هزار شهید به او می دهد. آیا محروم شدن از اجر هزار شهید به خاطر بى تابى 
در برابر یك مصیبت می ارزد؟! با تنبلی در انجام عبادت، چه چیزی را از دست می دهیم؟ یک ساعت 
ا ُمَنْفٌسّمَ

َ
َتْعل

َ
باره ی آن می فرماید: »َفال كه خدای متعال در خواب، در مقابل از دست دادن ثوابى 

كیست؟  كس اندازه آن را نمی داند، پاداش  كه هیچ  ْعُیٍن«.1  این چشم  روشنی 
َ
أ ِة ُقّرَ ن ُهمّمِ

َ
ْخِفَىل

ُ
أ

كه نیمه شب پهلو از  كسانی  ُهْمَخْوًفاَوَطَمًعا«؛2   ّبَ َر َمَضاِجِعَیْدُعوَن
ْ
كه »َتَتَجاَفىُجُنوُبُهْمَعِنال كسانی 

كه من یک  كنند و به مناجات با خدای خود مشغول شوند. آیا صرفه ی اقتصادی دارد  بستر تهی 
ساعت بخوابم و در مقابل، این ثواب عظیم را از دست بدهم؟! این جا، جای صبر بر طاعت است.3

2. درخواست صبر از خداوند

كــه در داســتاِن طالــوت جلوه گــر  ــد، راهــكار ديگــر تقويــت پايــداری اســت  طلــب صبــر از خداون

ــزدی مى فرماينــد: شــده اســت. آيــت اهلل مصبــاح ي
پس از تثبیت فرماندهی طالوت و هنگام ساماندهی سپاه و اعزام به جنگ، جناب »َسموئیل« به 
گر از آب این نهر جز یك  ید. ا كه به آن آزمایش می شو سپاهیان فرمود: بر سر راهتان نهر آبى است 
گر از این آب بیاشامید، از من نخواهید بود. اما  ید؛ اما ا مشت نیاشامیدید، در جنگ پیروز می شو
كردند و غیر از تعدادی اندك، بقیه  سپاهیاِن تشنه وقتی به نهر آب رسیدند، دستور پیامبر را فراموش 

از آِب نهر آشامیدند.
گفتند: »ما طاقت جنگیدن با جالوت  یان با دشمن مواجه شدند،  كه لشكر در مرحله ی بعد زمانی 
نِفَئٍة گفتند:»َكمّمِ كه آب نخورده بودند،  كسانی  یم.«4 در این میان فقط  و سپاه عظیم او را ندار
ِناِل«؛5 وظیفه ی  ما جنگیدن است؛ پیروزی دست خدا است. پس دست 

ْ
َكِثیَرًةِبِإذ َبْتِفَئًة

َ
ٍةَغل

َ
َقِلیل

ى
َ
ْقَداَمَناَوانُصْرَناَعل

َ
ْتأ َثّبِ ْیَناَصْبًراَو

َ
ْفِرْغَعل

َ
َناأ ّبَ گفتند:»َر كمک خواسته و  به دعا برداشته و از خدا 

یز كن و گام های ما را محكم و استوار گردان و ما  یَن؛6 پروردگارا! پیمانه ی ما را از صبر لبر اِفِر
َ
ك

ْ
َقْوِمال

ْ
ال

1 . سجده، آیه 17.
2 . همان، آیه 16.

کســب ملکــه صبــر«، قــم، درس اخــالق در دفتــر  3 . پایــگاه اطالع رســانی آثــار حضــرت آیــت اهلل مصبــاح یــزدی، مصبــاح یــزدی، »راهــی بــرای 
یــخ: 1392/5/13. کــد مطلــب: 4827، تار مقــام معظــم رهبــری )رمضــان 1434(، 

 َمــِن اغَتــَرَف ُغرَفــًة ِبَیــِدِه 
ّ

ــُه ِمّنــی ِإل ــم َیطَعمــُه َفِإّنَ
َ
یــَس ِمّنــی َوَمــن ل

َ
 ِإّنَ اهلَل ُمبَتلیُکــم ِبَنَهــٍر َفَمــن َشــِرَب ِمنــُه َفل

َ
 طالــوُت ِبالُجنــوِد قــال

َ
ّمــا َفَصــل

َ
4 . َفل

َکــم  ُهــم ُمالُقــو اهلِل  ّنَ
َ
ذیــَن َیُظّنــوَن أ

َّ
 ال

َ
َنــا الَیــوَم ِبجالــوَت َوُجنــوِدِه قــال

َ
ذیــَن آَمنــوا َمَعــُه قالــوا ل طاَقــَة ل

َّ
َزُه ُهــَو َوال ّمــا جــاَو

َ
 َقلیــاًل ِمنُهــم َفل

ّ
بوا ِمنــُه ِإل َفَشــِر

َکثیــَرًة ِبــِإذِن اهلِل َواهلُل َمــَع الّصاِبریــَن. )بقــره، آیــه 249( َبــت ِفَئــًة 
َ
ــٍة َغل

َ
ِمــن ِفَئــٍة َقلیل

5 . بقره، آیه 249.
6 . بقره، آیه 250.
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كه آب نخورده و تشنه بودند، لشكر دشمن  كافر یاری كن!« همین عده ی اندكی  را در برابر این قوم 
را شكست دادند.

سراسر این داستان درس زندگی و تربیت است. ممكن است كسی سؤال كند چرا به سپاهیان دستور 
برای  بود  آزمونی  این  دارند؟  توانایى جنگیدن  تشنه ،  مگر سربازان  نیاشامند؟  نهر  آب  از  داده شد 
سنجیدن میزان تبعیت سربازان از دستور فرمانده. در جنگ، اطاعت از فرمانده حرف اول را می زند. 

گر تردیدی در دستور مافوق وارد شود، شكست را در پى خواهد آورد. ا
كه به بحث مسأله ی ما مربوط است، دعای سربازان و درخواست صبر  نكته ی مهم تر این داستان 
و ثبات قدم از خداوند است. آن چه در مبارزه با دشمن بیش از هر چیز الزم است، اراده ی قوی 
ین و ممارست به دست می آید. یك سرباز باید تحّمل گرسنگی، تشنگی، انواع  یق تمر است كه از طر
سختی ها، دوری از پدر و مادر، و زن و فرزند و مشكالت فراوان دیگری را داشته باشد. از همین رو 
یت شود.  ین، آمادگی الزم برای صرف نظر كردن از تمایالتش را كسب كند تا اراده  اش تقو باید با تمر
ین فایده روزه،  كرده اند. مهم تر كه در روایات، صبر را به آن تفسیر  ین ها روزه است  یكی از این تمر
یت اراده است؛ چون انسان در طول روز از چیزی كه حالل است و به آن تمایل و احتیاج دارد،  تقو
یت اراده است. آن چه در  ین خودسازی و تقو چشم می پوشد و تا موقع افطار صبر می كند. این، تمر
یت  موفقیت ها نقش اول را بازی می كند، اراده ی قوی  است. طالوت خواست سربازانش را برای تقو
ین را انجام داده بودند،  كه این تمر كسانی  كرد.  ین بدهد. لذا آن ها را از خوردن آب منع  اراده تمر
كه از  یم. در حالی كه دیگرانی  هنگام مواجهه با سپاه دشمن، با وجود ضعف، نگفتند ما طاقت ندار

ین سر باز زده بودند، طاقت مقابله با دشمن را نداشتند.1 آن تمر

روزی واعــظ شــهیر و خطیــب بــزرگ، مرحــوم اســتاد شــیخ محمدتقــى فلســفى بــه محضــِر معظــم 

كــه مــا تــا اآلن در خــط اســام بوديــم،  كــرد  كوهســتانى رســید و بــه ايشــان عــرض  آيــت اهلل 

كمــال  ی بــا  دعــا بفرماييــد از ايــن بــه بعــد هــم در خــط اســام باقــى بمانیــم. معظم لــه در پاســخ و

ــا َهَدْیَتن
ْ
ــَدِإذ ــاَبْع وَبن

ُ
ــِزْغُقل ُت نــال ّبَ كــه»َر تواضــع و فروتنــى فرمــود: همیشــه دعــای مــن ايــن اســت 

ــردی،  ك ــت  ــا را هداي ــه م ــس از آن ك ــروردگارا، پ ــاب؛2 پ
َ
َوّه

ْ
ــَتال ْن

َ
ــَكأ

َ
ــًةِإّن ــَكَرْحَ ُدْن

َ
ــْنل ــاِم ن

َ
ــْبل َه َو

كــه تــو  دل هايمــان را دســت خوش انحــراف مگــردان و از جانــب خــود، رحمتــى بــر مــا ارزانــى دار 

یــت اراده«، قــم، درس اخــالق در دفتــر مقــام  1 . پایــگاه اطالع رســانی آثــار حضــرت آیــت اهلل مصبــاح یــزدی، مصبــاح یــزدی، »صبــر، تمریــن تقو
یــخ: 1392/4/24. معظــم رهبــری )رمضــان 1434(، کــد مطلــب: 4788، تار

2 . آل عمران، آیه 8.
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بخشــايش گری!«1

3. مراقبِت دائم

حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای، الزمــه ی حفــظ اســتقامت و پايــداری را مراقبــت دائــم مى دانــد. 

ايشــان مى فرمايــد:
باید  است.  فرسایش  در حال  دائم  به طور  زندگی،  روزمره ی  با حوادث  برخورد  در  ما  و جان  دل 
 انسان از بین 

ّ
كرد و جبران آن را با وسایل درست پیش بینی نمود؛ و اال حساب این فرسایش ها را 

گر به فكر  خواهد رفت. ممكن است انسان از لحاظ مادی و صوری، تنومند و فربه هم بشود؛ اما ا
نا ّبُ ذیَنقالواَر

ّ
ال جبران این سایش ها نباشد، از لحاظ معنوی نابود خواهد شد. قرآن می فرماید:»ِاّنَ

«، یعنی اعتراف به عبودّیت در مقابل خدا و تسلیم  ة«.2»رّبنااَلّ
َ
یِهُمالَمالِئك

َ
َعل

ُ
ل اسَتقامواَتَتَنّزُ ُثّمَ اَلّ

«، برای همین  ییم »رّبنااَلّ كافی نیست. وقتی می گو در مقابل او. این چیز خیلی بزرگی است؛ اما 
« امروِز ما  كردیم، »رّبنااَلّ « را فراموش  گر »رّبنااَلّ ییم، خیلی خوب است؛ اما ا كه می گو لحظه ای 
كاری صورت نخواهد داد. لذا می فرماید: »ثّم استقاموا«؛ پایداری و استقامت  دیگر برای فردای ما 
 با یک 

ّ
كه موجب می شود »تتنّزلعلیهمالمالئكة«، واال كنند و در این راه باقی بمانند. این است 

كمک  لحظه و یک برهه خوب بودن، فرشتگان خدا بر انسان نازل نمی شوند، نور هدایت و دست 
الهی به سوی انسان دراز نمی شود و انسان به مرتبه ی عباد صالحین نمی رسد. باید این را ادامه داد 
گر بخواهید این استقامت به وجود آید، باید به طور دائم  و در این راه باقی ماند؛ »ثّم استقاموا«. ا

یت از سطح الزم پایین نیفتد.3 كه این بار مبنای معنو كنید  مراقبت 

رگان حوزه  یم  اساتید و بز هـ( تكر

ــى  ــاری و اخاق ــام رفت ــى از نظ ــوزه را بخش ــزرگان ح ــاتید و ب ــم اس ــری، تكري ــم رهب ــام معظ مق

حــوزه مى دانــد:
یم عناصر فاضل،  یم استاد، تكر نظام رفتارى و اخالقی ما در حوزه ها باید در این جهت حركت كند: تكر
یم مراجع تقلید. هركس آسان به حد مراجع معّظم تقلید نمی رسد. صالحیت هاى  به خصوص تكر
بنابراین،  می شوند.  محسوب  علمیه  حوزه هاى  علمی  قله هاى  مراجع،  اغلب  است.  الزم  یادى  ز

1 .کوهستانی، بر قله پارسایی، ص289-288.
2 . فصلت، آیه 30.

3 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از پاسداران، 1381/7/17.
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یم شوند.1 احترام مراجع بایستی محفوظ باشد؛ باید تكر

اين بحث در قالب دو موضوع تكريم مراجع تقلید و علما، و تكريم اساتید پيگیری مى شود.

تکریم مراجع تقلید و علما

حضــرت امــام الگــوی بزرگ داشــت مراجــع تقلیــد بــه شــمار مى رونــد. حجــت االســام و 

كمــال فقیــه ايمانــى نقــل مى كنــد: المســلمین 
فضالی بزرگ برای من نقل كرده اند كه مرحوم آقای بروجردی، بقای بر تقلید مّیت را جایز نمی دانستند 
و معتقد بودند انسان باید از مجتهد زنده تقلید كند. دو شخصیت علمی با ایشان بحث كردند كه او 
گردان  كنند كه بقای بر مّیت را جایز بدانند؛ مرحوم آیت اهلل یثربى كه از علمای كاشان و از شا را قانع 

 .مرحوم آیت اهلل آقا ضیاء عراقی كه از بزرگان نجف بود و امام
اول مرحوم یثربى بحث را شروع كردند؛ ولی آقای بروجردی قانع نشدند و امام بسیار مؤدب و ساكت 
نمی داد.  جواب  نمی شد،  ایشان  از  سؤالی  تا  كه  بود  ایشان  روش  بودند.  نشسته  مجلس  آن  در 
گفتند: آقا شما صحبتی نمی كنید؟ امام پاسخ دادند: »شما  كرده و  مرحوم آقای بروجردی رو به امام 
امر نفرمودید.« كه از این جا ادب و شخصیت امام معلوم می شود. یكی این كه اول صحبت نكردند و 
گفتند: خواهش می كنم  دوم این كه با تواضع می فرمایند: شما امر نفرمودید. آقای بروجردی به ایشان 
بفرمایید. امام وارد بحث شدند و بعد از بحث امام بود كه فتوای ایشان تغییر پیدا كرد و پس از این 

كه بقای بر مّیت را جایز می دانستند.2 بود 

ينــى نســبت بــه  اســتاد مديــر شــانه چى، موضــوع تكريــم اســتاد آيــت اهلل محّمدهاشــم قزو

آقــا بــزرگ تهرانــى را اين گونــه بيــان داشــته اســت:
یعه(، از منزل ایشان بیرون  كه به دیدن ایشان رفتیم، دیدیم آقا بزرگ تهرانی )صاحب الذر یك روز 
می آیند. مرحوم حاج شیخ هاشم كه خود مجتهد مسلم بود، كفش آقا بزرگ تهرانی را جفت كرد و با 
لبه ی قبا یا عمامه اش، گرد و غبار آن را پاك كرد. یعنی با آن مقام علمی، این بزرگوار كه خود پیرمرد و 

وارسته بود، در مقابل عالم دیگر كه سال خورده تر از ایشان بود، چنین خضوع كرد... .3

مرحوم آيت اهلل ايازی مى فرمايند:
یادی در صحن مدرسه ی فیضیه بودند و در این هنگام،  به یاد دارم روزی هنگام عصر، طالب ز

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار ّطالب با فضال و اساتید حوزه ی علمیه قم، 1389/7/29.
2 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج5، ص65-66؛ سعادت مند، آیین دانشوری در سیره امام خمینی، ص38-37.

گلشن ابرار، ج6، 186. 3 . جمعی از پژوهشگران، 
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 - غروب،  به  ساعت  دو  یعنی  ده،  ساعت  خوانساری،  محمدتقی  سید  آقا  آیت اهلل  مرحوم  درس 
كه معمول آن زمان بود - شروع می شد و آیت اهلل بروجردی ساعت  كوک  مطابق ساعت های غروب 

یس داشتند. یازده، یعنی یک ساعت به غروب در مدرسه ی فیضیه ی تدر
بع به یازده تمام می شد و از مدرسه خارج می شدند و ساعت   درس آیت اهلل خوانساری یک ر

ً
نوعا

كه این دو بزرگوار با هم تالقی  گاه اتفاق نمی افتاد  یازده، آیت اهلل بروجردی وارد می شدند. لذا هیچ 
كنند. در یكی از اّیام، پس از پایان درس آیت اهلل خوانساری، یكی از فضال اشكالی مطرح نمودند و 
پاسخ به طول انجامید. ساعت یازده شد و آیت اهلل خوانساری حركت كرد تا از مدرسه خارج شوند. 
گهان متوجه شدند كه آیت اهلل بروجردی از پله های  وقتی به نزدیک حوض وسط مدرسه رسیدند، نا

صحن كوچک پایین آمد و وارد صحن فیضیه شدند. 
در آن روز، كیفیت برخورد این دو شخصیت بزرگ را طالب حاضر از نزدیک مشاهده نمودند. مرحوم 
آیت اهلل خوانساری وقتی متوجه ورود آیت اهلل بروجردی شد، ایستاد و دو دست های مباركش را از 
آستین عبا برای احترام بیرون آورد و مانند یک سرباز آماده باش آن قدر ایستاد تا آیت اهلل بروجردی 
نزدیک شد. پس از احوال پرسی، از آیت اهلل بروجردی اجازه خواست و مرخص شد. این منظره ی 
جالب و متواضعانه برای همه ی طالب، یک درس آموزنده بود. در و دیوار حوزه ی قم، به راستی 

در آن عصر به تقوا و اخالق و ادب آراسته بود.1

را  تقلیــد  بزرگــوار  تكريــم مرجــع  در  ايشــان  آيــت اهلل مدنــى، شــیوه ی  اطرافیــان شــهید  از  يكــى 

مى كشــد: تصويــر  بــه  اين گونــه 
یم قم. می خواهم با كارم یک موعظه ای بكنم.« رفتیم قم،  یک بار آیت اهلل مدنی فرمود: »می رو
یادی از جوان های حزب اللهی و طالب بودند. به محض این كه  گلپایگانی. جمعیت ز منزل آیت اهلل 
گلپایگانی هول  گلپایگانی آمد، آقای مدنی بلند شد، جلو رفت و دست ایشان را بوسید. آقای  آقای 
گفت: »وظیفه ی من  كردید؟!« آقای مدنی  كاری بود شما  گفتند: »آقای مدنی! این چه  شدند و 
كاری نكردم!« همه حیران مانده بودند... وقتی بیرون از مجلس، از آقا  است دست شما را ببوسم. 
پرسیدند شما چرا دست آقای گلپایگانی را بوسیدید؟ ایشان رو به جمعیت كرده، فرمودند: »او مرجع 
گلپایگانی مرجع حساب می كنید؟! مرا پیش ایشان مرجع  تقلید است. شما خودتان را پیش آقای 
حساب می كنید؟! خیلی بى لطفی است! شما خودتان را گم كرده اید!... بعد از این به بزرگان احترام 
ید. شما دو سال است كه طلبه اید و خود را مرجع حساب می كنید!... شیوه ی بى جایى است  بگذار

1 . امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص48.
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گرفته اید!1 كه پیش 

شهید مطّهری در مقام تكريم استاد خود، مرحوم آيت اهلل حاج میرزا على آقا شیرازی مى گويد:
بزرگ مردی كه مرا اولین بار با نهج البالغه آشنا ساخت و درک محضر او را همواره از ذخایر گران بهای 
خودم - كه حاضر نیستم با هیچ چیز معاوضه كنم - می شمارم و شب و روزی نیست كه خاطره اش 
در نظرم مجّسم نگردد، یادی نكنم و نامی نبرم. او هم فقیه بود، هم ادیب و هم طبیب. او می فرمود: 

من دوست دارم در هوای شیراز تنّفس كنم؛ چون مالصدرا در این شهر نفس كشیده است.2

آيــت اهلل جــوادی آملــى بــا اشــاره بــه نقطــه ی مقابــل تكريــم علمــا در يكــى از مــدارس علمیــه و 

ناراحتــى خــود از ديــدن آن صحنه هــا و اثــر ســوء آن مى فرمايــد: 
از مدارس  در خدمت مرحوم پدرم، رهسپار حوزه ی علمیه ی مشهد شدیم. در بدو ورود در یكی 
علمیه، با بعضی از طلبه های آن جا برخوردی داشتم و برخی را دیدم كه در كسوت روحانیت بودند؛ 
یمی كه طلبه باید نسبت به مرجع دینی  یمی ندارند؛ تكر ولی نسبت به علمای بزرگ مشهد آن روز تكر
داشته باشد. چگونگی تعبیر و برخوردشان نسبت به علمای بزرگ جاذبه نداشت و همراه با تندی و 
كسی خود را  گذاشت. چگونه  طعن بود! این حادثه برایم دور از انتظار بود و در من بسیار اثر سوء 
طلبه می نامد و در مدرسه ی طالب و در جوار امام هشتم زندگی می كند و به خود جرأت می دهد 
به شخصیت های علمی بى احترامی و اهانت كند! به اندازه ای این خاطره برای من تلخ بود كه هرگز 

حاضر نبودم در چنین حوزه ای درس بخوانم! 
گرچه مشهد نیز از حوزه های عظیم ایران بوده و هست و اساتید، مراجع، مدرسان و محققان بزرگ و 
بانشان  یز متّدین و متعّهد فراوان داشته و دارد؛ لیكن بعضی از افراد كمی ز فضالی نامی و طالب عز
ُملجم نبود: »المؤمن ُملَجم«3و آن لجام ایمانی را در برخی نیافتم. از این رو، با مشاهده تعبیر تند 
كه این جا جای ماندن نیست. باز  كرد  گهان در ذهنم خطور  باره ی برخی علمای مشهد، نا آن ها در
كید می كنم، شاید در میان هزارها افراد وارسته ی عمیق علمی، یک نفر پیدا شود كه دهانش لجام  تأ
كرد  كار خود را  نداشته باشد و تعابیر زشتی نسبت به بزرگان علما داشته باشد؛ ولی همان یک نفر، 

و در من اثر سوء گذاشت.4

تکریم اساتید

کرمانشاهانی، مجمع ملکوتیان، ص78.  . 1
2 . بهشتی، خاطرات استاد، ص15.

3 . امام جعفر صادق فرمود: مؤمن لجام بر دهان دارد و زبانش کنترل شده است. )مجلسی، بحاراألنوار، ج75، ص275 و ج68، ص216(
4 . جوادی آملی، مهر استاد، ص53.
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ی  كمــال و كــه رعايــت آن هــا در رشــد و  ــم و طلبــه در مقابــل اســتاد خويــش وظايفــى دارد 
ّ
متعل

بســیار تأثیرگــذار اســت. در اســام و ســیره عملــى پيامبــر اعظــم و اهل بيــت همــواره بــر 

ــر مى فرماينــد:  ــه پيامب كیــد شــده اســت. چنان ك ــم اســاتید و علمــای راســتین تأ تكري
كند، خدا و رسولش را  كه آنان را احترام  كه آن ها وارثان پیامبرانند و هر  ید  گرامی بدار دانشمندان را 

كرده است. 1 احترام 

امام على نیز فرمود: 
كسی كه به عالمی احترام بگذارد، خدا را احترام گذاشته است. 2

كــه: بايــد طالــب علــم - فزون تــر از آن  كتــاب آداب تعلیــم و تعلــم در اســام آمــده اســت  در 

ــه علمــا و دانشــمندان و ديگــر اصنــاف مــردم  ــه تواضــع و فروتنــى نســبت ب كــه مأمــور ب مقــداری 

اســت - در برابــر اســتاد خــود متواضــع و فروتــن باشــد. او بايــد در برابــر مقــام علــم و دانــش نیــز 

كســاری، بــه علــم و معرفــت دســت يابــد.  كنــد تــا در ســايه ی ايــن فروتنــى و خا كســاری  اظهــار خا

ــت.  ــرفرازی اس ــزت و س ــى ع ــتاد، نوع ــر اس ــاری در براب كس ــت و خا
ّ
ــار ذل ــه اظه ك ــد  ــد او بدان باي

و  رفعــت  موجــب  تواضعــش  و  او؛  بــرای  اســت  افتخــاری  اســتاد،  برابــر  در  گرد  شــا خضــوع 

گــر  بلندپايگــى او مى گــردد. حفــظ حريــم اســتاد و بزرگ داشــت مقــام او، پاداش آفريــن اســت. ا

كمــر زنــد، بــه شــرف و بزرگــواری خويــش مــدد مى كنــد.  گرد در خدمــت بــه اســتاد، دامــن بــه  شــا

كــرم فرمــود:  رســول ا
ید و در برابر كسی كه دانش را از او  گیر ید و به خاطر آن، آرامش و متانت و وقار را فرا دانش را بیاموز

ید، فروتنی و خاكساری كنید.3  می آموز

كرم فرمود:  و نیز پيامبر ا
گر كسی به شخصی مسأله ای را بیاموزد، زمام اختیار و مالكیت او را به دست می آورد. عرض كردند:  ا
یداری به عمل آورد؟ فرمود:  حتی آیا او می تواند همانند برده، او را به فروش رساند یا از رهگذر او خر

ُه. )پاینده، نهج الفصاحة، ص239، ح450( 
َ
َرُسول کَرَم اهلَل َو کَرَمُهم َفَقد َا

َ
نِبیاِء َفَمن أ

َ
َرَثُة األ ُهم َو ماَء َفِاّنَ

َ
کِرُموا الُعل 1 . َا

ُه. )تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ص632، ح1050( ّبَ َر َر
َ
َر عاِلمًا َفَقد َوّق

َ
2 . َمن َوّق

ُمــوَن ِمْنــُه. )شــهید ثانــی، منیــه المرید، ص243؛ 
َّ
َوَقــاَر َو َتَواَضُعــوا ِلَمــْن َتَعل

ْ
ــِکیَنَة َو َال ــِم َالّسَ

ْ
ِعل

ْ
ُمــوا ِلل

َّ
ــَم َو َتَعل

ْ
ِعل

ْ
ُمــوا َال

َّ
: َتَعل ِبــّیُ  َالّنَ

َ
3 . َو َقــْد َقــال

پاینــده، نهــج الفصاحه، ص386(
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نه؛ لكن می تواند به او امر و نهی كند2.1.

شیوه های تکریم اساتید

كه در ذيل به برخى از آن ها اشاره مى شود. كرد  اساتید را به صورت های مختلف مى توان تكريم 

گفتار 1. ادب در 

ی - چــه در حضــور و چــه در  گفتــار او دربــاره ی و بايــد خطــاب و جــواب دانشــجو بــه اســتاد و 

كاف  گفتــى« يــا  غیــاب او - تــوأم بــا تجلیــل و تكريــم باشــد. او را بــا تــاء خطــاب، مثــًا »ُقلــَت = تــو 

ــَک = تــو«، مخاطــب قــرار ندهــد؛ و از راه دور، او را صــدا نزنــد، بلكــه بايــد بگويــد: 
َ
خطــاب، مثــًا »ِاّن

كى از َتبجیل3و تجلیل اســتاد اســت.« »يا ســیدی = آقا و ســرور من« و »اســتاد« و امثال آن »كه حا

بــه صــورت  بايــد  قــرار مى دهــد،  را مــورد خطــاب  بــه وســیله ی آن هــا، اســتاد  كــه  واژه هايــى 

بــاره چــه مى گوييــد؟ رأی و  ايــن  او بگويــد: در  بــه  ســاختمان و صیغــه ی جمــع باشــد. مثــًا 

گفتیــد؛ خــدا هــم از شــما راضــى باشــد؛ خــدا از شــما  نظريــه ی شــما در ايــن بــاره چیســت؟ شــما 

بپرهیــزد؛ خــدا شــما را بيامــرزد!

كــه  ينــى باشــد  گرد نــام اســتاد را در غیــاب او بــه زبــان مــى آورد، بايــد همــراه بــا عناو كــه شــا آن گاه 

نمايان گــر تكريــم و حفــظ حرمــت او اســت. مثــا بگويــد: آقــای ... يــا بگويــد: اســتاد ... يــا اســتاد 

گفــت. و باالخــره بــا امثــال اين گونــه تعابيــر احترام آمیــز، از اســتاد  مــا ... يــا شــیخ االســام چنیــن 
كنــد.4 خــود در غیــاب او يــاد 

مرحوم آيت اهلل مطهری مى گفت: 
یند.5 من هرگز از امام نشنیدم كه اسم مرحوم شاه آبادی را بیاورند و دنباله اش »روحی فداه« را نگو

ُمُرُه َو َیْنَهاُه«؛ )همان؛ بحاراألنوار، ج105، ص16(.
ْ
 َیأ

ْ
 َبل

َ
یِه َقال  َیِبیُعُه َو َیْشَتِر

َ
 أ

َ
ُه ِقیل

َ
َك ِرّق

َ
ًة َمل

َ
ل

َ
َحدًا َمْسأ

َ
َم أ

َّ
1 . »َمْن َعل

2 . حجتی، آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ص371.
3 . بزرگ داشتن.

4 . حجتی، همان، ص374.
گردان در ســیره امــام خمینــی )2(«، مجلــه مبلغــان، ش54،  یــس و تربیــت شــا ــای آفتــاب، ج3، ص256؛ موگهــی، »تدر 5 . ســتوده، پابه پ

خــرداد 1383، ص82.
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2. تواضع در رفتار

مرحوم آيت اهلل نصراهلل شاه آبادی مى گويد: 
یف آورده و امام هم پشت به قبله نشسته  روزی عده ای از آقایان و بزرگان نجف، به منزل ما تشر
گهان متوجه شدند كه عكس مرحوم پدرم باالی سرشان نصب شده است. بالفاصله از جا  بودند. نا
كرد كه ایشان حتی  كار امام توجه همه را جلب  برخاستند و رو به قبله، مقابل عكس نشستند. این 

نسبت به عكس استادشان ادای احترام می كنند.1

يكى از نزديكان امام در تواضع استاد مى گويد:
امام خمینی  وقتی پس از دوران طوالنی دورى از وطن به قم آمدند به قبرستان شیخان رفتند 
كنار آن نشستند. آن گاه به  یزى; حاضر شدند و در  و بر سر قبر مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملكی تبر
كردند و با آنكه همیشه دستمال  یش را باز  نشانه تواضع ]و احترام به استاد[، یك طرف عمامه خو
همراه داشتند با گوشه عمامه خود غبار سنگ قبر استاد را زدودند و سپس   به قرائت فاتحه و تالوت 

قرآن پرداختند. 2 

عامه حسن زاده آملى نیز به تقّید خويش در تكريم رفتاری اساتید اشاره مى كنند: 
یز بود، هر یک از كواكب قدر اّول آسماِن معارف حق الهیه بوده اند.  یف و عز محضِر اساتیدم همه شر
ندهم؛  تكیه  دیوار  به  در حضورشان  می نمودم  می كردم. سعی  بسیار حفظ  را  استادان  یِم  بنده حر
یاد تكرار نكنم. یک بار در  كوشش داشتم چهارزانو بنشینم؛ مواظب بودم سخنی را در محضرشان ز
محضر حكیم الهی قمشه ای نشسته بودم، خم شدم و كف پای ایشان را بوسیدم. ایشان فرمودند: 

گفتم: من لیاقت ندارم دست شما را ببوسم!3 كردی؟  چرا چنین 

ايشان مى فرمود: 
آقا! شما خیر  فرمود:  كوچک خود  تلمیذ  این  به  در جلسه ی درس  قمشه ای، شبی  الهی  آیت اهلل 
ین می فرمایید؟  می بینید. عرض كردم: الهی آمین! اما جناب عالی از كجا این بشارت را به این كم تر

كه شما را نسبت به اساتیدت متواضع می بینم.4 فرمود: از بس 

ــتاد  ــر اس ــری در براب ــهید مطّه ــاری ش ــى رفت ــع و فروتن ــراز تواض ــى، اب ــر حجت ــّید محمدباق ــای س آق

خويــش عامــه ی طباطبايــى را چنیــن تشــريح مى كنــد:

1 . ستوده، همان، ص258؛ رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج5، ص9.
2 . »نکته ها و سرگذشت های خواندنی«، مجله مبلغان، بهمن 1386، شماره 100.

گلی زواره، »منظومه معرفت:گذری بر زندگینامه علمی و اساتید استاد حسن زاده آملی« ، ص40.  . 3
کلمه، ص616؛ برزگر، نجم  الدین، ص71. 4 . حسن زاده آملی، هزار و یک 
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كه جلسات خصوصی سابق الّذكر دایر بود، در منزل مرحوم شهید مفتح بودیم. هنگام  یكی از روزها 
بازگشت از منزِل مرحوم مفتح، عازم جنوب شهر شدیم كه باید به خانه برمی گشتیم و مرحوم استاد نیز با 
 در اتومبیلی كه ما را به شهر می برد، مرحوم 

ً
این كه منزلش همان نزدیكی ها بود، عازم شهر بودند. تصادفا

عالمه طباطبایى نیز حضور داشتند و عازم مراجعت به قم بودند؛ لذا از شمیران به شهر باز می گشتند.
كنار دست مرحوم عالمه طباطبایى در اتومبیل نشستند و من نیز  استاد بزرگوار ما ]شهید مطهری[، 
كنار استاد، در قسمت عقب اتومبیل نشسته بودم تا به شهر برسیم. طرز نشستن مرحوم استاد  در 
برای من قابل وصف  از لحاظ تواضع و فروتنی و احترام  كنار مرحوم عالمه طباطبایى  مطّهری در 
و  منتهای خاكساری  در محضر عالمه،  ایشان  نشستن  طرز  و  مطهری  مرحوم  در سیمای  نیست. 

كه از این محفل سّیار درس بزرگی نصیبم شد.1 فروتنی جلب نظر می كرد 

و  و شــرف  و عــزت  ايــن مقــام علمــى  بــه  بهبهانــى پرســیدند: چگونــه  آيــت اهلل وحیــد  ا  ز 

نوشــت: جــواب  در  آقــا  رســیده ای؟  مقبولیــت 
 من ابدا خود را چیزی نمی دانم و در ردیف علمای موجود به شمار نمی آورم. آن چه ممكن است مرا 
كه هیچ گاه از تعظیم و بزرگ داشت علما و نام آنان را به نیكی  به این مقام رسانده باشد، این است 
كه مقدورم بوده، ترک نكردم و  بردن خودداری ننمودم و هیچ وقت اشتغال به تحصیل را تا آن جا 

كارها مقدم می داشتم. 2 همیشه آن را بر تمام 

3. بیان ِاشکال با لحن نرم

مرحــوم  اشــكال ها جلوه گــر مى شــود.  بيــان  در  نرمــى  قالــب  در  اســتاد  تكريــم  از  ُبعــد ديگــری 

مى كنــد:  نقــل  كوهســتانى  آيــت اهلل 
زمانی كه در حوزه ی علمیه ی ساری درس می خواندم، یكی از دوستان طلبه3 به من پیشنهاد كرد كه 
یس می كند. به  یرا استاد زبردستی در منطق در آن حوزه تدر جهت ادامه ی تحصیل به بابل بروم؛ ز
اتفاق به حوزه بابل رفتیم؛ اما برای وی مشكلی پیش آمد كه نتوانست بماند. من ماندم و از محضر 
كه بتواند  كسی  كه هنوز از مادر نزاییده  آن استاد منطق استفاده بردم. او استاد ماهری و مدعی بود 
ید یا در این مورد بر من اشكال بگیرد! روزی سر درس، اشكالی به ذهن من آمد  مثل من منطق بگو
گرفتیم از محضر  گفتم: استاد، ما آن چه فرا  كنم؛ ولی اجازه نمی داد. تا این كه  و خواستم آن را مطرح 
كرد و  كرد و آن را تصدیق  گفتم، نرم شد و به اشكال من توجه  شما بوده است. وقتی این جمله را 

گفته ها از زندگی استاد شهید مرتضی مطهری، ص255-254. گفته ها و نا رنده(، پاره ای از خورشید:  1 . ستوده و سید ناصری )گردآو
2 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص210.

گرجی. 3 . آقای شیخ اسماعیل شریعت 
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كننده  كه اشكال  گفتم: حال معلوم شد  ید. آن گاه من به شوخی به وی  گفت: آخوند، درست می گو
بر شما از مادر متولد شده است!1

4. دفاع از استاد 

بايــد طالــب علــم حرمــت اســتاد را از ديــدگاه خويــش مهــم تلقــى نمــوده و او را راهبــر و مقتــدای 

ــد و راه و رســم و رهنمودهــای او را در غیــاب او و پــس از مرگــش، پاســداری و رعايــت  خــود بدان

گرد نبايــد از دعــای بــه اســتاد در طــول حیــات و زندگانــى خــود  ی كنــد. آری، شــا كــرده و از آن پيــرو

كــرد، درصــدد رد آن برآمــده، از او دفــاع  ی بــه بــدی يــاد  كســى در غیــاب او، از و گــر  غافــل بمانــد و ا

كــه وظیفــه ی شــرعى او در مــورد ديگــران  نمايــد و بايــد در مقــام دفــاع از او - بيــش از آن مقــداری 

گــر امــكان اظهــار  ايجــاب مى كنــد - بــه خاطــر غیبــت از اســتادش، اظهــار خشــم و تنّفــر نمايــد. ا

خشــم و تنّفــر بــرای او وجــود نداشــت، بايــد از آن مجلــس برخیــزد و بــا تــرک گفتــن آن، ]مراتــب تنّفــر 
كنــد.2 غیبــت از اســتاد خويــش را اعــام نمايــد و[ آن مجلــس را رهــا 

   مرحوم آيت اهلل شیخ محمدتقى خاتمى نقل مى كند:
 سید 

ً
كه سهوا آقا سیدرضا زنجانی ]احتماالً منظور استاد سید ابوالفضل زنجانی برادر سید رضا بود 

گفتند[ در نجف معموالً به درس آقا ضیاء عراقی و مرحوم نائینی می رفت. خودش می گفت:  رضا 
آقا  بیان  رفتم.  نائینی  آقای  درس  به  بعد  شدم،  حاضر  ضیاء  آقا  مرحوم  درس  در  كوتاهی  مّدت 
ضیاء بسیار عالی و به تعبیر من چیزی شبیه آقای فلسفی بود؛ اما در مفاهیم و مطالب، نائینی بر 
كه از  اّیام، رفیقی داشتم  او می چربید؛ لذا از درس آقا ضیاء به درس نائینی متمایل شدم. در آن 
گردان مرحوم آقا ضیاء بود. روزی به من گفت: چرا دیگر در درس آقا ضیاء حاضر نمی شوی؟ ادِب  شا
گفتم نجف به  یبا و مؤدبانه است:  كه چقدر دقیق و ز مرحوم سید رضا را ببینید و نحوه ی بیان او را 
گر كسی در بین گل های مختلف، گل بنفشه  منزله ی بوستانی است كه انواع گل ها را در خود دارد. ا
را انتخاب كرد، دلیل بر نقصان گل محمدی نیست؛ بلكه به معنای این است كه ذائقه ی  من با این 
یبایى و جمال خود را داراست.  گل سازگارتر است؛ در حالی كه گل محمدی هم چنان عطر، رنگ، ز

پس ذائقه ی من با درس آقای نائینی هماهنگ است، نه این كه جسارتی به آقا ضیاء باشد.
آن رفیق پس از مفارقت از من، عین قضیه را بدون هیچ تغییری به آقا ضیاء منتقل و حتی تعبیر 

کوهستانی، بر قله پارسایی، ص18- 19.   . 1
2 . حجتی، آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ص374- 375.
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كه در طرف شمالی و نزدیک حرم امیر  كرده بود. روزی به مدرسه ی قوام  گل ها را نیز برای وی بیان 
با  راه  از علما. در بین  برای مجلس ختم یكی  قرار داشت و اآلن هم هست، می رفتم   مؤمنان
كرده ای را  كه  كه تو زده ای و تشبیهی  گفتند: آن حرفی  مرحوم آقا ضیاء مصادف شدم. ایشان به من 
شنیدم و برایم تازگی داشت؛ چون از كس دیگری چنین نشنیده ام. هر كسی كه به درس من می آید 

و می رود، معموالً هزاران عیب به من می چسباند و می رود.
كه من  كرد  كه وقتی به مدرسه قوام رسیدیم، بسیار اصرار  وی آن قدر از این تعبیر خوشش آمده بود 
یم؛ اما اینک نمی توانم از شما  اول وارد شوم. گفتم این وظیفه ی من بوده است كه از شما چنین بگو

جلوتر بیفتم.1

5. عذرخواهی و جلب رضایت استاد

كارهــای حــرام و حتــى مكروهــات پرهیــز  گنــاه و  اســتاد مطهــری عــاوه بــر اين كــه شــديدًا از 

كــه احســاس مى كــرد كارش مــورد رضايــت الهــى نباشــد، آن را تــرک مى كــرد.  مى نمــود، در مــواردی 

او در خاطــرات خــود چنیــن بيــان مى كنــد: 
در یک  انسان می نشیند  كه  اتفاق می افتد  ولی ُخب  دیگر،  از جاهای  كمتر  البته  اّیام طلبگی؛  در 
مجلس؛ عده ای از این آقا و آن آقا غیبت می كنند. یک وقت هم می بینی خود انسان گرفتار می شود. 
در  دفعه  یک  من  را.  علیه(  اهلل  )رضوان  حجت  آقای  العظمی  اهلل  آیت  مرحوم  كند  رحمت  خدا 
شرایطی قرار گرفتم و با اشخاصی محشور بودم كه این مرد كه حق استادی به گردن من داشت و من 
سال ها خدمت ایشان درس خوانده بودم و حتی در درس ایشان جایزه گرفتم، مورد غیبت واقع شد. 

