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ستارهای بدرخشید و ماه مجلس شد
دل رمیده ما را انیس و مونس شد
آســمان تبریــز سرشــار از ســتارههای درخشــان بــود و از زمیــن و زمــان،
نــور میباریــد؛ گویــا همــه میدانســتند شــیخ احمــد در انتظــار فرزنــدی
اســت کــه بــا الغدیــر خــود ،جهانــی را نورانــی خواهــد کــرد .ســرانجام انتظــار
بــه ســر رســید[ ]۱و خانــه شــیخ احمــد لبریــز شــادی شــد.
فرزنــد را عبدالحســین نامیدنــد تــا همــواره عشــق اهــل بیــت (ع) در
ســینهاش مانــا باشــد؛ پیوســته در مســیر ایشــان گام بــردارد و همچــون
موالیــش حســین (ع) ،شــمیم روح افــزای والیــت را پراکنــده ســازد .آری،
عبدالحســین بــه دنیــا آمــد و الغدیــر بــا او جــان گرفــت.
خاندان پاک
شــیخ (میــرزا) احمــد امینــی تبریــزی ]۲[ ،پــدر بزرگــوار عالمــه امینــی
از عالمــان بــا تقــوا بــود و مــردم بــه ایشــان همــواره بــه دیــده احتــرام
مینگریســتند .ایشــان در ســال  ۱۲۸۷هـــ .ق در روســتای ُســردها ـ از توابــع
تبریــز ـ بــه دنیــا آمــد و در ســال  ۱۳۰۴هـــ .ق بــرای یادگیــری دانــش بــه
تبریــز رفــت .میــرزا احمــد پــس از تکمیــل مقدمــات ،از اســتادان بســیاری
کســب فیــض کــرد و در رشــتههای گوناگــون دینــی ،از خرمــن دانــش
بــزرگان ،خوش ـهها چیــد .بــه گون ـهای کــه حضــرت آیــت اهلل میــرزا علــی
شــیرازی[ ]۳و اســتاد میــرزا علــی ایروانــی[ ،]۴دانــش و پارســایی ایشــان را
تأییــد کردنــد .برخــی آثــار بــه یــادگار مانــده از ایشــان عبارتنــد از :شــرحی سوگ آفتاب
بــر قصیــده المفجــع و تعلیقاتــی بــر مکاســب شــیخ انصــاری .ایــن مــرد خســتگیها و ســختیهای عالمــه امینــی در راه اعتــای دیــن اســام و
بــزرگ درســال  ۱۳۷۰هـــ .ق ،دیــده از جهــان فــرو بســت.
مذهــب تشــیع در ظهــر روز جمعــه  ۱۲تیــر مــاه ۱۳۴۹هـــ .ش (۲۸ربیعالثانی
پــدر بــزرگ عالمــه امینــی ،مولــی نجــف قلــی مشــهور بــه امیــن الشــرع ۱۳۹۰هـــ .ق) بــه پایــان رســید و صاحــب الغدیــر پــس از  ۶۸ســال تــاش
بــود کــه نــام خانوادگــی عالمــه نیــز از همیــن لقــب گرفتــه شــده اســت .و کوشــش بــه دیــدار یــار شــتافت تــا از دســت صاحــب غدیــر و از چشــمه
ایشــان در ســال ۱۲۵۷هـــ .ق ،در روســتای ســردها پــا بــه عرصــه هســتی زالل کوثــر بیاشــامد و غبــار خســتگی را از تــن بزدایــد.
نهــاد و بــه یادگیــری دانــش و ادب پرداخــت .وی مــردی زاهــد ،فاضــل ،علــت مــرگ عالمــه نیــز پنــد آمــوز اســت .روح بلنــد عالمــه پیوســته در
پرهیــزگار و ادیبــی برجســته بــود کــه بــه گــردآوری اخبــار ائمــه اطهــار(ع) پــی برنامههــا و طرحهایــی بــزرگ و ارزشــمند ماننــد :خانــه نویســندگان،
عالقــه بســیاری داشــت و چنــد مجموعــه روایــت نیــز تدویــن کــرده و رســیدگی بــه نشــریههای جهــان در مــورد اســام و آییــن نقابــت بــود،
اشــعاری بــه فارســی و ترکــی از او بــه جــا مانــده اســت .ایشــان در ســال ولــی کمبــود امکانــات مالــی مانــع اجــرای ایــن طرحهــا میگشــت .دکتــر
۱۳۴۰هـــ .ق از دنیــا رفــت و در وادی الســام نجــف اشــرف بــه خــاک منوچهــری ـ پزشــک عالمــه ـ در مــورد علــت بیمــاری عالمــه میگویــد:
ســپرده شــد]۵[.
