
در خصوص تدريس فلسفه در حوزه، مخالفتي نداشتند 
و تنها ترسشان اين بود كه حوزه علميه قم صرفاً فلسفي 
و پاي برخي از پيروان منحرف مكتب عرفان و تصوف 
به حوزه كشيده شود، لذا از رسميت يافتن كالس هاي 
عرفان و فلس��فه بيم داش��تند. وقتي حضرت امام در 
مدرسه دارالشفا فلسفه مي گفتند، حدود80 نفر شاگرد 
داش��تند و اتاق محل تدريس، مملو از طلبه مي ش��د! 
من در آن سنوات در مدرسه دارالشفا اسكان داشتم و 
حجره ام بين مدرسه امام  و حجره آن بزرگوار قرار داشت. 
من در درس ايشان حاضر مي شدم. امام  بر اساس كتاب 
خاصي فلسفه تدريس نمي كردند و هر چه بود، يادداشت 
و جزوه و مانند آن بود. ي��ك روز وقتي بحث به حركت 
جوهري رسيد، جنجال زيادي بر پا شد و بحث طوالني 
گرديد! چون اين مبحث، از نظر برخي افراد محكوم بود و 
حركت جوهري مورد پذيرش آنان نبود. من در آن ايام از 
ايشان در اين مورد، توضيح خواستم و جوابي قانع كننده 
دريافت كردم. در باب حركت جوه��ري مي فرمودند: 
وقتي قيامت برپا شود، اين من هستم كه جزا مي بينم، 
چه خوب و چه بد و اينك��ه مي گويم من، منظور ذات و 
اجزايي نيست كه هم اينك پيكر مرا تشكيل داده شده 
است، زيرا اين ذرات پيوسته در حال تعويض و تبديل 
است، وقتي من طفلي فرضاً شش ماهه بودم، بدنم از اجزا 
و ذرات ديگري تشكيل شده بود و از آن زمان تاكنون در 
واقع تمام اجزاي وجود من تغيير يافته است، ولي من 
همچنان همان روح اهلل فرزند مصطفي خميني هستم. 
اين همان حركت جوهري اس��ت و تا قيامت هم ادامه 
دارد و حشر و نشر هم با همين هيكل و بدن خواهد بود!... 
با اين عقيده عده زيادي از علما مخالف بودند، ولي امام  
بر مواضع خود اصرار داشتند، لذا بحث ها و جدل هاي 

بسياري در اين خصوص درگرفت. 
در آن سنوات، رفيقي داشتم كه گاهي اوقات به مدرسه 
دارالشفا مي آمد. او با آنكه اهل علم، بزرگوار و بزرگ زاده 
بود، اما با امام به لحاظ عنايت ايشان به فلسفه مخالف 
بود. اين فرد، در شمار كساني بود كه معروف بود مثنوي 
مولوي را با انبر بلند مي كند تا آلوده نشود! او هر بار وارد 

مدرسه دارالشفا مي شد، تا نزديك حجره من مي آمد، 
ولي جلوتر نمي رفت و مي گفت: ديگر جلوتر نمي توانم 
بروم! وقتي جلوي ايوان من مي نشس��ت، پشتش را به 
س��مت حجره امام  مي كرد و علناً حك��م به تنجيس و 
تكفير امام  مي داد! وقتي به حضرت امام ماجرا را گفتم، 
فرمودند: اميدوارم صحبت هاي اين شيخ، كفاره گناهان 

