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بررسی سیره علمی ،اخالقی عرفانی و سیاسی آیتاهلل شاهآبادی
حسین مروّتی

شریفآبادی 1

 1حوزه علمیه امام صادق علیهالسالم اردکان

چکیده
هر انسانی برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی نیازبه الگو دارد .بعد از معصومین علیهم السالم ،علما و دانشمندان از
بهترین ا لگوها برای طالبان علم و طالب حوزه های علمیه محسوب می شوند .بنابراین یکی از موثر ترین کارها در حوزه
های علمیه ،خواندن سیره علمای پیشین است  .آیت اهلل شاه آبادی یکی از بهترین الگوها ی علمی اخالقی و سیاسی در حوز
های علمیه محسوب می شود .ایشان در اصفهان چشم به جهان گشود .مقدمات علوم را نزد پدر و برادر بزرگشان اموخت  .بعد
از تالش فراوانی در  18سالگی به اجتهاد رسیدند بعد از اجتهاد نیز ایشان دست از اموختن علوم برنداشته به نجف رفته و در
درس علمای مشهور زمان علم ام وختند .ایشان شاگردان زیادی از جمله امام راحل (رحمه اهلل علیه )و ایت اهلل مرعشی نجفی
تربیت کردند .ایشان اثار زیادی برجای گذاشته اند از جمله شذرات المعارف ورشحات البحار و سرانجام 1328شمسی در تهران
در گذشتند.ایت اهلل شاه ابادی از جمله علمای اخالق بودند که از مسایل علمی روز غافل نبودند و همواره در مسایل سیاسی
اجتماعی در کنار مردم بودند و با حکومت های مستبد مبارزه می کردند و در مبارزه سردمدار محسوب می شدند.
واژههای كلیدی :آیت اهلل شاه ابادی ،علمای اخالق ،استاد اخالق ،امام
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مقدمه:
آیتاهلل شاهآبادی یکی از اسوههای علمی و اخالقی و عرفانی بزرگ حوزههای علمیه شیعه در قرن حاضر محسوب میشود؛ و
سیره عملی و اخالقی عرفانی ایشان یکی از الگوهای اخالقی طالب حوزه علمیه قرارگرفته است بهطوری امام خمینی رحمه اهلل
علیهبنیانگذار جمهوری اسالمی ایران یکی از شاگردان ایشان محسوب میشود.
ما در این مقاله در صدد بررسی سیره علمی واخالقی –عرفانی وسیاسی آیت اهلل شاه آبادی هستیم .به همین مناسبت ابتدا
سیره علمی وسپس سیره اخالقی عرفانی ودر نهایت به سیره سیاسی ایشان میپردازیم.
منظوراز سیره گفتار ،رفتارواثار مکتوب ایشان در حوزههای علمی  ،اخالق –عرفانی وعملکرد ایشان در حوزه های سیاسی
احتماعی زمان خودشان است.
سیره علمی
تحصیالت
آیت اهلل محمد علی شاه ابادی ،فقیه ،حکیم،وعارف بزرگ شیعه واسالم،در سال 1292قمری 1در محله حسین آباد اصفهان در
خانه آیت اهلل میرزا محمد جواد اصفهانی بید ابادی به دنیا آمد.
محمد علی ،مقدمات علوم را نزد پدر اموخت وانگاه در کالس درس برادر بزرگترش _شیخ احمد مجتهد که قبل از بلوغ
جسمانیش به درجه اجتهاد رسید _ حاضر شد.در ده سالگی در درس ایت اهلل میرزا هاشم خوانساری (نویسنده کتاب مبانی
االصول)و درس ریاضیات نزد آقا میرزا عبدالرزاق ش بغایری شرکت کرد .در سال  1312قمری اولین وبهترین استاد خود یعنی
پدر مهربانش راازدست داد  .وی شانزده سال در تهران اقامت کرد ودر این مدت عالوه بر تحصیل به تدریس اشتغال
داشت.میرزا محمد علی در تهران ،در کالس فقه واصول آیت اهلل میرزا حسن آشتیانی شاگرد شیخ انصاری (صاحب بحر
الفوائد)شرکت کرد.فلسفه وعرفان را نزد میرزا ابوالحسن جلوه ومیرزا هاشم گیالنی خواند.در کنار این درس ها ریاضیات را خوب
اموخت وبر علوم غریبه ،رمل وجفرواسطالب مهارت کامل یافت وبه زبان فرانسه مسلط شد.
این جوان پر تالش اصفهانی در  18سالگی به اجتهاد نائل آمد.در سال 1320ق میرزا محمد علی به نجف اشرف رفت ودر درس
آیت اهلل العظمی محمد کاظم خراسانی (آخوند خراسانی)حاضر شد.اقمت وی در نجف هفت سال به طول انجامید.وی در نجف
در درس آیت اهلل شیخ فتح اهلل شریعت (شیخ الشریعه)وآیت اهلل میرزا محمد حسن خلیلی شرکت کرد.سپس به سامرا رفت
ودرس آیت اهلل العظمی میرزا مح مد تقی شیرازی را آموخت ویکی از شش نفری بود که میرزای شیرازی بر ایشان اجازه اجتهاد
صادر کرد .بعد از هشت سال اقامت در عراق وبه درخواست مادرش ،علی رغم مخالفت علمای بنام نجف وسامرا به اصفهان
برگشت .وقتی مردم تهران از ورود آیت اهلل شاه ابادی به ایران مطلع شدند از ایشان خواستند که به تهران برود.وی پذیرفت
وچون منزل ایشان در خیابان شاه آباد ،جمهوری اسالمی کنونی ،بود به آیت اهلل شاه آبادی معروف شد.سپس برای تعلیم وتعلم
به قم رفت.