گرفته ام؟! كه درست نیست، من چرا در یک چنین شرایطی قرار  كردم  یک وقت احساس 
از ظهری  بعد  روز  بودند. یک  آورده  یف  تابستانی به حضرت عبدالعظیم تشر ایشان در یک 
رفتم درب خانه ی ایشان. در اندرون بودند، اجازه دادند. یادم هست كه رفتم داخل. كالهی به سر 
یض دو سال قبل از فوت ایشان بود(. گفتم: آقا!  ایشان بود و بر بالشتی تكیه كرده بودند، )پیرمرد مر
كرده ام؛ ولی  گفتم: آقا! من از شما غیبت  كنم، فرمود: چیست؟  آمده ام یک مطلبی را به شما عرض 
كه از شما غیبت  كه چرا در جلسه ای  كارم پشیمانم  یادی شنیده ام و از   ز

ً
كم؛ اما غیبت نسبتا البته 

 به دهان خودم هم غیبت شما آمد؟! من چون تصمیم 
ً
می كردند، حاضر شدم و شنیدم و چرا احیانا

كسی استماع نكنم، آمده ام به خود شما  كه دیگر هرگز غیبت نكنم و هرگز هم غیبت شما را از  دارم 
كه داشت، به من گفت: غیبت  ید! این مرد با بزرگواری ای  كه مرا ببخشید! از من بگذر عرض بكنم 

یخ: 1393/11/18. کد مطلب: 293828، تار 1  سایت تبیان، رضایی، »یادی از استاد مرحوم آیت اهلل شیخ محمدتقی خاتمی«، 
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كه اهانت به اسالم است. یک وقت  كردن از امثال من دو جور است: یک وقت به شكلی است 
گفتم: نه،  كه مقصود ایشان چیست.  كه به شخص ما مربوط می شود. من می دانستم  هم هست 
من چیزی نگفتم و جسارتی نكردم كه به اسالم توهین شود. هرچه بوده، مربوط به شخص خودتان 

گذشتم.1 گفت: من  است، 

مرحوم حضرت آيت اهلل مجتهدی مى فرمود: 
گر  گر اساتید از تو راضی نباشند، به جایى نخواهی رسید. ا كه ا كرده است  تجربه نیم قرن من ثابت 
آثار  و  این وجود، خدمات شایانی نخواهی داشت  با  ولی  باشی؛  استقامت داشته  راه  این  در  چه 

گذاشت.2 باقیات الصالحات از خود به یادگار نخواهی 

6. قدردانی از استاد

 اين گونــه از اســتاد خــود آيــت اهلل العظمــى خويى ،آيــت اهلل شــهید ســّید محمدباقــر صــدر

قدرشناســى  مى كند:
این جانب عالقه ی شدید و وافر به بزرگ ما و استاد ما، سند و پشتوانه ی علمی ما حضرت آیت اهلل 
و  و طعم حالوت  روشن  ایشان،  یت درس  معنو نور  به  كه چشمم  استادى  دارم.  یى  العظمی خو
كه همان  الهی  ین نعمت هاى  بهتر كه  گفت  ایشان چشیدم و می شود  از محضر  را  ینی معرفت  شیر
گر خداوند متعال این نعمت ها را براى من ارزانی داشته است، این از فضل  ایمان و علم است و ا
یاى بى كران علم ایشان است و به حق  و الطاف استادم می باشد. آن چه من دارم، قطره اى از در

كه ایشان پدر روحانی من است.3 گفت  می شود 

به  آموخت؛  گردانش  شا به  نیز  را  قدردانى   ،يزدی حائری  العظمى  آيت اهلل  حق شناسى 
كه همواره به ياد او بودند و همیشه و در هر حال، نثاِر روح بلندش قرآن مى خواندند.4 گونه ای 

رنده(، همان، ص15؛ مجله ِمسَطر: سیره تربیتی علمای اسالم )شهید مطهری(، ش3، ص133-132. 1 . ستوده و سید ناصری )گردآو
2 . برخوردارفرید، آداب الطالب، ص252.

گلشن ابرار، ج3، ص435. 3 . اسالمی، غروب خورشید فقاهت، ص139؛ جمعی از پژوهشگران، 
ری بــر ابعــاد شــخصیتی آیــت اهلل شــیخ  4 . معاونــت فرهنگــی تربیتــی جامعــه المصطفــی العالمیــه، مســطر: ســیره تربیتــی علمــای اســالم )مــرو

عبدالکریــم حائــری(، ش4، ص29.
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کردن به استاد 7. دعا 

ب مى فرمود: 
ّ

مرحوم آيت اهلل مجتهدی در مقام توصیه به طا
كه اساتید خود را دعا می كنم. شما هم اساتید خود را دعا  یكی از رمزهای موفقّیت من این است 

كه اهل تقوا باشد.1 كنید؛ حتی استاد صرف و نحو خود را. در نزد استادی درس بخوانید 

ــر ســلف صالــح  ــا تأســى ب ــا الهــام از آيــات قرآنــى و روايــات اســامى و ب آيــت اهلل نــوری همدانــى ب

كوششــى فروگــذار نكــرده، پيوســته يكــى از  خويــش در مــورد تعظیــم و تكريــم اســاتید خــود از هیــچ 

گردان و مخاطبــان خــود، تكريــم و تجلیــل از اســاتید خــود مى باشــد تــا  توصیه هــای ايشــان بــه شــا

كــه بارهــا فرمــوده اســت:  جايــى 
من اسامی همه ی اساتید خود را یادداشت نموده، در نماز شب خود برای آنان دعا می كنم؛  چرا كه 

این عمل، دارای بركات فراوانی بوده،  باعث توفیق روزافزون انسان می گردد.2

ــا  ــور آن ه ــه حض ــه ب ك ــى  ــت و هنگام ــرام مى گذاش ــود احت ــتادان خ ــه اس ــى ب ــن اعرج ــّید محس س

مشــّرف مى شــد، بــا حالــت خضــوع و خشــوع برخــورد مى كــرد. شــیخ محمدحســن آل ياســین در 

ــد:  ــاره مى گوي ايــن ب
كاشف   كه شیخ جعفر  كه از اوراد و اذكار روزمره خود فارغ می شد، به ناحیه اى  سّید محسن هر روز 
الغطاء استادش، در آن جا سكونت داشت، می رفت و برایش دعا می كرد و به منزلش برمی گشت. 
وى این عمل را همیشه انجام می داد؛ چه وقتی كه استادش در آن جا حضور داشت و چه وقتی كه 

براى امورى به ایران مسافرت می كرد.
یادى به سّید  الغطاء عالقه ی ز كاشف  كه شیخ جعفر  با استاد، باعث شد  گرد  رابطه ی شا همین 
محسن نشان دهد. هنگامی كه سّید محسن فوت كرد، شیخ جعفر در ایران حضور داشت. زمانی كه 
گردش را شنید، بسیار ناراحت و بر سر مزارش حاضر شد و خود را  به كاظمین برگشت و خبر فوت شا
كنون هم  یه كرد و در همان حال فرمود: مرگم نزدیك شده است. تا روى قبر او انداخت و به شدت گر
كه زنده مانده ام، با دعاى سّید محسن بوده است. آن گاه به اطرافیان گفت: من به زودى زود به سید 
گردش را تحّمل  گفته بود، نتوانست فراق شا كه خودش  محسن ملحق خواهم شد؛ و همان  طورى 

كند و پس از شش ماه، دار فانی را وداع گفت.3

1 . فرید برخوردار، همان، ص487.
کد مطلب: 1726. 2 . سایت آیت اهلل العظمی نوری همدانی، زندگی نامه، 

3 . جمعی از پژوهشگران، همان، ج5، ص180-179.
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کردن به آن 8. خدمت به استاد و افتخار 

 ،مرحوم آيت اهلل شیخ مرتضى حائری، فرزند حضرت آيت اهلل العظمى عبدالكريم حائرى

كه فرمود: كرده  از پدرش نقل 
را تشكیل دهم، همه مرهون  پرتو آن ها توانستم حوزه  كه در زندگی نصیب من شد و در  توفیقاتی 
خدماتی است كه به استادم، مرحوم سید محمد فشاركی كرده ام. زمانی ایشان به شدت بیمار شدند 
كار بدان جا كشید كه من مدت شش ماه، براى قضاى حاجت ایشان، طشت مهّیا و بدین عمل  و 

افتخار می كردم.1

نیز نقل مى كند: 
مرحوم والد می فرمود: من در كسالت سید استاد، برای پرستاری از ایشان، شب ها نزدش می خوابیدم؛ 
چون فرزندان ایشان كوچک بودند. آوردن و بردن لگن برای ایشان را تا هنگام رحلت بر عهده گرفتم. 
كه در نجف اشرف بودم، خدمت خانه ی ایشان را بر عهده داشتم و از بیرون، برای اهِل  تا زمانی 
یای راستین دیدم  یدم و می آوردم. در آن زمان، سّید فشاركی را در رؤ منزل نان و گوشت و لوازم می خر
گفتم: آقا! نجات در چیست؟ فرمود: در تزكیه ی  یاس2 منزل خود بود. دستش را بوسیدم و  ِكر كه در 
یه می دادند،  كه شهر نفس و توجه به بچه های من.3 چون مرحوم فشاركی به دالیلی، از علمایى 
یه اش را به استادش تقدیم  یه نمی گرفت و در سختی زندگی می كرد، مرحوم پدرم نیمی از شهر شهر

می كرد و با نیم دیگر، معیشت خود را می گذراند.4

مقام معظم رهبری  مى فرمايد: 
طلبه قدیمی، بین ده نفر استاد، یک استاد را انتخاب می كرد و بعد نوكر آن استاد می شد. ماها نوكر استادمان 
 نوكری اساتید را بكنیم. دستشان  را می بوسیدیم، احترامشان می كردیم و از ته 

ً
بودیم. حاضر بودیم واقعا

یدیم. طلبه این طوری بود. زمان های قبل  از ما هم، همین طور بود. آن وقت  دل به  آن ها محبت می ورز
گر چاه است،  ید تا ا یكی،  یک شانه از استادتان جلوتر برو »آداب  المتعلمین« به ما می گفت كه در تار
شما بیفتید و استادتان نیفتد. طلبه در مقابل استاد، با ادب بود. نه این كه احساس صمیمیت نباشد، 
خیر؛ استاد خیلی هم صمیمی و مانند پدر بود؛ اما این پسر در مقابل استادش، با كمال ادب رفتار می كرد.5

1 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص268.
2 . درگاه، آستانه.

3 . حسینی یزدی، شرح زندگانی آیت اهلل مؤسس و فرزند برومندشان حاج شیخ مرتضی حائری، ص53. 
4 . همان، ص54.

5 . وافی، نسیم هدایت، ص158.
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9. قرائت فاتحه برای استاد

كــه  بــود  گلپايگانــى  آيــت اهلل  العظمــى  مرحــوم  يــزدی[،  حائــری  ]آيــت اهلل  گردان  شــا از  يكــى 

كســى بفهمــد،  يــس بــر منبــر مى نشســت، نخســت بــدون آن كــه  كــه بــرای تدر همیشــه، هنگامــى 

گمــان مى كردنــد، ايشــان دعــا يــا خطبــه مى خوانــد. هنگامــى  حمــد و ســوره مى خوانــد. بعضــى 

كــه علــت را جويــا شــدند، پاســخ دادنــد: نثــار روِح اســتادم، حــاج شــیخ عبدالكريــم، حمــد و 

گاهــى، مقــداری از درس را مى گفــت و ســپس  ســوره مى خوانــم؛ زيــرا او حــق بزرگــى بــر مــن دارد. 

قــرآن  درس  وســط  چــرا  مى پرســیدند:  مى نمــود.  حركــت  لب هايــش  آهســته  و  مى كــرد  توقــف 

كنــون يــادم  مى خوانیــد؟ مى فرمــود: تــاوت حمــد و ســوره بــرای اســتادم. حــاج شــیخ يــادم رفــت؛ ا
افتــاد و تــدارک مى كنــم.1

10. طلب مغفرت برای استاد

گردی - فرزنــدان و خويشــاوندان و نزديــكان و دوســتان  طالــب علــم بايــد - بــه حكــم وظیفــه ی شــا

و عاقه منــدان اســتادش را چــه در حــال حیــات و چــه پــس از مــرگ او، تحــت رعايــت و مراقبــت 

كــه پــس از مرگــش ]او را فرامــوش نكنــد[ و بــر ســر مــزارش  خويــش قــرار دهــد و خــود را متعّهــد ســازد 

كلــى، از اعمــال محبــت  آيــد؛ و بــرای او از خداونــد متعــال طلــب مغفــرت نمايــد؛ و بــه طــور 

ی از او[،  يــغ نــورزد ]و بــه خاطــر مزيــد حســنات اســتاد و رفــع بلّیــات دنیــوی و اخــرو نســبت بــه او در

بــه تهى دســتان صدقــه دهــد... .2 

پیامدهای بی احترامی به استاد

هم چنان كه احترام به استاد منشأ بركات و توفیقات فراوان است، بى احترامى به او نیز زمینه ساز 

كه در ذيل به آن ها اشاره مى شود: بروز آسیب هايى است 

1 . معاونــت فرهنگــی تربیتــی جامعــه المصطفــی العالمیــه، مجلــه مســطر: ســیره تربیتــی علمــای اســالم )آیــت اهلل شــیخ عبدالکریــم حائــری(، 
ش4، ص29. 

2 . حجتی، آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ص375.
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1. سلب توفیق

آيت اهلل مجتهدی تكريم استاد را اعم از تكريم ظاهری و باطنى مى داند و مى گويد: 
نكته ی مهم این است كه تعظیم استاد، فقط تعظیم ظاهر نیست، بلكه باید در باطن استاد را تعظیم 
ین سوء ظن به استاد نداشته باشی. سّر توفیق طالب، نداشتن سوء ظن به علما  نمایى و كوچک تر

و احترام اساتید است... .1

محّدث بزرگوار، سید نعمت اهلل جزائرى مى گويد:
یكی از مجتهدین اصفهان كه نزد او تحصیل می كردیم، در اوایل تحصیلش، نزد مجتهد دیگرى دانش 
گردیش را نزد آن استاد انكار می كرد و  گرفت و دانشمند شد، شا كه از علم بهره اى  می آموخت. وقتی 
گاه  استادش را فاضل و عالم نمی دانست و مقام علمیش را قبول نداشت. استادش از این وضع آ
گرفته و او را مبتال به فراموشی  كن، هرچه از من یاد  گفت: خدایا، از او سلب  كرد و  ینش  شد و نفر
 این شخص كه مشهور بود حافظه اى قوى دارد، از نعمت حافظه محروم شد و از آن پس، 

ً
كن! اتفاقا

هیچ مسأله اى را نمی توانست حفظ كند؛ بلكه به هر مطلبی احتیاج پیدا می كرد، ناچار بود به كتاب 
ید. َبر چیزى بگو مراجعه كند و قادر نبود از

مرحوم جزائرى مى افزايد:
یم بر این كه به ما توفیق خدمت  كنون در اصفهان است و من خدا را سپاس می گو این شخص، هم ا

به اساتید و استغفار براى آنان را داد و آنان را از من راضی ساخت.2

2. ابتال به بیماری لعالج

كتاب »قصص العلماء« مى نويسد:  مرحوم ُتنكابنى، نويسنده  
در  و  بود  اردبیلی  میرزا محسن  ینی، جناب  قزو ابراهیم  بزرگوار مرحوم سّید  مه 

ّ
گردان عال از شا یكی 

مجلس درس ]مرتب اشكال می گرفت و[ سخن بسیار می گفت. روزی در مجلس درس، با استاد 
مجادله و محاّجه كرد و استاد ]سعی بر جواب و رفع اشكال می كرد؛ ولی[ هرچه جواب می داد، او جز 
كاری نكرد ]و انكارهای او از روی قاعده ی علمی و محققانه نبود[؛ لذا استاد فرمود: نامربوط  انكار 

گفت: نامربوط می شنوم! آن جناب سكوت فرمودند. مگو! میرزا محسن در جواب 
بعد از انقضای مجلِس درس، میرزا محسن به منزل مراجعت كرد و منزل او باالخانه و فوقانی داشت. 
كرد سودمند نشد  كمرش بى اختیار به درد آمد. هر چه معالجه  كه خواست از پله باال رود،  همین 

1 . فرید برخوردار، آداب الطالب، ص253-252.
2 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص270-269.
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استاد  از   
ً
یعا این كه سر به جای  و  استاد است؛  به  بى احترامی  به سبب  بال  این  كه  )و می دانست 

كند و دل او را به دست آورد، با خوردن دواها و رفتن به نزد پزشكان، خود را مشغول  عذرخواهی 
كه خبر فوت استاد را  كار را آن قدر ادامه داد  یق بهبودی حاصل شود و این  كه شاید از این طر كرد 
یارت كربال برود ]و رفت، ولی[ فایده نبخشید. برای پسِر  شنید(. پس از فوت استاد، نذر كرد كه به ز
یادی برای بازماندگان استاد انجام می داد؛ و حّتی  استاد مستمری قرار داد و همه ساله خدمات ز
كنون به همان مرض  یارت خانه خدا رفت؛ ولی با وجود همه ی این امور باز هم عالج نشد و ا به ز

گرفتار است.1

كــه بــر عبارت هــای مشــكل  كــه در نجــف اشــرف، مــرد فاضــل و باســوادى بــود  هم چنیــن آورده انــد 

در  را  جمله هــا  اين گونــه  مى كــرد  تفحــص  و  داشــت  گاهــى  آ كتاب هــا  پيچیــده ی  مطالــب  و 

 ــزى ــى تبري ــن مامقان ــیخ محمدحس ــوار، ش ــم بزرگ ــا را از عال ــل آن ه ــد و ح كن ــدا  ــا پي كتاب ه

كــه از مراجــع بــزرگ بــود( مى خواســت و در مجالــس عمومــى و در  )درگذشــته ی ١٣٢٣ هــ . ق 

محافــل علمــا و طــاب، از ايــن مــرد بــزرگ توضیــح آن عبارت هــا را پرســش مى كــرد و هدفــش 

كوچــك جلــوه دادن مرحــوم مامقانــى نبــود.  چیــزى جــز اســائه ی ادب و تنقیــص و تعجیــز و 

كردنــد  گاه شــدند، او را از ايــن خــوى زشــت نهــى  پــس از اين كــه علمــا از نیــت ايــن شــخص آ

كردنــد؛ ولــى او نمى پذيرفــت و هم چنــان بــر ايــن صفــت ناپســند،  و دوســتانش او را نصیحــت 

كوتــاه و بــه يــك بيمــارى صعــب  العــاج مبتــا شــد و  پافشــارى و اصــرار داشــت. از قضــا عمــرش 

كوتاهــى عمــر آن شــخص، بــه  كــه ايــن واقعــه و  در جوانــى از دنیــا رفــت و هیچ كــس شــك نداشــت 

ــه شــیخ مامقانــى اّتفــاق افتــاد.2  خاطــر اســائه ی ادب نســبت ب

3. خروج از زمره ی سربازی امام زمام

حضــرت  ســربازان  صــف  از  خــروج  مايــه ی  را  اســاتید  ناخشــنودی  مجتهــدی،   آيــت اهلل

نــد:  مى دا ولى عصر
گر اساتید از تو ناراضی باشند، به جایى نخواهی رسید؛  كه ا كرده است  تجربه ی نیم قرن من ثابت 
گرچه در این راه استقامت داشته باشی؛ ولی با این وجود، خدمات شایانی نخواهی داشت و آثار  ا

1 . فرید برخوردار، همان، ص155.
2 . مختاری، همان، ص271-270.
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باقیات الصالحات از خود به یادگار نخواهی گذاشت. یادم می آید كه چند نفر از طالب این حوزه، 
مرا خیلی ناراحت و اذیت می كردند؛ به حدی كه دلم مكدر شد و از دست آن ها ناراحت شدم. بعد 
كرده و در بازار مشغول به  كه آن ها حوزه و طلبگی را رها  از مدتی آنها را ندیدم. بعدها متوجه شدم 
له زار« نوار می فروشد و دیگری در بازار تهران در مغازه ی شخص دیگری  كار هستند. یكی از آن ها »ال
 بر اثر 

ً
كه ظاهرا كار است و یكی دیگر، پس از مدتی، اطالعیه او بر روی دیوار دیده شد  مشغول به 

تصادف از دنیا رفته بود.1

و( ادب

يــان، از عوامــل موفقّیــت  رعايــت ادب در معاشــرت بــا عمــوم مــردم و از جملــه بــا طــاب و حوزو

در حوزه هــای علمّیــه محســوب مى شــود. 

آثار ادب

برخى از آثار و بركات رعايت ادب عبارت است از:

1. سعادت دنیا و آخرت

ينــت اعمــال و رعايــت آن را موجــب ســعادت دنیــا و آخــرت  آيــت اهلل ســعادت پرور، ادب را ز

ــد: مى دان
ینت هر عملی قرار دهید؛ چون چنین باشید، به عزت و سعادت  یزان من! ادب را در زندگی، ز ای عز

در دنیا و آخرت زندگی كنید.2

2. بزرگی

 نتیجه ی ديگر ادب، برجستگى، تفّوق و معیشت مناسب است كه در بيانات امیرالمؤمنین

مطرح شده است:

عیَشــُة، َ ــُمالْ
ُ
ْعَوَزْتك

َ
ِاْنا ؛َو َوَســطا،ُفْقــُتْ ُكْنــُتْ ِاْن ؛َو ُملــوكا،َبــَرْزُتْ ُكْنــُتْ ــْمِبــاَلَدِب،َفــِاْن

ُ
ْیك

َ
َعل

ــم؛
ُ
َدِبك

َ
ِبا ِعْشــُتْ

گر میانه باشید،  ا ید؛  گر جزو ملوک باشید، برجسته می شو یرا در این صورت، ا كنید؛ ز ادب پیشه 

1 . فرید برخوردار، همان، ص200-199.
ر، پندنامه سعادت، ص60. 2 . سعادت پرو



333 فصل سوم: ابعاد انگیزشی- عاطفی

گذران زندگی می كنید.1 كردن ادب،  با پیشه  گر تنگ دست باشید،  ا و  ید  سرآمد می شو

3. پختگی عقل

عامــه ســید محمدحســین طهرانــى، ادب و متانــت اســتاد عامــه  طباطبايــى را بــه ايــن 

شــكل ترســیم مى كنــد:
یاى علم  بهت و سكینه و وقار در وجود ایشان )عالمه طباطبایى( استقرار یافته و در

ُ
بارى، عظمت و ا

گرچه بحث  و دانش، چون چشمه ی جوشان فوران می كرد و پاسخ سؤال ها را آرام آرام می دادند و ا
و گستاخی ما در بعضی از احیان به  حد اعال می رسید، أبدا أبدا ایشان از آن خط مشی خود خارج 
نمی شدند و حتی براى یك دفعه ُتن صدا از همان صداى معمولی بلندتر نمی شد و آن ادب و متانت 

یز نمی گشت.2 و وقار و عظمت، پیوسته به  جاى خود بود و جام صبر و تحمل لبر

كه  مرحــوم عامــه طباطبايــى، آن قــدر متواضــع و مــؤّدب و در حفــظ آداب اســامى ســعى داشــت 

كردم:  كــرارًا خدمتشــان عــرض  مــن 
آخر این درجه از ادب و مالحظات شما، ما را بى ادب می كند. شما را به خدا فكری به حال ما بكنید. 
یب چهل سال پیش تا به حال، دیده نشد ایشان در مجلس به متكا یا بالش تكیه بزنند، بلكه  از قر
گرد ایشان بودم و بسیار  پیوسته در مقابل واردین مؤدب و قدری جلوتر از دیوار می نشستند. من شا

 امكان نداشت!3
ً
به منزلشان می رفتم و به مراعات ادب می خواستم پایین تر بنشینم، ابدا

آيت اهلل جوادی آملى نیز در بيان سیره  ی فلسفى عامه  طباطبايى و عفت عقلى ايشان مى فرمايد:
تفّكر  به  را  وقت  مهم  قسمت  اندیشیدن،  یاد  ز  ،عالمه فلسفی  سیره ی  بارز  مشخصات  از 
گفتن، سؤال را بدون دقت جواب ندادن و پیش از تأمل حرف نزدن بود؛ »ِإذا كم سخن  پرداختن، 
یده می  گردد.  الُم«؛4 ]یعنی[ هرگاه عقل و خرد كامل شود، كالم و سخن كوتاه و گز

َ
َنقَصالك

ُ
الَعقل َتَمّ

ینی نیز  لذا نه بى جا سخن می گفت، نه سخِن بى جا داشت. در بیان درسی و بنان )سرانگشت( تدو
یس بود كه نشانه های رنج درون بینی به صورت گنج های گران مایه در  یده گوی و پخته نو آن چنان گز
تمام ابعاد نقد و تحلیل فلسفی معّظم له مشهود بود و هست و هیچ گاه در ابطال آرای باطل دیگران و 

1 . ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج20، ص304، ح483.
2 . جمعی از فضال، آیت نور: یادنامه عارف باهلل و بامراهلل، سیدالطائفتین حضرت عالمه آیه اهلل حاج سید محمدحسینحسینی طهرانی،ص124، 

3 . حسینی طهرانی، مهر تابان، ص82-81.
4 . نهج البالغه، حکمت 71.
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ییف1 نظرات ناصواب پیشینیان، ادب علمی را فراموش نمی كرد و عّفت عقلی را نادیده نمی گرفت.2 تز

نمونه های ادب در مواجهه با طالب

گرفتن در سالم 1. پیشی 

مرحوم آيت اهلل سید حسین ُبَدال نقل مى كند: 
و  داشتند  »دارالشفا«، حجره ی طلبگی  مدرسه ی  در  كه  زمانی  در   ،امام بارز  از خصوصیات 
كه همیشه ابتدا به من سالم  كنار حجره ی ایشان بود، این كه تواضع خاصی داشتند  حجره ی من 

می كردند.3

2. رعایت ادب و نزاکت نسبت به حاضران جلسه ی درس

كــت باشــد؛  گرد نســبت بــه رفقــا و حاضــران جلســه ی درس، تــوأم بــا ادب و نزا بايــد رفتــار شــا

زيــرا در حقیقــت، اظهــار ادب نســبت بــه آن هــا بــه منزلــه ی ادب نگه داشــتن بــا اســتاد و احتــرام 

گرد اخاقــًا موظــف اســت بزرگ ســاالن و  و ارج نهــادن بــه جلســه ی درس اوســت. بنابرايــن شــا

همگنــان و رفقــا و دوســتانش را در مجلــس درس اســتاد، ارج نهــد و حــق آنــان را از لحــاظ احتــرام 
ادا نمايد.4

حجت االسام و المسلمین سید صادق شمس الدين واعظ، با بيان خاطره ای از مواجهه ی 

جدی امام مى گويد: 
كه دو نفر از علما، مرحوم حاج شیخ محمدعلی  كه در درس فراموش نمی كنم، این است  خاطره ای 
 تقاضا می كردند قبل از 

ً
كرمانشاهی، مرتبا شیخ زاده و حجت االسالم حاج شیخ ابراهیم خسروشاهی 

درس حدیثی بخوانند. یک روز طالب با نگاه كردن به یكی از طالب َكنی كه مرد شوخی بود، یک 
گفت: آقای شیخ زاده،  نوع تحقیر و اهانتی از نگاه ها نسبت به او حاصل شد. امام عصبانی شد و 

مگر اخالق افراد با یک یا چند حدیث عوض می شود؟!5

1 . ناسره داشتن، نادرست خواندن.
2 . نظری، آن مرد آسمانی، ص40 و 41.

3 .رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص243.
4 . حجتی، آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ص433.

گردان امــام خمینــی، ج1، ص99؛ ســعادت مند، آییــن دانشــوری در ســیره امــام  5 . بصیرت منــش، صحیفــه دل: مطالــب و خاطــرات از شــا
خمینــی، ص177.
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مرحوم آيت اهلل احمدی میانجى از يكى از اهل علم نقل مى كند: 
زمانی با مرحوم طباطبایى در درس آیت اهلل محمدحسین اصفهانی شركت می كردیم. روزی یكی از 
گرفت. وقتی از كالس  كرد و همه خندیدند و من هم خنده ام  گردان، اشكال بى اساسی را مطرح  شا
كه دید فرمود: تو چرا  كشیده بود. مرا  كه چهره درهم  بیرون آمدیم، با آقای طباطبایى روبه رو شدم 
دیگران  به  این كه  نه  كنی؛  شكر  را  خدا  باید  می فهمی،  روان  و  خوب  را  مطلبی  تو  گر  ا خندیدی؟ 

بخندی!1

3. رعایت ادب در تذّکرات

گفته است:  ی آيت اهلل شیخ عبدالحسین غرو
مرحوم میرزای نائینی، خیلی مؤّدب و وارسته بود. ما در نجف با ایشان همسایه بودیم و با پسرش 
یز  كه: »ان شاء اهلل فالن روز عازم تبر نیز هم مكتب بودم. به امر والد، نامه ای خدمت ایشان نوشتم 
خواهم شد. با اجازه ی شما مرخص می شوم. والسالم.« از نامه خوشش آمد و شخصی را فرستاد و 
گفت:  گفتم: بله.  مرا به حضور خواست. چون وارد مجلس شدم، فرمود: این نامه را شما نوشتید؟ 
كنید. من  تجلیل  یسید،  می نو را  لفظ جالله  وقت  هر  فرمود:  بیا جلو. سپس  احسنت!  احسنت! 
كلمه ی »تعالی« را  كنار آن،  كلمه ی »تعالی« را ننوشته بودم. ایشان  نوشته بودم »ان شاء اهلل« و 

كرده بودند. آری بزرگان ما این قدر مؤّدب بودند.2 اضافه 

4. اشغال نکردن محل جلوس دیگران

گــردد و نیــز نبايــد متوقــع  گرد نبايــد مزاحــم هیــچ يــک از شــركت كنندگان جلســه ی درس  شــا

كســى  گــر  كنــد و ا ــه او پيشــكش  كســى از جــای خــود برخیــزد و آن را ب كــه  باشــد و ترجیــح دهــد 

ــه جــای او در آن مــكان  ــه ايــن امــر شــد، موظــف اســت تســلیم تعــارف او نشــود و ب هــم حاضــر ب

كــرده و فرمــوده اســت:  گرامــى اســام انســان را از چنیــن عملــى نهــى  ننشــیند؛ چــون پيامبــر 

كــرد تــا خــود در آن جــا بنشــیند« و نیــز اضافــه فرمــود: »ولــى  كســى را از جــای خــودش بلنــد  »نبايــد 

يد«3 تــا ]فــرد تــازه  گســترده ســاز گشــاده و  كار، مجلــس را بــرای وارديــن،  بهتــر اســت بــه جــای ايــن 

ــرای جلــوس خــود، جــا و مكانــى بيابــد[. وارد ب

1 . حسن زاده، اسوه  پارسایان، ص133؛ تهرانی، ِز مهر افروخته، ص39.
2 . حسینی، مردان علم در میدان عمل، ج5، ص234.

ُعوا. )بخاری، الدب المفرد، ص332( ُحوا َو َتَوّسَ  ِمن َمجِلِسه ُثّمَ َیجِلُس فیِه، َولِکن َتَفّسَ
َ

ُجل 3 . ل ُیقیَمّنَ َاَحُدُکُم الّرَ



الگوهای اخالقی طلبه مطلوب336

گردی ديگــر، مقــرون بــه مصلحــت و فايــده ای بــرای  گردی در جــای شــا گــر نشســتن شــا  آری، ا

گرد، ســخت  كــه ايــن شــا ــد  حاضــران جلســه ی درس باشــد و از شــواهد و قرايــن نیــز چنیــن برآي

گرد ديگــر،  كنــد، در چنیــن صورتــى، اشــغال جــای شــا كــه در جــای او جلــوس  عاقه منــد اســت 
كنــد[.1 اخاقــًا بامانــع اســت، ]يعنــى مى توانــد جــای فــرد ديگــری را بــا رضــای خاطــر او اشــغال 

    مرحوم آيت اهلل فاضل لنكرانى مى فرمايد:
بالفاصله  و  درس( شدند  )محل  مدرس  وارد  ایشان  كه  كردیم  مشاهده  امام،  درس  هنگام  روزی 
كه ایشان دیده بودند چند   معلوم شد 

ً
كه چرا ایشان درس نگفتند؟ بعدا كردیم  برگشتند. ما تعجب 

و  نگفتید  درس  چرا  كه  كردیم  امام سؤال  از  وقتی  بحث هستند.  و  درس  در حال  آن جا  در  طلبه 
ییم،  یم! همه ی ما طلبه ایم. ما می خواستیم درس بگو برگشتید؟ فرمودند: ما با آن ها چه فرقی دار
ما  فردا  باشند.  و بحث  آن جا مشغول درس  در  امروز  كه  آن هاست  و حق  آمدند  ما  از  زودتر  آن ها 
گفت.2 گفت و جای دیگر درس خواهیم  بودند، در آن جا درس نخواهیم  باز هم  گر آن ها  ا می آییم، 

5. رعایت ادب در مباحثه

ــا مرحــوم آيــت اهلل امامــى ســدهى و جبــل العاملــى هم مباحثــه  آيــت اهلل اشــرفى اصفهانــى ب

ــت  ــن رعاي ــان ضم ــود. آن ــرم ب گ ــیار  ــال بس ــن ح ــه و در عی ــان مؤّدبان ــث ايش ــه هاى بح ــود. جلس ب

كــه  نوبــت در بحــث، بــدون هیچ گونــه اغماضــى، از نظــرات خويــش دفــاع مى كردنــد و تــا جايــى 
ــه حــد اقنــاع در بحــث نرســند، بحــث را ادامــه مى دادنــد.3 ب

    آيت اهلل سبحانى نیز در اين  باره مى گويد: 
یس اشتغال جست... و سال ها  پس از درگذشت آیت اهلل حائرى به درس هیچ كس نرفت و به تدر
كه به وسیله ی مرحوم آیت اهلل صدر و آیت اهلل زنجانی منعقد بود، شركت می كرد  در بحث مشتركی 
و می فرمود: روزى در مباحثه، نوعی تندى میان من و مرحوم آیت اهلل زنجانی رخ داد و من به خاطر 

بزرگی سن و عظمت مرحوم زنجانی، دست او را بوسیدم.4

6. پرهیز از مراء و جدال در مباحثه و مناظره

1 . حجتی، آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ص434-433.
2 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج5، ص99.

3 . خلیلیان، حدیث خوبان، ص225.
4 . مجله حوزه ، ش٣٢، ص١١5؛ الهامی نیا، سیره اخالقی - تربیتی امام خمینی، ص228.
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حضــرت امــام عــاوه بــر نهــى از مــراء و جــدال در مباحثــه، بــه ارائــه ی راهــكار درمــان آن نیــز 

مى پردازنــد:
كما این كه بعضی از ما طلبه ها  گر خدای نخواسته اهل جدال و مراء در مباحثه ی علمیه هستی -  ا
یره ی زشت هستیم - مدتی برخالف نفس اقدام كن. در مجالس رسمی كه مشحون  گرفتار این سر
اشتباه  به  معترف  ید،  می گو دیدی طرف صحیح  كرد،  پیشامد  كه  مباحثه  است،  عوام  و  علما  به 
خودت بشو و تصدیق آن طرف را بكن. امید است در اندک زمانی، رفع این رذیله شود. خدا نكند 
ید: برای من در یكی از مكاشفات  كه حرف بعضی از اهل علم و مدعی مكاشفه درست باشد، می گو
كه خدای تعالی اطالع می دهد، مجادله ی اهل علم و حدیث  كه »تخاُصم اهِل نار«،1  كشف شد 

گر احتمال صّحت هم بدهد، باید خیلی درصدد رفع این خصلت باشد.2 است. انسان ا

يــد. هــرگاه مى ديــد طــرف   مرحــوم جال الديــن دوانــى در محــاورات چنــدان اصــرار نمى ورز

كشــد،  كــرده اســت، ولــى مى خواهــد طفــره بــرود و پــاى جــدل و مناظــره را پيــش  مطلــب را درك 

ــوب،  ــلطان يعق ــس س ــرد. در مجل ــرون مى ب ــمكش بي كش ــود را از آن  ــرد و خ ــاه مى ك كوت ــخن را  س
ــاه آمــد.3 كوت كــه شــیخ ابواســحاق نیريــزى از قانــون مباحثــه تجــاوز نمــود، جال الديــن  موقعــى 

ى  كــه معمــول بــود، در حضــور علمــا و عمــوم مــردم، بــا اهــِل فــن رو جال الديــن بنــا بــر رســمى 

موضوعــى مباحثــه و مناظــره ی علمــى مى كــرد. در ايــن میــان، طــرف مناظــره او بيشــتر امیــر 

كــه پــاى اســتدالل و منطــق در میــان بــود، مباحثــه و مناظــره  صدرالديــن دشــتكى بــود. تــا آن جــا 

كنــد و از میــدان بــه  ى را خســته  مى نمــود؛ ولــى هــر وقــت مى ديــد ســّید از راه جــدل مى خواهــد و

كنــد و هــم  ــه هــم شــخصیت خــود را حفــظ  ك ــه نحــو شايســته اى  گفت و گــوى خــود را ب ــرد،  در ب

احتــرام ســّید را نگــه داشــته باشــد، خاتمــه مــى داد. 

