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ــالم (ص) مسجد  از آغاز هجرت نبى مكرم اس
ــى بود براى  ــود براى خدا، و پايگاه خانه اى ب

مردم.
ــويى خلوت انس با خدا در آن تجربه مى  از س
ــر با مردم و  ــد و از سويى ديگر جلوات حش ش

خصوصا مومنين.
ــجد از همان آغاز، كانون بود. كانون توجه  مس
ــت  ــه آخرت و ذكر خدا. كانون تدبير و سياس ب
دنيا. كانون عبادت خالق عالم و كانون مديريت 
مخلوقين عالم. درست همان چيزى كه در كالم 
ــت: «جايگاه  رهبر فرزانه انقالب(حفظه اهللا) اس
عبادت و پايگاه سياست. دوگانه به هم پيوسته 
ــالمى و فاصله ى آن  ــجد اس اى كه تصوير مس
ــان ديگر را نمايان  ــا عبادت گاه هاى رايج ادي ب

مى سازد.» 
در اين ميان حكايت امام براى مسجد، حكايت 
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روح است براى پيكر. حكايت پزشك و پرستار 
ــجد، «امام  ــتان. امام مس ــت براى بيمارس اس
ــى پرهيزگار و  ــت: روحان ــت محله» اس جماع
ــناس و دلسوز و پاكباخته اى  خردمند و كارش
ــانى خود را  كه خود را و اميال و آرزوهاى نفس
ــالت الهى و خدايى خود  وقف و قربانى راه و رس
مى كند؛ يعنى همان آماده سازى خويش براى 
طبابت معنوى و تبديل پايگاه مسجد به سنگر و 
مدرس تفسير و حديث و منبر معارف اجتماعى 
ــى و كانون موعظه و پرورش اخالق. و  و سياس
اينچنين و با چنين زمزمه محبتى دلهاى پاك 
ــا جوانان و نوجوانان را  و صاف مردم و خصوص

مجذوب و مشتاق مى كند.
ــجد لرزاده» از آن دست مساجدى است  «مس
ــاس؛ يعنى «مسجد  كه از همان آغاز اين دو اس
ــود به خوبى  ــام نمونه» را در خ ــه» و «ام نمون

تجربه كرد.
ــار  ــجدى كه همواره محل رفت و آمد اقش مس
محترم و مختلف مردم بود. پير و جوان، كارگر و 
كارمند، كاسب و بازارى و عالم و روحانى آنقدر 
در آن كوره ى محبت و انس، عجين شده بودند 
ــدن و از يك پيكر  ــه انگار همه اعضاى يك ب ك
بودند. مشكالتشان، مشكالت همديگر بود و به 

راستى دواى دردها و آالم يكدگير بودند. 
ــرم اين پيكر؛  ــن ميانه، قلب تپنده و گ و در اي
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ــجد؛ حضرت  ــام جماعت محله و مس يعنى ام
ــر برهان (رضوان  ــيخ على اكب آيت اهللا حاج ش
ــبد و مايه رونق بازار  اهللا تعالى عليه) گل سرس
مسجد بود. همو كه به واقع جسم و جان و روح 
خود را وقف خدمت به خدا و خلق او كرده بود. 
ــوه ى يك عالم دينى و متعهد  او به راستى اس
ــجدى بود. الگوى تمام عيار يك  به تربيت مس
ــت» بود. امام جماعتى كه مجتهد  «امام جماع
ــاله ى عمليه خود را در سير و سلوك  بود و رس
ــان و نوجوانان  ــجدى و تربيت نفوس جوان مس
ــته تحرير در آورد و صدها و بل  ــجد به رش مس
هزاران نفس مشتاق، پاى منبر و روضه و دروس 
حوزه و مدرسه ى دينى و صفوف سراسر نور نماز 
او پر كشيدند و و گاه در جامه ى عالمان ربانى 
و گاه در لباس مجاهدان و رزمندگان انقالب و 
اسالم در جبهه هاى حق عليه باطل و بسيارى 
نيز در لباس عامى و كارگر و بقال و بزاز و آهنگر 
ــب و معلم و كارمند و مدير و غيرذلك،  و كاس
ــى در راه خدا طى طريق كردند و به مراد  همگ
ــوب الهى خود نايل آمدند. و اين همه به  و مطل
ــت. او  بركت اخالص و بصيرت و مجاهدت اوس
ــدن  ــتى «برهان ما» بود در جمع ش كه به راس
ــت»، «علم و فضل»، «ديانت و  «اجتهاد و تربي
ــت»، «مرد خدا و مردم». او «برهان ما»  سياس
ــجدى»، در سياق  ــبك زندگى مس بود در «س
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«مجتهد و امام جماعت محله». 
ــتى با نفس قدسى و خدمات  محله اى كه براس

بى دريغ او، شد خراسانى در تهران. 
يادش گرامى و راهش پر رهرو باد.

ــاجد استان تهران،  مركز رسيدگى به امور مس
ــتاى عمل به وظيفه ى ذاتى خود يعنى  در راس
ــن به جلواتى از زندگى و مجاهدتهاى  «پرداخت
بى دريغ مفاخر ائمه جماعات مساجد»، سلسله 
ــت كه به  ــهايى را طرح ريزى كرده اس همايش
لطف الهى نقطه ى شروع آن، «بزرگداشت عالم 
ربانى؛ آيت اهللا شيخ على اكبر برهان «ره»  است. 
اميد كه در ادامه ى اين مسير، دعاى ايشان در 

نزد خداى الشريك، ياور و يارمان باشد.
مركز رسيدگى به امور مساجد استان تهران



9

آن قدر پر بركت بود زندگى 50 ساله ى آيت اهللا 
ــه نمى توان  ــر برهان» ك ــيخ على اكب «حاج ش
ــت كه همه ى  ــت و ترِس اين را نداش از او نوش
ابعادش به خوبى شاخته و معرفى نشود. آن قدر 
گمنام ماند اين مرد خدا كه به سختى مى توان 
ــت  ــرد. آن قدر دوس ــت ك ــى اش را رواي زندگ
ــت اين همراهِ مردم كه بايد لحظه  داشتنى اس

لحظه ى زندگى اش را مرور كنيم...

