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 القرآن میقات -مؤسسه فرهنگی آموزش قرآن و تجوید

  پیشگفتار

مجموعه حاضر، حاوي شرح حال و خاطرات یاران، شاگردان و خـانواده یکـی از اولیـاي    

باشد که تحت هدایت عالیه پروردگار مهربان و تربیـت انـوار قدسـیه     میحق مقرّب حضرت 

پـرورش یافتـه و مـورد مرحمـت ائمـه       و والیـت امیرالمـؤمنین    نبی مکرّم اسـالم 

قرار داشته و در تمامی آنات و لحظات  اف خاصه حضرت ولی عصر و الط اطهار

  .اند عمر شریف خویش در ظلّ انوار مقدس قرآن کریم زندگی کرده

سال توسط جمعی از عالقمندان و ارادتمنـدان ایشـان    3این مجموعه طی مدت تقریبی 

اثـر، بـا    ا ساختن اینآوري و مهی آوري گردیده و به منظور جمع القرآن جمع در مؤسسه میقات

 خـانواده محتـرم و دوسـتان ایشـان    بـا   درسـان و همچنـین   نفر از شاگردان و هـم  33حدود 

مصاحبه گردیده است، به همین جهت ممکن است برخی کلمات عوامانه باشـد و یـا برخـی    

اسامی مصاحبه شوندگان قابل توجه این که . تکمیل باشد ا اندکی تلخیص وجمالت همراه ب

  .اي مجموعه حاضر آمده استدر انته
  

  دـردم وفا کنـوفایی م اي بیـر جـد      بـو آن کسی که کار براي خدا کنـک

  دـها دعا کن هر چند خلق سنگ مالمت بر او زنند      بر جاي سنگ نیمه شب
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 القرآن میقات -مؤسسه فرهنگی آموزش قرآن و تجوید
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 القرآن میقات -مؤسسه فرهنگی آموزش قرآن و تجوید

  مقدمه

باشـند کـه در    هاي اسالمی، می مرحوم استاد، یکی از اختران فروزان سپهر علوم و دانش

  .سایه زندگانی پر بارشان برکاتی را براي دنیاي اسالم به ارمغان آوردند

ار و نماز و نیـایش بـه   آري، باید او را عالمی برشمرد که شبانگاهانش به یاد خدا و استغف

اش به تـدریس و تـألیف و رسـیدگی بـه      هاي روزانه درگاه پروردگار متعال و مجال و فرصت

اي از  گشـت و لحظـه   ها و اوقاتش غالباً به ایـن امـور مصـروف مـی     حوائج مردم و ارشاد آن

منـد  ایستاد، بنابراین سراسر زنـدگی ایـن اسـتاد ارج    پویش علمی و یا خدمت به خلق باز نمی

هاي آن را علم و عمل و تحصـیل و تـدریس    اي است که حلقه عبارت از یک زنجیره پیوسته

ایسـته  شچنان زندگانی پر برکتی داشت کـه  . دهد و عبادت خدا و خدمت به خلق تشکیل می

  . هاي پویاي حقیقت و جویاي سعادت باشد است سرمشق همه انسان

آن چنـان  . کنـد  ي تقـوي و عمـل معرفـی مـی    زندگانی الگوپرداز ایشان، او را مثَل اعـال 

ایـن   جاي داشت که بـه فرمـوده شـاگردانش   در دل ایشان  دوستی و محبت اهل بیت

کرد چنـان کـه امـام     شد و او را عابدترین معرفی می ش نمایان می ا عشق به وضوح در چهره

  :فرمودند صادق

  »1.بیت برترین عبادت است ؛ دوستی ما اهلحبنَا أهلَ الْبیت أفْضَلُ عبادةٍ«
                                                             

  247، ص 1المحاسن، ج .  1
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 القرآن میقات -مؤسسه فرهنگی آموزش قرآن و تجوید

را  نیاز زیستند، زیرا همواره این فرمایش گران قدر امـام علـی   ایشان در عین نیاز بی

  :فرمایند سرلوحه زندگی خویش قرار داده بودند که می

؛ از آن چه خداوند بـه تـو روزي داده اسـت    إرض منَ الرِّزقِ بِما قُسم لَک تَعش غَنیاً«

  »1.نیاز زندگی کنی ا بیراضی باش ت

چنـدین نـوع   با توجه به داشتن به حق، این رضایت قلبی در سراسر زندگی پر بار ایشان 

  .خورد بیماري متضاد، به چشم می

شخصـیتی  . اوقات روز ایشان همچون شبش روحانی و اوقات شبش چون روز نورانی بود

هر عالم و غیر عـالمی بـا اولـین    انداخت، عالمی که  که دیدارش هر انسانی را به یاد خدا می

هاي بـارز ایـن حـدیث     تردید یکی از مصداق کرد که ایشان بی برخورد به خوبی احساس می

جالسوا منْ یذَکّرُکُم اهللاُ رؤْیتُه و یزِید فـی علْمکُـم   «: فرمایند است که می امام صادق
؛ با کسانی نشست و برخاست کنید که رؤیت و دیدنشـان  همنْطقُه و یرَغّبکُم فی االخرَةِ عملُ

شما را به یاد خدا بیندازد و سخنان و گفتارشان موجب فزونی دانش شما و رفتار و اعمالشان 

  ».موجب رغبت و تمایل شما به آخرت گردد

خودشـان را بـه    کاسـتی هیچ کـم و   مسلمانی کامل بودند که بیطور حتم ه بله؛ ایشان ب

این عالم و دانشمند خداشناس منحصراً به علوم رسـمی و  . تسلیم کرده بودند خداي عزّوجل
                                                             

  2332لکلم، ج غررالحکم و دررا.  1
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 القرآن میقات -مؤسسه فرهنگی آموزش قرآن و تجوید

خوش نگشته بلکه همواره در راه اصالح نفس و آراستن و پیراستن جـان   متداول مغرور و دل

ماندند و این امـر   و از کوشش در جلب رضاي پروردگار خود غافل نمی. بردند و دل به سر می

کردند تمام این  هم چنین ایشان سعی می. مکشوف و روشن بوداز طریق عمل ایشان کامالً 

) الهـی (موارد و مراحل را در روحیات شاگردانشان نیز پیاده نمایند و آنهـا را بـه علـم واقعـی     

  .همراه با عمل سوق دهند

کـه مبـادا ایـن    کردند  مرحوم استاد به دنیا متکی نبودند و از تمایالت نفسانی پیروي نمی

هاي کشندة حسد، تظاهر، خودنمایی، خشـم،   به بیماريایشان را  وچیره شوند  تمایالت بر او

بلکه قطعـاً توجـه و التفـات خـویش را بـه فرمایشـات نبـی        . کنندکینه، عجب و غرور مبتال 

ناچیزترین ریا و خودنمایی به عنوان شـرك  «: اند همعطوف ساخته بودند که فرمودند اکرم

آن کـه در دلـش   «: ش حضرت، گوش جان فرا داده بودند کـه و به این فرمای» شود تلّقی می

: و یـا ایـن کـه   » بینی وجود دارد به بهشـت در نیایـد   بزرگ اي خود ترین حالت کبر و ذره کم

سازد، آن چنان که  بلعد و نابود می حسد و تنگ نظري حسنات و کارهاي نیک انسان را می«

و بـه ایـن مطلـب التفـات      »).سازد بدل میآن را به خاکستري ناچیز م(بلعد  آتش هیزم را می

رویانـد   مال دوستی و جاه طلبی نفاق و دو گونگی شخصیت را در دل انسان می«: داشتند که

  ».رویاند گونه که آب گیاه را می همان

  هاي  کوشش شک بی نگرد، می ائمه فرمایشات و احادیث به همواره که عالمی چنین



 )ره(نامه و خاطرات مرحوم استاد نیکوصفت زندگی                                                                       6

 القرآن میقات -مؤسسه فرهنگی آموزش قرآن و تجوید

شخصیت معنوي خویش و در مرحله بعد صـرف امـور   خویش را در مرحله نخست وقف رشد 

فلذا در طول زندگانی خویش بـه مطالعـه و تـدریس ایـن مـوارد      . نماید شاگردان خویش می

و علم کـالم  ) در ادبیات عرب(در تعلیم و تدریس علم صرف و نحو : بطور مثال. پرداختند می

در کنار همه این علوم برنامه  پرداختند؛ چرا که به تربیت شاگردان از لحاظ روحی هم می... و

شد زیرا شخصـاً خـویش را    مناجات ایشان به طور جمعی همراه شاگردان عالقمند ترك نمی

غـرض ایـن کـه    . دانستند لوم الهی مینیازمند دعا و طلب استغفار به همراه شناسایی دقیق ع

تـی فـرم ظـاهري    رفتار و گفتار و ح. دادند به هر دو بعد علمی و الهی قضیه اهمیت وافر می

ایشان حاالتی شایسته و در خور یک عالم دینی بود چنان در برخـورد بـا دیگـران تواضـع و     

گرفتند و در اعمال و رفتار خـویش داراي خلـوص نیـت بودنـد کـه ایـن        فروتنی را پیش می

گونه این رفتار و  دینشد و ب نیز منتقل می اوصاف و خصوصیات ناخودآگاه به شاگردان ایشان

. »آن چه از دل برآید، الجِرَم بر دل نشیند«: یشان در دل همگان تأثیرگذار بود چرا کهقول ا

بیان این مطلب در این مقال ضروري است که بسیاري از شاگردان ایشـان هـم اکنـون بـه     

هاي استاد خویش ادامه دهنـده   اي خاص از فرا گرفته هر کدام در رشته ،عنوان اساتید مجرب

در این مجموعه براي بیان و معرفی صـفات و شخصـیت وجـودي    البته . باشند راه ایشان می

  .شدند استمداد شده است که شاگردان ایشان محسوب مینیز  ایشان از این اساتید

  رسانیم این بخش را به پایان میالبالغه  در نهج در انتها با این کالم پر بار امام علی



  7                                                                       ) ره(زندگی نامه و خاطرات مرحوم استاد نیکوصفت
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  :که فرمودند

هـا شـناخته    ؛ حق بـه شخصـیت  إعرِف الْحقُّ تَعرِف أهلَه. الرِّجالبِ رَفیعإنَّ الْحقَّ لَا «

  1».خود حق را بشناس تا پیروان آن را بشناسی. شود نمی

یـابی کـه چگونـه بـر      هـا را مـی   نیکوصفت استادآري؛ اگر جویاي راه حق شوي، مرحوم 

  .مبناي حق زیستند و بر مبناي حق تا ابدیت آرمیدند

                                                             

  39:روضۀ الواعظین -باب حق 4283ح1/211البیان مجمع -156فارسی ص 3الحکمه ج میزان.  1

 »اند خوشا به حال آنان که همواره بر بساط قرب حق آرمیده«
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 القرآن میقات -مؤسسه فرهنگی آموزش قرآن و تجوید

  تاد از زبان خود ایشانمعرفی مرحوم اس

آبـادي ملقّـب    ، استاد گرانمایه، آقاي حسین چرخاهللا القدر و سالک إلی مرحوم عارف جلیل

ی در شـهر زنجـان چشـم بـه     هجري شمس 1309در سال » شیخ حسین نیکوصفت«به 

اي فـروزان در میـان    قیمت خویش همچـون سـتاره   جهان گشود و در طول سالیان عمر ذي

واسطه تواضع زایدالوصـف و انـس بسـیار عمیـق، بـا      ه درخشید و ب ن خود دوستان و همراها

مـورد خطـاب قـرار    » داداش«لفـظ   شاگردان و اطرافیان و بستن عقد اخوت بـا ایشـان، بـا   

  .گرفت می

الزم به ذکر است؛ جهت معرفی بخشی از دوران کودکی، نوجوانی و جـوانی و چگـونگی   

ایشـان از زبـان    ،رحـوم اسـتاد نیکـو صـفت    م کسب و کار و تأمین معاش و امر تحصیل

  .اول شخص مفرد برگردانده شده است زمان بخش ذیل بهشوند و  معرفی می خودشان

 در: طور آغاز نمایم کـه  اگر بخواهم دوران کودکی خویش را معرفی کنم بهتر است این«

سـیار در  ، در کودکی پدر را از دست دادم و بـا سـختی و مشـقّت ب   متولد شدمخانواده فقیري 

بـود   1یبه نـام موتـاب   اي ن سنین ابتدایی رشتهشغل اولم در هما. کردم کنار مادرم زندگی می

بـار   و حمل آوري در آنجا مسؤل جمع. بار شدم که آن را رها کرده و مشغول کار در میدان تره

ـ    و یا غروب و بعد از اتمام کار، هر روز شدمبراي مشتریان خاص خود  وم بـراي فراگیـري عل
                                                             

پیچ و خم : تاباندن. (اندازند ها می تابد، حاصل آن گلیم مانندي است که زیر سایر فرش کسی که ریسمان مویی می: موتاب.  1
 )دادن
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، یادمه سنّ کمی داشتم امـا در آنجـا حمـد و سـوره افـراد      رفتم اسالمی به مسجد مهدیه می

پیمـودم تـا نـزد     راه دوري را مینیز براي فراگیري درس عربی . کردم تر را تصحیح می مسن

) آقاي قائنی پیش نمـاز مسـجد مهدیـه   بزرگ پدر (قائنی حاج شیخ عبدالرزاق االسالم  حجۀ

سازنده مدرسـه مهدیـه   صبوحی کم با حاج آقا مهدي  کم میاندر این . وزمدرس عربی را بیام

، خصوصاً این که با قـم  داشته باشمآشنا شدم، سعی بر این داشتم تا در همین مکان فعالیتی 

هاي بنده در مورد مسائل دینی مورد توجه علماء قم قرار داشـت   هم در ارتباط بودیم و پاسخ

زیـادي انجـام   دیدند با بضاعت کـم در مدرسـه مهدیـه فعالیـت      یها م با توجه به این که آن

  . دهم می

رفتم و در طـول راه در   دوران براي درس خواندن از میدان شوش به تجریش می ایندر 

زمستان و تابستان به دلیل کمبود امکانات شـدم،   زحمت و مشقت فراوانی متحمل مـی  ،دترد

  .شکل امروزي مهیا نبودوسیله ایاب و ذهاب به چون در آن زمان 

و هنگـام سـحر    رفـتم  می بار میدان تره بهسپس  و خوابیدم تر نمی ها دو ساعت بیش شب

هـا بیـدار    براي این که طلبـه . کردم تحصیل میخدمت مرحوم حاج آقا فضل در مسجد زارع 

 یـک  تـا در بـاز شـود    زدم هاي گرد آن جا مـی  ریزه به پنجره زدم بلکه با سنگ نشوند در نمی

خواندیم بعد  مینماز صبح را هم به اتفاق سایرین  ،صبحاذان کردم تا  اخذ می درس از ایشان

  .خوردیم صبح صبحانه می 9و  8و ساعت رفتم  به میدان می جهت کسب و کار  ،از آن
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پرداخـت  کردم و با مزد زحمت و کار خویش به ایشان شهریه  اساتید را خودم انتخاب می

ت یکـی از اسـاتیدم کـه مقـام و رتبـه علمـی بـاالیی هـم داشـتند          در خاطرم هس. کردم می

صـبح بـه تهـران     9یـا   8آمدنـد حـدوداً سـاعت     هاي جمعه از اندیمشک به تهران مـی  شب

گشتند و چون خـودم از   دوباره برمیکردند و  تدریس میمدرسه مهدیه  3رسیدند، در اتاق  می

هایشـان را   س احترام به اسـتاد، کفـش  ایشان دعوت کرده بودم با کمال عالقه و افتخار و ح

  .گرفتم را به عهده می... ودر کالس کردم و نظافت و چاي درست کردن  جفت می

هـاي بسـیار طـوالنی را بـا      راه و فرا گرفتن آنهـا  مسائل دینی ازبراي آگاهی پیدا کردن 

سـایر  به نیاوران حسینیه چیذر، حوزه علمیه چیـذر و بـه   . کردم تمام مشکالت طی میوجود 

رفتم تا بتوانم مجهوالت ذهنم را به معلومات تبدیل کـنم بعـد از    هاي علمیه تهران می حوزه

بخشی از آن حوزه علمیه بـود کارهـاي حـوزه علمیـه را بـه عهـده        کهآن در مدرسه مهدیه 

کـردم تـا    م نمودم در ضمن اساتیدي را هم به آنجا دعوت مـی گرفتم و شروع به تعلیم و تعلّ

منـد   هاي معرفت اسـاتید مختلـف بهـره    کسانی که در ردة خودم بودند از خوشه خودم و سایر

و جنـاب آقـاي   مفسـر قـرآن    ،، آقاي شبستريقائنی حاج عبدالرزاق از جمله آقاي. شویم

ما هـم جـزء شـاگردان    . کردند را بررسی و تدریس می) ادبیات عرب( جوادي که مسائل ادبی

شـد و مـن    از جانب ایشان به بنده محول میمر تدریس در اایشان بودیم، البته کارهایی هم 

اسـتاد   ق مظفـر را از اول تـا بـه آخـر نـزد     ها، یک بار منطـ  دادم گذشته از این هم انجام می
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خواندم، به دلم نچسبید، استاد دیگري انتخاب کردم، در همه موارد از عمده دسـترنج خـودم   

د کـنم،  وانستم خرج خورد و خوراك خوت کمتري می کردم و مبلغ شهریه پرداخت می ها به آن

شوم، استاد  که بعضی از نکات را متوجه نمیدریافتم مرتبه دوم هم نزد استادي خواندم براي 

خواندم بازدیدم برخـی  نزد ایشان دیگري انتخاب کردم براي بار سوم منطق را از ابتدا تا آخر 

آخر نـزد اسـتادي دیگـر خوانـدم      شوم براي بار چهارم منطق را از اول تا نکات را متوجه نمی