1به شمسی 1254
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شیخ عارف در حوزه علمیه قم روزی چندین درس تدریس میکردوهمگی شاگردان وی از کیفیت درس وتدریس استاد مطالب
بسیاری نقل کرده اند.هر عالمی که در درسی از درسهای ایشان شرکت میکرد ،استاد را در همان رشته خاص بسیار می ستود
؛چنانکه امام (رحمه اهلل علیه)که در درسهای عرفان ایشان حاضر می شد استادش را در عرفان فوق العاده می ستود.شهید
مطهری(رحمه اهلل علیه) ایشان را درعرفان ممتاز وبی رقیب می دانست  .وایت اهلل میرزا هاشم آملی (رحمه اهلل علیه)معتقد بود
مهارت ایشان در فقه واصول بیش از فلسفه وعرفان است.
آیت اهلل شاه ابادی در فقه واصول ،تفسیر،عرفان،فلسفه،منطق وادبیات عرب تدریس میکرد.استاد عالقه زیادی به شاگرد برجسته
خو د یعنی امام خمینی(رحمه اهلل علیه)داشت.نقل است که هرگاه می خواست اورا صدا بزند میفمود :روح اهلل.همین ارادت دو
طرفه موجب گردید بسیاری از رساله ها وکتابهای چاپ نشده شیخ عارف در اختیار حضرت امام (رحمه اهلل علیه)قرار کرفت تا
به چاپ برسند اما در حمله ساواک به کتابخانه ومنزل امام در قم در سال 1343ش آثار وی وآقا روح اهلل ناپدید شد.
عارف کامل آیت اهلل شاه ابادی در روز سوم آذر 1328شمسی (،سوم صفر 1369قمری)به رحمت الهی پیوست ودر مقبره شیخ
ابوالفتوح رازی حضرت عبد العطیم حسنی به خاک سپرده شد(.رضایی چراتی ،داوود،1394،صص )208،209،220
اساتید
در میان اساتید مهم آیت اهلل شاه ابادی میتوان به افراد شاخصی نام برد که از جمله آنها:
-1میرزا محمد تقی شیرازی 
آیت اهلل میرزا محمد تقی شیرازی از رجال نامدار علم وعمل ،فقاهت وسیاست ویکی از مفاخر شیعه به شمار می آید  .معروف
به میرزای دوم یا میرزای کوچک ،از مراجع تقلید ایرانورهبر سیاسی نهضت استقالل طلبی عراق در قرن سیزدهم وچهاردهم
هجری بود(.جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم موسسه فرهنگی اسالمی االمیمن الحسنین علیهماالسالم
،ج،1صص743تا)753
-2سرتیپ عبدالرزاق بغایری 
-3آیت اهلل مال محمد كاظم خراسانی{آخوند خراسانی} 
آخوند خراسانی از سلسه حماسه سازان تاریخ ایران است.وی مرجع تقلید ،مدرس کم نظیر حوزه علمیه نجف ورهبرانقالب
مشروطه بود.
تمام تاریخ نویسان مشروطه،حتی آنانکه دشمن روحانیت وخواستار نابودی اسالم واستیالی فرهنگ غرب در ایران بودند رهبری
اورا در ن هضت مشروطه پذیرفته اند .اما شگفت این است که درباره اش کمتر از سایر دست اندر کاران نهضت مشروطه سخن به
میان آمده است  
 کفایه االصول ،مهمترین اثر آخوند ،که چندین بار چاپ شده است وهنوز در حوزه های علمیه شیعه تدریس میشود.این کتاب
از کم نظیرترین،کتاب هایی است ک ه درباره علم اصول نوشته شده است وبیش از صد نفر از مجتهدان شیعه بر این کتاب
حاشیه وشرح نوشته اند  (.جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم موسسه فرهنگی اسالمی االمیمن الحسنین علیهماالسالم
،ج،1صص 716تا)717
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-4آیت اهلل میرزا محمد حسن اشتیانی
میرزا محمد حسن بن میرزا جعفر بن میرزا محمد آشتیانی رازی (1248-1319ق)فقیه واصولی ،اولین کسیکه درس وسبک
شیخ انصاری را در ایران پایه گذاری ومنتشر ساخت،در انتشار فتوای معروف تحریم تنباکوی میرزای شیرازی نقش داشت.
() https://wikinoor.ir/
شاگردان
1حضرت امام خمینی (رحمه اهلل علیه) 
استاد برجسته
امام خمینی از چگ ونگی آشنایی خود با آیت اهلل شاه آبادی میفرماید:روزی در فیضیه با میرزا محمد صادق شاه ابادی (برادرزاده
آیت اهلل شاه ابادی واز دوستان امام خمینی)برخورد کردم ،گفت:اگر گمشده ات را میخواهی در فالن حجره نشسته است.به آنجا
رفتم از ایشان سوالی پرسیدم جواب درخوری دادند،دانستم که اهلش هستند .منتظر شدم تا بحث تمام شد.دنبال ایت اهلل شاه
ابادی حرکت کردم ودر راه از ایشان تقاضای درس نمودم.نپذیرفت،اصرار کردم تا پذیرفت که فلسفه ای بگوید.گفتم فلسفه
خوانده ام عرفان میخواهم.نپذیرفت،اصرار کردم تابه منزلش رسیدیم ،تعارف کردند به منزلش رفتم .انقدذ اصرار کردم تا
پذیفت.بعد از چند جلسه عرفان دیدم که نمیتوانم ترکش کنم.ار ان به بعد در همه جلساتش شرکت میکردم وتمام را
مینوشتم.بعد از هفت سال که به تهران رفتند ،در هر تعطیالتی به تهران میرفتم ودر جلساتش شرکت میکردم.امام میگوید:ابتدا
تنها در در س عرفان حاجاقا شاه ابادی حضور می یافتم اما بعد به جلسه های اخالقشان هم رفتم.گاهی که زیاد میشدیم سه نفر
بودیم ،ولی بیشتر اوقات من تنها بودم وعرفان را نزد ایشان میخواندم ؛ودر در طول عمرم روحی به لطافت وظافت آیت اهلل شاه
ابادی ندیدم.مرحوم شاه ابادی لطیفه ای ربانی بود .اگر ایت اهلل شاه ابادی هفتاد سال تدریس میکرد ،من در محضرش حاضر
میشدم چون هرروز حرف تازه ای داشت.
همین بس که حضرت امام د رمیان اساتید خود ،احترام خاصی برای استاد عرفانش ،مرحوم شاه ابادی قائل بود وبا اینکه مرتبه
کمال در عرفان را برای او حدی از مردم میداند در تالیفات عرفانیشان از مرخوم شاه ابادب غالبا به عنوان (شیخ عارف کامل ما
شاه آبادی روحی فداه ) یاد میکند ( .رضایی چراتی ،داوود ، 1394،صفحه )211
2آیةاهلل حاج شهاب الدین مرعشی نجفی.3آیةاهلل حاج میرزا هاشم آملی 4آیةاهلل شیخ محمد رضا طبسی نجفی
 .۵آیةاهلل حاج محمد ثقفی تهرانی (پدر همسر حضرت امام) ۶سید كاظم شریعتمداری ۷ابوالقاسم گرجی
۸عبدالکریم حقشناس 9عبدالجواد فالطوری 10سید موسی مازندرانی 11محمد صادقی تهرانی 12نورالدین
اشنی 13شیخ حسن قهرمانی14سید علی بهشتی 1۵روحاهلل خرمآبادی 1۶میرزا خلیل كمرهای 1۷سید
حسن احمدی علونآبادی1۸حیدر آقا معجزه 19مأل علی همدانی 20سید رضا بهاءالدینی 21سید مصطفی
صفایی 22میرزا حسن یزدی 23سید حسین قاضی تبریز 24شیخ راضی تبریزی 2۵میرزا عبدالکریم روشن
2۶حاج مصطفی خان ایروانی  .2۷عباسقلی خان بازرگان
اثار مکتوب
-1مفتاح السعاده فی احکام العباده
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این کتاب فارسی،رساله عملیه آیت اهلل شاه آبادی است که درسال 1358ق در تهران چاپ شده است.
-2حاشیه بر نجاة العباد
-3سه رساله اصولی و فقهی عارف حکیم آیتاهللالعظمی میرزا محمدعلی شاهآبادی
کتاب حاضر به معرفی سه رساله از ایشان به زبان عربی اختصاص یافته است.عناوین رساله ها عبارت است از (:فی عدم
انسدادباب العلم)؛ (فی الرضاع)(،الرجعه فی الطالق الرجعی).چاپ اخیر با تحقیق آقای علی صدرایی خویی در سال1386ش
توسط پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی تجدید چاپ شده است.
-4درر الکفایه (شرح كفایه)
این کتاب شرحی است بر کفایه بر دو دفتر توسط خود ایشان تالیف ونگاشته شده است.سبک نگارش آن به صورت (صدف فیه
درروهو قوله دام ظله العالی ...اقول)...است .این کتاب قطعا تالیف آیت اهلل شاه ابادی است وبا گزارش های فرزندان ایشان از
آثارشان نیز هم خوانی دارد.