عالمــه امینــی برنامههــا و طرحهــای علمــی و فرهنگــی گســتردهای در
ذهنــش طــرح ریــزی کــرده بــود و چــون امکانــات مالــی نداشــت و عملــی
دوران کودکی
کــردن ایــن طرحهــا هــم هزینههــای زیــادی میطلبیــد ،بــه مغــز و
کودکــی عبدالحســین ماننــد دیگــر هــم ســاالنش ســپری نشــد ،بلکــه او اعصابــش فشــار آورد و دچــار بیمــاری شــد]۱۰[.
از همــان کودکــی ،اســتعداد و تیزهوشــی عجیبــی از خــود نشــان م ـیداد .اســتاد جــال الدیــن همایــی نیــز میگویــد :کثــرت کار و زحمــت بیشــماری
وی از آغــاز زندگــی ،بــا حافظــه قــوی و ســرعت عجیبــش در درک مســائل کــه امینــی در راه خدمــت مذهبــی کشــید ،کــم کــم قــوای بدنــی او را ضعیــف
دینــی ]۶[،همــه نگاههــا را بــه خویــش جلــب کــرد .روح پرســشگر و ســاخت تــا منتهــی بــه مــرگ او گردیــد .هنــگام احتضــار لبهــای عالمــه را
جسـتوجوگر عبدالحســین نمیگذاشــت تــا او ماننــد دیگــر کــودکان باشــد .بــا آب مخلــوط بــه خــاک مقــدس کربــا مرطــوب ســاختند و فرزندشــان ـ
هرکــس در کودکــی او را درک میکــرد ،از تیزهوشــی وی خبــر م ـیداد .او حــاج شــیخ رضــا امینــی ـ دعاهــای عدیلــه ،مناجــات متوســلین و مناجــات
ماننــد عالمــان فکــر میکــرد و میفهمیــد و حالتهــای کودکانــه ـ مثــل المعتصمیــن را میخوانــد و عالمــه هــم بــا حــزن و انــدوه و در حالــی کــه
بــازی و کارهــای بیهــوده ـ را انجــام نم ـیداد]۷[.
اشــک از چشمانشــان ســرازیر بــود ،دعاهــا را تکــرار میکردنــد]۱۱[.
خانــوده مذهبــی و عالقــه منــد بــه دانــش و معرفــت عالمــه نیــز زمینــه آخریــن ســخنانی کــه در لحظههــای آخــر زندگــی بــر لبــان آن مــرد بــزرگ
رشــد و تعالــی عبدالحســین را آمــاده کردنــد  .اولیــن اســتاد ایــن کــودک بــا جــاری شــد ،ایــن بــود :خداونــدا! ایــن ســکرات مــرگ اســت کــه بــه ســویم
اســتعداد ،پــدر روحانـیاش بــود کــه او را بــا مبانــی دانــش آشــنا ســاخت و میآیــد .پــس بــه ســوی مــن نظــری کــن و مــرا بــا آن چــه صالحــان را
روح تشــنهاش را ســیراب کــرد.
کمــک میکنــی ،کمــک نمــا]۱۲[.
پــدر ،ادبیــات فارســی ،عربــی ،منطــق و تــا انــدازهای فقــه و اصــول را بــه بامــداد روز شــنبه  ۱۳تیــر مــاه ،پیکــر عالمــه از خیابــان شــاه پــور تــا ســه راه
فرزنــدش آموخــت .در کنــار اینهــا ،عبدالحســین بــه کتابهــای حدیثــی و بوذرجمهــری و از آن جــا تــا مســجد ارک تشــییع شــد .مــردم هماننــد کســی
اعتقــادی نیــز اشــتیاق زیــادی داشــت ،ولــی بــا ایــن همــه ،قــرآن و نهجالبالغــه کــه عزیزتریــن کــس خــود را از دســت داده باشــند ،در تشــییع پیکــر امیــن
دو کتــاب گــران قــدر بــرای آمــوزش ایــن محصــل جــوان بــود]۸[.