من محسوب شود! بعد امام  خطاب به من گفتند:
با شيخ بگو كه راه ما باطل خواند

بر حق تو لبخند زند باطل ما! 
بعد از رحلت امام  وقتي ديوان اش��عار ايشان به دستم 
رسيد، ديدم آنجا هم اين بيت آمده است. اين فرد البته 
داراي خاندان بزرگي بود كه در ميان اعقاب آنها، افراد 
فاضلي هم قرار داشتند. يكي از خصوصيات اين فرد كه 
مورد توجه من بود، نشستن او در كنار مرحوم آيت اهلل 
بروجردي بود. او هر بار وارد مجلس��ي مي شد كه آقاي 
بروجردي در آن جلس��ه حضور داش��ت، مقيد بود كه 
خود را به كنار آقاي بروجردي برس��اند و آنجا بنشيند! 
اشخاص ديگر هم تقريباً به اين مسئله خو كرده بودند 
و مي دانس��تند كه جاي خالي كنار آق��اي بروجردي، 
مختص به اين فرد است! برعكس ايشان، حضرت امام 
بود كه پس از ورود به مجالس، مقيد نبودند كه در صف 
علما و بزرگان قرار گيرند و در ميان طالبي كه در وسط 
مجلس نشسته بودند، مي نشستند، در حالي كه مرحوم 
امام  از همان ايام به لح��اظ جنبه هاي علمي و اخالقي 
مورد توجه بودند. البته خود آقاي بروجردي هم مخالف 
با نشس��تن آن فرد در كنار خود نبودن��د و دليلش هم 
اين بود كه مايل نبودند مقامات دولتي در جوار ايشان 
بنشينند. حتي يك بار به خود من گفتند: فالني! اينجا 
پهلوي من بنشين كه افراد غريبه و مقامات دولتي خيال 
نكنند اينجا خالي است و بيايند بنشينند! به هر تقدير، 
امام هم زير فشار افكار و سليقه هاي مخالف قرار داشتند 
و گاهي كه من خدمت ايشان مي رسيدم، اشاراتي به اين 
فشارها مي نمودند، ضمن اينكه بر افكار و آراي فلسفي 
خود پاي مي فش��ردند. با اين همه الزم اس��ت اش��اره 
كنم كه عالقه مندان به فلسفه همچون امام  ، با تبعات 

تحصيل فلسفه براي برخي افراد، همچون درويشي و 
صوفيگري موافق نبود ند و امام   به صراحت در اشعار خود 
مي فرمايند: در حلقه درويش نديدم صفايي! امام   پس از 
آنكه يكسره با فلسفه و عرفان وداع گفتند، برنامه درس 
و بحث خود را در سطح فقه و اصول خالصه كردند. البته 
با اصول ميانه خوبي نداشتند و آن را هم كنار گذاشتند 
و نهايتاً تنها به فقه پرداختند. در اشعاري كه از ايشان به 
جا مانده، همچنانكه پيشتر عرض كردم، انتقاد ايشان 
متوجه تمام شاخه هاي علوم است و فقه مستثني نيست. 

ايشان سروده اند:
از درس و بحث مدرسه ام حاصلي نشد

كي مي توان رسيد به دريا از اين سراب؟«
  گمانه هايي در باره كناره گيري امام از تدريس 

فلسفه
تدريس فلسفه در حوزه علميه قم توسط امام خميني، 
دوراني خاص داشته است و پس از سپري شدن مدتي، 
ايشان آن را ترك كرده اند. آيت اهلل بدال در تحليل اين 
رويكرد امام، گمانه هايي به ش��رح ذيل را مطرح كرده 
است:  »سرانجام حضرت امام از اين مباحثات و مجادالت 
خسته شدند و فلس��فه را كنار گذاش��تند، به گونه اي 
كه برخي تعبيرشان اين بود كه ايش��ان از فلسفه توبه 
كرده اند! واقعيت را خدا مي داند، ولي آنچه مسلم است 
اين است كه ايشان ديگر فلسفه تدريس نكردند و حتي 
به سرودن اشعاري دس��ت زدند كه متضمن مخالفت 
ضمني با فلسفه و عرفان بود. اين اشعار در حال حاضر در 

ديوان آن بزرگوار موجود است. از جمله مي فرمايند:
طومار حكيم و فيلسوف و عارف

فريادكنان و پاي كوبان بدريم
و نيز:

با صوفي و با عارف و درويش بجنگيم
پرخاشگر فلسفه و علم كالميم

البته ممكن اس��ت اين ابيات، تأويالت خاصي داشته 
باشد، ضمن اينكه بعيد است منظور حضرت امام عرفان 
حقيقي باشد. شاهدش اين است كه در ابيات ديگري 
فرموده اند كه حقيقت عرفان و مباني آن با آنچه در عالم 