-۵العقل و الجهاله
-۶حاشیه بر ریاض المسائل
کتاب ریاض المسائل فی تحقیق االحکام بالدالئل نوشته سید علی بن محمد علی بن ابی المعالی طباطبائی حائری (-1231
 1161ق)وبه زبان عربی ودر موضوع فقه استداللی است .این کتاب از شرح های معتبر کتاب النافع فی مختصرالشرایع معروف
به( مختصر النافع) تالیف محقق حلی ( 676ق)است.آیت اهلل شاه آبادی مجموعا در قریب به ده موضع حواشی بر این کتاب
نگاشته اند.
-۷الکشف و الرساله
-۸كتاب الوقف (لآلخوند خراسانی)
این کتاب از اثار فقهی مرحوم اخوند خراسانی (رحمه اهلل علیه)است که در 17رجب 1324ق نگاشته شده وآیت اهلل شاه آبادی
(رحمه اهلل علیه)آن را در تاریخ11محرم 1328ق در  96صفحه استنساخ نموده اند.
-10جزواتی در علم جفر
-11شذرات المعارف
شذره نویسی در تاریخ تمدن اسالمی امری عام وفراگیر بوده است و بسیاری از علما واندیشمندان مختلف در حوزه های
ت خصصی یا مورد عالقه خود ،آثار وتصنیفاتی را فراهم میکردند وآنرا تحت عنوان( شذره )یا سایر مشتقات این کلمه در اختیار
خوانندگان قرار می دادند.
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این کتاب با انگیزه بررسی مشکالتی که مسلمانان به آنها مبتال هستند وارائه راهکار برای انها تالیف شده است( .شذره )به
معنا ی تکه های طال یا مروارید کوچک است.کتاب از پنج شذره وهر شذره از بند هایی تشکیل شده که به عنوان (معرفه)از هم
متمایز گشته است.
-12رشحات البحار
این اثر به عربی ودر سال 1359ق تالیف واز سه بخش تشکیل شده است:
و العتره 
ایشان بخش «القرآن والعتره»را با علم خداوند به ذات خویش وسایر صفات خود آغاز میکنند.سپس نزول این علم را در مراتب
وجود شرح میدهند وسوره قدر ونزول قرآن را مطابق با نزول علم الهی میدانند.سپس در موضوع حفظ قرآن از سوی خداوند
مطالب را ادامه داده واتحاد قرآن با عترت را در تمام مراتب ان طرح میکنند.با بیان لزوم بقای قرآن تا قیامت ،لزوم بقای اهل
بیت با ایشان توضیح داده میشود.با علم به شهادت امام دوازدهم(عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)،لزوم رجعت اهل بیت پس از
ایشان معلوم میشود تا معیت با قرآن در تمام مراتب تا روز قیامت حفظ گردد.در انتهای این کتاب ،ایشان بحث والیت تکوینی
وتشریعی را تبیین می نمایند .

