
  محمدرضا کائینی
 واپس�ین روز از م�اه ش�عبان هر س�ال، تداعی گر 
س�الروز رحل�ت سرسلس�له خطب�ای دینی عصر 
حاضر، یعنی زنده یاد حجت االس�ام والمس�لمین 
حاج ش�یخ محمدتقی فلس�فی اس�ت. ه�م از این 
روی و در نکوداش�ت تبلیغ مؤثر دین�ی و مبارزات 
سیاس�ی آن بزرگ، فراز هایی از کارنامه وی در این 
دو عرصه را ب�ه مدد روایت یاران و ش�اگردانش، به 
مرور نشس�ته ایم. ذکر این نکته نیز الزم اس�ت که 
مس�تندات این مقال، جملگ�ی برگزیده ش�ده از 
گفت و شنود ها و مقاالتی است که توسط یا با تأکید 
این قلم، تهیه شده اس�ت. امید آنکه تاریخ پژوهان 
معاصر و عموم عاقه مندان را مفی�د و مقبول آید. 

    
  کام فلس�فی درباره مس�ائل انق�اب، برای 

شهیدان مطهری و بهشتی، فصل الخطاب بود!
زنده یاد حجت االسالم والمسلمین عالمه علی دوانی، 
در زمره عالقه مندان و مراودان شادروان حجت االسالم 
والمسلمین حاج شیخ محمد تقی فلسفی بود. ارتباط 
این دو هنگامی رو به فزونی گذاشت که زنده یاد دوانی 
پس از سال ها اقامت و تحقیق و تألیف در شهر قم، رحل 
اقامت را به تهران آورد. او در آن دوره درباره بسیاری از 
شئون تحقیقی، تبلیغی و سیاسی خویش، با شادروان 
فلسفی به مشورت می نشست و منظر او را بسیار مهم 
قلمداد می کرد. عالمه دوانی در باب خاطرات خویش از 

این دوره چنین آورده است:
»مرحوم آقای فلسفی در فاصله خرداد 1342 تا بهمن 
1357، مث��ل دوره حی��ات مرح��وم آیت اهلل العظمی 
بروجردی -ک��ه در اختی��ار آن بزرگوار ب��ود-در تمام 
دوران نهضت اسالمی، در اختیار امام خمینی و انقالب 
اسالمی بود و سهم بسیار مهمی در پیشبرد و گسترش 
انقالب اسالمی و اهداف رهبری آن داشت. به گفته امام 
راحل، ایش��ان حقیقتاً زبان گویای اسالم و انقالب بود. 
خود بنده، چه ایامی که در قم بودم و چه هشت سال بعد 
-که از سال 1350 به تهران آمدم- هرگاه درباره انقالب 
به مسئله ای برمی خوردم که نیاز به تبادل نظر داشت، 

