
آيت اهلل ارباب متون مهم فلس��في و كالم��ي را از قبيل 
ش��فاي بوعلي، اس��فار مالص��درا، ش��وراق االلهام مال 
عبدالرزاق الهيجي، شرح منظومه حاجي سبزواري نزد 
استاد بزرگوار خود آخوند مالمحمد كاشاني فرا گرفت 
و بحق وارث مكتب فلسفي صدرالمتألهين مالصدراي 
ش��يرازي متوفي در سال 1050ه . ق ش��د. چه ميراث 
اين مكت��ب در عهد اخير يعني ق��رون 13،12 هجري 
توس��ط ميرابوالقاس��م مدرس خاتون آبادي متوفي در 
سال 1202ه . ق به آقا محمد بيدآبادي متوفي در سال 
1197 ي��ا 1198 ه . ق و مال محراب جيالني ]گيالني[ 
متوفي در س��ال 1217 ه . ق به آقا علي نوري اصفهاني 
متوفي در سال 1246 ه . ق رسيد كه بزرگ ترين مدرس 
فلسفه مالصدرا در اصفهان بود و مدتي حدود 60، 70 
سال متوالي به اين خدمت اش��تغال داشت و شاگردان 
دانشمند معروف و برجسته مانند مال اسماعيل اصفهاني 
مّحشي شوارق و مالمحمدجعفر لنگرودي شارح مشاعر 
و ميرسيد رضي الريجاني متوفي در سال 1270 ه . ق 
و استاِد آقا محمدرضا قمشه متوفي در سال 1306ه . ق 
و مالعبداهلل زنوزي و سرانجام حاج مالهادي سبزواري 
متوفي در سال 1289 ه . ق از حوزه درس او برخاستند 
و آن امانت علمي را به اخالف تحويل دادند. بعد از آنها 
حدود نيم قرن از اواخر ق��رن 13و اوايل قرن 14 حوزه 
تعليم و تدريس فلسفه مالصدرا در اصفهان به وجود دو 
استاد عالمه نامدار و بزرگوار آخوند مالمحمد كاشاني و 
مرحوم جهانگيرخان قشقايي گرمي و رونقي بسزا داشت 
كه هر دو در مدرسه صدر اصفهان تدريس مي كردند و 
طالبان عالم و فلس��فه از بالد دور و نزديك براي درك 
محضرشان به اصفهان مي شتافتند. بعد از آن دو استاد 
بزرگ و آن دو فيلسوف نامدار، استاد معروف حكمت در 
اصفهان حكيم صمداني و عارف رباني آقا ش��يخ محمد 
خراساني ]معروف به حكيم[ متوفي در سال 1355ه . ق 
بود كه شاگرد خاص الخاص و وارث علم و اخالق مرحوم 
جهانگيرخان به شمار مي رفت و از ُحسن اتفاق ما بين او و 
آيت اهلل ارباب پيوسته رابطه دوستي و مؤاخات برقرار بود، 
چندان كه كمتر شبانه روزي اتفاق مي افتاد كه چندين 
س��اعتش در مجلس صحبت و مذاكره دوستانه علمي 
آنها با يكديگر نمي گذش��ت و در دوران معاصر ميراث 
مكتب فلسفي مالصدرا و تدريس و تعليم آن در اصفهان 
به وجود دو استاد عالمه حكيم مرحوم آيت اهلل حاج آقا 
رحيم ارباب و مرحوم حاج ش��يخ محمود مفيد متوفي 
در سال 1382ه . ق روشن و منور بود، رضوان اهلل تعالي 
عليهم اجمعين، اما هم اكنون بايد با ديده حرمان و يأس 
به دنبال آنها بنگريم و هر چه بگرديم همانند آنها نيابيم 

و در دنيايي از حسرت و تأسف به سر بريم. 

