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 به نام خدا

  شرح مختصری از زندگی استاد حیدر علی قلمداران

    . حنیف د: به قلم 

در  یدیخورش 1292ل در سال یفرزند اسماع، قلمداران یدرعلیح

 در باشد] می [دژیگان قدیم که قدمتش بیش از ھزار سال جانیزید یروستا
کشاورز ای  خانوادهدر، اراک از توابع شھرستان قم -جاده قم یمترلویک 55

زیرا جّد پدری ، ر چشم به جھان گشود. وی در اصل تفرشی بودیو نسبتًا فق
که مردی بسیار سخاوتمند وکارگشای امورمردم  حاج حیدرعلیاش مرحوم 

 از تفرش به دیزیجان نقل مکان کرده بوده است. -بود
جه مجبور بود از آن به نتی ز دست داد و درمادرش را ا یوی درپنج سالگ

وافری به  ۀاما عالق، مادری روزگار بگذراند . این کودک محرومبعد با نا
دو  یلیکن به علت فقرو ناتوانی از پرداخت حت، خواندن و نوشتن داشت

کالس درِس تنھا مدرس آن به نام روستا از حضور در ۀِقران پول مکتبخان
انه به یاد ومخفستیا می ولذا فقط پشِت درمکتب، محروم بود» زن آخوند«

مدتی به ھمین منوال گذشت تا اینکه یک ، یداد. بار می رزن گوشیدرس پ
اگردان مکتب از پاسخ به سؤاالت پیرزن مدرس عاجز ش ۀزمانی که کلی، روز

دھد  می رزن پاسخ صحیحیپ یوی داوطلبانه به تمام پرسشھا، مانده بودند
 ھای کالس آن پس بدون پرداخت شھریه درابد ازی می نتیجه اجازهودر

مکتب شرکت کند. لیکن وی به علت نداشتن قلم وکاغذ وشوق روز افزون 
چوب ازو، مرکب یحمام روستا به جا ۀداز دو اربه ناچ، خواندن و نوشتن
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بریده  یھا  کاغذازو، ِک خود ساخته به عنوان قلمباری ھای چوب کبریت یا
 کرد؛ و می دفتراستفاده یبه جا، پھن قرآنھای مسجد روستا ۀحاشیشده از

، استاد کاست. میبدین ترتیب عطش وشوق یادگیری خود را تاحدی فرو
جست  ۀمحرومیِت چه بسا خداخواسته وداشتن روحیاین  ازای  فشرده
آقای رضا  ۀبه رّدی، انتھای کتاب خمس ابتدای پاسخی که در را در وجوگر

 نگارد: می چنین، نوشته استادی اصفھانی
بیش نیست که بھترین ای  جزدھقان زاده، این سطور ۀنویسند«      

تمّتعات وتجّمالت وتکّلفات وبیشترین اوقات عمرخود را در ده گذارانیده واز 
چندروزی یا چندسالی ، کمترین بھره را برده است. واگرچه قضاوقدر، شھری

، اورا درکناِرمیز بھترین پست آموزشی(ریاست دبیرستان شھر)نشانیده است
اما متأسفانه یا خوشبختانه فاقد ھرگونه مدرک تحصیلی است! زیرا نه 

نه ، علمیه کشیده ۀرخت به حوز، درکودکی دبستانی را دیده ونه درجوانی
ونه ھیچ وقت عمامه ، دیناری ازسھم امام وصدقات نوشیده وچشیده

مشّیت  بوستان دامان طبیعت وگیاھی از ۀونعلینی پوشیده است!! پرورد
 است.

 رویم پروردم می که بدان دست که می  اگـر بد، چمن آرایی ھست       رخوبماگـمن

 اندیشه وبینش است. ۀعاشق علم ودانش وشیفت، ازدل وجان، با این ھمه
به نعمت خواندن ونوشتن ، مّنت بیۀوکرِم بخشند لطف روزی که به از

ھمواره درصدد بوده ، به اقتضای فطرت حقجوی خود، شده است مرزوق
 ای وعجایب وغرایب آفرینش بھره آسمان وزمین است که ازتماشای ملکوت

تا آن اندازه ، تحقیق ۀدید را به ونمود بود به دست آوَرد وھر ای نتیجه بَرد و
وکورکورانه دنبال ، بنگرد، که واجب الوجود درقدرت واختیارش گذارده است

مانند خویش را ُمطاع نگرفته وتابع ای  ھرصدایی نرود وھرعاجزودرمانده
پیروی باشد.به ھمین  و مگرآنکه دراو فضیلتی بیند که قابل پذیرش، نشود
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که اکثر ، چندان ازمحیط خود، و تأسیس عقاید جھت درتحقیق حقایق
اساس ، تبعیت نکرده و باِخرِد خداداد، برخالف عقل و وجدانش بودهامورآن 

وتعصبات  تکلفات خودرا دچار ۀجامع، عقاید خود را بنیاد نھاده است؛چه
آزاده ازآن بیزار است. ازاین  ۀکه محیط ساد دیده است وتعّینات وتشّخصاتی

مستقیمًا به کتاب وسّنت رجوع کرده ، دین ومطالب آئیندرمسائل ، رو
ھا را دراوراق ودفاتری غیرازآنچه رایج است به دست آورده وآنوحقایقی 

 جمع وتدوین و بامشقتیای  یادداشت کرده وگاھی به صورت کتاب و رساله
 .»طاقت فرسا طبع وتوزیع نموده است

 وترزده فرزند دخسی ۀماندخودش] تنھا بازۀکه [به گفت -یدرعلیح 
جان باخته ، اثرشیوع بیماری ھای مھلک ُمسریپسرخانواده بود که در

خشن  یدست داد. پدر وی مرداز زیپدرش را ن یسن پانزده سالگدر -بودند
خواندن او بود وانتظارداشت که پسرش فقط  تندمزاج ومخالف درسو

مجبوربود درامورکشاورزی کمکش باشد. اما او برای استفاده از مکتبخانه 
خواست او را به  می که -ازخوردن ناِن صبح صرف نظرکند تا ازدست پدرش

ست و یسّن بدر، به گفته خود، ص گردد. استادخال -کار کشاورزی بگیرد
 ۳و پسر ۵د(ـھشت فرزن، تـل این وصلـه حاصـازدواج کرد ک یھفت سالگ

 یدرسّن سو  دیدرقم سکونت گز یشمس۱۳۱۹ل اـدرس یوبود.  دختر)
درآمد و به  این شھرستان / آموزش وپرورشفرھنگ ۀبه خدمت ادار یالگس

مدتی و پس از، اموردفتریدا به کار درابت، داشتن خطی خوش و زیبا ۀواسط
وی را به ، ھا مشغول گردید که پی آمد این تجربه دبیرستاندریس دربه ت

 ریاست دبیرستان فرھنگ قم رسانید.