فصل اول
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كمى بيشتر از صد سال پيش
در تهران به دنيا آمد، سال 1285شمسى، كمى 
بيشتر از صد سال پيش. به دنيا كه آمد يك بازار 
ــدند. هر كه از جلوى حجره ميرزا  خوشحال ش
ــت تبريكى مى گفت و مشتلقى  على مى گذش
مى گرفت. همه قبولش داشتند؛ شهرت داشت 
ــه تدين و تقوا. يك بازار بود و يك ميرزا على.  ب

يك ميزا على بود و يك «على اكبر».
على اكبر كودكى اش را توى همين خيابان هاى 
ــدر بود و تحت  ــتر همراه پ تهران گذراند. بيش
تعليم خانواده.  تا به سنى رسيد كه بايد رهسپار 
ــد. پدر، بهترين ها را انتخاب كرد.  مكتب مى ش
ــّيد محّمدقيصر، آقا  ــرآمد استادان تهران:  س س
شيخ على رشتى و حاج سيد محّمد استرآبادى. 
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طعم تجربه هزاران عالم شيعى
طولى نكشيد كه على اكبر مقدمات را فراگرفت 
ــنا شد. آن چنان خوب كه  و با دروس دينى آش
ــازه ى پدر راهى نجف،  ــتادان و اج با هدايت اس
قلب حوزه هاى شيعى آن زمان، شد. و اين يعنى 
ــود؛ حاج   على اكبر برهان تصميم گرفته بود بش

شيخ على اكبر برهان. 
ــه هزارن عالم  ــت از تجرب نجف كوله بارى داش
شيعى. چشيدنى بود رنگ اين تجربه در حريم 
ــه سال پايه هاى  ــالم.  س امير مومنان عليه الس
فقه  و اصولى اش را در پاى درس آيت اّهللا شيخ 
مرتضى طالقانى و آقا ميرزا محّمد عراقى محكم 
ــيد. كارهاى  كرد. اما تهران انتظار او را مى كش
ــده ى زيادى آن جا داشت. دلش آرام  انجام نش
نگرفت. برگشت تا پاى علمش سنگين نكند بال 
تبليغش را. برگشت تا بين اهالى شهرش باشد.

چشمه اى كه مى خواست جان بگيرد
ــان بگيرد.  ــت ج ــا قم تازه مى خواس آن روزه
ــد؛ مى خواست دريا  ــمه باش نمى خواست چش
ــاى زيادى را در  ــد. همين بود كه دريايى ه باش
ــود. خيلى ها آمده بودند قم.  خود جمع كرده ب
ــيخ محمدعلى  رفت پاى درس آيت اّهللا حاج ش
ــى رحمة اهللا  كه تازه از نجف به قم  حائرى قم
آمده بودند. فقه و اصولش را پيش ايشان عمق 



12

ــود براى درس بزرگان. بايد  بخشيد تا آماده ش
شنا بلد باشى تا به دريا بزنى.

حاج شيخ عبد الكريم حائرى يزدى رحمة اهللا، 
حاج سيد محّمدتقى خوانسارى رحمة اهللا، حاج 
سيد محّمد حجت كوه كمره اى رحمة اهللا، حاج 
شيخ مهدى مازندرانى رحمة اهللا، همه استادانى 
ــم درس خارج آن ها را  بودند كه على اكبر طع

چشيد.

روح اخالق و عرفان در جان فقه و اصول
فقه و اصول اگر فقط فقه و اصول بمانند حجاب 
ــوند به پا و زمين گيرت  ــوند. وزنه مى ش مى ش
ــان بگيرند. بايد  ــد.  اين دروس بايد ج مى كنن

زنده شوند به روح اخالق و شيوه عرفان. 
ــد حوزه ى علميه اقتضائات خودش  هر چه باش
ــتاد مى زند. بايد  را دارد. حرف اول و آخر را اس
ــت را رام كند. بايد  ــد تا نَْفس ــش حق باش نََفس
هركجا بروى تا استاد كار بلد را پيداكنى. حتى 

اگر نياز باشد  كه دوباره به نجف برگردى.
على اكبر كه حاال ديگر همه حاج  شيخ على اكبر 
ــا را خوب  ــد اين ه ــش مى كردن ــان صداي بره
مى دانست. همين شد كه دوباره عزم نجف كرد 
ــن  ــيد ابوالحس و قصد درس بزرگانى چون آس
اصفهانى رحمة اهللا، سيد على آقاى قاضى رحمة 
اهللا، ميرزا محّمدحسين نائينى رحمة اهللا،شيخ 



13

محّمدكاظم شيرازى رحمة اهللا و سيد محمود 
شاهرودى رحمة اهللا.

سوغات سفرى طوالنى
ــتفاده از محضر  ــذ و اس ــاليانى تلم ــس از س پ
ــرف،اين   ــوزه علميه نجف اش ــان ربانى ح عالم
ــتور همان استادانى كه تا نجف كشانده  بار دس
ــران.   آيت  اهللا  ــفر بود به ته بودندش،انگيزه س
ابوالحسن اصفهانى رحمة اللهاز او خواسته بود 
ــردد. بازگردد كه  ــهرش،تهران، باز گ كه به ش
وظايف خود را به عنوان يك روحانى انجام دهد، 
ــد و تبليغ دين، باز  ــاز گردد كه اقامه نماز كن ب
گردد كه «آيت  اهللا حاج شيخ على اكبر برهان» 

حجتى شود از خدا در اين گوشه از زمين.
ــتوار كردن مبانى دينى و اخذ اجازه اجتهاد  اس
و وكالت از مراجع و رسيدن به مقام هاى باالى 
ــير و سلوك عرفانى، سوغات همه  اخالقى و س

اين سال ها بود. 

