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 پیشگفتار
 به نام خدا

 اين دلیل هستی و؛ هستی خطاست  اين ثنا گفتن ز من، ترک ثناست
ی شریف  به شما خوانندهه و منطق خاصی، در خاطرم بود که به هیچ پیرای

بگویم که صرفًا و صرفًا هدف از تدوین مطالبی پیرامون کتاب پیش رو، 
شخصیت بزرگوار و معتقد واثق به هدایت الهی و دلسپرده به وجود سعادت 

البالغه عظیم، به نام  و مانوس به آیات روشن قرآن کریم و نهج گرای اهل بیت
و چیزی جز باز روایی و نشر سجایای دلپذیر  ،«سید فضل الله رضازاده»دنیوی 

معرفت زای یکی از بندگان هوشیار خداوند در این دنیای پر از غفلت و دام و دانه 
که لطف حضرت حق، انوار این آفتاب  و رنگ،به یک امید نیست و آن امید این

کرامت را از این همه، به دلی مشتاق برساند که یقینا همان یک دل، در منظر باور 
برتر از قدری است که در گنجای وحدت ذرات هستی، خود جهانی شعورمند و 

 :آید و هم این که اندیشه و حساب بندگان نمی
 اساات وسااتهیو پااود عااالم امکااان، بهاام پ تااار

 

 دل شااد کارد کيرا شاد کرد؛ آنکس که  یعالم 
 

بر مبنای این هدف، دست نیاز به همراهی، سمت عزیزانی گشودیم که به  
شدند. فرزند برومند ایشان، جناب گر این مسیر  دستی، یاری حسن خلق و گشاده

داری از آن پدر بر  های راستین و ریشه نشانه سیدحسین رضازاده، که آقای حاج
تحقیقات و  ی موسسه» مدیریت ُپرتاثیر و برکتارند وپیشانی قول و فکر و عمل د

های توأمان نسبی ایشان است و  ای از بهره نمونه « نشر معارف اهل البیت
    نگاری مطالب آتی را  زحمت حروف خانم الهام صفایی، کههمچنین سرکار 

ویرایش کتاب حاضر را  اند وجناب آقای اکبر دانش طلب، که امر بر عهده داشته
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 .پذیرفته بودند

سعی این بزرگواران و ساایر همراهاانی کاه توفیاق ایان اثار، مرهاون نگااه و 
نااچیز اینجاناب تردیاد، ساهم  همت ایشانست؛ مشاکور درگااه حاق بااد و بای

د وارسااته  نیااز، ادای دیاان بااه مجاهاادت هااای علماای و رنااج معنااوی آن ساای 
 ی حضاور، نیاز ایشاان و زماره است و به یقین هام کاه از برکاات انفااس پاا 

 نا امید نیستم. که به قول لسان الغیب:
 نديدر بسته به مفتاح دعا بگشا بس  زدگان یدل رندان صبوح یصفا به

 حمید رضا چاکری
 تهران

 ۱۴۰۰مرداد
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 مقدمه
 به نام خداوند جان و خرد

ی بزرگی را ها انسان تاریخ پر فراز و نشیب خود،ی  هدر همیش ایران اسالمی،
پیشتر  خویش نیز،ی  هاز زمان تماشا آورده است که برخی از آنانی  هبه عرص

روحانی و  بین صفای «سعی»تنهایی مراقبه و  اند و رنج این پیشرو بودن را با بوده
 .اند هموار کرده سلو  اهل بیت ی«مروه»کالم خدا و  عقالنی

انا الیه »به  «انا لله» گونه از «مهاجر»حرکتی  ،سرشارشانکه زندگی آنسان 
 جهانگیر   مند در فرهنگ   ریشه باشد و در این رهگذر، شهروند ایرانی   «راجعون
در  به خوبی دریافته است و ،این نکته را به جان شیفته و خرد روشن ،خویش
که  -و برای رفتن به مقصدی  آمده مبدأاز کدامین  که داند همواره، می ای بیداری

زندگی خود را به ی  ههمار -نخستین است  مبدأهمان  خود، در حقیقت،
 .گذراند می خدا همراهی با خلق   در عین   ،پاسداشت نفس و وارستگی از دنیا

ی ها به سرچشمه آن چنان بودن، «مهاجر الی الله»با در   بیانی دیگر، به
دون شأن  ،دنیا را های مصر   که درگیر شدن با لذت رضای پایدار رسیده است

ی  هآفرید جهان اجزاء به تمامی   ،طوری فراگیر به داند و یوسف وجود خود می
نگاه متعصبانه و  و هر گونه ورزد عشق می، از بن دندان دوست، حضرت  

ُُِّيَُسب ِّحُُبیند که  می که گویی داند؛ خود می« تباهی حال» مرزبندی شده را َ َُماُلِلِّ
ُ ُُفِّ َُُوَماُالَسَماَواتِّ ُُفِّ رأضِّ

َ  !من و کافرمؤاز کوچک و بزرگ تا ، اْلأ
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دیگر  متعلق به او و تسبیح گوی او بدانی؛، در جایی که جهان را متوجه او وتو

 .ندما مین «من»برای سهم بندی و پیروی  ای دمی و خالی
 که وجودم همه او گشت و من اين پیرهنم پیرهن می بدرم؛ دم به دم از غايت شوق

به  بر اساس آنچه از سیر برومند معنوی شان، و سرگذشت سلوکی اینان،
تو را  -ناچیز است  در برابر آنچه مستور مانده، و یقیناً  - تماشای ما رسیده است
 گذارد که همچون کوهساران رفیع سر در ابر و مه می ای در برابر آن چنان بزرگی

برایت  شان، در  بزرگی، شوی و آشناتر  تر میهر چقدر به آنها نزدیک کشیده،
 .بیشتر ات هم بهت و شگفتی شود و البته میسرتر می

؛ اما  «ثناستاین ثنا گفتن زمن، تر  »م که ای ههرچند شنید، در این مقال نیز
خوبی است و ثوابی واجب که «زکات» خود، از طرفی دیگر هم، این بازگویی،
خود از آن  گنجایی  هانداز به هر کس، رسد و در اثر نشر خوبی به همگان می

 .دریغ بارد، بی ؛ همچون باران که به هر جا به تساوی میدبر می بهره
 :چراکه ناگزیر است؛ ،بازگوییی  هپس ما را وظیف

 ... همه زآفتاب گویم ؛چو رسول آفتابم
که  گیریم پی می پر ثمری از این خیل را در ادامه، جمیل نام باری؛ ذکر

مصادف با شانزدهم  ،هجری شمسی ۱۳۰۷را دهم شهریور  حضور دنیایی او
اصفهان در « دردشت»اصیل ی  هدر محل هجری قمری،۱۳۴۷ربیع االول 

د اسالم، نبی مکرم ی سالله  .اند آورده مصطفی محم 
دحجت االسالم » روشن به کانون  در محیطی« فضل الله رضا زادهسی 

پایبند باورمندانه به  فرهنگ شیعی و، معنویت و اعتقاد راسخ به ارکان اسالم
صدر »معنوی مدرسه ی  هوارد حوز ،تا در پانزده سالگی شعائر اسالمی بالید

 نه بر سیاق -روشن  با فکری منضبط،اصفهان شود. از این رو دقیق و « بازار
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ی هستی از منظر ها به شناخت پدیده، نوگرایانه و روزآمد -روشنفکری  عادات

ی ها مرزبندی افراد و درونیی  هپرداخت؛ نه به بررسی عقید «والیت الهی»
 .یی تنگ نظرانه سلیقه

نگرد  می از منظر مسند شناسی و سیر موضوعی، هم «رجال»و حتی به علم 
 .توقف در تبار نسلی اشخاص نه

جهانی فراگیر در خود آفریده و در تماس مستقیم و فراهم با  ،از این رو
مشغولیات ذهنی  شود و هر چند که می« شعر والیی» ساز جوانان، مدافع و زمینه

بارها بر سر راه  نفس، دارد و در پی شهرت، دار علمی فراوانی ی دامنهها و تالش
از مسیر والیت و  خواهد او را با جالل سالله و نخوت لباس، میآید و  می  وی

بگرداند؛ اما این عنایت خدا و آتش نهفته در سینه  تالش و مجاهدت و عشق،
 .دبر می او را با خود به سر منزل مقصود شود و هر بار، فائق می اوست که

 رجیمورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان   دام سخت است؛ مگر يار شود لطف خدا

را  عرفان و دعا و ذکر زیستن نیز، اوی  ههمراهی با خلق خدا و در میان اما
، کند و مالزمت مداوم و پارسایی روحانی محدود به ساختن آخرت خود نمی

کیدتوجه مدام بر تقوا و  تهجد و  ،بر مستحبات و مداومت بر تالوت آیات خدا تأ
غنی برای  ای هکتابخان ساده زیستی شخصی اما برخوردار از ،زیارات و ادعیه

و  -هزار جلد  ۱۰قریب به  -ی پر بار در بستر فرهنگ اسالمی ها انجام پژوهش
هیئت و نجوم  ،اخبار، ادیان و مذاهب ،یی در ادبیات عرب انههای عالم یادداشت

که در  - «والیتشمیم » و «ی و تبریتول  »به عنوان  ای هی منتشر شدها و رساله
 ییها همراه تالش همه و همه به - در کسوت شعر است ی کالم اوتجل  ی  هبردارند

 شود که موجب می ،ریزی شده پیگیر برای تحقق اهداف علمی و فرهنگی برنامه
ی «البالغه نهج»نیز  و «خواندنی خاص»به قرآن و تفسیر متعالی بشری آن 
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ی مرسوم و البته ها نه صرفًا در نوبت بگذارد و ابرمرد مورد ارادتش، روی دل

همواره  خود هم،ی  هبلکه در تک تک اوقات جاری گاهی، ضروری و گرامی پنج
در  که در هر وقتی، و زیر پا گذاشتن خود در برابر حق باشد. چرا «نماز»در حال 

 :گوش خود گفته است
 من اين نماز، حساب نماز نگذارم  اگر نه روی دل اندر برابرت دارم

ها و مراقبات و برآمد عمری سراسر زهد و پارسایی،  این توجهات و تالش ی نتیجه
نظیر و خلوص  سجایای اخالقی کم حسن خلق زبانزد و سلو  عاطفی عمیق با مردم،

نه از  - از او انسانی وارسته و حضوری پیشگامانه ،گی خدا و صداقتی خاص در بنده
 ی سازد و منظومه  ی عام المنفعه می امور خیریهدر نیکوکاری و انجام  - رفع تکلیف سر

ایجاد موسسات مبتنی بر ترویج فرهنگ معنوی اسالم و معارف تشیع و رونق مراکزی 
 آن چنان معنویت و تربیتی دقیق را موجب با محوریت تفکر قرآنی و عترت پیامبری،

کمال  رسد که عالوه بر طی مدارج می فرزندانی اش به شود که رشحات معنوی می
 ی عمومی، کتابخانه به ساخت مراکز بهداشتی و درمانی، ،شخصی و خانوادگی

های  مسکن زوج ی دانشجویی،ها خوابگاه ،اهل بیت مؤسسه واحدهای آموزشی،
عاشقانه و بی ادعا و  و... الزهرا ، حسینیه بیتالحسنه های قرض صندوق ،جوان

 .ایستند تکلف، می
ی پیش روی کتابی که در ها در فصل ،گرامیپس در همراهی شما خوانندگان 

اصول عقیدتی مردی  سجایای اخالقی و به معرفی مبناهای تربیتی، دست دارید؛
ی مفید وعمیق از ها وبرداشت نشینیم که مهر اهل بیت عصمت وطهارت می

ی  هدر سای منجر به خلق آثار قلمی و معنوی ارجمند، رفتاری ایشان،ی  هوسیر ها آموزه
با آنان نیز آشنا  متعهدانه و متفکرانه ومصاحبت با بزرگانی شد که در جای خود،تالشی 

 .خواهیم شد
قدر فرصت عمر کوتاه وجسم فناپذیر خویش را  مردی که با هوشمندی و بیداری،
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خود را به  با جهد و مراقبت روزانه و تهجد و تفکر شبانه، در  کرد و ،به درستی وراستی

 .پیوند زد ،ستساحت جاودانگی حضرت دو
تالشمان بر این است که با قدردانی  در صفحات آتی،،با استعانت از خدای متعال

پنهان زندگی مفید و سراسر ارادت مردی  شما را با مرزهای پیدا و ،از وقت ارزشمندتان
آشنا کنیم که اینک و تا همیشه، در  کبری فاطمه زهرای  هحضرت صدیقی  هاز سالل

 مزار روشنی دارد؛ عارف،ی مردم ها سینه
 نوری  همردی از سالل

 عالمان دینی  هاز زمر
 ی انجیرها باعطوفتی به تردی ساقه 
 وایمانی به صبوری صخره 

 بی ادعا چون باران
 به فروتنی آبشار

 وچون آب، روان و ساده 
 صالح خدای  هبند

د»  «فضل الله رضا زادهسی 
 غفرالله له ولنا
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 17 ................................................................................................. سخن آغاز

 آغاز سخن
د شمسی، مصادف با شانزدهم  1307الله رضازاده، در دهم شهریور  فضلسی 

ل  ربیع « َدردشت»ی  قمری، در محله 1347االو 
د ،ایشان دنیا آمد. نام پدر اصفهان به  حسین و  سی 

د ،آن مرحوم جد  نام  رضا بود. فضای این خاندان  سی 
ی منبعث از  با توجه به اعتقادات ژرف و روحیه

ق به مبانی  کنده ازتعل  معنویت بود.  دینی و والیی، آ
دفضل جد   مرحوم حجت االسالم و المسلمین سی 

د حجت الله رضازاده، رضا، از  االسالم حاج سی 
اظ و منبری های مشهور و بنام اصفهان بود که در مراسم عزاداری سرور و  ُوع 

کرد؛ خود را  خوانی هم می نوحهعلی بن ساالر شهیدان، حضرت حسین
دانست و در این مسیر،  اسالم می یعت و وقف عترت پیامبر گرامی خادم شر

همواره به اعتالی فرهنگ و شعائر شیعه، اهتمام داشت. او در آغاز کار منبر 
کیدرا به زبان جاری و بر اهمیت آن « ثقلین»خود، همواره حدیث   کرد:  می تأ

ِه َو » َقَلْیِن ِکَتاَب اللَّ ْهَل َبْیِتی َفاْنُظُروا کَ ِإنِّی َتاِرٌک ِفیُکُم الثَّ
َ
 یَف َتْخُلُفونِّ یِعْتَرِتی أ

ی َيِرَدا َعَلیَّ اْلَحْوَض َفاْنُظُروا کَ یفِ  ُهَما َلْن َيْفَتِرَقا َحتَّ ِهَما َو یفِ  یَف َتْخُلُفونِّ یِهَما َفِإنَّ
ْهُل بَ   یِإنَّ ِلُکلِّ َنبِ 

َ
، و هُؤَلِء أ ْهالا و َثَقالا

َ
همانا من بین شما دو »؛ «یو َثَقلِ  یتِ یأ

گذارم: کتاب خدا و عترت خود را و هر  چیز گرانبها به امانت می
علی و  -پیغمبری را اهلی و کاالی نفیس و گرانبهایی است و اینان 

ه اهل -فاطمه و حسن و حسین  «من هستند. ی گرانبهای بیت من و ذری 
در حنبل  ، ابن«صحیح»، ترمذی در «صحیح»این حدیث را مسلم در 

، «مناقب»مغازلی شافعی در  ، ابن«تفسیر»، ثعلبی نیشابوری در «مسند»
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و دیگر علمای « صواعق»در   حجر میثمی و ابن« الصحابه فضایل»سمعانی در 

ت و هم ثین شیعه، به اهل سن  صور گوناگون،  وبا عبارات  طریق و 82چنین محد 
 اند. روایت کرده الله از رسول

د مرحوم ی تبیین حدیث ثقلین، برحسب وضع و حال  ادامهرضا، در سی 
ه و  می« کساء»مجلس، اشاراتی به حدیث  کرد که از احادیث مشهور بین خاص 

عامه و ثبت در کتب فریَقین است. وی با ذکر تلمیحی  این رویداد بزرگ در 
ی وقوع این  بیت پیامبر، به ذکر سند تاریخی و نحوه اهمیت جایگاه و شأن اهل

سلمه، یکی از همسران با فضیلت  ی ام پرداخت که در حجره بسیار مهم میاتفاق 
کرد:  را تالوت می« تطهیر»ی  رسول خدا، واقع شد. سپس در ادامه، آیه

ياا ُُُإَِّنَمااا َ ُُالَِلُُُيُرِّ بِّ ُااهأ َ َُُعااكأُم ُُُِلِّ ِّسأ ااَ ُُالاار  بأ
َ
ُُأ َيأاا ِّ ااَرُم ُأُاْلأ َُوُيَطه ِّ

رًيا هِّ نی خااص  یتکاو ۀ]باه ارادسات کاه خداوناد ین نیاجاز ا»؛1َتطأ
د و شما را به یدی را بزدایامبر  هر گونه پلیت ]پیب خواهد از شما اهل می

  .«زه گرداندیپاک ی ابعاد پاکی، همه
کیدو در  در پاداش و اجر آن  بر رعایت حقوق اهل بیت پیامبر اکرم تأ

ها که ایشان، برای آوردن اسالم و تبلیغ طریق رستگاری  ها و تالش همه مرارت
 شدند که: را یادآور میاین آیه مردم، کشیده بودند و به انجام رسانده بودند؛ 

َِّكُ ُُُاََّلِّيَُذل بَاَدهُُُالَِلُُُيُبَش ِّ ينَُُعِّ لُواُآَمكُواُاََّلِّ ُُوََعمِّ َاتِّ لُُم ُأَُلُُقُ أُُالَصاِلِّ
َ
أ سأ
َ
ُأ

ًراَُعلَيأهُِّ سأ
َ
أَموََدةَُُإَِّلُُأ ُُال َبُُفِّ َُُوَمنُأُالأُقرأ ََتِّفأ

كًاُفِّيَهاَُلُُُنَزِّدُأَُحَسكَةًَُُيقأ ُالَِلَُُإِّنَُُُحسأ
و این همان چیزی است که خدا به بندگانی که ایمان »؛  2َشُكورُ َُغُفورُ 

دهد. ]ای پیامبر  بگو  اند؛ مژده می آورده و کارهای شایسته انجام داده
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 19 ................................................................................................. سخن آغاز
ت نزدیکان را ]که از شما ]در برابر ابالغ ر سالتم  هیچ پاداشی، جز َمود 

خواهم. و هر کس که  هستند  نمی بنابر روایات بسیار، اهل بیت
افزاییم. یقینًا خداوند، بسیار آمرزنده و عطا  اش می نیکی کند؛ بر نیکی

 «.ی پاداش فراوان، در برابر عمل  اند  است کننده
 یها و تاریخی و کانون علمی ی  همه سابقه حال و هوای َدردشت، با آن

ی امامزادگان  نزدیکی با بقاع متبرکه ای نظیر مساجد، مدارس، و معنوی
سب و عظیم صحیح أن، معروف به مجموعه النَّ ابراهیم طباطبایی  ی درب امام الش 

دو  آن ی  الوصفی به خانواده شور و حال زاید العابدین علی ملقب به زینسی 
 بخشید. می مرحوم
ی معااروف  مشاارق خیابااان چهارباااغ، در محلاای کااه روزگاااری محلااهدر 

ی متبار   دو اماامزاده قارار دارد  واقاع شاده باود؛ بقعاه« سنبالن یا سنبلساتان»

ماایالدی، در زمااان 1453قمااری، براباار بااا  857کااه ساااختمان آن در سااال 
حکوماات جهانشاااه قراقویونلااو، بااه پایااان رساایده اساات. مقااابر ایاان دو 

ی صاافوی، ابااراهیم طباطبااایی از بازماناادگان  توجااه بااه کتیبااهامااامزاده، بااا 
اای، تربیت و  ،حساان ی دامااان فضاال و کراماات فرزنااد امام یافتااه حساان مثن 
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 معرفی شده است. العابدین علی، از اعقاب امام جعفر صادق زین

ترین بخش  های مختلفی ساخته شده است. قدیمی بنای این بقعه در دوره
به اواسط قرن پانزدهم میالدی است. این بخش از یک دار آن، مربوط  تاریخ
شکل و یک آرامگاه، تشکیل شده است و  طاق، به همراه یک هشتی مربع پیش

قمری است. این بنای باشکوه دارای دو گنبد بزرگ و   857تاریخ ساخت آن 
 کاری و سه صحن است.  در کاشی کوچک و یک سر

قینب شناس معروف  معمار و باستانازجمله آندره گدار،  سیاری از محق 
اح موزه ی  ی ملی ایران در تهران و آرامگاه حافظ در شیراز و مدرسه فرانسوی و طر 

ویژه در عصر صفویه، در  ها و به  اند که بعد ایرانشهر در یزد  به تغییراتی اشاره کرده
بد اند؛ گن وجود نیامده  وجود آمده است. گنبدهای موجود در یک زمان، به  بنا به

بزرگ، در قرن نهم همزمان با ساختمان بقعه، و گنبد کوچک در سال 
اند. در جوار این دو امامزاده، آرامگاه مادر  جهانشاه  قمری ساخته شده 1082

قراقویونلو قرار دارد. نمای خارجی بقعه و دیوارهای مجاور آن، تزییناتی از 
 های گچی پرکاری دارد. کاری بسیار زیبا و مقرنس کاشی

های هنری و معماری و تزیینات بسیار  دلیل ارزش ی درب امام، به  مجموعه
م هنری ایران،  بری، در زمره کاری و گچ باشکوه کاشی ی یکی از شاهکارهای مسل 

های هنری و معماری  رود. این اثر شکوهمند، به لحاظ وجوه ارزش شمار می  به
دی قرار گرفته و ترکمانان قراقویونلو، در کانون توجه معماران و پژ وهشگران  متعد 

ی درب امام، به  اند. مجموعه ی این اثر، مطالعاتی کرده بسیاری از آنان، درباره
 ثبت رسیده است. در فهرست آثار ملی ایران به  217 ی هشمار

دکودکی   الله، در چنین فضا و زمانی شکل گرفت. فضلسی 
 



 21 ...................................................................................... روحانیت کسوت در

 در کسوت روحانیت
د  چینی از خرمن استادانی بنام و عالم، بنا   ها خوشه  سالالله، پس از  فضل سی 

آقاا رحایم  ی فضالی بازرگ و وارساته، از جملاه حضارات آیاات حاج به توصیه
اض و شیخ  ارباب، حاج شیخ  د احمد فی  باقر زند کرمانی، مفتخر به کسوت  محم 

م گردید  .مقدس روحانیت شد و معم 

 
 پشتکار در راه کسب علم

 «.سعی و تالش شما مختلف است» ؛1لََشَّتَُُسعأيَُم ُأُإِّنَُ
 ها ی آفرینش خلقت را بر پایه کار و تالش انسانها خداوند متعال، بنیان

ی  طراحی و ایجاد نموده است که همه ای هاستوار نموده و نظام هستی را به گون
          گیری از ابزارهایی که خداوند در اختیار آنان قرار  مخلوقات عالم با بهره
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 داده است؛ در یک نظام هماهنگ به انجام وظایف خود همت گمارند. 

انبیاء و رهبران دینی، همواره به کار و کوشش، مشغول و در این زمینه، 
الگویی عملی برای مسلمانان بودند و مخاطبان خود را در هر مقطع زندگی، به 

ر و تالش و جدیت و جهاد برای رفع نیازهای مادی و معنوی جامعه دعوت کا
 نمودند. می

 «المیزان»در تفسیر پرارج  -علیه  تعالی الله رضوان -مرحوم عالمه طباطبایی 
 :ی در معنای آیه

نُأ 
َ
أَ َُُوأ َسانُُِّلَي

أ ِّن
ِّْلأ و اینکه برای انسان جز آنچه تالش »؛1َسَعَُُماُإَِّلُُل

  .«  نیستای هنصیب و بهرکرده ]هیچ 
شود؛ مگر آنچه را که انسان، خود  حقیقی نمی ای هدارایی و سرمای»فرمودند:  می

از طریق عمل کسب کرده است. چه اینکه هر انسانی بر سر سفره عمل خویش 
از مال و فرزند و  کند میدنیا به خود منتسب ی  هنشسته است و آنچه را که در نشئ

یست و گرنه در سرای چیزی جز اموری اعتباری و پنداری بیش ن -امثال آن 
 «دارایی او همان اعمال نیک و بد اوست. -که سرای حقیقت است  آخرت

در  اسالمی، یکی از اصول شخصیت انسانشناسی  ی مبحث انسان در حوزه
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 23 ................................................................................. علم کسب راه در پشتکار
کار و فعالیت و پشتکار در پیگیری  -کنار استواری و استحکام و انتظام فکر 

 گردد. ای روح و نرمی دل و خشوع آدمی میاست که موجب صف تکالیف
 :ی ی شریفه آیه

ُُفَرَغأَ ُُفَإَِّذا  پس هنگامی که ]از کار بسیار مهم تبلیغ  »؛1فَانأَص أ
 .«یابی، به عبادت و دعا بکوش فراغت می

بیانگر این نکته است که در اسالم، تعطیلی وجود ندارد و مسلمانان همیشه باید  
دائمی باشند و زمانی که از عمل و اقدامی فارغ شدند؛ به عملی دیگر  در تالش

مشغول شوند. ویژگی بارز یک انسان کامل، مجاهدت دائمی در راه خدا و 
اجرای دقیق دستورات الهی است. یک انسان عدالتخواه، طالب علمان، پارسا و 

ی  ای از اقامه پرهیزکار و دلبسته به خدای بزرگ و دلباخته به ذکر الهی، لحظه
 ی دینی و علم نافع از پایها عدل و گسترش نیکی و خیر، بسط و تعمیق ارزش

که از یک کار بزرگ  نشیند و در حال مجاهدت دائمی است. او هنگامی نمی
اندوزد و آن را تا تحقق  ند؛ چشم به یک کار بزرگ دیگری میک فراغت پیدا می

ت و رسیدن به مطلوب و آرمان کند. بنابراین کسب موفقی نتیجه، دنبال می
حقیقی، در تضاد با انفعال و راحت طلبی است و با مرارت و رنج و تالش 

 همراهی است. مستمر، در تالزم و
دارد. نه  خواهی خود، دست برنمی گاه از آرمان هیچ یک انسان موفق،

و  ها دارد و نه شکست ی شیرین او را دلباخته و دلخوش میها پیروزی
ی راه زندگی  تلخ و ناگوار، او را دلسرد و مأیوس از تالش و ادامهی ها هزیمت

بستی در  سازد. آنان اساسًا در سپهر اندیشه خود، بن می آرمانی خود
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ر نیستند. آنان تکلیف خود را در قبال  آرمان خواهی صحیح و واقع بینانه متصو 

ا فلسفه و هدف آفرینش جهان هستی و انسان به خوبی تشخیص داده و ب
ر و شناخت  سماجت تمام از دو عنصر کلیدی ایمان و صبر، و قوه ر و تفک  ی تدب 

عمیق از اسباب و لوازم تعالی و ترقی، برای رسیدن به حقیقت هستی بهره 
جویند. قرآن مجید، راه کشف حقایق و ظرائف آفرینش و همچنین رشد و  می
ر، هدف از بسیاری از داند و از سویی دیگ یدن به موفقیت را ایمان و صبر میرس

و ابتالئات، را در توانمند سازی و ظرفیت سازی  ها ، آزمایشها شدائد، سختی
کند و نهادینه سازی این باور که ایمان و  برای رشد و تکامل انسان تفسیر می

کنند و به هدف خود که همان کمال است؛  صبر، انسان را هدفمند می
 رسانند. می

از  که حتی بزرگان معصوم -تردید برای کسب معارف الهی و علم نافع  بی
نباید از تالش و  ای هلحظ -اند  علمی که نفع ندارد به خدای سبحان پناه برده

ت و  «لحظه»مجاهدت نفس فرو دست شست و  را از دست داد؛ چرا که مشی 
آدمی، جریان شود و تاریخ زندگی  می «بود»یابد و  می «هست»تقدیر در لحظه، 

نماید و شناخت روند تکاملی  گیرد و رخ می شکل می ،زمانر اوست که در تفک  
و آناء، تولد یافته در زمان  ها ر در لحظهعلم آدمی، به شناخت دقیق افکار و تفک  

ر، آدمی تاریخ تفک   هستی خود است. این نگاه معرفت شناسانه از جریان دائمی  
 «لحظه»رساند که قدر خویش را در  اراده مافوقی میت و را به یک تقدیر و مشی  

به کار خلق جدید است، خلق  «نصب»که او  ای هرا در لحظ«جهان نو»داند و  می
کند. بنابراین، در راستای خلق دائمی جهان هستی و پویش مستمر، آدمی نیز  می

نیازی در  غفلت ورزیده و احساس بی ،آنیدر نظامواره سیستمی جهان، نباید 
 کسب علم نماید.
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ترین علم برای انسان، آن  شایسته ،به تعبیر حضرت امام موسی کاظم
که در برابرش، از تو ترین عمل آن است  است که اصالح عمل آدمی کند و واجب

ترین علم برای انسان، علم و دانشی است که قلب  کنند و الزم بازخواست می
آشکار سازد و فرجام آن، ای انسان آدمی را به صالح آورد و فساد قلب و دل را بر

آن امام  ی تر است که بر عمل دنیای تو بیفزاید. بر حسب توصیه نیک علمی
انسان نباید خود را به علمی مشغول سازد که ندانستن آن، زیان  ،همام
رساند و صدالبته نباید از علمی غافل شد که ندانستن آن بر نادانی آدمی  نمی

 بیفزاید.
م  روایت شده که فرمودند:  اسالم از نبی مکر 

 . 1«العلُم ِعلمان: علم الديان و علم البدان»
این روایت حتی اگر در مقام حصر  مطلق نیز نباشد؛ باز هم از دو دسته علم، 

ی جسمانی  کند: علم ابدان و علم ادیان. یکی به جنبه با تایید و ترغیب یاد می
ه ویژه دارد. یکی برای پردازد و دیگری به بعد  انسان می روحانی و معنوی او، توج 

سالمت جسم است و دیگری، سالمت روح را به دنبال دارد؛ هر دو علم از منظر 
معرفت دینی و حکمت الهی مهم و برای حیات طیبه آدمی الزم و ضروری 

کند؛ حائز  است؛ لیکن آن علم که سالمت جان و قلب انسان را تامین می
که در برخی روایات، معرفت نفس، سودمندترین  ای هناهمیت است. به گو

شناخته ی  همعارف دانسته شده و در رأس آن معرفت توحیدی، ارزشمندترین گزار
گردد تا جایی که هم عرض  ی معارف، تفسیر و تلقی می شده در سپهر اندیشه

، در گفتمان اهل معرفت، جاری می  شود. معرفت رب 

                                                           
 .220ص ، 1بحاراالنوار، ج .1
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هُ   َنْفَسهُ   َعَرَف   َمْن »حدیث  َبّ ، داللت بر این نکته عمیق دارد که با 1«َفَقْد َعَرَف َر

ی خدا را هم شناخت. داللت هم ها توان ویژگی ی انسان، میها شناخت ویژگی
ل و معنایی این حدیث شریف با مفاهیم برخی از آیات کالم الله مجید، قابل تأم  

 :عباراتی نظیر دقت است.
نأُفَسُم ُأَُعلَيأُم ُأ

َ
 .«ی معنوی   خود باشیدها مراقب  ]ایمان و ارزش»؛2أ
يهِّ ُأ ُُآيَاتِّكَاَُسُُنِّ فَاقُُِّفِّ

ُُاْلأ هِّ ُأَُوفِّ نأُفسِّ
َ
ی خود را در ها به زودی نشانه»؛3أ

 .«و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهیم داد ها کرانه
 ُ َُُوفِّ رأضِّ

َ ُُاْلأ ِّلأُموقِّكِّيَُُآيَات  ُُل *ُ ُم ُأَُوفِّ نأُفسِّ
َ
و ]بدانید که  در روی »؛4أ

و هم در نفوس  ای ]از قدرت الهی  پدیدار است. زمین برای اهل یقین ادله
  .«خود شما مردم

ران، همان معرفت نفس است و حدیث    َعَرَف   َمْن »که حسب تفسیر مفس 
 را نقل کرده است.« َنْفَسهُ 

پشتکار و تالش وصف ناشدنی حیات پربار علما وبزرگان دین نیز، حاکی از 
ار آموزنده آنان در راه کسب علم و ترویج دین در جامعه بوده و مطالعه آنها بسی

ت در راه کسب علم و فضیلت مرحوم  می باشد. در این میان، پشتکار و جدی 
دفضل الله رضازاده، در امر تحصیل و کسب معارف حجت االسالم حاج سی  

ی صدر بازار، خود حکایتی است  ی علمیه مدرسهتوحیدی در اصفهان و به ویژه 
 .گنجد شرح نمی که در

                                                           
 .۱۳، صفحه۱مصباح الشریعه، جلد.  1
 .105ی  ی مائده، آیه سوره.  2
 .53ی  ی فصلت، آیه سوره.  3
.21ی  ی ذاریات، آیه . سوره 4
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صدر بازار اصفهان در  ی ی علمیه او که دوران جوانی، طلبگی را در مدرسه

س   آقا شیرازی حاج میرزا علیپای مجلس استادان بنامی نظیر؛  فقیهی عارف، مدر 
ه، فقیه وارسته آقا رحیم ارباب حاج سینا، البالغه و قانون بوعلی  نهج ، حکیم متأل 
مع، مجتهدی بزرگوار و ادیبی زاهد، فقیهی جا عالمی  الله شیخ عباسعلی اديب آيت

 فاضل وارسته و فقیه صمدانی اض فروشانیالله شیخ احمد فیّ  آيت شاعر
قدر  قیه نامدار و مرجع عالیف علی موسوی بهبهانیسّیدالعظمی حاج میر  الله آيت

آيت الله گذرانیده و کسب فیض نموده و با عالمان و فضالی دیگری چون  زمان
 آيت الله ،حکیم الهی محّمدحاج شیخ  حجت السالمابوالفضل جزائری، سّید

دکتر  مصطفی مهدوی ُهرستانی،سّیدالله حاج  آيت سّیدمصطفی بهشتی نژاد،
 درس بودند.  مباحثه و هم هم ،حسین شفیعی استاد باقر کتابی ومحّمدسّید

از دهلیزها و کوچه بازارهای مسقف محالت 
قدیمی و با تاریخ درخشان و سوابق ارزشمند و 

کردند و با  ماندگار فرهنگی و اجتماعی عبور می
صالبت  سکوت و وقار در رفتار و متانت در 

انده از کردار، مسیر پر راز و رمز ذخائر غنی باقی م
 ک اندرکه هر ی عمق و ژرفای گذشتگان سلف

ای معرفت هج   هنر و معرفت و دانش همه استادند
نمودند و وارد بازار  توحیدی به زبان جاری می

فاء شده و از هشتی مدرسه ی صدر بازار، پای در  بزرگ بازارچه نو و بازار دارالش 
 گذاشتند. حیاط مدرسه می

 ی معنویت. بازار، نبض حیات مادی مردم است و مسجد قلب تپنده
ران د از ظرائف  انا، پیوند این دو مرکز مهم حیاتو لطائف معماران و معم 
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 انسانی، برقرار بوده و هست.

دو داستان سرگذشت  آغاز  ی ما برای کسب علم الهی از اینجا دلداده سی 
 .شود می

دفضل الله رضازاده، از فحول و معاریف علوم حضرت حجت االسالم سی  
هات فکری و دقت و باریک ب نقلی و عقلی است. اشتهار او عالوه بر ینی در ام 

خانه شخصی ی کتابها ی حاشیه کتابها که به وضوح در یادداشت معرفت الهی
ه اوست که در همنفسی و نیک محضری  و تألیفات وی مشخص است نفس زکی 

 ت.دست آمده اس سن خلق با مردم، بهو ُح 
ه گذاشت؛ خوش ی بزرگان، پای در مدرسه وقتی به توصیه ترین  بختی علمی 

 بود. آدمی بود که راه سعادت را شناخته و برگزیده
دیدند؛ نقل  می حوزهجسم نحیف او نزد بازاریانی که هر روز او را در مسیر 

ی علمی و روح جستجوگر معنوی و  ها شده بود اما دیری نپایید که آوازه زبان
ن او، همگان را مبهوت ساخت.  مراتب تدی 

د ه ای در مدرسه حجرهبزرگوار رضازاده، سی  ی صدر بازار تاریخی  ی علمی 
 کرد. اصفهان داشت که بیشتر اوقاتش را در آن سپری می

جا  به نسبت به استادانش تواضع کامل داشت و حق شاگردی را به نیکویی
 آورد. می

ادب درس و ادب نفس  ها، و همکالسی ها ای هنگام مصاحبت با هم حجره
 کرد. را مراعات می

 .استوار در مداومت آن مراقبت بود واهل 
کرد؛ مناعت طبعش اما از  که تنگدستی، گاهی او را آزرده و خسته می با آن
 ای ساخته بود. وارسته ی او، چهره
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ها در کار شب  روزها در کار آموختن و پرداختن به کار خلق خدا بود و شب

 داری و عبادت خدا. زنده
نمود که گویی با دیدن او آرامش  می چنان شوق انگیز اش آن نگاه اشراقی

چنان مشهود بود که انسان را از دنیا  اش، آن شد و سلو  ساده زیستی نصیبت می
 ساخت. و ما فیها، بی نیاز می

ت و بندگی خدا  حکمت و معرفت، در جهان  درون و برون او، تفسیرگر عبودی 
 بود.

مخلوق را جلب رساند که رضایت خالق و  هر روز را در حالی به شب می

عبادت و اطاعت را به  رساند که ای به صبح می کرده باشد و هر شب را به گونه
 حد کمال، انجام داده باشد.

ب است که باید از آن هایی در مقام تقر   ب خدا را نشانهبندگان مقر   اصالً 
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 درس آموخت.

اش، با  کوشید ابتهاج روحی و معنوی اندوهی اگر داشت در دل داشت و می
 نفحات رحمانی در عمل و سیره، به دیگران هدیه کند.

 ایشان که از دست مبار  و روح قدسی حاج آقا رحیم ارباب استاد خویش
م شده بودند؛ در بسیاری از مواقع، حسب دستور استاد خویش، به امامت  معم 

گزارد. رتبه و  رحیم ارباب پشت سر ایشان نماز میخاست و حاج آقا  برمی
الله شیخ  آیته حدی بود که در مجلس درس و فحص ایشان ب جایگاه علمی

دالعظمی حاج میر  الله اض فروشانی و آیتاحمد فی   علی موسوی بهبهانی، سی 
 حق سوال و اشکال بر مطالب ارائه شده از سوی استادان خود داشت.

شنویم، اندوه  بینیم و می حاال که رد  پای او را در غیاب او در کوچه و بازار می
تواند  بریم که راستی یک عبد صالح خدا تا چه حد می خوریم و افسوس می می

 اش، در ساحت زمان و مکان پراکنده و تکثیر شود! ی معنوی جذبه
 راستی جز این است که با عمل صالح، بتوان بدین جایگاه رسید؟...

 ه به کتاب و مطالعهتوّج 
های غنی و ُپربار و جامع،   کتابخانهوجود  ن اسالمی، از مظاهر فرهنگ و تمد   

نی بوده است. در سرزمین در  های وسیع و پهناور اسالمی،  در این جغرافیای تمد 
م  اسالمی، به  ی تمدن شکوفای ایرانی قرون متمادی و در پهنه قمری،  ویژه قرن دو 

د وجو« الحکمه ةخزانا»یا « الحکمه  بیت»هایی چون  های بزرگی با نام  کتابخانه
میان خلفای عباسی و  وگوی علمی  ها جلسات مناظره و گفت داشت که در آن

شد و منابع و آثار مکتوب موجود در آن، ذخایر ارزشمندی  دانشمندان برپا می
برای پژوهش و تحقیق صاحبان اندیشه و خرد بود. شواهد موجود، حاکی از اداره 

الحکمه یا   بوده است. بیتایرانیان فاضل  ها، از سوی  الحکمه  و مدیریت بیت
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های مختلف از اتاقی حاوی چند  به مکان ی اسالمی  الحکمه، در دورهةخزانا

که در آن روزگار  -ی سلطنتی  مجسمه، تصویر یا طلسم گرفته تا کتابخانه
م است،   اطالق می ز برعهده داشتها را نی  ی کنونی موزه وظیفه شد. آنچه مسل 

ها، سازمانی دولتی و دیوانی و بسیار منظم و گسترده   ها و مجموعه  این کتابخانه
پذیرفت و   آن دوران، در آن صورت می های علمی   ی فعالیت بود که همه

ی آن عصر، نظیر یونانی، ُسریانی، پهلوی و  های زنده  های خطی از زبان  کتاب
الحکمه   شد. با ایجاد و تأسیس بیت ا به عربی، در آن گردآوری میه ی آن ترجمه

سوی این شهر   قمری در بغداد، دانشمندان بسیاری از سراسر جهان به در قرن دوم 
ها،  ی این کوشش مهاجرت کردند و آموزش و پژوهش، رونق گرفت. نتیجه

شد که از  و آموزشی، در قرن سوم و چهارم هجری  های علمی  شکوفایی فعالیت
 شود.   یاد می« عصر طالیی اسالم»آن با عنوان 

های متعدد در   موجب رونق کتابخانه ای،  های علمی  وجود چنین پایگاه
ص در  اقصی نقاط کشور پهناور ایران شد و الگویی زنده برای تحقیق و تفح 

ها و مکاتب فکری مختلف، فرارو نهاد. طبقات اجتماعی نیز برحسب   اندیشه
های متعددی را ایجاد کردند و   خود، کتابخانه تگاه اجتماعی و علمی خاس

ه ی شیعی، در منازل  گسترش دادند. بسیاری از علمای دینی و دانشمندان متأل 
های ارزشمند و مهم از قرون نخستین هجری، پیشگام   آوری کتاب  خود، با جمع

 اند.   گسترش این فرهنگ بالنده بوده
ها و مؤسسات آموزشی مانند  می، دارالکتبهای عمو  افزون بر کتابخانه

بخشی از منازل علما نیز به نگهداری کتب، منابع و  مدارس و مجامع علمی
مآخذ اختصاص داشت. دانشمندان شیعی از قرون نخستین هجری تا کنون، در 

 اند.   این زمینه پیشگام بوده
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دفضل الله رضازاده بود که از آغاز دوران نیز ازجمله افراد فاضلی  حاج سی 

فان   به جمع خود،  پربار حیات علمی آوری و حفظ آثار اندیشمندان و مؤل 
ت و عالقه  تک  این تألیفات و کتاب پرداخت. او تک ی  ها را با زحمت، دق 

هزار جلد کتاب   ای شد با حدود ده  خاصی، گردآوری کرد که حاصل آن کتابخانه
بیت  و معارف قرآنی و آثار اهل علوم اسالمی  ویژه  های مختلف، به  در زمینه

ی نفیس، منحصر به یک رشته یا یک  . آثار این مجموعهعصمت و طهارت
زدنی بود؛ موضوعاتی از قبیل  شد و گستردگی موضوعات آن مثال  دانش نمی

ادبیات فارسی و عربی، فقه و اصول، درایه، اخبار و روایات، تاریخ و جغرافیا، 
 شناسی و افال   نند نجوم و ستارهما هندسه، دانش و علوم سماوی یاضی وعلوم ر

و علوم عقلی و آثار بسیاری که در شمار منابع مهم و مآخذ عمده در علوم 
 آیند.   حساب می مذکور، به

روز، به مطالعه و تحقیق و بررسی   ای را در طول شبانه  ایشان وقت عمده



ه  33 ................................................................................... مطالعه و کتاب به توج 
ت باالی  میموضوعات ارجاعی و مورد عالقه، اختصاص  داد و با توجه به دق 

مند بود؛ تا موضوعی یا مطلبی را از منابع و مآخذ اصیل و   که از آن بهره ای  علمی
ی  کرد. او به معنا و مفهوم نهفته در آیه  دید؛ از نقل آن خودداری می  معتبر نمی

 :ی شریفه
لأ ُ ُبِّهُُِّلََكُُلَيأَ َُُماَُتقأُفَُُوَلُ ََصَُُالَسمأعَُُإِّنَُُعِّ َُُوالأُفَؤادََُُواْلأ وََلَِّكُُُكل

ُ
ََُكنَُُأ

ئُوًلَُُعكأهُُ را یروی مکن. زیزی که بدان علم نداری؛ پیو از چ»؛ 1َمسأ
ك، مورد سؤال قرار خواهند گرفت ]از انسان یگوش و چشم و دل، هر 

 .«پرسند  کارهای خودشان می ۀها دربار ها و از آن ی کارهای آن درباره
ی  اش، تفسیر و ترجمان این آیه  ی زندگی علمی اعتقاد راسخ داشت و همه 

 نویسد؛، باید مستند بر واقع باشد.  گوید یا می  شریفه بود و باور داشت؛ آنچه می
 ی لیهایشان معمواًل پس از تهیه و ابتیاع هر کتاب، در آغاز آن یا صفحات او  

خوبی روشن  ها به  رد. از این نوشتهک  خرید و تاریخ آن را ذکر می ی هاثر، نحو
رسید؛ برای  ها یا مباحث منبر به او می  شود ایشان مبالغی را که بابت سخنرانی می

 کرد.  های مفید صرف می   خرید کتاب
که موجبات اعتالی  ی از منابع معتبر و آثار ارزشمندتدوین سیر مطالعات

دانست و  و وظائف خود میرا جز را در مخاطب داشت فرهنگ اسالمی  اندیشه و
 بر این کار، مداومت داشت.

مند به   استاد معادی که یکی از فضالی اصفهان و از دوستان دیرین و عالقه
دمرحوم حاج  ی شخصی آن  ی کتابخانه الله رضازاده است؛ درباره  فضلسی 

ی ایشان،  اند که عظمت، وسعت و ارزش کتابخانه  مرحوم، اظهار داشته
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های کتابخانه، بسیاری از   بر تکمیل ظرفیت قفسه  بود و عالوهکننده  خیره

 ها، روی زمین قرار گرفته بود.  کتاب
 جستجوگر رموز هستی

ُ
أ
َِّكُُبِّاسأ ُُِّاقأَرأ أَسانََُُخلََقُ ﴾١﴿ َخلََقُُاََّلِّيَُرب  ن ِّ

نُأُاْلأ ُ ﴾٢﴿ َعلَق ُُمِّ
أ
َُوَربلَكُُاقأَرأ

كأَرمُُ
َ َقلَ َُُِّعلَ َُُاََّلِّي ﴾٣﴿ اْلأ

أَسانََُُعلَ َُ ﴾٤﴿ بِّالأ ن ِّ
بخوان، »؛1َيعألَ ُأُلَ ُأَُماُاْلأ

ی  تر است، همان کسی که دانش را به وسیله پرورگارت از همه گرامی
 «دانست؛ آموخت. قلم، به انسان آموخت؛ به انسان آن چه را که نمی

از روزگار کهن  ها شود، انسان تاریخ بشر با آموختن و تعلیم و تربیت آغاز می 
ی تاریخ و حیات خود گذاشتند؛ شروع به آموختن و  و آن زمان که پا به عرصه

کشف راز و رمز اطراف خود و انتقال مفاهیم و اطالعات، به منظور بیان دیدگاه و 
ی  گیری از عقل و انتخاب و اراده ی گوناگون با بهرهها نظرات خود نمودند و از راه

خود را به دست آورده و به اهمیت و نقش علم و دانش فطری، دانش و اطالعات 
 .در زندگی خود، پی بردند

ی زندگی بشر از  در این میان و در مسیر جستجوی مفاهیم علم و توسعه
بندی دانایی تاریخی از منظر دین و ادیان توحیدی، هیچ  طریق آن در صورت

یا انتقال مبانی و  دینی همانند اسالم، پیروانش را به آموختن علوم گوناگون و
مفاهیم اصلی آن به دیگران، به منظور رواج علم و دانش میان مردم، سفارش 

د نکرده است  .مؤک 
به  ال با نخستین نعمت خویش بر انسان یعنی علم و دانشخداوند متع

ی صدر االشاره،  صراحت و روشنی، ارزش آن را به انسان متذکر شده است و آیه
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کیدو دانش و اهمیت آن، به روشنی بر ارزش علم   ورزد. می تأ

که در واقع اولین  و از مسجد آموزش اسالمی با دعوت پیامبر اسالم

پایگاه تعلیمات اسالم و مرکز و محور اصلی مدینه فاضله و تولید علم و حکمت 
م  آغاز گردید و وجود نازنین پیامبر بود الهی به عنوان اولین مربی و معل 

ق و عمل کننده به فراگیری دانش بوده است و دین اسالم به مسلمان، خود،  مشو 
علم و کتابت است؛ تشویق و  جا که دین   ، از آنتبعیت از پیامبر گرامی اسالم

 از همان ابتدا داشت و است. ،ترغیب فراوان به این مسأله

دارد که اسالم،  نگاهی گذرا بر تاریخ علم و تمدن جهان، به خوبی روشن می
ها بر مراکز آموزشی  تشویق مسلمانان به فراگیری همه علوم سودمند، قرندر 
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های علوم،  ی رشته اند و عالمان و دانش پژوهان مسلمان در همه پیشقدم بوده

 اند. ی علم و دانش داشته ای در تولید و توسعه نقش بسیار اساسی
فراگیری شمارد و پیروان خود را به  اسالم، دینی است که علم را محترم می

نماید و در آیات قرآن، فکر و چشم و گوش را هشدار  علم، ترغیب و تشویق می
 .شناسد دهد و مسئول می می

لأ ُ ُبِّهُُِّلََكُُلَيأَ َُُماَُتقأُفَُُوَلُ  ََصَُُالَسمأعَُُإِّنَُُعِّ َُُوالأُفَؤادََُُواْلأ وََلَِّكُُُكل
ُ
ََُكنَُُأ

ئُوًلَُُعكأهُُ  نداری ]بلکه برگرفته ازلم و از چیزی که به آن ع »؛1َمسأ
ها، خیاالت و اوهام است  پیروی مکن؛ زیرا  ها، ساده نگری شنیده

اند  مورد   گوش و چشم و دل ]که ابزار علم و شناخت واقعی
 «اند. بازخواست

ت و  ها تا انسان، آن  را به کار انداخته تا بیشتر کنجکاوی کنند. او را به دق 
های جهان را بازگو  هایی از شگفتی کند و نمونه مطالعه در امور طبیعت وادار می

 کند تا مردم به سوی علم، پیش روند و برای شناخت بهتر جهان، قدم بردارند. می
ينَُ ُكُرونَُُاََّلِّ يَاًماُالَِلَُُيَهأ َُُوُقُعوًداُقِّ َُُويَتََفَكُرونَُُُسكُوبِّهِّ ُأُوَََعَ قُُِّفِّ

َُخلأ
ُ ُُالَسَماَواتِّ رأضِّ

َ ًلَُُبَهاَُخلَقأَ َُُماَُرَبكَاَُواْلأ كَاُُسبأَحانََكُُبَاطِّ َُعَهاَبُُفَقِّ
انلَارُِّ

 آنان که همواره خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد»؛2
اندیشند، ]و از عمق  ها و زمین می کنند، و پیوسته در آفرینش آسمان می

با عظمت  را گویند:  پروردگارا! این ]جهان  قلب همراه با زبان می
ه و پاکی؛ پس ما را از  ه نیافریدی، توبیهود از هر عیب و نقصی منز 

 «عذاب  آتش نگاهدار.
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ر و اندیشیدن و واکاوی جهان هستی به منظور هدایت و حرکت در مسیر  تفک 

 :ی آدمی و یافتن جایگاه تکامل الهی و به ثمر نشستن اندیشه
كَاَُولََق ُأ  َُُكَرمأ ُُوَََحَلأكَاُب ُأُآَدمَُُبَنِّ َب ُُِّفِّ

رُُِّالأ َحأ
نََُُوَرَزقأكَاُب ُأَُواْلأ ُُمِّ ُالَطي ِّبَاتِّ

َُُوفََضلأكَاُب ُأ َمنُأَُكثِّريُ ََُعَ كَاُمِّ يًلَُُخلَقأ به یقین فرزندان آدم را »؛1َتفأضِّ
هایی که در  کرامت دادیم، و آنان را در خشکی و دریا ]بر مرکب

زه، روزی های پاکی اختیارشان گذاشتیم  سوار کردیم و به آنان از نعمت
 «های خود، برتری کامل دادیم. بخشیدیم وآنان را بر بسیاری از آفریده

گاه  حیات این جهان  ی فلسفه خلقت آدمی و پا نهادن در عرصه در زمره 
ی مبارکه که در مقام امتنان و عتاب است و بر چگونگی  است. خداوند در این آیه

ل و  ی هبخشیدن قو   ی واسطه کرامت بنی آدم و برتری او از سایر مخلوقات، به تعق 
ه رد تا با هدایت الهی و بهرهدا تمیز حق از باطل و خیر از شر   ی عقل و  گیری از قو 

ترین مرتبه وجودی او در حرکت باشد و این  اندیشه و خرد، به سوی کمال و غایی
داند و  تکریم و کرامت را آدمی به واسطه اعطاء عقل از سوی خداوند کریم می

ی موجودات داده شده؛  ی آن است که آن چه به همه ل او نیز، به واسطهتفضی
تر در آن امر دارند و این رویه، حسب در   ی آنها، سهمی افزون ها از همه انسان

از آیه یاد شده در خورا ، پوشا ، ازدواج و طریقه زندگی و رفتار اجتماعی و 
 سایر شئون زندگی بشر، ساری و جاری است.