در مي�ان اف�راد ش�ركت كننده در 
جلس�ات درس اخالق امام ، تعدادي 
از اف�راد ش�اغل در ادارات و حت�ي 
مجلس قانونگذاري آن وقت، شركت 
مي كردن�د و برخي از رموز و اس�رار 
مجلس و مس�ائلي را ك�ه در ادارات 
مي  گذشت، مخفيانه به امام  گزارش 
مي كردند و ايش�ان هم با جمع بندي 
آن اطالع�ات، واكنش ه�اي الزم و 
مقتضي را از خ�ود ب�روز مي دادند. 
م�ن ادع�ا مي كنم ك�ه ريش�ه هاي 
اولي�ه و اصل�ي انق�الب اس�المي، 
توس�ط همان جمع و با هم�ان افكار 
 آبي�اري ش�د و نش�و و نم�و ياف�ت

حض�رت ام�ام در وهل�ه اول س�عي 
مي كردن�د با ط�الب منح�رف از راه 
رف�ق و م�دارا رفت�ار كنن�د و حتي 
اگر اش�خاص مزبور، از نظر ايش�ان 
قاب�ل اص�الح نبودند،  ول�ي درصدد 
جذب ديگران ه�م نبودن�د، امام  با 
آنها كاري نداش�تند. ام�ا اگر طالب 
فوق الذكر، درصدد اشاعه افكار فاسد 
خود و تش�ويش اذهان برمي آمدند، 
 ام�ام  درن�گ را جايز نمي دانس�تند
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 »حاالت و مقامات امام خميني از دوران تحصيل تا مرجعيت«
 در گفت وشنود با زنده ياد آيت اهلل سيدحسين بَُدال

 روزي كه امام اثاثيه طلبه 
وهابي مسلك را از فيضيه بيرون ريخت!
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تصوف و عرفان ديده مي شود و دامنه اش تنها ظواهر     
برخي صوفيان يا عارفان را در برمي گيرد و راهي به 
باطن مي نمايد، متفاوت است. از سوي ديگر، امام   در 
پيام معروف خود به گورباچف رئيس جمهور شوروي 
سابق، پيروان مذهب كمونيس��ت را به كتاب هاي 
چهره هايي چون محي الدين عربي حواله داده بودند. 
پس بهتر است كالممان را اينگونه تصحيح كنيم كه 
كناره گيري حضرت امام، در واقع از ظواهر عرفان 
و اصطالحات و الفاظ آن ب��ود و نه واقعيت عرفان و 
فلسفه. اگر اينگونه با قضيه برخورد كنيم، خواهيم 
ديد كه نوعاً بزرگان ما در مراحل تكاملي شخصيت و 
روح خويش، به اين مرحله از كناره گيري مي رسند. 
براي نمونه شيخ بهايي به جايي مي رسد كه در آن 

مثنوي معروف خود مي گويد:
علم رسمي سر به سر قيل است و قال

نه از او كيفيتي حاصل نه حال!«
  محفل درسي امام، ميعادگاه اهل فضل

 بس��ياري از عالم��ان فاضالن حوزه ك��ه نيمه دوم 
دهه 20 و همچنين دهه 30 را به خاطر مي آورند، 
اذعان دارن��د كه درس امام خمين��ي پس از درس 
آيت اهلل بروجردي، پرجمعيت ترين و در عين حال 
قابل استفاده ترين درس حوزه قم بوده است. راوي 
خاطراتي كه در حال مرور آن هس��تيم نيز چنين 

