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سخالق
در ا
پرونده2

«من به شما جوانان توصيه مىكنم كه برويد صحيف ة سجاديه
را بخوانيد و در آن تدبر كنيد .خواندن بىتوجه و بىتدبر ،كافى
نيست .با تدبر خواهيد ديد كه هريك از دعاهاى اين صحيفة
سجاديهوهميندعاى«مكارماالخالق»،يككتابدرسزندگى
و درس اخالق است ... .من از بزرگان حوزه خواهش ميكنم،
درس اخالق و تهذيب را براي جوانان مستعد ،روشن و نوراني ـ
كه در اين حوزه فراوان هستند ـ جدي بگيرند».

بخشي از بيانات مقام معظم رهبري در جمع نخبگان حوزة علمية قم1374/9/14،

اساتید اخالق حوزههای علمیه ،در طول زندگانی بالندة خویش،
آموختههای گرانمایه و آمیخته با جهد و کوشش خود را برای 
هدایت و رهایی طالب از گمراهی ،به گفتار کشیده ،و زالل دانش
و صافی بینش را در دروس اخالق به کامشان سرازیر کرد هاند؛
چه رنجها که در این راه نکشیده ،و چه سختیها که به جان
نخریدهاند.اگرابنمسکویه،غزالی،محققطوسی،فیض کاشانی،
مال مح ّمدمهدی نراقی و مال احمد نراقی ،هرکدام در دانش
اخالق آثاری گرانسنگ چون طهارهاالعراق ،احیاءعلومالدین،
السعادهرا
السعاداتومعراج ّ
اخالقناصری،المحجهالبیضاء،جامع ّ
پدید آوردند .امروز نیز وجود گرانقدر اساتید اخالق ،این چشمه
جوشان را زنده و خروشان نگاه داشته است.
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بهراستیدربارةاخالقچهکردیم؟!

با وجود اینکه در مکتب پیامبری زندگی
میکنیم که تجسم اخالق واالی انسانی است،
بهواقع باید در خصوص اخالق به پیشگاه الهی
عذر تقصیر بیاوریم ،چرا که همة ما در این
باره مقصر هستیم ،اگرچه فقه و اجتهاد ،جوهر
دروس حوزوی و تحصیالت دینی به شمار
میرود و حق نیز همین است ،اما واقعاً این نیاز
در حوزه وجود دارد که بیش از اینها به مقولة
اخالق توجه شود .همانطور که در فقه درجة
اجتهاد به افراد داده میشود؛ در اخالق ،کالم و
عقاید نیز درجة اجتهاد به افراد اعطا گردد .باید
به جای پرداختن به عرفان که مختص نخبگان
است ،اخالق را در جامعه و تودة مردم نهادینه
کنیم .با وجود آنکه پیامبر اسالم ،تجسم کامل
اخالق است ،جای این سؤال بهطورجدی وجود
دارد که چقدر به اخالق پرداختهایم؟! مگر نه
این است که اخالق همان حکمت عملی و یکی
از اضالع هندسة معرفتی دین در كنار عقايد و
احكام به شمار میرود؟ از قانونشکنیها رنج
میبریم ،از بیاخالقیها آزرده خاطر هستیم.
باید پرسید مشکل جامعة ما کجاست و چرا
وضع اخالقی ما اینگونه نابسامان است؟! با
وجود این همه مشکالت اخالقی ،آیا نباید در
کنار سیصد نفر وکیل ملت در مجلس ،سی
نفر هم در پارلمان اخالق داشته باشیم؟! آیا
اخالق جزو دین نیست؟! در کنار کرسیهای
ارزشمند حوزه که واقعاً هرکدام جزو نعمات
الهی به شمار میروند ،بسیار ضروری است
که کرسی درس اخالق نیز بهطورجدی در
حوزه دایر شود؛ نه اینکه درس اخالق در
حاشیة دروس دیگر و کام ً
ال محدود باشد.
عقايد مايههاي اصلي و اساسي پديدآوردن و
تحكيم ايمان و ريشهها و پايههاي التزام عملي
به احكام اسالمي است .به فقه اهتمام خاص
داريم و بهحق و بجا به آن به عنوان يك دانش
محوري اهتمام میورزیم ،چون فقه بستر
اجتهاد است .البته در حوزهها جلسات درس
اخالق معطوف به نياز طالب رايج است اما
اخالقي كه بنا به روايت مشهور ،غايت رسالت
ِثت لاِ ُتَ ِّم َم َمکا ِر َم
انگاشته شده است؛ «إن َّما بُع ُ
األخالق» و به به تعبير قرآني ،رمز موفقيت
ِ
پيامبر استَ  ،فبِما َر ْح َم ٍة م َِن هَّ
الل ِ ل ِ ْن َت ل َ ُهم
(آلعمران )159 ،در حوزههای علمیه مغفول
مانده است .گرچه دسيسهها و توطئهها همگي
به اينسو است كه دين ما را به خشونت و
سختگيري متهم كنند .ما بايد پيام اخالقي،
معنوي مبتني بر مبنا و منطقي كه در متن
دين ماست را به جهانيان ارائه كنيم.
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مباد که این
آقا سید علی شوشتری

در قرن اخیر ،آقا سید علی شوشتری (م 1281 .هـ ق) نخستین
کسی بود ک ه دارای حوزة اخالقی منظم و معروفی بوده ولی
ی بسی تأسف است که یادگارهای اخالقی اندکی از او بر
جا 
جای مانده است .وی تحصیالت مقدماتی را در زادگاه خود،
ی تحصیالت عالیه به نجف اشرف
شوشتر ،به اتمام رساند و برا 
هجرت کرد . احتمال میرود حوزه درسی صاحب جواهر را
ب علمی را طی کرد و به
ک کرده باشد .در این دوران ،مرات 
در 
مرتبة اجتهاد رسید و موفق به گرفتن اجازههایی از علمای وقت
س به شوشتر رجعت کرد و به تدریس و تصدی امر
گشت .سپ 
ت همت گماشت.
قضاو 
دومین بخش عمدة زندگی آقا سید علی شوشتری ،در ایامی
که سید امر قضاوت را بر عهده داشته ،رقم خورد و به توصیة
فردی به نا م مالقلی جواله به نجف اشرف هجرت نمود .ظاهرا ً
از همین مقطع ،تصفیة باطن و انجام ریاضتهای شرعی را آغاز
ن آقا سید صدرالدین
کرد .درعینحال احتماالً با افراد دیگری چو 
کاشف دزفولی مراوده داشته است.
س زکیه ،برای
فقی ه بزرگ شیخ مرتضی انصاری؛ صاحب نف 
س اخالق و معارف سید علی شوشتری ،در
استفاده از در 
روزهای چهارشنبه ،به درس او حاضر میشد .استاد به شاگردی
شاگرد خویش مینشست و خاضعانه فیض میبرد .باید دقت
خ انصاری ،آن هم در زمان
داشت که حضور بزرگی چون شی 
ق و عرفان ،نشاندهندة اهمیت
استادی ،در جلسات درس اخال 
ن است.
و ارزش تطهیر باط 
ل نیز
مرحوم آقا سید علی شوشتری ،تدریس فقه و اصو 
داشتهاند که بنا بر نقل برخی از آگاهان ،مرحو م آخوند صاحب
ت میجست و از آن همه اطالع
کفایهاالصول در آن درس شرک 
و تبحر آقا سید علی ،ب ه شگفت آمده بود.
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گذری بر دروس اخالق اساتید حوزههای علمیه

قاب

ن کیمیا نایاب شود!
س
پس از وفات سید علی شوشتری (م 1281 .هـ ق)،کرسی در 
ی همدانی
اخالق و عرفان توسط شاگردش ،آخوند مال حسینقل 
تداوم یافت .وی در سال  1239هـ ق در قریة شوند از توابع
ل
همدان تولد یافت .پس از تحصیالت مقدماتی ،جهت تکمی 
خ عبدالحسین
سطح ،روانة تهران شد و در آنجا از محضر آقا شی 
طهرانی ،معروف به شیخالعراقیین (م 1286 .هـ ق)که شاگرد
ب جواهر بود ،بهره گرفت .سپس برای استفاده از علوم
صاح 
معقول به سبزوار رفت و از حوزة درسی حا ج مال هادی سبزواری
( 1289-122هـ ق) کسب فیض کرد و از آنجا برای شاگردی
شیخ مرتضی انصاری (م 1281 .هـ ق) و تکمیل مدارج عالیه،
عازم نجف اشرف شد.
میتوان مدعی شد که ارزندهترین شیوة سیر و سلوک از یک
قرن پیش تاکنون ،شیوهای است که از آخوند مال حسینقلی
همدانی باقی مانده است .وی پس از شیخ انصاری بیشترین بنا را
س فقه و اصول گذاشت ،اما استادش مرحو م شوشتری او
بر تدری 
را به تدریس اخالق و عرفان سفارش کرد .به ذهن میرسد که
مرحوم سید علی از آن جهت ک ه مبادا درس معارف و اخالق،
پس از وی تعطیل شود ،خواسته است تا سنگ بنای آینده
ت خود بنا نهد و تداوم درسهای معارف را
را در زمان حیا 
تضمین نماید .مرحوم آخوند ،بامدادان اخالق تدریس
میکرد و سپس از روی تقریرات درس استادش شیخ
اعظم انصاری ،ب ه تدریس فقه و اصول میپرداخت.
او به شدت از تظاهر خودداری میکرد ،ازاینرو
مجلس درسش را در محیط محدود منزل قرار
داده بود و نماز را در منزل میگزارد و شمار
ش
اندکی از شاگردان خاص و ارادتمندان درگاه 
در نماز او شرکت میکردند.
ی داشت،
ایشان در تربیت شاگردان توفیق وافر 
بهطوریکه گفتهاند :حدود سیصد نفر
ب ه شاگردی او نایل شدهاند،
ولی از آن میان تنها
افراد معدودی
از صاحبان
سر و اصحاب
خاص بهشمار

آخوند مال حسینقلی همدانی

میروند .ازجمله :آقا شیخ محمد بهاری همدانی (م 1325 .هـ
ق) ،آقا سید احمد کربالیی طهرانی (م 1332 .هـ ق) ،میرزا
جواد آقا ملکی تبریزی (م 1343 .هـ ق) ،سید احمد کربالیی
طهرانی (م 1332 .هـ ق) ،شیخ علی قمی (م 1371 .هـ ق)،
سید جمالالدین اسدآبادی و ...
آخوند مال حسینقلی همدانی ،دارای مکتب اخالقی و روش
ن ویژگی آن حرکت
تربیتی ممتاز و ارزشمندی است که مهمتری 
در مسیر مستقیم شریعت است ،زیرا هستند کسانی که چون در
ب نفس گام نهادهاند ،گرفتار کجروی شدهاند.
راه ریاضتها و تهذی 
ت خطراتی
در مسیر سیر و سلوک و طی طریق ممکن اس 
گریبانگیر سالک شود که موجب بازماندن از پیشرفت و گاهی
ن وادی و طی مراحل آن،
هالکت او شود؛ لذا برای ورود به ای 
ق مدد گیرد .وی افزون بر ارائة
واجب است از استاد خبیر و حاذ 
دستورالعملهای گوناگونی که به تناسب حال و مقام افراد صادر
کرده ،ب ه تربیت عملی نفوس نیز میپرداخته است .در مکتب
اخالقی وی اصوالً برای تحقق هر چیز ،دو امر الزم است :اول
رفع مانع ،دوم ایجاد مقتضا .به عبارت دیگر تخلیه بر تحلیه
مقد م است .برای مثال بهجاآوردن ذکرهای متفاوت و
نمازهای نافله و  ...با رفع مان ع که ترک معصیت است،
اثر میکند.
خ 28
مرحوم مال حسینقلی همدانی در تاری 
شعبانالمعظم  1311هـ.ق در کربالی
معلی درحالیکه زائر حضرتش بود ،وفات
یافت و بدن مطهرش را در چهارمین
حجره از صحن شریف به خاک سپردند.

تصويري از استاد عارف مرحوم شیخ محمد جواد انصاری همدانی

منتخب
در مکتب
ال
اصو
اخالقی وی
ً
برای تحقق هر
چیز ،دو امر الزم
است :اول رفع
مانع ،دوم ایجاد
مقتضا .به عبارت
دیگر تخلیه بر
م است
تحلیه مقد 
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معرفی کتاب

قاب

شرح حدیث جنود عقل و جهل

كتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل ،اثری عرفانى -اخالقى از حضرت امام خمینی است .این کتاب آخرین کتاب
ایشان در اخالق است .آرای كالمى ،اخالقى و عرفانى امام خمینی در این کتاب وضوح بیشتری یافته است .ایشان
این کتاب را پس از تألیف کتاب شرح چهل حدیث نگاشته است .اين اثر از سوی مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام
خمينى ،بارها تجديد چاپ شده است.
امام خمینی در مقدمهاي كه بر كتاب شرح حديث جنود عقل و جهل نوشته ،هدف از تأليف آن را چنين بيان
ميفرمايد« :چون احاديث شريفة اهلبيت عصمت و طهارت را ـ كه خلفای رحمان و خالصة بنياالنساناند-
روحانيت و نورانيتي است كه در ديگر كلمات و احاديث يافت نشود؛ بلكه نور كالم حق از گريبان احاديث آنها تج ّلي
فرموده؛ « ُق ْل ُك ٌّ
ل يَ ْع َم ُل َعلي َشا ِك َلتِهِ» (اسراء .)84،ازاينرو از كلمات حضرات معصومين ،كه از ارواح متعلقه به عالم
قدس و نفوس منقطعه به حضرت انس صدور يافته ،به «حبلِ ممدود بين آسمان و زمين» تعبير ميتوان [كرد] .چه كه
سروران ما ،آنچه در ارشاد خلق و اصالح مخلوق بيان ميفرمودند ،از سرچشمة علم كامل لدني رسول اكرم است
كه از صراح وحي الهي و علم ربّاني بوده و از قياسات و اختراعات ،كه ساخته به دست تصرف شيطان است ،عاري و
إن ه َو إالَّ َو ْح ٌي يُ ْو َحي» (نجم 3 ،ـ  ،)2در حضرات ائمة هدي جاري و
بري است و همانطور كه دربارة رسول اكرم وارد است كه « َما يَنْطِ ُق ِ
عن الْهوي ْ
ساري است؛ چنانکه در احاديث شريفه بدان اشارت است .لهذا اين قاصر را به خاطر افتاد كه حديث شريفي كه در كافي شريف ،مشتمل بر «جنود
عقل و جهل» است و متضمن ا ُ ّمهات فضايل و رذايل است ،به قدر ميسور و به طريق اجمال شرح كنم؛ شايد مؤمني را از آن نفعي حاصل آيد و اين
خود موجب جبران نقايص قاصر شود و مشتمل نمودم اين وجيزه را بر مقدمهاي و چند مقاله و يك خاتمه».
این کتاب به صورت مقاله ،فصول و مقصد ،در شش مقاله و 25مقصد تدوین یافته است .مقالة نخست ،در نقل لفظ حدیث شریف؛ مقالة دوم ،در بیان
شمهای از حقیقت عقل و جهل و بیان مراد حدیث شریف؛ مقالة سوم ،در شمهای از ویژگیها و صفات این دو حقیقت عقلیه و جهلیه؛ مقالة چهارم،
در بیان شمهای از حقیقت اقبال و ادبار عقل و جهل کلی و جزئی؛ مقالة پنجم ،در شرح اجمالی از بعض الفاظ حدیث شریف؛ مقالة ششم ،در بیان و
شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه که خود دارای  25مقصد است.

میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

منتخب
آیتاهلل میرزا جواد
آقا ملکی تبریزی با
عبادتهای شبانه و
شبزندهداری ،بسیار
مأنوس بود .مناجاتهای
او در البهالی آثارش،
حاکی از حال سوز و گداز
ایشان است
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حاج میرزا جواد ملکی تبریزی ،فرزند حاج میرزا شفیع ،در تبریز متولد و به دلیل
نسبتش با خانواده ملکالتجار تبریزی به ملکی معروف شد .ایشان تحصیالت خود
ب مصباحالفقیه
را در نجف نزد میرزا حسین نوری ،آیتاهلل حاج آقا رضا همدانی ،صاح 
فراگرفت .او در زمینة اخالق و عرفان ،از بهترین شاگردان مکتب آخوند مال حسینقلی
همدانی بود .میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در سال  1321ق به ایران آمد و در
زادگاهش تبریز ،به تدریس اخالق پرداخت .در اوایل مشروطه در سال 1329
ق ،به خاطر نامساعد بودن اوضاع تبریز ،به قم رفت و ساکن آنجا شد .در قم
به تدریس درس فقه و اخالق پرداخته ،محور درس فقه خود را کتاب
مفاتیح فیض کاشانی قرار داد .در زمانی که آیتاهللالعظمی حاج شیخ
عبدالکریم حائری به قم آمد و به اصرار شیخ محمدتقی بافقی ،از
دوستان مرحوم ملکی ،در قم ماندگار شد و حوزة علمیة قم را
تأسیس کرد ،حاج میرزا جواد آقا ملکی نیز مکتب اخالقی
و تهذیب نفس را دایر نمود و شاگردان بسیاری ،ازجمله
سید حسین فاطمی قمی ،آخوند مال علی همدانی،
سید جعفر حسینی شاهرودی ،میرزا خلیل کمرهای
و سید محمود یزدی را پرورش داد.
درس اخالق این مرد بزرگ ،بر دو قسم بود :درسی
که در منزل تشکیل میشد و برای تعدادی از شاگردان
خاصش بود؛ و درسی که در مدرسة فیضیة قم ،برای عموم
مردم میگفت .در سلوک ایشان کتابهای مفتاحالفالح
ی ابنفهد ،قوتالقلوب ابوطالب
شیخ بهایی ،عدهالداع 
مکی و اقبال سیدبنطاووس و صحیفة سجادیه در
شمار کتابهای تدریس قرار داشت .آیتاهلل میرزا جواد
آقا ملکی تبریزی با عبادتهای شبانه و شبزندهداری،
بسیار مأنوس بود .مناجاتهای او در البهالی آثارش،
حاکی از حال سوز و گداز ایشان است .سرانجام این
بزرگوار در سحرگاه یازدهم ذیحجة سال  1343ق دار
فانی را وداع گفت و پیکر پاکش در قبرستان شیخان
قم ،نزدیک مقبرة میرزای قمی ،صاحب قوانین ،در خاک
آرمید .کتابهای المراقبات ،اسرار الصاله و رسالة لقاءاهلل
از تألیفات ایشان است.
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چهل حدیث

سنت اربعيننويسي از قديمااليام در ميان علماي دين معمول بوده و حضرت امام خمینی نيز براي مسلوک داشتن
سنتسلف،پذیرفتهبودند کهدراينزمينه کتابی تصنيف کنند.چهلحدیث یکی ازآثارحضرتامامخمینیاست.
ایشان این کتاب را در شرح و بیان چهل حدیث از احادیث معصومین تألیف کردهاند .کتاب حاضر در اصل ،تقریرات
امام خمینی بوده که مضامین آن را در مدرسة فیضیه و مال صادق قم برای شاگردان خود ایراد فرموده بودند؛ سپس
ایشان تصمیم گرفتند کتابی در همین زمینه تألیف کنند که این کتاب در اربعين سال 1358هـ .ق به پایان رسید.
مطالب کتاب ،همه در تفحص از حقيقت اخباري از پيشوايان معصوم دين و سرشار از تذکرات اخالقي و عرفاني و
حکمي است 33 .حديث آن اخالقى و  7حديث ديگر اعتقادى است 33 .حدیث از احادیث اول این دفتر مربوط به
(مسائل اخالقی) اخالقیات و مهلکات و منجیات است .در این قسمت از کتاب ،هدف مؤلف این است که تمویهات نفس
را آشکار کنند و مفاسد هریک از ذمایم اخالقی ،همچون کبر ،ریا ،غضب و حسد را شرح دهند و در خالل مطالب،
مواعظی درج کنند که در بازداشت نفس از معصیت سودمند قرار گیرد .در هر باب ،به آیاتی از کالم آسمانی استشهاد
کرده و گهگاه از سخنان ارباب ضمایر پاک نیز بهره جستهاند .در بین این بزرگان ،در درجه نخست ،معلم روحانی و
ارجمند ایشان ،مرحوم شاهآبادی است .آنچه در شرح این روایات ،مطمع و مطرح نظر امام بوده ،بیدار کردن خواننده
و آگاهی دادن به اوست که از مباشرت لذات دستبردارد و مباشر اعمال صالح گردد .هفت حدیث آخر کتاب ،در شرح
مطالبی است که از سنگینترین و درعینحال ،عالیترین و نفیسترین مطالب و مباحث عرفانی محسوب میشود .مباحثی از قبیل جبر و تقویض
عرفانی ،بحث ذات و اسماء و صفات حقتعالی ،شناخت باری و آفرینش آدم بر صورت او و مانند آن ،بهطوریکه باید گفت؛ روش ایشان در توضیح
احادیث ،چنین است که ابتدا حدیث را نقل و سپس آن را به فارسی ترجمه میکنند؛ آنگاه کلمات اصلی حدیث ،و گاه قالب تعبیرات و کلمات آن را
شرح و معنا می کنند ،و در معنای حدیث ،متعرض نکتهای سودمند در شرح حدیث میشوند؛ پس از فراغ از شرح تعبیرات و اصطالحات و تمهیدات
الزم ،به شرح متن میپردازند و طی چند فصل ،شرح حدیث را به پایان میبرند.

آیتاهلل سید رضا بهاءالدینی

یکی دیگر از درسهای اخالق ارزشمند حوزه قم ،درس آیتاهلل
حاج آقا رضا بهاءالدینی بود که به توصیة حضرت امام خمینی و
تقاضای طلبهها و تشنگان معرفت برگزار میشد .رهبر معظم انقالب
در وصف ایشان چنین بیان داشتهاند ... « :مجلس او همواره معراج
روح مستعد فضالی جوانی بود که میخواستند علم دین را با
صفای عطرآگین عرفان دینی توأم سازند .معلم اخالق و سالک
الیاهلل بود و صحبت نورانی و کالم رازگشای او ،دل مستعد
را در یاد خدا مستغرق میکرد  ...این عالم کهنسال و مراد
و مقبول فضال و علما ،عمر بابرکت و پرفیض خود را در بهشتی
از پارسایی و زندگی زاهدانه ،در کنج محقر خانهای که دهها سال
شاهد غنای معنوی صاحبش بود ،به سر آورد و بیاعتنایی به
زخارف ناپایدار دنیوی را که سیرة همه صاحبدالن
برجستة حوزههای علمیه است درس
ماندگار خود ساخت  .»...درس اخالقی که
از سالها پیش بهطور خصوصی برای
عدهای برگزار میشد ،به فیضیه و زیر
کتابخانه کشیده شد .درسی که در
حوزه ،چندان ادامه نداشت و تا
پیش از آنکه پاهای ایشان از
حرکت بماند ،آن جلسات
و نشستهای اخالقی
در منزلشان برقرار
میشد.
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تهذیباالخالق و تطهیراالعراق

نعربی دراخالقفلسفی،بهقلمابوعلی احمدبنمحمدبن
تهذیباالخالقوتطهیر(یاطهارة)االعراق،رسالهای بهزبا 
یعقوب رازی ،ملقب به مسکویه است .مؤلف در این رساله کوشیده تا اخالق فلسفی را با بهرهگیری از مبانی اخالق
نزد افالطون و ارسطو تبیین نماید .ابوعلی مسکویه ،غرض از نوشتن این رساله را ارائة اصول و مبادی علم اخالق به
قصد دستیابی به نیکی ذکر میکند که به واسطة آن ،کردارهای نیکو و زیبا از آدمی سرمیزند.
باالخالق را میان سالهای  375 -372هـ .ق در هفت مقاله نوشته است؛ البته بعضی آن را
مسکویه تهذی 
شامل شش مقاله و بعضی مشتمل بر هشت مقاله دانستهاند که گویا این امر از تغییر ترتیب مقاالت و تلفیق
برخی بخشهای این کتاب در چاپهای گوناگون آن پدید آمده است .نخستین مقاله در تعریف نفس و نیروهای 
آن است و از مسائلی مانند اثبات تج ّرد نفس ،فضیلتهای انسانی ،قوای نفس و چهار فضیلت حکمت ،عفت،
شجاعت،عدالتونظریةارسطویی اعتدالبحثمیکند.مقالةدومبهمعرفی اخالقبهعنوانبهترینصناعتبرای 
نیکرفتاری آدمی اختصاص دارد .مهمترین مباحث این مقاله عبارتند :از بررسی طبایع و خلقیات ،نسبت نظر و
عمل ،مراتب نفس و شیوة تربیت کودکان .مقالة سوم به موضوع تفاوت خیر و سعادت ،شروط به دست آوردن آنها
بنا بر آرای فالسفهای مانند فیثاغورس ،افالطون و ارسطوست .مقالة چهارم به اعمال انسان ،شرح عوامل زیانکاری در رفتار و بحث از شجاعت ،سخا
و عدالت اختصاص دارد .حق خالق بر انسان و اختیاری بودن عدالت و ستمکاری از مباحث مهم این فصل است .موضوع مقالة پنجم ،محبت و انواع
ت تام به پایان میرسد .مقالة ششم از امراض نفسانی و مقابله با
آن ،نظر فیلسوفان دربارة دوستی و شرایط آن است که با سخن ارسطو دربارة سعاد 
آنها از راه محاسبة نفس بحث میکند و سرانجام در هفتمین مقاله ،به طب نفسانی و شیوههای درمان بیماریهای اخالقی پرداخته میشود .این مقاله
با بحث از انواع ترس ،ازجمله ترس از مرگ و عالج حزن و اندوه به نقل از کِندی پایان میپذیرد.
تهذیب االخالق بارها در هند و ترکیه و مصر و ایران و لبنان چاپ شده است .کهنترین نسخة ترجمة فارسی این اثر ،متعلق به اوایل سده یازدهم
قمری است .قسطنطین زریق ترجمة انگلیسی ،و محمد ارکون نیز ترجمة فرانسوی آن را همراه با شرح انتقادی متن منتشر کردهاند.
قاب