ــرد  ــات آن دو م ــزان معلوم ــخیص می ــراى تش ــیراز«، ب ــق ش ــع عتی ــى در »جام ــس بزرگ روزى مجل

كردنــد. در آن مجلــس ُپرجمعیــت، تمــام فضــاى فــارس حاضــر بودنــد. آن گاه  بــزرگ منعقــد 

گفت و گــوى آن دو بــه طــول انجامیــد و دامنــه ی مناظــره و  مباحثــه شــروع شــد و بعــد از آن كــه 

كــرد، جال الديــن متوجــه حّضــار  جــدل میــان آن هــا بــه جــاى ســختى رســید و از حــدود تجــاوز 

هِل الّناِر. )ص، آیه 64(
َ
َحّقٌ َتخاُصُم أ

َ
1 . ِإّنَ ذِلَك ل

2 . امام خمینی، چهل حدیث، ص26-25.
گلشن ابرار، ج8، ص63. 3 . جمعی از پژوهشگران، 
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ــن  ــى م ــد؛ ول ــرواز مى كن ــوا پ ــه در ه ك ــند  ــده اى مى باش ــد پرن ــر، مانن ــرت می ــت: حض گف ــت و  گش

ى موافقــت نمايــم. ســپس  كوتاهــى بــا ايشــان راه بــروم تــا بتوانــم بــا و ناچــارم بــه وســیله ی عصــاى 

ــا  ــد. از اين ج ــى مان ــال اّول باق ــه ح ــوع ب ــه موض گون ــن  ــت و بدي ــرون رف ــس بي ــت و از مجل برخاس

كــه جال الديــن تــا چــه انــدازه، رعايــت آداب مناظــره را مى نمــود و  بــه خوبــى بــه دســت مى آيــد 
ــرد.1 ــظ مى ك ــود را حف ــب خ ــرام رقی احت

ز( دوستی

دوســتى و هم نشــینى بــا ديگــران، تأثیرهــای ويــژه ای بــر رشــد يــا انحطــاط طلبــه بــر جــا مى گــذارد. 

پيامبــر خــدا مى فرماينــد:

لیــِس َ الج
ُ

حِیــِهوَمَثــل ُیعِطــَكِمــنِعطــِرِهأصاَبــَكِمــنِر
َ

الَعّطــاِر؛إنل
ُ

لیــِسالّصالــِحَمَثــل َ الج
ُ

َمَثــل
حِیــِه؛2 ْقَثوَبــَكأصاَبــَكِمــنِر ُیحــِر

َ
؛إنل الَقــینِ

ُ
ــوِءَمَثــل الّسُ

تو  به  از بوى خوشش  تو ندهد،  به  از عطرش  گر  ا كه  َمَثل عطرفروش است  َمَثل هم نشین خوب، 
گر لباس تو را نسوزاند، بوى بدش تو را  كه ا می رسد و حكایت هم نشین بد، حكایت آهنگر است 

می گیرد.

كســب خوبى هــا و دوری از بدی هــا  امــام علــى نیــز هم نشــین خــوب را مهم تريــن عامــل در 

معرفــى مى كننــد: 
َْخیاِر؛3 ِمْنُصْحَبِةالْ ىِمْنَشّرٍ ج

ْ
ن

َ
َوا ْدعىِلَخْیٍر

َ
ا ْیَسَشْیٌ

َ
ل

هیچ چیز به اندازه  ی هم نشینی با نیكان، آدمی را به خوبى فرا نمی خواند و از بدی نمی رهاند.

گاهانــه بــوده و فــرد بــدون آن كــه متوّجــه  شــگفت آن كــه تأثیرهــای دوســتى در بســیاری از مــوارد ناآ

شــود، رنــگ و خصوصّیــت دوســت را بــه خــود مى گیــرد. از ايــن رو الزم اســت بــه دوســتى بــه 

 عنــوان عاملــى بســیار مهــم در موفقیــت يــا شكســت طلبگــى نــگاه شــود. امیرمؤمنــان علــى

مى فرماينــد:

1 . همان، ص64-63.
کنز العمال، ح24736. 2 . متقی، 

3 . محمدی ری شهری، میزان الحکمة، ج6، ص2984.
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ْم؛1 َعْنُ َتِبنْ الّشّرِ
َ

ْهل
َ
باِیْنأ ْمَو ْنِمْنُ

ُ
ْیِرَتك نَ الْ

َ
ْهل

َ
ْنأ یٌنصاِلٌح،َفقاِر اْمِرءَقر ِمْنَخْیِرَحّظِ َو

به  آنان  از  تا  نشین  نیكان  با  پس  است.  شایسته  و  خوب  هم نشین  انسان،  بهره هاى  ین  بهتر از 
نیایى. آن ها  شمار  در  تا  بپرهیز  َبدان  از  و  آیى  حساب 

مرحوم آيت اهلل مجتهدی مى فرمايد:
كیلو زعفران را  كیلو قند و یک  كبر برهان فرمودند: دو  استاد ما حضرت آیت اهلل حاج شیخ علی ا
كنار پیت نفت؛ صبح كه شد دیگر نمی شود از آن ها استفاده كرد. رفیق بد هم همین طور  شب بگذار 

كنار آتش، بگو نسوز، مگر می شود؟!2 برای انسان ضرر دارد. پنبه را بگذار 

ویژگی های دوست شایسته

يارت برادران شايسته، مى فرمود: كید بر اهمیت ز آيت اهلل قاضى با تأ
ید؛ چرا كه آن ها برادران شما در پیمودن راه و رفیق در  یارت و دیدار برادران نیک سیرت برو یاد به ز ز

مشكالت هستند.3

 نیز مى فرمود:
كنید، كه آنان برادران راه و همراهان تنگه ها هستند.4 یاد مالقات  دوستان نیكوكار را ز

البته دوستان نیک سیرت و نیكوكار دارای نشانه هايى هستند كه به برخى از آن ها اشاره مى شود:

1. تقوا

از جملــه مهم تريــن ويژگى هــای دوســت مناســب تقــوا اســت. مقــام معظــم رهبــری ايــن 

ويژگــى را در ضمــن بيــان خاطــره ای چنیــن توضیــح مى دهنــد:
ما از دورانی كه در قم بودیم، یک رفیقی داشتیم كه از لحاظ معنوی، خیلی من به او دلبستگی داشتم. 
از جلسات ایشان - جلسات دوستانه ی دو نفری، سه نفری كه می نشستیم با هم گعده های طلبگی 
گفتارها و رفتارهای معرفتی او.  یات او، از خلقیات او، از  می كردیم - من خیلی بهره می بردم؛ از معنو
ایشان را سال ها ندیده بودیم؛ چون رفته بود نجف و ما هم كه این جاها مشغول بودیم، سرگرم بودیم. 
 ایشان را دیدم، 

ً
بعد از آن كه من رئیس جمهور شده بودم، ایشان به ایران آمده بود. یک وقت تصادفا

گفتم رفیق! من اآلن به تو احتیاجم بیش تر از آن وقت است. من حاال رئیس جمهورم؛ آن وقت یک 

1 . مجلسی، بحاراألنوار، ج74، ص207.
2 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص249.

3 . شمس الشموس، عطش، ص290.
4 . قاضی، آیت  الحق، ج1، ص196.
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طلبه ی معمولی بودم. قرار گذاشتیم كه هر هفته ای، دو هفته ای یک بار بیاید پیش ما؛ و همین جور 
كدام مسؤولیت مان بیش تر است، نیازمان  یم. هر  هم بود تا از دنیا رفت )رحمة اهلل علیه(. ما نیاز دار
معنوی.1 این جلسات  به  اخالقی،  این جلسات  به  كه غنی ترند، محتاج ترند  آنان  است.  بیش تر 

آيت اهلل سید موسى شبیری زنجانى با اشاره به يكى از مصاديق تقوا مى فرمايد:
امام با عده ای از دوستان خود، مثل آیت اهلل حاج سید احمد زنجانی و حاج میرزا عبداهلل مجتهدی 
كه در آن  كه یكی از شرایطش این بوده  نسی داشتند 

ُ
و مرحوم آقا سید احمد لواسانی و ... جلسه ا

كه بحث علمی در آن نشود.2 غیبت نشود و شرط دیگرش این بود 

2. عقل

كــه در زنــدان موقــت شــهربانى )17صفــر83 ه.ق( بــه  آيــت اهلل شــهید مطهــری در يادداشــتى 

درخواســت يكــى از دوســتان نوشــته ، آورده انــد:
و  معاشرت  دارد،  شگفت آور  اثر  وی  سعادت  در  بالنتیجه  و  اخالق  تربیت  در  كه  اموری  از  یكی 
كه اوالً دارای عقل قوی  كسانی  مجالست با نیكان و صالحان است؛ یعنی مجالست و معاشرت با 

و تجربه ی فراوان و علِم وافر می باشد.
هر  به  است  بدیهی  َماِء.«3 

َ
ُحك

ْ
ال ُمَناَقَشَة  َو َماِء

َ
ُعل

ْ
ال ُمَداَرَسَة ْكِثْر

َ
أ  »َو فرمود:  اشتر  مالک  به   علی

و مجالست  معاشرت  است،  مؤثر  و  مفید  بشر،  در اصالح  و صالحان  نیكان  كه مجالست  نسبت 
ِلالیَماِن.«4  َمْنَساٌة َهَوی

ْ
ال ْهِل

َ
أ َسَة

َ
»ُمَجال فاسد می سازد. علی می فرماید:  را  روح  فاسد،  مردمان 

ّیت  هم نشینی هواپرست را فراموش خانه ی ایمان نامیده است. بسیاری از مغرورها برای خود نوعی ُكّر
كه هم نشینی مردمان فاسد در آن ها مؤثر  و اعتصام فرض می كنند. خیال می كنند در حدی هستند 
نیست؛ مانند آبى كه ُكر است و به مالقات نجس، نجس نمی شود. با خود زمزمه می كنند: »كی شود 

یا به پوز سگ، نجس؟!«5 در
كه»الحزم گرفتن، مساوی نیستند. اما باید دانست  تأثیر قرار  از لحاظ تحت  افراد  كه  شک ندارد 
ین چیزی كه سزاوار است مورد سوء ظن قرار بگیرد، نفس خود انسان است؛  سوءالظن«؛ و سزاوارتر

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 1388/4/3.
2 . سعادتمند، آئین دانشوری در سیره امام خمینی، ص214.

3 . نهج البالغه، نامه 53.
4 . همان، خطبه 86.

5 . مولوی، مثنوی معنوی، دفتر ششم.
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َنْفُسُهَظُنوٌنِعْنَدُه.«1و باید دانست كه تأثیر معاشرت، آن قدر خفی و  َو ُیْمِسىِإّل ل ُیْصِبُحَو ُمْؤِمَنل
ْ
»ال

پنهان است كه هرگز خود شخص متوجه نمی شود؛ همان طور كه انتقال میكروب ها از قبیل میكروب 
ِسل و غیره از شخصی به شخصی، آن قدر مخفی از یک چشم عادی صورت می گیرد كه هیچ كدام 
گفته عارف رومی:  چنین است. چه خوب 

ً
نیز عینا انتقال صفات و روحّیات  از آن ها نمی فهمند. 

كینه ها2«3                     »می روی از سینه ها در سینه ها                 از ره پنهان صالح و 

آيت اهلل سعادت پرور مى فرمايد: 
یزان من! با اهل دل و دنیا دیده ها و پیرمردها بسیار معاشرت كنید كه شما را ُمعین دنیا و آخرت اند.4 عز

3. علم و عمل

هم نشــین شايســته از علــم نافــع برخــوردار و بــه انجــام اعمــال صالــح پايبنــد اســت. ايــن مطلــب 

از پرســش و پاســخ حوارّيــون بــا حضــرت مســیح روشــن مى شــود:

یــُدِف َیز َیُتــُهَو ْؤ ُر ِكُرُكــُماَل
َّ

اِلــُس؟قــال:َمــْنُیذ ج
ُ

وَحاِلَمــْنن ّیــوَنِلعیــىیــاُر ــِتاَلوار
َ
قال

ــه؛5
ُ
ــْمفالِخــَرِةَعَمل

ُ
ِغُبك ُیّرَ  َو َمْنِطُقــُه ــْم

ُ
ِمك

ْ
ِعل

كه هم نشینی نماییم و دوستی  كردند: یا روح اهلل! با  یون حضرت عیسی به ایشان عرض  حوار
كه سه صفت داشته باشد: كنیم؟ حضرت در جواب فرمودند: با شخصی هم نشینی نما 

1. دیدن او تو را به یاد خدا آورد؛
2. سخن او به علم تو بیفزاید؛

3. عمل او تو را به آخرت ترغیب كند.

ــت  ــه رواي ــتناد ب ــا اس ــاب ب ــم انق ــر معظ ــته، رهب ــت شايس ــاری دوس ــای رفت ــن ويژگى ه در بي

ــد: ــاره مى كن ــت اش ــه دو خصل ــادق ب ــام ص ام
ین علی الظاهر  از اخوان، مطلق معاشر َتْیِن.«6 منظور 

َ
ِبَخْصل ْم

ُ
ِإْخَواَنك وا »اْخَتِبُر  :َعْبِد اهلِل ُبو 

َ
أ  

َ
َقال

ید، یا  نیست؛ یعنی آن كسانی كه می خواهید به عنوان برادران خود، افرادى كه با آن ها صداقت دار
گر  َكاَنَتا ِفیِهْم«؛ ا  در آن ها مالحظه نمایید. »َفِإْن  

ً
كنید، این دو صفت را حتما افراد نزدیک، انتخاب 

1 . نهج البالغه، خطبه 176.
2 . مولوی، مثنوی معنوی، دفتر دوم.

3 . خردمند، شهید مطهری، مرزبان بیدار، ص83؛ وافی، نسیم هدایت، ص86-85.
ر، رسائل عرفانی، ص187. 4 . سعادت پرو

کلینی، الکافی، ج1، ص39.  . 5
6 . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج12، ص148.
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گرفتن، از  اْعُزْب.«َعَزَب یعنی فاصله  اْعُزْبُثّمَ َفاْعُزْبُثّمَ
َّ

ِإل این دو صفت در آن ها بود، چه بهتر! »َو
یم هست. از آن ها دورى كنید و رو  ٍة«1 كه در قرآن كر  َذّرَ

ُ
آن ها رو پوشاندن؛ مثل: »ال َیعُزُب َعنُه ِمثقال

َواِتِفىَمَواِقیِتَها«؛ یكی این كه، محافظ نماز 
َ
ل ىالّصَ

َ
بپوشانید! این دو صفت چیست؟»ُمَحاَفَظٍةَعل

گر مطلِق مواقیت مورد نظر باشد، ولو آخر   ا
ّ

باشند در مواقیت. البد، مراد مواقیت فضیلت است؛ واال
كه اهِل نماِز  كار را انجام ندهد، فاسق است. می خواهند بفرمایند  گر كسی این  وقت، این كه خب، ا

در وقت خود باشد؛ یعنی وقت فضیلت. 
 خودمان و بالواسطه این را از ایشان شنیدیم و 

ً
كه مكّررا مرحوم آقاى بهجت )رضوان هلل علیه( - 

گفتند  كردند - می گفتند كه استادشان - علی الظاهر مرحوم آقاى قاضی - به ایشان  دیگران هم نقل 
براى - مثالً - دست یابى  یا  او،  براى نجات  كند، من ضامنم  مراقبت  را  اّول وقت  نماز  كسی  گر  ا
او به درجات باال؛ یک هم چین تعبیرى. بنده یک وقت از ایشان پرسیدم: البد نماِز خوب دیگر؟ 
كند،  را مراعات  این  كسی  گر  ا اول وقت.«  و  با توجه  نماز درست و حسابى،  بله!  گفتند: »خب، 
این. یكی  می رساند؛  توحیدى  باالى  مراتب  به  و  می دهد  عروج  را  انسان  كه  عاملی ست  خودش 
ُیْسِر.«2 صفت دوم هم، صفتی اجتماعی ست. اّولی صفت فردى بود، 

ْ
ال ُعْسِرَو

ْ
ْخَواِنِفىال ِ

ْ
ِبال ِبّرِ

ْ
ال »َو

كه به  كه صفتش این باشد،  كسی باشد  بینه و بین اهلل بود. این دومی، بینه و بین الّناس است. 
برادرانش نیكی می كند؛ هم در ُعسر، هم در ُیسر. حاال این عسر و یسر، چه عسر و یسر خوِد انسان، 
كند؛  كمک  كه  كمک می كند. تنگ دستی دارد، مالی ندارد  ولو در عسر و سختی هم باشد، باالخره 
كمک نماید؛ هم ممكن است مراد، ُعسر و یسر  كند، با آبرو  كمک  بان  ی دهد، با ز

ّ
اّما می تواند تسل

كه حاضرند  كمک شونده؛ چون برخی هستند  كننده باشد، و هم عسر و یسر آن  كمک  خوِد این 
وقتی حال انسان خوب است، وقتی اقبال به سمت كسی هست، به او كمک كنند و محّبت نمایند؛ 
كرد،  اّما به مجرد این كه اقبال از او رو برگرداند، این ها هم رو می گردانند. بله! وقتی اقبال از او ادبار3 
كند و نیكی نماید.4  كمک  این ها هم ادبار می كنند. نه! این جور نباشد؛ در تمام حاالت برادرش به او 

ویژگی های دوست ناشایست

كتاب شريف »منیة المريد« مى فرمايد: مرحوم شهید ثانى در 
كه او را از مسیر تحصیل منحرف می سازند، خودداری  باید طلبه و دانشجو از معاشرت با افرادی 
با  و دانشجو  باید طلبه  كه  ین وظایفی است  از مهم تر افرادی،  با چنین  ترک معاشرت  یرا  ز نماید؛ 

1 . سبأ، آیه3.
کلینی، الکافی، ج2، ص672، ح7.  . 2

کردن. 3 . پشت 
4 . طریق السالمی، مکارم ولیت، ص484 )از احادیث منتخب رهبر معّظم انقالب در شروع درس خارج، 1389/10/21(.
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یژه با افراد نامناسب و ناُمتناجس و باالخص با افرادی كه كم خرد  اهتمام كافی آن را رعایت كند؛ به و
یش را به بطالت صرف می نمایند.1 و تن پرور و تن آسا می باشند و عمر خو

1. غفلت

آيــت اهلل  اســت.  نامطلــوب  دوســت  ويژگى هــای  اصلى تريــن  از  او،  يــاِد  و  خــدا  از  غفلــت 

مى فرمايــد: غافــان  بــا  دوســتى  از  تحذيــر  در   ســعادت پرور
كه  كنید  كنید. با غالفلین مبادا رفاقت  یزان من! رفقای خود را بشناسید، پس از آن رفاقت  ای عز

كار دنیا و آخرت شما را عائق و مانعند!2 شما را معین نیستند به جای خود، ]بلكه[ از 

آيت اهلل بهجت نیز مجالست با كسانى را كه مانع ياد خدا هستند، ناپسند مى داند و مى فرمايد:
كه او را دیدید، به یاد خدا بیفتید، به یاد اطاعت خدا  كه همین  كنید  كسی نشست و برخاست  با 

كه در فكر معاصی هستند و انسان را از یاد خدا باز می دارند.3 كسانی  بیفتید، نه با 

2. انحراف

كــه بايــد بــه   انحراف هــای فكــری و عقیدتــى، آســیب زاترين ويژگــى دوســت نامطلــوب اســت 

كبــر حكمــى زاده4،  شــدت از آن پرهیــز شــود. مرحــوم آيــت اهلل ُبــَدال بــا بيــان خاطــره ای از على ا

ــه محــض اطــاع از انحــراف فكــری او، راه  ــردازد و ب ــد در انحــراف او مى پ ــه نقــش هم نشــینان ب ب

ی را مســدود مى ســازد:  ارتبــاط بــا و
با  و  بودیم  او در یک حجره  با  یه«5  بود. مدتی هم در مدرسه ی »رضو كبر حكمی زاده معّمم  علی ا
عباسقلی  حاج  منزل  به  آن جا  در  و  می رفت  تهران  به  هم  گاهی  داشتیم.  حسنه  روابط  یک دیگر 
كه بیرونی منزل آسید ابوالحسن طالقانی به حساب می آمد،  بازرگان، پدر مهندس مهدی بازرگان 
گاهی هم به  رفت و آمد می كرد. در حاشیه ی این رفت و آمدها، زمینه های انحراف او به وجود آمد. 

یكایى دعوت می شد.  آمر كالج  یا  كلیسا 

1 . وافی، نسیم هدایت، ص172؛ برخوردار فرید، آفات الطالب، ص63.
ر، پندنامه سعادت، ص29. 2 . سعادت پرو

3 . ساعی، به سوی محبوب، ص94؛ وافی، همان، ص170.
یــژه تشــیع انــکار شــده اســت.  رهــای دینــی اســالم، بــه و کــه در آن بســیاری از باو یســنده ی کتــاب »اســرار هــزار ســاله« اســت  4 . َحَکمــی زاده، نو

امــام خمینــی ایــن کتــاب را بــا نوشــتن کتــاب »کشــف الســرار« نقــد کرد.
یه در قم. 5 . مدرسه ی رضو
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با احمد كسروی1 هم ارتباط داشت. چند بار هم، كسروی را با خود به حجره ی ما آورد و از همین جا 
مقدمات آشنایى من هم با كسروی فراهم شد و حّتی قرار شد مجله ی »پیمان« را كه خود او صاحب 

امتیاز آن بود، برای من بفرستد و آن را می فرستاد.
بود:  نوشته  آن  در  و  بود  »كسروی«  یسنده اش خود  نو كه  بود  منتشر شده  مجله  این  در  مقاله ای 
كادمی  یكایى و آ یزی، عضو انجمن آسیایى همایونی لندن و انجمن آسیایى آمر »نگارش: كسروی تبر
كز بیگانه در خارج از كشور بیمناک شدم و پس از آن، دقت  یت كسروی در مرا یكا«. من از عضو آمر
كه انحرافاتی در  كم كم انحرافاتی در مجله دیدم. از زمانی  و حساسیتم را نسبت به او فزونی دادم. 
گاه، از دین مبین اسالم فاصله  كه  كرده اید  این مجله دیدم، برای او نوشتم: شما بالصراحه اعالم 

 اظهار می كنم: هذا فراق بینی و بینک .
ً
ید؛ من هم علنا می گیر

هر چند  بوده اند.  منحرف  دوستان  و  هم نشینان  زندگی حكمی زاده،  در  انحراف  دیگر  زمینه ی   ...  
 اختیاری 

ً
ممكن است اولین برخوردها و ارتباطات با دوستان بد اختیاری نباشد؛ اما تداوم آن قطعا

گر انسان  نسبت به آینده ی دینی خود بى تفاوت نباشد، اوالً، از قرار گرفتن در چنین شرایطی  است. ا
خودداری می كند؛ و ثانیا، در صورت پیش آمدن آن، خود را به نحوی از آن رها می سازد یا برای 
یه  نجات منحرفین و دوستان بد خود تالش می كند. برخوردهای آیت اهلل بدال با »كسروی« و نشر
كه در ضمن خاطرات ایشان ذكر شد، نمونه ای از پیشگیری از انحراف و مقابله با عوامل  »پیمان« 
به  پیوستن  بنابراین،  است.  روشن  ایشان  زندگی  در  آن  مثبت  آثار  كه  است  امر  این  در  تأثیرگذار 

بــوده اســت. احمــد  ایــران و موضــوع مناقشــات بســیاری  یــخ معاصــر  کســروی)1269- 1324ش( از چهره هــای جنجالــی تار 1 . احمــد 
کــه قصــد وی  کتــب خــود بارهــا بــه ایــن موضــوع صریحــًا اعتــراف می کنــد  کشــور ایــران را مــورد هجــوم قــرار داد و در  کســروی، تمــام مذاهــب 
یــژه فرهنــگ  نابــودی تمــام مذاهــب از جملــه مذهــب اهــل ســنت می باشــد. او موضع گیری هــای شــدید در مقابــل اعتقــادات دینــی، بو
ــع  کــه تاب ــه نظــر خــود دیــن جدیــدی  گرفتــه و ب کــه از هــر دینــی، قســمتی از آن را  کــرد  ــرای بنــا نهــادن دینــی جدیــد ســعی  شــیعی داشــت. او ب
یــر ســؤال  کســروی بــا عقایــد ادیــان الهــی بــه شــّدت مخالفــت می کــرد و معــاد، وحــی و معجــزه را ز گــذارد. احمــد  مقتضیــات زمــان باشــد بنــا 
کتاب ســوزی خــود،  می بــرد. وی عــالوه بــر حملــه بــه ادیــان الهــی بــه فرهنــگ و ســّنت ایرانــی هــم هجــوم می بــرد و ضمــن اعتــراف بــه جشــن 
کــه قصــد دارد بــا  کتــاب شــیعی گری از همــان ابتــدا روشــن می کنــد  کســروی در  بــه دفــاع و توجیــه ایــن عمــل زشــت خــود می پــردازد. احمــد 
: بــا 

ً
حملــه بــه معتقــدات شــیعه، خصوصــًا بــه ائمــه اطهار)علیهــم الســالم( و فاطمــه زهرا)علیهــا الســالم(، بــه دو هــدف مهــم خــود برســد: اول

تخریــب شــیعه و عقائــد آنهــا بــرای خــود نــام و رســمی دســت و پــا کنــد. ثانیــًا: بــا اختــالف بیــن شــیعه و ســنی بــه تخریــب اصــل اســالم بپــردازد. 
یــد: کــرده اســت، در مــورد وی می گو کســروی را درک  کــه خــود زمانــه  امــام خمینــی 

کتاب هــای  کــه ســوزاند.  ــود  کتاب هایــی ب کتاب ســوزی ]کــرد[. مفاتیــح  الجنــان هــم جــزو  کســروی آمــد و  کــه  »... یــک دفعــه آدم می بینــد 
کــه ایــن مغــز بســیاری از  ــا یــک مغــزی اســت  ــود ی ــه شــده ب ــود، ولــی آخــری دیوان بردســتی ب یســنده ز کســروی نو عرفانــی را هــم ســوزاند. البتــه 
کســروی آخــری ادعــای  کلمــه ای یــاد می گیرنــد، ادعایشــان خیلــی بــال می شــود.  کــه تــا یــک چیــزی، چهــار تــا  شــرقی ها ایــن طــوری هســتند 

رد پاییــن.« )صحیفــه امــام،  ج13، ص32(  ــال برســد، آن جــا را مــی آو ــه آن ب پیغمبــری می کــرد. نمی توانســت ب
و ســرانجام در ســال 1324 در تهــران بــه دســت یکــی از اعضــای فدائیــان اســالم کشــته شــد. )تلخیــص از ســایت اســالم کوئســت نــت، نمایــه 

کــد بایگانــی 38871( شــخصیت و دیدگاه هــای احمــد کســروی، 
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یشه ای در درون او داشته است؛ چه آن كه بى دلیل افراد به هم  دوستان بد و ادامه ارتباط با آن ها، ر
ْنِضمام.«1  ِ

ْ
ُةال

َّ
ُةِعل ْنِخّیَ لّسِ

َ
دل نمی بندند و با هم مأنوس نمی گردند. »ا

گــودرزی2 نیــز بــه روشــنى مشــاهده مى شــود. در مــورد  هم نشــینى بــا دوســتان منحــرف، در ســقوط 

ی آمــده اســت: نقــش دوســتان در تشــديد انحراف هــای و
كند،  طی  شدیدی  شكل  ب-ه  را  قهقرایى  سیر  گودرزی،  می شد  موجب  كه  هم  دیگری  عامل 
گرم  گودرزی خیلی   با خارج در تماس بود، با 

ً
كه دائما باره ی او بود. یک نفر  مبالغه های اطرافیان در

كه می زد، آن فرد از او تمجید می كرد و می گفت افكارت بسیار جدیدند  گودرزی  هر حرفی  گرفته بود. 
كه از سید علی محمد باب حمایت  كـنی! شبیه بـه عوامل خارجی ای بود  و تو باید این ها را تبلیغ 

كردند.3

شرایط و محدوده های دوستی

كــه بــدون رعايــت آن هــا،  دوســتى و رفاقــِت زيبنــده بــا افــراد، محــدود بــه اصــول و ضوابطــى اســت 

نــه تنهــا نتیجــه ی مطلوبــى از دوســتى حاصــل نمى شــود، بلكــه ممكــن اســت آســیب هايى نیــز 

بــه همــراه داشــته باشــد. پــاره ای از ايــن ضوابــط عبــارت اســت از: 

1. رعایت ضوابط شرعی و اخالقی

كنــار درس و بحــث، بــه تفريــح هــم عاقــه داشــت. در جوانــى،  حضــرت امــام خمینــى در 

روزهــاى جمعــه بــا طــاب بــراى تفريــح از شــهر خــارج مى  شــدند؛ امــام قبــل از حركــت مى فرمــود: 

بــه چنــد شــرط بــا شــما بيــرون مى  آيــم:

1. نماز را اّول وقت بخوانیم؛
كسى غیبت نشود.4 2. در تفريح از 

1 . ابوترابی، اسرار حسن عاقبت و سوء عاقبت، ج2، ص200-198.
ردن بــه مبــارزه مســلحانه و  گــروه پــس از روی آو یســتی فرقــان. اعضــای ایــن  ر گــروه ترو گــودرزی بــا نــام مســتعار »عبــاس«، بنیان گــذار  کبــر  2 . ا
کــد 17601( گــروه فرقــان،  رهــای متعــدد، در ســال 1359ش دســتگیر و اعــدام شــدند. )آرشــیو مرکــز اســناد انقــالب اســالمی، پرونــده  انجــام ترو

ر،  ر با حجت السالم و المسلمین سیدهادی خسروشاهی«، نشریه یادآو گفت وگوی یادآو 3 . »تأمالتی در اندیشه و عمل فرقه ی فرقان در 
رقی ص21. ر، پاو زی طلب، ترکیب التقاط و ترو ش6-8، ص55-56؛ رو

یــخ:  کــد خبــر: 363538، تار یــح«،  4 . خبرگــزاری حــوزه، »سلســله خاطــرات تبلیغــی اســتاد قرائتــی: دو شــرط امــام خمینــی بــرای تفر
.1394/9/14
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حاج آقــا حســین قمــى، در دوســتى، بــر رفاقــت صحیــح فوق العــاده پايبنــد بــود و رفیــق را تــا 

كــه حــدود اســامى اجــازه مــى داد و هرگــز حاضــر نبــود بــه خاطــر دوســتى،  جايــى دوســت داشــت 

ضوابــط شــرعى را بــه هیــچ مقــدار و تحــت هیــچ عنوانــى زيــر پــا بگــذارد. بارهــا مى فرمــود: 
من تا دِر جهنم با رفیق هستم؛ ولی به خاطر رفاقت داخل جهنم نمی شوم!1

گفتــه شــد، ســید مهــدی هاشــمى  آغــاز لغزش هــای اخاقــى و نشــنیده  ــر  كــه پيش ت همــان  طــور 

گرفتــن هشــدارهای بــزرگان در مراقبــت از زبــان را عامــل و نقطــه  ی مهمــى در انحــراف خــود و 

گفتــن )آن هــم  كــه غیبــت پشــت ســر علمــا و بعــد دروغ  دوســتانش مى دانــد و معتقــد اســت 
كــه ســبب ايــن انحراف هــا شــد. 2 گناهانــى بــود  كــه بــرای مبــارزه الزم بــود( از  كتیكــى  دروغ هــای تا

گام آنــان را بــه فــرو غلطیــدن در  گام بــه  يجــى و  نكتــه ی قابــل توّجــه آن كــه شــیطان بــه صــورت تدر

كــرده و بــه فرجــام دروغ،  كار خــود را از غیبــت شــروع  كــرده اســت. آنــان  منجــاِب تباهــى دعــوت 

قتــل و... رســانده اند.

2. رعایت مرزهای دوستی

كــه انســان نبايــد تمــام اســرار و مســائل پنهانــى خــود را بــا دوســتان خويــش در  پرواضــح اســت 

ــواده و اطرافیــان و نیــز اهــداف و برنامه هــای  ــای زندگــى خــود، خان ــان را از زواي میــان بگــذارد و آن

كنــد. امــام علــى مى فرماينــد: گاه  خويــش آ
َما؛3

ً
وَنَبِغیَضَكَیْوما

ُ
ْنَیك

َ
َما،َعَىأ

ً
ْحِبْبَحِبیَبَكَهْونا

َ
أ

یش، حد نگه دار؛ شاید كه روزی دشمن تو شود. در دوستی با یار خو

3. رعایت مالحظات سیاسی

گرفتــه شــود تــا از بــروز  در ارتبــاط صمیمانــه بــا افــراد، الزم اســت پيامدهــای سیاســى آن نیــز در نظــر 

كســانى بودنــد  تى از ايــن دســت پيش گیــری شــود. مرحــوم آيــت اهلل خوشــوقت از جملــه  مشــكا

كــه پــس از مشــاهده ی نشــانه هايى از آفــات سیاســى و اثــر نبخشــیدن تذكــرات الزم، ارتبــاط خــود 

گلشن ابرار، ج2، ص184. 1 . حاجیانی، عنصر فضیلت و تقوا، ص80؛ جمعی از پژوهشگران، 
2 . ابراهیم زاده، داستان یک مرداب، ص31-30.

3 . نهج البالغه، حکمت 268.
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را تــداوم نمى بخشــیدند. نقــل شــده اســت: 
خود  مجالس  كثر  ا در  و  می رفتند  خوشوقت  آیت اهلل  مجالس  و  مسجد  به  مرتب  آقایان  از  یكی 
از  را  این فرصت  استفاده می كنم. شما هم  آقای خوشوقت  از حاج  به طور مستمر  بنده  می گفتند: 
دست ندهید. تا می توانید از ایشان استفاده كنید. آیت اهلل خوشوقت هم در مجالس روضه ی همان 
آقا حاضر می شد، تا این كه بعضی از چهره های سیاسی در این مجلس روضه ی ایشان ورود پیدا 
كردند. از همین رو، حاج آقای خوشوقت به آن آقا تذكر دادند كه حضور این چهره ها در مجلس شما، 
یژه جوانان، جنبه ی تأیید از طرف شما را دارد، آن ها را راه ندهید؛ اما ایشان گفتند:  در ذهن مردم به و
گفتند:  كه آن ها را راه ندهم. مجلس روضه ی امام حسین است. آیت اهلل خوشوقت  نمی توانم 
كنید؛ واال تأیید باطل به هر نحوی  ید، پس مجلس خودتان را تعطیل  گر نمی توانید مانع آن ها شو ا
كردند.1 كلی قطع  حرام است. اما ایشان قانع نشدند و آیت اهلل خوشوقت ارتباط خود را با وی به طور 

4. اجتناب از وابستگی

كه هیچ گاه نبايد  كه در مورد مرز دوستى ها بايد بدان توجه داشت، اين است  نكته ی ديگری 

در دل دادگى و دل بستگى به دوستان افراط شود. توضیح اين كه برخى عوامل روحى و عاطفى، 

كه  است  حال  اين  در  و  مى شود  جوانان  از  بعضى  در  بى پناهى  و  تنهايى  احساس  موجب 

يشه يابى و عاج مشكل خويش،  ممكن است فرد،  به جای انجام رفتاری منطقى و معقول و ر

كماالت آنان در ذهن خويش، آنان را اليق عشق ورزی تلقى  كردن  به افرادی پناه ببرد و با بزرگ 

كمبودهايشان را ناديده انگاشته  نمايد؛ در نتیجه، با نگرشى افراطى و متعّصبانه، ضعف ها و 

و به طرز ناصحیحى دل باخته ی آنان شود و درمان تمام دردهای خويش را در ايجاد ارتباط با 

آن ها پنداشته و از دست دادن آنان را موجب تمامى مشكات خويش بداند ... .

