
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 نقش خاندان مدرسی در گسترش فرهنگ دینی

 )به قلم آیت اهلل سید محمد کاظم مدرسی دامت برکاته(

سابقه ی خاندان مدرسی با روحانیت و حوزه های علمیه و دانش های دینی شناخته می شود ؛ و از طرفی 

 ما بوده اند. روحانیت و حوزه های علمیه از دیر باز مولد فرهنگ در کشور

عمومی یافته ارزش و هنجار ها عموما از طریق روحانیت و حوزه های علمیه به جامعه تزریق شده است ؛ و جنبه 

 مده است.گاه جزئی از فرهنگ عامه مردم در آو آن

و کردار این قشر به عنوان جلو داران و دست کم معتمدان دینی مردم همواره در طول تاریخ حجت شرعی  گفتار

 سیره ی قابل قبول افراد جامعه بوده است. و

 ه در آموزه های دینی مردم داشته و برگرفته از متون روایی و حدیثی معتبر است.شالبته این ارتباط ری

السالم استفاده می شود  طالب علیهموحدین امیر المومنین علی بن ابیپایه و اساس این ارتباط از سخن مولی ال

 بد لک من حجج فی ارضک حجه علی خلقک یهدونهم الی دینک و یعلمونهم علمک کیال اللهم انه ال»که فرمود: 

 (1)«یتفرق اتباع اولیائک......

)) بار خدایا به ناچار حجت هایی در زمین تو باید که یکی پس از دیگری بر خلق تو وارد شوند تا آنان را به 

 پیروان اولیای تو پراکنده و نابود نگردند((دینت رهبری کنند ؛ و از دانشت به آن ها بیاموزند تا 

نور به  شکی نیست که حجت های واقعی و حقیقی خدا روی زمین انبیای عظام، اولیاء ایشان و ائمه اطهارند که 

ر شدند و منصوب خاص از طرف پروردگار هستند اما در زمان غیبت امام عصر خعلم واقعی و معرفت الهی مفت

عالمان بصیر دینی وارثان دین و حجت های حق از ناحیه امامان معصوم و حجت لشریف تعالی فرجه اهلل ال عج

 یهم السالم هستند.لغایب ع

الحکومه »در این رابطه روایات فراوانی با تعابیر گوناگونی وجود دارد که بخشی از آن را می توان در کتاب 

 دید.« االسالمیه فی احادث الشیعه االمامیه

 339؛ ص 1لسالمیه(؛جا -( الکافی )ط1)



های عالمان دینی را به  در ورودی خانه ی سزاوار است کوبه»در روایتی از امام علی علیه السالم آمده است که 

 «صدا در آوری تا از دانستنی های آنان بهره بگیری 

احیای  ه بهو جانشینان من کسانی هستند ک خلفا»علیه وآله( آمده است که  هللدر سخن دیگری از پیامبر)صلی ا

 «سنت من پرداخته و آن ها را به بندگان خدا آموزش می دهند

همانا عالمان دین وارثان انبیاء هستند چرا که » همچنین از امام صادق )علیه السالم( نقل است که فرمودند: 

 4« سود فراوانی برده است دسخنان انبیاء را به ارث برده و هر کس از آن ها بهره گیرآنان 

بنابراین هیچ تحلیلگر منصفی نمی تواند از نقش روحانیت و حوزه های علمیه و حتی رسانه ای چون منبر وعظ 

 و خطابه را در فرهنگ سازی جامعه چه گذشته چه حال منکر شود.

حانییت و حیوزه هیای ودر این میان خاندان مدرسیی کیه گفتیه شید؛ از دییر بیاز صیبشه وجودشیان در قالیب ر

گرفتیه اسیت ؛ و دارای شخصییت هیای برجسیته فرهنیگ سیاز بیوده انید از ایین قاعیده مسیتثنی علمیه شکل 

 نیست و بیا انیدت تفحیی مییدانی و تیاریخی ایین نقیش کیامال بیرای تحلییل گیران خبییر آشیکار میی شیود

السییالم( بییا چهییل نسییل بییه امییام مجتبی)علیه کهحییاج سیییدمحمد مدرسییی)والدگرامیم( هللمرحییوم آیییت ا

همیه در کسیوت روحانییت و مجتبیی علییه السیالم   ممیی فرمیود تمیامی اجیداد میا تیا امیا متصل میی شیود

 سازی جامعه بوده اند و هیچکدام سرمایه دار و حکومتی نبوده اند.فرهنگ 

هییا، شخصیییت هییای علمییی و روحییانی ، آثییار و خییدمات و بییاالخره تالیفییات و تحقیقییات گسییترده علییوم چهره