خــود شــرکت کردنــد بــه گون ـهای کــه :میدانهــا و خیابانهــا پــر بــود از
از همــان کودکــی  ،وجــود عبدالحســین از آیههــای قــرآن و ســخنان واالی جمعیــت؛ همــه ســیاه پــوش و غــرق در تجلیــل علــم]۱۳[.
امیرالمؤمنیــن (ع) و امامــان دیگــر پــر شــد و بــه ایــن ترتیــب ،عشــق بــه افــزون بــر تهــران ،در شــهرهای بغــداد ،کاظمیــن ،کربــا و نجــف نیــز پیکــر
اهــل بیــت(ع) در تــار و پــود وجــودش نفــود کــرد بــه گونـهای کــه نخســتین عالمــه بــا شــکوه فراوانــی تشــییع شــد و پــس از طــواف دادن پیکــر بــر گرد
شــعری کــه فرزنــد شــاگرد از پــدر اســتاد خویــش آموخــت و حفــظ کــرد ،آســتان مقــدس علــوی ،بــه وصیــت خودشــان ،در حجــرهای از کتــاب خانــه
شــعری از امیرالمؤمنیــن علــی (ع) بــود بــا ایــن مطلــع:
امیرالمؤمنیــن علــی (ع) ـ کــه خــود بنیانگــذار آن بــود ـ بــه خــاک ســپرده
محمد النبی اخی و صنوی
شــد .پــس از مراســم خــاک ســپاری ،مــردم تــا مدتهــا در شــهرهای بــزگ
و حمزه سید الشهداء ع ّمی[]۹
ایــران ،عــراق و دیگــر کشــورهای اســامی  ،مجلسهــای ترحیــم برگــزار
بدیــن ترتیــب ،عالمــه امینــی بــا کوشــش علمــی و بــا اســتعداد و و از مقــام علمــی و معنــوی آن بــزرگ مــرد عرصــه علــم و تقــوا تجلیــل
پشــتکار خویــش ،خانــواده و اطرافیانــش را بــه آینــده خــود امیــدوار کردنــد .عبارتهــای زیــر گوش ـههایی از وصیــت عالمــه امینــی اســت[]۱۴
میســا خت .
کــه اوج اخــاص و عشــق ایشــان را بــه خانــدان وحــی نشــان میدهــد :از

فرزنــدان و دوســتانم میخواهــم کــه مــرا از دعــای خیــر فرامــوش نکننــد و
در مجالــس عــزا ،توســل و دعــا مــرا بــه یــاد بیاورنــد .از طــرف مــن ،کســی
را نایــب قــرار دهیــد تــا ده ســال بــه کربــا بــرود .ده ســال مجلــس عــزا در
روزهــای وفــات فاطمــه زهــرا (س) برگــزار کنیــد.
هــر چنــد پیکــر خســته صاحــب الغدیــر از میــان شــیفتگان ایشــان پنهــان
گشــت ،ولــی الغدیــر او ماننــد نگینــی درخشــان در عرصــه دیــن و دانــش
باقــی مانــده اســت .بــه تعبیــر اســتاد جــال الدیــن همایــی :عالمــه امینــی
در واقــع نمــرده ،بلکــه حیــات جاودانــی یافتــه اســت]۱۵[.
آری:
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است در جریده عالم ،دوام ما
ویژگی های اخالقی عالمه امینی
۱ـ عبادت
راز و نیــاز ،نیایــش و تضــرع از ویژگیهــای انســانهای خدایــی اســت کــه
راه وصــول بــه ملکــوت الهــی را بــر آنــان میگشــاید .هــر چــه معرفــت
انســان بــه خــود و خدایــش بیشتــر شــود ،احســاس نیــاز بــه عبــادت در
ش تــر میگــردد .عالمــه امینــی در شــمار ایــن افــراد بــود.
