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سابقه آشنایی شما با مرحوم حضرت آیتاهلل العظمی بهجت
به چه زمانی بازمیگردد؟

گفتوگوي «وطن امروز» با حجت االسالم والمسلمين شيخ كاظم صديقي درباره عارف كامل محمدتقي بهجت فومني

(ره)

ناگفتههایی ازبهجت عارفان

اول برای نورانیت جلسه فاتحهای برای ایشان قرائت میکنیم
و از خداوند متعال میخواهیم مطالبی که گفته میشود موجب
شادی روح ایش��ان و رضایت حقتعالی باشد و انشاءاهلل برای
همه ما و خوانندگان این روزنامه مفید واقع شود .مرحوم آیتاهلل
بهجت را حداقل از  48س��ال پیش میشناس��م .زمانی که در
ابتدای طلبگی بودم و آن زمان ایشان مشهور نبودند به ایشان
عالقه پیدا کردم .در مسجد فاطمیه قم که چندان بزرگ نبود
نماز میخواندند و منزل بسیار محقری داشتند؛ منزلی که به
علت فرسودگی ،کسی جرات نداشت در آن سکونت کند .طبقه
باال شامل  2اتاق تو درتو بود و از زیرزمین تا سرویس بهداشتی
 13پله داشت که شرایط بسیار سختی را از نظر رفت و آمد در
آنجا حاکم کرده بود .با تمام پیش��نهادهایی که دوستان برای
عوض کردن خانه ب ه ایشان میکردند ،تا شهرداری مستقیما وارد
این قضیه نشد – بهخاطر اینکه منزلشان در طرح بود – ایشان
عالقهای به تعویض منزل نداشتند .در اتاق کوچک ،قدیمی و
فرس��وده منزلشان روزهای جمعه مراس��م روضهای داشتند و
مشتری روضهایشان به اندازه دور تا دور اتاق نمیشد .مرحوم
آقای بهجت بسیار گمنام بودند و این گوهر ،گوهر نهفتهای بود.
ابعاد شخصیتی و عرفانی حضرتآیتاهلل بهجت از نظر شما
دارای چه خصوصیاتی بود؟

آیتاهلل العظمی بهجت بهحق یک رجلالهی بود ،روحی
زالل و دلی پاک داش��ت و دارای افق فکری بسیار بلندی بود.
وصف او فو ق چیزهایی اس��ت که درباره یک نابغه ،فیلسوف،
دانش��مند ،ادیب یا یک شخصیت سیاسی ،پزشکی ،فرهنگی
و  ...گفته میش��ود .درست است که این اشخاص برجستهاند
ولی در محدوده عرف و جزو زمینیها هستند اما آقای بهجت
زمینی نبوده و گویا اصال از اول متعلق به اینجا نبودهاند .حضرت
امیر(ع) خطبهای دارند با نام «قاصعه» که مرحوم سیدرضی در
نهجالبالغه آوردهاند .در فراز آخر این خطبه امیرالمومنین(ع)
خودش را اینگونه معرفی میکند« :و انی لمن قوم التاخذهم
فیاهلل لوم ًْه الئم سیماهم سیما الصدیقین و کالمهم کالم االبرار
 ...وال نفیسدون قلوبهم فیالجنان و اجسادهم فیالعمل»« .من
از مردمی هس��تم که در راه خدا از س��رزنش مالمتکنندگان
باز نمیایستند .نشانههای آنان ،نشانه راستکاران و سخنانشان،
گفتار درس��تکرداران .زندهداران شبند به عبادت و نشانههای
روزند .برای هدایت چنگ در ریس��مان قرآن زدهاند و س��نت
خدا و فرس��تاده او را زنده کردهاند .نه بزرگی میفروش��ند و نه
برتریجویی دارند ،نه خیانت میکنند و نه تبهکارند .دلهاشان
یدارند» .آقای
در بهشت است و تنهاشان را به کار عبادت وام 
بهجت ،بهحق مصداق این جمالت بودند .بدنشان اینجا بود ،اما
قلب ایشان اصال به این دنیا آشنا نشد و محرمیتی با این دنیا پیدا
نکرد .جسمشان اینجا بود ،اما مامور آن دنیا بود.
گویا تولد آیتاهلل بهجت هم حکایت عجیبی دارد؟

بله ،قبل از به دنیا آمدن آیتاهلل بهجت ،پدر ایشان به بیماری
سختی دچار شده و در زمان بیماری ،صدایی میشنود و کسی
به ایشان میگوید که محمدتقی در راه است .همین امر نشان
میدهد که آیتاهلل محمدتقی بهجت ذخیر ًْهاهلل است و گوهر
خاص و نایابی است که خداوند عطا کرد.
ایشان در محضر چه اساتیدی درس دیده بودند؟

مرح��وم آقای بهجت قبل از  18س��الگی به درجه اجتهاد
رسیدند و از محضر اساتید بزرگی همچون آیتاهللالعظمی شیخ
محمدحسین غروی ،آیتاهلل سیدابوالحسن اصفهانی ،آیتاهلل
شیخ کاظم شیرازی و  ...استفاده کردند .ایشان درباره اساتیدشان
مانند استاد غروی میفرمودند :اگر ایشان را از بعد علمی مدنظر
یدادند ،فکر میکردند تمام عمرش مشغول مطالعه است
قرار م 
و اگر به عباداتش نگاه میکردند ،گویی تمام عمر مشغول عبادت
هستن .د
در زمینه عرفان نیز بزرگانی مثل میرزا علیآقای قاضی استاد
ایشان بودند .ایشان  4سال ش��اگرد مرحوم قاضی بودند و در
این مدت تعالیم بسیاری از آن مرحوم تحصیل کردند .با یک
واسطه از شیخ عباس قوچانی نقل میکنند که محضر استادمان
میرزاعلی آقای قاضی بودیم ،استاد فرمودند شیخ محمدتقی
بهجت نامهای نوشته و در این نامه مسالهای را سؤال کرده است.
اگر کسی  3روز روح را از بدن خارج کند حال که روح به بدن

در قالب بیان داستانها و حکایات،
روحیه ظلمستیزی را به شاگردان خود
تزریق میکردند .برخی شاگردان ایشان مثل
آیتاهلل مصباحیزدی که مدتهای مدیدی
در محضر آیتاهلل بهجت و درسهای ایشان
حضور پیدا میکردند ،میگویند :انقالب از
طریق آقای بهجت به ما منتقل شد و ایشان
ما را به تبعیت و حمایت از حرکت
حضرت امام(ره) تشویق میکردند
بازگردد آیا باید قضای نماز را به جای آورد؟ استاد بیان کردند
که من مطمئن هستم این کار ،کار خود شیخ محمدتقی بهجت
است و ایشان سیر ملکوتی داشته است.

به نظر ش�ما عنصر کلیدی در تکوین شخصیت ایشان چه
بود؟

آیتاهلل بهج��ت در زندگی تحت تاثیر هوي و هوس نبود و
دائم با خدا مانوس بود و خداوند متعال در قرآن فرموده اگر مرا
یاد کنید من نیز یادتان میکنم و انس��ان زمانی که نظر خدا را
جلب کند این توجه دائم موجب میش��ود نور دائم الهی شود.
ایشان نیازی به چشم نداشتند زیرا حتی پشت سر خود را آنگونه
میدیدند که مقابل خود را میدیدند و مرگشان اختیاری بود زیرا
قبل از آن کارهایشان را انجام داده بودند ،ایشان بندرت به صورت
اشخاص نگاه میکردند و گاهی که به صورت برخی نگاه میکردند
ذکر ستار العیوب را بیان میکردند .آیتاهلل بهجت به غیر خدا به
کسی دل نداده بود و خدا نیز دلها را به ایشان عالقهمند کرده بود
و ایشان میفرمودند به آنچه به آن یقین دارید عمل کنید و هرجا
یقین ندارید توقف کنید تا برایتان روشن شود .ایشان در نماز ،نماز
نمیدید ،بلکه خدا را میدید .وقتی نماز میخواند  3روز بدنش
خسته بود .عدهای میگفتند ما نگران نماز آقا بودیم و درخواست
داشتیم که از نماز مستحبی خود کم کنند .یکی از مراجع قم بیان
میکردند که آیتاهلل بهجت نقال نیست و هرچه میگوید جزو
جانش است .بهجت دریا بود و هر وقت میخواست بداند به درون
خود مراجعه میکرد و حضورش الهی و دائمالذکر بود و حضور
امام زمان(ع) را همه جا مییافت و همیشه در محضر حضرت بود.
لذااگرچهایشانذاتشان،پدرشان،مادرشانواساتیدشانبرجسته
بودند ولی تنها با برجسته بودن این افراد کار به پایان نمیرسد.
هرکسی به جایی رسیده ،با همت ،خواستن ،شوق و استقامت به
این مرحله رس��یده است .ایشان روزانه یکهزار بار سوره انا انزلناه