 

 
  های قلمی استاد آغاز فعالیت* 

 ینیدونشریات غالبًا با مطبوعات  یازھمکار، استاد یونگارش قلمیت یفعال   
 و،  درقم» سرچشمه« و »استوار«مانند یاتیدرنشر یو ست آغاز شد.یب ۀدردھ
. قلمداران در روزگار  نوشت یمدرتھران مقاله »غمای«و» فهیوظ«مانند یاتینشر
به  ن اسالمیئآه یدرسال چھارم نشرھم  یمقاالت،  ستیب ۀاواخردھرد،  یجوان

ا یآ«تحت عنوان  یا مقاله  نشریهن یھم  ۳۰ۀچاپ رساند. ازجمله درشمار

مورد ، ھمان نشریه ۳۵ ۀشمارچاپ شده که در »ند؟یگو ین ما دروغ نمینیمتد
  نوردانش مانند یاتینشرن دری. ھمچن قرارگرفت یوارن انیالد یمح یآقاانتقاد 

 ۀمجلدر یازو یمقاله ا عنوان.چاپ کرد یھم مقاالت حق ینداو 
د که اعمال زشت ما موجب یدان یم«ن بود: یا )۲۹شماره ،  نوردانش(سال اول

، گاهدانش ونور یمتعدد مجله ھفتگ یھا شماره در ی. و»؟ انت استید یبدنام
سال ،  هیھمان نشردر یو ۀبه مقال نگاه کنیدازجمله  دارد. یھا مقاالت سالنامه

ن یچن۱۶۹ ۀمارش،  حق یندا ۀنشریدر یاز و یعنوان مقاله ازین ۳۶ºش، اول
 چنینھم  نیمسلم ۀمجلدر یاز و یا مقاله عنوان». محقق   ای  دیمقلد«بود:
 ).ش۱۳۳۰سال، ۱۷ ش،  نی(مسلم »فھمم ین میچن  ازعاشورا من«بود:

ن یانحطاط مسلم«تحت عنوان یا مقاله،  فهیوظ ۀیدرنشر است که گفتنی
 )و۱۳۳۸ماهری(ت ۶۳۰ازآن درشماره یبخشکه  دیرس میبه چاپ » آن ۀو چار

.چند  است یارطوالنیفه آمده که بسیوظ یبعد یھا شمارهرگردید یھا بخش
 ۀیدرنشر یانصار حاج سراجقلمداران واستاد ن یبھم راد یوا رّد  ۀمقال
 ۀباردر یحاج سراج که بخش ۀنوشت ۀ. مجموع ده استیبه چاپ رس  فهیوظ
 یتوسل ومعنامسأله  ۀھم در بار ین علل انحطاط وبخشیھم
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به صورت ») االمرواول یو معنا در موضوع توسل«نوان (تحت عتاساولواالمر
چاپ ) به ۶۹۷شماره   فهیمه وظیھشت صفحه (ضممستقل در ۀک جزوی

 .)است ۱۳۳۹آبان ،  خ خاتمه آنیتارکه (  ده استیرس
که ، حکمتن یوز ۀدرمجلاستاد  از یوارزشمند ین مقاالت فقھیھمچن

       درآن قلم  زیبازرگان(ره)ن یمھد ومھندس (ره)یطالقانسید محمود آقایان 
 د.یرس یم  به چاپ، زدند یم

       فرھنگ قم به چاپ  ۀادار یسوکه از یا درمجله، استادطبق اظھارخود 
وی نیز ، اھانت کرده بود یشد که به حجاب اسالممنتشرای  د مقالهیرس می

به چاپ  استوار ۀای قاطع ومستدّل در رّد آن نگاشت و در روزنام هیجواب
س فرھنگ قم را یخشم رئ یک فرد فرھنگی ین اقدام از سویرساند. ا

در برابرحّضار از او به  یعموم ۀک جلسیای که دراثنای  خت به گونهیبرانگ
د: یگو می دش نمود! استادیفرھنگ تھد ۀتندی انتقاد کرد و به اخراج از ادار

بون رفتم و با کمال صراحت لھجه و با یز اجازه خواستم و پشت تریمن ن
ار پاسخ حّض را در برابر یو یدات پوشالیو تھدسخنان پوچ ، دلیل و برھان
 یچ اتفاقیبعد ھم ھالحمدلله  به ھم خورد وسخنان من جلسه دادم. پس از

 قم منتقل شد.از یس فرھنگ پس از مدتیاما رئ، فتادیم نیبرا
اقدام آقای روح  احتماالً ، س فرھنِگ قمیفرمود: علت انتقال رئ یاستاد م

و من نیز گه گاھی  داد می که درآن زمان درقم درس اخالقالله خمینی بود
را به  یاداره فرھنگ کس یۀبعد از قضشان یمی شدم. ادرس وی حاضر در

ا یشان رفتم موضوع را جوینزد ا یوقت، منزل ما فرستاد که با شما کار دارم
تواند بکند  نمی یچ غلطیابدًا نترس ھگفت: به منف ماجرا یشد و پس از تعر

گفت جوابش  یزیاگر بازھم چ، ن شھر بماندین مردک در ایگذارم ا نمی من
استاد اشاره کردند که آقای خمینی یک باردرھمان درضمن (د. یرا بدھ

، گفت می درس اخالق که راجع به والیت و مقام ولّی سخن ۀجلس
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من نیز »! شود می ولّی خدا اگر ُپف کند چراغ آفرینش خاموش«اظھارداشت: 
  ).او را چنین دیدم دیگر در درس وی حاضر نشدم تفکر طرز وقتی

 رعـاستاد قلمداران و ش * 

علی قلمداران با آنکه شاعر به معنای اخّص آن نبود اما مرحوم حیدر      
ز این گفته شد که پیش ا وچنان، خوش داشتای  قریحه، در سرودن شعر

د یجمله بنگراز رسید.  می به چاپ نوردانشیغما و  ۀمجلبرخی اشعار وی در
(أفحسبتم ۀیآ ۀدربار ۳۶ ۀمارش،  سال اول، نوردانشدر  یوشعری که از به 

 ۀیازده غزل وقصید، افزون براین.  است درج شدهأّنماخلقناکم َعَبَثًا) 
 تا ۱۳۲۶ی ھا سال دربینھمان مجله شماره ھای گوناگون درزیناستاد گرید

 گردد: می تقدیماز وی ی چاپ نشده غزلجا ایندر. است  گردیدهچاپ  ۱۳۲۸
 ام وجــوانـی عشـق زگلــشن نـوگـلی مـن

 

 اممعـــانیرمـز  و حکمت شـکاِف  معنــی 
 

 مـاننــد عنــدلیــب  کــه حیـف ھــزار امــا
            

 امنـکتــه دانی پـــرِ  شـکسته فــسق انـــدر 
 

 امرھـــانی شفّقـت روی ز قفــس زین گــر  محـال نیـسـت      ُکنـگرگردون به مـن پـرواز
 

 ام ِمھــــر شبـــانی و بـــّره ــزرمـ ز کـاگـه  ای شــکارچــی         مفـریـب ام دانــه و بـاآب

 امورانیمگــر َپـــر خــویش ُمـراد تــابـــر  بــری می رنــج و پــزی می خـام ســودای
 

 امآسمــــانی ۀســــوختـــ ـــــالب شھبــازِ   ام چــوریخــت زمینـگیرگشتــه وپـرم بـال

 امر یـوسف اسـت عــالج َار تــوانیدیــدا  ام از ھجــرکـورشـــد            وار، دیـدهیعقــوب 

 اممــی رمـانی َعبـث معنـی عــروِس  نـو از            ای حجــابـدار  عشق نکتــة بـه َمحــَرمم من

 می دوانی ام َدمن و دشت بـه صفت مجنون  چــرا             فلـک ای اسـت مـن انتـظار بـه لیـلی

      امپـرانی مـی ھـوا بـه پـر شکسته کنـون کا  عجب ای ریخـت وپـرم بال جھل مقـراض

 امنغمــه خوانی و زمـزمــه سـود ـهچ دارد             نفراز اھل گوش نیست یک که ای توده در
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 امواَرھـانی مگــر شتـــاب می ــرگم ای  َام              آزادی تــــوۀمـــــــژد انتــــــــظار در

 شمسی ) ۱۳۲۲بهمن  ۲۲(شب  
سالگی سروده  ۳۰استاد این غزل را در، آید می تاریخ مذکور بر که از چنان

 است. 