وی بی ـ 
ایشــان دارای ابعــاد وجــودی برجســتهای بــود؛ اگــر تنهــا بــه بعــد علمــی و
پژوهشــی ایشــان بنگریــم ،ایشــان را عالمــی محقــق و پژوهشــگری فرزانــه
مییابیــم و اگــر تنهــا بــه بعــد عبــادی و گریههــای شــبانه ایشــان توجــه
کنیــم ،عالمــه را بــه عنــوان عــارف و عابــدی زاهــد خواهیــم شــناخت.
عالمــه بــه عبــادت و راز و نیــاز بــه درگاه بــی نیــاز ،نمازهــای مســتحبی و
قــرآن خوانــدن بســیار مشــتاق بــود .نزدیــک فجــر بــه نمــاز شــب میایســتاد
و پــس از آن کــه نمــاز صبــح را بــه جــای مـیآورد  ،یــک جــزء کامــل قــرآن
را بــا تدبــر تــاوت میکــرد و از محضــر قــرآن درسهــا فــرا میگرفــت.
[ ]۱۶نمازهــای ایشــان نیــز ویژگیهــای خاصــی داشــت.
آیــت اهلل ســید مرتضــی نجومــی در ایــن بــاره میگویــد :چــه بگویــم در
مــورد فــردی کــه از ســر تــا پــا ربانــی بــود .مــن در حیاتــم ندیــدم کــه
کســی مثــل او نمــاز بخوانــد]۱۷[.
دکتــر محمــد هــادی امینــی فرزنــد عالمــه در مــورد نمازهــای آن بزرگــوار
میگویــد :او نمــازش را در اول وقــت و بــا حضــور قلــب بــه جــای مـیآورد
و در قنــوت نمــاز گریــه میکــرد]۱۸[.
روح ایشــان بــا آیــات قــرآن آمیختــه بــود و ایــن شــیفتگی بــه قــرآن ،در
البـهالی متــن الغدیــر بــه چشــم میخــورد .در مــاه مبــارک رمضــان تمــام
کارهایشــان را تعطیــل میکــرد و در کربــا یــا نجــف ،بــه عبــادت و اعمــال
وارد شــده آن مــاه مشــغول میشــد .ایشــان تــا آخــر عمــر شریفشــان ،مقیــد
بــود کــه در طــول مــاه رمضــان ۱۵ ،بــار قــرآن ختــم کنــد و ثــواب  ۱۴ختــم
قــرآن را بــه امامــان معصــوم و ثــواب یــک ختــم را نیــز بــه روح پــدر و مــادر
بزرگوارشــان هدیــه فرســتد ]۱۹[.همچنیــن هــزار رکعــت نمــاز مســتحبی را
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دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
کــه در شـبهای مــاه رمضــان وارد شــده اســت ،بــه جــای مـیآورد.
عالمــه در کتــاب ریــاض االنــس برخــی از ایــن گونــه نمازهــا ،تعــداد ختــم
قــرآن در ســالهای معیــن و چگونگــی زیــارت قبرهــای امامــان را آورده و
بــه عبادتهــای وارد شــده در آنهــا اشــاره کــرده اســت]۲۰[.
۲ـ زهد و تقوا
تقــوا و دوری جســتن از ســرمایههای دنیایــی از نشــانههای دانشــمند
حقیقــی اســت .امــام صــادق(ع) میفرماینــد :کســی کــه بــه دنیــا بیرغبــت
باشــد و زهــد را پیشــه خــود ســازد ،خداونــد حکمــت را در قلبــش اســتوار دارد
و زبانــش را بــه آن گویــا ســازد]۲۱[.
ایــن نشــانهها در وجــود عالمــه بــه خوبــی نمایــان بــود .او مجتهــد و فقیــه
عالــی قــدری بــود کــه آثــار گوناگــون و ارزشــمندی داشــت .بــه همیــن دلیــل،
میتوانســت زندگــی مرفــه و آرامــی داشــته باشــد ،ولــی هیــچ گاه پرهیــزگاری
را تــرک نکــرد و بــه دنیازدگــی ـ کــه سرچشــمه هــر خطــا و گناهــی اســت ـ
دچــار نشــد .همیشــه از زندگــی ســاده خــود راضــی و شــکرگزار بــود و هرگــز
کاالی گــران قــدر آخــرت را بــه ثمــن بخــس دنیــا نفروخــت.
از خوانــدن آیاتــی از قــرآن کــه در مذمــت دنیــا آمــده اســت ،خســته نمیگردیــد.