با ایشان، شهید مطهری و شهید بهشتی طرح می کردم 
و از آنها رهنمود می گرفت��م. مخصوصاً راهنمایی های 
مرحوم آقای فلسفی، بسیار کمکم کرد که هم به تألیف و 
تصنیف ادامه بدهم و هم به اصطالح، گزک به دست رژیم 
ندهم و آسیب نبینم! من گاهی همراه شهید مطهری یا 
شهید بهشتی یا هر دو، نزد آقای فلسفی می رفتیم و از 
تجربیات و رهنمودهای ایشان بهره مند  می شدیم. جالب 
اینجاست که آن دو بزرگوار هم به رهنمودهای مرحوم 
آقای فلسفی گوش می دادند و آنها را به کار می بستند. 
در یک کالم، نظرات مرحوم آقای فلسفی درباره مسائل 
روز انقالب، قول فصل و مالک عمل من و بس��یاری از 
وعاظ آن دوره و حتی آن دو بزرگوار بود. ایشان چندین 
بار و آخرین بار از سال 1350 تا 1357، ممنوع المنبر 
شدند. در آن ایام ایشان بسیار نگران بود که افرادی به 
منبر بروند که تأثیر خوبی روی مردم نداش��ته باشند! 
در سال 1351 بود که ایشان به من فرمود: » مجالسی 
اختصاصی داش��تم که حیفم می آید تعطیل ش��وند، 
نمی خواهم منبری  هایی که به منب��ری بودن معروف 
هستند، به جای من در این مجالس منبر بروند. از شما 
که تازه به ته��ران آمده اید و به نویس��ندگی و تألیف و 
تحقیق معروف هستید، می خواهم که در این مجالس 
مخصوص به جای من منبر بروید. خودم هم می آیم و 
در مجلس ش��رکت می کنم!« یکی از این مجالس در 
شب نیمه ماه مبارک رمضان، در مسجدالمصطفی در 
میدان حس��ن آباد بود و دیگری در شب نیمه شعبان. 
امام جماعت مس��جد المصطف��ی، خواه��رزاده آقای 
فلس��فی مرحوم حجت االسالم والمس��لمین حاج آقا 
مصطفی مس��جد جامعی، از ائمه جماعت سرشناس و 
فعال تهران بود. از سال  ها قبل رسم بود که در آن شب، 
بس��یاری از ائمه جماعات مس��اجد دیگر وعظ خود را 
تعطیل می کردند و برای استماع سخنان مرحوم آقای 
فلسفی، به این مسجد می آمدند. آن سال هم بر همین 
منوال عده زیادی آمده بودن��د و مجلس پرجمعیت و 
باابهتی بود. مرحوم آقای فلسفی هم آمده بود. سر وقت 
از ایش��ان اجازه گرفتم و منبر رفتم و با بیان حدیثی از 
امیرمؤمنان)ع(، درباره کاربرد عقل و غرایز، به تفصیل 

صحبت کردم. متوجه بودم که مرحوم آقای فلسفی، با 
دقت گوش می دهد و کاماًل راضی است. در پایان هم از 
آقای فلسفی به عنوان رئیس اهل منبر و خطیب نامی 
شرق و سخنور نابغه یاد کردم و گفتم: » در حضور سرآمد 
سخنوران عصر، زبان الکن و بیانم نارساست! « و از ارزش 
وجودی ایشان سخن گفتم و از اینکه مدتی است مردم 
از استماع س��خنان گرم و گیرای چنین عنصر ارزنده و 
بزرگی محروم هستند، بسیار اظهار تأسف کردم. وقتی 
از منبر پایین آم��دم، حاج آقا مصطف��ی و اغلب مردم 
بسیار تشویقم کردند و آفرین  ها گفتند! فردای آن روز 
از اداره ساواک خیابان میکده تلفن زدند و گفتند: چرا 
روی منبر این قدر از فلس��فی تعریف و تمجید کردی؟ 
مگر نمی دانس��تی ممنوع المنبر اس��ت؟ گفتم: انتظار 
داشتید به جای ایشان منبر بروم، ایشان هم در مجلس 
حضور داشته باشد و همه مردم هم ایشان را دیده باشند 
و نامی از ایش��ان نبرم؟ آیا مردم ای��ن کار مرا حمل بر 
بی ادبی نمی کردند و مورد اعتراض آنها واقع نمی شدم؟ 
مأمور ساواک گفت: چون بار اول است، به هشدار تلفنی 
اکتفا می کنیم، اما در صورت تکرار به س��اواک احضار 
خواهی شد، کاری به فلسفی نداشته باش! با این همه، 
یک بار دیگر هم در مجلس��ی، از تعطیلی منبر ایش��ان 
اظهار تأسف کردم که باز از ساواک به من زنگ زدند و 
احضارم کردند و م��ورد بازجویی قرار گرفتم! حیف که 
ساواک خیابان میکده در اوایل پیروزی انقالب، به دست 
ضدانقالب افتاد و مدارک و اس��ناد آن نابود شدند، واال 