تـا مطلبـی را   کـه  کـردم   خصوصیت عجیبی را در خـویش حـس مـی   . این بار به دلم چسبید

قـل  تافتاد تا بتوانم بـه دیگـري من   حتماً باید برایم مطلب جا می. کردم فهمیدم بازگو نمی نمی

   .کنم

کـردم   ا به جا میهاي یخ را ج قالب -کردم براي هزینه این اساتید خودم در میدان کار می

بعـد از  . کـردم  شاگردي می -هاي یخ مجبور بودم با خودم پتو ببرم و براي رفع سرماي قالب

کردم و در همـان جـا ترشـی و رب     احداثمتري در پایین مدرسه مهدیه  1مدتی یک مغازه 

  » .فروختم می... ، گاهی هم وسایل لوله کشی ورساندم کردم و به فروش می تهیه می... و

  زندگی ایشان و صبر و رضایتی که داشتند سبک

کردنـد و در مسـائل مـادي زهـد قابـل       ف زنـدگی مـی  تکلّ مرحوم استاد بسیار ساده و بی

هی داشتند در لباس پوشیدن بسیار ساده و شاید در سال یک یا دو دست لباس بیشتر بـه  توج

ـ  دسـت لبـاس بـیش    2شـان در کـل،    کردند و به فرموده دختر مکرمه تن نمی ر نداشـتند و  ت
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 بـاف  حاج محمود مخمـل مرحوم شستند، در فرمایشات  هاي خویش را خودشان می لباس

اولـین بـار   تر بـود   حسین از من هم کوچک «: آمده ار کانون آموزش قرآن و تجویدبنیان گز

ند و یک پیراهن ساده یعنـی  بود که با یک شلوار ساده کشی بدون کمرب زمانیکه او را دیدم 

هـا   بـازي  تر به تن داشت و توسط سایر هم ک لباس در سطح ابتدایی داشتیم، سادهکه ی از ما

فـی شـدیم و متوجـه شـدم کـه بـا       ، به هم دیگـر معر سن داشتیمسال  12الی  8که حدوداً 

اي در حیـاطی   اي ساده حتی بهتر است بگوئیم در یک اتاق اجـاره  در یک خانه اجارهمادرش 

بازي بودیم اما رسـم نداشـتیم بـه     با هم همکردند و ما  زندگی می که چندین مستأجر داشت

از همان دوران کودکی کمـک حـال مـادرش بـود و خـرج زنـدگی را        دیگر برویم هممنزل 

، در همان محل و همان زمان بود که مدرسه اسالمی در نزدیکی مان دائر شد کرد ن میتأمی

  ».پرداختیم میرآن و احکام قبه یادگیري  رفتیم و همراه ایشان به آن جا میبنده به  و

دادند اگـر مـا هـم بـه عنـوان       نمی اهمیت چندانی ایشان واقعاً به ظاهر و در کل به دنیا

خـواهم بـروم مگـر     مگـر مـن کجـا مـی    : فرمودنـد  کردیم مـی  شاگرد برایش لباس تهیه می

و  پوشیدند نـه عبـا   نه کت و شلوار می. خواهند لباس مرا نگاه کنند، من همینم که هستم می

اي کـه طـالب بـه پـا      بـا یـک پیرژامـه   همراه یک لباس بلند و گشاد به تن داشتند . عمامه

  .انداختند یک کیسۀ نخی هم به کول می گاهی و ساده کنند و یک نعلین می
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  خاطرات این دوره همراهه زندگی اجتماعی ب

 سـت ا الزم است بیان شود، ایـن  نیکو صفت از دیگر نگاتی که در مورد مرحوم استاد

به همۀ امور به طور همه جانبه توجه داشتند : که بدین صورت. له جامعیت داشتند معظم: که

اگـر کسـی از ایشـان    . اجتماع غافـل نبودنـد  ه اگر چه تمرکز قوا در مدرسه بود اما از توجه ب

کردند در حالی که از توان جسمی و مالی خوبی هـم برخـوردار    نمی  مضایقهکرد  استمداد می

بسـیار   شـدند و  ک تنه وارد میدان اجتماع میبودند به همین جهت یمتکی به خداوند  .نبودند

هاي متناسـب بـا زمـان     با شناخت از موقعیت خود حرکت .زمان خویش آگاه بودنداوضاع به 

مـن عرفانـه، علمـه بِزَمانـه بـراي      : فرمودنـد  امیرالمؤمنینزیرا  .دادند خودشان انجام می

  .1ین بس که زمان خود را بشناسدآگاهی انسان هم

بـه  حکومت وقت در خاطرم هست در زمان طاغوت،  :گوید در این باره می آقاي نیکخواه

داشـتند در حـالی کـه     ها بر می را از سر دختر بچه حجابآوردند و  مدارس دخترانه هجوم می

 ، آگـاه بـودم   که از روحیاتشان خوب بود اي خانواده. برخی معلمین و فراش مدرسه مرد بودند

آیـد و   دخترشان در این مدرسه دچار این مشکل شده بود، پدر ایـن خـانواده نـزد اسـتاد مـی     

دانم که تو عالقه چندانی نداري کـه دختـرت بـه     من می: کند؛ استاد فرمودند جویی می چاره

توانید هنگامی که دخترت پـنجم ابتـدایی را    تحصیل ادامه دهد و وارد دانشگاه شود، شما می
                                                             

  35ص 5میزان ج -  78/80/66بحاراالنوار.  1
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و آن مرد هم همین کار را کرد و بنده نیـز بـا توجـه بـه     خارج کنی از مدرسه او را مام کرد ت

شناختی که از آن خانواده داشتم دریافتم که برداشت استاد و توصیه ایشان به آن خانواده بـه  

خانمی بودند که از طریق برادرشان با اسـتاد  از طرفی جالب این جاست که . جا و درست بود

آیا به دانشگاه بروم یا نـه و اسـتاد    که و سؤالی مشابه سؤال باال از استاد پرسیدند ندآشنا بود

کـه ایـن خـانواده اجتمـاعی هسـتند و      دانسـتند   میچون از خانواده ایشان شناخت داشتند و 

خـوب اسـت کـه    : شرایط ناهنجار گلیم خویش را از آب بیرون بکشند، فرمودند درتوانند  می

بایـد در دانشـگاه    ی هستیداز خانواده متدیناینکه ید، شما با این حجاب و به دانشگاه بروشما 

ایمان و المذهب وارد شوند؟ و باز شناخت اسـتاد صـحیح و    حضور داشته باشید، چرا افراد بی

  .پاسخ ایشان به جا بود

دانشگاه رفـتن بـه چـه معنـی اسـت؟ اگـر       : گفتند در مورد شرکت در دانشگاه، ایشان می

تـر   تر و واجـب  مهم...) اخالق وم، کال(علم باشد هیچ علمی از علوم اعتقادي  هدف، تحصیل

تومان یا به شما بگویند آقاي مهنـدس   10تومانی شما بشود  5خواهید حقوق  اگر می. نیست

تري است یا این کـه وجهـه بهتـر و     گر موضوع امرار معاش بیشاو اسم و رسم پیدا کنید یا 

  .دانید خودتان میباالتري داشته باشید دیگر 

کردنـد، روزي   برایمـان روشـن مـی   . دیدیم اصل هم همین اسـت  با کمی فکر کردن می

 داشته باشـد تري  بیش درآمدنیست کسی با مهندسی یا دکتري  ردست خداست یعنی این طو
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بـه ایـن    سواد هستند با اینکه بیشوند  سواد اجتماع که میلیونر یا میلیاردر می خیلی از افراد بی

  .رسند م مالی میمقا

  این دوره ایشان خاطراتزندگی سیاسی و 

  .ضالّه خصوصاً وهابیت داشتند هاي گروه، مبارزات مهمی با مرحوم استاد نیکو صفت

دادنـد   مرحـوم اسـتاد اجـازه نمـی    : فرماینـد  آقاي سید مهدي بیننده، در بیانات خویش می

باعـث  ایـن مسـئله   اشـتند  شود و عقیـده د  نصبهاي درسی هیچ گونه عکسی  داخل کالس

در دوران قبل از انقـالب  : کردند که و خود استاد روزي تعریف می. گردد پرتی افراد می حواس

دم چه کسی این عکس را این جـا  ه را نصب کرده سؤال کرعکس شاشخصی یک بار دیدم 

را زدیـم کـه    مگر ما عکس حضرت اباالفضـل : گفتم .شخصکرده؟ گفتند، فالن  نصب

اه را زدید؟ منظورمان این است که هیچ عکسی نباید باعث پرتی حواس افـراد  شما عکس ش

یـک   به آنجـا رفـتم دیـدم   «. مرا احضار کرد) ساواك(بعد از این واقعه رئیس کالنتري . شود

گفـت شـما؟ خـودم را    . بـود و یک پرونده قطور پیش رویش  سرهنگ تمام پشت میز نشسته

اید؟ گفتم، جنـاب سـرهنگ مـن خـادم ایـن       کارهگفت شما در آن مدرسه چه  ،معرفی کردم

کنیـد   گفـت شـما منطـق تـدریس مـی     . بله: اید؟ گفتم گفت شما خادم مدرسه. مدرسه هستم

شـما  : گفـت . کـنم  تـدریس مـی  جناب سرهنگ من منطـق را هـم   . بله: درست است؟ گفتم

م از االسـال  حجۀدار کالس عقائد در سطح عالی که فالن دکتر و فالن دکتر و فـالن   عهده
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بلـه آن درس را هـم مـن    : یوسف آباد یا فالن عالم از قُم در آن حضور دارند، هستید؟ گفتم

رئـیس کـالس   : گفـت  مـی . پرسید از ما سؤال می 3الی  2خالصه از ساعت . کنم تدریس می

سـپس اضـافه   . بلـه : مناظره هم شما هستید؟ در ضمن شما خادم مدرسه هم هستید؟ گفـتم 

ادن تو ایران خدمت است یا خیانت؟ تـا ایـن مطلـب را گفـتم؛     کردم جناب سرهنگ درس د

از آنجـا  با احترام  مرارئیس از پشت میز بلند شد و گفت درست است برو خدمتت را بکن،  و 

  .»خارج کرد

ـ . شدند در امور سیاسی احتیاط کاریشان بسیار باال بود و وارد کار سیاسی نمی  اتدر انتخاب

ي، شاگردان از استاد راهنمایی خواستند که بـه چـه کسـانی    هاي ریاست جمهور یکی از دوره

ریاست جمهوري مقامی است که یـا در  : جمله خیلی زیبا فرمودند کهرأي دهند؟ ایشان یک 

او ... کنند یا بـا پـول و   میمعرض تهدیدهاست و یا در معرض تطمیع یا او را تهدید به کشتن 

داد که از لحاظ دینـی و ایمـان بسـیار قـوي و     بنابراین به کسی باید رأي . کنند یع میمرا تط

صـدر انتخـاب شـد     البته بنی. ها در او اثر گزار نباشد دین باور باشد که این تهدیدها و تطمیع

  ....ها کناره گرفت و که بعدها به خاطر همین تهدیدها و تطمیع

یاسـت  اوضـاع س  ،فقین به مملکت مـا با توجه به این که بعد از فرار رضاخان و هجوم متّ

تشکیالت دینی و روحانی که در زمان آن خبیث به شدت با خفقان روبرو شـده   دگرگون شد

  .بود، صورت جدیدي گرفت
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بود که با همت یـک روحـانی بزرگـوار،    ، مدارس ابتدایی اسالمی این تشکیالتاز جمله 

و  تشـکیل شـد  ) علیـه  رضـوان اهللا تعـالی  (االسالم شیخ عباس علی اسـالمی   حجۀمرحوم 

عبدالرضـا   و از جمله دوستان خوب ایشـان مرحـوم آقـاي سـید    بودند دوستانی  داراي نایشا

شـده بودنـد علـوم اسـالمی و     ) تحصـیل (هایی که مشـغول   بچهآقاي رجایی به . رجایی بود

بخشـیدند و مـردم را دعـوت     آگـاهی مـی  هـا   به آنها در این زمینـه  ، و دادند تعلیم می احکام

الب راي کسب علوم اسالمی به مسجد بیاورند تا مانند دیگـر طـ  کردند تا فرزندانشان را ب می

بودنـد کـه    ییهـا  هم از همان بچـه  حسین نیکو صفت مرحوم شیخ. رشد اسالمی بیابند

نشان پرسیدند  ي دینی به مسجد آورده شده بودند و با سؤاالتی که میها درسآموزش براي 

  .در هر موضوعی کنجکاونددند که دا می

مدرسه  فضاي دادند مباحث سیاسی وارد جازه نمیمرحوم استاد ا
  .شود و فضا و جو درسی مدرسه را مخدوش سازد

رژیـم   از انقالب کسانی که در بحث اعتقادات دینی فعالیت داشتند مخالف پیش در زمان

 قابل ذکـر اینکـه    کرد و در مورد ایشان هم این مطلب صدق می. شدند محسوب می طاغوت

و بـه کـار آمـدن ایشـان      اي در رابطه با حکومت حضرت امـام  مدههاي سیاسی ع فعالیت

  .داشتند
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  مبارزه با وهابیت

ایشـان   و غم تمام هم. مخصوصاً وهابیت داشتند هاي ضالّه ایشان مبارزات مهمی با فرق

و این کـه آنهـا را    هدایت کنندبر این بود که پاسخی مهیا کنند تا بتواند آنها را به راه راست 

آنها تبلیغات خودشان را انجـام  . کنند و راهشان صحیح نیست نند که اشتباه فکر میمجاب ک

شدند و بـا آنهـا    هاي مختلف در نهایت حتی متوسل به زور هم می دادند و ایشان از شیوه می

  . پرداختند به مخالفت می

ـ   در این زمینه بود، جمع آوري مـی  مرحوم استاد مسائل و شبهاتی که ت کردنـد و در نهای

نظرشـان  . خدمت انجـام دادنـد   در این زمینه بسیار دادند و در حد خودشان پاسخ مناسبی می

این بود که شیعه باید با اعتقادات خودش آشنا شود تا دچار فقر فرهنگی و مـذهبی در قبـال   

تـوانیم بـرادران،    ها نشده و گمـراه نشـود و عقیـده داشـتند مـا مـی       انحرافات این قبیل فرقه

صه کسانی را که به عنوان شیعه هستند با عقاید حقه آشنا نمـائیم تـا دشـمن    دوستان و خال

  .کمتر در این زمینه در میان ما رخنه و نفوذ نماید

شدند که محـل تجمـع    غین وهابیت در مسجدي جمع میگروهی از این مبلّبه طور مثال 

هـا عمـل    سـبک سـنی  خواندند و بـه   نماز جمعه می. پرداختند می وهابیت ود و به تبلیغآنها ب

 مرحـوم نیکـو صـفت   . (پرداختنـد  کردند و به هر نوعی با مذهب شیعه به مخالفت می می

  کردند و سعی داشتند از طریق تربیت افراد و  احساس وظیفه سنگینی در قبال این افراد می
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  .)هاي منحرف نشان دهند مند به این امر راه صحیح را به این گروه شاگردان عالقه

  ی ایشان در کنار صفات باطنی و خصوصیات شخصیمقام علم

کردند و در مسائل  تکلف زندگی می مرحوم استاد، بسیار ساده و بی
  .مادي نیز زهد قابل توجهی داشتند

منـد   از عنایـات خاصـه پروردگـار بهـره    کار را براي رضاي خدا انجام بده تـا  : فرمودند می

  . شوي

  .بودحد و حساب  صبر و تحمل ایشان واقعاً بی
در خاطرم هست روزي دایـی بـه   : فرمایند می خواهرزاده آن مرحوم سید تقی بیننده يآقا

وار کـه   اجمال و فهرست منزل ما آمدند، بنده فهرستی از مراحل تحقیق مبداء تا معاد به طور

ابتدا اثبات صانع تعالی بود سـپس نبـوت عامـه، تحقیـق در ادیـان، تحقیـق در اسـالم و در        

را مهیـا و ثبـت کـرده    ... و مذهب شیعه سپس مذاهب شیعه اثنی عشـري و  مذاهب اسالمی

البتـه نـزد علمـاي    . قرائت کنم تا ایشان اشکال گیري نماینـد قصد داشتم براي ایشان . بودم

اما موفق نشده بـودم  ... کالم و -عرفان -فلسفه -علماي علوم عقلی(دیگر هم خوانده بودم 

بعدازظهر شروع بـه خوانـدن    3از ساعت ) ا خسته شدنده در یک جلسه برایشان بخوانم و آن

دادند و سپس نظرات خـویش   میفراشب ادامه داشت، ایشان گوش  11کردم در حالی که تا 

  .تحویل دادندو به بنده  کلیه آنها نوشتهرا در مورد 
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مرحوم استاد در عقاید اسالمی صاحب نظر بودند و واقعاً به این حد رسیده بودنـد کـه در   

اید نظر دهند و در خصوص مذهب شیعه اثنی عشري در حد تخصص کار کرده بودند نـه  عق

هـا، رد   زمینـه به همـین جهـت نظـر بعضـی عالمـان را حتـی در ایـن        . در حد خطابه و منبر

  .د نیستممقلّ ،د در عقائدفرمو کردند و می می

دي و غیـر  هاي عا ا حرفبشد،  از خصوصیات درونی ایشان کم حرفی بود، حتی دیده می

از  یانه خوبی نداشتند اما به محض این که یک سؤال اخالقی یا یک سؤال اعتقادي معلمی 

ها و پاسخ به آنها لذت  از این سؤال. شکفت می انشای گُل از گلشد گویی  ایشان پرسش می

ایشـان از آن  . دادنـد  شدند و پاسخ مـی  بردند، اگر افتاده و در حال مرگ هم بودند بلند می می

توانست در محضر ایشان اظهار وجود نماید و یا حرف  سته عالمانی بودند که هیچ کس نمید

با وجود آن همـه مقـام علمـی کـه از آن برخـوردار      . هاي دیگر عادي بزند چه رسد به حرف