                                                                                     تغییر نام خانوادگی استاد  *

 وعقیدتی که ھنوزتحوالت فکری -۱۳۲۷تا۱۳۲۵یھا سال وووودربین

 وی، وم نیستـکامًال معل عللی که برکسی   به -وقوع نپیوسته بوددراستاد به 

ه آنچه کـ اما از(قلمداران)به (ھیربد) تغییـرداد.ا خـود ر خانوادگی نام
آن این است که ، زنند می رسد وحدثھایی که نزدیکان وی میبیشتربه ذھن 

 می اتخاذ ھایش مقاالت ونوشته برخی به لحاظ مواضع سیاسی که در مرحوم

 ،شناخته شده ودرنتیجه، حکومت وقت    مخالف ۀنویسند عنوان      به نامش، نمود
کرده است.لذا استاد برای  ایجاد می او ھایی برای ومحظوریت ھا محدودیت

اش را تغییرداده  نام خانوادگی، ناشناخته ماندن ومصون بودن ازمشکالت
 است. 

 استاد قلمدارانوعقیدتی مشی فکری * 

علل  یو بررس یبه زنده کردن تمدن اسالم فکری استادش نخست یگرا
سلسله انتشارات «را باعنوان شیھا ازنوشته یل برخین دلیھم     به، انحطاط بود

 نشر» مسلمانان یان درعلل وعوامل انحطاط وارتقایق عریحقا
ن یجلب شدوا یگر اصالح توجھش بهن فضا بود که یدرھم.کرد می

محصور دراصالح ،  ستیز یم یعیران شیا یکه درفضا، اوازنظر یگر اصالح
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، بود ن بحث آمدهیبه سراغ ا یوسنت یمذھب یکه با نگاھ ید. ویع گردیتش
ومتفاوت   ن برخالفیاو، کرد یم معرفی»  مبارزه با بدعت«حرکتش را باعنوان

 به،  درغرب یجنبش فکرریران تحت تأثیکه درا بود یکسان یبامش
 .دندیشیاند یم  یگر اصالح

 یم یعیبه طورطب، نھاد  بسیاردشوارگام رین مسیکه قلمداران درا یزمان
عت یازشر یروین کار را با پیست واو اینگر یم نیشیپ یھا تجربه   ست بهیبا

 ۱۳۱۶ (مید اسدالله خرقانیس او از تر ومھم) ش۱۳۲۲(م  یسنگلج
 دنبال کرد. یخ محمد خالصیشعالمه زی)ون ش

، ک سویسنت از ھمزمان متأثرازتوجه به یگر اصالح،  شیگرا نیدرا
ن افراد یا ۀشیانددر یادیطوربن  به، ویژگین یاگراست وید یته ازسویومدرن

 وجود دارد.
مقابل در یو،  یحکومت اسالم  نهیدتوجه داشت که درزمیباھمچنین 

آن است که دراسالم  یمدع یکه کسرو یقراردارد ودرحال یکسرواحمد 
رامون یپ ۀومطالبش درکتابچ یقلمداران سخت برو، حکومت وجود ندارد

 خاص  ِیحکومت ۀینظر،  کند تا ثابت کند دراسالم یتاخته و تالش م  اسالم
 .وجود دارد

شعارآن را بزرگ  ۀخانواد زکهیدرتبر یان مشابھیجرداران باقلم، باری
 یم انیقرآن بریرادرقالب تفس خود توحیدی    یھا دگاهیود  کردند یت میھدا

مرحوم  یبرا یادنامه ایش ۱۳۵۲درسال    که ی.زمان داشت ارتباط، نمودند
وسف یرزا یادنامه استاد حاج می(باعنوان وسف شعاریرزا یماستاد حاج 

درآنجا ، وسفیرزایمحاج پسر، جعفرشعاردکترعالوه برآن که ، چاپ شد)شعار
  ھم قلمداران یدرعلیحاستادو یبرقع ۀعّالممانند  یافراد،  مقاله داشت

آن  ۴۲ صفحهدر ان مقاله خودیپا در استادادنامه نوشتند. یدرآن   یمقاالت
  ه است.پرداختشعار(ره)  وسفیرزا یماستاد حاج ش ازیستا به ،  کتاب
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ن یطور معمول برابه ،  باره مفھوم امامتن نحله درینگرش وابستگان به ا
ل کرده یتأووتفسیرگرید ینصوص امامت را به گونه ا ه است که یپا
ن ی.درا گاه آن استینسبت به امامت وجا یدیز  انیعیش شبیهاعتقادشان و

نصوص امامت نوشته  یرا در بررس شاھراه اّتحادقلمداران کتاب استاد ،  باره
 . است

عنوان مبارزه با بدعت  با  اش را یحرکت فرھنگ یکه و دانیم می      
ت یاواھم یشه اصالحیکه دراندبود یدومفھومھا  این خرافه آغازکرد.و

 یسبب عقب ماندگ ھا بدعت خرافات و رواج    که معتقد بود او. داشتاریبس
 ی.نمونه ا ن شده استید نسل جوان به  ییاعتنا یز بیو ن یجامعه اسالم

 شده فھرست  یو عبارت نیدرا، شناساند می به ما یکه و ییازبدعت ھا
 :     است
م که به عنوان اعمال یھست یاریناظر اعمال بسخود امروز شاھد وما «

عت یشرخالص و نیدکه نه تنھا در، ردیگ یصورت م یاوامرمذھب و ینید
،  مبارزه با آن است ] حال[دربلکه شارع ،  ستین  آناز یاثر یحه اسالمیصح

د یح و تجدیوساختمان بقاع و ضرااموات  یفات نامشروع برایچون تشر
 یاختراع یھا ارتیوز مردگاناء برگوریامالک واشم قبور و وقف یتعظو
  ت وتظاھرات قمهیداد وتعزونذورات حرام برَان،  یمذھب یبدع یھا مسافرتو

  دهیممنوع وقص یھا یخوان  نوحهو ومخارج ومصارف گزاف، نز  نهیوس   زن
ِھل یھا یقربانو،  ه درآوردن خالف شرع وعقلیوشبانه یغال یھا یپرداز

ُ
  ََّما أ

صدھا متبّرکه و یالیام ولیامجعول و نامعقول در یاھاخواندن دعاللِه ورِ یِلغَ 
 نعوذ،  میببر نام را ھاآن که میستیھم قادر ن به اشاره یکه ما حتّ ،  لین قبیااز

  ». غضبهو سخطه من بالّله
جھت در یحرکت، خود یزندگریمسدربود که ن باوریران براقلمدااستاد

 ب متعدد قراریات ومصایبلمعرض را دراو، ن امریداشته وھم  دعتمبارزه با ب
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ش یرا رد کرده ودرمقام شرح باورھا یگر یسن اتھامات وی  . داده است
ا یکه تمام انب خدا چنان یگانگیم که به یما مسلمان« کند: می دیتأکچنین 

کنند  یم ییالبالغه واخبارائمه اطھار راھنماقرآن و نھج ترف ومع ءایاولو
غمبران که قرآن یپ عیبه رسالت جم و، دھد یم یوعقل و وجدان گواھ

 جانبازاو  وآل  الله رسول و به آنچه محمد   دینما یق میشان را تصدیرسالت ا

مان یا نیا ۀزیمان داشته ودرانگیا، النشور ومیبعث     به و اند ان داشتهیخدا ب
جلد دوم حکومت (». مینک می آنچه درقدرت ما بوده عمل کرده و  به

 )۱۸۴ص، دراسالم

 معاصر یها استاد قلمداران باشخصیت یآشنای* 

 عراق مجاهد مقیم یعلمااز(ره)خالصیدمه شیخ محمعالآیت الله  -۱      
 یخ محمد خالصیشعّالمه الله  تیآآثار ۀفتیش یھمان جوان از استاد