آيتاهلل علياكبر فيض،
معروف به مشكيني
ل  1300هجر 
ي
ي در سا 
علياكبر فيض ،معروف به مشكين 
ن خانوادهاي
ن و در ميا 
ي از تواب ع بلوك مشكي 
ي در روستاي 
شمس 
ل عل م بود
ش اه 
ن گشود .پدر 
ل علم ،چش م ب ه جها 
ن و اه 
متدي 
ف
ي ك ه همراه با پدر در نج 
ت روحانيت .ایشان هنگام 
و در كسو 
ن
س همراه پدر ب ه وط 
ت و سپ 
ف مقي م بود ،ب ه مكتبخان ه رف 
اشر 
ي را نزد پدر فرا گرفت .ب ه
ت علو م دين 
ي از مقدما 
ت و مقدار 
بازگش 
ل سفر
ن اردبي 
ي ب ه شهرستا 
ل علو م دين 
ي تحصي 
ش پدر برا 
سفار 
س دورة
ف و نحو را در آنجا آموخت .وی درو 
ي از صر 
كرد و مقدار 
ن رساند و در درس
ي ب ه پايا 
ح را در شهر مقدس قم ،بهخوب 
سط 
ن مشهور دورة خود ،حاضر شد .نزديك
ل استادا 
خار ج فق ه و اصو 
ي
ت و در درسها 
ف حضور داش 
ف اشر 
ت ماه نيز در نج 
ب ه هف 
ت ميكرد
ن ديار ،بهويژه اما م خميني شرك 
نآ 
خار ج استادا 
ف مزاجي ،ناچار
ف و ضع 
ي گر م نج 
ل هوا 
اما ب ه دلي 
س خارج
ن شد و در درو 
ت ب ه ايرا 
ب ه بازگش 
 بروجردي
ل آيتاهلل العظمي 
فق ه و اصو 
ت
ق داماد شرك 
ي محق 
و آيتاهلل العظم 
جست .آيـتاهلل مشكيني در سالهاي
ن با فضال و اساتيدی
س از آ 
لوپ 
تحصي 
ي و آيتاهلل اميني
ي آمل 
چون آيتاهلل جواد 
تو
ي داشت .بارها در دورة مقدما 
پیون د دوست 
س خارج
س كرده و سالها ب ه تدري 
ح تدري 
سط 
س
ن در 
ل داشت ه است .همچني 
ل اشتغا 
فق ه و اصو 
س مشهور حوز ة
تفسير آيتاهلل مشكيني از درو 
ت و نیز سالها در مسجد
علمي ة ق م بوده اس 
امام حسن عسگری و مسجد اعظم
ي آيتاهلل
درس اخالق میگفت .زندگ 
ت و
ي سرشار از مبارزا 
مشكين 
ي تحقق
ي برا 
ي سياس 
تالشها 
ي است .وي از
ت اسالم 
حكوم 
ي بود ك ه به
ن افراد 
نخستي 
ت اما م خميني پيوست.
نهض 
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ت ميكرد؛ ازاينرو به
ن شرك 
ي مبارزا 
ت مخف 
مشكيني در جلسا 
س پرداخت و بار ديگر به
ت و پانزده ماه در آنجا ب ه تدري 
مشهد رف 
س از مدتي
ي گرفت .اما پ 
ت خود را پ 
حوزة علمي ة ق م آمد و مبارزا 
ي حوزه تبعيد شد؛ ازاينرو به
ب ه همراه  27تن از اساتي د و فضال 
س از س ه ماه ساواك وي را دستگير و به
يپ 
زادگاه خود رفت ،ول 
ل
س از دو سا 
ن تبعيد كرد .وي پ 
ن و سپس گلپايگا 
ن كرما 
ماها 
ت از مبارزه
ل دورة تبعيد نيز دس 
نيز ب ه كاشمر تبعيد شد و در طو 
ن ديگري
برنميداشت .اينگون ه بود ك ه ساواك مرتب او را ب ه مكا 
ن حوزة علمية
ي جامع ة مدرسي 
ل ميكرد .وي از اعضا 
منتق 
ي در
ي ايران ،آيتاهلل مشكين 
ب اسالم 
ي انقال 
ق م بود .با پيروز 
ش پرداخت؛ ازجمله عضويت
ي نق 
ي ب ه ايفا 
ي گوناگون 
مسئوليتها 
ت
ش و اعزا م قضا 
ل گزين 
ن اساسي ،مسئو 
ن قانو 
ن تدوي 
در خبرگا 
ي در هر س ه دوره،
ن رهبر 
س خبرگا 
ت مجل 
با حك م امام ،رياس 
ت در جامعة
ت جمع ة ق م با حك م امام و رهبر انقالب ،عضوي 
امام 
ي قانون
ي بازنگر 
ت شورا 
ن حوزة علمي ة ق م و رياس 
مدرسي 
اساسي.

آیتاهلل شیخ حسین
شبزندهدار
شیخ حسین شبزندهدار در سال  1308شمسی در محلة
قدیمی سنان جهرم ،متولد شد .به خاطر مالزمت پدر
با اهل علم ،در مدرسة خان (زمانیه) جهرم حجره
گرفت و مشغول تحصیل شد .برای مدتی در
مدرسة مقیمیه و پس از آن در مدرسة
منصوریة شیراز
اقامت گزید ،سپس
با اجازة پدر و
استادش آیتاهلل
حدائق ،به قم مهاجرت
نمود .نخست در
مدرسة فیضیه و پس از
مدتی در مدرسة حجتیه
به تحصیل مشغول شد .او

پروندهماه
مقصد4

مدرسه ماه

طلبه ماه

اخالق ناصری

کتاب اخالق ناصری ،یکی از مهمترین رسالههای اخالق و حکمت عملی و نیز نخستین اثر فارسیزبان در این باب ،در
دورة اسالمی است که خواجه نصیرالدین طوسی ( )672 -597در سال  ۶۳۳هـ .ق آن را تألیف کرده است .خواجة
طوسی این کتاب را در زمانی که در «قهستان» در خدمت حاکم دانشمند آنجا «ناصرالدین عبدالرحیم» بود ،بنا به
درخواست او ،مبنی بر ترجمة کتاب تهذیباالخالق و تطهیراالعراق «ابوعلی مسکویه» که از مهمترین کتابهای 
عقلی در دورة اسالمی است ،تألیف کرد و مقدمهای موافق عقاید اسماعیلیان بر آن نوشت .او پس از رهایی از دست
اسماعیلیان ،مقدمة مزبور را عوض کرده و مدح ناصرالدین در آخر کتاب را نیز حذف نمود و اصالحی در کتاب انجام
داد و مقدمة جدید برآن نوشته و فصلی به آن اضافه کرد .پس از انتشار کتاب و دست به دست شدن آن بین صاحبان
فضل و کسب اعتبار نویسنده ،تغییراتی در آن داد .در سال  ۶۶۳هـ .ق نیز فصلی به کتاب افزود که در نسخههای 
نخستین وجود ندارد .مطالب اثر حاضر بر اساس تلفیق دیدگاه فلسفی و علمی یونان و دیدگاه اسالمی دربارة انسان،
خانواده و جامعه است .اخالق ناصری در باب اخالق فردی ،تدبیر منزل (رفتار در محیط خانه و ادارة زندگی) و سیاست
مدن (به تعبیر امروزی علوم سیاسی) نگاشته شده که مؤلف در نگارش آن از رسایل کندی ،فارابی ،ابوزید بلخی،
ابنسینا،ابنهند،مشکویهرازی وابنهیثماستفاده کردهاست.این کتاب،بهجزمقدمه  ،شاملسهفصلاست.درمقدمه،سببتألیفوموضوع کتاب
و رئوس مباحث آن بیان شده است .فصل اول دربارة حکمت اخالقی (در تهذیب اخالق) نوشته شده که خالصهای از رسالة عربی تهذیباالخالق و
تطهیراالعراق یا ّ
الطهاره اثر ابنمسکویه است .این فصل بر هفت فصل در مبادی و ده فصل در مقاصد مشتمل است .فصل دوم دربارة تدبیر منزل و
بر پنج فصل مشتمل است .نصیرالدین آن را از رسالة مختصر تدبیر منزل ،به قلم آبروسن یونانی (نویسنده ای گمنام) گرفته و خود آن را به مواعظ و
آداب متقدمان و متأخران موشح کرده است .فصل سوم در سیاست مدن ،بر هشت فصل مشتمل است .مؤلف در این فصل از رسایل فصولالمدنی 
و آرای اهل المدینه الفاضله اثر فارابی و السیاسه نوشتة ابنسینا استفاده کرده است .مؤلف کتاب را با فصلی از وصایای منسوب به افالطون به پایان
میبرد .اخالق ناصری را رکنالدین محمدبنعلیبنمحمد گرگانی ،در سال 713به عربی و در سال ،1964ویکنز به انگلیسی برگردانده است.

قسمتی از درسهایی را که در دورة سطح نخوانده بود ،نزد آیتاهلل
شهید محمد صدوقی خواند .رسائل ،مکاسب و کفایةاالصول را
نزد آیات عظام ،شیخ محمدتقی بهجت ،شیخ مرتضی حائری،
سید رضا صدر و شرح تجرید و شوارق
سید رضا بهاءالدینی ،آقا ّ
ّ
سید احمد خوانساری
در کالم و حکمت را از محضر آیتاهلل ّ
بهره برد و دورة سطح را به پایان رسانید .در دروس خارج فقه
سید محمد محقق
سید حسین بروجردیّ ،
و اصول آیات عظامّ ،
سید محمدرضا
داماد ،شیخ محمد علی اراکی ،امام خمینیّ ،
گلپایگانی حاضر شد و همزمان در درس تفسیر استاد ع ّ
المه
سید محمدحسین طباطبایی حضور یافت و ضمن مباحثه ،تقریر
ّ
برخی از دروس یاد شده را نگاشت.
تدریس آیتاهلل شبزندهدار در قم طی چند دوره ،شامل مباحث
فقهی و اصولی از لمعتین ،مکاسب ،قوانیناالصول و اصول الفقه
در مساجد اعظم ،امام حسن عسکری ،مسجد نو و مدارس
حقانی ،رضویه ،گلپایگانی و بحث تفسیر و اخالق در مدرسه
فیضیه و مسجد حضرت معصومه به صورت آزاد و عمومی بود.
شرح دعای مکارم االخالق ،تقریرات دروس خارج فقه و اصول
امام خمینی ،حواشی بر تفاسیر مجمعالبیان و المیزان و سلسله
درسهای اخالق ،از مکتوبات اوست.

آیتاهلل شیخ علیپناه اشتهاردی
آیتاهلل شیخ علیپناه اصالنی اشتهاردی که بین طلبههای
قم به شیخ علیپناه مشهورتر بود ،از محبوبترین علمای
حوزة علمیة قم به شمار میرفت که تا واپسین روز زندگی،
ارتباط نزدیکش با مردم قطع نشده و جایگاه ویژهای در قم
داشت .وی که متولد سال  ۱۲۹۵شمسی در اشتهارد کرج
ی را در زادگاهش آغاز
بود ،از دروازدهسالگی تحصیالت حوزو 
کرد .در سن  ۲۵سالگی به قم آمد و از درس مراجع و علمای
بزرگی چون آیات عظام صدرالدین صدر ،سید محمد حجت،
محمدتقی خوانساری ،بروجردی ،امام خمینی ،گلپایگانی،
سید احمد خوانساری ،عالمه طباطبایی و مرعشی نجفی
بهره برد .آیتاهلل اشتهاردی از مسلطترین استادان حوزة
علمیة قم به متون درسی بود و بهویژه تسلط فوقالعادهای
به کتاب لمعه داشت .همین تسلطش سبب شده بود که

امام خمینی به وی لقب «فقه سیار» بدهد .بر خالف روش
مرسوم در حوزههای علمیه که پس از مدتی از تدریس
لمعه دست میکشند و به تدریس رسائل ،مکاسب ،کفایه
و درنهایت به درس خارج روی میآورند ،آیتاهلل شیخ
علیپناه اشتهاردی ،تا پایان عمر  ۹۱سالهاش به تدریس
لمعه ادامه داد و با وجود توانایی علمیای که داشت ،درس
خارج نگفت و پا به تدریس مراحل عالیه دروس حوزوی
نگذاشت .البته آیتاهلل اشتهاردی کتابهایی نیز تألیف
کرد که میتوان به تعلیق و تصحیح کتاب مجمعالفائده و
البرهان فی شرح ارشاداالذهان اشاره کرد که در دورة دوم
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران ،از سوی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،به عنوان کتاب سال برگزیده شد .همچنین
کتابهایی چون القرآن و العقل و مدارکالعروه از آثار اوست.
نکتة مهمی که در زندگی و روش اجتماعی این فقیه کهنسال
قم بهوضوح قابل مشاهده بود ،ارتباط کام ً
ال عادی و مستقیم
وی با مردم و جوانان بود .او حتی در سن نودسالگی نیز
ارتباطش را با مردم قطع نکرد و پاسخگوی پرسشهای
دینی آنان بود .همانند مردم عادی سوار وسایل
نقلیة عمومی میشد یا پیاده به محل درس
و اقامة نمازش میرفت .ظهرها در حرم
حضرت معصومه نماز جماعت میخواند
و شبها در مدرسة فیضیه .نماز جماعت
او در فیضیه مورد استقبال انبوه طلبهها و
روحانیون بود ،شبهای چهارشنبه به مباحث
اخالقی میپرداخت و شبهای پنجشنبه نیز
در همین مدرسة علمیة قدیمی قم برای طلبهها
درس اخالق میگفت .با سبکی تاریخی ،اخالق را
روایت میکرد و گهگاه از امام و انقالب نیز خاطراتی
نقل مینمود .سرانجام آیتاهلل شیخ علیپناه
اشتهاردی شامگاه هجدهم  ۱۸تیرماه
 ۱۳۸۷هنگام اقامة نماز جماعت
مغرب و عشا در مدرسة فیضیه
درگذشت و پیکرش در حرم
حضرت معصومه به خاک
سپرده شد.
حاشیه،شمارهسه
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اين كتاب نوشتة شیخ احمدبنعبداهلل الکوزة کنانی است .او این کتاب را به منظور پاسخگویی به نیاز
زمانهاش که در آن گمراهی و نادانی رواج یافته بود و علم ،کاالیی ناچیز شمرده میشد ،به رشتة تحریر
درآورده است.
شیخ احمد کنانی ،انگیزة خود را از تألیف کتاب ،چنین بیان میدارد« :در این عصر ،چون رخنه در بنیان دین و
ملت افتاده و چراغ پرفروغ شریعت ،دانش و ایمان به خاموشی گراییده ،نادانان و آنان که علم را متاعی بیارزش و
تعلیم و تعلم را کاری باطل و طرفداران آن را پست و ذلیل میانگارند ،سر برآورده و به گونهای بازار جهل را رونق
بخشیدهاند که اهل دانش ،مورد تمسخر واقع میشوند .از سویی ،شرایط زمان نیز ،بر تربیت بدکاران و حرمت
گمراهان و نادانان و دشمنی با اهل علم و معرفت ،همراهی میکند .با دیدن این انحراف ،در اندیشه فرورفتم و پس
از اندیشة بسیار ،منشأ این کاستی بزرگ را ،به مصادیق حدیث نبوی« :صنفان من امتی اذا صلحأ صلحت امتی و
اذا فسدا ،فسدت امتی .قیل یا رسلول اهلل! و من هم؟ قال :الفقهأ و االمرأ»  ،در دوگروه یافتم :علما و فرمانروایان.
آنگاه به قلبم افتاد تا برای هشدار اهل زمان ،اثر مختصری ،به نام :ایقاظالعلماء و تنبیهاالمراء بنگارم و گامی هرچند
کوچک ،در راه این انحراف برداشته باشم ،شاید مفید افتد».
مؤلف ،پس از بیان انگیزه ،در مقدمه نکات و توصیههایی را دربارة ریاست دین و دنیا یادآور میشود ،ازجمله :مردمشناسی ،درسآموزی از
پیشامدها ،سعی فراوان در خودسازی ،پرهیز از دشمنی با مردم ،آگاهی از شیوههای سلطة کفار و ستمکاران ،تالش در راه قطع ریشة کفر و
ستم ،حرکت فرهنگی و منطقی علیه دشمنان و ...
کنانی پس از این مقدمه« ،ایقاظ»های خود را با استناد به آیات و روایات و گواه آوردن از قضایای عبرتآموز ،بیان میدارد .آنچه بر سلطان و
عالم واجب است ،اهمیت علم و عالم ،ویژگیهای عالم ربانی ،آداب معلم و متعلم ،آداب رفتار با والدین ،آداب معاشرت با مردم ،دوری عالمان
از غرور و دنیاطلبی ،پندهای حضرت مسیح به یارانش ،از مهمترین هشدارهای اوست.
گفتار

