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اشارههایی به ابعاد مختلف شخصیت آیتا ...امینی در پیام تسلیت رهبر معظم انقالب

خبر

نمونه چشمنواز پارسایی و پرهیزگاری

مسئوالن لشکری و کشوری
درگذشت آیتا ...امینی
را تسلیت گفتند

ســـران قـــوا ،مــســئــوالن کــشــوری ،لــشــکــری و
شخصیتهای سیاسی و فرهنگی ،در پیامهایی،
درگذشت آیـــتا ...ابراهیم امینی را تسلیت
گفتند .به گزارش ایسنا ،آی ـتا ...صادق آملی
الریجانی ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،در پیام تسلیت خود ،آیتا ...امینی را منشأ
خدمات ارزندهای پس از پیروزی انقالب اسالمی
دانستوگفت«:عالمجلیلالقدر،مرحومآیتا...
آقای حاج ابراهیم امینی از بدو شروع نهضت از
همراهان امام راحــل(ره) و یاران با وفای رهبر
عظیمالشان بوده و در کنار فعالیتهای علمی،
فقهی و پژوهشی در جامعه مدرسین حــوزه
علمیه قم و مجمع تشخیص مصلحت نظام ،منشأ
خدمات ارزندهای پس از پیروزی انقالب اسالمی
بودند ».به گزارش خبرگزاری میزان ،آیتا...
سید ابراهیم رئیسی ،رئیس قوه قضاییه نیز ،در
پیام خود ضمن اشاره به سالها مجاهدت آیتا...
امینی در راه تبلیغ دین و حراست از ارزشهای
انــقــاب ،نوشته اســت« :آن مــرحــوم در زمــان
مبارزات دوران ستمشاهی و در کسوت شاگرد
و نماینده حضرت امــام(ره) ،در دوران پیروزی
انقالب و نمایندگی ایشان در مسئولیتهای
مختلف ،در قامت نماینده مــردم در مجلس
خبرگان رهبری و نیابت ریاست این مجلس،
در مقام امامت جمعه شهر مقدس قم و به عنوان
یکی از اعضای برجسته جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم ،پشتیبان و در خدمت انقالب اسالمی،
حضرت امــام(ره) و رهبر معظم انقالب بود و از
هیچ تالش علمی و عملی در دفاع از اصل مترقی
والیت فقیه دریغ نکرد ».رئیس جمهور هم ،طی
پیامی به مناسبت درگذشت آیتا ...امینی ،به
سابقه مبارزاتی و جایگاه علمی وی اشاره کرد .به
گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حجتاالسالم
حسن روحانی در بخشی از پیام خود آورده است:
«ایــن فقیه انقالبی و یار دیرین امــام و انقالب،
با روش و منش اعتدالی و وحد تبخش ،در
عمر پربرکت خود عالوه بر تالیفات ارزشمند،
مسئولیتهای سیاسی و اجتماعی مهمی
همچون عضویت در مجلس خبرگان رهبری و
مجمع تشخیص مصلحت نظام را عهدهدار شدند
وکارنامهارزشمندوپرافتخاریبرجاگذاشتندکه
یقین ًادر خاطر مردم قدرشناس ایران باقی خواهد
ماند ».رئیس مجلس شورای اسالمی ،معاون اول
رئیسجمهور ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح،
وزیر خارجه و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
نیز ،در پیامهای جداگانهای ،درگذشت آیتا...
ابراهیم امینی را تسلیت گفتند.

حضرت آیتا ...خامنهای در پیامی درگذشت عالم مجاهد و انقالبی،
مرحوم آیتا ...آقای حاج شیخ ابراهیم امینی را تسلیت گفتند .به
گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب ،متن پیام ایشان
به این شرح است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
درگذشتعالممجاهدوپارسا مرحومآیتا...آقایحاجشیخابراهیم
امینی رضوانا...علیه را به حوزه مبارک قم و فضال و عالقهمندان و
مکرمایشانتسلیت
مستفیدانازآثارقلمیآنمرحوموبهویژهخاندان ّ
عرضمیکنم.عمربابرکتاینعالمبزرگواریکسرهدرراهعلموکسبو