االیمان و الرجعه
در بخش «االیمان والرجعه» ایشان ناظر به شبهاتی بودند که ان زمان پیرامون موضوع رجعت مطرح بوده وبرخی در آثار خود
رجعت را انکار میکرده اند.ایشان بر پایه تفسیر چند پایه از قران کریم،امکان رجعت را عقال ونقال بیان میکنند.آغاز این کتاب با
آیه 82تا 85از سوره مبارکه نمل است .
در تفسیر ایه ایشان بیان میکنند که دابّه (جنبنده)ای که در ایه آمده است نمیتواند موجود دفعی الوجود ویا از ارواح سابقه
باشد وبا ضمیمه توضیحات دیگر ،ان را نفس انسانی میدانند که در روایات به امیر المومنین (علیه السالم)تطبیق شده است که
با تکلم خود،حجت را بر همه تمام میکند.در ایشان وتطبیق ایه  85را در دنیا ونه در اخرت میدانند.در ادامه ایشان رجعت افراد
مختلف را به سه مالک استعداد ،استدعاءو استحضار میدانند.سپس به بیان فلسفی کیفیت رجعتمی پردازند.
االنسان و الفطره
در بخش سوم با نام «االنسان والفطره» که بیش از دوسوم کتاب رشحات البحار را در برمیگیرد ،ایشان آیه سی ام سوره مبارکه
روم را محور بحث خود قرار داده اند  :
«فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیها ال تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیمُ وَ لکنَّ أَکثَرَ النَّاسِ ال
یعْلَمُونَ».
نظریه بنیادی آیت اهلل شاه آبادی که با نام «نظریه فطرت»شناخته شده است،در این کتاب به تفصیل تبیین شده است.
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-منازل السالکین
بر کتاب «منازل السائرین» خواجه عبد اهلل انصاری بی ش از ده شرح نگاشته شده است.خواجه منازل سلوک را به صد منزل
تقسیم کرده است.این کتاب نیز شرحی دیگر بر اثر خواجه عبداهلل بوده است.آیت اهلل شاه آبادی هر منزل را به ده بیت تقسیم
کرده اند.به این ترتیب در اصل کتاب ،منازل سلوک را به هزار منزل رسانده بودند.از آنجا که مولف در کتاب
شذرات(معرفه) 115از ان کتاب نام برده اند ،معلوم میشود که تالیف کتاب منازل بر شذرات مقد بوده است .ایشان کتاب را به
صورت استنساخ به یکی از شاگردان خود به نام اقای ملک خالقی می دهند و وی در میانه استنساخ از دنیا میرود.تالش های
ایت اهلل شاه آبادی برای یافتن نسخه اصلی پس از مرگ شاگرد ناتمام می ماند ونسخه اصلی از دست میرود.ظاهرا ایشان دوباره
دست به نگارش کتاب زده اند وبخش هایی از انرا بازد نویسی کرده اند.آنچه اکنون یافت شده است،شش منزل با توضیحات
کامل آنها (هر یک در ده بیت)در 352صفحه است.
-حاشیه بر مصباح االنس
-رسالهای در اذان و اقامه
-تحفة الملوک 
این کتاب اخالقی عرفانی با نام «تحفه الملوک فی السیر والسلوک» منسوب به عالمه سید مهدی بحر العلوم است که مرحوم
شاه آبادی آن را استنساخ کرده بودند.بعد ها عالمه طهرانی این کتاب را را تصحیح وبا مقدمه وتعلیقات فراوان در سال 1393ق
منتشر کردند.براساس انچه در مقدمه عالمه طهرانی آمده است،این کتاب نسخه های گوناگون والبته غالبا مغلوط داشته ودر
بعضی مواضع آن،اصال معنا را نمی رسانده است.در نهایت ایشان از نسخه ای که نزد عالمه طباطبایی(رحمه اهلل علیه)موجود بود
وایشا ن از آیت اهلل سید ابوالقاسم خوانساری (رحمه اهلل علیه)گرفته بودند،استنساخ نمودند .نسخه ای که به خط آیت اهلل شاه
آبادی (رحمه اهلل علیه)استنساخ شده نیز با کیفیت وصحیح ودر76صفحه است .درباره صحت انتساب این کتاب به سید بحر
العلوم (رحمه اهلل علیه)،عالمه طهرانی به تفصیل وبا شواهد بسیار در مقدمه بحث کرده اند.
-نوشتههایی در ادبیات عرب (صرف ،نحو ،معانی و بیان)
در خاطرات فرزندان آیت اهلل شاه آبادی آمده است که ایشان کتابی در موضوع صرف در  90درس،ظاهرا به قصد کتابی آموزشی
برای مدرسه ای در تهران که خود ایشان تاسیس کرده بودند وبعد ها تبدیل به درمانگاه شد_نگاشته بودند وفرزندان نیز آنرا
درس میگرفتند.این کتاب در زمان ایشان با چاپ سنگی منتشر شده ،هرچند علی رغم جستجوی فراوان هنوز نسخه چاپی آن
به دست نیامده است.آنچه موجود است جزواتی است با نام «دروس صرفیه»که احتمال میرود استنساخ بخشی از کتاب
باشد.همچنین درس نوشته هایی درس درس در مباحث نحوی ومعانی وبیان نیز موجود است وشاید مجموع این موارد ،همگی
اجزای یک کتاب واحد را تشکیل بدهد .
-نوشتههای پراكنده فقهی ) https://shahabadi.ir( 
رفتارهای عالمانه
*چند نکته مهم در سیره علمی ایشان وتوجه ایشان به علوم روز وتکنولوژی قابل مالحظه هست که به آنها اشاره میکنیم.
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-1استفاده از ساختههای اروپایی
انسان عارف با مقصود گرفتن خداوند ذوالجالل ،متاع دنیا را به عنوان ابزاری می نگرد که می تواند یاریگر او در عبادت ومعرفت
باشد .آیت اهلل العظمی میرزا مح مد علی شاه آبادی با دانستن این مطلب ،از ابزار بشری که به راحت تر زیستن کمک می کند
،بهره می جویند .این باور در زمان ایشان آن چنان رایج نبود وافراد بیم آن داشتند که با استفاده از ساخته های فرنگی به گناه
و کفر دچار شوند .مرحوم شاه آبادی با دانستن این مسأله که همین وسیله با ظاهری کمی متفاوت سال هاست در مجالس
موجود است ،به راحتی بر مبل می نشستند واز اینکه دیگران از آن سود نمی جویند ،متعجب بودند .فرزند ایشان ،آیت اهلل نور
اهلل شاه آبادی در این مورد می گوید «:روزی در خدمت ایشان ،به دیدن مرحوم خلیلی رفتیم .پدر خلیلی که یک زمان رییس
برق تهران بودند وپدر گاز بوتان هم بودند ،مریض بودند .به عیادت ایشان رفتیم .در اتاقی که نشسته بودیم ،اتاق کوچکی بود از
همین مبل های معمولی که در آن زمان خیلی مرسوم نبود وپدر هم روی مبل نشستند و فرمودند «:چه چیز خوبی است .نمی
دانم چرا از این ها استفاده نمی کنند  ».صحبت اینکه این متعلق به خارج است یا تعبیه شده از انگلستان یا فرانسه است یا اروپا
هست ،نبود .چون شبیه به همین را تحت عنوان منبر در مسجد داشتند وایشان هر وقت می نشستند ،روی همین مبل یک پله
ای می نشستند وصحبت می کردند و راحتی این را ستایش می کردند ».
از سوی دیگر با نفی تفکر تفریطی مذهبی ها ،این غلط را که اروپایی ها خادم مسلمانان هستند وبا تولیدات خود ما را از تولید
وتالش بی نیاز کرده اند،به شدت مردود می دانستند .به طور مثال می گفتند «:بعضی ها فکر می کنند اروپایی ها نوکر ما
هستند یا خادم ما هستند و خر ما هستند ».ایشان جواب دادند که «اشتباه در همین است.ما پنبه یک من شش هزار را می
فروشیم و همان را یک من ،پانصد تومان می خریم  .حاال انسان عاقل می داند من خر هستم یا او  .این فروشنده احمق است
.ما خدمتگزار آن ها هستیم ،نه آن ها خدمتگزار ما هستند ».
درک این مسائل برای توده مردم در آن زمان نبود.به توده مردم آگاهی کامل نداده بودند وروی همین اصل،برای آنها شگفت
آور بود که یک روحانی در این سطح برنامه ریزی بکند.در زمان آیت اهلل شاه آبادی ،استفاده از بیسیم ورادیو در ایران تازه رایج
شده بود ،ولی چون وسایل ارتباط جمعی به دست حکومت رضاخان اداره میشد ،بیشتر برنامه های ان مبتذل ،ضد اسالمی
ومروج فرهنگ غرب بود .این امر موجب شد که عده از علما معتقد حرمت تمام برنامه های آن شوند وبه حرمت استفاه از آن
فتوا دهند.
در این حال عده ای از مردم نزد ایت اهلل شاه ابادی رفته ،از ایشان درباره جواز استفاده از این وسایل سوال کردند.ایشان ضمن
اظشهار تاسف از اینکه این وسیله تبلیغ خوب،در دست مسلمانان نیست فرمودند«:رادیو،همچون زبان گویایی است که هم
میتواند به دانش وفرهنگ خدمت کند،هم میتواند گفتارهی ناصواب بگوید ؛بنابراین خرید ونگهداری آن برای استفاده از برنامه
های مفید،مانعی ندارد».
در دورانی که بلند گو تازه رواج یافته بود وتعدادی از علما استفاده از آنرا مجاز نمیدانستند ،ایشان در پاسخ عده ای از مردم که
از ایشان پرسیدند «:آیا اجازه میدهید بلند گویی خریده ودر مسجد نصب کنیم؟»جواب دادند«:این چه سوالی است؟!حتما انرا
تهیه کنید که تا من زنده ام ،حجت بر مردم تمام شود که این وسیله گناه ندارد ونگهداری آن ونیز استفاده از آن در موارد
صحیح ،نه تنها زیانی ندارد،بلکه الزم است) https://shahabadi.ir /(».
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-2تبحرداشتن در انواع علوم و فنون 
این نکته را نباید فراموش کرد که تبحر آیت اهلل شاه آبادی وبرجستگی وکماالت او،تنهادر عرفان با فلسفه خالصه نمی شد.به
اعتقاد پاره ای از خوشه چینان خرمن وجود او،مهارت ایشان در فقه واصول بیش از فلسفه بوده وجنبه عرفانی ایشان موجب
مستور ماندن بّعد فقهی واصولی ایشان گشته است.ایشان با آنکه در ایران به اجتهاد نائل شده بود،به عراق رفت وهفت سال در
نجف اقامت گزید ودر درس مرحوم آخوند خراسانی شرکت کرد.عالقه وارادت ایشان به صاحب کفابه در حد عشق بود تا جایی
که برای او جملع «روحی فداه» را در شرحی که بر کفایه نگاشته اند،به کار میبرد ومعتقد بود«:آخوند عقل مجسم است».پس از
آخوند هم به سامرا رفت وتادبا در درس میرزا محمد تقی شیرازی شرکت جست.ایشان یکی از شش نفری بودکه از میرزای
شیرازی اجازه اجتهاد دریافت نمود.عالوه ب این همه ،آقای شاه آبادی ریاضیات را به خوبی میدانست ودر علوم غریبه چون
جفر ،رمل واسطرالب مهارت کامل داشت وبه زبان فرانسه نیز مسلط بود،چنانکه در خطابه وشعر نیز برجستگی باالیی داشت.
جعفرپیشه فرد ،مصطفی ،تابستان  81صفحه 
-3راهنمای عوام و خواص 
در مسجد جامع نگاه میکنید این مردم عادی درس نخوانده ،به معنای اینکه حوزه نرفتند،طلبه علوم دینیه نیستند ،اهل کسب
وکارند،صبح هاوظهر وشبها به نماز می آیندوآقا برایشان صحبت میکردند.پای صحبت هر پیر مردی می نشستی می دیدی
چقدر معل.ما ت دارند در معارف الهی،در اعتقادات،در معارف فلسفی وعرفانی .بسیاری از این پیرمرد های آن زمان اقا را درک
میکردند.گاهی از ایشان آن موقع نوجوانانی بودند که مکبر آقا بودند.پای صحبت هر کدام از آنها می نشستی انگار در محضر
درس انسان فاضلی هستی .از افراد عادی با کمت رین اطالعات اسالمی ،آقای شاه آبادی در این مسجد انسان هایی با فضل واهل
معرفت واهل ساخته بود.
اکنون فرصت این نیست که اشاره بکنم واسامی تک تک این افراد را بیاورم .بعضی از این بازاری ها درس های آقا را تقریر
میکردندوبعضی از آنها به چاپ رساندند.کار اقای شاه آبادی منحصر نبود در تربیت طالب فضالیی همچون رهبر کبیر انقالب
ورجع عالیقدر،امام(روحی فداه)فیا مراجع بسیاری دیگر که از محضر ایشان استفاده میکردند.افراد عادی هم از محضر درس
ایشان استفاده میکردند و بهره های زیاد می بردند(https://shahabadi.ir.).