دردى كه بايد التيام مى يافت
ــر  ــود و رضا خان هنوز بر س ــى ب 1318شمس
ــتن چادر از سر زنان  قدرت. تالش براى برداش
و متحدالشكل كردن لباس مردان و پاره كردن 
ــزرگان دين تنها  ــت و تبعيد ب ــاس روحاني لب
ــود. ميرپنج قلدر  ــاى رضا خان نب بيدادگرى ه
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ــعى مى كرد تا روحانيت را منزوى كند  مآب س
و حوزه ها را متروك.

ــران وضع آن  ــرزا على اكبر برهان خيلى نگ مي
ــينماها و كاباره ها و  ــود؛ س ــران ب ــاى ته روزه
ــاد، به خصوص در محله الله زار و  خانه هاى فس
خيابان شاه آباد آن زمان، روحش را رنج مى داد. 
چندين بار روى منبر گفته بود: « من از سرانجام 
ــادا خداوند  ــم كه مب ــن وضع تهران مى ترس اي
غضبناك شده و عذابى سخت برآن نازل كند.»

ــم گرفت وارد  ــن فضايى بود كه تصمي در چني
عرصه هاى اجتماعى و آموزشى شود.  هرجا كه 
پاى دين در ميان باشد و علم، بساط زور دوامى 
ــت كجا بايد دست  ــت. او مى دانس نخواهد داش

بگذارد و چه بايد بكند.

خراساِن مساجد تهران
زمين وقف شده بود براى ساخت مسجد. بيل و 
كلنگى هم خورده بود اما كار به جايى نرسيده 
ــى را مى خواست كه آستين باال بزند و  بود. كس
همت كند؛ َخيِّر و بانى پيدا  كند، معمار بياورد، 

مردم را جمع كند. 
ــاخت اين مسجد زحمت كشيد  آن قدر براى س
ــجد را به نام او  ــان  مس ــه مردم محله خراس ك

مى شناختند؛ « مسجد برهانيه».
ــاعتى قبل از نماز به مسجد مى آمد و  هر روز س
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ــجد را مهياى نماز مى كرد. جارو  خودش و مس
ــويى ها را  مى زد، حوض را تميز مى كرد، دستش
مى شست و وضو مى گرفت و مى ايستاد به اقامه 
ــب، نماز  ــه نوبت، صبح و ظهر و ش نماز. هر س
ــجد. از هر صنف؛  جماعت برپا بود توى اين مس
بزاز، بقال، بّنا، دكتر و مهندس، همه براى نماز 
مى آمدند. تهراِن آن روزها كمتر چنين جمعيتى 

را در صف هاى نماز جماعِت خود ديده بود.
ــخنرانى  برنامه هر  ــه و س ــاعت موعظ نيم س
ــاء كه تمام مى شد مى رفت  شب بود. نماز عش
ــاالى منبر. از دين براى مردم مى گفت با زبان  ب
ــان. فرقى نمى كرد اهل هميشه مسجد  خودش
باشى يا گذرت به آن مسجد افتاده باشد، ريش 
داشته باشى يا نه، به تقوا مشهور شده باشى يا 
ــر آن؛ پاى منبر كه مى آمدى ديگر  حتى به غي
نمى توانستى بلند شوى و بروى. مى شدى پاى 
ــخنرانى هاى نيم ساعته ميرزا على اكبر  ثابت س

توى مسجد برهانيه.

به  هم ديگر مراجعه كنيد
ــى كرده بود اين نماز جماعت و موعظه ها.  بركت
ــيخ  ديگر خبرى از رفتار هايى كه روح   حاج ش
على اكبر را رنج مى داد نبود. بساط كاباره ها جمع 
ــاد تخته. خراسان  ــده بود و درِخانه هاى فس ش
شده بود محله ى دينداران تهران. نه اين كه در 
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شهر ديگر ديندارى نباشد؛ زياد هم بود اما پاكى 
ــده  اين محله توى آن حال و اوضاع غنيمتى ش

بود براى آن هايى كه دغدغه ى دين داشتند. 
ــر كارى داريد به  ــود كه ه ــپرده ب به اهالى س
ــر مراجعه كنيد. اگر پارچه مى خواهيد   هم ديگ
از حاج عباس تورچى بخريد، اگر بنا مى خواهيد 
استاد ابوالقاسم را ببريد و اگر معتمد مى خواهيد 
حاج غالم رضا نيكزاد را واسطه قرار دهيد. اين ها 
ــتند و چشم و دل پاك. حتى براى  متدين هس
ازدواج پسران  ودختران تان  هم از بين خودتان، 

عروس و داماد پيدا كنيد. 