حتما متن این بازجویی  ها در آنجا بود!« 
   »استیضاح ملی « در شب عاش�ورا، در حکم 

یک رفراندوم بود!
زنده یاد حجت االسالم والمسلمین حاج سید شجاعی، 
در زمره مبرز ترین ش��اگردان و تربیت یافتگان مکتب 
تبلیغی ش��ادروان فلس��فی بود. او اساس��اً با شناخت 
فلسفی، در مسیر وعظ و خطابه قرار گرفت و تا واپسین 
لحظات حیات، مجاورت خویش ب��ا آن بزرگ را ترک 
نکرد! ذهن و ضمیر شجاعی، مشحون از خاطرات نابی 
بود که از استاد به یادگار داشت. یادمان هایی که شمه ای 

از آن را در فصل ذیل آمده بیان داشته است:

حجت االسام والمسلمین سیداحمد 
خاتمی: »ایش�ان ب�ا ه�وش و درایت 
خاص�ی، به س�رعت س�طح س�واد و 
درک مخاطب�ان را تش�خیص می داد 
و بافاصل�ه موضوع و بیان خ�ود را به 
تناس�ب آنها تنظیم می کرد. به همین 
دلیل سطح و محتوای سخنان ایشان، 
در مجام�ع مختل�ف فرق می ک�رد. از 
ایشان درباره مسائل انقاب اسامی، 
چند س�خنرانی پرش�ور و آتشین به 
جا مانده که با ش�نیدن آنها، می توان 
حال و هوای آن روز ه�ا را درک کرد.« 
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جلوه هایی از سیره تبلیغی و مبارزات سیاسی زنده یاد
 حجت االسام والمسلمین محمدتقی فلسفی در آیینه روایت یاران

او معارف اجتماعی اسالم را
 به باالی منابر برد
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 زنده یاد دکتر عبدالحسین نوایي 
در آیینه روایت خویش

 »تاريخ پژوه«
 از خود مي گويد!

     شاهد توحیدي
اثري ک��ه ه��م اینک 
در معرفي آن س��خن 
م��ي رود، در زم��ره 
مجموع��ه خاطرات��ي 
اس��ت ک��ه از س��وي 
مؤسسه مطالعات تاریخ 
معاص��ر ای��ران تهیه و 
ب��ه ب��ازار نش��ر عرضه 
ش��ده اس��ت. مرتضي 
رس��ولي فر، محقق تاریخ معاصر ایران، تهیه این 
مجلد از مجموعه ف��وق آمده را بر عهده داش��ته 
و آن را براي انتش��ار آماده س��اخته است. وي در 
دیباچه این کتاب، در باب زندگي پرتکاپوي دکتر 
نوایي، چنین آورده است: »شادروان استاد دکتر 
عبدالحس��ین نوایي، بي گمان یکي از محققان و 
مورخان ش��اخص بود که نزدیک به 60 س��ال از 
عمرش را به تفحص در آثار و متون تاریخي و ادبي 
گذراند و آثار متنوعي در این زمینه، از شرح رجال 
حبیب السیر )1324( گرفته تا کتاب سه جلدي 
تاریخ ایران و جهان )1375(، نابینایان کاش��ان 
)1379( و مهد علی��ا )1383( و. . . را در کارنامه 
خدمات علمي و پژوهش��ي خود به جاي گذارد. 
داوري در م��ورد هر یک از آث��ار تاریخي و ادبي و 
همچنین ش��یوه تاریخ نگاري او، مستلزم بحثي 
مفصل است، اما آن طور که خودش مي گفت، در 
دوران جواني تحت تأثیر اوضاع آش��فته و هرج و 
مرج مطبوعاتي و بي ثباتي سیاس��ي دهه 1320 
خورشیدي، در مورد بعضي وقایع و شخصیت هاي 
تاریخي معاصر، دستخوش احساسات نسبتاً تند 
شده بود که البته بعدها با مطالعه بیشتر و مراجعه 
به اسناد نو یافته، به تعدیل گراییده بود. نگرش او 
به تاریخ ایران، نگرشي جامع و فراگیر بود و بیشتر 
آثار قدما و منابع تاریخي را دی��ده و خوانده بود و 
همیشه تأکید مي کرد: کسي که به این رشته وارد 
مي ش��ود، باید از کلیات تاریخ ایران آگاهي کافي 
داشته باش��د و تنها در این صورت مي تواند میان 