باوري دارد:
»امام  در زماني كه به تدريس فلسفه اشتغال داشتند، 
يك اس��تاد مبرز بودن��د، به نحوي كه بس��ياري از 
فيلس��وفان امروز، شاگرد ايش��ان بودند، حتي بعد 
فلس��في امام بر ابعاد فقهي و اصولي ايش��ان غلبه 
داش��ت. با همه اين اح��وال، وقتي تدري��س فقه و 
اصول را آغ��از كردند، درياي فقاه��ت و اصول را به 
روي مشتاقان خود گشودند و در تمام اين رشته ها 
آثار مكتوبي را از خود به جاي گذاش��تند. از جمله 
شاگردان امام ، آقاي فاضل لنكراني بود كه در كل عمر 
با بركتي كه داشتند و ضمن درك محضر عالم بزرگي 
همچون آقاي بروجردي و نوشتن تقريرات ايشان، از 
ارادتمندان حضرت امام هم به حساب مي آمدند و 
اين ارادت در حدي بود كه وقتي امام  را دس��تگير 
و تبعيد كردند و جلسه مدرس��ين حوزه علميه قم 
تشكيل مي شد، اين جلسات عمدتاً به اهتمام آقاي 
فاضل تشكيل مي شدند و منشأ بركاتي نيز گرديدند. 
حلقه درس حضرت امام، اولين و بهترين درسي است 
كه بعد از درس مرحوم آيت اهلل بروجردي در حوزه 
علميه قم تشكيل مي شد. حتي اواخر حيات مرحوم 
آقاي بروجردي، درس آن مرحوم حالت تشريفاتي 
به خود گرفته بود و لذا درس��ي كه از بعد علمي در 
مرتبه بااليي بود و اس��تفاده كاملي از آن مي ش��د، 
درس حضرت امام ب��ود. در همان ايام، همچنان كه 
نگارش تقريرات درس آقاي بروجردي مرسوم بود، 
درس آقاي خميني را هم ش��اگردان ايشان شروع 
كردند. امام خميني شيوه اش اين نبود كه بخواهد 
مثل برخي از علما،  خودي نش��ان دهد و في المثل 
در قسمت بيروني منزل آقاي بروجردي، در رديف 
آقايان علما بنشيند يا خود را به گونه اي عرضه كند 
كه افراد براي رفع و رجوع كارهايش��ان به ايش��ان 
مراجعه كنند. خود ايش��ان مي فرمود: فرض كنيد 
كه در آنجا 100 نفر نشس��ته باشند و من با حضور 
خودم، عدد افراد را به صدويك نفر برسانم، اين چه 
ارزشي دارد؟ مهم اين است كه من مي خواستم آقاي 

بروجردي مرجع شوند و شدند! «
  امام و انديشه اصالح حوزه

بر حسب ش��واهد و اس��ناد، امام خميني در عداد 
شخصيت هايي است كه هماره دغدغه اصالح حوزه 
را داش��ته و در ادواري در اين طري��ق گام هايي نيز 
برداشته است. آيت اهلل بدال روحيه اصالح طلبي امام 
در باره حوزه و ط��الب را بدين ترتيب روايت كرده 
است: »يكي ديگر از خصوصياتي كه از همان ابتدا 
در وجود حضرت امام بود، روحيه اصالح طلبي بود. 
امام  اصرار داشتند حوزه بايد غربال و ناخالصي از آن 
زدوده گردد. به ياد دارم در همان سنوات سابق، يك 
بار در يكي از مدارس علميه عنوان شد كه طلبه اي 
تحت تأثير افكار وهابي ها قرار گرفته است. اين فرد 
ظاهراً آدم خوبي بود و در حال حاضر هم در شمار 
شخصيت هاست، با اين همه امام  به اتفاق حاج آقا 
مرتضي حائري به حجره او رفتند و اسباب و اثاثيه او 
را بيرون ريختند و به خدام مدرسه گفتند: اين طلبه 
را از مدرس��ه بيرون كنيد! متقاباًل حضرت امام بنا 
داشتند كه افراد شايسته، جذب حوزه هاي علميه 
شوند. حضرت امام در وهله اول سعي مي كردند با 
طالب منحرف از راه رفق و مدارا رفتار كنند و حتي 
اگر اشخاص مزبور، از نظر ايشان قابل اصالح نبودند، 
 ولي درصدد جذب ديگران ه��م نبودند، امام  با آنها 
كاري نداش��تند. اما اگر طالب فوق الذكر، درصدد 
اشاعه افكار فاسد خود و تشويش اذهان برمي آمدند، 

امام  درنگ را جايز نمي دانستند.« 
  خاطراتي از رويداد ازدواج امام

آيت اهلل سيدحسين بدال به لحاظ حضور ديرين در 
حوزه و آشنايي پر قدمت با امام خميني، از ازدواج 