نشرمعارفاسالمیونیزمجاهدتسیاسیواجتماعیوحضورفعالدر
مناصبرسمینظامجمهوریاسالمیهمچونامامتجمعهوعضویت
در مجمع تشخیص مصلحت و مجامع تصمیمگیر حوزوی ،مصروف
گردیده است ،همچنانکه سلوک فردی ایشان نمونه چشمنوازی
مجسم
از پارسایی و پرهیزگاری و بیاعتنایی به جاذبههای مادی را
ّ
ساختهاست.رحمتخدابراینروحانیانقالبیوصادقومجاهدباد.
ازخداوندمتعالمغفرتورضوانالهیبرایایشانمسئلتمیکنم.
سیدعلی خامنهای
ّ
 ۶اردیبهشت ۱۳۹۹

مروری بر حیات علمی و سیاسی مرحوم آیتا ...ابراهیم امینی

جهاد درخطمقدمفرهنگ و سیاست

گــروه اندیشه – جمعه گذشته ،آیـــتا...
ابراهیم امینی ،پس از یک دوره بیماری ،در
 95سالگی دار فانی را وداع گفت .آن مرحوم
را باید در زمره علمایی قرار داد که در کنار
مبارزات سیاسی و فعالیتهای اجتماعی
گسترده ،نقش مهمی در تــرویــج اخــاق و
گسترش معنویت در جامعه ایفا کرد .آیتا...
امینی از سنین جوانی و در حالی که کمتر از
 40سال داشت ،در زمینه بنیانهای فکری
جوانان دغدغهمند بود و در سنگرهای مختلف
برای حفظ ایمان و اندیشه در جامعه اسالمی
کوشید .زندگی سراسر مجاهدت او ،با اعتدال
و میانهروی در همه امور همراه بود؛ آیتا...
امینی در برخورد با مخالفان ،همواره راه
آرام ــش و مالطفت را پیش میگرفت و در
شنیدن سخنان جوانان پرشور ،مشی و روشی
بسیار محترمانه و دوستانه داشت .در خاطر
بسیاری از آنانی که با وی دیــدار داشتهاند،
ُحسن سلوک ،متانت و ادب نسبت به مخاطب
آیــتا ، ...ماندگار شد هاست .در ادامــه و به
صــورت مختصر ،مــروری بر کارنامه علمی و
مبارزاتی آن عالم ربانی و سفر کرده خواهیم
داشت.
▪از نجف آباد تا قم

آیــتا ...ابراهیم امینی در سال  ،1304در
نجفآباد اصفهان دیده به جهان گشود .ابتدا
به فراگیری دانشهای جدید پرداخت ،اما
بعدهابهدلیلعالقهوافربهعلومدینی،بهحوزه
رفت و در زادگاهش و شهر اصفهان ،مقدمات
را آموخت .او در  17سالگی ،هنگامی که ایران
گرفتار اشغال متفقین شده بود ،راهی قم شد و
مدتیازدرساخالقامامخمینی(ره)استفاده
کرد؛ اما شرایط به گونهای رقم خورد که ناچار
شد به زادگاهش بازگردد و درس و بحث را در
مدارس علمیه اصفهان ادامه دهد .در همین
دوره بود که آی ـتا ...امینی در درس حاجآقا
رحیم ارباب حاضر میشد .پس از چند سال
توقف در اصفهان ،دوباره توفیق حضور در قم به
دست آمد و این بار ،آیتا ...امینی توانست در
درسبزرگانیهمچونحضراتآیاتسلطانی،

آیت ا ...امینی در جمع تعدادی از رزمندگان دوران دفاع مقدس

بهاءالدینی ،مرعشی نجفی و گلپایگانی حاضر
شود و از درس خارج فقه و اصول آیات عظام
بروجردی و امام خمینی(ره) ،بهره ببرد.
▪در محفل عالمه طباطبایی

در این سالها ،آیتا ...امینی به شوق فراگیری
علومعقلی،بهجمعشاگردانعالمهطباطبایی
پیوستوافزونبرفراگیریحکمتمنظومه،در
جلساتخصوصیاستادکهشبهایپنجشنبه
و جمعه در منزل ایشان برگزار میشد ،شرکت
داشتوهمزمانبهتدریسوتألیفنیز،مشغول
بــود .آیــتا ...امینی در سال  ،1346کتاب
«دادگستر جهان» را بــرای پاسخ به شبهات
دربــاره مهدویت به رشته تحریر درآورد .او در
دورانتحصیلدرقم،همبحثعلماییهمچون
آیتا ...جوادی آملی بود.