است، آدمی را به اندیشیدن و در هر جا مناسبتی پیش آمده  قرآن کریم
کند.  می ی خود و پی بردن به اسرار آفرینش دعوت جستن از فکر و اندیشه بهره

ه آدمی و بیداری او در آیات کریمه گفتمان غالب بر حوزه قرآن مجید  ی ی تنب 
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نظیر:
و نظایر دیگر، همه  فَانأُظُروا ،َيتََفَكُرونَُ،َيتََهَكُرونَُُلََعلَُه ُأ

ر در جهان خلقت و آفریده ر و تدب  ی ها دستورهایی هستند که آدمی را به تفک 
خواهد و این واکاوی و حس جویانی کسب معرفت، آغاز گام  موجودی می

نهادن آدمی برای کسب علم و دانش است. این نوع نگاه و رهیافت علمی و 
کید دین مبین اسالم بر ارزش و اهمیت علم و علم آموزی برای مسلمانان  تأ

در  ،است که محر  اصلی برای کسب علم و فضیلت و فراگیری علوم گوناگون
 طول تاریخ بوده است.

 .کند اسالم، دانش اندوزی و کسب علم و معرفت را یک وظیفه تلقی می
ْحِد »   «از گهواره تا گور، دانش بجویید»؛1«اطُلبوا الِعلَم ِمَن الَمهِد إَلی اللَّ

 2زگهواره تا گور، دانش بجوی  چنین گفت پیغمبر راستگوی
اند در طول حیات خود همواره به  و این، بدین معناست که مسلمانان موظف شده 

مند  بهره ز نتایج سودمند آن در زندگی خود،سوی کسب علم و دانش بروند و ا
 شوند.

معرفتی همگانی و فراگیر است و آن را از  علم و کسب دانش در اسالم،
ی خاصی از افراد در مکان و زمان مشخص و خاصی برای  انحصار طبقه

یادگیری، بیرون کرده است و فراگیری آن را به زمان و مکان خاصی مرتبط 
ی علم توحیدی و  شناسد و دامنه کند و برای دانش اندوزی، مرزی نمی نمی

 داند. یمعرفت الهی را، بی نهایت م
َفعُُ ُُنَرأ َُُِّوفَوأَقُُنََشاءَُُُمنُأَُدرََسات 

لأ ُ ُذِّيُُك  ی هر کسی را  درجه»؛3َعلِّي ُ ُعِّ
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وجود  بریم و باالتر از هر دانشمندی، دانشمندتری که بخواهیم باال می

 «دارد.
از آن جا که دانشمندان امتیازی بزرگ به دیگران دارند، از این رو خداوند آن 

  .ددان برابر نمیرا با سایر مردم 
تَوِّيَُب أُ ينَُُيَسأ ينََُُيعألَُمونَُُاََّلِّ بگو: آیا کسانی که »؛1َيعألَُمونََُُلَُُواََّلِّ

اند؛  بهره از معرفت و دانش معرفت و دانش دارند و کسانی که بی
 «یکسانند؟

ی عمیقی به موضوع دارد و جایگاه خشوع الهی را در  و یا درجایی دیگر اشاره 
کیددانشمندان « خدا ترس بودن»مرتبت دانش الهی، دانسته و بر    .نماید می تأ

نُأُالَِلَََُُيأَشُُإَِّنَما هُُِّمِّ بَادِّ از میان بندگان خدا، فقط »؛2الأُعلََماءُُُعِّ
 «.دانشمندان خداترس هستند

ت علماء و بزرگی  گرامی اسالمذکر احادیث متواتر از پیامبر  در باب اهمی 
ه است و در تاریخ مکتوب فرهنگ متعالی ت و توج  مقام و منزلت آنان، جای دق  
َهداء»اسالم، ثبت وضبط است:  که نشان از  3«ِمداُد اْلُعَلماِء اْفَضُل ِمْن ِدماِء الشُّ

طالبان علم و اهمیت دادن به دانشمندان و  اهمیت علم و دانش نزد پیامبر
ی اسالم، کسب دانش و علم و معرفت الهی را بر  بوده است. هیچ دینی به اندازه

 پیروان خود واجب نکرده است.
جستجوی دانش بر هر »؛4«ِلٍم و ُمسِلَمٍة َضٌة َعلی ُکلِّ ُمسيَطَلُب الِعلِم َفر »
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 «مرد و زن مسلمان، واجب است.

کید از فارغ  اندوزی مرد و زن آموزی و دانش بر دانش پیامبر اسالم تأ
فضل الله دنشان از اهمیت آنان نزد پیامبر گرامی اسالم دارد. مرحوم سی   جنسیت

رضازاده، با نگاهی دقیق به آیات قرآن و روایات و احادیث متواتر و معتبر در 
مآخذ و منابع اسالمی، و با ژرف نگری خاص خود، بر این نکته اعتقادات کامل 

کداشته و بر آن  ی معرفتی علم و دین، نه تنها در تعارض  نمودند که حوزه می یدتأ
و در تمایز و جدایی نیستند بلکه در تعامل با یکدیگرند. ایشان معتقد بودند که 

ر رایج، عمده تکیه اش، توجه  به امور انتزاعی و ذهنی نیست  قرآن، بر خالف تصو 
ی عقالنی و وحیانی دوسویه بین ذهن و عین، بین نظر و  بلکه در ایجاد یک رابطه

واقعیت و تجربه و مشاهده، و عمل برای معرفت و شناخت عمیق و دقیق انسان، 
کیدنیز   نماید. می تأ

بنابراین، ایشان با این استدالل موافق بودند که علوم جدید با تکیه بر خرد 
لی، شکل گرفته با روح تعالیم قرآنی و  اند و تعارضی استقرایی و علوم تحص 

کیداسالمی ندارند. حتی  ی علم، بسیاری از مبانی  نمودند که عرصه می تأ
اند. ایشان به  معرفتی خود را از تعالیم قرآن و حدیث، عاریه گرفته و بهره برده

گیری فرهنگ بالنده و تمدن  ی علمای اسالم در شکل سهم حضور اندیشه
ی علوم دقیقه، نجوم، طب و... ها به حوزه نمودند و مشخصاً  می جهانی، اشاره

اسالمی  -اشاره کرده و لیست بلند باالیی از دانشمندان و علمای برجسته ایرانی 
شمردند و نقش مؤثر و تأثیرگذار آنان در عرصه علم و معرفت جهانی را  می را بر

 .کردند یادآوری میبا ذکر دقیق منابع، 
نگرش  ی جدید، توانست در سایهی جهانی که به مدد علوم ها پیشرفت

وار، پرده از رازهای طبیعت برداشته و حتی دست تصرف در آن بگشاید؛  ریاضی
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گاه معرفتی انسان،  این تصور را در اذهان بسیاری دامن زد که گویی یگانه تکیه

ی چنین باوری، موجب گردیده که قافله عالمان را به سمت  علم است. سیطره
های اتفاقیه در قرون ماضی میالدی در اروپا، بیانگر خود بکشاند که رخداد

ی معرفتی علم و دین، در مجادالت و مباحثات فکری   جدایی دو حوزه فاصله و
ای و اجتماعی  های اندیشه های غالب بر حوزه توان با تحلیل گفتمان است که می

کردهای بندی کرد و روی را استنباط و دسته ها آن روزگاران، این تعارضات و جدل
مبتنی بر باور به این که علم و دین از حیث موضوع، روش و  تعارضی  گانه سه

که هر دو  تمايزغایت در مخالفت و تضاد با یکدیگر بوده و آشتی ناپذیرند و 
ای تعلق داشته و از این رو دارای مدعیاتی  مقوله علم و دین به قلمروهای جداگانه

متفاوت از یکدیگر هستند. هر دو پارادایم و هر دو هایی کاماًل  و روش ها با شیوه
اردوگاه فکری و عالم دینی و دانشمند علمی، باید از ورود و اظهارنظر در قلمرو 

و  گفتگوتواند به  دیگری خودداری نمایند و باالخره نحله و مشرب سومی که می
تعارض و همکاری میان علم و دین بیانجامد و نه تنها این دو سپهر اندیشه، در 

تمایز نیستند بلکه مسیر تحوالت در سیر تکاملی خود، رویکردی تعاملی با 
نمودند که گرچه دو ساحت علم و دین از  یکدیگر دارند. آن مرحوم، تصریح می
یی با یکدیگر دارند که هرکدام جای خود ها حیث موضوع، روش و غایت، تفاوت

و جهان پیرامون داشته و قابل  ی معرفت شناختی انسان از عالم هستی را در حوزه
توانند از  اند لیکن علم و دین با هماهنگی و تکمیل یکدیگر، می دقت و بحث

 ، تفسیر و تبیینی جامع ارائه دهند.«کل» ی یک جهان، به منزله
یاد رضازاده بر این استدالل، نظر صائب خود را با دقت و موشکافی  زنده

داشتند که دستگاه علم  فهم آیات قرآن و احادیث بیان می عمیق، مبتنی بر
ی ایمان دینی هم به  تواند افق ایمان دینی را وسعت بخشیده و سپهر اندیشه می
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تر سازد.  تر و ژرف خوبی قادر است که شناخت انسان را از جهان بسیار عمیق

ین باور ی تاریخ علم داشتند؛ بر ا ایشان براساس مطالعات عمیقی که در حوزه
ی اختراعات و  هایی که در عرصه بودند که بسیاری از تحوالت علمی و پیشرفت

 ی های عالمانه اکتشافات علمی در اروپا و غرب رخ داده؛ مدیون نظرات و دق ت
است که  -به ویژه قرن چهارهجری به بعد  دانشمندان اسالمی در قرون گذشته

اضی نیز، در نگاه عمیق قرآن به ریشه و بنیان اساسی معرفت حاصله در قرون م
ی علم و  است که همه و ائمه طاهرین علم و وجود پیامبر گرامی اسالم
ای آن از محضر وجود مبار  آنان بوده است.  تمامی الزامات مهم مبانی توسعه

حاصل مذهبی درونی و  های بی ی استعمارگرانه و وجود جنگ اما به لحاظ سلطه
کفایت و بعضًا وابسته، متأسفانه بسیاری از  های سیاسی بی وجود نظام

های بلند معرفت شناختی و منابع بی بدیل هویت فرهنگ و تمدن ناب  اندیشه
اسالمی، به یغما رفته و در مجامع روشنفکری غرب مورد استفاده شده و با رنگ 

 و لعابی دیگر، به نام تمدن غرب بر جهان سیطره یافته است.
توان  میایشان در تمامی لحظات عمر شریفشان، بر این باورمندی بودند که 

بود و از مظاهر علم امروز برای تسهیل در امور زندگی بهره جست و  عاِلم
ی آباد کردن و به سامان نمودن دنیای ظاهری و این جهان را با مبانی علم ها زمینه

بود و با  ديندارتوان  مید و و الزامات و وسایل عینی و واقعی آن را فراهم نمو
ُحصولی بر تفکر، نظر و  ی خدا اعتقاد راسخ به مبدأ و غایت هستی و اندیشه

و  ها از یک زندگی خوب و برخوردار از مولفه ای هرفتار و فردی اجتماعی، نمون
ت را پدید آورد.ها شاخصه  ی انسانی توأم با کرامت و عز 

معتقد بودند که عالمان و  ،رضازادهدفضل الله مرحوم حجت االسالم سی  
  :ی شریفه ی امتیازی بزرگ به دیگران دارند و به استناد به آیه ،دانشمندان
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تَوِّيَُب أُ ينَُُيَسأ ينََُُيعألَُمونَُُاََّلِّ دانند با  آیا آنان که می»؛1 َيعألَُمونََُُلَُُواََّلِّ
 .«دانند مساوی هستند آنان که نمی

دانستند و لذا پاسداشت و ارج نهادن به  برابر نمی دانشمندان را با سایر مردم
شمردند.  ترین اصول تعلیماتی اسالم بر می ی مهم علما و دانشمندان را در زمره

بندی موضوعی آیات کریم قرآن پیرامون اهمیت مقام واالی علما و  ایشان با دسته
 که منظورها، به نکات بسیار ظریف نهفته در آیات  برتری آنان بر سایر انسان

نمودند و  کند؛ اشاره می واضع را حسب اهمیت جایگاه عالمان دین تبیین می
گیری آیات را حاکی از علم در مرتبت بعد از ایمان دانسته و علم را در  سمت

 نمودند. تلقی می تبار  و تعالی -خداوند  طول ایمان به
فَعُِّ ينَُُالَِلُُُيَرأ كأُم ُأُآَمكُواُاََّلِّ ينَُُمِّ وتُواَُواََّلِّ

ُ
لأ َُُأ ُُالأعِّ خداوند »؛2َدرََسات 

اند و کسانی که به آنان علم داده  جات کسانی از شما که ایمان آوردهدر
  .«دبر می شده است، باال

این ارتقاء و اعتالی وجودی را در گرو دو بال ایمان و علم دانسته و ردیف  
کردند. یا با  منزلت اهل علم را همتراز جایگاه و مرتبت اهل ایمان تعریف می

  :ی اشاره به آیه
ثَاُلَُُوتِّلأَكُ مأ

َ بَُهاُاْلأ ِّ ُُنَْضأ ِّلكَاسِّ ُِّمونَُُإَِّلَُُيعأقِّلَُهاَُوَماُل  ها و این مثل»؛3الأَعال
جز اهل  کنولی)تا حقایق برای آنان روشن شود( زنیم،  را برای مردم می

ل نمی   .«کنند معرفت و دانش در آنها تعق 
ی ها و جدیت ها روند تبیین سرگذشت اقوام پیشین و تالش ی که در ادامه
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ل و خرد عالمان پیامبران بزرگ الهی مطرح شده است؛ بر جایگاه بصیرت و تعق  

کیدو دانشمندان  نمودند که این خردمندان و دانشمندان و عالمان  و بیان می تأ
الت تاریخ بشر، پندها گرفته و تجربه ر و تحو  اندوزند و  می هستند که از سیر تطو 

ی روشن، قدم برداشته و مسیر آنانی را که از  چونان رهروی هستند که در جاده
نهند؛ نیز روشن  ی خود پندها گرفته و به راه درست هدایت قدم می تاریخ گذشته

 :کنند و با اشاره به حدیث امام علی بن ابیطالب نموده و هدایتگری می
ْساَلِم ُثْلَمٌة َل  یِإَذا َماَت اْلَعاِلُم ُثِلَم فِ » َها َش ياْْلِ  .1«اَمِة یْوِم اْلقِ يٌء ِإَلی یُسدُّ

ناپذیر دانسته و رفتن او را از این جهان فرودین به  انی را جبرانمرگ  عالم رب   
کارستان غیب را بسیار سهمگین تلقی کرده که تا روز قیامت هیچ چیز، جای 

انی و دانشمند هدایت یافته  کند. را پر نمیی الهی  عالم رب 
 ساز و تردید، انتشار دین اسالم و مفاهیم بلند انسان روانشاد رضازاده، بی

دانست که معانی ارزشمند  ساز آن را مستلزم خواندن و نوشتن می جامعه
گاهی و شعور و  ی دینی و معارف حکیمانهها اندیشه ی سیره، بر بستر علم و آ

گوناگون تاریخی و تغییرات و تحوالت خرد، شکل گرفته تا از لطمات حوادث 
اجتماعی روزگاران مصون بماند و بنابراین آیات کریم قرآن و روایات متواتره در 

ی  سیره، بر علم آموزی و کسب معارف و دانش و فهم و در  درست از فلسفه
نزول دستورات الهی برای تنظیم و تدوین و تنسیق روابط فردی و اجتماعی انسان 

کیددگی سعادتمندانه، برای یک زن که نماد نوشتن « قلم»داشته و با سوگند به  تأ
گاهی مبتنی بر در  عمیق از فلسفه جهان هستی و  در پس زمینه ی معرفت و آ

گر جامعه  مبدأ و غایت آن است و نوشتار و کتابت مسئولیت آفرین و هدایت

                                                           
 .785، ح 364، ص 1. المحاسن، ج  1
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بسیار نماید؛ مطالب  میآموزی و خردورزی را تبیین  علم انسانی، اهمیت

ی ها نمودند و حتی تدوین دستورها و سیاست ارزشمندی را روشنگری می
را در راستای توسعه و  راهبردی بعد از پیروزی در غزوات پیامبر گرامی اسالم

گاهی و دانش اندوزی و فراگرفتن علم را در این راستا، مورد تدقیق نظر  افزایش آ
ی بدر که برای رهایی هر اسیر،  دادند. از جمله به حوادث پس از غزوه میقرار 

اند؛  شرط آموختن علم به ده نفر از اهالی مدینه را در مآخذ و منابع ذکر نموده
 اشاره داشتند. 

ایشان با دقت در شأن نزول آیات قرآن مجید براساس شرایط و تحوالت 
 122 ی ی بدیع و ظریف آیه اجتماعی و وقایع اتفاقیه زمان نزول بر اساس نکته

توبه، بر روند سیر تحول جامعه در زمان نزول و گسترش مبانی علم و  ی سوره
دانش در رخدادهای بعدی اجتماعی، در زمان حیات پربار و نورانی خود بر 

کیدبخش هجرت برای آموختن علم،  عنصر حیات بسیار داشتند و آن را از  تأ
دن گیری تم و سرمنشأ تحوالت تاریخی برای شکلالزامات اصلی پیشرفت 

 .نمودند قلمداد می اسالمی
كُونَََُُكنََُُوَما أُمؤأمِّ ُرواُال َكأفِّ ُُِّمِّنُأُنََفرَُُفَلَوأَلََُُكفَةًُُِلِّ

قَةُ ُُك  كأُه ُأُفِّرأ َُطائَِّفةُ ُمِّ
َتََفَقُهوا ُُِلِّ ينُُِّفِّ ِّ ُرواُال  ُكأهِّ و »؛1ََيأَهُرونَُُلََعلَُه ُأُإَِِّلأهِّ ُأُرََسُعواُإَِّذاُقَوأَمُه ُأَُوِلِّ

نسزد که همگی ]به سوی جهاد  بیرون روند؛ چرا از هر مؤمنان را 
گاهی  جمیعتی گروهی ]به سوی پیامبر  کوچ نمی کنند تا در دین، آ

یابند و قوم خود را هنگامی که به سوی آنان بازگشتند، بیم دهند، باشد 
 « که ]از مخالفت با خدا و عذاب او  بپرهیزند.

                                                           
 .122ی  ی توبه، آیه . سوره 1
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آسمانی را به گوش جان شنیدند و با ی اعصار، این ندای  مسلمانان در همه

و اشتیاق وصف نانشدنی که در اسناد تاریخی مضبوط و مستند است؛ به  شور
علم به این شهر و آن شهر، سوی مراکز علمی شتافته و در جستجوی دانش و 

 کردند. سفر می
گونه حد و مرزی برای کسب علم و دانش قرار نداده و همه  اسالم هیچ

 انع را برای کسب علم و دانش از بین برده است. و مو ها محدودیت
  :بیان روایت

 .«ن باشدید، گرچه درچیریدانش را فرا گ»؛1«ِن یُاطُلبوا الِعلَم وَلو ِبالصِّ »
حکایت از تالش و جدیت پیروان دین مبین اسالم، برای کسب معارف و 

اسالم، دانش به منظور ساختن امتی عالم و فقیه به زمان، دارد که دین مبین 
پیروانش را برای کسب فضیلت و علم و دانش تشویق و ترغیب و حتی دستور به 
گاهی داده است. اهمیت بسیار زیادی که دین مبین اسالم برای  اعتالی علم و آ

ی مراکز آموزشی، تحت  علم و علم آموزی قائل است؛ موجب رشد و توسعه
ها با محوری ت مسجد «نظامیه»و « مدارس علمیه»ها و «بیت الحکمه»عناوین 

در قرون بعدی، محل پرورش و خاستگاه علوم اسالمی شدند و جویندگان دانش 
 ی علمی، کشیده شدند.ها از نقاط مختلف به مکان

شدند که دین اسالم به ذات خود،  آن مرحوم، همواره این نکته را یادآور می
ت م ساز و فرهنگ مدنت ترین و به عنوان بارز جدساساز است و بر محوری 

کید ناادی مسلمیااعی و عبااد فرهنگی و اجتماترین نم برجسته ورزیدند و  می تأ
مساجد را به عنوان اولین نمادهای تعلیم و تربیت و آموزش دانش و علم الهی 

                                                           
ال : .  1  .28698 ،28697کنز العم 
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دانستند که عالوه بر انجام امور عبادی و پرستش خداوند، برای تعلیم و علم  می

 آموزی، اختصاص یافته است.
هر عالم و دانشمندی را مستلزم از نگاه و منظر آن مرحوم، دین مبین اسالم، 

داند که دانش خود را به کسانی که طالب آن هستند؛ بیاموزد و بیان  می
  :در باب دانش و نشر آنامیرمؤمنان علی بن ابیطالب

 « زکات دانش، نشر آن است.»؛1«َزَکوُة اْلِعْلِم َنْشُرهُ»
نمودند و به تأسی از امام اول شیعیان، حضرت  معنا و تفسیر میدر این راستا 
اش را در عمل به آن، و  زیبایی دانش را به پراکندن آن و میوه ،مولی الموحدین

نگهداریش را در قرار دادن آن، در میان اهل آن دانسته و مصر  بر ترویج و بسط 
هات علم و دانش و حکمت الهی بودند.  ام 

کیدهای خانوادگی و توصیه به فرزندان خود، بر این نکته  در نشست زیاد  تأ
داشتند که کسب علم و معارف باید برای رضای خدا باشد و با اشاره به حدیث 

  :که پیامبر گرامی اسالم
هرکه علم را برای کسب رضای خدا طلب کند؛ به هیچ بابی از آن دست »
تری شود و در  دارای فروتنی افزون یابد مگر آن که به سبب آن در نفس خود، مین

کند و  پردازد و ترس او از خدا، افزایش پیدا می میان مردم بیشتر به تواضع می
این فرد همان است که از علم، سود شود.  کوشش او در کار دین، بیشتر می

 2«د و باید آن را بیاموزد.بر می
 .اش بر او چیره شود هر کس که از نور حق فاصله گیرد، سایه

 ی منسوبین خود را به کسب علم و دانش الهی، ترغیب آن مرحوم همه
                                                           

 .52، ص 1غرر الحکم و درر الکلم، ج .  1

 .330 الحکم الزاهره، ص.  2
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دًا دانشی را افضل می می دانستند که در آن خلوص و پاکی و تطهیر  نمودند و مؤک 

ترین و سودمندترین علوم  اندیشه باشد و روان آدمی را ایجاد و تقویت کند و نافع
 دانستند که به آن عمل شود. میرا، علمی 

مرحوم میزان خشیت و خوف انسان در برابر قدرت الیزال الهی را به آن 
گاهی و دانش او از جهان می اندازه دانستند و معتقد بودند هر  ی قدر فهم و آ

گاهی و شناخت آدمی افزایش یابد؛ بهجت و انبساط  چقدر علم و دانش و آ
رکش روحی و لذت درونی او در برابر خودش و تواضعش در برابر مردم و د

 کند. نسبت به حقایق دین الهی، افزایش پیدا می
ای را  حجت االسالم رضازاده، در طول عمر پربرکت و نورانی خود، لحظه

س  گاهی نگذراند و حتی ملب  بدون غور و اندیشیدن و مطالعه و کسب معرفت و آ
ه  به لباس روحانیت، در روز و شب به کار تحقیق و پژوهش معارف حق 

ی  همان لباس که آن را نماد شریعت و حقانیت دین و سیره پرداخت و با می
 نمودند. دانست؛ استراحت می می پیامبر گرامی اسالم و ائمه طاهرین
ی پیامبر گرامی  دفضل الله رضازاده، معجزهزنده یاد، حجت االسالم سی  

دانست که کتابی سراسر معارف و حکمت است و هیچ تر و  را قرآن می اسالم
ی و نمود خشکی  نیست اال این که در آن آمده و در کلمات و آیات و سور، متجل 

ی علوم و معارف بشری گردیده است و  یافته و رکن اساسی رشد و پویایی همه
عالیه، نائل و  دانشمندان و عالمان بزرگ و مشاهیر بنامی از محضر آن به مقامات

م و مکتب قرآن، رشد و اند. دانشمندانی که در دامان اسال به جهان عرضه شده
پرورش یافته و مکتب اسالم را غنا بخشیدند و از معارف و تعالیم ارزشمند 

 اند. جسته و منشأ خدمات بسیاری به اسالم و جهان گردیده ها اسالم، بهره
ياارا  هیچ چیزی است بی سپیدار مانده  را بااری کاام او بگزيااد کااه از
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 بتااابی ساار آمااوختن از تااو اگاار

 
 را ساروری همای تاو سار نجويد 

 
 

 باار بی درختااان چااوب بسااوزند
 

 بری را سزا خود همین است مر بی 
 بگیارد داناش باار گار تو درخت

 
ياار بااه   را نیلااوفری چاار  آوری ز

 گزافااه باارادر  ای نشاامری، نگاار 

 
 1را شااعری ناه دانش، دبیری و به 

 در صحبت بزرگان علم و اخالق 
گاهی است و ارزش علم، به عمل صالح، ارزش انسان و بقای او، به علم و   آ

ی حیات هستی و  که آب، مایه  گونه و ارزش و فضیلت عمر، به اخالص. همان
عامل شادابی و رویش است؛ اخالص نیز موجب حیات و ارزش اعمال است و 

که به اندازه و مقدار آن  ای برای بقا و دوام آن. اهمیت عمل، بیش از آن پشتوانه
 دارد.  کیفیت، نحوه و چگونگی آن ارتباطمرتبط باشد؛ به 

 : هی مبارک ی کالم وحی در آیه فرموده
أَموأَتَُُخلََقُُاََّلِّي َيَاةَُُال َبألَُوُم ُأَُواِلأ يلُم ُأُِلِّ

َ
َسنُُُأ حأ

َ
َعزِّيزُُُوَُبوََُُعَمًلُُأ

ُالأ
د آورد تا یان( پدیهمان که مرگ و زندگی را )برای شما آدم»؛2الأَغُفورُُ

اوست مقتدر  د ویکوکارتریکه کدامتان ن دیازمایشما را ب
 .«رو آمرزندهیناپذ شکست

« رسااندن دادن و باا خلاوص باه پایان درسات انجاام»نیز ارزش عمل را باه 
 کند. ای به کثرت عمل نمی داند و اشاره می

 فرماید:  می باره، امام صادق در همین
ْنَعَم »

َ
هُ   َما أ ْن َل   اللَّ

َ
، ِمْن أ َجلَّ

َ
ِه َتَعاَلی  یُکوَن فِ يَعزَّ َو َجلَّ َعَلی َعْبٍد أ َقْلِبِه َمَع اللَّ

                                                           
 .5ی  ی شماره ، قصیدهدیقصا ر،اشعا وانید، ناصرخسرو.  1

   .2ی  ی ملک، آیه . سوره 2
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وجل  نعمتی باالتر از ا»؛1« ُرهیَغ  اش نداده است که  ن به بندهیخداوند عز 

 «. در قلبش، جز خدا نباشد
کیمیای کمیابی  بخشد و ی عمل، ارزش و کرامت می اخالص به جوهره

کند. از این روی، از  را به طالی ناب، تبدیل می است که مس  اعمال آدمی 

 یاد شده است: « سر  و راز الهی»ی  مثابه سازی عمل، به  خالص
ْخاَلُص » ْسَراِر   اْْلِ

َ
ْحَبْبُت ِمْن ِعَبادِ  یِسرٌّ ِمْن أ

َ
 .2«یاْسَتْوَدْعُتُه َقْلَب َمْن أ

 کند:  گونه آرزو می اینطالب ابی بن علیالموحدین،  حضرت مولی
« 
َ
ِذ يأ ْخ يَن الَّ

َ
ِه َو َن أ ْعَماَلُهْم ِللَّ

َ
ُروا ُقُلوَبُهْم َلُصوا أ ِلَمَواِضِع َنَظِر   َطهَّ

                                                           
 .198، ص 67، ج بحاراألنوار.  1
 .249، ص 67، ج بحاراألنوار.  2
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ِه؟  -کار خالص انجام دهند و دل را  ،که برای خدا  کجایند کسانی»؛1«اللَّ

 .«از هرگونه ناخالصی و گناه پا  کنند؟ جایگاه نظر و عنایت خداست که
 نکوست تیّ به اخالص ن عبادت

 نکوسااااااااااااااااااااااااات
 

 ؟مغاز پوساتیبا ز ديوگرنه چه آ 
 میانات؛ چاه َدْلاق در مغ ُزّنار چه 

 
 2که در پوشی از بهاِر پنادار خلاق 

 فرماید:  می ،و در ادامه نیز موالی متقیان 
ْخَلَص   ِلَمْن   ُطوبی»

َ
هِ   أ َعاَء، َو َلْم   ِللَّ َناهُ، َو یَع   ْشَغْل َقْلَبُه ِبَما َتریياْلِعَباَدَة َو الدُّ

ُذَناهُ، َو َلْم يَلْم 
ُ
ِه ِبَما َتْسَمُع أ ْعِط يْنَس ِذْکَر اللَّ

ُ
 یْحُزْن َصْدَرهُ ِبَما أ

خالصانه  که عبادت و دعای خویش را  خوشا به حال کسانی»؛3«ُرهُیَغ 
بیند؛ گرفتار  دهند و قلب خود را به آنچه دیدگانشان می انجام می

ها را از یاد  ها و اقوال، آن کنند و همواره به یاد خدا هستند و شنیدنی نمی
کند و از آنچه دیگران دارند، به دل خود اندوهی راه   خدا غافل نمی

 «.دهند نمی
 

 کنادن چیست اخالص؟ دل از خاود
 کندن

 افکناادن خاادا بااه را خااود کااار 
 کاااردن خاااالص هماااه از دل نقاااِد  

 
 باه خاالص آوردن زر روِی چون 

 ناااادادن جهاااان اساااباب باااه دل 
 

 4ننهااادن جنااان ُحااورِ  باار ديااده 
دفضل ا پایهب  های اعتقادی،  الله و باور او به ارزش ی آنچه گفته آمد؛ اخالص سی 

نظیر بود. ایشان به خلوص در عمل و گفتار، زبانزد  ی اجدادش، بی همچون سیره
ک و پایبند بودند. براساس  عام و خاص، و به سیره و سلو  اجداد طاهرینش، متمس 
همین اعتقاد و التزام عملی در ُحسن  ُخلق، تمایلی شدید به فراگیری علوم 

                                                           
 .183، ص غررالحکم.  1
 .. سعدی، بوستان، باب پنجم 2
 45، ص3. کافی، ج 3
قد بیستاورنگ هفت. جامی،  4  .وهفتم ، ع 
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ی روحانی و  ای برجستهه سالگی وارد یکی از کانون پیدا کرد و از پانزده اسالمی 

ع، یعنی مدرسه ر در جهان تشی  ی  ی علمیه معنوی اصفهان و از نهادهای آموزشی مؤث 
 شد.« صدر بازار»

ی قاجار و یکی از آثار ارزشمند و  ی صدر بازار، بنایی مربوط به دوره مدرسه
ت مرحوم  ی تاریخی باسابقه دست که با اراده و هم  خان صدر  حسینمحم 

زمینی به مساحت ُنه      صدراعظم باکفایت فتحعلی شاه قاجار، در قطعهاصفهانی، 
ل قرن سیزدهم قمری ساخته شده است. این  هزار مترمربع، در اواسط نیمه ی او 

ی  باشی اصفهان، در نزدیکی دروازه مدرسه در مرکز بازار گلشن یا بازار جارچی
فاء و بازار نجارها ق رار دارد و به لحاظ ُفرم و اشرف و در مجاورت مسجد دارالش 

ی چهارباغ، الگو گرفته و در یک قرن اخیر از نظر موقعیت  معماری، از مدرسه
 ی اصفهان بوده است. ی علمیه ترین مدرسه و اجتماعی، مهم علمی 

ت آموزشی این مدرسه در حال حاضر، در سطوح عالی و دروس  محوری 
دی در سطوح دیگر نیز، در آن بر آن، طالب زیا خارج متمرکز است؛ ولی افزون 

 به تحصیل مشغولند.
سان سطوح عالی و بزرگواران  فحول  دهر این  حال تک ذکر شرح تک  مدر 

که  ن از باب اشاره، به وجود دو عزیزکند؛ لیک مدرسه، مقالی جداگانه طلب می
کنم که نیک  اکتفا می اند بدیل معرفت و اخالق و فقاهت های بی از استوانه

 اند: گفته
 1نیست لزم گل، انتخاب چیدن برای  ر استپُ  يدهبرگز  یها چمن که ز گل ينا در
قدر و استاد اخالق، حضرت  ی علمیه، مرجع عالی رئیس و زعیم حوزه 
در سال  حفظه الله تعالی حسین مظاهری   حاج شیخ  العظمی الله آیت

                                                           
 .صبح تنفسپور،     . قیصر امین 1



 53 ......................................................................... اخالق و علم بزرگان صحبت در
ای  های استان اصفهان، در خانواده شهرستانشمسی در تیران، یکی از  1312

ی وجود  پا به عرصه مذهبی و روحانی و دوستدار خاندان پیامبر گرامی اسالم
شمسی وارد 1326نهاد. ایشان پس از اتمام تحصیالت غیر حوزوی، در سال 

آقا جمال  ی اصفهان شد. دروس حوزه را نزد بزرگانی چون حاج ی علمیه حوزه
گذراند. خمینی  ی نجفی و حضرت اماممرعش العظمی  الله خوانساری، آیت

ه» دانش اخالق »در سه جلد، « دراساة فی االخالق و شؤون الحکمه العملی 
، «معاد در قرآن»وهفت جلد،  در بیست« موسوعه»در چهار جلد، « اسالمی

 .قدر است ، ازجمله آثار این مرجع عالی«ی دین عصاره»و « مناسک حج»
ی مراجع عظام  که در زمره شاخص این حوزه های علمی  شخصیته ازجمل 

بخش کرسی درس  هستند و در این دارالعلم، زینت
  العظمی الله ی فقیه آیت عالمه نیز هستند« جخار»

د  شیخ اند که در سال  تقی مجلسیمحم 
د شده است. ایشان 1308 شمسی در اصفهان متول 

ی  مدرسهپس از اتمام دوران دبیرستان، وارد 
ی صدر اصفهان و بعد از آن رهسپار قم  علمیه

ی نجف اشرف شده؛ در  شدند. پس از کسب فیض از محضر علمای قم، روانه
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دجا به مجلس درس بزرگانی، از جمله حاج  آن محمود شاهرودی و حاج سی 

د ی اجتهاد از مراجع  ابوالقاسم خویی راه یافت. ایشان پس از دریافت اجازهسی 
تی تدریس در حوزهقدر  عالی آباد  ی خرم ی علمیه شیعه، به ایران آمد و پس از مد 

 .جا مشغول تدریس شد و قم، به اصفهان بازگشت و در آن
ددر چنین خاستگاهی، حاج  ای وافر،   با ذوق و عالقه الله رضازاده، فضلسی 

پشتکاری بسیار و استعدادی درخشان، به کار 
پرداخت. ایشان  های علمی   و تالش در حیطه

با روحی آمیخته از پرهیزکاری و ُملَهم از 
 های معنوی و اخالق حسنه، در بسیاری  آموزه

ازجمله ادبیات، فقه، اصول،  روساز متون و د
اخبار و تاریخ، رجال و درایه و آثار معتنابهی 

ویژه معارف شیعی و  به از منابع اسالمی، 
ذ، تحقیق و  - ت و طهارتبیت عصم مضامینی مربوط و مرتبط با اهل به تلم 

 پژوهش پرداخت.
مراد از نزول قرآن، تحصیل سیرت خوب است، نه ترتیل »روشمند  یژرف اندیش
تکمیل سجایای اخالقی، هدف غایی رسالت حضرت  .1«سورت مکتوب

 مرتبت است.  ختمی
 فرماید:   ی رسل در باب اتمام و اکمال مکارم اخالقی، بیان می خواجه
ْخاَلِق  ِإنَّی»

َ
َم َمَکاِرَم اِْل َتمِّ

ُ
  راستی که من برای به کمال به»؛2«ُبِعْثُت ِِل

 .«ام  رساندن مکارم اخالق مبعوث شده
                                                           

 .68سعدی، گلستان، باب هشتم، بخش .  1
 .174. ارشادالقلوب، ص  2
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  :یا 

ْفَعاِل  یِانَّ اللَه بعثن»
َ
ْخاَلِق َو َکَماِل َمَحاِسِن اِْل

َ
 خداوند»؛«1ِبَتَماِم َمَکاِرِم اِْل

کردن کارهای نیکو  کامل های اخالقی و  کردن بزرگواری ماممرا برای ت
 «. برانگیخت

وجل  خداوند   ستاید که:  نیز، آن حضرت را به عظمت اخالقی می عز 
ي ُ ُُخلُق ُُلََعَلَُُوإِّنََكُ که  ی نفسانی بزرگی همانا تو بر ملکه و»؛2َعظِّ

 «.استواری ی انسانی در آن جمع است ی اخالق فاضله همه

  شده است:عنوان سرمشقی نیکو معرفی  آن حضرت، به
ُُلَُم ُأََُكنَُُلََق ُأ َوة ُُالَِلُُِّرَُسولُُِّفِّ سأ

ُ
قطعًا برای شما در رفتار »؛3َحَسكَةُ ُأ

 «. اقتدا و سرمشق زندگی استۀ یرسول خدا، ما
ترشدن به ذات   از این روی، مبرهن است که اهل معرفت برای هرچه نزدیک

حضرت حق، باید در تهذیب نفس و تنظیم رفتار و کردارشان با چنان محک و 
یم  »ترازویی بکوشند که فرمود:   «.الُمسَتق 

نُوا َُُوزِّ َطاسِّ ي ُُِّبِّالأقِّسأ تَقِّ أُمسأ  «. دیبا ترازوی درست بسنج»؛4ال
د ی از شیخ اجل در بوستان، همیشه میالله،  فضل سی   گفت:  به تأس 

 

 مپندار سعدی  که راه صافا
 

 5توان رفت جز بار پای مصاطفی 
سکینه و آرامش  با اتکال به ذات حضرت باری عز  اسمه مرحوم رضازاده 

                                                           
 .6895ح ، 74، ص 7ج   المعجم االوسط،.  1
 .4ی  آیهقلم، ی  . سوره 2
 .21ی  آیه احزاب،ی  . سوره 3
 .35 ی آیه اسراء،ی  . سوره 4

 .. سعدی، بوستان، سرآغاز 5
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 معنوی را کسب کرده و با جان و روح خویش آمیخته بود.

بالغی، در شعر و ادبیات فارسی، های   جز علوم و ادبیات عربی و دانش او به
 مهارت داشت و صاحب  رأی بود. علوم مرسوم حوزوی، نجوم و هیئت نیز،

 مربیان و استادان
ت حجت داالسالم حاج  یکی از عوامل مهم  تأثیرگذار در شخصی  الله  فضلسی 

ی ایشان از محضر علما و اندیشمندان ناموری بود که به  رضازاده، استفاده
مندان به   ی اصفهان، رونق خاصی بخشیده بودند. بسیاری از عالقه هعلمیی  حوزه

های شیعه، به فراگیری علم از   فراگیری دانش و مشتاقان معرفت در سراسر حوزه
حضور چنین فرهیختگانی تمایل داشتند که اینک، پیرو اشاراتی در سطور 

پیشین، به معرفی بیشتر برخی از این بزرگواران 
 .پردازم می

 آقا شیرازی  حاج میرزا علی
در قمری 1294آقا شیرازی، در سال  حاج میرزا علی 

س  اصفهان به دنیا آمد. ایشان فقیهی عارف و مدر 
«قانون»و  موالی متقیان، علی «البالغهنهج»

 سینا بود.  بوعلی
از دوران کودکی به فراگیری قرآن، مشغول شد و همزمان به تحصیالتش در 

ی آن شهر،  ی علمیه داد. پس از مدتی عازم نجف شد و در حوزه اصفهان ادامه
 دروسش را تکمیل کرد. 

شمسی  1334قمری به اصفهان برگشت و تا آخر عمر، یعنی  1323در سال 
ددر اصفهان اقامت داشت. شهید مرتضی مطهری،  الدین همایی،  جاللسی 

د  زجمله شاگردانآقا رحیم ارباب و حسین شفیعی، ا هاشمی، حاج  اسماعیلسی 
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 .او بودند

 آقا رحیم ارباب  حاج
ه و حکیم  شمسی در  1259در سال  آقا رحیم ارباب، فقیه وارسته، حاج متأل 

آقا رحیم  دنیا آمد. خاندان حاج چرمهین، از توابع شهرستان لنجان اصفهان به
ارباب، از بزرگان دهاقین و 
معتمدان چرمهین و بسیار 

سبب به  توانگر بودند. بدین
خوانده « ارباب»لقب 

آقا رحیم  شدند. حاج می
ارباب، در کسوت  روحانیت 

امه بود اما به رسم ایشان، عم  
ی  نگذاشت. همیشه به تأس 
از استاد خویش، فیلسوف 

بلندمرتبه، میرزاجهانگیرخان قشقایی، کاله پوستی بر سر داشت و فقط هنگام 
امه آقا رحیم  گذاشت. حاج  ای کوچک بر سر می  نماز، به رسم اجدادش، عم 

احی  ت کوتاهی یک پرستار در حین عمل جر  ارباب، سه سال آخر عمر را به عل 
به همزمان با روز عید غدیر،  1355آذر 19مانش، به نابینایی گذراند. او در چش

در « ی ملک تکیه»و در تخت فوالد اصفهان، حوالی  ملکوت اعلی پیوست
توان به  گلستان شهدا، به خا  سپرده شد. از همفکران معروف ایشان، می

دالله  آیت دحسین طباطبایی بروجردی و سی  حسین َاَشنی اشاره کرد. محم 
دشاگردان مشهور ایشان نیز آقایان عبدالجواد فالطوری،  حسین موسوی سی 

دقهدریجانی،  دسی  د ابطحی، عالمه جاللمحم  الدین همایی،  علی موح 
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د دسی  دحسینی بهشتی،  محم  تی،  محم  هاشم جن  ح، حسینعلی راشد، مال  مفت 

 و مرحوم رضازاده باقر کتابیدمحم  الله ناصری اصفهانی و دکتر  کلباسی، آیت
 هستند.

 الله شیخ عباسعلی اديب  آيت
د، فرزند حاج الله شیخ عباسعلی ادیب آیت د محم  جعفر ادیب، متول 

قمری است. او مقدمات علوم و ادبیات را در زادگاهش آموخت و سپس به 1315
اصول، های مختلف علمی، از جمله فقه و   شهر اصفهان رفت. ایشان در رشته

اخالق، ریاضیات، هندسه، لگاریتم و نجوم، به سطوح عالی و مدارج بلند رسید 

 ی اجتهاد و روایت شد. و از برخی استادانش، موفق به دریافت اجازه
زاهد، فقیهی جامع، مجتهدی بزرگوار و ادیبی  عباسعلی ادیب، عالمی  شیخ

اش، نخست  شعریسرود. تخل ص  شاعر بود و به فارسی و عربی، شعر نیکو می
اش را ادیب قرار داد؛ همین واژه را  که نام خانوادگی بود و پس از آن« نادم»

ص خود کرد. ایشان در سال   قمری وفات یافت. 1412تخل 
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 اض فروشانی الله شیخ احمد فیّ  آيت
شمسی 1285، در سال اض فروشانیالله شیخ احمد فی   فاضل وارسته، آیت 

د شد. او فرزند  در شهر اصفهان متول 
مالمصطفی، از عالمان شیعه در اصفهان است. 

ی  اش را در دو حوزه فیاض، تحصیالت حوزوی
بزرگ اصفهان و نجف گذراند و از استادان هردو 

ها اقامت در  ها برد و پس از سال حوزه، بهره
نجف، به ایران بازگشته و در اصفهان ساکن شد. 