گفتنى  كسى دچار مشكات عاطفى و نیازمنِد درِد دل و راز  گر  كه ا البته بايد توجه داشت 

آنان  از  خود،  مشكل  عاج  برای  و  برگزيند  را  كارآزموده  مشاوران  مى تواند  است،  ديگری  با 

كردن با جوانى هم سن و سال، هر چند لذت بخش است و به ظاهر  كمک بگیرد. درد و دل 

كه  يادی منجر خواهد شد و همان طور  موجب امیدواری مى گردد؛ ولى در نهايت به مشكات ز

1 . عسگری، پناهگاه طوفان، ص130-129.
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نمونه های عینى به ما نشان مى دهد، نتیجه ای جز پشیمانى و حسرت نخواهد داشت.1

5. هماهنگی و یک دلی

از  ديگر  مواردی  بيان  به   ،صادق امام  از  روايتى  نقل  با   خامنه ای آيت اهلل  حضرت 

محدوده های دوستى مى پردازد كه در اين جا ذيل عنوان هماهنگى و يک دلى جمع شده است: 
گر این خطوط  كه ا ِبُحُدوِدَها«؛ َصداقت2 مرزهایى دارد 

َّ
َداَقُةِإل وُنالّصَ

ُ
َتك

َ
ِبىَعْبِداِل:»ل

َ
»َعْنأ

كه آثار فراوان شرعی و برادرى شرعی بر آن مترّتب است،  اصلی و این مرزها وجود داشت، صداقتی 
َداَقِة«؛ حاال  ىالّصَ

َ
َشْىٌءِمْنَهاَفاْنُسْبُهِإل ْو

َ
ُحُدوُدأ

ْ
َكاَنْتِفیِهَهِذِهال  نه!»َفَمْن

ّ
مترتب خواهد شد؛ و اال

كند. گر تمام حدود هم نبود، باید بعضی از این خطوط و مرزها باشد تا صداقت صدق  ا
َك

َ
ِنَیُتُهل

َ
َعال یَرُتُهَو وَنَسِر

ُ
ْنَتك

َ
َهاأ

ُ
ل ّوَ

َ
َداَقِةَفأ ىَشْىٍءِمَنالّصَ

َ
َتْنُسْبُهِإل

َ
ْنِفیِهَشْىٌءِمْنَهاَفال

ُ
ْمَیك

َ
َمْنل »َو

َواِحَدًة«؛ اّول این كه ظاهر و باطنش با تو یكسان باشد. این جور نباشد كه در ظاهر اظهار دوستی كند؛ 
اّما در باطن با تو دشمن باشد؛ یا این كه دوست نباشد یا حّداقل خیر تو را نخواهد. این اّولین شرط 
ینت توست،  َو َشْیَنَك َشْیَنُه«؛ دوم این كه آن چه را ز ْیَنُه  َز ْیَنَك  َز ْن َیَرى 

َ
أ اِنی 

َ
الّث صداقت است. »َو 

گر شما به مقام علمی دست می یابید یا كار  ینِت خود بداند؛ آن چه عیب توست، عیب خود بداند. ا ز
گر - خداى  ینت بداند. ا ینت براى شماست - این را براى خودش ز برجسته اى انجام می دهید - كه ز
كه موجب عیب شماست، این را عیب  كارى یا عملی - در شما هست،  نكرده - چیزى - صفتی، 
 آثارى بر این مترتب است كه می كوشد آن را برطرف كند یا پنهان نماید. این جور 

ً
خودش بداند. طبعا

نباشد كه منتظر بماند تا شما لغزشی پیدا كنید و از این لغزش خوشحال شود. صداقت این نیست! 
یاستی دست  گر به قدرتی، حكومتی و ر ا «؛ سوم این كه، 

ٌ
َمال

َ
ل َو َیٌة

َ
ْیَكِول

َ
َرُهَعل ُتَغّیِ 

َ
ْنل

َ
أ اِلَثُة

َ
الّث  »َو

برخی  نكند.  تغییر  نشود،  تو عوض  با  ثروت مند شد، وضعش  و  كرد  پیدا  مالی دست  به  یا  یافت 
این گونه اند دیگر. با آدم رفیقند؛ اّما به مجرد این كه به مال و منالی، پولی، زندگی  و چیزى می رسند، 
اصالً آدم را نمی شناسند. از این قبیل هم آدم هایى را دیده ایم. این جور نباشد! داشتن مال و مقام او 
ُهَمْقُدَرُتُه«؛ چهارم این كه، 

ُ
َتَنال

ً
َیْمَنَعَكَشْیئا

َ
ْنل

َ
اِبَعُةأ الّرَ را عوض نكند، وضعش را با تو تغییر ندهد. »َو

یغ نكند. خدمتی می تواند بكند، كمكی، وساطتی، توصیه ا ى، هر  كار از دستش برمی آید، از تو در هر 
ِهَىَتْجَمُع َخاِمَسُةَو

ْ
ال كار می تواند براى تو انجام دهد و خیرى به تو برساند. از این امتناع نكند! »َو

َباِت«؛3 پنجم این كه، در نكبت ها و روی گردانی هاى دنیا تو را 
َ
ك ُیْسِلَمَكِعْنَدالّنَ

َ
ْنل

َ
أ

َ
ِخَصال

ْ
َهِذِهال

ره حوزه، مسائل اخالقی، ش12، ص50-54؛ وافی، نسیم هدایت، ص175-174. 1 . سری نشریات مرکز مشاو
2 . در این روایت به معنای دوستی ا ست.

کاشانی، الشافی فی العقاید و الخالق و الحکام، ج1، ص651. 3 . فیض 
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كردى؛ انواع و اقسام  گر به مشكلی دچار شدى، به بیمارى  دچار شدى، یا سختی  پیدا  رها نكند. ا
سختی ها دیگر - حاال در زمان ما مالحظه می كنید سختی هاى سیاسی، اقتصادى، حیثیتی و همه 
یم می بینیم كه در دوران های گذشته این ها را نمی دیدیم، لیكن حاال  چی هست دیگر. انواعش را دار

كمک نماید.1 جلِو چشم ماست. امتحان ها فراوان است - تو را رها نكند و 

درباره ی آيت اهلل العظمى بروجردی نقل شده است: 
كرمانشاه  وقتی مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردى، حضرات آقایان اشرفی، جبل العاملی و امام را به 
فرستاد، آنان در اولین اقامه ی نماز جماعت در آن شهر، ابتدا شهید اشرفی اصفهانی را جلو انداختند 
تا پشت سر او نماز بخوانند. ایشان ابتدا نپذیرفت؛ ولی باآلخره او را وادار به اقامه ی نماز جماعت 
یر بار تقاضاى  كردند. به هنگام نماز مغرب و عشاء، باز آن دو، وى را جلو انداختند؛ ولی دیگر او ز
ید. در  مصرانه ی آن دو نرفت و چنین پیشنهاد فرمود: هر شب باید یكی از شما به اقامه ی نماز بپرداز
ید و نمازتان را به فرادا بخوانید. آن ها به ظاهر قبول كردند كه به خانه  غیر این صورت به خانه تان برو
بازگشته و نمازشان را به تنهایى بخوانند؛ ولی پس از شروع نماز، آن دو به شهید اشرفی اصفهانی 
اقتدا كردند. آن روز گذشت؛ ولی باآلخره با اصرار شهید اشرفی اصفهانی آن دو مجبور شدند هر یك در 
 عجیب بود. روزى مرحوم 

ً
یكی از اوقات نماز، اقامه ی جماعت كنند. هماهنگی و یك دلی آنان واقعا

گرم آن سه با  حجت االسالم فلسفی به آن شهر آمد. پس از دیدن روابط آنان و هماهنگی و ارتباط 
یك دیگر، سخت به حیرت افتاد. آن گاه این نحوه ی ارتباط را با افتخار براى مردم كرمانشاه بیان كرد 
یرا كه رفتار عاطفی و احترام آمیز فوق ،  و آن را افتخار]ی[ براى حوزه پنداشت و به راستی چنین بود؛ ز

قدرت فوق العاده اى براى شیعیان و عزت روحانیت و منطقه ی غرب كشور پدید آورد.2

ح( استفاده از موعظه ی حسنه

ــازنده ای در  ــیار س ــش بس ــت، نق ــب اس ــد و مناس ــات مفی ــرات و بيان ــارت از تذك ــه عب ك ــه  موعظ

گونــه مواعــظ  رشــد معنــوی طلبــه دارد و طلبــه بايــد از هــر موقعیتــى بــرای بهره بــرداری از ايــن 

 ،ــا نقــل و توضیــح روايتــى از امــام صــادق كنــد. حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای ب اســتفاده 

اهمیــت بهره گیــری از مواعــِظ ســودمند را چنیــن متذكــر مى شــود:

َزاِجٌرِمْنَنْفِسِه؛َو ِبِه؛َو
ْ
ُهَواِعٌظِمْنَقل

َ
ْنل

ُ
َیك ْ

َ
    حضرت امام جعفر صادق فرمودند: »َمْنل

1 . طریق السالمی، مکارم ولیت، ص478 )از احادیث منتخب رهبر معّظم انقالب در شروع درس خارج، 1389/10/20(.
یخی، فرهنگی، مذهبی تخت فولد، »عطاءاهلل اشرفی اصفهانی«. 2 . سایت مجموعه تار
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كه موجب مى شود انسان بتواند  ُهِمْنُعُنِقه.«1 اولین چیزی  َنَعُدّوَ
َ
یٌنُمْرِشٌد،اْسَتْمك ُهَقِر

َ
ْنل

ُ
َیك ْ

َ
ل

كند و مانع بشود از تصرف دشمن و  كه مراد، شیطان است - ايستادگى  در مقابل دشمنش - 

ِبِه«؛ از قلب خود واعظى برای خود داشته باشد. 
ْ
كه[ »َواِعٌظِمْنَقل تسلط دشمن، ]اين است 

اين كه  بهترين وسائل  از  يكى  را نصیحت مى كند، موعظه مى كند.  انسان  بيدار،  قلِب متذكر 

كند در موعظه ی خود، همین دعاهاست؛  كند به موعظه ی خود و فّعال  انسان، قلب را وادار 

دعاهای مأثور - صحیفه ی سجاديه و ساير دعاها - و سحرخیزی. اين ها دِل انسان را به عنوان 

ِبِه.«
ْ
يک ناصح برای انسان قرار مى دهد. اول اين است: »َواِعٌظ ِمْن َقل

كننــده ای، هشــدار  كننــده ای، منــع   َزاِجــٌرِمــْنَنْفِســِه«؛ از دروِن خــود يــک زجــر   ]دوم اين كــه[ »َو

یــٌنُمْرِشــٌد«؛ يک دوســتى، همراهى  ــُهَقِر
َ
ــْنل

ُ
َیك ْ

َ
ل گــر ايــن دو تــا نبــود، »َو دهنــده ای داشــته باشــد. ا

كــه چنان چــه  كــه ايــن، ســومى اســت -  كنــد -  كنــد، راهنمايــى  كنــد، بــه او كمــک  كــه او را ارشــاد 

ــرد،  ــت بگی ــودش را در دس ــِس خ ــار نف ــد و مه كن ــت  ــودش را هداي ــت خ ــان نتوانس از درون، انس

 ــُماَلَّ ُرُك ِكّ
َ

ــْنُیذ ــد: »َم ــه فرمودن ك ــى  ــد. همین ــته باش ــى داش ــد، همراه ــته باش ــتى داش ــد[ دوس ]باي

ــْن  ُه ِم ــُدّوَ ــَتْمَكَن َع ــود، »اْس ــم نب ــن ه ــر اي گ ــدازد. ا ــدا بين ــاِد خ ــه ي ــما را ب ــدار او ش ــه دي ك ــُه«؛2  َیُت ْؤ ُر

كــرده اســت  ط 
ّ
كــرده اســت؛ دشــمِن خــود را مســل ُعُنِقــه«؛ خــود را در مقابــل دشــمِن خــود مطیــع 

كــه ســوار بشــود. ]منظــور از[ دشــمن، همــان شــیطان اســت. اين هــا  گــردن خــود،  بــر خــود و بــر 

كننــده ی انســان،  كنــد. بهتريــن نصحیــت  الزم اســت. از درون خــود، انســان خــود را نصیحــت 

كســى انســان را نصیحــت  گله منــد نمى شــود. هــر  خــود انســان اســت؛ چــون از خــودش، انســان 

ــودش  ــان، خ ــود انس ــا خ ــود؛ ام ــد مى ش گله من ــان از او  ــد، انس ــد باش ــن او تن ــدری لح ــر ق گ ــد، ا كن

ــا  ــودش را؛ اين ه ــد خ كن ــرزنش  ــد، س كن ــت  ــودش، مام ــه خ ــد ب ــنام بده ــد؛ دش كن ــت  را نصیح

گــر نبــود، آن  كنــار اين هــا، يــا بــه جــای اين هــا، ا كنــد. در  كنــد، زجــر  خیلــى مؤثــر اســت. موعظــه 
كنــد انســان را.3 كــه دســتگیری  وقــت دوســت، رفیــق، 

کاشانی، همان، ص652. 1 . فیض 
2 . مجلسی، بحاراألنوار، ج1، ص20.

3 . پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، شرح حدیث توسط مقام معظم رهبری در ابتدای جلسه درس خارج فقه، 1389/10/26.
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نمونه هایی از مواعظ شفابخش

ــرده  ــاِی م ــر دل ه گ ــه احیا ك ــته  ــا و وارس ــان پارس ــودمند عالم ــِظ س ــى از مواع ــا نمونه هاي در اين ج

اســت، ارائــه مى شــود:

1. درِک محضِر خداوند

امام خمینى در موعظه ی جاودانه ی خود فرمودند: 
عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت خدا نكنید.1

عامه طباطبايى مى فرمود: 
كه حجره ای در مدرسه ی هندی بخارایى معروف در نجف  یكی از دوستان مرحوم آقای قاضی - 
كرده بود. ... مرحوم قاضی هم روزها  گذار  داشت - به مسافرت رفته و حجره را به مرحوم قاضی وا
نزدیک مغرب می آمدند در آن حجره و دوستان ایشان نیز می آمدند و نماز جماعتی بر پا می شد؛ و 
كراتی داشتند. گردان حدود ده نفر بودند. آقای قاضی تا دو ساعت از شب می نشستند و مذا مجموع شا
باره ی توحید افعالی صحبت می كردند.   یک وقتی در داخل حجره نشسته بودیم و آقای قاضی در
باره ی توحید افعالی و توجیه آن بودند كه در این میان، مثل این كه سقف  ایشان گرم سخن گفتن در
كرد و  یختن  كه راه بخاری بود، چیزی با صدای هاّر هاّر شروع به ر پایین بیاید، از آن سوی اتاق 
یزد، لذا همه  كه سقف می ر كردند  گردان تصّور  گرفت. شا گرد و غبار فضای حجره را  سر و صدا و 
كرده و برای بیرون  گردان دِم در ازدحام  برخاستند و من نیز برخاستم. تا دِم حجره رسیدیم، دیدم شا
كه مسأله ی مهّمی نیست و سقف خراب  را عقب می زنند. در این حال معلوم شد  رفتن هم دیگر 
نشده است. همه برگشتیم و سر جاهای خود نشستیم و با این كه خرابى از باالی سر ایشان )آقای 
قاضی( شروع شده بود، مرحوم آقا هیچ حركتی نكرده و بر سر جای خود نشسته بودند. ... در این 

هنگام، آقا فرمود: بیایید ای موّحدین توحید افعالی!
 تحقیق به عمل آمد و 

ً
یند. بعدا گردان منفعل شدند و معطل ماندند كه چه جواب گو     بله همه ی شا

معلوم شد، آن خرابى به علت اتصال مدرسه به مدرسه دیگر است و در اثر خراب شدن سقف بخاری 
حجره ی آن مدرسه، سر و صدا و گرد و غبار از راه بخاری ایجاد شده است2

آيت اهلل مصباح يزدی نیز توّجه به خدا را راه میان ُبر مى داند و مى فرمايد:
به  باشد، همین توجه  از همه چیز بیش تر  اثرش  راه میان ُبر حساب می شود و شاید  كه  آن چیزی 

1 . »نکات اخالقی از محضر امام خمینی«، مجله مبلغان، ش116، خرداد و تیر 1388.
2 . حسینی طهرانی، مهر تابان، ص318-319؛ دفتر انتشارات انصاری، فریادگر توحید، ص127-126.
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از  یم،  باطنی دار و  از نعمت های ظاهری  ما  كه همه ی هستی مال اوست. آن چه  این  و  خداست 
یت و هر هنر دیگری  موقعیت های اجتماعی، كماالت روحی، علمی، هوش، استعداد، فراست، مدیر
كه خدا به عنوان امانت به ما داده و در همین عالم هم  یم، همه ی این ها نعمت هایى است  كه دار
1».

ً
ٍمَشْیئا

ْ
َمِمنَبْعِدِعل

َ
َیْعل

َ
ْیال

َ
ُعُمِرِلك

ْ
ِلال

َ
ْرذ

َ
ىأ

َ
ِإل

ُ
نُیَرّد مّمَ

ُ
گرفته شود... .»...وَِمنك ممكن است از ما 

ايشان هم چنین مى فرمايد: 
كنیم و در شبانه روز، برای مدتی  كه برای خود برنامه ای تنظیم  كار است  یكی از راه های ساده، این  
یش را از همه غیر از خدا قطع نماییم. این كار ممكن  جای خلوتی را انتخاب و توجه كنیم. توجه خو
است كه با دعا، نماز، مناجات، قرائت قرآن یا مانند آن باشد. مهم این است كه فراموش نكنیم كه خدا 
حاضر است، ما را می بیند و پیوسته به ما لطف دارد و از صمیِم قلب، از گناهان خود استغفار كنیم و 
به قدری كه میسر است، این برنامه را ادامه دهیم تا بتوانیم به الطاف خدا در آن عالم امیدوار باشیم.2

عده ای به ديدار آيت اهلل حاج شیخ محمدتقى بافقى رفتند، يكى از آن ها تعريف مى كرد، 

فرمودند:  و  كردند  بلند  را  سرشان  گهان  نا بودند.  كت  سا ايشان  و  بوديم  نشسته  آقا  نزد  مدتى 
كنیم،  گر ما خدا را باور  یم و دیگر چیزی نفرمودند. ا كه ما خدا را دار كنیم  رفقا! بیایید از امروز باور 

كارمان درست می شود.3

گردانش خیلــى احتــرام مى گذاشــت و او را بــر ديگــران ترجیــح مــى داد. او   عالمــى بــه يكــى از شــا

گفــت: ايــن پرنده هــا را در  گردان پرنــده ای داد و  را مامــت نمودنــد. آن عالــم نیــز بــه هــر يــک از شــا

كــرده و آوردنــد؛  گردان پرنده هــا را ذبــح  كنیــد. فــردا همــه ی شــا كــه احــدی نبینــد، ذبــح  جايــى 

گفــت: شــما  گرد  گرد پرنــده را ســر نبريــده بــود. اســتاد از او علــت را پرســید و شــا ولــى آن شــا

كــه رفتــم، ديــدم خداونــد متعــال مــرا  كــس شــما را نبینــد. هــر جــا  كــه هیــچ  يــد  فرموديــد جايــى برو

گفــت: بــه ايــن علــت او را بــر  كــرد و  گردان ديگــر  گفــت و رو بــه شــا مى بينــد. اســتاد بــه او احســنت 

یــَن
َ
ــما

ُ
ُهــَوَمَعك شــما ترجیــح مــى دادم؛ زيــرا در همــه جــا خداونــد را ناظــر اعمــال خــود مى دانــد. »َو

كــه باشــید.«5 ُكنــُت؛4 و خداونــد بــا شماســت، هــر جــا  مــا

1 . حج، آیه5.
2 . مصباح یزدی، بر درگاه دوست، ص255-254.

3 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص479.
4 . حدید، آیه4.

5 . برخوردار فرید، همان، ص152.
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    آيت اهلل آقا مرتضى تهرانى، از علمای تهران مى فرمود:
گفت:  با مرحوم پدرم در خدمت آقا شیخ مرتضی ]زاهد[1 نشسته بودیم. ایشان پدرم را صدا زد و 

میرزا!  آقای 
پدرم گفت: بله آقا. 

بر روی چشم هایمان و  گذاشته ایم  را  آقای میرزا! ما دست های خودمان  آقا شیخ مرتضی فرمود:  و 
ید، دست هایت را از روی چشم هایت بردار  ییم چرا خدا را نمی بینیم؟! یكی نیست به ما بگو می گو

و بعد ببین آیا عالم را خالی از خداوند می توانی ببینی؟!2

2. مطالعه ی آیات الهی

ــان  ــد. انس ــد مى دان ــانه های خداون ــا را نش ــد و آن ه ــام مى نه ــت« ن ــتى را »آي ــای هس ــرآن پديده ه ق

گويــا قــرآن همــه ی عالــم را آينه هــای  كســى مى بينــد بــه يــاد او مى افتــد.  هنگامى كــه تصويــری از 

الهــى در آن هــا ظهــور پيــدا مى كننــد و  كمــاالت و رحمت هــای  كــه  خــدای متعــال مى دانــد 

كنــد.  ــه خــدای متعــال و اســما و صفــات او توجــه پيــدا  ــد ب ــن اشــیا مى توان انســان در آينــه ی اي

كــه انســان از افــكار روزمــره و احیانــا نفســانى و شــیطانى جــدا  تفكــر در آيــات الهــى باعــث مى شــود 
كنــد.3 شــده، بــه عالــم نــور توجــه پيــدا 

3. مطالعه ی روایات

 كه روزی در مســیر راه به عامه طباطبايى حجت االســام و المســلمین قرائتى نقل مى كند 

ــه  ــاد مطالع ي ــوار را ز ــار األن ــود: »بح ــان فرم ــد. ايش كن ــت  ــرا نصیح ــتم م ــان خواس ــوردم. از ايش برخ
يــد«.4 كنیــد و از روايت هــای آن ســاده نگذر

4. عبرت پذیری

حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای، عبرت پذيــری را موضــوع يكــى از مباحــث اخاقــى خــود قــرار 

داده و مى فرمايــد:

1 . از عرفا و علمای سرشناس تهران.
2 . سیف اللهی، آقا شیخ مرتضای زاهد، ص218.

یخ: 1391/4/21. 3 . پایگاه اطالع رسانی آثار حضرت آیت اهلل مصباح یزدی، درس اخالق در دفتر مقام معظم رهبری، تار
کد مطلب: 2920. 4 . سایت مرکز مدیریت حوزه های علمیه، »توصیه های استاد عالمه طباطبایی«، 
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ِعیُدَمْنُوِعَظِبَغْیِرِه.«1 وَجَزة:»الّسَ ُ َفاظرسولالالْ
ْ
ل
َ
وِمْنأ

كنــد،  بــاز  بــه ديگــران  گــر انســان چشــم عبــرت را  همــه ی زندگــى سرشــار از عبرت هاســت. ا

گیــری  بســیاری از حقايــق عالــم بــر او روشــن مى شــود. مــراد از روشــن شــدن حقايــق، مثــل فرا

ــن  ــى آورد. اي ــت م ــه دس ــم ب
ّ
ــا تعل ــد آن را ب ــد و بع ــزی را نمى دان ــان چی ــه انس ك ــت  ــات نیس معلوم

يک جــور فهمیــدن اســت! از آن مهم تــر اين كــه، چیزهايــى بــرای انســان روشــن اســت و جلــوی 

از آن هــا درس  تأّمــل و ژرف انديشــى دربــاره ی آن هــا نمى كنــد و  چشــم انســان اســت. انســان 

كنیــد يكــى ش همیــن مــردن اســت! مــردن! همــه ی  نمى گیــرد. اين هــا آن عبرت هاســت! فــرض 

آحــاد انســان ايــن مرحلــه را طــى مى كننــد؛ يعنــى از ايــن حیــات و نشــئه ی مــاّدی و جســمانى 

يــم و عالــم دشواری ســت - عالــم  كیفیــات آن خبــر ندار كــه از  كــرده و مى رونــد در عالمــى  عبــور 

كــس  گــون. ايــن را همــه فى الجملــه مى دانیــم و هــر  گونا غربــت، عالــم حســاب، عالــم مشــكات 

ــور -  ــه ج ــرد و زن - هم ــودک و م ك ــوان و  ــر و ج ــد، از پي ــادی مى بين ي ــراد ز ــود اف ــر خ ــدت عم در م

ــد  كــه همــه دارن ــه ايــن مســیری  ــه اين ك ــه ب ــرای مــا چیــزی عــادی مى شــود. تنّب كــه رفتنــد. ايــن ب

كجــا وارد مى شــويم؟ چــه  كنیــم.  مى رونــد، بــرای مــا هــم هســت؛ مــا هــم بايــد از همیــن جــا عبــور 

كــرد؟ غربــت  يــم؟ چــه كار مى شــود آن جــا  دســتاويزی بــرای حیــات ســعادت مندانه در آن جــا دار

كــرد؟ اين هــا  ــد برطــرف  ــه قیامــت. چه جــوری باي ــا برســد ب ــرزخ را ت نشــئه ی آخــرت را، نشــئه ی ب

نــكات مهمى ســت! چنان چــه بــه ايــن امــور بينديشــیم، ممكــن اســت در رفتــار مــا، عملكــرد مــا، 

يــم. موعظــه  كان زندگى مــان اثــر بگــذارد. غالبــًا توّجــه ندار مســیر زندگــى مــا و تصمیم گیری هــای 

گیــری و عبــرت ايــن اســت.  شــدن، فرا

كــه  كريــم، بســیاری از امــور واضــح را -  شــما هــم ماحظــه مى كنیــد خــدای متعــال در قــرآن 

كــرد، انســان مى بينــد  كــه برجســته  جــزو واضحــات اســت - بــه شــكلى برجســته مى كنــد و بعــد 

ا
َ
َقَمــِرِإذ

ْ
ــمِسَوُضحاهــا«؛2 شــمس و خورشــید و نــور خورشــید.»َوال

َ
چــه چیــز مهمى ســت. »َوالّش

کاشانی، الشافی، ج1، ص824. 1 . صدوق، من ل یحضره الفقیه، ج4، ص377؛ فیض 
2 . شمس، آیه 1.
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كرديــم ببینیــم، اين هــا مى آينــد مى رونــد. خــب يــک تأّملــى بايــد  َتالَهــا.«1 مــا همین طــور عــادت 

كــم اســت؟  فــى بــر اين هــا حا
ّ
كــرد. ايــن رفــت و آمــد طبــق چــه قانونى ســت؟ چــه قاعــده ی اليتخل

كــه  كجــا ناشــى شــده؟ همــه ی اين هــا نــكات اســت! حكمتــى  ــف از 
ّ
ايــن قاعــده ی اليتخل

خــدای متعــال در قــرآن ذكــر مى كنــد، مصاديقــش را بيــان مى نمايــد و مى گويــد اين هــا حكمــت 

ــب  ــت! خ ــات اس ــان واضح ــر انس ــه نظ ــه ب ك ــت  ــت! چیزهايى س ــل اس ــن قبی ــه از اي ــت. هم اس

كــه به وســیله ی ديگــری موعظــه شــود؛  كسى ســت  حــاال عبــرت بگیريــم.  فرمــود: خوشــبخت آن 

كــه در زندگــى بــرای افــراد پيــش مى آيــد،  يعنــى همیــن، عبــرت بگیــرد. مى بينیــم چیزهايــى 

چگونــه در مرحلــه ی امتحــان قــرار مى گیرنــد؟ چطــور برخــى در امتحــان پيــروز مى شــوند؟ چطــور 

برخــى در امتحــان مــردود مى گردنــد؟ چطــور برخــى از موقعیت هــا اســتفاده ی درســت مى كننــد؟ 

كنیــم؛ البتــه بــا  چطــور برخــى موقعیت هــا و فرصت هــا را از دســت مى دهنــد؟ اين هــا را نــگاه 

ديــدی بــاز. ايــن را بــرای خــود وســیله ی موعظــه قــرار دهیــم؛ يعنــى از ايــن درس بگیريــم! به جــای 

ی احساســات خودمــان، نــه! به جــای  كســى زمیــن خــورد، دلمــان خنــک شــود و رو اين كــه وقتــى 

كــه عامــل چــه بــود، عامــل ايــن زمیــن خــوردن، عامــل ايــن اعتــا و اوج چــه بــود،  كنیــم  ايــن توجــه 

كنیــم. ايــن مضمــون، حاصــل ايــن  چگونــه شــد و مــا چقــدر مى توانیــم از ايــن فرصت هــا اســتفاده 
كام اســت!2

5. آزادگی

عامه طباطبايى نقل مى كند:
در اّیام تحصیل كه در نجف بودم، مدتی ارتباط با ایران به سختی برقرار بود كه موجب فقدان زمینه ی 
ما مشكالت  برای  از سال،  نیمی  در  هوا  گرمی  رفاه می شد. عالوه،  اولیه ی  كمبود وسایل  و  مالی 
بیشتر فراهم می كرد. به همین جهت، روزی خدمت استادم، آیت اهلل قاضی رسیدم و غصه ی دل 
یى آن چنان  گو كردم،  كه از خدمت استاد مراجعت  گفتم. ]ایشان نصایحی فرمودند.[ آن گاه  به او 
گونه ماللی ندارم و مضمون پند ایشان را به صورت شعری درآوردم: كه در زندگی هیچ  سبک بارم 

1 . همان، آیه  2.
2 . طریق السالمی، طراوت بندگی: شرح احادیث اخالقی رهبر معظم انقالب اسالمی، ص95-93.
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ید            خار غم اندر دل ما می خلید     دوش كه غم پرده ما می در
         در بر استاد خرد پیشه ام             طرح نمودم غم و اندیشه ام

كاو به كف آیینه تدبیر داشت             بخت جوان و خرد پیر داشت      
                گفت كه در زندگی آزاد باش!            هان! گذران است جهان، شاد باش!

      رو به خودت نسبت هستی مده!             دل به چنین مستی و پستی مده!
 زانچه نداری ز چه افسرده ای؟!             وز غم و اندوه، دل آزرده ای؟!

گر ببرد ور بدهد دست اوست             ور ببرد ور بنهد ملک اوست  
  ور ِبِكشی یا بُكشی دیو غم             كج نشود دسِت قضا را قلم

     آن چه خدا خواست همان می شود             وآن چه دلت خواست نه آن می شود1

هم چنیــن از سفارشــات مرحــوم آيــت اهلل حــاج ســید احمــد زنجانــى )پــدر آيــت اهلل ســید موســى 

شــبیری زنجانــى( بــه فرزندانــش چنیــن اســت: 
یرا یكی از  در زندگانی هرچه می توانید آزاد و راحت باشید تا روزگار به خوشی و راحتی بگذرانید؛ ز
افرادی را كه گرفتار بیماری كبر و غرور بود، دیدم كه از اوضاع درونی خود شكایت داشت و می گفت: 
كه  شب ها خوابم نمی برد. فكر نمی گذارد خواب به چشمم بیاید. ]كدام فكر؟ همین فكر موهومات، 
تر از من بنشیند یا جلوتر از من برود! این گونه غصه و اندوه، خواب را بر چشم من  فالنی چرا باال

كرده است[.  حرام 
ید هر كه میل دارد،   لذا سفارش من این است كه این گونه افكار و موهومات ]را[ بر خود راه ندهید! بگذار
گر خواست جلوتر از تو راه برود، برود. در بند این  گونه مسائل مباشید!2 تر از تو بنشیند، بنشیند. ا باال

گذشت زمان  .6

كاظم به هشام مى فرمايند:  رهبر معّظم انقاب با توضیح فرازی از وصايای امام 

ــَكَمْوُقــوٌفَو
َ
ــَواَبَفِإّن َ ج

ْ
ــُهال

َ
ل

َ
ِعــّد

َ
أ َیــْوٍمُهــَوَو ّیُ

َ
َماَمــَكَفاْنُظــْرأ

َ
ــِذیُهــَوأ

َّ
اِمــَكال ّیَ

َ
ــُحأ

َ
ْصل

َ
َیــاِهَشــاُم!أ

ــٌةَقِصیــَرٌة.3
َ
یل ْهــَرَطِو

َ
الّد ْهِلــِهَفــِإّنَ

َ
أ ْهــِرَو

َ
َمْوِعَظَتــَكِمــَنالّد

ْ
ُخــذ مســؤولَو

كنــون مقابــل تــو مى باشــد. امــروز از همــه ی روزهــای  كــه هــم ا شايســته ترين روزهــا، روزی ســت 

گیــرد،  گرچــه ممكــن اســت مايــه ی تأّســف قــرار  گذشــته  زندگــى تــو بهتــر و شايســته تر اســت. 

کد مطلب: 115788. 1 . سایت راسخون، »سیره عملی عالمه طباطبایی«، 
2 . برخوردار فرید، آفات الطالب، ص142-143؛ وافی، نسیم هدایت، ص402.

3 . ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص391.
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گرچــه بايــد  كنــد؛  طوری كــه زمــان حــال را از يــاد ببــرد. آينــده هــم  اّمــا نبايســتى اهّمیــت پيــدا 

كــه حــال حاضــر را از يــاد مــا ببــرد. نبايــد  كنــد  كــرد؛ اّمــا نبايــد مــا را بــه خــود مشــغول  برنامه ريــزی 

گرفــت. بزرگ تريــن موعظــه،  ــه موعظــه  ــه و اهــل زمان ــد از زمان ــرود. باي گذاشــت وقــت از دســت ب

گذشــت زمــان انجــام مى دهنــد. برخــى  كــه مــردم در قبــال ايــن  كاری ســت  گذشــت زمــان و 

گذشــِت  گاهانــه بــا  بى توّجهــى مى كننــد، برخــى غافانــه مى گذرنــد و برخــى نیــز مســؤوالنه و آ

زمــان مواجــه مى شــوند.1 

7. رعایت انصاف

توصیه ی اخاقى  مرحوم آيت اهلل سید محمد الهى، شناخت حق و رعايِت انصاف است:
- حق را بشناس تا مردان حق را بشناسی! 

- آن چه به خود روا می داری، به دیگران بپسند؛ و آن چه به خود روا نمی داری، به دیگران روا مدار!2

ــد و  ــات الهــى مى دان ــر اســرار آي ــوف ب ــز رعايــت انصــاف را شــرط وق ــادی نی آيــت اهلل محمــد بيدآب

يــد: مى گو
یان تا  بان را در میدان بیان، سرگردان مدار! كه از ز غیبت نكن! تهمت َمِنه! حسد مبر! بخل َمورز! و ز
بان، یک نقطه مسافت بیش نبود و َمحرم به نقطه  ای ُمجرم می شود. چشم از باطل بپوش و گوش  ز
به غیر حق مده! در هر قدمی و َدمی، ذكری و فكری به جا آر و مراقبه از دست مگذار! آن چه بر خود 
َماالُمؤِمُنون

َ
نپسندی، به هیچ كس مپسند و آن چه برای خود خواهی، برای همه بخواه تا به سّر »ِاّن


َ

ل كدام است »َو نَفَعُهم« 
َ
كه »َخیرُالّناِسا َكَنفٍسَواِحَدة« پى بری و بدانی  ِاخَوة«3 و به رمز »الُمؤِمُنون

اس«4 چیست و چه معنا دارد.5 َیرَحُمالّنَ
َ

َیرَحُماُلَمنل

8. خودشناسی

خداشناســى  در  آن  نقــش  و  خودشناســى  ضــرورت  بــر  كیــد  تأ بــا   ســعادت پرور آيــت اهلل 

مى فرمايــد:

1 . طریق السالمی، مکارم ولیت، ص449 )از احادیث منتخب رهبر معّظم انقالب در شروع درس خارج(.
2 . شمس الشموس، الهیه، ص164.

3 . حجرات، آیه 10.
کنز العّمال، ج3، ص163. 4 . متقی، 

5 . بیدآبادی، حسن دل، ص31.
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كس به هر مقدار به  كه شناختن خدا در خودشناسی است. هر  یزان من! خود را بشناسید  ای عز
یِق آفاق است یا انفس و هر دو در انسان  یرا خداشناسی یا از طر خود آشنا شد، به خدا آشنا شود؛ ز

موجود است.1

9. توجه به فقر ذاتی خود

كــه بايــد  مرحــوم آيــت اهلل ســعادت پرور انســان را سراســر فقــر و خــدا را ســرمايه ی زندگــى او مى دانــد 

كنــد: آن را حفــظ 
گر خوب دقیق شود، در سراسر وجود و زندگی خود، فقر ذاتی را می یابد.2 یزان من! بشر ا ای عز

یزان من! سرمایه ی زندگی هر كسی خداست. این گوهر گرانبها را از دست ندهید كه درمی مانید!3 ای عز

10. تالش گری

حفظ ارزش های انسانى و سرافرازی در دنیا بدون زحمت ممكن نیست. حضرت امام مى فرمايد:
بخواهید ارزش انسانی خودتان را حفظ كنید، زحمت دارد. نمی شود كه انسان در خانه اش بنشیند 
و ارزش های انسانی محفوظ باشد. هر كه در خانه می نشیند و اعتزال4می كند، توسری هم می خورد؛ 
شدن!  آدم  دارد  زحمت  ید،  بشو آدم  می خواهید  كه  شمایى  نیست.  آدم  دیگر  كه  نمی فهمد  لكن 

می خواهید سرفراز در دنیا باشید، این زحمت دارد، بى خود نمی شود! 
تحت  از  بخواهید  گر  ا ید!  ندار ارزش  هم  پول  یک  ید.  ندار ارزش  دیگر  بكنید،  را  آن ها  نوكری  گر  ا
ید و خودتان باشید، این ارزش دارد. یک ارزش انسانی است، یک شرافت  سلطه ی همه بیرون برو
انسانی است. این زحمت دارد، این گرانی دارد، این كمبود دارد، این جهاد دارد، این دفاع دارد، این 
شهادت دارد، این برای ارزش انسانی است. همین است كه انبیا برای او كار كردند. همین است كه 
گر آن هم فكر می كرد كه زحمت دارد، اصحاب او هم با آن كمی  امام حسین برای او كشته شد. ا
فكر می كردند زحمت دارد كه  نمی توانستند یک هم چو انقالبى را به جا بیاورند كه تا حاال هم اثرش 

باقی مانده است؛ ولی وقتی برای خدا شد، زحمت كم می شود.5

كار و تاش برای ابديت و سعادت خطاب به ايشان چنین  آيت اهلل بنابى در ترغیب طاب به 

ر، پندنامه سعادت، ص24. 1 . سعادت پرو
2 . همان، ص48.

ر، رسائل عرفانی )مجموعه یازده رساله عرفانی، ص191.(. 3 . سعادت پرو
گوشه گیری.  . 4

5 . امام خمینی، صحیفه نور، ج18، ص216.
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مى گويد: 
طلبه خودش را به جای یك كارگر معمولی بگذارد. كارگر با این كه عامی است، نه درس اخالق دیده 
كالم خبر دارد و نه از آیات الهی و احادیث معصومین چندان اطالعی  و نه از فقه، عرفان و 
انجام  مفید  كار  ساعت   9 یا   8 حداقل  كه  می كند  مسؤولیت  احساس  آن قدر  همه،  این  با  دارد؛ 
می دهد. كارگر برای به دست آوردن نانی حالل، این گونه با جان و دل تالش می كند. چه می شود كه 
كند  كار  كارگر ببیند؟! البته نه برای نان حالل، بلكه برای ابدیت و سعادت  طلبه خودش را مثل آن 
كم كاری قانع  گر این اندیشه را در سر داشته باشد، چگونه به  و رهرو راه امامان  باشد. طلبه ا

كرد؟!1 خواهد شد و روزگارش را با بطالت سپری خواهد 

11. اغتنام فرصت ها

آيت اهلل سعادت پرور مى فرمايد:
یزان من! در جوانی عوض آن كه به فكر معیشت پیری باشید، به فكر خود باشید. ملكات و  ای عز

كنید.2 كنید تا در پیری از آن استفاده  سرمایه های معنوی برای خود تهیه 

غنیمــت شــمردن دوران طايــى طلبگــى از جملــه توصیه هــای شــهید مطهــری نیــز بــه 

شــمار مــى رود:
مطلب دیگرى كه در این جا هست، این است كه اساس تربیت در انسان، باید بر شكوفا كردن روح 
م فرق می كند. بعضی دوره ها 

ّ
یا نه؟ مسل نظر فرق می كند  این  از  آیا دوره هاى مختلف عمر  باشد. 

تناسب و موقعیت بسیار بهترى براى شكوفا شدن استعدادها دارد. همین دوره ی بعد از هفت سالگی 
كه در احادیث هم به آن عنایت شده كه از آن به بعد، به تربیت بچه توجه بشود - از هفت سالگی 
تا حدود سی سالگی - دوره ی بسیار مناسبی است براى شكوفا شدن روح از نظر انواع استعدادها: 
كسی،  ین دوران عمر هر  استعداد علمی، استعداد دینی و حتی استعداد اخالقی؛ و لهذا جزء بهتر
همان دوران محصل بودن اوست؛ چون هم اوان روحش، یك اوان بسیار مناسبی است و هم در این 
كه روز به روز بر معلومات، افكار، اندیشه، ذوقیات و عواطفش  اوان، در یك محیطی قرار می گیرد 

افزوده می شود. 
براى طلبه ها این دوره ی طلبگی یك یادگار بسیار خوب و عالی است. كسانی كه چندسالی طلبگی 
كرده اند، تا آخر عمر از خوشی هاى دوران طلبگی یاد می كنند، با این كه در این دوران از نظر شرایط 

1 . حسین خانی، نقش تربیتی مدیران، ص 198.
ر، رسائل عرفانی، ص193 2 . سعادت پرو
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 در وضع خوبى نیستند و در اواخر عمر در شرایط خیلی بهترى هستند. در آن دوره، 
ً

مادى معموال
 در فقر و بى چیزى و مسكنت می باشند؛ منتها چون همه در یك سطح هستند، ناراحتی ندارند. 