اگر روزگار مساعدت مى كرد
مدرسه در جوار حرم مطهر حضرت عبدالعظيم 
ــت. قدمتش  ــالم قرار داش ــنى عليه الّس الحس
ــك آخرين  ــرل بي ــه دوران طغ ــت ب برمى گش
ــلجوقى. قديم ترها كه حجره هايش  ــاه س پادش
ــت و درِس كالس هايش رونق،  برو و بيايى داش
ــه عتيق». هفتصد سال  معروف بود به «مدرس
عمر كمى نبود. اما ديگر فعاليت هاى اين مدرسه 
با سخت گيرى هاى رضاخان تعطيل شده بود و 
همين تعطيلى باعث شده بود ديوار حجره هايش 
مرطوب بشود و ساختمانش رو به خرابى برود.  
كم كم مى خواستند تبديلش كنند به گورستان. 
ــيد، آرام  ــه ميرزا على اكبر برهان كه رس خبر ب
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نگرفت. با اين كه در شرايط مالى خيلى سختى 
ــى و عالم با نفوذ  ــود، در ميان آن همه روحان ب
ــى علم كرد و دل  ــن تهران، قد مردانگ و متمك
ــاعدت ها را از  ــپرد. موافقت ها و مس ــه دريا س ب
هرجايى كه الزم بود گرفت. بانيان و روحانيان را 
دور هم جمع كرد. متولى اهل دلى  هم برايش 

انتخاب كرد. 
ــيد تا مدرسه با 45  ــال طول كش حدود دو س
حجره، چند مدرس، يك كتاب خانه بزرگ، يك 
آشپزخانه مجهز و حياْط خلوتى زيبا تكميل شد. 
يازدهم ذى القعده 1366 قمرى، روز والدت امام 
ــالم، افتتاحيه اى بود كه خيلى ها  رضا عليه الس
ــت  اهللا بهبهانى رحمه اهللا، حاج  آمده بودند؛ آي
شيخ محمد تقى آملى رحمه اهللا، سيد هبة الدين 
ــبق علوم و معارف عراق و  شهرستانى، وزير اس
ــمندان تهران. ــر ديگر از علما و دانش صدها نف

ــت  آن قدر درس برايش مهم بود كه تأكيد داش
ــه تمام دروس مقدمات و  از همان روز افتتاحي
ــود.  ــطح و بحث هاى اجتهادى حوزه دائر ش س
مى گفت كه اگر روزگار با من مساعدت مى كرد 
تمام مدارس شيعيان و محصلين علوم دينى را 

با امكانات خوب اداره مى كردم.
اگرچه روزگار مساعدت نكرد اما قدر زحمت هاى 
ــت كه بعدها اين مدرسه معروف  او را مى دانس

شد به «مدرسه عتيق برهانيه».
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 10حجره ى كوچك
ــجد لرزاده را هم ساخته  ــى از صحن مس بخش
بود براى حوزه علميه. مدرسه اى با 10 حجره ى 
ــد بزرگانى مثل آيت اهللا  كوچك كه حاصلش ش
ــدى تهرانى رحمة اهللا بركاته، آيت اهللا على  مجته
سعادت پرور(پهلوانى) رحمة اهللا بركاته، آيت اهللا 
مهدوى كنى، آيت اهللا خوشوقت، حجت االسالم 
حسين انصاريان،آشيخ حسن آقا پهلوانى، آشيخ 
ــريف  ــالم محمد ش على آقا عصار و حجت االس
رازي. خودش هر روز مى رفت آن جا. حواسش به 
همه ى طلبه ها بود. اگر مى ديد طلبه اى به نماز، 
ــجد نيامده، پى گير مى شد.  منبر و يا روضه مس
ــنتى. همه توى حوزه  توى درس دقيق بود و س
ــه يك كتاب  ــد. هر كس ك ــد درس مى دادن باي
ــراى آن هايى كه هنوز  ــد بايد آن را ب را مى خوان
ــتن  نخوانده بودش تدريس مى كرد. تأكيد داش
روى يادداشت بردارى از مطالب، مباحثه بعد از 
كالس و دوره ى درس هاى گذشته. هفته اى يك 
بار طلبه ها را جمع مى كرد توى مسجد و امتحان 
ــتان ها طلبه ها را مى برد  مى گرفت. گاهى تابس
ــران، اردوى مطالعاتى. خودش هم با  اطراف ته
ــت  بچه ها مى ماند و مطالعه مى كرد. نمى خواس
ــس و تحقيق غافل بماند. اگر  از مطالعه و تدري
ــتر در بين مردم بود و وقتش را صرف  چه بيش
تبليغ َعَملى دين مى كرد اما مكتوِب تالش هاى 



19

ــاب مفيد و  ــده چندين كت ــم ش ــى اش ه علم
عميق: رساله  اى درعدالت، تعليقه اى بر مكاسب، 
تفسيرسوره ى يوسف موسوم به احسن المجالس، 
بشائرالنبويه، رساله اى درحديث ايّام، ربيع االبرار 
و پريشان نامه كه هنوز هم بوى تازگى مى دهند.

فرداى اين محله و شهر 
ــت  ــتند و او هم دوس ــتش داش ــا دوس جوان ه
ــان بود كه غير از  جوان ها بود. آن قدر به فكرش
ــتان و دبيرستان دخترانه  حوزه علميه، دو دبس
ــاخته بود. يكى در جوار  ــرانه براى شان س و پس
ــرم حضرت  ــرى در نزديكى ح ــجد و ديگ مس
ــالم.     دوست  ــنى عليه الس عبدالعظيم الحس
ــر جوانى  ــان در ضمي ــذر دين را چن ــت ب داش
ــاگردانش بكارد كه به هر باد و خزانى از پاى  ش
ــت كه همين ها هستند  درنيايد. خوب مى دانس

كه فرداى اين محله و شهر را مى سازند.
ــود. دو  ــرده ب ــاد نب ــز از ي ــا را ني كوچك تر ه
ــتان دخترانه و پسرانه تأسيس كرد كه  كودكس
ــت.با  ــتى آن ها رابه عهده داش خودش سرپرس
ــغله ها بخشى از روزش را با كودكان و  تمام مش
نوجوان ها مى گذراند و توى كودكستان و مدرسه 
به آموزش و پرورش آنان مشغول مى شد. بعدها 
خيلى از شاگردان اين مدارس وارد حوزه علميه 

برهانيه شدند.
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دست خالى، دل قرص
ــگ جهانى دوم  ــران در جن ــغال اي ــد از اش بع
توسط متفقين، اوضاع بازار ايران به هم ريخت. 
خيلى ها دست و بال شان خالى بود. بانك ها هم 
كه بانك هاى شاهنشاهى بودند، با قوانين خاص 
خودشان، هر كسى نمى توانست و نمى خواست 
كه وامى از اين بانك ها بگيرد. هر روز خيلى ها به 
مسجد مراجعه مى كردند و كمكى مى خواستند. 
حاج شيخ على اكبر سختش بود كه «نه» بگويد. 