با  یعیشرتفک یرسم یمتفاوت ازمش یکه قدر، یو    آثار ۀد و به ترجمیگرد
ن زمان یازا یو ینید یکارھا. گماشت ھمت، نوشته شده بود ینگاه اصالح

،  ةیالمعارف المحمد:مانند ییھاکتابوی بود.  یخالصرآثا ۀشتر ترجمیبه بعد ب

را    یمحمدخالص  خیش  والجمعة والسالم ةل السعادیاالسالم سب، ةریعالشاءیاح

 یروزگارشود  گفته میکه ،  فهیوظ یھفتگ ۀینشر. کرد ترجمه یفارس به
قلمداران استاد از  تیمقاال،  داشت را پشت سر یخالص ۀعالمت یوحما یھمراھ

 یحاو  که، مقاالت نیکرد که ا یچاپ م یخالص » الجمعه«کتاب ۀدرترجم
ارمغان (بعدھا تحت عنوان ، ھم بود ینید ازمباحث مربوط به حکومت یبرخ
ر افکار یبعد تحت تأث یخالصی مدت یالبته آقابه صورت کتاب درآمد. )یالھ

او درآثار  یرات فکریین تغیگرفت وعالئم ا مرحوم قلمداران قرار ۀروشنگران
که عالمه برکتاب  وجامعی بلند ظین از تقریمشھود است. ھمچناش  یبعد
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دربخشی ازتقریظ شان یااست؛ مشھود ن تأّثریا، استاد نوشت آسمان ارمغان
 سد:ینو یمخود 

ن یغفلت و تجاھل مسلمقلمداران درعصر یعلدریمانند استاد ح یجوان«

 یم یق اسالمیبه حقا یپ، تیجاھلعصربلکه در، یم اسالمیفراموشی تعال و
باکمال شجاعت ، بدون ترس وھراس ق رایحقا نیا، ن جاھالن ُمعاندیبوما  برد

 .»توان نمود؟ می ن نعمت رایحق ا یچگونه اداد. ینما می منتشر یریو دل
، ژه کربال نمودیبه و، عراق یکه به شھرھا ییان درسفرھااستاد قلمدار

ن یـد ھبـة الدیسو عالمه  کاشف الغطاءعالوه برعالمه خالصی با عالمه 

 یینمود وآشنا مالقـاتزین، »واإلسالمالھیئة «کتـاب مؤلف ،یشھرستان

عالمه با، داشت خالصی عالمهفراوانی که با نگاری ھاینامه  بر عالوه یویافت.
 مناظره میمباحثه و، نامه ازطریق یمسائل کالمبرخی  ۀدربار ھم یشھرستان

 کرد.

 مهندس مهدي بازرگان (ره) -2
مھندس  یاش با آقا ییآشنا ۀنحو، کرد می استاد نقل     که خود گونه آن

یک روزکـه برای برگشت از روستـا به قم درکنـار «این گونه بـود: بازرگان 
 جـاده منتظر 

ل شخصی یک اتومبیدم متوجه ش، مشغول مطالعه بودمو ستادهیاتوبوس ا
ان تعارف ید آقایبنده که رسعقب برگشت وجلوی  به، که چند مسافرداشت

مھندس  ینان آقایسرنشاز یکیدم که یرراه فھمیکردندکه سوار شوم.درمس
ا ی۱۳۳۰(سال  ا آن موقعیبازرگان است که گو یھدم

به ران را به عھده داشتند و یت صنعت نفت ایمسؤول)یدیخورش۱۳۳۱
بازرگان به  یند. آقاگشت یمھمراه آقای مھندس یدالله سحابی ازآبادان بر
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روستا کنار  یحوالدر یدم شخصیکه دارجالب بودیمن بس یابربنده گفتند:
  ».مطالعه استرق درستاده وغیجاده ا

تا ، ختساد و باروریان آن دو پاشیوموّدت را درم یبذردوست، ن اتفاقیا
حکومت «خود ازکتاب  »یدئولوژیبعثت و ا«کتاب که مھندس بازرگان در ییجا

 »ارمغان آسمان«فراوان نمود. ھمچنین کتاب  ۀاستاد استفاد »در اسالم
 کهدیمھندس بازرگان واقع گردپسند ز بعدھا مورد توجه ویاستاد قلمداران ن

گفتنی است که مھندس وصف آن را گفته بود. یعتیشر یعلدکتر یبرا
 یدار با آقاید یاقل دو بار براحد، گان پس از آزاد شدن از زندانبازر یمھد

 قم آمدند.قلمداران به 
 (ره) یشریعت یدکتر عل -۳      

بود و پس از ده یرا داستاد قلمداران » یارمغان الھ«ب ووی کتاب 
ان یاز زبان دانشمندان و دانشجو آسمان ارمغان دن وصف کتابیشن

د. یشتر جذب افکار استاد گردیب، ژه مھندس بازرگانیبه و، روشنفکر دانشگاه
ای  نامه شمسی ۱۳۴۲آذر ماه سال ن امر باعث شد که دکترشریعتی دریھم
ارسال کتاب  سد وتقاضاییاستاد قلمداران بنو یس براین خصوص از پاریادر

مرحوم  ۀکه یاد نام -یادگاران مانا کتاب وی در ۀبنماید.(متن نام مذکور را
  .درج شده است)ونیز وب سایت حیدرعلی قلمداران  -شریعتی است

 یآقا، کی ازدوستان خودیبه  ران بازگشتیبه ا یعتیبعدھا که دکتر شر
داشت)  یی( که با استاد قلمداران از دوران فرھنگ قم آشنایاخرودکتر
د دن به افکار من داریجھت بخشدر یه بود که: قلمداران سھم بزرگگفت

د. اما متأسفانه یدار را بدھین دیب اید ترتیتوان یماگر، ھستمدار اویمشتاق دو
به دیدار معبودش شتافت؛ خدایش  یعتیدار محقق نشد و دکتر شرین دیا

 بیامرزاد !

 (ره) یمطهر یاستاد مرتض -۴     
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پنھان به استاد قلمداران ای  ازجمله اشخاصی بود که عالقهز یوی ن
 نمی یعالقه اش را علن، م سرزنش ھمکیشان روحانی خودیاز ب یول، داشت

 ۀیک شب پس از خروج از جلس، کرد. طبق اظھار مرحوم قلمداران
درحالی که با  -یابانیک مالقات کوتاه خیآقای مطھری در ، سخنرانی

َبه َبه آفرین «به آقای قلمداران گفته بود:  -پایید می احتیاط اطراف خود را 
ار خوب یبس، آقای قلمداران ! کتاب ارمغان آسمان شما را خواندم حظ کردم

 ».بود

 آیت الله العظمی حسینعلی منتظری (ره) -۵
انقالب با مرحوم قلمداران ھای پیش از آن فقیه عالی مقدار ازسال

نوع ، آنکه به دیگران ابراز نمایددوستی و موّدت خاصی داشت و بدون 
ب  ..پسندید. شواھد این مّدعا از این قرارند: می نگرش وتفکر دینی وی را

آقای قلمداران  ُخمسالف) زمانی که آقای منتظری قضیه چاپ شدن کتاب 
مبلغ  (برادردامادش)ھاشمیمھدی آقای  ۀبه وسیل، را در اصفھان شنیدند

 بودند: این ھم سھم ما برای چاپ کتاب خمس!ال فرستاده و گفته یر ۱۰۰۰
گفتند: وقتی آقای منتظری  می بنده خاطرم ھست که مرحوم قلمداران

 ۀبه منزلشان در محل، کمی قبل از پیروزی انقالب از زندان آزاد شدند
پس از ابراز ، عشقعلی قم آمدند. ھنگامی که بنده برای دیدار وی بدانجا رفتم

 -که اغلب طلبه بودند  -روی به اطرافیان ، ر یکدیگرشادمانی بسیار از دیدا
شیرین خود فرمودند: ایشان ھمان آقای قلمداران  ۀکرده و با خنده و لھج

 را از دست ما گرفتند و ما را محروم کردند!   خمسھستند که 
استاد  ۀاستثنایی و بی سابق ۀشود آن فقیه بزرگوار به نظری می لذا معلوم

دانسته که وی فقط به خمس  می یعنی، واقف بوده نیک، در موضوع خمس
 درغنائم جنگ قائل بوده است. 
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از انقالب  پیش ھا سال آقای منتظری، استاد قلمداران ۀب) به فرمود
استاد را به  حکومت در اسالم ۀجنجال برانگیز و بی سابق، کتاب معروف

کرده  می نجف آباد تدریسدر طالب خویشبه ، عنوان تئوری حکومت دینی
 است.

