
 مقاله آیت اهلل حاج سید محمد کاظم مدرسی )دامت برکاته(

 (10/05/95) خاندان مدرسی با موضوع:

 جایگاه مردمی خاندان مدرسی 

بر اساس آموزه های قرآن و سنت، بعثت پیامبران از جمله پیامبر مکرم اسالم )ص( به منظور تربیت انسانها بوده است. این 

 تعدادی از روایات پیامبر )ص( و اهل بیت )علیهم السالم( کامال مشهود و ملموس است.مطلب در آیات متعددی از قرآن و 

از این رو در فرهنگ اسالمی، توجه به مردم و آحاد اجتماع جایگاه ویژه ای دارد؛ تا جایی که امیر مومنان علی )ع( برای انجام 

 خویش می فرماید:ماموریت الهی 

َلمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا َعلَى کِظَِّة وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُالَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ...»

ْنیَاکُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِْندِی مِْن عَفْطَِة ظَالِمٍ وَ لَا َسغَِب مَْظلُومٍ لَأَلَْقیُْت حَبَْلهَا َعلَى غَارِبِهَا َو لَسَقَْیتُ آخِرَ َها بِکَأْسِ أَوَّلِهَا وَ َلأَلْفَْیتُمْ دُ

)سوگند به شکافنده بذر آفریننده جان، اگر نبود حضور فشرده مردم برای بیعت، و عهدی که خدا از عالمان گرفته  «...1عَنْزٍ 

نگذارند، حتما افسار خالفت را ها می کردم و هرگز زیر بار است که بر شگمبارگی ستمگر و محرومّیت ستمدیده صحّه 

مسئولیت نمی رفتم و همانگونه که در آغاز، خالفت را وانهادم در پایان نیز می هشتم، و می دیدید این دنیایی که به آن می 

 نازید و دین بدان می بازید، در دیدگاه من از آب بینی ماده بزی بی ارزشتر است.(

 دیگری از امام می بینیم که می فرمایند:و یا در سخن 

وُكَ َلهُمْ وَ مَیُْلكَ مََعهُمْ وَ ْلیَکُنْ أَبْعَدَ رَِعیَِّتَك وَ إِنَّمَا عِمَادُ الدِّینِ وَ جِمَاعُ اْلمُسْلِِمینَ وَ اْلعُدَّةُ ِللْأَْعدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّةِ فَْلیَکُنْ صِغْ»...

 ...«2عِنْدََك أَطْلَُبهُمْ ِلمَعَاِیبِ النَّاسِ فَإِنَّ فِی النَّاسِ ُعیُوباً الْوَالِی أَحَقُّ مَنْ سَتَرَهَا مِْنكَ وَ أَْشنَأَهُمْ

)همانا ستون دین، و جمعیت مسلمانان، و مهیا شدگان برای جنگ با دشمن توده مردمندف پس باید توجه و میل تو به آنان 

و، و در شدّت کینه تو نسبت به او کسی باشد که در حق مردم عیب جوتر است، زیرا در باشد. باید دورترین رعیت تو از حریم ت

 مردم عیوبی هست که والی در پوشاندن آن عیوب از همه کس سزاوارتر است.(

خاندان مدرسی از آنجا که عموما در کسوت روحانیت بوده و روحانیت را نمایندگی و سفارت پیامبر )ص( و  اهل بیت )علیهم 

 سالم( می دیدند، نمی توانستند خود را جدای از مردم متدین و عالقه مند به فرهنگ ببینند.ال

د، پیوسته با مردم و اجتماع سر و کار نسالت و ماموریت خود، مردم را در متن می بینن روحانیت اصیل در راستای انجام رو چو

 د.نداشته و آن را برای خود یك اصل می بین

                                                             
 )معروف به شقشقیه( 3، خطبه 50نهج البالغه )صبحی صالح(، ص  - 1
 53، نامه 429نهج البالغه )صبحی صالح(، ص  - 2



 عمل به وظایف روحانیت در خاندان مدرسی 

 به طور کلی سه وظیفه مهم اجتماعی بر عهده روحانیت دیده می شود:   

 هدایت دینی یا آگاه سازی 

 هدایت سیاسی یا هشیار سازی 

 خدمات اجتماعی یا همراه سازی 

یت اعم از آنکه دینی یا سیاسی باشد شکی نیست که سه وظیفه در ارتباط با مردم و آمیخته با حضور مردم است؛ چرا که هدا

 و نیز خدمات اجتماعی باید در ارتباط با دیگران و عموما مردم باشد.

از این رو روحانیت بدون داشتن جایگاه اجتماعی و زیر ساخت های مردمی نمی تواند در انجام ماموریت خود موفقیت چندانی 

 را کسب کند.

از مساجد، حسینیه ها، مراکز علمی  و حوزوی، محفل های اجتماعی و باالخره  جایگاه های اصلی حضور روحانیت عبارتست

 آنچه که می تواند محل حضور توده های مردمی از بُعد دینی و فرهنگی به حساب آید.

 عالمان و روحانیون خاندان مدرسی عموما یا امام جماعت و جمعه بوده و یا در کسوت وعظ و خطابه و بیان احکام شرعی قرار

 تعلیم و تعلم پرداخته و یا به رتق و فتق امور اجتماعی می پرداختند.داشته و یا در مرکز علمی و حوزوی به 

که به خط خوش  1265اثر گران سنگ مرحوم عالمه سید محمد علی مدرسی متوفای  استفتاء و فتاوی کتاب وزین و ارزشمند

هجری قمری گردآوری و استنتاخ گردیدیه است و دربردارنده  1388مرحوم جدم آیت اهلل میرزا سید احمد مدرس متوفای 

داری و معاشرت اجتماعی دهها سوال و جواب فقهی با رویکرد های مردمی است؛ از دیگر نشانه های مردمی بودن و مردم

 عالمان این خاندان است.

تواضع و فروتنی برگرفته از سیره اجدادشان از عوامل مردمداری و سلوك مردمی عالمان این خاندان به شمار می رود. در 

وداری انقالب اسالمی حضور بزرگان این خاندان به ویژه آیتین جلیلتین حاج سید محمد مدرسی و حاج سید جواد مدرسی و جل

مردم در مواضع حساس این انقالب در استان یزد و اعتماد باالی مردم به ایشان و نیز دوران دفاع مقدس، همه و همه گویای 

 پایگاه مردمی این خاندان در میان مردم متدین به شمار می رود.

 جهت بیان معارف اهل بیت)علیهم السالم( توسط خاندان مدرسی تبلیغ و ارسال مبلغ 

مبلغ و حضور تبلیغی گسترده شخصیت های این خاندان از جمله مرحوم آیت اهلل حاج سید محمد مدرسی در شهر ها  ارسال

و روستاهای اطراف استان یزد و بعضا استان های همجوار و نقل خاطرات خوشِ مردم از این حضور، سند دیگری بر مردمی 

 بودن این خاندان و شخصیت های برجسته ایشان است.



ینجا الزم است به این نکته اشاره شود که مردم داری و اجتماعی بودن خاندان مدرسی با رعایت اصول و ضوابط شرعی در ا

 همراه بوده و این اصل هیچگاه مانع از امر به معروف و نهی از منکر ایشان در اجتماع نمی شد. 


