
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 کارکردها و آثار حضور مراجع معظم تقلید در استان ها

 )18/1/94(مورخ نوشته آیت اهللا سید محمد کاظم مدرسی 

 

 صاحب دلی به مدرسه آمد زخانقاه                                بشکست عهد صحبت اهل طریق را

 تا اختیار کردي از آن این فریق را                   گقتم میان عالم و عابد چه فرق بود           

 1گفت آن گلیم خویش بدر می برد ز موج                        وین جهد می کند که بگیرد غریق را

 یزد میزبان شخصیت برجسته جهان اسالم آیت اهللا جعفر سبحانی (دامت برکاته) به مدت دو روز بود. 1/12/1392در تاریخ 
و مکتب که به حق باید نام او را شیخ مفید زمان گذاشت همو که در عرصه هاي مختلف علمی  و دفاع از اسالم  شخصیتی

اهل بیت علیهم السالم داراي آثار و تالیفات گرانسنگی است؛ که موجب مباهات جهان اسالم و پیروان مکتب اهل بیت علیهم 
 السالم است.

اریخ، فقه، حدیث، اصول و ... چنان تبحري دارد که آثارش متون درسی حوزه هاي علمیه او به مانند شیخ مفید در علم کالم، ت
 و دانشگاه هاي برجسته جهان اسالم شده است.

امسال نیز به لطف الهی  و با عنایت امام عصر (عج) این خطه کویري و عالقه مند به علم و دانش میزبان چهره دیگر از 
ها در عرصه هاي علمی بلکه در عرصه هاي جهادي و بصیرتی از شاخص ترین شخصیت مرجعیت جهان تشیع است که نه تن

 هاي پیشرو حوزه هاي علممیه شیعه به شمار می رود.

او که از همان لحظه نخست حرکت امام خمینی (ره) خود را موظف به حضور در صحنه هاي انقالب اسالمی دید و در عصر 
و مردم شهر قم شکوائیه خود را به درب منزلش بردند و به هنگام مراجعت مورد بغض اساتید و طالب   1356نوزدهم دي ماه 

و کینه سرسپردگان نظام ستم شاهی قرار گرفتند و با تقدیم شهیدانی راه را براي پیروزي اسالم بر نظام کفر جهانی هموتر 
 نمودند.

کیان انقالب  و رهبري دید و از آن تاریخ به بعد با  خود را موظف به حضور در عرصه هاي دفاع از 88او که در جریان فتنه 
در مراکز استان ها و شهر هاي مختلف حضور پیدا کرد و  –هر از گاهی  –وجود مشغله هاي فراوان مرجعیتی و کهولت سن 

 به افشاگري نقشه هاي دشمنان علیه انقالب و جایگاه ارزشمند حبل المتین آن یعنی والیت فقیه پرداخت.

                                                             
 ۳۸گلستان سعدی حکایت  - ۱



ره نورانی و خدمات علمی و خداوند از آنان آیت اهللا العظمی نوري همدانی (دامت برکاته) است که همگان با جهایشان 
 اجتماعی  و فرهنگی شان آشنا هستند.

اما سوال اساسی اینجاست که حضور مراجع معظم تقلید و چهره هاي معنوي و علمی جهان شیعه در 
 رد؟استان ها و شهر ها چه آثار و برکاتی دا

پاسخ به این سوال انگاه روشن خواهد شد که جایگاه عالمان و فقیهان بصیر در نظام اجتماعی روشن شود. شکی نیست که 
و به عنوان نگهبانان مرزهاي فکري شیعه نمی گذارند تا وسوسه گران به افکار و اندیشه هاي  2علما پیشوایان جامعه هستند.

 4آنان امناي خدا، پیامبران و خلق بر  روي زمین هستند. 3ند.شیعیان یورش برند و بر آنها مسلط شو

 5خداوند از آنان عهد و پیمان گرفته است تا در برابر سیري ستمگر و گرسنگی ستمدیده آرام ننشینند و به آن رضایت ندهند.

او را مداوا و معالجه  از این رو پیامبر گرامی اسالم (ص) باید چونان پزشکی سیار باشد که هر جا بیماري دیده می شود
 6نماید.

با این همه از متون کهن اسالمی و آیات و روایات نورانی آثار و برکاتی براي حضور عالمان دین در میان مردم دیدیه می 
 شود که به برخی از آنها اشاره می شود:

مجالست و همنشینی با عالمان دین عبادتی است که موجب افزایش معرفت و توسعه ارزش  -1
 هاي دینی می شود. 

همنشینی با عالمان دین عبادت است و از حضرت علی (ع) روایت شده است  »7 مُجَالَسَۀُ اَلْعُلَمَاءِ عِبَادَةٌ  «رسول خدا فرمودند:
همنشینی با عالمان دین » 9 مُجَاَلسَۀُ اَلْأَخْیَارِ تُلْحِقُ اَلْأَشْرَارَ بِالْأَخْیَارِ «امام باقر (ع) می فرماید: » 8 یَادَةٌالْعُلَمَاءِ زِ مُجَالَسَۀُ «که فرمودند: 

باعث افزایش ارزش ها می شود؛ و همنشینی با نیکان سبب انقالب درونی براي جامعه و ملحق شدن آنان به خوبان 
 می شود.