ايشان نيز خاطره اي دارد:
»امام خميني از ابتداي زندگانيشان در شمار كساني 
بودند كه از يك زندگي متوسط و حتي پايين تر از 
آن برخوردار بودند. وقتي مرحوم شيخ عبدالكريم 
به قم تش��ريف آوردند، علماي بزرگي از تهران به 
ايشان ملحق شدند تا حوزه علميه را به عزم مقابله 
و جبهه گيري در برابر فس��اد، احي��ا كنند. يكي از 
اين اش��خاص، آقاي حاج ميرزا محم��د ثقفي بود 
كه من با ايشان از تهران آشنايي داشتم. در همان 
روز به صورتي كاماًل خاص و غير عادي، صحبت از 
ازدواج سيدي به نام حاج آقا روح اهلل اهل شهري به 
نام خمين ساكن دارالشفا با صبيه آقا ميرزا محمد 
ثقفي مطرح شد. برخي معتقد بودند كه در ازدواج 
مذكور، رعايت تناسب نشده است و حتي ابتدا بعيد 
مي دانستند كه آقاي ثقفي زير بار برود، اما افرادي 
كه دقيق تر به قضيه ن��گاه مي كردند، نظر ديگري 

داش��تند. در اين ميان خبر رس��يد كه وصلت سر 
گرفته و كار به پايان رسيده است. در كل، نشانه هاي 
متعددي وجود داشت كه داللت مي كرد زندگاني 
امام خميني عادي، بلكه پايين تر از عادي اس��ت. 
طلبه اي كه بعدها منش��أ آن همه اثرات بزرگ در 
سطح كشور، بلكه جهان شد در حجره خشت و گلي 
شماره هفت مدرسه دارالشفا گذران زندگي مي كرد 
و در جوار ايشان در حجره شماره هشت،  بنده اسكان 
داشتم. وقتي ايش��ان متأهل شدند، منزلي اختيار 
كردند. حجره ايش��ان بيش��تر محل تجمع علما و 
فضالي تهراني از جمله حاج ميرزا محمدعلي اديب 
تهراني بود. در آن ايام رسم بر اين بود كه بايد طالب 
هر حجره، به اصطالح شب خواب باشند و خاطرم 
است در مقطعي كه مرحوم امام به منزل نمي رفتند، 
 ايشان و آقا سيدجواد زندي در حجره شماره هفت 

مي ماندند.« 
  جلوه هايي از سلوك اخالقي امام

از خاطرات شيرين راوي، يكي از دفعات حضور امام 
خميني در منزل اوست كه داستاني اخالقي از آن 
به يادگار مانده است. وي اين داستان را اينگونه ثبت 
كرده است: »يكي از خصوصيات برجسته حضرت 
امام  اين بود كه نس��بت به تمام اف��راد، اعم از پير و 
جوان و بچه و نيز موافق و مخال��ف، با كمال رفق و 
مهرباني رفتار مي كردند. حتي نس��بت به كساني 
هم كه ايشان را تكفير كرده بودند، با احترام برخورد 
مي كردند. در مجالس هم س��عي مي كردند بدون 
تش��ريفات وارد ش��وند و به جاي نشستن در صدر 
مجلس، در صفوف طلبه هاي معمولي بنش��ينند. 
يك بار كه ايشان به منزل بنده آمدند، نوه بنده را نزد 
ايشان بردند و ايشان به قدري با او مهرباني كردند 
كه هنوز در خاطر او مانده است و با آنكه بزرگسال 
است، گهگاه نقل مي كند كه امام  در آن مقطع با من 

اينگونه رفتار كرد.« 
   امام خميني در آغاز مرجعيت و نهضت

مسندگريزي رهبر كبير انقالب به گاه مراجعه عموم 
در عين احساس تكليف آن بزرگ هنگام احساس 
خطر براي اس��الم و ايران، در زمره خصال بارز آن 
بزرگ به ش��مار مي رود. در اين باره رواياتي فراوان 
و متنوع وجود دارد كه روايت آيت اهلل بدال در زمره 
آنهاست: »بعد از فوت مرحوم آيت اهلل بروجردي،  دو 
نفر از علما با رسميت همه جانبه براي مرجعيت عامه 
معرفي شدند؛ يكي آقاي گلپايگاني و ديگري آقاي 
شريعتمداري. مدرسين حوزه هم اين دو را مطرح 
نمودند و مرحوم آقاي بهبهاني هم مكرراً براي جا 
انداختن قضيه به قم مي آمدن��د. امام   با آنكه داراي 
مقدمات��ي بودند، در اين خصوص مطرح نش��دند. 
شايد يك وجهش اين بود كه ايشان نماز جماعت 
نداش��تند، در حالي كه آقاي گلپايگاني صبح ها در 
مسجد باالس��ر، اقامه نماز جماعت داشتند و آقاي 
شريعتمداري هم به جاي آقاي صدر در مسجد موزه 
نماز مي خواندند. به هر حال، امام   از يكي از شرايط 
عمده مرجعيت كه داشتن عنوان امامت جماعت 
بود، محروم بودند، با اينكه ايش��ان مدرس بزرگي 
محسوب مي شدند و شاگردان فاضلي را تربيت كرده 
بودند و معموالً طالب، رغبت خاصي براي شركت در 

