آيتاهلل حاجآقا مصطفي
خميني ،فقيه جامع و حاضر در
پيادهروي اربعين

عبدالرحيم اباذري

چکيده
آيت اهلل حاج آقا مصطفي خميني ،فرزند فرهيخته حضرت امام خميني ،يکي از چهره هاي
علمي و برجس��ته حوزه علميه قم و نجف اس��ت که ش��خصيتي چند بُعدي دارد و گاهي
داراي ويژگي هاي متضاد اس��ت و اين برجس��تگي ها او را در جايگاهي بس ارزش��مند و
منحصر به فردي قرار داده و در ميان هم کس��وتان و هم درسان خويش ممتاز کرده است.
او در کنار درس و بحث علمي ،در نهضت اس�لامي ايران به رهبري والد خويش حضوري
متعهدانه داشت و گاهي در اوضاع دشوار ،جاي خالي پدر را پر مي کرد و حقيقتاً  -مطابق
فرمايش حضرت امام -اميد آينده اسالم بود و رحلتش از الطاف خفيه الهي که انقالب را
در مرحله اي سرنوشت ساز قرار داد و به پيروزي رسانيد .در اين مقاله عالوه بر شخصيت
علمي و اخالقي ،به پياده روي مس��تمر ايش��ان در ايام زيارتي امام حس��ين 7پرداخت
شده است.

کليدواژه ها :حاجآقا مصطفي خميني ،فقيه جامع ،پيادهروي کربال.
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تولد و ايام جواني
آقامصطفي خميني ،فرزند حاجآقا روحاهلل خميني ،در س��ال 1309شمس��ي در ش��هر قم
ديده به جهان گش��ود .او ايام کودکي و نوجواني را در دامن خانوادهاي روحاني س��پري کرد؛
خانوادهاي که در تمام ابعاد زندگي از هر گونه افراط و تفريط دوري ميجس��تند و همواره در
صراط مستقيم حرکت ميکردند و بر فرزندان سخت گيري نميکردند( .قادري ،1394 ،ج ،1ص.)259
مصطفي در دوران کودکي بسيار کمحرف بود و ظاهراً نميتوانست بعضي لغات و کلمات

را درس��ت و کامل ادا کند؛ چنان که موجب نگراني والدين هم ش��ده بود .اما وقتي در ش��ش
س��الگي به مکتبخانه رفت ،هنوز يکي دو هفته نگذشته بود که او سالهاي پيشين را جبران
کرد و مرتب از مادر و ديگران سؤال درسي ميپرسيد (همانجا).
او در س��ال 1316شمس��ي وارد مدرسه موحدي قم ش��د و تا کالس سوم دبستان خوب
درس ميخوان��د و ب��ه حرف مادرش نيز گوش ميداد .اما از آن به بعد اغلب به دنبال بازي و
بازي  گوشي بود و چندان به درس و مشق دل نميداد؛ چنان که شبها خسته از بازي روزانه،
اندکي نان و پنير و چاي ميخورد و ميخوابيد( .همان ،1394 ،ج ،1ص.)271

او با همه بازيگوشيهايش در نهايت توانست در سال 1322شمسي تصديق ششم ابتدايي
را بگيرد؛ اما به دليل شيطنتهاي دوران نوجواني به ادامه درس و رفتن به دبيرستان عالقهاي
نش��ان نميداد .از س��وي ديگر به دليل فضاي حاکم آن روز ،خانوادهاي متدين از فرس��تادن
فرزندان خود به دبيرستان امتناع ميکردند و آن را قبيح ميدانستند .از اين رو پدر توصيه کرد
که مصطفي درس طلبگي را شروع کند (همانجا).
چگونگي ورود به حوزه
مصطفي در همين س��ال به سفارش پدر وارد حوزه شد؛ درابتدا او تمايل چنداني به ادامه
تحصيل نداش��ت؛ اما ناگهان تحولي در وجودش رخ داد و در مدت کوتاهي به پيشرفتهاي
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چش��مگيري دس��ت يافت؛ به گونهاي که از جانب پدر اجازه يافت در درسهاي خصوصي
فلسفه ايشان نيز حاضر شود .به قول يکي از دوستانش« :آقا مصطفي تلفيقي از موتور ديزلي و

جت است :شروع ُکندي دارد و بايد خيلي هندل بزني تا روشن شود؛ اما وقتي دور ميگيرد،
از جت هم تندتر ميرود و سرعتش مافوق صوت ميشود»( .همان ،1394 ،ج ،1ص.)342
وي در کنار درس و بحثهاي جدي ،ش��وخيها و خوشمش��ربيها و به عبارت ديگر
شيطنتهاي دوران جواني را همچنان داشت .آيتاهلل شيخعلي عراقچي همداني که از دوستان
و همدرسان وي بود ،در اين باره ميگويد:
حاج آقا مصطفي خيلي پر جنب و جوش بود و يک لحظه آرام نداش��ت .بس��يار
هم خوش مشرب و ش��وخ طبع بود .گاهي شوخي هاي خيلي خوشمزه اي داشت
و س��ر به سر بعضي افراد مي گذاش��ت؛ البته با رعايت کامل موازين شرعي که به
ِ
نوجواني آقا مصطفي،
حد افراط و اذيت و آزار نمي رس��يد .ظاهرًا در همان ايام
به حضرت امام گفته بودند که اين آقا مصطفاي ش��ما خيلي شيطنت مي کند .امام
فرموده بود« :هنوز به خودم نرس��يده اس��ت» ...ايامي که هنوز آقا مصطفي عمامه
نگذاش��ته بود ،يک پالتوي بلندي مي پوش��يد و حدود ش��انزده و هفده س��الش
بود [که] حضرت امام دس��تش را مي گرفت و با ه��م در نماز ظهر و عصر آقاي