بــه درجههــای بلنــد و مانــدگار آخــرت اطمینــان روحــی داشــت و خانــواده،
شــاگردان و یــاران خــود را بــه همیــن شــیوه ســفارش میفرمــود]۲۲[.
ایشــان بــا ایــن کــه  ۴۰ســال در نجــف اشــرف ســاکن بــود ،ولــی خانـهای
شــخصی نداشــت؛ خانـهای نیــز کــه در آخــر عمــر خریــده بــود ،بیــن عالمــه
و کتابخانــه مشــترک بــود.
دکتــر جعفــر شــهیدی دربــاره زهــد عالمــه میگویــد :دربــاره تقــوای او
بایــد همیــن را بگویــم کــه بــه حقیقــت ،مصداقــی بــود از آیــه کریمــه
«یجاهــدون فــی ســبیل اهلل و الیخافــون لومــه الئــم»[.]۲۳
هللالعظمــی
آیــت اهلل موســوی اردبیلــی میگویــد :روزی در خدمــت مرحــوم آیتا 
خویــی حرکــت میکردیــم ،مطلبــی از ایشــان پرســیده بــودم .وقتــی جوابــم را گرفتــم،
میخواســتم خداحافظــی کنــم .فرمــود :عالمه امینــی از ایـران برگشــتهاند؛ نمیخواهید
بــه دیــدن ایشــان برویــم؟ عــرض کــردم :امــروز روز درس اســت ،اگــر اجــازه بفرمایید ما
روز دیگــری میرویــم و امــروز بــه درسهایمــان میرســیم .فرمــود :مطمئــن باشــید
ثـواب زیــارت ایشــان از ثـواب همــه ایــن درسهــا بیــش تــر اســت]۲۴[.
۳ـ ادب و اخالق
یکــی دیگــر از ویژگیهــای آن مــرد بــزرگ ،حســن اخــاق و ادب اســامی
ایشــان بــود کــه در کتــاب الغدیــر نمایــان اســت .ایشــان بــا منابــع و متنهایــی
ســر و کار داشــت کــه برخــی از آنهــا از جعــل ،افتــرا ،توهیــن ،فحــش و هتــک
مقدســات تشــیع پــر بــود ،ولــی او در الغدیــر هیـچگاه در پاســخ آنهــا ســخنی بر
خــاف ادب اســامی نمـیآورد ،بلکــه پــس از ایــن کــه بــا اســتداللهای عقلی
و نقلــی ،پاســخی قاطــع بــه بیهــوده گوییهــای آنــان مـیداد ،نویســندگان ایــن
گونــه کتابهــا را بــه وحــدت اســامی فراخوانــده اگــر گاهــی تعبیرهــای تنــد
و عتــاب آمیــز در الغدیــر هســت ،بــدان دلیــل اســت کــه طــرف مقابــل بســیار
هتــاک و بـیادب و دشــمن خونــی شــیعه بــوده اســت .از ایــن رو ،ایــن عتابهــا
نیــز جنبــه شــخصی نــدارد ،بلکــه در دفــاع از نامــوس بزرگ دیــن (والیت) اســت.
بایــد دانســت عالمــه در ســر تــا ســر الغدیــر ،از عالمــان ،مفســران و اندیشــمندان
اهــل ســنت بــا تجلیــل فــراوان یــاد میکنــد.
اســتاد محمــد عبدالغنــی حســن مصــری از عالمــان اهــل ســنت ،بــا توجــه
بــه ایــن ویژگــی عالمــه ،دربــاره ایشــان چنیــن میســراید:
یشتد فی سبب الخصومه لهجه
و کذلک العلماء فی اخالقهم
لکن یرق خلیفه و طباعا
یتباعدون و یلتقون سراعا[]۲۵
هنــگام بحــث ،لحــن او تنــد میشــود .ولــی خــوی و خلــق او بســیار نــرم
اســت .اخــاق دانشــمندان ایــن گونــه اســت .از هــم (بــه خاطــر عقیــده) دور
میشــوند ،ولــی بــاز بــه زودی گــرد هــم میآینــد.
