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محمد آقاسی         

کِن بن بست هما سا
یادی از حضرت آیت الله سیدابراهیم خسروشاهی

بار نشسته بودم توی نمازخانه كه خيلى با نمازخانه فعلى 
دانشكده توفير داشت. چندان مرتب و خيلى هم شيک 
نبود. درددل كردم با امام جماعت دانشكده كه تازه آمده 
بود. خيلى مرتب تر از قبلى هــا مى آمد و روابط عمومى 
بهتری داشت و رشته و فضای دانشكده را درک مى كرد. 
از عالئقم گفتم و اين كه دوســت دارم معلمى داشته 
باشم كه علم دين واقعى را عملى تعليم دهد. گله كردم 
از جريان هايى كه تازه باب شــده بود و تجارت عرفان 
مى كرد در برابر روشنفكران متجدد بازاری. حرف ها زدم 
از آن چه مى خواهم و نمى يابم. خيلى عادی و نه خيلى 
عجيب و غريب، خيلى زمينى گفت كه آن چه مى خواهى 
نزد سيدی است به نام خسروشاهى. با جناب بهاالدين كه 
خدايش بيامرزد، اشتباه گرفتم كه انسى با برخى آثارش 
داشتم. اما از اشتباه بيرونم آورد. سال 138۲ بود كه نشانى 
گرفتم، اما ماه ها طول كشيد كه توفيق حضور پيدا كنم. 

دانشجو بودم و جوان. سرمان را شلوغ  3
خيلى كارها كرده بوديم و مى گفتيــم فعال فرهنگى 
هستيم. اما از عمق جان اعتقاد داشتم كه اين درون بايد 
چيزی باشد كه برون را كاری كند. البته تجربى به اين 
رسيده بودم و نه از ناحيه خاصى. با اين حال چندين ماه 
فاصله افتاد بين توصيه امام جماعت جوان دانشكده و 
رفتن به مدرســه مروی، همان جا كه سيدناالســتاد 
حجره ای داشتند. با يكى از رفقا پرسان پرسان رفتيم تا 
داخل حياط.  چه جای با صفايى بود. خيلى كار نابلد بودم 
و ناشى. حجره را كه نشان دادند مثل معمول و البته خيلى 
مؤدب داخل شدم و پرسيدم: »آقای خسروشاهى شما 
هستيد؟« من كه انتظار نداشتم آنقدر پير باشند و احتماًل 
اويى كه انتظار نداشــت من اين طور بپرسم و بيش تر 
اطرافيانش كــه دور ميز چوبى نشســته بودند، ســر 
برگرداندند كه مرا ببينند. اما با لبخندی پر مهر جواب داد. 
آن وقت ها اينترنت نبود و اگر بود اوايل به اين وسعت نبود 

بيست و شش روز گذشته از مهر 1398 خسته و كالفه و تشنه، نشستم، اول شهركربال  1  
بود و نسيم جان فزايش مى آمد. در عين خستگى، آزاد و رها بودم و بى اطالع از آنچه قرار است برسرم بيايد 
و بى هوا نشسته بودم. مى گويند 80 كيلومتر اما به گمانم بيش تر است، شايد 1۲0 كيلومتر به محاسبه من. 
به ويژه اگر كسى سامرا مشرف بشود. با احوالت اين سال ها، كه حصارهايى كشيدند، تا مسير و زائر از گزند 