شاگردانشان هم بود، آن چنان احترام بودند به طور مثال در بر خورد با یک طلبه حتی اگر از 

فرمودند ایشان عالم دین اسـت و یـا    کردیم و می د که ما همگی تعجب میگذاشتن به وي می

  .برتنش است لباس پیغمبر

 از و گذاشـتند  می کولشان روي کیسه کردند، می کار ساده کارگر یک همانند فقید عالم این

آن  از هم آن است معال ایشان که کرد می فکر کسی چه .کردند می خریداري میوه بار تره میدان

 اگـر  .بودنـد  کشـیده  زحمـت  دینـی  و علمـی  هـاي  زمینه تر بیش در که اي وارسته هاي نسانا
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ی هم تأثیر بپذیریم قطعاً موفق ـدار کمـان ترسیم کنیم و مقـراي خودمـاحواالت ایشان را ب

  .خواهیم بود

  تمـه نیسـم آیی کـراغـه سـه بـوانگ    هستم اي رفیق ندانستی که کیستم   تا
نوع بیمـاري داشـتند و بـا     12حدود . ر بودن در حد باال بودمهم ایشان شاک ي از شاخصه

   :دفرمـو  پرسـیدند مـی   دفعـه کـه احوالشـان را مـی     هروجود مشاغل متفرقه مادي و معنوي، 

در بـر  اي ک ذره علمی که داشـتند  ي آن مقام و رتبهوجود اهللا، الحمد اهللا، هم چنین با  الحمد

دیدند استادي نیست تا به شاگردي که رجوع کرده درس بدهد  اگر می .وجودشان راه نداشت

  .کردند ترین حد درس را تدریس می خودشان پایین) حتی درس ابتدایی روخوانی قرآن(

دانسـت انگـار    باالتر از همه زهد ایشان بود و باالتر از زهدشان این بود که هر چـه مـی  

  .داند هیچ نمی

. مدرسه و هم مدیر آن جا بودنـد  خدمتکارردند، هم ک ایشان به تنهایی مدرسه را اداره می

را خود ... و ، تبلیغات، تدریسآشپزي، درست کردن چاينظافت، تمام کارهاي مدرسه اعم از 

اي داشـتند   افرادي که به نحوي با ایشان رابطـه  ي توان گفت همه تقریباً می. دادند یانجام م

  . کنند این امر را تأیید می

  .کردند ریا زندگی می خیلی ساده و بی. ه زیستی بوداز صفات ایشان ساد
  . کردند نمی نگاه او صورت به هیچگاه استاد مرحوم کرد می صحبت ایشان با شخصی اگر
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توقـع بودنـد و در حـد خودشـان      بسیار بسیار بی. زدند لبخند می خندیدند و هیچ گاه بلند نمی

این القاب و عناوینی کـه حتـی   .. ) .ها و جزوه ،در جمع آوري مدارك(کردند  خیلی خدمت می

تنها نظرشان این بود کـه انجـام خـدمت بـه     . در جزوات موجود است مورد قبول ایشان نبود

ایـن  دانشجویان تنهـا  عقیده داشتند اگر . خلق خدا را بنمایند که مورد رضاي حق تعالی است

ـ بگیر یاد ایشانرا از ) خدمت به خلق خدا(یک درس  جالـب دیگـر،   روحیـه  . د کـافی اسـت  ن

انـواع  . اي بـود کـه بـراي دیگـران داشـتند تـا مشـکالت را سـخت نگیرنـد          روحیه سـازنده 

ایـن حجـت خداونـد اسـت کـه      « ها را کشیدند اما هیچ ناله و شکایتی نکردنـد و   محرومیت

واقعاً ایـن درس  . براي هدفش دست از همه چیز بکشد وعالمی عمري این گونه زندگی کند 

، ارزش خدمت به مردم بفهمیم که ها بسازیم و ئه دادند که با تمام ناگواريما ارا ي هرا به هم

نیسـت و   تعلیم و تربیت نسبت به خلق که شغل انبیاست با هیچ چیز در دنیا قابل مقایسـه  و

 ».شان را بر این مبنا قرار داده بودند مرحوم استاد ارزش این هدف را دریافته بودند لذا زندگی

بارهـا و بارهـا   . کردنـد  شسـتند، نظافـت مـی    هاي مدرسه را می دستشویی شد، بارها دیده می

هاي جمعه جهت استراحت مناجات کننـدگان بـود در    پتوهاي مدرسه را که براي مراسم شب

  .شستند یکی همه را می و تاید یکی کردند و با آب حوض وسط حیات خیس می

د و هـم چنـین توجـه بـه     بو... سوزي و رحمی، محبت، دل از سایر خصوصیات ایشان دل

عدم اسراف، در حالی که، در خاطرات بیان شده، میوه موز براي یکی از امراضی کـه داشـتند   
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رد، ـریداري کـ ـکیلو خ 1در حالی که . مفید بود، قرار شد یکی از دوستان یک عدد موز بخرد

  .کیلو خریدي و اسراف کردي 1استاد اعتراض کردند که چرا 

آن هـم   نـد کرد غـذا درسـت مـی    انخودش. بود) مدرسه مهدیه(جا  زندگیشان این ي همه

بیرون مدرسه و بـاالي پشـت    ي در زمستان که برف زیادي در محوطه .بدون چربی و نمک

کردنـد و ایـن تواضـع ایشـان را      برف پارو مـی شد به همراه سایر اعضاء مدرسه  بام جمع می

  .بودند رساند و این که واقعاً مخلص و سرباز امام زمان می

ـ بسیار بـاال بـود    در حد خودسازي ایشاني  روحیه هنگـامی کـه مـریض    طـور مثـال   ه ب

کردنـد بلکـه    کمتر از داروهاي شیمیایی استفاده می نیز رفتند و نزد پزشک میکمتر شدند  می

  .پرداختند هایشان، با داروهاي گیاهی به درمان خویش می با مطالعه روي درمان بیماري

پرداختنـد در حـالی    به تحصیل علم می و دنیا شده بودندهاي  لذت ركه تاکعالمی بودند 

توانست  شناخت نمی ها را به تن داشتند و اگر کسی این شخصیت را نمی ترین لباس که ساده

. تشخیص دهد که اداره کننده مدرسه است یا یک شخص عادي یا یـک عـالم بلنـد مرتبـه    

قامت ورزیدن در آن راه بسیار مؤثر است و هـر  خدایی در انتخاب راه و است ي داشتن انگیزه«

بـرد و در   بهتـري از وقـت و زمـان مـی     ي تر باشد، نتیجه انگیزه معنویش قويکه در این راه 

باشـد خداونـد بـه او توفیـق هـدایت       وندخالص براي خدابا نیت زمینه تحصیل علم هم اگر 

ی که یک نفر را هـدایت کنـد   ، در روایت آمده، کس»دهد تا وسیله هدایت مردم قرار گیرد می
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تابـد و اگـر کسـی     ها می ثواب و اجرش مطابق با چیزهایی است که آفتاب در این دنیا بر آن

دهـد و   قدر و منزلت ثواب را بداند خداي تعالی توفیق هدایت خلق را بـه ایـن شـخص مـی    

  .مرحوم استاد واقعاً از این دسته افراد بودند که توفیق هدایت مردم را داشتند

اطرافش را شلوغ نموده و مقـام ایشـان را   خواستند  مینسبت به کسانی که آن مرحوم * 

هایی که مثالً شـما حتمـاً    نسبت و از بودندبه شدت معترض و  احتراز شدید داشتند باال ببرند

  .بیزار بودند... در ارتباطید و یا با امام زمان

آمران بـه معـروف و ناهیـان از منکـر     مرحوم استاد بزرگوار دقیقاً یکی از مصادیق بارز * 

دیدند به همین جهت هـیچ لـذت دنیـوي از عمـر خـویش       بودند زیرا خویشتن را مسئول می

کُنْتُم خَیـرُ اُمـۀِ اُخْرِجـت    «طبق آیه شریفه . تمام هم و غمشان در این مسیر گذشت. نبردند
مسلمانان، شما بهتـرین امتیـد در صـورتی    : منْکَرللنَّاسِ تَاْمرُونَ بِالْمعرُوف و تَنْهونَ عنِ الْ

  ».که امر به معروف و نهی از منکر کنید

بهترین مردمان خواهیـد بـود و اسـتاد     ،اسوه بودنی از جهت سرفرازي و سربلندي و یعن

  .این چنین بودند

زندگیشـان نـان خشـک، سـیب زمینـی       مجمـوع . افتادگی و تواضع ایشان عجیب بود* 

 از زنـدگی، خـدمات   مادي محدود ي با وجود این بهره. بود امثال اینها مک واي بدون ن پخته

  گرفته  تدریس و داري زنده شب و دنخوان قرآن و دعا از دادند، انجام مهدیه مدرسه رد فراوانی
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  ....هاي درمانده و گیري از انسان تا هدایت و دست

ه دل شـاگردان مانـده بـود کـه     آرزو ب. ندداز لحاظ اخالقی واقعاً عامل به تمام معنا بو* 

کردنـد البتـه در    امور شخصی خویش را به کسـی محـول نمـی   . ها بخواهد استاد کاري از آن

کردنـد   اي خاص رجوع می کرد اما باز به عده می تفاوتاواخر عمر که نابینا شده بودند اوضاع 

دند و هـر گـاه   کر ها جزوات را مرور می دقیقه قبل از شروع کالس 2...) مثل دختر خویش و(

   .اَعوذ باهللا من الشیطان الرجیم: فرمود میرسید  به زمان مورد نظر که میار مثانیه ش

شد تقـوا را دیـد و    در ایشان هم می. نظم و تقوي برادر یکدیگرند: فرمودند امام علی

رساندند حتی ایـن نظـم    هم نظم را، سر ثانیه درس را شروع و سر ثانیه درس را به اتمام می

  .شد، بدون این که ساعتی در اختیار داشته باشند ها هم دیده می مناجات در

 پتـو  چهار بغل این پتو چهار کردند، می جمع را پتوها و ها استکان شد می تمام مراسم وقتی

 کـه  دارد اجـري  و ثواب ها این ي ههم بودند معتقد و گرفتند می دندان با را متکاها و دیگر بغل

  .بودند عمل و تقوي اهل و دنیا این از کنده دل واقعاً .نیست دنیوي پاداش با مقایسه قابل

خاصی نداشت تنهـا عمـل تـوأم بـا      ي و محیط مدرسه از لحاظ ظاهري جاذبهها  کالس

طـوري  . نمـود  همه را به خـود جـذب مـی   کرد که  تقواي ایشان نورانیت خاصی را ایجاد می

 و. شـد  یت آن مو بر تنش راسـت مـی  فرمودند که مخاطب از شدت اهم احادیث را قرائت می

  . شنید قابل درك بود که آن حدیث در جان و قلبش نشسته و با تمام وجود می
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اي تشکیل دهید بگویید خدایا تو بـه مـن    خواهید جلسه اگر می: فرمودند مرحوم استاد می

. مـا را آماده یـادگیري ن  صبر بده و این اشخاص بندهوزم به آم آموختی من هم به دیگران می

کلمـه بـه   . بـود  از شاگرد ها پر شاگرد داشتند و کل کالس 450الی  400در آن زمان حدوداً 

کـه امـروزه در اختیـار    ... اخالق وجزوات عقائد، (نوشتند  دادند و شاگردان می کلمه درس می

ایـن   .بخوان ببینم اشتباه نکرده باشـی : فرمود می سپس به آنها) شاگردان و دانشجویان است

دیدیم به یک بچه شش ساله  گذشت در هر استادي نیست حتی با آن مقام علمی میصبر و 

 6آموزش حمد و سوره به بچه  بادادند، و فرقی بین تدریس این جزوات  حمد و سوره یاد می

  .دیدند ساله نمی

: از نبی مکـرم اسـالم  بود که در روایات داریم  ایشانهاي ایشان برخورد  از ویژگی* 

»منبسط القِ اَخَاك جه1با برادرت با چهره باز و گشاده برخورد کن: بِو.«  

در ارتبـاط بـا مـردم     کـه  از لحاظ روانپزشکی هم داریم. واقعاً مصداق این فرمایش بودند

بـا  داري یعنـی   طوري بایستی رفتار و برخورد کرد تا طرف مقابل احساس کند کـه دوسـتش  

کند کـه   قلب و باطن انسان احساس می طبیعت و. محبت واقعی که رنگ و بوي خاص دارد

محبت واقعی و پاك آن نوع از محبت اسـت کـه انبیـاء و    . این فرد محبت واقعی دارد یا خیر

ـ نسبت به اماولیاء الهی  ت ت خویش داشتند یعنی هیچ اجر و پاداشی در قبال این مسئله از ام
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ثار شاگردان و دانشـجویان  ترین محبت را ن ترین و پاك خواستند مرحوم استاد هم خالص نمی

کردیم خیلی ما را دوسـت دارنـد در    ما احساس می: دارند شاگردان بیان می .کردند خویش می

بر خوردشان قدرت جاذبه خاصی داشتند و انصافاً هم با اخالصی که به همراه داشتند همـراه  

نـد و بیـان   با تالشی مستمر توانستند یک سري افراد را از گوشه و کنـار تهـران جـذب نمای   

داشتند هدفشان از تأسیس مدرسه آشنایی با عربی و قرآن است و این که سراغ اعتقادات  می

. رویم تا با هر طوفانی متحول و دگرگون نشویم و از چنگال دشمنان اسالم مصون بمـانیم ب

و تالشـی  . مبانی و معتقدات اسالم وارد شـویم  به بشرط آنکه منطقی و با استدالل و با تعهد

 اکثـر ایشـان  در این زمینه داشتند باعث پرورش اساتیدي در این زمینه شد که هم اکنون  که

انـد و در همـه جـا شـاگردان اسـتاد مبـداء        مبلغین واقعی امور اعتقادي و دینی و قرآنی شده

  .اند گشتهخیرات 

فراوانـی داشـتند و بـا     ي در شبانه روز مطالعه. ضاي خدا بودکارهایشان براي ر ي همه* 

ها را بدون منـت   دیریتی عالی کارهایی نظیر جارو، شستشوي ظروف و لباس و نظافت اتاقم

 ي ي دروس بـاالخص در زمینـه   در عین حـال یـک اسـتاد خـوب و در همـه     دادند  انجام می

اي داشـتند و از محـل درآمدشـان     تا جایی که در پایین مدرسـه مغـازه  . اعتقادي کوشا بودند

  .فرستادند و مقدار کمی را براي خانواده محترمشان می مقدار زیادي را براي مدرسه

  که  اند دیده را قیامت و بهشت و مرگ خویش چشمان با گویی که کردند می عمل طوري
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هـم فیهـا   رآهـا فَ مـنْ قَـد   الجنَّـه کَ و  فَهم« : البالغه است که ر نهجدقاً از اوصاف متقین ااتف

بینند و خـود را متـنعم و برخـوردار از     ویی که بهشت را میاز اوصاف متقین است گ: منَّعمون

بینند و خـویش   گویی جهنم را می: و هم فیها معذَّبون رآهامنْ قَد کَ و هم و النّار. نعم بهشتی

مرحـوم  . انـد  این طور متقین خود را بین خـوف و رجـاء قـرار داده   . »1را معذب به عذاب الهی

من نیست کسی که بین خوف و رجاء قرار نگیرد به طور مسـاوي، کـه   مؤ: فرمودند استاد می

  .آفریند تر شود گرفتاري می اش سنگین هر کدام کفّه

  مرحوم استاد امور فرهنگییعنی ...) تربیت کودکان و(توجه به جوانان 

و . داشـتند  ریزي جهت رشد نونهاالن و جوانان وافري به برنامه ي این عالم فرزانه عالقه

  . ساختند هاي متفاوتی از جمله روخوانی قرآن دائر می کالس آنها براي

آوردنـد تـا در حاشـیه،     نگلیسـی را مـی  خصوصاً مرحوم استاد جهت جذب جوانان اساتید ا

 -نحـو  -صـرف (عرب  کردند ارزش ادبیات دهند و تأکید می آموزشها عربی  خودشان به آن

، اخـالق و یـا عقایـد بسـیار باالسـت و      فقه ،مقدمه شدن یادگیري احکام جهت) بدیع -بیان

تکیه داشتند عقائد باید صحیح شود خصوصاً عقائد جوانان که اگر درست شود باقی بـه تبـع   

دانشـان خصوصـاً جوانـان جـذب و     بسیاري از شاگرو ...) اخالق و فقه و(شود  آن صحیح می

  .اخالق وي بودند ي شیفته
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هـا   تشکیل داده و به تنهـایی آن ... ضه وگروه سرود، دکلمه، شعر، روجالب اینجاست که 

. کردند استفاده می... سال و 7سال و  6سال و  5هاي  براي این امر از بچه. کردند را اداره می

پتـو رویشـان   . هـا پتوهـاي کوچـک گرفتـه بودنـد تـا شـب آن جـا بخوابنـد          براي این بچه

  .شستند ی یکی دوبار میکردند و پتوهاشان را سال ها غذا درست می انداختند، براي آن می

 هـم اکنـون چشـم پزشـک    که  یکی از شاگردان. ساز هستند ها آینده عقیده داشتند جوان

هنگامی که در حال معالجه بیماران هستم مدام فرمایشـات اسـتاد بـه    : دارند بیان می هستند

ـ   شما پزشک: فرمودند آید که می ذهنم می . دهاي آینده هستید باید با مردم خوب برخـورد کنی

  .ضعفا را در نظر بگیرید و خودتان را به پول و مادیات نفروشید

هـا را در   بچـه جهت تنوع اردوئی ترتیب داده و العالج متضاد داشتند  امراضو با این که 

نشسـتند ایشـان    هـا نمـی   تا وقتی بچهو نشاندند  باغی در کرج جمع کرده و روي صندلی می

