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طومار عفت
آيت اهلل شيخ يوسف نجفی جيالنی و مقابله با کشف حجاب رضاخان

ميثم عبداللهی
چکيده 

آيت اهلل شيخ يوسف نجفی جيانی در نجف اشرف متولد شد و تحصيات دينی را در 
همان شهر نزد مراجع تقليد شيعه گذراند و مجتهدی مسلم و مسلط بر علوم متعدد شد 
و اجازه نامه های متعددی از اساتيدش دريافت كرد. در زمان مشروطه به گيان مهاجرت 
نمود و در رشت س��كونت گزيد. او در رش��ت به انتقاد از عملكرد روش��نفكران سكوالر 
پرداخت و درباره فتنه انگيزی ها روشنگری كرد و شبهات دينی را به مردم جواب می داد. 
به فعاليت فرقه های وابس��ته چون بهاييت حس��اس بود و در رد بهاييت كتاب نوشت و 
تاش زيادی در راه مبارزه فكری با بهاييان انجام داد و از سوی روشنفكران حماتی به او 
می شد ولی او از پا نمی نشست. در زمان نهضت جنگل هم در زمره علمای حامی نهضت 
بود و ميرزا كوچك جنگلی از عاقه مندان شيخ يوسف جيانی بود و مراوداتی بين اين 
دو شخصيت وجود داشت. آيت اهلل جيانی در دوران اس��تبداد سياه رضاشاه پهلوی از 
همان آغازين روزهای تاج گذاری رضاشاه، در زمره منتقدين جدی رژيم پهلوی درآمد و 
سياست های اين رژيم را جلوتر از مردم درك می كرد و به مقابله با آن می رفت؛ از جمله 
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كتاب وسيله العفايف يا طومار عفت را در سال 1307 در مقابله با كشف حجاب نوشت كه 
مهم ترين پاسخ علمی علمای شيعه به شبهات حجاب در دوران حكومت رضاشاه بود. به 
خاطر تأليف اين كتاب طعم تلخ زندان و شكنجه و سال ها تبعيد به دست فضل اهلل زاهدی 
را به جان خريد ولی حاضر نشد كه در مقابله با اين انحرافات سكوت كند. او جديدترين 
مجات و روزنامه ها را كه اصلی ترين رسانه های آن روز بودند را رصد می كرد و به شبهاتی 
كه می پراكندند، پاسخ می داد و به فعاليت های شبه سلفی كسروی، فعاليت های مبلغين 
تبشيری مسيحيت، فعاليت های چپ روانه ماركسيستی و هر نوع انحرافی كه واقع می شد 
به شدت حساس بود و مردم را از اين انحرافات آگاه می كرد و هم از قلم استفاده می كرد 

و هم از خطابه و منبر. او در سال 1327 درگذشت. 
کليدواژه ها: آيت اهلل شيخ يوسف نجفی جيانی، رسائل حجابيه، دوران پهلوی، كشف 

حجاب، استبداد سياه

مقدمه 
آيت اهلل شيخ يوس��ف نجفی جيانی از علمای آگاه ايران در عصر پهلوی اول بود. او در 
فضای حوزه نجف به خاطر تأليفات ارزشمندی كه از خود بر جای گذاشت، شناخته شده 
بود و نيز در دوران پهلوی اول به خاطر مجاهدت های علمی، فرهنگی و سياسی كه در 
مقابله با سياست های پهلوی اول مانند كشف حجاب انجام داد، در ايران شناخته شد و 

بيشتر شهرتش به خاطر تأليف كتاب طومار عفت است. 
مجموع تأليفات او حدود چهل عنوان كتاب است كه بسياری از آنها، كتاب های مهمی 
در دوران خود به ش��مار می رود. وی در علوم مختلفی مانند ص��رف، نحو، فقه، اصول، 
تفسير، كام، عرفان، منطق، ش��رح ادعيه، خطابه، كتاب دينی برای كودكان، رياضی، 
ادبيات، شعر، علوم غريبه، طلسم ها، شناخت احجار كريمه، رد فرقه های ضاله، معماها، 
مطايبات و بس��ياری موضوعات ديگر به تأليف پرداخت؛ به جز از يك عامه مس��لط به 
علوم متعدد، چنين كاری ساخته نيست اما متأسفانه اكثر تأليفات او منتشرنشده باقی 

مانده است. 
نگاه آيت اهلل جيانی به مسائل تاريخ معاصر يك سنخ فهمی بود كه ما پيش از اين در 
دوران مشروطه از شهيد حاج مامحمد خمامی- مجتهد مردم گيان- شاهد بوديم كه 
با نگاه نافذ خود، خط انحراف را به خوبی ديده و تشخيص داده بود و شجاعت الزم برای 
روشنگری و بيان حق را هم داشت و در اين مسير زندان، شكنجه و تبعيد را هم به جان 
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خريد و در تمام طول دوران رضاشاه در زير فشار و اختناق قرار داشت. 
شرح حال او، مبتنی بر آرشيو اسناد شخصی آن مرحوم تدوين شده است و از كتاب ها 
و تأليفات ايش��ان و يادداشت های ش��خصی و نيز اسناد منتشرنش��ده ايشان، خصوصاً 
وصيتنامه شان استفاده كرديم. تواريخ مندرج در وصيتنامه ايشان، همه به تاريخ قمری 
بودند و تطبيق تاريخ شمسی در متن ذكر شده و اصل تاريخ قمری در پاورقی آمده است. 
بايد از آقای يوسف نجفی جيانی نوه مرحوم آيت اهلل جيانی كه تنها بخشی از اسناد 
آن مرحوم را در زمانی محدود، در اختيار ما قرار دادند تشكر كنيم. اما جای گله فراوان 
از ايشان و ساير بازماندگان آن مرحوم باقی است كه از ارايه ساير اسناد مرحوم آيت اهلل 
جيانی كه در تكميل شرح حال ايشان خصوصاً در بخش تأليفات آيت اهلل جيانی كمك 
می كرد، مضايقه كردند. كاستی هايی كه در معرفی آيت اهلل جيانی در اين مدت 70 سال 
بعد از فوت ايشان، تاكنون صورت گرفته، به طور عمده از ناحيه فرزندان و نوه های ايشان 
صورت گرفته است كه از در اختيار قرار دادن اسناد و نوشته های آن مرحوم به محققين 
كوتاهی كردند و خودش��ان هم به منظور معرفی اين عالم، اس��ناد و نوشته ها را منتشر 
نكردند. كامل ترين فهرس��ت تأليفات آيت اهلل جيانی به همراه مختصری از معرفی هر 
كدام از كتاب های ايشان، تا حدودی تهيه شده بود ولی به خاطر بی تدبيری بازماندگان 
ايش��ان، كاس��تی های زيادی در آن به وجود آمد كه از درج آن در پايان اين شرح حال، 
خودداری شد. جا دارد كه بازماندگان، تمام آثار آن مرحوم به همراه اسنادی كه از ايشان 
باقی مانده، در قالب چند جلد كتاب منتش��ر كنند و با معرفی ايشان، خدمتی بزرگ به 

اسام و ايران انجام دهند.

تولد و خاندان
آيت اهلل شيخ يوسف نجفی گيانی متخلص به »فانی« فرزند شيخ محمد نجفی گيانی 
در روز جمعه 25 ارديبهش��ت 1254 مطابق 9 ربيع الثانی 1292ق در نجف اش��رف به 

دنيا آمد.1
پدرش شيخ محمد فرزند يوسف فرزند محمدرضی فرزند محمدسعيد گيانی است و 
اجدادش به خاندان آل نوبخت- از خاندان های علمی شيعه در دوران غيبت صغری در 
بغداد- می رسد و از نوادگان دانشمند برجس��ته علی بن اسماعيل بن ابي سهل نوبختی 
به شمار  می روند. پدران شيخ يوسف جيانی از علما و بزرگان گيان بوده اند و تعدادی 

1. شيخ يوسف نجفی جيانی، وصيت نامه، نسخه خطی، به تاريخ20 ربيع الثانی1366ق، ص33-35.



ت ها
مناسب

228
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  54    زمستان 96

از آنها در قبرستان وادی الس��ام نجف مدفون 
هستند.1 

ش��يخ محمد نجفی گيانی از اهالی روستای 
كيابان از تواب��ع فومن بود كه اج��دادش نيز تا 
چند نس��ل از اهالی هم��ان منطق��ه بودند و به 
كش��اورزی و زراعت برنج می پرداختند. ش��يخ 
محمد تحصياتش را در نجف اش��رف پيگيری 
كرد و در همان جا با خانم فاطمه دختر حاجی 
حسن تاجر شالی خلخالی كه در نجف سكونت 
داشت، در روز 17 ارديبهش��ت 1252 2 ازدواج 
كرد. اين بان��و در روز 24 تي��ر 1256 3 هنگامی 
كه پسرش يوسف دو ساله بود در نجف اشرف درگذشت. شيخ محمد درآمد و محصول 
برنجی كه از ملك موروثی اش در روس��تای كيابان به او می رسيد را در ماه های رمضان، 
صرف افطار روزه داران می كرد و فرزندش شيخ يوس��ف نيز تا آخر عمر همين كار خير 
پدرش را ادامه داد و به فرزندانش نيز در همين زمينه توصيه كرد. شيخ محمد در سال 

1293ش4 درگذشت. 
شيخ يوس��ف يك برادر داش��ت به نام »شيخ اس��ماعيل س��يف غروی« كه او هم به 
گيان بازگشت و سال ها در الهيجان س��كونت گزيد و در روز دوشنبه20 آبان 1325 5 

درگذشت.6 
شيخ يوسف همچنين يك خواهر به نام رقيه هم داش��ت كه به ايران نيامد و در شهر 

1. همان، ص10؛ آغابزرگ طهرانی، نقباءالبشر فی القرن الرابع عشر، رتبه و حققه: الدكتور سيد محمد الطباطبايی 
البهبهانی )منصور(، مركز الدراسه و التحقيق فی مكتبه و متحف و مركز وثائق مجلس شورای االسامی، تهران، 
االولی، 1430ق، ج5، ص605. برای شناخت خاندان نوبخت رك: عباس اقبال آشتيانی، خاندان نوبختی، تهران، 

طهوری، 1345. 
2. مطابق با 9 ربيع االول 1290ق.

3. مطابق با 4 رجب 1294ق.
4. مطابق 1332ق. 

5. مطابق با 16 ذی الحجه 1365ق.
6. شيخ يوس��ف نجفی جيانی، همان، ص14 و 35-33 و صفحات پايانی، ص14. شيخ اسماعيل سيف غروی 
دختری به نام حبيبه داشت كه در 3 ارديبهش��ت 1312 متولد ش��د و در تهران زندگی می كرد و در روز 12 تير 
1387 درگذشت و در بهشت زهرا قطعه38، رديف26، شماره51 مدفون شد. پرتال سازمان بهشت زهرا به آدرس: 

http://beheshtezahra.tehran.ir/Default.aspx?tabid=92&ctl=SearchDetails&mid=653
&srid=1317979 

آیت اهلل جيالنی کتابی را به نام 
تذکره المؤمنين فی فضایل العالمين 
در نجف به سال 1279ش تأليف 
کرد و آن کتاب درباره شرافت 
اهل علم است که به وسيله آیات و 
روایات درباره این موضوع بحث 
کرده است. ایشان نسخه خطی 
کتاب را نزد مراجع و علمای بزرگ 
نجف برد و تقریظ های مختلفی در 
حاشيه آن نوشته شد که حکایت از 
ارزش علمی کتاب و نيز جایگاه 

رفيع نویسنده آن داشت



22
9

)...
ی و

ان
 جي

فی
 نج

ف
وس

خ ي
 شي

اهلل
ت 

 )آي
ت

 عف
مار

طو
96

ن 
ستا

  زم
  5

ه  4
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

طويرج در نزديكی كربا ازدواج كرده و در همان شهر، زندگی می كرد.1

تحصيالت
ش��يخ يوس��ف كه او را در نجف به نام »جيانی« ك��ه ُمعّرب كلمه »گيانی« اس��ت 
می شناختند، تحصيل علوم دينی را در نجف اش��رف آغاز كرد و نزد اساتيد برجسته ای 
به تحصيل علوم عقلی و نقلی پرداخت. او دروس س��طح را نزد آيت اهلل ميرزا محمدعلی 
مدرس چهاردهی گذراند و سپس اواخر عمر آيات عظام ميرزا حبيب اهلل رشتی و ميرزای 
شيرازی درس شان را در نجف و سامرا درك كرد و بعد از وفات اين دو شخصيت، در درس 

آيت اهلل شريعت اصفهانی و آيت اهلل مامقانی حضور يافت.2 
آيت اهلل جيانی اجازه نامه هايی در اجتهاد از اس��اتيدش دريافت ك��رد كه حكايت از 
جايگاه رفيع علمی او دارد. آيات عظام آخوند خراسانی، سيد ابوالحسن اصفهانی و ما 
محمد ش��ربيانی از بزرگانی بودند كه به او اجازه نامه اجتهاد دادن��د.3 اجازه نامه آخوند 
خراسانی به آيت اهلل جيانی كه رونوشتی از آن به خط خود آيت اهلل جيانی وجود دارد، 

به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمدهلل الذی رفع درجات العالمين علی العالمين، و الصلوه و السام 
علی خير خلقه محمد و آله اجمعين، و اللعنه علی اعدائهم اجمعين. 

و بعد، جناب العالم العامل و الفاضل الكامل، عمده العلماء الراشدين و 
زبده الفقهاء و المجتهدين، قره العين، الشيخ يوسف الفومنی الجيانی زاد 
اهلل فی علمه و تقواه و َحباه من الفضائل ما ترجاه و غناه، و كان هو ممن 
س��عی فی تحصيل العلوم الش��رعيه برهه من االوان و حضر فی مجلس 
بحثی شطراً من الزمان و بذل جهده فی اكتس��اب الكماالت النفسيه و 
اتعب نفس��ه فی تحصيل العلوم الش��رعيه، و بلغ مرتبه من مراتب العلم 
بحيث حصل له قوه راسخه، فلما بدی له الرواح الی باد العجم، فاستجاز 

1. شيخ يوسف نجفی جيانی، همان، ص13و14 و صفحات پايانی، ص16-15.
2. حسن شمس گيانی، تاريخ علماء و شعرای گيان، تهران، كتابفروشی و چاپخانه دانش، 1327، ص110-

109؛ شيخ يوسف نجفی جيانی، ديوان فانی، ناشران: محمد و علی و حس��ن نجفی جيانی، تهران، تير1363، 
ص الف. 