آسيب داعش دور بماند، خيلى خيلى بيش تر پياده روی لزم است.
چشم دوختم به فوج فوج آدم هايى كه پياده مى آيند. نخواهم هم نمى توانم، چشمم دوخته شده به سيلى كه بنای بند آمدن 
ندارد. سيلى كه خودت را بايد در آن رها كنى و خوشا به حال آن ها كه رها شدند. چشمانم ناگهان سو گرفت وقتى چهره آشنايى 
را ديدم. چشم بستم و باز كردم. خود خودش بود؛ حاج آقای خيرآبادی. بى اختيار به سمتش دويدم و احوال پرسى كرديم. مگر 
مى شد كه اين جا ببينمش و ياد حضرت استاد نكنم و استاد مى گويم نه از آن كه برای خودم وجهى قائل شوم، بل از آن جهت 
كه تكريمش كنم. به طور معمول بسيار به خودم مسلط هستم كه گريه و بغضم را كسى نبيند، درست برعكس خنده و خوش 
حالى. تا گفتم خدا رحمت كند حضرت آيت الل خسروشاهى را، ناخودآگاه بغضم تركيد و اشک بر گونه ام جاری شد. گويى همه 
مهر و محبتش را به ياد آوردم و حسرت خوردم كه آغوش گرم معنوی اش را از دست دادم و قدر ندانستم. گويى سال هاست كه 
همه كس را از دست دادم و تازه فهميدم و به ياد آوردم. آن هم در آستانه كربال. كرباليى كه خودش برايم تعريف كرد كه در ايام 
شباب، چهل شب جمعه مستمر و پياپى به زيارت آمده بود و كرباليى كه مى گفت هر زيارتش حجابى را بر مى دارد. كرباليى كه 
مى گفت تحت قبه، معرفت خدا را بخواهيد كه دعا در آن جا مستجاب است و اين بهترين دعاست. و اربعين، و كربال، كرباليى 
كه برای من سفری دائمى شد. دو روز بعد خبردار شدم كه پدر مهربان و مادر عزيزم، در بازگشت از اربعين، حوالى ظهر ايالم، 
تصادف كردند و دوام نياوردند و رها، پر كشيدند. محسن، برادرم كه سه سال از من كوچک تر بود و تازه داماد، فقط ده روز دوری 
از آن ها را تحمل كرد و پركشيد. من ماندم و من، همانطور كه سيدنا الستاد مى فرمود. خيلى ها پرسيدند كه چگونه اين سوگ 
را تحمل كردی؟ و چه بگويم كه اگر تا حدی توانستم اين داغ را تحمل كنم، به خاطر سوگ از دست دادن حضرت خسروشاهى 
در بهمن 1395 بود كه بيش تر فهماند در گذرگاهى به سوی ابديت هستيم. هرچند تا فهم كامل، فاصله از زمين تا آسمان است. 

روزهای دانشجويى دوره كارشناسى روزهای عجيبى بود. هم برای ما كه جوان بوديم و برخاسته از فضای  2
سنت و تدين، هم برای دانشكده مان كه علوم اجتماعى بود و در دانشگاه تهران، هم برای ايرانمان كه سه سال بود دوم خرداد 
1376 را تجربه مى كرد. از متن ها و تيترهای جبهه و شلمچه تا صبح امروز و نشاط و در مجالت از كمان تا كيان، همه چيز 
مى خوانديم و بحث مى كرديم، خيلى زياد. پر جنب وجوش و آماده برای آرمان و مهيا برای تغيير. من هم مثل خيلى ها زيادی 

بدو بدو مى كردم و مى دانستم كه آرام و قرار ندارم. البته خاصيت سال ورودی ما بود؛ 79 ايى ها. 
شور و شوق توجه به دين، در نوجوانى مرا كه جامعه شناسى قبول شده بودم، مى برد سمت حوزه؛ درست همان جايى كه به رشته 
ما »كفريات« مى گفتند. جامع المقدمات را پيش مادرم خوانده بودم كه خودش آخوندزاده بود و استاد عربى در دانشگاه. با همان 
كتاب پدربزرگم كه قديمى بود و محشى. صرف و نحو را پيش استاد ديگری ادامه دادم و با دوستى هم مباحثه بودم. اين چيزها 
را برای اولين بار مى نويسم و كمتر كسى از آن خبر دارد. اما اين ها هم مرا اقناع نمى كرد. داستان مقدس اردبيلى و عالمه حلى 
و عالمانى اين چنينى را بارها از كودكى تا نوجوانى مرور كرده بودم و گويى روح و روانم هم به دنبال چشمه جوشانى بود. يک 
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كه با جست وجوی ساده بشود چنين عالم عامل گوشه نشينى را پيدا كنى و تصويرش را ببينى. مهری كه به كام دلم نشست و 
هنوز هم عطر دل انگيزش به شيرينى باقى است. خواسته ام را پرسيد. جواب كه دادم خنديد، پرمهر و پرنشاط. تازه فهميدم 
جوانى به سن نيست. گفت كه آن چه مى خواهى من نيستم، اما جلساتى داريم برای طالب و دانشجويان. اگر آقای خيرآبادی-