نما
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آیتاهلل بهجت درباره استقبال از مقام معظم رهبری چه گفته بود!
حسين سليماني :آتش به جانم میزند ،این عکست که هربار به اتاق سردبیری میروم چشمم به آن میافتد ،به آن خیره میشوم ،یادم میرود به چه کار رفته
بودم ،داری به آن باالها نگاه میکنی ،اما ای کاش فقط عکست بود! تیتری کنار عکست زده شده« ،بهجت همسایه ملکوت» و این است که دیگر بیتابترم
میکند ،یعنی ،آیتاهلل بهجت هم ملکوتی شد! هر بار که این عکس و این تیتر را کنار هم میبینم آوار غمت تاب و توانم را میگیرد که یعنی دیگر کوچه
پس کوچههای گذرخان ،گامهای تو را به تبرک برخود نمیبیند ،یعنی مسجد خانم (فاطمیه) نمازهایت را و آن سجدهها و قنوتهای عاشقانهات را که دوست
داشتیم کناری بنشینیم و فقط و فقط عشقبازی تو با محبوب را تماشا کنیم که یعنی میشود اینگونه از همه عالم فارغ شد و غرق نماز! نمیخواهم از تو بگویم
و مگر میشود اقیانوس را در چند سطر جا داد و مگر میشود ملکوت را معنی کرد و مگر میشود ...فقط دارم فراغت را واگویه میکنم که حق هر دل داغداری است در فراق یارش! حکایتها شنیدهایم از
ت سیدعلی خامنهای و گفته بودی به فرزندت علی آقای بهجت که تا زنده هستم از این دیدارها سخن به میان نرود .حاج آقای رجالی که سالها پای درست نشسته بود جایی گفته
دلدادگیهایت به حضر 
بود رهبر معظم انقالب اسالمی که به قم تشریف آورده بودند ،آیتاهلل بهجت هم در میان جمعیت به استقبال ایشان رفته بودند و کسی از آیتاهلل بهجت پرسیده بود که شما با این کهولت سن که تقریبا
 90ساله بود آن روزها ،چرا به استقبال ایشانآمدهاید ،پاسخی داده بودی عجیب! مثل همه پاسخهایت که کوتاه بود و نافذ ،گفته بودی :اگر مردم میدانستند که استقبال از این سید (مقام معظ م رهبری)
چقدر ثواب دارد ،هیچ کسی در خانه نمیماند! و تو از این حکایتها و اسرار فراوان در سینه داشتی و حاال که رفتهای دارد نمی از آنها به گوشمان میرسد و ما تشنه این ناگفتههاییم که میان تو و رهبرمان
سیدعلی میگذشت! اما اینها را که میشنویم از تو ،بیقرارترمان میکند بهجت عزیز! وصف حال و روز این روزهایمانشعری است که بر مزارت نوشتهاند :خبرت هست که بیروح تو آرامم نیست  /طاقت
بار فراق این همه ایامم نیست .وقتی چارهای جز این نمانده است که این همه غم را در خود بریزیم و سکوت کنیم که تو یادمان دادی سکوت را و به حرفهایت و رفتارت ،فکر کنیم ،پس سکوت میکنیم و
به حرفهایت گوش میدهیم« :نماز باالترین وقت مالقات و استحضار و حضور در محضر خداست ...نماز برای خشوع و خضوع جعل شده است با همه مراتب .نماز جامی است از الذلذایذ [لذت بخشترین
لذتها] که چنین خمری خوشگوار در عالم وجود نیست! نماز عروج مومن است و عروج ،مستلزم قرب و لقاء است ...ما عظمتی نداریم ،همین اندازه عظمت داریم که میایستیم ،بعد همین را در رکوع نصفه
میکنیم و بعد سجده و به خاک برمیگردیم .شاید حکمت تکرار نماز – عالوه بر تثبیت – سیر باشد؛ به این نحو که هر نمازی از نماز قبلی بهتر و نماز قبلی زمینهساز نماز بعدی باشد .حضرت صاحب(عج) به
فردی گفته بود تو به فکر این نباش که مرا ببینی ،خودت را درست کن ما به سراغت میآییم .آری ،ترک واجبات و ارتکاب محرمات ،حجاب و نقاب دیدار ما از آن حضرت است».
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ﺁﻥﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﻛﻪﺍﺯﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎﻥﻣﺮﺍﺟﻊﺗﻘﻠﻴﺪﻣﻌﺎﺻﺮﺑﻪﺷﻤﺎﺭ
ﻣﻰﺭﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺰﺭگ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻭ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻓﻴﻮﺿﺎﺕ
ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺑﻰ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺩﻝ ﻧﻮﺭﺍﻧﻰ ﻭ ﻣﺼﻔﺎﻯ ﺁﻥ ﭘﺎﺭﺳــﺎﻯ
ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎﺭ ﺁﻳﻨﻪ ﺭﻭﺷــﻦ ﻭ ﺻﻴﻘﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﻬــﻰ ﻭ ﻛﻼﻡ ﻣﻌﻄﺮ ﺍﻭ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﺍﻧﺪﻳﺸــﻪ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺭﻫﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭﺻﺎﻟﺤﺎﻥ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻘﻴﻪ� ﺍﷲ )ﺍﺭﻭﺍﺣﻨﺎ
ﻓﺪﺍﻩ( ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻰﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺍﺕ ﻋﻠﻤﺎﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻋﻈﺎﻡ
ﻭ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﺗﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻔﺲ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﺪﺍﻥﻣﻜﺮﻡﻭﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩﺍﺭﺟﻤﻨﺪﺍﻳﺸﺎﻥﺗﺴﻠﻴﺖﻋﺮﺽﻣﻰﻛﻨﻢﻭ
ﺑﺮﺍﻯﺧﻮﺩﻭﺩﻳﮕﺮﺩﺍﻏﺪﺍﺭﺍﻥﺍﺯﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻣﺘﻌﺎﻝﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﺗﺴﻠﻰﻭ
ﺑﺮﺍﻯﺭﻭﺡﻣﻄﻬﺮﺁﻥﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﻃﻠﺐﺭﺣﻤﺖﻭﻣﻐﻔﺮﺕﻣﻰﻛﻨﻢ.
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡﻋﻠﻴﻪﻭﺭﺣﻤﻪﺍﷲ -ﺳﻴﺪﻋﻠﻰﺧﺎﻣﻨﻪﺍﻯ
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� ﻣﻈﻬﺮﻃﻬﺎﺭﺕﺭﻭﺡ ،ﻋﺮﻓﺎﻥﻭﺍﺧﻼﻕﺑﻮﺩ
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ،ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﻋﺼﺮ
ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻫﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ،ﺭﺣﻠﺖ ﺟﺎﻧﺴﻮﺯ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺑﺎﻧﻰ ﻭ ﻓﻘﻴﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﻰ
ﺣﻀــﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺑﻬﺠﺖ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﻭﻟﻰ
ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ،ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﺍﻟﻬﻰ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﻠﺖ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﮔﻔﺖ.
ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩﺑﺎﺗﺎﻛﻴﺪﺑﺮﺍﻳﻨﻜﻪﺣﻀﺮﺕﺁﻳﺖﺍﷲﺍﻟﻌﻈﻤﻰﺑﻬﺠﺖ
ﺗﻨﺪﻳﺲﺧﻮﺩﺳﺎﺯﻯﺑﻮﺩ،ﺗﺼﺮﻳﺢﻛﺮﺩ:ﺣﻀﺮﺕﺁﻳﺖﺍﷲﺍﻟﻌﻈﻤﻰ
ﺑﻬﺠﺖ ﻣﻈﻬﺮ ﻃﻬﺎﺭﺕ ﺭﻭﺡ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳــﺖ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺑﻮﺩ.
ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﮔﻔــﺖ :ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳــﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺑﻬﺠﺖ ﺩﺭ
ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﭘﺮﺑﺮﻛﺖ ﺧﻮﺩ ،ﺑﺎ ﻧﻔﺴﻰ ﮔﺮﻡ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺑﺮﺍﻯ
ﺧﺪﻣﺖﺑﻪﻣﺮﺩﻡﺗﻼﺵﻛﺮﺩ.ﺩﻛﺘﺮﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩﺍﺯﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻣﺘﻌﺎﻝ
ﺑﺮﺍﻯﺣﻀﺮﺕﺁﻳﺖﺍﷲﺍﻟﻌﻈﻤﻰﺑﻬﺠﺖ،ﻋﻠﻮﺩﺭﺟﺎﺕﻣﺴﺄﻟﺖﻛﺮﺩ
ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺩﺍﺷﺖ :ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺧﺪﺍﻯ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﺸﺎﻥ
ﺭﺍﺩﺭﺣﻮﺯﻩﻋﻠﻤﻴﻪﭘﺮﻛﻨﺪﻭﺑﻪﻋﻠﻤﺎﻯﻣﺎﻭﺩﻟﺴﻮﺯﺍﻥﻛﺸﻮﺭﺗﻮﻓﻴﻖ
ﺧﺪﻣﺖﺑﻴﺸﺘﺮﻭﺍﺩﺍﻣﻪﺭﺍﻩﻣﻌﻨﻮﻯﻭﻋﺮﻓﺎﻧﻰﺍﻳﻦﻣﺮﺟﻊﻋﺎﻟﻴﻘﺪﺭﻭ
ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺱﻓﺮﺻﺖﻫﺎﺭﺍﻋﻨﺎﻳﺖﻓﺮﻣﺎﻳﺪ.
� ﺍﻭﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﻰﻓﺎﺿﻞﻭﻣﻬﺬﺏﺗﺮﺑﻴﺖﻛﺮﺩ
ﺭﺋﻴﺲ ﻗــﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻧﻴــﺰ ﺩﺭ ﭘﻴﺎﻣﻰ ،ﺭﺣﻠــﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺑﺎﻧﻰ
ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺑﻬﺠﺖ ﺭﺍ ﺗﺴــﻠﻴﺖ ﮔﻔﺖ .ﻣﺘﻦ ﭘﻴﺎﻡ
ﺁﻳﺖﺍﷲ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺷــﺎﻫﺮﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺖ :ﺍﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺛﻠﻢ ﻓﻰ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺛﻠﻤﻪ ﻻﻳﺴﺪﻫﺎ ﺷــﻰء .ﻋﺮﻭﺝ ﺭﻭﺡ ﻭﺍﻻ ﻭ ﻧﻮﺭﺍﻧﻰ
ﺷﻴﺦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎ،ﺣﻀﺮﺕﺁﻳﺖﺍﷲﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰﺑﻬﺠﺖﻓﻮﻣﻨﻰ)ﺭﻩ(ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﻣﺮ)ﻋﺞ( ،ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻋﻠﻤﻴﻪ ،ﺟﻬﺎﻥ ﺗﺸﻴﻊ،
ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒــﺮﻯ ﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻴﺖ ﻣﻌﻈــﻢ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﺗﺴــﻠﻴﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ .ﺁﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺑﺎﻧﻰ ﻭ ﻓﻘﻴﻪ ﻭﺍﺭﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻣﻌﻨﻮﻯﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻰﻋﺎﺭﻑﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪﺁﻳﺖﺍﷲﺳﻴﺪﻋﻠﻰﺁﻗﺎﻗﺎﺿﻰ
ﻭﻣﻜﺘﺐﻓﻘﻬﻰﻭﺍﺻﻮﻟﻰﺁﻳﺖﺍﷲﻣﺤﻘﻖﻏﺮﻭﻯﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰﻭﺩﻳﮕﺮ
ﻓﻘﻴﻬﺎﻥ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻧﺠﻒ ﺍﺷﺮﻑ ﻭ ﻗﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ
ﺑﻬﺮﻩﻫﺎﺑﺮﺩ،ﺩﺭﻃﻮﻝﻧﺰﺩﻳﻚﺑﻪﻳﻚﻗﺮﻥﻋﻤﺮﺑﺎﺑﺮﻛﺘﺶﻓﺎﺿﻼﻥ
ﻭ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻭ ﺟﺴــﺖﻭﺟﻮﮔﺮﺍﻥ ﺍﺧــﻼﻕ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﻣﻜﺘﺐﻓﻘﻬﻰ،ﺍﺧﻼﻗﻰﻭﻣﻌﻨﻮﻯﺍﻫﻞﺍﻟﺒﻴﺖ)ﻉ(ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻛﺮﺩﻭ
ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﻰﻓﺎﺿﻞﻭﻣﻬﺬﺏﺗﺮﺑﻴﺖﻛﺮﺩ.ﺭﻭﺡﻭﺍﺭﺳﺘﻪﻭﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺍﻭﺑﺎﺍﻭﻟﻴﺎﺋﺶ،ﺍﺋﻤﻪﺍﻃﻬﺎﺭ)ﻉ(ﻣﺤﺸﻮﺭﻭﻣﺘﻨﻌﻢﺑﺎﺩ.
� ﻋﻤﺮﺧﻮﻳﺶﺭﺍﺩﺭﺭﺍﻩﭘﺮﻭﺭﺵﻋﺎﻟﻤﺎﻥﺩﻳﻨﻰﺳﭙﺮﻯﻧﻤﻮﺩ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ،ﺩﺭﭘﻰ ﺭﺣﻠﺖ ﻣﺮﺟﻊ
ﺑــﺰﺭگ ﻭ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺑﺎﻧﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺣﺎﺝ ﺷــﻴﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻰ ﺑﻬﺠﺖ ﭘﻴﺎﻡ ﺗﺴــﻠﻴﺘﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩ .ﻣﺘﻦ ﭘﻴﺎﻡ
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺖ :ﻭﺑﺸﺮﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ
ﺍﻟﺬﻳﻦﺍﺫﺍﺍﺻﺎﺑﺘﻬﻢﻣﺼﻴﺒﻪﻗﺎﻟﻮﺍﺍﻧﺎﷲﻭﺍﻧﺎﺍﻟﻴﻪﺭﺍﺟﻌﻮﻥ.ﺭﺣﻠﺖ
ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﻋﺎﻟــﻢ ﺭﺑﺎﻧﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺣﺎﺝ
ﺷﻴﺦﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰﺑﻬﺠﺖ)ﻗﺪﺱﺳﺮﻩ(ﺭﺍﺑﻪﺣﻀﺮﺕﺑﻘﻴﻪﺍﷲ
ﺍﻻﻋﻈﻢ )ﺍﺭﻭﺍﺣﻨﺎﻓﺪﺍﻩ( ،ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻯ ،ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻋﻈﺎﻡ،
ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻋﻠﻤﻴﻪ ،ﺑﻴﺖ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ ﻭ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ
ﺗﺴــﻠﻴﺖ ﻋﺮﺽ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻢ .ﺁﻥ ﻋﺎﺭﻑ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ،ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻛﺖ
ﺧﻮﻳــﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ ﻭ ﭘــﺮﻭﺭﺵ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﺩﻳﻨﻰ
ﺳﭙﺮﻯ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺳــﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﻭﺡ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻮﺕ ﺍﻋﻠﻰ
ﭘﻴﻮﺳﺖ،ﻃﻮﺑﻰﻟﻪﻭﺣﺴﻦﻣﺂﺏ.
� ﻣﻨﺸﺄﺁﺛﺎﺭﻭﺑﺮﻛﺎﺕﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰﺑﺮﺍﻯﺟﻬﺎﻥﺍﺳﻼﻡ ﺑﻮﺩ
ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳــﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ،
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒــﺮﮔﺎﻥ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﻴﺎﻣﻰ ﺭﺣﻠﺖ
ﺁﻳﺖﺍﷲﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺑﻬﺠﺖ ﺭﺍ ﺗﺴــﻠﻴﺖ ﮔﻔﺖ .ﺩﺭ ﭘﻴﺎﻡ ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻫﺎﺷﻤﻰﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰﺁﻣﺪﻩﺍﺳﺖ:ﺍﻳﻦﻋﺎﻟﻢﺭﺑﺎﻧﻰﻭﻣﺮﺟﻊﻋﺎﻟﻴﻘﺪﺭ
ﻛﻪﺑﺎﺗﻠﻤﺬﺍﺯﻣﺤﻀﺮﺑﺰﺭﮔﺎﻥﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯﻋﻠﻤﻴﻪﻗﻢﻭﻧﺠﻒ،ﻋﻼﻭﻩ
ﺑﺮ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻭ ﺍﺳــﺘﺎﺩﻯ ﻓﻘﻪ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ،ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﺗﻬﺬﻳﺐ
ﻧﻔﺲ ،ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺭﻓﻴﻊ ﻭ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮﺩ،ﺩﺭﻃﻮﻝﻋﻤﺮﺷﺮﻳﻒﻭﺑﺎﺑﺮﻛﺖﺧﻮﻳﺶﻣﻨﺸﺄﺁﺛﺎﺭﻭﺑﺮﻛﺎﺕ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﺸﻴﻊ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﻰ
ﺻﺎﻟﺢ ﻭ ﻣﻮﻣــﻦ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻡ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ :ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻭﺍﺭﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﻌﻠﻢ
ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀــﺮﺕ ﻭﻟﻰ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ،ﺭﻫﺒﺮ
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ،ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻋﻈﺎﻡ ،ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭ ،ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ
ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ﻭ ﻧﺠﻒ ،ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ،ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﺴــﻠﻴﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ .ﺍﺯ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺍﺣﺪﻳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺎﺩﻯ ﺭﻭﺡ
ﺍﻳﻦﻋﺎﻟﻢﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺭﺣﻤﺖﻭﺍﺳﻌﻪﻭﺑﺮﺍﻯﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ،ﺑﻮﻳﮋﻩﺑﻴﺖ
ﻣﻌﺰﺯﺍﻳﺸﺎﻥﺻﺒﺮﻭﺍﺟﺮﻣﺴﺎﻟﺖﻣﻰﻛﻨﻢ.