همین گروه بعدها هسته اولیه جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم را تشکیل داد.
▪همراهی با نهضت

آیتا...امینیازابتداینهضتاسالمی،درزمره
هواداران و حامیان آن قرار گرفت .شاگردی نزد
امــام(ره) و باریکبینی و هوش مثالزدنیاش
باعث شد که در بسیاری از وقایع آن دوران ،در
مرکز مبارزه قرار داشته باشد .آن مرحوم پس
از پیروزی انقالب اسالمی نیز ،مأموریتهای
ویــژهای همچون برقراری ارتباط و گفتوگو
با بــرادران اهلسنت ترکمنصحرا را به انجام

آیت ا ...امینی (سمت چپ)  ،در ایام جوانی

رساند؛ سه دوره به نمایندگی مجلس خبرگان
انتخابشد،عضومجمعتشخیصمصلحتنظام
بودوازسال 1371وباحکمرهبرمعظمانقالب،
بههمراهحضراتآیاتمشکینیوجوادیآملی،
خطیب جمعه قم بود و خطبههای هر سه هفته
یکباراو،برایمؤمنانوشرکتکنندگاندراین
مراسمعبادی–سیاسی،فرصتیمغتنمبهشمار
میآمد .آیتا ...امینی در راستای تبلیغ اسالم
و تبیین انقالب اسالمی ،سفرهای متعددی
به خــارج از کشور داشــت .او در دوران حیات
پرثمرش،آثارمتعددیراتألیفودرهمایشهای
علمیمختلف،بهعنوانسخنرانشرکتکرد.

▪مجمع سری 1341

مرحوم آیتا ...امینی را باید یکی از پیشگامان
اصالح حوزه علمیه دانست .او از سال ،1341
به عضویت مجمعی سری درآمد که قرار بود
برنامهای مدون را برای امور تبلیغی و آموزشی
حوزههای علمیه تدارک ببیند .در این مجمع،
بزرگانی همچون حضرات آیــات سیدعلی
خامنهای ،مشکینی ،ربانی شیرازی ،آذری
قمی ،مصباح یزدی و قدوسی حضور داشتند.

سال ( 1374کنگره کتاب و کتابخانه) -آیت ا ...امینی(سمت راست) در کنار مرحوم آیت ا ...واعظ زاده خراسانی و آیت ا ...جوادی آملی

راز پرطرفدار بودن آثار مؤلف «دادگستر جهان» چیست؟

مرحوم آیتا ...ابراهیم امینی ،در دوران زندگی پربرکت خود ،آثار مهمی را به رشته تحریر درآورد که موضوعات آنها ،بسیاری از مباحث
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی را دربرمیگیرد .رویکرد آن مرحوم در نگارش این آثار ،پرهیز از سختنویسی و توجه به سطح اطالعات
آحاد جامعه است .به همین دلیل ،کتابهای او ،یکی از پرمخاطبترین کتابهای مذهبی در دوران معاصر محسوب میشود .مرحوم
آیتا ...امینی ،از اینکه برای کودکان هم دست به قلم شود ،دریغی نداشت .در بحبوحه
رویدادهای دهه نخست پس از پیروزی انقالب اسالمی ،آن مرحوم حتی نگارش کتابهای
تعلیمات دینی دوره ابتدایی و راهنمایی را هم برعهده گرفت؛ برای دبستانیهای دهه
 ،60نام «ابراهیم امینی» در صفحه نخست کتابهای دینی ،یک نام خاطرهانگیز و جاودانه
است .آن مرحوم ،در نگارش و تدوین کتابهای دینی سوم ابتدایی تا سوم راهنمایی ،نقش
عمدهای ایفا کرد .این ویژگی ،یعنی توجه به نیاز مخاطبان ،یکی از اصلیترین دالیل
جذابیت آثار و شخصیت علمی مرحوم آیتا ...امینی است .اخالص فوقالعاده وی و
اینکه خود را سرباز اسالم میدانست ،باعث شد که قلم جذاب و گیرایش ،برای همه
افراد جامعه ،از هر سنخ و فکر و طبقه ،به کار بیفتد و آثاری ماندگار خلق کند .در ادامه
مطلب به بررسی تعدادی از این آثار میپردازیم.