كه پيش تر ذكر خيرش را نوشتم- تاييدت كنند مى توانى شركت كنى. تازه فهميدم بايد گزينش هم بشوم. با آقای خيرآبادی 
چند دقيقه ای در حياط قدم زديم و صحبت كرديم. چيز خاصى نبود جز شــنيدن انگيزه و گفتن شرايط و توصيف كالس. 
چشم هايش برق مى زد، شايد چشم های من هم. البته خيلى عجول بودم و هول. ديدم كه سيدناالستاد شال و عمامه كردند و 
عصا به دست مى روند. به اشاره جناب خيرآبادی كه گفتند اگر وقت داری و تمايل داری با ايشان مى توانى بروی و من هم از 
خداخواسته سوار ماشين شدم. نه مسير را مى دانستم و نه مقصد را. فقط عزم  جزم كرده بودم كه بشنوم. خيلى كم و شمرده 
صحبت مى كرد و آرام. اشتهايى در حرف زدن نداشت كه نداشت. يادم نيست كه ميدان بهارستان بود يا ابتدای يک بزرگراه كه 
اشاره كرد به عكس روی ديوار و به من گفت: »دوست دارم مثل اين مرد بشوی، هم دانشگاه رفت و هم تقوا داشت و هم اهل 
مجاهدت بود.« سرم را بلند كردم و از تعجب خشكم زد: »شهيد چمران«. تقريباً تا كوچه پس كوچه های اندرزگو ساكت بودم 
و دم منزلشان پياده شدم. اندرزگوی آن وقت ها مثل حال نبود و كمتر كسى مى داند كه چقدر آن محل  به خاطر حضور پررنگش 
برايم عزيز و ارزشمند است. خداحافظى كه كردم سربلند كردم تا اسم كوچه بن بست را ببينم؛ »بن بست هما«. حال بايد به ظاهر 

با  پای پياده برمى گشتم تا به خانه بروم و سال ها در اين محله به دنبال آينده ای راه رفتم. 

جلسه ها انگاری قباًل دوتا بود؛ يكى مخصوص طالب و ديگری ويژه دانشجويان. من خودم را خيلى تحويل  4
گرفته بودم و فكر مى كردم كه يكى يكدانه هستم. ديدم كه مثل من هم جمع زيادی از دانشجويان هستند كه آن جا جمع شدند. 
از دانشگاه های معروف كشور، ازعلم وصنعت تا اميركبير و خيلى ها هم مهندس. مثل من علوم انسانى خوانده تک و توک بود. 
خيلى ها هم عزم سفر داشتند به ينگه دنيا از آلمان گرفته تا رم و ايتاليا. على رغم همه اين مطالب بعدها كه استاد از ميان ما رفتند، 
بيش تر به استادی طالب و حوزه شناخته شدند و كم تر از معاشرت با نسلى از جوانان دانشجو با ايشان گفته و نوشته شد. حتى 
در جلسات ترحيم ايشان هم ذكری از اين روحيه نشد. چشم من هم بعدها در منزل سيدناالستاد دوخته مى شد به عكسى كه 
هم نشين بودند با حضرت آيت الل بهجت و بيش تر و پيش تر مى دانستم كه شاگرد عالمه طباطبايى بوده اند. كالس خيلى ساده 
بود و برای خيلى ها كه آن ايام مسحور سخنوری فالنى و ذكر گويى بهمانى بودند هيچ چيزی نداشت. بى هياهويى و بى شک 
همه چيز هو بود. بى اغراق استاد فقط توحيد مى گفت. از يكى مى گفت و نه در سخن كه در عمل، كه لاله الهو. محور بيانات 
در آن زمان شرح احاديث كتاب چهل حديث استادشان امام خمينى)ره( بود. هميشه هم مقيد بودند كه از روی كتاب يا كتاب ها 
و يا دست نويس هايشان درس بگويند. اما خيلى مواقع  نظم و ترتيب مرسوم در سخنرانى ها و كالس ها را نداشتند. تنها محور 
هميشگى توحيد بود و توحيد. اين را هم فقط زمانى مى شد فهميد كه چند هفته ای محضرش درک نمى شد، به خوبى متوجه 
مى شدی كه دلت توحيد شنيدن و توحيدی بودن مى خواهد. او زندگى مى كرد بر خالف ما. ما در نهايت زندگى را به عالوه خدا 