در نشســتهایی کــه در شــهرهای گوناگــون تشــکیل میشــد ،ایشــان
در ســخنرانیهای خــود ،بــه دور از هرگونــه تعصــب و بــا زبانــی بــه دور
از نیــش و کنایــه و تهمــت و در عیــن حــال قاطعانــه ،حقیقــت را بیــان
میکــرد .محمــد ســعید دحــدوح ـ از عالمــان بــزرگ حلــب ـ در بخشــی
از نام ـهاش بــه عالمــه مینویســد :بــه راســتی ،شــما روش و اخالقــی را از
آلمحمــد(ص) ارث بردهایــد کــه ماننــد آن را از غیــر شــما نخواهیــم یافــت،
مگــر تعــداد قلیلــی از پارســایان بــا اخــاص]۲۶[.
۴ـ شجاعت
عالمــه امینــی بــا بهــره گیــری از آموزههــای اخالقــی موالیــش امیرالمؤمنیــن
علیبــن ابــی طالــب (ع) شــجاعت ،مردانگــی ،صراحــت بیــان و هـراس نداشــتن
از غیــر خـدا را در خــود پرورانــده بــود کــه ایــن مســایل از عوامــل بســیار مهــم در
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موفقیــت علمــی و اخالقــی ایشــان بــه ویــژه در نوشــتن الغدیــر اســت.
عالمــه نقــل میکنــد :هنگامــی کــه بــه حــج بیــت اهلل الحــرام مشــرف
شــدم ،بعــد از نمــاز صبــح روز عرفــه ،بــه ســوی عرفــات حرکــت کــردم.
وقتــی بــه صحــرای عرفــات رســیدم ،صحــرا پــر از جمعیــت بــود و از کثــرت
جمعیــت جایــی بــرای نشســتن و نصــب خیمــه نبــود ،امــا دیــدم در گوشــه
بیابــان ،جایــی خلــوت اســت کــه مشــخص بــود مــکان ویــژه پادشــاهان و
اشــراف عربســتان اســت .بــه شــخصی کــه وســایل مــرا حمــل میکــرد،
گفتــم وســایل را بــه آن مــکان ببــرد .وســایلم را بــه آن جــا بــرد و مــزد او را
پرداختــم .وقتــی مشــغول نصــب خیمــه بــودم ،یکــی از مأمــوران بــا صــدای
بلنــد فریــاد زد و مــرا از نصــب خیمــه منــع کــرد ،ولــی مــن بــه او توجهــی
نکــردم .بــه طــرف مــن آمــد و دســتم را گرفــت تــا مانــع خیمــه زدن در
آن جــا شــود .ایســتادم و گفتــم :چــه میخواهــی؟ گفــت :نصــب خیمــه در
ایــن مــکان ممنــوع اســت گفتــم :چــرا؟ گفــت :مگــر نمیبینــی کــه ایــن
جــا خیمههــای امیــر نصــب شــده اســت .در ایــن لحظــه بــا صــدای بلنــد و
بــا تعجــب فریــاد زدم (تــا هــر کــه داخــل خیمــه اســت بشــنود) :بــه امیــرت
بگــو از ســرزمین مــا بیــرون بــرود؛ ایــن ســرزمین بنــدگان اســت و بــرای
امــرا و رؤســا در ایــن مــکان ،جایــی نیســت .مأمــور ترســید و رفــت تــا کالم
مــرا بــه امیــرش برســاند .وقتــی خبــر بــه امیــر رســید ،فهمیــد کــه ایــن
فــرد ،شــخصی عــادی نیســت کــه چنیــن شــجاعتی دارد .از ایــن رو ،دیگــر
مانــع عالمــه نمیشــوند و ایشــان در آن جــا میمانــد]۲۷[.
۵ـ عزم و اراده
داشــتن اراده قــوی از شــرایط مهــم در فعالیتهــای پژوهشــی اســت .چــه بســیار
پژوهشــگران کــه وقتــی در نیمــه راه بــا مشــکالت برخــورد کردهاند ،دســت از کار
کشــیدهاند ،ولــی هیــچ مانعــی نتوانســت اراده پوالدیــن عالمــه را سســت کنــد.
شــیخ رضــا امینــی ،فرزنــد عالمــه در ایــن بــاره میگویــد :عالمــه خــود را
بــرای همــه مشــقتها آمــاده ســاخت ،در برابــر واقعیــات تلــخ ایســتاد ،بــا
موانــع جنگیــد و آنهــا را تســلیم خــود ســاخت]۲۸[.