آیتاهلل استادی

منتخب
يكي از آموزههایی
كه بزرگان به ما
دادهاند ،اين است
كه گفتهاند اگر رفيق
شما به شما گفت كه
يكي پيدا شده كه
خوب حرف ميزند و
معنويات را خوب بيان
ميكند ،گفتند نرويد
و اول مشورت كنيد
و برويد سراغ كسي
كه او را ميشناسد و
تحقيقكنيد
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آن را که خبر شد خبری باز نیامد

محسوس است كه در زمان ما عامة مردم بهویژه جوانان ،طلبهها و
دانشجويان ،گرايشي به معنويات پيدا كردهاند كه درگذشته اينگونه
نبوده است .اينكه اين روزها در نوشتهها ميبينيد و يا ميشنويد كه
خدمت آقايي ميرسند و ميپرسند :چه كنيم كه نماز شب ما ترك
نشود؟ چه كنيم كه در نماز حضور قلب داشته باشيم؟ چه كنيم كه
از نماز لذت ببريم؟» اينها همه حاكي از اين است كه خواستههايي
دارند و در پی اين خواستهها هستند و به اين و آن متوسل ميشوند
كه قدمي بردارند و كاري انجام دهند.
سالهاست كه دكانداري ،دغلبازي ،دروغپردازي و كشف و
كرامتسازي فراوان شده است .دروغ دارد ،توهم دارد ،جاي حمل به
صحت هم دارد ،يعني بعضيهايش قطعاً درست است و ميتوان به
صحت حمل كرد و بعضيها هم توهمي است كه براي طرف پيش
آمده و بعضيها هم رسماً دروغ است .ولي اينها همه با هم آمیخته و
مخلوط شدهاند .يكي از آموزههایی كه بزرگان به ما دادهاند ،اين است
كه گفتهاند اگر رفيق شما به شما گفت كه يكي پيدا شده كه خوب
حرف ميزند و معنويات را خوب بيان ميكند ،گفتند نرويد و اول
مشورت كنيد و برويد سراغ كسي كه او را ميشناسد و تحقيق كنيد.
معيار اول اين است كه آن كسي كه ما سراغ او ميرويم حتماً بايد
فقيه باشد .بايد بداند قرآن و روايات چه ميگويند .با مشي و سيرة
امامان آشنا باشد .بهطوركلي هر آدم خوبي كه نميتواند ارشادكننده
باشد ،هر آدم خوبي كه نميتواند راه را درست نشان بدهد .آيتاهلل
ميرزا جواد آقاي ملكي ترجمه و حاشيهای از عروهالوثقي دارند ،يعني
پيداست مقلد و مرجعيت داشته؛ یعنی فقيه عارف بودهاند.
معیار دوم آن است که گاهي سراغ كسانينروند كه بيشتر از اينكه
طرف را راه بياندازد ،خودش را معرفي كند .يعني وقتي يك يا دو
ماه پيش اين آقا ميرود ،به جاي اينكه خودش چهار قدم جلو رفته
باشد ،چهار قدم بيشتر مريد آن آقا شده است .اينكه كسي بخواهد
مدام خودش را معرفي كند ،به فرض كه درست باشد و حمل بر
صحت هم بشود ،راهي است براي ديگران كه اين ميگويد و ديگري
هم ميگويد .گاهي جوانها در جلسات شركت ميكنند ،یعنی بايد
افزون بر اينكه به فكر دين خود هست ،به فكر زن و بچه و دين زن

مکتوبماه


اخبا ر ماه

استاد ماه

و بچة خود باشد .ویژگی آن مجلس اين شده كه از آنها غفلت كرده.
تا نیمه شب اينجاست ،فردا قم است و پس فردا جمكران و روز ديگر
جاي ديگر .زن و بچه چه ميشود؟ نتيجه اين است كه آن جايي كه
رفته صالحيت نداشته و صالحيتي كه اينها را ارشاد كنند نداشتند،
يكي از باالترين رياضتها اين است كه انسان در خانه بتواند با زن
و بچة خود درست رفتار كند .طلبهای كه گرفتار اين جلسات شود
و از درس بيفتد ،تا زماني كه به فكر اين جلسات نبود ،درسش را
ميخواند .اآلن كه به اين جلسات ميآيد ،درسش را نميخواند .اين
آن چيزي نيست كه به ما ياد دادهاند و جلوي پاي ما گذاشتهاند.
همان كاري كه پيامبر كرد .بايد گناه نكنيم ،واجبات را انجام
بدهيم ،سؤال شد كه غير از اين دو تا چه؟ گفتند ديگر هيچ .اگر
كسي واقعاً گناه را ترك كند و به معناي واقعي واجبات را بهجا
بياورد ،خودبهخود روشني براي او پيدا ميشود و قدمهاي بعد را هم
برميدارد .ولي ما ميبينيم جاهايي ميروند كه به جاي اينكه روي
انجام واجبات و ترك محرمات تكيه شود ،به چيزهاي ديگري تكيه
ميشود .جوانهايي كه در پی معنويات هستند ،مسئلة اصول عقايد
و تحكيم عقايد نبايد با مسائل احساسي آمیخته شود .يكجوان كنار
اينكه به دنبال معنويات ميرود ،بايد به فكر تحكيم اصول عقايد خود
باشد كه اگر شبههاي اعمال كردند ،بداند پاسخ آن چيست .نخست
اينكهفقيهباشد،مهذبباشد،بيادعاباشد،زندگيمعموليخودماني
داشته باشد ،يعني نه از اين طرف و نه از آن طرف .بعضيها را
ميبينيم وقتي به يك نفر عالقهمند ميشوند ،ديگر مطلق ميبينند
و كسي جرئت ندارد بگويد كه اين جملة ايشان درست نيست و اين
كار ايشان درست نيست.
آيتاهلل العظمي گلپايگاني در ماه رمضان در شبهاي احيا منبر
ميرفتند ،شاهدی ميگفت که مردم با عالقه و عشق بسيار از هم
پیش ميگرفتند كه جلوتر باشند كه ببينند آقا چه ميخواهد
بفرمايد .ايشان همان چيزي را خواند كه همة روضهخوانها
ميخوانند ،ولي گفتة ايشان كجا و گفتة ديگران كجا! ما بايد
سراغ كساني برويم كه افزون بر آن ویژگیها ،تأثير نفس و نفوذ
هم داشته باشد.

پروندهماه
مقصد4

مدرسه ماه

طلبه ماه

مرآةالرشاد فی الوصیة الی االحبة والذریة واالوالد

مرآةالرشاد فی الوصیة الی االحبة والذریة واالوالد ،از متون اخالقی مرحوم عبداهلل مامقانی ( 1290هـ .ق) است.
این کتاب ،در قالب وصیتنامهای برای فرزند بزرگتر ایشان است .مؤلف دربارة انگیزة خود از نگارش این اثر،
چنین مینویسد« :چون عمر ،کوتاه و بیاعتبار است و مشخص نیست اجل چه زمانی به سراغ انسان میآید.
وقتی هم آمد ،هیچ جای درنگ نیست .بر خود ترسیدم که مرگ فرا رسد و ثمرة عمرم ،محمدحسین را تربیت
نکرده باشم؛ ازاینروی بر آن شدم این اثر را به عنوان وصیتنامۀ اخالقی ،تربیتی و آموزشی برای فرزند خود و
مؤمنان بنگارم ،تا مایة کمال و صالح دنیا و آخرت آنان باشد».
اثر حاضر برگرفته از آیات قرآن ،روایات پیشوایان دین و تعالیم الهی است که با اسلوب ویژهای ،با زبان سفارش
و نثر روان و استوار ،در پنج فصل تنظیم شده و دربرگیرندة مجموعهای از آداب ،سنن و مکارم اخالق است.
در فصل نخست ،مؤلف به بیان مباحث اعتقادی پرداخته و فرزندش را به محکم کردن باورهای خویش دربارة
خداوند و پیامبران فراخوانده است .لزوم اطاعت از خداوند و پرهیز از گناه ،از محوریترین بحثهای فصل دوم
است و همچنین برخی از مکارم اخالق مانند کسالتزدایی ،محاسبه و مراقبه ،صبر ،اقسام توکل ،حلم ،انصاف و
سخاوت ،در این فصل بیان شده است .در فصل سوم به موضوعات گوناگونی ازجمله نهی از دنیادوستی ،لزوم توسل به ائمه و احترام و اکرام والدین
و فقها ،صلة رحم و نهی از منکر و دیگر نکتههای اخالقی و اجتماعی میپردازد .فصل چهارم به بحث دربارة طلب علم و فضیلت آن ،داشتن قصد
قربت هنگام علمآموزی و اموری پرداخته که عالم باید از آن بپرهیزد .در فصل پنجم به مسائلی مربوط به امور معاش ،مسکن ،لباس ،زن و فرزند،
انتخاب همسر ،تربیت فرزند و مسائلی از این قبیل می پردازد .این کتاب ،بارها در نجف ،قم و بیروت به چاپ رسیده است .محقق ،در مقدمة چاپ
د ّوم ،محقق ،احادیث آن را از مصادر اولیه به دست داده و بهطورکامل نقل کرده و برخی فروعات فقهی را با ذکر دیدگاههای گوناگون و دالیل و نظر
خود ،در پاورقی آورده است .چاپ نخست ترجمة فارسی اثر حاضر ،با عنوان مرآةالرشاد ،آیین راستپویی ،با ترجمه و نگارش احمد پرنیانی ،از سوی 
انتشارات دلیل ما منتشر و روانة بازار نشر شده است.

هویت طلبه؛ علم و اخالق
گفتوگویی کوتاه باحجت االسالم و المسلمین مسعود عالی
درس اخالق ،درس انسانسازی است ،به تعبیر حضرت امام
رضوان اهلل علیه که میفرمود« :میگویند :مال شدن چه
آسان ،آدم شدن ،چه مشکل؛ ا ّما شیخ میفرمود :مال شدن
چه مشکل ،آدم شدن ،محال است» .کار بسیار طاقتفرسایی
است .ایشان به مسأله تهذیب نفس ،بسیار اهمیت میداد.
در وصیتنامه ایشان میخوانیم که «از باالترین و واالترین
حوزههایی که الزم است به طور همگانی مورد تعلیم و تعلم
قرار گیرد ،علوم معنوی اسالمی از قبیل علم اخالق و تهذیب
نفس و سیر و سلوک الی اهلل ،رزقنا اهلل و ایاکم ،که جهاد اکبر
می باشد» .امام(ره) ،در عین اینکه به فراگیری فقه جواهری
و تمسک به روش سنتی تأکید میورزیدند ،تهذیب اخالق
و تزکیه نفس را هم سفارش میفرمودند .ایشان در بحث
خارج اصول خود ،وقتی به بحث انسداد رسیدند ،فرمودند:
«ما چون حجیت خبر واحد را اثبات کردیم ،احتیاجی به این
بحث نداریم»( .انوار الهدایه ،ج  )1/317بنابراین ،به جای
چندین سال معطل ماندن در اصول و طرح مباحث صرفاً
باالخص علم اخالق
علمی ،به قرآن و دیگر معارف اسالمی
ّ
بپردازیم .امروز ،نیاز فراوان به اینگونه بحثهاست .حوزه
چشم و چراغ تشیع و جهان اسالم است.
به نظر میرسد سه شیوه در ترویج درس اخالق و تهذیب
نفس مطرح باشد .در ابتدا ارزنده است موعظههای اخالقی
به صورت جلسات عمومی برگزار شود که اینگونه جلسات
را متأسفانه کمتر مشاهده می کنیم .دوم؛ تشکیل حلقههای
معرفتی تحتنظر افراد مهذب ،که ضمن تدریس فقه و
اصول ،نکات اخالقی را یادآوری کنند .چنانکه روش برخی
از بزرگان ما چنین بوده است .سوم؛ بسترسازیهای اخالقی
که به صورت غیرمستقیم سیاستگذاری شود .به عنوان
نمونه برای الگودهی به طالب در جهت دستیابی به روحیه

منتخب
به عنوان نمونه
برای الگودهی
به طالب در جهت
دستیابی به
روحیه فداکاری،
زندگینامه و
آثار شهداء را در
اختیارشان قرار
دهیم که طالب با
مطالعه و بررسی
زندگی شهداء به
سمت این روحیه
سوق داده شوند