3. در برگه ای كه استاندار گيان به عنوان جواز پوشيدن لباس روحانيت برای آيت اهلل جيانی صادر كرده، تصريح 
شده كه او دارای اجازه نامه اجتهاد از آيت اهلل ما محمد شربيانی است. ولی متأسفانه اصل آن اجازه نامه يا رونوشتی 

از آن در اسناد ايشان يافت نشد. 
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منی فی نش��ر احكام الش��رعيه و ف��ی كل التصرف مما يج��وز فی نظر 
المجتهدين من االماميه و فی مباش��ره االمور الحسبيه من حفظ اموال 
الصغار و الغياب و تولی االوقاف و غير ذلك من اخذ الحقوق الواجبه من 
االخماس و سهم االمام- عليه الس��ام- و الزكوه و رد المظالم و تفريقها 
الی اهلها، فحيث وجدته اهًا لذل��ك، فاجزته و اذنت له فی جميع ذلك 
مشروطاً بمازمه االحتياط و مجانبه التفريط و االفراط. و أن الينسانی 

من الدعاء عند مظان استجابه الدعوات. انه ولی الخيرات. 
حرره االحقر الجانی محمدكاظم الخراسانی. محل ختم: محمدكاظم.1
آيت اهلل سيد ابوالحسن اصفهانی هم اجازه نامه ای برای ايش��ان نوشتند كه هم اجازه 

اجتهاد است و هم اجازه نامه نقل روايت كه متن كامل آن به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحم��دهلل رب العالمين و افض��ل صلواته و اكمل تحياته علی اش��رف 
االولين و االخرين محمد و عل��ی آله االئمه الطاهري��ن، فلعنه اهلل علی 

اعدائهم اجمعين الی يوم الدين.
و بعد، فان الجناب العالم العامل و الفاضل الكامل، عماد العلماء االتقياء 
و صفوه الفضاء االزكياء، ركن االسام الشيخ يوسف النجفی الجيانی- 
دام بقاه- مّمن صرف عمره فی تحصيل العلوم الشرعيه و تنقيح مبانيها 
النظريه، و جد و اجتهد و ك��ّد و تعب و حضر عل��ی جماعه من االعيان 
حضور بحث و فحص و تحقيق و تدقيق الی أن بلغ مرتبه االجتهاد، فله 
العمل بما استنبطه من االحكام علی النهج المألوف بين االعام. و أجزُت 
له أن يَروی عنی كلما صّح لی روايته من كتب االربعه المتقدمه و الثاثه 
المتاخره. و المرجو ان الينس��انی من صالح الدعوات و أن يسلك جاده 
1. ترجمه: »و بعد جناب عالم عامل و فاضل كامل، عمده العلماء الراشدين و زبده الفقهاء و المجتهدين، نورچشم، 
ش��يخ يوس��ف فومنی جيانی- كه خدا علم و تقوايش را زياد كند و آنچه از فضائل كه در آرزو دارد را به او عنايت 
فرمايد- او از كسانی است كه ساليانی را در تحصيل علوم شرعيه تاش كرده است و مدتی را در مجلس بحث من 
حضور داشته است و تاشش را در به دست آوردن كماالت نفسی به خرج داده است و برای فراگيری علوم دينی به 
زحمت افتاده است و به درجه ای از مدارج علمی رسيده است كه قوت محكمی برای او حاصل شده است. وقتی كه 
قصد بازگشت به سرزمين ايران را كرد از من در نشر احكام شرعيه و هر آنچه از تصرفات كه نياز به نظر مجتهدين 
دارد اجازه گرفت و همچنين در مباشرت در امور حسبيه از حفظ اموال صغار و مفقود شده ها و توليت اوقاف و غير 
از اينها از گرفتن وجوهات ش��رعی از خمس و سهم امام عليه الس��ام و زكات و رد مظالم و رساندن آنها به اهلش، 
بنابراين من كه او را اهل می دانس��تم به او اذن و اجازه دادم در همه اين موارد به شرط التزام به احتياط و دوری از 

افراط و تفريط و اينكه در مظان استجابت دعا من را از دعا كردن فراموش نكند. انه ولی الخيرات. 
حرره االحقر الجانی محمدكاظم الخراسانی.« 
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االحتياط. و السام عليه و رحمه اهلل و بركاته.
االحقر ابوالحسن الموسوی االصبهانی. ]ُمهر:[ ابوالحسن الموسوی1
آيت اهلل جيانی كتابی را به نام تذكره المؤمنين فی فضايل العالِمين در نجف به س��ال 
1279ش2 تأليف كرد و آن كتاب درباره ش��رافت اهل علم اس��ت كه به وسيله آيات و 
روايات درباره اين موضوع بحث كرده است. ايشان نس��خه خطی كتاب را نزد مراجع و 
علمای بزرگ نجف برد و تقريظ های مختلفی در حاش��يه آن نوشته شد كه حكايت از 
ارزش علمی كتاب و نيز جايگاه بلند نويسنده آن داشت. علمايی كه بر اين كتاب تقريظ 
نوشتند عبارت اند از حضرات آيات ما محمدكاظم خراسانی، ما عبداهلل مازندرانی، ميرزا 
حسين خليلی طهرانی، شيخ عيسی لواسانی طهرانی، ميرزا محمدعلی چهاردهی، سيد 
عبدالحسين بروجردی، شيخ عبداهلل كرمانی، شيخ محمدحسين قمشه ای، شيخ فتح اهلل 
شريعت اصفهانی، شيخ اسداهلل زنجانی، سيدرضا هندی و عبدالهادی شليله همدانی. در 

اينجا به بعضی از اين تقريظ ها اشاره می كنيم. 
آيت اهلل العظمی آخوند خراسانی در حاشيه اين كتاب چنين نوشت: 

لَعمری انه كتاب كري��م، فيه روح و ريحان و جن��ه النعيم لما فيه من 
االيات الكريمه و االحاديث الشريفه و االخبار البديعه و االشعار الظريفه. 
فحری الهل العلم مطالعته بل المداومه فی المراجعه اليه و مازمته. و هلّل 
دّر مولفه لقد اجاد فيما افاد مما صار- سلمه اهلل- بصدده من بيان فضل 

العلم و أهله. و أربی بما هو فوق المراد.3
آيت اهلل العظمی ما عبداهلل مازندرانی گيانی در حاشيه اين كتاب چنين نوشت: 

الناظم لهذه اللئالی و الدرر و الجامع فی بساتين هذه االوراق من الزهر و 

1. ترجمه: »و بعد، جناب عالم عامل و فاضل كامل، اس��توانه علمای با تقوا و برگزيده فضای تزكيه شده، ركن 
اسام، شيخ يوسف نجفی جيانی- بقائش ادامه داشته باشد- از كسانی است كه عمرش را در تحصيل علوم شرعيه 
و تنقيح مبانی نظری آن صرف كرده است و كوشش كرده است و اجتهاد نموده است و رنج و زحمت كشيده است 
و در درس تعدادی از بزرگان، حضوری جس��تجوگر و محققانه و مدققانه پيدا كرده است تا اينكه به درجه اجتهاد 
نائل شده است، بنابراين او بايد بر آنچه كه خودش بر طريق رايج بين بزرگان استنباط كرده است عمل كند. و اجازه 
دادم به او كه روايت كند از من، هر آنچه كه از كتب چهارگانه قديمه و كتب سه گانه جديده روايتشان بر من صحيح 
بوده است و اميد دارم كه از دعاهای خير مرا فراموش نكند و مسير احتياط را طی نمايد. والسام عليه و رحمه اهلل و 

بركاته. االحقر ابوالحسن الموسوی االصبهانی.«
2. مطابق 1318ق. 

3. ترجمه »به جان خودم اين كتابی كريم اس��ت، در آن، روح و ريحان و بهشت پر نعمت است زيرا در آن آيات 
كريمه قرآن و احاديث شريفه و اخبار زيبا و اشعار ظريف وجود دارد. بنابراين مطالعه آن بر اهل علم الزم است بلكه 
مداومت در مراجعه به آن و مازم بودنش نيز الزم اس��ت. پس بر خداوند متعال است كه به مؤلفش پاداش دهد و 
آنچه را كه او- كه خدا سامت بدارش- افاده كرده است- از بيان فضائل علم و اهل علم- به نحو مطلوبی بيان داشته 

و از مرادش نيز بيشتر فايده رسانده است.«



ت ها
مناسب

232
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  54    زمستان 96

الثمر، قد فاق بذلك االماثل و االقران و حاز قصب الّسبق فی هذا الميدان 
مع ابتائه بنحوسه الزمان. و هو ان االيام و االوان قد أتی من هذه الكتاب 
من خيار المعانی و حس��ان اللئالی ما يقضی به العجب. فلله الحمد و له 
الش��كر و جزاه اهلل تعالی عن جميع اهل العلم افضل الجزاء، و جاه باكرم 

العطاء، انه اكرم مسئول و افضل مأمول.1
آيت اهلل العظمی حاج ميرزا حسين تهرانی )نجل حاج ميرزا خليل( بر اين كتاب چنين 

تقريظ نوشت: 
لقد اجاد فيما اف��اد و اتی بما فوق م��ا يراد. و أّدی ما ي��راه من حقوق 
اهل العلم و الّسداد بسعيه فی نش��ر تلك الفضائل الباهره و نظم هاتيك 
المناقب الزاهره، فی سلك هذا الكتاب المس��تطاب، الحقيق بأن يكون 
تذكره ألولی االلب��اب. فلله دّره حي��ث انتظمت همم��ه العاليه درره و 
البتهجت بمساعيه المتناهيه عزره. فهو الحّری بأن يكون الخرته زادا و 
لمن َجَهل مراتب اهل العلم رشا. فجزاه اهلل عن العلماء العاملين خير جزاء 

المحسنين، فإنه أرحم الراحمين.
آيت اهلل سيد رضا هندی در وصف شيخ يوس��ف جيانی اين شعر را سرود و در حاشيه 

اين كتاب برايش نوشت: 
لم تبق للُجّهال م�ن معذره يوسف للعلم جا تبصره 
ألجل ذا كان اسمها تذكره2 و ك�ان ع�اق�ه اق�وان�ه 

آيت اهلل شيخ يوس��ف جيانی در نجف اش��رف، نماز جماعت نيز برپا می كرده است. 
عده ای از اهال��ی نج��ف در روز 23 مه��ر 1283 3 از آيت اهلل مي��رزا محمدعلی مدرس 
چهاردهی- كه استاد شيخ يوس��ف جيانی بود- درباره او سؤال كردند كه آيا می توانند 
نمازشان را پشت سر او بخوانند و او به آنها پاسخ داد. متن اين سؤال و جواب چنين است:
صورت سؤال اهالی نجف اشرف و مجاورين آن از حجت االسام آقای 
آقا ميرزا محمدعلی چهاردهی در خصوص عدالت آقای آقا شيخ يوسف 

1. ترجمه: »سراينده اين لولو و ُدرها و جمع كننده نورهای درخشان و ميوه ها در بستان اين صفحات، به درستی 
كه به اين امتياز و مقارنت فائق آمده است و گوی سبقت را در اين ميدان به دست آورده است در حالی كه مبتا به 
نحوست روزگاران بوده است. و آن اينكه در اين ايام و روزگاران، اين كتاب ها كه بهترين معانی و زيباترين لولوها را 
در بردارد فقط موجب تعجب انسان است. پس شكر و سپاس برای خداست و پروردگار متعال پاداش او را در ميان 

همه اهل علم، بهترين پاداش قرار دهد و كريمانه ترين عطا را به او عنايت كند. انه اكرم مسئول و افضل مامول.« 
2. شيخ يوسف نجفی جيانی، تذكره المؤمنين فی فضائل العالمين، نسخه خطی، 1318ق، حواشی كتاب.

3. مطابق با 4 شعبان 1322ق. 
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رشتی نجفی در سنه 1322: 
حجت االس��ام! ما جمعی از اهالی و مجاورين نجف اشرف كه حمد و 
سوره ما چندان درست نيست، با بودن حضرت حجت االسامی و ساير 
حجج اساميه اغلب اوقات به جناب شريعتمدار آقا شيخ يوسف پسر آقا 
شيخ محمد رشتی اقتدا می كنيم و ايش��ان برای ما امامت می كنند. آيا 

برئ الذمه هستيم يا نه؟ چهارم شعبان1322.
جواب: بسم اهلل تعالی شانه. معلوم بوده باش��د بر اخوان دينی و اخاء 
روحانی بر اينكه جناب فواضل اكتس��اب و غنی االلقاب آقا شيخ يوسف 
ثقه و نقه و امين و مؤتمن و محل اطمينان اس��ت و ان شاء ]اهلل[ امامت 
بر ايشان عيب ندارد، خواننده برئ الذمه است. العبد العاصی محمدعلی 

الرشتی.
آيت اهلل جيانی در سال 1287 1 برای انجام فريضه حج، مستطيع شد و قصد كرد كه 
سفری به س��رزمين حجاز انجام دهد، به همين خاطر در ماه ذی القعده سال 1326ق 
)مطابق آذر1287( برگه خروج خود را دريافت كرد و با اينكه متولد و بزرگ شده نجف 
بود، ولی محل اقامتش را به صورت »موقت« نجف اشرف درج كرده بود و اين حكايت از 

قصد او برای بازگشت به گيان- سرزمين اجدادی اش- داشت.2

ورود به گيالن همزمان با مشروطه 
آيت اهلل جيانی بعد از انجام اعمال حج در ذی الحجه 1326ق )مطابق با دی ماه 1287( 
ديگر به عراق برنگش��ت و راهی ايران ش��د و مستقيم به س��وی گيان رفت و در محله 

»َكْرف آباد« رشت سكونت گزيد و تا پايان عمرش در همين شهر باقی ماند.3 
او همزمان با وقايع نهضت مشروطه ايران، در نجف اش��رف در كنار رهبران مشروطه 
يعنی آيت اهلل آخوند خراسانی و آيت اهلل ما عبداهلل مازندرانی حضور داشت. او در مقابل 
فعاليت عناصر مشكوك برای انحراف مشروطه، نمی توانس��ت آرام بنشيند و در مقابل 
اين انحرافات موضع می گرفت و زمانی هم كه در رش��ت حضور يافت نتوانست در برابر 

1. مطابق 1326ق.
2. رونوشتی از تذكره آيت اهلل جيانی، مندرج در وصيتنامه، صفحات پايانی، ص16.

3. آيت اهلل جيانی در جايی درباره خودش می نويسد كه بعد از سفر حج و سفر عربستان، راهی ايران شدم: »خادم 
شرع انور و خاطی راه گذر، در اين اليحه می نگارد، كه از هجرت عربستان پس از زحمات بی پايان، لدی الورود به باد 
محروسه ايران- صانها اهلل عن الحدثان- خاصه دارالمرز گيان...« وارد شدم. )شيخ يوسف نجفی جيانی، اليحه 

مليه اساميه راجع به مزخرفات بابيه و بهائيه، رشت، مطبعه سعادت، 1329ق، ص1.( 
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اين انحرافات س��كوت كند و در مقابل او، كسانی كه 
در مس��ير انحراف مش��روطه، و حاكم شدن جريان 
س��كوالر فعاليت می كردند، به او حمله كردند تا او را 
از ميدان به در كنند؛ ولی اين فشارها برای از ميدان 
بيرون كردن او بی فايده بود و او ب��ه انحاء مختلف به 
روشنگری می پرداخت. او ش��خصيتی نبود كه فقط 
به خواندن نماز جماعت بس��نده كن��د، بلكه عالمی 
صاحب سخن و صاحب قلم و صاحب فكر بود كه امر به 
معروف و نهی از منكر را الزمه اجتماع می دانست و در 
اين راه از پرداخت هيچ هزينه ای هم واهمه نداشت. 

ورود شيخ يوسف جيانی به رشت همزمان با تصرف 
رشت به دست مشروطه خواهان س��كوالر و حركت 
آنان برای فتح تهران بود. در اين زمان در رشت، آيت اهلل العظمی حاج ما محمد خمامی 
و چند مجتهد ديگر به شهادت رسيده و جريان مشروعه خواهی در گيان تضعيف شده 
و جريان سكوالر، به حكومت رس��يده بود. آيت اهلل جيانی به عنوان يك مجتهد جوان 
و ش��جاع، از فضای خفقانی كه در گيان به وجود آمده بود، نهراسيد و به طور جدی به 
انحرافاتی كه در جامعه به وجود آمده بود حمله كرده و با روشنگری، درصدد بود تا اين 

انحرافات را از جامعه بزدايد. 
آيت اهلل جيانی انحرافاتی را ك��ه در آغازين روزهای ورودش ب��ه گيان می ديد، اين 

چنين توصيف كرده است: 
لدی الورود به باد محروس��ه ايران- صانها اهلل ع��ن الحدثان- خاصه 
دارالمرز گيان، چهار كلمه بامداد علی رئوس االشهاد ديدم، »عدالت«، 
»مس��اوات«، »اخوت« ]و[ »حري��ت«. و چون حقيق��ت و ماهيت اين 
كلمات، بر اغلب عباد، از روی بصيرت دس��ت نيفتاد، الجرم افكار نطاق 
احرار در آفاق و ديار، بر خ��اف صغرای تمدن و كب��رای تمدن نتيجه 
بخش��يده. چرا كه اكث��ری از عوام و جمع��ی از انام، به حب��ل ظاهر آن 

متمسك ]شده[ و جمله، باجهت متهتك گشته]اند[.1
اشكاالتی كه جيانی جوان به مشروطه خواهان سكوالر مطرح می كند، همان اشكاالتی 

1. شيخ يوسف نجفی جيانی، اليحه ملّيه اساميه، ص1.