از این رو مرحوم فیض کاشانی در روایتی نقل می کند خداي متعال نجات جمعی از انسان ها در روز قیامت جبرئیل را 
به سوي او می فرستد تا از او سوال کنند: آیا با عالمان دین همنشین بوده است؟ آیا عالمی از عالمان دین را دوست 

آیا در محلی که عالم دین سکونت و استراحت نموده، سکونت داشته است؟ آیا با عالمی سر سفره اي نشسته است؟ 

                                                             
 ۲۸۶۷۸کنزالعمال  - ۲
عَفَاِء ِشیعَتِنَا َو َعْن أَْن یَتََسلََّط عَلَْیِھْم عُلََماُء ِشیعَتِنَا ُمَرابِطُوَن فِی الثَّغِْر الَِّذي یَلِي إِْبِلیَس َو عَفَاِریتَھُ یَْمنَعُوھُْم عَِن الُْخُروجِ َعلَى ضُ قال الصادق (ع):  - ۳

 ).۱۷، ص۱، جق ۱۴۰۳، نشر مرتضی، مشھد، اإلحتجاج على أھل اللجاج، طبرسى، احمد بن على....( ِشیعَتُھُ َو النََّواِصبُ إِْبِلیُس َو 
 . ۲۸۶۷۵/۲۸۶۷۶/۲۸۶۷۱/۲۸۹۵۲ کنزالعمال - ٤
وا على ِكظَِّة ظاِلٍم، و ال َسغَبِ َمظلومٍ  - ٥  (خطبھ شقشقیھ) ۳طبھ ، خ۱٦ص: و ما أَخذَ ّ� ُ َعلَى العُلَماِء أن ال یُقارُّ
 مدذک طبیب دوار - ٦
 .۲۰۴. ص ۱بحار االنوار جلد  - ۷
 .۱۶۰. ص ۱بحارالنوار جلد - ۸
 ۱۹۷. ص ۷۱بحار االنوار جلد  - ۹



نموده است؟ آیا نام او شبیه عالمی از عالمان دین بوده است؟ آیا با کسانی دوست بوده است که آنان با عالمان دینی 
 و اگر بنده اي به یکی از این سواالت پاسخ مثبتی بدهد او اهل نجات خواهد بود. 10دوست بوده اند؟ 

 رامش در جامعه است.عالمان دین سبب امنیت و آحضور  -2

زکریا ابن آدم از عالمان برجسته دینی است؛ و از جاللت قدر او همین بس که امام هشتم (ع) مردم را براي درك مسائل 
 دینی به او ارجاع می دهند.

؛ حضرت فرمود: از این تصمیم در نظر مردم از اطرافیانم فاصله بگیرم«روزي زکریا خدمت امام رضا(ع) آمد و عرض کرد: 
بگذر، خداوند بوسیله تو بالها را از اطرافیانت دفع می کند همانطور که اهل بغداد را به خاطر موسی بن جعفر (ع) از بالها 

 11»محافظت می کند. 

ًۀ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَْهلِهَا أَذِلَّۀً قَالَتْ إِنَّ الْمُُلوكَ إِذَا دَخَُلوا قَْریَ «و این درست نقطه مقابل آیه قرآن است که می فرماید: 
و هر گاه ظالمان و ستمگران و ناشایستگان امت در اجتماع و شهري حضور یابند سبب فساد اجتماعی و زیر » یَفْعَُلونَ  وَکَذَلِکَ

 12رو کردن ارزش هاي دینی می شوند.

 روشن آنها تجلیل از مقام علمی پیشینیان و توجه جامعه به سابقه -3

جاي جاي ایران اسالمی مهد پرورش عالمان و اندیشمندان بزرگ اسالمی بوده و هست؛ مردم، بسیاري از خاطرات زیباي 
 عالمان و ارزش هاي حاکم بر زندگی آنان را از نسل هاي قبل شنیده و در دل دارند.

عنوان دارالعباده و دارالعلم شهره آفاق گردانیده  سکونت و حضور مجتهدان برجسته و عالملن وارسته اي که استان یزد را به
 از دیر باز خاطرات خوشی را براي مردم این دیار رقم زده است.

این مردم با چهره هاي برجسته علمی و معنوي شخصیت هایی چون حضرات آیات سید محمد کاظم طباطبایی یزدي 
میه قم)، حاج شیخ غالمرضا فقیه خراسانی، حاج شیخ (صاحب عروه)، حاج شیخ عبدالکریم حائري یزدي (موسس حوزه عل

اعرافی، مرتضی حائري یزدي، حاج شیخ محمود فرساد، شهید حاج شیخ محمد صدوقی، سید روح اهللا خاتمی، محمد ابراهیم 
سید عباس خاتم یزدي، حاج شیخ احمد و حاج شیخ جالل علومی و بزرگانی از خاندان رفیع علمی مدرسی چون حضرات 

حاج میر سید علی مدرسی لب خندقی، میرزا سید احمد مدرس، حاج سید محمد مدرسی، سید جواد مدرسی (رحمت اهللا  آیات
 علیهم) کم و بیش آشنایی داشته و دارند.