فداکاری ،زندگینامه و آثار شهداء را در اختیارشان قرار
دهیم که طالب با مطالعه و بررسی زندگی شهداء به سمت
این روحیه سوق داده شوند .بنابراین مناسب است کتاب
های اخالقی دلانگیز در اختیار طالب قرار گیرد تا طروات
و حالوت اخالق را بچشند .علم بدون تهذیب نفس ،ضررش
بیش از نفعش است که به فرموده قرآن شریف ،بعثت همه
انبیاء و رسول گرامی اسالم و نزول قرآن برای تحقق تهذیب
نفس است (سوره جمعه ،آیه .)2
حاشیه،شمارهسه
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تذکرةالسامع والمتکلم فی ادبالعالم والمتعلم

کتاب تذکرهالسامع والمتکلم فیادب العالم والمتعلم ،نوشتة بذرالدینبنجماعه الکنانی ( 733-639هـ .ق) است که
برای نخستین بار در حیدرآباد دکن ،به سال  1353هـ .ق و سپس به کوشش محمدهاشم ندوی در سال  1354هـ .
ق در قاهره ،به چاپ رسیده است  .اثر حاضر شامل اصول آموزشی قديم و آداب استاد و شاگردي رایج در دورههاي
اسالمي است كه در آن نيازمنديهاي ضروری برای پيشرفت و ارتقای علمي و تربيتي جامعة علمي و دانشپژوهان را
يادآور شده و مقدمات و آداب و روش عملي آن را به تصوير كشيده است.
اثر حاضر در پنج بخش ،و فصلهای فراوان ،بدین شرح تنظیم شده است  .1 :ارزش و فضیلت علم و اهل علم :در این
بخش آیات و روایات موجود در باب ارزش دانش و اهل دانش گردآوری کرده ،آنگاه به مطالب بسیار مفید و خواندنی 
اشاره میکند؛ به عنوان مثال از قول ابواالسود ذوئلی  چنین نقل میکنند« :لیس شی اعز من العلم الملوک حکام علی 
الناس و العلمأ حکام علی الملوک؛ چیزی ارزشمندتر از علم نیست .پادشاهان ،حاکم بر مردماند و دانشمندان حاکم
بر پادشاهان»؛  .2آداب و بایدها و نبایدهای رفتاری عالمان ،به طور عام و با شاگردان :این بخش بر سه فصل مشتمل
است :فصل اول در آداب بایستة دانشمندان ،فصل دوم آداب شایستة دانشمندان در کالس درس ،فصل سوم رفتار استاد با شاگرد؛  .3آداب طالب
علم (چگونگی رفتار شاگرد با استاد و همدرسان) :بخش سوم  نیز در سه فصل تنظیم شده است :فصل اول ،آداب شخصی؛ فصل دوم ،رفتار طالب
علم با استاد و فصل سوم آداب شروع درس؛   .4آداب کتابداری؛  .5آداب سکونت در مدارس.
ابنجماعة در بیان مطالب ،ابتدا پایه های اساسی و مسائل مهم مورد بحث را طرح و سپس از زاویههای گوناگون ،به شاخههای بحث میپردازد و با
آمیزهای از آیات ،اخبار ،آثار پیشوایان دین و مذهب ،سخنان بزرگان دانش و تمثیلها و قضایای حکمتآمیز ،با بیانی کوتاه و نثری روان ،آنها را شرح
میدهد .در موارد ضروری نیز ،به اخبار و آثار ،گفتار بزرگان و تمثيلها ،جرح و تعديل راویان احاديث و معرفي رجال پرداخته است.

نامهنگاریهایاخالقی

دراجتنابازمعاصیکوتاهیمکن!

منتخب
از غذای حرام
فرار کن ،مخور
مگر حالل .غذا را
کم بخور و زیاد
مخور؛ یعنی زیاده
بر حاجت بنیه
مخور ،نه چندان
بخور که تو را
سنگین کند و از
عمل باز دارد
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دانش اخالق در میان علوم اسالمی ،به عنوان رکنی اساسی 
در مسیر دانشآموزی برای طالبان علم ،بهویژه کسانی بود
که در وادی علوم دینی تحصیل میکردند .میراث انبوهی که
در این موضوع برای ما به جا مانده و نیز حلقههای تذکر و
وعظ که در کنار حلقههای درسهای دیگر ،همیشه در حوزه
برپا بوده ،بهروشنی نشان از جایگاه دانش اخالق دارد.
سنت نامهنگاری نیز میدان دیگری برای ظهور این اهتمام
بوده است؛ نامههای بسیاری که علما به یکدیگر ،شاگردان،
فرزندان خود و یا حتی در پاسخ فردی ناشناخته که در
پی توصیهای اخالقی بوده ،نوشتهاند؛ به عنوان گنجینهای 
گرانبها از میراث اخالقی عالمان اسالمی است .هرچند
تاکنون کار مستقلی که به جمع آوری این میراث و تدوین
آنها در قالبی منظم نظر داشته باشد ،انجام نشده است.
آنچه در پی میآید ،نمونهای اندک از این میراث
گرانبهاست.

نامة آقا محمد بیدآبادی از شاگردان شریفالعلما
به میرزای قمی

 ...آنچه در توان داری جانب خدای را آنچنان كه در شأن
اوست پاس دار و از او یاری بخواه و مجاهدت كن؛ اوالً در راه
خدای و سپس برای خدا؛ چون جهاد برای خدا ،سبب رسیدن
و نیل به مقصد میباشد همانطوری كه خدای تعالی خود
در قرآن فرمود« :آنان كه برای ما جهاد میكنند ،آنان را بر
راههای خودمان هدایت میكنیم» (عنكبوت.)19 ،
امام زینالعابدین نیز در این دعا به آن اشاره فرمودَ « :من
نفسه فی ذلك واجهدها فی مرضاتك ٌ
فاهل
وفا بعهدك و َ
تعب ُ
للبشارة»؛ الهی آن كه به عهد و پیمان تو كوشش نموده،
سزاوار بشارت و پاداش است».

مکتوبماه


اخبا ر ماه

استاد ماه

سر آنكه جهاد برای خدا ،موجب نیل به مرام و مقصد است،
و ّ
این است كه بندۀ مخلص را بدون فنای تمامی وجود و تسلیم
نمودن امور به ولی خود ،راه نجات دیگری در این دنیای مادی
متصور نیست.
به نقل از :علی صدرایی خویی ،تذكرهالسالكین.

نامة مرحوم مالحسینقلی همدانی
به یکی از شاگردان

«البته در اجتناب از معاصی کوتاهی مکن! و اگر خدای
نخواسته معصیت کردی ،توبه نما و دو رکعت نماز بهجا آور و
بعد از نماز ،هفتاد مرتبه استغفار کن و سر به استغفار بگذار
و در سجده از حضرت پروردگار عفو بخواه ،امیدوارم عفو
بفرماید .معاصی کبیره در بعضی از رسالههای عملیه ثبت
شده است ،یاد بگیر وترک نما و زنهار پیرامون غیبت و دروغ و
اذیت مگرد .الاقل یک ساعت به صبح مانده بیدار شو و سجده
بهجا بیاور ،و آنچه در منهاجالنجاه مرحوم مال محسن فیض
(رضواناهلل جل جالله علیه) مذكور است کافی و شافی است
از برای عمل شب و روز تو؛ به همان نحو عمل نما و سعی
کن که عمل و ذکرت ،به محض زبان نباشد و با حضور قلب
باشد که عمل بیحضور قلب اصالح قلب نمیکند ،اگرچه
ثواب کمی دارد.
البته البته از غذای حرام فرار کن ،مخور مگر حالل .غذا
را کم بخور و زیاد مخور؛ یعنی زیاده بر حاجت بنیه مخور،
نه چندان بخور که تو را سنگین کند و از عمل باز دارد و نه
چندان کم بخور که ضعف آورد و به سبب ضعف ،از عبادت
مانع شود .و هرقدر بتوانی روزه بگیر ،به شرطی که شب جای
روز را پر نکنی».
به نقل از :رضا مختاری ،سیمای فرزانگان.

پروندهماه
مقصد4

مدرسه ماه

طلبه ماه

جامعالسعادات

جامعالسعاداتيكىازشناختهشدهترينكتابهاىاخالقىدرفرهنگتشيع،بهعربی تألیفمالمحمدمهدی نراقى
است .این کتاب به حکمت عملی قدیم (اخالق) میپردازد .در مقدمة كتاب بیان شده كه مىخواهد ميان آنچه از
شريعت اسالمى در زمينة اخالق رسيده ،با آنچه عارفان و فيلسوفان بيان كردهاند ،پیوندی برقرار کند .نراقی در
مباحث نظری اخالق ،از حکمای پیشین و بیش از همه از دو کتاب تهذیباالخالق ابوعلی مسکویه و اخالق ناصری 
خواجه نصیرالدین طوسی بهره بردهاست.
كتاب در سه بخش تنظيم شده است .در بخش نخست ،مباحث مقدماتى ،مباحث کلی و مبانی علم اخالق ،شامل
تجرد و بقای نفس ،تأثیر طبیعت آدمی و مزاج بر اخالق ،امكان تربيت اخالقى ،شرف علم اخالق به سبب شرافت
موضوع و غایتش ،ترکیب حقیقت انسان از جهات متقابل ،مفهوم خير و سعادت مطرح شده است .در بخش دوم ،به
مطالبى تحت عنوان اقسام اخالق ،تقسيمبندى قواى نفسانى و چهار قسم اصلى فضايل (حكمت ،عفت ،شجاعت و
عدالت)،مفهومفضيلت،رذيلتو...پرداختهشدهاست.بخشسومـكهعمدهترينمباحثكتابراتشكيلمىدهد
ـ دربارة اخالق پسندیده بر یک مقدمه و چهار فصل مشتمل است .مؤلف در مقدمه ،دربارة راه نگهداری اعتدال و
میانه روی در فضایل ،گفتارها و کردارها ،درمان کلی بیماری نفس و درمان ویژة بیماری نفس ،سخن گفته است .در فصل نخست مفهوم قوة عاقله
و رذايل برخاسته از اين قوه ،مانند شك ،شرك ،وسواس و  ...آمده است .در فصل دوم ،مفهوم قوة غضبيه و رذايل مربوط به آن ،مثل خوف ،غضب،
عجب ،كبر و  ...تبيين شده است .فصل سوم به قوة شهويه و رذايل برخاسته از آن ،همانند حب دنيا ،حرص ،طمع ،بخل و  ...اختصاص يافته است .در
فصل چهارم نیز ،فضايل و رذايل مرتبط با هر سه قوه يا دو قوة نفسانى ،مورد ارزيابى قرار گرفته است.
سید جاللالدین مجتبوی این کتاب را با عنوان علم اخالق اسالمی ،به فارسی ترجمه و در سه جلد به سال  1377هـ .ش به چاپ رسانده است.
همچنین این كتاب در دو جلد به زبان عربی ،به همت انتشارات دارالتفسیر قم ،در سال  1376هـ .ش به چاپ رسیده است.

منتخب

نامة امام خمینی
به فرزندشان حاج سید احمد

لیل پیوستن به حق است ،و نه ورود
پسرم! نه گوشهگیری صوفیانه د ِ
در جامعه و تشكیل حكومت ،شاهد گسستن از حق میزان در اعمال
انگیزههایآنهاست.
چهبسا عابد و زاهدی كه گرفتار دام ابلیس است و آن دامگستر ،با آنچه
مناسباوست،چونخودبینی،خودخواهی،غرور،عجب،خودبزرگبینی،
تحقیر خلقاهلل ،شرك خفی و امثال آنها ،او را از حق دور و به شرك
متصدیامورحكومتكهباانگیزۀالهیبهمعدنقرب
میكشاندوچهبسا
ّ
حقنائلمیشود.پسمیزانعرفانوحرمان،انگیزهاست.
هرقدر انگیزهها به نور فطرت نزدیكتر باشند و از ُح ُجب  -حتّی ُح ُجب
نور  -وارستهتر ،به مبدأ نور وابستهترند ،تا آنجا كه سخن از وابستگی نیز
كفراست.

پسرم! سورۀ
مباركۀ حشر را
مطالعه كن ،كه
گنجینههاییاز
معارف و تربیت در
آن است ،و ارزش
دارد كه انسان یك
پسرم!اززیربارمسئولیتانسانیكهخدمتبهحقدرصورتِ خدمتبه
عمر در آنها تفكر
خلقاست،شانهخالیمكن؛كهتاختوتازشیطاندراینمیدان،كمتر
كند ،و از آنها به مدد
تاندركاران نیست ،و دست
از میدان تاخت و تاز در بین مسئولین و دس 
الهی توشهها بردارد

و پا برای بهدستآوردن مقام ،هرچه باشد ،چه مقام معنوی و چه مادی
مزن ،به عذر آنكه میخواهم به معارف الهی نزدیك شوم ،یا خدمت به
عباداهللنمایم،كهتوجهبهآنازشیطاناست،چهرسدكهكوششبرای
بهدستآوردنآن.
پسرم!سورۀمباركۀحشررامطالعهكن،كهگنجینههاییازمعارفوتربیت
در آن است ،و ارزش دارد كه انسان یك عمر در آنها تفكر كند ،و از آنها به
مددالهیتوشههابردارد،خصوصاًآیاتاواخرآن،ازآنجاكهمیفرماید:
َ
ِین َءا َم ُنوا ْاتَّ ُقوا ْ هَّ
ْس َّما َقدَّ َم ْت ل ِ َغ ٍد َو اتَّ ُقوا ْ هَّ
اللَ إ ِ َّن هَّ
اللَ
اللَ َو لْت ُ
یأی َها الَّذ َ
َنظ ْر نَف ٌ
ون(حشر.)18،
ِیرب َِماتَ ْع َم ُل َ
خَ ب ُ
علی شیروانی،برنامۀ سلوك دربرنامههای سالكان.