را قرائ��ت میکرد و نماز جعفر طیار را ترک نمیکردند و زیارت
عاش��ورا را با  100لعن و  100سالم میخواندند .آیتاهلل بهجت
کسی بود که در شبانهروز  3تا  4ساعت میخوابید و گاهی 10
روز قوت نخورده ولی نشاط عبادت از وی گرفته نمیشد.

آیا آیتاهلل بهجت قبل از پیروزی انقالب معتقد بودند که شاه
باید سرنگون شود و نظام طاغوت تغییر کند؟

در آن زمان که مبارزه با شاه باب نبود ،جمعی آمده بودند
خدمت مرحوم آیتاهلل بروجردی و اعالم آمادگی کرده بودند که
اگر ایشان دستور دهند ،حاضرند علیه شاه قیام کنند .آیتاهلل
بروجردی از این امر استقبال نکرده بودند و اجازه چنین حرکتی
را نداده بودند .بعدها در جمعی فرموده بودند «با فرض اینکه شاه
از سلطنت خلع شد ،چه کسی را میتوانیم برای اداره مملکت
معرفی کنیم ».لذا دلیل عدم حمایت ایشان از این حرکت ،این
احس��اس بود که شخصی برای جایگزینی شاه نداریم .مرحوم
آقای بهجت همان زمان فرموده بودند «چرا نمیتوان کسی را
پیدا کرد؟ با توکل بر خدا و پس از شروع حرکت و سقوط شاه،
ش��خص جایگزین او پیدا میشود» لذا در اوج عرفان و فقاهت
مسائل سیاسی آن زمان را دقیقا رصد کرده و از حرکتهای ضد
شاه حمایت میکرد.
تحلیل آیتاهلل بهجت از جریان مشروطه چگونه بود؟

هیچکس مثل مرحوم آیتاهلل بهجت با جریانات مشروطه
آشنایی نداشت ،گاهی مطالب آن زمان و نقشههای دشمنان که
در قالب مشروطیت وارد شده بودند را برای ما نقل میکردند.
ایش��ان میفرمودند ،انگلیسیها به میرزا کوچکخان جنگلی
پیشنهاد دادند که اگر آماده باشد سلطنت را به او بدهند .آنها
میگفتند طمع ارضی ندارند و فقط به دنبال منافع مالی هستند.
میرزا قبول نکردند و انگلیسها گفتند اگر قبول نکنی کار را به
دست کسی میدهیم که به صغیر و کبیر رحم نکند .آنها از قبل
رضاخان را آماده داشتند تا اگر میرزا قبول نکرد ،کار را به دست
او بسپارند .میرزا هم براساس ایمانی که داشت سلطنت را قبول
نکرد ،چراکه بر این باور بود این سلطنت نوکری انگلیسهاست
و اگ��ر امروز بدهند ،فردا میگیرند .آقای بهجت که این را نقل
میک��رد ،میفرمود :انگلیسها دروغ میگفتند که فتح ارضی
نداریم ،عالوه بر اینکه به دنبال منافع مالی بودند ،فتح ارضی و از
بینبردن فرهنگ ما را نیز در برنامه خود داشتند .ایشان درباره
مظالم رضاخان ،آتاتورک (مصطفی پاشا) ،سطنت محمدرضا
و ...الیماش��اءاهلل نیش و کنایه داشت و اساسا روح شاگردانش
را نسبت به ظلمستیزی تحریک میکرد لذا شاگردان مرحوم
بهجت نفرت خاصی نسبت به ظالمان و نوکران آنها داشتند.
ایشان با چه روشهایی روحیه جهادگری و انقالبی بودن را به
شاگردانخودانتقالمیدادند؟

مایه فکری آیتاهلل بهجت مای��ه مبارزاتی و انقالبی بود و
شاگردانی هم که در محضر ایشان تربیت شدهاند بغض نسبت
به ظلم و ظالم یکی از شاخصهای اصلی فکریشان بود .ایشان
در حاشی ه تمام بحثهای علمی و معنوی از ظلم و ستمی که
به امیرالمومنین(ع) ،حضرت زهرا (س) و دیگر ائمه روا ش��ده
بود ،مطالبی تاریخی ،روایی و قرآنی عنوان میکردند و در قالب
بیان داس��تانها و حکایات ،روحیه ظلمستیزی را به شاگردان
خود تزریق میکردند .برخی ش��اگردان ایش��ان مثل آیتاهلل
مصباحی��زدی که مدتهای مدیدی در محضر آیتاهلل بهجت
و درسهای ایشان حضور پیدا میکردند ،میگویند :انقالب از
طریق آقای بهجت به ما منتقل شد و ایشان ما را به تبعیت و
حمایت از حرکت حضرت امام(ره) تشویق میکردند.