های شخصیتی و معنوی خاصی  ایشان که ویژگی
ب و تدریس  داشت؛ در اصفهان به تربیت طال 

ی ایران و  ساله جنگ هشت و اخت و در جریان انقالب اسالمی علوم دینی پرد
و رزمندگان میهن اسالمی، همراه بود. او در سال خمینی  عراق، با امام

 .شمسی درگذشت1366
 علی موسوی بهبهانی سّیدالعظمی حاج میر  الله آيت
دحاج میر   العظمی الله قدر زمان و فقیه نامدار، آیت مرجع عالی  علی سی 

ی وجود  قمری در شهر بهبهان، قدم به عرصه1302موسوی بهبهانی، در سال 
داز نوادگان  پدرشنهاد.  عبدالله بالدی بحرینی و از علمای بهبهان بود. سی 

د ردی بود که در عصر م علی، دانشمندی پرهیزگار، متقی، زاهد، عابد و یگانهسی 
ن اصفهان، در  خود همتایی در تقوا نداشت. بنا به درخواست علما و مردم متدی 

ل سال را در اصفهان و نیمه این شهر اقامت کرد و تا پایان عمرش، نیمه ی  ی او 
 گذراند و این برنامه، تا آخر عمر ایشان ادامه داشت. دوم را در اهواز می



 شرح کرامت............................................................................................... 60

 
 تحقیقهمراهان درس و مباحثه و 



  یامام هیاحمد فقسّیدالله حاج  تيآ
ه و سنگردار یی علم عالم عامل، مجاهد بارع و دانشمند جامع، استاد حوزه

ی درخشان عاَلم خطابه و منبر و شمع فروزان مسجد و محراب،  ه، چهرهینیآثار د
دالله حاج  تیمرحوم آ ل  عیرب17خ ی، در تاریامام هیاحمد فقسی  ، یقمر 1352االو 

اء یاألنب الد مقدس و مبارك خاتمی، همزمان با سالروز میشمس1312برابر با سال 
سل، حضرت  و اشرف دالر  مون یالد مین سالروز میو همچن ابن عبدالله محم 

دان جهان، امام جعفر ابن یعیششم ش یشوایو مبارك پ در  ،الصادق محم 
آقا  الله حاج تیآ یعنی، یعالم و متق   یمان، از نسل پدریو باا یعلم یخاندان

 یگم امامیگوهر ب یعنیلت، یصالحه و بافض یو مادر یامام هیعطاءالله فق
الشأن،  میی عظ امامزاده و منتسب به یکه هر دو از خاندان سادات امام یضیالعر

ه -هستند  فرزند امام صادق یضیابن جعفر عر یعل و  یمذهب یا در محل 
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و در جوار  ت عصمت و طهارتیب اهلهوادار خاندان رسالت و دوستدار 

دآقا  المنزله، میی عظ امامزاده ، ین علیالعابد نیزسی 
ن یی ا ، پا به عرصه«امام درب»معروف به امامزاده 

 یلت مادریجهان گذاشتند و در دامن پاك و بافض
نمونه  یم پدریت و تعلیی ترب هیر سایمان و در زیباا

 یدر اخالق و فضائل، به مراحل رشد و تکامل روح
 افتند.ی، دست یو اخالق

ی  را در حوزه« سطح»ایشان، قسمتی از 
ی اصفهان گذراندند و در سال  علمیه

ی سطح و خارج  ی دوره شمسی، از اصفهان به قم هجرت نمودند و بقیه1332
آنجا، طی نمودند و در ماه ی  ی علمیه فقه و اصول و فلسفه و تفسیر را در حوزه

 شمسی، به اصفهان مراجعت نمودند.1346قمری/ 1384شعبان 
 ی اصفهان، عبارتند از: ی علمیه استادان ایشان در حوزه

ه(امامی آقا عطاءالله فقیه الله حاج . پدر بزرگوارشان، مرحوم آیت1 س سر   .)قد 
اض . آیت2 ه(الله حاج شیخ احمد فی  س سر   .)قد 
ین َاَشنی)الله  .آیت3 ه(.حاج شیخ نورالد  س سر   قد 
شکات .آیت4 ه(الله حاج شیخ علی م  س سر   .)قد 
ه(الله حاج شیخ محمود مفید .آیت5 س سر   .)قد 
دالله میرزا  .آیت6 م حبیبمحم  ه(آبادی علی معل  س سر   و...  -)قد 

 ی قم عبارتند از: ی علمیه و در حوزه
د حاجالعظمی  الله قدر شیعه،آیت . مرجع عالی1 س حسین بروجردیسی  )قد 
ه(  .سر 
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د حااااج العظمی اللاااه قااادر شااایعه، آیت . مرجاااع عالی2  الله روحسااای 

ه(خمینیموسوی  س سر   .)قد 
د الله عالمه .آیت3 دسی  ه(طباطبایی حسینمحم  س سر   .)قد 
دالعظمی  الله . آیت4 دسی  ه(«داماد»محقق، معروف به  محم  س سر   .)قد 
دالله حاج  .آیت5 دسی   و... باقر سلطانیمحم 

 تألیفات
امامی، از دیرزمان به نوشتن و ثبت مسائل و مطالب علمی،  الله فقیه آیت

 اند و بعضی از تألیفات ایشان عبارتند از: مند بوده عالقه
 العظمی بروجردی. الله . تقریرات درس خارج فقه مرحوم آیت1
 العظمی خمینی. الله . تقریرات درس خارج فقه و اصول  آیت2
 العظمی محقق داماد. الله . تقریرات درس اصول  آیت3
 الله سلطانی. . تقریرات درس  اصول آیت4
 .تفسیر قرآن، در پنج جلد.5
ریف-ی امام زمان الفقیه، درباره ة. تحفا6  .-عجل الله تعالی فرجه الش 
دالشهداء . شرح دعای عرفه7  .ی حضرت سی 
 صورت سؤال وجواب. . اقتصاد، به8
ات واقعی انسان. . قرآن9  وتعهد 

 . انسان از دیدگاه قرآن.10
 .ی زهرا هایی از روایات، راجع به حضرت فاطمه . نکته11
در  . نظرات علمی و دینی وسیاسی و اجتماعی حضرت علی12

 البالغه. نهج
 .ی حضرت زهرا ی فدکیه ای در شرح خطبه . رساله13
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 . عقاید اصیل شیعه.14
اد ی حقوق . شرح  رساله15  .امام سج 
 به مالک اشتر. ی امام علی . شرح  نامه16

 رسد. عنوان می 75و دیگر تألیفات ایشان که به 
 ی اخالقی سیره

ًم   از ویژگی له، ُخلق نیکو و ُحسن معاشرت، عفو و گذشت،  های اخالقی معظ 
م، نظم در تمام امور زندگی و مداومت به نماز شب از سن هفده  چهره ی متبس 

 در هر روز بود.« عاشورا»و زیارت « ی کبیره جامعه»خواندن زیارت  سالگی،
ه ناپذیر از  های بارز زندگی این بزرگمرد، دفاع خستگی همچنین از مشخص 

ه و احیای  ی زهرا ی علویه و مظلومیت و حقانیت حضرت فاطمه والیت حق 
ه، دفاع از ارزش گاهانه و حق نهضت فاطمی  ی  هطلبان ها و قداست شهادت آ

دالشهداء ف و  و مبارزه با شبهات ضد دینی و گروه سی  های التقاطی، مانند تصو 
ابیت بود. ایشان در زادگاه خو ت و وه  ت اصفهان، یو باوال یش، شهر مذهبیبهائی 

شوایی نامدار و یبزرگ و پ یعنوان عالم غ پرداختند و بهیف و تبلیس و تألیبه تدر
  دند.یر، درخشیناپذ یخستگ یمجاهد
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رسانی به  ها فعالیت و کوشش در راه خدمت  پس از سال امامی، الله فقیه آیت
قمری و در  1414الثانی  جمادی 10شنبه  هدایت جامعه، در صبح پنج مردم و

کنده از غم، ول یپردرد و دل یسالگی با قلب 63سن  ت و یبه نور وال ینوران یآ
هرا در کتابخانه ،ی حق  و خاندان عصمت و طهارت دلباخته که یکی  ی الز 

ًم  ی  له است؛ بدرود حیات گفتند و در جوار امامزاده از یادگارهای ارزشمند معظ 
الشأن، آقا ابوالعباس، از نسل پرچمدار بزرگ نهضت کربال، اباالفضل  میعظ

اس  .دندیدر شهر خوراسگان، مدفون گرد العب 
 یامام هیحسن فقسّیدالله حاج  تيآ

دالله حاج  تیآ ، یامام هیحسن فقسی 
ی علمیه بودند که عالوه  از مفاخر حوزه

بر تأسیس چندین مدرسه، به تدریس 
و منطق و  یهای علوم ادب   نهیدر زم

 .پرداخت حکمت و... می
د فرزند مرحوم  ،یشمس1313/یقمر1354 این استاد بزرگوار و جامع، متول 

ه- یامام هیآقا عطاءالله فق الله حاج تیآ س سر  ه و یی علم از مفاخر حوزه -قد 
 ت اصفهان بودند.یی روحان جامعه

 استادان
س یز جمعیشان در محضر پدر بزرگوارشان و نیا  ین و زعمایاز علما و مدر 

ی مقدمات و سطح و  را در دوره یلیی اصفهان، مراحل تحص هیی علم حوزه
 گذراندند.  خارج،

 ن قرارند:یشان بدیترین استادان ا مهم
م، مرب1 آقا  الله حاج تیشان، مرحوم آ تیی شخص و سازنده ی. پدر، معل 
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ه- یامام هیعطاءالله فق س سر  ا-قد   .یقمر1387 ی، متوف 

دخ یالله حاج ش تیعابد، آ ی. عالم زاهد و پارسا 2 - یآباد حسن نجفمحم 
ه س سر  ا-قد   .یقمر1384 ی، متوف 

خ ناقد، ی. استاد ماهر، اد 3 دخ یمرحوم آقا شب فاضل و مور  م  یعلمحم  معل 
ه- یآباد بیحب س سر  ا-قد   .یقمر1396 ی، متوف 

شکات سده یخ علیالله حاج ش تی. استاد کامل و عالم زاهد، مرحوم آ 4  یم 
ه- س سر  ا-قد   .یقمر1410 ی، متوف 

دالله حاج  تی. استاد محقق و جامع، مرحوم آ 5 د ابطح یمرتضسی   - یموح 
ه س سر  ا-قد   .یقمر1413 ی، متوف 

م و استاد  جامع، مرحوم آیم، ادی. حک 6  
ی خ عباسعلیالله حاج ش تیب، مَنج 

ه- بیاد س سر  ا-قد   .یقمر1412 ی، متوف 
دالله حاج  تی، مرحوم آی. عالم زاهد و متق 7 س -یاصغر برزان یعلسی  قد 

ه ا-سر   .یقمر1405 ی، متوف 
س -یکفران یریقد یخ علیالله حاج ش تی. عالم فاضل و زاهد، مرحوم آ 8 قد 

ه ا-سر   .یقمر1407 ی، متوف 
ق و زاهد، مرحوم آ 9 ه-اضیخ احمد فیالله حاج ش تی. استاد محق  س سر  -قد 

ا  .یقمر 1407 ی، متوف 
ه-یآقا حسین خادم حاج یالله آقا تی، مرحوم آیه اصولی. فق 10 س سر  ، -قد 

ا  .یقمر 1405 یمتوف 
دحاج  یآقا یالله العظم تیه و مرجع بزرگوار، مرحوم آی. فق 11  یعلسی 
ه-یبهبهان یموسو س سر  ا-قد   .یقمر 1395 ی، متوف 

س یگریز جمع دی. و ن 12  ی اصفهان. ی علمیه ن حوزهیاز علما و مدر 
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 ها   خدمات و فعالیت

ی ذوالفقار و  مدرسه یو شرق یو شمال یسه طرف جنوب ید بنای. تجد1 
الله حاج  تیی ذوالفقار را مرحوم آ مدرسه یآن. طرف غرب یل طرف غربیتکم

دخ یش رساندند که  یکار ی سفت د بنا نمودند و به مرحلهی، تجدیباقر کرمانمحم 
ل نموده و سه ین طرف را تکمی، همیامام یافت. سپس آقایان یشان پایعمر ا

 د بنا نمودند.یم، تجدیز به سبك قدیگر را نیطرف د
ی ذوالفقار که در حال  مدرسه یکینزده، در یی محمود س مدرسهی. تأس2

ل و اساس آن، به ید بنایحاضر تجد  در سه طبقه در حال انجام است. ینحو مفص 
ل به مدرسهیی جواد س مدرسهی. تأس 3  ه.یی محمود ه، متص 
 .یر انصاریابان مشیخ یر، در انتهایی الغد س مدرسهی. تأس 4
ل مر مدرسه یل و نماسازی. تکم5 الله  تیحوم آی باشکوه و مجل 
 امامزاده احمد. یکی، در نزدیی ساروتق ی عربان( در بازارچه )مدرسهیخادم
مسجد سالم، در  یکیه در نزدیی خالص ی مدرسه د بنا و توسعهی. تجد6
 با و شکوهمند.یار زیجمال کله در دو طبقه و بس یمیی قد محله
نا و در یس چهارراه ابن یکیه در نزدیی امام مدرسه یرات اساسی. تعم7

 مجاورت مزار باباقاسم.
 آور. میی ن مدرسه یرات اساسی. تعم8
دحاج  یبا همکار یالله امام تیآ د ابطحسی  ت موح    االسالم و حجت یحج 

دخ ین حاج شیو المسلم ه، با ایجاد یاکبر فق یخ علیو حاج ش یمیابراه یعلمحم 
ی ذوالفقار و مدارس وابسته،  در مدرسه یتیو ترب یی درس ی گسترده برنامه
ی این حوزه را در  ب داده و هزاران طلبهیی اصفهان را نظم و ترت هیی علم حوزه

 ت نمودند.یی مقدمات و سطح و خارج، ترب طول چند دهه، در دوره
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ًم   یی علوم ادب نهیس نمودند و در زمیی اصفهان تدر سال در حوزه34له  معظ 

ه، یالبالغه، رجال و درا ر قرآن و شرح نهجیو عقائد، تفس و منطق و حکمت، کالم
 اشتغال داشتند. یی علم فقه و اصول، به افاضه

دها در مسجد بابا  م و شبیشان ظهرها در مسجدالکریا  یعلمحم 
پرداختند و در  یم ینید ی(، به اقامت جماعت و سخنرانی)مسجد امامسقا

ر یو مهندسان و سا از پزشکان یجمع ی، برایجلسات منظم و هفتگ
نحو مستمر، دروس ه مشغول بودند و ب ینیو د یی علم ها، به افاضه کرده لیتحص

 کردند. یها عرضه م را بر آن ینیو مباحث د
 های انحرافی  مبارزه علیه فرقه
بود که با  ین بزرگمرد، مبارزات مستمریا یجالب در زندگ یها از قسمت

ها،  ستیها، کمون ل بهایییمنحرف از قب یها گمراه و مفسد و گروهك یها فرقه
اد و مناظرات مستدل و یز یها ها، داشتند و با بحث مسلك یها و وهاب یالتقاط

فا نمودند. یا یار مؤثریها، نقش بس کردن آن ، در رسوا نمودن و محکومیقو
که  یا هیریو خ ینید یها شان با مؤسسهیی ا ك و گستردهینزد ین، همکاریهمچن

ار یدارند، بس یو اجتماع یت خدماتیفعال ،ان معصومیشوایپ ینام نام به
امام  یبا انجمن مددکار یتوان از همکار یعنوان نمونه م ارزشمند بوده است. به

ل-زمان ر، صندوق یابابص ی، سازمان آموزش-الشری ف فرجه یتعال الله عج 
ل الله تعال-یاباصالح المهد الحسنه قرض )طالب(،  -فرجه الشری ف یعج 

و  یولوژیه(، رادیوند کلیی پ ژهی)و ی حضرت اباالفضل هیریانجمن خ
ل الله تعال -هیشگاه مهدیآزما  و... نام برد. فرجه الشری ف یعج 

ر و  یا کننده تیدلسوز، ترب یبا عمل، استاد یك کالم، ایشان عالمیدر  مدب 
س ، نقشی یمکارم اخالقر بودند که با استفاده از علم و عمل و تقوا و یمد یمؤس 
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ت یم و تربیی اصفهان و تعل هیی علم ی حوزه در رشد و توسعه یار اساسیبس

 فا نمودند.یت و امامت، ایم مکتب والین و دفاع از حریج دیغ و ترویطالب و تبل
اسفند 15شنبه  سرانجام، روح بلند و ملکوتی این عالم ربانی در روز یک

مراسمی باشکوه با حضور اقشار مختلف به ملکوت اعلی پیوست و در  1389
مردم و مسئوالن استان اصفهان و مقامات کشوری، تشییع و در جوار امامزاده 

 ابوالعباس  خوراسگان به خا  سپرده شد.

 حکیم الهی  محّمدالله حاج شیخ  تيآ
دمرحوم آیت الله شیخ   حکیم الهی در  محم 
ن و هجری شمسی، در خانواده 1310سال   ای متدی 

مشهور به علم و دانش و عرفان در شهر اصفهان، 
دیده به جهان گشود. پدر ایشان عارف عابد و 

دمرحوم آیت الله شیخ  ،فیلسوف حکیم حسین  محم 
ه ی مشهور ها از خانواده ،ای واال مقام و مادرش علوی 

و اصیل و معروف به دیانت و علم و تقوی 
 بود. « رضازاده»

دپدرش، شیخ  س، فیلسوف، فقیه و طبیب بود. در حسین، عال محم  می مقد 
ری خاص و مثال زدنی داشت.  فلسفه و عرفان، دانشی وسیع و علوم غریبه، تبح 

کرد.  ابن سینا در طب را به خوبی تدریس می« قانون»ی فلسفی و ها کتاب
عالوه بر تدریس علوم و فنون علمی به طبابت و معالجه بر اساس طب سنتی و 

گرفت و این « حکیم الهی»طب اسالمی نیز اشتغال داشت و از این روی لقب 
ری خاص داشت و شعر را به روانی  ات نیز تبح  نام ماندگار شد. ایشان در ادبی 

 نمود.  میتخلص « بوستان»سرود و به  می
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ع بود و هرشب وی زاهدی  د و تضر  وارسته، عارفی روشن ضمیر و اهل تهج 

را روی پشت بام منزل، « خمسه عشر»یی از مناجات ها با سوز و آه، بخش
 خواند. می

دمرحوم آیت الله  ی  حکیم الهی، مقدمات علوم حوزوی را در حوزه محم 
ول را فقه و اص ،منطق ،های ادبی ی اصفهان فرا گرفت و شماری از کتاب علمیه

 نزد اساتید فن، در این حوزه به اتمام رساند. 
ا روح پژوهشگر او آرام نگرفت و برای ادامه تحصل و کسب فیض از  ام 

گیری از  و بهره ی اهل البیت، حضرت فاطمه معصومه ساحت قدس کریمه
ی  ی علمیه قم، رهسپار این شهر مقدس شد و ادامه اساتید برجسته و بنام حوزه

ی  فلسفه و درس خارج فقه و اصول را نزد اساتید و بزرگان حوزهدروس سطح و 
 ی قم، پیگیری نمود. علمیه

 و عطش استفاده از اساتید جذبه و شور و عشق به موالی متقیان، علی
ی نجف، وی را رهسپار دیار مراد و محبوب و موالی خود نمود و  ی علمیه حوزه

ی نجف،  ی علمیه از اساتید حوزه ،مدتی در جوار بارگاه ملکوتی آن امام همام
ویژه حضرات آیات خوئی و شاهرودی، بهره جست. علیرغم میل باطنی بر  به

گیری از دروس  و بهره ماندگاری و اقامت در جوار ملکوتی امیرالمومنین
به دلیل بیماری و ناسازگاری هوای نجف، مجبور شد  ،بزرگان حوزه علمیه نجف

 ی تحصیل و تدریس دهد. مراجعت کند و ادامهی قم،  ی علمیه به حوزه
ی قم، با کوله باری از  ی علمیه ایشان پس از مدتی اشتغاالت علمی در حوزه

علم و دانش و خود سازی، به اصفهان مراجعت نمودند و به تدریس و تبلیغ و 
 امامت جماعت و انجام امور اجتماعی و وعظ و خطابه، مشغول شدند.
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 و فردی ی شخصّیتی ها ويژگی

تی آرام همراه با طم نینه و نظم و أمرحوم آیت الله حکیم الهی، از شخصی 
انضباط خاصی برخوردار بود. زهد و خدا ترسی و پرهیز از زخارف دنیا، در 

 شخصیت معنوی ایشان متبلور بود.
عبادتی بزرگ و الهی و  ی علمیه را، مسئولیتی سنگین،  تدریس در حوزه

ب به حضرت حق ترین راه برای  نزدیک دانست و همواره در  می -جل و عال-تقر 
تدریس، بر فرآیند تربیتی و اخالقی و معنوی طالب توجه داشت و وظیفه 

به  ،نمود و با رعایت ادب و احترام میاستادی خود را در آموزش، خالصه ن
 ی روحی و معنوی طالب نیز توجه داشت.ها نیاز

همواره به تدریس مشغول بود و تدریس در طول عمر با برکت خود،  ایشان
دانست و بسیاری از  میرا بر خود فرض و الزم « فقه»ویژه  دروس حوزوی، به

ب و فضال، در بحث ی ایشان، شرکت نمودند که امروز از  های پربار و ارزنده طال 
 باشند. میاساتید بزرگ حوزه 

با ادبی   یی آمیختهها وی در تدریس و نقل آراء و نظر دیگران، همواره از واژه
کرد و با ادب ستودنی و احترامی ویژه، مطالب را از بزرگان و اساتید  استفاده می

نمود؛ تا جایگاه و عظمت علما حفظ شود. هر گاه یکی از طالب،  نقل می
سرشار از روشنگری و  ای هکرد؛ با رویی گشاده و روحی پرسشی را مطرح می

 گفت. راهنمایی، با وی سخن می
د و ساالر شهیدان، ویژه سی   به ،به اهل بیت عصمت و طهارتعشق 

زد و از هیچ فرصتی برای اظهار  در وجود ایشان موج می اباعبدالله الحسین
 ورزید. ادب و ارادت و خدمت به آستان مقدس معصومین، دریغ نمی

برای سادات، قائل بود و خود و فرزندان  ای هاحترام و اخالص و تکریم ویژ
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دانست وبرای دوستان خود که از جمله سادات  خدمتگزار سادات می خود را

ها  قائل بود و خود را موظف به زیارت و رفت و آمد با آن ای هاحترام ویژ بودند
ی قرب به  وسیله دانست و بر این باور بود که ارتباط با اوالد حضرت زهرا می

برکت عالم دنیایی ی ثبات اعتقادات و  و مایه ی طاهره محضر مبار  صدیقه
بر تکریم و احترام و نذر  ها، برای برطرف شدن مشکالت و رفع گرفتاری است و

 گفت این عمل مجرب است. نمود و همواره می برای سادات، توصیه می
ی به قرآن کریم داشت و شیفته ی قرائت قرآن کریم بود و هر هفته،  انس خاص 

 کرد. دو ختم قرآن می ای ههفت ،رمضاننمود و در ماه مبار   می« ختم قرآن»یک 
ویژه خواندن زیارت  به سحرخیزی و انجام عبادات مستحب و اذکار، به

عاشورا، اهتمام خاصی داشت و همواره دیگران را نیز بر قرائت زیات عاشورا با 
 نمود. صد لعن وصد سالم و دعای علقمه، توصیه و سفارش می

ت پرهیز داشت و به کمترینگیری از زرق و برق دن ایشان از بهره  ها یا، به شد 
نمود. استفاده از وجوه شرعیه را برای مصارف غیر ضرور و حتی برای  بسنده می

دانست. زهد و پارسایی ایشان در پوشا  ساده و  انجام امور مستحب، جایز نمی
 زدنی بود.  ی اند  برای زندگی و مصارف دیگر شخصی، مثال خانه و اثاثیه

به امور مردم و مسائل اجتماعی، شوق داشت و خود را وقف در رسیدگی 
اگر »گفت  رسانی به مردم و حل  مشکالت آنان کرده بود و همواره می خدمت

ویژه کسانی است که  دهد؛ از برکت دعای مردم، به خداوند به ما عمری می
 «.از مشکالتشان بگشائیم ای همی بر درد آنان بگذاریم یا گرم مرهای هتوانست

ی ها وی، پس از سپری کردن عمری پر برکت در تحصیل و تدریس در حوزه
ی خدمات  ارائه ،امامت جماعت ،ی دینیها تبلیغ و ترویج آموزه ،علمیه

شمسی روحش به  1387اجتماعی و تربیت شاگردان عالم و وارسته، در سال 
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ی اطهار و فی مقعد صدق قرار گرفت.  ملکوت اعال پیوست و در جوار ائمه

 .وحش شاد و روانش گرامی بادر
 ریيابوالفضل جزاسّیدآيت الله 

دمرحوم آیت الله  ث  بزرگ شیعی،سی  آیت  ابوالفضل جزایری، از نوادگان محد 
دالله   1303نعمت الله جزایری در سال سی 

جهان  شمسی در دهق نجف آباد دیده به
 .گشود

عالقه وافر  سالگی، به سبب 12وی در 
ی صدر  ی علمیه مدرسهبه علوم دینی در 

بازار اصفهان، مشغول به تحصیل شد و از 
محضر بزرگانی نظیر آیات عظام حاج شیخ 

اض فروشانی، سی   ، حاج شیخ حسن نجف آبادی و ای هدمهدی درچاحمد فی 
دابوالحسن شمس آبادی و  دسی   فیض کرد. رضا خراسانی کسبمحم 

، به تدریس علوم «آوردنیم »ی  ی علمیه این عالم جلیل القدر در مدرسه
سال، شاگردان ممتازی از محضر علمی  60حوزوی مشغول شدند و در طول 

 این استاد شاخص، بهره بردند.
ی دردشت  ی نماز جماعت در مسجد پا ُگل دسته محله ایشان ضمن اقامه

اصفهان و ایراد سخنرانی و بیان احکام و روایات، اهالی آن منطقه را از ارشادات 
 .گردانیدند مند می خود بهره

دمرحوم آیت الله  ابوالفضل جزایری، به سبب جذب جوانان در برگزاری سی 
ل وقت، مورد تشویق و تجلیل   .قرار گرفتحضرت امامنماز او 

این عالم بزرگوار با حضور همیشگی خود در مراسم تدفین و تشییع شهدای 
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شهدا، پدر معنوی ی دردشت اصفهان و حمایت از خانواده  دفاع مقدس محله

 ی اصفهان، نام گرفته است. شهید بنی فاطمه 190
شمسی در اصفهان، تشییع و در  1393پیکر این عالم ربانی در مرداد ماه 

عظیم، ابوالعباس خوراسگان، به خا  سپرده شد.  امامزاده واجب الت 

 دمصطفی بهشتی نژاد سیّ  آيت الله
د دمصطفی، آن عالم زاهد، فرزند آقا سی  دسی  دبن میر  محم  صادق، به  محم 

 .شمسی در اصفهان متولد شد1297سال 
پس از کسب مقدمات علوم، به جهت تکمیل دانش 

شد و از محضر ی این شهر  ی علمیه حوزهخود، وارد 
اساتید برجسته آن زمان، از جمله حضرات آیات: شیخ 
 احمد فیاض و حاج آقا رحیم ارباب، تحصیل علم نمود. 

استادش، فقیه وارسته، حاج رحیم ارباب را در بین علما، اعلم و در بین او، 
 .ی فراوانی به وی داشت دانست و عالقه اهل معنی، ارفع از دیگران می

ی نماز جمعه بود و  ایشان همچون استاد خود، حاج آقا رحیم، پایبند به اقامه
در مسجد  پس از وفات این استاد، تا وقتی که قدرت و توان جسمی داشت؛

 .کرد محله گورتان به جای استاد، نماز جمعه را اقامه می
سی توانا بود و دروس مختلف فقهی، اصولی و ادبی را تدریس  او مدر 

دکرد. از جمله شاگردانش: آیت الله شهید دکتر بهشتی، آیت الله شیخ  می  محم 
اره،  کلباسی، حجت االسالم شیخ محمود کفعمی، شیخ اسدالله طی 

د مصطفی موسوی اصفهانی، شیخ عبدالعلی عرب، حجت االسالم سی 
د داصغر حجازی و آیت الله سی  دسی   .توان نام برد علی صادقی را می محم 

ی جماعت  آن عالم گرانمایه، در مسجد شیخ بهائی و مسجد بهارانچی، اقامه
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نمود. زهد و تقوای فراوان داشت و در خورا  و پوشا ، بسیار احتیاط  می
 .د. در برخورد با مردم و رعایت حقوق آنان، دقت نظر و توجه ویژه داشتنمو می

های: حاج آقا  این عالم فرزانه دارای پنج فرزند پسر بود که دو تن از آنان به نام
 .حسن و حاج آقا مهدی، به فوز عظمای شهادت نائل شدند

شمسی،  1356خردادماه  3قمری/ 1397جمادی الثانی  5وی سرانجام در 
 .ات یافت و در قبرستان پشت مصلی، به خا  سپرده شدوف

اماام  در یک رویای صادقه، پس از فوت این عاالم جلیال القادر، حضارت
 ایشان را یکی از شیعیان خود خطاب فرمودند. رضا
 مصطفی مهدوی ُهرستانیسّیدالله حاج  آيت
د، فرزند آقامرحوم آیت الله مهدوی ُهرستانی  و  مهدی، از آیات عظامسی 

علمای بنام و دانشمندان کرام  معاصر اصفهان 
ای اصیل  قمری در خانواده1329بود که در سال 

ی هرستان ماربین اصفهان  و روحانی در قریه
ی ساداتی پدر آن مرحوم،  دنیا آمد. شجره به
دآقا ب به سی  از اعاظم « بحرالعطاء»مهدی ملق 

وسه واسطه به حضرت  سی علمای آن منطقه، با
 رسید.   می کاظم وسیامام م

تحصیالت مقدماتی و سطوح را در اصفهان و در  مرحوم آیت الله مهدوی
ه بزرگ نزد اساتید بزرگ آن زمان حضرات آیات: شیخ  مدرسه دی جد  حسن  محم 

د، نجف آبادی د، مهدی ُدرچه ایسی  دسی  حاج آقا رحیم ، نجف آبادی محم 
دشیخ ، ارباب دو حاج علی دزفولی محم  ذ نموده و صدر کوپاییسی  تلم 

پس از فراگیری یک دوره درس خارج فقه و اصول نزد علمایی همچون مرحوم 
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دآیت الله حاج  دو مرحوم آیت الله حاج شیخ علی نجف آبادیسی  رضا  محم 

تی در درس حضرات ابوالمجد مسجد شاهی به شهر قم عزیمت نمودند و مد 
د، عبد الکریم حائری ، شیخدحسین بروجردیآیات عظام: سی   صدر سی 

ین صدر د، الد  دسی  ت کوه کمره ای محم  دو حج  دسی   تقی خوانساری محم 
 شرکت نمودند.

دشود تا مرحوم  نبوغ علمی و فهم باالی ایشان از مسایل، موجب می وی سی 
را مورد توجه و عنایت ویژه خاویش قارار داده و بعاد از مادتی از ارکاان جلساه 

داستفتائات مرحوم   فقهی باشند. قرار بگیرند تا پاسخگوی مسایل پیچیدهسی 
داجااازات اجتهاااد را از آیااات عظااام  آن مرحااوم ، ابوالحساان اصاافهانیسی 

د ااد، عبدالهادی شاایرازیساای  د، کاظم شاایرازیمحم  و بهبهااانیعلی ساای 
د الله حاج شیخ آقا بزرگ  دریافت نمودند و از مرحوم آیتجمال گلپایگانیسی 

دالله حاج شیخ  و آیتطهرانی اجاازه نیاز رضا ابوالمجد مسجد شااهیمحم 
 روایتی داشتند.

ت ابتال به بیماری آسم به امر  ۱۳۷۰ایشان در سال  هجری قمری به عل 
دمرحوم آیت الله العظمی  به اصفهان مراجعت نموده و دی شیرازیعبد الهاسی 

ه ی چهل سال مابقی عمر پر برکت خویش را در مدرسه ی  ی بزرگ و مدرسه جد 
مال عبدالله اصفهان به بیان یک دوره خارج فقه و اصول سپری نمودند و شاگردان 

مشهور  بسیاری را تربیت نمودند که بسیاری از آنان در حال حاضر از علمای
 باشند. می

اصفهان مورد توجه و عنایت خاص  ی علمیه ی مرحوم به عنوان زعیم حوزهآن 
حضرات مراجع تقلید معاصر خود در حوزه نجف و قم بودند و وکالت مطلقه 

همچون آیات عظام  وجوه شرعیه را از طرف ایشان بر عهده داشتند.
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د دعبدالهادی شیرازی، سی  دحسین بروجردی، خوئی، سی  روح الله خمینی، سی 
د دسی  درضا گلپایگانی،  محم  دشهاب الدین مرعشی نجفی و سی  احمد سی 

 .-قدس الله اسرارهم- خوانساری
 و علمیمزايای اخالقی 

آن مرحوم نسبت به علماء گذشته و حاضر بسیار تجلیل و تکریم نموده و آنان 
کردند و در حفظ آثار آنان کوشا بوده و همواره  را به خوبی و عظمت یاد می

را  آنانبه طالب و محصلین ابراز عالقه کرده و  نمودند. تواضع می آناننسبت به 
فرمودند. بسیار بخشنده و سخاوتمند بودند و به فقراء و  تشویق به تحصیل می
 های فراوانی نمودند خصوصاً  سرپرست کمك های بی مستمندان و خانواده

 ای همچون موسسه مهدیه، موسسه عسکریه، ها و موسسات خیریه ستانبیمار
، بیمارستان معلولین -ارواحنا فداه-موسسه نابینایان، انجمن مددکاری امام زمان 

ایشان همچنین در کمک به ساخت .  صادقیه و بیمارستان امید اصفهان و...
ی ی قابل  و نکتهداشتند  مدارس قدیم و جدید و تعمیر و تکمیل آنها نقش مهم 

ه این شد. آیت  میها مخفیانه و به دور از تشریفات انجام  ست که تمامی اینا توج 
در جنگ تحمیلی نیز کمک های فراوانی به جنگ زدگان و آوارگان الله مهدوی

 نمودند.
آن بزرگوار تبحر و تسلط عجیبی در مسائل و مباحث فقهی داشتند و به قول 

تمام فتاوای مراجع گذشته و  حاضر جواب بودند. علماء بسیار حاضر الذهن و
بلکه  ؛کردند فعلی در نزدشان حاضر بود و نه تنها عوام از محضرشان استفاده می

تسلط ایشان تنها  کردند. علماء هم برای حل مسایل مشکله، به ایشان رجوع می
د در فقه و اصول نبود بلکه در فلسفه و عرفان و علم رجال نیز صاحب نظر بودن

نظیر بودند به طوری که بعضی از  بخصوص در اطالع به احواالت علماء کم
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بزرگان و علماء از ایشان مصرانه خواسته بودند که کتابی در احواالت علماء و 

یت در تحصیل علم  دانشمندان تألیف نمایند. از توصیه ب، جد  های ایشان به طال 
از کتب درسی و اخالقی از  هایی را اعم کتاب آنانبود و جهت ترغیب و تشویق 

ه کردند. از جمله خدمات ایشان به عالم تشیع،  هدیه می ناو به آن مال خود تهی 
 چاپ و نشر قسمتی از کتاب شریف عبقات االنوار در ایران بود که عبارتند از:

طیر» العلم»جلد،  در یک« حدیث مدینة حدیث»در دو جلد، « حدیث
در یک جلد « نورحدیث» ،در یک جلد« حدیثتشبیه» در یک جلد،« والیت

و اهدای آنها به طالب و فضالی  «تأویلاآلیاتالطاهرة»و نیز کتاب شریف 
ای از شهریه  حوزه بود. ایشان به عنوان زعیم حوزه علمیه اصفهان قسمت عمده

تنها آثار مکتوب علمی که از ایشان باقیمانده  طالب اصفهان را به عهده داشتند.
تی است که بر دروس استادان خود در نجف اشرف به نگارش است تقریرا

 اند. درآورده
اقامه مجالس جشن و  خصوصاً ،ایشان در ترویج شعائر اهل بیت

بسیار کوشا و جدی بودند. در زمانی  ،سوگواری اهل بیت عصمت و طهارت
 ای منحرف قصد کمرنگ کردن شعائر مذهب خصوصا که در اصفهان عده

غدیر و نیمه شعبان را داشتند ایشان تمام قد در برابر این انحرافات های عید  جشن
کردند و خود نیز در این ایام  ایستادند و مردم را تشویق به بزرگداشت این ایام می

گذاشتند و با برپایی مجلس جشن، به طالب و مردم عیدی  درب خانه را باز می
 دادند. می

ل وقت،خواندن نماز مرحوم آیت الله مهدوی ر در قرائت و تدب   او 
را بسیار توصیه  احواالت ائمه ی ،کوشش در تحصیل علم و نیز مطالعهقرآن

ایشان بیشتر اوقات تا اذان صبح مشغول  نمودند و بنابر نقل افراد خانواده، می



 شرح کرامت............................................................................................... 78
 مطالعه و یا قرائت قرآن و دعا بودند.

عبارتند  هانبعضی از دوستان و رفقای هم بحث ایشان در نجف و قم و اصف
 از:

د، آیت الله شیخ آیت الله شمس آبادی ، آیت الله ای رضا جرقویهمحم 
، آیت الله حاج شیخ حبیب الله ، حاج آقا امام سدهیحاج آقا باقر رجایی

دآیت الله شیخ  ،اراکی ، آیت الله شیخ مجتبی حسین دهاقانی محم 
دآیت الله حاج شیخ ،آیت الله حاج شیخ امیرآقا فالورجانیلنکرانی  محم 

د، آیت الله تقی بهجت دسی  آیت الله شیخ حسن  ،علی موحد ابطحیمحم 
دفضل الله مین حاج سی  و مرحوم حجت االسالم و المسلصافی اصفهانی 

 .رضازاده
 شاگردان

ایشان در مدت چهل سالی که در اصفهان بودند شاگردان زیادی را تحویل 
علما و فرهیختگان اصفهان هستند از جمله ایشان  عالم تشیع دادند که همگی از

دتوان به حضرات آیات: حاج  می ، حاج شیخ حسین حسن فقیه امامیسی 
دمظاهری، حاج شیخ  د، حاج حکیم اللهی محم  دسی  ، حاج بهشتی محم 

د د، حاج ناصر مهدویسی  د، حاج مجتبی مهدویسی  و  مسیح موسویسی 
دحاج  دسی   .علی احمدی اشاره نمود محم 

به دنبال شدت یافتن بیماری آسم سرانجام صبح  مرحوم مهدوی ُهرستانی،
خ  ماه شوال  ۲۳هجری شمسی مطابق با  ۱۳۶۸خرداد سال  ۷روز یکشنبه مور 

م سال  هجری قمری در حالی که زبانش به ذکر خدا و مناجات  ۱۴۰۹المکر 
های  ی اصفهان و حوزه شتافت و جامعه مشغول بود، به دیار اجداد طاهرینش

علمیه را داغدار نمود. در اصفهان به پاس تجلیل از مقام شامخ او تا سه روز 
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ی ایشان ابتدا  جنازه عزای عمومی اعالم شد و بازار و مدارس علمیه تعطیل شد.

در اصفهان و سپس در شهر مقدس قم با حضور علماء و بزرگان و مردم 
هان و قم تشییع شد و پس از خواندن نماز بر پیکر ایشان قدرشناس استان اصف

ط آیت الله العظمی گلپایگانی ر حضرت فاطمه توس  در صحن مطه 
به خا   با جمع کثیری از شیفتگان به خاندان عصمت و طهارت معصومه

 سپرده شد.
 باقر کتابیمحّمدددکتر سیّ 

د ددکتر سی  ری بزرگ و فرهیخته، حک باقر کتابی،محم   یعال واال و یمیمتفک 
قت جو، عالم حکمت و یحق یب و دانشمندیمقدار، اد

ر قرآن و شارح نهج ،معرفت البالغه و استاد  مفس 
ات فارسی دانشگاه اصفهان و خلف   پیشکسوت ادبی 

ی  هادگار ارزشمند دانشمندان این خط  یصالح گذشتگان و 
شمسی در  1302تاریخ  در ایشان. ندفرهنگ پرور بود

م،  در خانوادهاصفهان  تشویق چشم به جهان هستی گشود و با ای بافضیلت و عال 
ی خویش، و با گذراندن تحصیالت باالی دانشگاهی، با اخذ  پدر و مادر فاضله

ی طالب  علم و کمال و  دکترای الهیات و عرفان و فلسفه اسالمی، جامعه ی درجه
مند  از وجود پرفیض خویش بهره ،راو الهی جویای حقیقت  معرفت حکمی 

 ساخت.
اشتغال در امور قضایی، استادی دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی و 

ی علمی و ها عضویت در انجمن آثار و مفاخر اصفهان، از جمله مسئولیت
 مرحوم بود. آنفرهنگی 

د رحیم ارباب، حاج میرزا  آقا حاج مهریار، میرزا ابوالفضل همائی، محم 
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ی، آیت الله حاج شیخ مهدی نجفی، آیت الله حسین خادمی و زعلی آقا شیرا

ب، از استادان   اند. دکتر کتابی بودهمرحوم آیت الله طی 
 تألیفات

ل و مبسوطی در شرح حال ر1 هنر  جال معروف علم و ادب وا کتاب مفص 
 .اصفهان

 «. البالغهنهجلکنوزاالمفتاح»یا « البالغهنهجکلیدگشایش»ا کتاب 2
شمسی به چاپ  1394صفحه است که در سال  900این کتاب حدود 

« مفردات راغب اصفهانی»و انتشار یافته است. بر اساس کتاب معروف  هرسید
و « المنجد»های لغات جدید عربی مثل  بر کلمات و مفردات قرآن کریم و کتاب

کتاب جامعی تفسیر گونه بر تمام لغات و  است و امثال آن، نگارش یافته
 از مآخذ ارزشمند و مهم و معتبر البالغه نهجمفردات، مخصوصا لغات مشکل 

 باشد. می
که هم نسبتا آسان و هم متاثر از « دردوداستانآنموالناشرحمثنوی»ا 3

 است. مکرم اسالم و صحابه نبی قرآن کریم و روایات اهل بیت
 .ها برای دانش آموزان دبیرستان« فقهومعارفاسالمی»ا پنج جلد کتاب 4
 «.ها عربی برای دبیرستان»ا سه جلد 6
معارفاسالمی»ا 7 و فلسفه ی  برای دانشجویان دانشکده« تاریخمختصر

 .ادبیات دانشگاه اصفهان
ل و عالمانه به بعضی از آثار مطرح  -8 مورد نیاز علمی جامعه مقدمه مفص 

ی استاد بزرگوار حسین شفیعی، تصاویر دنیا در  البالغه نهجنظیر شرح 
 ، انسان در مثنوی، شرح احوال بزرگان و ... .البالغه نهج
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سالگی از این  95ی علمی، در سن  وقفه سرانجام پس از عمری تالش بی

 جهان فرودین به کارستان غیب پرگشودند.
 حسین شفیعی  استاد

ن یحس عارف عامل، حکیم وارسته استاد 
شمسی در شهر اصفهان به  1302عی در سال یشف
چشم از جهان فرو بست  1378ا آمد و به سال یدن

 و در قطعه نام آوران باغ رضوان اصفهان آرام گرفت.
از صرف و نحو و  ،معارف متداول اسالمی

و از خرمن  لیتحص منطق و فقه و کالم و فلسفه را نزد علمای بزرگ زمان خود،
وطی و مغنی در صرف و نحو یی ابن مالك و س هی. الفبرچیدندها  ك، خوشهیهر

ان ینمود. مطول تفتازانی در معانی و ب س مییرا به خوبی در حافظه داشت و تدر
ی علمی او، به خوبی قرار گرفته بود. با  ه و شرح مطالع در حافظهیو کتاب شمس

ن علوم، از یعمول در اهای م ی کامل داشت و کتابیآشنا ،ای فقه و اصولیدن
ی، شرح لمعه و شرح کب اض( یر)ریجمله: تبصره عالمه، مختصرالنافع محقق حل 

خ انصاری را در خدمت یاالصول و مکاسب ش رزای قمی و معالمین میتا قوان
ن در علوم عقلی و فلسفی و ید. همچننمودن و تدریس میفرا گرفته  استادان مبرز،

ها  و اسفار مالصدرا بهره منظومه حاجی سبزوارید و یکالمی، نظیر کتاب تجر
و از محضر اوتاد و رجال  بودندی گوناگون فکری آشنا ها برده بود. با نحله

گرچه ند. برد ها شریعت و طریقت و مکتب بزرگان فلسفه و عرفان بهره
بود ولی به تأسی از استاد  آن زمان بزرگ استادانتحصیالت وی در حوزه و نزد 

قا رحیم ارباب و ایشان به پیروی از استاد خود، جهانگیر خان خود، حاج آ
عی با آثار شاعران بزرگ ین شفیقشقایی، لباس روحانیت نپوشید. استاد حس
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شگی او یهم مونس ،مثنوی موالنا ؛ی کامل داشتیعرفان و ادب فارسی آشنا

حافظ، سهمی از زندگی  بود. مطالعه در آثار عطار، سنائی، سعدی و مخصوصاً 
م  و حافظ آن  البالغه نهجروزمره او را به خود، اختصاص داده بود. استاد مسل 

ی اعتقادات و  کرد و پایه زندگی می مولی امیر المومنین البالغه نهجبود. با 
نظیری در  اش را بر اساس آن، قرار داده بود. وی کتاب شناس بی روش زندگی

. از خدمات ند. بودجلد، سبک و.. ،نظر نگارشی خطی از ها شناخت کتاب
بزرگ او شناساندن قبور علما و عرفا در شهر اصفهان بود که با همکاری شهردار 

 وقفه آن مرحوم، تالش و مجاهدت بی وقت، آرامگاه این بزرگان احیا گشته و
که گنجینه عالمان و عارفان  تخت فوالد اصفهانسهم بسزایی در احیاء و معرفی 

 .و زیارتگه اهل دل و معنا، داشتند برجسته در طول سالیان دراز است
 استادان

دمقدمات را نزد آقای شیخ  ،آن مرحوم جواد فریدنی آموخت و حکمت  محم 
ب بزرگوار، یه و ادیلسوف فرزانه و عارف وارسته و فقیم و فیو فلسفه را نزد حک

ه  تیمرحوم حضرت آ ه العز قدس- م اربابیالعظمی حاج آقا رحالل  ه سر  و  -ز یالل 
و فصوص ن کوپائی هاطلی یفهان مرحوم صدرالدم معروف اصیم و حکمتکل  

ه یلسوف و عارف وارسته، مرحوم شیالدین عربی را نزد ف الحکم محی خ اسدالل 
شسب و هم چنین از اصولی و متکلم و استاد بزرگ، مرحوم حاج زدگُ یا

ب جسم و روان، یبرومند و مخصوصا از حوزه درس پربرکت طب درعلی خانیح
ه مرحوم حاج م تیه بزرگوار و عارف وارسته روزگار آیب و فقیاد آقا  رزا علییالل 
ه مقامه اعلی -رازی یش مرحوم ی  البالغه ژه از درس نهجیها برد؛ به و بهره -الل 

پانزده سال، پیوسته ، بسیار استفاده نمود و مدت حاج میرزا علی آقا شیرازی
 . ندبزرگوار بود مالزم آن
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دمرحومان، آیت الله العظمی بروجردی، آیت الله العظمی  ین سی  نور الد 

دشیخ  آیت الله ،نجفی مرعشیالعظمی شیرازی، آیت الله  حسن نجف  محم 
دآبادی،  دآیت الله سی   ، از استادان بنام ایشان بودند.ای هُدرچ محم 

شفیعی، در مسیر تربیت شاگردان بود و الحق که در بیشترین تالش مرحوم 
ی خود را  های طوالنی، خانه این راه، نهایت تالش خویش را انجام داد. سال

ها جدا و  داد؛ برای خانم ن درس مییس قرار داده بود؛ هر روز چندیمحل تدر
نمود. گاهی از کتب عرفانی، مثل  س مییان هم جدا تدریبرای آقا

هابنیتأئ، شرحگلشنراز، مصباحاالنس، الحکمشرحفصوص، نیالسائرمنازل
نمود و زمانی هم کتب اخالقی مانند  س میینها تدریو امثال ا فارض
حد، ارشادالقلوب، العقولتحف، االنوارمشکوه، االخالقمکارم ثامامیچهل
 مالهادیی  نمود و گاهی منطق و فلسفه، مثل منظومه ان مییرا بنییخم

داد و زمانی هم به  ی درس خود قرار می سبزواری و اسفار مالصدرا را حوزه
البالغه، حالتی ملکوتی  ان نهجیس و بیپرداخت ولی در تدر س فقه مییتدر
توان  نشست. می ها می خاست و الجرم بر دل انات او از دل برمییافت؛ بی می

ن و یبه عاشقان د ناس و بخشش آنیلت و تدریافتن  علم و فضیگفت که او عاشق 
نمود و خود  ن بود؛ معموال برای مطالب، استناد به اشعار موالنا مییدانش راست

گرفت. گاهی محفل درس او به شرح مثنوی  ت قرار مییای از نور و معنو در هاله
ی کارشناسی ارشد فلسفه  د. مدتی نیز در دورهیگرد ات حافظ، برگزار مییا غزلی

ه ابن در دانشگاه اصفهان، به  تدریس اخالق، حکمت عملی، و فتوحات مکی 
عی خود در سرودن شعر استاد بود و اشعار نغزی یعربی، مشغول بود. استاد شف

 ده و غزل دارد.یدر عرفان و اخالق، به صورت قص
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 تألیفات

 در منطق« بهجةالطالبین»-1
  در شرح خطبه متقین از مولی امیر المومنین علی« نورالیقین»-2
در « یفضیلتتجل »ابن ابی الحدید با عنوان  البالغه نهجی شرح  ترجمه -3

 دجل  مدو 
 «دارالجنونعشقدیواناشعار»و « کتابنورالیقین»-4
العدد»ی  ترجمه-5 حاج آقا رحیم ی آیت الله  دست نوشته« لکوحدانیه
 .ارباب
آشنا» -6  . با مقدمه استادالبالغه نهج اخالقی - ، شرح عرفانی«سخن

ددارجمند دکتر سی    ی.باقر کتاب محم 
يس و تربیت  گردا ش تدر

دفضل الله رضازاده ، پس از مرحوم حجت االسالم و المسلمین حاج سی 
ب و  حدود نیم قرن کسب معارف و کماالت معنوی، به تدریس و تربیت طال 

صدر بازار، تشکیل  ی ه. کرسی تدریس ایشان، در مدرسندشاگردان پرداخت
زی،  ها در آن شد که خود سال  می جا، به تحصیل پرداخته و از محضر استادان مبر 

 بهره جسته بود. 
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 «شرحلمعه»شان، متون و منابع فقهی، مانند ی دروس و مباحث ای ازجمله

حال، خواندن آثار   شیخ انصاری بود. در عین «مکاسب»شهید ثانی و 
را که سخت مورد  «سجادیهیهصحیف»و  «بالغهالنهج»ارزشمندی نظیر 

صورت اختصاصی،  کرد. ایشان گاه نیز به  به طالبان علم توصیه می اش بود عالقه
جمله  کرد که از آن  بعضی متون، منابع و موضوعات دیگر را نیز تدریس می

ویژه  به هایی چون رجال و درایه، تاریخ و جغرافیای اسالمی  توان به دانش  می
 ملل و نحل و نجوم اشاره کرد. شیعه

 حراست از مبانی مکتب
د و التزام  آن مرحوماعتقاد راسخ  به ارکان دین و اصول مذهب جعفری و تقی 

او را بر آن داشت تا با تمام وجود، از فضایل و  ،بیت عملی به والیت اهل
از هیچ کوششی سخن گوید و در این راه  اطهار ی همناقب، سیره و سلو  ائم

 .برای گسترش فرهنگ علوی، کوتاهی نورزد
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َُُُككأتُ ُأ َمةُ َُخريأ

ُ
ُُأ رَِّس أ

خأ
ُ
ُُأ ِّلكَاسِّ ُمُرونَُُل

أ
ُُتَأ أَمعأُروفِّ َكرَُُِّعنَُُِّوَتكأَهوأنَُُبِّال

أُمكأ ُال
كُونَُ ُ ُُآَمنََُُولَوُأُبِّالَِلَُُِّوتُؤأمِّ بأ

َ
ُُأ تَابِّ ًاُلَََكنَُُالأكِّ كأُه ُُُلَُه ُأَُخريأ كُونَُُمِّ أُمؤأمِّ كأََثُُب ُُُال

َ
َُوأ

ُقونَُ د که ]از جانب ین گروهی هستیها  بهتر شما ]مسلمان»؛1الأَفاسِّ
د و از یکن ده امر مییبه کار پسند د؛یا دار شدهیخدا  بر مردم ]جهان  پد

د. و یآور مان میید و به خدا ]در آنچه نازل کرده  ایدار کار زشت بازمی
شان بهتر بود؛ برخی از یبراآوردند؛ البته  مان مییز ایاگر اهل کتاب ن

 «.شترشان نافرمانندیها مؤمنند و ب آن
 گوید:  ی فوق می عبدالله انصاری، در ذیل تفسیر آیه جابربن

 فرمود: رسول خدا»
ُه ُنوِر » ُل َما َخَلَق اللَّ وَّ
َ
ْقَبَل یأ

َ
ُه ِمْن َجاَلِل َعَظَمِتِه َفأ ، اْبَتَدَعُه ِمْن ُنوِرهِ َو اْشَتقَّ

ی َوَصَل ِإَلی َجاَلِل اْلَعَظَمِة فِ ُطوُف ي ْلَف َسَنٍة، ُثمَّ َسَجَد یَثَمانِ  یِباْلُقْدَرِة َحتَّ
َ
َن أ

ِه َتْعِظ  طاا ِباْلَعَظَمِة َو یُمِح  ی، َفَکاَن ُنوِر -الّسالم  علیه - یماا َفَفَتَق ِمْنُه ُنوَر َعلِ یِللَّ
َهاِر َو طاا ِباْلُقْدَرِة، ُثمَّ َخَلَق اْلَع یُمِح  یُنوُر َعلِ  ْمَس َو َضْوَء النَّ ْوَح َو الشَّ ْرَش َو اللَّ

ْسَماَعُهْم َو ُقُلوَبُهْم ِمْن ُنوِر 
َ
ْبَصاَر اْلِعَباِد َو أ

َ
ْبَصاِر َو اْلَعْقَل َو اْلَمْعِرَفَة َو أ

َ
 یُنوَر اِْل
ُلوَن َو َنْحُن اْلِْخُروَن َو نَ  یَو ُنوِر  وَّ

َ
اِبُقوَن َو ُمْشَتقٌّ ِمْن ُنوِرهِ، َفَنْحُن اِْل ْحُن السَّ

ِه َو  ُة اللَّ ِه َو َنْحُن َخاصَّ اِفُعوَن َو َنْحُن َکِلَمُة اللَّ ُحوَن َو َنْحُن الشَّ َنْحُن اْلُمَسبِّ
ِه َو َنْحُن  ِه َو َنْحُن َجْنُب اللَّ ِه َو َنْحُن َوْجُه اللَّ اُء اللَّ ِحبَّ

َ
ِه َو َنْحُن یِم يَنْحُن أ ُن اللَّ

ِه  َمَناُء اللَّ
ُ
ِه َو َسَدَنةُ  یَو َنْحُن َخَزَنُة َوْح أ ْنزِ یَغ  اللَّ ِه َو َنْحُن َمْعِدُن التَّ َو   ِل يِب اللَّ

وِ 
ْ
أ بْ  یِل َو فِ يَمْعَنی التَّ

َ
ِه َو َنْحُن یاِتَنا َهَبَط َجْبَرئِ یأ ُل َو َنْحُن َمَحالُّ ُقْدِس اللَّ

ْحَمِة َو َنْحُن یُح الِحْکَمِة َو َنْحُن َمَفاتِ یَمَصابِ  ْعَمِة َو َنْحُن َشَرُف یَنابِ يُح الرَّ ُع النِّ
ِة َو َنْحُن َنَوامِ  ِئمَّ

َ
ِة َو َنْحُن َساَدُة اِْل مَّ

ُ
ْهر َو َنْحُن َساَدُة یاِْل ْحَباُر الدَّ

َ
ُس اْلَعْصِر َو أ

َعاُة اْلِباَلِد َو َنْحُن اْلُکَفاُة َو اْلُوَلُة َو ا اْلِعَباِد َو َنْحُن َساَسةُ  َقاُة َو الرُّ ْلُحَماُة َو السُّ
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بِ يَو َطرِ  َجاِة َو َنْحُن السَّ ْلَسبِ یُق النَّ ْهُج اْلَقِو   ُل یُل َو السَّ رِ يَو َنْحُن النَّ ُق يُم َو الطَّ

ِه َو َمْن َردَّ َعلَ یاْلُمْسَتِق  ِه َو َمْن َشكَّ فِ یم، َمْن آَمَن ِبَنا آَمَن ِباللَّ  َنایَنا َردَّ َعَلی اللَّ
َطاَعَنا  یَشكَّ فِ 

َ
ِه َو َمْن أ ی َعِن اللَّ ا َتَولَّ ی َعنَّ َه َو َمْن َتَولَّ ِه َو َمْن َعَرَفَنا َعَرَف اللَّ اللَّ

َه، َو َنْحُن اْلَوِس  َطاَع اللَّ
َ
ِه، َو َلَنا اْلِعْصَمُة َو یأ ِه َو اْلُوْصَلُة ِإَلی ِرْضَواِن اللَّ َلُة ِإَلی اللَّ

ُة َو اْلَوَل یُة َو فِ يَدااْلِخاَلَفُة َو اْلِه  ُبوَّ َماَمُة َو َنْحُن َمْعِدُن اْلِحْکَمِة َو يَنا النُّ ُة َو اْْلِ
ُة  ْعَلی َو اْلُحجَّ

َ
ْقَوی َو اْلَمَثُل اِْل ْحَمِة َو َشَجَرُة اْلِعْصَمِة َو َنْحُن َکِلَمُة التَّ َباُب الرَّ

تِ  َك ِبَها َنَجاَمْن تَ  یاْلُعْظَمی َو اْلُعْرَوُة اْلُوْثَقی الَّ نخستین چیزی که »؛ 1«َمسَّ
خدای متعال آفرید، نور من بود که آن را از نور خود پدید آورد و از 
جالل عظمت خویش، جدا کرد. پس نور من، شروع به طواف قدرت 

که در طول هشتادهزار سال، به جالل عظمت الهی  الهی نمود تا این
جدا  افتاد و از آن نور، علیگاه برای تعظیم خدا به سجده  رسید. آن

محیط بر  گردید؛ پس نور من محیط بر عظمت الهی و نور علی
گاه خدای متعال، عرش، لوح، خورشید، روز، نور  قدرت او بود. آن

های آنان را از   ها و دل  های مردم و گوش  دیدگان، عقل، معرفت و چشم
ا گردیده است. از نور او ]خدای سبحان  جد ،نور من، آفرید و نور من

لین و آخرین و سابقین و ماییم تسبیح کنندگان و ماییم  پس ماییم او 
ی خدا هستیم و ما خاصان و برگزیدگان او  کنندگان و ما کلمه شفاعت

الله هستیم.   الله و یمین   الله، جنب  هستیم. ما دوستان خداییم و ما وجه
داران و حاجبان غیب او  داران وحی او و پرده ما امینان خداییم، ما خزانه

هستیم. ما معدن تنزیلیم و معنای تأویل، نزد ماست و جبرئیل در 
شد امر خدا و نهایت غیب او  آید و ما محل آمدو  های ما فرود می  خانه
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های حکمت، کلیدهای رحمت،   هستیم. ما جایگاه قدس خدا، چراغ

امت های نعمت، باعث شرافت مردم و بزرگان پیشوایان   سرچشمه
هستیم. ما نوامیس عصر، دانشمندان دهر، سروران مردم، سیاستمداران 

های   کنندگان، فرمانداران، حامیان و ساقیان و راعیان و راه جهان، کفایت
ی سلسبیل و راه پایدار و مستقیم  ما راه و سرچشمه  نجات مردم هستیم.