زمانی که آیت اهلل جيالنی در 
رشت حضور یافت نتوانست 
در برابر انحرافات سکوت 
کند و در مقابل او، کسانی که 
در مسير انحراف مشروطه، و 
حاکم شدن جریان سکوالر 
فعاليت می کردند، به او حمله 
کردند تا او را از ميدان به در 
کنند؛ ولی این فشارها برای از 
ميدان بيرون کردن او بی فایده 
بود و او به انحاء مختلف به 

روشنگری می پرداخت



23
5

)...
ی و

ان
 جي

فی
 نج

ف
وس

خ ي
 شي

اهلل
ت 

 )آي
ت

 عف
مار

طو
96

ن 
ستا

  زم
  5

ه  4
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

است كه ما محمد خمامی و ش��يخ فضل اهلل نوری در جريان مشروعه خواهی در مقابل 
مشروطه خواهان مطرح كرده بودند. ما محمد خمامی در زمان حياتش، به تفسير غلط 

از دو واژه حريت و مساوات توسط مشروطه خواهان سكوالر چنين اشكال كرده بود: 
قانون حريت و َسويت ]=مس��اوات[ با قوانين مقدسه شريعت مطهره 
منطبق نيست. كدام عضو از اعضاء انسان در شرع انور به حريت موسوم 
اس��ت؟! خداوند متعال برای هر عضو حدی مقرر فرموده، نه چشم و نه 
گوش و نه زبان و نه ساير اعضا، ]هيچ كدام[ را آزادی نداده ]بلكه[ برای 
هر يك، حدی در شرع است. سويت در طبقات افراد انسان چه وقت بوده 

و صاحب شرع، اين سويت را كی مقرر فرموده؟!1 
آيت اهلل جيانی نيز اشكاالتی كه درباره چهار واژه عدالت، مساوات، اخوت و حريت دارد 
را بيان می كند كه اين واژه ها را به معانی غلطی گرفته ان��د و در جامعه آنها را به صورت 

اشتباه عمل می كنند: 
]عده ای[ از راه عماء و جهالت، »عدالت« را تعدی به جريان قلم و تجری 
زبان در هر دو مقوله و عنوان دانس��ته اند. و جمعی از راه حقد و لجاجت، 
»مساوات« را مواسات در حقوق و تسويه در حدود داده و گروهی از كينه 
و اغراض، گوِی »اخوت« را در چوگان نواميس نوع و اعراض نهاده و برخی 
از خريت، »حريت« را در بيان مافی الضمير فهميده، كلمات ش��ريفه را با 
مكنونات خبيثه خسيسه خود، خمير كرده و شالوده خراب و پالوده پرآب 
را در ميدان ناروفته دواب و بازار آشفته خراب آورده و برای تحصيل مقاصد 

نيات فاسده خود مشغول هر گونه تدليسات بوده]اند[.2
تقويت جريان سكوالر باعث شده بود تا جريانات منحرف مانند فرقه ضاله بهاييت هم 
تقويت شوند و كمتر كسی مجالی برای مقابله فكری با آنها بيابد ولی آيت اهلل جيانی در 
همان آغازين روزهايی كه وارد رشت شد- يعنی در روز 13 تير 1288-3 اعاميه ای را در 
رشت منتشر كرد و آمادگی خود را برای مناظره با اعضای فرقه بابيه و بهائيه و نيز پيروان 

ساير اديان و مذاهب اعام كرد. متن كامل آن اعاميه به اين شرح است: 
اعان. هر كس و هر نفس از فرقه جديده يا ساير مذاهب مختلفه را شكی 

1. ميثم عبداللهی و محمد عبداللهی، آيت اهلل العظمی ش��هيد حاج مامحمد خمامی؛ جريان مشروعه خواهی 
گيان و رهبر آن در نهضت مشروطه، قم، صحيفه معرفت، 1393، ص163-164.

2. شيخ يوسف نجفی جيانی، اليحه ملّيه اساميه، ص1-2. 
3. مطابق با 15 جمادی الثانی 1327ق.
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در حقانيت دين اسام يا شبهه در قوانين حضرت خيراالنام باشد، احقر افقر 
فانی مدعو به حاجی شيخ يوسف نجفی گيانی در كمال احترام و نهايت 
اكرام دعوت شان می نمايم كه روزهای پنجشنبه و جمعه، از بعد از ظهر الی 
غروب در منزل بنده،1 حاضرم برای رفع تشكيك عموم عباد و ارشاد قوم 
اُم َعلَی  عناد، لِيْهلِك َمْن َهلَك َعْن بَيَنه َو يْحيی َمْن َحی َعْن بَيَنه.2 َو السَّ

َمِن اتََّبَع الُْهَدی.3 فی15 شهر جمادی االخر سنه 1327 .4
آيت اهلل جيانی به فعاليت هايش عليه انحرافات و شبهات بهائيت ادامه داد و در روز 23 
خرداد1290 5 كتابچه ای در 76 صفحه با نام اليحه مليه اساميه؛ راجع به مزخرفات بابيه 

و بهائيه به چاپ رساند و انگيزه اش از انتشار اين كتاب را چنين نگاشت: 
در مدت قليله توقف ]در[ اين سامان، واقف بر عقايد زمره اين نوباوگان 
گرديدم، چون اكثر باد عرب و عجم را سير و اغلب ملل و نحل عالم را غور 
نموده بودم، به هيچ وجه سخافت آرای مستبدين خاصه بی مدركی مذاهب 
جديده و آئين آنها را نپسنديدم. از آن جمله، طايفه ضاله بابيه و بهائيه و 
ازليه و ناقضيه، محض هوای نفسانيه و تعيش جسمانيه، از راه شيطنت و 
خبث و ملعنت، اسمی برای خودشان گذاشته، عوام بيچاره را از طريقه َحّقه 
منحرف و از شاهراه اس��ام منصرف می نمايند. لهذا محض اطاع عموم 
هموطنان در اين انقاب زمان، با حواس پريشان، اين اليحه مليه اساميه 

را بر قاطبه برادران دينيه، اعان و تذكار خاطر آنان می دارم.6
عاوه بر جلسات گفت وگوی آزاد آيت اهلل جيانی كه تا س��ال ها ادامه داشت، در اسناد 
شخصی اش مكاتباتی بر جای مانده كه با بهائيان به صورت مكتوب بحث كرده اند و هر كدام 
از طرفين برای اثبات مدعای خود استدالل كرده اند. آيت اهلل جيانی برای آن كه به مطالب 
و توليدات فكری بهايی ها تسلط داشته باشد، تا سال ها آخرين مجات و كتاب های آنها را 
می ديد و به مسئله مقابله با شبهات آنها، توجه ويژه ای داشت. برای مثال مجله نجم باختر 
كه توسط بهائيان در واشنگتن- پايتخت امريكا- از سال 1328ق منتشر می شد و خوراك 

1. در اصل: »بنده منزل« درج شده است.
2. »تا كسی كه ]بايد[ هاك شود با دليلی روشن هاك گردد و كسی كه ]بايد[ زنده شود با دليلی واضح زنده 

بماند.« )انفال/ آيه42(
3. »و بر هر كس كه از هدايت پيروی كند، درود باد.« )طه/ آيه47( 

4. شيخ يوسف نجفی جيانی، اليحه ملّيه اساميه، ص75.
5. مطابق با 15 جمادی الثانی 1329ق. 

6. همان، ص2-3.
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فكری محافل بهايی برای پيروانشان بود و برای آنها ارسال می شد؛ آيت اهلل جيانی اشتراك 
مجله نجم باختر را داشت و دوره آن مجله در آرشيو ايشان موجود است. همچنين استفاده 
از منابع دسته اول بهايی، برای ايشان بسيار مهم بود فلذا از منابع درجه دو و نقل های ساير 
كتاب های ضد بهايی استفاده نمی كرد بلكه خودش به طور مستقيم منابع بهايی را مطالعه 
می كرد و به آنها پاسخ می داد. كتاب های اصلی بهاييت مانند مفاوضات عبدالبهاء چاپ اول 
آن به سال 1908م در شهر ليدن از كشور هلند، در دست آيت اهلل جيانی قرار داشت و در 
آرشيو او موجود است. همچنين به تصريح خودش برای تأليف اين كتاب از كتاب های بيان، 
ايقان، فرايد، دررالبهيه، تفسير سوره كوثر، اش��راقات و چند لوح ديگر، لوح هيكل الدين، 
اقدس، مجموعه الواح و مقاله شخص سياح بهايی كه از مهم ترين كتاب های اين فرقه بودند 

استفاده كرده است.1 
آيت اهلل جيانی برای تألي��ف كتاب رد بر بهاييت، از آثار علمای مختلف نيز اس��تفاده 
می كرد و خودش مسائل بس��ياری را به آنها می افزود. از آثار منتشرشده سايرين كه او 
تصريح به استفاده از آن كرده، بايد از كتاب رجم الشيطان فی رد اهل البيان نوشته ما 
عبدالرحيم بروجردی نام برد.2 نيز از جمله كتاب های منتشرنشده ای كه آيت اهلل جيانی 
مورد مطالعه قرار داد كتاب رد بر بابيه نوشته شيخ بهاءالدين الهيجانی3 است كه آيت اهلل 
جيانی در سال 1329ق اين عالم را در الهيجان ديده، و از روی نسخه اصلی اين كتاب با 

1. همان، ص4-5. 
2. همان، ص5.

3. ش��يخ محمد بهاءالدين الهيجان��ی مخلص به »بهائ��ی« از علمای برجس��ته الهيجان ب��ود. او فرزند ميرزا 
محمدس��عيد فرزند حاجی ميرزا اسماعيل بود و در س��ال 1288ق در الهيجان متولد ش��د و دروس دينی را در 
الهيجان آغاز كرد و برای تكميل علوم دينی مدتی در نجف و كربا به تحصيل پرداخت. وی در آخرين سفری كه به 
مكه مكرمه سفر كرده بود، تأليفات خود را كه حاصل عمرش بود، نزد يكی از علمای رشت به امانت گذاشت ولی به 
خاطر آتش سوزی بزرگی كه در رشت اتفاق افتاد خانه آن عالم با تمام وسايلش سوخت. شيخ بهايی بعد از مراجعت 
از مكه و خبردار ش��دن از اين ماجرا متأثر ش��د و بعد از مدت كوتاهی هنگام وعظ، در سال 1339ق سكته كرد و 
درگذشت و مزارش در كنار مسجد پره سر الهيجان قرار دارد. خاندان »محصصی« های الهيجان، كه چند چهره 
هنری برجسته دارد، از اين عالم منشأ گرفته است. شيخ بهاءالدين شاعری خوش ذوق بود و به فارسی و عربی شعر 
می سرود و آثاری به نظم و نثر از خود به يادگار گذاشت كه از جمله آنها می توان به اينها اشاره كرد: 1. تفسير قرآن 
در هشت جلد 2. تفسير سوره جمعه. 3. كش��كول 4. اربعين 5. شرح بر كفايه. 6. اكمال فرهنگ 7. خداپرستی 8. 
شرح دعای صباح 9. شرحی بر گلشن راز 10. منظومه شير و شكر )به اقتفای منظومه شير و شكر شيخ بهايی جبل 
عاملی سروده است( 11. اشعار پراكنده شامل ترجيع بند و غزليات عرفانی و رباعيات 12. شرح شمسيه. 13. رد بر 
بابيه. گفتنی است از ميان نويسندگان، كسی در فهرست آثار شيخ بهاءالدين الهيجانی به كتاب رد بر بابيه اشاره ای 
نكرده است و احتماالً نسخه منحصر اين رساله همان است كه به خط شيخ يوسف جيانی موجود است. )بهاءالدين 
محمد محصصی الهيجی، اكمال فرهنگ )تكمله ديوان اش��عار موس��وم به فرهنگ خداپرستی َمْحَرم شيرزای(: 
محمدعلی قربانی )به اهتمام(، رثائيه ساالر شهيدان كربا، تهران، سايه، زمستان1387، ص38-36؛ شيخ محمد 
بهاءالدين الهيجانی، رد بر بابيه، به خط: شيخ يوسف نجفی جيانی، استنساخ به تاريخ 1329ق، تمامی صفحات.( 
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دست خط خود استنساخ كرده و اين نسخه امروز در آرشيو مرحوم جيانی وجود دارد.1 
سران جريان س��كوالر مش��روطه در رش��ت، برای مقابله با روش��نگری های آيت اهلل 
جيانی، به او حمله ك��رده و او را مورد توهين و تهمت قرار می دادند. ميرزا ابوالقاس��م 
افصح المتكلمين كه روزنامه های متعددی در رشت و بندر انزلی داشت و از تندروترين 
مشروطه خواهان سكوالر رشت به شمار می رفت، در اولين شماره روزنامه راه خيال كه 
در سال1290 2 منتشر ساخت، به كتاب اليحه مليه اساميه و نويسنده اش حمله كرده 
است و او را مورد هتاكی  قرار داد.3 البته بهايی ها هم كه قدرتی داشتند، آرام ننشسته و 
برايش دردسرهايی درست كردند ولی او كسی نبود كه با اين كارها از ميدان به در رود.4 

آيت اهلل جيانی در بخشی از حياط خانه اش در محله كرف آباد شروع به ساختن يك مسجد 
نمود و س��اخت بنای آن در س��ال 1328ق )مطابق1289ش( به پايان رسيد. مردم به اين 

1. شيخ محمد بهاءالدين الهيجانی، رد بر بابيه، تمامی صفحات. 
2. مطابق 1329ق. 

3. روزنامه راه خيال، س1، ش1، ص2. ش��ماره اول روزنامه راه خيال، فاقد تاريخ بود ولی سومين شماره از آن در روز 
17 شعبان 1329ق )مطابق22 مرداد 1290( منتشر ش��د. )راه خيال، س1، 17 شعبان1329ق، ش3، ص1.( افصح 
المتكلمين در اولين شماره روزنامه راه خيال، مطلبی با عنوان »ياران ممدلی ميرزا« نوشت و در آن به آيت اهلل جيانی و 
عده ای ديگر از علمای رشت كه به عملكرد فاسد سكوالرها انتقاد می كردند، حمله كرد و با مطلبی گزنده به آنها هتاكی 
كرد. افصح ابتدا نام ميرزا مهدی شريعتمدار را ذكر كرد و به دروغ او را رأس ياران محمدعلی شاه مخلوع در گيان و طرفدار 
استبداد دانست و بعد از او از جيانی نام برد و درباره جيانی مطالب دروغی را نوشت و نسبت های ناروايی را به او داد. برای 
اينكه فضاسازی سكوالرها عليه جريان سالم در مشروطه روشن شود ناچار هستيم تا اين متن توهين آميز را درج كنيم: 
»شيخ يوسف كه در شهر جابلقا، تحصيل علم و اجتهاد كرده و در جا بر عبا ]جابرسا؟[ ترويج دين و ارشاد نموده، در مرتبه 
استبداديان پايه خود را معرفی كرد كه گفت: اگر دال استبداد در كلمه محمد نبود، من از محمد به ماحظه آن كه ميم 
مشروطه در اوست، تنفر داشتم! اين قزعمل الملّه سفرجل الدوله و از بركت رساله ]ای[ كه در جواب مزخرفات بهائيان 
به هم بافته است، يك ركن مملكت ايران را برای امام محبوب خود يعنی ممدلی ميرزا مصفا خواهد نمود«! )راه خيال، 

س1، ش1، ص2.( 
4. »خاطره ای چند از شادروان حاج شيخ يوسف جيانی«، تحول، دوره اول، ش10، پنجشنبه 9 مهر1371، ص2. 
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مسجد »تازه  مسجد« و »مسجد جيانی« می گويند و آيت اهلل جيانی حدود 40 سال اقامه 
نماز جماعت را در اين مسجد بر عهده داشت و بعد از او، فرزندش شيخ محمد نجفی جيانی 
به اقامه جماعت در اين مسجد تا پايان عمرش پرداخت. آيت اهلل جيانی كتيبه ای سفارش داد 
كه بر سر در مسجد نصب كنند و به گونه ای هنرمندانه به نام مسجد و تاريخ ساخت آن اشاره 
داشت. روی اين كتيبه،  عبارت »تاريخ مسجد حاج شيخ يوسف نجفی. عمل: محمد كاشی ساز 
يوسف زاده« درج شده بود و اين كتيبه سال ها باالی ورودی مسجد نصب بود و امروز اين كتيبه 

در همين مسجد وجود دارد. 