تحوالت و حوادث مختلف، ارتباط منطقي برقرار 
کند. با این همه و به رغم آنکه تألیفات متعدد و با 
ارزشي در تاریخ دوره صفویه به بعد، از خود به جا 
گذاش��ته بود، عالقه ویژه اي نسبت به شناخت و 
معرف��ي دوره قاجاریه از خود نش��ان مي داد. این 
توجه بیش��تر از آن جهت بود که دوره قاجاریه از 
نظر او، در نحوه زندگي و تفکر کنوني مردم ایران، 
چنان اثراتي به جاي گذاشت که هنوز باقیست. از 
میان اس��تادان و مورخان معاصر، به عباس اقبال 
آش��تیاني بیش از دیگران عالقه داش��ت و ارادت 
مي ورزید و او را به سبب احاطه اش به موضوعات 
تاریخي و نوع و روش تحقیق��ي اي که به ویژه در 
نوشتن کتاب ارزشمند خاندان نوبختي ارائه کرده 

بود، مي ستود.« 
رس��ولي پور در بخش دیگري از ای��ن مقدمه، در 
باب محتواي گفت وشنود مطول خویش یا دکتر 
نوایي، چنین آورده است:»گفت وگوي حاضر در 
فاصله دي ماه 1376 تا پایان فروردین 1377، در 
11 جلس��ه جمعاً به مدت نزدیک به 15 ساعت، 
در موضوع��ات خانوادگي، تحصیالت، مش��اغل، 
تعلیمات متوسطه و عالي، وزارت فرهنگ، استادان 
دانشس��راي عالي، مجله یادگار و عب��اس اقبال 
آش��تیاني، تقي زاده، تدوین کتاب هاي درس��ي، 
دیدگاه هاي تاریخ��ي او و... ب��وده و در دو بخش 
تنظیم شده اس��ت. بخش نخس��ت با عنوان » از 
مرارت روزگار تا مجل��ه یادگار« در ش��ماره 31 
فصلنامه تاریخ معاصر ایران )سال8، پاییز 1383( 
و بخش دوم با عنوان » از مجله یادگار تا چهره هاي 
ماندگار« در شماره 32 فصلنامه یاد شده ) سال8. 
زمستان 1384( چاپ شده است. دکتر نوایي در 
18 مهرماه 1383 و از س��وي سیماي جمهوري 
اس��المي، به عنوان یکي از چهره ه��اي ماندگار 
برگزیده شد. آن روز مصادف با تشییع پیکرش از 
مقابل بیمارستان توس به بهشت زهرا شد. او دو 
روز قبل از آن، در پي یک دوره طوالني بیماري در 