ً
غالبا

گر در این دوره، انسان از   دوره ی بالندگی انسان است؛ و ا
ً
دوره ی خیلی خوبى است؛ چون واقعا

یانی است كه نمی شود گفت صددرصد در سنین بزرگی و در  نظر علمی و معنوى محروم بماند، یک ز
پیرى جبران شدنی است.1

گفتــاری نیــز محقــق  موعظــه ی حســنه، محــدود بــه زمــان و مــكان معیــن نبــوده و لزومــًا بــه صــورت 

نمى شــود، بلكــه مواعــِظ رفتــاری از جملــه مؤثرتريــن نصايــح محســوب مى شــود. در مــورد آيــت اهلل 

ربانــى شــیرازی آمــده اســت:
ّبانی شیرازى براى مبارزه، زمان و مكان خاصی را نمی شناخت، به محض  كه آیت اهلل ر از آنجایى 
ورود به زندان، تصمیم گرفت اقامه ی نماز صبح را رسمیت بخشد؛ چرا كه از مقررات زندان این بود 
كه نماز خواندن براى افراد مذهبی، ده دقیقه قبل از طلوع آفتاب و پیش از بیدار باش رسمی است و 
یم براى این كه ثابت كند كه كلیه ی زندانیان ضد امنیت )سیاسی( ماركسیست هستند، این استثنا  رژ
ّبانی جهت ادامه ی مبارزه بود.  را نیز از بچه مذهبی ها لغو كرده بود. این سوژه ی خوبى براى آیت اهلل ر
بر همین اساس، او طی مشورتی با برخی از آقایان حاضر در زندان، پیشنهاد اجراى مراسم نماز صبح 

یب رسید. در اول وقت شرعی به طور دسته جمعی را داد كه به اتفاق آرا به تصو
به دنبال آن قرار شد كه زندانیان مذهبی و نمازخوان، در ساعت چهار صبح، درست اول اذان صبح 
به یك باره بیدار شوند و علی رغم قانون زندان، به انجام مراسم نماز بپردازند. زندانیان مذهبی كه به 
واسطه ی گرمی هوا در حیاط زندان می خوابیدند، آن شب در كنار یك دیگر و نزدیك به هم خوابیدند 
تا بتوانند با هماهنگی بیشتر به اجراى برنامه هاى پیش بینی شده بپردازند. در سحرگاه آن روز، در 
گرفتن به سوى شیرهاى  كرده بودند، دسته جمعی برخاستند و براى وضو  حالی كه یك دیگر را بیدار 

كردند. آب حركت 
ین زندان كه انتظار چنین حركت مقدسی را از سوى زندانیان نداشتند، با اخطارها و تهدیدهاى  مأمور
كه  كه با مقاومت زندانیان روبه رو شدند و دیدند  گرفتن باز دارند  پى خواستند آن ها را از وضو  پى در
كنده از ایمان براى انجام عبادت  گرفته و با دلی آ چگونه عده اى زندانی، تهدیدهاى آن ها را نادیده 

و اقامه ی نماز تا پاى جان ایستاده اند.2

حضــرت آيــت اهلل بهجــت نیــز بــه منظــور تبیيــن عینــى اهمیــت اســتفاده از فرصت هــا در 

1 . مطهرى، مجموعه  آثار، ج 22، ص557.
گلشن ابرار، ج2، ص634. 2 . جمعی از پژوهشگران، 
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جلســه ای فرمودنــد: 
با آن تجارت  كار نمی زنند. بعضی  َمثل ما َمثل پولداران است. بعضی پول را ذخیره می كنند و به 
كار  به  آنان كه  ولی  می شود؛  افزوده  آن ها  سرمایه  به  روز  به  روز  لذا  و  می بندند  كار  به  و  می كنند 

شود!  تمام  سرمایه  تا  می كنند  مصرف  آن  از  آن قدر  نمی بندند، 
 این عمر سرمایه ای است كه خداوند به ما عنایت فرموده است. بعضی از ما از آن استفاده می كنیم 

یم تا از دستمان می رود!1 گاهی به آن اعتنایى ندار و بعضی استفاده نمی كنیم، بلكه 

ــا خــدا اشــاره  ــرای خلــوت و مناجــات ب ــر اســتفاده از فرصت هــا ب آيــت اهلل حســن زاده آملــى نیــز ب

مى نويســد: و  مى كنــد 
یزان وقت نیست، دیر می شود! به انتظار ننشینید. انسان با حدود پنجاه سال عمر، می خواهد  عز
كم كم مزاج جواب می دهد؛ البته با مزاج مخالفت نكنید. ثلِث آخر شب  خودش را برای ابد بسازد. 
گشته است. در شب خلوت  تلطیف  و هوا  یرا غذا هضم شده  ز برای خلوت بسیار خوب است؛ 

نس با عالم غیب و ملكوت به بار می آورد.2
ُ
كه ا داشته باشید 

12. رعایت زّی طلبگی

يســتى و رعايــت زّی  مرحــوم آيــت اهلل مجتهــدی بــا نصايــح خــود، همــواره طــاب را بــه ساده ز

و مى فرمــود: بــر مى انگیخــت  طلبگــى 
كه چرا پیاده حركت می كنید و سوار  كنار خیابان راه می رفت. علت را از او پرسیدند  عالمی هر روز 
ید. گفت: مردم باید ما را ببینند. بله، این علمای گران قدر باید گاهی گوشه ی خیابان  ماشین نمی شو
راه بروند كه مردم در دین محكم شوند و فكر نكنند كه همه ی علما ُپست و مقام دارند و سوار ماشین 
گر ماهری بودند! و نكته ی  گیرشان نیامده، و اال شنا ضدگلوله می شوند؛ و این ها در این مدت آب 
دیگر این كه لباس ساده و بدون تجمل بپوش و زاهدانه زندگی كن تا با دیدن شما و هم چنین شنیدن 
گر قیافه ات یا صحبت هایت، مردم را به یاد خدا  صحبت های شما، مردم به یاد خدا بیفتند؛ ولی ا

كه مردم از دین زده نشوند!3 نمی اندازد، اصاًل پیش مردم نرو 

13. زیارت قبرستان

آيــت اهلل ســعادت پرور، رفتــن بــه قبرســتان  های مســلمانان را وســیله ی تذكــر دانســته و بــر آن 

1 . شمس الدین، حدیث دلتنگی، ص150.
2 . محیطی، صراط سلوک، ص89؛ واحد پژوهش انتشارات هنارس، شیخ خرابات، ص136-135.

3 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص469.
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كیــد مى كننــد: تا
ین  یزان من! از رفتن به قبرستان های مسلمین در هر شهری كه بودید، مضایقه ننمایید كه بهتر ای عز

ر است؛ ولی حتی المقدور تنها بهتر است )به حساب تذّكر بیش تر گرفتن(.1 مذّكِ

مرحوم آيت اهلل محمدحسین حسینى طهرانى مى نويسند: 
از مرحوم آیت الحق آیت اهلل العظمی حاج میرزا علی آقا قاضی )رضوان اهلل علیه(، افراد بسیاری از 
یارت اهل قبور می رفت و  كه ایشان بسیار در وادی الّسالم2 نجف برای ز كردند  تالمذ ایشان نقل 
یارتش به دو و سه و چهار ساعت به طول می انجامید و در گوشه ای می نشست به حال سكوت،  ز
كه این طور به حال  گردها خسته شده و بر می گشتند و با خود می گفتند: استاد چه عوالمی دارد  شا

سكوت می ماند و خسته نمی شود.
 مرد خوبى بود، مرحوم آیت اهلل حاج شیخ محمدتقی 

ً
 عالمی بود در تهران، بسیار بزرگوار و مّتقی و حّقا

گردان سلسله ی اول مرحوم قاضی در قسمت اخالق و عرفان  آملی )رحمة اهلل علیه(، ایشان از شا
كه مرحوم قاضی دو سه ساعت در وادی  كه من مدت ها می دیدم  بوده اند. از قول ایشان نقل شد 
یارت كند و برگردد و به قرائت فاتحه ای، روح مردگان  الّسالم می نشینند. با خود می گفتم انسان باید ز
كه باید به آن ها پرداخت. این اشكال در دل من بود؛ اّما به  كارهای الزم تر هم هست  كند.  را شاد 
گردان استاد. مدت ها گذشت و من هر روز  ین رفیق خود از شا احدی ابراز نكردم؛ حتی به صمیمی تر
برای استفاده از محضر استاد به خدمتش می رفتم تا آن كه از نجف اشرف عازم بر مراجعت به ایران 
كسی از آن  شدم و لیكن در مصلحت بودن این سفر تردید داشتم. این نیت هم در ذهن من بود و 
كتاب  كه بودم، در طاقچه پایین پای من  مطلع نبود. شبی بود می خواستم بخوابم. در آن اطاقی 
كشیده می شد. با  كتاب ها   پای من به سوی 

ً
كتاب های علمی و دینی. در وقت خواب، طبعا بود، 

كتاب ها درست مقابل  گفتم برخیزم و جای خواب خود را تغییر دهم یا نه، الزم نیست؛ چون  خود 
گفت وگوی با  كتاب نیست. در این تردید و  گرفته، این هتک احترام به  تر قرار  پای من نیست و باال
كه به محضر استاد مرحوم قاضی  خود، باالخره بنا بر آن گذاشتم كه هتک نیست و خوابیدم. صبح 
كردن به سوی  ید و پا دراز  كردم، فرمود: علیكم السالم. صالح نیست شما به ایران برو رفتم و سالم 
از  فرمود:  فهمیده اید؟  كجا  از  آقا شما  گفتم:  زده،  بى اختیار هول  احترام است.  كتاب ها هم هتک 

وادی الّسالم فهمیده ام.3

ر، پندنامه سعادت، ص57. 1 . سعادت پرو
2 . بزرگ ترین قبرستان جهان در نجف اشرف.

3 . حسینی طهرانی، معادشناسی، ج2، ص266.
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گرايــش، بايــد عمل گــرا نیــز باشــد و بــا توجــه  طلبــه، در تربيــت خــود، افــزون بــر انگیــزه، شــناخت و 

كــرده، آن چــه آموختــه، در رفتارهايــش نمــود داشــته  كــه بــرای خــود ترســیم  بــه اهــداف عالــى 

باشــد. در ذيــل، بخشــى از ايــن جنبه هــای رفتــاری بيــان و نمونه هايــى از ســیره و ســخن علمــا و 

ــزرگان نقــل مى شــود. ب

الف( نظم و انضباط
رعايــت نظــم و انضبــاط از جملــه لــوازم اصلــى توفیــق در مســیر طلبگــى اســت. اهمیــت و ابعــاد 

گــون نظــم، محــور ايــن موضــوع را تشــكیل مى دهــد. گونا

اهمیت نظم و ابعاد آن

كیــدی  حضــرت امــام خمینــى بــر اهمّیــت نظــم و نقــش اساســى آن در موفقّیــت طــاب تأ

ــد: ــژه داشــته و بيــان مى دارن وي
یک و روزهای  كنون روزهای آخر عمرم را می گذرانم و دیر یا زود از میان شما می روم، ولی آینده ی تار ا
گر خود را اصالح نكنید، مجّهز نگردید و نظم و انضباط را در  سیاهی برای شما پیش بینی می كنم؛ ا
ید، در آتیه  - خدای نخواسته - محكوم به فنا خواهید بود.  امور درسی و زندگی خود حكم فرما نساز
تا فرصت از دست نرفته و دشمن بر همه ی  شؤون دینی و علمی شما دست  نیافته، فكری كنید؛ بیدار 
ید! در مرحله ی اّول، در مقام تهذیب و تزكیه ی نفس و اصالح خود برآیید؛ مجهز  ید؛ به  پا خیز شو
ید دیگران بیایند و حوزه ها  ید و نگذار ید؛ در حوزه های علمیه نظم و انضباط برقرار ساز و منظم شو

را منظم كنند.1

1 . امام خمینی، جهاد اکبر، ص45.
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كــم ســاخته  كامــًا دقیــق، نظــم را در زندگــى و فّعالیت هــای درســى حا ــه صــورت  ايشــان خــود ب

يــس حاضــر مى شــدند و از اين كــه بيش تــر اوقــات، طاب،  بودنــد. امــام در موعــد مقــّرر، جهــت تدر

بــه طــور نامنظــم بــه جلســه ی درس آمــده و در امــور زندگــى بى نظــم بودنــد، رنــج مى بردنــد! ايشــان 

گوشــزد مى شــدند و مى  گفتنــد:  گــون، ايــن نكتــه را بــه طــاب  گونا دائمــًا بــه مناســبت های 
كه در زندگی  یش را از آب بیرون بكشند  گلیم خو كسانی توانستند به جایى برسند و  در این دنیا 

انضباط داشتند.1 و  نظم 

كــم ســاخته  گرد امــام، نظــم را بــر فعالیت هــای خــود حا آيــت اهلل نــوری همدانــى نیــز بــه عنــوان شــا

كارهــا و اين كــه ايشــان بــراى  ى در  كــه بــا ايشــان آشــنايى بيشــترى دارنــد، از نظــم و كســانى  اســت. 

كــرده، ســخن مى گوينــد. ايشــان در ايــن زمینــه  كارهــاى خــود، برنامــه ی دقیقــى تنظیــم  هــر يــک از 

مى گويــد:
بنده از آغاز زندگی، به لزوم داشتن برنامه و رعایت نظم در زندگی ایمان داشتم و دارم و اعتقادم بر این 

است كه رمز موفقیت و پیشرفت در زندگی، در سه مقوله خالصه می شود: نظم، جدیت و استقامت.2

درباره ی برنامه ی روزانه ی آيت اهلل نوری همدانى آمده است:
كه قبل از دمیدن فجر، از خواب بیدار شده و به عبادت و تهجد  آقا برنامه شان این طورى است 
صبحانه،  صرف  بعِد  می پردازند.  صبح گاهی  ورزش  به  هم  صبح  نماز  از  بعد  و  می شوند  مشغول 
یس ایشان است. دیدار با مردم و اقامه ی نماز جماعت ظهر و  مطالعه و تحقیق، برنامه ی قبل از تدر
عصر و پاسخ به پرسش هاى علمی و دینی مراجعین و دیدارهاى خصوصی، چه با مردم عادى و چه 
كه از مدت ها قبل روش معظم له بوده است،  با مسؤولین نظام، همه و همه با نظم و ترتیب خاصی 

به موقع و سر وقت انجام می پذیرد.3

در ادامه به برخى از جلوه ها و ابعاد متنوع نظم در زندگى طلبه اشاره مى شود:

گردان،  یــس امــام خمینــی بــه نقــل از شــا ران تدر 1 . روحانــی، نهضــت امــام خمینــی، ج1، ص3؛ فراهانــی، سلســله  مــوی دوســت: خاطــرات دو
دوستان و منســوبین، ص110-109.

گلشن ابرار، ج6، ص451. 2 . جمعی از پژوهشگران، 
3 . همان.
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1. آراستگی ظاهر

كــه آن حضــرت در آينــه، نــگاه و مــوی ســر را صــاف  در احــواالت رســول خــدا آمــده اســت 

مى كــرد و شــانه مــى زد و بســا بــه آب نــگاه مى كــرد و مــوی ســر را مرتــب مى ســاخت. نــه تنهــا بــرای 

ــرای يارانــش نیــز خــود را مى آراســت و مى فرمــود:  كــه ب ــواده ی خــود،  خان
كه برای دیدن برادران از خانه بیرون می رود، خود را آماده و  خداوند دوست دارد بنده اش هنگامی 

آراسته نماید.1

مرحوم آيت اهلل نصراهلل شاه آبادی مى گويد: 
حضور  پدرم2  محضر  در  علم  یای  جو طلبه های  عنوان  به  زمان  آن  در  كه  مراجعی  تمام  میان  از 
گنگ  می یافتند، امام با آن كه سی و چند سال سن داشتند، از همه جوان تر بودند. در خاطره های 
یف می آوردند و  كودكی ام، این نكته را به خوبى به خاطر دارم كه ایشان زودتر از همه ی حاضران تشر
كه ایشان، سیدی بسیار مؤّدب، نظیف و مرتب بودند.3 دیرتر از همه می رفتند. هم چنین به یاد دارم 

مصادیق آراستگی

پوشیدن لباس تمیز و سفید

مرحــوم عامــه حســینى طهرانــى در يادداشــت های خطــى خــود در احــوال مرحــوم قاضــى آورده 

اســت:
 خالی 

ً
آقای قاضی به قدری عمامه و پیراهنش تمیز و نظیف بود كه در نیم قرنی كه در نجف بود، ابدا

و یا لكی و یا چركی در آن مشاهده نشد. در نظافت ضرب المثل بود و لباسش در تابستان و زمستان، 
به رنگ سپید بود.4

امــام ]خمینــى[ از ســنین نوجوانــى در رعايــت نظافــت، ضرب المثــل دوســتان بودنــد. موقــع 

گل آلــود  گاهــى تــا زانــوی افــراد، هنــگام عبــور و مــرور  كــه  ِگلــى بــود، بــه طــوری  كوچــه  كــه  بارندگــى 

ــود  گل آل ــان  ــر لباسش كمت ــه  ك ــد  ــت مى نمودن ــا حرك كوچه ه ــل  ــام آرام داخ ــدری ام ــه ق ــد، ب مى ش

گلــى پشــت عبايشــان بــود، عبــا را در اتــاق جلــوی بخــاری مى نهادنــد و  گــر هــم لّكــه  مى شــد؛ و ا

1 . طباطبایی، سنن النبی، بخش آداب معاشرت، ترجمه ی سید علی حسینی، ص136.
.استاد عرفان حضرت امام خمینی ،2 . آیت اهلل محمدعلی شاه آبادی

3 . سعادتمند، آیین دانشوری در سیره امام خمینی، ص36.
4 .  شمس الشموس، عطش، ص98-97.
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كــه در بيمارســتان  ک مى كردنــد. در همیــن روزهــای آخــر  كــه مى شــد آن را بــا دم قاشــق پــا خشــک 

بــر اثــر برخــى داروهــا، لكه هــای زرد بــر لباسشــان مشــاهده مى گرديــد، بــا اشــاره بــه پرســتاران، 
كردنــد.1 كــه بافاصلــه پيراهــن امــام را عــوض  لكه هــا را نشــان دادنــد 

پوشش و ظاهر متعارف

آيــت اهلل مجتهــدی، رعايــت مســائل عرفــى در پوشــش و هیئــت ظاهــری را الزمــه ی طلبگــى 

مى دانســت. ايشــان بــا ذكــر مثــال مى گفــت:
كه یک طلبه ی ساده، یا  موی طلبه یا روحانی نباید خیلی بلند باشد. البته این هم خوب نیست 
یک بچه طلبه، محاسنش را خیلی بلند كند و عمامه ی بزرگ بگذارد؛ یا این كه عمامه را طرف چپ 
یا راست یا عقب یا جلوی سر بگذارد و قسمت های دیگر خالی باشد. ... آخوندی را باید از مراجع 

كه چگونه با وجود علم و تقوا، ظاهری ساده و بى آالیش دارند.2 ید  تقلید یاد بگیر

ايشان هم چنین مى فرمود: 
یر عمامه تا وسط پیشانی  در حرم امام رضا عبور می كردم. دیدم روحانی جوانی، موهایش را از ز
گفت: مدركی هم  گفتم: ببخشید آقا، مثل این كه اصالح شما دیر شده است.  یخته. به او  بیرون ر
گر  ید؟ ا كار خالف، مدرک و سند روایاتی دار كار من خالف است، برای این  گر این  ید؟ یعنی ا دار
ید ارائه بدهید؟ در حالی كه خیلی از موارد هست كه حرام و خالف شرع نیست؛ ولی ُعرف مردم  دار
یر به حرم نمی آیى؟ با وجود  گفتم: چرا با لباِس ز آن عمل را نمی پسندند؛ لذا روی این اصل به او 
این كه برای مردان، فقط پوشاندن عورتین واجب است و پوشاندن بقیه ی بدن واجب نیست. با 
كه مردم از تو ناراحت شوند. پس در طلبگی و  كاری نمی كنی  این وجود، رعایت عرف را می كنی و 
آخوندی هم چنین باش و رعایت عرفیات طلبگی را بكن و كاری كه مراجع و علما و فقها نمی كنند، 

تو هم نكن.3

پاســدار اســالم،  امــام خمینــی«، مجلــه  زمــان در ســیره  یــت  یــزی و مدیر زواره »برنامه ر گلــی  آفتــاب، ج1، ص116؛  پابه پــای  1 . ســتوده، 
ص50.   ،1384 خــرداد  ش282، 

2 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص168.
3 . همان، ص169-168.
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پوشش موّقر

يست و ساده پوش بودند و تاش داشتند خود را با سطح عموم مردم  بسیاری از علما، ساده ز

يست بود و رفتاری بدون آاليش و تكبر داشت؛  سازگار كنند. شهید آيت اهلل مدّرس، بسیار ساده ز

كه مدتى مدّرس در آن جا  كه مراجعین غالبًا ايشان را با متولى مدرسه ی چهار باغ -  گونه ای  به 

كن بود - اشتباه مى گرفتند. به دلیل بى آاليشى و اين كه دارای لباس كرباس، عمامه ای كهنه  سا

كه اشخاص ناشناس برای دست بوسى و ديدار و در  و عبای معمولى بود، بسیار اتفاق مى افتاد 

كه مرد با  واقع عرض حاجت، اشتباهًا به سوی مرحوم سیدالعراقین )میزبان مدّرس در مدرسه( 

هیبت و درشت اندامى بود، مى رفتند و آن وقت آن مرحوم با ماحتى خاص مى گفت: من آقای 

مدرس نیستم و مدرس را به آنان نشان مى داد.1 

كــه »شــايد ســال ها و ســال ها يــک قبــا و لّبــاده داشــتند  دختــر امــام خمینــى نقــل مى كنــد 

كــه فانــى چقــدر ايــن يــک قبــا را مى پوشــد؛ ولــى  كــه همــه بــه صــدا درمى آمدنــد  و مى پوشــیدند 
كســى بــه نظافــت ايشــان در قــم پيــدا مى شــد.2 كــم  كــه شــايد  همیــن يــک قبــا آن قــدر تمیــز بــود 

استعمال عطر

امــام مــدام و در هــر شــرايطى مايــل بودنــد صورتــى آراســته و ســیمايى تمیــز داشــته باشــند. در 

كفش هــای خــود دســتمال مى كشــیدند،  نجــف وقتــى مى خواســتند بــه حــرم مشــرف شــوند، بــر 

كــه  جلــو آينــه رفتــه و محاســن خــود را شــانه مى زدنــد، ســپس عطــر اســتعمال مى كردنــد. هنگامــى 

كوچــه ای عبــور مى كردنــد، رايحــه ی عطــر امــام در آن مســیر، مشــام ها را نــوازش مــى داد. دختــر  از 

امــام مى گويــد: 
وقتی وارد اتاق آقا می شدیم، فضای آن معطر بود. همه نوع عطری مصرف می نمودند. وقتی به حمام 
گل می داد. در  می رفتند، لباس خود را عوض می كردند و چون آن را می آوردند تا شسته شود، بوی 
نجف، وقتی از مسجد یا بارگاه مطهر باز می گشتند و به دلیل گرمی شدید هوا خیِس عرق می شدند، 

یض می كردند. هنگام مشرف شدن به حرم، خود را معّطر می ساختند.3 لباس خود را تعو

1 . باقی، مدرس مجاهدی شکست ناپذیر، ص 200 .
2 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص166.

زنامه اطالعات، ش21658. 3 . رو
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2. نظم حجره و محل زندگی

ــم و مرتــب اســت و البتــه الزمــه ی 
ّ

ــى ديگــر نظــم و انضبــاط در برخــورداری از حجــره ای منَظ
ّ
تجل

آن امــور زيــر اســت:

1-2. مشارکت در سامان دهی به امور حجره

يكى از فضا نقل مى كند:

كــه بــه علــت شــهادت حــاج آقــا مصطفــى -  فرزنــد امــام  فضــای جديــدی  »در ســال 1357 

يــم طاغــوت بــرای شكســتن نهضــت، به  در كشــور بــه وجــود آمــد و انقــاب اســامى اوج گرفــت، رژ

تصــور جدايــى انداختــن بيــن اركان انقــاب، عــده ای از بــزرگان را بــه شــهرهای مختلــف تبعیــد 

كــه بــه همــراه عــده ای بــه »ايرانشــهر« تبعیــد  نمــود. از جملــه ی آنــان، مقــام معظــم رهبــری بودنــد 

يــارت ايشــان بــروم. كــه بــه ز شــدند. مــن در آن ســال، توفیــق يافتــم 

كارهــا را بــا   برخــورد علمــای تبعیــدی بــا هــم بســیار صمیمــى بــود. آنــان چــون دوران طلبگــى، 

كــه نهــار را خدمــت آقــا بوديــم، شســتن ظرف هــا بــه عهــده ی مقــام  كــرده بودنــد. روزی  هــم تقســیم 

كــه بــه جــای ايشــان، بنــده ظرف هــا را بشــويم، معظم لــه  كــردم  معظــم رهبــری بــود. هــر چــه اصــرار 

كار ديگــری را انجــام دهیــد. كار ســهم مــن اســت و شــما مى توانیــد  نپذيرفتنــد و فرمودنــد: ايــن 

 من در آن روز با دقت بر ظرف شستن آقا نظاره كردم. دقت ايشان در تمیز شستن و صرفه جويى 

را  از فرصت استفاده مى كردند و ديگران  بود. معظم له در همان لحظات،  آب، بسیار جالب 
گاه مى نمودند«.1 نسبت به وضعیت زمان و مسائل دينى آ

ی را از ســاير طــاب هــم دوره ی خــود  كــه و جديــت و نظــم، از ويژگــى زندگــى شــهید بهشــتى بــود 

متمايــز ســاخته بــود. شــب قبــل از درس، همــه ی حواشــى مربــوط بــه درس را مطالعــه مى كــرد و در 

ــف نمى كــرد.2 
ّ
گاه از وعــده ی خــود تخل كار حجــره، خصوصــًا پخت وپــز و نظافــت، هیــچ  تقســیم 

یی از خورشید: داستان هایی از زندگی مقام معظم رهبری، ص137. 1 . شیرازی، پرتو
2 . ابراهیم زاده، بهشتی در زمین، ص21.
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2-2. رعایت حقوق هم حجره و سایر طالب

مرحــوم آيــت اهلل ايــازی، مراعــات حــق هم  حجــره را الزم و مزاحمــت بــرای او را مانــع پيشــرفت 

معنــوی قلمــداد مى كــرد و مى فرمــود:
در عالم طلبگی، سعی كنید نسبت به رفقای هم حجره یا حجره های مجاور ستم نكنید، حتی خیلی 
جزئی. و ]به[ هیچ وجه مزاحمت آن ها را فراهم نكنید... . این كار مانع پیشرفت كماالت معنوی شما 

می شود.1 

كــه در مدرســه طلبــه بــود، بــراى آن كــه مزاحمتــى  مرحــوم آيــت اهلل میــرزا جــواد آقــا تهرانــى در ايامــى 

ــا مبــادا  ــا پــاى برهنــه از پله هــا بــاال مى رفــت ت كفش هــاى خــود را در مــى آورد و ب بــه وجــود نیايــد، 
مزاحــم ديگــران شــود.2

 هم چنین مرحوم آيت اهلل سید اسماعیل هاشمى مى گويد:
یى در امور جزئی، مواظب بود خالف شرعی واقع نشود. به  ین العابدین طباطبایى ابرقو آیت اهلل سید ز
خاطر دارم شبی از شب ها، موقع سحر در یكی از حجرات فوقانی مسجد امام برای تهجد برخاستم. از 
مقابل حجره ی آن عالم متقی و ُجرثومه ی تقوا رد شدم. صدای معمولی كفش مرا شنیدند. از حجره 
كفش شما صدا دارد؟ هر قدمی ممكن است فعل ]كار[  كه چرا  بیرون آمدند. مرا موعظه  فرمودند 
حرامی باشد. طالب از مطالعه خسته و خوابیده اند و مزاحمت آن ها جایز نیست. خود آن مرحوم، 

كفش هایى می پوشیدند كه موقع راه رفتن صدایى نداشت.3

ــا هــم در آن  ي كــه ر ــردن رذايــل نفســانى، ]وقــت[ ســحر اســت  ــراى از بيــن ب مناســب ترين وقــت ب

ــد: ــى مى نويس ــى قوچان ــا نجف ــت اهلل آق ــوم آي ــدارد. مرح ــى ن راه
یسمانی  ... در این حجره ی تازه كه حجره هامان وصل به هم بود، از میان طاقچه سوراخ نمودیم و ر
یسمان در حجره ی رفیق بود و یك سر در حجره ی من. وقت خواب، آن  كه یك سر ر كشیدیم  در آن 
یسمان را من به دست خود می بستم كه سحر هر  سر را رفیق به پا یا دست خود می بست و این سر ر
یسمان بیدار كنیم كه  یم، دیگرى را بدون این كه صدایى بزنیم، به توسط همان ر كدام زودتر بیدار شو

مبادا طلبه اى از صداى ما بیدار شود و راضی نباشد!4

1 . امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص95.
گلشن ابرار، ج3، ص470 . 2 . جمعی از پژوهشگران، 

ق، ش29، خرداد و تیرماه 1391.
ُ
گمنام )2(«، دو ماهنامه تربیتی اخالقی ُخل 3 . »قله نشینان معرفت: اسطوره 

4 . نجفی قوچانی، سیاحت شرق، ص198.
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3-2. رسیدگی به امور هم حجره

طــاب الزم اســت در مــورد امــور مــادی و معنــوی هم حجره هــای خــود، حساســیت نشــان داده 

كنــار آن هــا عبــور نكننــد. يــك روز بــه مرحــوم ]آيــت اهلل ســید محمدباقــر[ ُدرچــه اى  و ســاده از 

گفتــه بــود: آن  گردان در وضوســازى از خــود وســواس نشــان مى دهــد. ايشــان  گفتنــد: يكــى از شــا

گرفتــه بــود، عامــه ُدرچــه اى فرمــوده بــود:  كــه در حضــور اســتاد وضــو  فــرد بيايــد وضــو بگیــرد. بعــد 

ــازش  ــون نم ــود. چ ــوده ب ــه نم ــرش را اقام ــر و عص ــاز ظه ــم نم ــم! او ه ــوان ببین ــازت را بخ ــاال نم ح

گفتنــد: آقــا! ايشــان مــى رود وضويــش را تكــرار مى كنــد و نمــازش را اعــاده  خاتمــه يافــت، طلبه هــا 

كنــد و  يــد تــا آفتــاب غــروب  ى را در حجــره نگــه دار گفتــه بــود: و مى نمايــد. آيــت اهلل ُدرچــه اى 
وســواس از ســرش بيفتــد.1

3. مصادیق نظم درسی

کالس درس حضور به موقع در 

بــه موقــع در جلســات درس  و  امــام در دوران طلبگــى، منظــم  معــروف اســت حضــرت 

اســاتیدش حاضــر مى شــده اســت. مرحــوم آيــت اهلل شــاه آبادى )اســتاد عرفــان و اخــاق امــام( در 

ــود:  گفتــه ب ــا نظــم و حضــور امــام در جلســات درس  رابطــه ب
باشد.  از بسم اهلل در درس حاضر  بعد  ایشان  كه  ببینم  روز  روح اهلل است. نشد یك   

ً
واقعا روح اهلل 

است!2 بوده  یم، حاضر  بگو را  بسم اهلل  آن كه  از  پیش  همیشه 

آيت اهلل مظاهرى درباره ی رمز موفقیت در تحصیل، چنین مى فرمايد:
كس توفیقی نمی داشت.  گر لطف خداوند متعال و توجهات صاحب حوزه هاى علمیه نبود، هیچ  ا
كه امورى  كرده ام  كرده ایم، به لطف خدا بوده است. در عین حال، سعی  كسب  گر ما هم توفیق  ا
گر انجام پذیرفت، به لطف خداوند متعال و عنایت  كه آن هم ا كنم  را در درس و تحصیل رعایت 

اهل بیت بوده است. از جمله آن امور:
عالمه  مرحوم  دارد.  انسان  سرنوشت  در  كننده اى  تعیین  نقش  كه  خوب  استادان  انتخاب   .1
گر نصف عمر در  طباطبایى، از استادشان مرحوم حضرت آقاى ]سید علی[ قاضی نقل فرمودند كه »ا

1 . جمعی از پژوهشگران، همان، ج3، ص238.
2 . مجله حوزه، ش49، ص38-39؛ الهامی نیا، سیره اخالقی - تربیتی امام خمینی، ص242.
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دارد«. بگذرد، جا  استاد  طلب 
2. انتخاب هم مباحثه ی خوب.

3. سعی كرده ام كه امور دنیوى، مانع تحصیل نشود. از این روى، به لطف خدا و اعتقادى كه به این 
راه داشته ام، روزانه بیش از ده - دوازده ساعت، مشغول تحصیل بوده ام.

گردى بى نظم به  4. استاد بزرگوار ما، حضرت امام، افزون بر این كه خود منّظم بود، از این كه شا
یم به درس من بیایید؛ ولی  درس حاضر می شد، به شدت ناراحت می گردید و می فرمود: من نمی گو

گر می خواهید بیایید، منظم بیایید. ا
جایى  به  ولی  می روند؛  خارج  درس  سال  بیست  طلبه ها  از  بعضی  این كه  خواندن:  خوب   .5
یژه ادبیات. طلبه  كه دروس پایه را خوب و دقیق نخوانده اند؛ به و نمی رسند، به خاطر این است 
بخواند.1 را صحیح  آن  گاه  ناخودآ می بیند،  را  عربى  عبارت  وقتی  كه  معنا  این  به  باشد.  ادیب  باید 

4. حضور مستمر در کالس

آيت اهلل سعادت پرور با اشاره به تقّید شديد خود به حضور در جلسات درس فرمود: 
كردم؛  ترک  را  ایشان  درس  جلسه ی  دوبار  بودم،  عالمه  خدمت  در  كه  سال  سی  مدت  در  بنده 
كه مجبور شدم به تهران بروم و چاره ای نبود؛ و یک بار  یک بار به خاطر ازدواج یكی از دخترانم بود 
یده بود و دیدم سیدی با زحمت  نیز در زمستانی به منزل عالمه طباطبایى می رفتم، برف سنگینی بار
یش است. با خود فكر كردم، به یقین حضرت استاد  مشغول پارو كردن برف های پشت بام منزل خو
راضی است كه من جلسه نروم و به این سید پیر كمک كنم. به همین دلیل، آن جلسه را نرفتم و به 

كردم.2 كمک  آن سّید پیر 

5. نظم در برنامه های عبادی

نماز شب

در مورد نظم و تقّید حضرت امام به نماز شب آمده است:
و  زندان  در  و سالمت،  بیمارى  در  امام  ]است[.  نشده  ترك  امام  نماز شب  كه  است  سال  پنجاه 
كه امام در قم  خالصی و تبعید، حتی روى تخت بیمارستان قلب هم نماز شب می خواند. آن شبی 
بیمار شدند و به تهران انتقال یافتند، هوا بسیار سرد و جاده ها یخبندان بود و آمبوالنس، چندین 
ساعت راه قم - تهران را پیمود. ایشان در همان شب نیز در بیمارستان قلب، نماز شب خواندند. 

1 . مجله حوزه، سال دوازدهم، ش2و3، ص42-43؛ جمعی از پژوهشگران حوزه ی علمیه ی قم، همان، ج7، ص522.
گفته های عارفان، دفتر سوم، پند سعادت. 2 . نورمحمدی، نا
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در  امام  تنها  و  بودند  هواپیما خوابیده  در  افراد  تمام  می آمدند،  تهران  به سوى  یس  پار از  كه  شبی 
نماز شب می خواندند.1  هواپیما  باالى  طبقه ی 

زیارت

يارتــى را بــه طــور برنامه ريــزى شــده و دقیــق بــه جــاى مــى آورد.  امــام راحــل، هــر عبــادت، نیايــش و ز

يكــى از يــاران حضــرت امــام نقــل مى كنــد: 
كبیره را می خواندند. در تمام شب ها - به  یارت جامعه  امام، پانزده سال در نجف، به طور مرتب ز
كه نمی توانستند بیرون  كربال می رفتند یا به شدت بیمار بودند، به  حدى  كه به  استثناى شب هایى 
جامعه  یارت  ز و  می آمدند  متقیان  موالى  مطهر  حرم  به  خاص  ساعت  یك  در  شب،  هر   - بیایند 
یارت اباعبداهلل  یارت هاى مخصوص، از نجف به كربال می رفتند و ز می خواندند. ... امام در تمامی ز

یارات به شكل دیگرى انجام می گرفت.2 الحسین را انجام می دادند و در تهران، این ز

غسل جمعه 

كارهايــش نظــم خاّصــى داشــت. بــه غســل جمعــه  آيــت اهلل ]شــهید میــرزا[ ابراهیــم ُدنُبلــى در 

يــد. جمعه هــا، يــك ســاعت بــه ظهــر مانــده، بــراى انجــام غســل جمعــه آمــاده مــى  اهتمــام مــى ورز

ى فرمــود: چــون بــدون  كارى وارد شــد. و كــم شــهر بــراى انجــام  ى تصــادف، حا شــد. روزى از رو
اطــاع قبلــى بــوده، بفرماييــد بنشــینید تــا مــن غســل جمعــه را انجــام داده، برگــردم.3

عبادت ویژه در مناسبت ها

كــه امــام، همــه ســاله در دهــه ی اول محــّرم و همــه ی مــاه مبــارك رمضــان،  يــم  همــه بــه يــاد دار

ماقات هــاى عــادى خــود را ملغــى مى كــرد و در ايــن ايــام بــه آداب مخصــوص مى پرداخــت و 

كــه  كــرد  چنیــن برنامــه اى، حتــى در اوج توطئه هــاى داخلــى و خارجــى متوقــف نشــد و ثابــت 

ُمْؤِمــُن 
ْ
كــه امــام باقــر مى فرمايــد: »ال كبیــر انقــاب اســامى، آن قله ســار بــا صابتــى اســت  رهبــر 

1 . الهامی نیا، همان، ص244.
2 . همان.