عبارت »مسجد حاج شيخ يوسف نجفی« با محاسبه ابجد برابر با عدد 1328 می شود كه 
مطابق سال ساخت آن يعنی سال 1328 قمری است. خود ايشان درباره ساخت اين مسجد 
چنين می گويد كه اين مسجد »از اقدامات و كوشش احقر، در سال هزار و سيصد و بيست و 
هشت هجری قمری احداث گرديده كه تاريخ آن »مسجد حاج شيخ يوسف نجفی« 1328 
است.«1 مطابق آنچه در وصيتنامه ايشان وجود دارد، ايش��ان توليت اين مسجد را بعد از 

فوتش به شيخ محمد و شيخ حسن دو تن از فرزندانش واگذار كرده بود.2

1. شيخ يوسف نجفی جيانی، وصيتنامه، همان، ص10. 
2. همان، ص26. مسجد آيت اهلل جيانی همچنان پا بر جا اس��ت و در خيابان شهيد احمد عطاآفرين، حد فاصل 
بين خيابان الكانی و خيابان سردار جنگل رش��ت قرار دارد و فعاليت های فرهنگی و مذهبی در آن جريان دارد. بعد 
از درگذشت دو فرزند آيت اهلل جيانی كه متولی مسجد بودند، امروزه نوه اش آقای يوسف نجفی جيانی فرزند شيخ 
محمد، متولی مسجد است و امام جماعت نيز روحانی ای به نام حجت االسام ضياءالدين مهرزاد می باشد. هم اكنون 
)سال 1396(، مسجد در حال تعمير می باشد تغييرات بسياری در شكل مس��جد داده اند و بازسازی نمای خارجی 
مسجد و بخشی از نمای داخل آن، هنوز باقی مانده و در حال اتمام آن هستند. كتيبه ای كاشی بر سر در مسجد نصب 
َكاه َولَْم يَْخَش إاِل اهللَ َفَعَسی  اه َوآتَی الزَّ ََّما يَْعُمُر َمَساِجَد اهللِ َمْن آَمَن بِاهللِ َوالَْيْوِم اْلِخِر َوأََقاَم الصَّ كرده اند و آيه مباركه »إِن
أُولَِئَك أَْن يَُكونُوا ِمَن الُْمْهَتِديَن« )سوره توبه/ آيه18( درج شده و سازنده كاشی، »خاك نگار مقدم« امضا كرده است. 
گروه های مختلف فرهنگی با محوريت اين مسجد در آنجا به فعاليت می پردازند كه از جمله آنها پايگاه مقاومت بسيج 
شهدای سردشت است كه در س��ال 1373 تأسيس ش��ده و زير نظر حوزه مقاومت 4 شهری سردار جنگل، فعاليت 
می كند. همچنين كانون فرهنگی و هنری تسنيم است كه در سال 1385 تأسيس شده و زير نظر دبيرخانه هماهنگی 

و نظارت بر كانون های فرهنگی و هنری مساجد استان گيان فعاليت می كند. 
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در نهضت جنگل
آيت اهلل جيانی در طول دوران هفت س��اله نهضت جنگل، در رش��ت حضور داشت و 
روحانی مجاهد ميرزاكوچك جنگلی، از عاقه مندان آيت اهلل جيانی بود كه با ايش��ان 
ارتباط داشت. ميرزاكوچك در دوران طلبگی، اشعاری را می سرود و تخلصش »گمنام« 
بود؛ از جمله يك غزل در هفت بيت را در دوران نهضت جنگل، در روز جمعه 28 بهمن 
1298 1 در ديداری كه با آيت اهلل جيانی داش��ت، به خط خويش نوش��ت و به او تقديم 
كرد. گفتنی است كه اين شعر، يكی از دو شعری است كه از ميرزاكوچك جنگلی بر جای 

مانده است. متن كامل دست نوشته ميرزا كوچك به همراه آن شعر به اين شرح است: 
هو الحق

ديگر تو راس��تی را يكس��ر نما، نهانش گوهر كج��ی در عالم بودی چ��و ابروانش 
يا سوختی دو گيتی، يا غرق آب دانش ب��ا آه آتش��ينم، از آب دي��ده نب��ود
  ار جان بود هزارم، بادا بدان نش��انش  بين در كمان كمين كرد دل را به تير مژگان
آزرم دارم آن دم، خونين ش��ود بنانشدر زير تي��غ تيزش، ش��ادم بُرد س��رم را
چون كاه می كشاند، موری در آشيانش از دوری جمالش، تن را نگر چس��ان ش��د
ليكن نجست نقشی، وهم من از ميانش می خواس��تم مثالش اندر دو دي��ده بندم 
همچون تو نامور كرد، گم نامش و نشانش»گمنام« را نخس��تين، بُد نامی و نش��انی 

 اين غزل غير قابل را كه در ايام تحصيل در مدرسه گفته شده بود، به 
 عنوان يادگاری تقديم  حضرت حاج شيخ گرديد. 

جمعه 27 جمادی االولی 1338. ميرزا كوچك2
آيت اهلل جيانی پيگير مس��ائل نهضت بود و اش��تراك روزنامه جنگل را داشت و تمام 
اطاعيه ها و جزواتی كه از سوی نهضت جنگل منتشر می شد را می گرفت و مورد مطالعه 
قرار می داد و حتی روزنامه های بلشويكی كه در مقابله با نهضت جنگل در سال 1299 و 
1300 در رشت منتشر می شد را هم می گرفت و مطالعه می كرد تا از هويت صاحبان آن 

تفكر و اوضاع روز مطلع شود. 
فاجعه مهاجرت در اواخر نهضت جنگل و در زمان حضور بلشويك ها در گيان رخ داد 

1. مطابق 27 جمادی االولی 1338ق. 
2. »ميرزاكوچك خان ش��اعر«، دامون، دوره2، س1، ش13، 1 آبان 1359، ص7؛ محمدرس��ول درياگش��ت، 
»كلك مقاله:  شاعری  ميرزاكوچك خان جنگلی«، كلك، اسفند1373، ش60، ص114-117. اين سند در ميان 
اسناد آيت اهلل جيانی وجود داش��ت و فريدون نوزاد در جوانی آن را نزد آيت اهلل جيانی ديده و از روی دست خط 

ميرزاكوچك استنساخ كرده بود ولی متأسفانه تا به امروز اين سند را در ميان اسناد آيت اهلل جيانی نيافتيم. 
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و جمعيت بسياری از مردم گيان، در تابستان 1299 از شهرها فرار كرده و راهی تهران 
ش��دند تا جان خود را حفظ كنند و در تهران افراد جنگ زده ای بودند كه با اعانه دولتی 
زندگی می كردند و ش��رايط بسيار سختی داش��تند. آيت اهلل جيانی خودش مهاجرت 
نكرد و به رغم سختی، در گيان ماند و درباره اين دوران سخت، شعری را با عنوان »در 
مهاجرت گيان و اعانه گرفتن از دولتيان در س��نه1300 شمسی« سرود و در ديوانش 
درج شده است كه شرح اوضاع مردم گيان در آن برهه است. آن شعر به اين شرح است:

ز قي��د دفت��ر ته��ران برس��تندخوش��ا آنان كه در گيان نشس��تند
چه باد صرص��ر از آتش بجس��تندبه قوتی قانع از اين آب و اين خاك
به يك باد ش��مالی رخت بس��تندمهاجره��ای گيان��ی چ��و زاغان
چ��را از اي��ن حوادث ه��ا نرس��تنداگ��ر عاق��ل بُدن��د و دوراندي��ش
زرنگ و ُچس��ت و چاالك از اَلَستندبه خودسازی و شيك و كسب تأنيث
برای ديگ��ران، ه��م پا و دس��تندب��ه پ��اس ميهن خ��ود، پ��ا ندارند
ز بس ب��ا ديگ��ران دائم نشس��تندببردن��د رون��ق آيي��ن خ��ود را
به س��فليس اندر و تن، نادرس��تندز ب��س گفتند از تفلي��س و پاريس
كه پيم��ان ق��وی با دين نبس��تندب��ر آن مل��ت رس��د، عل��ت پياپی
ندارن��د آزم��ودم، رو ب��ه پَس��تندترقی نيس��ت، قوم��ی را ك��ه قائد
تم��ام توده از دم س��رد و ُسس��تندچ��ه ت��ا ب��ازار روحانی نش��د گرم
اجام��ر جملگی مخمور و َمس��تندب��ه س��لطان زم��ان ت��ار و نيازند
هر آن لوطی كه ُكل، شهوت پرستند1نمان��د باق��ی و فاني��ش مي��دان

در دوره پادشاهی رضاخان 
رضاخان در زمانی كه می خواس��ت روی كار بيايد به خاطر برگزاری دسته عزاداری و 
ساير ظاهرسازی هايی كه كرده بود، كمتر كسی از هويت واقعی او خبر داشت و چندان 
مخالفتی با پادشاهی او صورت نگرفت. اما جالب است كه آيت اهلل جيانی با بصيرتی كه 
داشت، به شخصيت واقعی رضاخان از قبل از تاج گذاری اش پی برد و با او مخالفت كرد. 
آيت اهلل جيانی در روز يكشنبه 4 ارديبهش��ت 1305 كه روز تاج گذاری رضاخان بود، 
شعری را سراسر غم و ناراحتی سرود و آن روز را روز زشت و روز سياه بختی مردم ايران 
دانست. اين شعر يكی از اسناد مهم درباره شخصيت آيت اهلل جيانی است كه متن كامل 

1. شيخ يوسف نجفی جيانی، ديوان فانی، همان، ص173-174.
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آن شعر از اين قرار است: 
جهل به ما از همه س��و حمله ش��دِعل��م در اين عص��ر هنر، ِعلّه ش��د
چ��رخ ب��ه كام اَُم��م س��فله ش��دروز س��يه بختی م��ا جمل��ه ش��د

ت��اج كيانی ب��ه س��ر َفعله ش��د
معرف��ت و عل��م ب��ود در كس��ورتا ك��ه معارف ش��ده ز اه��ل فجور
ش��هر ش��ده مصطبه ای1 از ش��روركار بل��د يكس��ره نب��ش قب��ور

مس��جد ما مس��خره الدوله ش��د
غل��ط ش��د  غل��ط  راه،  كش��ور و اين ش��اه، غلط شد غلطراه ب��ِر 
س��ال و م��ه و گاه، غلط ش��د غلطخرم��ن ب��ی كاه، غل��ط ش��د غلط

اي��ن غل��ط از دامن��ه تا قله ش��د
خش��م من از اين جو گندم نماستترس م��ن از رفت��ن فّر هماس��ت
زانكه وطن در كف غير از شماستس��ود و زيانش همه راجع به ماست

خون دل از ديده روان، دجله شد
تن به »رضا« دادن ما از قضاس��تآنكه رضا نيست حق از وی، »رضا«ست
ب��ازی ام��روزه ُرل ما َمضی اس��تش��اهی مفضول هم از اقتضاس��ت

بر فضا صدرنش��ين، فضله ش��د
دست قضا، فرق »رضا« تاج ِهشتي��وم االحد2 چه��ارم ارديبهش��ت
سال و َمَهش خامه ز هجرت نوشت از پ��ی تاري��خ چني��ن روز زش��ت

»بك بنگر ُملك كيان، مثله شد«3
آخرين مصراع از ش��عر باال هم ماده تاريخ تاجگذاری رضاخان اس��ت و مطابق 1344 
قمری است. تاريخ نش��ان داد كه نظر آيت اهلل جيانی درباره رضاخان درست بوده و آن 

دوران شانزده ساله سلطنت رضاخان را می توان سياه ترين دوران تاريخ ايران ناميد. 
آيت اهلل جيانی با آيت اهلل شيخ باقر رسولی در رش��ت رفاقت داشت و هر دو با هم در 
داش��تن روحيه بصيرت باال، سازش ناپذيری و شجاعت مش��ترك بودند و هر دو در اين 

1. زباله دان
2. يكشنبه

3. همان، ص204-203. آيت اهلل جيانی اش��عار ديگری نيز در مذمت رضاخان سرود كه در بخش هايی از آن 
چنين آمده: »گرگی فتاده در رمه، بی خوف و بيم و واهمه/ گويی بخوابيم ما همه، غيرت نباشد يك َدَرم/ بر جای 
پاكان آن عنود، بنشسته با دست ُرنُود/ نامحرمان را از ورود، بيرون نماييد از حرم.« )رك: همان، ص172-173.(
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دوران تاريك، افتخارات مهمی را به صفحات تاريخ گيان افزودند.1 
آيت اهلل جيانی هيچ وقت از انتقاد به اين رژيم و مأمورينش كه در گيان مردم را تحت 
فشار قرار می دادند، ابايی نداشت و وقتی بر منبر می نشست، رژيم را مورد انتقاد قرار می داد و 
اين انتقادها برای يك ديكتاتوری بسيار غير قابل قبول بود. فضل اهلل زاهدی توسط رضاخان 
برای سركوبی مردم گيان به منطقه فرستاده شد و در مدت حضورش در گيان از هيچ 
جنايت و فسادی فروگذار نكرد. در يكی از اسناد مربوط به عملكرد زاهدی چنين آمده است:  
كم كم داستان دزدی و قساوت و بی ناموسی اين مرد ]= زاهدی[ زبانزد 
خاص و عام شد و مردم شريف رش��ت كه حتی المقدور از تماس با اين 
آدم نمای ديوسيرت خودداری می كردند، در تماس های ضروری اداری 
تصميم به مقاومت دسته جمعی و مبارزه منفی گرفتند و منتظر بودند 
كه در اولين فرصت پيكار خونين خ��ود را با زاهدی آغاز كنند... مرحوم 
حاج شيخ يوس��ف جيانی روحانی بزرگ و معروف و مورد عاقه مردم 
رشت، كه در زمينه اخاق و فلسفه و مسائل سياسی و اجتماعی مؤلفات 
ذی قيمتی دارد، يك روز از عمليات وحش��يانه زاهدی انتقاد كرد، فوراً 
به امر اين جانی پست فطرت در س��ربازخانه رشت زندانی شد و در تمام 
مدت توقيف مورد توهين و تحقير قرار گرفت و باألخره ]زاهدی[ دستور 
داد ريش اين پيرمرد دانشمند را بتراشند و با وضع شرم آوری كه بيان آن 

حقيقتاً تأثرانگيز است از زندان سربازخانه اخراج كنند.2
اين كار باعث شد تا مدتی آيت اهلل جيانی در خانه بماند و مردم به ديدنش می رفتند. 

يكی از كسانی كه در آن روزها به ديدار ايشان رفته بود می گويد: 
َحلق لِحيه مرحوم جيانی هم در سربازخانه، به دستور زاهدی ملعون، 
صورت گرفت كه آن مرحوم را مدتی خانه نشين كرد و هنگام ]مصاحبت[ 
با زائرانش، چفيه ای )كوفيه ( از زير چانه مطرفين صورت می برد و باالی 
سر دو گوش��ه آن را گره می زد و آنگاه عمامه می گذاشت و اين عمل از 

1. گفت وگوی نگارنده با يوسف نجفی جيانی نوه آيت اهلل جيانی.
2. عبداهلل شهبازی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، مؤسس��ه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1387، 
ج2، ص254. ابراهيم صفايی درباره ماجرای اعتراض آيت اهلل جيانی به اقدامات ضد دينی زاهدی می نويسد كه 
زاهدی او را به امامزاده هاشم تبعيد كرد: »... پس از چندی شيخ يوسف نجفی جيانی روحانی بانفوذ رشت بر ضد 
اين كارهای نامناس��ب زاهدی برخاست و گروهی از مردم و بازاری های رشت در ش��هر تظاهراتی برپا كردند ولی 
جيانی و چند نفر ديگر به دستور زاهدی به امامزاده هاشم تبعيد ش��دند و تظاهرات ضد زاهدی خاموش شد.« 

)ابراهيم صفايی، زندگينامه سپهبد زاهدی، تهران، علمی، 1373، ص70.(
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فرط خجالت بود.1 
از سال 1307 كه رضاشاه قانون خلع لباس روحانيت را اجباری كرد تا ديانت را از مردم 
بگيرد و نمادهای دينی را از جلوی چش��م مردم و از دسترس مردم خارج كند، آيت اهلل 
جيانی از معدود عالمانی بود كه چون دارای اجازه نامه اجتهاد بود، در گيان اجازه داشت 
كه لباس روحانيت را بپوشد و به اين طريق به مقابله فرهنگی با رژيم رضاشاه رفت. متن 
مجوزی كه رژيم رضاش��اه برای آيت اهلل جيانی در روز 29 اسفند 1307 با امضای رضا 

افشار، استاندار وقت گيان صادر كرده بود به اين شرح است: 
تاريخ 29 ماه اسفند سال 1307

محل شير و خورشيد
وزارت داخله 

تصديق نامه معافيت
نظر به ماده دوم قانون متحدالش��كل نمودن البسه، چون جناب آقای 
حاج ش��يخ يوس��ف نجفی جيانی صاحب ورقه س��جل احوال 6967 
س��اكن... دارای اجازه اجته��اد از مرح��وم آيت اهلل آخون��د ما محمد 
ش��ربيانی- طاب ثراه-... هس��تند، به نام مجتهد مجاز ]بوده[-����� به 

موجب اين ورقه معاف می باشند. 
حكومت گيان و طوالش، رضا افشار. محل مهر حكومت گيان و طوالش.2