درس ايشان داشتند. 
يك بار نخست وزير وقت كه براي شركت در يكي از 
مراسم يادبود مرحوم آيت اهلل بروجردي به قم آمد، در 
كنار من نشست. از من راجع به وضع حوزه، سؤاالتي 
كرد. من گفتم: از نظر استادي اگر بخواهيد، در حال 
حاضر آق��اي خميني مطرح هس��تند، اما از جهت 
مرجعيت دو نفر را براي اين منظور معرفي كرده اند 
يكي آقاي گلپايگاني و ديگر آقاي ش��ريعتمداري! 
من به عمد، نام آقاي گلپايگاني را مقدم داش��تم و 
نخس��ت وزير هم متوجه اين تقدم اولويت شد. بعد 
از ترك مجلس مزبور،  نخس��ت وزير وقت به عنوان 
سركشي به منازل علمايي كه كانديداي مرجعيت 
بودند،  رهسپار خانه آنها شد. ما احتمال نمي داديم 
كه به منزل آقاي خميني هم برود، ولي خبر رسيد 
كه كوچه ه��اي منتهي به منزل ام��ام   را براي ورود 
نخست وزير،  آب و جارو مي كنند! رفتن نخست وزير 
به محضر امام  ، اولين كار سياس��ي � اجتماعي بود 
كه از امام   ديده شد. در واقع، توضيحاتي كه من در 
مجلس هفتم يا چهلم آقاي بروجردي به نخست وزير 
دادم، سبب ساز اين امر شد و به دنبال آن، امام  هم 
در ش��مار نامزدهاي متصدي مرجعي��ت درآمدند. 
البته جريان هاي ديگري هم يك��ي پس از ديگري 
دس��ت به دس��ت هم دادند و طلبه اي كه وصلت او 
با دختر فالن عالم تهراني  موجب ش��گفتي ش��ده 
بود، به يمن وسيله سازي خدا به جايي رسيد كه در 
رأس هرم مرجعيت قرار گرفت! مدتي بعد به دنبال 
قضيه كاپيتوالسيون كه از سوي محمدرضا پهلوي 
مطرح شد، امام با مخالفت رسمي خود، ناخواسته  به 
اشتهار سياسي هم رسيدند. امام  وكالي مجلس را 
بازخواست كردند و به دليل نفوذ كلمه و قدرت علمي، 
 توانستند به موفقيت هايي در مقام معارضه و مبارزه با 
رژيم چند صدساله نائل شوند. امام  خود هرگز براي 
كسب عنوان مرجعيت، پيشدستي نكردند و حتي 
سعي مي كردند خود را از اين ميدان دور نگه دارند. 
ايشان بر خالف آنچه برخي ها ممكن است برداشت 
كنند، قصد اعراض از آقاي بروجردي را نداشتند و در 
توجيه اينكه چرا خود را عرضه نمي كنند، فرمودند: 
من همواره عالقه مند به وح��دت قطب مرجعيت 
بوده ام كه خوشبختانه با مطرح شدن آقاي بروجردي 
به اين آرزو رسيدم!... با توجه به اين سخنان، به نظر 
مي رسد كه امام  خود در پي كسب عزت نبودند، بلكه 
اين عزت بود كه در پي ايشان بود و همچون جدش 
 علي  بن ابيطالب )ع( كسي نبود كه خالفت او را تزئين 
كند، بلكه او مايه تزئي��ن خالفت بود. بنابراين همه 
چيز، حتي توطئه دشمنان و مخالفان به عظمت امام  
افزود. دستگيري ها و تبعيدها يكي پس از ديگري 
براي امام  ايجاد مشكل كرد، اما او را متوقف نكرد و به 