گلشن ابرار، ج5، ص250-249. 3 . جمعی از پژوهشگران، 
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َجَبــِل ...1«.2
ْ
ــُب ِمــَن ال

َ
َاْصل

6. نظم در برنامه های شخصی و روزانه

خواب

گران مايــه ی خــود را بــه بيهودگــى نگذراندنــد. دائمــًا  حضــرت امــام، حتــى يــك لحظــه از عمــر 

مشــغول كار بودنــد و در عیــن پــركارى، بســیار منظــم. اهــل منــزل امــام، زندگــى ايشــان را به صورت 

ِكــى  ِكــى مى خوابــد،  كــه امــام  كــرده بودنــد. به طــور دقیــق مى دانســتند  يــك ســاعِت خــودكار درك 
بيــدار مى شــود، چــه ســاعتى چــاى مى نوشــد و ... .3

غذا

يكى از اعضاى بيت امام مى گويد: 
گاهی اوقات خدمت ایشان می رسیدم و عرض می كردم: شام حاضر است، بیاورم؟ به ساعت نگاه 
گر هر ساعتی از روز، كسی سؤال می كرد  می كرد و می فرمود: حاال ده دقیقه به وقت شام مانده است. ا
می توانستیم  راحت  خیلی  ببینیم،  را  امام  این كه  بدون  ما  می كنند،  كار  چه  امام  حضرت  اآلن  كه 

كارى هستند!4 ییم ایشان اآلن مشغول چه  بگو

ورزش

امــام امــت، ورزش را بــراى ســامتى بــدن الزم مى دانســت و جــزو برنامه هــای زندگــى خويــش 

ول انفــرادى نیــز در آن خللــى ايجــاد 
ّ
قــرار داده بــود و بــه طــور مرّتــب نیــز انجــام مــى داد؛ حتــى ســل

نكــرد. آقــاى دكتــر بروجــردى در اين بــاره چنیــن مى گويــد: 
پس از این كه امام را در پانزده خرداد گرفتند، مدت پانزده روز در یك محلی نگه داشتند. سپس مدت 
24 ساعت به یك سلول انفرادى بردند كه خود امام می فرمودند: طول آن اتاق، چهار قدم و نیم بود. 

من سه تا نیم ساعت - طبق روال هر روزه ام - در آن جا قدم زدم.5

کــم  می  شــود؛  کــوه  کــوه ســخت تر اســت. از   ِمــن ِدیِنــه َشــیٌء؛ مؤمــن از 
ُّ

 ِمنــه، والمؤمــُن ل ُیْســَتَقل
ُ

ــُب ِمــن الَجبــِل، الَجبــُل ُیْســَتَقّل
َ
1 . المؤمــُن أْصل

امــا از دیــن  مؤمــن چیــزى  کاســته نمی  گــردد. )کلینــی، اصــول کافــی، ج2، ص341، ح37(
2 . الهامی نیا، سیره اخالقی - امام خمینی، ص237.

یژه از زندگی امام خمینی، ج2، ص61. 3 . همان، ص244-245؛ زمانی وجدانی، سرگذشت های و
4 . الهامی نیا، همان، ص245؛ زمانی وجدانی، همان، ج4، ص50.

5 . الهامی نیا، همان؛ زمانی وجدانی، همان، ج2، ص26.
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مقام معظم رهبری در اهمیت ورزش برای طاب مى فرمايند:
طلبه باید روحیه  جوانی را با همه  خصوصیات جوانی حفظ كند... این جوانی، نباید به پیری تبدیل 
گر این طور شد، آن وقت طلبه، در صفوف  شود... طلبه باید منشأ امید و شور و نشاط و تحّرك باشد. ا

مقدم مسائل انقالب هم شركت می كند... . 1

نیز مى فرمايند:
ورزش اطمینان و اعتماد به نفس در انسان ایجاد می كند و جوان را از حالت خمود و ركود خارج 
می سازد، بنابراین طلبه ها را باید وادار به ورزش كرد تا به این ترتیب آنان بتوانند از نشاط جوانی خود 

كنند.2 در محیط های ورزشی استفاده 

7. نظم فکرى 

ــار خويــش، هیــچ  ــود و در طــول زندگــى ُپرب امــام خمینــى از نظــم فكــرى بااليــى برخــوردار ب

كم تريــن تزلــزل فكــرى و عقیدتــى نشــد. او ضمــن دســت يابى بــه اصــول متیــن و قطعــى  گاه دچــار 

كــردن آن هــا پــاى فشــرد و هرگــز در راه خويــش -  گــون، همــواره بــر پيــاده  گونا ديــن اســام در ابعــاد 

گرفتــار شــك و ترديــد نگشــت. دقــت در برنامه هــا و ســخنان امــام  كــه صــراط مســتقیم الهــى بــود - 

كــه ايشــان، خــط مشــى واحــد و حســاب شــده اى  از آغــاز تــا انتهــا، ايــن مســأله را مســلم مى ســازد 

ــرى  ــم فك ــه نظ ــود ب ــام، خ ــرت ام ــت. حض ــرده اس ك ى  ــرو ــه و از آن پي گرفت ــش  ــى در پي را در زندگ

معتقــد بــود و در اين بــاره فرمــوده اســت: 
گر در زندگی مان، در رفتار و حركاتمان نظم بدهیم، فكرمان هم بالطبع نظم می گیرد. وقتی فكر نظم  ا

 از آن نظم فكرى الهی هم برخوردار خواهد شد.3
ً
گرفت، یقینا

كــه در طــول نهضــت  گونــه اى  بــدون ترديــد، امــام از آن نظــم فكــرى الهــى برخــوردار شــده بــود؛ بــه 

و ســال هاى پــس از پيــروزى، هرگــز تشــويش و نگرانــى در برنامــه و عمــل او مشــاهده نشــد و بــه 
ــوده اســت.4 گفــت، امــام در هــر يــك از ابعــاد زندگــى، جــزء موفق ترين هــا ب ــوان  جــرأت مى ت

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه  علمیه  قم، 1369/11/04.
2 . دیدار اعضای شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم با رهبر انقالب، 1377/7/9.

3 . زمانی وجدانی، همان، ج4، ص49.
4 . الهامی نیا، همان، ص236.
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ب( تغذیه
ــى و معنــوی ايفــا مى كنــد. مرحــوم  ــت علم ــى در موفقی ــم و اساس تغذيــه  ی صحیــح، نقشــى مه

آيــت اهلل ســّید علــى قاضــى مى فرمايــد: 
كار بكشید.2 نصف شب  بدن استر1 روح است. هرچه بیش تر به آن برسید، بیش تر می توانید از آن 
كنید. مثالً چای، دوغ یا یک خوشه انگور یا چیز  ید، چیز مختصری تناول  كه برای نماز برمی خیز
مختصر دیگری كه بدن شما از كسالت درآید و نشاط برای عبادت داشته باشید تا بیداری شب تان 

كسالت و عادت نباشد.3 از سر 

آداب تغذیه

كه مراعات آن ها مى تواند زمینه ی تحقق بدن سالم را فراهم آورد: تغذيه ی درست آدابى دارد 

1. عمل به توصیه های طبی اهل بیت

مرحوم آيت اهلل بهجت در اين باره مى فرمايد:
 ائمه ی اطهار از  انسان به طب مأثور  گر  ا از مؤلفاتش نوشته است:  مرحوم مجلسی در یكی 
كوالت و سبزی ها و چیزهای دیگر  یرا آن ها عالم به خواص مأ عمل كند، به بیماری مبتال نمی شود؛ ز

هستند.
یض  كرد، حدود هشتاد سال داشت و مر  بنده هم فی الجمله دیده ام شخصی به طب مأثور عمل 
یاد شیوع داشت، ایشان به عیادت بیماران می رفت؛  كه ما در نجف بودیم و وبا ز نشده بود. زمانی 
با این حال به بیماری دچار نشد و فقط در اواخر عمر، مرضش این بود كه به نماز جماعت نمی آمد 
كه آیا در وقت وفات  كارهای دیگر بیرون می آمد و نمی دانم  و به استراحت می پرداخت. البته برای 

یض شد یا خیر.4  مر

2. نظم در غذا خوردن 

كــه از معصومیــن و بــزرگان بــه مــا رســیده اســت، حفــظ نظــم در همــه ی  از توصیه هايــى 

ک اســت. شــايد مشــغله های روزانــه، خیلــى از وقت هــا  كارهــا و از جملــه در خــواب و خــورا

1 . قاطر.
2 . شمس الشموس، عطش، ص158؛ شمس الشموس، الهیه، ص25.

3 . عطش، ص304؛ الهیه، همان.
4 . رخشاد، در محضر بهجت، ج1، ص273.
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باعــث بى نظمــى در ايــن امــور شــود. آيــت اهلل بهجــت مى فرمايــد:
اخالل در نظم خوردن غذا و هضم آن، و نیز اخالل در نظم خواب و دیگر كارها، موجب تأخیر تأثیر 

در آن ها است.1

3. پرهیز از غذاخوردن بر اساس هوای نفس

كه: درباره ی مرحوم آيت اهلل بهلول نقل شده است 
یف داشتند، هنگام افطار مشغول  یک شب كه آیت اهلل بهلول در منزل پدر بنده ]موسوی مطلق[ تشر
كرد: آقا، هواهای نفسی  كه آن جا بود، از ایشان سؤال  خوردن نان و ماست شدند. یكی از دوستان 
یند، یعنی چه؟ مگر همه ی این ها از نعمت های پروردگار نیست؟! ایشان  كه در غذا خوردن می گو
كه غذا  تا اآلن  از چند دقیقه فرمودند: من  اول جوابى ندادند و مشغول غذا خوردن بودند. پس 
كنم، می بایست غذا بخورم. و بعد  می خوردم، ضرورت بدنم بود و به خاطر این كه بتوانم عبادت 
كه  دوباره ساكت شدند و مشغول خوردن غذا شدند! چند دقیقه بعد فرمودند: این چند لقمه را 
بخورم، هوای نفس  بعد  به  از حاال  گر  ا اما  ندارد!  مانعی  نخورم،  بخورم چه  كنون خوردم، چه  تا

یند هوای نفس.2 یادی است، اسراف است. به این می گو است، ز

ج( تفریح و ورزش
رهبــر معظــم انقــاب، ضمــن توصیــه بــه جوانــان در خصــوص اهتمــام بــه ورزش، بــا اشــاره بــه تأثیــر 

ورزش در نشــاط، شــادابى و اعتمــاد بــه نفــس مى فرمايــد:
جوانان باید این سه خصوصیت را دنبال كنند. دوره ی جوانی، دوره ی توانایى است. این توانایى در 
 در تحصیل علم، در ایجاد صفای نفس و 

ً
چه چیزهایى باید به كار برود؟ به اعتقاد من، باید عمدتا

روحیه ی تقوا در خود و ایجاد نیروی جسمانی در خود - كه ورزش باشد - به كار رود. این سه مورد، 
گر در یک جمله ی كوتاه از من بپرسند كه شما از جوان چه می خواهید؟ خواهم  عمده است. یعنی ا
گفت: تحصیل، تهذیب و ورزش. من فكر می كنم كه جوانان باید این سه خصوصیت را دنبال كنند.3

1 . همان، ص146.
2 . موسوی مطلق، اعجوبه عصر، بهلول قرن چهاردهم، ص91.

3 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از جوانان، 1377/2/7.
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زش های مطلوب یحات و ور تفر

كــه در ســیره ی بــزرگان حــوزه نیــز بــه چشــم  بعضــى از ورزش هــا و تفريحــات مناســب بــرای طــاب 

مى خــورد، عبــارت اســت از:

1. اسب سواری و تیراندازی

كه  شايد در میان مراجع تقلید و علمای بزرگ ما، اين ويژگى امام خمینى هم استثنايى باشد 

بودند. معمول  به فكر سامتى خود  كامًا  يعنى حدود 80 سال پيش،  نوجوانى،  زمان  از  امام 

كه چندان در فكر ورزش و تفريِح سالم نیستند؛ ولى هشتاد  ]روش زندگى[ روحانیان اين است 

سال پيش، چه در خمین پيش از 20 سالگى و چه در قم تا حدود 25 سالگى، هرگز ورزش و 

تفريحات سالم را به منظور تقويت جسم و جان فراموش نمى كردند. نه تنها به طور خصوصى، 

بلكه ابايى نداشتند در آن زمان ها ديگران هم بدانند. خودشان يک  بار فرمودند: 
من در جوانی تفنگ به دست می گرفتم و از آن استفاده می كردم.

ــر دو  ــه ه ــم ب ــامى ه ــه اس ــه در فق ك ــد  كرده ان ــتفاده  ــم اس ــواری ه ــد از اسب س ــه مى گوين و چنان ك
ســفارش شــده اســت.1

2. بازی های توپی

كــرد، نقــل  كــه چنــد ســال پيــش رحلــت  مرحــوم حــاج ســّید رضــا تفرشــى از علمــای اعــام تهــران 

كــه در زمــان جوانــى امــام، ايشــان و آقــا عبــداهلل تهرانــى )حــاج آقــا عبــداهلل آل آقا تهرانــى  مى كــرد 

از دوســتان صمیمــى و ديريــن امــام( و ســید... ، روزهــای جمعــه در قــم مى رفتنــد بــه زمین هــای 
ی و توپ بــازی مى كردنــد.3 »خا ک  فــرج«2 و پيــاده رو

3. پیاده روی

ورزش مخصوص امام عزيز راهپيمايى بود. حضرت آيت اهلل خامنه ای مى فرمايد: 
ین آدم زمان  الزمه ی محیط ورزْش خرابى نیست. ورزشكاری، مالزم با بى دینی نیست. متدین تر

1 . دوانی، امام خمینی در آئینه خاطره ها، ص51؛ رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج2، ص167.
2  یکی از محله های شهر قم.

3 . دوانی، همان، ص53؛ رجایی، همان، ص166.
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ما، یعنی امام بزرگوار، ورزشكار بودند و تا آخر عمرشان - در سن نزدیک نود سالگی - هر روز ورزش 
یاست جمهوری من بود و برای امر  می كردند. ورزش مخصوص ایشان، راهپیمایى بود. ... زمان ر
مهّمی، یادم هست كه خدمت امام رفتیم و پهلوی ایشان نشستیم. بعد دیدیم كه ایشان همین طور، 
گفتند:  ید - شبیه این مضمون - ایشان  این پا و آن پا می كنند. یكی از ما دو نفر پرسیدیم: امری دار

من راهم را نرفته ام!
ایشان روزانه سه بار، هر بار هم بیست دقیقه، الزم بود راه بروند. آن وقت، نوبت راه رفتنشان بود. 
كشور، خدمت ایشان رفته اند، ایشان قدم زدنشان را فراموش  حاال رئیس جمهور و رئیس مجلس 

نمی كردند! این قدر ایشان به مسأله ی ورزش مقّید بودند.1

كــه داشــت، از روحیــه ی ُپرنشــاط  يــاد و انــدام الغــری  شــهید دســتغیب، برخــاف ســن ز

ی  ــر پيــاده رو كیلومت ــود. ايشــان هــر روز بعــد از نمــاز صبــح، حــدود دوازده  و شــادابى برخــوردار ب

يــادی  مى كــرد و همیــن ســحرخیزی و ورزش صبحگاهــى، در شــادابى روحیــه ی ايشــان تأثیــر ز

كــه  كار بدنــى احســاس خســتگى بــه ايشــان دســت نمــى داد؛ چــرا  كــه هرگــز از  داشــت؛ بــه طــوری 

گرفتــن  ــه دوش  ــود و ب كودكــى، از ايشــان انســانى ســخت كوش ســاخته ب ــدر در  از دســت دادن پ

ــوان جســمانى ايشــان هــم  ــردن ت ــاال ب ــواده در ســال های نوجوانــى، حتــى در ب ــار مســؤولیت خان ب
گذاشــته بــود.2 تأثیــر 

    حضرت آيت اهلل بهجت در جلسه ی درس خارج فقه در مبحث كتاب الحج به مناسبت 

شرطیت يا عدم شرطیت راحله برای تحقق استطاعت جهت وجوب حج فرمودند: 
ین درمان ها، راه رفتن است«. حتی برای ضعفا و پیرها هم  َیُتمبهالمشى3؛یعنی بهتر ماَتداو

ُ
»أفضل

ین وسیله ی درمان از دردها و مرض هاست.4 ین و مؤثرتر پیاده روی بهتر

کشور، 1375/10/8. رزشی  1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و معاونان سازمان تربیت بدنی و رؤسای فدراسیون های و
گلبرگ، ش57، آذر 1383. 2 . »سومین مسافر محراب )یادی از شهید دستغیب(«، مجله 

ثر، ج 4، ص 335( «. )ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و األ یتم به الَمِشّیُ 3 . فیه ]فی الحدیث[: »خیر ما تداو
4 . شمس الدین، حدیث دلتنگی، ص154.
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کوه پیمایی  .4

كوه پيمايى را از جمله ورزش های خود در خارج از شهر معرفى مى كند: رهبر معّظم انقاب، 
در  ما  می بینم جوان های  متأسفانه  ورزش می كنم.  اآلن هم  ورزش می كردم؛  وقت،  آن  از  البته من 
كوه می رفتیم، پیاده روی های طوالنی  كه این خیلی خطاست. آن وقت ما  ورزش،  سستی می كنند؛ 
كوه، روستا به  كوه به  كوه های اطراف مشهد، همین طور  می كردیم. من با  دوستان خودم، چندبار از 
یح های  روستا، چند شبانه روز حركت  كردیم و راه رفتیم.  از این گونه ورزش ها داشتیم. البته اینها تفر

كه خارج از محیط شهر محسوب  می شد.1 كننده ای بود  سرگرم 
یبای البرز و ارتفاعات به این قشنگی و خوب هست، من خودم  كه در تهران، این دامنه ی ز حاال 
كه به  هفته ای چندبار به  این ارتفاعات می روم. متأسفانه می بینم نسبت به جمعیت تهران، كسانی 
این جا می آیند و از این محیط   بسیار خوب و پاک استفاده می كنند، خیلی كم است! تأسف می خورم 
گر آن زمان در مشهِد ما،  یبا استفاده نمی كنند! ا كه چرا این جوان های ما از این محیط  طبیعی و ز
كوه های به این خوبى و به این  كوه های نزدیكی وجود داشت - چون ما آن وقت در مشهد،  چنین 

نزدیكی نداشتیم - ما بیش تر هم استفاده می كردیم.2

5. مسافرت

گردان  يكــى از توصیه هــای مكــرر حضــرت آقــا ]آيــت اهلل بهجــت[ بــه اين جانــب ]يكــى از شــا

ــه جهــت ســامت جســم و  ــه تفريحــات ســالم و مخصوصــاً  مســافرت ب ايشــان[، توجــه جــّدی ب

يــاد و بــدون وقفــه در  كار ز كــه زمانــى بــه علــت  نشــاط و شــادابى روح بــود. درســت بــه خاطــر دارم 

يــس و تحقیــق و تألیــف، عارضــه ی قلبــى برايــم پيــش آمــد و مدتــى تمامــى  امــور تحصیــل و تدر

كــرده و بســتری شــدم و بــه معالجــه و اســتراحت پرداختــم.  كارهــای علمــى ام را باإلجبــار تعطیــل 

فرمودنــد.  اعــزام  را جهــت عیــادت  افــرادی  و  كردنــد  وجــود مباركشــان چندبــار احوال پرســى 

بعــد از بهبــودی نســبى، جهــت تشــّكر و عــرض ارادت بــه محضــر نورانى شــان مشــرف شــدم. 

ــر شــما الزم  ــد: ب ــور، فرمودن ــع خطــر عارضــه ی مذك ــراز شــادمانى از ســامتى نســبى و رف ضمــن اب

كتســاب بعضــى  يــد. در ســفر عــاوه بــر ا كنیــد و حتمــًا بــه مســافرت برو كمتــر  كارهايتــان را  اســت 

ــد و  ــت مى ياب ــاط دس ــه نش ــامت و روح ب ــه س ــم ب ــى، جس ــازل عرفان ــات و من ــات معنوي از مقّدم

گروهی از نوجوانان و جوانان،  1376/11/14. گفت وشنود رهبر انقالب اسالمی با   . 1
2 . همان.
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يــد؟  امــكان ادامــه ی فعالیت هــای علمــى و اجتماعــى میســر مى شــود. چــرا شــما بــه ســفر نمى رو

يــد؛ و هــر زمــان ممكــن  كمتــر مســافرت مى كنیــد؟ هــر زمــان مقــدور اســت بــا خانــواده برو چــرا 

كنیــد و حتمــًا ايــن امــر مهــم را فرامــوش نكنیــد.  ــان مســافرت  نیســت خودت

كــه بــه علــت تعــدد از ذكــر مصاديــق خــاص آن صــرف  نظــر مى كنــم، بــه لــزوم  و در امــور متعــددی 

ــد؛ و  كیــد مى فرمودن ــر آن تأ مســافرت های تفريحــى و تفريحــات ســالم توصیــه داشــتند و بلكــه ب

گذشــته ذكــری بــه میــان مى آوردنــد و نیــز از تفريحــات  بعضــًا از برخــى مســافرت های خــود در 

كــه بــا هــدف آمادگــى بيش تر جهــت ادامــه ی فعالیت های  ســالم و ســفرهای بعضــى از بــزرگان نیــز 
علمــى و وظايــف عبــادی و معنــوی انجــام مى شــد، بياناتــى داشــتند.1

گفت وگوهای دوستانه  .6

آيــت اهلل  حضــرت  اســت.  طــاب  بيــن  در  رايــج  تفريحــات  از  يكــى  دوســتانه  صحبت هــای 

ــح پرداختــه   ــوع تفري ــه توصیــف ايــن ن ــان، ب ــان و جوان گروهــى از نوجوان خامنــه ای در جمــع 

اســت:
مدرسه ی  به  بود.  طلبه ها  جمع  در  حضور  جوانی،  دوران  در  خودم  طلبگی  محیط  در  من  یح  تفر
بود.  ینی  ما جّو شیر برای  نّواب - می رفتیم؛ جّو طلبه ها  خودمان - مدرسه ای  داشتیم، مدرسه ی 
گفت وگو و تبادل اطالعات می كردند و حرف می زدند.  طلبه ها دور هم جمع می شدند،  صحبت و 
محیط مدرسه برای خود طلبه ها، مثل یک باشگاه  محسوب می شد؛ در وقت بى كاری آن جا دور 
هم جمع می شدند. عالوه بر این، در مشهد، مسجد گوهرشاد  هم مجمع خیلی خوبى بود. آن جا هم 
افراد متدّین، طالب، روحانیون و علما می آمدند، می نشستند و با هم بحث  علمی می كردند. بعضی 

یح های ما این ها بود.2 هم صحبت های دوستانه می كردند. تفر

7. مزاح

گرفتــه  كســب نشــاط در نظــر  آيــت اهلل بهجــت مــزاح را هم چــون عاملــى بــرای رفــع خســتگى و 

بــود. يكــى از همراهــان ايشــان مى گويــد:
باطنی و معنوی  رفته در احوال  فرو  و  گرفته حال  آقا در نظر بدوی، بسیار  علی رغم آن كه حضرت 

1 . شمس الدین، حدیث دلتنگی، ص153.
گروهی از نوجوانان و جوانان،  1376/11/14. گفت وشنود رهبر انقالب اسالمی با   . 2
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بودند، در جای مناسب، ابایى از شوخی و مزاح نداشتند و به كّرات در جلسات كاماًل خصوصی - 
كه در محضرشان بوده ام - از شوخی ها و مزاح های سنگین و عالمانه و عارفانه و صد البته پر از پند 

و موعظه ی ایشان بهره مند شده ام.
به همین مناسبت، در پاسخ سؤالی كه یک بار از محضرشان داشتم، به این مضمون بیانی داشتند 
رفع خستگی های  برای  این  و  و مزاح داشته اند   شوخی 

ً
اطهار هم بعضا ائمه  و   پیامبر كه 

یى و  كه اوالً همراه با معصیت نباشد؛ مثل دروغ گو روحی و كسب نشاط الزم است؛ البته به شرطی 
 از حد الزم تجاوز نكند و باألخره به غفلت منجر نشود، كه آن 

ً
غیبت یا تهمت یا هتک دیگران؛ و ثانیا

نقض غرض است و عواقب نامطلوبى برای روِح انسان دارد و در بسیاری از اوقات، موجب تیرگی و 
كدورت روح و سّد راه انسان در حركت های باطنی و سلوكی می شود.1

گیــرد. آيــت اهلل  كــه شــوخى در زمــره ی شــوخى های مطلــوب قــرار  نكتــه ی حائــز اهمّیــت آن اســت 

جعفــر ســبحانى تبريــزی بــه توضیــح اين گونــه شــوخى ها پرداختــه  و مى فرمايــد:
شوخی های مطلوب، شوخی هایى است كه جنبه ی عقده گشایى، زنندگی و اهانت به دیگران نداشته 
یح و ترفیه روح باشد. در این جا خاطره ای از مرحوم امام خمینی نقل می كنم كه  باشد و برای تفر
كه   یادگاری بماند. ایشان و جمعی از دوستان، از جمله مرحوم آقای حاج سید حسین قاضی
هم اهل باطن بود، هم فقیه و هم مدرس؛ شب های جمعه كه شِب تعطیلی بود، برای رفع خستگی 
در  شب  یک  می فرمودند:  قاضی  آقای  مرحوم  داشتند.  گعده ای  جلسه  اصطالح،  به  هفته،  اّیام 
ییم  جلسه به آیت اهلل خمینی گفتم: ما امروز جوانیم و دور هم جمع شده ایم، صحبت می كنیم، می گو
گر من پیش شما بیایم، مرا  ید و آن وقت ا ییس بشو كه شما ر و می خندیم. می ترسم روزی بیاید 
كه سید حسین رفیِق جوانِی ماست. تا وقتی آمدم، این  نشناسید. حاال یک چیزی مرقوم بفرمایید 
نوشته را نشان بدهم و مرا بشناسید. ایشان گفتند: آقای آسید حسین! حرف درستی است، من این 
كه حّتی  گر به آن مقام رسیدم، ممكن است طوری مرا تحت تأثیر قرار دهد  یسم؛ ولی بدان ا را می نو

خط خودم را هم نشناسم. آن وقت چه می كنی!؟
انسان  كه  آموزنده  این طور شوخی ها هم حاضر جوابى است، هم یک شوخی است و هم  خب! 
یات و بدیهیات را  وقتی به مقامی رسید، باید خیلی مواظب باشد؛ چون حتی ممكن است ضرور
كه  یاد دیده می شود  یخ و سیره ی علما و بزرگان هم ز كند. از این نوع شوخی ها در تار هم فراموش 

كتاب ها آمده است.2 در 

1 . شمس الدین، همان، ص94.
2 . وافی، نسیم هدایت، ص431-430.
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سرگرمی های نامطلوب

كــه در ذيــل  كــردن مســیر طلبگــى بــه شــمار مــى رود  برخــى از انــواع ســرگرمى ها، آفتــى بــرای طــى 

ــه آن هــا اشــاره مى شــود: ب

مقام معظم رهبری محیط های آلوده را برای تفريح طاب مناسب نمى داند و مى فرمايد:
ما متأسفانه سرگرمی های خیلی كمی داشتیم. این طور سرگرمی ها آن وقت نبود. البته پارک بود؛ ولی 
كم و  خیلی محدود. مثالً در مشهد فقط یک پارک در داخل شهر بود و محیط هایش، محیط های 
یم.  كه پدر و مادرها مقّید بودند، اصالً نمی توانستیم برو خیلی بدی بود. ما هم  خانواده هایى بودیم 
كنیم،  یحی استفاده  از این مركز عمومی تفر بتوانیم  برای مثال، ما در دوره ی جوانی، امكان  این كه 
كز آلوده ای بود. دستگاه های آن   مرا

ً
كز خوبى  نبود، غالبا كز، مرا وجود نداشت؛ به خاطر این كه این مرا

 و 
ً
كز عمومی را آلوده ی به شهوات و فساد بكنند. این كار  تعمدا وقت هم، مقداری سعی داشتند كه مرا

یزی انجام می شد. آن وقت ها این را حدس می زدیم. بعدها كه قراین و اطالعات بیش تری  با برنامه ر
را  یزی، محیط های عمومی  برنامه ر با   همین طور بوده است؛ یعنی 

ً
كه واقعا پیدا  كردیم، معلوم شد 

یح های آن وقِت ما از این قبیل نبود.1 یم. بنابراین تفر فاسد می كردند! لذا  ما نمی توانستیم برو

همچنیــن، ارتبــاط بــدون نظــم و برنامه ريــزی بــا فضــای مجــازی، طلبــه را از ادامــه ی صحیــح 

مــى دارد.  بــاز  )عجل اهلل تعالى فرجه الشــريف(  ولى عصــر  حضــرت  ســربازی  و  طلبگــى  مســیر 

حضــور بــدون هدف گــذاری صحیــح و بيــش از انــدازه در اينترنــت و فضــای مجــازی، عــاوه بــر 

ُافــت تحصیلــى، موجــب ســقوط اخاقــى و معنــوی نیــز خواهــد شــد.

د( انجام وظایف و مسؤولیت ها
عمــل بــه وظايــف و مســؤولیت ها، اولیــن و آخريــن توصیــه ی حضــرت امــام بــود. در ايــن بــاره 

آيــت اهلل مصبــاح يــزدی چنیــن توضیــح مى دهــد:
كه اولین حركت هایش از آن آغاز شد. حدود شصت سال  ین توصیه ی امام، همان چیزی بود  آخر
نَتُقوُموا

َ
مِبَواِحَدٍةأ

ُ
ِعُظك

َ
َماأ

َ
ِإّن

ْ
پیش، از امام شنیدم كه در درس شان این آیه را قرائت می فرمودند: »ُقل

یری نوشته  بودند،  كه بیش از شصت سال پیش برای مرحوم آقا سید محمد وز .«2 در نوشته ای  ِلَّ
كه با همین آیه شروع می شد. حرف اول این بود و حرف آخر هم  نیز خودم دست خط امام را دیدم 

گروهی از نوجوانان و جوانان،  1376/11/14. گفت و شنود رهبر انقالب اسالمی با   . 1
2 . سبأ، آیه 46.
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همین. در این مسیر، هیچ تغییری و انحرافی ایجاد نشد. او همیشه بر مسیر مستقیم بندگی خدا بود 
كه او  یم، همان گونه  و همگان را هم به این مسیر دعوت می كرد. البته، ما نمی توانیم مثل امام بشو
ین انسان های عادی به امیرالمؤمنین بود و ما هم باید سعی  هم مثل علی نشد؛ اما او شبیه تر

یم.1 گردان ایشان به ایشان بشو ین شا كنیم شبیه تر

مقام معّظم رهبری، مسؤولیت را متوجه همگان و استثناناپذير مى داند:
ید من تكلیفی ندارم، من مسؤولیتی ندارم؛ همه مسؤول هستند. مسؤولیت معنایش  هیچ كس نگو
كه هستیم، احساس  كاری  یم؛ بلكه در هر  كه اسلحه ببندیم و بیاییم در خیابان راه برو این نیست 

كنیم.2 مسؤولیت 

ــى و  ــای مل ــرآوردن نیازه ــؤول ب ــاص، مس ــور خ ــه ط ــه را ب ــای علمی ــاب حوزه ه ــپس ط ــان، س ايش

بين المللــى مى دانــد و آن هــا را بــه آمادگــى بــرای انجــام آن هــا فــرا مى خوانــد:
كه در حوزه درس می خواند، باید در جهت برآوردن یكی از حاجات و رفع یكی از نیازها  طلبه اى 
یس یا  كند؛ یعنی یا براى داخل یا براى خارج، یا براى تألیف یا براى تحقیق، یا براى تدر حركت 

كند.3 براى تعلیم، خود را آماده 
در باب مسائل دین و متدینین... احساس مسؤولیت، تعبیر دیگری از تعهد دینی و تدین است. 
كه  با این احساس نمی سازد. آن طبیبی  انحرافات،  كج روی ها و  بى تفاوت بودن و بى اعتنایى به 
كه رنج  می بیند در تیررس فعالیت و قدرت او - جلوی چشم و در نقطه ی او - بیماری وجود دارد 
كمک آن بیمار برود، این طبیب، طبیب متعهد و مسؤول و ملتزمی نیست. می برد و برنمی خیزد به 

گاهان  ... بى تفاوتی، حالت »به من چه!« دشمن بزرگ تعهد و رسالت عالمان دین و روشنفكران و آ
كه   - بى مباالت  و  غیرمسؤول  مبلغ  غیرمسؤول،  عالم  غیرمسؤول،  روشنفكر   . است...  جامعه  در 
برایش اهمیت ندارد مردم، جوان ها، ذهن ها و فكرها به كجا می روند و تحت تأثیر چی قرار می گیرند 

كند.4 كه نقش پیغمبران است، ایفا  - نمی تواند آن نقش الزم را 

1 . مصباح یزدی، »بررسی شیوه تربیتی امام خمینی«، همایش ملی امام خمینی و تعلیم و تربیت اسالمی، دانشگاه قم، 1391/2/25.
2 . دیدار مقام معظم رهبری با مردم مازندران در سالگرد حماسه شش بهمن، 1388/11/6.

3 . بیانات مقام معظم رهبری در آغاز درس خارج فقه، 137/6/14.
4 . دبیرخانــه شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه، حــوزه و روحانیــت در نــگاه رهبــری، ص382 )دیــدار مقــام معظــم رهبــری بــا روحانیــون و امــام 

جمعه نوشــهر، 1378/2/29(.
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انواع وظایف طلبگی

1. تدریس

حضرت آيت اهلل خامنه ای در توضیح انجام مسؤولیت های طلبگى مى فرمايد:
كنند؛ نه  خیر؛  كار  معنای حرف من این نیست كه حاال همه باید از روز اول بیایند در مشاغل نظام 
باید درس بخوانید. بنده از دوران مبارزات، خودم درگیر مبارزات بودم. در مشهد درس مكاسب و 
كارهای مبارزاتی می شدند،  گرم  گردهای ما درگیر مبارزات بودند. از بس  كفایه می دادم. خیلی از شا
كفایه فایده اش چیست. مكرر بنده  ل های  كه این حرف های مكاسب و استدال به نظرشان می آمد 
كردید، آن وقت  پیدا  گر مایه  ا كنید.  پیدا  باید مایه  آقاجان! بى مایه فطیر است؛  به آن ها می گفتم: 
می توانید در منصب و جایگاهی مثل جایگاه امام بزرگ عالی مقام، این حركت عظیم را انجام دهید.1

شهید مدّرس با ورود به تهران، در اولین فرصت، درس خود را در ايوان زير ساعت، در مدرسه ی 

و  است  يس  تدر من  اصلى  كار  كه  كرد  كید  تأ و  نمود  آغاز  كنونى(  مطهرى  )شهید  سپهساالر 
كار دوم من است.2 سیاست 

    استاد قرائتى نیز با اشاره به خاطره ای از شهید آيت اهلل بهشتى مى گويد:
سال ها پیش كه من طلبه ی گمنامی بودم، شخصّیت مشهوری مانند دكتر بهشتی با من تماس گرفت 
گفت: حرف مهمی با شما دارم. می خواهم از تهران به قم بیایم، یک ساعت مهمان شما خواهم  و 
یک  یف آوردند و گفتند: باید به شما یک تبر بود. آن زمان كسی در خانه نباشد. ایشان سِر موعد تشر
یک به خاطر این كه معلم خوبى هستی و خطر این كه ممكن  یم و یک خطر را هشدار بدهم. تبر بگو
كنار  است از معلمی دست برداری و منبری بشوی. من می ترسم بعد از مدتی تخته سیاه و معلمی را 

بگذاری و فقط منبری باشی.
بعد، از من پرسید: چقدر در ماه خرج دارم؟ من خرج خودم را گفتم. ایشان گفت: من ماه به ماه این 
كه شما بدون دغدغه، فقط به معلمی بپردازی. از ایشان پرسیدم:  یزم  پول را به حساب شما می ر
گفتم: زندگی ما زاهدانه نیست؛ در حالی كه  این پول از كجا می آید؟ ایشان گفت: سهم امام است. 

با سهم امام، باید زندگی ساده ای داشت.
گفتم: تعجب می كنم شما از تهران زنگ زدید و این راه را آمدید و این پیشنهاد را به من  هم چنین 
دادید، فقط به خاطر این كه من معلمی را ادامه دهم؟ ایشان گفتند: بله. به همین قصد آمدم. گفتم: 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با علما و روحانیون خراسان شمالی، 1391/7/19.
گلشن ابرار، ج2، ص110. 2 . جمعی از پژوهشگران، 
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كه تا  كه این قدر برای معلمی اهمیت قائل هستید، من قول شرف می دهم  به خاطر این حركت شما 
آخر عمر دست از معلمی برندارم.

بعد از انقالب هم موقعیت های مختلف از جمله امام جمعه ای، نمایندگی مجلس، قضاوت و ... 
برای من پیش آمد؛ اما من معلمی را رها نكردم. از آقای بهشتی هم پول نگرفتم؛ اما به خاطر عنایت 

ایشان، دست از معلمی برنداشتم.