  مرجع عام و خاص
دريغا يك��ي از بدبختي هاي بزرگ آدمي اين اس��ت كه 
به هنگام زندگي با م��ردان بزرگ قدر نعمت وجود آنان 
را نمي داند و نمي شناس��د، اما پس از محروم ش��دن از 
فيض حضورش��ان و آنگاه كه س��ر در نقاب خاك تيره 
كش��يده اند به خود مي آيد و متوجه مي شود كه چيزي 
را از دس��ت داده اس��ت كه جايگزيني ن��دارد. آيت اهلل 
ارباب ابتدا در مس��جد حكيم اصفهان تدريس مي كرد 
و سپس در مسجد گرك يراق ها مسجدي كه در آن به 
امامت جماعت مي پرداخت و در سال هاي آخر طالبان 
علم و تشنگان فلسفه و دانش در منزل خود او شرفياب 
محضرش مي ش��دند و از درس فقه و كالم و حكمت و 
رياضي ايشان مستفيد مي شدند. پرورش يافتگان وي 
بسيارند و شاگردان مبرزي تربيت كرد. از جمله شاگردان 
ايشان استاد عالمه جالل الدين همايي است كه حدود 
50 اثر از تصنيف و تأليف دارد و بارها به شاگردي ايشان 
افتخار مي كرد. نگارنده مكرر مي ديدم ش��خصيت هاي 
بزرگ علم و ادب و فلسفه از دور و نزديك با چه تواضعي 
به محضر ايشان مشرف مي شوند و شاگردوار كسب فيض 
مي كردند، از جمله مرحوم استاد بديع الزمان فروزانفر كه 
خود از او شنيدم كه مي گفت من در اصفهان كه مي آيم 
دو قبله دارم، يكي آيت اهلل ارباب و ديگري عالمه عارف 
فرزانه محمدباقر الفت متوفي در 14 مرداد سال 1343. 
برخي از شاگردان ايشان هم اكنون از رجال معروف علمي 

هستند و حوزه تعليم و تدريس دارند. 
  خير محض براي همگان

اما در زمينه مكارم اخالق و فضايل و س��جاياي انساني 
ايشان مقالتي جدا بلكه كتابي مستقل بايد، اما اجماالً 
بايد گفت او بحق آينه و جلوه اي از خلق و خوي پيامبر 
بزرگوار اس��الم و علي اميرمؤمنان)ع( بود. بس��ياري از 
خطب نهج البالغه را از حفظ داش��ت، مكرر مي خواند و 
راسخ در دل و عمق روح او بود. تجس��مي بود از تقوي 
و فضيلت و ساخته و پرداخته از زهد و معنويت. مرحوم 
ارباب يك انسان حقيقي بود. از آن افراد ممتاز و كمياب 
جامعه انساني بود كه زاويه تاريك بدبيني در روح بزرگ 
آنها نيست. اثري از كينه، رشك، بخل، بي انصافي، ترس 
و عيب جويي در سرشت پاك آنها يافت نمي شود. خير 
محض اند و جز نكويي و زيبايي در آينه ذاتشان چيزي 
منعكس نمي شود. وجودشان كانون گرم مهر و محبت 
است و پيوسته فروغ عش��ق، محبت، ايثار و گذشت بر 
اطراف و جوانب مي تابند. آري به راس��تي دريچه اي از 
عالم انساني به روي او گشوده شده بود و آفتابي كه براي 
مردمان عادي نامريي اس��ت در فضاي هستي او تابيده 
بود. اين همان روزنه فروغ بخش��ي اس��ت كه بدبختانه 

روش��نايي و حرارتش جز بر روان محدودي از آدميان 
نمي تابد و من و كس��اني مانند من باي��د اعتراف كنيم 
كه از جهان آدميت بس��يار دوريم. آثار تواضع در ميان 
حركاتش هويدا بود. مجلس وي صدر و ذيل نداش��ت. 
حتي در جلسه درس حلقه وار مي نشست. به همه مردم و 
واردين به خود يكسان احترام مي گذاشت. همه را دوست 
مي داشت و به همه مردم مهر مي وزيد، زيرا همه را جلوه 
خدا مي ديد. حسن خلقش وضيع و شريف را شامل بود 
و لطف و رحمتش بر همه سايه گستر. مكرر در مجلس 
او ديده بودم كه با همه طبقات از غني و فقير از كوچك و 
بزرگ از وضيع و شريف يك نوع تواضع و احترام مي كرد. 
پيش پاي همه بلند مي شد و ابداً تبعيض و امتياز قايل 
نبود، اما فروتني او هيچ گاه با چاپلوسي و فرومايگي مردم 
زمانه شباهت نداشت كه بر برخي از نفوس ضعيف چيره 
شده است كه همواره در برابر زبردست زبونند و نسبت به 