که ما را  سیکه به ما ایمان بیاورد، به خدا ایمان آورده و ک هستیم. کسی
ی ما تردید کند؛ به خدا  که درباره رد کند؛ خدای را رد کرده است. کسی

که از  که ما را نشناسد؛ خدا را نشناخته و کسی تردید کرده است. کسی
که از ما  کسیگردان شده است.  گردان باشد؛ از خدا روی ما روی

رساننده  سوی خدا و  اطاعت کند؛ از خدا اطاعت کرده است. ما وسیله به
به رضوان او هستیم. عصمت، خالفت و هدایت از آن  ماست. نبوت، 
والیت و امامت در میان ماست. ما معدن حکمت، باب رحمت و 

ت کبری و  ی عصمت هستیم. کلمه شجره ی تقوا، َمَثل َاعلی، حج 
 «.ما هستیم که هرکس به آن چنگ زند نجات یابد الوثقی ةُعرو

دفضل الله رضازادهشادروان از این منظر،  ، بنا به تشخیص و برحسب سی 
 بیت عصمت و طهارت وظیفه، در منابر و مجالس، از جایگاه و منزلت اهل

ابیت و افکار انحر راند و انحراف دشمنان آنان ن میسخ افی و ازجمله وه 
داد و با استدالل و طرح مباحث  را تذکر می های ساختگی و وابسته  مسلک
 کرد.   آنان را رسوا و سرافکنده می علمی، 

   قدرت علمی، دقت
، برخاسته از ایشاننظر و سخنان منطقی و مستدل 

ی  بود و بر این سیره البالغهنهجدر  برداشت و تأویل کالم حضرت امیر
ل بهطالب ابی بن فکری، استوار بود که حضرت علی عنوان راهبرد    بر تعق 
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کیدصورت توأمان  به« فرزانگی و معناگرایی»  خوبی در بهفراز، این که  کرد می تأ

 هویدا و تبیین شده است.  «البالغهنهج» 31ی  نامه
ی بین عقل و ادب،  ایشان در مباحث و سیر منطقی بحث، بر اثبات رابطه

کید که در این نامه بدان اشاره شده  ورزید و براساس گفتمان آن حضرت  می تأ
  برد: مباحث خود را پیش می است

ن لَتْنَفُعُه اْلِعَظُة ِاّل ِاذا باَلْغَت فی ا» ِعُظ يالِمِه، َفِانَّ اْلعاِقَل يَو لَتُکوَننَّ ِممَّ تَّ
ْرِب  ِعُظ ِاّل ِبالضَّ که با ادب، فرزانه گردد؛  آن»؛1«ِباْلَدِب، َو اْلَبهاِئُم لَتتَّ

 که با زور تازیانه سر بر راه نهد؛ چارپایی خردمند است وگرنه کسی
 «.بیش نیست

 وليی ی سیره
ه به مضامین  در طول تاریخ شیعه، سیره  ی عالمان دین همواره توج 
بوده  2«عاا ِلمِر َمولهُیِنِه، ُمخاِلفاا علی َهواهُ و ُمِط يصائناا لنفِسِه، حاِفظاا ِلد» :بخش    روح

و فرهنگی،  و معنویت و تقوا در کنار جهد و تالش برای تحقق اهداف علمی 
 .های آنان قرار داشته است ی برنامه سرلوحه
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دحاج مرحوم  ی امام جعفر  هکه پیرو مکتب حق   الله رضازاده  فضلسی 

ی  ی علمای سلف را پیشه سیره ندو در مسیر اهداف متعالی مذهب بود صادق
در  درست و دقیق از فضای زمانه و نیاز نسل جوان به در  و  خود کرده و با

در مسیر  ،بیت عصمت و طهارت فهم، و آشنایی با معارف قرآنی و اهل
زدنی  و با صبر و استقامتی مثال نقامت بود هدایت و ارشاد مردم، استوار و راست

ل سختی های فراوان برای رسیدن به حق، با رویی خوش، به تربیت نسل   و تحم 
الموحدین   های حضرت مولی  . ایشان توصیهندپرداخت  جوان می

ی  که در نامه را به فرزندش امام حسنطالب ابی بن  علی 
 ش و جان و فکرت خود داشت: ی گو آویزه بازتاب دارد؛ «البالغهنهج»یکم و سی

ُخْذَك ِفی الّلِه َلْوَمُة لِئم. َوُخِض اْلَغَمراِت ِلْلَحقِّ َح »
ْ
ْه یَو ل َتأ ُث کاَن، َو َتَفقَّ
َر َعَلی اْلَمْکُروهِيِفی الّد  َصبُّ ْد َنْفَسَك التَّ ُر ِفی  ،ِن، َو َعوِّ َصبُّ َو ِنْعَم اْلُخُلُق التَّ

بردبارانه بر نامالیمات عادت ده، نیکوصفتی است و خود را »؛1«اْلَحقِّ 
تحمل  ها را  شکیبایی در راه حق، و برای حق هر کجا که باشد؛ سختی

 «کن.

 ادب در محضر حضرت رّب 
ای است که   داری  هر کردار، بسته به انگیزه  پایندگی هر رفتار و گفتار، و معنا

ت می  بخشد:  به آن فعلی 
ْعَماُل »

َ
َما اِل َما ِلُکِلّ اْمِرٍئ َما َنَوییِبالنِّ ِإَنّ و طبیعی است که »؛2«اِت َو ِإَنّ

ای   زند؛ انگیزه  صورت گرفته و سر می ورای هر کار و عملی که از ایشان
 « نهفته و کارگر است.
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و غور در فرازهای بلند و معنوی آن،  البالغهنهجبا  آن مرحومبودن  مأنوس

فههمراه با عمری کوشش و ممارست در راه تحق   قرآنهایی که   ها و شاخصه  ق مؤل 
 اند؛ ایشان را رهرویی صدیق برای مکتب شیعه، ارائه کرده البالغهنهجو  مجید

 ساخته بود:
ادب تو مرا  ضرورت»؛1«ِه ِمن أَدِبَك یَفباَدرُتَك ِباِلَدِب... و أجَمعُت علَ »

 «.دستی نموده و اقدام کنم پیش بر آن داشت که به چنین مهمی 

، سنجه و معیار «ادب»ایشان با درایت کامل، این نکته را در  کرده بودند که 
با خود، خدا، طبیعت و  ی آدمی  درستی و راستی مناسبات و ارتباطات چهارجانبه

نگاه  در رفتار، گفتار و می های دینداری، ادب آد  جامعه است. یکی از نشانه
 اوست:

 ادب توفیااااق جااااويیم خاااادا از
 

 ادب محروم گشت از لطف رب بی 
 باد را داشات خاود نه تنها ادب  بی
 

 زد آفااااق هماااه در آتاااش بلکاااه 
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 رسااید   ماای در آساامان از مائااده

 
 گفات و شانید و بی بیع و شری  بی 

 کااس چنااد موساای قااوم میااان در 
 

 عادس؟و  سایر گفتند: کو ادب بی 
 ناان از آسامان و خوان شد منقطع 

 
 داِساامان و بیاال و زرع رنااج مانااد 

 باز عیسی چون شفاعت کرد، حاق 
 

 طباق بار غنیمات و فرساتاد خاوان 
 عائاااده شاااد آسااامان از مائاااده 

 
 علیناا مائاده انازل گفت: که چون 

 بگذاشااتند ادب ،گسااتاخان باااز 
 

 برداشااتند ها َزّلااه گاادايان چااون 
 کاه ايان را ايشاان عیسای کرده لبه 

 
 از زماین نگاردد کام و اسات دائم 

 آوری حاارص و کااردن  گمااانی بااد 
 

 مهتااری خااواِن  پاایش باشااد کفاار 
 آز ز ناديااااده رويااااان گاااادا زان 

 
 شاد فاراز ايشاان بار رحمت در آن 

 زکاااات مناااع پااای برناياااد ،ابااار 
 

 جهااات اناادر بااا و افتااد زنااا وز 
 آياد از ظلماات و غام تو بر هر چه 

 
 هام سات  گستاخی باکی و ز بیآن  

 باکی کناد در راه دوسات  بی که هر 
 

 اوساات نااامرد و شااد مااردان زن ره 
 ست اين َفلاک ادب پر نور گشته از 

 
 ملااک پاااک آمااد معصااوم ادب وز 

 آفتاااب کسااوِف  ز گسااتاخی ُبااد 
 

يلاای شااد   1باااب رِدّ  ز جاارأت عزاز
 مداومت بر تالوت قرآن 

دحاج  ت بر الله رضازاده،   فضلسی  در طول حیات پربار خود، افزون بر دق 
ورزید. در  مراتب پارسایی و واجبات الهی، به انجام مستحبات نیز اهتمام می

خلوت و جلوت، بر تالوت قرآن کریم مداومت داشت. قرآن کریم را کتابی 
ر و ُانس و آشنایی با آن، تفسیر و درنهایت   می دانست که تالوت، استماع، تدب 

شود. ایشان،   به دستورات آن، موجب رشد و تعالی انسان میکردن  عمل
ت در آن مرحله»نوعی به  ی آن را، به توجهی به هر مرحله و مرتبه  بی « مهجوری 
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 کرد.  تلقی می

درواقع، آنچه در آیات قرآن کریم و احادیث و روایات منقول از حضرات  
کیدی  در زمینه معصومین ر مطرحبر تالوت قرآن یا استماع  تأ ر و تفک    آن و تدب 

کیدنحوی،   شده، تمامًا به  ه از قرآن کریم در هر مرتبه است.و تشویق به استفاد تأ
کیدایشان همیشه  اعتنایی به قرآن در هر یک از مراتب فوق،   کرد که بی می تأ

ت این کتاب شریف را در آن مرتبه درپی خواهد داشت؛ هرچند  مهجوری 
ت قرآن در مرتبه مهجوریت است. البته عمل ی  مرتبهی عمل، باالترین  مهجوری 

ر، نیز مستلزم خواندن و استماع است. برداشت خود از ر و تدب   نیز مستلزم تدب 
  :ی ی شریفه آیه

ُُيَاُالرَُسوُلَُُوقَاَلُ ُُإِّنَُُرَب ِّ آنََُُبَهاُاََّتَُهواُقَوأمِّ و ]در آن »؛1َمهأُجوًراُالأُقرأ
د: ای پروردگار من! همانا قوم من ]امت من از یی خدا گو روز  فرستاده
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ن قرآن را متروك گذاشتند ]و از درك معارف و یا  ایزمان بعثت تا آخر دن

  .«اعراض نمودند عمل به آن، 
ات استفاده از قرآن کریم تفسیر می کرد که خود،  را به مهجوری ت در مقدم 

 شود. موجب مهجوری ت عملی آیات شریفه می
قرآن، کتاب هدایت و ارشاد خلق است. کالم خدا، کالم نور است و 

قرآن، ریسمان محکم الهی و  اسالم ی جاودان پیامبر گرامی  معجزه
ی  ای شفابخش و نشانه  راه خدا و قانون پروردگار است و نسخهی  دهنده نشان

های   ها و ظلمت  بارها در مواجهه با تیرگی ایشانلطف حضرت رب  به بشر. 
اسالم، اشاره و همگان را  فراروی زندگی انسان، به حدیث شریف پیامبر گرامی 

 کرد:   دعوت می به قرائت و خواندن قرآن،
ُکْم یِل اْلُمْظِلااااِم َفَعَلاااایااااُکُم الِفااااَتُن َکِقَطااااِع اللَّ یَعَلااااِاَذا اْلَتَبَسااااْت »

های شب تاریک، شاما را در   ها همچون پاره  که فتنه هنگامی»؛1«ِباْلُقرآِن 
ک جویید  «.خود پیچید؛ بر شماست که به قرآن تمس 

دفضل الله رضازاده ر در آیات روانشاد سی  ، همواره فرزندانش را به تالوت و تدب 
های  گیری از هدایت  چینی و بهره  کرد. آنان را به خوشه  الله مجید، توصیه می کالم

یادآور  را نمود و این حدیث منسوب به حضرت امیر قرآن کریم، دعوت می
 شد:  می

َحٌد ِإلَّ َقاَم َعْنُه ِبزِ »
َ
ْو ُنْقَصاٍن ِز يَو َما َجاَلَس َهَذا اْلُقْرآَن أ

َ
ْو  یاَدٍة فِ ياَدٍة أ

َ
ی أ ُهدا

ی که  کس با این قرآن همنشین نشد؛ مگر آن هیچ»؛2«ُنْقَصاٍن ِمْن َعما
چون از نزد آن برخاست؛ با فزونی و کاستی همراه بود؛ فزونی در 
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 «.یهدایت و کاستی از کوردل

ت حامالن قرآن کریم،  ایشان در محافل و منابر وعظ خویش، بر نقش و اهمی 
کید  کرد: معتبر، بر جایگاه شریف و بهشتی آنان اشاره میو با اشاره به احادیث  تأ

ة» ْهِل اْلَجنَّ
َ
ترین اهالی  حامالن قرآن، معروف»؛1«َحَمَلُة اْلُقْرآِن ُعَرَفاُء أ

  .«بهشت هستند
  :و

ت من، حامالن قرآنند»؛2«َاْشراف امّتی َحَملَة القرآن»   «.شریفان ام 
دادند و   قرآن تعلیم می ویژه جوانان به که به مردم ، در حق کسانیآن مرحوم

داد.  کردند؛ لطف و مهربانی زایدالوصفی نشان می آنان را با معارف الهی آشنا می
شد و به پیروی از حدیث نبوی، بهترین مردم را کسانی   بسیار از این عمل شاد می

 : دهند: قال رسول الله دانست که قرآن را آموزش می می
َمهَخیُرُکم َمن تَ » َم الُقرآَن َو َعَلّ بهترین شما کسی است که قرآن را »؛3«َعَلّ

 «. فراگیرد و به دیگران بیاموزد
شمسی،  1352ی اکید ایشان، در سال  راستا و بنا به توصیه  این در
ار مکتب» منظور آموزش قرآن کریم و احکام برای نوجوانان در سطح  به« العم 

ده که در آن زمان در سنین دحسین رضازا، از سوی فرزند برومندش حاج سی  شهر
که بیش از دوهزار نفر را تحت پوشش تعلیم و تربیت  شدتأسیس ی بودند نوجوان

 قرآنی قرار داد.
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 1هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم  طلبی چون حافظ خیزی و سالمت صبح

 و به تعبیر عالمه اقبال الهوری:
 حکااااایم قااااارآن ،زناااااده کتااااااب آن
 

 اسات و قاديم ليزال او حکمت 
 حیااااات تکااااوين اساااارارِ  ی نسااااخه 

 
 ُثبااات گیارد قاّوتش از َثباات  بای 

ين پیاااااام را انساااااان ناااااوع   آخااااار
 

 للعاااالمین  رحماااة او حامااال 
يساااتن تاااو می گااار   خاااواهی مسااالمان ز

 
  نیساات ممکاان جااز بااه قاارآن 

يستن  کتااااب دارد حاااق تاااو بااار تاااالوت از ، ز
 

 2خواهی بیاب که می  تو ازو کامی 
 ر در قرآنتدبّ  

ر، تفسیر و تأویل، از مهم مجید است. انسان قادر  ی فهم قرآنها ترین راه تدب 
ر، به گنجاست از طری و گوهرهای موجود و ناب در قرآن دسترسی پیدا  ها ق تدب 

ی تفسیر و تأویل، به لحاظ ذات تخصصی بودن خود، ها کند. گرچه در حوزه
ر باید با ر و فهم گیری از  بهره مفس  ابزارهای تخصصی در سطحی باالتر به تدب 

ر در عرصه شعار به گفتمان  ی تأویل   آیات بپردازد و تدب  بخشی از قرآن کریم که ا 
دارد؛ مسیر فهم قرآن را  حقیقت و باطن کالم الهی و در انحصار معصومان

 نماید. برای طالبان حقیقت، هموار می
کید ر دفضل الله رضازاده به تدب  مداوم زنده یاد حجت االسالم حاج سی   تأ

ی مبنایی فهم مفاهیم قرآن، بیانگر این نکته ها موضوعی، به عنوان یکی از روش
توان با مراجعه به کالم وحی، دیدگاه  گیری از این شیوه و منطق می بود که با بهره
و معارف وحیانی، استخراج ی مسائل و موضوعات مختلف زندگی  قرآن را درباره

ل، استنتاج نمود.  و حسب ظرفیت وجودی فهم و تعق 
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اندیش خویش بود  نظیری که بازتاب نگاه عمیق و ژرف با دقت و وسواس بی

آقا  و زبانزد عام و خاص و مورد توجه استادان حوزه، نظیر حاج میرزا علی
الله شیخ  آیت الله شیخ عباسعلی ادیب، آقا رحیم ارباب، آیت شیرازی، حاج

دالعظمی حاج میر  الله اض فروشانی و آیتاحمد فی   علی موسوی بهبهانی سی 
ر در آیات قرآن کریم را به نگرش جامع و هماهنگ به  بودند؛ بنای تحقیق و تدب 

دادند و معتقد  میآیات پیرامون آن موضوع خاص، مورد واکاوی و تحلیل قرار 
ر اختالف و ز تصو  ی، موجبات بروی کلید بودند که عدم رعایت این نکته

 شود. میناهماهنگی در فهم قرآن 
کیدایشان در مؤآنست و ممارست با قرآن کریم،  ر  تأ بسیار زیادی به تدب 

ر موضوعی، روشی است علمی که  موضوعی آن داشتند و معتقد بودند که تدب 
و  کران توان با دقت و مطالعه منابع و مآخذ معتبر ثقات، به ذخایر بی می

ی وجودی انسان، دست  ی نهفته در آیات قرآن، حسب فهم و بهرهها گنجینه
یافت. مضافًا این که زدوده شدن زنگارهای شک و تردید از انسان و تقویت ایمان 

ر موضوعی قرآن است. از نظر آن مرحوم تدب   افراد جامعه، در ُزمره ر ی برکات تدب 
آوری آیات هم مضمون، با گرد توان موضوعی در آیات قرآن، روشی است که می

برای  ها گیری قرآن در هر زمینه پرداخت. انتخاب کلید واژه به کشف موضع
جست و جوی آیات مرتبط با موضوع تحقیق و پژوهش، بسیار مهم و اساسی 

 است.
ر در قرآن، به منزله یک فرآیندی است که از تالوت آیات  ناگفته نماند که تدب 

ر عمیق و ژرف شود کریم قرآن، شروع می ، آیات ها اندیشی در معنای واژه و با تفک 
ه به غایات و مقاصدی که آیات به آنها متوجه است؛ ادامه ها و پیام ی آنها و توج 

د و التزام قلبی و عمل به مضامین آنها، ختم می می  گردد. یابد و با تعه 
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کیدایشان همواره بر این نکته  معه، زسازی جاداشتند که تنها راه اصالح و با تأ
ل در آیات  گیری از نظرات ائمه معصومین طرح قرآن در جامعه، با بهره و تأم 

ر در موضوعاتی است که در آیات بیان شده و مسلمان را متعهد و  قرآن و تدب 
داند که در باب آنها غور و تحقیق کند؛ راه عبور از علل عقب ماندگی  ف میمکل  

ر و انحطاط و زوال پیش آمده در  ل و تدب  ه و تأم  جامعه و سطح جهان اسالم، توج 
 باشد. صحیح در قرآن مجید می

يسااتن مساالمان خااواهی ماای تااو گاار  ز
 
 
 
 

يساتن قارآن باه جاز ممکن نیست   ز
 
 
 

 تاااست آيیااان ،عاااظیم قااارآِن  حافاااظ
 
 

 تسات دين ،گفتن فاش را حق حرف 
 
 

 اسات زنااده مسلمااان ،آيیاان ياک  از
 

 1اسات زناااده قارآن ز امّـت پیاکار 
 
 
ل در فرمایشات امام معصوم ی وجودی  توان حسب بهره می با اندیشه و تأم 

مندی افراد از میزان فهم کالم خدا بهره برد. توجه به شأن نزول  و قابلیت بهره
کیدآیات، مورد  کردند که  ایشان بود و موکدًا بر این نکته پافشاری و اصرار می تأ

 توان فهم کاملی از آیات داشت.  نمیبدون داشتن آنها 
 فرماید:  می آیهاین ذیل  حضرت مولی الموحدین علی بن ابیطالب

ُلوَن ِمْن » َفِتِه ِبَخْلِقِه َو ِعْلِمِه ِبَما ُيْحِدُثُه اْلُمَبدِّ
ْ
َه َجلَّ ِذْکُرهُ ِبَسَعه َرْحَمِتِه َو َرأ ِإنَّ اللَّ

ْقَساٍم َفَجَعَل ِقْسماا ِمْنُه َيْعِرُفُه اْلَعاِلُم َو اْلَجاِهُل َو َتْغِییِر َکاَلِمِه َقَسَم َکاَلَمُه 
َ
َثاَلَثْه أ

ُه  ْن َشَرَح اللَّ ُه َو َصحَّ َتْمِییُزهُ ِممَّ ِقْسماا َل َيْعِرُفُه ِإلَّ َمْن َصَفا ِذْهُنُه َو َلُطَف ِحسُّ
ْساَلِم َو ِقْسماا َل َيْعِرُفُه ِإلَّ اللَّ  َما َصْدَرهُ ِلْْلِ اِسُخوَن ِفی اْلِعْلِم َو ِإنَّ َمَناُؤهُ َو الرَّ

ُ
ُه َو أ

هِ  ْهُل اْلَباِطِل ِمَن اْلُمْسَتْوِلیَن َعَلی ِمیَراِث َرُسوِل اللَّ
َ
ِعَی أ  َفَعَل َذِلَک ِلَئالَّ َيدَّ

ُه َلُهْم َو ِلَیُقوَدُهُم اِلْضِطَراُر ِإَلی اِليِتَماِر ِبَمْن  ِمْن ِعْلِم اْلِکَتاِب َما َلْم َيْجَعْلُه اللَّ

                                                           
قرآن  هیملت محمد نیصورت نبندد و آئ نیاز آئ رینظام ملت غ نکهیا یدر معنی خودیرموز ب«  یاقبال الهور.  1

 .است
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ْمَرُهْم 

َ
هُ أ خداوند متعال، از آن جا که دارای رحمت گسترده و »؛1«َولَّ

ی ها دانسته که در طول زمان، دست مهربانی به خلق است و می
آیند؛ کالم خویش را به سه  غییر کالم او بر میگر در صدد ت تحریف

قرار داده  ای هدسته تقسیم کرده است؛ بخشی از معارف قرآن، را به گون
بیان کرده  ای هفهمند. قسمتی دیگر را به گون که عالم و عامی آن را می

سنج، که  ی لطیف و افراد نکتهها ی صاف و احساسها که جز ذهن
برای فهم اسالم فراخ کرده است؛ آن را در ی آنان را ها خداوند سینه

است که آن را جز  ای هبخشی دیگر از معارف قرآن هم به گون یابند. نمی
 فهمند. هدف از این رویه آن ند، فرشتگان و راسخان در علم نمیخداو

دست نیابند، تا از راه علم  ست که اهل باطل به میراث پیامبر اکرما
خداوند برای آنان قرار نداده؛ ادعا نکنند و به کتاب، آن چه را که 

 «اضطرار، آنان را به مشورت با ولی امرشان وادار کند.
مبنی بر تقسیم  آن مرحوم با اشاره به روایت حضرت امام جعفر صادق

داشتند که فهم قرآن نیازمند فهم در این چهار دسته  میقرآن به چهار چیز، بیان 
است که برای عموم مخاطب و مردم « عباراتی ظاهر»شکلی است؛ قرآن دارای 

که برای خواص از مجتهدان و « صورت اشارات»است و  ای هاز هر قشر و طبق
ران قرآن و  برای اولیاء الهی و شاگردان معصومین و علمای « وجه لطایف»مفس 

انی و    معصومین« حقایقی ژرف»رب 
 و انبیاء عظام الهی است. که مختص 

ت و ی تفسیری، حاکی از دق  ها ی کتاب ی آن مرحوم در حاشیهها یادداشت
ر حسب مراتب در   تیزبینی ایشان در در  مفاهیم قرآن دارد و بیانگر عمق تدب 

                                                           
 .۴۵، ص۸۹بحاراألنوار، ج.  1
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ی قرآن مجید است. چرا که ایشان معتقد بودند که ها فردی و احاطه ایشان بر واژه

ر در آیات قرآن، َمعبر و گذری است برای فهم قرآن کریم.  ب و انسان  حق طلتدب 
انی که روح و اندیشه خود را در آبشار وحی و کالم الهی  طالبان  علم  حقیقی و رب 

ر در آیات هم مضمون، به قدر علم و  کرده است تطهیر ر و تدب  ل و تفک  با تأم 
گاهی و اطالعات تواند نکته و پیامی دریافت کند. ایشان  فردی، به اذن خدا می آ

اطب قرآنی خود را به تالش برای فهم قرآن، از مسیر در این باب، همیشه مخ
ک به اسناد معتبر ائمه هدی و معصومین ر در آیات با تمس  دعوت  تدب 

 کردند. می
ی زیاد و ها و سختی ها آن مرحوم، عالوه بر محضر استادان خود با مرارت

ذها کمبود امکانات روزگاران  زیست خود، آموخته و در ممارست  ی علمی و تلم 
ی اصفهان، با دقت و  ی صائب حضرات فحول حوزه علمیهها و در  از دیدگاه

تیزهوشی خاص خود در  کرده بود؛ خود را مجهز به علوم قرآنی و عالم به علم 
ی  سکینه دریافت   برای« اندیشه طهارت روح و»ده بود و همواره بر تفسیر نمو

کیدآسمانی و الطاف خداوندی،  که ایشان بعضًا در نمودند. مطالبی  می تأ
ر قرآن دارند؛ بیانگر میزان دق   حاشیه ر و صفای باطن است ی تفسیر و تدب  ت و تدب 

به انی و فراگیری از محضر فحول حوزه، به  که با استمداد از ارواح طی  ی عالمان رب 
 قدر ظرفیت وجودی خویش، رقم خورده است.

برای مجالست  را گامی نخست و بسیار ضروری« یب نفسذهت»آن مرحوم، 
تر از مفاهیم و مضامین قرآنی  دانست و برای در  بهتر و عمیق میو انس با قرآن 

تقوای »دارا بودن  و تطبیق با نظرات موثق ثقات شیعهدر تشخیص انبوه روایات  -
ر آیات قرآن، « الهی نفس و تطهیر ذهن و روح و اندیشه در  تهذیبدر فرآیند تدب 

سیار جدی تعقیب و به آن توصیه را ب مکتب اهل بیت عصمت و طهارت



ر  101 .............................................................................................. قرآن در تدب 
ی  بر این صراط بودند و با شناخت دقیقی که از جامعهنیز نمودند و خود  می

ت و وس واس، رصد و پیگیری جوان داشتند؛ جریانات فکری را در جامعه به دق 
به ویژه  ا قرآن و همدمی و خو گرفتن جامعهمؤآنست ب کردند و در این راستا، می

کیدنسل جوان را مورد   دادند.  قرار می تأ
انس با قرآن را به منظور آموختن قرآن، استمرار بر  ،حجت االسالم رضازاده

ر در آیات و عمل به آنها را سرلوحه ی کار و زندگی  قرائت و فهم قرآن و تدب 
ر در آیات قرآن،  برای تحقق   پربرکت خویش قرار داده بودند. معرفت  تدب 

دانستند. ایشان  می« نظم»ریزی مجالست با قرآن،  هبرنام ترین مسأله را در مهم
م بودند و تمامی رفتار و سکنات و حاالت ایشان، برخاسته از در   بسیار منظ 

بود که نه تنها بر جهان هستی حاکم بوده و « معرفت  نظم و حق و عدلی»دقیق از 
یات براساس ارکان یادشده قوام یافته و در مسیر کمال الهی در حرکت است؛ ح

ی بود؛ چه در زندگی خصوصی و معاشرت  گاه ایشان نیز متجل  بلکه در ضمیر آ
ی عمومی جامعه و حضور در  ، و چه در عرصهو دوستان نزدیکانمباحثه و  هم با

 .ی علمیها مجامع، اعم از حوزه و مجالس بحث و فحص
ن  نظم و یاد حجت االسالم سی   زنده

دفضل الله رضازاده، به تنهایی مبی 
ی زمانی خود را با رفت ها انضباط کامل و دقت در زمان بودند و افراد، آمد و شد

کردند. از آن جاکه قرآن مجید، رزق روحی آدمی  و آمدهای ایشان، تنظیم می
ابراین مجالست بوده و مسیر درست زندگی و سعادتمندانه را هادی است؛ بن

باشد که  دائمی با قرآن، یک ضرورت تام برای در  درست و واقعی از حیات می
ت و ریزی و نظارت و کنترل بر زمان، این امر مقدور و میسور  برنامه جز با دق 

 باشد. نمی
روانشاد رضازاده، در هر فرصتی، جوانان را ترغیب به قرائت و تالوت قرآن 
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استناد به روایات وارده در باب فضیلت قرائت قرآن، به ویژه نمود و با  مجید می

 : حدیث شریف پیامبر گرامی اسالم
َماِء یِه ِتاَلَوُة اْلُقْرآِن َکُثَر َخ یَت ِإَذا َکُثَر فِ یِإنَّ اْلبَ » ْهِل السَّ

َ
َضاَء ِِل

َ
ْهُلُه َو أ

َ
َسَع أ ُرهُ َو اتَّ

ْهِل الدُّ یَکَما ُتِض 
َ
َماِء ِِل که در آن قرآن فراوان  ای هخان»؛1«اینْ ُء ُنُجوُم السَّ

خوانده شود، خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و برای 
 آسمانیان بدرخشد؛ چنان که ستارگان آسمان برای زمینیان

 « درخشند. می
 و به استناد حدیث وارده در وسائل الشیعه که: 

 اْلُقرآَن اْبِتغاَء َوْجِه الّله»
َ
ها ِفی الّد  َِمْن َقَرأ واِب ِمْثَل َجمي َوَتَفقُّ ِع یِن کاَن َلُه ِمَن الثَّ

ت یهر کس برای کسب رضا»؛«2اُء َو اْلُمْرَسلوَن یما ُاْعِطَی اْلَمالِئَکُة َواِلْنب
گاهی در د ی آنچه که به  اموزد؛ ثوابی مانند همهین، قرآن بیخدا و آ

 « امبران و رسوالن داده شده؛ برای اوست.یفرشتگان و پ
نمود تا با تالوت و دقت  جوانان را به مجالست و مؤآنست با قرآن، ترغیب می

ر در آیات، اندیشه و نظام فکری خود را بر مدار صحیح  در مفاهیم قرآنی و تدب 
هدایت و انوار معرفت الهی قرار داده و از محضر پربرکت قرآن و سیره اهل 

ی خود را برای یک زندگی مطلوب قرآنی و الهی و  سپهر اندیشه ،بیت
ه دادن به بهره احی کرده و شکل دهند و در مسیر توج  مندی از  سعادتمندانه، طر 

کالم خدا در تشکیل و تقویت یک زیست سالم معنوی و به دور از پشیمانی و 
 آورد: یخسران، از خود  قرآن کریم، آیات انذار و پندآموزی و عبرت را م

ِّمِّيَُُتََرى فِّقِّيَُُالَظال َماُُمشأ ينَُُبِّهِّ ُأَُواقِّعُ ُوَُبوََُُكَسبُواُمِّ لُواُآَمكُواَُواََّلِّ ُوََعمِّ
                                                           

 .610، ص2( جهیاالسالم-کافی)ط.  1
 .7683، ح 183، ص 6وسائل الشیعه، ج .  2
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ُ َاتِّ ُُالَصاِلِّ ُُفِّ َُُروأَضاتِّ َكَاتِّ كأ َُُيََشاُءونََُُماُلَُه ُأُاْلأ ِّهِّ ُأُعِّ َِّكَُُرب  ُ ُُُبوََُُذل ُالأَفضأ
َكبِّريُُ

که از اعمالی که انجام  بینی و ستمکاران را ]در قیامت  می»؛1الأ
آید  اند؛ بر آنان فرود می اند؛ بسیار بیمناکند و همان که مرتکب شده داده

های  اند؛ در باغ و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده
اند. برای آنان، هرچه بخواهند؛ در نزد پروردگارشان  سرسبز بهشت

 « فراهم است. این همان فضل بزرگ است.
ایشان تنها راه ممکن در مقابل انحرافات فکری و مبارزه با فرق منحرف و 

و مفاسد اخالقی جامعه را  ها ی انحرافی، و کنترل بزهکاریها و مشرب ها نحله
دانستند و با  می نهادینه کردن مبانی دینی برخاسته از معارف قرآن و اهل بیت

و  ها ی برخورد با کژی نحوهدر  دقیق از مفاهیم بلند قرآن در رابطه با 
ی عقیدتی و انحرافات فکری و تشخیص درست از شرایط زمانی در ها ناراستی

ی خویش، با تکیه بر روش جدل احسن، راهبرد  فضای اجتماعی و فرهنگی زمانه
ی مخاطب را در چینش درست وعقالنی اسلوب حکمت  تعلیم و تربیت جامعه

 دانستند. می ،و موعظه
در مسیر گفتمان اصالح جامعه با رویکرد « ایجابی»اصل  آن مرحوم، بر

کیدقرآنی،  ی اخالق و  ورزید و در این راستا، تبلیغات غیرمستقیم از دریچه می تأ
 نمودند. منش خاص اسالمی را توصیه می

های  ی صحنه مرحوم رضازاده، در قامت یک مصلح اجتماعی در همه
رایج در جامعه را رصد و  های فکری ها و نحله اجتماعی، وضعیت مشرب

به ویژه  های مختلف جامعه دانستند که نسل کردند و به نیکی می ارزیابی می
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در مسیر تحول ناشی از اتفاقات خارجی و داخلی، به دلیل فقدان  -جوانان 

های هولنا   تشکیالت منسجم فکری و فرهنگی  تحت  معرفت  دینی، در گرداب
های  ای بر سرمایه های جدی اند و آسیب غلتیدهانحرافات اخالقی و اجتماعی فرو

ای که  ی چنین رخدادهای اجتماعی اجتماعی و دینی وارد شده است و مشاهده
سازد؛ مسئولیت و تکلیف زیادی را  روز به روز لطمه شدیدی به جوانان وارد می

ت زیاد، در هر مکان و  بر دوش او، می گذاشت لذا همواره با دقت و حساسی 
ایستاد و متأثر از زبان وحی  ها و انحرافات فکری می تمام قد علیه بدعتزمانی، 

 که:
يَاَباَُوَمنُأ حأ

َ
َنَماُأ

َ
يَاُفََكأ حأ

َ
يًعاُانلَاَسُُأ هر کس، انسانی را از مرگ »؛1ََجِّ

  .«رهایی بخشد؛ چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است
 :همواره بر این صراط و راه  دائمی بودند که

 آنکس باه شخصای ببخشاد حیاات هر
 

 نجااات ببخشااد ماارگش چنگااال ز 
 جااان اساات بااداده کااه  اياان مثاال بااود 

 
 2به هر کس که بوده است انادر جهاان 

شرافی که به مصادیر    داشتند؛  تفسیر و روایات ائمه هدی به بیان دیگر، با ا 
تأویل نجات فردی از ضاللت و گمراهی و هدایت او به راه راست را بزرگترین 

 دانستند. ی شریفه می این آیه
هر چند پدیده انحرافات اجتماعی پیچیده و ابعاد مختلفی دارد و فقدان 

ی ابعاد خرد و کالنش، موجبات  کارکرد صحیح و درست یک جامعه در همه
کند و نظام اجتماعی باید خود  بروز و شیوع انحراف در ابعاد مختلف را فراهم می

جامع و هماهنگ، به مقابله با انحرافات، برخاسته و از  ی با تدوین یک برنامه
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ی آدمی نیز، نافی کارکرد  شیوع و تکرار آن جلوگیری نماید؛ اما مسئولیت و اراده

شد که آن مرحوم، خود به  کالن اجتماعی نیست. بر این پایه، بسیار دیده می
مود و تذکرات ن تنهایی برای مقابله با کجروی و انحراف فکری اجتماعی، قیام می

 دادند.  الزم را حسب شرایط زمانی و مکانی، به فرد یا افراد می
گاه  اجتماعی درعرصه ایشان به خوبی نظاره ی زیرپا نهادن  گر کاماًل آ

مباالت بودند که پر واضح بود  ای بی هنجارهای جامعه از سوی فردی و عده
یر عقاید و باورهای گرایی، ریشه در تغی ی بدعت چنین رفتارهای هنجارشکنانه

آنان دارد و لذا، هدف اصلی رسالت اجتماعی خود را، تالش علمی و دینی برای 
نین و دلسوزان و  ی بدعت و انحراف میها مقابله با ریشه نمود و با کمک متدی 

و  ها ممکن، با زبان، با قلم، با ارشاد، تالشی  همصلحان جامعه، با هر وسیل
گاهی فرا مینمود و  مجاهدت علمی می خواند تا برای  آنان را به بیداری و خودآ

رسیدن به حیات انسانی واالتر، امنیت روحی و روانی و فکری، و تنظیم 
سار  مناسبات یک زندگی سعادتمند تحت لوای معرفت الهی و دینی و در سایه

 تالش نمایند. ،ی مکتب و سیره و سلو  ائمه اطهارها آموزه
اجتماعی خود، معتقد بودند که خواست رضای ایشان در مباحث کالن 

ت رفتار آدمی است و از دیدگاه قرآن کریم،  خداوند، محور و معیار مشروعی 
معیار مشروعیت و اعتبار یک عقیده، ارزش و هنجار را هماهنگی و همراستایی 

ت و رضای خداوند متعال می دانستند. بر مبنای این دیدگاه که بر مبانی  با مشی 
استوار است؛ ایشان قواعد و « انسان شناسی»و « هستی شناسی»ر نظری، د

کند را صرفًا  اش انتخاب می اصول اجتماعی را که خود جامعه در مسیر کارکردی
دانست بلکه منبع کشف و دریافت قواعد و اصول  مبتنی بر حق و فضیلت نمی

ف  ها ای که در قالب هنجارها و ارزش اجتماعی ، در طول زمان شکل گرفته و معر 
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ی   ی  و سخن و سیره ت  مذهبی  آن جامعه شده را کتاب خدا، سنت پیامبرهو

 دانست.  و حکم عقل می معصومین
 هایی ی دقیق در منابع و استنباط آن مرحوم در اتاق کار خویش و مطالعه

آن را جزء ذات  بدیل از مبانی معرفت دینی، کاماًل به این اصل باور داشتند و بی
 دانستند که هر چه از چارچوب دین خارج شود و ایمان اصیل و ناب می

هایی مورد نظر برخاسته از متن اصلی مکتب را نادیده بگیرد؛ خود،  ارزش
ف است حسب  مصداق واقعی انحراف و بدعت است که هر انسان مؤمنی، مکل 

انهفرایض دینی و اصل امر به معروف و نهی از منکر، تالش  ی خود را  مجد 
 :ی ی شریفه آیه مصروف اصالح فرد و اجتماع کند.

ُمرُُُالَِلَُُإِّنَُ 
أ
لُُِّيَأ َع أ

َسانُُِّبِّالأ ِّحأ
َبُُذِّيَُوإِّيتَاءَُُِّواْلأ َشاءَُُِّعنَُُِّويَكأَهُُالأُقرأ ُالأَفحأ

َكرُِّ
أُمكأ َُُِّوال

َغأ  همانا خدا شما را به عدل»؛1تََهَكُرونَُُلََعلَُم ُأُيَعُِّظُم ُأَُواْلأ
دهد و از افعال زشت، مکر  و احسان و اعطا به خویش ندای فرمان می

متذکر  کند تا شاید دارد، شما را چنین موعظه می و ظلم بر حذر می
 .«شوید.

 نیز بر همین موضوع و موضع، داللت دارد.
ی به حقوق انسان ر  آن مرحوم با دیدن تعد  ها، به غایت، حساس و متأث 

ی تالش خود را مصروف  حقوق افراد، همهشدند و در جهت احیای  می
ی به شکل  می اس»نمودند. ایشان، ظلم و تعد  ترین و  را از شنیع« تضییق حق  الن 

به میزانی که در  -دانست و سایر انحرافات هم  ترین شکل انحراف می سهمنا 
ت بود. -بردارنده ظلم و تعدی بودند   از نظر ایشان بسیار مورد مذم 
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الله، در مقام ارشاد و اصالح جامعه اسالمی و مقابله با  دفضلمرحوم سی   

و انحرافات فکری و اجتماعی به طور جد  و حساسیت بسیار باال،  ها انواع بدعت
کردند و در این راه، از هیچ مالمت یا سنگ  در این گونه مباحث، ورود پیدا می

انحرافی فکری و ای هراس نداشته و با هر نوع اباحه گری و جریانات  اندازی
 کردند. ی زمان حیات ایشان در جریان بود؛ مبارزه می ای که در جامعه عقیدتی

ی از ائمه  ی اطهار زندگی ایشان در این ارتباط هم مثال زدنی بود که با تأس 
نذاری که آن بزرگواران در قبال  اندیشهها و شیوه بشار و ا  ها و جریانات فکری و  ی ا 

یدتی در زمان حیات خود با توجه به جمیع جهات سیاسی، ها و مشارب عق نحله
اجتماعی و فرهنگی و ساختار قدرت سیاسی حاکمان و والیان بنی امیه و بنی 
عباس داشتند؛ با شناخت دقیق از اوضاع و احوال زمانه خود و رصد کردن 

گری را تشخیص داده و متناسب با  ی انحراف و اباحهها جریانات فکری، ریشه
م از آنها، مشی و راهبرد خاص مقابله با آنها را طراحی و به مرحله اجرا و هرکدا

 آوردند. عمل در می
ی تبلیغی ایشان در مقابله با انحرافات و اصالح  ترین شیوه ترین و مهم اصلی

ن و مبتنی بر  جامعه، شیوه ی ارشاد و راهنمایی افراد، با زبان و گفتارو رفتار لی 
 نیکو بود.اخالق حسنه و ُخلق 

ترین و بهترین ابزار تبلیغ برای دورنگه داشتن  آن مرحوم، این شیوه را مهم
دانستند و  و منجالب افکارهای التقاطی و مسائل انحرافی می ها جامعه از کژی

کیدی علمیه در ارشاد و راهنمایی مردم، بسیار ها به نقش حوزه ورزیدند و  می تأ
ل و پاسخگویی « ح استفقه، ارث سلف صال»معتقد بودند که  و به ایجاد تحو 

های فراروی جامعه متحول امروز، توانا  به نیازها و حل مشکالت و چالش
ی دینی مردم را به نحو احسن، حل نماید و  تواند مشکالت عدیده می باشد و می
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ی در برابر منحرفان باشد.  با ارشاد و راهنمایی  های مستمر، سد 

ی جوانان  طالب حقیقت و راه راستین هدایت، باز های علمیه باید به رو حوزه
بوده و روحانیت با فراغ بال و آغوش باز، طالب پذیرش افرادی باشند که خواهان 

ه اند.  ی معرفت دینیها و آموزه ی اهل بیت در  دقیق و درستی از معارف حق 
نمایند بنابراین در این راستا، حوزویان باید در هر مکان و زمانی که احساس 

جامعه نیاز به هدایت و ارشاد و راهنمایی دارد؛ حضور داشته باشند و با حوصله 
ی فکری و عقیدتی مراجعین به ویژه نسل ها ی صدری باال، گره و صبر و سعه

ط  علمی، باز کنند. آن مرحوم این راه و مشی را، راهی  جوان را با درایت و تسل 
 دانستند. اسالم شناس می مؤثر در راستای تربیت نیروهای صالح و

همانگونه که در جریان کادرسازی علمی مبتنی بر وحی و مکتب اهل بیت 
شاهد آن هستیم؛ ایشان  از زمان حضرت امام علی عصمت و طهارت

کامال بر این باور بودند که باید با جدیت و قاطعیت و شجاعت و با تدبیر و 
ی معرفتی مذهبی، به تربیت ها کانون درایت، افراد مستعد  را شناسایی و با ایجاد

 جوان پرداخت.  نسل
ی زیست خود، وجه تقارن شباهتی با  برداشت آن مرحوم از زمان و زمانه

دبه ویژه امامان معصوم، حضرات امام  ادوار پیشین و زمانه ائمه اطهار  محم 
دبن علی، باقر العلوم و جعفر بن  و ی تبلیغی  داشت. پس برنامه الصادق محم 

که حکومت درگیر  ارشادی خود را در راستای چنین فهم مهمی از زمان
پایه ریزی نمودند.  فات فکری و اجتماعی و اخالقی بودمشکالت داخلی و انحرا

دی حضرت امام  رفتار ایشان، مصداق بارزی از فرموده به ابان بن  باقر محم 
 اند:  تغلب و ابوحمزه ثمالی بود که فرموده

اَس َفِإنِّ يَمْسِجِد اْلَمِد  یاْجِلْس فِ » ْفِت النَّ
َ
ْن  یَنِة َو أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
 یَعتِ یِش  یَری فِ يأ
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بی»؛1«  ِمْثُلك بنشین و با اجتهاد خود، به  ای ابان! در مسجد الن 

مسائل شرعی مردم پاسخ ده. چراکه دوست دارم در میان شیعیانم، 
 «افرادی بسان تو باشند.
 ،اندیشی در سیره و روش هدایت ائمه هدی آن مرحوم، با دقت و باریک

ی  که به طور اساسی با ریشه -روش شناخت اسالم اصیل از منبع وحی 
را به عنوان راهبرد اصلی زندگی فکری و معنوی خود  -کند  میانحرافات برخورد 

قرار دادند و اسالمی را که بر مبنای برهانی که خداوند متعال برای پیامبرش بیان 
؛ توضیح و تشریح  نیز برای ائمه هدی داشته و پیامبر گرامی اسالم

کی دانستند و به نی ترین راه برای سعادت فرد و جامعه می اند را اصلی فرموده
دریافته بودند که گمراهی اجتماعی، ریشه در انحرافات فکری داشته و دلیل آن 

ی غلط از اسالم اصیل و دور ها چیزی نیست؛ جز کج فهمی افراد و برداشت
 شدن از منبع وحی، که تفسیر آن نزد هادیان ُسُبل و سراجان منیر، ائمه اطهار

 است.
های مردم را تحت تاثیر قرار  دل در راه ارشاد و هدایت جامعه، باید قلوب و

تواند زنگارها را از دل مردمان بزداید و به اذن  داد و یک عالم دینی با این روش می
خداوند رحیم، قلوب و اذهان را تطهیر و در مسیر اصلی هدایت و فیوضات انوار 

دفضل الله رضازاده، رحمت الهی قرار دهد. شیوه و روش مباحثات مرحوم سی  
 ی: ی شریفه آیه متأثر از

َِّكَُُسبِّي ُُِّإَِّلُُادأعُُ  َمةَُُِّرب  ِّكأ
َظةُُِّبِّاِلأ أَموأعِّ ََسكَةَُُِّوال

أُه ُأُاِلأ ل ُُوََسادِّ َُُبِّالَتِّ ُهِّ

                                                           
ها 1408، آل البیت ی ه، قم، مؤسس ، نوری، حسین بن محمد تقی مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل.  1

 .315، ص 17ج   ق، چاپ اول،
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َسنُُ حأ
َ
ای رسول ما خلق را  به حکمت ]و برهان  و موعظه نیکو »]؛1أ

به راه خدایت دعوت کن و با بهترین طریق با اهل جدل مناظره کن 
این نیست  که البته خدای تو ]عاقبت حال  کسانی ]وظیفه تو بیش از 

 «داند. را بهتر می ،اند که از راه او گمراه شده و آنان که هدایت یافته
که رویکردی دستوری بر بستر حکمت و فرزانگی و احترام، نسبت به مخاطب  

ه، در همه ی حاالت و سکنات روحی و گفتاری و رفتاری آن  دارد و این روی 
ی بود و بازتاب داشت. با اتخاذ چنین روش قرآنیمرحوم،  ی  ای بود که همه متجل 

 جان پذیرفته و ی دلسوزانه ایشان را به گوش  ها افراد و اقشار، ارشادات و راهنمایی
 نمودند. تمکین می

که صفت نیکو و حسن را جزء ذات  شریفه ی ایشان، براساس این آیه
با چنین صفت متعالی دعا، بیشترین تأثیر  ای هداند و موعظ ساختاری موعظه می

با آغوش باز، در مباحث و گفتگوهای علمی  گذارد و نفوذ را بر مخاطب خود می
چه در منبر وعظ و چه در مجالس، شرکت  و ابهامات معرفتی و شناختی مردم،

شدند و صمیمانه درصدد رفع مشکالت عدیده  میجسته و در جمع آنان حاضر 
 آمدند.  فکری آنان برمی

و ابهامات  ها ی رفع گره به اصل گفتگو بسیار معتقد بودند و تنها راه چاره
فکری و عقیدتی را، وقت گذاشتن عالم دینی در مدار دوستی با مردم، مبتنی بر 

دانستند و زندگی سراسر درس ایشان، بازتاب  مینصیحت و خیرخواهی با آنان 
ای که در لباس و کسوت  پنددهنده ای بود که موعظه گر و چنین پارادایم ذهنی

یی باید رفتار نماید که قلوب مردم را تحت تاثیر قرار داده  عالم دین است؛ به گونه
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 و زنگارها را از دلشان بزداید.