 نی بر مدعای فوق است.دینی در این خاندان گواه روش

تالیف و تحقیق وترجمه، شعر و ادب، قضاوت در فضاهای ،این خاندان با ابزار وعظ و خطابه ، تدریس ، تبلیغ 

مردمی و معنوی مساجد ، مدارس ، مجالس ، بازار ها و کتابخانه ها با ایفای نقش رهبری دینی ، مرز بانی از 

خره ، مقابله با تهاجم فرهنگی و باالافات ، تحریف ها تنقیی ها فرهنگ مستقل و اصیل دینی ، مبارزه با خر

هدایت معنوی و علمی جامعه به انتقال فرهنگ دینی و گسترش آن در جامعه همت گمارده که بخشی از آن را 

 کامال و مستند مشاهده کرد.« نجوم السرد» و نیز در کتاب« نسل نور»می توان در کتاب های 

حانییت در ارتبیاط بیوده و هسیتند طبعیا بیه صیورت فرهنیگ وم افیراد ایین خیانواده بیا رومیالبته از آنجا که ع

 هییا،حرفییه ای در عرصییه هییا حضییور پیییدا کییرده و عمییدتاا عقاییید، باورهییای اسییالمی، ارزش هییای دینییی، روش



و بییاالخره مناسییبات اجتمییاعی و فییردی شییهر و دیییار خییود را بییا هویییت  هییاآداب، الگییو هییای رفتییاری، نماد

 دینی تنظیم نموده اند.

 خمینی )ره( با توجه به:  مپس از پیروزی جمهوری اسالمی به رهبری اما

 درت شرایط اجتماعی و موقعیت زمانی .1

 ثر بودن حوزه علمیه از مشی علمی امام خمینی )ره( أمت .2

 نسبت به اندیشه و تشیع فقاهتی ناب فقر فرهنگی و اجتماعی کشور .3

 بیرون آمدن از حالت تقیه و فشار سیاسی  .4

 بیان ترویج حقایق دینی تشیع .5

و اسییتفاده از ظرفیییت بییاالی تصییرف اندیشییه اسییالمی شیییعی در مبنییای فکییری سکوالریسییتی  .6

 لیبرالیستی

حییاج سییید  جمعییی از برجسییتگان اییین خانییدان کییه شییاخی آنییان دو عییالم جلیییل القییدر حضییرت آیییت ا..

محمد مدرسیی و بیرادر ارجمندشیان آییت ا... حیاج سیید جیواد مدرسیی عیالوه بیر تیدریس و تبلییغ ، خطابیه 

هییای سیاسییی و اجتمییاعی گذاشییته و نقییش گسییترده ای را در ایجییاد فرهنییگ  لیف پییا در عرصییه میییدانأو تیی

 سیاست دینی که برگرفته از اندیشه ناب امام خمینی)ره( بود ایفا نمود.

ا بییرای روشیین شییدن گوشییه ای از نقییش دینییی و سیاسییی اییین دو عییالم برجسییته توجییه خواننییدگان در اینجیی

      محتیییرم را بیییه نامیییه وارده از یکیییی از نماینیییدگان دوره دوم و سیییوم مجلیییس شیییورای اسیییالمی بیییه نیییام 

 حجت السالم و المسلمین حاج شیخ حسن جعفری زید عزه جلب می کنم.

 به دستم رسیده اینگونه شروع می شود: 12/05/1394این نامه که در تاریخ 

 

 

 

 

 



 باسمه تعالی

 حاج سید محمد کاظم مدرسی هللسرور گرامی جناب آیت ا

 سالم علیکم 

حاج سید محمد مدرسی)ره(معطوف        هللیت اخاطراتم از مرحوم والد شما حضرت آنظر شریف را به یکی از 

 می دارم.

اما عاشق علم و دانش های حوزوی تا این که به ارشاد و  ،روستاییخوب به خاطر دارم که نوجوانی بودم 

ه نامبرده به علمیه یزد و طی نامه ای به وسیلابراهیم فاقعی عازم حوزه سید راهنمایی جناب حجت االسالم حاج 

 معرفی شدم. هللیت امرحوم آ

ی رفتم در طبقه ی پایین به مجرد رسیدن به مدرسه علمیه مصلی در معیت جناب آقای حاج محمد آقای صدر

مدرسه مصلی داخل مدرس در حالیکه آن بزرگوار مششول تدریس بودند که بعد ها متوجه شدم تدریس کتاب 