بـه  یکـی   ها را یکـی  در پایان بچه ،آموختند می ها درس مختلف به آن طرقنشست و به  نمی

  .به منزل برسانندرا ها  کردند تا آن یا کسی را مسئول میرساندند  منزل می

ایراد خطابه توانستند  ی از جوانان را تربیت کرده بودند که میهگروایشان قبل از انقالب 

در مجـالس مـذهبی    و مسائل و مطالب مذهبی را به صورت سخنرانی حفظ نماینـد و نمایند 

  .شدند سال تشکیل می 20تا  8هاي سنی  ها از گروه بیان کنند و این گروه

  د ـمنحرف نشونآنها مرحوم استاد توجه خاصی به مسائل جوانان و نوجوانان داشتند تا * 
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مبتکـر  . ها داشتند تا زیر چتر هدایت قـرار گیرنـد   هاي مختلف سعی در جذب آن و به صورت

بودند و در ایـن روش بـه آمـوزش مطالـب مـذهبی در قالـب شـعر        ) خوانی همه(خوانی  جمع

زیـادي در ایـن راه صـرف     ي و سرمایه. ي مکتب وحی شوند تربیت یافتهتا آنها . پرداختند می

فعالیتی باشد براي تبلیغ و ترویج دیـن و مـذهب و در    آنها سرود به عنوان مثالکردند تا  می

  .شتندمساجد مختلف این گونه فعالیت دا

رسـاندند   اري و کمک میی بسیار دادند و در این زمینه به امر ازدواج جوانان اهمیت می* 

کردنـد و بـه رجـوع     کالس خط دائـر مـی  جوانان  براي. شدند جوانان محسوب میو مشوق 

مند به  هدفشان این بود که قشر جوان هم عالقهو . دادند کنندگان اصول عقائد نیز درس می

  .شان شوند عتقاديیادگیري اصول ا

در زمـان حکومـت نظـامی احیـاء     . هـا در مسـاجد داشـتند    توجه زیادي به حضور بچه* 

بـه  . دادنـد  هـا را تشـکیل مـی    تر کالس بعدازظهر تا نیمۀ شب بیش 2گرفتند و از ساعت  می

جـایزه    خوانـد،  مـی  بیت شعر براي امام زمان 2عنوان تشویق به امر دین هر کس که 

جوانـان و   توسـط  تأکید فـراوان جهـت یـادگیري احکـام و عقائـد     ین شکل گرفت و به ا می

  .نوجوانان داشتند

  و چگونگی تشکیل کالس درس ) شیوه تدریس(برخورد با دانشجویان  ي نحوه

  ام مسائل اخالقی حین تدریس بودند و با شاگردان خویش ـوم استاد پاي بند به تمـمرح
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  .دادند فر کالس درس را تشکیل میحتی با وجود یک نو  بستند عقد اخوت می

جلوي مدرسه نصب کرده بودند و  براي تبلیغ دروس، تابلوهاي متعددي را
) رایگان(را که به تابلو زده بودند خودشان به صورت مجانی  یدروس ي همه

  .نمودند و جهت پاسخ به سؤال کنندگان فکر و تأمل می. کردند تدریس می
 1345از ابتداي دوران بچگی یعنی سـال   بنده): ده ایشانخواهر زا(آقاي سید تقی بیننده 

 درس عربی، عقائد و اخالق 3خواندن جهت سالم بود در محل فوقانی مسجد مهدیه  11که 

ـ   مایل بـودم سـؤال   از همان ابتدا. رسیدم خدمت ایشان می عقائـد را بیـابم و    ي دههـاي پیچی

ـ ورود دار که ایشان خیلی به این مسـائل  متوجه بودم و بـه صـورت علمـی و عملـی کـار       دن

رسیدم و ایشان با آرامی و به طـور سـاده مشـکالت اعتقـادي مـرا حـل        خدمت می ،اند کرده

  .دانستند کردند و درس اعتقادات را پایه می می

پرسید تا زمانی که  در کالس درس هنگامی که شخصی از ایشان سؤالی می
  .ردندک شدند پاسخش را گرفته او را رها نمی مطمئن نمی

و عالقه داشـتند دسـت   کی از مصادیق عالیه هدایت بودند ی نیکو صفتاستاد مرحوم 

  .دیگران را هم بگیرند و به راهی که تشخیص داده بودند حق است هدایت کنند

آن قـدر  ...) نه اسـمی و  ،نه استادي(ید داداش یفرمودند به من بگو ایشان به شاگردان می

این که مبادا کسـی بگویـد    شدند تا رفتند نزدیک می او می نزد از باب اخالص به کسانی که
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دانشـجویان بـه ایشـان داداش     ي ن که مقام علمی باالیی داشـتند همـه  با توجه به ای. استاد

خـواهم عربـی یـاد بگیـرم ایشـان       داشـت، مـی   آمـد و اظهـار مـی    اگر یک نفر می. گفتند می

اقعـاً هـر کسـی در آن جـا درس     خواسـتند و  هدفت از خواندن عربی چیست؟ مـی : فرمود می

خواهم فقه بخوانم  گفت می خواند از روي اخالص و صرفاً براي خدا باشد یا اگر کسی می می

ایشان از ابتدا به هر نحو ممکن او را راهنمایی و ترغیب به خواندن اصول عقائـد و تصـحیح   

ي انسـان ضـروري   کردند یعنی علومی که خواندنشان برا می... نماز و احکام و علم اخالق و

  . بود

 بخـوبی نیـز   فهمیدند و س با حوصله و درایت بودند و درس را خوب مییدرتایشان در * 

  . کردند می بیان

هـا برخـورد    ایشان نسبت به شاگردانشان حالت تحکم نداشتند بلکه با کمال احترام با آن

مثال بـه یکـی از ایـن    به طور  دادند و گاهی براي تشویق ایشان به آنها القابی می. کردند می

افراد با توجه به این که انسان قوي در سخنرانی بودنـد و از ظاهرشـان هـم چنـین چیـزي      

  .گفتیم محمد مجاهد هویدا بود لقب مجاهد را داده بود ما به ایشان می

شود و خود ما به کتب اخالقی در  حال که توفیقی حاصل می: دارند دانشجویان اظهار می

،    کنیم و هـم چنـین بـه آیـات و روایـات      ندن و تدریس کردن مراجعه میارتباط با درس خوا

  .کردند عمل می یابیم که ایشان واقعاً مو به مو طبق دستورات دین و ائمه اطهار می در
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این بودند که این درس را واقعاً به طرف بفهماننـد طـوري درس    ي در درس دادن شیفته

آمـوزش   انسان باید طـوري : فرمودند می. شد نمیوقتش تلف  کالس دادند که دانشجو در می

ایـن علـم،   : فرمودنـد  تابلوي جلوي ذهنش باشد یا در ارتباط با علم عقائد می ببیند که درس

آن را کنار بگذاري باید تفهیم و تفکیک شود تـا   ،روزنامه نیست که بخوانی و پس از خواندن

دیدنـد ایشـان در درس    از افراد وقتی مـی البته بسیاري . بتوانی از آن در اجتماع استفاده کنی

  .آوردند مینها بود طاقت  غیر از این کند چون اهدافشان خت برخورد میسفت و س

تـرین   از خصوصیات برجسته ایشان به هنگام تدریس این بود که در یک ساعت پائین* 

دادنـد و سـاعت بعـد     را درس مـی ... گـذاري و  سطح آموزش مثل روخـوانی قـرآن و اعـراب   

 روش گونـه  این خود یک شاهکار است و کمتر کسی قادر بـه ایـن    ترین سطح درس را، الیع

در هر سطحی خیلی زیبا و به نحو عالی و مـورد فهـم بـراي مخاطـب عمـل      . تدریس است

توانند آموزش قرآن  مثالً اساتید زیادي هستند که اگر درس تفسیر دهند دیگر نمی. کردند می

هـم چنـین توجـه بـه ایـن      . اما او این گونه نبود. تدریس کنند یا ادبیات عرب یا علم صرف

باعـث شـد چیـزي     امـر همین   نفرند 20یا  5یا  2نفر یا  1 موضوع نداشتند که کالس درس

بـاران تأکیـد    حتی در زمان موشـک . بدون هیچ تعطیلی کردندسال مدرسه را اداره  40حدود 

تـرك شـود و   ) هـاي مربوطـه   درس(یـا   هاي جمعه به هیچ عنوان نباید مناجات شب: داشتند

  .همین طور هم بود
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دیدنـد جـوانی داراي    وقتی مـی . ایشان اصرار داشتند در امر تدریس باید متمرکز کار شود

چون آن فرد منشـأ اثـر   ن صرف او شود اش استعداد است معتقد بودند اگر تمام عمر و سرمایه

کـم   افـراد . خیلی کارها را انجام دهـد  تواند شود پس سودمند است و این فرد در آینده می می

خواننـد سـپس    مـی کمی عربی، کمی منطق و اخـالق   ،کمی اعتقادات اي هستند که حوصله

ایشـان معتقـد بودنـد    . نـد ا سال هنوز چیزي نیاموختـه  15الی  10خالصه بعد از  کنند رها می

اگـر  . رآیـد آن ب ي ه درسی را پیش گیرد و خوب از عهـده یک رشتشخص پراکنده کار نشود، 

کردند حاضر بودند مدرسه را تعطیل و وقتشان را صرفاً بـراي   استاد چنین شخصی را پیدا می

  .چون نتیجه نهایی چنین عملی همان نتیجه ایجاد درس و کالس در مدرسه بود. او بگذارند

سـپس درس را آغـاز   گفتنـد   مـی احکام از ن در شروع تدریس همیشه یک مسئله اایش* 

) چنـدین سـاعت  (کردنـد تـا انتهـاي درس     می تدریسعصر شروع به  6ساعت از . کردند می

را بـه طـور مـداوم    ... هاي مختلف عربی و عقائد اجمـالی و  روي زمین نشسته بودند و درس

  .شدند کردند و خسته نمی تدریس می

دانشجو حتـی اگـر وقـت اذان     هنگام پاسخ دادنِ. ایشان واقعاً دلسوز بودند یاز نظر درس

دادنـد تـا درس را    گوش مـی او کردند به پاسخ  ا هر زمانی بود صحبت او را قطع نمیمغرب ی

بریم هیچ ثوابی باالتر از برپـایی   با مراجعه به احادیث و روایات پی می. کامالً تحویل بگیرند

زیرا زاهـد همـه   . باالتر از زاهد است، به همین دلیل مقام عالم. مجالس علمی و دینی نیست
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کنـد و ایـن شـأن واقعـاً نصـیب       ده را زنده میعبادت است اما عالم با عمل، مرل حال در حا

  .بودقابل ذکر است، سواد ایشان حوزوي و قرآنی  .ایشان شده بود

ایشان شخصیتی بودند که از شدت عالقه بـه علـم از کسـب فاصـله گرفتنـد و تمـام        *

تمـام سـرمایه زنـدگی و     اوقات و اموال خود را صرف تحصیل و تربیت دانشجویان نمودند و

ایشان قبل از انقالب با آن شرایط و وضعیت جامعه توانسـتند  . عمرشان در مدرسه صرف شد

نمایند و بعد از انقالب هـم کـه   ) اعتقادات(هاي خویش از جمله  افراد زیادي را جذب کالس

دایت هـ  ي داوند به شخصی توفیق دهد تـا وسـیله  چه از این بهتر که خ. این امر ادامه داشت

  . مردم قرار گیرد

مرحوم استاد مسائل مذهبی و دروس این چنینی را یافتنی 
  .دانستند نه بافتنی می

بـا همـان   . مرحوم استاد تقریباً یک سال آخر عمرشان را بدون نعمت چشم سپري کردند

چنـین   هـم . (کردنـد  گیـري مـی   دادند و از حفظ اشـکال  چشم نابینا، هدایه و منطق درس می

  .)نوشتند) صفحه 800تا (دعاي کمیل را  ایشان شرح

  ها به هنگام تدریس ها نزد ایشان و شیوه برخورد با آن اهمیت حفظ حجاب خانم

 سـرلوحه  را اسـتاد  مرحوم ي همکرم دختر فرمایش مبحث، این اهمیت بیان جهت جاست به

  . اشدعبرت همگان ب ي گذاشته و مایهتأثیر ها  در دل... شاء قرار دهیم، باشد که ان
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پدرم در حد بسیار زیادي به روابط محـرم و نـامحرم   «: فرمایند ایشان می ي دختر مکرمه

در خاطرم هست روزي به مدرسـه مهدیـه رفـتم، ایشـان سرشـان را بلنـد       . دادند اهمیت می

ها آن طرفه و به هر خانمی از جمله خودم، یـک پوشـیه    نکردند به من فرمودند کالس خانم

  . دادند می

لـذا درس عقائـد ویـژه    . ستاد حساسیت عجیبی در حفظ حجـاب بـانوان داشـتند   مرحوم ا

یحیـی جلـو   فردي بنام مشهدي ها کالس داشتند  ها که خانم صبح. کردند ها برگزار می خانم

هـا   قبـل از ایـن کـه خـانم    . اي عمداً یا سهواً وارد نشود نشست تا مرد بیگانه درب مدرسه می

شـوند   هـا کـه وارد مـی    بست تا خانم نشست و در را می نه میتشریف بیاورند استاد در کتابخا

چون آن زمان معلم خانم جهت تـدریس نبـود اسـتاد خودشـان خصوصـاً درس      . دیده نشوند

ایشان یک میکروفن در کتابخانه و یک بلنـد گـو در اتـاق    . کردند اصول عقائد را تدریس می

شد گذاشته بودنـد و در   س میدیگري که اتاق خودسازي نام داشت و دروس خودسازي تدری

و اگر خانمی سـؤال داشـت    کردند تدریس میها هم یک میکروفن و از این طریق  اتاق خانم

از اختالط  و گو بودند اد هم بدین نحو پاسخکرد و است از میکروفن کالس خودش استفاده می

از وضوخانه و  خواستند ها می در مراسمات اگر خانم. مرد و زن نامحرم به شدت پرهیز داشتند

 جالب و دادند می قرار مسئله این براي را خاصی زمان و بستند می را درها کنند استفاده دستشویی

  . تا به اکنون نیز ادامه داردبه تبعیت از ایشان اینکه این روش 
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گیري حجاب بانوان و  این که یک نفر از دوستان نظري داشتند در مورد سخت قابل ذکر

ظاهراً با استاد اختالف نظر داشتند و با استفتاي ایـن مسـئله از مرجـع     پوشش وجه و کفین،

خویش که فرموده بودند اگر اشکالی به وجود نیـاورد نیـازي بـه ایـن حـد پوشـش نیسـت،        

اگـر  : دار کنند اما استاد در پاسخ او فرمودند خواستند حساسیت استاد را در این زمینه خدشه می

و با این ... اند و مفسده در چیست؟ مرجع مشروط پاسخ داده. دمفسده ایجاد نکند اشکالی ندار

  .دار کند توضیحات کسی نتوانست این حساسیت مرحوم استاد را کم یا خدشه

  داشتند توسل قبل از درس و محبت وافري که نسبت به امام عصر

مهدیـه   مدرسـه  فضاي در .داشتند ائمه به العاده فوق توسل ،صفت نیکو استاد مرحوم

شویم سمت کتابخانه به طرف چپ اتاقی بـود کـه بعـدها اتـاق مطالعـات       که وارد راهرو می

اي قرار داشت ایشان قبل از ورود بـه کـالس ابتـدا     در آن مکان تخته. جمعی نامگذاري شد

... و  خواندند براي امام حسـین  اي می کردند سپس روضه مطالعه می. نشستند این جا می

د و توجه خاص ایشان قابـل  کردن پیدا می عصر مبه امای هم کردند و توسل صفایی می

  .کردند تأمل بود و بعد از آن امر تدریس و مطالعه را شروع می

اي بـه   ویـژه  ي و عالقه بودند، خصوصاً امام عصر اهل بیت ي ایشان دل داده

  .قا داشتندآ

  ردم عوام تا یک نفر مـ. آن مرحوم بسیار مراقب بودند تا در این زمینه مرید پروري نکنند
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خاطر آن احساسات لطیف مـذهبی  ه گیرند و ب فعالیت مذهبی خوبی داشته باشد دورش را می

شـوند چـه بسـا برخـی از مقدسـین و مبلغـین در اثـر ایـن          مـی  که دارند باعث فریب علمـا 

ایشـان  . هاي مریدان از راه راست گمراه و منحرف شدند و هدف اصلی را گـم کردنـد   نادانی

آیند درس بخوانند و با سواد شـوند ولـو در ایـن مدرسـه      ت داشتند کسانی که نزد او میدوس

و چون خویش را در . نباشد و مخالف این بودند که کسانی دورش را بگیرند و او را باال ببرند

دیدنـد ارادت و دل دادگـی و شـیفتگی     مسـئول مـی   اسالم و تشیع و امام زمـان  برابر

  .اشتندایشان دبه عجیبی نسبت 

احتـراز شـدید   داشتند و از شلوغ شدن اطراف خـود   عجیبی به امام عصر ي عالقه

بروید در جاهاي دیگر تا بسـاط دینـی در آن جـا هـم     : فرمودند و به شاگردان میورزیدند  می

کشـانند مـثالً    هایی علماء را بـه انحـراف مـی    با گرفتاري عواماعتقاد داشتند بعضاً . پهن شود

و بـه ایـن مسـائل    ... حتماً در ارتباطید و یا  دهند که شما با امام زمان هایی می نسبت

  . اعتراض داشتند

  ها مناجات

وسـط حـاج مهـدي صـبوحی مرحـوم      بعد از تأسیس مدرسه ت ش  ه 1333حدوداً از سال 

مناجـات شـب   اي است براي  ها مقدمه داشتند این درس هاي درس، بیان می در کالساستاد 

  تعطیل  نباید جمعه شب مراسم شود تعطیل اگر ها کالس این از کدام هر و کمیل دعاي و جمعه
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  .شد هاي جمعه به هر نحو برگزار می و این مراسم مناجات شبشود 