ای که آن مرحوم داشتند؛ گاه ممکن بود روی یک  با باریک بینی و ژرف نگری
نمایند تا به اهمیت کلیدی ها فکر و تحقیق  رآن و حدیث، ساعتکلمه و واژه ق

ی مورد  جایگاه واژه، دست یابند و براساس روش تحلیل گفتمان، بار معنایی آیه
ساختند به  به زبان جاری می تر، ثبت و ضبط نموده و نظر را با دقت هرچه تمام

ی وافر از معنا و مفهوم و اراده ای هگون ی واضح بر  که مخاطب با بیان ایشان، حظ 
ی مستمع، نفوذ  دند و مطالب ایشان در عمق جان و اندیشهبر می محتوای آیه

ه کرد. مهم ی رفتاری ایشان با مردم، انطباق با سیره و سلو  ابرار و  ترین مشخص 
 ی تاریخی بود.ها حسب روایات و تذکره ائمه معصومین

شدند و با روش گفت  با آغوش باز در جمع مردم حاضر میمرحوم رضازاده، 
بر  ی فکری و فرهنگی آنان ی احسن، در صدد رفع مشکالت عدیده مجادلهوگو و 

ی برادرانه، چنان دوستانه بود که موجب ها ها و گفتگو آمدند. این نشست می
ی  ی تاریخی جامعه شد. حافظه آرامش خاطر و بهجت و انبساط روحی همه می

ه ایشان است. اصفهان، بیانگر روش قرآنی و روایی در برخوردها و نصایح پدران
 :یادشده ی شریفه ی آیه

َِّكَُُسبِّي ُُِّإَِّلُُادأعُُ  َمةَُُِّرب  ِّكأ
َظةُُِّبِّاِلأ أَموأعِّ ََسكَةَُُِّوال

أُه ُأُاِلأ ل ُُوََسادِّ َُُبِّالَتِّ َسنُُُهِّ حأ
َ
ُأ

لَ ُُُُبوََُُرَبَكُُإِّنَُ عأ
َ
لَ ُُُوَُبوََُُسبِّيلِّهَُُِّعنُأَُضَ ُُبَِّمنُأُأ عأ

َ
ينَُُأ أُمهأتَ ِّ  1 بِّال

گوش  باز و هوش  بیدار ایشان بود. جدال  در گفتار را  ی آویزههمواره مدنظر و 
دانستند که به نیکوترین نحو  گر اسالمی می ر صورتی مفید و در شأن  یک موعظهد

غ دینی بتواند با این روش و منش، مخاطب را با دلیل و برهان و  آن باشد تا مبل 
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عَملی فرزانگی و ی ارائه شده مبتنی بر حکمت، در ابعاد نظری و ها صحبت

قانع نموده و او را به قبول و پذیرش حق، « هو ما هو»دانستن چیزها به ارزش 
 نزدیک و به سمت تغییر نگرش و رفتار، ملتزم کند.

ق با بی عمومی جامعه، منطها در دوران زندگی آن مرحوم که صحنه
 یها ی اسالمی نبود و از طرفی نظام سیاسی حاکم برای اجرای طرحها ارزش
ی غربی و سکوالریسم بود و برای تحقق ها که مبتنی بر ارزش -خود  ای هتوسع

ی دقیق در تغییر ها ریزی آن، رژیم از دریچه و منظر فرهنگ، ورود یافته و با برنامه
ی زیاد، تالش ها ساختار و بافت فرهنگ دینی و مذهبی جامعه با صرف هزینه

ی دین و رواج و شیوع افکار ارزشبا ایجاد القاء شبهات به مبانی داشت تا 
تی به تعالیم دینی و پای بند نبودن به ارزش تفاوتی و بی گری و بی اباحه ی ها حمی 

د بر می ی نفوذ، استفادهها دینی هدف خود را پیش ببرد از تمامی ابزارها و زمینه
تا ابتدا جهان و نگرش فرد را تغییر داده و موجب شود تا آدمی وظایفی را که در 

بند و  قیدی و بی حرام را مباح شمرده و راه بیادا نکرده وبرابر خود و خداوند دارد؛
ی اجتماعی، ها گری در حوزه ش گیرد و به دنبال آن شیوع اباحهباری در پی

که حاصل تالش  -و هنجارهای زندگی جمعی  ها ای به ارزش ی جدی لطمه
جمعی افراد متدین یک جامعه اصیل در طول تاریخ تجربه زیستی تعهد و ایمان 

شکل گرفته و درخت تنومندی  و سیره ائمه اطهار به خدا و رسالت پیامبر
از باورها و اعتقادات که ریشه در عمق فطرت الهی انسان و جامعه و حیات 

فتار به دینداری پا  و صداقت در گفتار و ری با طراوت ها طیب آن داشته و میوه
وارد ساخته است و نبایدهای اجتماعی را مباح شمرده  جامعه ارزانی داشته است

و به هر کاری که پسند دل است؛ دست زده و هنجارهای زندگی جمعی مردم 
ریزی  ر این راستا وقتی رژیم با برنامهمسلمان و متدین را نادیده انگارد. بنابراین د
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نی و مبانی ارزشی مکتب توحیدی قیق و حساب شده، دست به تغییر فرهنگ دید

جان زد؛ شادروان سی   می دفضل الله رسالت عالمان دین و مبلغان اسالمی و مرو 
دانستند و خود با در   میای بزرگ  را بسیار سنگین و وظیفه اهل بیت مکتب

شاد و داشتند؛ وظیفه را در ارعمیق و دقیقی که از اوضاع زمانه و جریانات فکری 
ی مذهبی ها و گروه ها دانستند و در مقابل فرقه راهنمایی و نصیحت جامعه می

ی استوار در برابر نفوذ عقاید باطل و اباحه آنان،  منحرف، ایستاده و همچون سد 
گرفت و با اتخاذ سیاست  پند نیکو و مجادله و گفتگو بر مدار رفاقت و  قرار می

 ی فکری و عقیدتی آنان راها ستی و انجام مناظرات با آنان، پایگاهبرادری و دو
گاهی و علم دانش ایشان را به عرصه هدف قرار داده و با حلمی ستودنی ی ها که آ

و ترفندهای جماعت منحرف را نقش بر آب  ها دسیسه -نمود  فکری تضمین می
مجاهدت علمی کرد. احتجاج با کج اندیشان، در دستور کار دائمی تالش و  می

ایشان بود. تمامی تالش آن مرحوم در مواجهه با جریانات فکری، مبتنی بر 
روشنگری و افشاگری بود و در این راه از مالمت هیچ مالمتگری نهراسیده و 

دانستند؛ اما در طی  می مجاهدت در این راه را، رسالت سنگین عالمان دینی
ی روش احتجاج خود  را پیشه مسیر پند و موعظه، همواره راه وسط و اعتدال

کنند؛ به دامن دین حنیف اسالم بازگشته و  داشتند تا افرادی که در دین غلو  می می
ی بیجا، دست بردارند و افرادی که نسبت به عقاید ها از عقاید انحرافی و تندروی

دینی، سست رأی و کم عقیده بودند؛ خود را اصالح نموده و با حقایق دین آشنا 
 .شوند

 البالغه نهجمالزمت با 
د درضی»بن حسین بن موسی، معروف به محم  ، از علمای نامدار قرن «سی 

ت  فس و بلند هم  چهارم هجری قمری، ادیب، شاعری روشن ضمیر، شریف الن 
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که نهادی برای رسیدگی و  ی از جمله نقابتکه در جوانی دارای مناسب مهم

و قضاوت در  نیازهای مالی آنان بودن و تأمین سرپرستی امور سادات و یتیما
یی ایرانی و شیعه بودند  که سلسله - ی آل بویه دیوان مظالم و امیرالحاج، در دوره

 دی امامیه، اهتمام فراوان به عمل آوردن و برای تقویت و رونق مراسم شیعه
 .داشت
درضی، آثاری در کالم و تفسیر، نظیر سی  

االئمه» البیان»و « خصائص  دارد و« تلخیص
 است.« البالغهنهج»ترین اثر او، گردآوری  مهم

نسب او از جانب پدر، حسین بن موسی علوی، با 
رسد  می شش واسطه به حضرت امام موسی کاظم

امام چهارم  زین العابدین گان امام و مادرش از نواده
دمرتضی، همان دو برادری هستند که نزد شیعیان است. سی   ددرضی و سی  بن محم 

د م و فقیه امامیه و صاحب اثر  «شیخ مفید»بن ُنعمان، مشهور به  محم  متکل 
ذ و شاگردی پرداختند. «الرشاد»معروف   ، به تلم 
ی امام  و جمالت کوتاه حکیمانه ها ، نامهها ، کتابی شامل خطبهالبالغهنهج

« اخ القرآن»است که به علی بن ابیطالب
 در تمام مشهور است. حضرت امام علی

دوران زندگی پربار و نورانی خود، سعی در 
، به سوی حقیقت و ها و ذهن ها هدایت دل

انسانیت و راه روشن الهی داشتند و در هر 
ی اخالقی و ها فرصت مناسبی، با سخنرانی

آمیز، به  ی حکمتها سیاسی، و نوشتن نامه
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 ودند.فرم میهای اخالقی و انسانی راه و رسم زندگی سالم و صحیح اشاره  ارزش

البالغه کتاب زندگی، کتاب اخالق و رستگاری، کتاب سیاست و  نهج
 کشورداری و کتاب تکامل است.

درضی، بر ادبیات عرب و فهم و در  بسیار  ط  کامل مرحوم سی  با توجه به تسل 
 ،و مفاهیم کلیدی و گفتمان غالب بر خطب و گفتار امام علی ها باال از واژه

، فصاحت و بالغت البالغه نهجمعیار انتخاب پیشوای اول شیعیان جهان در 
يق آشکاِر بالغت»البالغه، به معنای  عنوان شده و نام کتاب به نهج  «راه و طر

 گردیده است. موصوف
که کتابی در معرفی  «هاعیان الشیع»یعنی  ،دمحسن امیندر اثر معروف سی  

، به عنوان بزرگترین البالغه نهج عربی است و عالمان شیعه به زبان ائمه اطهار
 افتخار عرب و اسالم، معرفی شده است.

ع  محتوایی 
ت و تنو  اب و البالغه نهججامعی  ، در بازتاب گفتارهای بدیع، جذ 

ی حکمرانی مطلوب  ی خدا، انسان، جهان، مبدأ و معاد و شیوه دقیق، درباره
و حقوق فرد و اجتماع  وصایت، امامت، حکومت و رهبری جامعه انسانی،

که  ای هاست. در این کتاب شریف مکارم و سجایای اخالقی و صفات پسندید
ی شخصیت انسان کامل و خو گرفته به اخالق الهی و مظهر کامل اسمای  الزمه

 حسنای الهی و آئینه تمام نمای خداست؛ به زیبایی بیان شده است.
زبان، کافی است که به بخشی از یبایی در بیان و عمق معنی در از آن همه ز

ی  در کالم آن بزرگمرد میدان  سخن و عمل، در خطبه« وصف دنیا و اهل دنیا»
ا»ی  معروف به خطبه – البالغه نهج 83  اشاره کنیم:« غر 

وِص »
ُ
ِذ یأ ِه الَّ ِه ِبَتْقَوی اللَّ َت َلُکُم اْلَْجاَل َو  یُکْم ِعَباَد اللَّ ْمَثاَل َو َوقَّ

َ
َضَرَب اِْل

ْلَبَسُکُم الرِّ 
َ
ْرَصَد َلُکُم يأ

َ
ْحَصاَء َو أ َحاَط ِبُکُم اْْلِ

َ
ْرَفَغ َلُکُم اْلَمَعاَش َو أ

َ
اَش َو أ
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ْنَذَرُکْم ِباْلُحَجِج 

َ
َواِفِغ َو أ َفِد الرَّ َواِبِغ َو الرِّ َعِم السَّ اْلَبَواِلِغ،  اْلَجَزاَء َو آَثَرُکْم ِبالنِّ

َف َلُکْم ُمَدداا فِ  ْحَصاُکْم َعَدداا َو َوظَّ
َ
ْنُتْم ُمْخَتَبُروَن فِ  یَفأ

َ
َها َو یَقَراِر ِخْبَرٍة َو َداِر ِعْبَرٍة أ

نْ  َها.یُمَحاَسُبوَن َعلَ  ُبَها َرِدٌغ َمْشَرُعَها یَفِإنَّ الدُّ وِبُق يوِنُق َمْنَظُرَها َو يا َرِنٌق َمْشَر
ِنَس َناِفُرَها َو َمْخَبُرَها 

َ
ی ِإَذا أ ُغُروٌر َحاِئٌل َو َضْوٌء آِفٌل َو ِظلٌّ َزاِئٌل َو ِسَناٌد َماِئٌل َحتَّ

ْعَلَقِت 
َ
ْسُهِمَها َو أ

َ
ْقَصَدْت ِبأ

َ
ْحُبِلَها َو أ

َ
ْرُجِلَها َو َقَنَصْت ِبأ

َ
نَّ َناِکُرَها َقَمَصْت ِبأ

َ
اْطَمأ

ْوَهاَق اْلَمنِ 
َ
َنِة يَلُه ِإَلی َضْنِك اْلَمْضَجِع َو َوْحَشِة اْلَمْرِجِع َو ُمَعاِة َقاِئَدةا یاْلَمْرَء أ

َلِف َل ُتْقِلُع اْلَمنِ  ُة اْخِتَراماا َو یاْلَمَحلِّ َو َثَواِب اْلَعَمِل. َو َکَذِلَك اْلَخَلُف ِبَعْقِب السَّ
ْرَس يْحَتُذوَن ِمَثالا َو ياْلَباُقوَن اْجِتَراماا  یْرَعِو يَل 

َ
ِة اِلْنِتَهاِء َو يالا ِإَلی َغاْمُضوَن أ

 1.«وِر اْلَفَناِء یَص 
کنم شما بندگان خدا را به تقوای الهی، که برای بیداری شما  سفارش می»

ن فرموده و  مثال های پندآموز آورده و سرآمد  زندگانی شما را معی 
وسعت به شما بخشیده؛  های رنگارنگ بر شما پوشانده و زندگی پر لباس

ط استو با   .حسابگری  دقیق خود، بر شما مسل 
های گسترده و  دهد و با نعمت در برابر کارهای نیکو، به شما پاداش می

حساب، شما را گرامی داشته و با اعزام پیامبران و ابالغ  های بی بخشش
 دستورات روشن، از مخالفت با فرمانش، شما را بر حذر داشته است.

روزی را جهت آزمایش و عبرت، برای شما داند و چند  تعداد شما را می
ر داشته؛ که در این دنیا، آزمایش می شوید و در برابر اعمال خود،  مقر 

 گیرید. مورد بازخواست قرار می
لآب دنیای حرا یی دلفریب و  آلود است. منظره م، همواره تیره و گ 

ا دوامی ندارد. نوری اس ت سرانجامی خطرنا  دارد. فریبنده و زیباست ام 
یی است نابودشدنی؛ ستونی است در حال  در حال غروب کردن؛ سایه
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خراب شدن؛ آن هنگام که نفرت دارندگان به آن دل بستند و بیگانگان به 
آن اطمینان کردند؛ همانند اسبی چموش، پاها را بلند کرده، سوار را بر 

را به کند و تیرهای خود  های خود، آنها را گرفتار می کوبد و بادام زمین می
افکند؛ به  نماید. طناب مرگ بر گردن انسان می سوی آنان، پرتاب می

شاند تا در قبر، محل  زندگی ک سوی گور تنگ و جایگاه  وحشتنا  می
م را بنگرد و پاداش اعمال خود را مشاهده کند. خویش  بهشت یا جهن 

نهند و نه مرگ، از  و همچنان آیندگان، به دنبال رفتگان خود، گام می
 «گیرند!... کشد و نه مردم از گناه فاصله می نابودی انسان، دست می

دی خدا و پس از حضرت  در میان بندگان برگزیده مصطفی، خاتم  محم 
بیین  ،، شخصیت ممتاز امیرالمؤمنین، حضرت علی بن ابیطالبالن 

ت الهی است. همو که در کعبه زاده شد تا گواه عظمت   افضل و اولی به حج 
 وجودش باشد.

اش، منشور حکمت و حیات است و به عنوان متنی عرفانی،  کالم جاودانه
انی الهی و حکمی، فلسفی، تاریخی، سیاسی،  مشحون از اسرار و معارف رب 

که  تأسیس  مدینه فاضلهی  اخالقی، اجتماعی و اقتصادی، و در یک معنا، شیوه
و شرح منش و مرامش، کیمیای سعادت  از بنیادین و راهگشای زمانه ماستنی

 رهپویان.
هی از عمر پربرکتش روانشاد حاج سی   دفضل الله رضازاده که بخش قابل توج 

ی صدر بازار،  ی علمیه های مدرسه یی را چه در تنهایی و چه در جمع هم حجره
گذرانده بود؛ بر این اعتقاد، راسخ  م علی بن ابیطالبدر فهم محتوای کالم اما
مصداق بارزی از دیانت و سیاست ناب یک پیشوای  بود که زندگی امام علی

ساز اسالم است که به هیچ روی، دوران جاهلیت را ندیده و  مکتب انسان
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ی قومی و قبیلگی، اشرافی، ها نظیرش، نه تنها به دور از ارزش شخصیت بی

ی متعالی یک مکتب بزرگ، ها معیارهای جاهلی است؛ بلکه از ارزشموروثی و 
 ، شخصیت او را شکل داده است. متاثر بوده و دستان نوازشگر پیغمبر رحمت

گیری جامعه مدنی در یثرب، طرح اخوت و  پیغمبری که در آغاز شکل
ها  بندد و این رسم یادگار، در حال حاضر نیز، بعد از گذشت قرن برادری با او می

به عنوان یک سنت حسنه، در روز عید غدیر میان شیعیان آن حضرت، ساری و 
جاری است. در این روز است که افراد با خواندن این عقد، برادر دینی همدیگر 

 ای اجتماعی، بر مدار والیت و امامت، خود شده و پیوندی ایمانی و همبستگی
 کنند. برقرار می

متواتر تاریخی است و به جز  ،ام علیو ام پیوند برادری میان پیامبر
 اند. منابع شیعی، بسیاری از منابع اهل سنت نیز، این واقعه را نقل کرده

 ،آن امام بزرگ و ابرمرد تاریخی است که تاکنون هزارها کتاب ،امام علی
پیرامون سجایای کم نظیرش، به نگارش در آمده است. نویسندگان مسلمان، 

اند؛ هرچند سخن  ی آن امام همام قلم زده مسیحی و گاه یهودی، در تبیین چهره
کار مشکل و  های فردی امیرالمؤمنین ی ویژگی گفتن و قلم فرسایی درباره

دون را  سختی است. اگر به توصیف جرج جرداق، دقت شود که سخن علی
توان به عظمت و عمق نگاه، و  میداند؛  کالم خالق و مافوق کالم مخلوق می

به  ی این امام همام پی برد. و به تعبیر شیخ اجل، سعدی شیرازی: ژرفای روح طی 
 1«هل اتی»جّبار در مناقب او، گفته   کند کس را چه زور و َزهره که وصِف علی

قرآن  ی ، هفتاد و ششمین سوره«دهر»یا  «انسان»که اشاره به شأن نزول سوره 
 :مجید
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َتَُُب أُ 
َ
ُُأ َسانََُُِّعَ

أ ن ِّ
يُ ُاْلأ رُُِّمِّنَُُحِّ

ُكوًراَُشيأئًاُيَُمنُأُلَ ُأُاَلبأ آیا بر » ؛ 1َمهأ
 ،«انسان زمانی از روزگار گذشت که چیزی در خور ذکر نبود؟

و به بخشی از گر ساخته  دارد و اهمیتی که در فرازهای سایر آیات، خود را جلوه
و  و صدیقه کبری فاطمه زهرا وجوه الیتناهی حضرت مولی الموحدین

 ، ارباب ایثار و قرب الهی، پرداخته است.حسنین
بها که بعد از کالم خدا و پیغمبر خدا، هیچ  ، کتابی است گرانالبالغه نهج

اب و با حالوت و در عین حال لطیف نیست. این،  نشان کتابی تا این اندازه جذ 
ات بسیار ممتاز، طرز تفکر و اخالق الهی این رادمرد  از شخصیت، افکار و روحی 

 ی قول و فعل خالص الهی، دارد. عرصه
ی او ها توان به راحتی در باب ابعاد شخصیت و اوصاف و ویژگی چگونه می
 فرمایند: می جا که پیامبر اکرم سخن گفت آن

نَّ َالرِّ »
َ
ْقاَلٌم َو يَلْو أ

َ
اٌب َما اَض أ ْنَس ُکتَّ اٌب َو َاْْلِ َاْلَبْحَر ِمَداٌد َو َاْلِجنَّ ُحسَّ
ْحَصْوا َفَضاِئَل َعلِ 

َ
بِ  یأ

َ
اَلُم یَطاِلٍب َعلَ  یْبِن أ اگر همه درختان باغ، »؛2«ِه السَّ

حساب گردد و  ها متالطم شوند و تمام دریاها مرکب و جوهر، و جن
 را ی علیها ویژگی توانند فضایل و نویسنده گردند؛ نمی ها انسان
 «کنند. شماره

 همچنین ایشان فرمودند: 
خداوند برای برادرم علی، فضایلی قرار داده که از شماره بیرون است. »

هرکس یکی از فضایل او را بداند و بدان تصریف باشد؛ خداوند 
اش را خواهد بخشید و کسی که فضیلتی را از او  گناهان گذشته و آینده

                                                           
 .1ی  انسان، آیهی  . سوره 1

 .۱۹۷ص ،۳۸ج ،بحار األنوار.  2



 شرح کرامت............................................................................................. 120
برایش  ها که از آن نوشته، اثری باقی است؛ فرشتهبنویسد؛ تا وقتی 

گوش بسپارد؛ خداوند  کنند و آن که به فضایل علی می طلب آمرزش
بخشد. هرکس  گناهانی را که به وسیله گوش دادن، مرتکب شده؛ می

نگاه کند؛ گناهانی را که به وسیله چشم  در فضیلت علی ای هنوشت
 «دهد. انجام داده است؛ مورد آمرزش قرار می

ت تمام، به هدف برقراری عقد اخوت میان مرحوم سی   دفضل الله، با دق 
در طول  ی پیامبر ترین دغدغه داشتند که: مهم مهاجران و انصار، اشاره می

حیات نورانی خود، برقراری عدالت اجتماعی و چگونگی پیاده سازی آن بود؛ به 
آوری که  ی سخت و تابها ویژه در دوران استقرار در مدینه، پس از تحمل سال

ه برای ابالغ پیام الهی سپری کردند و برای استقرار  و توحید  « الله ةکلما»در مک 
 کلمه، چه آزارها که تحمل نمودند.

ست که از یک سو ا ی پدیدار گشتن و گسترش عدالت اجتماعی، آن الزمه
ان آحاد پیوندهای دوستی و قرابت می ،تضادهای طبقاتی برافتد و از دیگر سوی

، بقا و پایندگی عدالت اجتماعی «العدل تابع للمحب»مردم ایجاد شود. چرا که 
و تعمیم و گسترش  ها و دشمنی ها و کینه ها در یک جامعه، نیازمند رفع کدورت

دوستی و محبت و برادری میان آحاد آن جامعه است و چنانچه دوستی و برادری 
برقرار باشد و روابط میان افراد مبتنی بر محبت و بر مدار برادری دینی و قرآنی 
قرار گیرد؛ عدالت اجتماعی، پدیدار شده و موجب استحکام و بقای جامعه 

 شود. می
کیدآن مرحوم،  های پیامبر گرامی  ها و مجاهدت که تمامی تالش داشتند تأ

ی معرفتی افراد و چه در روابط مبتنی  ، زدودن هرنوع شر ، چه در حوزهاسالم
بر معیارهای جاهلیت، بود و بنابراین ایجاد پیوند اخوت و برادری میان 
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 :ی شریفه ی مسلمانان، حسب آیه

كُونَُُإَِّنَما أُمؤأمِّ َوة ُُال لُِّحواُإِّخأ صأ
َ
َُُفَأ َخَويأُم ُأَُبيأ

َ
ُلََعلَُم ُأُالَِلََُُواَتُقواُأ

ی مؤمنان با هم برادرند؛ بنابراین  جز این نیست که همه »؛1تُرأََحُونَُ
و اختالفات  میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید،  ها ]در همه نزاع

 .«و از خدا پروا نمایید که مورد رحمت قرار گیرید
، برای ایجاد مدینه  ای است که  ی فاضله یک دستور الهی و یک ضرورت تام 

 ترین الگو و سرمشق برای جامعه بشریبزرگترین تمدن تاریخ و تأثیرگذارمنشأ 
 خواهد شد.

ت و  دفضل الله رضازاده، با بهره داشتن از استغنای روح محب  مرحوم سی 
توان عدالت را ایجاد  می ای همعی افراد، معتقد بودند در جا دوستی نسبت به همه

ت و دوستی و  و برقرار کرد؛ که روابط میان افراد جامعه و حاکمیت، مبتنی بر محب 
ت باشد. یک دولت، برای استقرار مبانی درست و عمیق عدالت اجتماعی،  ُاخو 
نیازمند پیوندهای مستحکم دوستی میان اجزاء قدرت و سطوح مختلف جامعه و 

و مسلک و عقیده و مرام است، و قوام و دوام یک اقتدار مردم در هر طبقه 
در صدر  سیاسی، بستگی تام  به نوع ارتباط با جامعه خودش دارد. پیامبر

را در عمل، ایجاد و به عنوان الگو و سرمشق، بنیان تزلزل  ای هاسالم، چنین مدین
ی اخوت، دو  ناپذیرش را بر مدار دوستی و محبت و اخوت و ُود  قرار دادند؛ جاده

طرفه است و چنانچه براساس دستورات الهی و نص صریح آیات، اجزاء و روابط 
فی ما بین مردم و حاکمیت بر مدار آن شکل گیرد؛ جهان، شاهد مدلی برای 

ی حاکمیتی تفاوتی عمیق خواهد ها ی جامعه خواهد بود که با دیگر شیوه اداره
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 داشت.

مبنای مشروعیت و مقبولیت  معتقد بودند کهاالسالم رضازاده،  حجت
، دوستی با مردم و محبت به خلق ی اسالمی کارگزاران و مسئولین جامعه

اش، بر این صراط و راه، با مردم بودند و با آنان  خداست و در طول حیات نورانی
زندگی کردند و استقرار کلمه توحید را در توحید کلمه و محبت  با خلق خدا 

 دانستند. می
دفضل الله رضازاده، خود شاگرد مکتب والیت و وصایت مرحوم حاج سی  

، بودند و روزی از عمر پر برکت خود را امام بحق بعد از پیامبر گرامی اسالم
ص و غور در کالم نورانی حضرت امیر البالغه نهجی  بدون مطالعه  و تفح 

و تدقیق اند؛ بسیار قابل دقت  داشته البالغه نهجیی که به ها گذراندند. حاشیه نمی
 سار عظمت روح و کالم و قلم آن حضرت هایشان در سایه نظر است برداشت

ل و تحسین.  بسیار در خور تأم 
ر از یک عمر مجاهدت علمی در  آن مرحوم با دقت و باریک بینی  متأث 

  سخن فرمانالبالغه نهجی  مطالعه
و دستورات سیاسی و اداری امام  ها ، سر 

را در مکاتبات با کارگزاران نظام پس از تقوای الهی، فارغ از هرگونه  علی
کیدمرزبندی،  ت تأ با شهروندان  حوزه امارت خود  بر مهرورزی و دوستی و محب 

کیددانستند و بر این اصل و نکته،  می امارت »داشتند که امارت بر مردم،  تأ
ی تامین حکومت را در  فلسفه. به بیان دیگر، «امارت استیالء»است؛ نه  «استکفاء

خدمت به مردم و اجرای عدالت اجتماعی دانسته و در زندگی شخصی و روابط 
 کردند. اجتماعی خود نیز بر اساس این عقیده و مرام، رفتار و عمل می

ای که ناشی از یک عمر ممارست با  حجت االسالم رضازاده، با روشن بینی
و دیگر منابع، مستندًا موجود است؛  غهالبال نهجکه در  های امام علی اندیشه
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ها، این نکته  ها و نامه در خطبه داشتند که در متن کالم امام علی بیان می

ی  ی اجرای سیاست و شیوه پدیدار است که محور اساسی گفتمان  امام در نحوه
حکمرانی، دوستی و مالطفت و مهربانی با مردم و نفی هرگونه خشونت و ظلم، 

ترین شاخصه و هدف  دقیق الزامات  عدالت اجتماعی بوده و مهمو اجرای 
ت  معطوف سیاست، منطق حکمرانی امام علی بن ابیطالب ، دوستی و مود 

سار رضایت عموم مردم  مت انسان و جامعه است و در سایهبه رضایت و سال
ی  توان انتظار داشت که همبستگی اجتماعی، تقویت شده و جامعه جامعه می

ت و که متأثر از اتخاذ سیاست را بتنی بر رضایت عمومیسالم م هبردی مود 
 قوام یابد. شکل گرفته و دوستی و عدالت است

ب بر این نکته سی   ده یاد حجت االسالمزن کیددفضل الله رضازاده، مرت   تأ
آن چنان بلند و دست نیافتنی  کردند که عظمت و قداست حضرت علی می

زندگانی و کنکاش در فضایل و مناقب آن  است که بررسی ابعاد گوناگون
فراوانی صورت  از سوی مسلمانان و غیر مسلمانان، هرچند به ،حضرت

  توصیف و تعریف، همه
جانبه و فراگیر ادا نشده است و  گرفته، همچنان حق 

شخصیت این امام را کسی، جز خدا و پیامبر نشناخت؛ زیرا در طول تاریخ 
بدین مرتبه، ظهور نکرده است که مجمع عالی حیات بشری، هیچ گاه مردی 

 ترین صفات و فضایل باشد.
دفضل الله رضازاده،ارادت خاصی به شخصیت سترگ ابن ابی مرحوم سی  

الحدید داشتند و به طور مرتب قصاید علویات سبع او را مرور و با خود نجوا 
ش نقش ای تازه و بدیع در ذهن کردند و با هر بار مرور بر قصاید، نکته می
بست؛ ایشان ابن ابی الحدید را حکیمی اصاولی، ماورخی گرانمایه، محققی  می

دانست و علیرغم وجود تفاوت در عقاید، او را  دست می چیره ای نامی و نویسنده
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ز خود دستی هرچه تمامتر با قلم سحرآمی انسانی واال که به خوبی و چیره

ی اکید داشتندکه  نمود و توصیه میانگیزد، معرفی  میای را بر اعجاب هر خواننده
البالغه، شرح ابی الحدید را باید با دقت، مطالعه و  نهج به موازات مطالعه شروح

ی او را در قصاید علویات سبع اوکه بالغ بر سیصد و نود بیت در  سپهر اندیشه
 مندی بود. است، به جستجو و بهره نعت و منقبت حضرت امیر

خواندن فرازهایی از قصاید او در نعت و منقبت بارها مشاهده شده که با 
 گردید. اشک از دیدگانش جاری می حضرت امیرالمومنین علی

رض فای لااهُ  ماان ياا
َ
 مناازٌل  قلباای أ

 
 

حب والمساَتربُع    نعم المراد الرَّ
 أهواَك حتی فی حشاشاة ُمهجتای 

 
 تلاذع و هاواك علای َتشبُّ  ناٌر  

ن نفساای تکاااُد  و 
َ
 صاابابةا  تااذوَب  أ

 
 يتطّبااُع  کمان ل طبعاااا  و ُخلقااا  

ای آن که در سرزمین دل من منزل داری و ]براستی  سرزمین دل من ]برای  
 تو  چه نیکومنزل و فراخ مرغزاری است؛

دوست دارم تا جایی که آتش عشق تو، در قلب بیمار و نیمه جان من،  را تو-
 سوزاند؛ کشد وآن را می شعله می

این عشق ذوب شود؛ عشقی که برخاسته از نزدیک است که جان من در -
 سرشت وطبیعت وجود من است؛ نه چون عشق کسانی که به تکلف و تظاهر

 ورزند. محبت می
خواند و در  ی ششم ابن ابی الحدید را مرتب می آن مرحوم این فراز از قصیده

 ریخت؛ خلوت خویش اشک می
 ماا کانات  لاو ل حیادر  والله

 
  

 
 

يه جمع ول نیاالّد    مجمع البر
 
 

ئت  من أجله ُخِلَق الزمان وضوِّ
 

 شهٌب کنسَن وجّن لیٌل أدرُع  

 جمع هیچ مجمعی خالیق را و نبود دنیا نبود، حیدر اگر به خداقسم،- 
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 کرد؛ نمی
 های پنهان شونده شهاب اوست که زمان آفریده شده است و به خاطر- 
 گیرد. تاریکی شب عالم را فرا می و درخشند می

طواف  زیارت و پس از نجف اشرف، مواقع تشرف به عتبات عالیات و در 
 کنار ها در آن مرحوم، ساعت ،مضجع شریف مولی الموحدین امیرمومنان

باالی  در مدح آن حضرت سروده و ضریح به اشعاری که ابن ابی الحدید در
 ی نغز را آن چکامه و ایستاد به ادب تمام می گنبد حک شده است، در ضریح،

 ریخت؛ اشک می و کرد لب زمزمه می زیر
 لااه فقاال الغااری جئاات ان باارق  يااا

 
 بارضااک مااودع؟ ماان تعلاام اتااراک 

 بعااده و الکلاایم عمااران اباان فیااک 
 

 يتباااااع احماااااد و يقفاااااه عیساااای 
 بل فیک جبرئیال ومیکائیال واسارافیل 

 
 اجمااااااع المقاااااادس والمااااااالُ  

 جاللااه جاال اللااه نااور فیااک باال 
 

 يلماااع و يستشاااف البصاااائر لاااذوی 
 فیاک الوصای فیک المام المرتضای، 

 
 النااازع البطاااین فیاااک المجتبااای، 

 عاان الموجااود العااالم ضاامیر هااذا 
 

 المساااتودع وجاااوده سااار و عااادم 
 جاعاال انااک قلاات حاادوثک لااول 

 
 المساااتنزع الرواح فااای الشاااباح و 

 باساااط اناااک قلااات مماتاااک لاااول 
 

 العطاااااااء فاااااای تقاااااادر الرزاق 
  

 ... زمین فقط پنج تابستان
 عدالت تن دادبه 

 و سبزی این سالها
 ی آن جویبار بزرگ است تتمه

 ای پهناوری که
 عشق و شمشیر را به یک بستر آوردی!

 تواند بداند دنیا نمی
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 1که تو کیستی ...

 د و دعاتهّج 
د دائم، قرائت زیارت عاشورا همراه با اقامه آداب آن،  ی نماز شب و تهج 

کبیره و همچنین حدیث شریف  ی هازجمله زیارت جامع خواندن زیارات و ادعیه
دفضل اللهی کاری ایشان بود.  در برنامه کساء ی  صحیفهدر ُانس با  مرحوم سی 

دالقرآن، زبور آل   اخت سجادیه مأنوس بود و دعا و :بیت و انجیل اهل محم 
ان و فراخواندن اوستکه عرض نیاز به درگا نیایش را   برد. نمیاز یاد  ه خداوند من 

دانست و نه چیز  «سوی خداوند فراخواندن خویشتن به »واقع، دعا را باید  در
 تر است: دیگر؛ زیرا او از رگ  گردن به ما نزدیک

قأَرُبَُُوََنأنُُ
َ
َورِّي َُُِّحبأ ُُِّمِّنُأُإَِِّلأهُُِّأ

أ های  و ما به او از رگ گردن و رگ»؛2ال
 «.میتر كیخونش، نزد
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فرماید:   در جای دیگر می

نََُُواعألَُموا
َ
َََُُيُوُلُُالَِلَُُأ أَمرأءُُِّبَيأ بِّهُُِّال

د که خدا ]طبق یو بدان»؛1َوقَلأ
ر ، م قدرت بالغه ان یان مرد و قلب او ]میاش به گرفتن آثار از هر مؤث 

شود و  ل مییمان و کفر  حاینفس و صفاتش از حب  و بغض و ا
گردآوری سوی او  ی شما ]در آخرت  به افکند و همه ی مییجدا
 «.دیشو می

 

 تر از من باه مان اسات دوست، نزديک
 

 تر که من از وی دورم وين عجب 
 او کااه گفاات تااوان کااه بااا کاانم؟ چااه 

 
 

 2مهجااورم ماان ،و ماان کنااار در 
؛ تر است که از ما به ما نزدیک  سوی کسی  ما با فراخواندن خویش به 

به جانب او  شده استکه از یار سرمدی دور  را« خود  خویشتن»کوشیم تا   می

                                                           
 .24 ی آیه انفال،ی  . سوره 1
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تناسب   است و این ماییم که به« حاضر  هماره»و « حضور  مطلق»فراخوانیم. او، 

 هایمان، از او غایبیم:   ها و غفلت مراتب سرگرمی و به 
 را تااو کاانم تمّنااا کااه ز دل ای   رفتااه کاای

 
 نهفته که پیدا کانم تاو را ای  بوده کی 

 ای کااه شااوم طالااب حضااور  غیباات نکاارده 
 

 1ای که هويدا کنم تاو را  پنهان نگشته 
 در قرآن کریم فرموده است:  خداوند تبار  و تعالی 

لََكَُُوإَِّذا
َ
بَادِّيَُسأ ُُعِّ َُُعن ِّ ِّ

ُُفَإِّن  يُ ُُقَرِّي   سِّ
ُ
َوةَُُأ َُُدعأ َُدََعنُُِّإِّذَاُاَلاعِّ

يبُوا تَجِّ يَسأ
ُُفَلأ كُواُلِّ ُؤأمِّ َُُوِلأ چون بندگان من از تو  و»؛2(يَرأُشُ ونَُُلََعلَُه ُأُبِّ

دعای   کم.یی من بپرسند ]بگو که  من حتمًا ]به همه  نزد درباره
کنم. پس دعوت مرا  دعاکننده را هنگامی که مرا بخواند اجابت می

 «.ابندید که راه یمان آورند؛ شایرند و به من ایبپذ
ه که می ، در «ویاد خدا بودن و دعا کردن به درگاه ا»دانیم این شوق به  و البت 

شود  حقیقت، لطفی است که از طرف ذات اقدس الهی، بر دل کسی عارض می
و تو گویی خداوند متعال، به شنیدن صدای بندگانش در خواندن  خدایشان و 

ه دادن  قلب و ذهن به یاد خدا، از خود بنده، مشتاق تر است! ببینید این لطف  توج 
 جلوه کرده است: مدام حضرت دوست به بنده، چگونه در ادب فارسی،

 

 کااارم در همیشااه فااارغ، تااو ز کااار ناایم
 

 لحظه تو را من عزيزتار دارم لحظه که 
 سااالطنتم آفتااااب و مااان پااااک ذات باااه 

 
 به لطف باردارم نگذارم؛ را تو من که 

 دهاام نااور خااويش ز شااعاعات را تااو ر  
 

 خاارم به ده انگشت مغفرت را تو سر 
 رضاساات آساامان باار عناياات، اباار هاازار 

 
 باارم سارت بار ابار، آن از بباارم اگار 

 تیمااارت بااه ماان لطااف میااان اساات ببسااته 
 

 تیمااارم و وصااال برکاااِت  ديااده کااه 
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 جوشااد می مهاار بااه شااافی، شااربت هاازار

 
 از آن شاابی کااه بگفتاای بااه ماان کااه 

 بکشاام نااوت ساارمه تااا کااه پاایش بااه بیااا : بیمارم
 

 روشن باشی به فهم اسارارم چشم که 
يغ آيد؟ز خاِص خاِص خودم    1اغیارم ... دستگیر َکَرم، کماِل  از که  لطف، کی در

 های غیبت ماست از حضور او؛ فراخواندن دعا و نیایش، برافکندن  پرده
گفتن با او، زاری به درگاه او، درخواست از او،  خویشتن است برای سخن

 او. ی بردن به او، سر نهادن به دامان مهر او و امیدبستن به رحمت گسترده پناه
دفضل اللهمرحوم  ی اهل بیتی، قبل از  ، بنابر تربیت دقیق قرآنی و سیرهسی 

د بود و در میانهدیگران، خود، عام   ه بر دعا و تهج  های  ل  به دعوت مردم به توج 
 ،، علیتلی ایمان و عدا شب، همچون مراد معنوی خود، بزرگمرد عرصه

ع و درخواست می ی اشکبار، به پیروی از آن شد و با چشمان تمام وجودش، تضر 
 خواند که: امام همام می

ُهمَّ اْغِفْر لِ » ْعَلُم ِبِه ِمنِّ  یاللَّ
َ
ْنَت أ

َ
ُهمَّ  ی، َفِإْن ُعْدُت َفُعْد َعلَ یَما أ ِباْلَمْغِفَرِة، اللَّ

  یاْغِفْر لِ 
َ
ُهمَّ اْغِفْر لِ یَو َلْم َتِجْد َلُه َوَفاءا ِعْنِد  یُت ِمْن َنْفِس يَما َوأ ْبُت  ی، اللَّ َما َتَقرَّ

ُهمَّ اْغِفْر لِ یُثمَّ َخاَلَفُه َقْلبِ  یَك ِبِلَسانِ یِبِه ِإلَ  ْلَحاِظ َو َسَقَطاِت  ی، اللَّ
َ
َرَمَزاِت اِْل

َساِن  ْلَفاِظ َو َشَهَواِت اْلَجَناِن َو َهَفَواِت اللِّ
َ
 2«. اِْل
خدایا! از من درگذر در مورد آنچه از من، بدان داناتری؛ و اگر بار »

 دیگر به آن بازگردم؛ تو هم به بخشایش بازگرد.
خدایا! آنچه از اعمال نیکو که تصمیم گرفتم و انجام ندادم؛ بر من 

 ببخشای. 
 خدایا! ببخشای آنچه را که با زبان به تو نزدیک شدم ولی با قلب، آن را
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 تر  کردم.

 مورد های بی فایده و خواسته آمیز و سخنان بی های اشارت خدایا! نگاه
 «های زبان را دل و لغزش

د دائمی  ایشان بر سیما، رفتار، سکنات و حاالتش، کاماًل هویدا  آثار تهج 
که  کردن با خالق خود را ازی و خلوتبود. او معتقد بود نماز شب، درس خودس

نماز شب، »گفت  آموزد. همچنین می  به انسان می یازهای فطری انسان استاز ن
 «.لم، برای انسان دارد: دنیا، برزخ و قیامتتأثیر بسزایی در هر سه عا

 ای دارد و در زندگی شخصی،  ستردهباید دانست که نماز شب، ابعاد گ
اجتماعی و سیاسی انسان و در باطن و ظاهر انسان و رفع مشکالت و گرفتاری 

 او، تأثیری فراوان دارد: 
قِّ ُِّ
َ
نََُُوُزلًَفاُانلََهارَُُِّطَرَفُُِّالَصَلةََُُوأ ُُإِّنَُُاللَيأ ُُِّمِّ ََسكَاتِّ َُُاِلأ ُُيُهأبِّبأ ُالَسي ِّئَاتِّ
َِّكُ َرىَُذل ِّذَلاكِّرِّينَُُذِّكأ ل

که  -ل شب یو نماز را در دو طرف روز و اوا»؛ 1
ل روز، و ظهر و  ی نیمهبرپا دار ]نماز صبح را در  ك روز استینزد او 

ل شب بخوان  که یدوم آن، و مغرب و عشا را در اوا ی نیمهعصر را در 
ن، تذکری است برای یبرد. ا ن مییها گناهان را از ب کیین، نیقی به
 «.ادکنندگانی

 فرمودند:  رسول خدا
َهاریَمْن َکُثَرْت َصاَلُتُه ِباللَّ » هرکه بیشتر نماز شب »؛2«ِل َحُسَن َوْجُهُه ِبالنَّ

 «.بخواند؛ هنگام روز زیبا و نورانی است
 نیز فرمود:  جعفر صادق  امام
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ح، وتدر الرزق، يب الر یل تحسن الوجه وتحسن الخلق، وتطیاللصالة »

نماز شب، صورت را زیبا »؛1«ن، وتذهب بالهم وتجلو البصريالد یوتقض
کند؛ رزق را زیاد و قرض را ادا   و ُخلق را نیکو و انسان را خوشبو می

 .«دهد   سازد و چشم را جال می  کند؛ اندوه را برطرف می  می

مستحبی، نماز شب از فضیلت بیشتری برخوردار است و در در بین نمازهای 
کیدی آن،  قرآن کریم درباره  و سفارش بسیاری شده است.  تأ

 فرماید:   می خدای متعال به پیامبرش
نَُ نُأَُعَسُُلََكُُنَافِّلَةًُُبِّهَُُِّفتََهَج ُأُاللَيأ َُُِّومِّ

َ
َُمَقاًماَُربلَكَُُيبأَعثََكُُأ

ای از شب را برای آن ]تالوت قرآن و  پارهای رسول ما! »؛2ََمأُموًدا
ای افزون برای تو  فهین  وظیدار باش؛ ]که ایی شب  ب خواندن نافله

ش ]مقام ی]است ؛ باشد که پروردگارت تو را به مقامی درخور  ستا
 «.زدیشفاعت  برانگ
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داده  طور مطلق و بدون قید و شرط، به حضرت رسول به« مقام محمود»

 به هرگونه حمدی، به این مقام را از هر حامدی و نسبتشده است. خداوند 
عطا کرده است. یعنی هرگونه حمدی از هر حامدی به هر  پیامبر اکرم

ق گیرد؛ آن حمد درباره ی آن حضرت است و آن مقام محمود از آن   محمودی تعل 
 است. الشأن اسالم   پیامبر عظیم

ری دردمند و دلی سوخته، شود؛ که با خاط  آن نمازی مقبول درگاه حق می
 خود را فقط در محضر خدا ببیند و او را تسبیح کند. ،اقامه شود و انسان

 خوشا نماز و نیاز کسی که از سِر درد
 

 1به آِب ديده و خون جگر طهارت کارد 
يستی و قناعت   ساده ز

ریزی دقیق،   رغبتی به ظواهر و زخارف دنیا، نظم و برنامه زیستی، بی ساده
یت  و مراقبت کامل در انجام امور معیشتی و قناعت و مناعت طبع  جد 

به و پا   ی هاش، سرلوح زدنی مثال  بود. آن مرحومحیات طی 
 کاس باه نماناد برادر  ای جهان

 
ين    جهااان اناادر دل   بااس و بنااد آفاار

 دنیاا و پشات ُملک بر تکیه مکن 
 

 که بسیار کس چون تو پرورد و کشت 
 پااک جااِن  کناد رفتن آهنگ چو 

 
 2چه بر تخت مردن، چه بر روِی خاک 

 یا: 
 نانی گر خورد مرد خدا  نیم

 
 دگر  بذل درويشان کند نیمی 

 ملک اقلیمی بگیرد پادشاه 
 

 3دگر همچنان در بند اقلیمی  
 قال الله تعالی:  
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َ َُُمنُأ ًاَُعمِّ نُأَُصاِلِّ وُأُذََكرُ ُمِّ

َ
نأَثُُأ

ُ
نُ ُوَُبوَُُأ يِّيَكَهُُُُمؤأمِّ َُطي ِّبَةًَُُحيَاةًُُفَلَكُحأ

يَكَُه ُأ زِّ َرُب ُأَُونَلَجأ سأ
َ
َسنُُِّأ

حأ
َ
ا زن، یهر کس از مرد » ؛1َيعأَملُونَََُُكنُواَُماُبِّأ

د یترد مان داشته باشد؛ پس او را بییکه ا ك انجام دهد درحالییعمل ن
م داشت و ]در آخرت  یای زنده خواه زهیا  به زندگی پاکی]در دن

 «.م دادیار خوبشان خواهیهای بس عملپاداششان را در برابر 
به را  ران، حیات طی  اند. قناعت،   دانسته« قناعت در دنیا»بسیاری از مفس 

اند که خداوند تعالی، پنج چیز را به   پایان، و بزرگان چه نیکو گفته  گنجی است بی
ت اندر معصیت، هیبت اندر »پنج جای، به عدل بنهاد:  ت اندر طاعت، ذل  عز 

قناعت، « حکمت اندر شکم خالی و توانگری اندر قناعت. قیام شب،
آنچه هست.    شدن است به نیاز  ناکردن است آنچه در دست تو نیست، و بی  طلب

 همان قناعت است. زیر ی ی مبارکه در آیه« رزق َحَسن»مراد از 
  کو یها را روزی ن حتمًا خداوند آن»؛2َحَسكًاُرِّزأقًاُالَِلُُُلرََيأُزَقكَُه ُُ

 «.داد خواهد
ترین نیاز انسان معاصر  مندی، مهم یقین، کسب آرامش و احساس رضایت  به

ع ل  طلبی است. دنیازدگی و تنو  طلبی و  ، خودخواهی، تکاثر، افزون  خواهی ، تجم 
فردگرایی، سستی روابط انسانی را رقم زده و احساس تنهایی، اضطراب و 

کرده است. در چنین وضعیتی، قناعت  ها چیره  افسردگی را بر زندگی انسان
تواند آرامش را برای انسان به ارمغان آورد؛ آرامشی که موجب  ضمان  سالمت   می

 جامعه است. و امنیت فرد و
قناعت، رفتاری  ،در مکتب علوی و نگاه اخالقی حضرت امیرالمؤمنین
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قناعت، اخالقی و کارگشا برای رهایی از رذایل اخالقی است. در نگاه ایشان، 

شود. آن حضرت   ی کفایت و رفع نیاز انسان، تعبیر می مندی از دنیا به اندازه  بهره
 فرماید:   در باب انسان  قانع، می

َعِة، َو »  َخْفَض الدَّ
َ
أ اَحَة َو َتَبوَّ َمِن اْقَتَصَر َعَلی ُبْلَغِة اْلَکَفاِف َفَقِد اْنَتَظَم الرَّ

َصِب َو  ْغَبُة ِمْفَتاُح النَّ َعِب یَمِط  الرَّ ی کفایت  که به اندازه کسی »؛1«ُة التَّ
خاطر شود.  زندگی، از دنیا بردارد؛ به آسایش دست یابد و آسوده

 «. که دنیاپرستی، کلید دشواری و مرکب رنج و گرفتاری است درحالی
از مظاهر این  ی کفاف و رفع  نیاز آدمی  مندی به اندازه  اساس، قناعت، بهره  این بر

ه به دنیا بیش از حد نیاز، رسیدن  به آستانه جهان است ی دنیاپرستی است  و توج 
 سازد.   ی مظاهر  این جهانی می کند و بنده که این مرحله، انسان را گرفتار خود می

دفضل الله رضازاده، بر مرزهای بین زهد منفی و مفهوم  روانشاد حاج سی 
طلبی و   دلیل راحت هایی را که به  واقعی قناعت، وقوف کامل داشت و انسان

ی خود ساخته و  تعبیری زهد منفی را پیشه خودخواهی، از دنیا فاصله گرفته و به
نوعی   دانست که به  اند؛ افرادی ناتوان می ، این شیوه را برگزیده«قناعت»نام  به

 اند.  احساس حقارت در شخصیت خود شدهدچار 
حال، حتی  فرد ایشان، این بود که همیشه و در همه های منحصربه از ویژگی

ت بودند و اعتقاد راسخ داشتند  س  به لباس روحانی  هنگام خواب و استراحت، ملب 
م اسالم»که  ن  رسالت  نبی مکر 

و برای  ،ی هدی و ائمه این لباس، مبی 
ی خدمت به  حال باید آماده ت. بنابراین، همیشه و در همهانجام وظیفه اس

 باشیم. شریعت و مکتب حضرت امام جعفر صادق

                                                           
 .371حکمت البالغه،  هجن. 1



 135 ................................................................................................... مزارات

 مزارات
جا که دین  ی دینی مسلمانان، زیارت است. از آنها از جمله مناسک و آئین

 :مبین اسالم به حسب
ينَُُإِّنَُ  ِّ كأ َُُال  َلمُُُالَِلُُِّعِّ ِّسأ

که همه پیامبراْن مسلمًا دین  ]واقعی »؛1اْلأ
غ آن بودند  نزد خدا، اسالم است  .«ُمبل 

 « .اسالم برتر است و برتر از آن نیست»؛2«هِ یعلی علَ يعُلو ول ياْلسالُم » 
زندگی   ی جوانب مکتبی جامع بوده و در دو ساحت ایمان و عمل، به همه

 ی ابعاد دنیایی و آخرتی، فردی و اجتماعی، جسمی و روحی و انسان و همه
ی اجرایی تدوین کرده است. در این راستا  ه کامل کرده و برنامهعاطفی توج  
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موضوع زیارت، مسئله بسیار مهمی است که عالوه بر تأثیرات انکارناپذیر آن بر 

جسم زائر، بر ساختارهای فرهنگی و اجتماعی نیز تأثیر داشته و  سالمت روح و
ی می ،اجتماعی و هنجارهای ها باز تولید ارزش به عنوان مبادی    شود.  تلق 

واقعیت آن است که زندگی اجتماعی بشر، بدون نماد و نشانه و سمبل، 
ی سطوح هویت  ترین الیه در خارجی ها امکان تداوم ندارد. نمادها و سمبل

ف  بخش عظیمی از باورها و اعتقادات نهفته ی آن جامعه  فرهنگ یک جامعه، معر 
ترین الیه و در عمق و ژرفای یک  در مرکزیباشند که آن هم به نوبه خود  می

ت از سطوح محافظی و مناسک و قهرمانان  برآمده از  ها ای از جمله آیین هوی 
شود. بر این پایه،  ی مرکزی هوی ت فرهنگی، محافظت و پاسداری می هسته

 .توان سراغ گرفت که نمادین و رمز آلود نباشد ای از زندگی انسان را نمی عرصه
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بع و اجتماعی است و الزمه از آن جا ی زیست  که انسان موجودی مدنی الط 

با سایر کنشگران  ای هاش، تعامل و تبادل فکری و اندیش و حیات اجتماعی
ی فرآیندی این ارتباط و تعامل، برای زیست ها اجتماعی است؛ باید به حلقه

رمز و  جهانی دست یازد و از نمادهایی مانند زبان، خط، کتابت، اشاره، ایما،
و رازها و رمزها در ساختارهای اجتماعی   ها نشانه بهره جوید. نمادها و نشانه

ال و تأثیرگذار دارند و چنانچه آدمی بخواهد با  انسان، حضوری پررنگ و فع 
ی فراگیر  دیگر را نیز در  و فهم ها دنیای پیرامونی خود، در تعامل بوده و جهان

سد و بفهمد؛ تا بتواند بهتر با دنیای خارج خود نماید؛ بایستی این نمادها را بشنا
در تعامل و تبادل باشد. رویکرد کارکردهای نمادها در زندگی، مبتنی بر انسجام 
ت فرهنگی است که  ق  افراد یک جامعه به یک هوی 

بخشی، و بیانگر پایبندی و تعل 
نمادها، به  آنها را بازآفرینی کرده و با ارتباط معنادار و هویت بخشی با رازها و

ت  فرهنگی خود، ادامه  ای هی حیات دهد. هر نماد و نشان پویایی و پایداری هوی 
ق و احساس وابستگی به فرهنگ و  در عرصه   تعل 

ی  حس 
ی فرهنگ، تجل 
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خاص است. تکرار  ارتباط  با نمادها به صورت روزمره، دارای بار   ای هجامع

ت  اجتماعی افرا ی بوده و هوی   .کند د را تقویت میمعنایی خاص 
اند؛ که در بسیاری از مواقع برای  ها چنان با فرهنگ، عجین شده نمادها و نشانه

ای جز فهم نمادهای آن نیست. به تعبیر دیگر، هرچه  در  و فهم یک فرهنگ، چاره
های گوناگون مورد بررسی و  بیشتر نقش نمادها را در زندگی مردم، در فرهنگ

بیشتر به ضرورت  در  و بازآفرینی و رمزگشایی مفاهیمی که دهیم؛  واکاوی قرار می
 بریم. در نمادها نهفته است؛ پی می

و قهرمانان و  ها و مناسک و وقایع، شخصیت ها ، با آئینها نمادها و نشانه
ر از نوع نگاه و جهان  هستی شناسی مردمانی ها ُاسوه ی یک جامعه، گره خورده و متأث 

 معنادار شدن زندگی و زیست اجتماعی خود، به وجود دارد که فرهنگی را برای
ت یابند و آورده تی در روح و روان برسند. و در گذر آرامش   اند. تا هم هوی  هم به امنی 

های متعدد  ، توان  تولید سرمایهها ی معناداری با نمادها و نشانه حاصله از رابطه
 اجتماعی داشته باشند.