اما اغلب اوقات خودش هم دستش خالى بود.
دستش خالى بود اما دلش قرص و محكم. كنار 
ــبه يك صندوق  ــجد با كمك اهالى و كس مس
قرض الحسنه تأسيس كرد. خيلى ها مى گويند 
ــنه اى  ــن صندوق، اولين صندوق قرض الحس اي

است كه توى ايران شروع به كار كرده است. 

حرفش خريدار داشت
با تمام وجود در اختيار مردم بود. نمى توانست 
ــت. با  ببيند كارى از مردم روى زمين مانده اس
تعدادى از پزشكان مسجدى صحبت كرده بود 
ــان بفرستد تا  كه اگر بيمار فقيرى بود پيش ش
ــت در  ــگان او را درمان كنند، اگر مى توانس راي
تهيه دارو و حتى بسترى شدن هم كمك شان 

مى كرد.
ــتان زيادى داشت. حرفش  در اداره ها نيز دوس
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ــه كارش  ــس گرهى ب ــت. هر ك ــدار داش خري
ــن ادارات  ــوى اتاق هاى اي ــاد و جايى ت مى افت
راهش به بن بست مى رسيد، مى آمد پيش  امام 
ــايد كه  ــا  نامه اى بگيرد؛ ش ــجد ت جماعت مس
ــود. به فكر اهل علم هم  گره اش راحت تر باز ش
ــد، به مؤلفش  بود. اگر كتاب تازه اى چاپ مى ش
ــجد بياور تا  ــت كه كتاب هايت را به مس مى گف

سفارش كنم مردم بخرند. 
كنار خانه اش يك اتاق سى مترى و با پنجاه متر 
حياط ساخته بود. درِ اين اتاق و حياط هميشه 
ــتانش از نجف،طالب و  براى همه باز بود. دوس
حتى كسبه ى محل هم خيلى اوقات مهمان اين 

اتاق بودند.

نزديك قبر حوا
ــه ى ريش هايش  ــته بود. كم كم  هم كمى خس
ــد. بارها به دوستانش گفته  داشت سفيد مى ش
بود كه از مردن و مدفون شدن در رى وحشت 
دارم. دوست ندارم اين جا بميرم. حتى در شعرى 
كه سروده بود هم به همين ترس اشاره مى كرد:

كه گردد مدفن  «از آن ترسم كه اى شاه زمانه 
من عاقبت رى»

شايد مى دانست قسمت بهترى برايش رقم زده 
بودند.

چند سالى مى شد كه عمرش از پنجاه گذشته 
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بود. عازم زيارت حج شد. نيمه ى ماه ذى الحجة 
ــى) ــال 1378 قمرى (1339 شمس الحرام س

ــت. طواف كرد. لبيك  به مكه رسيد. احرام بس
گفت. تا هميشه...

نماز را آيت اّهللا  حاج شيخ حسين لنكرانى رحمه 
اهللا، بر پيكرش خواند. پيكرش قسمت جده شد، 

نزديك قبر حوا عليها  السالم.
ــنگ ها  ــد اما فرس اگر چه آن جا غريب دفن ش
ــك هاى زيادى  ــهر تهران، اش ــر در دل ش دورت

برايش ريخته شد.
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اين ها تصوير اند. تصويرهايى كه نقش بسته اند 
ــاگران و نزديكان آيت اهللا «على اكبر  در ذهن ش
ــايد در كنار هم  ــى كه ش ــان». تصويرهاي بره
آلبومى بسازند حقيقى براى من و تويى كه آن 
روزها نبوديم. تصويرهايى از لحظه هاى بودن در 

كنار ايشان...

فصل دوم
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پرورش بيش ازآموزش
ــه دغدغه  ــاله بودم. خانوداه ام هميش ــش س ش
تحصيل مرا داشتند و حاال ديگر وقتش رسيده 
ــت مرا گرفت و براى ثبت نام  بود. پدربزرگم دس
ــتان برهان برد. خود ايشان به استقبال  به دبس
ــا آمد. رفتار آيت اهللا برهان آن گونه بودكه من  م
بعد از ثبت  نام با آرامش در مدرسه ماندم. تمام 
مدرسه زير نظر ايشان اداره مى شد. حتى همه 
 ى معلم ها را نيز خود ش اننتخاب مى  كردند. در 
ــه  كه آيت اهللا برهان به كالس  مان  اولين جلس
آمد، سوره ى حمد را به ما آموزش داد. آن قدر 
ــه به خرج داد تا آنرا به طور كامل حفظ  حوصل
ــى و مكالى ديگرى هم  كرديم. معلمان روحان
ــتيم كه همه مومن بودند و متعهد. در آن  داش
مدرسه، پرورش بيش از آموزش اهميت داشت.
برگرفته ازكتاب خاطرات استادحسين انصاريان
انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمى
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وقفش مى كنى براى خدا؟
حوزه ى علميه ى تهران بر اثر فشار هاى حكومت 
پهلوى تقريباً تعطيل شده بود و همه ى مدارس 
ــروى كه بزرگترين  ــى. حتى حوزه ى م آن خال
ــده بود به  ــه ى تهران هم بود، تبديل ش مدرس