شد و تأکید شدید داشتند بـر   ساعت مناجات ایشان شنیده می 4ی هدر نوارهاي قدیمی گا

مقدمه گریـه بـراي   : گفتند میرسیدم به من  من خدمت بزرگان طراز اول هم که می: این که

  .است )سیدالشهداء حضرت( شهیدان ساالر خصوصاً بیت اهل مصائب بر گریه خدا،

این مناجات حـداقل  ) هاي جمعه شب(پرداختند  ش مییاستاد با آن حالی که داشتند به نیا

 ، ایشان کاري نداشتندتر نفر بودند و بیش 3ادامه داشت گاهی اعضاء در طول شب ساعت  3

کـه بـراي   (حتـی در آلمـان   . که کالس پر یا خالی باشد چه کسی آمده و چه کسـی نیامـده  

  .مجالس مناجات و دعاي کمیل برقرار بود) درمان بیماري چشم رفته بودند

هـاي   شـب براي بار اول بود که در مراسم احیـاي  : داشت یکی از دوستان ایشان بیان می

جمعه شرکت کردم، صبح که شد به داداش عرض کردم تا به حال در تهران که هـیچ حتـی   

نیـد کـه   کردند بـاور ک  وقتی ایشان شروع به احیاء می. در دنیا هم چنین مناجاتی ندیده بودم

شد گویی روح  داد وقتی که صبح می و صداي گرم ایشان روح را جال می میامداطاق به لرزه 

گرفتند و تأکیـد بـر    سه در فضاي باز احیاء میردبرخی اوقات در حیاط م. کرد می انسان پرواز

  . گرفتند هاي اطراف احیاء می به احیاء داشتند و گاهی به طور خصوصی در بیابانآمدن 

 مدرسه دستشـان بـود همیشـه درِ    باف یا آیفن نبود کلید در اف اکنونمانند  در آن زمان

ها براي  دفعه از این پله 15الی  10ممکن بود . محل قفل بودمدرسه به علت عدم امنیت آن 
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دادند تا اتمام  و این از نفس واالي ایشان بود و کلید را به کسی نمی بروندبازکردن در پائین 

دادند تا در را بـاز   دعاي توسل، سپس براي مناجات کلید را به افراد مورد اطمینان تحویل می

  .اختندپرد و خود به مناجات می کنند

  دین  ددر

خـواهر  (یننـده  مهم در وجود مرحوم استاد، آقاي سـید تقـی ب   ي در ارتباط با این خصیصه

انصافاً در حد مقدور به آن چیزي که دریافته بودند  ي دایی بنده: دارند بیان می) ي ایشان زاده

ل نمودند، خیلی مصر بودند برعم بدون هیج تکلفی عمل می ،دین خداست و دستور ائمه

کسانی که عالمند دردشان این است که به دین عمل : که فرمودند به روایت امام صادق

سال که سرباز بودم و چند سالی که در تهران دانشـجو   1نمایند، بنده سالیان متمادي و حتی 

گر بودم و واقعاً  بودم شبانه روز با ایشان همراه بودم از نزدیک خلوت و جلوت ایشان را نظاره

فهمید دیـن اسـت در مرحلـه     م تنها هم و غم ایشان این بود که به آن چیزي که میدید می

به عنوان نمونه به عینه شاهد بودم که با وجود امـراض گونـاگونی   . اول، خودش عمل نماید

دادند، یک روز آپاندیسشان عود کرده بود و تکـه کـالم ایشـان در     که او را مورد آزار قرار می

کردي حالتان چطور اسـت؟ محکـم    بود هر وقت سؤال می »هربانمپروردگار م«هر حال 

   .گفتند، الحمداهللا می

  یک روز خدمتشان رسیدم براي خداحافظی، گفتم کاري با بنده ندارید من قصد رفتن به 
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گفـتم  . سالم برسان، با آن کسی که کار دارم همیشه بـا مـن اسـت   : اصفهان را دارم، فرمود

او پروردگـار  : کنه؟ گفـت  ل گفتم پس چرا خوبت نمیفصم: گفت گویی دردهایت را به او می

نـم، پـس از رفـتن بـه     دا دونه با من چه رفتاري کنه و من خودم را مقصـر مـی   منه خوب می

در داشـت   آب جوش باز شده و روي پایش ریخته بود خودش اظهار مـی  ي بیمارستان کیسه

س را فراموش کردم، صبح همـان روز  رد آپاندییی که من آن شب دچار شدم دیگر ددردپااثر 

خواهید آبی جهت وضـو سـاختن    دیدم در حالت اضطراب و در حالت خاصی هستند گفتم می

 کـنم رسـول خـدا     هنگامی که من در درس اخالق عنوان می برایتان بیاورم بیان داشتند،

ـ    کارهایشان را خودشان انجام می ي همه کنـی؟  ه دادند چگونه راضی شوم تـو بـرایم آب تهی

  .ندو وضو گرفت ندبا آن حال رفتان خودش

و  ایسـتاد  در مقابل هر چیزي که خالف شرع مخصوصاً چیزي کـه حـرام بـیِّن بـود مـی     

  .گر باشد اینطور نبود که نظاره

 کسی که واقعـاً که درد دین داشته باشد  هستممن دنبال کسی : فرمودند مرحوم استاد می

خیلـی اهتمـام   . گـردد  باشد حقیقتاً به دنبـال دوا هـم مـی   دار باشد و درد دین هم داشته  دین

تـالش  در حد بضـاعت و توانشـان   ورزیدند که در مواردي که دین در معرض خطر است  می

آوري مدارك به نفع اسالم و دیـن و تـالش    حس عجیبی در جمع. نمایند تا مشکل رفع شود

  سؤاالت  هم( دینی سؤاالت به گویی پاسخ و پاسخ آوردن دست هب در ناپذیري وصف و عجیب
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  .داشتند) پیش آمده براي خودشان و هم براي مخاطبین

هـا بـه دنبـال دیـن و عمـل بـه آن        سوخت که جـوان  ایشان درد دین داشت و دلش می

اي بودند و به معناي واقعی به دنبال خودسازي بودند در ایـن   واقعاً انسان خود ساخته. نیستند

در کنار دعـاي توسـل و دعـاي کمیـل و مناجـات       هاي خودسازي خصوص برقراري کالس

  .شد ایشان ترك نمی

حـاق مسـائل دینـی را فهمیـده و     بدلیل این درد دین و خلوص نیتی که داشـتند  ایشان 

  .دین شده بودند ي شیفته

فرمودنـد،   آن چه بیش از همه در ایشان بود فهمیدن و فهماندن عقائـد حقّـه بـود و مـی    

  .باید در جهت یاددادن درس عقائد باشد.. .فراگیري درس عربی و منطق و

بعد از انقالب بنده خـدمت اسـتاد رسـیده و    : دارند یکی از آشنایان مرحوم استاد اظهار می

در همـه  . این متعلق به ایـن زمـان نیسـت   : داداش گفتند. عرض کردم فساد زیاد شده است

ردم کنـار مغـازه مـا دو    کـ  حال فساد بوده و ادامه دادند، من در میدان سبزي فروشی کار می

هـا زن پیـدا    برادر بودند که هر دو یک زن داشتند آن قدر فعالیت کردم تا بـراي یکـی از آن  

و دیـن  ایشـان از همـان ابتـدا درد دیـن     . ازدواج کند تا این دو برادر از هم جدا شوند تاکنم 

  .داشتندباوري 

  



  43                                                                       ) ره(زندگی نامه و خاطرات مرحوم استاد نیکوصفت

 القرآن میقات -مؤسسه فرهنگی آموزش قرآن و تجوید

 بیـت  حبت اهلبودند و جانشان با م اهل بیت ي ایشان دل سوخته و دل داده

اي برپا شده خودشـان   مناظره ي شدند که در مکانی جلسه با خبر می هر گاه. پیوند خورده بود

رساندند و به طرق مختلف از قبیل پیـاده کـردن نـوار و     را به هر ترتیبی که بود به آن جا می

 تاراین جوشش و حر ي نتیجه. کوشا بودند در راه دفاع از قرآن و اهل بیت... نوشتن و

هاي جمعه و در کل  دادگی و صفاي خاطر و احیاي شبو گرمی و اعتقاد راستین ایشان، دل 

شـد   ها جـاري مـی   بر زبان هاي عجیب ایشان هنگامی که نام مقدس ولی عصر حالت

اند و حضور در مجلس دارند در حـالی کـه    نشسته گویی که به حق خود آقا امام زمان

و در نهایـت نیـز در   . ریخـت  هایشان می شد و بر گونه می قطرات اشک از چشمانشان سرازیر

مصـداق ایـن آیـه    و  .کنند همین محیط مقدس مدرسه مهدیه جان به جان آفرین تسلیم می

س المطمئنَّه ارجِعی الَی ربک راضیه مرضـیه فَـادخُلی فـی    یا ایتُها النَّفْ: شریفه بودند که
دهند باید شخصی باشد که  ها و مناصب را به هر کسی نمی این مقام. تیعبادي وادخُلی جنَّ

به خاطر خـدا  . و از همه چیز دنیایی صرف نظر نمایدخالص و صاف براي خداوند متعال شود 

و لعـب چشـم بپوشـد تـا     از آسایش و راحتی و تجمل گرایی بپرهیزد و خالصه از همه لهـو  

هـاي ایـن چنینـی تکلیـف را بـراي مـا        طلب و انسانشریفه شود و این م ي مصداق این آیه

و تاریخ تشیع به درستی ایـن را نشـان    آماده و مجهز شد باید. نمایند تر می دشوارتر و سنگین

  .دهد می
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  )دورة برگشت از آلمان(خاطرات سفر به آلمان براي درمان بیماري چشم و 

یعنـی  . ایی بسیار شدید داشتندمرحوم دایی بنده پرهیز غذ: گوید می آقاي سید تقی بیننده

با وجود پرهیز شدیدي که داشـتند مـرض   . از همان جوانی چندین مرض با ایشان همراه بود

چون ایشـان از درمـان و سـفر بـه کشـور دیگـر خـودداري        . زدآسیب قندشان به چشمشان 

 هو عقیـد راضی کردنـد  براي رفتن به این سفر فرمودند چند نفري جمع شدند و ایشان را  می

. با توجه به موقعیت خاصی که داشـتند  ،بر ایشان واجب استاین سفر داشتند از نظر شرعی 

  باالخره راضیتوانم بروم  گفتند من تا شاه عبدالعظیم هم نمی کردند و می ایشان مخالفت می

قابل توجه است ایشان در آن جـا هـم دسـت از    . تا براي معالجه چشم به آلمان بروند شدند

بلیغ دین مبین اسالم برنداشتند و این تکلیف را همه هنگام و همـه جـا بـر دوش    فعالیت و ت

مـن رفـتم آلمـان و بـا دانشـجوها و       :فرمودند مرحوم استاد می. کردند خود حس و حمل می

 برخی علماء که از قدیم بابنده آشنا بودند روبرو شدم و در همین مدت مطالب متعـددي اعـم  

 ي مجمعی حضور داشتیم همـه در . و بررسی قرار گرفت بحث مطرح و مورد... از اشکاالت و

 هـا و نظرهایشـان را ارائـه دادنـد     سواد بودند صحبت بی افراد در مورد این که رسول خدا

گفتند   کنم اگر بحث کنم کلنگی بحث می گفتم من. یدسپس به بنده گفتند شما چیزي بگوی

روایـات را مـورد بررسـی قـراردادم و از     و اشکالی ندارد، خالصه رفتم آن جا بسیاري از آیات 

بحـث را جمـع   لحاظ عقلی صحبت نمودم یک مقدار خطابه هم مخلوطش کردم در نهایـت  
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سواد بودند قـرآن هـم از    خط ننوشته بودند نه این که بی کردم و فهماندم که پیامبر اکرم

دسـتت چیـزي   تـو بـا   : فرمـوده  تر نفرموده یعنی همین اندازه خطاب به پیـامبر  این بیش

نظرات متفاوتی ... افتادند که تو رفتی درس خواندي و نوشتی واال اهل باطل به شک می نمی

قدرت داشـته ولـی    گفتندها هم  ها هم گفتند قدرت بر نوشتن نداشته بعضی هم دادند بعضی

سپس یکی از دانشجویان اظهار داشت بحث شما و چنین چیـزي کـه مطـرح    ... نوشته و نمی

ین مطالب را بـه ایـن نحـو بیـان     ین دانشکده نظیر نداشته که کسی پیدا شود و اکردید در ا

  ».کند

هاي جمعـه   دادند و چندین بار از حفظ شب می روحیه هاي خود ایشان بسیار به هم اتاقی

  .خواندند دعاي کمیل می

وقتی براي درمان چشم قصد سفر به آلمان را داشتند یک پیراهن و یـک شـلوار و یـک    

  .از چوب درخت بود و با یک جفت گیوه راهی سفر شدند عصا که

البتـه  . لمان به همراه استاد بودمبنده در سفر آ: گویند یکی از همراهان ایشان در سفر می

ابتدا قرار بود ایشان را به انگلیس ببریم روزي که رفتیم ویزا بگیریم روابط ایـران و انگلـیس   

کان در آلمان تماس گرفتیم و استاد را به آلمـان  به هم خورده به همین جهت با یکی از پزش

خواسـتیم   هنگامی که مـی . به آلمان رفتیم و در بن سکونت داشتیم 1366حدوداً سال . بردیم

ها را  به سفارت برویم خیلی برایمان مشکل بود چون هم زبان آلمانی بلد نبودیم و هم مکان
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هنگام ویزا گـرفتن بایـد   . دادند نمیپاسخی  ها هم اصالً به اتباع خارجی شناختیم، آلمانی نمی

دادیم تا بدانند ما مبلغش را داریم و این مبلغ حـدود   حتماً پول و مبلغ تعیین شده را نشان می

  .مارك بود 6500

بسـته بـزرگ نـان خشـک      2ما از لحاظ مالی و از نظر خوراك در مضیقه بـودیم اسـتاد   

کردنـد و   هـا را در روغـن مـایع خـرد مـی      ک هـم بـود آن  من سنگک به همراه داشتند که بی

  .خوردند می

شـوي؟   و اتوبوس مـی  تو که پول نداري چطور سوار تاکسی: استاد از من پرسیدند روزي

دهم گفتند این کار خالف شـرع اسـت در ضـمن     ها اصالً پول نمی گفتم داداش بعضی وقت

ها یهودي و مسیحی  گفتم داداش این. کند ات می مارك جریمه 40اگر پلیس دستگیرت کند 

تر است چون اگـر مسـلمان بودنـد     داداش گفتند، این جرمش بیش. هستند و از دین خارجند

 اظهـار کـرد  الهی، روز قیامـت   ها را راضی کرد اما اگر یک یهودي در محضر عدل شد آن می

   ي همه حق این مقابل در بگوید اگر و بدهید مرا حق دارد، من برگردن الناس حق شخص این

  اي یا نه؟ خواهم چه؟ فکر این را کرده هاي شما را می ابثو

برگشتم و ایشان آن جـا ماندنـد امـا بـا هـم      بدلیل گرفتاري خانواده بعد از یک ماه بنده 

یـد آب  بـود و مـا با   در آلمان آب آشـامیدنی نبـود و آب آن جـا پـر از امـالح     . تماس داشتیم

هـا مقـیم    ایرانـی  ي در آلمـان در خانـه  . یمآن را نداشت تهیه ي کردیم اما هزینه خریداري می
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بودیم، چون هزینه بیمارستان بسیار گـران بـود در حـالی کـه مجـروحین جنگـی را بـه آن        

  . آوردند بیمارستان می

مهـم  . شـد  ضعیفچشمانشان  بیناییفشاري که روي چشم ایشان حاکم بود  به تدریج با

کردند و آن زمانی   کمیل برگزار میهاي جمعه مراسم مناجات و دعاي  این که در آن جا شب

هـا   شـدند آن  هاي مقیم آن جـا روبـرو مـی    خواستند برگردند با ناراحتی و اکراه ایرانی که می

  .خواستند ایشان برگردند اما ایشان طاقت نیاوردند و بازگشتند نمی

در اتاقی کـه بسـتري بودنـد    . عجیبی پیاده کرده بودند ي ایشان در آلمان هم یک برنامه

هـاي جمعـه همـراه     نمودنـد و شـب   کردنـد و بحـث مـی    اشکاالت اعتقـادي را مطـرح مـی   

شـدند دعـاي کمیـل را از حفـظ      آمدنـد و پیـاده مـی    دانشجویانی که با قطار به آن جـا مـی  

  .کردند خواندند و مناجات می می

ن استاد در آن خانـه بعـد از بیمارسـتا   (اي مخصوص ایرانیان جانباز یا دیگر افراد بود  خانه

  پرداختند به  یـو با حالی عجیب به مناجات م) مستقر بودند، به علت گرانی هزینه بیمارستان

  .رساندند کیلومتري خود را به دعاي کمیل استاد می 100حتی از  يهمین دلیل افراد

هنگام برگشت از آلمان با توجه به این که عمل ایشان نتیجه بخش نبـود هنگـامی کـه    

یی چشمشان از کار افتاده و توانایی مطالعـه ندارنـد بـراي ایشـان درد     متوجه شدند دیگر بینا

شـان را   زندگیشان عادت داشتند کارهاي شخصیدر طول  چونجان کاهی ایجاد شده بود و 
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توانستند به این صورت عمل کننـد شـاید دو سـه مرتبـه      خود انجام دهند، دیگر به ندرت می

گفتیم  ، وقتی میبسوزانندزدیک بود خودشان را دیده شده بود که در حال غذا درست کردن ن

هـاي جسـمی از    بله این بیماري. دهم گفتند نه خودم انجام می آقا بگذارید ما انجام دهیم می