، که آقای قلمدارانزمانی  ۶۷تا  ۶۳ی ھا سال ج) شایان ذکر است در بین
آقای منتظری ابراز لطف ، مغزی در بستر بیماری بودند ۀسکتپس از سه بار

برای عیادت ، ایشان بود ۀرا که نمایندبار متوالی یک روحانی چند نموده و
از عالئم دوستی و . این ھم یکی دیگرفرستادنداستاد نزد  واحوال پرسی

 محبت مابین آن دو استاد مرحوم. خدایشان بیامرزاد!  

 استاد یجریان ترور و دیگر حوادث ناگوار زندگ  *

وص نص ی(بررس شاھراه اتحادخمس وکتاب دو ۀانیپس از انتشار مخف -1
ات عظام قم به نام یاز آ یکی، انقالب یروزیش از پیپ یامامت) و کم

مؤسس  یم حائریالکرخ عبدیت الله شیآفرزند ، یحائر یخ مرتضیش
قلمداران خواسته بود که  یاز آقا یله شخصیبه وس، قم یۀعلم ۀحوز

 یآقا ۀقلمداران به خان یآن روز که آقا یشان برود. فردایبه منزل ا
را نصوص امامت  ا کتابید: آیگو می شان به استادیا، رود می یحائر

ام اما  م من ننوشتهیگو نمی بنده دھد: می د؟استاد پاسخیشما نوشته ا
 گوید: می یائرح یاخورد! آق یکتاب که اسم بنده به چشم نمدر

 ین کتاب به قتل برسانند! آقایف ایممکن است شما را به سبب تأل
ن که انسان به یباالتر از ا ید: چه سعادتیگو می قلمداران ھم در پاسخ

 د: اگریگو می یحـائر یسپس آقا، ـده اش کشته شـودیخـاطر عق
ا ید یخاک دفن کننموده و در ید ھمه را جمع آوریانتو می شمـا
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 یگرید دافرا، ستیار بنده نیدھد: در اخت می شان پاسخید! ایبسوزان
د و یکن یداریھمه را خر دیتوان یشما اگرم، اند چاپ کردهدرتھران 

در  یگریغ بھائیو تبل یستین ھمه کتاب کمونیا، ید! از طرفیبسوزان
 یآنھا اقدام ۀچرا شما در بار، شود می چاپ و منتشر ن کشوریا

 د؟!یکن نمی
 ۱۳۵۸انقالب در تابستان  یروزیگذشت چند ماه از پازپس ، باری

که استاد طبق عادت  -یقمر ۱۳۹۹ستم رمضان سال یشب ب، شمسی

که از  یزدورجوان م -گذراند می جانیزید یتابستان را در روستا، سالھر

مه شب ین، ک و مسلح شده بودیفتوا گرفته و تحر جانب کوردالن متعصب 
استاد شد و درحالت خواب سر او را ھدف گرفته و شلیک کرد و  ۀوارد خان

شان را یگلوله فقط پوست گردن ا، ارکمیبس ۀرغم فاصل یکن علیل، ختیگر
 کرد و در کف اتاق فرو رفت. یزخم

از قم  یثه جوانروز قبل از حاد، که از خود استاد نقل شده یطبق اظھارات
 ۀبه ویژه دربار، شانیات اید و نظریعقاای  نزد او آمده بود و در مورد پاره

 و خمسکرده بود! بدون شک تألیف کتاب  یکتاب فوق الذکور سؤاالت
 ن ترور بوده است.یا یقو ۀزیانگ ،نصوص امامت بررسی ای شاھراه اتحاد

که از اوایل -جیره ایست قتل ھای زنینام استاد در لست اگریراه ن یُپر ب
نافرجام ماند! در ، البته در مورد ویکه ، ردیقرار گ-انقالب شکل گرفته بود

مرگ استاد قلمداران را درآن زمان اقتضا  یر الھیتقدت ویھرصورت مش
 را ادامه تشین خاطر استاد رفت و آمدش به روستا و فعالینکرده بود؛ به ھم

ٓ  لَّن﴿ داد ومعتقد بود که: می ُ ٱ َكَتَب  َما إِ�َّ  يُِصيبََنا ٰ َموۡ  ُهوَ  َ�َا �َّ  .﴾َنالَٮ
فرد ضارب با استفاده از تاریکی شب ، درشب حادثه، شواھد موجودطبق 

درختان کنار  یمنزل استاد شده و البال ۀوارد باغچ، و بازبودن درب خانه
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د ھمه به خواب کن می نانیشب که اطم یمه ھاین .دکن می نیوار کمید
طرف  شده و به وارد اتاق خواب استاد یکمر ۀبا چراغ قوه و اسلح، اند رفته
روستا  اھالیگذارد.  می ک کرده و پا به فراریشل، رفتهاستاد نشانه سر 

استاد را که خون از ، نه ھا بیرون آمده و به کمک پسرھامه از خایسراس
رسانند.  می قم کامکارمارستان یبه ب بوده به کنار جاده برده و یگردنش جار

 به منزل استاد، خواندند می یدرس طلبگ که ظاھراً  دوجوانچند روز بعد 
 یپسرآقا، د؛ پس از رفتننریگ می را یمراجعه کرده وسراغ احوال و

 یکیوارد  آنھابیند که  کند و با کمال تعجب می یب میرا تعق آنھاقلمداران 

  ! نددیگرد یخچال قاضی ۀه قم در محلیعلم ۀازمدارس طالب حوز
سومین پسرش در  یفوت ناگھان، استاد یگر در زندگیتلخ د ۀحادث  -2

خروج اتوبوس از جاده  ۀشمسی در سانح ۱۳۶۰فروردین ماه سال
ن یکه پس از اای  د. به گونهیگرد یق ویعم یبود که باعث تألم روح

او را از ، اسفند ماه ھمان سالآن مرحوم در یمغز ۀسکت، حادثه
گر نتوانست یمحروم ساخت ود یوتحّرک جسم یقلم یت ھایفعال

 االمکان رھا نساخت. یکن مطالعه را حتیل، ف را ادامه دھدیکار تأل
دستگیری و حبس او در ، استاد قلمداران یتلخ زندگ ۀگر واقعید  -3

در مھر «فرمود:  می دم کهیقم بود. ازخود استاد شن یزندان ساحل
در  یدر پ یپ یمغز ۀکتیک روز که من در اثر دو س، ۱۳۶۱ماه سال 
دو نفر از طرف دادگاه انقالب قم به ، ده بودمیتخت خواب یمنزل رو

با  یت با انقالب اسالمیضد یمنزل ما آمدند و بنده را به اتھام واھ
م یاجازه ندادند داروھا یبا خود بردند وحت ھایم کتاب از یزیاد مقدار