ت از امام راحل شد .کمی از رابطه آیتاهلل بهجت و امام
صحب 
برایمابگویید؟

آیتاهلل بهجت به علت عالقه وافری که به امام داش��تند از
ابتدای نهضت همراه ایشان بودند .متقابال عالقه امام به آیتاهلل
بهجت نیز فوقالعاده بود .حضرت امام میگفتند که آقای بهجت

؟؟؟؟؟

ﻋﻜﺲﻫﺎ :ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﺎﻣﻲﻧﮋﺍﺩ،ﻭﻃﻦﺍﻣﺮﻭﺯ

مصطفی بخش�ی :همانطور که در اخبار مختلف
هفته اخیر منتش��ر ش��د ،اعدام  5نف��ر از عوامل
گروهکهای تروریستی توسط دادسرای عمومی
و انقالب تهران ،موجب ش��د تا خانواده محکومان
و جریان ضدانقالب و اپوزیسیون از یک سو و سران
فتنه یعنی موسوی و کروبی و زهرا رهنورد از سوی
دیگر همصدا با هم ،دستگاه قضایی و حیثیت نظام
و از همه مهمتر نص صریح قرآن کریم درباره حکم
حیاتبخش قصاص را یکجا زیر س��وال برده و به
همراه هم در س��تیز و مقابله با نظ��ام و انقالب و
مردم ،همداس��تان شوند؛ داس��تانی که هر روز به
نوعی و بنا به ضربالمثل«ه��ردم از این باغ بری
میرسد» در حال تکرار است.
معاندت و ستیز روزافزون موسوی
میرحس��ین موس��وی که بع��د از انتخابات با
زیرپا گذاش��تن قانون و ایجاد فتنههای روزافزون
موجب باز ش��دن فضای تنفس برای دش��منان
داخلی و خارجی نظام مقدس جمهوری اسالمی
و دادن نفسهای مصنوعی به تروریستهایی چون
سازمان منافقین ش��ده بود و موجبات وارد شدن
خس��ارتهای مادی و معنوی و جانی بسیاری به
کشور و انقالب و مردم ش��د ،در ادامه بیانیههای
فتنهانگیز و کذایی خود ،اینبار علنا وارد فاز دفاع
و حمایت مس��تقیم از تروریستها و بمبگذاران و
جنایتکاران ش��ده اس��ت .در بیانیه موسوی برای
حمایت از تروریستها که تنها حدود  24ساعت
بع��د از درخواس��ت و اصرار عوامل تروریس��ت و
ضدانقالبی چون علی کش��تگر ،عض��و گروهک
تروریس��تی و معاند«چریکه��ای فدایی خلق»،
از او و کروب��ی مبنی بر ل��زوم موضعگیری درباره
عناصر اعدام شده ،منتشر شد ،آمده است«:اعالم
اعدام ناگهانی  5نفر از ش��هروندان کش��ور بدون
آنکه توضیحات روشنکنندهای از اتهامات و روند
دادرس��ی و محاکمات به مردم داده ش��ود ،شبیه
روند ناعادالنهای اس��ت که در طول ماههای اخیر
منجر به صدور احکام شگفتآور برای عده زیادی
از زنان و مردان خدمتگزار و شهروندان عزیز کشور
ما شده اس��ت»(!!) موسوی در حالی قصد ارتباط
دادن اعدامشدگان با دستگیرشدگان حوادث پس
از انتخابات را دارد که بنا به گفته دادستان تهران،
معدومان در تاریخ  1385/5/28دستگیر شدند و
در تاریخ  1386/4/1یعنی یک سال بعد برای آنها
کیفرخواست صادر شد و در تاریخ  1386/11/10با
ارسال کیفرخواست به دادگاه ،محاکم ه آنها صورت
گرفت .حک��م در  1386/12/6به محکومان ابالغ
ش��د و با اعتراض آنان پرونده به دیوانعالی کشور
ارس��الشد و حکم در تاریخ  1387/12/10یعنی
یکسال بعد ،در دیوانعالی کشور تأیید شد و تاریخ
اج��رای حکم نیز در س��ال  1389صورت گرفته،
یعنی فرآیند رس��یدگی به اتهام��ات نامبردگان
قریب به  4س��ال طول کشیده است .موسوی در
حمایت از معدومان جنایتکار اخیر که در حوادثی
نظیر بمبگذاری حسینیه شیراز سبب به شهادت
رسیدن س��وگواران اهل بیت(علیهم السالم) و از
جمله کودکان بیگناه شده بودند ،واژههایی چون
«حقجو» و«ش��هروندان کش��ور» را به کار برده
است و این عبارات نظیر همان جمالتی است که
موسوی پس از حوادث عاشورای گذشته و خیانت
و رس��وایی نیروهای میدانی آشوب و فتنه هوادار
خود ،به کار برد و جس��ارتکنندگان به س��احت
مقدس حضرت اباعبداهلل الحس��ین(ع) را «مردان
خداجو»!! توصیف کرده بود.
کروبی ،عروسک خیمهشببازی دشمن
مهدی کروبی نیز که در انتخابات دهم از ميان
4نفر نامزد ریاست جمهوری ،نفر پنجم شد! (کمتر
از آرای باطله رای آورد) ،همچنان در سیر سقوط
خود در دامان دش��منان نظام قرار داشته و نقش
بلندگویی معاندان و کینهداران انقالب و امام(ره) را
ایفا میکند و به نوعی در حال گرفتن انتقام از مردم
اس��ت .کروبی که پیش از این ،اتهامات بیاساس
و ب��دون مدرک و واهی چون تج��اوز به زندانیان،
کش��ته ش��دن دختران و پس��ران و ...را همسو با
اهداف دشمنان تابلودار انقالب ،علیه نظام و کشور
وارد کرده بود ،اینبار نیز درخواست تروریستها و
گروهکهای جنایتکار را لبیک گفت و  2روز بعد از
تقاضای آنها ،همچون موسوی و با همان مضمون
علیه نظام و در حمایت از تروریستها و بمبگذاران،
موضع گرفت و «تاث��ر» خود از اعدام جانیانی که
دستشان به خون مردم بیگناه آلوده بود را اعالم
کرد.
رهنورد ،از مبارزه با نظام تا تقابل با قرآن
در این می��ان اظهارات زهرا رهن��ورد که از او
بهعنوان محرک اصلی همس��رش یاد میش��ود،
درباره اعدام جنایتکاران و بمبگذاران ،در نوع خود
جالب توجه و بسیار تاس��فبار است .رهنورد که
یکی از اس��تداللهای پوچ و طنزگونهاش در بیان
ادعای تقلب در انتخابات ،قضیه«داماد لرس��تان»
بودن موسوی و« فرزند آذربایجان» بودن همسرش
بوده است ،اینبار نیز در ادامه هجویات خود ،اعدام
جنایتکاران و اعضای گروهکهای تروریستی که
موجب ش��هادت جوانان ،ک��ودکان و هموطنان
بیگناه این مرز و بوم شدهاند را سرکوب«اقلیتها»
و«جوان��ان کرد» نام برده و زنان جنایتکار و جانی
را ب��ا تعابیری چون «لطیفتری��ن بندگان خدا»!
و«ریحان»! ستوده و اجرای حکم قصاص علیه آنها
را «ذلت حاکمیت» برشمرده است .از طرفی زهرا
رهنورد در مطالب خود با اظهاراتی«ارتداد گونه»
نص صریح قرآن کریم و حکم الهی و حیات آفرین
قصاص را زیر سوال برده و آن را «بدترین مجازات
در حق انسانها و ملت» دانسته است ،در حالی که
توضیح نداده که جواب خون شهیدان بیگناهی که
در حوادثی نظیر حسینیه شیراز به دست جانیانی
که او ام��روز از آنها حمایت میکند به ش��هادت
رسیدند ،پای کیست؟!