سیره عرفانی و اخالقی 
-1استمرار در بندگی داشتن
بسیاری از بندگان خالص خدا با توانایی باال والبته هموارگی در راه بندگی خداوند کوشا هستند.هنگامی که حضرت
امیرالمومنین(علیه السالم)در نامه ای اشاره به ماجرای خیبر میکنند ،آن حادثه محیر العقول را وابسته به قدرتی ملکوتی وجانی
برافروخته از نور الهی می دانند (صدوق ،ابن بابویه 1400ق صفحه )2514این مسئله ثابت میکند که مردان خدایی نیروی
ویژه خود را در عبادت حضرت احدیت از منبعی خارج از دستان وبازوان ظاهری دریافت میکنند.قدرت ایمان وخلوص بندگی

2نامه حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم به سهیل بن حنیف
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واظهار خدمت به خداوند جلیل واهل بیت عصمت (علیه م السالم)،تنها مددکار مرد خدا در راه اطاعت وخدمتگذاری به دستگاه
حضرت حق است.آیت اهلل نور اهلل شاه آبادی درباره صفات عبادی وبرنامه زندگی مرحوم پدرشان چنین میگوید:
شخصیاتی که مراحل معرفتی وعرفانی را طی کردند،ادعایی نداردن.هرگز از ایشان شنیده نشده که من چه هستم وچه میکنم
وچه میخواهم بکنم،ولی عمال در بندگی خدا استمرار داشتند؛یعنی کسی که در تمام عمرش آنچه را که می دیدیم وتا آخر در
عبادات شبانه اش ،روزانه اش ،گفتارش،قدمش،هرچه بوده برای خدا بوده.مرحوم آیت اهلل صدر الدین کوهپایی گفتند«:من
بیست روز مهمان ایشان در قم بودم.ساعت ها قبل از اذان مشرف میشدیم به حرم.ایشان در درگاه حرم می ایستادند به نماز
نافله تا اذان میشد.نماز صبح را به جا می اوردند.باز می گشتند و.ساعات روز را به درس وبحث تا آخر می گذراندند،به گونه ای
که من خسته شدم،توان اینکه ادامه بدهم نداشتم».
از عبادت آنچه را که انجام می دادند،طبیعی بود که از جماعت وعبادت ونماز های شب،ولی توسالت ایشان آنچه که بود،به مقام
مقدس حضرت زهرا(سالم اهلل علیها)بیشتر بودوهر وقت متوسل می شدند،به ذیل عنایت حضرت زهرا(سالم اهلل
علیها)بود.دعاهای ایشان دعاهای معمول بود،ولی آنچه را توصیه میکردند به ما ،استغفار وصلوات بر محمد وآل محمد (علیهم
السالم)بود(https://shahabadi.ir)..

-2داشتن برنامه درست و مداومت در عمل
یکی از عوامل موفقیت در سیر وسلوک،داشتن برنامه درست ومداومت بر عمل است.مرحوم کلینی در کتاب ارزشمند اصول
کافی ،بابی در این باره باز کرده واحادیثی چند از امامان معصوم(سالم اهلل علیهم)نقل کرده است.از جمله حدیث زیر را از امام
باقر (علیه السالم)نقل کرده که فرمودند:
« بهترین کارها نزد خداوند آن است که بنده بر آن مداومت کند ،هرچند کم باشد( »3 .شیخ کلینی 1362،ش،جلد 2صفحه
)182
آیت اهلل شاه آبادی عارفی بود که با برنامه صحیح ومداومت بر اعمال حسنه،به سوی معبود سیر کرد تا به مقام وصول نائل
و«عند ملیک مقتدر» واقف گردید.فرزند ایشان آیت اهلل محمد شاه آبادی ،در باره برنامه سلوک پدر بزرگوار خود چنین گفتند:
« نماز شب وتهجد ایشان ترک نمی شد.هر روز صبح بعد از نماز ،زیارت عاشورا می خواندند.روز های جمعه در مسجد،بعد از
نماز صبح وصحبت،همراه با ماموران،دسته جمعی زیارت عاشورا میخواندند.شب های جمعه دوساعت قبل از اذان صبح دعای
کمیل را در مسجد همراه با مردم می خواندند.بر قرائت سوره «یس»مداومت میکردند.مهمتر از همه،دائم الحضور بودند.هیچ
وقت،ح تی در موقع غذا خوردن،مطالعه،بحث کردن،نوشتن وهنگام راه رفتن غافل نبودند.دیگر اینکه خواب و بیداری ایشان
اختیاری بود.هر وقت اراده میکردند،می خوابیدندوهر ساعت می خواستند،بیدار می شدند(https://shahabadi.ir)».


جلَّ مَا دَاوَمَ عَلیهِ العَبدُ وَ إِن قَلَّ»
« -3أحبُّ األعمَالِ إِلَی اهللِ عَزَّ وَ َ
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-3ارادت ویژه به حضرت فاطمه «سالم اهلل علیها» 
ایشان درباره محبت حضرت صدیقه(علیها السالم)میفرمود«:اساس دین ،حب فاطمه (سالم اهلل علیها) است.اساس اسالم فبغض
دشمنان فاطمه(سالم اهلل علیها )است وهرکه فاطمه_که سالم خدا براو باد_را بخواهد وبغض اعدای ایشان را،حقا مسلمان
است».
وچه زیبا بود توصیه این مرد خدا که «:در نوافل شب به مقام شامخ حضرت زهرا (سالم اهلل علیها)توجه کنید وبدانید استمداد
گرفتن از ان حضرت،موجب ترقی وقرب معنوی میشود وخداشناسی انسان را زیاد میکند».
همواره خداوند را به حضرت زهرا (علیها السالم)وبه نور آن حضرت،وبه شرف حضرتش قسم میداد؛زیرا اموخته بود درس
حقیقت را.
هستی بنا شده ز برای تو ،فاطمه علیها السالم

باشد رضای حق به رضای تو،فاطمه علیها السالم

وطریق سلوک را بر سالکان حقیقی طریق چنین بیا میفرمود «:سالک الی اهلل در صورتی میتواند به جایی برسد که در ضمن
سیر فاول مرتبه،اتکا به خانم حضرت صدیقه (سالم اهلل علیها)داشته باشد واین محبت خانم است که انسان را به راهی که باید
برودفهدایت میکند واگر نباشد،اصال سیری وجود نخواهد داشت.اینچنین میتوان به خود بشارت داد که پاک و پاکیزه شده
ایم«:لِنُبِشِّرَ أنْفُسَنا بِأَنّا قَ ْد طَهُرنا بِوِالیَتِکَ»(طوسی ،محمد بن حسن جلد 2صفحه )711وما خویشتن را بشارت می دهیم که به
واسطه والیت شما پاک شده ایم )https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4693/4723/37715/(.