که  یقم منتقل کردند و درحال یرا بردارم! سپس مرا به زندان ساحل
ر انداز در سلول داشتم به علت شکسته بودن یز یک پتویفقط 

دم و شام ھم به من یوار چسبیسلول تا صبح از سرما به د ۀشیش
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از  یکیان غذاھا را چپاول کردند! فقط یر زندانیرا سایز، دینرس
به من داد. صبح ھم اوضاع  یخودش مقدار یان از سھم غذایزندان

 ت روزه کردم. ینرا لذا آن روز ، ن منوال بودیھم به
ت الله یشدنم را به منزل آ یو زندان یریان دستگیالبته فرزندانم جر

ک ی ؛اطالع دادند، بودند یکه آن زمان قائم مقام رھبر، یمنتظر یالعظم
توأم با احترام  یدم چند نفر پاسدار به سلول ما آمدند و با دست پاچگیوقت د

رون آورده و به خانواده ام یصبح ھمان روز مرا ازسلول ب، یو عذرخواھ
، ت منزلیسپس با گرو گرفتن سند مالک، اورندیم لباس بیاطالع دادند برا

 ».بنده را آزاد کردند
، عالوه بر لطف و عنایت خداوند متعال، حال تصور کنید اگر مرحوم استاد

ت یشان حمایا داشت که از نمی یمنتظر یت الله العظمیمانند آ یدوست
درشرایط آن سلول چه ، الزم یو بدون داروھا یماریبا آن حال ب، کند

 آمد؟!  می    برسرشان 
 یشگاھینما ۱۳۷۴است که اداره اطالعات قم درسال  یاد آوریالزم به 

! که چند اثر »خاموش یھا مجاھدت«ن شھر برپا کرد به نام یا یدرگلزار شھدا
ش یبه نما، ید انحرافیاز افکار و عقاای  ن نمونهاز استاد قلمداران را به عنوا

 یت الله العظمیه آیعل یاسناد و مدارک، کنار آنھاز دریگذاشته بود. ن
 !خورد می به چشم (ره)یمنتظر

 استاد یاخالق واال وآزاد َمنش  *

، زاھد، عابد، رراست کردا، فیعف، راستگو یشخص، یشان درطول زندگیا
شان یبا ا یکه به نحو یکسان ۀاللھجه بود و ھمح یصرسخاوتمند و، شجاع

 یتکلف و ب یب، هیرایپ یب، واال یشان را انسانیاند ا ک داشتهیارتباط نزد
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ن راستا به ھم نامش یاا استاد دریشناختند.گو یپوشاک م اعتناء به خوراک و
اش ازلحاظ  یکرد و زندگ یمن اقتداء یبزرگان د ریساو مالسالعلیه  یعل

ن اسالم یشگامان راستیسلِف صالح و پ یبه زندگ یادیشباھت ز، یسادگ
 داشت.

علم آوازه و در پرتو قلم وتوانست در پناه نام بلند و پر می که یاو با وجود
ابد یدست  یویمدارج دنبه مناصب و، انقالبقبل وبعد از، قات وافرشیوتحق

 یا مشام، فراھم آورد یمرّفھ ۀو آیند یندگخانواده اش زخود و یبراو 
ل به متاع وحطام یاو به قدرت زمان ون شیمانع گرا، عشیزاھدانه وطبع من

، دیل گردیبا خرافات واباط یه وھمراھیش گرفتن تقیا ودر پیدن
متاع ونان و بلکه نام، وجّو حاکم ذبح نکردمصلحت  یقت را در پایحقوھرگز

افراد ، بزرگوارکه البته به تبع آن قت نمود؛ یحقحق و یا را فدایدن زود گذر
طرد و خانواده و وابستگان نزدیکش نیز به انحاء گوناگون مورد بی مھری

محروم ، داشتن موقعیت اجتماعی شایستهازواقع شده و مسئوالن حکومتی
 گردیدند.

 آثار و تألیفات استاد  *

 التـامه ھا و مجـه در روزنـکای  دهیاالت عدـقلمداران عالوه بر مق
ز یـف و ترجـمه نیتأل یبل توجھداد قاـتع، اندـرس می به چاپمختـلف 

 است. آثار وی به قرار زیر است: یا ارزنده و محققانه یکتابھا یھمگداردکه  
ُکحُل «بخشی ازکتاب ۀترجم، استاد ۀاولین اثرچاپ ومنتشرشد  -۱

اثرحاج شیخ عباس قمی است که حاوی  »البصرفی سیرة خیرالبشر
باشد. خود استاد ازجمله  می (ص)الماخالق وکردار پیغمبر بزرگواراس

اشعارعربی کتاب مذکور به فارسی برمی  ۀامتیازات آن را ترجم
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ی خاص برخورداراست. این شمارد که درنظرارباب ادب ازاھمیت
 انتشار یافته است. ۲۵و۱۳۲۴سالھای ترجمه در

 یاز آثار عالمه خالص یکیکه  »المعارف المحمدیة«کتاب  ۀترجم  -۲
 ۀخانچاپدرشمسی ترجمه و  ۱۳۲۸سال درفروردین ن کتاب یاست. ا
 شده است. منتشراستوار درقم چاپ و ۀروزنام

 ۀعالم »فی مذھب الشیعة اء الشریعةیإح«سه جلد کتاب  ۀترجم  -۳
ده و با عنوان توضیح المسائل بو ۀک رسالیه یبا شبیکه تقر یخالص

 ده است.یبه چاپ رس ۳۷و ۳۶، ۱۳۳۰ یھا سالدر »دانین جاویآئ«
ل السعادة یاإلسالم سب« کتاب ۀترجم »ا احکام اسالمین ین دیآئ«  -۴

 .»والسالم
 ۀشمسی توسط چاپخان ۱۳۳۵زدرسال ین کتاب نیخالصی؛ا ۀاثرعالم
 حکمت قم

 شده است.ومنتشرچاپ 
امل ارتقاء و عودرشرح علل و »ارمغان آسمان« ف کتاب مشھوریتأل   -۵

صورت سلسله که قبال به ، شمسی ۱۳۳۹سال در، انحطاط مسلمین
                                              .ه استشد یفه چاپ و منتشر میوظ ۀدر روزنام یمقاالت

ن کتاب که ترجمه یا، جمعهنماز دراثبات وجوب »یارمغان الھ«  -۶
شمسی انتشار  ۱۳۳۹در سال، است یعالمه خالص »الجمعة«کتاب 

 افت.ی
 .یشمس ۱۳۴۰سال در ،»یم اسالمیعظ ۀا کنگریحج « -۷

س آن با خط یکه دستنو »ران از نظر اسالمیت در ایمالک« ۀرسال  -۸
 مانده و ھنوز چاپ نشده است. یمرحوم استاد باق
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اثر عالمه  »ینیام مقدس حسیق ۀفلسف« کتاب ۀترجم  -۹
  )ق۱۳۸۲(خالصی

 ۱۳۴۴درسال  ؛»اسالمحکومت در«جلد اول کتاب ارزنده و معروف   -۱۰
ت یفیت وکیاھم، مبحث ۶۸ یطق منتشر شد و۱۳۸۵/شمسی

تا آن  این کتاب .است کرده ینظر اسالم را بررسل حکومت ازیتشک
أت ادعا توان به جر یمو ل بودیبد یب   سابقه و  یبزمان در نوع خود 

(قابل ف نشده است.یران تألیآن در اریز نظینمود که تاکنون ن
 خواندنی وتاای  است که حجت االسالم رسول جعفریان مقالهذکر