هنرستان.
سر و صداى ماجراى شهريور 1320 كه آرام تر 
ــد پدرم دست مرا گرفت و برد مسجد لرزداه  ش
پيش آيت اهللا برهان. پدرم خودش روحانى نبود 
ولى هميشه دوست داشت كه من طلبه بشوم. 
ــر را  ــيد: اين پس ــان از پدرم پرس ــوم بره مرح
آورد ه اى وقفش كنى براى خدا و يا توقعى دارى 
ــار مادى يا توقع  ــوى اين دنيا؟ اگر انتظ از او ت
ــن االن برگرد و در پى  ــى از او دارى همي دنياي

اين مسير نباش. 
اين جمله، همان اول كار، همه ى مسير سال هاى 

بعدم را مشخص كرد.
برگرفته از خاطرات آيت اهللا مهدوى كنى

پس اندازهمه ى زندگى 
ــت به  ــهرت داش فردى بود توى محله ما كه ش
ــم خالكوبى كرده  ــر تا پايش ه بدى. همه ى س
ــالب ديدمش. از  ــد از انق ــال بع ــود. چند س ب
ــى اش فهميدم كه او هم مرا شناخت.  احوالپرس
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ــال از عمرم مى گذرد،  گفت: من كه 78-77 س
ــزى حدود ده  ــه ى زندگى ام چي ــداز هم پس ان

ميليون تومان است. 
ــت بگويد با  ــوم برهان هم كه در دنيا نيس مرح
اين پول ها چه كاركنم، مى خواهم آنرا در اختيار 
شما قرار دهم تا با آن حوزه  ى عليمه اى ساخته 
شود. مى گفت: هر چه دارد از نماز آيت اهللا برهان 
ــت از كارهايش  ــرده كه دس ــت. او كارى ك اس
بردارد و توبه كند. مى خواست طلبه هايى مانند 

ايشان تربيت شوند. 
با پولى كه داشت جايى توى قم حوزه اى ساخت 
ــد نامش را در جايى بگوييم  اما حتى حاضر نش
يا بنويسيم. اوتربيت شده  ى نفس گرم مرحوم 

برهان بود.
برگرفته ازكتاب خاطرات استاد حسين انصاريان انتشارات 
مركز اسناد انقالب اسالمى

همان جا بچه  ات را تحويل بگير
رفته  بودم به مشهد الرضا. خانه اى نزديك حرم 
اجاره كرده بودم كه در زير زمينش حوض خانه اى 
داشت. از صاحب خانه اجازه گرفتم تا قدرى آن  
جا بنشينم، براى استراحت. تنهايى ام را مرد قد 
بلندى كه دْشداشه ى عربى پوشيده بود به هم 
زد. خواست سر حرف را باز كند. با همان فارسى 
دست و پا شكسته اش پرسيد : «اهل كجايى؟»
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- تهران
- كدام محله؟

- لرزاده، خيابان خراسان.
ــك درچشمانش جمع شد و گفت: «مرحوم  اش
ــناختى؟» مانده بودم كه از كجا  برهان را مى ش
ــت  ــن هفت – هش ــد: «م ــان را مى شناس ايش
ــان بودم.» انگار  ــالى ازعمرم را در خدمت ش س
ــيد و  ــد آهى كش ــه هم دردى پيدا كرده باش ك
ــال پيش،  ــدا رحمتش كند. چندس گفت: «خ
ــربچه  ــل، پس ــك روز تعطي ــن، دري دركاظمي
ــلوغى جمعيت گم كردم.  چهارساله ام را در ش
ــردم. همينطور  ــتم هم پيدايش نك هرچه گش
ــراق را زير پا  ــام ع ــال با مادرش تم ــه س تاس
گذاشتيم، ولى هيچ اثرى از او نبود. زندگى مان 
ــد. پى  چاره اى بودم. به  روز به  روز تلخ تر مى ش
نجف رفتم، به حرم امير المومنين عليه السالم. به 
ــل كردم. دوستى كه از اوضاعم با خبر  آق اتوس
ــد، گفت: اگر بچه ات را مى خواهى به تهران  ش
ــرو و ازحاج آقا برهان  ــجدلرزاده. ب ــرو، به مس ب
نامى كمك بخواه. در آن نا اميدى ام به حرفش 
گوش كردم. گذرنامه ام را گرفتم و رفتم تهران 
خدمت آيت اهللا برهان. چند روزى هم در اتاق، 
ــجد، ميهمانش بود. نمى دانم آن چند  كنارمس
روز چه گذشت و ايشان چه توسل هايى كردند. 
اما بعدش آمدند پيش من و گفتند: «سريع به 
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ــت در دست  عراق برگرد. به حله برو. فرزند دس
فردى با اين مشخصات مى آيد تا از جلوى يك 
ــود.» تاريخ دقيق و آدرس محل را  گاراژ رد بش
ــرو همان  جا بچه  ــم دادند و تأكيد كردند:«ب ه
ــل بگير.» مو به مو همان چيزهايى   ات را تحوي
ــد و من و خانوادام  ــان گفتن اتفاق افتاد كه ايش

سال هاست كه دعاگوى ايشانيم.
برگرفته از كتاب خاطرات استادحسين انصاريان

حرف هايى كه گفته نمى شد
ــتيم كه  ــان. مى نشس ــديم دورش جمع مى ش
ــنويم. گاهى مدت ها  ــد را بش هر چه مى گوين
ــاى ما  ــان به حرف ه ــيد و ايش ــول مى كش ط
ــان مى كردند. اما  گوش مى كردند و نصيحت م
نمى گذاشتند هر حرفى  هم در حضورشان زده 
شود. گاهى كسى به جمع ما مى آمد مى خواستم 
ــا جريانى را تعريف كند اما به  طلبى بگويد و ي
مجرد اين كه استاد مى فهميد قصد غيبت دارد، 
ــت و  ــخص مى گذاش ــت روى زانوى آن ش دس
ــتاد. ديگر آن حرف ادامه پيدا  صلواتى مى فرس