زنجاني در مدرسه فيضيه ش��رکت مي کردند .امام صف اول مي ايستاد و معموالً
آقا مصطفي در صف هاي عقب و آخر بود .وس��ط نماز قصد فرادا مي کرد و زود
تمام مي کرد .آقا مصطفي حوصله اين کارها را نداش��ت .مي رفت مدرسه فيضيه
و دارالش��فا را زير رو مي کرد .همان شيطنت ها و بازي گوشي ها را انجام مي داد
و امور درس��ي و بحثي را نيز دنبال مي کرد .وقتي هم که نماز آقاي زنجاني تمام
مي ش��د و حضرت امام مي خواستند به منزل برگردند ،مي ديدند مصطفي نيست.
صدا مي کردند« :مصطفي ،مصطفي» ناگهان آقا مصطفي از حياط مدرسه دارالشفا
پيدايش مي شد و مي آمد .سپس حضرت امام مانند يک دوست ،دست مصطفي
را مي گرفت و با هم به منزل بازمي گش��تند . ...مرح��وم حاج آقا مصطفي از نظر
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هوش ،اس��تعداد واقعًا فوق العاده بود .گاهي مي گفت« :پدرم به من مي گويد :هر
چق��در بازي مي خواي ،تفريح و ش��ادي بکن ،ول��ي درس و بحث را هم خوب
بخ��وان» .خودش به من مي گفت« :من از غروب چهارش��نبه تا صبح ش��نبه ،طلبه

نيستم»؛ يعني اص ً
ال کتاب باز نمي کنم (عراقچي ،1389 ،ص .)183

آقامصطفي بعد از معمم ش��دن نيز از بازيگوشيها و کنجکاويهايش دست بردار نبود.
روزي م��ادرش به حرم حضرت معصومه 3مش��رف ميش��ود که ناگهان متوجه ميش��ود
پس��رش ،مصطفي ،روي سقف گلدسته حرم نشس��ته و از آنجا به ساختمانهاي اطراف نگاه
ميکند .او همان شب ماجرا را با حاجآقا روحاهلل در ميان ميگذارد .پدر بدون اينکه برخورد
منفي و س��لبي کند ،فقط لبخندي ميزند و شايد اين را بر کنجکاوي فرزندش حمل ميکند.
اما والدهاش بعداً به صورت خصوصي به وي متذکر ميشود که ديگر بزرگ و معمم شده و
نبايد چنين رفتاري از او سر بزند (قادري ،1394 ،ج ،1ص .)387او بعدها چگونگي باال رفتن به روي
گلدسته حرم را براي دوستان طلبهاش تعريف ميکرد و موجب تعجب آنان ميشد (کميته علمي،

 ،1376ج ،1ص249؛ رحيميان  ،1382،ص.)111
مصطفي به خاطر همين روحيه کنجکاوي به همراه دوس��تان طلبه ،گاهي به روس��تاهاي
اطراف قم و ش��هرهايي مانند کاشان ،محالت ،اصفهان ،ش��يراز ،مشهد ،تهران ،تبريز ،اردبيل،
خلخال ،اروميه و ...ميرفت و از مناطق و آثار اسالمي و باستاني آنها ديدن ميکرد؛ چنان که
در سال  1331شمسي که به همراه والدينش به شهر همدان رفته بود و روزي هم در باغ پدر
آيتاهلل عراقچي ميهمان بودند ،به گفته ايشان:

«آقا مصطفي اص ً
ال آرام و قرار نداشت ،خيلي کنجکاو و پرتحرک بود .لحظه اي

مي آمد مي نشس��ت ،بعد بلند مي شد و مي رفت تا همه جاي آن اطراف و حوالي
را ببيند .چند روزي که در همدان بود ،تمام باغ و باغات و در و ديوارهاي ش��هر
همدان را وجب مي کرد» (عراقچي ،1389 ،ص .)193

بعد از گذش��ت مدتي از تبعيد امام به ترکيه ،وقتي آقامصطفي هم دستگير شد و به ايشان
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ملحق گرديد ،در بدو ورود به اتاق پدر ،وي متوجه شد که امام در مدتي که آنجا بوده ،حتي
پرده اتاقش را کنار نزده است تا بيرون را ببيند .آقامصطفي فوري پردهها را کنار ميزند .ايشان
در آنجا هم مرتب بيرون ميرفت و از همه جاي منطقه بورس��ا ديدن ميکرد (رس��ولي محالتي،