مى كرديم و او ضرب در خدا. آری؛ »عظم الخالق فى انفسهم فصغر مادونه فى اعينهم«

شاگردی عالمه اش مكتوم بود. چه فلسفه اش، چه اخالق و عرفانش در پرده پوشى كامل بود. گويى مهر  5
كردند و لبانش دوختند. در آن دوره و شايد اين دوره خيلى باب بود كه حتماً شاگرد سلوكى از استاد ذكری بگيرد و آن را ورد زبانش 

كند. مرادی بود و مريدی كه بايد آن چه دستور مى گفت 
را عمل نمايد. تحت تأثير همان فضا و هر آن چه خوانده 
بودم نشستم پای صندلى كه به خاطر كهولت سن بر آن 
مى نشست، آن هم آخر كالس وقتى كه وقت تمام شده 
بود.  خودم را جوری گلوله كردم كه كســى نشــنود و 
پرسيدم كه ما چه ذكری را در چه زمانى بگوييم؟ خيلى 
مهربان مثل هميشه لبخند زدند و گفتند ذكرخدا را هر 
طور و هرجا خواستى بگو. باز هم اصرار كردم و دنبال چيز 
خاصى و عدد ميزان گفتن بودم. ايشان با حوصله مثال 
زدنى مرا از اين امر منصــرف كردند. اصرار زياد مرا كه 
ديدند گفتند كه در مفاتيح الجنان دعاهای ماثوری هست 
كه خوب است قرائت شــود. جالب اينجاست كه حتى 
نگفتند بخوان و امر نكردند و حتــى از تبعات و ثمرات 
دنيوی و اخروی حرفى نزدند. اما جوان بودم و مرغم يک 
پا بيشتر نداشت و البته جهلم، هزارپايى بود برای خودش. 
باز هم اصرار كردم كه كدام دعا. فرمودند دعای صباح كه 
منقول اســت از اميرمومنان على)ع( را خوب است كه 
صبح ها به هر ميزان كه بشــود خواند و تا مى شــود در 
فقرات آن تأمل كــرد و من بودم كه هنــوز در خواب 

مانده ام. 

جوان بودم و كتاب خوان و حســابى  6
مى خواندم و راجع به همه چيز يادداشت  برمى داشتم به 
اميد روزی كه به كار آِيد. يكى از دغدغه های آن روزهای 
مجردی، مثل خيلى از مجردهــا تأهل بود. دفترچه ای 
داشتم كه مالک ها و معيارهای ازدواج را آن جا مى نوشتم. 
به چند ده معيار رســيده بود. برخى هــم خودم اضافه 
مى كردم كه بايد چنين بود و نبايد چنان. يک بار با خودم 
گفتم چطور است نظر سيدناالســتاد را بپرسم و خوب 
است نگاه های ايشان را درک كنم و كتاب هايى را كه 
معرفى مى كنند بخوانم. در دلم خوشحال بودم كه مالک 
و معيارهايى را اضافه مى كنم. آخر يكى از جلسات دويدم 
كه جلو بيفتم از كســانى كه احيانًا مى خواستند سوالى 
بپرسند. كفش هايم را برداشــتم و پای برهنه تا پاگرد 
دويدم و ايستادم منتظر. نمى خواستم كنار راننده ای كه 
به منزلشــان مى رساند بپرســم ســوالم را، خجالت 
مى كشيدم. عصا زنان كه آمدند توی پاگرد سوالم را با 
مقدمه پرسيدم كه نگرانم و چه بشود و چه نشود. منتظر 
بودم كه كوهى از اطالعات و ســياهه ای از كتاب ها را 
بشنوم. اما باز هم خيرالكالم بود: »همسری اختيار كن كه 
فداكار باشد. اگر فداكار باشد همه چيز حل مى شود.« و 
آرام خداحافظى كردند و رفتند. آن شب ساعت ها قدم زدم 
و نفهميدم. بعدها در زندگى بيشتر از آن وقت فهميدم كه 
چه حرف مهمى زده شــد. حتى نقد خودم كه مى گفتم 
دينش پس چه؟ پاسخ داشت كه »يوثرون على انفسهم« 

تک اند در قرآن و به خدا و خدايى ها نزديک تر. 

    جلسه درس آیت اهلل خسروشاهی برای دانشجویان و طالب