یک طرف و دردهاي روحی ناشی از ناراحتی عدم مطالعه و عدم انجـام امـور شخصـی و آن    

  .ایشان را از پاي در آورد باالخرهغذایی پرهیز مطلق 

  ت و تألیفاتجزوا

از خصوصیات منحصر به فرد، قلم ایشان بود که از لحاظ شیوایی و رسـایی و گیرایـی و   

اگر جزوات ایشان . نوشتند می کامالً بلیغ و رسا. صراحت و فصاحت و بالغت بسیار عالی بود

  .شوید میمطالب آن ید هیچ گاه خسته نخواهید شد و کامالً جذب را مطالعه بفرمای

، عقاید اجمالی و تفصـیلی اسـت کـه در    تألیفات مرحوم استاد نیکوصفت ترین از مهم

از جملـه  ... حـو و شایانی صورت دادند و هم چنـین ادبیـات عـرب و صـرف و ن     هر باب کار

  .مناجات ایشان است ي جزوات زیبا، جزوه

  ان ایش از جزواتی که این دلیل به کردند می خویش نابینایی از ناراحتی اظهار عمر اواخر در

  .ناقص مانده بود

نگاشـتند و همیشـه کارهایشـان    ... توحیـد، نبـوت و   ي جزوات استداللی زیادي در زمینه

  .مبنی بر استدالل و منطق بود
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گوییم اعتقادات و در یـک کلمـه    اعتقادات این که می ي در مورد تألیفات ایشان در زمینه

لی ایشان دنیایی از مطالب و یک جزوه توحید تفصی بلکهکنیم منظور این نیست،  خالصه می

بندي جزواتشان اجمالی و تفصیلی بود در مـورد مباحـث تفصـیلی بسـیار      دسته. حقایق است

داشتند،  خواه که به عنوان مزاح بیان می موشکافانه و عالی عمل کردند که به قول آقاي نیک

تقلیـد   یکوصـفت ما از آقـاي ن  ي دانستند همه دات تقلید را جایز میکه اگر علماء در اعتقا

اعتقـادات در   ي ایشان در زمینـه . ایشان وارد نبود هیچ ایرادي بر جزوات و مباحث. کردیم می

هر بابی به طور گسترده کار کردند همانند بحث توسـل، عصـمت، امامـت، رجعـت، توحیـد      

و ادبیات عرب خصوصاً علم صـرف   ي در زمینه علوم دینیه...) ود خدا وصفات اهللا، اثبات وج(

المقـدمات و سـایر    طوري کـه جـامع  ه ند بو به پایان رساندنحو جزوات عالی تألیف کردند  و

هاي اخالقی نظیر مبحث ازدواج  ها در زمینه غیر از این. کتب حوزوي در جزوات استاد جمعند

اي نگاشته بودند بـه   جزوهتألیفاتی داشتند و هم چنین در مورد خیلی از احکام، جالب این که 

 ي ، روضهامام حسین ي یا در رابطه با روضه. کرد ه پا میمناجات که غوغایی ب نام جزوه

سرازیر  انسان اشک آگاه ناخود ها آن خواندن هنگام در که ...و اکبر علی حضرت مسلم، حضرت

  . ه شرکت در هیچ منبر و مداحی نبودشود و احتیاج ب می

کـار   بـه اي همانند عربی  زوههر ج. ایشان در تحریر جزوات نظم خاص و عجیبی داشتند

و اعتقـاد  . کردنـد  کـار مـی   ینوشتند و واقعاً اصول با چهار رنگ خودکار می نیاز داشتاصولی 
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شـود   تر و یادگیري مطلب مـی  حین نوشتن باعث دقت بیش ،ها این جا به جایی رنگ: داشتند

هـر  : رمودنـد ف و باعث ماندگاري در ذهن و این که حتی نکات ریز از ذهن خارج نشود و مـی 

خواهد آموزش عربی ببیند الزم است از روي جزوه ایشان به همان صورت رونویسـی   که می

  . نماید

در زمینـه   هایی کـه  زحمتنوشتند و  میدادند به صورت مکتوب  هر تحقیقی که انجام می

نظیـر اسـت امـا     واقعـاً بـی  موضوع بندي احادیث و تحقیقات جزوات اعتقادي انجـام دادنـد   

  .اند ه در بین علماء ناشناخته ماندهمتأسفان

را حداقل چهار مرتبه بازنویسـی کردنـد و پـیش از     اعتقاداتبه یاد داریم جزوات اجمالی 

مروزه از اساتید بزرگ هسـتند  وفاتشان نیز مجدداً به یکی از شاگردان خبره و متخصص که ا

ال و اشـتباهی هسـت آن   فرمودند، اگر اشک بازسازي و بازنویسی آن را نمودند و می ي توصیه

  .شود جزوه ایشان تدریس می 5ادبیات عرب هم اکنون  ي در زمینهکن؛  اصالحرا 

. کردیم نقل را ایشان تألیفات بیکران دریاي از اي قطره ما نیست ایشان علمی مقام کل این

که از این رو، ایشان بنیان فن مناظره و مباحثه را با تألیف این جزوات گذاشتند بدین صورت 

کردنـد، مجلسـی را    ریـزي مـی   مثالً در عقائد تفصیلی مبحث شفاعت، اول طراحی و برنامـه 

دارد و یک نفـر موافـق و یـک نفـر      ساختند که این مجلس یک نفر نظر مخالف مجسم می

خواهـد بـه هـر     کـه مـی   سواد هم وجود دارد یک نفر هم آدمی است البین و یک آدم بی بین
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 ي هـا را از قـول همـه    ي این طراحی به جان هم بیاندازد، همهها را  ینا ي نحوي شده، همه

بـه طـور کلـی یـک نمـایش      . نوشتند ها به صورت فرضی و از پیش طراحی شده می این آدم

واقعیات اخذ شـده از آیـات و روایـات و     ي نامه همه شتند که مطالب این نمایشنو مناظره می

 2هایی بود که تا ساعت  شب. نوشتند ه مینشستند و جزو احادیث بود بله این گونه ایشان می

 ي صـبح برنامـه  تـا اذان   3نوشتند و بعـد از یـک سـاعت اسـتراحت از سـاعت       نیمه شب می

تمـام  . هاي عجیبی اسـت  رساله نوشتند که واقعاً رساله 2مناجات  ي زمینهدر . مناجات داشتند

ایـن آیـات را بـه سـبک      انـد و  آیات مناجاتی قرآن را در آن رساالت مورد بررسی قـرار داده 

جزوات  این ي وسیله هب دارد را پروردگار با مناجات قصد کس هر تا کردند تدوین نامه مناجات

  .چه بگوید و چگونه بگویدبه پروردگارش بیاموزد که 

  ها ها و سفارش توصیه

  .کردند هاي عجیبی می ایشان به رفتارهاي سالم در خانواده نصیحت

براي (شویم که،  مرحوم استاد روبرو می یایشان با این توصیهات دختر مکرمه در فرمایش

همسرت آرامش بخواه و او را دوست بدار و کاري کن که نزدیک خانه که شـد، بـا نـاراحتی    

به این ترتیب،  )خیال مواجه نشود و به این موضوع اهمیت بده و چیز زیاده از شوهرت نخواه

   .سازد و آداب همسرداري رهنمون میاین سفارش ما را به اهمیت تحکیم خانواده 

  است،  تر واجب هم نماز از عقائد اصول تحصیل که داشتند توصیه و سفارش مرتب طور به
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نماز فرع دین است و خود نیز در این خصوص کارهاي عمیقی انجام داده بودند و دائـم ایـن   

کـه  خودت شاهد باش که به این مـردم گفـتم   : اپروردگار: گفتند کـه  ذکر را می

  .تر است تحصیل اصول عقائد از نماز هم واجب

فرمودنـد   و مـی  قدردانی نسبت بـه معلمـین و مدرسـین بـود     دیگر ایشان، هاي توصیهاز 

تدریس قصد خدمت رسانی دارنـد و هـیچ توقـع     ي رادي که در زمینهبهترین تشویق براي اف

ادن بـه مقـام علمـی    مادي و دنیایی هم ندارند، منظم بودن شاگرد و دقت داشـتن و ارج نهـ  

بـا معلمـین   ... هـایی مثـل اعیـاد و    استاد است، به طور مثال خوب است شاگردان در مناسبت

زحمـات او را یـادآور باشـند و بـا تمـاس تلفنـی و       ... ارتباط برقرار کنند و با عرض تبریک و

شـان برونـد کـه ایـن از     تواننـد بـه دیدن   سرزدن به اساتید خویش احترام گذارنـد و اگـر مـی   

اگـر  . اسالم است تا بـدین وسـیله سـپاس گـزار زحمـات ایشـان باشـند        ي هاي حسنه سنت

نکننـد شـاید معلمـین     علم بروند و پشت سرشان را هم نگاهشاگردان بعد از عمري تحصیل 

رزشی نداشته که شاگردان پـاس زحمـت   خور شوند و حق دارند که بگویند شاید کار من ا دل

  .اند مرا نداشته

 ي گی باشـد یـا اطالعـات ضـعیف در زمینـه     اگر شیعه دچار فقر فرهن: دکردن سفارش می

و در نهایـت جامعـه را    کننـد  میاعتقادات داشته باشد دشمنان هم از این ضعف سوء استفاده 

... پس شیعه باید با اعتقاداتش در بـاب عصـمت، شـفاعت، امامـت و    . کشانند به گمراهی می
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زحمات زیادي کشیدند و ایـن نبـود کـه     ،ینه به حقتري پیدا نماید و در این زم آشنایی بیش

تنها از بعد اثباتی وارد قضیه شوند، با زحمات فراوان مسائل و شبهاتی که در این زمینـه بـود   

بشـري و   ي اي به جامعه دین طریق خدمت ارزندهو بدادند  ها پاسخ می را جمع آوري و به آن

هایی که کشیدند واقعاً کـار   ها و محرومیت تیشاگردان خویش ارائه دادند و با تمام کم و کاس

هـا بسـازیم و خـدمت بـه      که با تمام ناگواري آموختندبزرگی ارائه دادند و این درس را به ما 

 نسـبت بـه خلـق   مردم را مدنظر داشته باشیم و به انجام برسانیم که ارزش تعلـیم و تربیـت   

  .با هیچ چیز دیگري قابل قیاس نیست خداوند

تد بودند هر کس در هر مقامی که هست باید تالش هم چنین معق
این اصول جزء  اداشته باشد ت آگاهی کاملکند به اصول اعتقاداتش 

  .اش شود باور قلبی
و اعتقادات حکم پـی   ایستد میمحکم در آن  ستون ،ساختمان محکم باشداگر بنیان یک 

اسـت قلـب هـر کسـی      را دارد پس به هر طریق ممکن باید در این زمینه کـار شـود و الزم  

ایشـان در مدرسـه هـم مخصوصـاً در     . هاي سهمگین از پا در نیایـد  روشن باشد تا در طوفان

پروردگـارا  «هاي گذشته شعارهاي زیادي به در و دیوار نصب کرده بودنـد از جملـه،    زمان

تر است اصـول اعتقـادات    شاهد باش که من گفتم آن چه از نماز هم واجب

مانـد کـه در معـرض بـاد      به مانند ریسـمانی مـی   ایمان ضعیف«و یا  »است
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و در اتاق تـابلویی نصـب    »آویخته و با اندك نسیمی به این طرف و آن طرف رود

 »تحصیل علم صرف و نحو مقدمه باشد براي اعتقادات«بود که نوشته شده بـود،  

فاً شد تنها براي این نبود که کسی علم عربـی را صـر   یعنی اگر این جا عربی هم تدریس می

  .ها را درست کند اي بود تا افراد بیایند و این مرد بزرگ اصول اعتقادي آن بیاموزد بلکه بهانه

  بخش خاطرات

هر گاه به ایشان در مدرسه مهدیه  ،در اواخر عمر پدرم: دارند دختر مکرمه ایشان بیان می

  من  از بودند نابینا که این با هست یادم و بخوان قرآن برایم بیا دخترم فرمودند، می زدم می سر

  .کردند گرفتند و به راحتی اشکاالت مرا برطرف می غلط می

در اوایل شـروع درس   « کردند، مرحوم دایی بنده نقل می: گوید می آقاي سید تقی بیننده

رفتـیم و در   افتادیم از میدان شوش تا حضرت عبـدالعظیم مـی   طلبگی به ذوق و شوق راه می

افتـادیم و راز   خوردیم و در دل بیابان به راه می و گاهی چاي میخواندیم  راه دعاي کمیل می

  .کردیم و نیاز می

  کنیم،  هدایت را مردم داشتیم دوست بود مان جوانی اوایل هم ما بود نامی حسن مشهدي

پـیش خـودم گفـتم     خوردن بودیم،چاي روزي در حال  .بود سواد و بی حسن عامی مشهدي

 اوحسن ایمان یعنی چه؟ پیش خودم گفـتم   مشهديگفتم  اوبه  را امتحان کنم مشهديبیام 

اما ... اعتقاد به قلب، اقرار به لسان و عمل و .است گویم ایمان سه بخش من میو بلد نیست 
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کنم ایمان یعنی این که  من که درس نخواندم ولی فکر می: ه داشت گفتکبا همان سادگی 

کنم تـا طنـاب    اده زمین دستم را دراز مییک تکه طناب افتبینم  در حال حرکت می منمثالً 

؟ کشـم  وحشت کنار مـی دستم را با حال چگونه شوم مار است  را بردارم یک مرتبه متوجه می

و دستم را به قصد خوردن م بخورکه خیلی هم دوست دارم  خواهم این چاي را این که مییا 

را کشـیدم معلومـه    فهمم مال من نیست و حرام است اگر دسـتم  میکنم یک مرتبه  دراز می

چیزهـایی   ي ی ما بیان داشتند ما را ببین، همهدای. ایمان در وجودم هست وگرنه ایمانی ندارم

رف است و در حد کالم، حقیقت ایمان را این بنده خـدا فهمیـده خیلـی    ـخوانیم ح ا میـکه م

  » .خجالت کشیدم و استغفار کردم

  مرحوم استاد بیان خاطرات به نقل از سایر دوستان و شاگردان 

عجیبی بـه جـذب افـراد در مراسـمات احیـاء و مناجـات        ي عالقه مرحوم نیکوصفت

هـا کـار    خصوصاً جوانان داشتند به عنوان مثال در مـاه مبـارك رمضـان آن قـدر روي بچـه     

کردند با انـواع جـوایز    ها بعد از ماه رمضان یک روحانیت خاصی پیدا می کردند تا این بچه می

به عنوان مثال در آن زمان بلیط اتوبـوس بـین شـهري    . ساختند را ترغیب می ها آنان و هدیه

هـا   در آن شرایط جایزه بلیط هواپیما به مشهد مقدس بـراي آن ) 50و49سال (تومان بود  10

  .ها با سعی و تالش امتیاز بیاورند کردند تا آن تهیه می
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از فرار رضـا خـان و هجـوم     با توجه به اینکه بعد: در بیانات خود فرمودند 1استاد هرندي

متفقین به مملکت ما اوضاع سیاسی مملکت عوض شـده بـود و اوضـاع تشـکیالت دینـی و      

رو بود صورت جدیدي گرفت، از جمله  روحانی که در زمان آن خبیث به شدت با خفقان روبه

االسـالم شـیخ    مدارس ابتدایی اسالمی که با همت یک روحانی بزرگوار یعنی مرحوم حجـت 

ایشان دسـتیارانی داشـتند و از بهتـرین آنهـا     . تشکیل شد) علیه... رضوان(لی اسالمی عباسع

شـیخ محمـد   ... مرحوم سید عبدالرضا رجایی بود که از شاگردان مرحوم استاد ما حضرت آیت

هـایی را   بود که از اراك با ایشان به تهران آمده بودند، آقاي رجـایی بچـه   تقی بروجردي

می دیده بودند و احکام اسالمی را فرا گرفته بودند براي تشویق مردم که تعلیم و تربیت اسال

هاي شما نیز به مدرسه اسالمی برونـد ماننـد    آوردند به این منظور که اگر بچه به مساجد می

 ي مرحوم آقاي شیخ حسـین نیکوصـفت   اولین نوبتی که ما با چهره. شوند ها می این بچه

هـایی بـود کـه     بود، که ایشان جزء همان بچه 1323و  1322هاي  آشنا شدیم در حدود سال

 در...) سرود، دکلمـه، قرائـت قـرآن و   (هاي دینی را آموخته بودند و براي اجراي برنامه  درس

ها بـود   در همان سال. حضور حاج شیخ عباسعلی اسالمی و مؤمنین به آن مسجد آمده بودند

                                                             

همراه و هم  که از زمان نوجوانی با مرحوم نیکوصفت هرندي حجت السالم و المسلمین حاج شیخ علی اصغرمرحوم .  1
 شیخ محمد تقی بروجردي... شاخص آیتاند یکی از اساتید مجرب خصوصاً در اخالق اسالمی و از شاگردان  درس بوده

قبل از پیروزي انقالب اسالمی از مبارزین رژیم طاغوت و بعد از انقالب از ) استاد هرندي(صاحب کتاب عشرات بوده و ایشان
 .رفتند فعاالن  و خدمتگزاران نظام مقدس جمهوري اسالمی به شمار می
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 م حاج شیخ عباسعلی اسـالمی سـؤال  السال آمد و از جانب حجت دیدم ایشان می که گاهی می

دارد و البته رفت و آمدش به مسجد باال زیاد نبود تا اینکه وضعیت کسبی ما طوري شـد کـه   

یک مغازه لبنیـات فروشـی تشـکیل دادیـم و ضـمناً بـه       ) بار شوش تره(ي میدان  در محدوده

و ایشـان   همین مسجد شهید هرندي آمدیم اینجا بود که اْنس ما با شیخ حسین بیشـتر شـد  