 ،1383ص.)73
او در بازيه��ا و ورزشه��اي گوناگون همراه دوس��تان نيز حضور داش��ت و هرگز کم
نميآورد؛ از جمله در شنا مهارت ويژه داشت .يک سالي در مسابقات شنا در سطح شهر قم
ش��رکت کرد و رتبه اول آورد .در نجف هم وقتي با دوستان کنار شط کوفه ميرفت ،در شط
شنا ميکرد و چقدر زيبا و با حرکات ظريف و آرام روي آب ميايستاد و با ما صحبت ميکرد
(کميته علمي ،1376 ،ج ،1ص249؛ مهدوي کني ،1385 ،ص.)180
با همه اينها ،وقتي آقامصطفي وارد مسائل علمي و حوزوي ميشد يا رخدادهاي سياسي و
اجتماعي پيش ميآمد ،بسيار جدي در صحنه حاضر بود و از پس همه نيز به خوبي برميآمد؛
به طوري که آدم گاهي باورش نميشد که اين همان آقامصطفي است (عراقچي ،1389 ،ص.)263
اساتيد و مقام علمي
با توجه به اس��تعداد سرشاري که آقامصطفي داشت ،توانست در مدت پنج يا شش سال،
س��طوح متوس��ط و عالي حوزه را در محضر حضرات آيات :شيخمرتضي حائري ،عبدالجواد
اصفهاني ،مجاهد تبريزي ،سلطاني طباطبايي و شهيد صدوقي به اتمام برساند و به درس خارج
فقه و اصول آيات عظام :سيدمحمد حجت ،بروجردي ،محقق داماد ،سيدکاظم شريعتمداري
و والد معظم راه يابد و همچنين فلس��فه و عرف��ان را از محضر حضرات آيات :فکور يزدي،
عالمه طباطبايي ،رفيعي قزويني و والد معظم ،استفاده کند و قبل از سي سالگي جامع منقول
و معقول ش��ود و به مراتب اجتهاد نايل گردد (جمعي از پژوهش��گران ،1382 ،ج ،2ص774؛ کميته علمي،

 ،1376ج ،1ص.)107
آقامصطفي از مرحوم آيتاهلل بروجردي به صورت تلويحي و شفاهي اجازه اجتهاد گرفته
ب��ود .اما حاجآقا روحاهلل که به طور کلي در اجازه دادن س��ختگير بود ،در مورد فرزندش نيز
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بيشتر اين سختگيري را اعمال ميکرد .روزي او مسئلهاي را از پدر ميپرسد .حاجآقا روحاهلل
در جواب ميگويد« :مگر خودت مجتهد نيس��تي؟ چرا از من ميپرس��ي؟» در اين هنگام که
مادر مصطفي ناظر بر صحنه بود ،خطاب به ايشان ميگويد« :اگر مصطفي مجتهد است ،پس
چرا اجازه اجتهاد به او نميدهيد؟» پدر ميفرمايد« :اگر اجازه را براي اين ميخواهد که فردا
ادع��اي مرجعيت کند ،که اين کار را خودم هم نخواهم کرد» .در اين هنگام خانم ميپرس��د:
«پس شما مصطفي را مجتهد ميدانيد؟» ايشان در جواب ميفرمايد« :او خيلي وقت است که
قدرت اس��تنباط احکام را دارد .اما به احترام آيتاهلل بروجردي ،هرگز چيزي برايش نخواهم
نوشت» (قادري ،1394 ،ج ،1ص.)525
او در سال  1345شمسي که همراه والد از ترکيه به عراق تبعيد ،و در حوزه نجف مستقر
ش��د ،در آنجا ضمن تدريس س��طوح عالي و خارج ،و تعليم و تربيت ش��اگردان فاضل ،در
درس خارج آيات عظام :سيدمحس��ن حکيم ،سيدابوالقاس��م خويي ،سيدمحمود شاهرودي،
شيخحسين حلي ،ميرزاباقر زنجاني و ميرزاحسن بجنوردي حضور جدي و تحقيقي پيدا کرد.
محل درس وي ،مس��جد شيخ انصاري بود که پدرش هم در آنجا تدريس داشت (کميته علمي،

 ،1376ج ،1ص .)136به تعبير مرحوم آيتاهلل شيخمجتبي تهراني« :او در تدريس مثل عقاب اوج
ميگرفت و پرواز ميکرد و از پدرش هم اوجش بيشتر بود» (همان ،1376 ،ج ،1ص.)266
درباره اين بعد از ش��خصيت حاجآقا مصطفي به چند نکتهاي ميتوان به شرح زير اشاره
کرد:
 .1وي از همان اوائل حضور در مباحث علمي و حوزوي نوعي جس��ارت علمي و نبوغ
س��تودني از خود بروز داد و ضمن احترام به بزرگان و اس��توانههاي حوزه ،هرگز تحت تأثير
اف��کار و انديش��هها و مباني آنان قرار نگرفت و از روح اس��تقالل اجته��ادي خويش همواره
حراست کرد .حتي مطالب علمي بزرگاني مانند شيخ مرتضي انصاري ،ميرزاي ناييني ،آقاضيا
عراقي و آخوند خراساني را به راحتي نقد ميکرد .جالب توجه اينکه مباني والد معظم را هم
در رشتههاي گوناگون مورد نقد جدي قرار ميداد (همان ،1376 ،ج ،1ص102و .)109
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 .2آقامصطف��ي ،بر خ�لاف اغلب آقازادههاي ديگر ،به درس و بحث والد معظم بس��نده
نميک��رد؛ بلکه در درسهاي س��اير مراجع و ب��زرگان ،چه در قم و چ��ه در نجف ،حضور
مييافت؛ آن هم نه حضور تشريفاتي و تعارفي؛ بلکه حضور بسيار جدي و به انگيزه به دست

آوردن مطل��ب و نکته جديد .او مطالب اين اس��تادان را مورد نق��د قرار ميداد .کتاب دروس
االعالم و نقدها که حاوي مجموعه نقدهاي ايش��ان به مطالب اصولي و فقهي مراجع نجف