طومار عفت
آيت اهلل جيانی دارای نگاهی نافذ به جامعه بود و در مقابله ب��ا خطراتی كه جامعه را 
تهديد می كرد، می انديش��يد و تاش می كرد تا پادزهرهايی را برای مقابله با مفاسدی 
كه در آينده مردم ايران را تهديد می كند، بس��ازد. كش��ف حجاب به صورت رسمی در 
سال 1314 توسط رضاخان اعام شد اما اين رژيم از آغاز سلطنت رضاخان تاش های 
نرمی را برای زمينه سازی كشف حجاب انجام داده بود و به طور جدی در سراسر كشور، 
روزنامه ها و مجات در وصف كشف حجاب مطالبی سفارشی را می نوشتند تا اين را برای 

مردم ايران به يك امر عادی تبديل كنند.
آيت اهلل جيانی با درك خطری كه در ماجرای كش��ف حجاب، م��ردم ايران را تهديد 

1. »خاطره ای چند از شادروان حاج شيخ يوسف جيانی«، تحول، دوره1، ش10، پنجشنبه 9 مهر 1371، ص2.
2. رونوشت تصديق نامه معافيت، به خط آيت اهلل جيانی. نقطه چين ها در اصل متن آمده است. 
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می كرد كتابی به نام وس��يله العفايف ي��ا طومار عفت 
نوش��ت و آن را در چاپخانه فردوس رشت در روز 26 

ارديبهشت 1307 1 منتشر ساخت. 
اين كتاب درباره ضرورت حجاب و عفاف، هفت سال 
زودتر از اعام رسمی كشف حجاب، نگاشته شد و رژيم 
رضاشاه هرگز برنمی تابيد كه به صورت علمی كسی به 
مقابله با كش��ف حجاب رود؛ به همي��ن خاطر رژيم در 
ماجرای چاپ و توزيع اين كتاب غافلگير شد. آنها تاش 
زيادی كردند تا جلوی توزيع آن را بگيرند و نسخه های 
آن كتاب را توقيف كردند ولی كار از كار گذش��ته بود و 
آيت اهلل جيانی آن را با تدابيری خاص، توزيع كرده بود 

و در اكثر نقاط كشور، آن كتاب ديده شد و مورد استقبال علما و روحانيون قرار گرفت.2 
انتشار اين كتاب را می توان مهم ترين تقابل فكری روحانيت شيعه با ماجرای كشف حجاب در 
دوره رضاخان دانست. اين كتاب در دفاع از حجاب بانوان نوشته شده است و از آيات و روايات و 
اشعار مختلفی در اين راه استفاده كرده است و اما آنچه به اين كار ارزش بيشتری داده و آن را 
به يك كتاب منحصر به فرد در آن عصر تبديل كرد، اين بود كه نويسنده به صورت مستند با 
استفاده از گفته های بزرگان و فاسفه غربی، مضرات بی حجابی و بی عفتی را برشمرده است:

كتاب طومار عفت به ويژه از اين جهت كه می كوشد تا مطالب خود را 
با نوشته های  مؤلفان غربی مس��تند كند، نشان از رويكرد جديدی دارد 
كه مؤلفان مدافع اسام از اين دوره  به بعد، آن را مورد توجه قرار داده اند. 
طبعاً نسل جديدی كه در دوره پس از مشروطه  پرورش يافته و نگاهش به 
غرب و داده های اطاعاتی آن، مثبت است، زمينه اين قبيل  استدالل ها 

را فراهم آورده است.3
ارزش علمی اين كتاب زمانی آشكار می شود كه بدانيم تا به امروز كه قريب يك قرن از 
تأليف آن گذشته است، هنوز يكی از مهم ترين و معروف ترين كتاب هايی است كه درباره 
زن و حجاب نوشته شده است و »اين اثر يكی از منابع بيشتر كسانی بوده است كه پس 

1. مطابق 25 ذی القعده 1346ق. 
2. شيخ يوسف نجفی جيانی، ديوان فانی، همان، مقدمه، ص ج.

3. رسول جعفريان، رسائل حجابيه: شصت سال تاش علمی در برابر بدعت كشف حجاب، قم، دليل ما، 1380، 
ج1، ص347. 



ت ها
مناسب

246
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  54    زمستان 96

از وی، درباره حجاب، كتاب يا مقاله نگاشته اند.«1 
كتابشناسی های مختلفی در موضوع زن و حجاب 
وج��ود دارد كه همگ��ی از كتاب طوم��ار عفت و 

نويسنده آن، به بزرگی ياد كرده اند.2
وس��عت موضوعات و ش��بهات پرداخته شده در 
كتاب طومار عفت باعث می ش��ود كه اهميت اين 
كتاب افزوده ش��ود. موضوعاتی ك��ه در اين كتاب 
مطرح شده است عبارت اند از:  تاريخ حجاب در اقوام و اديان مختلف، بررسی مقام و منزلت 
زن در ادوار گذشته و در كشورهای گوناگون، هويت و صفات زنان، حقوق آنان و مقايسه 
آن با حقوق مردان، ارث و فلسفه تعيين نصف ارث برای زن در اسام، شهادت زنان، تعدد 
زوجات، مباحث اجتماعی و طبيعی حجاب، فوايد حجاب، آيات و احاديث مربوط به حجاب. 
آيت اهلل جيانی در اين كتاب می كوش��د كه اثبات كند در جهان، قوانين و معيارهايی 
درباره بانوان و حفظ كرامت و ش��خصيت آنان وجود داش��ته كه اس��ام با وضع قوانين 
كامل تری سعی بر بهبود اوضاع زنان نموده اس��ت و حجاب نه تنها مانع پيشرفت زنان 

نيست بلكه خود عامل عزت و ترقی آنان خواهد بود و می گويد: 
آنانی كه امروزه به اسم زنان، چيزهايی را كه منافی وظيفه ايشان است 
درخواست می كنند، نه فقط در افس��اد خصايص زنان می كوشند، بلكه 

ايشان را از حظوظ اساميت، بی بهره می نمايند.
اين كتاب از حيث ادبی نيز ارزش بسياری دارد چرا كه نويسنده، اشعار گوناگونی را كه 
در آن روز توسط شاعران مختلف در دفاع از حجاب س��روده شده بود را گرد آورده و در 
جای جای كتاب از آنها استفاده كرده است. اين باعث شده تا كتاب مذكور به منبع مهمی 
برای ادبيات حجاب نيز تبديل شود و از جمله ش��اعرانی كه در اين كتاب از اشعارشان 
استفاده شده است می توان به اين افراد اشاره كرد: محمد خوروش سمنانی )در ص47(، 
سيد اشرف الدين نسيم شمال )در ص138 و 156(، دكتر محمود افشار مدير مجله آينده 
)ص141(، كاظم الكان��ی )ص143(، كاظم غواص زنجان��ی )ص200(، محمد عاصی 
رشتی )ص210(، احمد رشتی )ص211(، اس��ماعيل دهقان )ص142 و 218(، سيد 

1. همان، ص348.
2. رسول جعفريان، »كتابشناسی حجاب«، آينه پژوهش، مرداد و شهريور1380، ش69، ص112؛ »چهل كتاب 
پيرامون مس��ئله حجاب«، نور علم، فروردين1366، ش20، ص119؛ نرگس كرمی، »كارنامه نشر: كتاب شناسی 

زن در اسام«، نهج الباغه، بهار 1383، ش9 و 10، ص231. 

اشکاالتی که جيالنی جوان به 
مشروطه خواهان سکوالر مطرح 
می کند، همان اشکاالتی است که 
مال محمد خمامی و شيخ فضل اهلل 
نوری در جریان مشروعه خواهی 
در مقابل مشروطه خواهان مطرح 

کرده بودند
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محمد نطنزی طباطبايی )ص210-208( و نيز از اشعار خودش هم استفاده كرده است 
)ص251( و نيز اشعار شاعران مخالف حجاب مانند ايرج ميرزا )ص208( را نيز ذكر كرده 

و به جوابگويی ادبی به آنها پرداخته است.
آيت اهلل جيانی به خاطر تأليف كت��اب طومار عفت، مرارت ها و فش��ارهای زيادی را 
از سوی رژيم رضاخان متحمل ش��د كه دستگيری، زندان، ش��كنجه و تبعيد از جمله 
هزينه های آن بود. فضل اهلل زاهدی، آيت اهلل جيانی را دستگير كرده و مدتی در زندان 
»اركان حرب گيان« در بازداشت نگه داشت و او را مورد شكنجه قرار داد و بعد از مدتی 
او را به فومن تبعيد كرد و تا س��ال ها در فومن در شرايط بدی نگه داشته می شد و اجازه 
فعاليت چندانی نداشت. آيت اهلل جيانی در وصيتنامه اش به دستگيری اش بعد از تأليف 
كتاب طومار عفت اشاره كرده كه به حبس و زجر و در نهايت به تبعيد او از رشت انجاميد: 
توقيفم در حبس تاريِك اركاِن حرِب گيان و زجرم در زندان در اثر نشر 
مقاله طومار عفت، و ترويج ديانت و مبارزه با بی حجابی و ساير منويات 

دولت پوشالِی مزدور بيگانه... و همچنين در ايام تبعيدم از رشت...1
حجت االسام حسن شمس گيانی- داماد آيت اهلل جيانی- در زمان حيات آيت اهلل 
جيانی، درباره مرارت هايی كه برای تأليف كتاب طومار عفت متحمل شد، چنين  نوشت:  
موالنا در غائله رفع حجاب، كتابی نوش��ت موس��وم به طومار عفت يا 
وسيله العفايف و مورد پسند علماء و فضا گرديد، بعد از طبع اين كتاب 
و نشر آن، بزرگوار مورد حمله شهوت رانان و دولتيان گرديد و مدتی در 
حبس شاه س��ابق بود. به جهت اين كتاب كه در اثبات حجاب نوشته، 

تعب بسيار كشيد.2
آيت اهلل جيانی در زمان تبعيدش در فومن هم دس��ت از مبارزه بر نداشته و اشعاری 
را در نقد شخص رضاخان می سرود و به دست مردم می داد و اين اشعار، ورد زبان عامه 
مردم شده بود. مرحوم حجت االسام والمسلمين جعفر شجونی در خاطراتش به نكات 
مهمی درباره تأثيراتی كه آيت اهلل جيانی در روحيه م��ردم در مقابله با رژيم پهلوی در 

زمان تبعيد داشت، اشاره می كند و می گويد: 
در زمان بی حجابی )كشف حجاب( كه من كودك بودم، يك روحانی 
به نام ش��يخ يوس��ف گيانی را به فومن تبعيد كرده بودند. ايشان يك 

1. شيخ يوسف نجفی جيانی، وصيتنامه، همان، ص16. 
2. حسن شمس گيانی، همان، ص110. 
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شخصيت روحانی بودند كه بعدها كتابی به نام طومار عفت از او منتشر 
شد. ايش��ان در همان زمان بی حجابی، ش��عری عليه رضاخان سروده 
بود. حاكم گيان، فضل اهلل خان بصيرديوان )همان تيمس��ار فضل اهلل 
زاهدی( بود كه كودتای 28 مرداد را به راه انداخت، اما در آن زمان به او 
فضل اهلل خان می گفتند. بصير ديوان، ايشان )شيخ يوسف گيانی( را به 
رشت و از رشت به فومن تبعيد كرده بود. ريش او را تراشيده بودند و در 
بين مردم معروف بود كه ريشش را خشك خشك  تراشيده اند. شعری كه 
ايشان گفته بود در آن زمان خيلی مهم بود و در آن حال و هوای اختناق 
و خفقان و قلدری رضاخان، يك چنين ش��عری گفتن واقعاً دل ش��ير 

می خواست و شعرش اين گونه بود كه:
رذالن همه حاكمند در شهر و بلوكاركان فل��ك فتاده از چش��م ملوك
خنديد كه الناس عل��ی دين ملوك2گفتم كه به دهر1 رذل پرور شده ای

البته، از ظلم و س��تم رضاخانی بی اطاع نبودم تا اين كه خودم يكی، 
دو سال بعد از فرار رضاخان طلبه شدم. همين اشعار انقابی را گاهی در 

روی منابر می خواندم.3
آغاز اين تبعيد در سال 1307 بود و درباره مدت تبعيد آيت اهلل جيانی در فومن اطاعی 
در دست نيست. حجت االسام شجونی حضور آيت اهلل جيانی در فومن را به خاطر دارد.4 
با توجه به اينكه آغاز كشف حجاب در سال 1314 اتفاق افتاد، می توان گفت كه آيت اهلل 

جيانی حداقل تا سال 1314 به مدت 7 سال در تبعيد بوده است.
در پش��ت جلد اول كتاب طومار عفت اين عبارت درج شده بود: »در صورت مساعدت 
عاقه مندان به معارف، تصميم داريم جلد دوم را هم تقديم نماييم.«5 اما رژيم رضاخان 
به هيچ وجه اجازه نداد كه جلد دوم آن منتشر گردد و اين تأسف در اين صد سال برای 

1. به جای عبارت »گفتم كه به دهر« عبارت »گفتم به فلك كه« صحيح است. 
2. اين شعر اولين بار در جلد اول كتاب طومار عفت درج شده، رك: شيخ يوسف نجفی جيانی، وسيله العفايف يا 

طومار عفت، رشت، مطبعه فردوس، 1346ق، ص3؛ حسن شمس گيانی، همان، ص111.
3. عليرضا اسماعيلی، خاطرات حجت االسام جعفر شجونی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، پاييز 1381، 

ص34-35.
4. اشاره به خاطراتش كه می گويد: »در زمان بی حجابی )كشف حجاب( كه من كودك بودم...«

5. شيخ يوسف نجفی جيانی، طومار عفت، پشت جلد. 
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بس��ياری از محققين وجود دارد كه جلد دوم آن 
تاكنون منتشر نشده است.1 

آيت اهلل جيانی چند رونوش��ت از نسخه خطی 
جلد دوم كتاب طومار عفت تهيه كرده بود و آنها 
را در جاهای مختلف قرار داده بود تا در صورتی كه 
مأموران رژيم به خانه اش حمله كردند و نسخه ای 
از اين كتاب را بردند، اين كتاب از بين نرود و اصل 
آن محفوظ بماند و امروزه چند نسخه خطی از اين 
كتاب در اس��ناد آن مرحوم وجود دارد. جلد دوم 
كتاب طومار عفت هم تاري��خ 1345ق را بر خود 
دارد و حاكی از آن اس��ت كه بافاصله بعد از جلد 
اول و در همان سال نوشته شده است و با اين بيت 

شعر از حافظ كه شبيه شرح اوضاع خودش بود، آغاز می شود: »عزيز مصر به رغم برادران 
حسود- ز قعر چاه برآمد به اوج جاه رس��يد« و از همان آغاز، مجدداً به انتقاد از وضعيت 

موجود و روشنفكرانی كه آرزوی فرهنگ غربی را در سر می پرورانند، می نويسد: 
در اين اواِن شرالزمان، قس��متی از متجددين ايرانياِن الاباليان، در اثر 
اشتباه ديگران... و تقليد بی پروايان، درصدد فتح باب بی غيرتی و فساْد 
افتاده و درِب بی ناموس��ی و بی عفتی را بر روی زنان گشاده می خواهند 
تا نواميس خود را از قيد عفت آزاد و روح مزدك و... را ش��اد نمايند. اما 
بيچاره ها غافل اند كه ترقی و عظمت هر ملتی، بر شالوده اخاقی و آداب 
آن، بنا شده و چون شالوده اخاقی متزلزل شود آن ملت نيز دچار هرج 

و مرج و باألخره محكوم به فنا می گردد.2
آيت اهلل جيانی بعد از بازگشت از تبعيدگاه، سخت در فشار و اختناق بوده و رژيم رضاشاه 
فشار شديدی را عليه دين به وجود آورده بود به حدی كه روز به روز آثار دين در حال محو بود. 
آيت اهلل جيانی شعری تأثربرانگيز با عنوان »روحانيت روح جامعه اسامی است« سروده و از 

1. رس��ول جعفريان در مقاله ای كه به معرفی جلد اول طومار عفت نوش��ته، ابراز تأس��ف كرده كه به جلد دوم 
دسترسی نيافته: »... مع األس��ف ما مجلد دوم اين كتاب را كه  به صورت مخطوط باقی  مانده به دست نياورديم تا 
گزارش آن بخش را نيز در اينجا بياوريم.« )رسول جعفريان، رسائل حجابيه: شصت سال تاش علمی در برابر بدعت 

كشف حجاب، همان، ص348(
2. شيخ يوسف نجفی جيانی، وسيله العفايف يا طومار عفت، ج2، نسخه خطی، 1345ق، ص1.