زيردست تندخو و بيدادگر. 
از تصنع و ظاهرس��ازي س��خت متنفر و به دور بود و از 
ستايش ستايش��گران كه متأس��فانه مطلوب و مطبوع 
طبع مردم گرفتار جاه و مقام اس��ت بسيار گريزان بود. 
از هيچ كس به بدي ياد نمي كرد و هميش��ه نام افراد را 
به بزرگي و س��نگيني مي برد. به راستي كه شاهد بودم 
زر و سيم دنيا با خاك و خاشاك در ديدگان او يكي بود 
و به مرده ريگ اين جهان و مقام هاي ظاهري آن كمال 
بي اعتنايي را داش��ت. مكرر مي ديدم كه مردم براي او 
پول هاي ف��راوان مي آوردند، ول��ي او از گرفتن آنها ابا و 
آنها را نصيحت مي كرد كه خود با دس��ت خود به ارحام 
و همسايگان و آبرومندان نيازمند برسانند. سخت مقيد 
بود كه آبروي كس��ي در هيچ زمينه اي ريخته نش��ود. 
پيوسته قيافه اش باز و چهره اش گش��اده و متبسم بود 
و درست مصداق حديث »من يذكركم اهلل رؤيته« بود. 
اگر خاموش مي نشس��ت دريايي عميق را مي نمود كه 

گوهرهاي فراوان دارد. 
بر لبش قفل است و در دل رازها 

لب خموش و دل پر از آوازها 
عارفان كه جام حق نوشيده اند 

رازها دانسته و پوشيده اند 
كوتاه سخن او يك انسان كامل بود كه: »قره عينه فيما 
اليزول و زهادته فيما ال يبقي«. آري حقيقت و واقعيت 
متقين كه موالي متقيان در خطبه همام بيان مي فرمايند 

بسيارش در او يافت مي شد. 
زنگ صدق و رنگ تقوي و يقين 

تا ابد باقي بود بر متقين 
بزرگا مردا كه او بود. جزاه اهلل عن االس��الم و اهله خير 

الجزاء. 

مكرر در مجلس او دي�ده بودم كه با 
همه طبقات از غني و فقير از كوچك 
و بزرگ از وضيع و ش�ريف يك نوع 
تواضع و احترام مي ك�رد. پيش پاي 
همه بلند مي شد و ابداً تبعيض و امتياز 
قائل نبود، اما فروتن�ي او هيچ گاه با 
چاپلوس�ي و فرومايگي مردم زمانه 
شباهت نداشت كه بر برخي از نفوس 
ضعيف چيره شده اس�ت كه همواره 
در برابر زبردست زبونند و نسبت به 

زيردست تندخو و بيدادگر

مك�رر مي ديدم ك�ه م�ردم ب�راي او 
پول هاي ف�راوان مي آوردن�د، ولي او 
از گرفت�ن آنها اب�ا و آنه�ا را نصيحت 
مي كرد كه خود با دست خود به ارحام 
و همس�ايگان و آبرومن�دان نيازمند 
برس�انند. س�خت مقيد بود كه آبروي 
كس�ي در هيچ زمينه اي ريخته نشود. 
پيوس�ته قياف�ه اش ب�از و چه�ره اش 
گشاده و متبسم بود و درست مصداق 
حديث »من يذكرك�م اهلل رؤيته« بود

9
88498437گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره5807 | 1441 ربيعالثان��ی 6  | 1398 آذر 12 سهش��نبه

يادها و يادمان هايي از حيات علمي و عملي آيت اهلل العظمي حاج آقا رحيم ارباب اصفهاني

همهراجلوهخداميديد

  محمدرضا كائيني
اثري كه هم اينك 
درباره آن سخن 
م��ي رود، يك��ي 
از جذاب تري��ن 
منابع در شناخت 
تاريخچه مبارزات 
جمعيت فدائيان 
اسالم است. مركز 
اس��ناد انق��الب 
اس��المي در دهه هاي 60 و 70، بازماندگان 
اين جمعيت را فراخواند و خاطرات ايشان را 
ضبط كرد. اين مجموعه مضبوط، سرانجام 
در دهه80 و توسط عبدالرحمن حسني فر 
تدوين و روانه بازار كتاب گشت. تدوينگر اين 
اثر تاريخي در ديباچه خويش بر اين كتاب، 