است ،بهترين شاهد بر اين مدعاست.
انگيزه وي در اين وادي به قدري قوي بود که بعضي مسائل و مشکالت ريز و درشت و
مقطعي هرگز نميتوانست مانع از حضور وي در درس بزرگان نجف و قم شود؛ از جمله با
اينکه اغلب نزديکان و اطرافيان بيت مرحوم آيتاهلل خويي نظر مثبتي به پدر ايشان نداشتند و
بعضيها به شدت با ايشان مخالف بودند ،اما حاجآقا مصطفي بياعتنا به اين امور و فقط براي
کسب علم و دانش در درس آن مرجع بزرگ حاضر ميشد (يادنامه ،1376 ،ص)298؛ همچنان که
به گفته بعضي از بزرگان ،در قم به درس آقاي شريعتمداري ميرفت و حتي در نماز جماعت
ايشان مرتب حاضر ميشد.
مرحوم آيتاهلل العظمي سيدمحمود شاهرودي از مراجع مورد احترام و از معمرين نجف
به ش��مار ميآمد و بيش از صد سال عمر داشت .شاگردانش نيز در سن هشتاد و نود سالگي
بودند .آن مرحوم بيان کندي داشت و اغلب شاگردان تازهوارد نميتوانستند از محضر علمي
ايش��ان بهرهمند شوند و درس ايش��ان در اين اواخر حالت تشريفاتي و تبرکي به خود گرفته
بود .اما حاجآقا مصطفي مصمم بود مدتي در درس ايش��ان هم به طور جدي حضور داش��ته
باشد .وقتي بعضي دوستان از علت آن پرسيده بودند ،در جواب گفته بود« :گاهي در البهالي
سرفههاي آقاي شاهرودي يک نکته دقيق و ظريف ،نو و جالبي پيدا ميشود که براي من بسيار
مفيد است» (همان ،1376 ،ص.)300
 .3آقامصطفي از نظر نقد مباني استاد ،ميان پدر و غير پدر فرقي نميگذاشت .او در درس
مراجع و اساتيد حاضر ميشد و مباني آن بزرگان را در درس والد خود و در مقابل مباني ايشان
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مطرح ميکرد و از آنها دفاع مينمود و بر مباني پدر اشکال و ايراد وارد ميکرد (قادري،1376 ،

ج ،1ص .)469اين موضوع از پديدههاي نادر حوزوي است که شايد بينظير يا حداقل کم نظير
باشد .او در درس پدرش بسيار جديتر از آن بود که بتوان به اين راحتي وي را قانع ساخت.
آيتاهلل عراقچي در اين باره ميگويد:
يکي از مستش��کلين رس��مي درس امام ،مرحوم حاج آقا مصطفي بود .پدر و پسر
خيل��ي بلند با هم ج��ر و بحث مي کردن��د .گاهي حضرت ام��ام او را به توپ و
تش��ر مي بس��تند .حاج آقا مصطفي چون پسرش��ان بود ،گاهي رعايت حال آقا را
نمي کرد .ايش��ان مرد ماليي بود؛ جزو نخبگان از شاگردان امام بود؛ صاحب نظر
بود .آن وقت حضرت امام بيشتر به آقا مصطفي مي توپيدند .بعضي اوقات چندين
بار اش��کال و جواب ها رد و بدل مي ش��د [و] در نهايت آق��ا با يک حالت تندي

طلبگي که خيلي هم ش��يرين و مليح بود ،مي گفتند« :اِ اِ اِ ،چه خبره؟ بس اس��ت
ديگه!» (عراقچي ،1389 ،ص .)175

 .4حاجآق��ا مصطفي با مکتبها و مش��ربهاي حوزههاي نجف ،س��امرا ،قم و اصفهان
آش��نايي کامل داش��ت و ميتوان گفت که به همه آنها اشراف الزم را هم داشت؛ چون ايشان
در درس آيتاهلل بروجردي ش��رکت ميکرد و همچنين از طريق آيتاهلل شيخمرتضي حائري
با مش��رب مؤس��س حوزه ،مرحوم آيتاهلل ش��يخعبدالکريم حائري بيگانه نبود .هر دوي اين
بزرگواران (آيات عظام بروجردي و مؤس��س) از ش��اگردان مرحوم ميرزاي شيرازي در سامرا
بودند و مشرب سامرايي داشتند؛ چنان که قبل آن ،آقاي بروجردي در حوزه اصفهان هم مدتي
محضر بزرگان آن حوزه را درک کرده بودند و مشرب حوزه اصفهان را هم به همراه داشتند.
از سوي ديگر حاج آقامصطفي به دليل حضور در درس مراجع نجف با مکتب اساتين اين
حوزه ،مانند ميرزاي ناييني ،آقاضياء عراقي ،کمپاني اصفهاني و آخوند خراساني هم آشنا شده
بود؛ زيرا مراجع آن زمان همه از شاگردان اين بزرگان به شمار ميآمدند .قبل از همه آنها مشرب
حوزه قم را هم در آستين خود داشت واز پدر بهره برده بود (کميته علمي ،1376 ،ج ،1ص.)267
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همين اشراف و توانايي ،سبب شد که آقامصطفي گاهي در جلسات درسي و گعدههايي که
در بيوت آقايان در نجف مرس��وم بود ،همه اين مشربها را با نقد جدي به چالش ميکشيد؛
چنان که بس��ياري از ب��زرگان از نقدهاي او بهرههاي ف��راوان ميبردند .حتي مرحوم آيتاهلل