معرفت
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ﻭﻃﻦﺍﻣﺮﻭﺯ:ﺣﻀﺮﺕﺁﻳﺖﺍﷲﺍﻟﻌﻈﻤﻰﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰﺑﻬﺠﺖ ﻓﻮﻣﻨﻲ،
ﻣﺮﺟــﻊ ﺷــﻴﻌﻴﺎﻥ ﺟﻬــﺎﻥ ،ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑــﻪ ﻣﻠﻜــﻮﺕ ﺍﻋﻠﻰ
ﭘﻴﻮﺳــﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟــﻊ ﻋﺎﻟــﻰ ﻗﺪﺭ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻳﻜﺸــﻨﺒﻪ ﺳــﺎﻋﺖ
 15ﻭ  10ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﺴــﺖ ﻗﻠﺒﻰ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ
ﻭﻟــﻰ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﻗﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷــﺪ ﻛــﻪ ﺗﻼﺵ ﭘﺰﺷــﻜﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﺣﻴﺎﻯ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺸــﺪ .ﺩﺭ ﭘﻲ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺧﺒﺮ ﺍﺭﺗﺤﺎﻝ
ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﺑﻬﺠﺖ ،ﺣﻀــﺮﺍﺕ ﺁﻳﺎﺕ ﻋﻈﺎﻡ ﻧﺎﺻﺮ
ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺣﻴﺪ ﺧﺮﺍﺳــﺎﻧﻰ ﻭ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﻭ
ﺣﺠﺖﺍﻻﺳــﻼﻡ ﻣﻠﻜﺎ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺩﺭ ﻗﻢ
ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺮﺽ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺑﻬﺠﺖ )ﺭﻩ( ﺣﻀﻮﺭ
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ،ﺧﻴﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭ
ﻗﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺮﺽ ﺗﺴــﻠﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﺴــﺠﺪ ﻓﺎﻃﻤﻰ )ﻣﺴﺠﺪ ﺁﻳﺖﺍﷲ
ﺑﻬﺠﺖ( ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺳﺎ ،ﻟﺤﻈﺎﺗﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺧﺒﺮ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺑﻬﺠﺖ ،ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪﺱ ﻗﻢ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺎﻃﻤﻰ )ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺑﻬﺠﺖ(
ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﻯ ﻭ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ.
ﺁﻳﺖﺍﷲ ﻣﺮﺗﻀــﻰ ﻣﻘﺘﺪﺍﻳﻰ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﻴــﻪ ﻗﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﺭﺣﻠﺖ ﺟﺎﻧﺴﻮﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲﺍﻟﻌﻈﻤﻲ
ﺑﻬﺠﺖ ،ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺩﺭﻭﺱ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺧﺒﺮ
ﺩﺍﺩ.ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺗﺄﺛﺮ ﺷــﺪﻳﺪ ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﺧﺒﺮ ﺗﺸــﻴﻴﻊ
ﻃﻼﺏ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﺳﺘﺎﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ
ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﺍﺭﺗﺤﺎﻝ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺑﻬﺠﺖ ،ﭘﻴﻜﺮ ﻣﻄﻬﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ
ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢﻓﺮﺩﺍ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪﺍﺯﻣﻴﺪﺍﻥﺟﻬﺎﺩﻗﻢﺑﻪﺳﻤﺖ
ﺣﺮﻡ ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )ﺱ( ﺗﺸــﻴﻴﻊ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺭ ﻣﺮﻗﺪ ﺁﻥ
ﺑﺎﻧﻮﻯﻛﺮﻳﻤﻪﺑﻪﺧﺎﻙﺳﭙﺮﺩﻩﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.
)ﺭﻩ(
� ﺍﻃﻼﻋﻴﻪﺑﻴﺖﻣﺮﺣﻮﻡﺁﻳﺖﺍﷲﺍﻟﻌﻈﻤﻰﺑﻬﺠﺖ
ﺑﻴﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳــﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺑﻬﺠﺖ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻃـﻼﻋﻴﻪﺍﻯ
ﺭﺣﻠﺖ ﺟـﺎﻧﮕﺪﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺑﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﮔﻔﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪ
ﺁﻣﺪﻩﺍﺳﺖ:ﺭﻭﺡﻣﻠﻜﻮﺗﻰﻋﺒـﺪﺻﺎﻟﺢﻭﺍﺳﻮﻩﻋـﺎﺭﻓﺎﻥ،ﺷﻴﺦﺍﻟﻔﻘﻬﺎء
ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰﺑﻬﺠﺖ)ﺭﻩ(ﺑﻪﻣﻠﻜﻮﺕﺍﻋﻠﻰﭘﻴﻮﺳﺖ.ﺩﺭﺑﺨﺶﺩﻳﮕﺮﻯ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪ ﺑـﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ
ﺑﻬﺠﺖ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﺮﻣﺠﺎﻫﺪﺕ ﻭ ﺳﻠﻮﻙ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﻋﻤﻠﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ
ﺣﻖ،ﺁﻣﻮﺯﺵﺩﺭﺱﺗﺴﻠﻴﻢﺑﻪﺟﻮﻳﻨﺪﮔﺎﻥ،ﺳﻴﺮﺩﺭﻋﻮﺍﻟﻢﺗﻮﺣﻴﺪﻯ،
ﺭﺣﻠﺖﺟﺎﻧﮕﺪﺍﺯﺍﻳﻦﻋﺎﻟﻢﺭﺑﺎﻧﻰﻭﻓﻘﻴﻪﺻﻤﺪﺍﻧﻰﺭﺍﺑﻪﻣﺤﻀﺮﺣﻀﺮﺕ
ﺑﻘﻴﻪ ﺍﷲ ﺍﻻﻋﻈﻢ )ﻋﺞ( ،ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ،ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻋﻈﺎﻡ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻭ
ﺷﻴﻌﻴﺎﻥﺟﻬﺎﻥﺗﺴﻠﻴﺖﮔﻔﺘﻪﺷﺪﻩﺍﺳﺖ.
� ﭘﻴﺎﻡﺗﺴﻠﻴﺖﺟﺎﻣﻌﻪﻣﺪﺭﺳﻴﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﺭﺳــﻴﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﭘﻴﺎﻣﻰ ﺍﺭﺗﺤﺎﻝ ﺗﺎﺛﺮ
ﺍﻧﮕﻴﺰﺣﻀﺮﺕﺁﻳﺖﺍﷲﺍﻟﻌﻈﻤﻰﺑﻬﺠﺖ،ﺍﺳﻮﻩﻓﻘﺎﻫﺖﻭﻣﺮﺟﻌﻴﺖﺭﺍ
ﺗﺴﻠﻴﺖﮔﻔﺖ .ﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻡﺑﻪﺍﻳﻦﺷﺮﺡﺍﺳﺖ:
ﺍﻧﺎﷲﻭﺍﻧﺎﺍﻟﻴﻪﺭﺍﺟﻌﻮﻥ

ﻋﺮﻭﺝﻣﻠﻜﻮﺗﻰﻣﺮﺟﻊﻋﺎﻟﻴﻘﺪﺭﺷﻴﻌﻪ،ﻓﻘﻴﻪﺍﻫﻞﺑﻴﺖﻋﺼﻤﺖﻭ
ﻃﻬﺎﺭﺕ ،ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺑﺎﻧﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻰ ﺑﻬﺠﺖ
ﻣﺎﻳﻪ ﺗﺎﺳــﻒ ﻭ ﺗﺎﺛﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻰﻧﻈﻴﺮ ،ﻋﺮﻓﺎﻥ

ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﻯ ﺩﺭﺱ ﻓﻘﻪ ﻧﺸــﺎﻧﺪ ﻭ ﻓﻘﻪ ﺭﺍ ﻣﻌﻄﺮ ﺑــﻪ ﻋﻄﺮ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺷــﺨﺼﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺑﺮﻛﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ
ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻠﻮﻯ ﻧﻤــﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻯ ﺍﺯ ﻓﻴﺾ ﻧﺎﺏ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻫﻞ
ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴــﻼﻡ ﺩﺭ ﻧﺠﻒ ﺍﺷﺮﻑ ﻭ ﻗﻢ ﻣﻘﺪﺳﻪ ،ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﻭ
ﺛﻤﺮﺍﺗﻰﻓﺮﺍﻭﺍﻥﮔﺮﺩﻳﺪﻭﺗﺮﺑﻴﺖﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﻰﻓﺎﺿﻞﻭﺯﺑﺪﻩﮔﻮﺷﻪﺍﻯﺍﺯ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪﺍﻳﺸﺎﻥﺍﺳﺖ،ﺑﻰﺷﻚﺧﻸﻳﻰﺍﺳﺖﻛﻪﺟﺒﺮﺍﻥ
ﺁﻥﺑﻪﺁﺳﺎﻧﻰﻣﻴﺴﺮﻧﺨﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ؛ﻛﻪ»ﺍﺫﺍﻣﺎﺕﺍﻟﻌﺎﻟﻢﺛﻠﻢﻓﻰﺍﻻﺳﻼﻡ
ﺛﻠﻤﻪ ﻻﻳﺴﺪﻫﺎ ﺷﻰء« .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻼﺵ ﺁﻥ ﻓﻘﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺩﺭ ﺗﺮﻭﻳﺞ
ﻣﺸﻰ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺛﻤﺮﺍﺕ ﺑﻰﺑﺪﻳﻠﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﭘﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺪﺩﺍﺷﺖ .ﺍﺭﺍﺩﺕﻣﺮﺩﻡﺑﻮﻳﮋﻩﺟﻮﺍﻧﺎﻥﺑﻪﺍﻳﻦﻭﺟﻮﺩﻭﺍﻻﻭﺣﻀﻮﺭ
ﺑﻰﭘﻴﺮﺍﻳﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺎﺷﺪﻧﻰ ﺭﺍ
ﺩﺭﺍﺫﻫﺎﻥﺑﺮﺟﺎﻯﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﺪﺭﺳﻴﻦﺣﻮﺯﻩﻋﻠﻤﻴﻪﻗﻢ
ﺍﺭﺗﺤﺎﻝﺗﺎﺛﺮﺍﻧﮕﻴﺰﺁﻥﺍﺳﻮﻩﻓﻘﺎﻫﺖﻭﻣﺮﺟﻌﻴﺖﺭﺍﺑﻪﻣﺤﻀﺮﺣﻀﺮﺕ
ﺑﻘﻴــﻪﺍﷲ ﺍﻻﻋﻈﻢ ﺍﺭﻭﺍﺣﻨﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺪﺍء ،ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳــﻼﻣﻰ
)ﻣﺪﻇﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ( ،ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻋﻈﺎﻡ ﺗﻘﻠﻴﺪ )ﺩﺍﻣﺖ ﺑﺮﻛﺎﺗﻬﻢ( ،ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ
ﻋﻠﻤﻴﻪ ،ﺑﻴﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻭ ﻋﻠﻮ
ﺩﺭﺟﺎﺕﺍﻳﺸﺎﻥﺭﺍﺍﺯﺫﺍﺕﺑﺎﺭﻯﺗﻌﺎﻟﻰﻣﺴﺎﻟﺖﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
� ﺯﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ
ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳــﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﺝﺷــﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ
ﺑﻬﺠﺖ ﻓﻮﻣﻨﻲ )ﺭﻩ( ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1334ﻫﺠﺮﻯ ﻗﻤﺮﻯ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮ
ﻓﻮﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ .ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ
ﺣﻮﺯﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻜﺘﺒﺨﺎﻧﻪ ﻓﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺍﺩﺑﻴــﺎﺕ ﻋﺮﺏ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1348ﻫﺠﺮﻯ ﻗﻤــﺮﻯ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  14ﺳــﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺷــﺮﻳﻔﺶ ﻣﻰﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﺩﺭﻭﺱ ﺣﻮﺯﻭﻯ ﻋﺎﺯﻡ ﻋﺮﺍﻕ ﺷــﺪ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ  4ﺳــﺎﻝ ﺩﺭ ﻛﺮﺑﻼﻯ
ﻣﻌﻠﻰ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﺳــﻤﻰ ،ﺍﺯ ﻣﺤﻀﺮ
ﺍﺳــﺘﺎﺩﺍﻥ ﺑــﺰﺭگ ﺁﻥ ﺳــﺎﻣﺎﻥ ،ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝﺷــﻴﺦ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﻳﻰ )ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺁﻳﺖﺍﷲﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺧﻮﻳﻰ ﻣﻌﺮﻭﻑ( ﺑﻬﺮﻩ
ﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1352ﻫﺠﺮﻯ ﻗﻤﺮﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ
»ﻧﺠﻒ ﺍﺷﺮﻑ« ﺭﻫﺴﭙﺎﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺳــﻄﺢ ﻋﺎﻟﻰ ﻋﻠﻮﻡ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﺤﻀﺮ ﺁﻳﺎﺕ ﻋﻈﺎﻡ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎﺝﺷــﻴﺦ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ )ﺭﻩ(
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳــﺎﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻙ ﻣﺤﻀﺮ ﺁﻳﺎﺕ ﻋﻈﺎﻡ ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎﻯ
ﺿﻴﺎء ﻋﺮﺍﻗﻰ ﻭ ﻣﻴﺮﺯﺍﻯ ﻧﺎﺋﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭﺳــﻰ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺣﺎﺝ
ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻴﻦ ﻏﺮﻭﻯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ .ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ،
ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻀﺮ ﺁﻳﺎﺕ ﻋﻈﺎﻡ ﺣﺎﺝ ﺳﻴﺪﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﻭ
ﺣﺎﺝ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ)ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﻜﺎﺳﺐ(
ﻭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠــﻮﻡ ﻋﻘﻠﻰ 2 ،ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻻﺷــﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ«
ﻭ »ﺍﺳــﻔﺎﺭ« ﺭﺍ ﻧــﺰﺩ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺳﻴﺪﺣﺴــﻴﻦ ﺑﺎﺩﻛﻮﺑــﻪﺍﻯ )ﺭﻩ(

ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻠﻤﺬ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺳــﻄﻮﺡ ﻋﺎﻟﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺏ »ﺳﻔﻴﻨﻪ�ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ« ﺑﺎ ﻣﺤﺪﺙ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﺎﺝ ﺷﻴﺦ
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻰ )ﺭﻩ( ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ ﺩﺭ
ﺯﺍﺩﮔﺎﻫﺶ )ﻓﻮﻣﻦ( ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻛﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ،ﺳﻌﻴﺪﻯ
ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭﻛﺮﺑﻼ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻰ ﻋﻠﻤﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺩﺭ ﻧﺠﻒ ﺍﺷﺮﻑ ﺩﺭ ﺳــﻦ  17 - 18ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺑﺎ ﺁﻳﺖ ﺣﻖ ﻋﻼﻣﻪ
ﻗﺎﺿﻰ )ﺭﻩ( ﺁﺷــﻨﺎ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻤﺸــﺪﻩ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﺸﺎﻥ
ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻠﻚ ﺷــﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﺧﻼﻗﻰ  -ﻋﺮﻓﺎﻧﻰ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﻭ ﺳــﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1364ﻫﺠﺮﻯ ﻗﻤﺮﻯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 1324
ﻫـــ .ﺵ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﻰ ﺻﻴﻘﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﻭ ﺳــﻴﻨﻪﺍﻯ ﻣﺎﻻﻣﺎﻝ
ﺍﺯ ﻋﺸــﻖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺣﻖ ﻭ ﺑــﺎ ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻋﻠــﻢ ﻭ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﻪ
ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺠﺮﺕ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﺍﺩﮔﺎﻫﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﻒﺍﺷﺮﻑ ﺑﻮﺩ ﻫﻨﮕﺎﻡ
ﻋﺒــﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﭼﻨــﺪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ
ﺁﻳــﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻯ )ﺭﻩ( ﺑﻪ ﻗﻢ ﻧﮕﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻮﺩ ،ﻣﻮﻗﺘﺎ
ﻣﻘﻴﻢ ﺷــﺪ ﻭ ﺧﺒﺮ ﺭﺣﻠﺖ ﺍﺳــﺘﺎﺩﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻧﺠﻒ
ﺭﺍ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺷــﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭﺷــﻬﺮ ﻣﻘــﺪﺱ ﻗﻢ ﺍﻗﺎﻣﺖ
ﮔﺰﻳﺪ .ﺍﻳﺸﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺧﺎﺭﺝ ﻓﻘﻪ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ .ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﻧﺎﻡ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺑﻬﺠﺖ ﺧﺎﻃﺮﻩﺍﻯ ﺷــﻨﻴﺪﻧﻰ ﺍﺯ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﭘﺪﺭ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺑﻬﺠﺖ ﺩﺭ ﺳﻦ 16-17
ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺑﺴــﺘﺮ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ

ﺍﻧﺎﷲﻭﺍﻧﺎﺍﻟﻴﻪﺭﺍﺟﻌﻮﻥ

ﺍﺭﺗﺤﺎﻝ ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﻴﻘﺪﺭ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ،ﺣﻀﺮﺕ

ﺍﻧﺎﷲﻭﺍﻧﺎﺍﻟﻴﻪﺭﺍﺟﻌﻮﻥ

ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﺑﻬﺠــﺖ)ﺭﻩ( ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻣــﺎﻡ ﻋﺼﺮ
ﺭﻫﺒﺮﻣﻌﻈﻢﺍﻧﻘﻼﺏﻭﺁﺣﺎﺩﺷﻴﻌﻴﺎﻥﺗﺴﻠﻴﺖﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ.

ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺭﻭﺩ.ﭘﺪﺭ ﺁﻳﺖﺍﷲ
ﺑﻬﺠﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﻧﻘﻞ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧــﺪ :ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺎﻝ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺻﺪﺍﻳﻰ
ﺷﻨﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »ﺑﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﺸﺎﻥ
ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ ﺍﺳﺖ« .ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﻣﻰﺑﺮﺩ ﻭ
ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺍﻭ ﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭﻯ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ
ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻰ ﭘﺪﺭ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺠﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﻭ ﺣﺎﻟﺶ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩﻯ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﺷــﻔﺎ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑــﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ
ﺳﺨﻨﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ
ﻣﻰﺑﺮﺩ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﺎﻡ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺵ
ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﺩ ،ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﻭﻡ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ،ﻭﻗﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻮﻡ ﺭﺍ
ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻰﺩﻫﺪ ،ﺍﺳــﻤﺶ ﺭﺍ »ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ« ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ
ﻳﺎﺩ ﺁﻥ ﺳﺨﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯﺍﺵ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ ﻭ
ﻭﻯ ﺭﺍ »ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ« ﻧﺎﻡ ﻣﻰﻧﻬﺪ ﻭﻟﻰ ﻭﻯ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺽ
ﺁﺏ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻰﺭﻭﺩ ،ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ »ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ« ﻧﺎﻡ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻳﻨﺴﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﺁﻳﺖﺍﷲ
ﺑﻬﺠﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
� ﺳﻴﺮﻭﺳﻠﻮﻙﻭﻋﺮﻓﺎﻥ
ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺑﻬﺠﺖ ،ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﻠﻮﻍ ،ﺑﻪ
ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺮﺑﻼ ﺩﺭ
ﺗﻔﺤﺺ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﻣﺮﺑﻰ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖ
ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﻗﺎﺿﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺠﻒ ﺑﻮﺩﻩ ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻑ
ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﺠﻒﺍﺷﺮﻑ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﺎﺩ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺷﻴﺦ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻫﺎﻯ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻣﺮﺣــﻮﻡ ﺣﻀــﺮﺕ ﺁﻳــﺖ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﺑﻬﺠــﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ
ﺩﺭﺱﻫﺎﻯ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﺁﻗﺎ ﺳــﻴﺪﻋﺒﺪﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﺠﻒﺍﺷﺮﻑ ﺷﺮﻛﺖ
ﺟﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﺮﺩﻩ ،ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺳﻠﻚ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ
ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﺳــﻴﺪﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻰ)ﺭﻩ( ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ
ﺻﺪﺩ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻦ  18ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺑﻪ
ﻣﺤﻀﺮ ﭘﺮ ﻓﻴﺾ ﻋﺎﺭﻑ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﺳﻴﺪﻋﻠﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﻗﺎﺿﻰﺑﺎﺭ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻼﻃﻔﺖ ﻭ ﻋﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ
ﻣﻌﻈﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻨﻔﻮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﻰ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﺮﻓﺎﻥ
ﺭﺍ ﺳﭙﺮﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺒﻄﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﻰﺍﻧﮕﻴﺰﺩ.
)ﺭﻩ(
� ﺩﺭﻛﻼﻡ ﺍﻣﺎﻡ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨــﻲ)ﺭﻩ( ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻪ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺑﻬﺠﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.
ﺁﻳﺖﺍﷲ ﻣﺴــﻌﻮﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﻦ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﭼﻬﺎﺭ،
ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻳﺎﺩﻡ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﻭ -ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ

)ﻋﺞ(

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻭﻃﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ

ﻋﺮﻭﺝ ﻋﺎﺭﻑ ﺑﺎﷲ ،ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ

ﺑﻬﺠﺖ)ﺭﻩ( ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﻴﻘﺪﺭ ﺷــﻴﻌﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮﺕ

ﻭﻟﻰﻋﺼﺮ)ﻋــﺞ( ،ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ،ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻋﻈﺎﻡ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻭ ﺑﻴﺖ

ﻣﺤﺘﺮﻡﺍﻳﺸﺎﻥﺗﺴﻠﻴﺖﻋﺮﺽﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻢ.

ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﺬﺭﭘﺎﺵ

ﺍﻣﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ :ﻓﻼﻧﻰ! ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺮﻭﻳﻢ ﻣﻨﺰﻝ ﺁﻗﺎﻯ
ﺑﻬﺠــﺖ .ﻭ ﻓــﺮﺩﺍﻯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻰﺷــﺪﻳﻢ ﻭ ﻣﻰﺁﻣﺪﻳﻢ ﻣﻨﺰﻝ
ﺍﻳﺸــﺎﻥ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺰﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳــﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺍﺗﺎﻕ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮﺵﻫﺎﻳــﻰ ﻛﻪ ﺍﻻﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺍﺳﺖ ﻳﻜﻰ ،ﺩﻭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻣﻰﻧﺸﺴﺘﻴﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ
ﻭ ﻣــﻦ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻰﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺣــﺪﻭﺩ ﻧﻴﻢ ﺳــﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺁﻗﺎﻯ
ﺑﻬﺠﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨــﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻰﺁﻣﺪﻧﺪ
ﻭ ﻣﻰﺭﻓﺘﻴﻢ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ،
ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﻢ ،ﺧﻮﺩﺷــﺎﻥ ﻣﻰﺩﺍﻧﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺧﺪﺍ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﻭ ،ﺳﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺳــﺎﻝ  41ﻳﺎ  42ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺠﺖ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺧﻤﻴﻨــﻰ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ
ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻼﻥ ﺩﻭ ﺭﺃﺱ ﮔﻮﺳــﻔﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻣﻰﺁﻣﺪﻡ ﺑﻪ
ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻰﺩﺍﺩﻡ ،ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮﺩ ،ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﻗﺼــﺎﺏ )ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺟﻰ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎﺕ ﻫﺴــﺖ(
ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺩﻭ ﺭﺃﺱ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﭘﻮﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍ
ﻣﻰﺩﻫﻴﻢ .ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺠﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻴﻐﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ
ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺳﻪ ﺭﺃﺱ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺁﻗﺎ ﻫﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩ ﺳﻪ ﺭﺃﺱ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﺑﻴﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺑﻬﺠﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻇﻮﺍﻫﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﻰﺩﻳﺪﻳﻢ
ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﻨﺶ ﺍﻃﻼﻉ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻴﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺭ
ﺟﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳــﺎﻛﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺠﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ :ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻪ
ﻛﻮﭼﻜﻰ ﺩﺍﺭﻡ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻗﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ،ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﻮﻯ
ﭘﺎﻛﺖ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻢ ﻭ ﺑﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺟﻤﺎﺭﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻣــﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ .ﺩﺭ ﻫﺮ
ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺧﻴﻠﻰ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﻮﺩ ،ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﺭ
ﻧﻴﺰ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﻴﺦ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻧﻌﻰ ﻣﻨﺰﻝ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺠﺖ
ﺭﻓﺘﻨﺪ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻗﻢ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﻦ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﻴﺦ ﺣﺴﻦ
ﺻﺎﻧﻌﻰ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﻮﺩﻳﻢ.ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺑﻬﺠﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ
ﻧﻴﺰ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺎﺻﻰ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﻩﺍﻯ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻭﺭﻭﺩﺷــﺎﻥ
ﺑﻪ ﻗﻢ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1341ﻫـــ  .ﺵ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺗﻤــﺎﻡ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎﻯ ﻗﻢ
ﺟﺸــﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻨﺰﻝ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺁﻛﻨــﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺁﻥ
ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺑﻬﺠﺖ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻒ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩﻧــﺪ ﻭ ﻣﺪﺗﻰ ﺑﺮ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺣﺠﺮﺍﺕ ﺑﻴﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﻰﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻧﺪ .ﻭﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴــﺖ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺪ ،ﻻﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﺗﺎﻕ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ .ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻲﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ :ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﺟﺐ
ﻣﻰﺩﺍﻧﻢ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ
ﺩﻗﺎﻳﻘﻰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻢ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﻡ«.

ﺍﻧﺎﷲﻭﺍﻧﺎﺍﻟﻴﻪﺭﺍﺟﻌﻮﻥ

ﺭﺣﻠﺖﻣﻠﻜﻮﺗﻰﻋﺎﻟﻢﺭﺑﺎﻧﻰﺣﻀﺮﺕﺁﻳﺖﺍﷲﺍﻟﻌﻈﻤﻰ

ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ ﺑﻬﺠﺖ)ﺭﻩ( ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺣﻀﺮﺕ ﻭﻟﻰ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ(،

ﺑﻴﺖ ﻣﻜﺮﻡ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﺗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺁﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ،ﺗﺴﻠﻴﺖ

ﻋﺮﺽﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻢ.

ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻳﻰ

صاحب موت اختیاری است و قدرت خلع دارد و میتواند روح را
از بدن خودش خارج کند .اطرافیان ایشان مثل آقای مسعودی
نقل میکردند ،امام آن روزی که بنا بود به دیدار آیتاهلل بهجت
بروند ذوق و شوقی وصفنشدنی داشتند و وقتی وارد اتاق محقر
آقای بهجتش��دیم ،امام با نگاهی که به ماکردند،فهمیدیم
که ایش��ان دوست دارند خلوت بش��ود و  2نفری با هم سخن
بگویند و اینکه میان این عاشق و معشوق چه میگذشت ،خود
یدانند.
و خدایشان م 

آقازاده مقام معظم رهبری با مرحوم آقای بهجت دیداری داشتند
که مرحوم آیتاهلل بروجردی هم در آن جلسه حضور داشتند.
آیتاهلل بهجت به آقازاده رهبر انقالب فرمودند ،به پدر س�لام
برس��انید و بگویید محکم در جای خودش بنشیند ،دشمنان
میخواهند پدر شما را از جایگاهش بلند و ضربههای سنگینی
را به نظام وارد کنند .اجماالً آیتاهلل بهجت شدیدا هوای رهبری
را داشتند و بسیار مراقب بودند که خدشهای به ایشان و انقالب
وارد نشود.

خاطرم هست زمانی که امام آزاد شد ،بنده  12سال بیشتر
نداش��تم و به همراه مردم به بیت امام رفتیم و از میان ازدحام
جمعیت به ش��وق دستبوس��ی حضرت امام خود را به ایشان
نزدیککردیم.آنچهبرایمابسیارتعجببرانگیزوالبتهتاثیرگذار
بود ،این بود که آیتاهلل بهجت فقیه عادل ،مثل بقیه مردم در
کنار آنها میایستاد و به صورت امام تماشا میکرد ،چرا که نگاه
ب��ه صورت امام را عبادت و رونق مجال��س امام را ،رونق دین و
یدانس��ت .هم برای امام دعا میکرد و هم در عمل از
شیعه م 
ایشانحمایتمیکرد.

آیتاهلل العظمی بهجت هم نسبت به حضرت آقا و هم نسبت
ت ایشان بویژه آقای حجازی عنایت خاصی داشت.
به اعضای بی 
با وجود اینکه مرحوم آقای بهجت اهل ذکر و ریاضت بود و وقت
آزاد نداش��ت و برای لحظهلحظه عمر شریفش مراقبه و برنامه
داشت ،همنشینی با بیت مقام معظم رهبری را جزو عباداتش
حساب میکرد .وقتی فرزندان مقام معظم رهبری خدمت ایشان
میرس��یدند مدت طوالنی به مصاحبت با آنها میپرداختند و

دیدار امام و آیتاهلل بهجت پس از آزادی ایشان چگونه بود؟

حمایتهای آیتاهلل بهجت از امام پس از پیروزی انقالب به
چه شکل صورت میگرفت؟

مرحوم آقای بهجت نسبت به امام و انقالب حساسیت بسیار
مرموزی داشتند و کارهایی که مربوط به پیشرفت امام و انقالب
یدادند .شیاطینی بودند
بود را با دقت و حساسیت باالیی انجام م 
که در درس آقای بهجت شرکت کرده و اخبار نادرستی به ایشان
یدادند و گاهی ایش��ان را از ظلم برخی ادارات و مس��ؤوالن
م
عصبان��ی میکردند اما ارادت آیتاهلل بهجت نس��بت به اصل
انقالب و امام ،کوچکترین غباری پیدا نمیکرد و در نقطه مقابل
یداشتند ،ناراحت
از کسانی که به نظام ،انقالب و امام ظلم روا م 
یدادند .مرحوم آقای
میشدند و گاهی هم عکسالعمل نشان م 
بهجت در زمان بیماری حضرت امام ،خیلی برای شفایشان دعا
کردند ،ایشان میفرمودند« :در حال تعقیبات نماز صبح بودم که
مکاشفهای برایم پیش آمد؛ امام با صورت نورانی و در حال تبسم
از جلوی من رد شدند .با خود گفتم چرا امام هنگام رفتن نباید
در حال تبسم باشد؟ امامی که در تمام عمر حتی یک کار هم
برای غیر خدا نکرد» .لذا آیتاهلل بهجت تا پایان عمر امام ،ارادت
خاصی به ایشان داشتند و مبلغ ،مروج و دعاگوی امام بودند.
رابط�ه حضرت آیتاهلل بهج�ت با مقام معظم رهبری به چه
زمانیبازمیگشت؟

از وقتی حض��رت آقا قبل از انقالب زندان رفتند با مرحوم
آقای بهجت رفت و آمد داش��تند .همچنین ایش��ان با مرحوم
حاج ش��یخ عباس قوچانی که شاگرد میرزا علی آقای قاضی و
از رفقای آقای بهجت بودند نی��ز در ارتباط بودند .حضرت آقا
در جلسات خصوصی حاج شیخ عباس شرکت میکردند و از
ایشان نسخههای معنوی میگرفت .وقتی حضرت آقا از احواالت
خودش در زندان برای آیتاهلل بهجت تعریف کرده بود ،ایشان
فرموده بودند« :چرا نمیتوان خدا را دید؟» حاکی از اینکه آقا در
زندان به مقامات باالی معنوی رسیدند.
پس از آنکه رس�الت ادامه انقلاب به دوش حضرت آیتاهلل
خامنهای افتاد ،ارتباط آیتاهلل بهجت و ایشان به چه شکل ادامه
یافت؟

این یک پدیده الهی بود و کسی پیشبینی آن را نکرده بود.
خ��ود حضرت آقا هم به دنبال این مقامات دنیایی نبود و االن
هم نیست .یکی از کس��انی که در جریان همه مشکالت قرار
گرفت و حمایت معنویکرد ،مرحوم آقای بهجت بود .ایشان
مسیرشان و عادتشان این بود که در امور مدیریتی کشور دخالت
نمیکردند که این خودش تقویت مدیریت کشور و رهبری بود.
ولی دلسوزی و دعایش��ان را داشتند و در خلوتها ،آنچه الزم
خیرخواهی بود به آقایان میفرمودند .در جریان فتنه  18تیر،

شنیدهایم آیتاهلل العظمی بهجت بیشترین وقت را برای مقام
معظم رهبری و فرزندان ایشان میگذاشت ،این رابطه معنوی
چگونهبود؟

در جریان فتنه  18تیر
آقازاده مقام معظم رهبری
با مرحوم آقای بهجت دیداری داشتند.
آیتاهلل بهجت به آقازاده رهبر انقالب
فرمودند ،به پدر سالم برسانید
و بگویید محکم در جای خودش
بنشیند ،دشمنان میخواهند پدر شما را
از جایگاهش بلند و ضربههای سنگینی را
به نظام وارد کنند
باالت��ر از آن وقتیمقام معظم رهبری به دیدار آیتاهلل بهجت
میرفتند،فضا ،فضای بسیار معنوی و نورانی میشد.