آیت اهلل جيالنی پيگير مسائل 
نهضت بود و اشتراک روزنامه 
جنگل را داشت و تمام اطالعيه ها 
و جزواتی که از سوی نهضت 
جنگل منتشر می شد را می گرفت 
و مورد مطالعه قرار می داد و حتی 
روزنامه های بلشویکی که در 
مقابله با نهضت جنگل در سال 
1299 و 1300 در رشت منتشر 
می شد را هم می گرفت و مطالعه 
می کرد تا از هویت صاحبان آن 

تفکر و اوضاع روز مطلع شود
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مردم گله كرده چرا بايد خودش در زندان باشد 
و افراد فاسد بر ايران حكومت كنند و خودش را 
يوسف دانسته كه به جرم حق گويی به حبس 
افتاده و از اين مشقت ها به سختی افتاده است. 
او مرگ را مخاطب قرار داده اس��ت و گفته كه 
بيا و مرا از اين بند نج��ات بده و مرا از اين محله 
كرف آباد و شهر رشت كه نماد بخشی از اوضاع 
كشور در زمان پادشاهی رضاش��اه بود، نجات 
بده و از اين بی حالی مردم خسته شده است. او 
روحانی حق گو را، روح جامعه دانسته كه بدون 
وجود آن، جامعه مانند يك جسم مرده است و از جسد مرده هم كاری ساخته نيست و در نهايت 
به خودش نهيب زده كه ديگر بس است و گويا كه آن مشكات و زندان را فراموش كردی كه 

دوباره اين گونه سخن می گويی. قسمت هايی از اين شعر را در اينجا درج می كنيم: 
ديگر اين هان، من نَيم پس ُمرده امبس كه ك��رده زندگی افس��رده ام
الج��رم ممل��وك و با غ��م متصفچون كه يوسف مشتق آمد از اسف
ليك با اي��ن حال ح��رف حق زنمگرچ��ه در بن��د و فش��ار و منگنه م
در ب��رم گي��ر ای الي��ك الملتج��اتحف��ه المومن1 كجاي��ی، ها كجا؟
تازه ام س��از از محاقم، ده تو س��يربهر اس��تخاصم از اي��ن كهنه دير
يا قف��س وش رش��ت بی بني��اد راگ��و س��ليمانی كه ك��رف آب��اد را
ت��ا ره��ا يوس��ف، ز زندان��ش كندخال��ی از م��رِغ خوش الحانش كند
روح اگ��ر نب��ود، نماند جز جس��دروح مل��ت، عال��م حق گ��و ب��ود
او ن��ه بي��دار و ز دني��ا رفته اس��تاز جس��د كاری نيايد ميته اس��ت
پس چ��را واپس رود اي��ن دين تانگ��ر ش��ما را ُعلق��ه ب��ا آيين ت��ان
الج��رم ق��د أطمس��ت أنوارك��م2م��ا لك��م َق��د أعمي��ت أبصاركم؟
گوئيا ك��ردی فرام��وش آن محن3فاني��ا بس ك��ن، مگو ديگر س��خن

1. منظورش مرگ است. اشاره به حديث شريف »أفضل تحفه المومن، الموت« يعنی بهترين هديه برای مؤمن، 
مرگ است. )عبدالواحد بن محمد تميمی آمدی، غررالحكم و دررالكلم ، تصحيح: سيد مهدی  رجائی، قم، دارالكتاب 

االسامي ، الثانيه، 1410ق، ص217(
2. يعنی چه شده است شما را كه چشم های شما نابينا می شود و نورهای شما خاموش می شود.

3. شيخ يوسف نجفی جيانی، ديوان فانی، همان، ص89-91. 

از سال 1307 که رضاشاه قانون خلع 
لباس روحانيت را اجباری کرد تا 
دیانت را از مردم بگيرد و نمادهای 
دینی را از جلوی چشم مردم و از 
دسترس مردم خارج کند، آیت اهلل 
جيالنی از معدود عالمانی بود که 
چون دارای اجازه نامه اجتهاد بود، 
در گيالن اجازه داشت که لباس 
روحانيت را بپوشد و به این طریق به 
مقابله فرهنگی با رژیم رضاشاه رفت
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تأليف كتاب طومار عفت و زجر هايی كه آيت اهلل جيانی بعد از انتشار آن متحمل شد، 
از مسائلی بود كه از خاطر ملت ايران نمی رفت و اين تاش و ايستادگی، هميشه ستوده 
شد و ظلمی كه به ايشان از ناحيه رژيم پهلوی رفت، مورد نكوهش قرار داشت. آيت اهلل 
شيخ جواد فومنی حائری از علمای مبارز س��اكن تهران در روز 8 آبان 1338 در يكی از 
سخنرانی های افشاگرانه خود عليه رژيم پهلوی در »مس��جد نو« تهران، سال ها بعد از 

رحلت آيت اهلل جيانی، از او به نيكی ياد كرده و درباره او چنين گفت: 
آقا شيخ يوسف گيانی، كتابی از وضع حجاب نوشته بود. اين كتاب از 
مورخين پيشين و دانشمندان و علما، جمع آوری و تنظيم نموده بود و 
عيوبات رفع حجاب را كامًا با داليلی ثابت توضيح داده بود. اين پيرمرد 

65 ساله را گرفتند، و بردند، زندانی نموده و ريشش را تراشيدند.1

حساسيت به انحرافات 
آيت اهلل جيانی بعد از پايان تبعيدش به رش��ت بازگش��ت و در همان مس��جد محله 
كرف آباد به اقامه نماز جماعت پرداخت و عاوه بر تأليف و تحقيق، به منبر می رفت و به 
ارشاد مردم مشغول بود اما تبعيد، زندان و شكنجه باعث نشد كه او در مقابل انحرافات 
بی تفاوت شود و از كنار انحراف، با سكوت عبور كند. او به شدت در مقابل هر نوع انحرافی 
از جاده حق و از دايره اسام، حساسيت داشت و سعی می كرد كه از جديدترين سؤاالت 
و شبهاتی كه در فضای جامعه تزريق شده اطاع داشته باشد و پاسخ آنها را يا در مجات 
به صورت مكتوب يا در جامعه و در ميان مردم بدهد و همين باعث ش��ده بود كه بسيار 
جلوتر از جامعه حركت كند و به شبهات، از جلوتر پی ببرد و به پاسخگويی آنها بپردازد. 
او بس��يار عاقه مند به مطالعه كتاب ها و مجات جديد بود كه حجم زيادی از آنها به 
جريانات ناسالم فكری مانند بهاييت و غيره تعلق داشت ولی آيت اهلل جيانی برای آگاهی 
از اين شبهات، به منابع درجه اول آنها رجوع می نمود و كتاب ها و مجات و روزنامه برای 
او ارسال می شد يا آنها را خريداری و مطالعه می كرد. او در وصف مجله و مقاله و همچنين 
در وصف كتاب شعر دارد و عاقه خودش به مجله و كتاب را اين گونه ابراز كرده است. او 
سه بيت عربی با عنوان »ما أَحبُّ ِمن المجله« يعنی چقدر مجله را دوست دارم، سروده 

كه به اين شرح است: 

1. ستم ستيزان نستوه- آيت اهلل شيخ جواد فومنی حائری به روايت اسناد س��اواك، تهران، مركز بررسی اسناد 
تاريخی وزارت اطاعات، دی1377، ص102. 
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أن تَصَن��َع الَمق��اَل ف��ی َمحلّهإنّ��ی اُِح��بُّ أن أری المجلّ��ه
ُمدلَّ��ه حقائ��ٌق  ُمخلَّ��هذاك��ره  ن��ٌع  موا رافع��ه 
ُمذلَّ��ه خراي��ٌف  ع��اٌد ِم��ن الَس��وايِف الُمِملَّ��ه1دافع��ه 

و همچنين دو بيت ش��عر فارسی در وصف كتاب سروده اس��ت كه درباره امانت دادن 
كتاب و عنوانش »كتاب عاريه« است و در اين شعر معشوق خود را كتاب دانسته است و 

خيلی لطيف مردم را از امانت گرفتن كتاب های خود منع كرده است: 
گوي��م كه از اين س��خن، ت��و بگذرگوين��د م��را كت��اب عاري��ه ده
ممك��ن نش��ود ده��م ب��ه ديگ��ر2معش��وق من از جهان كتاب است

آيت اهلل جيانی اش��تراك دريافت روزنامه ها و مجات بسياری را كه در نقاط مختلف 
ايران و حتی دنيا منتشر می شد را داشت كه بعضی از اينها مجات خوب و مفيد و بعضی 
از آنها مضر و گمراه كننده بود و همگی را آيت اهلل جيانی با اش��تراك دريافت می كرد. 
فهرست روزنامه هايی كه شماره هايی از آنها به آيت اهلل جيانی می رسيد بسيار زياد است 
و گستره زمانی آن از دوران مشروطه آغاز می ش��ود و تا زمان فوت ايشان ادامه دارد. در 

اينجا به بعضی از اين روزنامه ها به ترتيب تاريخ انتشار اشاره می كنيم: 
حبل المتين )كلكته، هندوستان/ از 1313ق(، معارف )تهران/ از 1316ق(، خيرالكام 
)رشت/ از 1325ق(، نسيم شمال )رشت و تهران/ از 1325ق(، لوايح آقا شيخ فضل اهلل 
نوری )تهران/ 1325ق(، رهنما )تهران/ از 1325ق(، صبح صادق )تهران/ از 1325ق(، 
انجمن مقدس ملی اصفهان )1325ق(، حبل المتين رشت )1327ق(، طوس )مشهد/ 
از 1327ق(، نج��ات )تهران/ 1327ق(، گيان )رش��ت/ 1328ق(، راه خيال )رش��ت/ 
1329ق(، زمان وصال )رشت/ 1329ق(، نوع بشر )رشت/ 1329ق(، هوشياری )رشت/ 
1329ق(، روزنامه جنگل )كس��ما/ از 1335ق(، كامونيست )رشت/ 1299ش(، اقدام 
)تهران/ از 1299ش(، گل زرد )تهران/ از 1338ق(، ترغيب )رش��ت/ 1300ش(، دريا 

)رشت/ 1305ش(، حقايق )رشت/ 1305ش(، فكر جوان )رشت/ 1305ش( و... 
مجات زيادی ني��ز در طول دوران حيات آيت اهلل جيانی، به دس��تش می رس��يد و 
آرش��يوی از مهم ترين مجات آن عصر را در كنار خود فراهم آورده بود و در تأليفاتش 
از آنها استفاده می كرد. فهرس��ت بعضی از مجات ايشان به ترتيب تاريخ انتشار، به اين 

شرح است: 

1. شيخ يوسف نجفی جيانی، ديوان فانی، همان، ص170. 
2. همان، ص171. 
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مجله العلم )نجف اش��رف، عراق/ از 1328ق(، 
مجله نجم باخت��ر، داخلی بهاييان )واش��نگتن، 
امري��كا/ از 1329ق(، مجل��ه اقب��ال )ته��ران/ 
1338ق(، ايرانش��هر )برلين، آلمان/ 1340ق(، 
مجل��ه االس��ام )ته��ران/ از 1341ق(، نام��ه 
فرنگس��تان )برلين، آلمان/ 1303(، مجله قشون 
)تهران/ 1303ش(، المرش��د )بغ��داد، عراق/ از 
1344ق(، تذكرات ديانت��ی )تبريز/ از 1345ق(، 
الدين و الحي��وه )تبري��ز/ از 1346ق(، هفته نامه 
طنز ص��ورت )رش��ت/ از 1305ش(، مجله فروغ 
)رشت/ از 1306ش(، كوكب درخشان )كرمانشاه/ 
از 1306ش(، دع��وت اس��امی )كرمانش��اه/ از 
1306ش(، مجله پيمان )ته��ران/ از 1312ش(، 
مجل��ه دانش��كده )اصفه��ان/ 1312ش(، مجله 

دانشكده معقول و منقول )تهران/ از 1314ش(، آيين اسام )تهران/ از 1322ش( و... 
در ابتدای كتاب های آيت اهلل جيانی عبارتی كه دال بر تملك اوست معموالً به همراه 
امضا يا مهر او درج می ش��د. اما در ابتدای بعضی از همين كتاب ها، نكاتی را يادداش��ت 
كرده كه بسيار حائز اهميت است و حكايت گر برداشت او نسبت به آن كتاب بود كه در 
واقع بيان كننده نوع نگاه او به اطرافش و نيز جايگاه علمی اوس��ت. او در ابتدای يكی از 
كتاب هايی كه متعلق به يكی از فرقه های گمراه بود بعد از مطالعه آن، اين عبارت را در 
ابتدای كتاب درج كرد: »َملّكُته ُعرفاً و إن لَم اَُملُّكه شرعاً ألنّه ِمن الكتب الّضال، علی قائِله 
الِوزُر و الَوبال. حرره االحقر الجانی يوسف النجفی الجيانی.« يعنی: به صورت عرفی اين 
كتاب در ملكيت من درآمد، ولی از حيث شرعی مالك آن نشده ام چرا كه از كتب  ضاله 
است و بر كسی كه به اين كتاب باور دارد گناه و عذاب باشد. اين متن را كوچك تِر گناهكار 

يوسف نجفی جيانی نوشته است. 
چيزی كه ايش��ان در ابتدای اين كتاب نوشته اش��اره به اين نكته فقهی دارد كه كتب 
ضاله يعنی گمراه كننده، از حيث ش��رعی قابليت خريد و فروش ندارند و به ملكيت در 
نمی آيند ولی به طور عرفی در ميان مردم خريد و فروش می ش��وند و اين كار بين مردم 
رايج است. مرحوم جيانی به جای عبارت های هميشگی مخصوص خويش، كه در ابتدای 

آیت اهلل جيالنی با درک خطری که 
در ماجرای کشف حجاب، مردم 
ایران را تهدید می کرد کتابی به 
نام وسيله العفایف یا طومار عفت 
نوشت و آن را در چاپخانه فردوس 
رشت در روز 26 اردیبهشت 
1307 منتشر ساخت. این کتاب 
درباره ضرورت حجاب و عفاف، 
هفت سال زودتر از اعالم رسمی 
کشف حجاب، نگاشته شد و رژیم 
رضاشاه هرگز برنمی تابيد که به 
صورت علمی کسی به مقابله با 
کشف حجاب رود؛ به همين خاطر 
رژیم در ماجرای چاپ و توزیع 

این کتاب غافلگير شد
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كتاب هايش كه دال بر ملكيت ايش��ان بر آن كتاب ها بود می نوشت، در اينجا كه با يك 
كتاب ضاله مواجه بود، اين دقت ظريف را داشت كه اين كتاب يك كتاب ضاله است و به 

صورت شرعی به ملكيت درنمی آيد و همين نكته را در ابتدای كتاب نوشته است. 
حساس��يت های او فقط منحصر به بهاييت نبود بلكه او به فعاليت های انحرافی احمد 
كسروی و شعارهای شبهه سلفی ای كه او می داد، سخت حساس بود و با دقت جديدترين 
سخنان و نظرات و ش��بهات اين جريان را رصد می كرد. در آرش��يو او كتاب آيين چاپ 
1311 در چاپخانه ارمغان تهران موجود است و نيز دوره نس��بتاً كاملی از مجله پيمان 
از سال 1312، متعلق به احمد كسروی را در آرشيو داشت و شبهاتی را كه كسروی در 
جامعه می پراكند مطالعه می كرد و آنها را پاسخ می داد. او كسروی را به طعنه، »كجروی« 

می گفت و اين به خاطر راه كجی بود كه كسروی می پيمود.1 

ساموئل مارينوس زويمر امريكايی از بزرگترين مبلغين مسيحيت پروتستان 

فعاليت های مبلغين مس��يحی و تبش��يری در ايران، از ديگر اموری ب��ود كه آيت اهلل 
جيانی به آنها حساس بود و خودش آنها را رصد می كرد و حتی گفت وگوهای مذهبی 
هم با آنها داشت. او برای مطالعه مس��يحيت و نيز فعاليت های تبشيری، به كتاب های 
دس��ته اول آنها رجوع و آن كتاب ها را مطالعه می كرد. دكتر س��اموئل مارينوس زويمر 

1. گفت وگوی نگارنده با يوسف نجفی جيانی. 
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امريكايی1- از برجسته ترين مبلغين تبشيری مسيحيت پروتس��تان در دنيا- از جمله 
افرادی بود كه فعاليت های تبشيری برای جذب مردم به مس��يحيت انجام می داد و به 