حیدرعلی قلمداران ودیدگاه اودرباب « تحت عنوان، حّدی منصفانه

سایت شخصی وی نیز موجود وب نوشته که در  »حکومت اسالمی
 است).
ن کتاب را قبل از یا یرت الله منتظیفرمود: آ یده شده که میاز استاد شن

طالب عنوان تئوری حکومت اسالمی به نجف آباد اصفھان به انقالب در
ان داشته ین بین کتاب را استاد چنیف ایتأل ۀزیانگ است. داده یدرس م

 است: 

 مطابق یقمر ۱۳۸۴ھفتم محرم الحرام سال ست ویدر شب دوشنبه ب«
ھنگامی که برحسب ، شب ساعت یک بعدازنیمه، ۱۳۴۳اه جدھم خرداد میھ

درعالم رؤیا مشھودم شدکه گویی با ، خاستم عادت برای تھجد برمی
اقدس حسینی نمود که وجود  یم نم وچنایکربال ھست یچندنفردرصحرا

را غسل  اود یه و من باماند ین به جایدر زم اوف یشر ۀجنازا رفته ویازدن
درصدد برآمده . من خواھند کرد یھم با من ھمکار یظاھرًا کسانو، دھم

ه دیچیپبرخود  یولنگ برای غسل دادن آن بدن مطّھرنمودهخود را آماده و
ودراین حال ازاین پیش آمد بسی مفتخربودم که عالوه بردرک ، مھیا گشتم

شکل وشمایل حقیقی وصورت مبارک آن ، فضیلت تغسیل جسد أطھرحسینی
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ھرچه زودترخودرا خواستم  می ودرحالی که، ... بالعیان خواھم دیدجناب را 
رعایت احترام را الزم دیدم ، به آن بدن نازنین برسانم ومشغول تغسیل شوم

گرفته آن گاه متصدی چنین عمل پر افتخاری شوم. درحینی وضو که قبالً 
مبارک را ن خواب یاو، شدمداریازخواب ب چیدم   می که مقدمات وضورا

 ازاوھام وخرافات  یگردھا که حقًا شست وشویف یشر ۀن رسالینوشتن ابر
، حقیقی طلعت نورانی دین مبین است ۀچھرونمایاندن مقدس اسالم کریپ

پس و  ؛والحمدلله، دمنموام تھجد اقدام یبه ق آن ۀبه شکران تعبیرنمودم و
کرده وآماده برای تألیف این رساله ه ین موضوع تھیدراھایی  یادداشت کهازآن

ھجدھم  یعنیان روز بالفاصله صبح ھم پس ازوقوع این رؤیای مبارک، بودم
 یالت تابستان را میکه تعط یھنگام، جان قمیزید یۀدر قر۱۳۴۳خردادماه 

 ».ن رساله پرداختمیف ایبه کار تأل، دمیگذران
 یبیدرقطع ج یشمس۱۳۴۴سال در ؛»نان مسلمانند؟یا ایآ« -۱۱

 یخالص ۀعالم ۀت نامیوص ۀترجم، ن کتاب کم حجمیا .افتیانتشار
خود  یبه منش یقمر یھجر۱۳۷۷مارستان است که در سال یدر ب

د. یچاپ رسبه » َھل ُھم ُمسلمون؟«امالء فرمود و بعدًا تحت عنوان 
» ینادان آتشران دریا«است به نام  یکوتاھ ۀرسال، آن ۀمیز به ضمین

اثر عالمه  »رانیا یَشرُر فتنِة الجھل ف«از کتاب  ییقسمتھا ۀکه ترجم
 باشد. می یخالص

که  »ُغالت راه نجات از شرّ « یپنج قسمت ۀمجموع -۱۶و۱۵، ۱۲، ۱۳، ۱۴
 بین در، آیت الله نبویتألیف » امراء ھستی« ای است برکتاب رّدیه
الف)  شود:  می ل را شاملیمباحث ذته شده ونوش۱۳۵۴تا  ۱۳۵۰یھا سال

بحث ھای  و، است ینکه فقط خداوند عالم به غیباثبات ادر ،بیعلم غ
(که تاکنون مستقًال چاپ قت آنیحقت ویبحث دروالمفصل دراین باره؛   ب) 

رّد شفاعت مصطلح  در حاوی مباحثی، شفاعتبحث در؛   ج) نشده است)



 ٢٣    قلمی استاد های اغاز فعالیت

کتاب شفاعت  ۀمی[ که به ضم انیو غال غلّو بحث درمردم؛   د)  ۀمیان عامّ در
که به نام ، ر مقابریتعمارت ویِت زقیبحث درحق؛    ھـ )  ]است دهیبه چاپ رس

دوم بار که یک بار به صورت مستقل و، »زیارت قبور«یا  »ارتنامهیارت و زیز«
ده یگردمنتشربرقعی  ۀعّالم »زیارات قبور خرافات وفوردر«کتاب ۀبه ضمیم

 .است
الزم است برای روشن شدن ذھن محققان وعالقه  دراینجاآنچه که  

بحث دروالیت «کنند  این است که اکثرًا فکرمی، مندان تذکرداده شود
که درسایت » راه نجات ازشّرُغالت«درابتدای چاپ جدید» وحقیقت آن

آن را به عنوان فصل اول ، ازاین رودرج گردیده؛ ، عقیده نیز موجود است
که خطایی بیش نیست! زیرا استاد ، اند معرفی کرده، تاچھارم

 قبل، (چاپ اولقلمداران(ره)درابتدای بخش اول راه نجات ازشّرغالت

 ث اختصاص علم غیب به خدای متعالحاوی مبح که، )۱۳۵۷ازسال
 :نویسد پیش ازمقدمه می درپایان فھرست مندرجات و، باشد می

بحث  -۱، درخاتمه یادآوراست که این کتاب شامل پنج بحث مھم است«
 -۳والیت وحقیقت آن.   بحث در -۲غیب خاّص خداست .   دراینکه علم

بحث  -۵بحث در زیارت وتعمیرمقابر.     -۴.    بحث درشفاعت وحقیقت آن
در شناختن غلّو وغالیان وفتنه وفسادآنان که ازبزرگترین آفات شریعت 
حضرت خیرالبریات است؛ که متأسفانه به علت غرض ورزی وکارشکنی 

ه چاپ ـنتوانستیم جز بحث اول آن را ب، کافی ۀتابعین ُغالت و نداشتن بودج
 ۀامید است که بقی، یاری کند، وکمک طالبان حق رتوفیق خداـرسانیم واگ

 .»بالله علیه توّکلُت والیه ُانیب وما توفیقی االّ ، کتاب نیز به چاپ رسد
ھنوز به » بحث والیت«ماند که  دیگرجای تردید باقی نمی، با این توضیح

به عنوان چھارفصل راه نجات  که، ھمزیرا ھمان چاپی  .چاپ نرسیده است



 یادی از یار   ٢٤

با ھمان ، دراختیاردوستداران استاد قرارگرفته ونیزدرسایت عقیده درج شده
 آغازشده بود.، شود که کتاب راه نجات قدیمی مذکور می مطلبی آغاز

 ۀیکی ازدوستان مشترک وبسیارنزدیک استاد وعالم، ھا افزون براین
که برای ، اصلی استاد درموضوع والیت ۀکرد که دستنوشت برقعی نقل می

ھمان زمان توسط برخی ، زنظرنزد عالمه به امانت گذاشته شده بودهابرا
 به سرقت رفته بوده است!، دشمناِن درلباِس دوست آقای برقعی

مرحوم  یاربا ھمک یشمس ۱۳۵۱سال درکه احتماالً  ؛»زکات« -۱۷
به چاپ برای اولین بار انتشار  یشرکت سھامبازرگان در یمھندس مھد