حاشیه،شمارهسه
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سیری در درس اخالق حضرت امام خمینی

وصفخورشیدبه
شبپرة اعمی نرسد
منتخب
تو خیال میکنی که
امتیاز نماز حضرت
امیرالمؤمنین به این
است که طول سجود و
رکوع و اذکار و اورادش
بیشتر است؟! یا مناجات
سیّدالساجدین
هم مثل مناجات من و
توست؟! به خودشان
قسم ،که اگر بشر،
پشت به پشت یکدیگر
دهند و بخواهند
یک ال إله إال ّ اهلل
امیرالمؤمنینرا
بگویند،نمیتوانند!
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پیشوای بزرگ و نامآور دوران معاصر ،بنیانگذار جمهوری 
اسالمی ایران ،حضرت امام خمینی ـ قدّ س اهلل روحه
الزکیه ـ  افزون بر فقه و اصول و دیگر علوم رایج حوزهها،
در دانش اخالق و تزکیه و تهذیب نفوس ،یدی طوال
داشت و بخش نسبت ًا زیادی از عمر شریف خود را َصرف
تدریس اخالق و تربیت و تزکیة فضال و طالب و نیز تحقیق
در مسائل اخالق و نگارش کتابهای سودمند اخالقی 
کرد؛ بهطوریکه در این زمینه به عنوان استادی ماهر و
صاحبنظری مس ّلم و شخصیتی ممتاز و تأثیرگذار شناخته
شد و دروس اخالق و جلسات تهذیب او تأثیر بسیاری 
بر شنوندگان ،بهویژه طالب و فضال داشت .موعظهها و
چکامههای اخالقی امام  ،زوایای نفس و روح را میشکافد
و به اعماق جان مینشیند و شاید کمتر خوانندة آگاهی 
ّ
حداقل یکبار سیالب اشک از
باشد که با خواندن آنها،
دیدهاش جاری نشود.

امام خمینی ،تدریس اخالق در حوزة قم را از دورة سیاه
رضاخان شروع کرد .حدود هشت سال جلسات درس اخالق
امام که در مدرسة فیضیه و مدرسة حاج مال صادق (قم ،ابتدای
 45متری عمار یاسر) ،هر هفته دو روز (پنج شنبه و جمعه)
برگزار میشد ،شیفتگان فراوانی داشت .حضرت امام چنین
بیان میدارند« :علت اصلی توسعة این مجلس [مجلس درس
اخالق] جلوگیری شدید پلیس رضاشاه بود از مطلق مجالس
تعزیه و موعظه و امثال آن .از این جهت ،مردم عالقهمند بودند
و اینجانب نیز درس خصوصی… را به نحو عموم و عوامفهم
توسعه دادمّ 1».
ِین
معظمله در غالب روزها آیة مبارکه یَا اٌی ُّ َها الَّذ َ
آ َم ُنوا اتَّقُوا َهّ
ُ
َ
الل َول ْ َت ْنظ ْر نَفْس َما قدَّ َم ْت ل ِ َغدٍ( حشر )18 ،را عنوان
کرده و در آخر بحث هم با حالی عجیب و قلبی حزین ،دست
به دعا برداشته و عرض میکردند« :إِل َ ِهي َه ْب ل ِي َك َم َ
ال االنْق َِطا ِع
ك َو أَن ِْر أَب ْ َص َار ُق ُلوب ِ َنا ب ِضِ َيا ِء ن ََظ ِر َها إِل َ ْي َ
إِل َ ْي َ
ك َحتَّى تَخْ رِقَ أَب ْ َص ُار
َ
َ
ْ
َ
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مکتوبماه


اخبا ر ماه

استاد ماه

ُم َعلَّقَه ب ِ ِع ِّز ُق ْدسِ َ
ك» 2.شهید مطهری اینگونه نقل میکنند:
مقدمات فارغ نشده
«اگرچه در آغاز مهاجرت به قم ،هنوز از ّ
بودم و شایستگی ورود در معقوالت را نداشتم ،اما درس اخالقی
که به وسیلة شخصیت محبوبم در هر پنجشنبه و جمعه گفته
میشد ـ و درحقیقت درس معارف و سیر و سلوک بود ،نه
اخالق به مفهوم خشک علمی ـ مرا سرمست میکرد .بدون
هیچ اغراق و مبالغهای این درس ،مرا آنچنان به وجد میآورد که
تا دوشنبه و سهشنبة هفته بعد ،خودم را شدیدا ً تحت تأثیر آن
مهمی از شخصیت فکری و روحی من در آن
مییافتم .بخش ّ
درس ـ و سپس در درسهای دیگری که در طی دوازده سال از
آن استا ِد الهی فراگرفتم ـ انعقاد یافت و همواره خود را مدیون او
دانسته و میدانم .راستی که او روح قدسی الهی بود» 3.ظاهرا ً از
آن جلسات ،تقریر و دستنوشتهای کامل در دست نیست؛ جز
قسمتهایی که شرکتکنندگان ـ ازجمله آیتاهلل شیخ علیپناه
اشتهاردی ـ یادداشت کرده یا به خاطر سپردهاند.
آتشی در میان خطوط

امام خمینی افزون بر تدریس اخالق ،به تألیف آثاری
گرانسنگ در این دانش پرداخت .شرح اربعین؛ آدابالصاله؛
شرح حدیث جنود عقل و جهل؛ جهاد اکبر یا مبارزه با نفس
ازجمله آنهاست .حضرت امام در شرح چهل حدیث ،چنین
ِ
بضاعت ضعیف ،مدتی بود با خود
میفرمایند« :این بندة بی
حدیث میکردم که چهل حدیث از احادیث اهلبیت عصمت
و طهارت … جمعآوری کرده و هریک را به مناسبت شرحی
کند که با حال عامه مناسبتی داشته باشد؛ و از این جهت آن را
به زبان فارسی نگاشته که فارسی زبانان نیز از آن بهره برگیرند.
ِ
حدیث شریف ختمی مرتبت شوم
شاید ـ انشاءاهلل ـ مشمول
که فرموده است« :من َحفِظ علی ا ُ ّمتی اٌربعین حدیثاً ینتفعون
بها ،بَعثَه هّ
الل یوم القیامه فقیهاً عالماً» تا بحمداهلل و حسن
توفیقه ،موفق به شروع آن شدم» در صفحة دوم آدابالصاله

پروندهماه
مقصد4

مدرسه ماه

طلبه ماه

نیز ،انگیزة خویش را چنین بیان میفرمایند« :ایامی چند پیش
از این ،رسالهای فراهم آوردم که به قدر میسور از اسرار صاله
در آن گنجانیدم .و چون آن را با حال عا ّمه تناسبی نیست،
در نظر گرفتم که شطری از آداب قلبیة این معراج روحانی را
در سلک تحریر درآورم ،شاید برادران ایمانی را از آن تذکری
قلب قاسی خود را تأثری حاصل آید .ایشان همچنین وعده
و ِ
دادهاند که رسالهای در باب علت تشریع بسیاری از عبادات،
تألیف کنند که گویا به این کار موفق نشدهاند« .نویسنده را
سالها در نظر است که در این باب رسالهای تنظیم کنم و
اشتغاالت دیگر مانع شده 4 .»...
آخرین تألیف اخالقی امام خمینی ،شرح حدیث جنود عقل
و جهل است .در این اثر ،نیت مؤلف تألیف کتاب اخالقی به
سبکی جدید و بر خالف کتابهای رایج دانش اخالق ،با انگیزة
تربیت و تزکیة اخالقی عموم مردم بوده و از پرداختن به دقایق
علمی که تأثیری در این جهت ندارد ،جز در موارد اندکی،
رویبرتافته که الحق در این زمینه موفق بوده است« .نویسنده
در نظر ندارد که بحث در اطراف جهاتِ علمیة این حدیث
شریف کند به جهاتی… نویسنده را عقیده آن است که مهم
در علم اخالق و شرح احادیث مربوطه به آن یا تفسیر آیات
شریفه راجعه به آن ،آن است که نویسنده آن با اِبشار و تنذیر
و موعظت و نصیحت و تذکر دادن و یادآوری کردن ،هریک از
مقاصد خود را در نفوس جایگزین کند… نویسنده ،راه نوشتن
کتاب اخالق را باز کردم که اگر عالمی نویسنده و قادر
بر تقریر و تحریر پیدا شد ،این طرز بنویسد…5 ».
اگرچه در دورة تبعید حضرت امام در نجف
اشرف ،درس رسمی ایشان به فقه منحصر بوده،
اما گهگاه و به مناسبتهای گوناگون ـ مانند
آغاز و انجام سال تحصیلی و پیش از ماه مبارک
رمضان ،بیانات اخالقی و مواعظ و تذکرات آگاه
کنندهای داشتهاند ،و تقریراتی از بیانات اخالقی
ایشان بهجا مانده است .همانند جهاد اکبر یا
مبارزه با نفس .متأسفانه نوار دروس اخالقی ایشان ـ
جز دو جلسه ـ در دست نیست .آن دو جلسه ،از
نوار پیاده شده و در صحیفة امام (ج ،2ص  14ـ
 28و ص  390ـ  )391چاپ شده است .حضرت امام
به آثار اخالقی خود ،بیش از دیگر آثارش تعلّق خاطر
داشته و نشر آنها را الزمتر میدانست؛ چنانکه در بند
ششم وصیتنامة خود ،در پانزدهم دیماه  ،1356در
نجف اشرف نوشتهاند...« :کتب ّ
خطی اینجانب را در
صورت امکان ،طبع کنند و اگر کسی خواست
طبع کند در اختیار او بگذارند ،بهطوریکه
ضایع نشود؛ خصوصاً کتب اخالقی را»6 .

سالهای بسیاری به مطالعه و غور در این مسائل و تدریس
آنها پرداخت .از سوی دیگر ،به دلیل تدریس اخالق در حوزه،
اهمیت ویژهای برای تزکیه و تهذیب روحانیان و اصالح حوزه
قائل بود.
دو فطرت انسان :اصلی و تبعی

مکررا ً متذکر شدهاند که انسان دارای دو فطرت است:
امام ّ
یکی اصلی که عبارت است از عشق به کمال مطلق ،و دیگری
تبعی که عبارت است از تنفّر از نقص؛ و از این دو فطرت ،به
فطرت مخمورة بیحجاب تعبیر میکنند و همة جنود عقل
را جنود این فطرت میدانند .هرگاه این فطرت اصلی ،تحت
تأثیر گناهان واقع شود ،محجوب به حجاب طبیعت میشود و
جنود جهل همگی جنود فطرت محجوبهاند .پس جمیع احکام
حجب
شرایع مربوط به فطرت است و برای تخلّص فطرت از ُ
ظلمانیه طبیعت است7 .
جمیع ملکات و اخالق ،قابل تغ ّیر و اصالح است

تغیر
امام بارها بر این نکته تأکید کردهاند که عالم طبیعت ،دار ّ
تصرم است و درنتیجه ،آدمی پیش از فرا رسیدن
و ّ
تبدل و ّ
مرگ میتواند همة اخالق رذیله را ـ هرچند در نفس ریشه
دوانده باشند ـ اصالح کند و از این جهت هیچ عذری پذیرفته
نیست .از سوی دیگر ،محاسن اخالقی و مکارم و ملکات
حمیده ،هیچگاه نباید موجب عجب
و غرور شوند؛ زیرا چهبسا
زایل شوند و تا
دم مرگ باقی
نباشند8 .

ده درس اخالقی حضرت امام

حضرت امام سالها وقت شریف
و عمر عزیز خود را صرف دانش
اخالق کرد .نزد استادان بزرگ
اخالق و معرفت ،مانند
آیتاهلل میرزا جواد آقا
ملکی تبریزی و آیتاهلل
شیخ محمدعلی شاهآبادی
دانش اندوخت و سپس
حاشیه،شمارهسه
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علم رسمی؛ در میان مفاهیم اخالقی