های مردمان یک جامعه به مبانی جهان بینی  نگرشبر این پایه، هرچه باورها و 
های  حاصله از چنین معرفتی، در  تر باشد؛ نقش  نمادها و نشانه توحیدی، نزدیک

رتر است.  ایجاد امنیت و آرامش و معنادار شدن زندگی بهتر و سعادتمندتر، مؤث 
مشارکتی، در زندگی اجتماعی بشر، ابزار تفاهم، کارکرد  ها کارکرد نمادها و نشانه

انسجام بخشی، تعیین موقعیت و منزلت اجتماعی افراد در یک جامعه از حیث 
خاص، یادآور حوادث و رخدادهای گذشته تاریخی یک  ای هتعلق به قشر و طبق

ق خاطر یک  ی ملت بوده و بیانگر پایبندی و دینداری افراد یک جامعه، نشانه تعل 
 ی تاریخی روشن است. نهملت و افراد جامعه به یک فرهنگ، با پشتوا

 :که یادش آرام بخش دلهاست -یی، ارتباط با خدا  در سپهر چنین انگاره
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َلُ
َ
رُُِّأ

كأ ُلُالَِلُُِّبِّهِّ َمئِّ   1.الأُقلُوُبُُتَطأ
ی معرفت ها ی مذهبی به عنوان نمادها و نشانهها از طریق حضور در مکان

 و صالحین، ابرار ی وحیانی و همینطور زیارت ائمه هدی شناختی حوزه
باشد. این جریان  معطوف  به قدرت  ها ی بیمار انسانها تواند شفابخش دل می

ی اصیل ها ی کامل، انسان وامانده را برای بیدار شدن  ارزشها معنوی الهی انسان
انسانی در وجودش و حاکمیت روح بندگی و آرامش قلب، به سوی خود 

 اصل گردد.کشد تا آرامش و اطمینان قلبی از زیارت، ح می

در زیارتگاه، ارتباط قلبی  ی اطهار  هبا اعتقاد به حیات و حضور  ائم   ،زائر
 کند. پیدا کرده و احساس آرامش می

ف، اوراد و اذکاری را با خود نجوا   :کند میاو با ایمان قلبی برای آداب َتشر 
ُهمَّ ِإنِّ » رِ  یاللَّ ْعَتِقُد ُحْرَمَة َصاِحِب َهَذا اْلَمْشَهِد الشَّ

َ
َبِتِه، َکَما یَغ  یِف فِ يأ

ْعَتِقُدَها فِ 
َ
نَّ َرُسوَلَك َو ُخَلَفاَءَك َعلَ  یأ

َ
ْعَلُم أ

َ
ْح یَحْضَرِتِه، َو أ

َ
الُم، أ اٌء یِهُم السَّ
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وَن ي، َو یْسَمُعوَن َکالمِ ي، َو یَرْوَن َمَقامِ يْرَزُقوَن، يِعْنَدَك  خدایا، »؛1«یَسالمِ  ُردُّ

من احترام صاحب این زیارتگاه شریف را در غایب بودنش، باور دارم؛ 
دانم که رسولت و جانشینانت درود بر آنان  و می که در حضورش، چنان

شوند؛ محل ایستادنم را  اند و نزد تو روزی داده می همواره زنده باد
 .«شنوند را می بینند و سخنم می

های رشد و شکوفاسازی و  سالمت روان خود و زمینهموجبات آرامش و 
انی و نیروهای درونی خویش را فراهم می  سازد. تحقق استعدادهای  رب 

عمل  ای هانسان سالم، فردی است که براساس تعالیم دینی، در جامعه به گون
کند که به اهدافی که در مکتب، تبیین و در چارچوب دستورات دینی و معارف 

تدوین شده؛ دست یابد و موجبات شکوفایی  و طهارت اهل بیت عصمت
استعدادهای خدایی خویش شده و به کمال مطلوب برسد. براساس چنین 

ای، هدف و هنر انسان، رسیدن به کمال و شکوفاسازی تمام استعدادهای  انگاره
د  ذاتی و درونی خود است؛ تمامی استعدادهای ذاتی انسان که با او متول 

اعم از هوش، نیازها و  .همراه آدمی در طول حیات زندگی اویندشوند و  می
براساس  .غرایز، معنویات و الهیات، عاطفه و مهر، اجتماعی بودن و مانند آن

ی آدمی را به سمت شکوفاسازی  ای، انگیزه چنین مدل و الگوی زیستی
استعدادهای درونی خود، تحریک شده و با هر عاملی که او را در سطح ارضای 

ی  نیازهای سطوح پایین نگه داشته و از خود شکوفایی او جلوگیری کند؛ مبارزه
 نماید. جدی می

که براساس دیدگاه  دفضل الله رضازاده، معتقد بودندروانشاد، حاج سی  

                                                           
 .مفاتیح الجنان.  1
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و آن چه که او را بر مقام  ، ارزش خنثی دارد«انسان بماهو انسان»مکتب اسالم، 

های الهی و انسانی صحیح  عملی به ارزشرساند؛ التزام  میواالی انسانیت 
د و مؤمن است که به خاطر توحید،  است و لذا از این منظر، صرفًا انسان موح 

کند. از منظر ایشان، شخصیت  ایمان و تعهدش، سالمت و ارزش واالیی پیدا می
گاهی خودیابی و شکوفا  ،سالم، مبتنی بر انسان الهی است؛ انسانی که به خودآ

ی الهی درون خود، برسد و به  های نهفته ستعدادها و ظرفیتی ا شدن همه
گاه باشد و با شناخت خود و  موقعیت فردی، اجتماعی و وجودی خویش آ

ی جمعی، امکانات وجودی و اجتماعی خویش را دریافته و درصدد ها مسئولیت
 برآید. ها شکوفا ساختن آن

یی تعالیم دین اسالم، آن مرحوم، به این نکته اعتقاد راسخ داشتند که هدف غا
پرورش انسانی با شخصیتی سالم، عمیق و نیرومندی است که با شکوفایی 
استعدادهای درونی خود، در مسیر تعالی و کمال قدم بردارد و تأثیرات وجودی 

ی ارکان و شئونات فردی و اجتماعی بگذارد و در این مسیر،  خویش را بر همه
، ها که دعا، عشق به خالق زیبایی د؛ چرادعا و زیارات، جایگاه بس رفیعی دار

، جهش به سوی کمال مطلق و علم مطلق و پرواز به سوی بی نهایت و ها عظمت
ع و ناله و طلب یاری و استعانتی است  معبود الیتناهی است؛ دعا و نیایش، تضر 
که با حالت کشف و شهود، همراه شده و موجب آرامش درونی و مستمر  به دور 

 شود. سوسات میمح از دنیای
دفضل الله رضازاده به این نکته سی   ،حضرت حجت االسالم و المسلمین
 اعتقاد راسخ داشتند که انسان، فقیر است؛ 
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َهاُيَا يل
َ
نأتُ ُُُانلَاُسُُأ

َ
ُلُُبوََُُوالَِلُُُالَِلُُِّإَِّلُُالأُفَقَراءُُُأ ي ُُُالأَغنِّ َمِّ

ای مردم! »؛1اِلأ
  .«خدا بی نیاز و ستوده استشمایید نیازمندان به خدا، و فقط 

ی آدمی، ناگزیر، او  ی ضعف و ناتوانی همه جانبه و فقر ذاتی انسان به اضافه
کشاند و این احساس  فقر مطلق، او را از  نیاز می را به سمت قدرت الیزال و بی

سازد که بدون اراده و مشیت  دارد و او را متوجه این نکته می خودخواهی باز می
 گیرد. امان نمیس الهی، کاری

ت و تأمین ثروت  انسان در گذرگاه تاریخ، نشان داده است که در تضمین صح 
 :شود و به تعبیر قرآن و کسب قدرت، مغرور می

 ُ أَسانَُُإِّنَُُلََكَ ن ِّ
َغُُاْلأ َُُِلَطأ نُأ*

َ
تَغأَنَُُرآهُُُأ این چنین نیست ]که »؛2اسأ

برای اینکه خود  کند. گزار باشد  مسلمًا انسان سرکشی می انسان سپاس
 «پندارد. نیاز می بی را

 کند. نیاز احساس کند؛ طغیان می که خود را بی هنگامی 
فعالی را به انسان می این موضوع   آموزاند و او را متوجه دعا و زیارات، توحید ا 

ب االسباب، خدای قادر  اساسی  هدف  خلقت می نماید که عامل مؤثر و مسب 
 شمارد؛ در همه جا حاضر و ناظر می متعال است؛ خدایی که او را

يأَنَُماُُككأتُ ُأ 
َ
ُأ  .«و او با شماست هرجا که باشید»؛3وَُبَوَُمَعُم أ

در صورتی که شما و آنچه ]از بتان  »؛4َتعأَملُونََُُوَماَُخلََقُم ُأَُوالَِلُُ
 «.سازید؛ همه را خدا آفریده می
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رأَصادَُُِّربََكُُإِّنَُ أمِّ  .«گاه است پروردگارت در کمینتردید  بی»؛1َْلِّال
 ی مشیت او، بیرون نیست.  و اعمال و رفتار آدمی از دایره 

و به هنگام پیشامد بال و مصائب،  نیازمندی وجودی انسان در حدوث و بقا
جای تردید نیست؛ انسان بسیار عاجزتر از آن است که حتی در زمان حیات خود 

و انواع  ها خود دفع کند و در برابر بیماریبتواند در مواقعی، ریزترین موجود را از 
بیچاره و مضطر شده، خدای  ها، از خود دفاع کند؛ او در تنگناها و مهلکه ها مرگ

 خواند که: رحمان را می
يُم ُأَُمنُأُقُ أُ ُُمِّنُأُُيكَج ِّ ُُُِّظلَُماتِّ َب 

رُُِّالأ َحأ
ُعونَهَُُُواْلأ يَةًُُتََْضلًَعُُتَ أ ُأُوَُخفأ ُلَئِّ

َانَا ْنأ
َ
هُُِّمِّنُأُأ نَُُنَلَُكوَننََُُبهِّ ينَُُمِّ ُُالَشاكِّرِّ يُم ُأُالَِلُُُقُ ُِّ* كأَهاُُيكَج ِّ َُُِّومِّنُأُمِّ

ُُك 
ُ نأتُ ُأُُث ََُُكرأب 

َ
ُموَنََُأ ِّ ی  ها بگو: چه کسی شما را از تاریکی»؛2تُشأ

دهد؟ در حالی که او را ]برای نجات خود  از  خشکی و دریا نجات می
گویید  که  طلبید؛ ]و می میروی فروتنی و زاری و مخفیانه به کمک 

  نجات دهد؛ بی تردید از ها اگر ما را از این ]تنگناها و مهلکه
  و از هر ها گزاران خواهیم بود * بگو: خدا شما را از آن ]سختی سپاس

ا  باز شما به او شر  می میاندوهی نجات  ورزید ]و به  دهد ]ام 
 «گرایید.  ناسپاسی می

 شااااد دود تجلاااای نااااور آن ،آخاااار
 

 شااااااد نماااااارود ،گنااااااه بی يتاااااایم آن 
 کساای ماان چااون بااا کاارد رزمجااويی 

 
 کرکسااای و عقااااب از ،يااااری خواسااات 

 بااازر  هاااا  مهرباااانی باااا کاااردمش 
 

 ز گااار  شاااد دل تااار تیاااره و بااازر  شاااد 
 افروختاااه بسااای آتااش ،ُعجاااب باارق 

 
 سااااااوخته هااااااا خانمان ،شااااااراری وز 
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 زناااد خداونااادی لف تاااا خواسااات

 
 بشاااااکند را خااااادا بااااااروی و بااااارج 

 تیااره رای و پساات گشاات ،زد بااد راِی  
 

 ز پااااای فکنااااديمش و کاااارد سرکشاااای 
 خیااز  کااه فرمااودم حکاام را ای پّشااه 

 
ياااز خاااودبین ی دياااده انااادر خااااکش   بر

 ِدمااااغ در ُعجااابش باااادِ  نماناااد تاااا 
 

 چااااااراغ نگااااااذارد نااااااام را تیرگاااااای 
يم  ماای چنااین را دشاامن کااه مااا   پاارور

 
يم می چااااون ،نظاااار از را دوسااااتان   باااار

  کنااد احسااان اياان ،نماارود بااا آنکااه 
 

 کناااد عماااران موساااِی  باااا کااای ،ظلااام 
 اين سخن، پروين  نه از روی هوی سات 

 
 1خداساات هاار کجااا نااوری اساات، ز انااوار 

ه  2خداست  واضح است که انسان با وجدان و عاقل و خردمند را بر این حقیقت، متوج 
ق عالم است و همه می ر از بطن  انسانی  سازد که پناهگاه واقعی بشر، ذات خال  ها متاث 

اختیار به قدرت  ها و نامالیمات روزگار، بی فطرت الهی خویش، در مواجهه با سختی
ع و عجز و البه، از مقام جالل و ربوبی اش، باز شدن  الیزال الهی، پناه برده و با تضر 

 .خواهند های خود را می گره
ان خود را بدین راه و رسم مرحوم رضازاده، اعتقاد راسخ داشتند و دیگران و اطرافی

اج از انواع طوفان الهی، فرا می ، ها خواندند که زندگی آدمی، چونان اقیانوسی است مو 
شود و تنها امید  می دلهره و اضطراب که فقط یاد خدا موجب آرامش روح و روان آدمی

 ها و روح و روان آدمی و اتکاء به دعا و نیایش با حق تعالی است که آرام بخش دل
 شود. می

 چه غم ديوار اّمت را کاه دارد چاون تاو پشاتیبان 
 

 2نج بحر آن را که باشد نوح، کشتیباچه باک از مو 

ع در مقابل معبود واقعی، در نهاد فطرت انسان به ودیعه گذاشته  دعا و تضر 
 شده است؛ دعا و تضرع در حکم اقناع روح آدمی است که چنین فردی هرگز
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ناامید نشده و تا آخرین نفس حیات  این جهانی  خود، با امید و نشاط با خدا 

گوید و این، میل درونی و عمیق انسان است که در برابر معبودش به  میسخن 
راز و نیاز و عذرخواهی از تقصیر بپردازد و حدیث درد فراق و هجر و رنج را با 

بر زبان جاری  ها ها و فریب، مکرها خدا درمیان گذارد و شکایت از بی وفایی
 سازد و بدین وسیله آالم درونی خود را تسکین دهد.

 دارد نگااه وفااا اهاال جانااب کااه آن هاار
 

 دارد نگاه باال از حاال هماه در خداش 
حديث دوسات نگاويم مگار باه حضارت  

 دوسااااااااااااااااااااااااااااااااااااات
 

 دارد نگاااه آشااانا ساااخن آشااانا کاااه 
 پااای بلغاازد گاار کااه کاان چنااان معاااش دل 

 
 دارد نگااه دعااا دساات دو بااه ات فرشااته 

 پیوناد نگسالد معشاوق کاه هواست گرت 
 

 دارد نگاااه تاااا ،رشاااته سااار دار نگااااه 
 بیناای ماارا دل ار زلااف ساار آن باار صاابا 

 
 دارد نگاه جاا کاه بگويش لطف روی ز 

 گفات چاه ،دار نگاه را دلم که گفتمش چو 
 

 دارد نگاه خادا خیازد چاه بنده ز دست 
 يااااری آن فاادای جااانم و دل و زر و ساار 

 
 دارد نگاه وفاا و مهار صاحبت حاّق  که 

 حااافظ تااا کجاساات راهگااذارت غبااار 
 

 1دارد نگاااه صااابا نسااایِم  يادگاااار باااه 
رند که هرگز تنها نیستند و روند؛ اطمینان قلبی دا مییی که به زیارت ها انسان 

 :مافوق آنان، وجود دارد که همواره حی  و حاضر و ناظر است قدرتی
لَ ُأ
َ
نََُُيعألَ ُأُأ

َ
داند که قطعًا خدا ]همه  مگر ]انسان  نمی»؛2يََرىُالَِلَُُبِّأ

 «بیند؟ کارهایش را  می
يأنََُُمَعُم ُأُوَُبوَُ 

َ
 3.ُككأتُ ُأَُماُأ

حاطه و زمین است ا ها و به خوبی بر این نکته واقفند که خداوند به هرچه در آسمان 
 باطن تنها اوست.میراند و اول و آخر و ظاهر و  کند و می دارد و اوست که زنده می
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 ايم اندر جهاِن پیچ پیچ؟ ما کی

 
 1هیچ  چون الف او خود چه دارد؟ هیچ 

ما در این جهان  تو در تو و خم اندر خم، چه کسی هستیم؟ ما همچون  
الف، از ذات خود چه دارد؟ مسلمًا هیچ از خود ندارد. نه نقطه  هستیم.« الف»

ف  بر  ظهوری که پیدا میدارد، نه حرکت و نه هیچ عالمتی. پس هر  کنیم؛ متوق 
وجود است و در سپهر اندیشه توحیدی، تنها خداوند است که  ظهور حضرت ذی

ل و است غاثه به درگاه توان بر آوردن همه نیازهای بشری را داراست و لذا؛ با توس 
مسایل خود را به  سبب داشتن چنین تکیه گاهی مطمئن به ربوبی و ریختن اشک

آرامش و طمأنینه روحی به دست  شود و ی روانی می وده و تخلیهاو واگذار نم
 آورد. می

ت در آیه َلُی  مرحوم سیدفضل الله، با دق 
َ
رُُِّأ

كأ ُلُالَِلُُِّبِّهِّ َمئِّ بیان الأُقلُوُبُُتَطأ
م داشتن  می ، که داللت بر «تطمئن»فعل بر « بذکرالله»نمودند که با توجه به مقد 

د خدا، آرامش و اطمینان شود که با غیر یا معنای آیه، این می کند حصر می
همانگونه که در مقابل، یاد خدا آرامش بخش است و زندگی را  شود حاصل نمی

 سازد: آسان و دوری از یاد خدا، زندگی را دشوار می
عأَرَضَُُوَمنُأ

َ
رِّيَُعنُأُأ

يَشةًَُُلُُُفَإِّنَُُذِّكأ هَُُُضكأًَكَُُمعِّ يَاَمةُُِّيَوأمََُُوََنأُشُ ُالأقِّ
َمُ عأ

َ
و هر کس از هدایت من ]که سبب یاد نمودن از من در همه »؛2أ

امور است  روی بگرداند؛ برای او زندگی تنگ ]و سختی  خواهد بود 
 «.کنیم میو روز قیامت او را نابینا محشور 
دارد و به  یی که تنش زاست؛ باز میها یاد خدا انسان را از امیال و خواسته

ه  رف به لذتجای توج  گیری از آنها  که معمواًل ناکامی در بهره -یوی ی دنها ص 
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ب  به او توجه می موجب افسردگی است  دهد. به تقویت رابطه با خدا و تقر 

ر ائمه سه و قبور مطه  ی  روشن است که فقط اهل ایمان با زیارات اماکن مقد 
کنند و با توسل از  یاد خدا را در دل خود نهادینه میو ابرار و نیکان،  معصومین

س آنان، سعادت و بهروزی دنیوی و اخروی خود را به دست آورده؛ به  ذوات مقد 
شوند و البته که این آرامش، ظاهری و سطحی  آرامش روحی و روانی نائل می

 یی عمیق و ژرف است. نیست بلکه سکینه
ف به اماکن مقدس با زی قلبی ارت شونده ارتباط عالوه بر این، انسان با تشر 

دهد  ی این ارتباط، قلب خود را صفا بخشیده؛ صیقل می کند و در سایه برقرار می
گرداند. انسان زائر،  پا  میهاا، خالص و  ها و پلیدی دورتاو روح خود را از ک

و احساس  یابد خویش را چون در محضر انسانی وارسته، ملکوتی و زنده می
ت روحی و معنوی می شود که پیامبر  می ای هن مرتبی چنا کند؛ شایسته سنخی 

 فرماید: می گرامی اسالم
ْو َبْعَد َمْوتِ  یاتِ یَح  یفِ  یَمْن َزاَرنِ  یا َعلِ ي»

َ
ْو َزاَرَك فِ  یأ

َ
ْو یَح  یأ

َ
ْو َبْعَد َمْوِتَك أ

َ
اِتَك أ

ْو َبْعَد َمْوِتِهَما َضِمْنُت َلُه یَح  یَك فِ یَزاَر ِاْبنَ 
َ
ْن یْوَم َاْلقِ ياِتِهَما أ

َ
َصُه ِمْن اَمِة أ َخلِّ

ُ
أ

َص 
ُ
ی أ ْهَواِلَها َو َشَداِئِدَها َحتَّ

َ
ای علی! کسی که من »؛1«یَدَرَجتِ  یفِ  یَرهُ َمِع یأ

ارت تو و دو فرزندت یا به زیارت کند یا پس از آن زیات یرا در حال ح
امت او را از ید؛ من ضامنم که در روز قیات و پس از آن آیدر حال ح

ی که از نظر درجه و یده تا جایرهان های آن روز، ها و سختی وحشت
 «مقام با من باشد.

یا  برای صاحبان خرد، تردیدی نیست که زیارت قبور ائمه اطهار
به رهروی و پیمودن  انی و پرهیزگاران، زیارت کننده رادانشمندان و عالمان رب  
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کند؛ تشویق و  ن دورش میکردن هر آنچه که از روش و صراط آنا راهشان و تر 

که هیچ خردمندی آن را انکار  کند و این حقیقتی آشکار است ترغیب می
 کند. نمی

آن مرحوم، معتقد بودند که زائر، با احساس نزدیکی به خدا در مراسم 
زیارت، به احساس آرامش درونی بیشتری دست یافته، اعتماد و اطمینانشان به 

در  انت از رحمت الهی،یابد. از این رو، با استع یاری و کمک خداوند افزایش می
شود و نگرش و نگاه آنان در برخورد با  حل مشکالت خود، امیدوارتر می

مثبت،  ای هکند و این تغییر باور و نگرش به گون تغییر می ها و استرس ها اضطراب
 شود. اش می موجب بهبود خلق و خو و سالمت روحی و روانی

شود؛ این  خاطر می ایشان معتقد بودند که زیارت، موجب احساس امنیت
کند  احساس وضع خوشایندی به لحاظ انبساط خاطر و بهجت روحی ایجاد می

شود. سالمتی آدمی در دوری از  که فرد در آن، دارای آرامش جسمی روحی می
ی موهومی است که ریشه در انقطاع از نام و یاد خدا و ذکر الهی و ها ترس

هی نسبت به عنایات ائمه معصومین بی ت  و توج  ه دین دارد و عل  بزرگان و اجل 
 ی جسمی و روانی بشر، فقدان ذکر و دعا و زیارت است.ها بسیاری از بیماری

در زیارت، زائر در پرتو ارتباط قلبی با خداوند از لحاظ روانی به امنیت خاطر 
 رسد. میبیشتر 

به  خداوند تبار  و تعالی، منبع ایمن و امنیت بخشی برای بندگان خود،
 رود: می شمار

أَملُِّكُُُبوَُُإَِّلُُإَِّلََُُلُُاََّلِّيُالَِلُُُُبوَُ وُسُُال نُُُالَسَلمُُُالأُق ل أُمؤأمِّ نُُُال أُمَهيأمِّ َعزِّيزُُُال
ُالأ
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َبَارُُ ُُُاْلأ ِّ ُمتََكب 
أ ُمونََُُعَماُالَِلُُُِّسبأَحانَُُال ِّ اوست خدایی که جز او »؛1يُشأ

هر عیب و نقص، هیچ معبودی نیست؛ همان فرمانروای پا ، سالم از 
ایمنی بخش، چیره و مسلط، شکست ناپذیر و جبران کننده، که شایسته 

ه  بزرگی و عظمت است. خدا از آنچه شریک او قرار می دهند، منز 
 «است.

کند و فرد،  اکن زیارتی نمود  بیشتری پیدا میایمان و باور به خداوند، در ام
کند و برای خود  مزار، برقرار میبا معبود و صاحب ارتباط قلبی و روحی بیشتری 

 رسد. تکیه گاه روانی درست کرده، از لحاظ روانی به آرامش می
 زیارت اکابر و اعاظم دین و معرفت، به زائران چنان نیروی  روحی  شگرفی

کند و آنان  ها و مشکالت زندگی آنان را زایل و برطرف می بخشد که گرفتاری می
رساند و این امنیت  بهجت روحی می را به احساس خوشبختی و آرامش و

ای است که  حاصله از تماس فرد با اماکن مقدس، ناشی از قدرت  میدان  معنوی
رساند. این قدرت  فرد معتقد و مؤمن را به آسایش در فکر و روح و روان می

معنوی میدان معرفت، بر رفتارها تأثیر گذارده و به مرور آن را به عادت وارگی 
سازد که اینگونه رفتارهای نهادینه شده، امنیت و  لیم، تبدیل میناشی از قلب س

کند و  ی دائمی پیدا می آرامش خاطر به وجود آورده و فرد، احساس طمأنینه
ی مختلف ها بدیلی در حوزه ی بیها امنیت ایجاد شده به مرور زمان، سرمایه

های خود  عالیتاجتماعی را رقم زده و زائر با نیرویی بیشتر و امیدی مضاعف به ف
ی اجتماع، فراهم  دهد؛ امید، موجبات حرکت و تالش آدمی را در عرصه ادامه می

های  های مختلف اجتماعی به نسبت بستگی انسان به آن، ارزش ساخته و حوزه
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 آورد.  چند بعدی را به وجود می

دفضل الله، اعتماد به نفس ترین ویژگی ُخلقی و رفتاری مرحوم حاج سی   مهم
های گوناگون بود که آن را ناشی از خلوص و صدق در  ایشان در عرصهباالی 

ه دین و اعاظم مکتب دانست و بر  زیارات مزارات ائمه اطهار و بزرگان و اجل 
کید آن  ورزید. می تأ

دهد و  ایشان معتقد بودند که نفس زیارت، به انسان اعتماد به نفس می
اه که باالترین گن -ناامیدی شود که او را از غرق شدن در گرداب  موجب می

بیرون کشیده و به تالش و جهد بیشتر، دعوت  نابخشودنی و از جنود جهل است
کند. ایشان به این اعتقاد بودند که عقل و جهل  آدمی، هر دو ریشه در حقیقت 
دارند و هر دو براساس انگاره و طرح خدا در خلقت هدفمند جهان، قابل ظهور و 
 همچنین تأثیر در کل امور جهان هستند؛ چرا که عقل، فرمانبر حق است و جهل  

ی، فرمانبر غیرخدا، در تمامی حاالت و سکنات، در خلوت و جلوت، در هر آدم
ر و عمیق شدن روی موضوعات علمی و مباحث حوز وی، به بحث و امری با تدب 

را مدیون قدرت  اعتماد به نفس پرداختند و توفیقات حاصله  مجادله و مباحثه می
ی شاداب  وحیهدانستند که با زیارت مزارات مقدسه حاصل شده است و ر می

دانستند که  کران خداوندی می خود را ناشی از امید به فضل الهی و الطاف بی
ی مدار خلوص  به اماکن  ریشه در صدق رفتار و گفتار و تهذیب نفس در دایره

که داشته است.  متبر 
 87ی شریفه  مرحوم رضازاده، در باب امید به رحمت الهی، با اشاره به آیه

 :یوسف ی سوره
َُُيَا نُأَُفتََحَسُسواُاذأَببُواُبَنِّ يهُُِّيُوُسَفُُمِّ خِّ

َ
ُسواَُوَلَُُوأ

َ
نُأَُتيأأ ُُمِّ َُلُُإِّنَهُُُالَِلَُُِّروأحِّ
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ُسُ
َ
نُأَُييأأ ُُمِّ ای پسرانم! بروید از یوسف و »؛1الأََكفُِّرونَُُالأَقوأمُُُإَِّلُُالَِلَُُِّروأحِّ

برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا مأیوس نباشید؛ زیرا جز مردم 
 «شوند. فر، از رحمت خدا مأیوس نمیکا

کردند و  ناامیدی از فضل و رحمت الهی را در توازی و تساوی  کفر، قلمداد می 
ی جهل، بازداشته و برای بازرساندن روح و فکر،  همگان را از این صفت رذیله

 کردند. ذکر الهی و زیارات را توصیه می
دانستند و معتقد بودند که  میایشان، امید در حوزه عقل را لطف خدا به بنده 

ی زندگی  امید به زندگی آینده، موجب تالش و کوشش مضاعف در عرصه
ی دینی، یأس از ها شود. ناامیدی را از جنود  جهل دانسته و حتی در آموزه می

 کردند. رحمت الهی را جزو گناهان کبیره، تفسیر و تعبیر می
 ای باغ بزر   ناامیدی کفر است

 
 شکوفه دادن داریی  تو تجربه 

ت و لطف الهی تطهیر کرده  و به پایگاه امن  انسانی که خود را در آبشار محب 
ی  شود و خویشتن  خویش را در حریم واال و ملکوتی ائمه الهی، مت صل می

یابد؛ احساس تنهایی و بی یاوری نکرده و تحت تأثیر مقامات  می راطها
ه دینی، تالش خود را برای آبادساختن معنوی، در ارتباط روحی با بزرگان و  اجل 

 سازد. تر می زندگی سعادت دنیا و آخرت بیشتر و افزون
ی زیارت اماکن مقدس و  روانشاد رضازاده، معتقد بودند آدمی به واسطه

کند و  آخرت را از درگاه حضرت حق طلب میتوسل به آنان، سعادت دنیا و 
ی باید با نشاط و سربلندی و عزت و اراده ی الهها داند که با وجود این پشتوانه می

قوی به زندگی هدفمند خود ادامه داده و مأیوس و ناامید نگردد؛ تا بتواند با 
ف خوبی ی کامل که در آیینهها الگوگیری از انسان و  ها ی زالل تاریخ، معر 
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اند و  اندیشی و مجاهدت در راه خدا بوده بوده و ترجمان خیر و نیک ها قداست
ی شأن مقام انسانیت،  و محکم و رفتاری شایسته به شخصیتی سترگ هستند

 دست یابد و با امیدی مضاعف در راه خدا مجاهدت و تالش نماید.
 از همه عالم به اتفاق بدوخت چشمم

 
 او مساتمند نکناد نظار او در جاز تا 

گاار خااود بااه جااای مرَوحااه شمشاایر  
 زنااااااااااااااااد ماااااااااااااااای

 

مسکین مگس کجا رود از پیش قند  
 او
 

 نهاد مرهمای او هام که نیستم نومید
 

 او دردمناد نشاود باه هایچ باه ور نه 
 به لطف، خداونديی کند او خود مگر 

 
 1او َپسانِد  آياد بندگی چه ما ز ور نه 

د داشتند که در فرصتای هبراساس چنین سپهر اندیش   ی خاصها ، آن مرحوم تقی 
دمضجع شریف مرحوم  نمود ای رخ می که مشکل فقهی و علمی مهمحم  ی  باقر عال 

، و محضر معنوی و روحانی استادان خود، حاج میرزا مسجد جامعمجلسی در 
علی آقا شیرازی، حاج آقا رحیم ارباب، آیت الله شیخ عباسعلی ادیب، آیت الله 

اض فروشانی آیت الله العظمی حاج و روح بلند ، در تخت فوالد شیخ احمد فی 
جأ روحی و فکری ایشان باشد تا ضمن انجام دعلی موسوی بهبهانی، مأمن و ملسی  

مناسک زیارات و ارتباط با خدا، حل  مشکالت خود را از درگاه حضرت ربوبی، با 
ن، جویا و  توسل به ائمه اطهار و ارواح طیبه و قدسی بزرگان فقاهت و تدی 

 خواستار گردد.
ددر احوال ایشان آمده که ارادت زایدالوصفی به مرحوم عالمه  باقر محم 

ث و فقیه نامی شیعه در قرن یازدهم هجری و صاحب مجلسی محد 
که نقش بارزی در احیای جایگاه حدیث  «بحاراالنوار»ی وزین حدیثی  مجموعه

دی عالمه  داشت. مقبره ی معرفت دینی دارد در منظومه باقر مجلسی، در محم 
ی ها شخصیتی مجاور مسجد جامع عتیق، قرار گرفته و مدفونین در آن،  ُبقعه
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دی خود، از جمله شیخ شمس الدین  برجسته و تأثیرگذار زمانه ف  محم  معر 

داصفهانی، مال   دآخوند مال پدر و استاد مجلسی تقی مجلسیمحم  صالح  محم 
ه علما و فقها و داماد مال مازندرانی داز اجل  دآقا  تقی مجلسیمحم  هادی محم 

ب به زیارت دفضل اللمترجم قرآن و دیگران. مرحوم حاج سی   ه، به صورت  مرت 
ی مرحوم مجلسی  ی مبارکه اهل قبور، به ویژه مزارات تخت فوالد و بقعه

شتافتند و رازها و اسرار درونی خود را در خلوت، با ارواح طیبه آنان، به نجوا  می
کردند. سنگ  منقور بر سنگ قبور را مطالعه می نشستند. با دقت تمام، مطالب می

ادبی با خطوط زیبای ی  هاز ذوق و قریح ای هقبرستان تخت فوالد، موزی ها نوشته
اران و سنگ تراشان است. خط  و کتابت که یکی  خوشنویسان و قلم جادویی حج 

ت  های تزئینی و مهم ترین گونه از مهم ترین وسیله و عامل هنرنمایی و دارای اهمی 
 فرمایند:  می رماست. تا جایی که رسول اک زیاد از سوی ائمه معصومین

 با و نیکو وضوح  حق رایخط ز»؛1«ُد الَحقَّ َوَضحايز يالَخطُّ الَحَسُن »
 .«کند افزون می
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و به تعبیر میرعماد حسنی قزوینی، خوشنویس پرآوازه و از سرآمدن 
هنرخوشنویسی ایرانی و بزرگترین خوشنویس در خط نستعلیق: چون قلم کاتب، 

ت عالم  ی روی  دل به سوی صاحب شأن شود؛ از لذ  مستغنی گشته؛ به کل 
 گر شود. کند و پرتو  جمال  شاهد  حقیقی، در نظرش جلوه« مشق»

 کسی که ُحسن و خط دوست در نظار دارد
 

 1محّقق است که او حاصل بصر دارد 
ت، خطوط و نقوش حک شده و منقور با نقش مایه  ی گیاهی، ها ایشان با دق 

دادند.  هندسی را مورد بازبینی و واکاوی قرار میانتزاعی و  حیوانی، انسانی،
نمایشگاهی بی بدیل از آثار خوشنویسان در خطوط کوفی، ثلث، رقاع و تعلیق تا 

ی هنر دینی و معرفت  نسخ، نستعلیق، طغرا و مسلسل، که در جوار گنجینه
حتی وجود تصاویر منقور روی سنگ قبور،  یی دیگر گونه داشتند. توحیدی، جلوه

ی ارتباط با اعتقادات جاودانگی روح است و بدون شک این  و کننده نحوهبازگ
تصاویر، تحت تأثیر عقاید مذهبی و باورهای دینی و روایات، بر روی سنگ، 

اری شده توان به بهشت و  ، میها اند. از جمله معانی نمادین این گونه طرح حج 
ی تمام  ی آئینه به مثابه دنیای جاودان اشاره کرد. فی المثل، تصویر  مثالی درخت،

، در جهان «درخت»ی او، بوده است. ها ترین خواسته نمای انسان و ژرف
د و رشد و تکامل، و به طور  کی، نمادی از تول  اعتقادی انسان، با وجود بی تحر 

ی قدسی نیز یافته ها و نهاد پویایی و نوشدگی دانسته شده و جلوه« زندگی»کلی 
ی  ید  حیات ادواری و یادآور اسطورهدی تج نشانهاست. رشد مداوم گیاهان، 

است و از این روست که در اساطیر آفرینش، « بازگشت  جاودانه به اصلی واحد»
سی، از جمله درخت آفرینش، شجره نوعه، درخت  معرفت ی مم از درختان مقد 

 .شود می و... یاد
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ع  « ای دائمی در باد موزه»تخت فوالد اصفهان، 

خطوط است که از تنو 
ی بزرگان خوشنویسی و قبور  مختلف اسالمی، تشکیل شده است. آثار و خاطره

برخی از استادان بزرگ خوشنویسی در این دیار، شکوه خاصی از منظر تاریخ 
 .خوشنویسی، به این آرامستان داده است

اسی، خوشنویس و فرزند علیرضا  مان عب  آثار خوشنویسانی مثل بدیع الز 
ب به عباسی، خوشنویس ن اس صفوی، ملق  « شاهنواز خوان»امدار دوران شاه عب 

  نستعلیق، 
م  خط  م  انواع خطوط، میرعماد حسنی قزوینی، استاد مسل  و استاد مسل 

  شکسته نستعلیق، 
م  خط  ددرویش عبدالمجید طالقانی، استاد مسل  صالح محم 

ناهای ی بها که بسیاری از کتیبه ی صفوی اصفهانی کتیبه نویس معروف دوره
ی باالی ایوان چهلستون و  ی صفوی، نظیر کتیبه تاریخی اصفهان، در اواخر دوره
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میرزا احمد  خورده استقسمت فوقانی محراب  مسجد شاه اصفهان، رقم او را 

اب،  م  خط  نسخ و کاتب قرآن، و زین العابدین اشرف الکت  نیریزی، استاد مسل 
ت این مکان می  افزاید. همگی بر ارزش و اهمی 

ی حجاری برجسته یا روکار، و از طریق  تخت فوالد یا به شیوه بیشتر خطوط  
اری توَکن و یا توکار و  تراشیدن اطراف خطوط و نقوش، یا به شیوه ی حج 

ی کاشی یا  خطوط و نقوش، اجرا شده است. معدودی هم در زمینه گودبرداری  
 اند. سیمان و مصالح غیر سنگ، نوشته شده

بزرگ ی  ند و این موزهما می در تخت فوالد ها دفضل الله، ساعتمرحوم سی  
تراب گذاشته را در ذهن ی  هکرد؛ بزرگان  سر به تیر فرهنگی را به دقت مشاهده می

یشان، آثارشان و تأثیراتی که هر کدام بر ها کرد؛ شخصیت خود مرور می
ر در آثار  اند و سر آمدان  روزگار خویش بوده ی معرفت داشتهها حوزه اند؛ تدب 

موضوعه و نقشی که هر کدام در تکمیل علم و دانش الهی، داشته و شاگردان 
ز و عالمی  ی ها ی معارف و راه خطیر گسترش و نشر آموزه دهنده که ادامه -مبر 

ی خود در نقش مربی،  که خود هر کدام به نوبه هرا تربیت کرد -اند  دینی بوده
 اند. دار شده تربیت و ارشاد خلق را عهدهمسئولیت  بزرگ تعلیم و 

د بودند که زیارتی هفتگی از تخت فوالد  و حجت االسالم رضازاده، مقی 
به داشته باشند با قرائت فاتحهگلزار شهدا  ی  یی، نسبت به ساحت ارواح طی 

عرض ارادتی  -خود  نبه ویژه استادا-ی معرفت و دانش الهی  بزرگان عرصه
 بنمایند. 

مضجع دفضل الله رضازاده، در کنار ت االسالم و المسلمین سی  مرحوم حج
انی خود، حاج میرزاعلی آقا شیرازی آن عالم رب   ای مباحثه و هم استادان بزرگان و

بودند و تأثیر بسیار زیادی « ی مسلم البالغه نهج»و فقیه صمدانی که به تعبیری 
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گذاشت. آرامگاه انسانی شریف  بر ایشان گذارده بود، به ساحتی خاص قدم می

کرده بود و با حضور در درس ایشان تا  البالغه نهجکه او را عاشق کتاب شریف 
از فیض  مکتب انسان ساز امام علی بن  ای هپایان عمر شریف خود، لحظ

به توفیق و مدد الهی، دست نکشید. تأثیر آن گونه آشنایی، در ابیطالب
مشهود است و بیانگر دقت و  البالغه نهجدفضل الله در حاشیه های سی   یادداشت

باریک بینی ایشان در کالم مولی که در صفحات آتی، شرحش خواهد رفت. یا 
م خود، حاج آقا رحیم ارباب دیگر ق استاد مسل  ، فیلسوف و فقیه نامی و متخل 

م  به اخالق الهی و آخرین دانشور مکتب فلسفی اصفهان، از سوی میرداماد معل 
اند.  ثالث، که شاگردان تربیت شده مکتب او، همه از علمای زمان خویش بوده

در کنار قبر آیت الله شیخ عباسعلی ادیب، حبیب حبیب آبادی، عالم زاهد، فقیه 
ی خود در محضر این فقیه ها ی معاصر، به یادآموزه جامع و ادیب شاعر شیعه

ه و حکمت و ادبیاتی که با شعفی افتاد و مبانی فقه، اصول و فلسف صمدانی می
م  دیگر خود، به یاد آیت  توصیف ناپذیر از ایشان، فرا آموخته بود. از استادان مسل 
اض فروشانی، عالم و زاهد و دارای شخصیتی معنوی که  الله شیخ احمد فی 

ه شهید پرور اصفهان، زبانزد عام و خاص بوده اند و تاریخ  ایثار و شهادت خط  
ی خود، ثبت و ضبط  رات زهد و تقوای خاص  ایشان را در حافظهیادها و خاط
 نموده است.

دانشمندی پرهیزگار و دعلی موسوی بهبهانیآیت الله العظمی حاج سی  
متقی، زاهد و عابد که در عصر خود، بی همتا در تقوا بود؛ استاد دیگر  روانشاد 

استاد خویش، شد که این شاگرد، از محضر  دفضل الله محسوب میحاج سی  
آموخته بود و مبانی تقوای الهی را در درس و فحص، و در رفتار و گفتار  ها درس

یی ها ی طالب علم و پرهیزگاری خود نموده بود. آموزه جان  تشنه ی ایشان، آویزه
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 که تا پایان عمر پربرکت، بر این صراط الهی و رستگاری باقی ماند. 

ای مرحوم شادروان  مباحثه همدمصطفی بهشتی نژادآیت الله حاج سی  
انسانی خدوم و خلیق و عابد و جامع و سخنانش مزید علم، و  رضازاده، که

ب به آخرت ی  ،عملش مرغ  و  داعی الی الله بالحکمه»و مصداق بارزی از تجل 
 بودند.« الموعظه

خود، حاج  ای هبسیاری از اوقات نیز به یاد دوست صمیمی و هم حجر
دحسین شفیعی  امی که به اتفاق این یار صادق، از  می -غفرالله له-سی  افتاد و ای 

م خود   -که ذکرشان به خیر رفت  -خرمن هر یک از علمای بزرگ و استادان مسل 
ی معرفت چیده بودند. ها در صرف و نحو و منطق و فقه و کالم و فلسفه، خوشه

ی ابن مالک و سیوطی و مغنی در صرف و نحو گرفته، تا شرح ُلمعه و  از الفیه
اعلی الله مقامه -شرح کبیر و مکاسب شیخ انصاری، خاتم الفقها و المجتهدین 

ی خود داشت و ساعاتی که دوشادوش  که به خوبی در حافظه -الشریف
یکدیگر، از محضر اوتاد و رجال شریعت و طریقت و مکتب بزرگان اهل 

 گرفته بودند. ها ، بهرهمعرفت

 رحم ی صله
کیدتگی افرادیک جامعه دین مبین اسالم، بر همبس ی  کند و صله زیاد می تأ

د دین اسالم در همین راستاست. در اهمیت صله ی  رحم، یکی از سفارشات مؤک 
درحم، همین بس که پیامبر رحمت، حضرت  ی  همه بن عبداللهمحم 

 را به صله رحم سفارش کرده است. ها انسان
 :ی شریفه ی مراد از کسانی که خداوند در آیه

ينَُ  لُونََُُواََّلِّ َمرََُُماُيَصِّ
َ
نُأُبِّهُُِّالَِلُُُأ

َ
ُُسوءََُُوََيَافُونََُُرَبُه ُأَُوََيأَشوأنَُُيُوَصَ ُُأ



 159 ............................................................................................. رحم ی صله

ُ َِّسابِّ دهند و از  و آنچه را خدا به پیوند آن فرمان داده پیوند، می»؛1اِلأ
جالل  پروردگارشان همواره در هراسند و از حساب سخت ]عظمت و 

 «و دشوار بیم دارند.
 پیوستن و اتصال به آنان را فرمان داده است؛ خویشاوندان انسان است. 