درباره محتواي آن چنين نگاشته است:
» اين كتاب تحلي��ل و واكاوي گروه فدائيان 
اس��الم در قالب تاري��خ ش��فاهي و از زبان 
شاهدان عيني بسياري از رخدادهاي دوران 
فعاليت گروه فدائيان اسالم است. عده اي از 
مبارزان دوره پهلوي ك��ه برخي از آنها خود 
عضو گروه و جمعيت فدائيان اسالم بودند در 
ميزگردهايي كنار هم نشسته و خاطراتشان 
را از آن دوران رواي��ت كرده اند. آنان با تكيه 
بر ذهن خود و ب��ر اثر همفكري، بس��ياري 
از ناگفته هاي مربوط ب��ه جمعيت فدائيان 
اس��الم و نكات مفي��دي را از تاريخ معاصر 
نقل كرده ان��د. عمده ترين وج��ه تمايز اثر 
حاضر با آثار ديگر حتي با آثاري كه در قالب 
تاريخ شفاهي پديد آمده اند،  البته با موضوع 
جمعيت فدائيان اسالم اين است كه هر يك 
از روايت ها تقريب��اً به تأيي��د ضمني ديگر 
ش��اهدان عيني حاضر در ميزگرد درآمده 
است و اين امر خواننده را از صحت و نزديك 
به واقعيت بودن هر يك از وقايع رخدادهاي 
مطرح  شده مطمئن تر مي سازد. اميد آن كه 
اين كتاب توانس��ته باش��د برخي از ابعاد و 

زواياي پنهان فعاليت هاي جمعيت فدائيان 
اسالم را براي ثبت در تاريخ روشن كند. 

همان گونه كه ذكر ش��د، اث��ر حاضر نوعي 
تاريخ شفاهي است، با اين تفاوت كه در آن 
محوريت با يك راوي نيس��ت، بلكه 10 نفر 
از راويان و شاهدان عيني وقايع و رخدادها 
كه چند تن از آنان عضو فدائيان اسالم بوده 
و از نزديك بس��ياري از حوادث را ديده اند، 
در مركز اسناد انقالب اسالمي گرد آمدند و 
با تكيه بر حافظه فردي و جمعي توانستند 
روايت كم و بي��ش جامع��ي را از عملكرد، 
تاريخچه و فعاليت جمعيت فدائيان اسالم 
بي��ان كنند. هر ي��ك از ش��ركت كنندگان 
موضوعي درباره فدائيان اس��الم را مطرح و 
ديده هاي خود را درباره آن روايت مي كردند 
و ديگراني هم كه درباره آن موضوع اطالعاتي 
داشتند يا خود شاهد عيني بودند، به كمك 
راوي مي آمدند و مي كوشيدند با همفكري 
تم��ام ابعاد و زواي��اي موض��وع را واكاوي و 
ارائه كنند. هر ج��ا حافظه يك��ي از راويان 
ياري نمي كرد، راوي ديگر با تكيه بر حافظه 
فردي و ياري حافظه جمعي آن را پوش��ش 
مي دادند و بحث را به سرانجام مي رساندند. 
به نظر مي رسد اين شيوه از پژوهش تاكنون 
كم نظير بوده يا حداقل در مراكز پژوهش��ي 
به صورت جدي بدان توجه نشده است، اما 
تجربه اين كار نش��ان داد درباره هر يك از 
برهه ها و رخدادهاي تاريخ معاصر مي توان 
چنين شيوه اي را در پيش گرفت و به نتايج 
مطلوبي رسيد. به هر حال اثر حاضر به شيوه 
نويي پديد آمد و به عالقه مندان عرصه تاريخ 
عرضه ش��ده اس��ت. ضمن اينك��ه زحمات 
حجت االسالم سيدحميد روحاني مسئول 
وقت مركز اسناد انقالب اسالمي و مسئول 
برگزاري ميزگردهاي فدائيان اسالم را نبايد 
ناديده گرفت. البته در خصوص شيوه و نحوه 
انجام اين ن��وع پژوهش نيز باي��د نكاتي را 

يادآوری كرد.«

تدوينگر اين مجموعه خاط��رات در بخش 
ديگري از نوش��تار خويش، درب��اره چند و 
چون فصل بندي و تنظيم آن، اينگونه روايت 