آقا  ميرزا حسن بجنوردي ،صاحب القواعد الفقهيه به اين حقيقت تصريح کرده بود که «من از
ايشان استفاده ميکنم» (همان ،ج ،2ص.)123
ارتباط با افراد متفاوت
در جامعاالط��راف بودن حاج آقامصطفي ،همين بس که وي عالوه بر داش��تن اس��اتيد با
مش��ربها و گرايشهاي متفاوت در درس و بحثهاي حوزوي ،در فعاليتهاي سياس��ي و
اجتماعي نيز با افراد و اشخاص گوناگون و داراي افکار و انديشههاي متفاوت و گاهي متضاد،
ارتباط نزديک و ناگسستني داشت و از ظرفيتهاي علمي ،سياسي و اجتماعي هر کدام از آنان
به نفع اسالم و انقالب بهره ميبرد.
نگارنده بارها از حضرت آيتاهلل شيخ محمد ابراهيم جناتي شنيده است که نقل ميکرد:
ايامي که آيت اهلل خميني در نجف حضور داش��تند ،بعضي از علماي ايران گاهي
به ايشان نامه اي مي نوشتند و استفتائاتي مطرح مي کردند .اما در ميان راه ،ساواک
اي��ن نامه ها را پاره ،يا توقيف و بايگاني مي کرد و مانع از رس��يدن آنها به مقصد
مي ش��د .يک روز حاج آقا مصطفي به من پيش��نهاد کرد که اگ��ر قبول کنم ،به
دوستانش��ان در ايران س��فارش کنند که نامه ها و اس��تفتائات به نام من پس��ت ،و
به نجف ارس��ال شود؛ چون من انقالبي نبودم و س��اواک آن حساسيت را به من
نداش��ت .با موافقت من ،اين کارها مدت ها ادامه داشت و نامه ها به آدرس منزل
بنده مي آمد و من جواب اس��تفتائات را از ايش��ان مي گرفتم و به آدرس صاحبان
نامه ها مي فرستادم.

حاجآقا مصطفي از سويي با شخصيتهاي بارز اخالقي ،مانند مرحوم آيتاهلل بهاءالديني،
يا شخصيتهاي عرفاني ،مانند شيخعباس قوچاني ،کشميري و هرندي مانوس بود (همان ،ج1
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،ص .)243از طرف ديگر با اشخاصي همچون سيدجالل آشتياني ،شيخعلي تهراني که در رديف
فالس��فه و حکما بودند ،مراوده علمي داشت .در کنار آن با فضالي انقالبي مثل حجج اسالم
سيدمحمود دعايي ،سيدحميد روحاني و ...هم در ارتباط بود .حتي با افراد زيادي هم که اص ً
ال

آيتاهلل خميني را قبول نداش��تند و به قولي ضد انقالب بودند نيز مرتبط ميشد و از ظرفيت
همه آنها براي تکميل شخصيت علمي خود و تحکيم روابط اجتماعي و سياسي پدر استفاده
ميکرد؛ مانند ش��يخنصراهلل خلخالي که به ش��خص امام عالقه داش��ت ،ولي به انقالب هيچ
اعتقادي نداشت ،يا مانند سيدمحمد رضا اشکوري و سيدعلي خلخالي و ...که گرايش خاصي
نداشتند ،اما هميشه با وي مانوس بودند (خاتم يزدي ،1381،ص147 -146؛ سمامي ،1384 ،ص.)115
مرحوم آيتاهلل شيخصادق خلخالي و آيتاهلل شيخمحمد صادقي تهراني از جمله فضاليي
بودند که حاجآقا مصطفي با آنها مرادوه علمي داشت؛ همان طوري که افرادي مثل سيدصادق
طباطبايي ،جاللالدين فارس��ي ،علي جنتي ،شهيد محمد منتظري ،صادق قطبزاده ،داريوش
فروهر و ...با وي مرتبط بودند و مس��ائل انجمنهاي اس�لامي دانشجويان خارج از کشور از
طريق آنان پيگيري ميشد .به طور کلي او هم با آدمهاي گوشهنشين و گمنام و عارفمسلک
رفيق بود و هم با آدمهاي اجتماعي ،سياسي ،انقالبي و اهل گعده ،نشست و برخاست داشت
(کميته علمي ،1376 ،ج ،1ص 250و ج ،2ص128؛ دعايي ،1387 ،ص .)184او با سران عشاير و اقوام عرب
در نجف ارتباط صميمي داش��ت ،در مراس��م ديني و مذهبي و به خصوص مراسم شبهاي
ماه رمضان آنان حاضر ميش��د و تا س��حر آنها را همراهي ميکرد و با خواندن اشعار عربي با
مضمون عالي ،مجلس آنان را گرمي ميبخش��يد؛ چون معروف اس��ت که عربها به اشعار با
ادبيات قوي عالقمند هستند (خاتم يزدي ،1381 ،ص.)152
عالوه بر اينها ،آثار علمي و يادداشتهاي تحقيقي اين عالم پرتالش نيز از جامع االطراف

و االضداد بودن ايش��ان حکايت دارد :کتاب البيع در سه جلد ،مکاسب المحرمه در دو جلد،

مبحث اجازه ،مستند تحرير الوسيله ،تعليقهاي بر عروه الوثقي ،تحقيقي در باب نکاح ،حواشي

بر وس��يلة النجاة سيدابوالحس��ن اصفهاني که همه اينها در فقه استداللي در دورههاي متعدد
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تحقيق و تاليف ش��ده است ،از طرفي کتاب االصول ،تقريرات في االصول که شامل مباحث
اصول فقه است ،همچنين تفسير القران الکريم در چهار جلد که به گفته خود به سبک و روش
آلوسي نگاشته و البته ناتمام است ،از سوي ديگر حواشي و تعليقات ايشان بر کتابهاي اسفار،