16 مهر 1383 دارفاني را وداع گفته بود.« 

»با نگاهی منصفانه، اگ��ر بخواهیم نقش افراد را در 
تقویت نهضت حضرت امام -ک��ه نهایتاً به پیروزی 
انقالب منجر ش��د- ارزیابی کنی��م، مرحوم آقای 
فلسفی قطعاً در کنار عده ای دیگر، در صف اول قرار 
می گیرد. ایشان در شهرس��تان های مختلف منبر 
رفت و فکر مردم را ساخت. درست است که مردم 
برای فهم و درک معارف دینی پ��ای منبر مرحوم 
فلس��فی می آمدند، اما در عین حال منتظر بودند 
ببینند که به دولت چه می گوید! روش��نگری  ها و 
افشاگری های مرحوم آقای فلس��فی -که بار ها به 
ممنوع المنبر شدن ایش��ان منجر شد-عالی  ترین 
نقشی بود که ایشان قبل از انقالب داشت. استیضاح 
دولت اسداهلل علم در مسجد آذربایجانی ها، کاماًل 
حکم یک رفراندوم را داش��ت. مقام معظم رهبری 
یک ب��ار فرمودند:» من یک وقت به ایش��ان گفتم: 
قریب 10 هزار نفر در آن مس��جد بودند و ایش��ان 
پاس��خ داده بود که من عدد نمی گویم، همین قدر 
می دانم که مس��جد و بازار و خیابان پر از جمعیت 
بود.« ایش��ان در آن منبر، دولت علم را اس��تیضاح 
کرد و مردم با گفتن » صحیح است، صحیح است « 
حرف هایش را تأیید کردن��د. در آن روز ها انتقاد از 
دولت و حکومت، جرئت می خواس��ت و کسانی که 
این جرئت را داش��تند، چند نفری بیشتر نبودند! 
با ای��ن اقدام متهوران��ه مرحوم فلس��فی، در دیوار 
نفوذ ناپذیر دول��ت، رخنه افت��اد و انقالبیون دل و 
جرئت جدیدی پی��دا کردند. تأثیر ای��ن رفتار در 
شرایط آن روز کشور، حکم یک انقالب را داشت و در 
زمره جرقه  هایی بود که آتش انقالب را برافروخت. 
مرحوم فلسفی انصافاً از کسانی بود که سهمی عالی، 

در مقاطع مختلف سیر انقالب داشت. 
آقای فلس��فی در عرصه علمی و اخالقی نیز یگانه 
بود. مهم  تری��ن ویژگی آن بزرگ��وار، این بود که به 
آنچه می گفت، عمل می ک��رد و فاصله ای بین قول 
و عملش نبود. در مجلسی که ایش��ان بود، غیبت 
ممنوع بود! یک ب��ار در دوره نوجوانی آمدم درباره 
کسی نکته ای بگویم. ایشان بالفاصله گفت: » نوکر 
امام حس��ین)ع(! چرا افش��ای راز کردی؟ « ایشان 
صفات انس��انی و اخالقیات کم نظیری داشت. در 
دوره طاغوت یک بار از زندان که آزاد ش��دم، در اثر 
سوء تغذیه در زندان، لکه سفیدی روی پیشانی من 
درست شده بود که چهار، پنج سال طول کشید تا 
معالجه شود! ایشان در طول این مدت، حتی یک بار 
هم از من نپرس��ید: این لکه چیس��ت؟ همه نکات 
اخالقی را، هم خوب دریافت کرده بود و هم خوب 
به آنها عمل می کرد. شرح حال و رموز موفقیت همه 
وعاظ را می دانست و با هر کس��ی، به اندازه فهم او 
حرف می زد و رفتار می کرد. س��رعت انتقال و فهم 
باالیی ک��ه در درک معانی آیات و روایات داش��ت، 
حیرت انگیز بود. یک وقت همه ما کس��انی که در 
محضرش بودیم، دریافت خ��ود را از یک آیه بیان 
 کردیم و آخر سر ایشان مطلبی را  گفت که از همه 
باالتر بود! وقتی مراجعه  کردی��م،  دیدیم آن نکات 
عالی را، نه از تفاس��یر معتبرکه با تدبر خودش در 
مفهوم آن آیه گفته اس��ت. خداوند به ایشان فهم و 
هوش سرشاری داده بود که مطالب را بسیار خوب و 
دقیق درک می کرد، به همین دلیل هم منبرهایش 