-4راز دار اسرار الهی 
أیْنَ وِجْهُ اللّهِ الَّذِی اِلَیْهِ یَتَوَجّهُ الْاَوْلِیاءُ؛( 4شیخ عباس قمی ،بی تا،صفحه )874کجاست آن وجه خدا که اولیای الهی به سوی آن
توجه می کنند.وی صاحب مقام تشرف بود،ولی اسرار را در سینه پنهان داشت.فرزندش در کتاب عارف کامل چنین نقل میکند:
« یادم هست ایت اهلل صدر کوپایی که از علما واساتید بزرگ اصفهان بودند،ارتباط خیلی نزدیکی با مرحوم والد داشتند ومرتب با
پدر م کاتبه میکردند،ولی مرحوم پدر هیچ یک از نامه های ایشان را نگه نمی داشتند وهمه را فورا از بین می بردند.فقط یک
مرتبه پدرم نامه ایشان را فراموش کرده بودند از بین ببرند وگذاشته ورفته بودندکه ما توانستیم آن نامه را بخوانیم.در ان
نامه،آیت اهلل صدر کوپایی اصرار کرد ه بودند در وقت تشرف ،این مطالب یادتان نرود.مرحوم پدر که از نماز برگشتند،با حالت
اضطراب سراغ نامه رفتند و آن را پاره کردند.ما از این آثار فهمیدیم که ایشان،ارتباطی با مقام ولی عصر (عجل اهلل تعالی فرجه
الشریف)دارند،ولی

خودشان

تظاهری

نداشتندوصحبتی

نمی

کردند)https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4693/4723/37715/(.
ای نسیم سحر ،آرامگه یار کجاست؟

منزل آن مه عاشق کش عیّار کجاست؟(5حافظ خواجه شمس الدین

محمد،1368،صفخه)39

-4دعای ندبه
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-۵قناعت داشتن 
قناعت خصلت ارزشمند یک انسان مومن به شمار میرود.انسانی که خود نیز فقیه وعارف است وبر الگوهای اسالمی ومذهبی
احاطه کامل دارد،خوب می داند در فرهنگ اسالمی صفت قناعت از جمله صفات فاضله واخالق حسنه است واز آن به عنوان
وسیله ای که سعادت ابدی آدمی را به بار می آورد،یاد شده است.اما محمد باقر (سالم اهلل علیه)در این رابطه می فرماید«:کسی
که خدا به آنچه خدا روزیش کرده قانع باشد،او از توانگرترین مردمان است( شیخ کلینی1362،ش،جلد، 2صفحه)139
در دین اسالم به قناعت به عنوان یک ویژگی ارزشمند جامعه مسلمان ،بسیار توجه شده است وبه عنوان یک فضیلت مهم تلقی
میشود.همچنین در ادبیات ایرانی هم که نشات گرفته از مفاهیم مذهبی است،به این امر خیلی توجه شده است ودرباره حسنات
ونکات

مثبت

آن

در

مکتوبات

بر

وآثار

جای

مانده

شعرا

و

نویسندگان

،سخنان زیادی گفته شده است .از جمله سعدی یرازی می گوید:
خدارا ندانست وطاعت نکرد

که بر بخت و روزی قناعت نکرد

قناعت توانگر کند مرد را

خبر کن حریص جهانگرد را(6سعدی،1320،صفحه)775

***
ای قناعت،توانگرم گردان

که ورای تو هیچ نعمت نیست( 7سعدی،1320،صفحه)937

در این باره ،برای عارف بزرگ باید گفت که باالترین نعمت زندگی یعنی قناعت را داشتند.برای ایشان اینکه چه می خوردند
مفهومی نداشت.اسیر شکم وشکم پرستی نبودند تا قدر دین ودنیایشان به اندازه شکم چرانی برای او باشد.ایشان به هرچه می
خوردند،قانع بودند وشکر گزار.
نه اینکه این پیر عرفان مانند صوفیان به یک دانه خرما یا بدام بسنده کنند ونه مانند دنیاپرستان سفره های رنگارنگ با
غذاهای متنوع بگسترانند.غذای ایشان،همان غذای اهل خانه بود.ساده وبی آالیش در کنار خانواده می نشستند وبا انان به صرف
غذا می پرداختند؛غذایی که با عشق وعالقه وصفا ویکرنگی خورده می شد وهمه شکر پروردگار را به جا می آوردند برای این
سفره ساده ولی پر برکت.همسر ایشان میگوید «:اگر یک نان وپنیری ما داشتیم می خوردیم ،این را به یک قشنگی می
خوردیم.یا مثال یک آبگوشتی می پختیم.همچین خبری هم نبود.خانه ما خانه بچه داری بود.» ...
و این خصلت زیبای ایشان بود که به هرچه داشتند،قانع بودند.در خوردن وآشامیدن به همان مقدار روزی که از طرف خداوند
برای ایشان داده شده بود،قناعت میکردند(https://shahabadi.ir).

-5حرف ت ،غزل 19
- 6بوستان بابششمدرقناعت -سرآغاز
- 7گلستان بابسومدرفضیلتقناعت حکایتشماره 1
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چند توصیهی اخالقی ازایت اهلل شاه ابادی
-1قوای جوانی وكسب معنویت
آیت اهلل شاه آبادی دوستدار جوانان بود وتوجه ویژه ای به آنان داشت وبه جوانا توصیه می کرد«:تا قوای جوانی جوانی ونشاط
آن باقی است،بهتر میتوان قیام کرد در مقابل مفاسد اخالقی و خوبتر میتوان وظایف انسانیه انجان داد.مگذارید این قوا از دست
برود وروزگار پیری پیش آید که موفق شدن در آن حال ،مشکل است وبر فرض موفق شدن ،زحمت اصالح خیلی زیاد است ».
) (https://shahabadi.ir.
-2سحرخیزی
اگر برای نافله شب بیدار شدید ،برای نافله خواندن آمادگی روحی ندارید،بیدار بمانید،بنشینید،حتی چای بخورید.انسان بر اثر
همین بیداری،آمادگی برای عبادت پیدا می کند .بیداری سحر هم برای مزاج مادی مفید است وهم برای مزاج معنوی.
( (https://shahabadi.ir
-3سوره حشر و اصالح نفس 
جناب عارف بزرگوار می فرمودند «:مواظبت به آیاتشریفه اخر سوره حشر،از آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اتقوا اهلل ولتنظر ما
قدمت لغد8تا آخر سوره مبارکه ،با تدبر در معنی آنها در تعقیب نماز ها ،خصوصا در اواخر شب که قلب فارغ البال است ،خیلی
موثر است در اصالح نفس ونیز برای جلوگیری از شر نفس وشیطان دوام بر وضو را سفارش می فرمودند ومیگفتند وضو به
منزله لباس جندی است( ».موسوی خمینی ،روح اهلل،1371،صفحه)208
ایشان سفارش میکردند:سه آیه آخر سوره مبارک ه حشر را تالوت کنید تا ملکه شما شود واولین اثری که از آن مترتب
میشود،پس از مرگ وشب اول قبر است .وقتی ملکین از سوی پروردگار برای سوال وجواب می آیند،در جواب من ربّک؟ بگوئی:
« هو اهلل الذی ال اله اال هو عالم الغیب و الشهادة هو الرحمن الرحیم .هو اهلل الذی ال اله اال هو الملک القدوس السالم المؤمن
المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اهلل عما یشرکون .هو اهلل الخالق البارئ المصور له االسماء الحسنی یسبح له ما فی
السماوات و االرض و هو العزیز الحکیم»9وقتی این طور پسخ بگویی مالئکه مبهوت ومتحیر میشوند،چون این معرفی حق است
به زبان حق،نه معرفی حق به زبان خلق ( )https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4892/4940/41621/
سیره سیاسی
این عالم بزرگوار در کنار فعالیت های علمی واخالقی از حضور در اجتماع وفعالیت های سیاسی هم غافل نبود وگاهی سردمدار
حرکت های سیاسی_اجتماعیدر مقابل حاکمان زمان خویش بود.امام خمینی(رحمه اهلل علیه)فرموده بودند«:مرحوم آقای شاه
آبادی عالوه بر آنکه یک فقیه مبارز وعارف کامل بودند،یک مبارز به تمام معنی هم بودند».