نفع امام  تمام شد.« 

  احمدرضا صدري
در روزگاري نه چندان دور در حوزه علميه قم، پيراني 
خردمن�د بودند ك�ه از تاريخچ�ه اين كان�ون علمي و 
سلوك نامداران آن خاطراتي گران داشتند. افسوس 
كه سالياني است عمده ايشان روي از جهان برگرفته و 
رو به سوي ابديت نهاده اند. عالم رباني زنده ياد آيت اهلل 
سيدحس�ين بَُدال، در ع�داد اينگونه چهره ه�ا بود كه 
از سيره بس�ياري از مراجع گذش�ته از جمله حضرت 
امام خميني، خاطراتي ش�نيدني داش�ت. آن مرحوم 
در خاطراتي كه پيش رو داريد، به بيان ش�مه اي از اين 
يادمان ها پرداخته است. اميد آنكه تاريخ سيره رهبر 
كبير انقالب و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

   
  ش�ركت وكالي مجلس و اداريان در درس اخالق 

امام خميني
زنده ياد آيت اهلل سيدحسين بدال قمي، از دوستان حضرت 
امام خميني در دوران تحصيل بود و حجره وي در مدرسه 
دارالش��فاي قم، در جوار حجره ايش��ان قرار داش��ت. اين 
نزديكي و انس، خاطراتي ش��نيدني را ب��راي وي رقم زده 
بود. وي در توصيف آن دوره و خاطرات مربوط به آن چنين 
مي گويد: »لحظات در كنار حضرت امام )ره( بودن، چه در 
درس فلسفه و چه در درس اخالق، براي من بسيار ارزنده 
و خاطرات ب��ه جا مانده از آنها، ش��يرين و گواراس��ت. اما 
افسوس! از آنجا كه قريب 70سال از آن سنوات مي گذرد، 
برخي از جزئيات از خاطرم محو ش��ده اس��ت، از جمله به 
خاطر ندارم كه ش��اگردان محضر امام  چه كساني بودند، 
اما اجماالً مي دانم كه برخي از بازاريان و اهل علم در درس 
امام  حضور داشتند. در ميان افراد شركت كننده در جلسات 
درس اخالق امام ، تعدادي از افراد شاغل در ادارات و حتي 
مجلس قانونگذاري آن وقت، شركت مي كردند و برخي از 
رموز و اسرار مجلس و مسائلي را كه در ادارات مي  گذشت، 
مخفيانه به امام  گزارش مي كردند و ايشان هم با جمع بندي 
آن اطالعات، واكنش هاي الزم و مقتض��ي را از خود بروز 
مي دادند. من ادع��ا مي كنم كه ريش��ه هاي اوليه و اصلي 
انقالب اسالمي، توسط همان جمع و با همان افكار آبياري 
شد و نش��و و نمو يافت و اگر در حال حاضر هم صحبت از 
صدور انقالب هست و معنويت و روح آن در حال گسترش 
است، به بركت ش��اگردان امام خميني و پرورش يافتگان 
جلس��ات مزبور اس��ت. در واقع مرحوم امام ، نخس��ت به 
تهذيب نفس خويش همت گماشت و آنگاه درصدد اصالح 
ديگران برآمد و خودساختگي اش را به ديگران سرايت داد. 
اگر خودساختگي امام  و شاگردان دس��ت پرورده او نبود، 

جمهوري اسالمي تاكنون باقي نمي ماند.« 
  درس آقاي خميني، آدم درست مي كند!