قوی و مفید بودند.« 
  او معارف دینی را چونان آب زالل در عمق 

جان مستمع می ریخت! 
حجت االسالم والمسلمین سید عبداهلل فاطمی نیا 
از دوران نوجوان��ی، در زمره مخاطبان تبلیغ دینی 
شادروان فلسفی بوده و از آن نکته ها آموخته است. 
او بعدها، از نزدیک با آن استاد سخن مراودت یافت و 
همین، موجب شناختی دقیق تر از آن بزرگ گشت. 
او در واپسین سالیان حیات فلسفی، توصیف رهبر 
معظم انقالب از کارنامه تبلیغی او را به ش��رح ذیل 

آمده، برای وی روایت نمود:
»مرحوم رضوان جایگاه ش��یخ الوعاظ و المبلغین، 
حجت االسالم و المسلمین آقای حاج شیخ محمد 
تقی فلسفی)اعلی  اهلل درجته (، در امر تبلیغ و نصرت 
دین الهی و نشر تعالیم اهل بیت  )صلوات اهلل علیهم (، 
به جایی رس��یده بود که بحق لق��ب » زبان گویای 
تشیع « بر او صادق بود. بیان پرقدرت و سحرگونه 
مرحوم آقای فلسفی، نیاز به توضیح ندارد. بنده در 
این مورد، تنها یک جمله از یکی از دانشمندان ادب 
عرب ذکر می کنم، جمله ای که با یک کتاب برابری 
دارد! آن دانشمند گفته است: بهترین سخن، سخنی 
است که در دل مخاطب، زودتر از گوش او جا گیرد! 
مقصود از این سخن، آن است که مخاطب، مقصود 
گوینده را راحت دریابد. مرحوم آقای فلس��فی به 
عنوان مثال اگر باغی را وصف می کرد، مس��تمع را 
برای لحظاتی به درون آن باغ می فرس��تاد! مطالب 
عالیه را با بیان بی نظیر خ��ود، چونان آب زالل در 
عمق جان و روان مستمع می ریخت! البته این گونه 
بیان، ذاتی است نه اکتسابی. به قول قدما: » جمیل 
غیراختیاری است.« تقدیر از آقای فلسفی در فقره 

وعظ و خطابه، از دو جهت است:
1- به کارگیری این موهبت به خدمت قرآن و اهل 

بیت)ع(
2- پرورش صحیح آن .

ما در این کش��ور، صاحب��ان بیان و قلم داش��تیم 
که س��ال  ها به عنوان » اس��تاد « بر م��ردم تحمیل 
شدند، نوشتند و حرف زدند، عمری زر اندوختند، 
مس��افرت  ها کردند و از رهگذر قریحه خدادادی، 
به هم��ه لذایذ دنی��ا دس��ت یافتند، ول��ی در اول 
کتاب هایشان، حتی یک عنوان »به نام خدا« دیده 
نشد! آنها به جای ش��کر و اهب العقول، دهن کجی 
کردند! اما مرحوم آقای فلس��فی )رضوان اهلل تعالی 
علیه (، به معارف شیعی و اسالمی، ادای دین کرد. 
آن بزرگوار در احادیث و تفاس��یر، مطالعات فراوان 
و دقیق داشت. در حدود سال 1344ش، ایشان در 
مس��جد فخریه در خیابان امیریه، چند شب منبر 
رفتند. مناسبت ایام در نظرم نیست. اجماالً موضوع 

بحثشان، مس��ئله معاد بود. راقم این سطور در آن 
وقت، جوان و در مجلس حاضر بود. ایشان حدیث 
عجیبی با یک بیان حیرت آور، در مورد برزخ بیان 
داش��تند. بنده پس از پایان صحب��ت، در نزدیکی 
منبر به خدمت ایشان رفتم و گفتم: حاج آقا مأخذ 
حدیثی که فرمودید، کجاس��ت؟ آن عالم بزرگوار 
با یک نش��اط و عنایت ویژه ای، به م��ن جواب داد 
و گفت: فردا س��اعت 4 بعدازظهر به من تلفن کن 
و در همانجا شماره تلفن را به من دادند. بنده رأس 
ساعت 4 روز مقرر، به ایشان زنگ زدم. ایشان تلفن 
را برداش��تند و جواب بنده را که مصدر و مأخذ آن 