ش��رح هداي��ه و مبدا و معاد مالصدرا و در کنار آن تطبي��ق علم هيئت جديد بر هيئت نجوم
اس�لامي ،تحقيق در علم رجال و تراجم و ش��رح حال ائمه معصومين :که مجموع اينها به
چهل عنوان ميرسد.
ارتباط عميق با توده مردم
در ميان علما و فقهاي ش��يعه کم و بيش افرادي بودند و هستند که ارتباط مردمي چنداني
نداشتند و ندارند و شبانه روز به درس و بحث و تحقيق مشغولاند ،يعني به همان اندازه که
به فعاليتهاي علمي و تحقيقي خود افزودهاند ،فاصلهش��ان از مردم بيش��تر شده است و البته
بس��ياري هم بودند که با همه اشتغاالت علمي ،ارتباطش��ان با مردم قطع نشده است .مرحوم
حاجآق��ا مصطفي اگر چ��ه از گروه دوم بود ،اما جنس ،عمق و ش��عاع ارتباط وي با مردم به
گونهاي ،کم نظير و گاهي بينظير و شگفتانگيز بود.
او وقتي با توده مردم مواجه ميشد ،هيچ کسي احساس نميکرد که وي فرزند مرجع تقليد
يا عالمي صاحبنظر در علوم و فنون مختلف است؛ بلکه او را از جنس خود ميدانستند؛ زيرا
حاجآقا مصطفي هنگام مواجه با مردم ،آنقدر خودش را پايين ميآورد و در س��طح کوچه و
بازار نشان ميداد که آنها به راحتي ميتوانستند با وي ارتباط برقرار کنند.
مرحوم آيتاهلل سيدمحمدباقر موسوي همداني ،مترجم تفسير الميزان در اين باره ميگويد:
ي��ک روز (در اواخر دهه س��ي) با مرحوم آيت اهلل حاج آقا مصطفي در مس��جد
جامع همدان ديدار کردم .معلوم ش��د اثاثيه مورد نياز امام را که در آن وقت در
اطراف همدان بود ،به همدان آورده است .ايشان را به منزل بردم؛ سپس به طرف
عباس آباد همدان حرکت کرديم .وقتي مي خواس��تيم از بيراهه به باالي تپه هاي
عباس آب��اد برويم ،من او را به بيراهه راهنمايي کردم .آقا مصطفي پرس��يد« :چرا
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از بيراه��ه برويم؟» گفتم« :در راه اصلي چن��د قهوه خانه وجود دارد و معموالً در
آنجا افراد نابابي هس��تند که صالح نيس��ت ما از آنجا عبور کنيم و با آنها مواجه
ش��ويم» .آقا مصطفي بدون توجه به حرف بنده از همان راه اصلي حرکت کرد و
من هم همراه او بودم .وقتي به جلو يکي از قهوه خانه ها رسيديم ،ناگاه ديدم تمام
جمعيت حاضر در آنجا نزد حاج آقا مصطفي آمدند و دست ايشان را بوسيدند و
خيلي به ايشان احترام نمودند.

بعد با تعجب از ايشان پرسيدم« :چنين صحنهاي را تا به حال نديده بودم .اينها شما را از
کجا ميشناسند؟» حاجآقا مصطفي فرمود« :ما ديروز وقتي از قم به همدان رسيديم و به اتفاق
آقاي لواساني و آقاي مرواريد به اينجا آمديم ،وقتي من جلوقهوهخانه رسيدم ،جمعيتي را در
آنجا ديدم که مشغول عيش و نوش هستند .با صداي بلند قهوهچي را صدا زدم .گفتم :فالني!
��رق داري؟ همه حاضران تعجب کردند که يک روحاني از عرق ميپرس��د! همه حاضران
َع َ

قهوهچي را تشويق کردند که بگو :دارم .سرانجام او جواب داد که دارم حاجآقا بفرماييد .من
گفت��م :پس کتت را بپوش که س��رما نخوري .منظورم عرق بدن��ش بود .با همين يک کلمه و
برخورد مناس��ب ،اين آقايان به دور من جمع شده و به من لطف و محبت و احترام ميکنند»
(جمعي از نويسندگان ،1382 ،ج ،15ص.)257