هـا   شـب . اي بود به نام موتابی رها کرده و به میدان آمـده بـود   هم شغل قبلی خود که رشته

ها هم در حـال حمـل کـردن آنهـا بـراي مشـتریان        مشغول جمع کردن مقداري بار و صبح

آمد و سالم و علیک  ي ما می و ضمناً براي خوردن چیزي هم به مغازه. خاصی که داشت بود

مـا در اینجـا   . آمـد  ها هم به مسجد مـی  یک گرمی بین ما پیدا شده بود، شب و احوالپرسی، و

کرد ایشان بود،  درس مقدماتی را شروع کردیم و از جمله کسانی که در آن درس شرکت می

کنـد و   شد که ایشان در مباحثات تقریباً بر همه ترجیح دارد، خوب درس را درك می دیده می

صرف و نحو و مبادي اولیـه اینجـا طـی    . کشید ه به کار میهاي دیگر را هم براي مباحث بچه

قـائینی  ... کم مرحوم حاج مهدي صبوحی این مسجد مهدیه را ساخت و مرحوم آیـت  شد، کم

به این مسجد آمدند و درس و بحثی را هم شروع کردند، جمعی از دوستان میدان هم در آن 

اي پیـدا   رسه مهدیه عالقـه مرحوم شیخ حسین هم به تشکیالت مد. کردند درس شرکت می

کـرد و توانسـت    کرده بود در عین حالی که ارتباطش را با ما داشت در آن جا هم فعالیت می

داریـم در   با حاج مهدي مرتبط شده و فکر خودش را با ایشان طرح کند که مـا دوسـت مـی   
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تی باشـد  ها هم تشکیال شب) خواندند که آن موقع آنجا درس می(هاي ایتام  اینجا غیر از بچه

هاي مذهبی و قرآن و صرف و نحو و غیـره را   ها هم درس هاي کارگر و کاسب و این و بچه

به من هم اطـالع دادنـد و   . ها شروع شد مرحوم حاج مهدي موافقت کرد و درس. یاد بگیرند

هـاي   اینجا بچـه : بود که گفت 1342حدود سال . ما هم یک درس مقدماتی را شروع کردیم

غـروي  ... بـا آیـت  . یل هستند و دوست داریم درس اخـالق هـم باشـد   زیادي مشغول تحص

مشورتی کردیم و صحبت افرادي هم شد ایشان تأکید کردند که مـن درس را شـروع کـنم،    

حافظُوا علَی الصلَوات و الصالةِ الْوسطی و قُومـوا  : من هم استخاره کردم این آیه آمد که
   1للّه قانتینَ

دادنـد، در   هایی که مـی  وع کردیم، ایشان با ابتکاري که داشتند اعالمیهما آن درس را شر

کردنـد کـه بیاینـد و ببیننـد      آموز و دانشجو ایجاد شوق مـی  ي دانش ها خصوصاً در طبقه بچه

شـاید   42آمدند، یادم هسـت کـه در سـال     آمدند و خوب هم می اینجا چه خبر است آنها می

شـد و   هـا پـر مـی    این مدرسه ثبت نام کردند و کـالس  آموز و دانشجو در دانش 300بیش از 

خود ایشان بیش از هـر  . ها شرکت کنند افراد زیادي هم مشتاق شده بودند که در این کالس

چیز به درس عقاید و رفع شبهات مادیین و امثال آنها عنایت داشت و در ایـن معنـی انصـافاً    

ي همین امر است ولـی   مانده نشان دهندهخوب کار کرده بود، حال آثاري که از ایشان باقی 
                                                             

 )238سوره بقره، آیه. ( 1



  59                                                                       ) ره(زندگی نامه و خاطرات مرحوم استاد نیکوصفت

 القرآن میقات -مؤسسه فرهنگی آموزش قرآن و تجوید

توانسـت   خوب مـی ). داشت آنها روي کاغذ بیاید البته دوست نمی(در بحث جدلی خیلی بهتر 

  .شُبهات را در عین طرح کردن جوابگو باشد و رد کند

حقـاً  . ها از آن محرومنـد، زهـد ایشـان بـود     اما آنچه در وجود ایشان شاخص بود و خیلی

پسندید که گرفتار وسائل دنیا باشد، در عین داشـتن ایـن    اعتنا بود، نمی یا بیزاهد بود و به دن

زهد یک ولع و حرص شدید هم در وجـودش بـود کـه یـاد بگیـرد و ایـن کـه چطـور ایـن          

گـوییم   ها را به دیگران تزریق کند، مسئله این نبود که انجـام وظیفـه اسـت، مـا مـی      آموخته

ایش بـر تزریـق و تلقـین بـود و ایـن خیلـی کمـال        خواهند گوش نکنند، ولی ایشان مبن می

لَقَـد  «: فرماید برایش اسوه بود که خداي تعالی می حقیقت پیغمبر اکرماي است، در  ارزنده

  )128سوره توبه آیه (» ... جائَکُم اَنفُسکُم عزیزٌ علَیه ما عنتُّم حریص علَیکُم

دا داشتند در ایشان کامالً مشـهود بـود   این حرصی که پیامبران در تبلیغ دین خدا و راه خ

ي جوان را با دین خدا، با عقائد حقّه، با اخالقیات صـالحه،   داشت خصوصاً طبقه و دوست می

  .با احکام شرعیه آشنا کند

اش، توسـالتش و عنایـت بـه دعـاي      هاي جمعه شب آن حالت تعبدش،

اي  مرضـیه  هـاي  ها همه خصلت اي که داشت این هاي خاصه کمیل و مناجات

بینیم هستند کسانی  بود که ما در اهل راه کمتر این طور جد و کمال و ولع می

که در راهند، اهل دعا هم هستند، اهل ذکر هم هستند، اما در مرحـوم شـیخ   
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شــد حــرص بــر ایــن امــور بــود آن ولعــی کــه  حســین آنچــه دیــده مــی

رند در ایشـان  ترین دنیا داران نسبت به مال و ثروت و تمتّعات دا دنیاپرست

نسبت به دین، نسبت به عقائد حقّه، نسبت به ارشاد و هدایت افـراد دیـده   

شد، آن حرص و ولعی که شب و روز نشناسد، صـبح و عصـر نشناسـد،     می

عید، تعطیلی، نوروز، شنبه و جمعه نشناسد، همش، دلش، فکرش ایـن بـود   

، ایـن در  شود تکان داد و بـه سـوي حـقّ سـیر داد     که چطور یک نفر را می

اي بود که متأسفانه خیلی از ماها محـرومیم، ایـن    حقیقت آن خصلت مردانه

  .حال را نداریم

و بعد ایـن فضـیلتی کـه خداونـد در ایـن ده سـاله آخـر عمـر نصـیبش کـرد، علیلـی و            

هاي مختلف در بدن و صبر و حوصله و استقامت و بیرون نرفتن از مسیر شـکر، ایـن    بیماري

اَلبالء لالنبِیاء ثُم االولیـاء ثُـم   «: ر این مرد که خداي تعالی به همان تعبیرهم باز کمالی بود د

االمثَلِ فَاالمثَلِ و...«  

  دـنـده یــرش مـتـال بیشـام بـج      تر است هر که در این بزم مقرّب

که در این آزمایش هم حقّاً خیلی عالی توانست خود را نشان بدهـد، صـبر و اسـتقامت و    

هایی کـه از   اریش نسبت به حضرت باري تعالی خیلی عالی بود، کم نظیر بود، نشانیشکرگز

توانست در ایشان ببیند که این مرد بـا ایـن    ایم، بویی از آن را آدم می صبر جناب ایوب شنیده
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هاي گوناگون که خود این  موقعیت علمی و فکري و حال و توجهی که داشت با این بیماري

ي  خواست این یکـی را معالجـه کنـد و داروي الزمـه     داد بودند، یعنی اگر میها از اض بیماري

این را بخورد براي آن یکی شدیداً مضّر بود، و در این حـال در برابـر آزمـایش الهـی خیلـی      

پسـندید کـه دیگـر بـه جـوار       و آن وقتی که خداي تعـالی مـی  . سربلند و سرافراز بیرون آمد

در هر حال در مسیر ارشاد و هدایت و دوسـتی   حق شد، رحمتش ببرد، به جوار رحمت حق مل

اي بـود و در   و قرآن کریم واقعاً یک انسان نمونـه  دین و عالقمندي به اهل بیت رسالت

  .توان پیدا کرد ها مثل ایشان را نمی این شئون به این راحتی

 در شئون مختلفه خیلی کم داریم و شاید اصـالً در  مثل آقاي شیخ حسین نیکو صفت

  .ي دیگري است ایم، حاال در آینده این طور کسانی را ببینیم؛ مسأله عمرمان ندیده

محشور بفرماید و به مـا   الحسین... بی عبدیم خداوند علی اعلی با هم نامش اامیدوار

  .تعالی... هم توفیق رهروي این چنینی مرحمت بفرماید ان شاء

شـد و   کادر الهی انجام می کارهاي ایشان در ي همه :به نقل یکی از شاگردان

دیدند آیا رضاي خدا در آن هسـت یـا    خواستند انجام دهند می هر کاري می

محکم مثل سـیمان   در خاطرم هست کالس خودسازي واقع در مدرسه مهدیه دیوارهاي .نه

هـاي   هایی بود که سیم کشی رو کار شده بـود و اسـتاد در مناسـبت    در آن جا چراغداشت و 

رنـگ خاصـی را روشـن    کردند مثالً در شب جمعه چـراغ و   ها را روشن می مختلف این چراغ
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قرار بود این دیوارها بعد از سالیانی رنگ آمیزي شـود و فـرداي آن روز بـرق کـار     . کردند می

. و بعد از آن رنـگ آمیـزي شـود   ... هاي سیم را داخل دیوار قرار دهد سپس گچ و بیاید و لوله

هاي سیم را بکنیم تا فردا آماده باشد چهار نفـر بـودیم،    ي لولهاستاد فرمودند بهتر است ما جا

کردیم البته همگی جوان بـودیم امـا    هاي مخصوص در دیوار شیار ایجاد می به نوبت با تیشه

متر از اتاق را بشکافیم در حالی که خسته شده بودیم استاد به  2شب ما فقط توانستیم  12تا 

به منزل بروید، فردا وقتی به اتاق آمدیم ایـن شـیارها دور   دیگر دیر است و شما : ما فرمودند

ها را داخل دیوار گذاشته بود، بعدها متوجـه شـدیم    تا دور اتاق ایجاد شده بود و برق کار لوله

و این ایمان و تقواي ایشـان   بودند هاي که داشتند شب تا صبح کار کرده استاد با آن مریضی

   .بود همیشه باعث سرعت بخشیدن به کارشان

اوایل انقالب بود که داداش به مغازه مـن آمـد   : گفتند  به بیان یکی از دوستان که می

سـال راحـت    20کنم که تـا   کنید؟ گفتم داداش دکور مغازه را عوض می و پرسید چه کار می

کنـی   باشم ایشان فرمودند خدا پدر و مادر تو را بیامرزد که بـراي یـک بـار ایـن کـار را مـی      

که براي فریب دادن و سر کیسه کردن مردم در هر سال صدها هـزار تومـان   کسانی هستند 

  .کنند صرف این کار می

روزي از حاج آقا فقهی که دوست داداش و مفسر قرآن بودن پرسیدم : یکی از دوستان

هـا داشـتیم    شناسید؟ فرمودند بله، یک جلسه بحث با وهـابی  را می شما آقاي نیکو صفت



  63                                                                       ) ره(زندگی نامه و خاطرات مرحوم استاد نیکوصفت

 القرآن میقات -مؤسسه فرهنگی آموزش قرآن و تجوید

گفتم از نظر علمی چطور بودند؟ فرمودند خیلی عـالی گفـتم از   . نا شدمدر آن جا با ایشان آش

ها بودیم دیـدم شخصـی در حـالی کـه      وهابی ي متوجه شدید؟ فرمودند روزي در جلسهکجا 

یک چیزي شبیه کیسه به پشت خود داشت وارد مجلس شد خیال کـردم بایـد بـه او کمـک     

ول شدند دیدیم واقعاً ایشان یـک  کرد بعداً که همان شخص در جلسه به بحث و سخن مشغ

بعدها حاج آقا فقهی از من خواستند مکانی براي مالقات و بحـث بـا ایشـان    . دانشمند است

  .انجام دادمترتیب دهم و من هم چنین کاري را 

درس عقائـد اجمـالی را نـزد مرحـوم اسـتاد       یکـدوره  پس از آن که: یکی از شاگردان

ک کالس عمومی بود و مطالب متنوع دینی اعم از ي در کالس خودسازي که یزگذراندم رو

شد در محضر استاد نشسته بودم یکی از شاگردان اظهـار   اخالقی و اعتقادي در آن مطرح می

پیچد و عالج آن را از مرحـوم اسـتاد سـؤال کـرد آن مرحـوم       در گوشش صدا می که داشت

رمـان آن را در جـزوه   د ي بپرس من هم کـه طریقـه  ) وینده خاطرهخود گ(فرمودند از فالنی 

این روش و ارجاع سؤال نقـش مهمـی   . عقاید اجمالی در خواص هلو خوانده بودم پاسخ دادم

در خود باوري من داشت و نشان از ارج نهادن مرحوم استاد و احترام ایشـان بـه شـاگردان و    

  .ها داشت باالبردن شخصیت آن

هـا   جزیه و ترکیب استکانشبی پس از پایان کالس ت: گفتند می شانیکی از شاگردان

هـا افتـاد و    هـا بـودم ناگهـان یکـی از آن     را جمع کردم تا بشویم وقتی مشغول شتشـوي آن 
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کشیدم تا با استاد موضوع را مطرح کنم اما به هر طریق بود گفتم گمان  شکست خجالت می

ا بـر  تـر مراقبـت کـن امـ     گویند بعد از این بیش کنند یا حداقل می کردم استاد مالمتم می می

  این سخن مرا به شدت تحت تأثیر قرار داد و . خالف انتظارم آن مرحوم فرمودند فداي سرت

  .ام را به استاد بیش از پیش نمود محبت و عالقه

زمـانی کـه مرحـوم اسـتاد در اثـر بیمـاري قنـد، بینـایی         : یکی از نزدیکانبه فرموده 

هـاي تهـران بسـتري شـده      نچشمانشان ضعیف شده بود براي معالجه در یکی از بیمارسـتا 

زد  کردند که هم اتاقی ایشان پیر مردي بود که هنگام درد مادرش را صدا مـی  بودند نقل می

مرحـوم  . جون و این به خاطر عادتی بود که آن پیر مرد پیدا کرده بـود  گفت مامان و دائماً می

خودتان را عـادت  فرمودند که شما از هم اکنون  ما توصیه میبه استاد پس از نقل این قضیه 

دهید به ذکر پروردگار مهربان به طور مکرر و مرتب این ذکر را بگویید تا در مواقـع اضـطرار   

و درماندگی و گرفتاري زبانتان به ذکر پروردگار مهربان گویا باشد و به او پناهنده شـوید و از  

  .کردند زمزمه می را زیر لب) پروردگار مهربانم(دائماً ذکر هم چنان که خود . او مدد بطلبید

ماهی که در آلمان بـراي درمـان چشـم حضـور      6در مدت : به نقل یکی از دوستان

جمـع و جـور و   هـا را   یک سري از لبـاس . داشتند بنده در کتابخانه مشغول تمیز کردن شدم

چـون خیلـی بـه آن جـا رسـیدگی      . گردند تمیز باشـد  تمیز نمودم و گفتم وقتی ایشان بر می

دیدم یک لباس خیلی عجیب چین و چروك داره و کهنـه اسـت و   ) ایشاندر غیبت (شد  نمی
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وقتـی پـس از مـدتی ایشـان     . اش زدم قیچـی خورد بـه عنـوان دمِ دسـتی     دیگر به درد نمی

ایـن کـار را    گفتنـد چـرا  . مـن هـم توضـیح دادم   . ندبرگشتند سراغ این لباس را از من گرفت

. شـان را بیـان کننـد    خواستم دلیـل نـاراحتی  بنده با اصرار از ایشان . کردي؟ و ناراحت شدند

خواسـتم بـا پروردگـار     ایشان فرمودند من در این لباس معصیت خدا را نکرده بودم وقتی می

پوشیدم تـا اگـر در لباسـم معصـیتی انجـام داده باشـم        رفتم این لباس را می مناجات کنم می

ي و به مزاح فرمودنـد، خیـال   این لباس ما را هم که از بین برد. هنگام مناجات بر تنم نباشد

ام  مـن وظیفـه  : است فقط فرمود اشتباهالبته به روي من نیاورد که کار تو . ما را راحت کردي

  .این است که در هیچ لباسی معصیت نکنم و همیشه حواسم جمع باشد

اسـتاد چـاي خیلـی دوسـت داشـتند در خـاطرم هسـت        : به فرموده یکی از نزدیکان

دیدند که من چـاي   ایشان می) براي درمان چشم(آلمان رفته بودیم  هنگامی که با ایشان به

خـورم یعنـی بـه خـاطر      خوري من هم نمـی  خورم، فرمودند تو چاي نمی دوست ندارم و نمی

  .نخوردن من، چاي خوردن خودشان را هم قطع کردند

یـک روز دیـدم مرحـوم اسـتاد خیلـی       :گوید می آقاي یوسف تیرآبادي داماد ایشان

داشتند که من اگر روزي نتوانم بخوانم  اظهار می) در اواخر عمر که نابینا شده بودند(د ناراحتن

قبـل از  . شود، یکی دو بار دم غروب آمدم خدمتشان تا کمکی کـنم  و بنویسم عمرم تمام می

کردنـد از کسـی کمکـی هـم قبـول       این در کالس خودسازي، چاي را خودشان ردیـف مـی  
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علت نابینایی واقعاً احتیاج به کمک داشتند ولی هیچ گاه به زبـان   کردند اما این اواخر به نمی