حکای�ات عجیب و خواندنی از رابط�ه مقام معظم رهبری با
آیتاهلل بهجت ش�نیدهایم .میخواهیم کمی ه�م در این باره
برایمانتعریفکنید؟

منبع موثقی از آیتاهلل بهجت نقل کردند که ايشان در خواب
دیدند که حضرت امام زمان(عج) در مجلسی حضور داشتند،
علمای بزرگ اس�لام هم در خدمت آقا امام زمان(عج) بودند،
آیتاهلل خامنهای وارد شدند و امام زمان (عج) جلوی پای ایشان
تمام قد بلند شدند و برای ایشان جایی برای نشستن باز کردند.
در جایی دیگر یکی از دوستان میگفت در خدمت آقای بهجت
که بودیم ،یک نفر درباره مقام معظم رهبری مسالهای را مطرح
کرد و آقای بهجت فرمودند« :آیا شما بهتر از ایشان سراغ دارید؟
من که بهتر از ایشان سراغ ندارم ».و تعبیر یک عارف واصل که
چشم خدا بود درباره آیتاهلل خامنهای اینگونه است .در خواب
یا مکاشفهای ایشان خطری را نسبت به انقالب پیشبینی کرده
بودند و به مقام معظم رهبری پیغام دادند که خطری را نسبت
به انقالب پیشبینی کردهاند و توصیه صدقه و دعاهای خاص را
به ایشان کردند و فرمودند ،آنچه از من ساخته بود نیز انجام دادم.
آیتاهلل بهجت از نگهبانان جدی انقالب بود و جزو دیدهبانهایی
بود که خطر را رصد کرده و پیش��اپیش برای پیش��گیری آن
حرکتمیکرد.
در محافل دینی و حوزوی بعض ًا اقوالی از ایشان نقل میشود.
آیا مرحوم آیتاهلل بهجت اواخر عمر شریفشان بشارتی درباره
ظهور داده بودند؟

ایشان فرموده بودند مراقب اوضاع یمن باشید و جرقهای که
در یمن زده میش��ود با ظهور ارتباط دارد و ما باید خودمان را
برای ظهور آماده کنیم.

يادداشت
انقالب اسالمی و سکوالریسم

دکتر س�عید زاهد :انقالب اس�لامی در شرایطی به وجود
آمد که سکوالریس��م عرصه جهان را تسخیر کرده بود و
دین را به عنوان افیون ملتها یا موجب رواج تقدیرگرایی
و کشنده انگیزه پیشرفت و تمدن معرفی میکرد .انقالب
اس�لامی این گزاره را در هم شکست و افسانه ناکارآمدی
دین در بسیج تودهها و منابع دنیایی برای اداره بهتر امور را
باطل کرد .بعد از گذشت  30سال از وقوع انقالب اسالمی
با همه کارش��کنیها و توطئهها ،حیات س��رافراز ایران و
ایرانیان ،مشارکت 85درصدی ملت غیور ایران در انتخابات،
گس��ترش موج انقالب در جهان اس�لام و زمینگیر شدن
اس��تکبار جهانی در تهاجمهای ناحق خود در فلس��طین
اشغالی ،عراق و افغانستان حکایت از کارآمدی دین مبین
اس�لام در اداره امور دنیای��ی دارد و امیدبخش حاکمیت
مستضعفان بر پهنه زمین است.
انقالب و سكوالريسم
ملت اروپا بعد از مشاهده مظالم کلیسا در قرون وسطي
بر آن ش��وریدند .این ش��ورش بدان علت بود که ارباب آن
روز دین مس��یحیت با کسب مش��روعیت براساس انگیزه
دینخواهی مردم آن دیار به ستیز با عقل و منطق پرداخته
بودند و به قلع و قمع اندیش��مندان آزاد از خرافهها مشغول
بودند .کشیشها که دانش را در انحصار خود میدانستند و
با اتکا به تفاسیر خرافی خویش از واقعیت غیب (یعنی خدا،
پیغمبر و آخرت) به دیگران اجازه تفکر نمیدادند ،عرصه را
بر اندیشمندان واقعیت مشهود (یعنی موضوعات ملموس و
قابل مشاهده) تنگ کردند .از آن طرف اندیشمندانی که هیچ
حجت بالغهای برای تمیيز درست از غلط اندیشهها دینی در
آنان نمیدیدند ،فکر درباره واقعیت غیب را کنار گذاشتند و
رفتهرفته به اندیشه پیرامون واقعیت مشهود پرداختند .برخی
هم که به واقعیت غیب اعتقاد داشتند دخالت آن در واقعیت
مشهود و زندگی روزمره را نادیده گرفتند .این روند دنیاگرایی
در اندیش��ه ،خرد ابزاری را اعتبار بخشید و جداکردن تفکر
پیرامون واقعیت غیب از دانش روز را ارزش بخشید .دخالت
ندادن اندیشههای درباره واقعیت غیب و در یک کلمه دین
در تفحصات درباره واقعیت مشهود ،عنوان سکوالریسم به
خود گرفت و در آن جامعه به صورت ارزشی گرانقدر تجلی
کرد .این حرکت که از رنسانس در اروپا شروع شد با وقوع
انقالب صنعتی و فراهم آمدن عصر روشنگری در اروپا تمدنی
را بنا نهاد که امروز به آن مدرنیته میگوییم .مدرنیته تمدن
سکوالر اس��ت که اعتبار اندیشه را به شواهد عینی و وقوع
آن منحصر میکند .این جریان وقتی حدود 150سال قبل
به جوامع اسالمی وارد شد3 ،عکسالعمل در میان مسلمان
به وجود آورد .گروهی با مش��اهده زرق و برق تمدن مدرن،
خودباخته ش��دند و تنها راه رسیدن به این سعادت را کنار
گذاشتن دین و تفکر پیرامون واقعیت غیب دانستند .نسخه
آنان از فرق س��ر تا نوک پا فرنگی ش��دن بود .گروه دیگری
در مقابل این دس��ته موضع گرفتند و دانش دینی خود را
برای س��عادت دنیا و عقبی کافی دانس��تند .آنان در مقابل
همه دس��تاوردهای تمدن مدرن موضع منفی گرفتند .این
دسته را میتوان متحجران نامید .دسته سوم کسانی بودند
که با دیدن پیشرفتهای مادی غرب به فکر عقبافتادگی
خویش افتادند .این سوال در ذهن آنان پیش آمد که ما که
با در اختیار داش��تن قرآن کریم ،دسترس��ی به دانش الهی
داریم ،چرا از آنان در اداره دنیا عقب افتادهایم؟ کسانی مانند
سیدجمالالدین اس��دآبادی با غور در تمدن غرب و کسب
دانشهای دینی متوجه ش��دند که طبیعتگرایی غربیها،
رش��د یکجانبهای را برای آنان رقم زده است که در جوامع
اسالمی ،اگر با تفکر پیرامون واقعیت غیب مستند به قرآن
کریم و سیره معصومین همراه شود ،کاملتر و پیشرفتهتر
خواهد بود .در بین مسلمانان تفکر پیرامون واقعیت غیب و
تمیيز درس��ت از غلط این اندیشهها با اتکا به قرآن کریم و
سیره معصومین (ع) مالک بیبدیلی در اختیار داشته و دارد.
سیدجمال معتقد بود که اگر ما با اتکا به دانش دینی خود
طبیعت را که در واقع کتاب دیگر خداوند تبارک و تعالی در
کنار قرآن کریم است ،بخوانیم به اسرار آن زودتر و کاملتر
پی خواهیم برد و از غربیها پیش��رفتهتر خواهیم شد .این
حرکت اس�لامخواهی در راستای ساختن تمدن جدید ،در
بین روشنفکران دینی شوری ایجاد کرد که در مصر امثال
س��یدقطب را ساخت و در ایران موجب موجهای اجتماعی
بزرگی نظیر انقالب مشروطه شد .سرانجام با افت و خیزهایی،
انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) این نحله
از متفکران اس�لامی را با از خودگذشتگی و کمک بیدریغ
ملت ایران پیروز کرد .ملت ایران بیمضایقه همه امکانات و
هستی خود را در راستای تمدنسازی جدید بسیج کرد .در
این میان عدهای از مسلمانان همراه با انقالب ،معتقد بودند
که با استفاده از فرهنگ سکوالر ،همراه با استفاده از موازین
اخالق��ی دین ،میتوان تمدن جدید اس�لامی را س��اخت.
اس��تدالل آنان این بود که خداوند تبارک و تعالی جهان را
آفریده و انس��ان را خلیفه خود بر زمین قرار داده اس��ت .او
از این انسان خواسته اس��رار جهان را کشف کند و به اداره
آن بپردازد .به خیال آنان اگر انسان قواعد طبیعت را کشف
کند و به آنچه درمییابد درست رفتار کند ،در دنیا و آخرت
رستگار خواهد شد .گروه دیگری از معتقدان به انقالب و در
راس آن��ان حضرت امام خمین��ی (ره) بر این عقیده بوده و
هستند که خداوند تبارک و تعالی پس از خلق جهان آن را
رها نکرده و دائم به آن فیض میرساند .آنان معتقدند که اگر
انسان زنده است به روح الهی زنده است و اگر قدرتی در هر
چیز است به خواست و وجود خداوند تبارک و تعالی است.
به همین مناسبت است که مسلمانان به لقمه حالل و طاهر
میاندیشند و در همه اعمال خود برکت از خدا میطلبند.
به انشاءهلل و ماشاءهلل معتقدند و همیشه به یاد او هستند
و بر او توکل میکنن��د .در نمازهای روزانه خود از او طلب
هدایت میکنند و از او یاری میجویند .آنان با اس��تناد به
بحث امامت معتقدند ک��ه خداوند در اداره امور دنیا در هر
لحظه دخالت دارد و دائم در حال مدیریت آن اس��ت ولی
او اس��ت که به مدد او و با اس��تناد به دستورات او جهان را
اداره میکند .در غیبت آن ولی ،نایب عام او وظیفه دارد که
اقامه حکومت کند .به همین مناسبت قانون اساسی ایران
ب��ا این روح و با محوریت اصل والیت فقیه تنظیم ش��د و
به تصویب اکثریت قاطع ملت ایران رسید .این اندیشه در
مقابل اندیش��ه سکوالر که وجهی از آن خواهان جمهوری
دموکراتیک بود ،ایستاد و جمهوری اسالمی را بنیان نهاد.
امروز متاسفانه شاهد آن هستیم که اندیشههای سکوالر به
گونهای بهپاخاسته و در مقابل دستاوردهای انقالب اسالمی
و با شعار جمهوری ایرانی ایستاده است .غافل از اینکه ملت
ایران با خدای خود عهدی بسته که تا پای جان بر آن عهد
خواهد ایستاد.