 لمعه بوده است.شرح 

معظم له به مجرد این کیه چشمانشیان بیه نوجیوان روسیتایی افتیاد بیه گونیه ای بنیده را تحوییل گرفتنید کیه 

نییدش را مییی کشیید نامییه را مطالعییه کردنیید و بییا مشخصییات بنییده آشیینا گویییا پییدری مهربییان انتظییار ورود فرز

راه افتیادیم بطیرف منیزل ییادم هسیت بنیده بیا آقیای صیدری در خیدمت آقیا  ؛شدند و فرمودند بیرویم منیزل

که منزل نزدیک مسیجد فیرط بیود وارد اتیاقی شیدیم کیه عیالمی بزرگیوار بیا چهیره ای نیورانی و آسیمانی بیر 

پیدا بیود کیه در اثیر کهولیت سین نمیی توانسیت از آنجیا برخییزد بیا ایین حیال بیه روی تشکچه ای نشسته و 

ما عنایت فرمود جعبیه ی شییرینی کیه در نزدییک دسیتش بیود پییش میا گذاشیت بعیدا فهمییدم کیه ایشیان 

 مدرسی است. هللحضرت آیت ا... میرزا سید احمد مدرسی پدر حضرت آیت ا

بیود کیه هنیوز وارد مصیلی نشیدم افتخیار حضیور در بییت عیالم برای این فرزند روستایی بسییار جیای تعجیب 

 حاج سید محمد مدرسی نصیب بنده شده. هللحاج سید احمد مدرسی و آیت ا هللربانی حضرت آیت ا

من که سخت دچیار تشیویش بیودم کیه آییا سیر گذشیت و آینیده ام چیه میی شیود. چنیان آرامشیی بیه مین 

مهربییان وارد شدم)آرامشییی تمییام بییر بنییده دسییت داد( گییوار و پییدری دسییت داد کییه دیییدم بییر سییروری بزر

 وسپس اجازه مرخصی گرفتم.



درسییت فییردا آن روز بییا آن همییه بزرگییواری بییا دسییت مبییارت خودشییان کتییاب جییامع المقییدماتی را کییه 

بنییده کوچییک تحویییل دادنیید و سییخت بییه آقییای صییدری سییفارش بنییده را  نخریییداری کییرده بودنیید بییه اییی

 فرمودند.

 می کردم انگار این جانب سالها در یزد زندگی کرده و کامال خودمانی هستم.از آن پس احساس 

ه آن هیا کیه در مدرسیه مصیلی زنیدگی میی کردنید بزرگیوار نسیبت بیه همیه طیالب بیه ویی  هر چند کیه آن

بنییده کوچییک از عنایییت خاصییی بییر  پییدری و سییروری مهربییان بودنیید ولییی نمییی دانییم چییرا و بییه چییه دلیییل

 ندانستم چرا؟خوردار بودم هنوز هم 

همیان میدرس در طولی نکشید که مدرس پیایین را کیه هرگیز بیه کسیی بعنیوان نشییمن نمیی دادنید بنیده را

 اسکان دادند و آن مدرس مدتی زیاد حجره مسکونی بنده بود و این خود عنایت بعد از عنایت بود.

بنییده پییول نیید عنایییت سییوم آنکییه تمییام کتییب درسییی بنییده را بدسییت خودشییان خریییداری و لطییف  مییی کرد

هیییچ کتییاب درسییی را تییا لمعییه نپییرداختم گویییا مییی دانسییتند در چییه زمییانی بنییده چییه کتییابی نیییاز دارم. 

 خودشان به دست مبارت می خریدند و  می آوردند.

شییریف شییرح لمعییه را بییرای بنییده خودشییان بعهییده گرفتنیید و در کنییار تییدریس کتییاب  کییهعنایییت چهییارم آن

     حیاج سیید جیواد مدرسیی هیم درس معیالم و حاشییه  هللضیرت آییت ابزرگوارشیان حاین همیه الطیاف بیرادر 

و سییپس قییوانین را بییر عهییده داشییتند و تییا در یییزد بییودم از الطییاف خاصییه اییین دو عییالم ربییانی  هللمییال عبیید ا

بهرمند بودم و آخرین لطف و عناییت آنکیه بیه مجیرد پییروزی انقیالب و در اولیین کاندییدا تیوری ایین جانیب 

رای نماینییدگی اهییالی شییهر بابییک در مجلییس شییورای اسییالمی اولییین اعالمیییه حمایییت از بنییده را اییین دو بیی

 سرور بزرگوار و دو آیت ربانی منتشر کردند.

                                                                                      

 .ارواح شریفشان با اجداد طاهرینشان محشور باد                                                              

     

 

 