دهد، یک بخـاري   وقتی دم غروب خدمتشان رسیدم دیدم فضا بوي سوختگی می. آوردند نمی

هنگـامی   کردند ي گرم کردن غذا استفاده میبرقی در آن جا وجود داشت که استاد از آن برا

دستشـان سـوخته   ) بعد از گرم شدن غـذا (کنند  گشتند تا خاموشش که با دست دنبال آن می

  .شان مهم نبود اصالً به ما نگفتند و براي! هر چه گفتیم پدر جان چه شده. بود

  وفات

بـود کـه وارد    15/10/1367شب جمعه مـورخ  : دارند جمعی از شاگردان ایشان اظهار می

بی تمام وجـود  هاي مدرسه را خاموش دیدیم دلهره عجی مدرسه مهدیه شدیم همین که چراغ

کـردیم و بـه طـرف کـالس      هـاي مدرسـه را طـی مـی     ما را فرا گرفت همین طور کـه پلـه  

شـد وارد اتـاق شـدیم یکـی دو تـا از       تـر مـی   رفتیم دلهره و اضطراب ما بـیش  خودسازي می

کنند و اشک از چشمانشان جاري  دوستان را دیدیم که مات و مبهوت به استاد عزیز نگاه می

اسـتاد عزیزمـان از   ! بر اتاق حکم فرما شده بـود آري سـکوت مـرگ    است و سکوت عجیبی

اي کـه   دست رفته بود در حالی که نارنگی را پوست کنده و تمام آن را میل نکرده بود و پیاله

در دست مبارکش بود در حالی که چهار زانو نشسته با تواضـع خاصـی بـه سـوي پروردگـار      

شب سختی بـراي دوسـتان مدرسـه بـود و      ،به هر حال آن شب. مهربانش هجرت کرده بود

آمدند وقتی که ایـن منظـره    دوستانی که طبق روال هر شب جمعه که براي دعا و نیایش می
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اسـتاد  . دادنـد  نشستند و گریه سر می اي از مدرسه می خوردند و در گوشه دیدند یکه می را می

تـا ایـن کـه وقـت     ) به جهت سـردبودن ایـن اتـاق   (فعلی انتقال دادند  3را به کالس شماره 

مناجات رسید و دوستان با شور عجیبی آن شب در کنار اسـتاد عزیزشـان بـراي آخـرین بـار      

امکـان   دعاي کمیل و مناجات خواندند و با او وداع کردند و همان شب جمعه تـا جـایی کـه   

قوام و دوستان قدیم ایشان خبر دادند و تـا صـبح تقریبـاً    امحترم استاد و  ي داشت به خانواده

همه دوستان و آشنایان و شاگردان استاد خبر ارتحال ایشان را شنیدند و به محـض شـنیدن   

وقتی بـراي غسـل دادن   . منتقل کردیمخود را به مدرسه رساندند و ایشان را به بهشت زهرا 

 ي یـه خانه شدند تا خودشان استاد را غسل دهند بقاز دوستان قدیم ایشان وارد غسال تنی چند

بعد از . دادند کردند و گریه سر می خانه استاد را تماشا میهاي غسال شیشه دوستان همه پشت

و همـان   ، ایشـان را روي دسـت بردنـد   نماز خواندند و تا سر مزارایشان بر  ین،کفتل و یغست

طور که خود ایشان در رابطه با چگونگی بردن میـت بـه طـرف قبـر فرمـوده بودنـد سـعی        

  .مکردیم تمام موارد را رعایت کنی می

سنگ لحد آخـر را کـه گذاشـتند    واقعاً لحظات سخت و دردناکی بود، بعد از خواندن تلقینات، 

خاك سپرده شـدند و   بهاستاد و بدین ترتیب  همگی یکباره گریه سر دادیم، چقدر سخت بود

  )واقعاً یادش به خیر(           .با کوه غم در فراق استاد از او خداحافظی کردنددوستان 
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یکـی  ) است به نام امیرالمؤمنین 110قطعه (به خاك سپردند  110در قطعه ایشان را 

م کـه شـاگردان ایـن قـدر     ا ام تا به حال ندیـده  ساله 70-60من به عمر : گفتند از بزرگان می

نفر در تشییع جنازه ایشان بودنـد اسـتاد در    150حدود . براي استادشان ناراحتی و گریه کنند

یکـی  . مردن براي من عروسی اسـت : فرمودند هم شده بودند می اواخر عمر خویش که نابینا

گفتند من دیگـر   به نظر من ایشان دق کردند به خاطر این که می: گوید از شاگردان استاد می

  .توانم کار علمی انجام دهم خورم و نمی به درد مدرسه نمی

حمـد و هفـت    روید یک مرتبه فرمودند هنگامی که سر قبر مؤمنی می میقدر  استاد گران

بخوانید و خداي متعال را به صاحب قبر قسم دهید که هر چـه از  ) هانّا اَنْزَلْنا(مرتبه سوره قدر 

خـدا ایشـان را رحمـت و بـا امـام       "ان شـاء اهللا ": فرمایـد  خداوند بخواهید خداوند عطا مـی 

عزیـزان  «: فرمودنـد  خودشـان مـی  . محشـور گردانـد   و ائمه معصـومین  عصر

رونـد   خـورد و بـه جهـنم مـی     پایشان سر می بزرگانخیلی از مراقب باشید 

  ».مواظب باشید و از خدا عاقبت به خیري بخواهید

دختر مکرمه ایشان در فرمایشات خویش این مطلب را عنوان ساختند که چند وقتی بـود  

دادند حسـاب   هاي جزئی به بنده می چند گاهی به مبلغ درم توصیه داشتند با پولی که هر ازپ

گفتند بذار تو حساب خودت اما چیزي نگفتنـد کـه    می. اي باز کنم و پس انداز نمایم داگانهج

ها داشـتند بعـد از مـدتی کـه      براي خودشان یا من، فقط توصیه برنگهداري و جمع آوري آن
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زینۀ مراسمات فوت ایشان بـه  فرمایند تمام مخارج فوت و ه ایشان فوت کردند دخترشان می

دقیقـاً ایـن مبلـغ خـرج     ... ار پول انجـام شـد اعـم از قبـر و مراسـمات و     همین مقد ي اندازه

  .شدایشان مراسمات فوت 

  پدر ما واقعاً مرگ قشنگی داشتند زیرا نزد خداوند : فرمایند و فرزند ایشان احمد آقا، می

  .شان دیدنی و قشنگ شده بود آبرو داشتند بسیار چهره

ایشان بعد از وفات به صـورتی خوابیـده   : کنند یاظهار م آقاي تیرآبادي داماد مرحوم استاد

چه کنم که  هیچ گاه فراموش نمی. کرد تأللؤ میشان  بودند که بسیار عجیب بود، نور از چهره

ي مـن  راحت و خندان خوابیده بودند یادم افتاد ایشان در زمان حیات خوابی دیده بودند، بـرا 

هـا   اند که مرده نفر، سپس یک سري آمدهم مردم به همراه چند خواب دید[: کردند تعریف می

  یاران  از ایشان گفت و آمد نورانی آقایی یک ببرند، و بگیرند هم را من آمدند ببرند، جهنم به را

 ] .برم و مرا باال بردند ماست، ایشان را من می

بله او واقعاً مرد خدا بود، انسانی وراي انسان، همه اعمال و رفتارش نمونـه بـود، از طـرز    

نشست و به انسان  طرز بیانشان طوري بود که به دل می. اش و غیره صحبت گرفته تا چهره

رفـت، آن   نزد ایشان می) درسی، خانوادگی، اقتصادي(هر کس با هر مشکلی . داد آرامش می

 را مشـکلش حـل شـده و قضـیه    واقعاً کرد که  بود که فرد احساس می متینقدر برخوردشان 

  . دید میپیش پا افتاده 
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جالسوا من یذَکِّرُکُم اهللا رویتُه و یزِید فی علمکُـم منطقُـه و   : فرمودند امام صادق
لَهمرَة عی االخکُم فّبرَغبا کسانی نشست و برخاست کنید که رؤیت و دیدنشان شما را به : ی

و اعمالشـان موجـب   یاد خدا بیندازد و سخنان و گفتارشان موجب فزونی دانش شما و رفتـار  

  .رغبت و تمایل شما به آخرت گردد
بله، آن روز و آن ساعتی که خبر وفات مرحـوم اسـتاد در میـان فضـاي مدرسـه مهدیـه       

پیچیده بود به راستی همه شاگردان و دوستان و آشـنایان ایشـان کـه او را بـا اسـم و رسـم       

هـاي بـارز ایـن     مصـداق تردید یکـی از   کردند به خوبی احساس کردند که بی داداش یاد می

) داداش(معـروف بـه    مرحوم شیخ حسین نیکـو صـفت  . اند حدیث شریف را از دست داده

خـودش را بـه خـداي     کاسـتی هیچ کم و  همان انسانی که به واقع مسلمانی کامل بود و بی

  .عزوجل به طور کامل تسلیم کرده بود و با افتخار، زیست

مختصر راجـع بـه دوزخ از   عنوان چند مطلب به طوري که در جزوه معاد آن مرحوم ذیل 

  :خوانیم زبان خودشان می

گفـتم، اي مالئکـه    د باش گفتم، اي کاغذ تو شاهد باششاهتو  اي قلم [

گفـتم،   یدشاهد باش شما اهللا  بقیۀشما شاهد باشید گفتم، آقا جان اي 

ـ تحصیل علم عقا: اي پروردگار مهربانم شاهد باش گفتم که د حقـه از هـر   ئ

 ] .تر است واجبچیز 
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آنـان تنظـیم شـده اسـت      بیاناتدر پایان اسامی عزیزانی که مطالب این جزوه بر اساس 

اي از خـانواده ایشـان، بعضـی از دوسـتان و      الزم بذکر است اسامی ذیل عـده . گردد درج می

  .یمصمیمانه از همکاري آنها تشکر نمایباشند که  بعضی از شاگردان آن مرحوم می
  

  نیک خواهحاج حسین آقاي  -16  )فرزند مرحوم استاد(  آبادي  فرحآقاي احمد  -1
  باف آقاي حاج مرتضی مخمل -17  )فرزند مرحوم استاد(آبادي  خانم فرح -2
  مخملیانحاج علیرضا آقاي  -18  السادات حسینی مرحوم آقاي حاج نجم -3
  آقاي شیروانی -19  مرحوم آقاي حاج رضا فریدونی -4
  حاج حسن عسگريآقاي  -20  ر حسین فریدونیجناب آقاي دکت -5
  آقاي محمد پالشی -21  آقاي جواد محسنی -6
  آقاي ذوالفقاري -22  آقاي محامدیان -7
  عبدالحسینی حاج ناصرآقاي  -23  )خواهر زاده مرحوم استاد(آقاي سید تقی بیننده  -8
  هللا شفیعیآقاي عبدا -24  )خواهر زاده مرحوم استاد(آقاي سید مهدي بیننده  -9

  ساريرضا  آقاي حاج -25  عزیزي حاج محمود آقاي  -10
  آقاي علی مهیاري -26  آقاي دیندار -11
  )داماد مرحوم استاد( آقاي یوسف تیرآبادي   -  27باف  مرحوم استاد آقاي حاج محمود مخمل  -12
  زاده  عینیمحمد آقاي  -28  آقاي دکتر آدرانی  -13
  آقاي هوشمند  -29  یی پورآقاي حبیب اهللا رضا -14
حـاج   حجت االسـالم و المسـلمین جنـاب آقـاي     -15

  قائنی مرتضی
مرحوم حجت االسالم و المسلمین حاج شـیخ   -30

  اصغر هرندي
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  آثار و تألیفات مرحوم استاد نیکو صفت
  

  ادبیات عرب مبحث باب االسم و انواع فعل -2  ادبیات عرب مبحث فعل و مشتقات آن -1
  ادبیات عرب مبحث کتابت و قرائت -4  ت عرب مبحث معتالتادبیا -3
ادبیات عرب مبحث تصـغیر، منسـوب، وقـف،     -5

  ابدال و حروف اضافه
ادبیات عرب مبحث مصدر، تذکیر، تأنیث، تثنیه  -6

  و جمع
چگونگی تجزیـه و ترکیـب حـروف، کلمـات و      -7

  جمالت
ــه     -8 ــام و ائم ــاء عظ ــاه از انبی ــدرزهاي کوت ان

  )جلد 5در (اطهار
  )جلد 4در (شرحی بر دعاي کمیل  -10  شرحی بر برخی از ابواب سیوطی -9

  علم عقاید مبحث نبوت -12  علم عقاید مبحث توحید -11
  علم عقاید مبحث رجعت -14  علم عقاید مبحث امامت -13
  مرگ و مراحل گوناگون آن -16  علم عقاید مبحث معاد -15
  اعمال بندگان -18  اوصاف قیامت -17
  خودسازي -20  بداء -19
  فن سخنوري و فن خطابه -22  علم جدل -21
  شرحی بر مباحث نحوي -24  بیست مقاله اخالقی و اعتقادي -23
  فضیلت علم و دانش از دیدگاه قرآن و روایات -  26به امام حسن  وصایاي امیرالمؤمنین  -25
  سؤاالت متفرقه -28  اشکاالت سوگواري و گریستن -27
  نبوت عامه -30  نوباوگان -29
، پیرامـون امـام عصـر    (هـاي کوچـک    سخنرانی -31

  )البالغه هایی از نهج و درسمخصوص نوباوگان، مربوط به غیبت امام عصر 
مـــــــدایح و مصـــــــائب حضـــــــرات     -32

  )هاي مذهبی، نوحه، روضه سروده(معصومین
، احادیــث احادیــث الحســین (احادیــث  -33

  )تفسیريبا توضیح  بعضی از ائمه 
و جنـگ آقـا امـام     صلح آقا امام حسـن   -34

  حسین 
  التوحید -36  عدل الهی -35
  کوشش براي پیشرفت به سوي کمال -38  تحصیل ایمان از طریق معجزات زنده -37
  امام شناسی -40  اي از مباحث منطق مظفر شرحی بر پاره -39
  اخالق در قرآن و احادیث -42  افضلیت پیامبر اسالم -41
  توسل -44  معجزه -43
  سؤاالت مختلف -46  علم غیبت و شفاعت -45
  ازدواج -48  )با توجه به آیات قرآن( متقینصفات  -47
  مناجاتنامه -50  گزینش استاد از دیدگاه قرآن و روایات -49
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  تر ز جان رفت          بگشود پر زجان رفت نیکو صفت شتابان آن یار مهربان رفت آن خوب
  نـدارد اینجـا           برخیز گو کالمی، خـون شد دل عزیـزان ،زنیـن بـی تـو لطفـیاي نـا

  هـاي چـاك یـاران بـرخیـز بـاز سـرگیـر فریـاد عـاشقانـه           تـا زنـده بـازگردد دل
  ی؟ نیکو سخن کجایـی؟            تنهـا چگونـه رفتـی دلها شده پـریشانینیکو صفت کجا

  سیـم آرام بر هر دلـی وزیدي            تنها و پاك رفتـی چون بـاد صبح گاهـانهـم چون ن
  

*** 
  اي تو حسن ماندگار روح تو شاد نیکو صفت

  تا قیامت نام و یادت زنده باد نیکو صفت
  اي که نیکوتر ز نامت خُلق و خویت بوده است

  که جزئی از وجودت بوده است ،آن صفاي باطن و ظاهر
  دي و ساده ولی استاد دین و رهنماتکبر بو بی

  ادعا اي بی بنده ،عبد خالص ،اسوه ایمان و تقوي
  سالها اندر پی تهذیب نفست بودي و پرهیزگار

  اي آموزگار بندگی کردي و بر خَلق خدایت بوده
  قرار درد دین داشتی و بهر اعتقاد و دین مردم بی
  شمار از همه اقشار مردم بهر شاگردي به دورت بی

  درس بودي مصرّ بر کوشش و سعی و تالش وقت
  گفتی بهت بگن داداش ،حرف استادي و شاگردي نبود

  شمارت شاهد جهد و تالشت بوده است هاي بی جزوه
  روزها سرگرم تدریس علوم شب موسم راز و نیازت بوده است

  واقعاً دنیا به چشمت هیچ و پوچ و خوار بود
  مار بود هاي دنیا نزد تو چون خط و خال دلفریبی

  نی که زاهد مسلکی پشت کرده بر دنیا و مافیها شدي
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  کردي و کاسب به مثل ما بدي روزیت را خود طلب می
  عالم و عامل به احکام و فروع و بر اصول دین حق
  واقعاً یک عالم فرزانه و یک عارف راستین به حق 

  با وجود جمع اَمراضی که در جسم و تنت افتاده بود
  ي جز حمد و شکرانه نبودکار تو جز صابر

  گر چه در اوصاف تو هر کس کالمی گفته است
  این سخن زیبا بود چون عالمی همراه راهت گفته است

  ي صاحب کمال گفته در وصفت هرندي عالم فرزانه
  مثال شیخ حسین در علم و ایمان و ورع بود بی

  مثل او هم عالم و عامل که از حیث جمیع من خصال
  گویم که ندیدم تا به حالنیست گزافه گر ب

  آنچنان مشتاق تزریق علوم در جسم و جان بندگان
  خصلتی زیبا که بوده در وجود خاصه پیغمبران

  اي پر ناله داشت در رثاي اهل بیت اشکی روان و سینه
  هم تولّی هم تبرّي هر دو یکسان در درون سینه داشت

  این نه تعریف شما یا من به وصف او بود
  المی فرزانه و عارف به عصر او بوداین کالم ع

  گر چه او رفت مانده از او باقیات الصالحات
  ها و خاطرات مدرس درس علوم دینیه با گفته

  )مستمند(نصیب و بهره مانده  گر چه از فیض حضورش بی
  مند از اساتیدي ز شاگردان او گردیده لکن بهره