كرده است:
»در جري��ان گفت وگوهاي راوي��ان تمامي 
مطالب ضبط و سپس بازنويسي شده است. 
البته ش��يوه اداره و نيز نحوه پي��اده كردن 
گفت وگوه��ا ظرافت خاص��ي را مي طلبيد 
و مي بايس��ت قب��ل از آن كه راوي س��خن 
بگويد اداره كننده جلسه نام راوي را بگويد 
تا روايت ه��ا خلط و گفته ي��ك راوي به نام 
راوي ديگر ثبت نش��ود. پس از پياده شدن 
خاطرات در مرحل��ه تدوين، ابت��دا تمامي 
گفت وگوها و روايت ها بازخواني و موضوعات 
مورد بحث مش��خص ش��دند و ب��ا مطالعه 
تمامي مصاحبه ها همه م��وارد و گفته هاي 
مربوط ب��ه موضوع مورد نظ��ر فيش برداري 
ش��د. همه فيش ها در كنار هم قرار گرفت 
و با رعاي��ت تمامي نكات مربوط به ش��يوه 
تبديل گفتار به نوش��تار و رعاي��ت قوانين 
تاريخ شفاهي، تمامي روايت هاي مربوط به 
هر موضوع ترتيب بندي نگارشي و تاريخي 
ش��دند. در اين اثر راويان خاطرات، تقريباً 
درباره 60 موضوع مهم س��خن گفته اند كه 
در مرحله تدوين سعي شده  است بر اساس 
ترتيب بندي تاريخي در شش بخش تنظيم 
ش��وند. در هر يك از موضوع��ات تقريباً هر 
راوي نظراتي داده يا مش��اهداتش را روايت 
كرده كه در مرحله تدوين سعي شده است 
هيچ يك از گفته هاي راويان حذف نشوند و 
با اندك دخل و تصرف��ي در جاي خود قرار 
گيرند. ضمناً تالش شد كلمات و عبارات در 
مورد افعال و افراد با رعايت امانت صاحب آن 

نقل شود تا ادبيات هر فرد تحريف نشود. 
س��خت ترين و مهم ترين مرحل��ه تدوين، 
انتخاب موضوعات تاريخي مربوط به فدائيان 
و يافتن روايت هاي راوي��ان درباره موضوع 
مورد نظر بود. پس از آن، چينش مطالب از 

نظر تاريخي مسير بعدي پژوهش حاضر بوده 
كه مستلزم تسلط بر دوره تاريخي مورد نظر 
اس��ت. در اين مرحله با توجه به اينكه بعضاً 
حافظه راويان آنها را در يادآوري دقيق تاريخ 
حادثه يا رخدادها ياري نمي كرد، مراجعه به 
كتب و منابع تاريخ��ي درباره موضوع مورد 
بحث ضروري ب��ود، البته قرار ش��د روايت 
ديگر با روايت صحيح ذكر شود، چون نقش 
نگارنده در حد تنظي��م و ترتيب منطقي و 
علمي اين روايت ها بود و نه ارزيابي و حتي 
ذك��ر روايت هاي ديگ��ر از مناب��ع متفاوت. 
عمده مشكلي كه در اين مرحله با آن مواجه 
بودي��م تازگي برخ��ي از روايت هاس��ت، به 
حدي كه در منابع نيز مطلب��ي درباره آنها 
نيامده بود و به هر حال با استفاده از قرائن تا 
حدودي محدوده زماني حادثه مورد نظر را 
مي يافتيم. مطالب پس از تدوين نهايي چند 
بار توسط تدوينگر و كارش��ناس پژوهشي 
مركز اسناد انقالب اسالمي بازخواني شد تا 
موضوعات تكراري در بين آنها حذف شوند. 
به طور خالصه اثر حاضر حاصل 18 ميزگرد 
برگزار شده در مركز اسناد انقالب اسالمي 
اس��ت كه در آن عده اي از اعضاي پيش��ين 
جمعيت فدائيان اس��الم به بي��ان خاطره و 
روايت خود از فعاليتش��ان پرداخته  اند. در 
ميزگردهاي مزبور آيت اهلل سيدمحمدعلي 
لواس��اني، مرحوم اصغر عم��ري معروف به 
»حكاكي«، مرحوم علي به��اري همداني، 
محمدمهدي عبدخدايي، مرحوم محمدرضا 
نيكنام اميني، سيدمحمدعلي ميردامادي، 
مرحوم محمدمهدي فرجو، عباس غله زاري، 
حس��ين طهماس��بي و آيت اهلل سيدجعفر 
شبيري حضور داش��تند و به بيان خاطرات 
خود پرداخته اند و روايت هاي دس��ت اولي 
را بازگو كردند كه شايد بسياري از آنها براي 
اولين بار در تاريخ معاصر مطرح مي ش��وند. 
 اميد آنكه در تدوين تاري��خ، پژوهندگان را 