باردوم نیز یکی ازعالقه  به عمل آمد. یریآن جلوگاز انتشار ید و تا مدتیرس
احتیاطًا آن را بانام خویش ، یعنی حاج احمد نواندیش(ره)، استاد مندان 

به چاپ رسانید. استاد  »دراسالم ةازمسائل واجب بعدازصال یکی«تحت عنوان 

 ۹نحصربه آن زکات را م - شیعهبیشترعلمای  برخالف - قلمداران
معتقد بود ، آیات قرآن براساسدانست و نمیکمیاب دراین روزگار ناچیزِ چیز

را که به حّد نصاب زکات مسلمان  ھای فرد داراییاموال و ۀکلی، که زکات
 گردد.  میشامل ، رسیده باشد

تاریخ گذاری استاد در پایان چنان که از ؛درکتاب وسّنت »خمس« -۱۸
ه افتینگارش شمسی)۱۳۵۳(قمری ۱۳۹۶درسال این اثر، مقدمه برمی آید

کتاب ، خمس عه نسبت به موضوعیت شیت روحانیاما به علت حساس، است
اصفھان ھمفکران استاد دراز یتعداد لذا ھمان موقع د.یل چاپخانه نگردیتحو

پلی نه خودشان یپ نموده و با ھزیتاباھمان ماشینھای دستی قدیمی آن را 
 یت اللهآھمچون  یشخاصتوسط ا، پس ازچندیکردند. رومنتشریتکث، کپی
، و...اصفھانی  یرضا استاد، اصفھانی یحسن امامسید، یرازیمکارم شناصر

آن رّدیه ھا  یۀاسخ کلپ استاد قلمدارانن کتاب نوشته شد که یابر ییرّدیه ھا



 ٢٥    قلمی استاد های اغاز فعالیت

که البته ، نموده استمذکورکتاب خمس  ۀمیرا ضمرا نوشته وسه تای آنھا 
ناگفته  فاقدآنھاست.، اینترنت موجود در ۀویرایش نشدچاپ جدید  ۀنسخ

را فقط مخصوص غنائم جنگ انفال  ۀمذکور درسورخمس ، نماند که استاد
، خود ۀبرای حسابرسی مالی ساالن سلمانانمعتقد بود که مدانست و می
باید زکات بپردازند. ، نیمع نصاب به حّد  شانصورت رسیدن میزان اموالدر

 !  است یک چھلم، وارباح مکاسب/ سودتجارت مثًال زکات دارایی ھای نقدی
ن کتاب ھم به سبب یا ؛»نصوص امامت«یا  »شاھراه اتحاد« -۱۹
دستی پ یبه صورت تا، عه نسبت به موضوع آنیت شید روحانیت شدیحساس

 یبلکه عالقه مندان و، شد. اما نه توسط استادانه منتشریمخفو ریتکث
چھاربار ن کتاب یا، روی ھم رفتهن امر را به عھده داشتند. یدرتھران ا

ویرایش پنجم وشاید نھایی این حاضر  ۀویرایش وچاپ شده است که نسخ
حوادث پس از رحلت رسول  یبررس یحاوجلیل باشد. این کتاب اثر

امبراسالم یینی پموضوع جانشو، ساعده یبن ۀفیسق ۀھمچون واقع (ص)خدا
 باشد. می امامت زیانگو بحث جنجال بر

چند سال قبل از » یح الله محالتیذب«به نام  یروحان یشخص -۲۰
جماعت  امام -(ره)یابوالفضل برقعدیدر رّد عالمه س کتابی، نقالبا یروزیپ

ر یضرب شمش«نوشت تحت عنوان  -تھرانسابق مسجدگذر وزیردفتر
آن جزوه درج کرد. قت دریخالف حقسطحی ومطالبی و »ریغد ۀخطبمنکربر

قای به آ یک دھاتی جواب«به نام ای  رساله درجواب آنقلمداران نیز  استاد

ازآن درسایت عقیده و وبالگ ای  که نسخه کشیدتحریر ۀبه رشت »!یمحالت
 حیدرعلی قلمداران موجود است.

 ث ویازنظرحد خمس« -۲۱
َ
 ۀاست حدود چھل صفحای  ؛ جزوه»یتوـف

به  »دو رساله«پیشین تحت عنوان  ۀبه ھمراه رسال یک بارس که یدستنو



 یادی از یار   ٢٦

نیاز به بازنگری و ویرایش  اما به لحاظ آنکه، ه استانتشار یافتصورت محدود 
 .گردیدخواھدگانه منتشربه طور جدامجددًا  رددا

وظایف حکومت « با نام»حکومت در اسالم«تابکجلد دوم  -۲۲

ف حکومت یوظا یبه بررس هکافت یشمسی انتشار  ۱۳۵۸سال ؛ در»دراسالم
الزم به ذکر است که استاد شرح ترجمه وتألیفات  پردازد. می یو حاکم اسالم

 خود را درپایان ھمین کتاب بیان داشته است.
***** 

قلمداران. اما  یعلدریاستاد حآثارو عقاید، زندگی از یوتاھن بود شرح کیا
ترجمه و نوشتن مقاالت ف ویف وتصنیاستاد عالوه برتألاست که قابل ذکر

تھران (مسجد  یھرھاشز درین یاریبس یقیتحقھا وجلسات  یسخنران، ینید
اصفھان ز ویتبر، )یابوالفضل برقعدیت الله سیزمان امامت آدر، ر دفتریگذر وز

ل ه ھنوزتحوّ ک یزمان در -به کربال شانیسفرھااز یکی ین طیشتند. ھمچندا
 یمھم یا سخنراندر روز عاشور -صورت نگرفته بود یدر و یدتیوعق یرکف

ارت و یز«کتاب ن آن درـکه مت هراد فرمودی) ا÷(نیصحن امام حسدر
 آمده است.» ارتنامهیز

 

 وفات  *

 ھا سال پس از، نیران زمیر ایکم نظ یعلم ۀچھرن دانشمند محقق ویا
ن یق دیحقامجاھدت در راه نشر احکام و، یندگز یتحمل مشقات و رنجھا

وب یا یتوأم با صبرکه ، طاقت فرسا یماریمل ھشت سال بن اسالم وتحیمب
رمضان المبارک  ۲۹ گاهبعد از سحر ۱۵/۲/۱۳۶۸در روز جمعه ، وار بود
لقای  را وداع گفت و با یفاندار یسالگ ششدر سن ھفتاد و یقمر ۱۴۰۹



 ٢٧    قلمی استاد های اغاز فعالیت

ھمان روز با حضور اش به آسایش ابدی نایل گشت و عصرگانه یمعبود 
از ھرگونه بدعت  یعارو ساده یمراسم یطھمفکرانش ودوستان و از ای  عده

درنزدیکی ، درقبرستان باغ بھشت قم، زائد یفات خرافیو تشر
 به خاک سپرده شد. قبرپسرمرحومش

د آن داریم که راه طی شده اما نیمه ــاز درگاه قدس ایزدی صمیمانه امی
احیاگر عقیده و مصلح و ۀآن عالمو، دین ۀع عرصتمام آن رادمرد شجا

مورد به سرانجام مطلوب و، عوتگری دیگردرا باجایگزینی  توحیدی ۀاندیش
غفران واسع برای آن استاد ؛ و ازحضرتش رحمت ورضای خویش برساند

 نماییم. مسألت میعالی قدر 
ـــم از شـــمار ــــن ک ـــک ت  دوچشـــم، ی

 

ـــارِ   ــیش وز شم ــزاران ب ـــرد، ھ  خِـ
 

 
 رحمة الله علیه وعلي جمیع المؤمنین الموحدین                                

 زرنگار حنیف . د                                                                         
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