2. فعالیت فرهنگی

هــر  بــه  بســته  كــه  اســت  طلبگــى  وظايــف  جملــه  از  فرهنگــى،  متنــوع  فعالیت هــای  انجــام 

كار فرهنگــى را از مدرســه  كــه  موقعیــت، شــیوه و چگونگــى آن متفــاوت مى شــود. از طلبه هايــى 

كوچــک شــهید قنوتــى، محــل رجــوع بســیاری  كــرد، شــهید قنوتــى بــود. حجــره ی  و حجــره شــروع 

ــه  ــد. او ب ــمار آي ــه ش ــوزه ب ــری در ح ــد و مؤث ــود آدم مفی ــده ب ــبب ش ــر س ــن ام ــود و همی ــا ب از طلبه ه

كــرده بــود و  دلیــل عاقــه اش بــه احاديــث و اخبــار، ديــوار و ســقف حجــره را پــر از احاديــث و اخبــار 

كــه برايــش تازگــى و جذابيــت داشــت، آن را بــه مجمــوع نوشــته های  هــرگاه بــه حديثــى برمى خــورد 
ــرد.1 ــه مى ك ــوار اضاف ی دي رو

3. سخنرانی حرکت آفرین

ــراد منجــر  ــوع انقــاب در اف ــه وق ــد ب ــژه، ســخنرانى های حركت آفريــن مى توان در موقعیت هــای وي

شــود. مقــام معظــم رهبــری، آشــنايى خــود بــا شــهید نــواب صفــوی را زمینه ســاز وقــوع اولیــن 

جرقه هــای انگیــزه ی انقــاب اســامى در خــود مى داننــد. ايشــان در خاطره هــای خويــش، جريــان 

اولیــن ماقات شــان بــا نــواب را بعــد از اين كــه شــنیده بودنــد قــرار اســت نــواب بــه مدرســه ی 

»ســلیمان خان« بيايــد، چنیــن نقــل  مى كننــد:
نشدنی  فراموش  روزهای  جزء  روز  آن  شدن...  آماده  و  كردن  جارو  و  آب  را  مدرسه  كردیم  شروع 
یزنقش، با یک عمامه مخصوص، به  كوتاه و ر من است... وقتی آمد، دیدم یک آدمی است قد 
كاله های پوستی مخصوص شان، آنها  كه او را همراهی می كردند، با  همراه عده ای از فداییان اسالم 
كرده بودند... سخنرانی نواب مثل سخنرانی های معمولی نبود؛ او  نواب را به شكل نیم دایره احاطه 
بلند می شد، می ایستاد و با شعر شروع به حرف زدن می كرد و همین طور ُپركوب و شعاری صحبت 

کامور بخشایش، شیخ شریف، ص11.  . 1
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می كرد«.1 ...»همان وقت جرقه های انگیزش انقالب اسالمی به وسیله نواب صفوی در من به وجود 
كرد«.2 كه اولین جرقه را مرحوم نواب در دل ما روشن  آمده و هیچ شكی ندارم 

یفه ی سوره ی نحل را خواندم:»اعوذبالمنالّشیطان بنده یک وقتی در اوایل انقالب، این آیه ی شر
 ِ

ّ
ُكل ُكلىِمن  َجِرَوِمّماَیعِرشوَن*ُثّمَ

َ
ِخذیِمَنالِجباِلُبیوًتاَوِمَنالّش

َ
ِناّت

َ
حِلأ ىالّنَ

َ
َكِإل ّبُ وحىَر

َ
أ الّرجیم.َو

گفتم بله،  لواُنُهفیِهِشفاٌءِللّناِس.«3 
َ
َیخُرُجِمنُبطوِنهاَشراٌبُمخَتِلٌفأ

ً
ال

ُ
ل
ُ
ّبِِكذ َر

َ
كىُسُبل

ُ
َمراِتَفاسل

َ
الّث

ییده بود،  این جوان های طلبه، مثل زنبورهای عسل رفتند بر روی گل های معرفتی كه از بیان امام رو
كشور، به مردم عسل دادند، به دشمنان نیش  نشستند، تغذیه شدند، بعد راه افتادند به سرتاسر 
زدند؛ هم عسل، هم نیش؛ نیش و نوش با هم. از هیچ دسته ای، از هیچ حزبى، از هیچ جمعیت 
وقوع  به  اجتماعی  انقالب  این  نمی شد،  این  گر  ا و  برنمی آمد.  كار  این  روحانیت،  از  غیر  دیگری 
كوره دِه یک  كه در تهران روز عاشورا داده می شود، در فالن  كه همان شعاری  نمی پیوست؛ انقالبى 
استاِن دورافتاده هم مردم راهپیمایى می كنند، همان شعار را می دهند، همان حرف را می زنند، همان 
درخواست را می كنند. این می شود انقالب اجتماعی؛ كه نتیجه اش سقوط آن چنان حكومتی است و 
یشه داری این نظام به  گونه ای است كه به توفیق  تشكیل این چنین نظامی. استقامت و استحكام و ر

الهی، قرن ها این نظام پابرجا خواهد بود.4

4. حضور در میادین نبرد

كــه در بيانــات مقــام معّظــم رهبــری بــر  حضــور در میدان هــای خطــر، وظیفــه ی ديگــر طلبــه اســت 

كیــد شــده اســت: آن تأ
یک مسأله، مسأله ی  ارزش ها در حوزه است. طالب باید ارزش هایى را به عنوان ارزش های ثابت و 
زوال ناپذیر همواره به  یاد داشته باشند كه از جمله  آن ها، ارزش علم و ارزش جهاد است. ارزش جهاد 
كه آماده است تا  ید. طلبه ی جهادگر، طلبه ی تالش گر، طلبه ی بسیجی، طلبه ای  كم نگیر را دست 
گر با ابزار علم مجهز شد، آن وقت دنیایى  كه ا كند، این طلبه است  در میدان های خطر حضور پیدا 

در مقابل او دیگر تاب نمی آورد... . نظام حوزه بایستی این ارزش ها را رشد بدهد و پیش بیاورد.5

كــه در صحنه هــای انقــاب و دفــاع  كريــم، آن دســته از طابــى را  ايشــان بــر اســاس مشــى قــرآن 

1 . بهبودی، شرح اسم، ص57.
یابی1227.  2 . بهبودی، همان، ص58 به نقل از: مرکز اسناد انقالب اسالمی، خاطرات سیدعلی خامنه ای، شماره ی باز

3 . نحل، آیه 68 و 69.
4 . بیانات مقام معظم رهبری در با دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی، 1391/7/19.

5 . بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع طالب و فضالی حوزه ی علمیه ی قم، 1370/12/1.
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مقــدس حاضــر شــدند، برخــوردار از ارزشــى واال و اجــری عظیــم مى داننــد:
را  این  است؛  محروم  یادى  ز بسیار  ارزش  از  نبوده،  حاضر  هیچ  انقالب  صحنه هاى  در  كه  كسی 
گرچه حاال چهار ورق هم از ما   در میدان جنگ بوده، ا

ً
كه در طول جنگ، غالبا كسی  بدانید. آن 


ً
ْجرا

َ
قاِعدیَنأ

ْ
ىال

َ
ُمجاِهدیَنَعل

ْ
اُلال

َ
ل

َ
كه »َفّض عقب ماند؛ اما از ارزش بسیار واالیى برخوردار است؛ 

كه نرفته، البد عذر و علت و جهتی داشته، یا مورد احتیاج نبوده است  َعظیما«.1 البته آن كسی هم 
 از ارزش واال و باالیى 

ً
ُحْسنى«؛ اما آن كس كه رفته و مصداق مجاهد قرار گرفته، قطعا

ْ
َوَعَداُلال

ًّ
ُكال  »َو

برخوردار است. در محاسبات و افكار و حساب هایتان، این ها را در نظر داشته باشید. البته معلوم 
كید می كنیم.2 كه این ها را محاسبه هم می كنید؛ ما هم تأ است 

كیــد بــر اهمیــت تحصیــل و كســب معنويــات، طــاب را بــر اهتمام  مقــام معظــم رهبــری، ضمــن تأ

كاری در راه ديــن ســفارش مى كنــد: بــه حضــور در صحنه هــای اجتماعــى و جانبــازی و فــدا
گرچه درس خواندن و آشنایى به معارف و خودسازی و پرداختن به درون و باطن، خود یكی از  ا
كه در  یاناتی  یضه ی مهم، نبایستی ما را از جر ین فرایض است؛ اما این فر فرایض مهم، بلكه مهم تر
یم و نیز از حضور در صحنه های اجتماعی  یانات دار كه در مقابل این جر كشور می گذرد و وظایفی 
كه این  كمک به پیشرفت انقالب و شناخت توطئه های دشمنان انقالب و پى گیری شیوه هایى  و 
 
ً
توطئه ها را خنثی می كند و لبیک گفتن به نیازهای عمومی جامعه و رفتن در جبهه های خطر و احیانا

كند. كردن و جان دادن غافل  جانبازی 
كتاب درس  ید و درس بخوانید و فقط در و دیوار مدرسه،  كه شما به یک مدرسه برو ییم  ما نمی گو
كه در برهه ی عظیم حساس در این مملكت  كارتان به سیاه و سفید آن چه  و استاد را ببینید و دیگر 
می گذرد، نباشد؛ نه، ما چنین توصیه ای نمی كنیم، بلكه توصیه می كنیم كه شما شیران روز و زاهدان 

شب باشید.3

مواِلِهــم َو 
َ
ــَل اهلُل الُمجاِهدیــَن ِبأ

َ
نُفِســِهم َفّض

َ
مواِلِهــم َوأ

َ
ــَرِر َوالُمجاِهــدوَن فــی َســبیِل اهلِل ِبأ

َ
ــی الّض وِل

ُ
ــَن الُمؤِمنیــَن َغیــُر أ 1 . ل َیســَتِوی القاِعــدوَن ِم

جــًرا َعظیًمــا. )نســاء، آیــه95(
َ
ــی القاِعدیــَن أ

َ
ــَل اهلُل الُمجاِهدیــَن َعل

َ
 َوَعــَد اهلُل الُحســنی َوَفّض

ً
ــی القاِعدیــَن َدَرَجــًة َوُکاّل

َ
نُفِســِهم َعل

َ
أ

2 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مجمع نمایندگان طالب و فضالى حوزه ى علمیه ى قم، 1369/11/4.
3 . دفتــر مقــام معظــم رهبــری،  حــوزه و روحانیــت در آئینــه رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری، ج1، ص380 )بیانــات مقــام معظــم رهبــری در 

دیــدار بــا خواهــران طلبــه ی حــوزه ی علمیــه ی مســجد ســلیمان، 1361/6/4(.
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5. پیشگامی در حرکت های جهادی

يــان، پيشــگامى در میاديــن و عرصه هــای خطــر اســت. رهبــر معظــم انقــاب  وظیفــه ی ديگــر حوزو

در ســخنان خويــش، عــاوه بــر اصــل حضــور، طــاب را بــه حضــور در صفــوف مقــدم و پيشــگامى 

فــرا مى خوانــد:
گر جنگ پیش می آید، طلبه باید در صفوف مقدم جنگ باشد  طلبه ها باید در صفوف مقدم باشند. ا
كه در حوزه ى علمیه مشغول  كسی   یک ارزش است. آن 

ً
و این را ارزش قرار بدهد. این، حقیقتا

به سمت جهاد فی سبیل اهلل  بلند شد،  اذان حرب و جهاد  این كه  به مجرد  درس خواندن است، 
می شتابد، اصالً قیمتی برایش متصّور نیست.

كه همین روحیه را در خود داشته باشد و بپروراند، تا مشمول  كسی است  ین عناصر طلبه، آن  بهتر
گر هم مانعی پیش  فاِق«1 نشود. ا ماَتَعلىُشعَبٍةِمَنالّنِ ٍو ْثَنفَسُهِبَغْز مُیَحّدِ

َ
ل مَیغُزَو

َ
آن حدیث »َمنل

 وارد میدان جنگ شود، دلش براى میدان جنگ بجوشد و روحش در آن جا 
ً

آمده و نمی تواند عمال
باشد؛ یعنی »حدث نفسه بغزو« باشد. این، ارزش بسیار واالیى است. این روحیه باید زنده بماند.

یكا پیش  آمر باشند. مسأله ى  آماده  و  باید حاضر  انقالب هست. طالب  براى  گونی  گونا حوادث 
می آید، اظهار نفرت از دشمنان و مستكبران پیش می آید، مسائل خلیج فارس پیش می آید، مسائل 
گون دیگرى پیش می آید؛ طلبه اول كسی باشد كه احساس كند مسؤولیتی دارد و آن مسؤولیت  گونا
كه مسؤولیتش مشخص شد، در جاى مسؤولیت خودش  كند، ببیند چیست. هنگامی  را استفسار 

باشد. این ها با طلبگی می سازد.2

هـ( ساده زیستی
رهبر معّظم انقاب در تعريف خود از شأن طلبگى مى فرمايد:

كه انسان یك زّی متوسطی همراه با قناعت، سالمت مالی و سادگی به طور  شأن طلبگی این است 
نسبی برای خودش نگه دارد.3

يــاد را آفــِت محتــوا و بنیــه ی فقهــى اســام مى داننــد و  حضــرت امــام اصــل تشــريفات ز

يســند: مى نو
یفات  یاد می شود. وقتی تشر یفات حوزه های روحانیت است كه دارد ز مسأله ی دیگر، مسأله ی تشر

کنز العمال، ج4، ص293. 1 . متقی، 
2 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مجمع نمایندگان طالب و فضالى حوزه ى علمیه ى قم، 1369/11/4.

3 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با روحانیون استان سمنان، 1385/8/17.
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یاد شود، موجب  ز و دستگاه ها  و دم  ماشین ها  و  وقتی ساختمان ها  كنار می رود.  یاد شد، محتوا  ز
می شود بنیه ی فقهی اسالم صدمه ببیند؛ یعنی با این بساط ها نمی شود شیخ مرتضی و صاحِب جواهر 
یفات  كنم. این تشر  نمی دانم با این وضع چه 

ً
یل جامعه داد. این موجب نگرانی است و واقعا تحو

كه روحانیت شكست بخورد. زندگی صاحِب جواهر را با زندگی روحانیون امروز  اسباب آن می شود 
كه چه ضربه ای به دست خودمان به خودمان می زنیم.1 كه بسنجیم، خوب می فهمیم 

یستی مصادیق ساده ز

يستى طاب عبارت است از: برخى مصاديق ساده ز

1. سادگی در پوشش

همسر شهید آيت اهلل سید محمدباقر صدر، سادگى آن شهید را در پوشش چنین توصیف مى كند:
كه همه ی لباس های  زهد سید شهید برای من همیشه درس آموز بود. پس از ازدواج متوجه شدم 
شهید، عبارت از یک عبا و یک قبا و یک دشداشه ی سفید است. از وی پرسیدم: باقی لباس هایت 

كرد؟! گفت: نگفتم، همسرت از بى لباسی ات تعجب خواهد  كجاست؟ مادر شهید با خنده 
كتفا می نمود و می گفت: عجیب است؛ مگر من چند جسم  ین ا به ندرت لباس تهیه می كرد و به كم تر
و  زندگی  می گفت:  و  یست  می ز زهد  نهایت  در  بخرم! شهید صدر  و  بدوزم  لباس  كه چندین  دارم 
معیشت یک مرجع، باید مانند سایر طلبه های حوزه باشد. پس از مرجعیت، چیزی به اثاث منزل 

گذشته باقی ماند.2 اضافه نكرد و خانه به همان شكل 

كــرد  روزی يكــى از اســاتید مدرســه، طلبــه ی جــوان و خوش لباســى را بــه شــهید مــدرس معرفــى 

كاس هــای درس اين جــا اســتفاده  گفــت: ايشــان از آقــازادگان شــیراز هســتند و مى خواهنــد از  و 

گذاشــته شــود. مــدرس نگاهــى عمیــق بــه  كننــد. دســتور بفرماييــد حجــره ای در اختیــار ايشــان 

گفــت: اســتاد! ايــن جــوان در درس و بحــث بــه جايــى نمى رســد. ايشــان  كــرد و  طلبــه ی جــوان 

بايــد تمــام وقتــش صــرف شــود تــا دكمه هــای قیطانــى سراســری پيراهنــش را در شــبانه روز چنــد 

كــه بــه درد  كنــد و مواظــب لباس هايــش باشــد. ظاهــر ايشــان نشــان مى دهــد  بــار ببنــدد و بــاز 
طلبگــى نمى خــورد.3

1 . امام خمینی، صحیفه امام، ج19، ص43-42.
ردین و اردیبهشت 1386، ص26. 2 . »گفت وگو با همسر مکرمه ی شهید بزرگوار آیت اهلل سید محمدباقر صدر«، نامه جامعه، ش31و32، فرو

کرمانشاهانی و علیگو، مجمع ملکوتیان، ص22؛ مجله شاهد یاران، ش25، ص48.  . 3
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2. سادگی در وسیله ی نقلیه

مرحوم آيت اهلل شیح احمد مجتهدی در جلسه ی درس خود بيان داشت:
گر  كه مزاحم عبادتمان نشود. ا كه از دنیا آن قدر بدهد  گفت وگو با خداوند از او بخواهیم  در هنگام 
یات باشید، نه در فكر مادیات؛  می خواهید یک طلبه و روحانی موفق باشید، به فكر ترقی در معنو
كه سوار ماشین های لوكس و مدل باال می شوم، خودم در  و باید در قید و بند دنیا نباشید. وقتی 
كه سوار ماشین های مدل پایین می شوم، این حالت را در خود نمی بینم و  رنج و عذابم؛ ولی وقتی 

می برم.1 لّذت 

3. پرهیز از اشرافی گری در وسایل منزل

مرحوم حاج سید احمد خمینى مى گويد: 
من از داخل منزل ایشان مطلع هستم. مقام معظم رهبری در خانه، بیش از یك نوع غذا بر سفره 
ندارند. خانواده ی معظم له روی موكت زندگی می كنند. روزی به منزل ایشان رفتم. یك فرش ُمندرس 

آن جا بود. من از زبری آن فرش، به موكت پناه بردم!2

4. سادگی در پذیرایی

كــه  بــا آن هدايايــى  بــا آن امكانــات و  نــوع غــذا ســر ســفره نباشــد.  كــه دو  امــام مقیــد بودنــد 

گوشــت، مــرغ، ماهــى و ايــن خبرهــا نبــود.  كــه چنــد نــوع خــورش باشــد،  مى آوردنــد، اين طــور نبــود 

گويــا قــرار بــود چنــد  ايــن موضــوع را تمــام قــوم و خويش هــا مى داننــد. روزی در منــزل امــام بــودم و 

كمــک مى كــرد.  نفــر از خانم هــای لبنانــى مهمــان باشــند. خــود خانــم هــم در پخت وپــز و ... 

ــوع  ــم مى خواســت يــک روز دو ن گــر خان ــد، ا ــل بودن ــم قائ ــرای خان كــه امــام ب ــا همــه ی احترامــى  ب

كمــک  كنــد، آقــا مى گفــت: نــه. خانــم نشســته بودنــد و داشــتند بــه تهیــه ی غــذا  خــورش درســت 

گفتنــد: بلــه چنــد نفــر خانــم از لبنــان  يــد؟ خانــم  مى كردنــد. مــن پرســیدم: خانــم مهمــان دار

كــه لبنــان بوديــم، از مــا خیلــى پذيرايــى و احتــرام مى كردنــد و آن هــا امــروز  هســتند. مــا وقتــى 

كنــم؛ ولــى  گــر بشــود دوســت دارم دو نــوع غــذا بــرای اين هــا درســت  ناهــار اين جــا هســتند. مــن ا

ــد.  ــان آمدن ــا قدم زن ــن، آق ــن بي ــم. در اي كار بكن ــه  ــم چ ــاال نمى دان ــت و ح ــن نیس ــش اي ــا اخاق آق

1 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص486.
2 . شیرازی، پرتوی از خورشید، ص53؛ محمدی صیفار، مشق مهر، ص170.
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گــوش مى كردنــد. پرســیدند: خانــم! مهمــان  كوچــک خودشــان  داشــتند اخبــار را از راديــوی 

ــوع خــورش درســت  ــر بشــود، مى خواهــم دو ن گ ــم. مــن ا ي گفتنــد: بلــه، مهمــان دار ــم  ــد؟ خان ي دار

گفتنــد: قیمــه يــا بادمجــان. نمى دانــم يــک خورشــى را اســم  گفتنــد: خــب، چــى داری؟  كنــم. آقــا 

گفتنــد : بلــه، ســاالد هــم هســت.  يــد؟  كــه خــب ســاالد هــم دار بردنــد. آن وقــت آقــا پرســیدند 

كــه  همــان بــس اســت و ديگــر راه افتادنــد و رفتنــد و خانــم ديگــر بــا همــان يــک نــوع غــذا  فرمودنــد 
ــد.1 كردن ــزار  ــى را برگ مهمان

5. پرهیز از درخواست وام غیر الزم

يكى از اطرافیان شهید هاشمى نژاد نقل مى كند:
]بعد از پیروزی انقالب[ یكی از بستگان ما، یک روز آمد منزلمان و گفت: حاج آقا! درست نیست كه 
كه  كند. ایشان باید ماشینی داشته باشند  آقای هاشمی نژاد با این ماشین ُقراضه در شهر رفت  و  آمد 
یى داشت، بتوانند از مهلكه فرار كنند. پسر من، به اسمش از »ایران ناسیونال«  گر منافقی قصد سو ا
كه  گرفته. من با او صحبت می كنم و این ماشین را به همان قیمتی  یل  درآمده و یک ماشین نو تحو
گذاشتند،  یم و هر چه ماشین ایشان را قیمت  گرفتیم، به ایشان می دهیم و ماشین ایشان را می گیر
كردم.  را مطرح  یشاوندمان  پیشنهاد خو برای شهید  بدهند.  ما  به  قیمت شركت  به همان  را  مابقی 
كردن  انقالب  گفتم:  كار؟!  می خواهیم چه  ماشین  كرده ایم.  انقالب  یى؟  می گو گفتند: چه  ایشان 
وسیله می خواهد یا نه؟ خالصه یک هفته وساطت كردم تا باآلخره ایشان را راضی كردیم. ماشین ها 
قیمت گذاری شدند. ماشین »ایران خودرو« كه قیمتش معلوم بود؛ 74 هزار تومان بود. ماشین ایشان 
 بدهم. بقیه را 

ً
گفت: من 1۰ هزار تومان را می توانم نقدا گذاشتند. ایشان  را هم 3۰ هزار تومان قیمت 

یج بدهند. كه ایشان به تدر كرد  یشاوند ما قبول  هم خو
كه ایشان پیغام  یض شوند  كه فردا ماشین ها تعو ما دیگر معامله را ختم شده پنداشتیم و قرار بود 
گفتند:  دادند: معامله بى معامله! رفتم و پرسیدم: موضوع چیست؟ چرا معامله بى معامله؟! ایشان 
كارهای مطالعاتی ام می افتم.  گر من سی هزار تومان قرض داشته باشم، از همه  كردم ا دیشب فكر 
نه، به نگرانی اش نمی ارزد! گفتم: استاد! هر چه را كه ما ده روز رشته بودیم كه شما پنبه كردید! این 
ید هر وقت پول داشتید، بدهید.  بنده خدا كه از شما چک و سفته نمی خواهد. با میل خودش می گو

كار و زندگی ام می افتم.2  حرفش را هم نزن. من با نگرانِی قرض، از 
ً
فرمودند: اصال

1 . میرشکاری و بصیرت منش، آیینه حسن، ص75-74.
2 . »یادمان شهید حجت السالم و المسلمین عبدالکریم هاشمی نژاد«، شاهد یاران، ش35، ص35 ؛ کرمانشاهانی و علیگو، همان، ص150.
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ساده زیستی نامعقول

كــه »هم زمــان بــا  تبلیغــات  گودرزی  آيــت اهلل ســید جعفــر شــبیری زنجانــى، در پاســخ بــه ايــن ســؤال 

و عـــوامل فرقــان، شــیخى بـــه نـــام حبیــب اهلل آشــوری هــم بــا ارائــه ی يک سلســله تفاســیر از اصول و 

معــارف قرآنــى، بــه جريــان تفاســیر چـــپ گرايانه و فـرقان گـــونه دامــن مــى زد. از  ايــن  شــخص چقــدر 

شــناخت داشــتید؟« مى گويــد:
كردم.  انقالب سئوال  معظم  رهبر  از  موردش  در  ولی  نداشتم؛  دقیقی  فرد شناخت  این   از   من 
كه  ایشان آشوری را خوب می شناختند. او مدتی پیش ایشان ]رهبری[ درس می خواند. می دانید 
را  افراطی  و  نامعقول  یستی  این ها ساده ز بود.  یستی«  تبلیغات علیه »ساده ز برای  یز آشوری  دستاو
كردم و ایشان فرمودند:  گفت وگو  من  در این مورد از آیت اهلل خامنه ای سؤال  تبلیغ می كردند. در آن 
كه در اتاق او بود، ارزش نداشت؛ منتهی  »تمام فرش های منزل من به اندازه ی یكی از قالی هایى 
كم و  یستی  به معنای استفاده ی  گرفته بود!« ساده ز یستی   نُبر بودن را به معنای  ساده ز

ُ
كثیف و ُجل او 

كتفا كند؛ اما عبا كج  انداختن و لباس های  یاد است. این طور نبود كه این فرد به حداقل ا بازدهی ز
منش  چهره هایى چون  لذا   و  می دانست ؛  یستی  نشانه های ساده ز را  كردن  تن  به  و چرک  نامرتب 
آیت اهلل بهشتی و آیت اهلل خامنه ای را كه مرتب و آراسته  ظاهر می شدند، اشرافی تلقی می كرد و   بسیار  

هم روی این دیدگاه تبلیغ می كرد.1

دكتر جواد منصوری هم درباره ی نحوه ی زندگى حبیب اهلل آشوری مى گويد: 
در زندان مشهد كه بودم، یک طلبه ای به نام آشوری بود كه از خانواده ی فقیر بود و به نوعی عقده ی 
اصطالح  به  و  نكرده اند  دیگران  كه  بكند  صحبت هایى  همیشه  می كرد  سعی  آشوری  داشت.  فقر 
جدیدتر باشد، بى آنكه به درستی آن فكر كند... . از جلوی حرم امام رضا رد می شدیم كه آشوری 
شروع به تخطئه ی حرم امام رضا  كرد كه این چه بساط تجملی است برای امام درست كرده اند. 
هر كسی هر لباسی به تن می كرد، شروع به تخطئه می كرد كه این چه لباسی است. از نظر او می بایستی 
كهنه و بد می پوشید. خودش همیشه كفش سوراخ و وصله دار به پا داشت و این را نشانه ی  لباس 
مؤمن بودن می دانست. در مسائل اعتقادی هم شبیه وهابى ها بود و دعا، توسل و ذكر را رد می كرد.2

ــی:  ــا حجــت الســالم و المســلمین ســید جعفــر شــبیری زنجان گفت وگــو ب گفته هایــی از پیشــینه و شــخصیت رهبــر »گــروه فرقــان« در  1 . »نا
ــار 1389، ص59. ــتان 1388 و به ــز، زمس ــتان، پایی ر، ش6، تابس ــادآو ــه ی ــد«، مجل ــراف او ش ــاز انح ــی زمینه س انزواطلب

رقی ص174. گروه فرقان، پاو ر: بررسی عملکرد و اسناد  زی طلب، ترکیب التقاط و ترو 2 . رو
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و( انتخاب اساتید شایسته
عامه حسن زاده آملى، درباره ی دوران طلبگى خود در آمل مى گويد:

كید می كردند: شما باید در  در همان اوایل جوانی، نماز شب من ترك نمی شد. اساتید به ما مرتب تأ
كردارتان مواظب باشید و مراعات بكنید. اساتید، خیلی مواظب اخالق ما بودند و از این  رفتار و 
گردن ما حق دارند... . در دو جناح علم و عمل خیلی مواظب ما بودند. خودشان هم  جهت به 
گرد آن ها در آمل بودم،  بسیار مردم وارسته اى بودند. بنده به نوبه ی خودم، در این شش سال كه شا
كیزه بود و بسیار مردم  هیچ نقطه  ضعفی در آن ها ندیدم. حركاتشان، معاشرت ایشان، همه خوب و پا

قانعی بودند. در آن سختی روزگارشان، با چه صبر و ایمانی به سر بردند.1

بــا توّجــه بــه تأثیرهــای شــگرف اســاتید، شايســته اســت طــاب اهتمامــى خــاص بــه شناســايى و 

اســتفاده از اســاتید ارزش منــد داشــته باشــند.

كــه نــزد اســتادان معــروف و نامــور بــه تحصیــل پــردازد و  »نبايــد دانشــجو، خــود را مقّیــد ســازد 

ی و گمنــام را از نظــر دور دارد؛ زيــرا پای بنــد بــودن بــه اســتاد مشــهور و معــروف و عــدم  اســاتید منــزو

گرد در برابــر علــم و دانــش مى باشــد.  گردن فــرازی شــا كبــر و  گمنــام، بــازده روح  توجــه بــه اســاتید 

گرايــش بــه چنیــن روحیــه ای، عیــن حماقــت و نابخــردی اســت؛ چــون علــم  گفــت،  بلكــه بايــد 

ــه ايمــان اســت. او علــم و حكمــت را هــر  گم گشــته ی هــر مؤمــن و انســان پای بنــد ب و حكمــت، 

كــه بتــوان بــر آن  جــا بيابــد ، بــدان دســت مى يــازد و آن را بــر مى گیــرد و وجــود آن را - در هــر مــوردی 

كــه او را در جهــت علــم  كســى  دســت يافــت - غنیمــت مى شــمارد2 و طــوِق مّنــت و احســان هــر 
گــردن مى نهــد.«3 ــه  و حكمــت ســوق مى دهــد، ب

راه شناخت اساتید شایسته

م در اسام« آمده است:
ّ
كتاب »آداب تعلیم و تعل در 

اساتید  با  باید  علم  كه طالب  است  این  استاد شایسته،  در شناختن  مأنوس  روش  و  مناسب  راه 
یاد به بحث و گفت وگو نشسته و مجالست و همنشینی با آنان را ادامه دهد و هر چه بیش تر  معاصر، ز

گلشن ابرار، ج3، ص529-528. گلی زواره، منظومه معرفت، ص16 و 15؛ جمعی از پژوهشگران،   . 1
گم شــده ی  ــاِق؛ حکمــت،  َف ــِل الّنِ ْه

َ
ــْن أ ــْو ِم

َ
ــَة َو ل ِحْکَم

ْ
ــِن َفُخــِذ ال ُمْؤِم

ْ
ــُة ال

َّ
ــُة َضال ِحْکَم

ْ
2 . در ســخنان امیرالمؤمنیــن علــی آمــده اســت: ال

گیــر، هرچنــد از منافقــان باشــد. )نهــج البالغــه، حکمــت 80( ــرا  مومــن اســت. حکمــت را ف
3 . حجتی، آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ص364-363.



الگوهای اخالقی طلبه مطلوب396

یس تأیید  كه آیا اساتید فن، استاد مورد نظر او را از لحاظ تعلیم و تدر كند  آنان را بیازماید و تحقیق 
می كنند و آیا ِسَمت تعلیم و اخالق او را می ستایند و كیفیت بحث و تحقیق او را می پسندند و باالخره 
گرفته و سپس تحصیالت خود را نزد  باید طالب علم، جهات مذكور را برای انتخاب استاد در نظر 

كند.1 او آغاز 

ینی اساتید آثار شایسته گز

کسب فضایل استاد  .1

كــه از ايشــان پرســیده بودنــد: مرحــوم  كســانى  مرحــوم آيــت اهلل صافــى اصفهانــى در جــواب 

ی  ــتر رو ــتند، بيش ــا داش ــاب و فض ــرای ط ــه ب ك ــى  ــى، در مواعظ گلپايگان ــال  ــید جم ــت اهلل س آي

چــه نكاتــى تكیــه مى كردنــد؟ فرمــوده بودنــد: تقــوا و عــدم مجالســت بــا فّســاق، فّجــار و اهــل 

ــتادی  ــود: در اس ــى مى فرم گلپايگان ــت اهلل  ــى آي ــه حت ك ــد  ــوده بودن ــان فرم ــن ايش ــت. هم چنی غفل

كــه حــرف مى زنــد و درس مى گويــد،  كــه انتخــاب مى كنیــد، دقیــق باشــید؛ زيــرا همــان طــور 
روحیاتــش هــم منتقــل مى شــود.2

گرد را چنین تشريح مى كند:     آيت اهلل مصباح يزدی نیز چگونگى انتقال ويژگى های استاد به شا
 - دارند  وجود  متعددی  استادهای  گر  ا می گذارد.  اثر  گرد  شا در  گاه  ناخودآ استاد،  اخالقی  جهات 
یس و تعلیم باید رعایت شود - سعی كنیم كسانی را انتخاب كنیم  عالوه بر آن شرایطی كه برای تدر
الهی باشند، مهّذب باشند، متواضع باشند، مؤدب باشند، منّظم و منضبط  ق به اخالق 

ّ
كه متخل

یس كوتاهی نكند و به اصطالح چیزی  باشند؛ استادی كه سر ساعت بیاید و سر ساعت برود، در تدر
گرد را متواضع و مؤّدب و منضبط می سازد. همین طور  كم نگذارد. خود این رفتار، خواه و ناخواه شا
در درسش باید ادب را رعایت كند، اسم دیگران را سبک نشمارد و خدای نكرده، رفتارهای خالف 
كه باید در یک  از او بیاموزد. این ها شرایطی است  گرد، اخالق بد را  كه شا از او سر نزند  اخالق 

استاد باشد.3

كبر مدّرس، درباره ی برادر شهیدش نقل مى كند: حجت االسام سید على ا
كه مدّرس )برادرم(، مرا برای ادامه ی تحصیل علوم دینی به اصفهان آورد و در  چهارده ساله بودم 

1 . همان، ص363-362.
گلپایگانی در بیان آیت اهلل صافی اصفهانی«، مجله حوزه شماره 65، آذر و دی 1373. 2 . »احوالت آیت اهلل العظمی سید جمال 

3 . وافی، نسیم هدایت، ص150.
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مدرسه ی جّده، اتاقی برایم در نظر گرفت و مشغول فرا گرفتن درس سیوطی شدم. پس از یک هفته 
اظهار نمود: فردا تو را نزد استاد دیگری خواهم برد.

گفت: ُخب، از وضع  صبح فردا به حجره ی من آمد و مرا نزد استاد دیگری برد. یک هفته گذشت و 
گفتم: بلی، راضی هستم؛ ولی دلیل تغییر استاد برایم مشخص نیست. فرمود:  جدید راضی هستی؟ 
آن استاد قبلی، وضع مالی خوبى داشت؛ اتاقش با قالی فرش شده بود؛ در اتاق او وسایل اعیانی 
وجود داشت؛ در حالی كه تو فقیر بودی. این وضع در تو اثر روحی می گذاشت. تو را نزد كسی بردم كه 

حتی از تو هم تنگ دست تر است تا جاه و مال دنیا در ذهن و روح تو اثر نكند.1

استاد حجت االسام و المسلمین حسن رمضانى مى گويد:
گردان از دقایق ادبى  كه بودم، یكی از اساتید آن جا، بسیار در مقام تعامل با شا به یاد دارم مشهد 
برخوردار نبود. خیلی به قول خودمان راحت بود و به تعبیر دیگر، خیلی متأدب به آداب نبود. هر 
گردان خود با شوخی، عصبانیت، بدون توجه به احترام طرف  چه به دهنش می آمد، می گفت. با شا

كه مایه ی بدآموزی باشد. كنم  مقابل برخورد می كرد. حاال من نمونه هایش را هم نمی خواهم ذكر 
در طول دو، سه سالی كه با این استاد نشست و برخاست داشتیم، متوجه شدم پرخاش گری می كنم. 
بیهوده دیگران را دست می اندازم! بیهوده با دیگران شوخی های آزار دهنده می كنم! اسمش شوخی 
است؛ ولی در انتها می بینم كه طرف اذیت می شود. پس از این كه دنبال كردم، چرا این گونه شده ام، 
كه بر اثر رفت و آمد و نشست و برخاست با این استاد، چنین رفتاری در من به وجود  متوجه شدم 

آمده است.2

2. تقویت انگیزه

يكى از علمای ارومیه، عازم نجِف اشرف شد تا در آن جا درس خواندن را ادامه دهد. وقتى به 

 گفت خوب است يكى دو روز در درس آيت اهلل العظمى حاج آقا حسین قمى كربا رسید، 

آيت اهلل قمى اشكال  كرد؛ ولى مرحوم  و اشكالى  ايشان حاضر شد  لذا در درس  كنم.  شركت 

كه مرحوم آيت اهلل قمى تشريف آوردند، فرمودند: در مسأله ی ديروز، حق  را قبول نكردند. فردا 

گفت: دنبال  كربا ماند و  كردم. آن عالم ديگر به نجف نرفت و در  با اين آقا بوده و من اشتباه 
كردم.3 كه از او استفاده ی اخاقى هم بكنم و حاال او را پيدا  استادی مى گشتم 

یض استاد«. گلی زواره، داستان های مدرس، عنوان »تعو  . 1
یخ: 1394/11/12. کد خبر: 314114، تار 2 . خبرگزاری رسا، مصاحبه با حسن رمضانی، 

3 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص251-250. 



الگوهای اخالقی طلبه مطلوب398

گرد بــر جــا مى گــذارد.   از ســوی ديگــر، ارتبــاط بــا اســاتید نامناســب، اثــر مخّربــى بــر انگیــزه ی شــا

آيــت اهلل مجتهــدی مى گويــد:
نقل می كنند كسی در یكی از حوزه های علمیه، رسائل درس می داد. گاهی سر درس آهی می كشید و 
می گفت: رفقای من، همه دارای ُپست و مقام شدند و بعضی از آن ها مهندس و دكتر و رئیس شدند؛ 
یرا باعث تضعیف روحیه ی طالب  گونه اساتید به درد نمی خورند؛ ز ولی ما به جایى نرسیدیم! این 

یاست و روی آوردن به دنیا می كنند.1 یق به ُپست و ر می شوند و آن ها را تشو

و آخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمین

1 . همان، ص251.
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فوالد . 78 تخت  مشاهیر  كرامات  و  اخاقى  )حكايت های  خوبان  حدیث  حمید؛  خلیلیان، 

اصفهان(؛ اصفهان: سازمان فرهنگى تفريحى شهرداری اصفهان ، 1389.                                    
امام . 79 آثار  نشر  و  تنظیم  موسسه  تهران:  امام؛  يادگار  خاطرات  آفتاب:  دلیل  احمد؛  خمینى، 

خمینى، 1383.
دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری؛ خبرگان ملت؛ قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، دفتر دوم، 1380.. 80
الدجیلى، جعفر )گردآورنده(؛ موسوعه النجف الشرف؛ بيروت: دار االضواء، 1428ق.. 81
دستغیب .82 عبدالحسین  سید  حاج  اهَّلل  آیت  حضرت  شهید  یادواره  محمدهاشم؛  دستغیب، 

كتابخانه مسجد جامع عتیق شیراز، 1362. شیرازی؛ شیراز: 
دوانى، على؛ امام خمینی در آئینه خاطره ها؛ تهران: مطهر، 1381..83
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محمد .84 شیخ  آيت اهلل  حسن زاده  آملى،  حسن  آيت اهلل  )زندگى نامه  عرشی  فیض  اسداهلل؛  ربانى، 
ئینى(؛  محمدی ال حسین  آيت اهلل  نصیری،  میرتقى  آيت اهلل  ربانى،  محمدعلى  آيت اهلل  كوهستانى، 

تهران: سازمان تبلیغات اسامى، شركت چاپ و نشر ، 1378.                                    
رجايى، غامعلى؛ برداشت هایی از سیره امام خمینی؛ تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج )وابسته به .85

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(، جلد 2 )1383(، جلد 3 )1393( و جلد 5 )1385(.
فلسفی؛ .86 السالم  حجت  مبارزات  و  خاطرات  دوانى؛  رجبى  محمدحسن  و  محمد  دوانى،  رجبى 

تهران: مركز اسناد انقاب اسامى، 1382.
ُرخشاد محمدحسین؛ 727 پرسش در محضر عالمه طباطبایی؛ قم: سماء قلم، 1392..87
ـــــــــــــــــ ؛ در محضر حضرت آیت اهَّلل العظمی بهجت؛ قم: مؤسسه فرهنگى سماء، چاپ 19، 1395..88
روحانى؛ سید حمید؛ نهضت امام خمینی؛ تهران   : مؤسسه چاپ و نشر عروج )وابسته به مؤسسه .89

تنظیم و نشر آثار امام خمینى(  ، 1386 .                                                                      
گروه فرقان(؛ تهران: مؤسسه .90 روزی طلب، محمدحسن؛ ترکیب التقاط و ترور )بررسى عملكرد و اسناد 

فرهنگى و انتشارات مركز اسناد انقاب اسامى، 1392.
گلى زواره، غام رضا؛ جرعه های جانبخش )فرازهايى از زندگى عامة طباطبايى(؛ قم: حضور، 1375..91
ساعى، سید مهدی؛ به سوی محبوب )دستورالعمل ها و رهنمودهايى از شیخ الفقهاء و المجتهدين، .92

عارف ربانى حضرت آيت اهلل العظمى بهجت(؛ قم: شفق، 1395.
گفته ها از زندگى استاد .93 گفته ها و نا ستوده، امیررضا و حمیدرضا سیدناصری؛ پاره ای از خورشید: 

شهید مرتضى مطهری؛ تهران: نشر ذكر، چاپ 4، 1391.
ستوده، امیررضا؛ پا به پای آفتاب؛ تهران: پنجره، 1387..94
سرابندی، محمدرضا؛ داستان یک مرداب؛ تهران: مركز اسناد انقاب اسامى، چاپ دوم، 1390..95
سعادت پرور، على؛ پند نامه سعادت )وصايای اخاقى عالم ربانى و عارف زاهد حضرت آيت اهلل .96

حاج شیخ على سعادت پرور(؛ ]بى جا[، ]بى نا[، 1385.
ـــــــــــــــــ ؛ رسائل عرفانی )مجموعه يازده رساله عرفانى(؛ قم: تشیع، 1390..97
سعادتمند، رسول؛ آیین دانشوری در سیره امام خمینی؛ قم: تسنیم، 1389..98
سعدی، مشرف الدین مصلح؛ بوستان سعدی؛ تهران: ارمغان طوبى، 1391..99
كى؛ زندگی و مبارزات آیت اهَّلل شهید سید عبدالحسین .100 سفیدگر شهانقى، حمید و محمد چغايى ارا

انقاب  اسناد  مركز  انتشارات  و  هنری  فرهنگى  مؤسسه  تهران:  خاطرات؛  و  اسناد  روایت  به  دستغیب 
اسامى، 1392.