 ی ترین عامل همبستگی، دین الهی است که ریشه از منظر قرآن کریم، اصلی
فه اجتماعی دیگری ی تکوینی و ها آن فطری و تکوینی است و همچنین از مؤل 

 د.بر می همچون روابط خانواده و خویشاوندی، نام
ای که به موضوع همبستگی اجتماعی اشاره  ترین آیه در قرآن کریم صریح

 :ی شریفهی  دارد، آیه
ُموا  تَصِّ َبأ َُُِّواعأ ُإِّذأَُُعلَيأُم ُأُالَِلُُِّنِّعأَمَ َُُواذأُكُرواَُتَفَرقُواَُوَلََُُجِّيًعاُالَِلُُِِّبِّ

عأَ اءًُُُككأتُ ُأ
َ
لََفُُأ

َ
َُُفَأ تُ ُأُقُلُوبُِّم ُأَُبيأ بَحأ صأ

َ
َوانًاُبِّكِّعأَمتِّهُُِّفَأ َُُوُمكأتُ ُأُإِّخأ َُشَفاََُعَ

َرة ُ نَُُُحفأ نأَقَهُك ُأُانلَارُُِّمِّ
َ
كأَهاُفَأ َِّكُُمِّ َُُُكَهل ُلََعلَُم ُأُآيَاتِّهُُِّلَُم ُأُالَِلُُُيُبَي ِّ

چنگ    اهل بیتو همگی به ریسمان خدا ]قرآن و »؛2َتهأتَُ ونَُ
زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن 
گاه که ]پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن  با یکدیگر دشمن بودید؛ پس 

ی شما پیوند و الفت برقرار کرد؛ در نتیجه به رحمت و لطف ها میان دل
بودید؛ پس شما را از آن او با هم برادر شدید. و بر لب گودالی از آتش 

ی ]قدرت، لطف و رحمت  خود را ها گونه، نشانه نجات داد. خدا این
 ؛است. «سازد تا هدایت شوید برای شما روشن می

از جمله مشترکات  ی انسانیها ی شریفه، هیچ یک از ویژگی در این آیه

                                                           
 .21ی  ی رعد، آیه . سوره 1
 .103ی  آیهی آل عمران،  . سوره 2
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؛ به عنوان عامل همبستگی شناخته نشده است قومی، خونی، نژادی، زبانی و...

ست ها ، از فطرت آدمی که مشتر  همه انسانها کدام از این ویژگی چرا که هیچ
برنخاسته است. بررسی تحوالت و تغییرات تاریخی زندگی اجتماعی، بیانگر 

یی به جز ها این نکته است که صرف وجود اشترا  و همبستگی براساس ویژگی
ی بیشتری  اما عدهشود؛  می ای هفطرت، بعضًا موجب همگرایی و جمع کردن عد

امر، خود، عامل  کند که این ی همبستگی و اشترا  خارج می را از گردونه
 شود. گسست و جدایی می

دفضل الله رضازاده، با درکی حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج سی  
که در ممارست با کالم وحی و قرآن کریم  -عمیق و نکته سنجی خاص خود 

که موجب همبستگی و قوام و پایداری همبستگی  حاصل نموده بود؛ تنها عاملی
ی شریفه، پیروی عقیدتی و  شود را براساس مفهوم نهفته در آن آیه می ها بین انسان

دانست که از همگی خواسته است که به  لتزام عملی به دین مبین اسالم میا
 ریسمان الهی، چنگ زده و از هرگونه تفرقه، پرهیز کنند.

ه مهمی که در این آیه بیان شده، این است که از مسلمانان به تعبیر ایشان، نکت
خواسته شده، همگی به صورت همبسته و در قالب امت اسالمی بر محور دین 

و دستورات آن، به صورت یک اجماع واحد، جمع شوند و  ها مبین اسالم و آموزه
به صورت جداگانه و  ها به ریسمان الهی چنگ بزنند؛ نه آن که هر یک از انسان

 فردی، مؤمن شوند و ایمان بیاورند.
کیدی آل عمران، خود هم  نکات آمده در آیات بعدی سوره مجدد بر  تأ

اهمیت اتصال و اعتصام به دین الهی دارد و هم اشاراتی صریح به عواملی که 
نظیر قتل و  ط فرد با جامعه به معنای عام خودموجبات گسست اجتماعی و ارتبا

کیددارد و  -شود  و اختالفات می غارت حاد و یکپارچگی با بر عنصر ات تأ
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ی توسعه و همبستگی را فراهم  نماید و با این منطق، زمینه محوریت خدا می

سازد. در ذات معنایی همبستگی، تالیف قلوب، نهادینه شده و موجب تقویت  می
 گردد. میهمبستگی  و سترگی

کیدآن مرحوم بر این نکته، همواره  کردند که بقا و استمرار و پویندگی   می تأ
ی رحم و در گرو ایمان به در  مفاهیم درست از  همبستگی، در قالب و فهم صله

است و چنانچه این  و روش و سلو  ائمه طاهرین ی پیامبر قرآن و سیره
در  شود بستگی و انسجام و تقویت عاطفه میکه موجبات استحکام هم نوع رابطه

شود. نگاه آینده نگر آن  ی انسانی متالشی می جامعه کم رنگ شود؛ جامعه
ی فردا، با امروز ها مرحوم بر این امر بسیار مهم، بر این اصل استوار بود که نسل

ی خود، پیوند  ی گذشتهها بایست به نسل ی آتی میها در پیوند قرار گیرند و نسل
 خورده و از آنان حمایت نمایند.

رحم، موجب انتقال مواریث فرهنگی شده و از سرگشتگی نسل فردا ی  صله
 نماید. جلوگیری می

شود که تجربیات  ی رحم به عنوان یک ارزش اجتماعی، موجب می صله
زندگی، در قالب هنجارهای اجتماعی منتقل شده و موجب کاهش شکاف  بین 

و  ها رتشود که در صورت وجود نقارها و کدو نسلی گردد و مانع از آن می
ای برای عدم همبستگی  که خود عامل اساسی - ها ، به گسست بین نسلها تفاوت

 اجتماعی است منجر گردد.
ی اجتماعی  ی اعضاء یک جامعه از یکدیگر، از منزل شبکهها حمایت

ی رحم، موجب همبستگی اجتماعی شده و بقای جامعه را تضمین  صله
 نماید. می

ثابه عامل همبستگی، عالوه بر قوام و دین الهی و آسمانی اسالم، به م
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همیشگی بودن آن، به حدی قدرتمند است که در میان مخاطبان جامعه انسانی، 

عاع قرارو عوامل اخت ها سایر انگیزه  دهد. می  الف برانگیز را تحت الش 
ت شادروان مرحوم، سی   دفضل الله با شناخت دقیقی که از انسان و ماهی 
تواند با شناخت خود،  دریافته بود که انسان چگونه میروانی خلقت او داشت؛ 

ترین مرحله نفسانی و حیوانی، به باالترین سطح از معرفت و شناخت  از پائین
روحانی خود دست یابد و به لحاظ نوع و میزان شناخت آدمی از جهان خود و 

و  ی وجودی مختلفی شودها ی متفاوتی رسیده و دارای بهرهها پیرامون، به معرفت
و به لحاظ  ها معیار تشخیص تفاوت بر مبنای ظرفیت معرفتی وجودی انسان

ساز  در روح و روان آدمی است که زمینهوجود ابعاد مختلف ایجابی و سلبی 
، مخالف ی بیرونی شده و ظهور و بروز رفتارهای متعدد و بعضاً ها کنش

 ی فردی و اجتماعی را به دنبال دارد.ها برخوردها و واکنش
ت دین و خصایص فطری و طبیعی همبس تگی مورد نظر الهی، به محوری 

استوار است. اگر افراد، باایمان به خدا و انجام اعمال و مناسک دینی، التزام قلبی 
ای سرشار از  و عملی خود را به دستورات دینی و احکام آن نشان دهند؛ جامعه

شکوفایی و جب محبت و ُعلقه و دوستی، شکل گرفته و انسجام آن جامعه، مو
ت  باالی « ُود  و برادری»شود.  پیشرفت کالن خود می به عنوان بزرگترین مزی 

و  ها ی خود را از تألیف قلوب در اتصالها ی مسلم، ریشه اجتماعی جامعه
گیرند و چون تألیف و برادری، ریشه  ی اجتماعی افراد با یکدیگر، میها وصلت

تحکیم روابط اجتماعی افراد و قدرت و در فطرت الهی آدمی دارد؛ ناگزیر از 
ی ها گردد و مانع گسست اجتماعی و شکاف در سطوح و الیه ی جامعه می هیمنه

 شود. اجتماعی می
 :ی در آیه
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َهاُيَا يل
َ
ينَُُأ ُواُآَمكُواُاََّلِّ بِّ ُلََعلَُم ُأُالَِلََُُواَتُقواَُوَرابُِّطواُوََصابُِّرواُاصأ

لُِّحونَُ ]در برابر حوادث  شکیبایی کنید، و ای اهل ایمان! »؛1ُتفأ
دیگران را هم به شکیبایی وادارید، و با یکدیگر ]چه در حال آسایش 
 چه در بال و گرفتاری  پیوند و ارتباط برقرار کنید و از خدا پروا نمایید تا

 «رستگار شوید.
 ی اجتماعی مهم، مورد توجه قرار گرفته است. دو نکته

خاص خود در مفاهیم قرآن و تطبیق آن در عمل بینی  ایشان با دقت و باریک
« صابروا»ی  و رفتار اجتماعی یک مسلمان معتقد و باورمند، به واکاوی واژه

کردند که صابروا از باب مفاعله و دارای وزن اجتماعی  پرداخته و تشریح می
است و حکایت از صبر و مقاومت اجتماعی دارد و پیوندهای اجتماعی که در 

ای ه ی زیرین اجتماعی و در خرده نظامها ی رحم، در الیه ی صلهها شکل  شبکه
که در اتصال با هم، شبکه خویشاوندی را بنیان  اجتماعی به ویژه نظام خانواده

افزایی استحکام  تر شده و چونان بنیان مرصوص، موجب هم مستحکم -گذارد می
آوری جامعه  تابگردد و در این روند، تحمل و  و مقاومت در مقابل دشمنان می

های اعضاء به یکدیگر و هم  بخشد؛ با تکیه بر تحمل می را افزایش و دوام
ها، به همبستگی آنان کمک کرده و ضمن عمق بخشیدن به آن، بقاء و دوام  افزایی

 آن را به دنبال دارد.
ی ها و اصبروا و صابروا، مقاومت و تحمل در برابر نامالیمات و سختی

در برابر آنها،  مناسب و واکنش ها است که طبعًا این نوع تحملزندگی را بیانگر 
ی رحم،  شود و در این راستا، صله ستگی اجتماعی میبموجب افزایش هم
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ی کتاب،  ترین و موثرترین عامل تقویت این همبستگی است که بسان شیرازه مهم
و  ی واحد ی اجتماعی را به هم مت صل و به یک جامعهها ی صفحات و الیه همه

 نماید. پیشرو و متعالی در مسیر اهداف الهی، تبدیل می
که ریشه در  ی یک جامعه شود که عوامل بر هم زننده ی رحم موجب می صله

به کنار گذاشته  شوند نفسانیت آدمی دارد و موجب اختالف و نزاع بین افراد می
کیدشده و با  بر فطرت الهی آدمی، به الفت و برادری تبدیل شده و بر  تأ

کید ،اشتراکات عمیق به کناری گذاشته شوند. لذا امر  ها ورزیده و تفاوت تأ
کیدی رحم با  ی صله ستوده ی موجود ها بر اشتراکات فطری و گذر از تفاوت تأ

ا ب ای هی ادوار مختلف و جغرافیای فرهنگی و سرزمینی، جامعها میان انسان
زیست مؤمنانه و مسالمت آمیز بر مدار برادری و محبت و دوستی ساخته و به 
جای نگاهی ستیزه جویانه و بعضًا خصم آلود و به دور از دستورات دین مبین 

کیداسالم،  دارد و آن  یعنی خانواده ی اجتماع بسیار زیاد بر یاخته و سلول پیکره تأ
م جامعه می ی آرمانی توحیدی که برآیند  یک جامعه داند و الگو و مدلی از را مقو 

تواند موجب افزایش توان  ی رحم، می اعمال و رفتارهای درونی آن بر مدار صله
 حرکت به سوی هدف مطلوب، متعالی و مشتر  بندگی خدا باشد.

ر می بع و  آن مرحوم، به این نکته تذک  دادند که انسان موجودی است مدنی الط 
ی خود، نیاز به معاشرت با دیگران و همنوعان خود اجتماعی و برای زیست منطق

ی رحم یک رفتار اجتماعی است؛ بنابراین این رفتار،  دارد و از آن جا که صله
نان، یک نیاز فطری و بنیادی حکایت از ارتباط با دیگران و صمیمی شدن با آ

 ی میدان قوی ارتباطات انسانی و صمیمی با شناختی انسان دارد. در سایه روان
ی متعدد اجتماعی، افزون ها دیگران، آرامش و شادابی افراد، فراوان شده و سرمایه

های ذهنی روزمره، به  ها و مشغله گردد. انسان به میزان دور شدن از استرس می
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های اجتماعی، مؤثر  وارگی در رفتار رسیده و در تقویت سرمایه ی عادت مرحله

 شود. واقع می
کیدرویکرد احادیث بر  ی رحم، بیانگر این نکته است که نگاه  اهمیت صله تأ

ی باارزش الهی است که اگر صله و ارتباط بین آنان ها به ارحام، نگاه به نعمت
شود. انکار نسب و رحم نبودن، به منزله کفر  نباشد؛ کفران نعمت محسوب می

 به خداست.
 خداوند متعال فرموده است: فرماید: می پیامبر گرامی اسالم

ت» ْت َمَحبَّ ت ،یَن فِ یللُمَتحابِّ  یَحقَّ ْت َمَحبَّ محبت »؛1«یَن فِ یللُمَتواِصل یو َحقَّ
من برای کسانی حتمی است که برای رضای من، با یکدیگر پیوند و 

 «ارتباط برقرار کنند.
ی رحم، حقی است که ارحام نسبت به یکدیگر دارند؛ چه مسلمان  صله

 باشند و چه نباشند.
 :ی شریفهی  رضازاده، با اشاره به آیهمرحوم 

بُُ وا ُمواَُوَلُُالَِلََُُواعأ ِّ يأنَُُِّشيأئًاُبِّهُُِّتُشأ َ َوالِّ
أ َسانًاَُوبِّال يُإِّحأ َبَُُوبِّهِّ َتَاَمُُالأُقرأ َُواِلأ

أَمَساكِّيُِّ َارَُُِّوال
َبُُذِّيَُواْلأ َارُُِّالأُقرأ

َُُواْلأ ُكُ ِّ ُُاْلأ َُُوالَصاحِّ ِّ َكأ ِّ ُالَسبِّي َُُِّوابأنُُِّبِّاْلأ
َُُوَما يأَمانُُم ُأَُملََك أ

َ
َُُلُُالَِلَُُإِّنَُُأ و خدا را »؛2فَُخوًراُُُمأتَاًلََُُكنََُُمنُأَُُيِّ ل

بپرستید، و چیزی را شریک او قرار ندهید، و به پدر و مادر و 
ی دور  ی نزدیک و همسایه خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه

و بردگان، نیکی کنید. یقینًا  و همنشینان و همراهان و در راه ماندگان
ر و خودستاست؛ دوست ندارد  .«خدا کسی را که متکب 
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ی رحم، از فرایض دینی است که در احادیث فراوانی،  داشتند که صله بیان می

کیدبر آن  کیدشده است.  تأ ی رحم به  قرآن و حدیث به لزوم برقراری صله تأ
کیدعنوان یک فضیلت، مطابق با حکم عقل است و عقل و نقل در  بر فضیلت  تأ

 ی رحم، هماهنگ و همسو هستند. صله
، کنایه از احسان و نیکی به خویشان نسبی و سببی و مهربانی به رحم صله

آنان و سازگاری و همکاری با آنان و مراعات کردن  حال آنان است، گرچه 
رحم را  ی صلهباشند و حتی افراد بدی هم باشند؛ ایشان خویشی دور داشته 

جهت حمایت کردن از همان ارتباط صمیمی داشتن با دیگران، دوست داشتن 
ی آن در اسالم، الزم  داشتند که رحم، که صله کردند و بیان می می آنان تفسیر

؛ ی باال به آن اشاره شده شمرده شده؛ فقط اختصاص به خویشاوندانی که در آیه
در مفهوم رحم داده شده است که اولیای  ای هندارد. در احادیث شریف توسع

م و مؤمنان را نیز شامل می  شود. دین، معل 
دفضل الله در این خصوص، این بود که در حقیقت نظر مرحوم حاج سی  

، حقی دارد؛ جزو رحم وی محسوب هرکسی از دیدگاه دین، به نحوی به دیگری
 ،که امام رضا ای هبا آن را باید داشته باشد. به گون ی متناسب شود و صله می

درحم آل ی  صله کیدو مومنان را مورد  و ائمه هدی محم  قرار داده و آنان  تأ
 :ی ی شریفه آیه را مصداق

َهاُيَا يل
َ
ُُمِّنُأَُخلََقُم ُأُاََّلِّيَُربَُم ُُُاَتُقواُانلَاُسُُأ َ ة َُُنفأ   كأَهاُوََخلََقَُُواحِّ ُمِّ
كأُهَماَُوبََثَُُزوأَسَها َِّساءًَُُكثِّرًياُرَِّساًلُُمِّ رأَحامَُُبِّهُُِّتََساَءلُونَُُاََّلِّيُالَِلََُُواَتُقواَُون

َ َُواْلأ
ی   ها ]مخالفت با فرمان از ای مردم!»؛1َرقِّيبًاَُعلَيأُم ُأََُكنَُُالَِلَُُإِّنَُ
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پروردگارتان بپرهیزید، آنکه شما را از یک تن آفرید و جفتش را ]نیز  از 
]جنس  او پدید آورد و از آن دو تن، مردان و زنان بسیاری را پراکنده و 

کنید؛  منتشر ساخت. و از خدایی که به نام او از یکدیگر درخواست می
پروا کنید و از ]قطع رابطه با  خویشاوندان بپرهیزید. یقینًا خدا همواره 

 ؛«بر شما حافظ و نگهبان است.
دهند؛ اتصال و  ی رحم آنان را انجام می انی که صلهدانسته و پیامد آن را برای کس 

ی رحم، به عنوان یک تکلیف  قرب به خدا دانسته است. از منظر ایشان، صله
ی شخص با خدا و معبود او،  شود و با در نظر گرفتن رابطه شرعی، مطرح می

 گردد. مقدس می
ی رحم، موجب پرورش عواطف انسانی، رشد حمایت اجتماعی،  صله

شود و  و ارتقای سطح امید به زندگی و کمک به سالمت روانی ارحام می تعاون
حسب روایات، موجب ازدیاد عمر، زیاد شدن روزی، دفع بال و پاکیزه شدن 

 گردد. می اعمال
مرحوم رضازاده، با دقت و باریک بینی که در اثر ممارست با کالم الله مجید 

قرآنی اشاره داشتند که این  و روایات و احادیث حاصل شده بود به این نکته
ی رحم،  وظیفه اصلی فردی، باید درست انجام شود و الزمست که در صله
تمام ی  هخداوند را ناظر و مراقب اعمال خود تلقی کنیم و بدانیم که ریش

توجهی به حقی است که  ، در غفلت از خداوند و بیها اختالفات و قطع رحم
دارد. تا وقتی که در یک ارتباط، هر دو  برای ارحام نسبی، سببی و دینی وجود

ک جویند؛ هیچگاه به قطع  طرف خداوند را مد  نظر داشته باشند و به او تمس 
ی رحم، به عنوان نمودی از ارضای نیازهای روانی انسان  انجامد و صله رحم نمی

از طریق ایجاد آرامش روانی، کاهش اضطراب و دردهای جسمانی و همچنین 
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ی رحم  گذارد. صله فیت زندگی افراد اجتماع تاثیر میبا خدا، بر کیایجاد پیوند 
" کند و خود را منطبق به زمان و جامعه بودنشود که انسان، احساس" موجب می

ال و کنشگر اجتماعی، در عرصه ی مختلف جامعه، ها بداند تا به عنوان یک فع 
و  ها و کنش ثمر بودن کند و نتایج اعمال نقش آفرینی کرده و احساس مثمر  

ی ها ی خود را به عینه مشاهده نماید و با احساسی که از پیوند با انسانها فعالیت
 دهد؛ قرابت ارزشی کند. میدیگر به او دست 

گاهی از احوال یکدیگر،  صله ی رحم، با سالم و ارتباط کالمی در جهت آ
اش و  ای هها با چهر شود. مالقات آغاز می ی ها توصیهگونه که در  آن شادمانبش 

کیدمورد  رسول اکرم حسن خلق، لبخند، برخورد نرم و  قرار گرفته است تأ
ر،  ب با محتوای خوب، پرهیز از درشتی، تکب  متواضعانه، ارتباط کالمی طی 

رحم و ملهم از  ی آورد که از جمله رفتارهای مطلوب و پسندیده در صله می
 است. بزرگوار دین ی عملی ائمه ی سیره

دحضرت امام   فرماید: می باقر محم 
يُد ِفی »  ْفَس َو َتِز ُح اْلکفَّ َو ُتَطیُب النَّ ُن اْلُخُلَق َو ُتَسمِّ ْرَحاِم ُتَحسِّ

َ
ِصَلُة اِْل

َجل
َ
ْزِق َو ُتْنِسُئ ِفی اِْل ی رحم، ُخلق را نیکو، دست را گشاده،  صله»؛1«الرِّ

 «.اندازد تأخیر می کند و مرگ را به نفس را پاکیزه و روزی را زیاد می
ی رحم در زندگی اخروی و عبور از  با صراحت، نقش صله آن حضرت

و سعادت جاودانی را مطرح  صراط و ورود به بهشت و رسیدن به آرامش
 اند: فرموده

ماَنُة، َفِاذا مرَّ َعَلیه الَوصوُل »
َ
ِحُم َو اِل َتِی الصراِط يوَم القیامة َالرَّ علی حافَّ
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 ِبه فیِللّرِحِم، 

ْ
م و »؛1«الّنار  َالُمَؤدی ِلألماَنِة َلْم ُيَتَکّفأ در روز قیامت، َرح 

ی  ی پل صراط خواهند بود. کسی که ]در دنیا  صله امانت، دو کناره
دار امین باشد؛ از نگونساری در آتش  ارحام بسیار به جا آورده و امانت

 «جهنم مصون خواهد ماند.
: سمعُت رسول الله  -رضی الله عنه  -: قال، قال ابوذر عن ابی جعفر

 یقول: 
ی » ِحِم اْلُمَؤدِّ َماَنْه َفِإَذا َمرَّ اْلَوُصوُل ِللرَّ

َ
ِحُم َو اِْل َراِط َيْوَم اْلِقَیاَمه الرَّ َحاَفَتا الصِّ

ِحِم  َماَنْه اْلَقُطوُع ِللرَّ
َ
ْه َو ِإَذا َمرَّ اْلَخاِئُن ِلأْل َماَنْه َنَفَذ ِإَلی اْلَجنَّ

َ
َلْم َيْنَفْعُه َمَعُهَما  ِلأْل

ار َراُط ِفی النَّ  ِبِه الصِّ
َ
أ  2.«َعَمٌل َو َتَکفَّ

رحم و » فرمود: می گوید: شنیدم که رسول خدا - علیه الرحمه -ابوذر 
ی رحم و ادا  وصل کنندهپس امانت در روز قیامت در دو جانب صراط هستند. 

بگذرد خیانت کننده و امانت ی امانت، عبور نماید به سوی بهشت و وقتی  کننده
 .«و قطع کننده رحم، نفع نرساند به او و او را صراط برگرداند در آتش

دامام   فرماید:  میدر کالم گهربار دیگری  باقر محم 
ْعَماَل »

َ
ْرَحاِم ُتَزکی اِْل

َ
 ی رفتارها و ی رحم، باعث تزکیه صله»؛3«ِصَلُة اِْل
 «.شود افعال می

کیدمرحوم رضازاده، همواره  تواند  کردند که رفتارهای ارزشی انسان می می تأ
آمادگی الزم برای خود شکوفایی و عروج به مقام عالی انسانی را پیدا کند و این 

 کردند که: غزل سعدی را به اطرافیان یادآوری می
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يف آدمااای تااان  آدمیااات جاااان باااه اسااات شااار

 
يباساات؛ لباااس همااین نااه   آدمیاات نشااان ز

 گاوش و بینای و دهاانو  اسات چشم به آدمی اگر 
 

 آدمیااات میااااِن  و دياااوار نقاااش میااااِن  چاااه 
 خور و خواب و خشم و شهوت َشَغب است و جهل و ظلمت 

 
 آدمیااات جهااااِن  ز نااادارد خبااار َحَیاااوان 

 باشااد ماارغ گاار نااه و باااش آدماای حقیقاات بااه 
 

 دمیاات زباااِن  بااه بگويااد سااخن همااین کااه 
 مانااادی دياااو اسااایر کاااه نباااودی آدمااای مگااار 

 
 آدمیااات مکااااِن  باااه نااادارد ره فرشاااته کاااه 

 بمیااارد طبیعتااات ز خاااويی  درناااده ايااان اگااار 
 

 آدمیاات روان بااه باشاای؛ زنااده عماار همااه 
 نبینااد خاادا بجااز کااه جااايی بااه آدماای رسااد 

 
 آدمیات مکاان حاّد اسات؛ چاه تاا کاه گربن 

 شاااهوت پايبناااد ز تاااو ديااادی مااارغ طیاااران 
 

 آدمیااات طیاااران ؛ ببینااای تاااا آی در باااه 
 گفااتم تااو نصاایحت کااه کااردم فضاال بیااان نااه 

 
 1آدمیااات بیااااِن  شااانیديم آدمااای از هااام 

 ه به نسل جوانتوّج  
 های مهم و تأثیرگذار، در زندگی هر فرد است.  ی جوانی، ازجمله دوره دوره

های انسان از این  ی جوانی، بهار زندگی محسوب شده و شناخت ویژگی دوره
ی جوانی و  دوره ی مطلوب از تواند به استفاده  بدیل زندگی، می  ی بی دوره

ترین زمان برای   های فرد، منجر شود. جوانی، مناسب  کارگیری توانایی به
توان ادعا کرد؛ دوران   ای که می  گونه هاست. به  ها و دانش  آوردن توانایی دست به

یابی  جوانی، فرصتی طالیی کوتاهی است که اگر به خودشناسی و کمال
 شود.  ی تأمین میخوب اختصاص یابد؛ سعادت انسان، به

 اند:   ی اهمیت جوانی و تأثیر آن در زندگی، فرموده درباره ،حضرت علی
ام سالمت بدن، سرمایه» ا نساختند و در اوایل   در ای  ای فراهم و مهی 

ترین   های زندگی و نیرومندی، درس عبرتی نگرفتند و درخشنده  فرصت
ام عمر را، رایگان از کف دادند. کسی پروری   وانی اهل تنکه در ج ای 
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ه  171 ....................................................................................... جوان نسل به توج 
ت، انتظاری داشته   بوده است؛ آیا می تواند در پیری جز شکستگی و ذل 

  1«باشد؟
 و نیز: 

باُب َواْلعافِ يئاِن ل یَش » دو چیز است »؛2«هیْعِرُف َفْضَلُهما ِاّل َمْن َفَقَدُهما: الشَّ
که آن دو را از  ها را نداند؛ مگر کسی که ]آدمی  فضیلت و برتری آن

 «.داده باشد: جوانی و سالمتیدست 
های  جوانان از قدرت، نشاط و سالمتی بیشتری در مقایسه با دیگر دوران

ها،   زندگی برخوردارند و بر این اساس، در معارف دینی بر استفاده از این ویژگی
کیدبرای دستیابی به سعادت و آخرت،  در  بسیار شده است. حضرت علی تأ

 اند:  قصص، در همین معنا، فرمودهی  سوره 77ی  تفسیر آیه
يبََكُُتَنأَ َُُوَلُفی قوله تعالی: » نَُُنَصِّ نأيَاُمِّ َتَك َو قال:  3الل ل َتنَس ِصحَّ

َتَك َو َفراَغَك َو َشباَبَك َو َنشاَطَك َو ِغَناَك َو َان َتطُلَب ِبَها  ُقوَّ
را از سهم خود »فرماید:   مرتبه، که می سخن خداوند بلند»؛4«اْلِخَرةَ 

؛ یعنی سالمتی، توانایی، جوانی، شادابی و «دنیا فراموش مکن
 «.دست آوری ها آخرت را به ات را فراموش مکن تا با آن  دارایی

کرده که قلبی پا  و آرزوهایی بزرگ  ، به جوانان تحصیلمرحوم رضازاده
نهجدرس»اند، ایمان داشت. ایشان در  دارند و آرمانگرای از به  «البالغههایی

کرد؛ که  اشاره می ،حسن مجتبی  به فرزند خود، امام حضرت امیر ی هنام
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 اند:   فرموده

ْهِر ُذو نِ » ْنَت ُمْقِبُل اْلُعُمِر َو ُمْقَتَبُل الدَّ
َ
رو به »؛1«ةیَمٍة َو َنْفٍس َصافِ یٍة َسلِ یأ

ت پا  و روان  رو شده زندگی آوردی و تازه با روزگار روبه  ای؛ دارای نی 
 .«پاکیزه هستی

دًا می  که رسول خدا ؛ چرا «باید با نیکی با جوانان رفتار کرد» :گفت و مؤک 
  نیز فرمودند:

ّباِن َخ یاوص» ُهْم اَ یُکْم ِبالشُّ َفحاَلاَفِنی  رايرا َو َنذیَبَعَثنی َبش َرقُّ َافْـِئَدةا ِانَّ الّلهَ را َفِانَّ
ّباُن َو خاَلَفِنی الشُّ  ی جوانان، به نیکی  شماها دربارهبه »؛2«وُ  یالشُّ

پذیرتر دارند.   تر و قلبی فضیلت  ها دلی رقیق کنم که آن  سفارش می
که  خداوند مرا به پیامبری برانگیخت تا مردم را به رحمت  ]هنگامی

الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم؛ جوانان سخنانم را پذیرفتند و 
ت بستند؛ ولی پیران   از قبول دعوتم، سر، باز زدند و بهبا من پیمان محب 

 . 3«مخالفت برخاستند
به تربیت جوان  علی  پذیری  جوانی است که امام  به دلیل آمادگی و تربیت

پذیری دانسته و در   در دوران جوانی، اهمیت داده و آن را بهترین زمان تربیت
  آورده است: ،حسن امام به فرزندش، امام ای نامه

فباَدْرُتَك  ،ٍء َقِبَلْتهُ یها ِمْن شیف یِة ما ُالقِ یالَحَدِث کاِلرِض الخالِ إّنما َقْلُب »
راستی که قلب جوان،  به»؛4«شتِغَل ُلّبَك يْقُسَو قلُبَك و يباِلدِب قبَل أن 
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همچون زمینی است که گیاهی در آن نروییده باشد و هر زمان که 

گاهانیدن  بذری در آن افکنده شود؛ می تو اقدام کردم؛  پذیرد. پس، به آ
 «.که دلت سخت و عقلت، سرگرم شود پیش از آن

 و به تعبیر حافظ: 
 دل و ناتوان شادم هرچند پیر و خسته

 
 1شدم ياد روی توکردم؛ جوان   که  هرگه  

 این چنین آمده است: «نامهقابوس»این معنا، به شکلی دیگر در اثر نفیس  1شدم 
باش. نگویم که جوانی مکن؛ لکن ای پسر! هرچند توانی؛ پیرو عقل »

ی خویش، به َحَسب طاقت خویش، از  دار باش. بهره  جوانی خویشتن
که آن پیر  روزگار خویش، بردار که چون پیر شوی؛ خود نتوانی. چنان
رویان مرا  گفت: چند سال، خیره غم خوردم که چون پیر شوم؛ خوب

 2«هم!خوا نخواهند؛ اکنون که پیر شدم؛ خود، ایشان را نمی
گونه  این ها نیز، ها و ضعف رفتن سن انسان و بروز بیماری ی باال و درباره

 گوید:  می
وچهار ساله ]سالگی   در کتابی خواندم که مردم ]هر انسانی  تا سی»

چهار ساله تا به  و هر روز بر زیادت باشد به قوت و ترکیب، و پس از سی
که آفتاب میان  سال، همچنان بیابد؛ زیادت و نقصان نکند؛ چنان چهل

یر بود تا فروگشتن، و از چهل آسمان رسد، بطئی  سالگی تا  الس 
ل، هر سالی در خویشتن نقصانی بیند که پار ندیده باشد؛ و از سا پنجاه
سال، هر ماه در خویشتن نقصانی بیند که در  سالگی تا به شصت پنجاه

سال تا هفتادسال هر هفته در  ماه دیگر ندیده باشد؛ و از شصت
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ی دیگر ندیده باشد؛ و از هفتادسال تا  خویشتن نقصانی بیند که هفته

در خود نقصانی بیند که دی ]دیروز  ندیده باشد؛ هشتادسال، هر روز 
و اگر از هشتاد برگذرد؛ هر ساعتی دردی و رنجی بیند که در ساعت 

 «دیگر ندیده باشد.
 و به قول شیخ بهایی: 

 و نباود باود غاِم  در ؛ گذشت   جوانی عهد
 

 فازود ديگار غام صاد ؛ رساید پیاری نوبت 
 شاادند دعااوی ساار باار ؛ سااپهر کارکنااان 

 
 زود گرفتناااد بااااز ؛ ديااار بدادناااد آنچاااه 

 غم جز درد و حاصل ما از جهان، نیست به 
 غااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام 

 

 حسود و  رشک    همه   اين    چراست    ندانم  هیچ  
يا  زرق     شهره به   گر شديم؛   عجب  نیست  حسود   و ر

 
 نباااود ساااکندر َساااِدّ  ،ماااا تزويااار ی پااارده 

 قارار «بهاايی» داد ،خاود باه را جناون نام 
 

يار ،عشاق راه جاز  به نیست   1کباود ساپهر ز
های تربیتی و   کار بستن آموزه همواره به فرزندان خویش بر یادگیری و به ایشان 

کیداخالقی دین مبین اسالم،  های   که خصلت مادامی ند؛گفت و می ندکرد می تأ
ها و  توان با زحمتی کمتر در رفع آن  ناپسند در روح انسان ریشه ندوانده است؛ می

کردن فضایل و اخالق پسندیده کوشید. این کار در دوران میانسالی و  جایگزین
ها در این   کهنسالی بسیار دشوار خواهد بود؛ زیرا بسیاری از صفات و ویژگی

تغییر  آسانی، ممکن نخواهد بود.    ها به شود و تغییر آن ل میدوران، به عادت تبدی
ی سست از دل خا  است.  عادات و خصوصیات در جوانی، مانند کندن بوته

ام جوانی انجام نشود؛ به موازات این که پیری آشکار و او  اگر این کار در ای 
عی طور طبی شود و به ضعیف شود؛ خار در دل زمین ریشه کرده، مستحکم می

 خواهد بود. کندن آن سخت و دشوار
 به تعبیر مولوی:
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 گويی که فردا، ايان بادان تو که می

 
 آياد زمااان می کاه روزی هاار باه کاه 

 شااود می تر جااوان بااد، درخاات آن 
 

 شاود می و مضاطر وين َکَنناده، پیار 
 خاسااتن باار و قااّوت در خااارُبن 

 
 کاساااتن در و پیاااری در خاااارکن 

 سابز و تارروز و هار دم  هر خارُبن 
 

 تر و خشااک زار روز، هاار خااارکن 
 پیرتاار تااو ،شااود می تاار  جااوان او 

 
 1َمَباار خااود روزگااار و باااش زود 

دارد و حقیقت وجود   داشتن آرزوهای بزرگ، جوان را به تکاپو و تالش وامی 
کمی درباره  ویژه جوان را برای کسب معارف و یافتن پاسخ آدمی، به ی  های ح 

کند. بدین ترتیب، او از هیچ کوششی برای کسب و   جهان هستی، ترغیب می
 نشیند.   کشف حقیقت و راز و رمز زندگی از پای نمی

 فرمودند:  اسالم پیامبر گرامی 
، و َلْو ل اِلمُل ما أْرَضَعْت واِلَدٌة َوَلَدها، و ل َغَرَس یَاِْلمُل َرْحمٌة ِلّمت»

برای امت من، رحمت است. اگر آرزو نبود؛ آرزو »؛2«غاِرٌس َشَجرا
داد و هیچ باغبانی درختی   هیچ مادری فرزندش را شیر نمی

 «.نشاند نمی
جوان، مطابق طبعش دارای آرزوهای فراوان است؛ لیکن آرزوها باید در 
مسیر عقالنیت و تالش او قرار گیرد. اگر این آرزوهای بلند، با خیال و آرزوهای 

روست که  فقط آسودگی زودگذر را به همراه دارد. از همینتهی تعویض شود؛ 
ضمن  حسن مجتبی  ی معروف خود، به فرزندش امام در نامه حضرت امیر

های جوانی، آرزوها و امیدهای دور و دراز و بدون پشتوانه را   برشمردن ویژگی
 کند:   هایی احتمالی را یادآوری می امری ناصواب شمرده، برای آن آسیب
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نََّك فِ یقِ يَاْعَلْم »

َ
َجَلَك َو أ

َ
َمَلَك َو َلْن َتْعُدَو أ

َ
نََّك َلْن َتْبُلَغ أ

َ
ِل َمْن َکاَن یَسبِ  یناا أ

ْض فِ  ْجِمْل فِ  یَقْبَلَك َفَخفِّ
َ
َلِب َو أ ُه ُربَّ َطَلٍب َقْد َجرَّ ِإَلی  یالطَّ اْلُمْکَتَسِب َفِإنَّ

خود، نخواهی رسید. از ی آرزوهای  یقین بدان که به همه  به»؛1«َحَرٍب 
رفت. پس  روی که پیش از تو می  افتی و بر راه کسی می  مرگ جلو نمی

دست آوردی؛ نیکو  آوردن دنیا آرام باش و در مصرف آنچه به دست در به
دنبال    رفتن اموال را به  اندازه برای دنیا، به تاراج عمل کن زیرا تالش بی

 «.دارد
رو،  این خواه است و از  صاف، همواره آرماندلیل قلب پا  و روح  جوان به 

دهد و در مسیر کمال  طلبی و رسیدن به اهداف بلند را مدنظر قرار می  عدالت
همین دلیل، بیشتر طرفداران پیامبر   پذیرد. به  کند و زودتر حق را می حرکت می

ی عجل الله تعال-اند و بیشترین یاران امام زمان  ، جوانان بودهاسالم گرامی 
 : را جوانان تشکیل خواهند داد و به تعبیر امیر مؤمنان -فرجه الشریف

يف-أصحاب المهدی» شباٌب ل ُکهوٌل فیهم إّل  -عجل الله تعالی فرجه الشر
-یاران مهدی»؛2«مثل کحل العین و الملح فی الزاد و َاقّل الزاد، الملح

جوانند و کهنساالن در میان آنان  -عجل الله تعالی فرجه الشریف
که کمترین  اند؛ مانند سرمه در چشم و نمک در توشه؛ چه این  کم

 «.نمک است قسمت توشه،
گرایی جوانان و استقبال آنان از خیر و   به آرمان جعفر صادق  حضرت امام

 فرماید:  کند و می عدالت، اشاره می
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 177 ........................................................................................... وشاعری شعر
ُهم أسَرُع یَعلَ » حداِث َفِإَنّ

َ
جوانان را دریابید؛ زیرا »؛ 1«رٍ یإلی ُکِلّ َخ َك ِباِل
 «.آورند تر به کارهای خیر روی می  آنان سریع

ی عشق به خیر  ی احساس نیست؛ بلکه بر پایه رویکرد جوانان به خیر، بر پایه
شود.   های اساسی در مبارزه با شر  و فساد می است. رویکردی که موجب تصمیم

خیالی به   او را از سکوت و بی ،حسندر توصیه به امام  حضرت علی
 کند:   دارد و به اصالح  جامعه سفارش می  وضعیت جامعه و اطرافیان برحذر می

ْنِکِر اْلُمْنَکَر بِ »
َ
ْهِلِه َو أ

َ
ُمْر ِباْلَمْعُروِف َتُکْن ِمْن أ

ْ
ْن َمْن َفَعَلُه يِدَك َو ِلَساِنَك َو َبایَوأ

ُخْذَك فِ  یِبُجْهِدَك َو َجاِهْد فِ 
ْ
ِه َحقَّ ِجَهاِدهِ َو َل َتأ ِه َلْوَمُة َلِئٍم  یاللَّ به »؛2«اللَّ

نیکویی امر کن تا از اهل آن باشی و از بدی به دست و زبان خود، منع 
ای  گونه کن و از بدی به قدر طاقت خود، جدایی انداز و در راه خدا به

باز  ین کارکنندگان، تو را از ا شایسته، جهاد کن و سرزنش مالمت
 «.ندارد

 شعر وشاعری
م و آمیخته با لطف و   دقت.شعر، کالمی است موزون و منظ 

که با دانش، فهم، در  و ادرا  و وقوف، همراه است؛ دارای  ای مقوله
تر از  باشد؛ یکی شعر را فلسفی تعاریف گوناگون از منظر فالسفه و منطقیون می

حکایت دارد و تاریخ از امر جزیی حکایت داند که بیشتر از امر کلی،  تاریخ می
انگیز، که از اقوالی موزون و متساوی  کند و دیگری، شعر را سخنی خیال می

 .ساخته شده باشد
ران، کالم موزون  ل است و در عرف  ُمتأخ  شعر در عرف منطقی، کالم مخی 
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ی.  مقف 

شعر در اصل لغت، دانش است و ادرا  معانی به حدس صائب و استدالل 
راست و از روی اصطالح، سخنی است اندیشیده، مرت ب، معنوی، موزون، 

ر، متساوی )مصراع ی برابر(، حروف آخر آن به یکدیگر ماننده )قافیه ها متکر 

دار(. شعر از تاریخی بسیار عمیق و ژرف، برخوردار بوده و تاثیرات بسیار زیادی 
ست. درخصوص بر تاریخ، جریانات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی داشته ا

 ی اسالمی، توان آن را به دو مقطع  پیش از اسالم و دوره تاریخ شعر پارسی می
 بندی نمود. تقسیم

براساس مستندات و مدار  تاریخی، شعر ایرانی، ریشه در روزگار زرتشت 
که سرودهای مذهبی ایران باستان، برخاسته است و پس از آن « گاتاها»دارد و از 

دربار یعقوب لیث صفاری باید اشاره داشت. اگرچه دوره اسالمی، به  در
یی از شعر به زبان پارسی دری، پیش از این دوران وجود دارد؛ اما ها نمونه
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دهد که در زمان سروده شدنشان، شعر پارسی هنوز  ی اسنادی نشان میها بررسی

 قوام نیافته بوده است و وزن آنها به طور مطلق، عروضی نیست.
چند سده، متأثر از ادبیات و الفبای  ای هاسالمی، پس از وقفی  شعر در دوره

ی سامانیان در قلمرو شعر و نثر، شاهد شکوفایی و  عربی پدید آمد. در دوره
گسترش آنیم و شاعران بزرگ، چون رودکی، شهید بلخی، ابوشکور بلخی و 

و اشعار حکمی آنان،  ها فردوسی، در این دوران نقش آفرینی کردند که چکامه
ت ایرانی  جزء جدایی های  اسالمی است. اشعاری که در قالب -ناپذیر هوی 
اد، ترجیعمثنوی، قص ط، مستز  بند، قطعه، رباعی، دو  بند، ترکیب یده، غزل، مسم 

ی شعر کهن پارسی، از جمله سبک ها بیتی، تک بیتی و چهار پاره؛ در سبک
عراقی، سبک وقوع و سبک بازگشت،  هندی )اصفهانی(، سبک خراسانی، سبک

ی  هی فاضله را برای خوانند مضامین بلند حکمی و عرفانی و آرزوهای مدینه
 کشد. جامعه خود، به تصویر می

ی مهم ادبی در تاریخ ها اما آنچه که مسلم است آنکه شعر، یکی از پدیده
م و ی هنرهای زیبای کالمی است که همواره مورد توجه اقوا بشر و در زمره
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که بخش در خود  ای هی گوناگون، در طول تاریخ بوده است؛ به گونها ملت

توجهی از میراث فرهنگی هر قومی را به خود اختصاص داده است. از این منظر، 
ی تحقیقی و تحلیل ها گیری از روش ر اساس مستندات تاریخی و با بهرهتوان ب می

آئینه شعر و ادبیات، واکاوی ی موجود را در بازتاب ها گفتمان، شرایط و وضعیت
ی آداب زیستن، سبک زندگی، جهان بینی افراد،آرزوها  و جستجو نمود و به نحوه

 و آمال یک قوم و موضوعات و مسائل مهم روز ادواری و تاریخی آن پی برد. 
در این مقال، به لحاظ موضوع، نیم نگاهی به شعر و شاعری از منظر قرآن و 

در نگاه اول،  -قرآن کریم -سازد که کالم وحی  شن میاحادیث، این نکته را رو
ی  روی خوشی به امر شعر و شاعری نشان نداده است و در سخنان و سیره

پیشوایان دین در پیوند با موضوع یاد شده، به مطالب و نکات مهمی بر 
 رسند. خوریم که به حسب ظاهر، ناسازگار و ناهماهنگ به نظر می می

، با دقت و وسواس اندیشه در این عرصه، و مطالعه حجت االسالم رضازاده
ت  ت و سیره معصومیندقیق از نظرات عالمان مسلمان، کتاب و سن   را حج 

کیددانسته و نسبت به مشروعیت و انطباق اعمال خود بر این سه مقوله،  و  تأ
 اند. دغدغه خاطر داشته

 ی را در عرصه -به خصوص فقیهان  -او با دقت، نظرات عالمان مسلمان 
دادند. گرچه در منابع و  شعر و شاعری، مطالعه و مورد تدقیق نظر خود قرار می

« استبصار»و « تهذیب»در کتاب  -ق 460متوفای -مآخذ، نظرات شیخ طوسی 
 786- شهید اول« البیانمجمع»صاحب  -ق 548 -و حسن بن فضل طبرسی 

در  -ق  940متوفی  -، محقق کرکی «ذکری»در برخی از مباحث کتاب  -ق
المقاصد» االفهام»در  -ق  966متوفای  -، شهید ثانی «جامع ، «مسالک

، مال احمد نراقی «وافی»در کتاب  -ق  1091متوفای  -مالمحسن فیض کاشانی 



 181 ............................................................................................ وشاعری شعر
دشیخ  ی«مستندالشیعه»در  -ق  1245متوفای  - متوفای  -حسن نجفی محم 

از  69ی  و به ویژه آیهدر خصوص شعر « جواهرالکالم»در کتاب  -ق  1266
آن چه در آثار عالمان مشاهده  ، قابل بررسی و دقت است اما«شعرا» ی سوره

 شود؛ اشارات اجمالی و پراکنده است. می
ی قضایای خیالی بوده و خیال بر  شعر در اصطالح عالمان منطق، در زمره

قافیه شود. آن مرحوم، عنصر وزن و  یانگیز بودن، از عناصر اصلی آن محسوب م
کیددانستند و به آن  ل را در تحقق یافتن شعر، الزم میدر تالزم عنصر خیا  تأ

 ی عقل و معرفت الهی بوده البته خیالی که در ظرف ذهن در سیطره و سلطهنمودند؛  می
 :ی گیری آن در حوزه جوالنگاه ادبیات حکمی باشد و جهتو 

ينَُُإَِّلُ لُواُآَمكُواُاََّلِّ ُُوََعمِّ َاتِّ واَُكثِّرًياُالَِلَُُوََذَكُرواُالَصاِلِّ نُأَُوانأتََصُ َُماَُبعأ ُُِّمِّ
 1.ُظلُِّموا

پرستان و  و کلماتی موزون و پرمعنا در بیان مظلومیت اردوگاه حق
 آزادیخواهان، معنا و تعریف شود.

که در آیات قرآنی و روایات  -ی شعر  بدیهی است با چنین نگاهی، واژه
ناظر به همین مضمون و  و امامان معصوم اهل بیت رسیده از پیامبر اسالم

و شواهد زیادی دارد که گویای این واقعیت  ها نمونه-اصطالح ادبی است 
پرمعناست که شعر، برخاسته از خیال در ذهنی است که در زیر تابش انوار 
رحمت الهی و توجه خالق هستی به مخلوقات و به ویژه انسان و جامعه بشری، 

کیدشود و این نوع بیان، مورد  می تصحیح و تطهیر دین و معرفت توحیدی  تأ
 است.
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به عنوان مصادر  ی اهل بیت گیری از معارف قرآن و سیره هرهایشان با ب

زندگی و سعادت اصلی حوزه تعقل و معرفت و قیاس برای تبیین راه درست 
با اشاراتی به آیاتی از کالم الله مجید که در آن واژه شعر و  دنیوی و اخروی بشر

« الشعراء»شاعر آمده و در باب اهمیت آن نام یک سوره هم از قرآن مجید به نام 
ی شاعر  که در قرآن مجید، چهار بار، واژه-داشتند میبه آن اختصاص یافته؛ بیان 

، هم در فرم و هم در ی این موارد، مقصود غایی  آیات به کار رفته و در همه
 است. محتوا، نفی شاعر بودن پیامبر اکرم

ت در آیات مزبور و استناد به روایات و مآخذ  آن مرحوم، با ژرف اندیشی و دق 
ت شعر و شاعری در تبیین راه ی وصول به حق و ها فقها و علماء سلف و اهمی 

وارده در سور شعرا، احقاق حقوق و الزامات وحیانی اعتقاد داشتند که حتی آیات 
ی دقیقی که در شأن نزول این آیات و مطالعه روایاتی که ها یس و انبیاء و بررسی

گیری بر اصل  شده است؛ به هیچ وجه در صدد خردهدر ذیل تفسیر آنها وارد 
 شعر و شاعری و نکوهش آن به عنوان یک امر ذاتًا نامطلوب نیستند.