1. س��اموئل مارينوس زويمر امريكاي��ی )Samuel Marinus Zwemer( از بزرگ ترين مبلغين مس��يحيت 
پروتستان و رئيس ميسيونرهای تبشيری پروتس��تان اعزامی به خاورميانه و جهان اسام بود كه در تمام عمرش 
در حيطه تبليغ مذهبی در منطقه غرب آسيا فعاليت كرد. به خاطر ش��دت فعاليت های تبشيری كه زويمر برای 
جذب مردم سرزمين های اسامی به مسيحيت انجام داد، در كتاب های تاريخی خودشان به طعنه به او »رسول به 
اسام« )The Apostle to Islam( می گويند. زويمر در روز 12 آوريل 1867م در ايالت ميشيگان در كشور امريكا 
متولد شد. در سال 1887م مدرك A.B. را از كالج هوف )Hope( در شهر هلند از ايالت ميشيگان، در سال 1890م 
 .D.D در معرفت الهی را از شهر نيوبرانزويك از ايالت نيوجرسی گرفت؛ ديگر مدارك او شامل: مدرك .M.A مدرك
 .D.D در سال 1918م و مدرك )Muskingum( از كالج ماسكينگا  .L.L.Dاز كالج هوف در سال 1904م، مدرك
را از كالج راجرز )Rutgers(  در سال 1919م دريافت كرده است. در سال 1889م همكاری زويمر با جيمز كانتی 
)James Cantine( در دانشكده، روی پروژه »فعاليت های ميسيونری در مناطق عربی« آغاز شد. زويمز در سال 
1890م سازمان مأموريت تبشيری های پروتستان مناطق عربی را تأسيس كرد و در سال 1891م برای اولين بار 
از طريق بصره وارد عراق شد و سال ها در سرزمين های اسامی در سطح كان به سازماندهی فعاليت های تبشيری 
پرداخت و رياست ميسيونرهای تبش��يری پروتس��تان را در كل منطقه خاورميانه بر عهده داشت و در اين زمينه 
فعاليت های چش��مگيری انجام داد. زويمر مركزی را در كاليفرنيا كه دارای تش��كيات چاپ و توزيع كتاب و نيز 
محل آموزش نيروهای داوطلب تبشيری در سطوح مختلف بود تأسيس كرد كه در مناطق ديگر امريكا چون ايالت 
ُكلرادو هم شعبه داشت. زويمر از مستشرقين بسيار فعال و نيز تند و افراطی بود كه كتاب های متعددی برای تبيين 
روش های تسخير كشورهای اسامی و به نابودی كشاندن مس��لمانان و كشورهای اسامی، نوشته است و درباره 
روش های اختاف انداختن بين مسلمين و نيز روش جذب مسلمان ها به مسيحيت، سخن گفته است. فعاليت های 
زويمر و ساير مبلغين تبشيری، با فعاليت های استعماری گره خورده بود و به طور عمده اين افراد زمينه سازان ورود 
نظاميان استعماری به مناطق مختلف دنيا بودند و نيروهای مورد نياز بومی در مناطق مختلف دنيا را، برای تأمين 
منافع استعمار، تربيت می كردند. زويمر بيش از 40 سال، در مناطقی چون عراق، عربستان، تركيه، لبنان، بحرين، 
كويت، عمان، مصر، هند، پاكستان و كشورهای آسيای صغير به طور مداوم به سفر می پرداخت و به كارهای بزرگ 
تبليغی، سخنرانی، برگزاری همايش ها، ديدار با افراد مختلف، مناظره و سازماندهی تشكيات تبشيری می پرداخت. 
او به طور خاص در حيطه كشور ايران فعاليت تبشيری چندانی نداشت ولی مسافرت هايی به ايران داشت و در اين 
مسافرت ها به اوضاع كليسای ايران رسيدگی می كرد و فعاليت های تبليغی خود را پی می گرفت. زويمر مجله علمی 
جهان اسام را به زبان انگليسی در سال 1911م در امريكا منتشر ساخت كه تا االن اين مجله هنوز منتشر می شود. 
او نيز به عضويت انجمن جغرافيايی سلطنتی لندن انتخاب شد. كتاب های فراوانی در كشورهای اسامی و در اروپا و 
امريكا از او منتشر شده است و يك كتاب هم به فارسی با اين مشخصات از او منتشر شده است: دكتر سموئيل  زويمر 
امريكايی ، تمسك  به  خدا: ب رای  م س ي ح ي ان  اي ران  و م واف ق  ع ق ائ د آن ه ا، 1938م / 1317ش ، تهران،  چاپخانه  بروخيم ، 
98 صفحه . اما يكی از معروف ترين كتاب های او در سرزمين های اسامی كتابی به زبان عربی به نام العالم اإلسامي 
اليوم است كه در آن به مشكات داخلی مسلمانان و ش��يوه جذب آنها و چگونگی ايجاد اختاف در آنها پرداخته 
است. ساختار كليسای بزرگ كشور بحرين حاصل تاش های اوس��ت كه تا به امروز ادامه دارد. ساخت مدارس و 
ساختار های تبشيری و نيز مراكز عظيم نشر و توزيع كتاب ، چاپ حجم زيادی از كتاب انجيل و كتاب های تبليغی 
مسيحيت به زبان های مختلف در دنيای اسام و انتش��ار اين كتاب ها در ميان مردم از جمله كارهای مهم و مؤثر 
زويمر بود. زويمر از دولت امريكا بودجه های كان دريافت و آنها را در همين راه مصرف می كرد و از طريق جنبش 
دانشجويی كه به راه انداخت، 14هزار جوان برای فعاليت تبشيری به مأموريت در خاورميانه فرستاده شدند و در 
بسيج بسياری از مسيحيان برای انجام كارهای تبشيری در كشورهای اسامی، تأثيرگذار بود. او در پايان عمر به 
امريكا بازگشت و از دانشگاه پرينستون بازنشسته شد ولی به فعاليت های عمومی خود مانند تدريس و سخنرانی 
ادامه داد. زويمر در روز 2 آوريل 1952م )مطابق 13 فروردين 1331( در سن 84 سالگی در شهر نيويورك كشته 
شد. مركز مطالعات اس��ام »زويمر« در دانشگاه كلمبيا در س��ال 1979م، برای ادامه دادن انديشه های زويمر و 
ارايه دوره های آموزشی در مورد اسام، تسهيل تحقيقات، تبادل نظر، انجام سمينارها، انجام آموزش و ارايه منابع 
تأسيس شد و االن به مركز بزرگی برای مطالعات اسام شناسی مستش��رقين تبديل شده است و نيز ارتباطاتی با 
مراكز مختلف جهان اسام دارد و اهداف تبشيری را دنبال می كند. )حماد الجهنی، موسوعه آسان در بيان گروه ها 
و فرقه ها، ترجمه محمدطاهر عطائی، مركز الثقافه االساميه بخاری، 1380، ص58، 63، 178-179، 181-182، 

 .)www.zwemercenter.com( 185-184 و 188؛ مركز مطالعات اسام زويمر، به آدرس
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منزل آيت اهلل جيانی هم می رفت و گفت وگوهايی با ايشان داشت و كتاب هايی را هم به 
آيت اهلل جيانی هديه داده بود كه از جمله آنها كتاب انجيل بود كه پزشك امريكايی در 
ابتدای آن كتاب به عربی چنين نوشت: »تِذكاراً لزيارتی فی َمنزلكم فی مدينه رشت من 
... صموئيل زويمر االميركانی« كه به معنای آن است كه به عنوان يادگاری از زيارت شما 
در منزل تان در شهر رشت؛ از سوی دكتر صموئيل زويمر امريكايی. آيت اهلل جيانی هم 
در ابتدای اين انجيل عبارت »اهدايی جناب دكتر ساموئل زويمر امريكايی«، را درج كرده 
است. اين كتاب مقدس، شامل ترجمه فارسی عهد عتيق و عهد جديد بود و با حمايت 
مالی جماعِت »بريتيش وفوِرن بَيَبل سوسائيتی« در شهر لندن پايتخت بريتانيا در سال 
1895م منتشر شده و در آرشيو مرحوم جيانی موجود است. زويمر روی كتاب ديگری 
كه به آيت اهلل جيانی هديه كرده اين عبارت را به عربی نوشه است: »تِذكاراً ِمن صديقكم 
الُمخلص. صموئيل زويمر االميركانی« به معنای اينكه به عنوان يادگاری از سوی دوست 
ارادتمند شما ساموئل زويمر امريكايی است. مرحوم جيانی بعد از مطالعه انجيل، نظرش 
درباره انجيل را چنين نوش��ت و امضا كرد: »نظرُت فيه من البدايه الی النهايه. وجدتُها 
ملفوفه من لسان انسان، حاشاه أن يكوَن ِمن لِسان السبحان، بل ليس من كتب الَسماويه، 
و علی ُمفتريه اللّعنه و الهاويه. حّرره االحقر الجانی يوسف النجفی الجيانی.« يعنی: اين 
كتاب را از ابتدا تا انتها مطالعه كردم و آن را مملو از كلمات انسان ديدم و حاشا كه اين از 
سخنان خداوند پاك و منزه باشد. بلكه اصًا از كتب آسمانی نيست و بر كسی كه اين افترا 

را بزند و اين را كتاب آسمانی بداند، لعنت و آتش دوزخ باشد. 
از ديگر جريانات انحرافی كه مورد حساسيت آيت اهلل جيانی قرار داشت، فعاليت های 
چپ روانه ماركسيستی بود. آيت اهلل جيانی جزوات و مجاتی كه متعلق به فعاليت های 
بلشويكی بود را از همان آغاز با دقت مطالعه می كرد و جديدترين مسائل و شبهات آنها را 
مورد بررسی قرار می داد. در آرشيو ايشان آثار ماركسيستی وجود دارد؛ از جمله جزوه ای 
به نام »حكومت شورويه چيست؟« نوشته »م. ريسنر« كه در سال 1919م به فارسی در 
مسكو به چاپ رسيده بود و »از نشريات حچره]؟[ تشكات كامونی- مسلمانی در مسكو« 
كه به فرقه كمونيست های روسيه تعلق داشت. روزنامه كامونيست و مجله طنز صورت، 
در آرشيو ايشان موجود اس��ت. نيز وجود جزوات و مرامنامه جريان كودتاگر در نهضت 
جنگل به رهبری احسان اهلل خان دوستدار كه تظاهر به چپ روی می كردند، همگی در 

آرشيو شخصی ايشان موجود است. 
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ویژگی های شخصی
مردم برای ثبت ازدواج و طاق و ثبت معامات 
و ثبت اسناد به نزد آيت اهلل جيانی می رفتند و 
امروزه سه دفتر از ايشان بر جای مانده كه با نظم 
خاصی، تمامی آن اطاعات را در خود گنجانده 
است. همچنين ايشان به تدريس علوم دينی در 

مدارس علميه رشت مشغول گرديد. 
آيت اهلل جيانی ذوق سرشاری در عرصه شعر داشت و به مناسبت های مختلف اشعاری 
را می سرود كه حاصل آنها در ديوان اشعارش مندرج است. او در انجمن های ادبی رشت 
نيز شركت می كرد و جوانان را برای ورود به عرصه های ادبيات و شعر تشويق می نمود. 
انجمن ادبی گيان در سال 1322 توس��ط عده ای از جوانان اهل شعر در سالن مدرسه 
فروغ رشت تاسيس شده بود و آيت اهلل جيانی، اسماعيل دهقان، رضا شاد، سيد ابراهيم 
صالح و... به عنوان پيشكس��وتان و صاحب نظران عرصه ش��عر، در آن جلسات شركت 
می كردند و درباره شعرخوانی جوانان اظهار نظر كرده و به راهنمايی آنها می پرداختند. 
اين جلسات توسط دولت شوروی- كه گيان در آن زمان در اشغال نيروهای نظامی آن 

كشور بود- تعطيل شد.1 
آيت اهلل جيانی درباره وقايع انقاب اسامی به رهبری امام خمينی نيز پيش بينی هايی 
داشت و در اين باره به نزديكانش نكاتی را گفته بود. آيت اهلل تاج لنگرودی به نقل از فرزند 

آن مرحوم چنين می گويد: 
حجت االسام آقای حس��ن جيانی يادگار آيت اهلل حاج شيخ يوسف 
جيانی می فرم��ود: مرحوم پدرم ديوانی دارد ك��ه در آخر آن آورده كه 
روزی يكی از هم لباس��ی های ما )يك فرد روحانی( می آيد و انتقام ما را 
از خاندان جبار پهلوی می گيرد و مكرر ب��ه فرزندان خود و خانواده اش 

می گفت: به انتظار آن روز باشيد.2
يكی از كسانی كه آيت اهلل جيانی را در كودكی ديده بود، درباره او چنين می نويسد: 

چون سال ها در نجف اقامت داش��ت، لهجه  عراقی داشت، شوخ طبع و 
بذله گو بود، لطيفه های شيرينی به سمع زائران خود می رسانيد، شايد به 

1. فرامرز طالبی، جشن نامه  فريدون نوزاد، رشت، فرهنگ ايليا، 1394، ص20. 
2. محمدمهدی تاج لنگرودی، دين ما و علمای ما، ص118 به نقل از محمدتقی ادهم نژاد، »شيخ يوسف نجفی 

جيانی مؤلف طومار عفت، قامت غيرت«، ستارگان حرم، ج24، مجموعه مؤلفان، قم، زائر، 1387، ص90. 

حساسيت های آیت اهلل جيالنی فقط 
منحصر به بهایيت نبود بلکه او به 
فعاليت های انحرافی احمد کسروی 
و شعارهای شبهه سلفی ای که او 
می داد، سخت حساس بود و با دقت 
جدیدترین سخنان و نظریات و 

شبهات این جریان را رصد می کرد
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اين وسيله می خواست در قلوب مؤمنين ادخال سرور كند. عالمی شجاع 
و در فن خويش، متبحر بود. هر وقت ما كودكان برای تبريك عيد نوروز 
به زيارتش می رفتيم، دست در جيب قبا می كرد و نفری 30 شاهی تا دو 
قران، به ما عيدی می داد. تنها تفريحش نويسندگی و شوخی با اين و آن 

و پك زدن به قليان بود.1
حسن شمس گيانی درباره اخاقيات ايشان چنين می گويد: 

آن بزرگوار هنوز هم مشغول به تأليف و تصنيف است در شهر رشت، به 
غايت نيكوخصال و ستوده احوال و هميشه شادان خرم زندگانی كرده و 
طبع روانی در شعر گفتن دارد و حالتی شوخ و اخاقی حميده كه بزرگان 

و افاضل از محضرش لذت می برند.2

رحلت
آيت اهلل جيانی در اسفند ماه 1327 3 در رشت درگذشت. 

او وصيتنامه اش را به تاريخ 23 اسفند 1325 4 نوشته است و در دو سال پايانی عمرش، 
آن را به تدريج تكميل ك��رده و نكاتی را به آن اضافه كرده اس��ت. اين وصيتنامه حاوی 
مطالب ارزش��مندی از اين خانواده است كه توس��ط آيت اهلل جيانی ثبت و ضبط شده 

است.5 
او سه پسرش محمد و علی و حسن را وصی خود تعيين كرد و درباره محل دفنش چند 
محل را ذكر نمود كه به ترتيب اولويت در يكی از اين مكان ها دفن كنند: 1. اگر در زمان 
فوتم در نجف اشرف بودم، در قبرستان وادی السام نزديك مقبره پدرانم، مرا نيز دفن 
كنيد تا »در وادی السام نزديك مقابر آباء و اجدادم، مجاور حقيقی گردم.« 2. در صورتی 
كه در گيان فوت كردم »جنازه مرا پس از تجهيز، در گوش��ه ايوان متصل به مس��جد 
]خودم كه[ خارج از مسجد اس��ت... دفنم نمايند و حجره بسازند و عامت ُمبِقيه برايم 
بگذارند كه مورد ترّحم گردم.« 3. در صورتی كه اين يكی ممكن نشد، »در مقبره مرحوم 

1. »خاطره ای چند از شادروان حاج شيخ يوسف جيانی«، تحول، دوره1، ش10، پنجشنبه 9 مهر1371، ص2. 
2. حسن شمس گيانی، همان، ص111. 

3. مطابق با جمادی االولی 1368ق.
4. مطابق با 20 ربيع الثانی 1366ق. 