نمى كرد. 
برگرفته ازكتاب آدابالطالب، سلسله مباحث حوزوى واخالقى 
آيت اهللا مجتهدى
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ساده و ساخته
ــوزه بود كه  ــيس ح ــال هاى اول تأس همان س
ــه را راهى زيارت  ــك اتوبوس از طالب مدرس ي
ــوِد مرحوم برهان و  ــات كرد. تقريباً غير خ عتب
يك يا دو نفر ديگر، هيچ كدام مان عتبات نرفته 
بوديم. بيش تر از دو ماه در نجف و كربال مانديم. 
ــيديم و تا چند روز بعد صفر  قبل از محرم رس
ــجد كوفه  ــب را معتكف مس هم مانديم. 10 ش
بوديم. تأكيد داشت همه ى اعمال مسجد كوفه 
و سهله را انجام دهيم. توسل هاى هر يك شنبه 
مسجد را هم ترك نكرديم. هر جا بوديم برپايش 

مى كرديم.
ــت  در اين دو ماه غذاى ما نان عراقى بود و ماس
ــار غذاى گرم  ــط 3 يا 4 ب ــده و خرما. فق چكي
خورديم. يك آبگوشت در كربال، يك دمى ماش 
ــاهرودى، يك دمى هم خانه حاج  خانه آقاى ش
ــاتيد آيت اهللا  ــا بزرگ تهرانى. كه هر دو از اس آق

برهان بودند. 
ــختى ها بسازيد. بايد ساخته  مى گفت: بايد با س
شويد، هم جسمى و هم روحى. ساده و ساخته.
برگرفته از خاطرات آيت اهللا مهدوى كنى
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فقط به قصد راهنمايى
درِ خانه  اش هميشه به روى مهمان ها باز بود و 
ــان گشاده. آنروز هم مثل هميشه  رويش برايش
ــجد  برايش مهمان آمده بود. كارش را توى مس
ــرود و به مهمان ها  ــام كرد تا به خانه ب زود تم
برسد. مهمان ها اما مثل مهمان هاى هميشگى 
ــه خانه  ى يك  ــتند ب ــد. انگار نمى دانس نبودن
ــرش  ــى آمده اند. رفت توى اتاق و همس روحان
ــدا كرد. لبخند زد و با آرامش توضيح داد.  را ص
ــر ميهمانان  ما باعرفيات طلبگى  گفت كه ظاه
ــت. خواست كه به آن ها تذكر  من سازگار نيس
دهد. تذكر كارگر افتاد و همه خودشان را جمع 
ــان  ــد. ازآنروز به بعد رفت وآمد ش و جور كردن
بيشتر شد و البته حجاب آن مهمان ها كامل تر.

ــى كه به دين و  مى گفت:« روحانى نبايد با كس
دستورات آن اهميت نمى دهد معاشرت كند و 
چنين افرادى در منزل او رفت و آمد كنند؛ مگر 

اينكه قصد راهنمايى او را داشته باشد.»
برگرفته از كتاب آداب الطالب، سلسله مباحث حوزوى و 
اخالقى آيت اهللا مجتهدى



31

مردم دوست دارند روحانى  ها را ببينند
روز عيد غدير بود. چهارده يا پانزده سال بيشتر 
ــتم ولى آيت اهللا برهان تأكيد كرده بودند  نداش
ــوم. فرصت زيادى نبود. تا به آن  بايد معمم ش
ــم نخريده بودم. بهانه  موقع لباس روحانيت ه
ــوم برهان  ــاس را گرفتم. اما مرح ــتن لب نداش
گفتند:«من لباس خودم را به تو قرض ميدهم. 
ــم؛ بعداً بايد برش گردانى.» يك  البته نمى بخش
ــه را خودم  ــه من دادند. عمام ــا و يك عبا ب قب
ــتند؛ لباس ها به  خريدم. قد خيلى بلندى نداش

تنم نشست.
ــتند توى اين اوضاع خفقان، مردم  اعتقاد داش
دوست دارند روحانى  ها را در مساجد و خيابان ها 

ببينند.
برگرفته از خاطرات آيت اهللا مهدوى كنى
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ــا و  ــا و ضبط ه ــن ميكروفون ه ــا اي آن روزه
ــتاد بود و شاگرد، واعظ  ركوردرها نبود. فقط اس
ــت  ــتاد نقش مى بس ــتمع. حرف اس بود و مس
ــت  ــاگرد و گفته ى واعظ مى نشس ــن ش در ذه
ــتمع. اگر بخواهى حرف استاد و  توى قلب مس
گفته ى واعظ را بشنوى بايد بروى پاى صحبت 
همين هايى كه محرم گفته هاى آيت اهللا «حاج 
ــيخ على اكبر برهان»  بوده اند تا شهد شيرين  ش

معارف او را مزمزه كنى...