حدیث بود، دادند. 
خاطره دیگر اینکه یک روز در محضر نورانی رهبر 
معظم انقالب، حضرت آی��ت اهلل خامنه ای )مدظله 
العالی( بودم. صحبت از وضع تبلیغ به میان آمد و به 
مناسبتی، ذکر خیری از مرحوم آقای فلسفی شد 
)در وقتی که آقای فلسفی در قید حیات بودند( رهبر 
معظم فرمودند: » آقای فلسفی اولین شخص است 
که مطالب اجتماعی اسالم را به باالی منابر برد!« در 
همان ایام، فقیر مرحوم فلسفی را در مجلسی دیدم 
و جمله مقام معظم رهبری را به ایشان گفتم. بدون 
اغراق  آن مرحوم پس از شنیدن آن جمله،  سرتاپا 

غرق ابتهاج و خشنودی شدند. 
  س�بک او به درازای نیم قرن، الهام بخش 

اصحاب خطابه و منبر بود
حجت االسالم والمسلمین سید احمد خاتمی امام 
جمعه کنونی تهران، در زمره ش��اگردان شادروان 
فلسفی در وعظ و خطابه است. او بارز ترین خصلت 
تبلیغی فلس��فی را توانایی فراوان در ایجاد ارتباط 
دوسویه و مفاهمه  آمیز با جوانان می داند، امری که 
امروزه فقدان آن، در زمره معضالت دس��تگاه های 

فرهنگی و تبلیغی کشور قرار دارد:
»ایشان در طول حداقل 50 سال، رئیس الخطبای 
کشور بود و س��بک و روش ایشان در خطابه، برای 
تمام خطبا الهام بخش بود. بی تردید خطابه هنری 
است که باید برای آن آموزش دید. خطیب برجسته 
کسی اس��ت که بتواند با فن خطابه اش ساعت  ها 
صحبت کن��د، بی آنک��ه مخاطب دچ��ار ماللت و 
خستگی ش��ود. مرحوم آقای فلسفی به تمامی، از 
این هنر برخوردار ب��ود. هرچند هیچ وقت طوالنی 
صحبت نمی کرد، اما به قدری زیبا سخن می گفت 
که ش��نونده را میخکوب می ک��رد و همه هوش و 
حواس مستمع را به خود جلب می کرد. متأسفانه 
برخی از خطبا فک��ر می کنند همین ک��ه بتوانند 
مجلس را گرم کنند، خطیب هستند، درحالی که 
خطابه هنر ظریفی است، که به اطالعات و معلومات 
و بیان فصیح و بالغت در س��خن نی��از دارد. بنده 
ناچیز اگر در فن خطابه حرفی برای گفتن داشته 
باشم، حاصل بهره های فراوانی است که از محضر 
ایش��ان برده ام. مرحوم آقای فلس��فی با مهارت و 
هنری وصف ناش��دنی، قرآن و احادیث را در قالبی 
ش��یرین برای جوانان بی��ان می ک��رد و به همین 
دلیل، منبرهای ایشان برای جوانان بسیار جذاب 
بودند. قب��ل از انق��الب جوانان زی��ادی بودند که 
تالش می کردند به هر ش��کل ممکن، خود را پای 
منبر ایشان برسانند. یکی از امتیازات مرحوم آقای 
فلس��فی، انتخاب کلمات و جم��الت و موضوعات 
متناسب با نیاز و فهم مخاطب بود. ایشان با هوش 
و درایت خاصی، به س��رعت سطح س��واد و درک 
مخاطبان را تش��خیص می داد و بالفاصله موضوع 
و بیان خود را به تناس��ب با آنه��ا تنظیم می کرد. 
به همین دلیل س��طح و محتوای سخنان ایشان، 
در مجامع مختلف فرق می کرد. از ایش��ان درباره 
مسائل انقالب اسالمی، چند س��خنرانی پرشور و 
آتشین به جا مانده که با شنیدن آنها، می توان حال 
و هوای آن روز ها را به درس��تی درک کرد. ایشان 
همیشه به این آیه شریفه: » و ما ارسلنا من رسول 
اال بلس��ان قومه؛ ما پیامبران را به زبان قومش��ان 
فرستادیم « اش��اره می کرد و می فرمود: امروز هم 
الزم است که زبان نس��ل جدید را یاد بگیریم و با 
همان زبان، مع��ارف قرآنی و احادی��ث و احکام را 
برایشان بیان کنیم و خود ایشان نیز از این هنر هم 
به تمامی برخوردار بود. یک خطیب اصیل، هرگز 
نباید جوگیر شود و از اصالت های خود دست بردارد. 
هنر انبیا -که مبلغان بزرگ دین بودند - این بود که 
تحت  تأثیر فضا و محیط قرار نمی گرفتند. مبلغان 
دینی هم باید از همین شیوه پیروی کنند تا بتوانند 