8سوره حشر آیه 18
9ایات اخر سوره حشر
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از جمله فعالیت های سیاسی های ایشان را می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
-1مقابله با فرامین ضد اسالمی رضا شاه 
در موقعیتی که رضاخان تمام مساجد ومنبر را تعطیل نموده بود آیت اهلل شاه آبادی هیچ گاه نماز وسخنرانی اش قطع
نشد.زمانی هم که رضا قلدر پوشیدن لباس روحانیت را ممنوع کرده بود او فرزندانش را به روحانی شدن وپوشیدن لباس مقدس
روحانیت تشویق کرد وبه برکت همیت تالش مخلصانه هفت تن از فرزندان ایشان روحانی شدند.
ماموران رضاخان،برای آنکه بتوانند صدای حق طلب آیت اهلل شاه آبادی را خاموش کنند،منبر اورا از مسجد جامع دزدیدند ولی
از آن پس ایشان ایستاده سخنرانی می کرد ومی گفت منبر سخن نمی گوید اگر می خواهید سخنرانی تعطیل شود،باید مرا
ببرید ومن هر روز ق بل از اذان صبح تنهایی از مسجد به طرف مسجد می آیم،اگر عرضه دارید آن وقت بیایید مرا دستگیر
کنید.بر پایه این گفتار شجاعانه روزی عده ای روباه صفت برای دستگیری شیخ عارف به مسجد جامع حمله ور شدند وبا بی
شرمی تمام همچون لشکر یزید چکمه پوشان وارد مسجد شدند که ناگاه آیت حق نهیبی بر آنها زد وهمگی آنها پا به فرار
گذاشتند وبرای دستگیری ایشان در بیرون مسجد کمین کردند وآنگاه که آیت اهلل شاه آبادی از مسجد خارج شد فرمانده آنها
رو به شیخ عارف کرد وگفت:آقای شاه آبادیآقای شاه آبادی تو باید همراه ما بیایی کالنتری .آیت اهلل شاه آبادی ایستاد
ودرحالی که ابروانش به گره خورده بود گفت:برو به بزرگترت بگو بیاد وبه راه خود ادامه داد( .جمعی از پژوهشگران حوزه
علمیه قم موسسه فرهنگی اسالمی االمامین الحسنین علیهما السالم،جلد،2صفحه)161

-2مبارزه با مقوله كشف حجاب پهلوی 
مبارزه سیاسی کاری خطیر است.در این میدان،جان وآبروی انسان واطرافیانش در معرض خطر قرار می گیرد.این همان مسیری
است که امامان معصوم شیعه پیمودند10
.مسئله اینجاست که هنگام در میان بودن اصل دین،هیچ مبارزه ای اساسیتر از این

مبارزه نیست.حجت االسالم سعید شاه آبادی،نوه مرحوم شاه آبادی ،درباره واکنش ایشان درباره منع حجاب رضاخانی می گوید:
مرحوم آیت اهلل العظمی میرزا محمد علی شاه آبادی در سال  1314شمسی از قم به تهران مهاجرت می کنند.آن سال ها ،هم
زمان بود با موضوع کشف حجاب.ایت اهلل شاه آبادی در تهران یکی از محور های فعالیت خودشان را مبارزه با ظلم وستم وجور
نظام رضاخانی می دانستند وبه طور خاص پدیده کشف حجاب مبارزه کردند.تعبیرآیت اهلل شاه آبادی این بود که اگر رضاخان
سر  100روحانی را می برید واعدام می کرد،اینچنین لطمه به دین نمی خورد که با کشف حجاب لطمه به دین خورد؛کشف
حجاب با پایه های دین که حیا وعفت است مبارزه می کند وقوام دین که بر حیا وعفت است با کشف حجاب از دست می رود
وقصد رضاخان از بی حجابی ورواج پدیده بی حجابی از بین بردن دین است.به هر حال مبارزات آیت اهلل شاه آبادی با رضاخان
وهمین طور بعد از به قدرت رسیدن محمد رضا ومبارزه ایشان با ظلم وستم پهلوی دوم زبانزد خاص وعام است.
((https://shahabadi.ir