منتخب
وای بر معارفی که
عاقبت امر ،صاحبش
را وارث شیطان کند!
تو طلبة فقه و حدیث و
سایر علوم شرعیه نیز
در مقام علم ،بیش از
یک دسته اصطالحات
ندانی .اگر این علوم که
همهاش مربوط به عمل
است ،در تو اضافه ای
نکرده و تو را اصالح
ننموده؛ کارت از علمای
سایر علوم پستتر و
ناچیزتر ،بلکه از کار همة
عوام پستتر است
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امام با بیانهای گوناگون ،این حقیقت را تبیین کردهاند که
آموختن علوم رسمی و انباشتن اصطالحات و مفاهیم خشک
و بیمغز ،نهتنها موجب نجات و فالح آدمی نیست؛ بلکه اگر
با تهذیب همراه نباشد ،زیان آن از چیزهای دیگر بیشتر است.
ایشان حتی علم توحید را نیز هنگامی که همراه ایمان نباشد،
سودمند نمیداند و بهتفصیل نشانههای ایمان و علم را با
استفاده از آیات و روایات برمیشمارد.
«  ...پس وای به حال تو ای بیچارة گرفتار مشتی مفاهیم و
سرگرم به پاره[ای] از اصطالحات که عمر عزیز خود را در فرو
رفتن به چاه طبیعت گذراندی ،و از حق به واسطة علوم حقّه
دور شدی! تو به معارف خیانت کردی؛ تو حق و علم حقّانی را
وسیلة عمل شیطانی کردی! قدری از خواب غفلت برخیز و به
محدث
این مفاهیم دل خوش مکن… اگر حکیمی یا فقیهی یا ّ
مفسری ،ببین از این علوم در قلب تو چه یادگارهایی مانده؛
و ّ
اگر دیدی در تو از این علوم ا ِعجاب و خودبینی حاصل شده
است ،بدان که طعمة ابلیس شدی .نظر کن ببین جز پارهای
اصطالحات بیمغز ،چه داری؟ آیا میتوان با این اصطالحات
مالئکة اهلل غِالظ و شداد را جواب داد؟ آیا میشود با هیوال و
صورت و معانی حرفیه و مانند اینها ،خدای عالم را بازی داد؟
گیرم در این عالم که کشف سرایر نمیشود ،بتوان به بندگان
خدا تکبر کرد ،آیا میتوان در قبر و قیامت هم باز با همین پای
چوبین رفت؟
به جان دوست قسم که اگر علوم الهی و دینی ،ما را هدایت به
راه راستی و درستی نکند ،پستترین شغلها از آن بهتر است؛
اگر علوم دینی ،سرمایة تعمیر دنیا شود ،دینفروشی ،و وزر
وبالش از همهچیز باالتر است.
چقدر جهل میخواهد که انسان گمان کند با این مفاهیم
بیمغز ،خود را به مقام علماء هّ
بالل رسانده و مالئکه پَر خود
را زیر پای او فرش کرده[اند] و تو ّقع احترام از بندگان خدا
داشته [باشد]؟!
اینها غرور بیجاست؛ جهالت و شیطنت است؛ ارث ابلیس است؛
ظلمات فوق ظلمات است .چه شد که علوم انبیا و اولیا ،هر روز
ما را از خدا دور و به شیطان نزدیک میکند؟ پس باید کی به
فکر اصالح افتاد؟
طالب علم شدی ،و از آن تجاوز کردی؛ عالم شدی ،به مسند
فقاهت و فلسفه و حدیث و مانند اینها نشستی و خود را اصالح
نکردی؛ پس باید چه وقت یک قدم برای خدا برداشت! اینها
همة دنیا بود و تو را به دنیا نزدیک ،و از خدا و آخرت دور ،و
عالقه به دنیا و طبیعت را در دل تو زیاد کرد ... .در این عم ِر
کوتاه و اطال ِع کم ،ای طلبة مفاهیم! ای گمراه حقایق! قدری
تأ ّمل کن ببین چه داری از معارف! معارفی که کدورت قلب را
بیفزاید ،معارف نیست .وای بر معارفی که عاقبت امر ،صاحبش
را وارث شیطان کند!
تو طلبة فقه و حدیث و سایر علوم شرعیه نیز در مقام علم،
بیش از یک دسته اصطالحات ندانی .اگر این علوم که همهاش
مربوط به عمل است ،در تو اضافهای نکرده و تو را اصالح
ننموده؛ کارت از علمای سایر علوم پستتر و ناچیزتر ،بلکه
از کار همة عوام پستتر است .این مفاهیم عرضیه و معانی
حرفیه و نزاعهای بیفایده ،که بسیاری از آن به دین خدا
ارتباطی ندارد و از علوم هم حساب نمیشود ،اینقدر ابتهاج

مکتوبماه


اخبا ر ماه

استاد ماه

تکبر ندارد.
و ّ
خدا شاهد است ـ و کفی به شهیدا ًـ که اگر علم نتیجهاش اینها
باشد و تو را هدایت و مفاسد اخالقی و عملی را از تو دور نکند،
پستترین شغلها از آن بهتر است …9 .».
بیثمر بودن علم بدون ایمان

در نظر حضرت امام ،نباید در منزل علم سکونت گزید ،بلکه باید
از آن عبور کرد و به منزل ایمان که ّ
حظ قلب است دستیافت؛
«ایمان غیر از علم و ادراک است؛ زیرا علم و ادراک ّ
حظ عقل
است و ایمان ّ
مجرد آنکه علم پیدا کند به
حظ قلب .انسان به ّ
خدا و پیغمبران و یومالقیامه ،او را نتوان مؤمن گفت؛ چنانکه
ابلیس ،تمام این امور را علماً و ادراکاً میدانست و حقتعالی او
را کافر خواند .چه شده است که در گوش ما آیات شریفه فرو
نمیرود و برای ما حجاب فوق حجاب میشود؟! این نیست
جز آنکه نور ایمان در قلب ما نازل نشده و علوم ما به همان
حد علمی باقی مانده و به لوح قلب وارد نگردیده .با این وصف،
ّ
ِ
قصه
این کتاب بزرگ الهی در دل
سخت ما به اندازة یک کتاب ّ
ت ٌاثیر ندارد؛ نه دلبستگی به وعدههای آن داریم و نه خوفی از
وعیدهای آن .این نیست جز آنکه حقیقت و حقّیت قرآن به قلب
ما نرسیده و دل ما به آن نگرویده ،و ادراک عقلی بسیار کماثر
است .اینکه ذکر شد ،نه اختصاص به فیلسوف داشته باشد ،بلکه
اصطالحی متذ ّوقی که الف از توحید زند ،به همین
چهبسا عارف
ِ
درد دچار است»10 .
مکاید نفس و شیطان ،متناسب با اشخاص

«چهبسا که شیطان و نفس ،انسان را سالهای طوالنی دعوت
به اعمال صالحه و اخالق حمیده و پیروی از شریعت مط ّهره
کنند ،به امید آنکه او را مبتال به ا ِعجاب و خودپسندی کنند و
با همه مش ّقتها و ریاضات ،ساقط کنند .به قدری مکاید نفس و
شیطان گاهی دقیق شود که با هیچ موشکافی نتوان آن دقایق
و مکاید را کشف کرد ،مگر با توفیق خدا و دستگیری او»11.
«اشتغال به تهذیب نفس و تصفیة اخالق ،که فیالحقیقه خروج
از تحت سلطة ابلیس و حکومت شیطان است ،از بزرگترین
جب واجبات عقلیه است.
مهمات و ا َ ْو ِ
ّ
ممکن است انسان را یک نظر به نامحرمان یا یک لغزش کوچک
لسانی ،مدتها از سرایر و حقایق توحید بازدارد .بیاعتنایی و
قلّت مباالت ،موجب حرمان از سعادت مطلقه و از دامهای
ابلیس است»12 .
س ًّ
ب الدنیا
را ٌ ُ
 کل خطیئه ُح ُّ

حب
«ا ُ ًّ
س اساس و ا ُ ُّم االَمراض را باید ُح ّب دنیا دانست .چون ّ
ّ
مجرد آنکه با یکی از شئون دنیاوی
به
شد،
ن
ک
متم
دل
در
دنیا
ّ
مزاحمتی حاصل شد ،ق ّوة غضب فوران کند و عنان اختیار را از
دست بگیرد و متملّک نفس شود و انسان را از جادة شریعت
و عقل خارج کند .پس عالج اساسی ،به قلع ماده آن است که
حب تطهیر کند ،به
حب دنیاست .اگر انسان نفس را از این ّ
آن ّ
شئون دنیایی سهلانگاری کند و از فقدان جاه و مال و منصب
و ریاست ،طمأنینة نفس را از دست ندهد و حقیقت حلم و
بردباری و طمأنینة نفس در انسان پیدا شود و قرار و ثبات نفس
روزافزون شود .برای قلع این ماده ـ که مایة تمام مفاسد است
ـ انسان هرچه ریاضت بکشد بجا و بهموقع است و الحق ارزش
دارد .و برای قلع آن ،تف ّکر در احوال گذشتگان و تف ّکر در قصص

پروندهماه
مقصد4

مدرسه ماه

طلبه ماه

قرآنیه ،بهترین عالج است»13 .

دستورالعملهای اخالقی
انسان باید این چند صباح را مغتَنم شمارد و ایمان را با هر
قیمتی که هست ،تحصیل و دل را با آن آشنا کند و این در
اول سلوک انسانی صورت نگیرد؛ مگر آنکه ا ّوالً ّنیت را در
ِ
تحصیل معارف و حقایق ایمانیه خالص ،و قلب را با تکرار
و تذکر ،به اخالص و ارادت آشنا کند ،تا اخالص در قلب
جایگزین شود .پس در آنوقت ،با طهارت وجهة قرآن و ذکر
را متوجه قلب کند و آیات شریفة الهیه که مشتمل بر تذکر و
توحید است ،به قلب بخواند به طور تلقین و تذکیر؛ و اگر آیات
ِین آ َم ُنوا اتَّقُوا َهّ
الل که آیة
شریفة سورة حشر را از یَا اٌی ُّ َها الَّذ َ
هجدهم است ،تا آخر سوره ،در وقت فراغت نفس از واردات
دنیایی ،مثل آخر شب یا بینالطلوعین ،با حضور قلب بخواند
و در آنها تف ّکر کند ،امید است ـ انشاءاهلل ـ نتایج حسنه
ببرد»« 14 .و اگر در شب و روز ،چند دقیقهای به حسب اقبال
قلب و توجه آن ،نفس را محاسبه کند در تحصیل نور ایمان و
از آن مطالبة نور ایمان کند و آثار ایمان را از آن جستجو کند،
خیلی زودتر به نتیجه میرسد ،إنشاءاهلل»15 .
«پس از آنکه عقل به طور علم برهانی ،ارکان تو ّکل را مث ً
ال
همت بگمارد که آن حقایقی را که عقل
دریافت ،سالک باید ّ
ادراک نموده ،به قلب برساند .و آن حاصل نشود ،مگر آنکه
انتخاب کند برای خود در هر شب و روزی ،ساعتی را که
نفس اشتغالش به عالم طبیعت ،کم و قلب ،فارغالبال است؛
پس در آن ساعت ،مشغول ذکر حق شود با حضور قلب و
تفکر در اذکار و اوراد وارده.
مث ً
اقبال
ال ذکر شریف الإله إ ّال اهلل را در وقت فراغت قلب ،با
ِ
تام به قلب بخواند ،به قصد آنکه قلب را تعلیم کند؛ و تکرار
کند این ذکر شریف را و به قلب به طور طمأنینه و تفکر
بخواند و قلب را با این ذکر شریف بیدار کند ،تا آنجا که قلب
را حالت تذ ّکر و ر ّقت پیدا شود .پس به واسطة مدد غیبی ،به
ذکر شریف غیبی گویا و زبان تابع قلب شود .و چهبسا که اگر
مدتی این عمل شریف با شرایط انجام گیرد خود ،قلب متذ ّکر
و زبان تبع آن شود؛ و گاه شود که انسان در خواب است و
زبانش به ذکر شریف گویاست؛ تا آنجا که نفس با اشتغال به
طبیعت نیز متذ ّکر توحید است»16 .
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برای تهذیب نفس

برشی از متون

مراقبت از خود

نخست آنکه ایشان را – به ویژه آنگاه که به بلوغ فکری نزدیک
میشوند -بهتدریج تربیت کند و آداب نیک و رفتارهای پسندیده
به ایشان بیاموزد و ایشان را از نظر روحی برای آداب دینی و نکات
ناگفتة اخالقی آماده کند و راه و رسم مراقبت از خود در برابر نفس
امارهرابهایشاننشاندهد....ونخستیننکتهآناستکهطالبعلم
را بر اخالص برای خدا در کردار و تالشهایش و توجه به او در همة
لحظههایزندگیشتالحظةمرگبرانگیزاندوبهاوبگویدکهگشوده
شدن درهای معارف ،شرح صدر ،جوشش حکمت و نکات از قلبش،
برکت زندگی و علمش و درستی در سخن و عمل و اندیشهاش،
همه در گرو همین اخالص است .پس روایات و داستانهایی در
این باب برای او بخواند و مثالهایی را که در این زمینه هست به
عنوان شاهدی بر سخن خود بیاورد .همچنین او را به زهد در دنیا و
رویگردانی از اعتماد بر آن بخواند و او را از فریفته شدن به زینتهای
دنیوی بر حذر دارد .به او یادآوری کند که دنیا فانیست و آخرت است
که میماند و آماده شدن برای سرای ماندگار و دلبریدن از دار فانی
شیوة دوراندیشان و سیرة بندگان صالح خداست .به او تذکر دهد که
دنیا میدان و مزرعهای برای کسب کمال است و فرصتی که برای
دانش و عمل داده شده است تا در آن سرا به خاطر اعمال صالحی
که انجام داده ،میوههای آن را برداشت کند.

راه و رسم طلبگی

ارتقای معنوی و تهذیب نفس ،وظیفة طلبگی طلبه محسوب
نمیشود؛ بلکه رسالت انسانی اوست .طلبه پیش از آنکه طلبه باشد،
یک انسان است .هر انسانی در هر صنف اجتماعی که خدمت
میکند ،وظیفة تالش برای کسب کمال روحی را بر عهده دارد.
این امانت ،به دوش انسان با وصف انسان نهاده شده ،نه به دوش
انسان با وصف طلبه .البته انکار کردنی نیست که طلبههای علوم
دینی ،به دلیل نسبتی که با دین خدا دارند ،در بعد تهذیب نفس
و عمل به آموزههای شریعت ،مسئولیت بیشتری خواهند داشت.
عالم بدون تهذیب ،مرغ پرشکستهای است که بهزودی اسیر گرگ و
روباه میشود .امام صادق به یکی از یاوران و شیعیان نزدیک خود
َ
الحس ُن مِن ِّ َ
حسن ،ل َِمکان ِک ِم ّنا.
کل أ َح ٍد َح َس ٌن َو مِنک أ َ
فرمودندَ َ «:
َ
کل أَ
ِّ
َ
ٍ
قبح ،ل َِمکان ِک ِم ّنا؛ کار خوب ،از
أ
ِنک
م
و
بیح
ق
د
ح
َبیح مِن
َ
ٌ
َو الق ُ
َ
َ
هرکس خوب است .اما از تو خوبتر است .به سبب نسبتی که با ما
داری .کار بد ،از هرکس بد است و از تو بدتر .به دلیل نسبتی که با ما
داری» (بحاراالنوار ج ،47ص 349و شرح نهجالبالغه ابنابیالحدید ج
،18ص.)205بهنقلاز:محمدعالمزادهنوری؛طلبهوراهورسمطلبگی.