تأثیرگذار باشند. 
دو س��الی که در کالس خطابه ایش��ان ش��رکت 
می کردم، در زمره ش��یرین  ترین خاطرات زندگی 
من اس��ت. کس��انی که به این کالس می آمدند، 
چهره های برجسته خطابه بودند و در همان دوره 
هم، در شهرهای بزرگ منبر می رفتند و اجتماعات 
گرمی هم داش��تند. در ای��ن کالس، هر خطیبی 
که صحبت می کرد، مرحوم آقای فلس��فی از بقیه 
می پرسید که نقاط قوت و ضعف منبر او را بگویند. 
وقتی همه اشکاالت مطرح  می شدند، خود ایشان 
درباره اش��کاالت مطرح ش��ده، صحبت و داوری 
می کرد. بنده در آن جمع، کم سن و سال  ترین فرد 
بودم. یک بار به مناسبتی، اجتماع عظیمی در دفتر 
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم تشکیل شده بود. 
دیدم آقای فلس��فی دنبال بنده می گردد و اصرار 
می کند که باید در آن جمع دویست، سیصدنفری 
طلبه ها، من صحب��ت کنم! ایش��ان مانند پیامبر 
اس��الم)ص( و اهل بیت)ع(، به جوانان بها می داد 
و می فرمود: باید با جوانان به نیکی رفتار کرد. این 
رفتار مرحوم آقای فلسفی با بنده - که در آن روز 
طلبه جوانی بودم - بسیار شیرین و درس آموز بود. 
مرحوم آقای فلس��فی فصل جدیدی را در عرصه 
خطابه و منبر گش��ود که ویژگی های برجس��ته 
زیادی داشت. به اعتقاد من خطبا و مبلغین دینی، 
باید روش ایشان را الگو قرار بدهند و با استفاده از 

این شیوه، خطیب بپرورند.«

زنده یاد اس�تاد علی دوانی: »من گاهی 
همراه ش�هید مطهری یا شهید بهشتی 
یا هر دو، ن�زد آقای فلس�فی می رفتیم 
و از تجربی�ات و رهنموده�ای ایش�ان 
بهره مند  می ش�دیم. جالب اینجاس�ت 
ک�ه آن دو بزرگوار هم ب�ه رهنمودهای 
مرحوم آقای فلس�فی گوش می دادند و 
آنها را به کار می بس�تند. در یک کام، 
نظ�رات مرحوم آق�ای فلس�فی درباره 
مسائل روز انقاب اس�امی، قول فصل 
و م�اک عمل م�ن و بس�یاری از وعاظ 
آن دوره و حت�ی آن دو بزرگ�وار بود.« 

   زنده یاد دکتر عبدالحسین نوایي
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