مددرسان باشد. ان شاءاهلل.«

نظري بر اثر تاريخي- روايي »فدائيان اسالم در كالم ياران«

غريو بيدارگري

    1331. شهيد سيد مجتبی نواب صفوی پس از آزادی از زندان دكتر مصدق
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  دكتر محمدباقر كتابي
روزهاي�ي ك�ه ب�ر م�ا 
مي گذرد، مصادف است 
با س�الروز رحلت عالم 
عامل آي�ت اهلل العظمي 
ح�اج آقا رحي�م ارباب 
اصفهان�ي. ه�م از اين 
روي و در تكريم مكانت 
علم�ي و اخالق�ي آن 
بزرگ، مقال�ي را به قلم 
يكي از شاگردان مبرز 
آن راحل نامدار به ش�ما تقديم مي داري�م. اميد آنكه 
تاريخ پژوهان و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول آيد. 

   
با وجودي كه به قول ش��مس تبريزي: »هنوز ما را اهليت 
گفت نيست، كاشكي اهليت شنودن بودي«، ولي چه كنم 
كه گاهي احس��اس و عاطفه بر عقل چيره مي شود و عنان 
مي گشايد و به دست خامه مي س��پارد مانند كسي كه تب 
سوزنده اي سراپاي او را بگدازد، مي خواهد درد خود را بگويد، 
كلمات بريده بريده و جمله هاي پاره پاره بر زبان مي آورد، 
ولي شايد همين كلمات بهتر از تعقل و استدالل رنج و درد 
او را بيان كنند، چه آنكه برق تاريكي ه��اي متراكم روح را 
شكافته، لمعاتي به چشمش خورده و دنبال آن رفته است. 
من هم در اين يادبود دچار چنين قلق و اضطرابي شده ام؛ 
از يك طرف احساس و ياد سال هاي نوراني كه گهگاهي در 
خدمت حكيم و فيلسوف متأله، فقيه بزرگوار، اديب و عارف 
فرزانه بينادل و دانش��مند و انس��ان كامل زنده ياد مرحوم 
آيت اهلل حاج آقا رحيم ارباب »رضوان اهلل تعالي عليه« بودم، 

به من مي بايد كه: 
واجب آيد چون كه آمد نام او 

شرح كردن رمزي از انعام او 
كز براي حق صحبت سال ها 

بازگو حالي از آن خوش حال ها 
از طرف ديگر عقل هش��دار مي زند كه: برگ كاهي كوهي 
را برنتابد و وصف انس��ان كامل در بيان نيايد و شرح عشق 

را عقل نشايد. 
خود ثنا گفتن ز من ترك ثناست 

كاين دليل هستي و هستي خطاست 
  شاهباز بلند نظر علم و ايمان

در سحرگاه عيد غدير سال 1396ه . ق روز مقدس واليت 
عل��ي اميرالمؤمني��ن)ع( روز اكمال دي��ن و اتمام نعمت 
شخصيتي عظيم، فقيهي كامل و فيلسوفي بزرگوار، اديب و 
مفسر و متكلم و دانشمندي بزرگ و انسان كامل از ميان ما 
رخت بربست و به عالم باقي و ملكوت اعالي حق پرواز كرد 
كه همانندش ديروز بسيار كم بود و فردا و فرداها هم بسيار 
كم خواهد بود، چه پدر پير فلك را صبر بسيار ببايد تا مادر 
گيتي چون او فرزندي بزايد و دستگاه آفرينش شاهكاري 
بزرگ و چهره تابناك با نور و فروغ علم و ايمان به جهانيان 
عرضه كند. فقدانش دنياي علم را سوگوار كرد و جهان اسالم 
و انسانيت را در هاله غم گرفت و مادر ايام را داغدار كرد چه 
آنكه هميشه فرزندان راستين و حقيقت جويش چون او كم 