 درس اخالق امام خميني در مدرس��ه فيضيه قم در عداد 
قديمي ترين دروس ايشان به شمار مي رود. آيت اهلل بدال كه 
خود در عداد شركت كنندگان در اين محفل درسي بوده، در 
توصيف آن چنين گفته است: »حضرت امام  حدوداً 32 سال 
داشتند كه در مدرس��ه فيضيه، زير كتابخانه درس اخالق 
مي گفتند. من در آن ايام، بيست و اندي سال داشتم و در 
درس اخالق ايشان هم - كه در ضمن دروس ديگر گنجانده 
مي شد- شركت مي كردم. در اين درس، طبقات ديگر مردم 
از قبيل بازاريان ش��ركت مي كردند. حتي يك بار، يكي از 
بازاريان جمله تكان دهنده اي را به زبان آورد: درس آقاي 
خميني، آدم درست مي كند و من هم قصد آدم شدن دارم! 
اين درس بين30 تا 40 شاگرد داشت. البته رژيم رضاخان 
از برگزاري اين جلس��ه جلوگيري كرد، چون حضرت امام  
در خالل درس به طرح مسائل روز مي پرداختند و عماًل با 
رژيم در حال مبارزه بودند! خاطرم است در يكي از جلسات 
فرمودند: برخي از اشخاص در حالت هاي خاصي، ناگهان 
در وجودشان جرقه هدايت زده مي ش��ود. اگر بتوانند اين 
جرقه را نگه��داري كنند، به جاهايي مي رس��ند. وقتي از 
جلسه درس بيرون آمدند، در پاسخ به سؤال بنده، راه هاي 
نگهداري جرقه مزبور را بيان كردند. يكي از آنها اين است 
كه: انسان هميشه و در همه حال، مخصوصاً از آن لحظه به 
بعد، ذكر و ياد خدا را در دل زنده نگ��ه دارد و ذكر، تنها به 
گفتن سبحان اهلل و الحمدهلل نيست... اين خاطره را از درس 

اخالق ايشان به ياد دارم.« 
  ناله سالك طريق عرفان!

گرايش��ات اخالقي امام خميني، تنها به تحصيل و تدريس 
گزاره هاي عرفان نظري مربوط نمي ش��د ك��ه در عمل نيز 
يكي از عرفاي خودساخته و س��الكان مدام عصر خويش به 
ش��مار مي رفت. راوي در اين باره خاطره اي شنيدني دارد: 
»يك بار كه در حجره مش��غول امور شخصي بودم، ناگهان 
صداي ناله اي را شنيدم! فكر كردم باز هم كسي را به زور به 
رودخانه آورده اند و دارند كتك مي زنند! برخاستم و پنجره 
را باز كردم، ولي پس از كمي دقت متوجه شدم صداي ناله، 
حالت ديگري دارد. وقتي بيش��تر دقت كردم متوجه شدم 
صدا از حجره مجاور، يعني حجره امام  مي آيد و در واقع خود 
امام  است كه مشغول ناله هاي شبانه و گريه  و زاري به درگاه 
خداست! حضرت امام در ايام فاطميه در منزلشان واقع در 
كوچه يخچال قاضي قم، محفل روضه برقرار مي كردند. البته 
جمعيت زيادي به آنجا نمي آمد، ول��ي معنويت خاصي بر 
مجلس حاكم بود. من هم گاهي اوقات در اين محفل نوراني 
شركت مي كردم. اين منزل مدتي هم در اختيار مرحوم آقاي 
پسنديده بود و محل مراجعات مردم براي پرداخت وجوهات 
شرعيه محسوب مي ش��د و در حال حاضر در اختيار مقام 
معظم رهبري است. حضرت امام آن تقوا و خداترسي را كه در 
اجتماعات داشتند، در خلوت بين خود و خدا حفظ مي كردند 

و هرگز دو رنگي و دوگانگي در ايشان رؤيت نمي  شد.« 
   چالش هاي درس فلسفه امام

ش��خصيت علمي امام خميني جامع معقول و منقول به 
ش��مار مي رفت. با اين همه در تدريس معق��ول در حوزه 
قم، براي ايش��ان چالش هايي رخ نمود كه شمه اي از آنها 
به بيان و بنان رهبر كبير انقالب آمده اس��ت. آيت اهلل بدال 
كه خود از شاگردان فلسفه امام اس��ت، در اين باره چنين 

روايت كرده است:
»من در دوران تحصيل، هميش��ه راغب ب��ودم كه داراي 
افكاري همه جانبه باش��م. در اين راس��تا به فلس��فه هم 
عالقه مند شدم، در حالي كه در  آن دوران فلسفه و تحصيل 
آن، امري نامطلوب و محكوم به كفر و فساد بود! ضمن اينكه 
مي گفتند: فلس��فه قديم منسوخ ش��ده و در دنياي امروز 
خريدار ندارد! مرحوم آيت اهلل حاج شيخ عبدالكريم حائري 