افاضةفیض

پس بر هركه از راه راستى و حقيقت ،براى تحصيل يا تكميل مراتب
علميه به نجف اشرف آمده و در آنجا متو ّقف شده ،الزم است كه
نفس خود را تزكيه نمايد؛ اوالً به تخلّى از صفات ذميمة رذيله و ثانياً
به تحلّى و تجلّى به اخالق و ملكات حسنة جميله ،تا آنكه انشاءاهلل
استعداد و قابليت افاضة فيوضات سبحانيه و توفيقات ربّانيه براى او
حاصلشود.حصولاينمرتبهازاستعدادوقابليت،موكولومف ّوض
به اراده و اختيار خود شخص است ،در آن مجبور و مقهور نيست.
به ترتيب و تهية اسباب و تخلّى از صفات رذيله و تحلّى به صفات
ِ
قابليتمحل،
جميله،مىتواندآنراتحصيلنمايد؛وبدوناستعدادو
افاضةفيضممكننيست.
سیدعلی آقامیری؛تقریراتدرساخالقمرحومآخوندخراسانی.

حاشیه،شمارهسه
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نگاهی به وضعیت درس اخالق در حوزة علمیة نجف

در نجف احتیاجی به درس اخالق

منتخب
کسی دنبال برتری
بر دیگری نبود ،مگر در
علم ،اخالق ،معنویت و
انسانیت .آن وضعیت
حال
اصال ً قابل قیاس با ِ
فعلی برخی از ما طلبهها
نیست که حتی به یک
یا دو شغل هم قناعت
نمیکنیم .نقل است که
در حرم حضرت علی(ع)
قبل از سحر ،حدود
دویست طلبه در حال
خواندن دعای ابوحمزه،
در قنوت نماز شب خود
بودند

66

حاشیه،شمارهسه

آیت اهلل سید احمد مددی ،سال  1320در نجف اشرف
متولد می شود .در سن پنجسالگی به همراه خانواده به
مشهد مهاجرت می کند .در حوزۀ علمیة مشهد از درس
مرحوم ادیب نیشابوری استفاده کرده و لمعه را نیز نزد پدر
میخواند .در سال  1346حوزۀ علمیة مشهد را به قصد نجف
اشرف ترک میکند .ازجمله اساتید ایشان ،حضرات شیخ
صدرا بادکوبه ،آیت اهلل خویی ،آیتاهلل العظمی امام خمینی 
و آیت اهلل بجنوردی می باشند .درس خارج فقه و اصول
آیتاهلل سید احمد مددی ،شاهد حضور پرنشاط طالب در
حوزة علمیة قم می باشد.

چهارده یا پانزدهساله بودم که با پدرم ،به شهر مقدس مشهد
آمد و شد داشتیم .شرکتهای مسافربری تهران ،با بیست تومان
مسافران را در تهران سوار و در کاظمین پیاده میکردند .در
آن زمان ،آقای میالنی تشریف داشتند که رکن بزرگی محسوب
میشدند .زمانی که ما مشهد را ترک کردیم ،مرحوم شیخ
مرتضی قزوینی و شیخ هاشم قزوینی فوت کرده بودند .در
تهران مرحوم آقای محمدتقی آشتیانی و شیخ احمد آشتیانی
حوزة گرمی داشتند .غیر از ایشان ،آقای خوانساری و آقای شیخ
محمدتقی آملی هم حوزة درس و بحث داشتند .در قم مرحوم
عالمه طباطبائی بر گرمی دروس حوزه میافزود .آقای مال علی
معصومی همدانی ،انصافاً حوزة پرباری را در همدان راه انداخته
بود.
در شهر نجف مرحوم آقای حکیم مرجعیت داشتند؛ اما حوادث
سیاسی نجف و اهانتهایی که به ایشان شده بود ،موجب شد
که اقامت در کوفه را ترجیح دهند .بزرگانی هم بودند که مقام
مرجعیت نداشتند ،ولی ثبوتاً انسانهای بزرگی بودند .مرحوم
شیخ حسین حلّی و آقای بجنوردی ازجمله این بزرگان بودند.
مرحوم بجنوردی عمر درازی را در نجف گذرانده بود و مرجعیت
مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی را به یاد داشت .هر شب بعد از
نماز مغرب و عشا ،مرحوم میرزا باقر زنجانی در مسجدی در راهرو
باب طوسی ،حدود صد نفر شاگرد اصول داشتند .مهارت شگفتی
ذرهای هوا و هوس در وجود آنان
در القای بحث داشتند .انسانّ ،
نمیدید .گویی در جهان دیگری سیر میکردند .متاع دنیا در
نظرشان ،واقعاً خوار بود .هر استادی ،دلش میخواهد که درسش
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شلوغ باشد و شمار طلبههایی که پای درس او میآیند ،بیشتر از
جاهای دیگر باشد .در آن زمان شیخ آقا بزرگ طهرانی هم زنده
بودند و مرحوم آقای امینی به نجف رفت و آمد داشتند .مرحوم
سید محمدتقی بحرالعلوم از خاندان بحرالعلوم بوده و به زهد و
پارسایی شهرت داشتند .بسیاری از مقدسین نجف ،در نماز ایشان
شرکت میکردند.
مرحوم آقا سید محمود شاهرودی ،از شاگردان ممتاز مرحوم
میرزای نائینی ،واقعاً مظهر تقوا و ورع بوده ،متانت فقهی ایشان
مدعی اجتهاد میشد و آقای شاهرودی هم
زبانزد بود .اگر کسی ّ
اجتهادشان را تأیید میکرد ،میرزای نائینی هم اجازه میدادند.
عالوه بر مرحوم میرزا ،نزد مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی
هم حرمت فراوانی داشتند .صفا و ِ
رقت قلب ایشان ،همه را تحت
تأثیر قرار میداد .گاهی که از یک کوچه میگذشت ،اگر میدید
که بچهای گریه میکند ،میایستاد تا بچه آرام بشود .پس از
ارتحال آقای شاهرودی ،مهمترین بحث نجف ،درس آقای خویی
بود .البته آقای حکیم هم درس مهمی داشتند.
امام خمینی یک درس فقه میدادند که مکاسب بود .در آن وقت،
درس مکاسب ،تقریباً منحصر به ایشان بود .اواخر این درس را
من شرکت کردم .ایشان به فلسفه و عرفان معروف شده بودند؛
یعنی عالوه بر دروس متعارف ،یک درس فلسفه هم میگفتند.
البته در آن سالهایی که من در نجف بودم ،ایشان تدریس فلسفه
را ترک کرده بودند .استاد معروف فلسفه در نجف ،مرحوم آقای
شیخ صدرا بادکوبهای بود که من درس سطح ایشان را شرکت
کردم .مرحوم شهید سید محمدباقر صدر ،منظومه را نزد ایشان،
به طور خصوصی خوانده بود.
آقای شیخ جواد تبریزی ،از شاگردان مبرز آقای خویی ،سطح
میگفتند .از معروفترین اساتید آن زمان ،آقایان سید محمدباقر
صدر ،سید علی سیستانی ،سید محمد روحانی و میرزا علی
غروی بودند.
علمای نجف بسیار ساده زندگی میکردند .خیلی از ایشان در
خانههای اجارهای زندگی میکردند .خانة آقای سیستانی ،خیلی
کوچک بود .طبقة باالی آن که اندرونی حساب میشد ،هفتاد متر
بود؛ یعنی یک زیرزمین داشت که بیرونی بود و یک طبقه باالی
جد
شبریه بود .مرحوم ّ
زیرزمین .این خانه از موقوفات مدرسة ّ
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نبود!

ما ،مدتها در این خانه مخفی بود .نجف از این خانههای وقفی
زیاد داشت .هرکس که میخواست در این خانهها بنشیند ،باید
به اندازة تعمیر آن پول میداد .خانههای وقفی در نجف ،پدیدة
جالبی بود که خیلی مفید واقع میشدند .من ،خانة مرحوم آقای
خمینی را خوب به یاد دارم .ایشان دو تا خانة کوچک داشتند
که یکی بیرونی بود و یکی اندرونی .این دو خانه در دو کوچة
متصل به هم قرار داشتند .مساحت هر کدام حدود هفتاد متر
بود .من به خانة اندرونی ایشان هم رفتهام .یک بار که مریض شده
بودند ،به همراه آقای بجنوردی به عیادتشان رفتیم .خانة محقر
و سادهای بود .یک حیاط کوچک داشت .در دو سوی حیاط ،دو
اتاق کوچک ساخته بودند که ایوان آنها به سمت حیاط بود .هر
دو خانه اجارهای بود .طلبههای امروز قم ،نمیتوانند در چنین
زندگی معمول ،همین بود.
خانههایی زندگی کنند؛ ولی در نجف
ِ
خانة مرحوم آقا مصطفی هم اجارهای بود .عصرها در مسجد شیخ
انصاری درس میگفت و حدود بیست نفر هم شرکت میکردند.
ایشان سر حلقة برخی فضالی نجف بودند که بسیار با هم
دوستی و همکاری داشتند.
من شاهد بودم که نجف پر از مدرسه بود ،فعالیتهای علمی
رونق داشت و طلبهها واقعاً درس میخواندند .دنیا در نظرشان
بیمقدار بود .همه زاهد بودند و زحمت میکشیدند .ما که طلبة
جوانی بودیم ،احساس میکردیم که آقای خویی هم به اندازة
زندگی همسطحی با ما دارد .وقتی جلد
ما زحمت میکشد و
ِ
اول معجم آقای خویی چاپ شد ،میدانستیم که ایشان برای
نوشتن این کتاب ،خیلی زحمت کشیدهاند .اینکه طلبه احساس
کند بزرگان حوزه هم زحمتکش هستند و رنج میبرند ،به
شاگردانش ق ّوت میدهد .همین باعث میشد که طلبهها هم
آرام و قرار نداشته باشند و از صبح تا شب بکوشند .به خاطر دارم
روزی چهارده درس و بحث داشتم .از اول صبح تا آخر شب .فقط
میخواندیم و میگفتیم و میشنیدیم.
در شهر نجف احتیاجی به درس اخالق نبود؛ چون رفتار ،گفتار،
زندگی و همه سکنات و حرکات بزرگان نجف ،اخالق بود .من
یادم نمیآید که درسی تحت این عنوان برگزار میشده است.
همة زندگی علما و مراجع ،درس اخالق بود .میگویند حضرت
بقیةاهلل به سید ابوالحسن اصفهانی پیام دادهاند که «اجلس

فی الدهلیز و تواضع للناس ان ّا ننصرک» .ایشان هم متواضع
بودند و جز خدمت به دین و مردم ،اندیشهای نداشتند .من
بارها خدمت آقای خویی در منزلشان رسیده بودم .بسیار انسان
بیتکلفی بودند .در شرححال مرحوم آخوند نوشتهاند که فرموده
ِ
خورشت نان من ،گرمی نان بود» .در زندگی
است« :سی سال
سید ابوالحسن هم نوشتهاند که یکبار صاحبخانة ایشان ،آقا را
از خانه بیرون کرد .ایشان هم با اثاث خانه و زن و بچه آمدند در
یکی از اتاقهای مسجد کوفه بیتوته کردند .نهتنها خانه نداشتند،
حتی پولی که با آن بتوانند اجارة خانه را بدهند ،جمع نکرده
بودند؛ چون میدید که بزرگان و استادانش همینطوری زندگی
میکنند .از قول پدرم به یاد دارم که آقای خویی میفرمود« :من
گاهی از خانه بیرون میرفتم که به سفارش عیال خود ماست
بخرم ،میرفتم و باز میگشتم ،ولی کاسه ماست ،خالی بود.
وقتی به خود میآمدم متوجه میشدم که در همة این مدت
که رفتم بازار و برگشتم ،همة حواسم به حل یک مسئلة علمی
بوده است» .کسی دنبال برتری بر دیگری نبود ،مگر در علم،
اخالق ،معنویت و انسانیت .آن وضعیت اص ً
حال
ال قابل قیاس با ِ
فعلی برخی از ما طلبهها نیست که حتی به یک یا دو شغل هم
قناعت نمیکنیم .نقل است که در حرم حضرت علی(ع) قبل از
سحر ،حدود دویست طلبه در حال خواندن دعای ابوحمزه ،در
قنوت نماز شب خود بودند .نجف ،طوری بود که اگر طلبهای
درسخوان هم نبود ،باز عالم میشد .چون هرجا میرفت ،بحث
علمی بود .داخل هر حلقه و گروهی که مینشست ،میدید
که دارند بحث علمی میکنند .در چنین شهری ،میان چنین
آدمهایی ،انسان خودبهخود اهل علم میشود.
مشتریهای عرفان ،از همه کمتر بود .در نجف مظهر عرفان و
فلسفه ،مرحوم آقا شیخ عباس قوچانی ،شاگرد آقای قاضی بود.
حداد از ق ّوت عرفانی باالیی برخوردار بودند .من
در کربال آقای ّ
خودم موفق نشدم ایشان را ببینم ،ولی وصفشان را میشنیدم.
روش و منهج عرفانی آقای قوچانی ،همان روش استادشان آقای
قاضی بود .مرحوم آقا شیخ عباس قوچانی ،چهرة منفردی بود.
مرحوم شیخ مجتبی لنکرانی و مرحوم شیخ صدرا بودند .مرحوم
آقای لنکرانی ،از نجف به اصفهان هجرت کرد و حوزة درسی خود
را در اصفهان ادامه داد.

منتخب
در شرححال مرحوم
آخوندنوشتهاند
که فرموده است:
ِ
خورشت
«سی سال
نان من ،گرمی نان
بود» .در زندگی
سید ابوالحسن هم
نوشتهاند که یکبار
صاحبخانةایشان،
آقا را از خانه بیرون
کرد .ایشان هم با
اثاث خانه و زن و
بچه آمدند در یکی از
اتاقهای مسجد کوفه
بیتوتهکردند
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