دادگسترجهان

«دادگستر جهان» از كتابهاى عمومى در
مباحث مهدويت است كه به شرح احوال و
پاسخ به شبهاتى درباره امام مهدى(عج)
پرداخته و در سال  ١٣۴۶به زبان فارسى
نوشته شده است.
مــرحــوم آیــــتا ...امینی انــگــيــزه خــود را
از نــگــارش ایــن کــتــاب ،رخنه شبهات در
اعــتــقــادات جــوانــان و دان ــشآموختگان
مىداند كه از سوى نويسندگان ،پاسخى
مناسب و شايسته دریافت نکرد هاند .این
کتاب در زمره مشهورترین آثاری قرار دارد که در این زمینه به رشته
تحریر درآمدهاند.

کالم ماندگار

ارمغان انقالب اسالمی
برای ملت ایران
آیتا ...امینی :جوانان! در قضاوت بیانصافی نکنید

آیتا ...ابراهیم امینی از سال  ،1371خطیب
جمعه شهر مقدس قم بود .او ضمن خطبههای
تاثیرگذار و آموزندهاش درباره رویدادها و اتفاقات
جــاری ،اهتمام فــراوانــی به تبیین ارزشهــای
انقالب اسالمی برای جوانان داشت .آن مرحوم
در یکی از خطبههای مشهورش که در  24بهمن
 ،1382ایراد شدهاست ،با بیانی شیوا ،به انذار
جوانان میپردازد و ارمغان انقالب اسالمی ایران
را برای آنها تشریح و تبیین میکند .به مناسبت
درگذشت این عالم مجاهد و پرهیزگار ،فرازهایی
از این خطبه مهم را مرور میکنیم.
▪مقایسه منصفانه حال و گذشته

مخاطبان آثارآیتا ...امینی؛ از دبستانیها تا بزرگساالن

مسلمانانوتمدنغرب
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ایــن کــتــاب ،ترجمه اثـــری از ابــواالعــلــی
مودودی است که در سال  ،1396توسط
مرحوم آی ـتا ...امینی به فارسی ترجمه و
منتشر شد.
محتوای اثر به بررسی وضعیت مسلمانان
در شبه قاره هند میپردازد و تقابل تمدن
اسالمی در ایــن سامان را با تمدن غرب
مــورد توجه قــرار میدهد .نکته قابل ذکر
درباره این کتاب ،ارائه بحثی کلی در زمینه
روبهرویی مسلمانان و تمدن غرب است که
نویسنده به خوبی از پس آن برآمده و آیتا ...امینی هم ،با ترجمه روان و
اضافه کردن برخی مباحث بر غنای آن افزوده است.

پرتویازاسالم

این کتاب ،نخستین بار در سال  1393به زیــور طبع آراسته شد و در
برگیرنده یک دوره کوتاه ،اما نسبت ًا جامع دربــاره دین مبین اســام و
ایمان فرد مسلمان را بر
ویژگیهای آن است .آشنایی با عقاید اسالمی،
ِ
اساس آگاهی و شناخت ،تحکیم میبخشد و کردارهای عباد یاش را
در عرصههای فردی و اجتماعی ،هدفدار میکند .از جمله آگاهیهای
بنیادین ،شناخت پیامبر گرامی اسالم(ص) ،قرآن و جنبههای اعجاز آن،
اسالم و ایمان ،وحدت اسالمی ،انسان و مسئولیتهای اوست که مرحوم
آیتا ...امینی در این کتاب به بیان مطالبی درباره آنها پرداخته است.

مهمترینواجبفراموششده

امر به معروف و نهی از منکر ،فریضه بسیار حیاتی وتأثیرگذاری در منظومه
معارف اسالمی و عاملی مهم در ترویج و تحکیم واجبات دیگر است .یادآوری
اهمیت زیاد این واجب الهی و تبیین شیوههای صحیح آن ،وظیفهای است
که باید با بیان و قلم و در قالبهای دیگر ،به آن پرداخت .کتاب «مهمترین
واجب فراموش شده» ،با همین انگیزه و با مددگرفتن از قرآن و روایات،
به سهم خود ،گامی در این مسیر برداشته و آی ـتا ...امینی در فرازها و
بخشهای مختلف آن ،کوشید هاست تا با ارائه مستندات به تبیین این
فریضه الهی بپردازد.