بــه راســتی ،ارادههــای آهنیــن و عشــق و عالق ـهای سرشــار میطلبــد تــا
فــردی  ۴۰ســال از عمــرش را بــرای نوشــتن یــک کتــاب صــرف کنــد؛
کتابــی کــه بــه طــور معمولــی بایــد چندیــن پژوهشــگر در نــگارش آن
همــکاری میکردنــد .آیــت اهلل عبدالهــادی حســینی شــیرازی میفرمایــد:
اگــر مؤلــف عالــی قــدر ایــن کتــاب (عالمــه امینــی) میــان مــا نبــود و
نمیدیدیــم کــه او بــه تنهایــی بــه ایــن عمــل بــزرگ اقــدام نمودهانــد ،جــا
داشــت کــه گمــان شــود ایــن کتــاب ،اثــر جمعیتــی اســت کــه هــر کــدام،
نــگارش گوشــهای از آن را بــه عهــده داشــتند]۲۹[.
و شاعر چه زیبا سروده است:
جمال مبهم تاریخ اسالم
دهد ما را نشان آمار و ارقام
ز یمن همتش گردید روشن
که کار امتی کرده ست یک تن[]۳۰
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پى نوشت ها:
[ - ]۱تاریــخ دقیــق تولــد عالمــه امینــی (رحمــه اهلل) مشــخص نیســت ،ولــی
گویــا ســال ۱۳۲۰هـــ  .ق (۱۲۸۱هـ  .ش) بوده اســت.
[ - ]۲نــک :الغدیــر ،برگــردان :محمــد تقــی واحــدی و دیگــران ،ج  ،۱ص
۱۵۴؛ علمــای بــزرگ شــیعه ،ص .۴۱۰
[ - ]۳از مراجع بزرگ تقلید در قرن چهاردهم (وفات  ۱۳۵۵هـ .ق)
[ - ]۴از عالمــان بــزرگ نجــف و نویســنده کتابهــای ماننــد :تحریــر
االصــول (وفــات ۱۳۵۴هـــ.ق)
[ - ]۵شهیدان راه فضیلت :ص .۷
[ - ]۶علمای بزرگ شیعه ،ص .۴۱۰
[ - ]۷ربع قرن مع العالمه :حسین شاکری ،ص .۲۹۹
[ - ]۸گلشن ابرار :جمعی از پژوهش گران ،ج  ،۲ص .۷۲۷
[ - ]۹الغدیر :ج  ،۱ص .۲۵
[ - ]۱۰جرعه نوش غدیر ،مهدی لطیفی ،ص .۷۲
[ - ]۱۱حماسه غدیرک محمدرضا حکیمی ،ص .۵۵۱
[ - ]۱۲دراسه فی موسوعه الغدیر ،کمال سید ،ص .۲۵
[ - ]۱۳حماسه غدیر :ص .۳۴۷
[ - ]۱۴ربع قرن مع العالمه :ص .۲۸۶
[ - ]۱۵حماسه غدیر :ص .۵۵۱
[ - ]۱۶یادنامه :ص .۲۲
[ - ]۱۷جرعه نوش غدیر :ص .۴۲
[ - ]۱۸یادنامه :ص .۲۳
[ - ]۱۹همان.
[ - ]۲۰همان.
[ - ]۲۱اصول کافی :ج  ،۳ص .۱۹۳
[ - ]۲۲یادنامه :ص .۲۲
[ - ]۲۳حماسه غدیر :ص .۴۸۱
[ - ]۲۴یادنامه :ص .۷۰
[ - ]۲۵حماسه غدیر :ص .۲۰۵
[ - ]۲۶ترجمه الغدیر :ج  ،۱ص .۲۱
[ - ]۲۷تمــام داســتانها و خاطرههــا در ایــن نوشــتار ،بــاز آفرینــی شــدهاند.
ربــع القرن مــع العالمــه ،ص .۴۶
[ - ]۲۸یادنامه :ص .۳۰
[ - ]۲۹ترجمه الغدیر :ج  ،۹ص .۱۵
[ - ]۳۰حماسه غدیر :ص .۵۷۵