ط  با لحاظ نمودن شرایط اجتماعی و فرهنگ ی دوران جاهلیت و گفتمان مسل 
ی فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی، و وجود ها ادبیات و شعر جاهلی در حوزه

ف جامعه  -ادبیات غنایی در بستر اذهان پر اوهام و گمراه دوران جاهلیت  که معر 
مشر  آن روز عرب بوده؛ آیات ُمنزل، اشاره به شاعران ُمشر کی دارد که با 

کردند. در این راستا،  مقابله و مبارزه می ی پیامبر گرامی اسالمی وحیان اندیشه
توان به افرادی از جمله ابوسفیان بن حرث بن عبدالمطلب، هبیره بن ابی  می

سخن دروغ و وهب محزونی و عبدالله بن زیعری سهمی و دیگران اشاره کرد که 
گوئیم  گونه سخن میما همان » داشتند: ابراز می کردند و می باطل بر زبان جاری

دکه  سرودند و بدین سبب بود  و در این زمینه، شعر می« گوید میسخن  محم 
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که گمراهان و فاسدان جامعه آن روز، به دور آنان گرد آمده و به اشعارشان گوش 

 دادند و با تکرار آنها، به هجو پیامبر اسالم و اصحاب او، پرداختند. فرا می
 :ی شریفه ی آن مرحوم در شأن نزول آیه

ُُإِّنَُ  َِّكُُفِّ كأََثُُب ُأََُكنََُُوَماَُْليَةًَُُذل
َ
كِّيَُُأ تردید در این سرگذشت  بی»؛1ُمؤأمِّ

 .«عبرتی بزرگ وجود دارد، و ]قوم قبطی  بیشترشان مؤمن نبودند.
رالمنثورفیالتفسیربالمأثور»با استناد به  اثر جالل الدین عبدالرحمن « الد 

که به زبان عربی بوده و از تفاسیر مأثور اهل تسنن در  -ق  911متوفی  - سیوطی
ذکر کرده  ها قرن دهم هجری است و تفسیر آیات به صورت نقل روایی، ذیل آن

کردند که چون آیات مزبور نازل شد؛ عبدالله بن رواحه، کعب بن  میاست؛ بیان 
ان بن ثابت که از شاعران مسلمان بودند؛ گریه کنان به حضور  مالک و َحس 

 کردند. میرسیده و از سرنوشت خود سوال و پرسش  پیامبر
 زیر نازل گردید: ی در پی پرسش آنان بود که آیه

ينَُُإَِّلُ لُواُآَمكُواُاََّلِّ ُُوََعمِّ َاتِّ واَُكثِّرًياُالَِلَُُوََذَكُرواُالَصاِلِّ نُأَُوانأتََصُ َُماَُبعأ ُُِّمِّ
ينَُُوََسيَعألَ ُُُُظلُِّموا َيَُُظلَُمواُاََّلِّ

َ
ُُأ مگر آنان که ایمان »؛2َيكأَقلِّبُونَُُُمكأَقلَ  

اند و خدا را بسیار یاد کردند و پس  انجام داده آورده و کارهای شایسته
ات مشرکان و یاوه ی ها از آنکه ]با شعرهای باطل دشمنان، هجوی 

کافران  مورد ستم قرار گرفتند ]با شعرهای توحیدی و اصیل و استوار 
]از دشمن و دفاع از خویش  برخاستند، و کسانی خود  به انتقام گرفتن 

اند؛ به زودی خواهند دانست که به چه بازگشت گاهی  که ستم کرده
 «بازخواهند گشت؟!
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ایشان اعتقاد عمیقی به این مطلب داشتند که شعر وشاعری، باید مبانی و 
مبادی نظری و فکری و خیالی خود را از قرآن و سنت اخذ نموده و در وادی وهم 

دو خیال  شعری، فرو نرود و به نقل از حضرت امام  داشتند  میابراز  باقر محم 
اساسًا این آیات، در نکوهش کسانی نازل شده که دین الهی را با آراء و »که 

شوند که مردم از آنان پیروی  میدهند و موجب  میی خویش تغییر ها دیدگاه
نموده و از کالم وحی که جاودانه است و طرحی کامل و انسان ساز برای سعادت 

 «.نماید؛ فاصله بگیرند میفرد و جامعه در دو سرای را تعریف و تبیین و تدوین 
کیدآن مرحوم،  هام شاعر بودن  تأ ال، آیات قرآنی را به ات  داشتند این که ُجه 
نمودند؛ دلیل بر نکوهیده بودن شعر از نگاه قرآن نیست؛ زیرا  میپیامبر، تکذیب 
گیری آیه و تعبیرات به کار رفته در آن و هدف مخالفان از این  سیاق و سمت

دهد که مقصود آنان از شاعر، شخصی است که از  میتعبیرات، به خوبی نشان 
این  واقعیت، دور و در وادی وهم و خیال سرگردان است و پرواضح است که

شود  میاز ادیبان و شاعران ن ای هتعبیر و تعبیراتی از این قبیل، شامل طیف گسترد
 توان آن را دلیل بر مردود بودن اصل  شعر وشاعری دانست. میو به هیچ روی ن

باتوجه به گفتمان غالب در زمان  انگهی سیاق آیات شامل شعر و شاعرو
ن بعثت پیامبر گرامی اسالم ور از و سرگرمی وهمی و به د با عنوان یک تفن 

ی بدیع تفسیر قرآنی است که  بیانگر این نکته واقعیت  هدف خلقت و آفرینش
کرده که آن حضرت از شعر و  ایجاب می ی پیامبر اکرم شأن و موقعیت ویژه

 در این امر نداشته باشد. ای هشاعری، دور باشد و به تعبیری، سررشت
وگوی مشرکان در  نمودند که اتفاقًا گفت میآن مرحوم، به این نکته نیز اشاره 

از منظر آنان که در قالب « وهم آلوده بودن و عباراتی دور از واقعیت»اتهام  به 
شد؛ ریشه در اوهام شعری و عالم  میجاری  آیات الهی از زبان پیامبر اکرم
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شد؛  میخیاالت است؛ بیانگر این مطلب است که آنچه بر زبان آنان جاری 

ی هوی و هوس شیطانی و  ریشه در عمق وهم و خیاالت تاریک نفسانی در چنبره
شود و برخالف کالم وحی،  تیرگی نفسانی است که با زبان شعر بیان می

گاه را به واد ی حیرت و دوری از فیض وجود رحمانیت مخاطبین عام و ناآ
 کشاند. می

ی  ائمه و ی پیامبر گرامی اسالمها در همین راستاست که تشویق
گاه به مبانی مکتب توحید و مدافع حریم  طاهرین از شاعران دردمند و آ

جین ارزش ی واالی انسانی برای کمال بخشی انسان و ها معارف الهی و مرو 
طالبان جستجوی حقیقت و پاکی و تطهیر جامعه و روشنگری مبانی و اصول 

ات فرهنگ دینی، در طول زندگی مبار  و تاثیرگذارشان مشاهده   شود. میمنبه 
به سرودن و خواندن اشعار  آن گاه که شاعران مشر  برای مبارزه با پیامبر

 فرمود: میآوردند؛ آن حضرت به کعب بن مالک  میهجوآمیز، روی 
ای کعب! »؛1«هم من الّنبلیده، ]لهو[ أشّد علیب ینفس یاهجهم، فو اّلذ»

آنان را هجو نما! قسم به کسی که جانم در دست اوست این کار برای 
 «تر است. تیر سخت آنان، از  خوردن]

ان بن ثابت-و در جایی دیگر به شاعر معروف    فرمود: -حس 
شعر بگو  و بدان که] روح القدس همراه »؛2«قل و روح القدس معک»

 «و یاور توست.
 :ایشان با اشاره به حدیث

ْعِر َلِحْکَمةا »  ُة الُمْؤِمِن ِمْن حیُث َوَجَدها فهو أحقُّ  إنَّ ِمَن الشِّ واْلِحْکَمُة ضالَّ

                                                           
 .۵۲۵صفحه، ۹جلد ،کنز الدقائق و بحر الغرائب. تفسیر  1
 .. همان 2
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از شعر، شعری است که بحق، حکمت باشد و حکمت، »؛1«بها

ه تر  که از وی غایب است آن که بیابد؛ بدان اولی ی مؤمن بود ضال 
 .«باشد

داشتند که این روایات، ناظر به آن دسته از شاعرانی  میو قرائن دیگر، بیان 
است که برای اثبات مبانی معرفت دینی و روشنگری اذهان به سوی کمال بخشی 

ت حقانیت و رهایی انسان از هواهای نفسانی وتطهیر روح و ذهن آنان، در راه اثبا
دین، تالش داشته و در مقابل شاعران عصر جاهلی و همگنان آنانی است که هنر 

دادند و از عوامل اصلی ترویج  میخود را در خدمت ابتذال و گمراهی قرار 
توان آن را شامل  گمان نمی شدند و بی شهوات و غرایز حیوانی، محسوب می

 تهذیبکه رویکرد شعریشان، تأدیب نفس و  -پرور  گرا و ادب شاعران ارزش
 دانست. است قلوب

 اگر شاعر کند در حّد خود، کار
 

 شود روح القدس او را مددکار 
 و شعر آیینی، همدم و مونس بودند چرا آن زنده یاد، با شاعران اهل بیت 

ر از آموزه ی ها که شعر آئینی، شعری است که صبغه و رویکرد دینی داشته و متأث 
 وحیانی و دین مبین اسالم است.

آن مرحوم معتقد بودند که اغلب آثار فاخر و ماندگار شعر فارسی، به لحاظ 
ی مبانی حکمی  مایه، صبغه آیینی دارد و ریشه ساختار و فرم، فضا، محتوا و درون

سار توحید و بینش و معرفت الهی دانست. جایگاه شعر آیینی در  آن را باید چشمه
از اسارت دشمن نامرئی و شیطان نفس و هواهای نفسانی و هم رهایی انسان 

یی سلطه گر و ها چنین رهایی انسان از بند دشمنان بیرونی، مانند قدرت
کیدخودکامه، موضوع بسیار مهمی است که مورد  حضرت ایشان بود و به  تأ

                                                           
عر و ما  ،کشف المحجوب ی،ریهجو.  1 قیباُب سماع  الش   .به تعل 
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مثل توحیدیه و اخالقیه، شعر والیی که به لحاظ  ،موازات اشکال دیگر شعر آیینی

ی  دارد و سخنان، سیره موضوعی، اختصاص به خاندان عترت و طهارت
را  یی، بازتاب درخور و مشعشعی دارداخالقی و فضای وجودی آنان در شعر وال

به میمورد عنایت قرار  ی خود به شاعران این حوزه،  دادند و در طول حیات طی 
 قائل بودند.ارادتی خاص 

ی شاعران و ادیبان ها شادروان حجت االسالم رضازاده، به اشعار و چکامه
 و ائمه هدی که در منقبت و نعت و مدح پیامبر گرامی اسالم سلف

ان بن ثابت و دعبل  -اند  پرداخته عنایت خاص داشتند. به دیگر بزرگانی چون حس 
ارادت ویژه داشتند و  است ی آنان در منقبت پیشوایان دینها که سروده خزاعی

نمودند و فرازهایی از اشعار آنان را زیر لب زمزمه  میهمواره از آنان، ذکر خیر 
ی  قصیده تائیهشد.  مییشان جاری ها کردند و قطرات درشت اشک بر گونه می

که بلندترین شعر دعبل شاعر  «مدارس آيات»معروف به  دعبل بن علی خزاعی
و بیان منقبت و فضائل  شیعی قرن دوم و سوم هجری در ستایش اهل بیت

ی اشعاری بود  در زمره است امامت و والیت و مصائب حضرات معصومین
ب و در مناسبت های مختلف، آن را قرائت و با در  عمیقی که  که آن مرحوم، مرت 

 نمودند. میاز ادبیات عرب داشتند؛ آن را تفسیر و ترجمه 
 تاالوة مان خلات آيات مدارس

 
 العرصااات مقفاار وحاای مناازل و 

 بالخیف من منای سول اللهر  ْلل 
 

يااف و بالبیاات و   والجماارات لتعر
 جعفاار و والحسااین علاای ديااار 

 
 الثفناااات ذی والساااجاد حماازة و 

 صانوه والفضال اللاه لعباد ديار 
 

 الخلااوات فاای اللااه رسااول نجاای 
 سبطی رسول الله وابنی وصایه و 

 
 والحسااانات اللاااه علااام وارث و 

 بینهااا يناازل اللااه وحاای منااازل 
 

 الساوراتعلی احمد المذکور فای  
 السورات
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 وللتقاای للصااالة کاناات منااازل

 
 والحساانات والتطهیاار للصااوم و 

 إذا اعتازواأهل میراث النبای  هم 
 

 خیار حماات و ساادات خیر هم و 
 خیباار و بباادر قتلاای ذکااروا إذا 

 
 العبااارات أسااابلوا حناااین ياااوم و 

 لو خلت الحسین مجادل أفاطم 
 

 فاارات بشااط عطشااانا مااات قااد و 
 زکیاااة لااانفس ببغاااداد قبااار و 

 
 الغرفااات فاای الرحمااان تضاامنها 

در خیف و مسجد های اهل بیت( و منزلگاه وحی  مدارس آیات قرآن )خانه» 
 الحرام و عرفات و جمرات از تالوت آیات خالی و خاموش مانده است.

های عبدالله  های علی و حسین و جعفر صادق و حمزه و امام سجاد خانه خانه
بن عباس و برادرش فضل که محرم راز رسول خدا بود. خانه امام حسن و حسین 

لی که وارث علم خداوندی و دو فرزندزاده پیامبر آن دو فرزند وصی پیامبر، ع
های ویران و مترو  جایگاه  ها بود. این خانه ها و زیبایی صاحب همه خوبی

هایی که محل  نماز و  خانه نزول وحی الهی بر احمد، موعود کتب آسمانی بود
ایشان وارث پیامبرند هرگاه نسبت  روزه بود و جایگاه تقوا و پاکی و خوبی ها.

اد یهر گاه ب ترین سرور مردمند و واالترین پاسداران حق.خویش را بیان کنند و به
ن را که بر دست یبر و جنگ حنیجنگ بدر و جنگ خ یآورند کشته شد ]ه  ها یم

خود را.  ید ]ه  هایگردانند آب د یم یکشته شدند جار نیرالمومنیحضرت ام
آوردی که روزی حسین تو در کنار شط جاری فرات  ای فاطمه! اگر به خاطر می

کوفتی و سیل اشک از دیده جاری  دریغ بر چهره می لب تشنه جان خواهد داد بی
در بغداد که خداوند  مویه کن بر مزار غریب آن پا  نهاد امام کاظم کردی! می

 «های بهشتش جای داده است. در غرفه
محافل مختلف ادبی، اشاره به روایات و احادیث متواتره از امام معصوم  و در

دو به نقل از امام جعفر بن   فرمود:  میکه الصادق محم 
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عِر حّتی ینا قائٌل بَ یما قاَل فِ »  .1«َد ِبُروِح الُقُدِس يَؤ يتا ِمن الشِّ

اش  شعری نگفت، جز آن که روح القدس ياری ای درباره ما اهل بیت سراينده 
کیدبه این موضوع،  ؛نمود ورزیدند و شاعران جوان را با یادآوری تاریخ  می تأ

شعر و شاعری و اهمیت آن در بسط و گسترش باورها و اعتقادات مذهبی، مورد 
 دادند. قرار می تشویق

 عنايت به شعر و شاعران
ی شعر و ادبیات، با تاریخ ایران عجین است و مفاهیم معرفتی و  حوزه

کمی نهفته در قرآن عظیم، یکی از نافذترین و معتبرترین منابع عظیم فکری و   ح 
تنهایی کتاب معرفت و   به« شعر»رو،  از اینفرهنگی در شعر و ادب فارسی است. 

الی ابیات و  شناخت است و اسرار و کلیدهای در  و فهم  جهان، در البه
 مضامین آن نهفته است.

ها   گیری  رویکرد دین مبین اسالم به شعر و شاعری، بر اساس اهداف، جهت
داند و معیار  و نتایج آن است. درواقع، اسالم شعر را ابزاری برای نیل به هدف می

شود. گرچه با کمال  کار گرفته می ارزیابی آن، هدفی است که شعر، در راه آن، به
در طول تاریخ ادبیات ملل و نحل جهان، از این ذوق لطیف الهی، تأسف، 

که برای  ت گمراهی برخی را فراهم کرده استهایی نیز شده و موجبا سوءاستفاده
توان از جایگاه شعر در دوران انحطاط فکری و اخالقی قوم عرب در   نمونه می

ا نمی جاهلیت یاد کردعصر  ه اشعار سازنده و توان این حقیقت را انکار کرد ک ام 
تی را در   دار در طول تاریخ، حماسه  هدف های فراوانی آفریده است و گاه قوم و مل 

پروا به صف دشمن   برابر دشمنان خونخوار و ستمگر، آنچنان بسیج کرده که بی

                                                           
ضا.  1  . 2، ح7، ص 1، ج عیون أخبار الرِّ
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 اند. فایق آمده زده و بر او

در  نظیر مردم ایران که احساسات پا  و کم غازین انقالب اسالمیدر دوران آ
شاهد بودیم که اشعار موزون  ای انسانی و اسالمی نمودار گردیده  دفاع از ارزش

شد؛ چه شور و هیجان و جنبشی  و شعارهایی که در قالب شعر ریخته می
  ها را به آورد و صفوف انسان  جوش می ها به  ها را در رگ  آفرید و چگونه خون  می

ا حماسی و  داشت و چگونه این اشعار کوتاه  خروش وامی و ساده، ام 
های کاخشان را متزلزل    انگیز، لرزه بر اندام دشمن انداخته و پایه  هیجان

 ساخت.  می
های قرآن  در باب اهمیت شعر، کافی است بدانیم که یکی از سوره

نام شعر و شاعری است و در آن تنبیهات و تذکارهایی از سوی  ]الشعراء ، به
 یان شده است: باره، ب خداوند علیم در این

َُماُ َُبعأ ِّ نأ واُمِّ َُكثِّرًياَُوانأتََصُ ُوََذَكُرواُالَِلَ َاتِّ لُواُالَصاِلِّ يَنُآَمكُواُوََعمِّ إَِّلُاََّلِّ
َُيكأَقلِّبُونَُ ُُمكأَقلَ   َي

َ
ُأ َُظلَُموا يَن ُاََّلِّ ُوََسيَعألَُ  مگر کسانی ]از »؛1ُظلُِّموا

اد یار به یو خدا را بس سته نمودهیهای شا مان آورده و عملیها  که ا آن
امبر و اسالم یاند ]اشعاری بر ضد پ دهیکه ستم د آورده و پس از آن

زودی  اند و به ها  انتقام گرفته اشعاری در رد  آن ی وسیله دند، بهیشن
ن بازگشتگاه یکسانی که ظلم کردند؛ خواهند دانست که به کدام

 «.گردند بازمی
تی خاص قائل بودند و  پیش از ظهور اسالم، اقوام عرب برای شعر اهمی 

سرودند؛ اما محتوا و مفهوم این  اشعار عاشقانه و ادبی و حماسی زیادی می

                                                           
 .۲۲۷ ی هشعراء، آیی  . سوره 1
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های جنگی بود. با   ی دالوری اشعار، اغلب، پوچ و مربوط به ظواهر دنیا و درباره

عنویت و پند یا مدح سوی م  ای گرفت و به  ظهور اسالم، شعر عرب، جان تازه
، شعرای زیادی ای که در زمان رسول خدا  گونه اولیای خدا متمایل شد. به

بود. برای مثال، وقتی  ها مورد تائید پیامبر پرورش یافتند که شعرهای آن
ی عفو و اغماض، در محضر ایشان خواند؛ و  شعری درباره حضرمی،  عالءبن

مت است و بعضی سحرآمیز. شعر تو برخی از شعرها، حک»فرمودند:  پیامبر
تِ »فرماید:  کتاب خدا از آن بهتر میهم خوب است؛ اما  ْحَسُن  یهِ  یاْدَفْع ِبالَّ

َ
 .1«أ

اش، شعر   و در مدح او و رسالت الهی که برای رسول خدا شاعرانی
رواحه،  بن  مالک، عبدالله  بن   اند. از جمله کعب اند؛ فراوان  سروده

ان  صرمه،  بن   زهیر، قیس بن  جعدی، کعب  بن  نابغه ثابت،  بن  حس 
بن ابی  عوف، ابودهبل جمحی، بحیر  بن  مرداس، طفیل غنوی، مالک  بن  عباس 
ها در تاریخ ثبت و ضبط است. سرودن شعر از منظر  و... که اشعار آن  سلمی

 تنها اشکالی ندارد، بلکه مورد تأیید رسول خدا ی نبوی و مشی علوی، نه سیره
 هم بوده است.  ی اطهار و ائمه

 فرمود:  لذا حضرت امام جعفر صادق
ِة  یتا فیَت ِشعٍر َبَنی الّلُه تعالی َلُه بَ ینا بَ یَمن قاَل فِ » هرکس »؛2«الَجنَّ

ای در بهشت برایش بنا   ی ما بگوید؛ خداوند، خانه شعری درباره
 .«کند می

 :و 

                                                           
 .257، ص 1  المحاسن، ج.  1
 .1، ح 7، ص 1، ج عیون أخبار الرضا.  2
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عِر حّتی ینا قائٌل بَ یما قاَل فِ » هرکس شعری »؛1«َد ِبُروِح الُقُدِس يَؤ يتا ِمن الشِّ

 .«کند  القدس )جبرئیل امین( او را تأیید می روحی ما بگوید  درباره
  نیز فرمود: رضا  حضرت امام

ُه َتَعاَلی َلُه َمِد يَنا ُمْؤِمٌن ِشْعراا یَما َقاَل فِ » ْوَسَع  یَنةا فِ يْمَدُحَنا ِبِه ِإلَّ َبَنی َاللَّ
َ
ِة أ َاْلَجنَّ

نْ  اٍت یِمَن َالدُّ شعری  ،بیت ی اهل مؤمنی درباره هر»؛2«ا َسْبَع َمرَّ
برابر دنیا، در بهشت  ی هفت  بسراید؛ خداوند برای او شهری به اندازه

 .«کند بنا می
که سراسر حکمت و پند و  هم اشعار زیادی ،که از خود ائمه اطهار جالب آن

در  اشعار امیرالمؤمنین ده است.در تاریخ ثبت شده و به یادگار مان اندرز است
و  حسین دیوان منسوب به او نیز، بسیار ارزشمند و معروف است. از امام 

 آمیزی در تاریخ، ثبت شده است. نیز شعرهای حکمت رضا امام 
 نقل شده است:  اسالم که در حدیث معروفی از پیامبر گرامی   گونه همان

ْعرِ   ِمَن   ِإَن » بعضی از اشعار حکمت »؛3«اِن َلِسْحراا یَو ِإنَّ ِمَن اْلبَ  َلُحْکماا  الشِّ
 «.ای از سخنان سحر  است و پاره

های عظیم و تحوالت   کند و موجبات حرکت  پا می گاه شعری، غوغایی به
شود. چراکه کلمات  موزون    اجتماعی و میل انسان به سمت حق و فضیلت می

 شاعرانه، برندگی شمشیر و نفوذ تیر را در قلب دشمن دارد. 
بیان شده است  اسالم که در حدیثی از پیامبر گرامی  در این خصوص، چنان

 که: 

                                                           
 .7، ح 1 ، ص2، ج الرضا أخبار عیون.  1
 .7ص ، 1، ج الرضا أخبار عیون.  2

 .619 ص ،صدوق، األمالي.  3

http://rasekhoon.net/hadith/show/578713/%D9%87%D8%B1-%D9%83%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%89-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D8%A7%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%89-%D9%85%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF/
http://rasekhoon.net/hadith/show/578713/%D9%87%D8%B1-%D9%83%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%89-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D8%A7%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%89-%D9%85%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF/
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ٍد ِبَیِده، َفَکأنَّها َترضهونهم ِبالنبل» ِذی َنفُس ُمَحمَّ که  به آن کسی »؛1«َو الَّ

دجان  در دست قدرت اوست؛ با این اشعار، گویی تیرهایی  محم 
 «.کنید ها ]دشمنان  پرتاب می سوی آن  به

سرود.   میمالک، شاعر با ایمانی بود که در تقویت اسالم، شعر  بن   کعب
 بیت زیر از اوست:

 َلمَّ اْلَلُه ِبِه َشعثاا َوَرمَّ ِباهِ 
 

مُر ُمنَتِشُر  
َ
ِتِه َواِل مَّ

ُ
ُموَر أ

ُ
 2أ

تش را بزرگ  واسطه خداوند به»  ی او، گرد آورد نوری را که آن روز کارهای ام 
 «جلوه داد و این فرمان، جهانی شد.

کرد.   اشعارش، استفسار ی  درباره اسالم کعب، روزی از پیامبر گرامی 
َن  »فرمود:   پیامبر  ه    ا  سان  ه  َو ل  َسْیف  َد ب  َن ُیجاه  مؤمن با شمشیر و زبانش در »؛3«اْلُمْوم 

 «.کند  راه خدا جهاد می
گانه که در بیشتر غزوات، همراه پیامبر   رواحه، از نقبای دوازده بن  عبدالله 

 ه است:بود؛ در وصف و نعت ایشان چنین سرود اسالم
 أنَت الّنبای و َمان يحارم شافاَعته

 
 القادر باه أزری فقاد الحسااب يوم 

 آتااك مان حسان ماا اللاه فثبت 
 

 4نصروا کالذی   تثبیت موسی و نصرا 
و کسی هستی که هر که از شفاعتش در روز حساب محروم  تو پیامبر خدا» 4نصروا 

 . شود تقدیر خوبی نداشته است
داده را برایت تثبیت کند آنچنان که برای موسی خداوند نیکی هایی که به تو 

 «تثبیت نمود و یارانی همچون یاران او به تو بدهد
                                                           

 .۴۶۰، ص ۳احمد بن حنبل، مسند، ج .  1
 .3، ج تاج العروس من جواهر القاموس. کعب بن مالک،  2

 .320ه، ص الفصاحنهج.  3
 .۲ج  ،اسدالغابه ر،یاث ابن.  4
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ان  م اسالم بن  حس  اجازه خواست تا شعری را که  ثابت، از رسول مکر 

به برکت » در پاسخ فرمودند: ی موالی متقیان، سروده؛ بخواند. پیامبر درباره
ی عظیم  نظیر خویش را که به مناسبت واقعه  بیسپس وی شعر « خداوند بخوان.

 سروده بود؛ خواند: طالب ابی بن   در وصف حضرت علی« غدیرخم»
 اا محّماااد الّنبااای اّن  َتعلماااوا َاَلااام

 
 مناديااااا  قاااامَ  ِحااایَن  ُخاااٍمّ  َدوِح  َلاااَدی 

 
 

يیاال َجاااءَ  َقااد َو   ِماان ِعنااِد رّبااه جبر
 

 وانیاااااا  َفاَلَتااااُک  َمعصااااومٌ  انَّااااَک بِ  
ُهااام اللاااه انااازل َماااا َبَلغُهااام َو   بُّ  َر

 
 باغیاااَو ِان َانااَت َلاام َتفَعاال َو َحاااَذرَت  

غااَتُهم َفَمااا َعلیااَک  باغیا  ِهاام آِلااه َعاان َبلَّ
 

 اَلعادياااا َتخشااای ُکناااَت  ان ِرَسااااَلَتهُ  
ااااهِ  رافااااُع  ذاَک  ِاذ ِبااااهِ  َفقااااامَ    َکِفّ

 
 عالیااا عِلااَن الّصااوِت  َيَديااهِ    ُيمَناای ِبااه 

 مااولهُ ماانکم کناات َماان َلُهاام َفَقاااَل  
 

 َلااایَس َناسااایاا  َحافظااااا  ِلَقاااوِلی کااااَن  َو  
 ِانَِّناای َو  علااٌیّ  َبعاادی ِماان َفَمااوَلهُ 

 
ّياااااه دوَن  َلُکااااام ِباااااهِ    َراضااااایاا  الَبر

 آلااه َفااَو  علّیاااا  والاای ِماان َربِّ  َفیااا 
 

اااِذی ُکااان َو    ُمَعاديااااا  َعلّیااااا  َعااااَدی ِللَّ
يه  َربِّ  َيااا َو    ِلَنصاارهمَفانُصاار َناِصاار

 
 الااّدياجیا ِاماااَم الُهااَدی َکالَباادِر َيجُلااو 

ياجیاا    َخاِذلیااِه َو ُکاان َلُهاام  َو َياااَرِبّ َفاخُذل الدَّ
 

 1ُمَکافیااااا  الحسااااُب  َياااومَ  ُوِقُفاااوا ِاَذا 
ددانید که   آیا نمی»  کنار درختان غدیرخم، با حالت ندا  ، پیامبر خدامحم 

جبرئیل از طرف خداوند پیام آورده بود که در این ایستاد؟ و این در حالی بود که 
امر، سستی مکن که تو محفوظ خواهی بود و آنچه از طرف خداوند بر تو نازل 
شده؛ به مردم برسان و اگر نرسانی و از ظالمان بترسی و از دشمنان حذر کنی؛ 

 را دست علی جا بود که پیامبر  ای. در این  رسالت پروردگارشان را نرسانده
هرکس از شما که من موالی »با دست راست، بلند کرد و با صدای رسا فرمود: 

کند؛ موالی  او بعد از من،   سپارد و فراموش نمی  یاد می  او هستم و سخن مرا به 

                                                           
 .۲۲۹ص  ،سلیم بن قیس.  1
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راضی  ،عنوان جانشین خود برای شما علی است و من فقط به او، نه به دیگری، به

د؛ او را دوست بدار و هرکس با علی هستم. پروردگارا! هرکس علی را دوست بدار
خاطر   کنندگان او را یاری فرما به دشمنی کند؛ او را دشمن بدار. پروردگارا! یاری

ها مانند  ماه  شب  چهارده،   ای را که در تاریکی  کننده نصرتشان؛ امام هدایت
ی بخشد. پروردگارا! خوارکنندگان  او را خوار کن و روز قیامت که برا  روشنی می
 «ایستند؛ خودت جزا بده. حساب می
زهیر، در نعت و وصف پیامبر  بن  ی بلند و زیبای کعب  قصیده

نیز بسیار تأثیرگذار است. این قصیده، جزو اشعار و قصاید  اسالم گرامی 
ات عرب، در تمام تاریخ، به  رود و با بیت:   شمار می بسیار زیبای ادبی 

 فقلبای الیاوم متباوُل  باَنت سعاُد؛
 

 مکباوُل  ُيفاَد  لام ،إثَرهاا ُمّتیٌم  
نشده  سعاد رفت و قلب من امروز اسیر او شده و فدیه ای برای آزادی او داده» 

 «است
 شود و به بیت:  شروع می
ْعااُن  ل َيَقااُع   ُنحااوِرِهُم  فاای إلَّ  الَطّ

 
 1 وما َلُهْم َعْن ِحیاِض الموِت َتْهلیُل  

آنها در جنگ در صف مقدم هستند و همیشه به طرف دشمن پیش » 
زیرا رود نه در پشت آنها ) می، به خاطر همین نیزه فقط در گلوی آنها فرو روند می

رود که در حال عقب نشینی و فرار از دشمن است( و  مینیزه در پشت کسی فرو 
 «آنها از رفتن در میادین جنگ ترس و هراسی ندارند.

 یابد.  خاتمه می
ی از سیره و رفتار نبوی و علوی، مانند بسیاری از دانشمندان  ایشان نیز، به تأس 

ک می جست و به تأثیر شگرف   و وارستگان  عالم و عامل اهل  دل، به شعر تمس 
                                                           

 «.بانت سعاد الیوم» ی کعب بن زهیر، قصیده . قصیده 1
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کمی  مندی به  در سازندگی انسان و جامعه، بسیار معتقد بود. او با عالقه شعر ح 

های   ی ذاتی، از همان َاوان جوانی، در انجمن سبب ذوق و قریحه شعر و ادب و به
جست و خود نیز، بانی  تأسیس انجمن شعر در منزل  ادبی شرکت می

ی دردشت اصفهان شد. در این محفل، استادان و  اش در محله  شخصی
دای، از جمله:  های برجسته  شخصیت حسین صغیر اصفهانی، رجبعلی محم 

بر  کردند که افزون  میرزاعلی مشفقی، شرکت میگلزار، شکیب اصفهانی و حاج 
ر در ادبیات، از حیث معنویات نیز، سرآمد عصر خود محسوب می  شدند. تبح 

قات  آن مرحومهای   سروده که منبعث و متأثر از عمق اعتقاد دینی و تعل 
های والیی و   بازتابی از جنبه ی ایمانی ایشان بود های خالصانه  مذهبی و گرایش

بیت  زیباشناسانه، و انعکاسی از حال درونی، نسبت به خاندان اهلاحساس 
ف کتاب  عصمت و طهارت ، آقای «شعرایاستاناصفهانهتذکر»است. مؤل 

ص به   مصطفی را شاعری دلسوخته و  ایشان، «شهیر اصفهانی»هادوی، متخل 
ها   و کسی که سخنش از سویدای قلب، تراوش کرده و به دل بیت عاشق اهل

سخن، کز دل برآید؛ الجرم بر دل نشیند؛ »نویسد:   کند و می نشسته؛ توصیف می
قصایدش دلنشین و غزلیاتش شیرین است و صاحبدالن را به وجد و حال 

 «آورد.  می
دفضل الله، در عین عالقه ی قلبی به شعر و ارادت وافر به شاعران  آری، سی 

شعر گفتن نداشت و به  ی شاعری و گذشته و معاشران مأنوس امروز، دغدغه
ه اصیل و وزین می نگریست که در خدمت  شعر، از منظر کالمی موزون و البت 

و فضائل انسانی باشد. شعری با محتوا و جهت  نشر معارف دینی و اهل بیتی
فه دار. ساده و بی ها را به روشنی، مختصرًا در فرازهایی از  پیرایه. این نکات و مؤل 

ت عمل صالح را پیروی از  سروده هایش، مالحظه فرمایید. آنجا که شرط صح 
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 گوید: داند؛ می می عترت رسول

 عمل صالح نیکوست همان صوم و صالت
 

 بیاان دگری حّج و زکات است که حق کرده 
 رسااول اطهااار عتاارت عماال از پیااروی بیان 

 
 ی تاو، ای انساان  بود از گفته صّحت شرط 

تی، صفت متعالی گذشت   ازخطاهای دیگران را ببینید با چه ظرافتی و صمیمی 
 نماید: مطرح می

 خطاايی تاو ز فردی ديدی اگر
 

 برای يک خطا، هرگز مزن جوش 
 بگیر و آن خطاا را آغوشت در 

 
 فراماوش حاق، بنماا بهر همیشه 

 وگرخواهی خدا عیب تو پوشد 
 

پوش ديگران عیب به   بگاذار سار
طلبی، نیادی  ی اسارت در حوزه رهارا دربیا صائب وار، مخاطب خود  

 نشیند: گونه به نصیحت می این
 مقاام و جااه و روی دنیاا پای از کی به تا
 

 باه دری در در عمر خود را بکنی صرف تو 
 سااران  خیااره بااد احااواِل  ز گیاار عبرتاای 

 
 پس بکن فکر بر احوال خودت؛ گر بشری 

 ظلام باا بگرفتای را زمین روی کن فرض 
 

 باه خاواری گاذری و بگیرند تو از عاقبت 
یان در ت  وین دین مبین اسالم را این چنین کو عمق ارادت به نقش موالی متق 

 آورد: ی خود می در سروده
 راهنماايی جهاان خلاق بار تو که ای علی  يا
 

 خادايی اسارار مخازن هام و پیغمبر يار 
 اساالم ره در تاو جانباازی و کوشاش َبنُد  گر 

 
 صاادايی نشااانّی  اسااالم ز امااروز َبنااُد  

 شهر علم است نبی، باب بر آن شهر تو هستی 
 

 جاايی باه راه نبارد مسالمان تو ولی بی 
 و:  

 که در قرآن، خدا فرماوده« نفس پیغمبر»
 است 

 نیسات کّرار حیدر جز کرم، و جود معدن 
ن بن یو در ختم شعری بلند و پرسوز در خصوص ساالر شهیدان، حس 

 نماید که: ، ُحسن طلب میعلی
 تاو احساان« رضازاده»ای بحر کرم  کن به 

 
يباست   احسان به خطاکاِر پشیمان شده، ز
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را « -فرجه الشریف تعالیعجل الله  -غیبت ولی عصر»ی  تعبیر لطیفش در حوزه 

 در دو بیت زیر، مالحظه کنید:
 برسااد باار شاایعه مهاادی روحااانی فاایض

 
 پنهاان ی ما گشاته وجاودش از ديده گرچه 

 همچو خورشید که مهرش برسد بار عاالم 
 

 گرچه چندی است پس ابر بگردياده نهاان 
ی پایانی ما از ایشان، به طور تلویحی  و تو گویی در سرودن بیت نمونه 

 نگاهی به این بیت سعدی دارد که:
 فردا که هرکسی به شفیعی زنند دست

 
 مرتضای مايیم و دست و دامن معصاوم 

 گوید: در آنجا که می مرتضی 
 اشعار مدح را که سروده ز لطف حاق

 
 از بهر او توشه در آن روز محشر است 

 آثار و تألیفات 
ع در مسائل علمی  با توجه به سال پژوهشی و نیز تدریس، به  -  ها تحقیق و تتب 

ی از  :تأس 
ی  آثار ما در صفحه»؛1«ِاّن آثاُرَنا تدّل علیَنا َفانظروا َبعدنا ِاَلی اْلثار»

 .«نشان ماست؛ بعد از ما، به آثارمان نگاه کنید گیتی، 
دحاج   الله رضازاده، از نگاشتن و تألیف نیز، غافل نشد. برخی از آثار و  فضلسی 

طور پراکنده یا در قالب حواشی، در دست است. اغلب  مکتوبات ایشان به
پرداخت. از   ها می هایی است که بیشتر بدان  ی دانش های ایشان، درباره نوشته

َحل، شناخت ادیان و مذاهب،  لل و ن  جمله: ادبیات عرب، علوم قرآنی، اخبار، م 
 هیئت و نجوم و دیوان اشعار. 

های خود و دیگر  ی مطالب  سخنرانی خالصه همچنین در تنظیم و تدوین
انسانی  -گذاشت  دم تأثیر میکه بر اعتقادات مر -های روزانه  مسائل و فعالیت

                                                           
 .353، ص 1  االبرار، ج هکشف االسرار و عد.  1
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ی و ساعی بود. مجموعه طور  به -شاءالله  ان -های ایشان  ی یادداشت جد 

د، چاپ و در اختیار عالقه  مندان قرار خواهد گرفت. جداگانه در یک مجل 
ی» ی هتوان به رسال   ی ایشان، می شده از آثار چاپ و دیوان شعر  «تول یوتبر 

 .اشاره کرد «شمیموالیت»

 فرزندان
بو  حاصل زندگی خانوادگی عالم فاضل د، حاج مهذ  الله رضازاده،   فضلسی 

 پدرپیروی از سیر و سلو  ی آنان در  همه -بحمدالله  -است که  انیفرزند
 اند.   ، موفق و مستدام بودهبزرگوارشان

ات و کوشش االسالم  ی مرحوم حجت های خداپسندانه از آنجا که نی 
سات    والمسلمین رضازاده، همواره بر بنیان امور خیر و عام المنفعه و ایجاد مؤس 

هو معارف  دینیمبتنی بر ترویج فرهنگ  ع، و شکلی  حق  گیری مراکزی بر   تشی 
ت   ،-جل  و اعلی-ه با عنایات حضرت حق  بود و عترت ر قرآنتفک  محوری 

 .اند بوده و موفق عرصه، پیشگاماین  در نیز فرزندان ایشان
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در تأسیس و حمایت از مؤسسات  توان  هایی از این امور خیر را می  نمونه

واحدها و احداث مراکز بهداشتی و درمانی، المنفعه به ویژه  ی عام خیریه
سات آموزشی،  ار،  مؤسسهمؤس  سه  کتابخانهی مکتبة العم  ی  ها، تأسیس مؤس 

ه بیت اهلتحقیقات و نشر معارف  ی خاندان  به منظور نشر معارف حق 
ساخت  و عصمت و طهارت در راستای تکریم و تعظیم شعائر دینی و مذهبی

 ن برشمرد. دانشجویا خوابگاه به منظور تسهیل در امر ازدواج

 ی حسینیه ، احداثالحسنه  های قرض  اندازی  صندوق  گذاری و راه بنیان
ی و تأثیرگذار در ایجاد توسعهیز مشارکت و ن هراالز   دار رفاه عمومی و فضای  ی جد 

دی مرحوم حاج  جمله خدمات خانواده رسانی به مردم، از  کمک فضل الله رضازاده،  سی 
ت این خانواده . مهمباشد می ری اصیل و  ترین نی  حق تعالی حضرت ، جلب رضایت خی 

ر پیامبر اکرم و نیز خشنودی حضرت حجت  ی معصومین و ائمه و روح مطه 
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 بوده است. -عجل الله تعالی فرجه الشریف-ابن الحسن المهدی

 ارتحال
عمر پربار ایشان که در فراگیری علم، خاصه معارف پربار قرآن و اخبار  

و توسعه و انتقال آن و نیز تربیت فرزندان شایسته و  بیت بخش اهل  روح
م صالح، سپری شد؛ روز جمعه، دوازدهم شعبان قمری، مطابق با  1432المعظ 

 پایان رسید.   شمسی، به 1390وسوم تیرماه  بیست
تی واال و توانی بزرگ، از انبوه سختی ها نهراسید و   دریادلی صبور که با هم 

ه ا با سالح صبر و اهرم شکیبایی فتح کرد؛ جوهر الهی های شرف و کرامت ر  قل 
ی اولیای  ی بر دشمنان برون و درون، به ظهور رساند و به مثابه خویش را در غلبه

دین، با صبر و پایداری، به اهداف بلندش رسید. بزرگی، که به پویندگان راه حق 
فرزند  خوبی نشان داد که صبر،  و طالبان فضیلت، درس مقاومت آموخت و به

 : ی رسول خدا مصداق فرموده  عزم و اراده است و پدر  پیروزی است به
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َعاء» بُر َوالدُّ چه نیکو سالحی است صبر و »؛1«ِنعَم ِسالُح الُمؤِمِن الصَّ

 .«دعا برای مؤمن
 تعبیر موالنا: و به  

 ُتسات کردن، جان تسابیحات صبر
 

 درست تسبیح صبر کن؛ کآنست 
 ُدَرج آن نااادارد تسااابیحی هااایچ 

 
 2الفارج مفتااح الصبر کن؛ صبر 

او کااه خااادم و ماادافع راسااتین و صاادیق مکتااب والیاات و حااریم اماماات  
ی مااایالد باساااعادت  مقتااادایش، منجااای عاااالم بشاااریت،  باااود؛ در آساااتانه

ت   الحسن العسکری)عج(، چشم از جهان فروبست.  ابن  حضرت حج 
دالمسلمین  و  االسالم مرحوم حجت رضازاده، هرچند دوران الله   فضلسی 

ای را در بیماری و کسالت سپری کرد؛ همواره با صبر و استعانت  از  نسبتًا طوالنی
راه خود را طی نمود و به لقاء احدی ت شتافت.  -وعلی  جل   -درگاه حضرت حق 

ای بر اسالم و مسلمانان بود که هیچ جایگزینی نداشته و نخواهد  فقدان او ُثلمه
 داشت: 

ْساَلِم ُثْلَمٌة َل  یا َماَت اْلَعاِلُم ُثِلَم فِ َو ِإذَ » َها َش ياْْلِ  .3«اَمِة یْوِم اْلقِ يٌء ِإَلی  یُسدُّ
ر  آن مرحوم، پس از نماز صبح، همراه با قرائت زیارت عاشورا و 

پیکر مطه 
ل به اهل های یازهرا، یاعلی،   و زمزمه بیت عصمت و طهارت ذکر توس 

که روی آن آیات قرآن  -یاحسین و یاابوالفضل، غسل داده شد و در ُبرد  یمانی 
ب علوم دینی،  -نوشته شده بود  قرار گرفت. سپس با حضور علمای اعالم، طال 

ی  ویژه جامعه به -و اقشار مختلف جامعه هیئات مذهبی و باایمان مردم وفادار 

                                                           
 .787ص  ،هالفصاحنهج.  1
 ی، دفتر دوم.معنو یمثنو. مولوی،  2
 .234 ، ص1  المحاسن، ج.  3
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رین اصفهان  خوراسگان  از بیت ایشان به طرف امامزاده ابوالعباس -خی 

 اصفهان، تشییع شد. 
ت به  ،بیت سرایان اهل احان و مرثیهسرایی  مد   پس از عزاداری و نوحه نماز می 

دالله حاج  ایشان، حضرت آیت و صمیمی  امامت دوست قدیمی  دباقر سی  محم 
د ابطحی  بر  -ی قم  ی علمیه حوزه  ی علمی های برجسته از شخصیت -موح 

ر امامزاده ابوالعباس پیکرشان، اقامه و آن  خا  سپرده شد.  به ،گاه در صحن مطه 
داالسالم حاج  یادبود مرحوم حجت متعاقب آن، مراسم  الله رضازاده،  فضلسی 

ددر مسجد حاج  ،بیت مدافع حریم اهل   .ای، برگزار شد جعفر آبادهمحم 

ی  های برجسته ی بازاریان، شخصیت جامعه در این مراسم، علمای َاعالم،
رین، شخصیت استان، جامعه ها، مراکز فرهنگی،  از دانشگاه های علمی  ی خی 

نمایندگان مراجع  ،بیت های مذهبی، انجمن شاعران اصفهان، ذاکرین اهل هیأت
ی قم و اصفهان و خیل کثیری از مردم خیراندیش و  های علمیه عظام تقلید از حوزه

های مددرسانی  ی تابلوها و سبدگل مدار اصفهان، حضور داشتند و با تهیه فرهنگ
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ه و نصب پالکارد، در تسلیت و تعزیت فقدان ارتحال این عالم  به مؤسسات خیری 

انی، ارادت خود را نشان دادند.  رب 
 هاا نارود يااد تاو هرگاز از خاطِر دل

 
 جا ورد زبااانی کااه بااه نیکاای همااه ای آن 

ماَت سعیدًا: سعادتمند، زندگی کرد و با سعادتمندی، خوب عاَش سعیدًا و » 
 «از این جهان فانی، رفت.

 

 ِبمانااد پاااک زمااین، َگارد از داماانش تااا رفات
 
 

 بماَناد خااک کاه در باود آن از تر آسمانی 
 ی شب، سرزد و تابید باه خورشاید از دِل برکه 

 
 1بماناد پااک اش، نیلاوفری روشِن  دِل  از 

 نامه وصیت 
 ه راجعونیو انا ال انا لله

ائه و مرقاة للفوز بالَسعادة یاةا لولیَجَعَل الموت ح یالحمُد لله اَلذ
 ی، َو افضل الصلوة و ازکیالَدرجات العل یو َمعراجاا للوصول ال یالعظم

ن ین و جعله رحمة للعالمين و الخر یمن اصطفاه من الول یات علیالتح
 یَو اللعنة الدائمة عل ،نيوم الدي ین شفعائين الطاهر یبیٍد و آله الطمحّم 

اشهد أن ل اله ال الله َکما َشهد  یو بعد فإن .نين ابد البدیاعدائهم اجمع
م، َو یز الحکيالله ِلنفسه و مالئکُته و اولوالعلم ِمن خلقه ل اله ال ُهو العز 

 یظهره َعلین الَحق ليود یدا عبده و رسوله ارسله بالهداشهد ان ُمحّم 
و  ین ائمتياا و اولده الطاهر یُکله َو َلو َکِره المشرکون، و اشهد ان علن يالد

 یو اعالم التق یح الدجیَو مصاب یائمة الهد یو شهدائ یو ُشفعائ یسادت
ن بموالتهم تمت الکلمة و عظمت النعمة و ائتلفت الفرقة شفعاء يالذ

                                                           
 گردانند. ها همه آفتاب پور، گل . قیصر امین 1
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النور و ك العلم یول یاللهم و صل عل .نيوم الديق و شهدائهم يالخال

ن له یو ارواح العالم یروح ید بن الحسن الَعسکر الغائب الَمستور ُمحّم 
و هو المام  یو کالف یو کانب یعیو َشف یَو مالذ یالفداءو اشهد انه امام

َو اشهُد  .نيابائه الطاهر  یه( َو علیالمطلق صلوات الله )عل یبالَحق و الول
ر َحق و البعث َو النشور حق ینکاَن الَموت حق و القبر حق َو سؤال ُمنکر و 

زان حق و الجنة حق و النار َحق و انا یو الحشر حق و الِصراط حق و الم
 .َرحمته و فضله و کرمه ُمشتاقون واصلون یه راجعون و الیال

...وصیت من به عموم فامیل و فرزندان و نور چشمان عزیز، به انجام 
مات و تمسک به حبل و الیت اهلبیت عصمت و واجبات و اجتناب از محر 

م و شفقت به هم و  طهارت و رعایت حقوق و حفظ شئونات اسالمی و ترح 
و اصالح ذات  سعی در اعتالی مکتب نورانی اهل البیت عصمت و طهارت

 البین است.
فرزندان و فامیال خاود را نیاز باه تقاوا و اطاعات و عباادت بااری تعاالی و 

 و احادیااث ائمااه معصااومین البالغااه نهجی قاارآن، هااا مناادی از آموزه بهااره
مخصوصًا در مسیر اطاعت از امام حای حضارت صااحب الزماان حجات بان 

 نمایم. سفارش می الحسن العسکری
اش  و فرزندان گرامی عزای حضرت صدیقه طاهرهی  هو همچنین اقام

ه حضرت  دخاص  ی جستن از ظالمین و دشمنان این خانواده الشهداءسی   و تبر 

ب به خداوند متعال ی  هکه بهترین وسیل - ی  را در همه -باشد  مینجات و تقر 
 امور خود قرار دهید.ی  هحال، سرلوح
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مات و توجه به زیارت ائم  ی  همداومت به انجام واجبات و تر  محر 

رسیده، ی  هو امامزادگان واجب التعظیم و بهره مندی از ادعی معصومین
در جهت تقویت معرفت به این خاندان عصمت سجادیه که ی  هخصوصًا صحیف

 نقش بسزایی خواهد داشت؛ را فراموش ننمایند. و طهارت
نمایم از این عطیه الهی که انجام امور خیر و رسیدگی به  همچنین توصیه می

 حال مستمندان و تعظیم شعائر دینی در جهت احیای امر اهل البیت
مکتب گهربار و نورانی ائمه  باشد؛ غفلت نورزیده و حفظ دستاوردهای می

ت عالیه را وجهه معصومین ی خود قرار دهند و در این مسیر باید قرآن و  ی هم 
ی  ی کارهای خود قرار داده که بهترین وسیله عترت، این دو اصل را سرلوحه

 نجات و تقرب به خداوند متعال است.
الله در خاتمه اینجانب خداوند عز  و جل و ساحت مقدس حضرت ولی 

گیرم که تمام مدت عمر در جهت تحصیل علوم  االعظم امام زمان را شاهد می
ام  و مادر مظلومه ی معصومین دینی تالش نمودم و بحمدالله از الطاف ائمه

مند گشته ام و تمام توانم را برای  بهره حضرت صدیقه طاهره فاطمه الزهراء
ی عشری به کار نمودم و در و ترویج مکتب حق شیعه اثن« الله»ی  اعتالی کلمه

ی از دشمنان  هیچ زمان از دوستی و مدح دوستان اهل البیت و دشمنی و تبر 
کوتاهی ننمودم. اگر تقصیر یا قصوری از اینجانب صادر شده  اهل البیت

 نمایم و از انوار است از همه در پیشگاه عدل الهی طلب عفو و بخشش می
طلب استعانت و مدد و همجواری  ،ی چهارده وجود پا  معصومین مقدسه

دوستان و خانواده،   و همچنین از همه نمایم میبا آنان در سرای باقی را طلب 
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 طلب عفو و مغفرت دارم.

داالحقر  - کم و رحمة الله و برکاتهیوالسالم عل  فضل الله رضازادهسی 
 .اسئل الله العفو ثم العفو ثم العفو

 