- 10برای اطالعات بیشتر در این زمینه میتوانید به کتاب انسان 250ساله مقام معظم رهبری(حفظه اهلل) مراجعه کنید.
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-3پیونددادن میان دین و سیاست 
از دیگر ارکان اندیشه سیاسی مرحوم شاه آبادی،آمیختگی دین وسیاست است.او که سیاست را عبارت از «تدبیر در جریان
مصالح نوعیه ومنع از تحقق مفاسد آنها»تعریف می کند،میان آن با تزویر وتدلیس وشیطنت جدایی می افکند وچنین سیاستی
را تحریف در مفهوم سیاست می شمرد.از نظر ایشان،قوانین واحکام الهی را که در جهت مصالخ ومفاسد واقعی اجتماعی تشریع
شده اند،در واقع می توان سیاسات الهیه نامید.چون تدبیر در جریان همان مصالح وعدم ظهور همان مفاسد است.
حدود ودیات از سیاسات اسالمند برای جلوگیری از منهیات وپیشرفت اوامر،لذا در تدابیر الهیه اند ولذا وقتی در جامعه قصاص
اجرا شد،با جریان این حکم سیاسی الهی ،حفظ نفوس می شود ومردم از حیث حب ذات وحب بقا،مرتکب این فعل قبیح
نخواهند شد .
در اندیشه آقای شاه آبادی حتی طهارت وصوم وصلوه وزکات وحج نیز بر سیاست مشتمل است و«لذا می توان علی التحقیق
گفت که دین اسالم ،دین سیاسی است» اگرچه مع االسف آثار زیادی از مرحوم شاه آبادی بر جای نمانده است،همان مقدار آثار
شان غنیمت وذی قیمت است.از جمله آثار ا یشان شذرات المعارف است که درآن نکات مهمی از اندیشه سیاسی ایشان
منعکس است .در بخشی از این کتاب در تاکید بر سیاسی بودن دین اسالم می فرماید:
« قران مجید با اسالم انفرادی مناسبت ندارد،زیرا که قرآن نمی فرماید به تنهایی نماز کن،بلکه عالوه برآن،تولید نماز گزارواقامه
صلوه را بر عهده مسلمین گذارده.قرآن نمی فرماید :تنها تحرز از زنا نما،بلکه عالوه{برآن}حفظ عقد ومنع از وقوه زنا را در عالم
از وظایف ما مقرر فرموده( ».شاه ابادی محمدعلی،1386،صفحه)43
از دید آیتاللّه شاه آبادی ،قناعت به اسالم انفرادی از اسباب مهلکه است و بسط معارف و حقایق دیانت در حدود ممالک
اسالمی ،بهمنزلۀ ریسمان نبوت و والیت است و موجب ارتباط با مقام مقدس حضرت حجتبنالحسن (عجلاهللفرجه) میگردد 
به طوری که از خطوط کلی باال کامالً مشهود است ،آنچه مرحوم شاهآبادی پیرامون سیاست به مفهوم صحیح آن ،با سیاست به
معنای خدعه و فریب بیان میکند و میان آن را با دین پیوند و هماهنگی میبیند و دین اسالم را دینی جمعی و سیاسی
می شمرد ،همان خطوط کلی است که اساس اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (رحمه اهلل علیه)را تشکیل میدهد و از
اینجاست که میتوان نتیجه گرفت و آنچه در اندیشۀ آقای شاهآبادی به صورت کُمون و ناآشکار وجود داشت ،به صورت کامل،
در قالب شرح و تفصیل و ارائه نظریههای ملکوتی توسط حضرت امام شعلهور گردید و در دهههای بعد ،آن اندیشهها بود که
چراغ انقالب اسالمی را برافروخت و جهان ا تکان داد(.جعفرپیشه فرد ،مصطفی ،تابستان  81صفحه ) 90
-4ایجاد جمعیت و انجام كار تشکیالتیبرای مقاصد عالیه اسالم
از جلوههای قابل تأمل اندیشۀ سیاسی جناب شاه آبادی (ره) توجه به کار گروهی و پدید آوردن تشکیالت منسجم در میان
مسلمانان است .اگرچه تحزب به معنای مذموم و ضد ارزشی آن که برای جناحبندی و رقابت ناسالم سیاسی و ربودن قدرت از
چنگ رقیب کاربرد دارد ،از ساحت اندیشۀ عارف مهذبی همچون شاهآبادی کامالً بهدور است ،ولی او به عنوان عالمی ربانی و
فقیهی عارف به زمان خویش میداند :نیل به مقاصد عالیۀ اسالمی تنها در گرو پیدایش جمعیت منسجم است.
مبانی تحزب دینی از دیدگاه شاه آبادی بر نوعی بودن مرام اسالمی استوار است .چون مقصد عالیۀ اسالمی ،مقصد نوعیه است.
از اعظم سیاست ها برای نیل به این مقصد ،تحصیل عِدّه و عُدّه است و در این مقام که مقصد نوع است ،تحصیل عِدّه مقدم بر
تحصیل عُدّه است؛ بنابراین باید نیرو جمع کرد و کادرسازی نمود .برای کادرسازی ،نظر شاهآبادی به این جمله است« :ال عِدّة الّا
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باالخوّة» ،کادرسازی و جمع نیرو بدون برادری و اخوت ناممکن است .از دیدگاه شاهآبادی عدد اگرچه فوق حدّ نهایت بوده
باشد ،ولی مادامی که مرتبط نشود به «خیط اخوت» در حکم غیریت و مباینت است و البته جهات مباینه ،مؤثر در یک جهت و
محصل یک معتقد نخواهد بود ،چنانچه دانه های تسبیح مادامی که به واسطۀ خیطی منتظم نشود ،حرکت هیچ کدام باعث
حرکت دیگری نگردد.از اینجا معلوم میشود که «اخوت» از احکام سیاسیۀ الهیه برای اجرای مقاصد اسالمی است و از همین رو
در صدر اسالم ،پیامبر اکرم (صلیاهللعلیهوآله) دست به عقد اخوت میان مسلمانان زد 
در ادامه ،مرحوم شاهآبادی «اخوت» را به عرش تشبیه می کند که بر چهار زاویه استوار است :انس ،کمال ،عزت و عون .این
چهار پایه ،امهات نوامیس عالم بشریت به حسب معاد و معاش است که در شذرات المعارف به تبیین هر یک پرداخته میشود.
اینجاست که با تحلیل مبانی فکری مرحوم شاهآبادی به جوهرة تفاوت تحزب اسالمی با تحزب سکوالر میرسیم .تحزب اسالمی
با مبنای اخوت و تحصیل عِدّه و عُدّه و کادرسازی برای نیل به مقاصد عالیۀ الهیه و گسترش افعال حسنه و اخالق فاضله و
عقاید حق است و با توجه به آن مبانی و این اهداف ،بروز جناحبندی و گروهگرایی و رقابت برای حذف رقیب و ربودن قدرت،
ال با آن در تباین است .لذا جناب شاه آبادی ،توسعۀ اجتماعات مذهبی را برای ارتباط و دوستی متدینان با یکدیگر ،به عنوان
کام ً
خیط اخو ت اصلی اصیل برای بسط معارف و حقایق دیانت ضروری میبیند و برای چنین گروهها و تشکیالتی ،اهداف و
برنامههایی را پیشنهاد میکند .از جمله :
 1از آنجا که این تشکیالت ،تنها سیاسی نیست و اهداف عالی را دنبال میکند ،لذا از جمله اهدافِ فراهم کردن مؤسسات را،
تعلیم م عارف و اخالق و احکام دیانت مقدسۀ اسالم به افراد و اعضای گروه و کودکان آنها میبیند .از نگاه این عارف هوشمند،
اولین هدف تعلیم و تربیت است که در این میان توجه به نقش کودکان اهمیت دارد .به عالوه در آموزش و تعلیم نیز توجه به
سه چیز است :معارف ،اخالق و احکام .2.هر عضو موظف باشد هر هفته یک شب برای مذاکره و تحصیل مهمات مذهبی ،در
مرکز جمعیت حضور به رساند
 3هر عضو ملتزم باشد که یک نفر را هدایت کند و با این اهداف و اعمال آشنا کند .4.جمعیت هیئت رئیسهای داشته باشد تا
اختالفات به ایشان ارجاع شود .5.تأسیس مجله .6انجام کارهای اقتصادی و شراکت و تجارت و زراعت و صناعت و اعطای
قرض الحسنه برای تأمین معاش اعضا و رسیدگی به بیکاران و اعاشت فقرا و ترویج محصوالت داخلی بهراستی هر کس اندکی
در اهداف و برنامههای یادشده تأمل کند ،آیا میتواند اندکی در هوش و درک سیاسی آقای شاهآبادی و انسجام اندیشۀ سیاسی
ایشان تردید کند؟ مطالب یادشده که به طور فشرده گزارش شد ،محصول اندیشۀ روشن آن فقیه و عارف فرزانه در حول دهۀ
 1320ش است؛ و گویای آن است که رهبر کبیر انقالب اسالمی ،حضرت امام خمینی(رحمه اهلل علیه) ،اگر از آن دید و بینش
سیاسی عمیق و مثال زدنی برخوردار بود ،گرچه مقدار زیادی از آن بر اثر قریحۀ ذاتی او بود ،نمیتوان نقش استادی همچون
شاه آبادی را در پرورش اندیشۀ سیاسی او نادیده گرفت و اگر در دهههای بعد شاهد پیدایش گروههای اسالمی در میان جامعۀ
ایرانی هستیم ،نطفۀ اصل پیدایش چنین تشکیالتی را در افکار سیاسی مرحوم شاهآبادی شاهدیم .البته ایشان در زمان خودش،
به تأسیس صندوق قرضالحسنه و تأسیس هیئتهای سیار و تعلیم معارف اسالمی و تربیت کودکان به شکل منسجم و
تشکیالتی اقدام نمود (.جعفرپیشه فرد ،مصطفی ،تابستان  81ازصفحه  91تا )93
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نتیجه:
خواندن سیر ه علمی وعملی ایت اهلل شاه ابادی قطعا مسیر سعادت را برای طالب نزدیک تر می کند چون ایشان از علمایی
هستند که در همه حوزه های علمی اخالقی واجتماعی-سیاسی به عنوان الگوی طالب محسوب می شوند .
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