سیف اللهى، محمدحسن؛ آقا شیخ مرتضای زاهد؛ قم: مسجد مقدس جمكران، چاپ 6، 1389؛ .101
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گوشه هايى از زندگى عامه امینى(؛ .102 كری، حسین؛ همرهی خضر )25 سال همراه عامه امینى،  شا
ترجمه محسن رفعت؛ تهران: پيام سفید، با همكاری برگ رضوان، 1389.

گلپايگانى؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و .103 شاه آبادی، محمدعلى؛ فطرت عشق؛ شرح آيت اهلل فاضل 
انديشه اسامى، 1387.

شمس، مرادعلى؛ سیری در سیره علمی و عملی عالمه طباطبایی از نگاه فرزانگان؛ قم: اسوه )وابسته .104
به سازمان اوقاف و امور خیريه(، چاپ 2، 1387.

محمدتقى .105 آقای  العظمى  آيت اهلل  حضرت  واصل  )عارف  دلتنگی  حدیث  مهدی؛  شمس الدين، 
بهجت(؛ قم: مؤسسه توسعه فرهنگ قرآنى، چاپ 2، 1390.

شهید ثانى؛ زين الدين على بن على؛ منیة المرید فی أدب المفید و المستفید؛ تحقیق رضا مختاری؛ .106
قم: مكتب االعام االسامى، 1415 ق.

كتاب، 1388..107 شیرازی، على؛ پرتویی از خورشید )داستان هايى از زندگى مقام معظم(؛ قم: بوستان 
كبر؛ آفتاب خوبان) شرح احوال عالم ربانى آيت الحق سید عبدالكريم كشمیری( ؛ .108 صداقت، على ا

قم: بكا، 1388.
صدرايى خويى، على؛ آیت اهَّلل اراکی یک قرن وابستگی؛ تهران: امیر كبیر، چاپ و نشر بين الملل، 1382..109
صدری مازندرانى، حسن؛ گل های باغ خاطره؛ ]بى جا[، مشهور، 1383..110
صمدی، محمدحسین؛ تجلی العشق و العرفان؛ ترجمه ی محمود عارف؛ قم: مركز اآلفاق للدرسات .111

اسامیة، 1424ق.
صمدی، محمدعلى؛ او یک ملت بود )خاطراتى از شهید سید محمد حسینى بهشتى(؛ تهران: .112

يازهرا، 1392.
طباطبايى، سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ مؤسسه اعلمى، بى تا..113
ـــــــــــــــــ ؛ سنن النبی؛ ترجمه سید على حسینى؛ تهران: انديشه موالنا، 1390..114
طبرسى، حسن بن فضل؛ مکارم الخالق؛ قم: شريف راضى، 1370..115
طوسى، محمد بن حسن؛ مصباح المتهجد و سالح المتعبد؛ تهران: المكتبة االسامیة،]بى تا[..116
عزيز .117 آيت اهلل  ربانى  عالم  خاطرات  و  انديشه  زندگى،  از  )روايتى  طوفان  پناهگاه  ياسر؛  عسگری، 

خوشوقت(؛ قم: نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف، چاپ 2، 1392.
على مددی، مهدی؛ در درگاه حق )زندگى نامه، كلمات عرفانى، اخاقى عامه سید محمدحسین .118

طباطبايى(؛ قم: ارمغان يوسف، 1391.
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كردستان: شیخى، 1390..119 غزالى، محمد بن محمد؛ مشکاة  النوار؛ 
يس امام خمینى به نقل از .120 فراهانى، مجتبى )گردآورنده(؛ سلسله موی دوست )خاطرات دوران تدر

گردان، دوستان و منسوبين(؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1387. شا
قمى؛ .121 انصاری  مهدی  تحقیق  الحکام؛  و  الخالق  و  العقاید  فی  الشافی  محمد؛  كاشانى،  فیض 

تهران: لوح محفوظ، 1383.
کمال فقیه ایمانی؛ اصفهان: مكتبة اإلمام أمیرالمؤمنین، 1406..122 ـــــــــــــــــ ؛ الوافى؛ تصحیح 
الكاملین .123 العرفا  فخر  و  الربانیين  العلماء  سید  احوال  الحق)شرح  آیت  محمدحسین؛  قاضى، 

حضرت حاج سید على آقا قاضى(؛ تهران: حكمت، بصیرت، 1392.
قرائتى، محسن؛ پرتوی از اسرار نماز؛ تهران: مركز فرهنگى درس هايى از قرآن، چاپ هفدهم، 1386..124
قمى، شیخ عباس؛ کلیات مفاتیح  الجنان؛ قم: انتشارات اسوه، ]بى تا[..125
كامور بخشايش، جواد؛ شیخ شریف )سیری در زندگى و مبارزات اولین روحانى شهید دفاع مقدس .126

حجت االسام و المسلمین محمدحسن شريف قنوتى(؛ تهران: چاپ و نشر عروج )وابسته به مؤسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینى(، چاپ 4، 1389. 

چهل .127 خاطرات  از  گزيده ای  و  )معرفى  ملکوتیان  مجمع  علیگو؛  محمد  و  احسان  كرمانشاهانى، 
يت سیره شهدا؛ قم:  راو فرهنگى مؤسسه  شهید شاخص روحانیت در يک صد سال اخیر(؛ معاونت 

انتشارات دارالهدی، 1390.
كلینى، محمد بن يعقوب؛ الکافی؛ تهران: دارالكتاب االسامیه، 1407..128
آيت اهلل .129 حضرت  سبحانى  فقیه  ربانى،  عالم  حال  )شرح  پارسایی  قله  بر  عبدالكريم؛  كوهستانى 

كوهستانى(؛ تهران: ُادباء، چاپ 7، 1392. شیخ محمد 
کیان )شیوه سیر و سلوک و ذكرهای شگفت انگیز عارفان(؛ .130 گروه تحقیقاتى الغدير؛ در محضر افال

تهران: سلسله مهر، اشكذر، 1389.
كوثر؛ ستارگان حرم: اختران حريم معصومه؛ قم: زائر، 1377..131 گروهى از نويسندگان ماه نامه 
گروهى از نويسندگان؛ یادنامه شهید آیت اهَّلل قدوسی؛ قم: شفق، 1360..132
و .133 اساتید  و  طباطبايى  عامه  زندگى  از  )فرازهايى  جان بخش  جرعه های  غامرضا؛  زواره،  گلى 

گردان آن مفسر عالى قدر( ؛ قم: حضور، 1383. شا
ـــــــــــــــــ ؛ داستان های مدرس؛ قم: هجرت، 1373..134
گذری بر زندگى نامه علمى و اساتید استاد عامه حسن زاده آملى( ؛ قم:  .135 ـــــــــــــــــ ؛ منظومه معرفت) 
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قیام، 1376.
لطیفى گنبدی، ناصر؛ حالت و خاطراتی از مرحوم گنبدی و کرامت های آموزنده؛ قم: آيين دانش، 1389..136
لقمانى، احمد و سید حسن شفیعى؛ آیت بصیرت )زندگانى حضرت آيت اهلل العظمى بهاءالدينى(؛ .137

قم: بهشت بينش، 1390.
العظمى .138 آيت اهلل  حضرت  اخاقى  و  عرفانى  كلمات  )شرح  پرده نشین  محمد؛  على آبادی،  لک 

بهجت(؛ قم: هنارس، 1389.
کنز العمال فی سنن األقوال و األفعال؛ بيروت: مؤسسه الرساله، 1409..139 متقى، على بن حسام الدين؛ 
مجلسى، محمد باقر؛ بحار األنوار؛ بيروت: مؤسسة الوفاء، 1403..140
و .141 حیات نیکان )1(: آيت اهلل حسن تهرانى؛ قم: مركز پژوهش های اسامى صدا  محبوبى، مجید؛ 

سیما، 1389.
محرابى، على احمد؛ 1318 )خاطراتى از رهبر معظم انقاب حضرت آيت اهلل العظمى سید على .142

خامنه ای(؛ تهران: مركز اسناد انقاب اسامى، 1396.
محمدی اشتهاردی، محمد؛ داستان دوستان؛ قم: مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسامى، 1373..143
محمدی ری شهری، محمد؛ خاطره های آموزنده؛ قم: دارالحديث، 1391..144
ــــــــــــــــــ ؛ کیمیای محبت: يادنامه مرحوم شیخ رجبعلى خّیاط )نكوگويان(؛ قم: دارالحديث، چاپ .145

.1392 ،43
محمدی ری شهری، محمد؛ میزان الحکمة؛ ترجمه ی حمیدرضا شیخى؛ قم: دارالحديث، 1389..146
مديريت .147 مركز  قم:  دين(؛  بزرگان  و  علما  خانوادگى  )سیره  مهر  مشق  مهدی؛  صیفار،  محمدی 

حوزه های علمیه، 1395.
محمدی، على؛ نامه های عرفانی؛ قم : نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دفتر نشر .148

معارف ، 1384.                                                                            
حسن زاده .149 عامه  استاد  حضرت  عرفانى  و  اخاقى  )رهنمودهای  سلوک:  صراط  على؛  محیطى، 

آملى در سیر و سلوک الى اهلل(؛ قم: قائم آل محمد،  1392.
مختاری، رضا؛ سیمای فرزانگان؛ قم: دفتر تبلیغات اسامى حوزه علمیه قم، 1371..150
مركز اسناد انقاب اسامى؛ هفتاد سال خاطره از آیت اهَّلل سید حسین بدل؛ تهران: مركز اسناد انقاب .151

اسامى، 1379.
يخى وزارت اطاعات ؛ انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک؛ كتاب بيست .152 مركز بررسى اسناد تار
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يخى، 1387.                                                                                                               و پنجم،   تهران: وزارت اطاعات،مركز بررسى اسناد تار
مركز نشر اسراء؛ مهر استاد )سیره علمى و عملى استاد جوادی آملى(؛ قم: اسراء، چاپ 6، 1392..153
مسلم بن حجاج؛ صحیح مسلم؛ ]بى جا[، ]بى نا[، ]بى تا[..154
مصباح يزدی، محمدتقى؛ آفتاِب مطهر )زندگى، انديشه و خدمات علمى و فرهنگى عامه شهید .155

آيت اهلل مرتضى مطهری(؛ نگارش غامرضا گلى زواره؛ قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1391.
امام .156 و پژوهشى  آموزشى  كاشانى؛ قم: مؤسسه  آفتاب ولیت؛ تدوين محمدباقر حیدری  ؛  ـــــــــــــــــــ 

خمینى، چاپ 4، 1384.
ـــــــــــــــــــ ؛ بر درگاه دوست )شرح فرازهايى از دعاهای افتتاح، ابوحمزه و مكارم االخاق(؛ تدوين و .157

نگارش عباس قاسمیان؛ قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، چاپ 3، 1388.
ـــــــــــــــــــ ؛ پندهای امام صادق به ره جویان صادق؛ تدوين و نگارش: محمدمهدی نادری قمى؛ قم: .158

مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، چاپ 5، 1391.
گلى زواره؛ قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى .159 ـــــــــــــــــــ ؛ تماشای فرزانگی و فروزندگی؛ تدوين غامرضا 

امام خمینى، چاپ 2، 1389.
کوثر؛ تحقیق و نگارش محمدباقر حیدری؛ قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى .160 ـــــــــــــــــــ ؛ جامی از زلل 

امام خمینى، چاپ 15، 1392.
ـــــــــــــــــــ ؛ رستگاران؛ تدوين و نگارش محمدمهدی نادری قمى؛ قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام .161

خمینى، چاپ 4، 1382.
مطلبى، سیدحسن؛ گوهر وقت؛ تهران: سازمان  تبلیغات  اسامى ، معاونت  پژوهشى ،1372..162
مطهری، مرتضى؛ مجموعه آثار؛ تهران: صدرا، 1395..163
ـــــــــــــــ ؛ آشنایی با قرآن؛ تهران: صدرا، 1377..164
ـــــــــــــــ ؛ سیری در نهج البالغه؛ تهران: صدرا، 1379..165
ـــــــــــــــ ؛ عدل الهی؛ تهران: صدرا، 1397..166
ـــــــــــــــ ؛ مجموعه  آثار؛ تهران: صدرا، جلد 22 )1395(، جلد 26 و 27 )1387(..167
مقام .168 بزرگداشت  ستاد  تهران:  کامل؛  عارف  شاه آبادی؛  شهید  فرهنگى  بنیاد  پژوهشى  معاونت 

عرفان و شهادت، 1380.
موسوی خمینى، سید روح اهلل؛ تفسیر سوره حمد؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1384..169
کبر یا مبارزه با نفس؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1394..170 ـــــــــــــــــ ؛ جهاد ا
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ـــــــــــــــــ ؛ شرح چهل حدیث؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ 37، 1385..171
ـــــــــــــــــ ؛ صحیفه امام )سخنرانى ها، احكام، بيانیه ها، نامه ها(؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام .172

خمینى، 1368.
ارشاد .173 و  فرهنگ  وزارت  تهران:  خمینى(؛  امام  رهنمودهای  مجموعه    ( نور  صحیفه  ؛  ـــــــــــــــــ 

اسامى  ،سازمان چاپ و انتشارات: سازمان مدارک فرهنگى انقاب اسامى، 1370.                                                                      
ـــــــــــــــــ ؛ وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى،1380. .174
ـــــــــــــــــ ؛ ولیت فقیه، حكومت اسامى: تقرير بيانات امام خمینى؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار .175

امام خمینى، 1394.
شیخ .176 مجاهد  عالم  حال  )شرح  چهاردهم  قرن  بهلول  عصر،  اعجوبه  عباس؛  مطلق،  موسوی 

كلین حاج شیخ محمدتقى بهلول(؛ قم: پيام جال، 1384.  السا
كتاب، 1377..177 موگهى، عبدالرحیم؛ تبلیغ و مبلغ در آثار شهید مطهری؛ قم: بوستان 
مولوی، جال الدين محمد بن محمد؛ مثنوی معنوی )دفتر دوم و ششم(؛ تهران: امیركبیر، 1363..178
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، گروه معارف اسالمی؛ تهذيب نفس و سیر و سلوک از ديدگاه .179

امام خمینى؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ،  1388.                                                                                                                                                          
مؤسسه فرهنگى قدر واليت؛ خاطرات و حکایت ها؛ تهران: مؤسسه فرهنگى قدر واليت، 1377..180
ی(؛ .181 مهدو بهاءالدين  سید  آيت اهلل  مرحوم  )زندگى نامه  بندگی  اسوه ی  سیدابوالحسن؛  ی،  مهدو

اصفهان: نسیم رحمت، 1392. 
میرشكاری، اصغر و حمید بصیرت منش؛ آیینه حسن )خاطراتى از  ويژگى های ممتاز امام خمینى .182

                                 .1379 خاطرات ،  واحد  خمینى،  امام  آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه  تهران:  اجتماعى(؛  و  فردی  امور  در 
های .183 پژوهش  مركز  قم:  ارومیان؛  على  آيت اهلل   :)18( نیکان  حیات  سادات؛  معصومه  میرغنى، 

اسامى صدا و سیما، 1389.
كرمانى، محمد بن على؛ تاریخ بیداری ایرانیان؛ تهران: پيكان، 1376ـ1377..184 ناظم االسام 
نجفى قوچانى، محمدحسن؛ سیاحت شرق؛ تهران: امیركبیر، 1393..185
نراقى، محمدمهدی؛ جامع  السعادات؛ قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1424ق/1382ش..186
نظری، مرتضى؛ آن مرد آسمانی ) خاطره هايى از زندگى فیلسوف بزرگ شرق، آيت اهلل سید محمد .187

حسین طباطبايى( ؛ تهران: ذفتر نشر فرهنگ اسامى ، 1380.                                                                         
نگارش، حمید و على باقى نصرآبادی؛ رمز موفقیت استاد مطهری؛ قم: امام عصر، 1390..188
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نورمحمدی، محمدجواد؛ شهید دستغیب، لله  محراب؛ تهران: شركت چاپ و نشر بين الملل .189
)وابسته به سازمان تبلیغات اسامى(، 1392.

مهر .190 قم:  اهلل(؛  اولیاء  و  عارفان  از  نشده  منتشر  مصاحبه ی  و  )مقاالت  عارفان  گفته های  نا ؛  ــــــــــــــــ 
خوبان، 1379.

نوری طبرسى، حسین؛ مستدرك الوسائل و مستنبط   المسائل؛ بيروت: مؤسسة آل البیت، 1408ق..191
واثقى راد، محمدحسین؛ مظهر اندیشه ها؛ قم: دفتر تبلیغات اسامى، 1364. .192
اخاقى .193 و  عرفانى  كلمات  )شرح  دلن1  صاحب  نشین؛  پرده  هنارس؛  انتشارات  پژوهش  واحد 

حضرت آيت اهلل العظمى بهجت(؛ قم: هنارس، چاپ 24، 1390.
ــــــــــــــــ  ؛ کیش مهر )شرح كلمات عرفانى، اخاقى حضرت عامه طباطبايى(؛ قم: هنارس، 1389..194
قم: .195 آملى(؛  حسن زاده  عامه  آيت اهلل  )حضرت  خرابات  شیخ  هنارس؛  انتشارات  پژوهش  واحد 

هنارس، 1390.
وافى، على؛ نسیم هدایت )رهنمودهای بزرگان به طاب جوان(؛ قم: شفق، 1388..196
پيام .197 تهران:  خمینی؛  امام  زندگی  از  ویژه  سرگذشت های  تنظیم(؛  و  )گردآوری  مصطفى  وجدانى، 

آزادی، 1376.
آيت اهلل سید على  قاضى طباطبايى(؛ قم: مؤسسه .198 هاشمیان، هادی؛ دریای عرفان)شرح حال 

فرهنگى طاها، 1379.
هیأت تحريريه موسسه فرهنگى مطالعاتى شمس الشموس؛ دلشده؛ تهران:  مؤسسه فرهنگى مطالعاتى .199

شمس الشموس، 1386.
ــــــــــــــــ ؛ شیدا )در تجلیل از عارف شیدا آيت اهلل سید عبدالكريم كشمیری(؛ تهران: مؤسسه فرهنگى .200

مطالعاتى شمس الشموس، چاپ 10، 1394.
ــــــــــــــــ ؛ الهیه؛ تهران: مؤسسه فرهنگى مطالعاتى شمس الشموس، 1384..201
ــــــــــــــــ ؛ آسمانی )شرح زندگانى عارف مكتوم حضرت آيت اهلل میرزا محمدعلى شاه آبادی(؛ تهران: .202

مؤسسه فرهنگى مطالعاتى شمس الشموس، چاپ 5، 1385.
قاضى .203 على  سید  آيت اهلل  حضرت  عظیم  كامل  توحیدی  سیر  از  گفته هايى  )نا عطش  ؛  ــــــــــــــــ 

طباطبايى(؛ تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگى مطالعاتى شمس الشموس، چاپ 22، 1395.
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ب( مقاله ها و پایان نامه ها
ادهم نژاد، محمدتقى؛ »آیت اهَّلل مشکینی اسوه فضیلت«؛ ماهنامه  مبلغان، شماره 105، تیر و مرداد 1387..204
ک نیت عبدالكريم؛ »نواب صفوی، آذرخشی در ظلمت«؛ ماه نامه  مبلغان، شماره 49، بهمن 1382..205 پا
پوراحمد، جواد؛ »ساز و کار مدیریت آموزشی در شکوفایی ارزش های اخالقی: مطالعه موردی مدیریت .206

مدرسه علمیه ولی عصر )عج( بناب«؛ پايان نامه كارشناسى ارشد، رشته ی علوم تربيتى، مؤسسه آموزشى و 
پژوهشى امام خمینى، بهار1393.

مجله .207 فلسفی«؛  محمدتقی  مرحوم  بزرگان:  زندگی  به  گذرا  »نگاهی  محمدرضا؛  سید  حسینى، 
معارف اسامى، شماره 45، 1379.

»آیت اهَّلل دستغیب، پیر طریقت«؛ مجله ی مبلغان، شماره 60، آبان و آذر 1383..208
دو هفته نامه  .209 با مهندس سید عبدالباقی طباطبایی«؛  گفت وگو  زندگی عالمه طباطبایی:  از  »روایتی 

پگاه حوزه، شماره 195، 20 آبان 1385.
گلبرگ، شماره 76، تیر 1385..210 »فاطمه، فرشته زمینی )ویژه دهه ی فاطمیه(«؛ مجله 
گلبرگ، شماره 43، شهريور1382..211 »شهادت آیت اهَّلل مدنی، جلوه اخالص«؛ مجله 
گلبرگ، شماره 57، آذر 1383..212 »سومین مسافر محراب )یادی از شهید دستغیب(«؛ مجله 
»تسبیح حضرت زهرا هدیه الهی است«؛ افق حوزه، سال 7، شماره 231، 16 خرداد 1388..213
»نامه ها«؛ مجله ی آينه پژوهش، شماره 14، 1371..214
کالم  امام خمینی: ثبات قدم«؛ دو ماه نامه تربيتى .215 مؤسسه فرهنگى دارالهدی؛ »تهذیب و تعلیم در 

اخاقى ُخلق؛ شماره 23، خرداد و تیر1390. 
و .216 بهمن   ،21 ق، شماره 

ُ
ُخل تربيتى اخاقى  ماه نامه   دو  گنبدی«؛  آیت اهَّلل علی  معرفت:  »قله نشینان 

اسفند 1389.
و .217 خرداد   ،29 شماره  ق، 

ُ
ُخل اخاقى  تربيتى  ماه نامه   دو  )2(«؛  گمنام  اسطوره  معرفت:  »قله نشینان 

تیرماه 1391.
ق، شماره 11، خرداد و تیر 1388..218

ُ
»مصباحی بر مصباح«؛ دو ماه نامه  تربيتى اخاقى ُخل

و .219 تربيتى  بهاءالدینی«؛ دو ماه نامه   آیت اهَّلل حاج سید رضا  الی اهَّلل حضرت  م اخالق و سالک 
ّ
»معل

ق، شماره 2، آذر و دی 1386.
ُ
اخاقى ُخل

ق، شماره 48، مرداد و شهريور 1394..220
ُ
»چشمه زلل: فصل نجات )1(«؛ دو ماه نامه  تربيتى اخاقى ُخل

ق، شماره 23، خرداد و تیر 1390..221
ُ
«ثبات قدم«؛ دو ماه نامه  تربيتى اخاقى ُخل
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ق، شماره 26، آذر و دی 222.1390.
ُ
»چشمه زلل: راه الگوگیری«؛ دو ماه نامه  تربيتى اخاقى ُخل

ق، شماره44 ، آذر و دی 1393. 322.
ُ
»شهید حجت السالم حاج عبداهَّلل میثمی«؛ دو ماه نامه  تربيتى اخاقى ُخل

ق، شماره 20، آذر و دی 1389..224
ُ
»فرصت پرواز: ماه محرم و مراقبه«؛ دو ماه نامه  تربيتى اخاقى ُخل

»قله نشینان معرفت: توجـه به نـقش تن درستی و تـعادل مزاج در اخالق«؛ دو ماه نامه  تربيتى اخاقى .225
ق، شماره 19، مهر و آبان 1389.

ُ
ُخل

تربيتى .226 ماه نامه   دو  بهاءالدینی«؛  رضا  سید  حاج  آیت اهَّلل  حضرت  اهَّلل  الی  سالک  و  اخالق  م 
ّ
»معل

ق، شماره 2، آذر و دی 1386.
ُ
اخاقى ُخل

»مصاحبه با استاد آیت اهَّلل حسین نوری )قسمت دوم(«؛ دو ماه نامه  حوزه؛ شماره 28، مهر و آبان 1367..227
»از شهدا بیاموزیم«؛ دو ماه نامه  جهاد، شماره 38، شهريور 1361..228
»یادمان شهید آیت اهَّلل سید محمدباقر صدر«؛ ماه نامه  شاهد ياران، شماره 18، ارديبهشت 1386..229
»یادمان شهید آیت اهَّلل علی قدوسی«؛ ماه نامه  شاهد ياران، شماره 38، دی  1387..230
»یادمان شهید آیت اهَّلل عطاءاهَّلل اشرفی اصفهانی«؛ ماه نامه  شاهد ياران، شماره 44، تیر 1388..231
»یادمان شهید آیت اهَّلل محمدعلی صدوقی«؛ ماه نامه  شاهد ياران، شماره 34، شهريور 1387..232

»یادمان هفتم تیر، سال روز شهادت آیت اهَّلل بهشتی و یارانش«؛ ماه نامه  شاهد ياران، شماره 8، تیر 1385..233
»یادمان شهید عالمه سید عارف حسین حسینی«؛  ماه نامه  شاهد ياران، شماره 50، دی 1388..234
»یادمان شهید آیت اهَّلل سید حسن مدرس«؛  ماه نامه  شاهد ياران، شماره 25، آذر 1386..235
و .236 ياران، شماره 41 و 42، فروردين  »یادمان شهید آیت اهَّلل سید محمدباقر حکیم«؛ ماه نامه  شاهد 

ارديبهشت 1388.
»یادمان سال روز شهادت آیت اهَّلل سید مصطفی خمینی«؛ ماه نامه  شاهد ياران، شماره 12، آبان 1385..237
»مصاحبه با حضرت آیت اهَّلل میرزا حسین نوری«؛ مجله  حوزه ، شماره ٣٢، تیر 1368..238
 مجله حوزه، شماره 49، فروردين و ارديبهشت 1371..239
 مجله حوزه، شماره 2 و 3، آذر و اسفند 1362. .240
گلپایگانی در بیان آیت اهَّلل صافی اصفهانی«؛ مجله حوزه، .241 »احوالت آیت اهَّلل العظمی سید جمال 

شماره 65، آذر و دی 1373.
كبر؛ »ویژگی های اخالقی عالمه طباطبایی«؛ ماه نامه  مكتب  اسام، سال 21، شماره .242 حسنى، على ا

10، دی 1360. 
کاران بی ایمان«؛ ماه نامه  درس هايى .243 سبحانى تبريزی، جعفر؛ »مثل های زیبای قرآنی )14(: عمل ریا
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از مكتب اسام، شماره10، 1380.
گلبرگ، شماره 4، تیر 1379..244 کاری«؛ مجله  »پیام هایی در ارتباط با ریا و ریا
245. ،39 شماره  مبلغان،  مجله  افتخار«؛  و  عزت   :)14( عارفان  گفتار  و  سیره  در  »تبلیغ  رحیم؛  كارگر، 

فروردين 1382.
»مروری بر زندگانی شهید بزرگ آیت اهَّلل سید محمد باقر صدر«؛ فصل نامه پيام حوزه، شماره 13، .246

بهار 1373.
فصل نامه  .247 فلسفی«؛  محمدتقی  مرحوم  بزرگان:  زندگی  به  گذرا  »نگاهی  محمدرضا؛  حسینى، 

معارف اسامى، شماره 45، ارديبهشت، خرداد و تیر 1379.
»حدیث خوبان«؛ فصل نامه  مكاتبه و انديشه؛ شماره 35، تابستان 1389..248
»گفت وگو با همسر مکرمه ی شهید بزرگوار آیت اهَّلل سید محمدباقر صدر«؛ فصل نامه  جامعه، شماره .249

31 و 32، فروردين و ارديبهشت 1386.
و .250 االسام  حجت  با  يادآور  گفت وگوی  در  فرقان«  »گروه  رهبر  شخصیت  و  پیشینه  از  گفته هایی  »نا

المسلمین سید جعفر شبیری زنجانى: انزوا طلبى زمینه ساز انحراف او شد«؛ فصل نامه  يادآور؛ شماره  
6، 7 و 8، تابستان، پاييز، زمستان 1388 و بهار 1389.

»سجاده خونین«؛ ماه نامه  پاسدار اسام، شماره  261، شهريور 1382..251
»تاریخچه خاندان حضرت امام«؛ ماه نامه  پاسدار اسام، شماره  86، بهمن و اسفند 1367..252
»گفت وگو با حجت السالم و المسلمین مرتضی آقاتهرانی«؛ ماه نامه  خانه خوبان، شماره  2..253
»نماز اول وقت«؛ ماه نامه  طوبى، شماره 7، خرداد و تیر 1385..254
و .255  234 شماره  فرهنگى؛  كیهان  ماه نامه   سعادت پرور)پهلوانی(«؛  آیت اهَّلل  موحد  عارف  »یادنامه 

235، فروردين و ارديبهشت 1385.
يخ: 1390/05/12..256 »رمز موفقیت«؛ روزنامه ايران، شماره 4856، تار
گلبرگ، شماره 30، خرداد 1380..257 »در وادی شریعت: نماز)10(«؛ ماه نامه  
گلبرگ، شماره 57، آذر 1383..258 »سومین مسافر محراب )یادی از شهید دستغیب(«؛ ماه نامه  
گلبرگ، شماره 38، بهمن 1381..259 »شیخ عباس قمی«؛ ماه نامه  
گلبرگ، شماره 49، فروردين1383..260 »شهاب شریعت )رحلت آیت اهَّلل مرعشی(«؛ ماه نامه  
گلبرگ، شماره 42، شهريور 1382..261 »شهادت آیت اهَّلل مدنی، جلوه اخالص«؛ ماه نامه  
گلبرگ، شماره 57، آذر 1383..262 »عارف کامل )درگذشت استاد اخالق آیت اهَّلل شاه آبادی«؛ ماه نامه  
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گلبرگ، شماره76، تیر 1385..263 »فاطمه، فرشته زمینی«؛ ماه نامه  
گلبرگ، شماره4، تیر 462.1379. کاری«؛ ماه نامه   »پیام هایی در ارتباط با ریا و ریا
گلى زواره غامرضا؛ »انس با قرآن )در اندیشه و سیره امام خمینی(«؛ مجله ی پاسدار اسام، شماره .265

217، دی 1378.
ارديبهشت1384..266  ،281 شماره  اسام،  پاسدار  مجله ی  پرورش«؛  و  آموزش  رکن  »معلم  ؛  ـــــــــــــــ 
ـــــــــــــــ ؛ »برنامه ریزی و مدیریت زمان در سیره امام خمینی«؛ مجله ی پاسدار اسام؛ شماره 282، .267

خرداد 1384.
ـــــــــــــــ ؛ »معلم رکن آموزش و پرورش«؛ مجله پاسدار اسام، شماره 281، ارديبهشت 1384،.268
»خاطراتی درس آموز از زندگی مقام معظم رهبری)4(«؛ ماه نامه  مبلغان، شماره 48، دی 1382..269
»مروری بر ابعاد شخصیتی آیت اهَّلل حاج  شیخ عبدالکریم حائری یزدی«؛ مجله ِمسَطر )سیره تربيتى .270

علمای اسام(، شماره 4.
علمای .271 تربيتى  )سیره  ِمسَطر  مجله  مطهری«؛  مرتضی  آیت اهَّلل  شهید  شخصیتی  ابعاد  بر  »مروری 

اسام(، شماره 3، سال 1391.
و .272 فروردين  المسلمین سید حسین بدل«؛ مجله حوزه، شماره 43،  و  السالم  با حجت  »مصاحبه 

ارديبهشت 1370.
»مصاحبه با استاد آیت اهَّلل سید عزالدین زنجانی«؛ مجله حوزه، شماره 71. .273
گردان در سیره امام خمینی)3(«؛ مجله مبلغان، شماره .274 موگهى، عبدالرحیم؛ »تدریس و تربیت شا

54، خرداد 1383.
هادی منش، ابوالفضل؛ »آیت اهَّلل دستغیب، پیر طریقت«؛ مجله ی مبلغان، شماره 60، آبان و آذر 1383..275
افق .276 هفته نامه   تبریزی«؛  جواد  میرزا  العظمی  آیت اهَّلل  دیدگاه  از  توسل  و  شب  زنده داری  »اعتکاف 

حوزه؛ شماره 239، سال هشتم، 18 شهريور 1388.
کارها«؛ هفته نامه  افق حوزه؛ شماره .277 کسب توفیق در  »چهارده نکته اخالقی در مورد زّی طلبگی و 

283، سال نهم، 14مهرماه 1389.
»رهنمودهای اخالقی و تربیتی عالمه شعرانی به قلم علالمه حسن زاده آملی«؛ هفته نامه  افق حوزه؛ .278

شماره 287، سال نهم، 12 آبان 1389. 
»سیره علمی ـ عملی شهید مطهری در پاسخ به شبهات و مبارزه با انحرافات فکری«؛ هفته نامه  افق .279

حوزه؛  شماره 268، 15 ارديبهشت 1389.
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نهم، 17 .280 افق حوزه؛ شماره292، سال  ایازی«؛ هفته نامه   ابوالحسن  آیت اهَّلل حاج شیخ  »فرزانگان: 
آذر 1389.

کرامت هایی از آیت اهَّلل بهاءالدینی«؛ هفته نامه  پرتو سخن، سال 13، شماره .281 »در محضر فرزانگان: 
632، صفحه ی حوزه و دانشگاه، 1391/3/31.

ق، ش26، آذر و دی 1390..282
ُ
ناصری، جعفر؛ »چشمه زلل: راه الگوگیری«؛ ماه نامه  تربيتى اخاقى ُخل

»نماز اول وقت«؛ مجله طوبى، شماره 7، خرداد و تیر 1385..283
»نکات اخالقی از محضر امام خمینی«؛ مجله مبلغان، شماره 116، خرداد و تیر 1388..284
ياران، .285 ماه نامه  شاهد  المسلمین شهید عبدالکریم هاشمی نژاد«؛  و  السالم  »یادمان شهید حجت 

شماره 35، 1387.
بنابی .286 عبدالمجید  شیخ  حاج  استاد  با  شنود  و  گفت  در  موفق  طلبه  تربیت  و  گزینش  »روش های 

)قسمت دوم(«؛ مجله پگاه حوزه )ويژه حوزه های دينى(، ش5،  اسفند 1381.
المسلمین .287 و  السالم  حجت  با  یادآور  گفت وگوی  در  فرقان  فرقه ی  عمل  و  اندیشه  در  تی  »تأمال

سیدهادی خسروشاهی«؛ نشريه ی يادآور، شماره 6ـ8.
سری نشریات مرکز مشاوره حوزه، مسائل اخاقى، شماره 12..288
ویژه نامه ی روزنامه جمهوری اسالمی، تیر 1380..289
روزنامه اطالعات، شماره 21658..290
روزنامه جمهوری اسالمی، خرداد 1370..291
روزنامه ی جمهوری اسالمی، ويژه ی اربعین امام، 68/6/7..292

ج( نرم افزارها
نرم افزار مجموعه آثار استاد شهید مطهری؛ قم: طراحى و تولید: مركز تحقیقات .293 انتشارات صدرا؛ 

كامپيوتری علوم اسامى )نور(.
العظمى .294 آيت اهلل  حضرت  آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  اسامى:  انقاب  فرهنگى  پژوهشى  مؤسسه 

كامپيوتری علوم اسامى )نور(. خامنه ای؛ نرم افزار حوزه و روحانیت؛ قم: طراحى و تولید: مركز تحقیقات 
مركز .295 قم:  خمینی؛  امام  حضرت  آثار  مجموعه  نرم افزار  خمینى؛  امام  آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه 

كامپيوتری علوم اسامى )نور(. تحقیقات 
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هـ( خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی
296..www.farsi.khamenei.ir ،سايت دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آيت اهلل العظمى خامنه ای
297..www.mesbahyazdi.ir ،پايگاه اطاع رسانى حضرت آيت اهلل مصباح يزدی
298..www.hawzah.net  ،پايگاه اطاع رسانى حوزه
299..www.habilian.ir ،يسم هابيلیان پايگاه خبری تحلیلى مطالعات ترور
محمدحسین .300 سید  آيت اهلل  حضرت  تألیفات  مجموعه  ی  )حاو اسام  معارف  و  علوم  پايگاه 

.www.maarefislam.net ،)حسینى طهرانى
301..www.tasnimnews.com ،خبرگزاری تسنیم
302..www.defapress.ir ،خبرگزاری دفاع مقدس
303..www.rasanews.ir ،خبرگزاری رسا
304..www.islamquest.net ،كوئست نت سايت اسام 
305..www.fa.tabrizi.org ،سايت اطاع رسانى آيت اهلل العظمى میرزا جواد تبريزی
306..www.ofoghhawzah.com،سايت افق حوزه
307..www.noorihamedani.com ،سايت آيت اهلل العظمى نوری همدانى
308..www.bonyadhad.ir ،سايت بنیاد هاد
309..www.article.tebyan.net ،سايت تبیان
310..www.qaraati.ir ،سايت درس هايى از قرآن
311..www.aghatehrani.ir،سايت دفتر حفظ و نشر آثار و انديشه های استاد مرتضى آقاتهرانى
312..www.rasekhoon.net ،سايت راسخون
313..www.isfahan.ir ،يخى، فرهنگى، مذهبى تخت فوالد سايت مجموعه تار
علمیه، .314 حوزه های  تربيت  و  تهذيب  معاونت  تهذيبى  برنامه ريزی  و  مطالعات  مديريت  سايت 

.wwwtahzibhowzeh.com
315..www.it.whc.ir ،سايت مركز مديريت حوزه های علمیه
316..www.meshkiny.com،سايت همايش بزرگ داشت آيت اهلل مشكینى
317..www.ghadeer.org/Book،كتابخانه مركز اطاع رسانى غدير