بوده اند و هر روز كمتر از ديروز. 
او شاهباز بلند نظري بود كه كنج محنت آباد دنيا را نشيمن 
صالحي نيافته بود و دير خراب آباد و جهان سست نهاد او را 
مفتون نساخت. صفير عرش��ي او را به خود فرا خواند و به 
سدره المنتهايش برد كه از دنيا هيچ رنگ تعلقي نپذيرفت و 
پيوسته مستغرق كمال مطلق بود و مايل جهان علوي و سير 
به سوي بي سويي. او بسي واالتر از جوي بود كه اين خاكدان 
را در بر گرفته است. درست مصداق سخن گوهربار موالي 
متقيان علي)ع( »عظم الخالق في انفسهم َفُصغر ما دونه في 
اعينهم، ارادتهم الدنيا فلم يريدوها«. زندگي او اس��طوره و 
افسانه بود كه داستانش تكرار نمي شود و خاطره اي كه ديگر 
بار به مخيله ها خطور نمي كند، ولي مسلماً امثال من كه با 
روحي ضعيف و دنياي ماالمال از حب جاه و ثروت كه شب و 
روز خود را به آب و آتش مي زنيم تا به مشقت ثروتي فراهم 
آريم و به خست نگه داريم و به حسرت بگذاريم يا به اندك 
مايه علمي كه براي خود مي پنداريم، چون كودكان مغرور 
مي شويم و ديگر سر آن نداريم كه س��ر به كسي برداريم، 
نمي توانيم دنياي تقوي و وارستگي و كمال انسانيت آيت اهلل 
ارباب را درك كنيم چه او و همانندهاي او از مردان بزرگ 
غريب مي آيند و غريب مي روند و كسي آنها را نمي شناسد 
و درك نمي كند به فرمايش موالنا: »خلق اطفالند جز مرد 

خدا/ نيست بالغ جز رهيده از هوا«.
  استقالل انديشه و رهاوردهاي آن

من هر گاه به خدمت او مشرف مي شدم به راستي روح خود را 
در مقابل آن همه بزرگواري و فضيلت آن همه علم و تحقيق 
و تقوي و آن همه معالي اخالق بسي حقير و ناچيز مي يافتم 
و مي ديدم در برابر خردمندي فرزانه و عارفي كريم و استادي 
عالمه قرار دارم كه هنگام سخن دريايي است مواج و به  گاه 
خاموشي دريايي عميق. به كرات كساني كه در محفل او دم 
از مسائل علمي و تحقيق مي زدند مرا به ياد سخن سعدي 
بزرگ مي انداختند كه مي فرمايد: »شبه در بازار جوهريان 
جوي نيرزد و چراغ پيش آفتاب پرتوي ندارد و مناره بلند در 

دامن كوه الوند پست نمايد.« 
وي در فقه بسيار خوش سليقه و ش��م فقاهتي او عالي بود 
و در مس��ائل فقهي تحت تأثير ديگران ق��رار نمي گرفت و 
آنچنان اطراف و جوانب مس��ائل را اس��توار ساخته بود كه 
در هيچ مس��ئله از مس��ائل فقهي، تزلزلي بر خاطرش راه 
نمي يافت. از جمل��ه فتاواي او كه مخال��ف آراي جمعي از 

متأخرين مي نمود:
1- وجوب عيني نماز جمعه اس��ت كه پيوسته در اصفهان 
اقامه مي فرمود و اقامه آن در اصفهان يادگاري از آن بزرگمرد 
اس��ت. خطبه هاي او به عربي در كمال فصاحت و بالغت و 
خلوص مرتجالً انشاء مي شد و چون از دل برمي آيد الجرم بر 
دل ها مي نشيند. مكرر درباره نماز جمعه مي فرمود: »و من 
االسف متروكيه هذه العباده العظيمه الشريفه و تركها موجب 

لطعن العامه علينا فينبغي اهتمامنا بها و اتفاقنا عليها.«
2� ارث بردن زوجه از تمام تركه شوهر حتي از زمين. 

  جرعه نوش جام نام آوران
در شرح و تحليل مثنوي موالنا استاد ماهري بود. نگارنده 
ادبيات مشكلي از مثنوي را به حضورش عرضه مي داشتم. 
ايشان آنچنان شيوا حل مي فرمودند كه در هيچ شرحي از 

شروح مثنوي آن را نمي يافتم. 