حضور مراجع معظم تقلید بار دیگر این چهره ها را تجسم بخشیده و سبب بازنگري مجدد و تجدید خاطرات خوش این مردم 
 هد و مردم دوستی و ارزش پروري آن عالمان در این دیار می شود.در عرصه هاي ز

                                                             
 .۱۱۹۵و  ۲/۱۹۴علم الیقین  - ۱۰
 .۸۷االختصاص  - ۱۱
 .۳۴سوره نمل آیھ  - ۱۲



 نظارت مستقیم بر حوزه هاي علمیه و پیگیري امور مهم فرهنگی استان -4

آشنایی مستقیم و نزدیک مراجع معظم تقلید به عنوان جلوداران فرهنگی و علمی کشور با پیشرفت ها و احیانا کمبودها و 
و تشویق و ترغیب اساتید، فضال و طالب خواهر و برادر این مراکز دینی و علمی نه تنها  معضالت حوزوي و فرهنگی استان

 سبب پویایی و رشد نیرو هاي موجود بلکه عامل مهم براي براي جلب و جذب جوانان به مراکز دینی و حوزوي خواهد شد.

ود با معضالت و نارسائی هاي فراوانی شکی نیست حوزه هاي علمیه استان یزد با همه موفقیت هاي که در آن دیده می ش
دست و پنجه نرم می کند و حضور مراحع معظم تقلید به همراه راهنمائیها و نفس هاي گرم آنان تداوم راه را براي دست 

 اندرکاران آسان نموده و سرعت می بخشد.

نفر از آنها برادر  1460به دارد؛ که طل 3858مرکز حوزوي خواهران جمعا  18مرکز حوزوي برادران و  12استان یزد با داشتن 
 نفر از آها خواهر هستند که هم اینک مشغول تحصیل و تحقیق و پژوهش هستند. 2398و 

بحمد اهللا   –این آمار در مقایسه با تعداد دانشگاه ها و دانشجویان رشته هاي مختلف در مقاطع تحصیلی گوناگون استان که 
بسیار اندك و ناچیز است. و این در  -ظام اسالمی از توسعه خوبی برخوردار شده استوبه برکت همت بلند مردم، خیران و ن

حالی است که از یک سو دشمنان با همه ابزارهاي پر سرعت  ونوین روز خود قصد تخریب باور هاي دینی را در نسل جوان 
و این می طلبد تا ا سنگینی می کند داشته  واز سوي دیگر بار اسالمیت نظام جمهوري اسالمی بر دوش روحانیت و حوزه ه

 به پاي توسعه اجتماعی و دانشگاهی، حوزه هاي علمیه هم توسعه یابد.

اما متاسفانه در مرکز استان نه تنها در طول سی سال گذشته توسعه نیافته بلکه روز به روز از امکانات حوزه علمیه کاسته 
 شده است.

ه کرد که در طول بیش از یک قرن اخیر در مرکز استان هیچ مدرسه جدیدیی یا در این رابطه باید به این حقیقت تلخ اشار
فضایی مناسب حوزوي تاسیس نگردیده و آن چه موجود است مربوط به ده ها سال قبل از پیروزي انقالي اسالمی بوده 

 است.

   یادآوري ارزش هاي انقالب اسالمی و توسعه بصیرت در جامعه دینی -5

باورند که انقالب اسالمی توانسته است افکار و اندیشه هاي ناب خود را در جهان و به ویژه مناطق  امروزه همگان بر این
 اطراف ایران اسالمی بگستراند.

این گسترش و نفوذ افکار از یک سو سبب بیداري اسالمی در ملت هاي مظلوم منظقه گردیده و از سوي دیگر منافع سلطه 
 .خطر انداخته استطلبان و دست نشاند گانشان را به 

از این رو همه کسانی که منافعاشان در معرض تهدید و خطر قرار گرفته است دست در دست هم قرار داده و با ابزارها و 
 ترفندهاي گوناگون در صدد محدود کردن اسالم اصیل و شعاع انقالب برآمده اند.



در جامعه توسعه دهند؛ و روابط آزاد بین افراد نامحرم، و  اینان در صددند تا با اصالت دادن به زندگی مجازي، غفلت زایی را
 حیا زدایی و نقض احکام شرعی را عادي سازي کنند.

با تبلیغ حس ناسیونالیستی و اشاعه فساد و بی بند و باري  و دعوت جانان به عرفان هاي کاذب، جامعه اسالمی را از درون 
 تهی کنند.

دینی به همراه برنامه هاي مفید و گسترده، بسیاري از این آثار را خنثی نموده، پیوند حضور پر رنگ مراجع و عالمان برجسته 
 مردم با دین و بصیرت دینی را که شاکله نظام اسالمی بوده و هست را مستحکم تر می نماید.   