بيش��تر علما و روحانيون ،وقتي در چنين موقعيتي قرار ميگيرند ،معموالً موضع منفي و

سلبي اتخاذ ميکنند و زبان به نکوهش و نصيحت ميگشايند يا بيراهه را به راه اصلي ترجيح
ميدهند و خودشان را راحت ميکنند .اما هنر حاجآقا مصطفي اين بود که در اين گونه موارد،
هميشه موضع ايجابي ميگرفت و راه اصلي را مقدم ميداشت .اين گونه روشها اگرچه در
ظاه��ر عادي و س��طحي و کماهميت به نظر ميآيد ،براي عال��م ديني و مجتهدي که تعليم و
تربيت جامعه را بر عهده دارد ،بسيار سرنوشتساز خواهد شد که البته اين برخوردها در سيره
امامان معصوم :ريشه دارد و نمونههاي فراواني از آنها در جاي خود نقل شده است.
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حضور مستمر در پيادهروي اربعين
در ايام زيارتي امام حس��ين ،7مانند اربعين ،عاشورا ،نيمه رجب و شعبان و روز عرفه ،که
مراس��م پي��ادهروي از نجف به کربال انجام ميگرفت ،حاجآقا مصطف��ي از اعضاي ثابت اين
کاروانها بود .در ميان اين کاروانها افراد پير ،جوان و ميان سال بسياري وجود داشتند و همه
از مراتب علمي و آقازاده بون ايش��ان آگاهي داش��تند ،اما هيچ کس احساس نميکرد که او بر
ديگران برتري دارد.
در مس��ير ،وقتي ش��ب ميش��د ،کاروان توقف ميکرد و هنگام استراحت ،دور هم جمع
ميش��دند و س��ؤاالت علمي درباره فقه ،اصول ،فلس��فه ،عرفان ،رجال ،تراجم و ...از ايشان
ميپرسيدند و حاجآقا مصطفي همه را از حفظ جواب ميداد( .فرهنگ زيارت ،ويژهنامه اربعين،1393 ،

ش  ،20-19ص .)159به قول بعضي دوستانش او در اين سفرها ،مثل مرحوم عالمه حلي ،مدرسه
سيار تشکيل ميداد و در مسافرتها اص ً
ال وقت را تلف نميکرد (کميته علمي ،1376 ،ج ،1ص.)332

از آنجا که او اشعار سعدي و حافظ و مولوي را حفظ بود ،در کنار برنامههاي علمي ،برا رفع
خستگي ،برنامه مشاعره برگزار ميکرد ،جوانان را به کشتي گرفتن و شنا کردن در شط فرات
تش��ويق ميکرد و به هر فردي که خوب از عهده آنها بر ميآمد ،جايزه ميداد و بدين ترتيب
همه را مجذوب خود ميساخت (همان ،1393 ،ص.)251
در يکي از اين پيادهرويها ،عربي که حاجآقا مصطفي را ميشناخت ،بسيار اصرار ميکرد
تا شب همه ميهمان وي باشند و در منزل او استراحت کنند؛ از سويي همراهان وي ،از جمله
مرحوم آقاي حليمي کاشاني که مسئوليت و مديريت کاروان را بر دوش داشت ،خيلي حرص
و جوش ميخورد که بايد شب حرکت کنيم و در غير اين صورت ،فردا نميتوانيم به مراسم
اربعين برسيم .اما حاجآقا مصطفي گفت:
خوب به مراس��م نرس��يم .مگر چه مي ش��ود؟ يک روز يا دو روز ديرتر و بعد از
اربعين مي رسيم .مگر چه اشکالي دارد؟ مهم اين است که اگر ما امشب بمانيم و
ميهمان اين آقا بشويم ،دل يک بنده خدا را شاد کرده ايم (ياد نامه ،1376 ،ص .)308
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شناخت صحيح وظايف
براي يک مجتهد و فقيه جامعاالطرافي مثل حاجآقا مصطفي بس��يار مهم اس��ت که هنگام
تزاحم دو موضوع واجب يا مستحب ،و يا تعارض ميان حقوقاهلل وحقوقالناس کدام يکي را
بايد انتخاب کند و درست هم انتخاب کند .گاهي مشاهده ميشود که بعضي براي انجام دادن
يک عمل مس��تحب مؤکد مثل زيارت حرم امام حس��ين 7در روز اربعين ،ناخودآگاه مرتکب