فصل سوم
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شهر فرنگ
َمَثل دنيا، َمَثل شهر فرنگ است؛ بچه كه بوديم 
ــگاه مى كرديم.  ــّنار مى داديم و يك دقيقه ن س
ــان مى داد  در آن يك دقيقه تصاوير زيبايى نش
ــاى آن را توضيح مى داد  صاحبش هم صحنه ه
ــت،  ــى زد اين جا پايتخت تركيه اس ــدا م و ص
اين جا فالن مكان است، ناگهان يك چيزى مى 
افتاد و صحنه تاريك مى شد آن وقت صاحبش 
ــت و تمام  ــهر ظلمات اس ــت اين جا ش مى گف
ــد. جز چند لحظه خوشى كاذب چيزى  مى ش
گيرمان نمى آمد، مبادا در اين دنيا هم چشم به 
تصاوير زيباى دنيا، تو را غافل كند و يك دفعه 
شهر ظلمات كه مرگ است به سراغ تو بيايد و 

تو دست خالى دنيا را ترك كنى.
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رفيق بد
دو كيلو قند و يك كيلو زعفران را شب بگذار كنار 
پيت نفت، صبح نمى شود از آن ها استفاده كرد. 
رفيق بد هم همين طور براى انسان ضرر دارد. 
پنبه را بگذار كنار آتش و بگو نسوز! مگر مى شود؟

مثل حضرت على عليه السالم
ــه مى كردم  ــرم را در منزل موعظ روزى همس
ــالم اهللا عليها  و از صفات عاليه حضرت زهرا س
ــالم اهللا عليها  مى گفتم و چون حضرت زهرا س
ــو هم اين طور باش.  ــن بود و چنان بود، ت چني
ــه هر چه  ــه اى را گفت ك ــم در جواب جمل زن
ــت. او گفت:  هر  ــودم بر باد رف ــه كرده ب موعظ
موقع تو على عليه السالم شدى، من هم حضرت 

زهرا سالم اهللا عليها مى شوم.

ثواب  دان
ثواب زياد است؛ ولى ثواب دان ما سوراخ است؛ 
ــالن عمل را خوب به جاى مى آوريم و  يعنى ف
در عوض به ماثواب هم مى دهند ولى عمِل حرام 
ديگرى را انجام مى دهيم. مثًال غيبت مى كنيم 

و ثواب ها هم مى ريزد و از بين مى رود.

برنامه سحرگاهى
ــحرگاهى داشته باشد. يك  طلبه بايد برنامه س
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ــد. ظهر چند  ــا ظهر كار مى كن ــر صبح ت كارگ
ــتگى او  ــرش را مى گذاردزمين، خس دقيقه س
ــب كار مى كند؛ ولى  ــود. دوباره تا ش رفع مى ش
ما ساعت ها مى خوابيم ولى باز حال بلند شدن 
ــت كه گناه، ما را خسته  ــاين اس نداريم. علتش
ــب بلند  ــت و نمى توانيم براى نماز ش كرده اس

شويم.

ميوه نوبر
ــر درس خواندن، اهل نوافل  طلبه بايد عالوه ب
ــتحبات و تعقيبات نماز باشد. انسان بايد  و مس
ــتحبى رادر طول سال، حداقل يك  عبادات مس
بار هم شده «نوبر» كند و بچشد؛ مثل ميوه اى 

كه انسان هر سال «نوبر» مى كند.

دعاى كميل
يكى از اولياء خدا هر شب دعاى كميل مى خواند 
ــرت بر دلم ماند يك شب  و گفته بود اين حس
ــل را تا آخر بخوانم (يعنى آنقدر در  دعاى كمي
ــته ، كه از لذت مناجات از  دعا حضور قلب داش

حال مى رفته است).

ــه حضرت  ــژه اى ب ــه وي ــان توج ــت اهللا بره آي
ــت. آن بزرگوار پس از  ــالم داش مهدى عليه الس
زيارت حرمين عسكريين عليهم السالم و هنگام 
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خروج از سرداب مقدس ولّى عصرعجه اهللا تعالى 
و فرجه،اين اشعار را سروده اند:

هواى روى تو كرده مرا نى
ز كويت كى روم دست تهى كى

تو آن شاهى كه شاهان اند گدايت
عطايت مى رسد بر من پياپى
ولى يك غم مرا آزرده كرده

كه عقلم مى زند هر دم مرا هى
از آن ترسم كه اى شاه زمانه

كه گردد مدفن من عاقبت «رى»
غم ديگر از اين غم هم فزونست
نبينم روى تو عمرم شود طى
مدد فرما كه تا من آن چه دارم
به غير يار سازم جمله را قى

كه تا با اين و آن من همنشينم
محالست ديدن من صورت وى
بلى مشكل بود اين كار ليكن

شود آسان چه بر حسنش برم پى
زبان بربند عاصى، چشم بگشاى
كه يارت در مقابل، جام پر مى
ببيند هر كه گلزار رخش را

شكايت كى كند از موسم دى
سخن كوتاه «برهان» چشم بگشاى

كه يارت در مقابل، جام پر مى
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همين يك لحظه آن سرور نظر كرد
زبانم گشته شّكربار چون نى

از آن دم حال من حال دگر شد
همه عالم به نزدم گشته چون فى

 
كمى بيشتر

ــيار كمى در مورد  ــفانه منابع مكتوب بس متأس
شخصيت اين روحانى بزرگوار در دسترس است 
و خيلى از داشته هايى كه در سينه هاى شاگردان 
ايشان محفوظ بوده يا هنوز به صورت مضبوط 
و مكتوب درنيامده و يا به سبب فوت بعضى از 
شاگردان و نزديكان ديگر در دسترس نيستند. 
به هر روى اگر قصد آشنايى بيشتر با اين بزرگوار 
را داريد مى توانيد عالوه بر جستجوى اينترنتى 
به منابع زير كه ما هم در تدوين اين مجموعه از 
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112، قم: بهمن و اسفند 1387
ــلمين حاج  ــالم والمس 2- خاطرات حجت االس
ــنادانقالب  مركزاس انصاريان،  ــين  ــيخ حس ش

اسالمى،چاپ اول،تهران: 1382 
ــد، آداب الطالب يا  ــوردار، فري ــاكر برخ 3- ش
ــات عالم ربانى و معلم اخالق  زندگى نامه و بيان
حاج آقا مجتهدى تهرانى، انتشارات ابرون، چاپ 
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