5. شيخ يوسف نجفی جيانی، وصيتنامه، همان، ص32.
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حاجی سيدحسين آقا1 ]در منطقه مديريه رشت[... به خاكم سپارند.« 4. و اگر خواستند 
كه »حمل جنازه، فوری به قم بفرستند، مختارند.« 5. »و اال، به هر محل كه صاح دانند، 

و در هر حال عامت قبری گذارند كه از استرحام، محروم نمانم.«2
او به اوصيايش چنين وصيت كرده است كه بعد از مرگم: 

جز يك مجلس ترحيم، بيش متكفل نگردند، آن هم در مسجد خودم 
كه تقريباً چهل سال عمرم را در او به سر برده ام. و اگر مؤمنين از اقارب و 
غيرهم، خواستند مجلس فاتحه و يادبودی به هر كجا مقتضی دانند، از 

خود اقامه نمايند... مختارند.3 
آيت اهلل جيانی در رشت مرحوم شد و بايد مطابق بند دوم وصيتنامه اش، او را در ايوان 
مس��جد جيانی دفن می كردند تا محل زيارت مردم و يادبودی از او باشد و تا قرن ها به 
پاس تاش هايش، مورد تقدير مردم رش��ت قرار بگيرد و قب��رش زيارتگاه مردم گردد. 
اما متأسفانه پيكر ايش��ان را به قبرستان »وادی« در آستانه اش��رفيه منتقل كرده و در 
همانجا مدفون ساختند! در آنجا هيچ نشان ويژه ای برای ايش��ان درست نكردند و قبر 
ايشان را مانند س��اير مردم عادی قرار دادند و به زودی قبر ايش��ان به فراموشی سپرده 

1. آيت اهلل س��يد محمدحسين موس��وی معروف به »سيد حس��ين آقا مجتهد رشتی« فرزند س��يد عبدالباقی 
شريف العلمای رشتی از مجتهدين صاحب نام رشت بود كه در سال 1250ق در نجف اشرف متولد شد و به رشت 
مهاجرت كرده و سال ها به تبليغ دين در اين شهر پرداخت. سيد حس��ين آقا از علمای برجسته و اخاقی و معمر 
رشت بود كه بين مردم محبوبيت داشت. روزنامه نسيم ش��مال در روز 12 آبان 1299 خبر ورود ايشان به تهران 
را به عنوان اولين خبر در صفحه اول خود درج كرده اس��ت: »ورود به مركز: جناب مستطاب، حجت االسام آقای 
حاج سيد حسين آقای مجتهد رشتی- دامت بركاته- كه در جريده ايران ]شماره[ 725، فقدان اثر جناب ايشان را 
درج نموده بود، دو روز است به طهران وارد شده اند.« در ماجرای قيام آيت اهلل شيخ باقر رسولی كه در سال 1305 
در رشت، سيد حسين آقای مجتهد از علمايی بود كه از اين قيام حمايت  كرد و به همراه جمعی از علمای رشت در 
روز 22 آبان 1305 در تلگرافخانه رشت متحصن ش��ده و تلگرافی به مستوفی الممالك نخست وزير فرستادند و از 
فضل اهلل زاهدی- فرمانده تيپ مستقل شمال مستقر در رشت- شكايت كردند. سيد حسين آقا- مطابق تاريخی 
كه روی سنگ مزار ايشان درج شده- در مرداد 1309شمسی )ربيع االول 1349ق( در 99 سالگی مرحوم شد و در 
قبرستان باغ مديريه رشت مدفون گرديد. ايشان عمو و پدر همسر آيت اهلل سيد حسن بحرالعلوم رشتی بود. محل 
دفن سيد حسين آقا به محل متبركی برای دفن علمای مختلف مردم رشت تبديل شد و افراد مختلفی بعد از ايشان 
در »مقبره سيد حسين آقا« دفن شدند چون آيت اهلل سيد عبدالوهاب صالح ضيابری، مير عبدالباقی صدرالشريعه 
موسوی و.... بعدها مردم بر سر مزار سيد حس��ين آقا ضريحی نهادند و مزارش محل اجابت حاجات مردم گرديد. 
اين مكان امروزه به نام مقبره »بقعه السادات« شناخته می ش��ود و در ابتدای خيابان آيت اهلل ضيابری رشت قرار 
دارد. )»ورود به مركز«، نس��يم ش��مال، س6، ش12، 29 صفر 1339ق، ص1؛ اطاعات، س1، ش77، 22 آبان 
1305، ص2؛ منصوره تدين پور، اسناد روحانيت و مجلس)4(، تهران، كتابخانه مجلس شورای اسامی، 1379، 
ص70-69؛ گفت وگو با مرحوم حجت االسام سيد محمدتقی موسوی فرزند آيت اهلل سيد حسن بحرالعلوم؛ سنگ 

مزار سيد حسين آقای مجتهد( 
2. شيخ يوسف نجفی جيانی، وصيتنامه، همان، ص10-11.

3. همان، ص11.
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شد. قبر ايشان بعد از تعميراتی كه در سال های اخير در آن قبرستان صورت گرفته، در 
حاشيه قبرستان در قس��مت پياده رو قرار گرفته و سنگ قبر او را نيز برداشته و روی آن 
را نيز با بقيه پياده رو همسان كرده و هيچ اثری از قبر ايشان باقی نمانده است جز اينكه 
تكه سنگ مرمر بس��يار كوچكی- كوچك تر از يك سنگ سراميك- جای آن گذاشتد و 

روی آن چنين نوشتند: 
آرامگاه مجتهد مبارز، آيت اهلل حاج شيخ يوسف نجفی جيانی. وفات: 

اسفند1327 شمسی.1 
آيت اهلل جيانی ب��ه اوصيايش وصيت ك��رده كه اموال م��ردم را كه ن��زد او به امانت 
می گذاشتند، بدون طمع به صاحبانش بازگردانند. او در اين وصيت می گويد كه دو بار 
ُمهری كه با آن پای نامه ها و اسناد را مهر می كرده از دسترس او خارج شد و همين باعث 
شده تا اين مهر چندان ارزشی نداشته باشد و اگر پای يك نامه ای تنها ُمهر من درج شده 
بود، آن ارزشی ندارد و از حيث حقوقی ساقط است ولی اگر اين مهر با امضای من همراه 
بود، يا آن نامه به خط من بود، يا فحوای آن نامه در وصيت نامه ام درج شده بود، آن نامه 
صحيح است. او دقت فراوانی بر سر اين مسئله داشت كه بعد از فوتش، كسی از اين مهر 
و از نام او سوءاستفاده نكند و درباره ماجرای دو بار خارج شدن ُمهرش از دسترس وی، 

چنين می گويد: 
مهری اينجانب با بودن علويه سيده ربابه مرحوم حليله ام،2 چند روزی 
در خانه ام مفقود و پس از چند روز ديگر در خانه ام يافت شد. و ثانياً هنگام 
توقيفم در حبس تاريِك اركاِن حرِب گيان و زجرم در زندان در اثر نشر 
مقاله طومار عفت... تقريباً يك ماه مهری ام ضبط ادارات دولت نظامی و 
در دست آنها بوده و همچنين در ايام تبعيدم از رشت، و پس از يك ماه 
به من مسترد داشتند. ممكن اس��ت كارهايی كرده باشند. فلذا آنچه به 

امضای شخصی اقل نباشد، بی اثر و خالی از صحت خواهد بود.3
بعد از رحلت ايش��ان، از اقصی نقاط كشور پيام تسليت به س��وی رشت فرستاده شد و 
1. عبدالحس��ين جواهركام به نقل از آيت اهلل ش��يخ محمدالكانی، محل دفن آيت اهلل جيانی را در قبرستان 
شيخان قم دانسته است و اين اشتباه باعث شده تا نويسندگان ديگر مانند آقای محمدتقی ادهم نژاد و خانم مينا 
احمديان نيز به تقليد از او، دچار اشتباه شوند. )عبدالحسين جواهر كام، تربت پاكان قم، شرح حال مدفونين در 
سرزمين قم، قم، انصاريان، 1382، ج4، ص2178؛ مينا احمديان، شيخان قم: شرح حال بزرگان مدفون در شيخان 
كبير )گلزار شيخان(، قم، دليل ما، پاييز1383، ص219؛ محمدتقی ادهم نژاد، »شيخ يوسف نجفی جيانی مؤلف 

طومار عفت، قامت غيرت«، ستارگان حرم، همان، ص98.( 
2. يعنی: همسرم. 

3. شيخ يوسف نجفی جيانی، وصيتنامه، همان، ص15-16. 
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مقاالت و يادداشت های متعددی در وصف عظمت 
شخصيت او نوشته شد. محمود مغيثی در مجله آيين 
اسام، مقاله ای با عنوان »حقيقت روحانيت« درج 
كرد و به ذكر اوصافی درباره ايشان پرداخت. مغيثی 
ابتدا يك مقدمه ذكر كرد و سپس چنين ادامه داد: 

غرض از اين مقدمه اشاره به زندگی 
و ش��خصيت يك��ی  از بزرگ تري��ن 
خصوص��ا  اس��ام،  روحانيي��ن 
عالم تش��يع اس��ت يعن��ی حضرت  
حجت االس��ام آيت اهلل العظم��ی 

مرحوم جنت آرامگاه، خلد آشيان، حاجی  شيخ يوسف نجفی جيانی- 
نوراهلل مضجَعه و عّطر اهللُ مرَقده- كه اين  فيلسوف شرق و دانشمند معظم 
يك ركن و يك پايه اس��ام خانه بود. واقعاً زحمات شايس��ته و خدمات 
اليقه ای در پيشرفت مقصود خود يعنی  احقاق حق و احيای حقيقت كه 
هدفی مقدس است نموده. البته قلم  نگارنده كه هيچ، بلكه بزرگ ترين 
قلم قادر، امروز نمی توان��د مقامات  و نيات پاك اي��ن روحانی مهم را به 
رشته تحرير بياورد. همين قدر می گويم كه ]اين[ مرد بزرگ تا آخرين 
ساعت از زندگيش دست از ترويج  دين مبين اسام و تبليغ احكام سيد 
انام نكشيد و با روحی با عظمت  و نيتی پاك، كوشش و جديت می نمود 
و به وسائل مختلفه و طرق متفاوته  از بيان و منطق و قلم و نويسندگی و 
كردار و رفتار، در اين  منظور س��عی خود را مبذول می داشت، كه انصافاً 
افتخار ايرانيان ب��ه ويژه  مردم گيان بود. تأليفات گرانبها و رش��حات و 
ريزش های قلم اين  شخصيت بزرگ، خود يگانه معرف و مشخص او است 
كه سی و هفت  مجله در مطالب متنوع تأليف نموده است. و نيز بلكه از 
نوك قلم  او آب حيات زندگی روحانی و معنوی اساميان تأمين می شد. 
زهی  سعادت و نيكبختی يك ملت و مملكتی كه چنين رجال دانشمند 

و غم  خور دردهای اجتماع داشته باشد.1
مسئولين مجله آيين اسام نيز چنين تسليت گفتند: 

1. محمود مغيثی، »حقيقت روحانيت«، آيين اسام، 1 فروردين 1328، ش223، ص19. 

فعاليت های مبلغين مسيحی 
و تبشيری در ایران، از دیگر 
اموری بود که آیت اهلل جيالنی 
به آنها حساس بود و خودش 
آنها را رصد می کرد و حتی 
گفت وگوهای مذهبی هم با آنها 
داشت. او برای مطالعه مسيحيت 
و نيز فعاليت های تبشيری، به 
کتاب های دسته اول آنها رجوع 

و آن کتاب ها را مطالعه می کرد
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حضرت حجت االسام آيت اهلل آقای حاج  شيخ يوسف جيانی از اجله 
علمای عصر حاضر و از نوادر عالم تشييع  بوده اند. ما اين ضايعه اسفناك 

را نخست به عالم اسامی و سپس به  جهان تشييع تسليت می گوييم.1

همسر و فرزندان
آيت اهلل جيان��ی، نام خانوادگی »نجف��ی جيانی« را برای خود انتخ��اب كرد و تمام 

فرزندان و نوادگانش به همين نام خانوادگی شناخته می شوند. 
اولين همسر آيت اهلل جيانی، خانم فاطمه سلطان دختر كربايی حسن تاجر رشتی 
س��اكن ش��هر كاظمين بود كه در روز پنجش��نبه 6 مهر 1277 2 با هم عقد كردند. اين 
خانم حدود 12 س��ال با آيت اهلل جيانی زندگی كرد و در روز يكشنبه 3 مرداد 1289 3 
درگذش��ت. از اين ازدواج 5 فرزند به دنيا آمد ك��ه تمام آنها در س��نين كودكی از دنيا 
می رفتند، به جز يك دختر به نام زهرا نجف��ی جيانی معروف به خانم نجفی كه در 12 

آبان 1281 4 متولد شد و با حسن محلوجی همدانی ازدواج كرد.5
دومين همسر آيت اهلل جيانی، خانم سيده ربابه نام داشت كه دختر آقای سيدكاظم 
باقروف بود و چند ماه بعد از فوت همسر اولش، در روز 14 آبان 1289 6 با او عقد كرد. از 
اين ازدواج فرزندی به دنيا نيامد و اين خانم در روز سه ش��نبه 22 آذر 1317 7 در رشت 

درگذشت.8
سومين همسر آيت اهلل جيانی، خانم سيده معصومه فرزند آقای سيد محمد باقروف 
بود ك��ه در روز 24 اس��فند 1292 9 با هم عقد كردن��د و اين خانم س��ال ها بعد از فوت 
همسرش تا حدود سال 1358 در قيد حيات بود و وعده همسرش درباره پيروزی انقاب 
اسامی را با چش��م خود ديد و در همه پرسی جمهوری اسامی در فروردين 1358 هم 
شركت كرد و بعد از رأی مثبت دادن، وعده همسرش را يادآوری كرد. از اين ازدواج هشت 
فرزند متولد شدند كه چهار نفر از آنها در س��نين كودكی فوت كردند و چهار نفر ديگر 

1. همان. 
2. مطابق با 12 جمادی االولی 1316ق.

3. مطابق با 17 رجب 1328ق.
4. مطابق با اول شعبان 1320ق.

5. شيخ يوسف نجفی جيانی، وصيتنامه، همان، ص13 و 19 و 33.
6. مطابق با2 ذی القعده 1328ق.

7. مطابق با 20 شوال 1357ق.
8. همان، ص34. 

9. مطابق با 16 ربيع الثانی 1332ق.
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ماندند. فرزندان آيت اهلل جيانی از اين همسر، به ترتيب به اين شرح هستند: 
1. س��كينه نجفی جيانی در 25 ارديبهشت 1297 1 در رش��ت متولد شد. او با شيخ 
حسن شمس گيانی- فرزند شيخ علی اعتماد الواعظين شمس گيانی- ازدواج كرد و 
در وصيتنامه آيت اهلل جيانی چند بار نام حسن شمس رفته و جزئياتی از عروسی او را 
ذكر كرده است. روز عروس��ی اول مهر 1324 2 بود و آنها زندگی خود را در شهر قم آغاز 
كردند، چرا كه حسن شمس از طاب جوان حوزه قم به شمار می رفت. اين دو، چند سال 

بعد از درگذشت آيت اهلل جيانی، از هم جدا شدند. 
2. شيخ محمد نجفی جيانی در روز پنجشنبه 23 تير 1300 3 در رشت متولد شد. او 
در حوزه قم تحصيل علوم دينی كرده بود و سال ها امامت جماعت مسجد جيانی را در 
رشت بر عهده داشت و نيز دفتر ثبت ازدواج داشت و از اين راه زندگی خود را می گذراند. 
او در روز 26 شهريور 1385 در رشت درگذشت و در قبرستان تازه آباد رشت مدفون شد. 
3. علی نجف��ی جيان��ی در روز جمعه 8 خرداد 1304 4 در رش��ت متولد ش��د. او در 
تهران سكونت داش��ت و در روز 25 مرداد 1389 درگذشت و در قبرستان بهشت زهرا، 

قطعه311، رديف86، شماره16 مدفون شد. 
4. حسن نجفی جيانی در روز ش��نبه 12 فروردين 1307 5 در رشت متولد شد. او به 
شغل قضاوت پرداخت و در دوران بازنشستگی ديوان فانی كه اشعار پدرش بود را در سال 
1363 منتشر ساخت. او با دختر حجت االسام محمدعلی انشايی ازدواج كرد و در تهران 
سكونت داشت و در روز 26 تير 1386 درگذشت و در قبرستان بهشت زهرا، قطعه221، 

رديف75، شماره33 مدفون گرديد.6 

1. مطابق با 3 شعبان 1336ق.
2. مطابق با 16 شوال 1364ق.

3. مطابق با 8 ذی القعده 1339ق.

4. مطابق با 6 ذی القعده 1343ق.
5. مطابق با 9 شوال 1346ق. 

6. همان، ص13و 17و 24و 25و 34؛ شيخ يوسف نجفی جيانی، ديوان فانی، همان، مقدمه، ص5؛ محمدتقی 
 http://beheshtezahra.tehran.ir :ادهم نژاد، همان، ص97؛ پورتال سازمان بهشت زهرا به آدرس