جوان و همسرگزینی

ِ
رویداد زندگى هر انسانى است که آینده
ازدواج ،بزرگترین و مهمترین
دلیل همین اهمیت است که «جوان» نیاز
جوان و جامعه را رقم مىزند؛ به
ِ
به راهنمایى دارد .کتاب «جوان و همسرگزینی» با انگیزه ارائه مشاوره و
راهنمایى به جوانان ،در چهار بخش فواید و موانع ازدواج ،انتخاب همسر،
از خواستگارى تا عقد و از عقد تا عروسى تنظیم شده است .این کتاب
را باید یکی از آثار آموزشی بسیار تأثیرگذار در عرصه مباحث مربوط به
جوانان و زندگی دانست که توسط مرحوم آیتا ...امینی به رشته تحریر
درآمده است.

عزیزانم! جوانان ،در یک وضعی ما االن قرار
گرفتهایم که مقداری بهتر است در رابطهاش
توضیح دهــم .شما وضع موجود را میبینید و
[به] این [دلیل] هم ،بیشتر توجه به ضعفها و
کمبودها دارید .ضعفهایی که به هر حال همه
حکومتها ،همه کشورها با آن مواجه هستند.
البته کشور ما هم ،همین ضعفها و کمبودها
را دارد .گاهی گفته میشد که خــود انقالب
برای ما چه کرده [است]؟ این را معمو ًال همین
جوانهایی که عرض کردم ،میگویند و شروع
میکنند چندتا از این نکات ضعف را میشمارند
و به نکات مثبت انقالب چندان توجهی ندارند ...
من منکر این نقاط ضعف و این کمبودها نیستم.
نمیگویمکهمسئولین،هیچاشتباهینکردند...
ولی اینکه فقط آدم نقاط منفی را ببیند و نکات
مثبت را نادیده بگیرد ،بیانصافی است .شما
وضعی که االن در ایران میبینید ،چه از امکانات
آب لولهکشی ،برق ،اتوبانها ،آسفالت ،تلفن،
گاز ،اینها را شما مشاهده میکنید .حتی در
دهات دور افتاده هم ،تلفن پیدا میکنید ،برق
پیدا میکنید و از نعمتهای مختلف [مانند] آب
لولهکشی و  ...استفاده میکنند .اینهایی که
شما میبینید ،این توسعهای که در دانشگاهها
شــده و ایـنقــدر ما دانشگاه اضافه کــرد هایــم؛
این همه فار غالتحصیلهایی که حاال بهوجود
آمدهاند؛ این توسعهای که در کشاورزی انجام
گرفته و کارهایی که شده است ،حتی این وضع
معیشتی که االن ما داریم ،حاال با کمبودها ،با
همه اینها ،همه اینها چنان نیست که قبال،
در رژیم سابق بودهاست .اینهمه کارخانههای
عظیم که در بسیاری جاها ما را به خودکفایی
رساندهاست؛ اینها ،فکر میکنید در زمان سابق
بوده و آ نوقــت ،همین ضعفها مال مسئولین
ماست؟ خیلی بیانصافی است .کدام کشوری
اســت که با ایــن مشکالت جنگ و  ، ...مواجه
بوده باشد و االن اینهمه پیشرفت و تر ّقی دارد؟
کدام کشوری را سراغ دارید؟ من که به خیلی از
کشورهای جهان سوم رفتهام ،میبینم کشور
ما به مراتب پیشرفت و تر ّقیاش بیشتر است.
البته من به این راضی نیستم ،باز هم میگویم
باید سعی کرد ،باید کوشش کرد .ولی اینها
را ندیدن خیلی بیانصافی است .از همه باالتر
وجود یک حکومت اسالمی که ضامن استقالل
عظمت و آزادی ماست .در قضاوت بیانصافی
نکنید .این را باید ما قدر بدانیم .جوانان عزیز!
 45سالهها به پایین ،عرض من این است قدر این
نعمت را بدانید و حفظ و حراست کنید .چند سال
دیگر نه بنده هستم نه خیلی از اینها ،این شما
هستید کشور را میخواهید اداره کنید .خب
شما میآیید به صحنه ،وسیله علم را دارید ،وسیله
دانش را دارید ،فناوری را یاد گرفتهاید ،امکانات
در اختیارتان است و از همه باالتر ،آزادی دارید.
آیا حیف نیست ما دائم نق بزنیم و نق بزنیم و ندیده
بگیریم .وا ...اگر کوتاهی شود ،در قیامت پیش
پیغمبر نمیتوانید پاسخ بدهید.
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