چند حرام ميش��وند؛ مث ً
ال فرد هنگام اخذ پاس��پورت و ويزا مرتب دروغ ميگويد و در ميان
س��فر ،حقوق همس��فرانش را رعايت نميکند ،يا وقتي ميخواهد نماز شب بخواند ،مزاحم
خواب ديگران ميش��ود ،براي اينکه به نماز اول وقت برسد ،ماشينش را در جلوي پارکينگ،
معازه و منزل ديگران پارک ميکند و مانع از رفت و آمد آنها ميشود و . ...در قاموس فقهي و
اجتهادي حاجآقا مصطفي همه اين اعمال مستحب در صورتي صحيح خواهد بود که با حقوق
مردم تزاحم نداشته باشد و او خود به مسئله ،دقت ميکرد.
اعتراف به خطا و درخواست پوزش
از جمله ويژگيهاي برجس��ته حاجآقا مصطفي که مورد غفلت قرار گرفته و تبيين نشده
است ،داشتن روحيه پذيرش خطاي خود و اعتراف به اشتباه در صورت ارتکاب به آن است،
اگر در موردي خطايي از او سر ميزد ،اين جرئت و شهامت را داشت که به راحتي آن را به
گ��ردن بگيرد و ضمن عذر خواهي ،در صدد جب��ران و تدارک آن بر آيد .در اين باره مرحوم
آيتاهلل بنيفضل خاطره جالبي توجهي دارد که مرور آن خالي از لطف نيست و از باب حسن
ختام ،تقديم خوانندگان ميگردد:
در اي��ام مرجعيت آيت اهلل بروجردي که من در مدرس��ه حجتي��ه کتاب معالم را
تدريس مي کردم ،مرحوم حاج آقا مصطفي با مرحوم حاج ش��يخ صادق خلخالي
و شيخ علي تهراني مي آمدند در يکي از سالن هاي حجتيه بحث علمي مي کردند.
گاهي بحث طلبگي اينها بسيار پر سر و صدا مي شد و براي طالب ساکن مدرسه
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مزاحمت ايجاد مي کرد .يکي از طالب به نام ش��يخ جعفر تبريزي که در نزديکي
محل بحث اينها حجره داش��ت براي من نقل مي کرد روزي به منزل امام رفتم و
در زدم .خود ايش��ان در را باز کرد .گفتم« :آقا عرضي دارم» .فرمود« :بفرماييد».
داخل ش��دم آقا مرا به اتاق راهنمايي کرد و فرمود« :ش��ما بفرماييد بنشينيد تا من
بيايم» .نشستم ومنتظر شدم ،دو ،سه دقيقه بعد ديدم حاج آقا روح اهلل ،درحالي که
س��يني چاي در دست دارد ،وارد اتاق ش��د چاي را با سيني جلوي من گذاشت،
بع��د فرمود« :چه کاري با من داش��تيد؟ بفرماييد» .عرض ک��ردم« :آقا آمده ام از
دس��ت آقا مصطفي به شما ش��کايت کنم» .آقا در جواب فرمود« :چون مصطفي
در خانه نيس��ت ،لطفًا شکايت تان را نگه داريد ،فردا همين موقع تشريف بياوريد
تا من به مصطفي هم بگويم در اينجا باش��د و در پيش او ش��کايت خود را عنوان
کنيد» .چايي را خوردم و اجازه خواس��ته ،بيرون آمدم .فردا همان ساعت به منزل
امام رفتم .ديدم آقا مصطفي هم حضور دارد .وقتي نشستم ،حضرت امام خودش
سخن را آغاز کرد و به آقا مصطفي فرمود« :اين آقا ديروز آمده بود .از تو شکايت
دارد .گفتم تشريف ببرد ،امروز بيايد تا تو هم اينجا باشي» بعد از من خواست که
ش��کايت خود را مطرح کنم .عرض کردم« :آقا اينها سه نفرند در مدرسه حجتيه
بحث مي کنند ،داد و قال به راه مي اندازند و مانع استراحت و مطالعه ما مي شوند.
نه تنها براي من ،بلکه براي س��اير طالب ساکن هم مزاحمت ايجاد مي کنند» .امام
درحالي که با دقت به حرف هاي من گوش مي داد ،وقتي س��خن من تمام ش��د،
رو ب��ه فرزندش کرد و فرمود« :مصطفي ،اين آقا صحيح مي گويد؟» آقا مصطفي
گفت« :بلي ،ما آنجا بحث داريم .طبعًا هم سر و صدا بلند مي شود .فرمايش ايشان
درس��ت اس��ت» .بعد حضرت امام فرمود« :از فردا يا بايد خيلي آرام بحث کنيد
يا جاي بحث را به جاي خل��وت ببريد؛ ولي مي دانم چون نمي توانيد آرام بحث
کنيد ،پس حتمًا محل بحث را عوض کنيد».آقا مصطفي گفت« :چش��م آقا .حتمًا
اين کار را مي کنيم» .از فردا ديگر مشکل حل شد و آنها به جاي ديگري رفتند.
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ش��يخ جعفر مي گفت :روزگار گذشت .آيت اهلل بروجردي به رحمت خدا رفت،
در س��ال  41انقالب آغاز ش��د و در پي آن ،امام به ترکيه و نجف تبعيد گرديد.
چند سال بعد به طور قاچاقي به زيارت عتبات عاليات مشرف شدم .يک روز در
صحن حرم اميرالمؤمنين ،علي 7براي اولين بار با حاج آقا مصطفي رو به رو شدم.
ذهنيت من اين بود که او مرا نمي شناس��د .يا اگر هم بشناس��د ،محل نمي گذارد.
ولي چون مرا ديد ،فوري جلو آمد ،سالم کرد و مرا به گرمي در آغوش گرفت
و ضمن احوالپرس��ي گفت« :کي آمديد؟» گفتم« :فالن روز» .گفت« :فردا ناهار،
منزل حاج آقا منتظر ش��ما هستم .حتمًا تشريف بياوريد» .بسيار غافلگير و متعجب
ش��دم .من کجا ،منزل امام کجا! از طرفي خوشحال بودم .او آدرس منزل امام را
داد .از هم جدا ش��ديم .فردا س��ر وقت خودم را به منزل امام رساندم .داخل خانه
ش��دم .ديدم به جز امام و فرزندش کسي در خانه نيست .سالم کردم  ...و نشستم.
آقا مصطفي خودش پذيرايي مي کرد .س��فره را پهن کرد .ديدم ناهار آبگوش��ت
اس��ت .مشغول صرف غذا شديم .در اين حال آقا مصطفي برگشت به امام گفت:
«حاج آقا ،اين آقا ش��يخ را مي شناس��يد؟» امام نيم نگاهي به من انداخت و فرمود:
«قيافه اش آشناست .فکر مي کنم يک جايي او را ديده ام ،ولي فراموش کرده ام».
آقا مصطفي گفت« :اين همان ش��يخي است که ما در مدرسه حجتيه قم مزاحم او
ش��ده بوديم و او پيش شما آمده و از دس��ت ما شکايت کرده بود .ديروز [او را]
در حرم ديدم و به ناهار دعوت کردم تا تش��ريف بياورد اينجا و در حضور ش��ما
مرا حالل بکند .من در آن وقت ايش��ان را خيلي اذيت کردم» .بعد رو به من کرد
و دوباره از من عذرخواهي نمود .من هم که غرق در عرق شرمندگي شده بودم؛
گفتم« :آقا جان ،اين چه فرمايش��ي است که مي فرماييد؟ حالل خوشتان باشد»...
(بني فضل ،1386 ،ص .)113
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