ستون
نجف و قم
ویژهنامهمرحومآیتاهلل


شیخ میرزا جواد تبریزی

با آثار و گفتارهایی از:
آیتاهللاحمدیشاهرودی
آیتاهللمنیرالخبّاز
حجتاالسالمخزائلی
حجتاالسالمقیومی

مباحثات * ویژهنامه ستون قم و نجف* آذر  * ۲۹رایگان * mobahesat.ir
دبیر  :علی اشرف فتحی  -نویسندگان :سید مرتضی ابطحی ،محسن طهماسبی
مجلهاینترنتیمباحثات،بههمتجمعیازطالبسطحودرسخارجحوزهعلمیهقمادارهمیشودوبهدنبالبررسیوتحلیلمسائل

مربوطبهحوزهعلمیهودنیایطلبگیاستومطالبآنبهصورتروزانهدراینترنتمنتشرمیشود.

درصورتتمایلبهارتباطبااینمجلهمیتوانید:




پیامخودراازطریقفرمتماسبامابررویوبسایتارسالکنیدmobahesat.ir/contact:



باشمارهتلفندفترتحریریهتماسبگیرید۳۱۰–۳۷۷۷۷۳۳۳ :

در این ویژهنامه میخوانید:
نگاهیبهزندگینامهمرحومآیتاهللالعظمیتبریزی؛


۳

گفتوگوباآیتاهللاحمدیشاهرودی

۷

استادِنجفیبهروایتدوتنازشاگردانقمی

۳۳

گفتوگوباآیتاهللسیدمنیرالخبّاز

۳۷

میرزابهروایتتصویر

۱۳

نگاهی به زندگینامه مرحوم آیت اهلل العظمی تبریزی؛

ستون نجف و قم

علیاشرففتحی

شیخ جواد رهبر سعادتی مشهور به میرزا جواد تبریزی از مراجع تقلید و فقهای شاخص نیم قرن اخیر حوزه علمیه قم
در سال  ۵۰۳۱در شهر تبریز به دنیا آمد .وی پس از آنکه تا سال دوم دبیرستان تحصیل کرد ،با وجود مخالفتهای
خانواده ،به حوزه علمیه طالبیه تبریز رفت و از سال  ۵۰۳۰رسما دروس طلبگی را آغاز نمود .همحجرهای وی در آن
مدرسه مرحوم عالمه محمد تقی جعفری بود.

آذرماه ۲۰۳۱

آذرماه

محرم و صفر ۲۳۰۱

 ۰۳صفحه
۰۳

رایگان

ویژهنامه ستون قم و نجف

بود،استفتائیاز آقاای خاویای دربااره
طهارتاهلکتابمیشود.بااینکه ناظار
ایشاناینبودهاستکهاهلکتاباحتیاطا
نجسهستند،امارجوعدراینمسئلهرابه
میرزاجوادتبریزیکهقائلبهپا

باودن

اهلکتاببودند،جایزمیدانند.البتهاصال
اینکهایشانمجتهدهستندبارهادرنجاف
برزبانآقایخوییجاریشدهبود ولای
اوپسازیکدورهتحصیلدرتبریزبهقم

قمحاضرمیشدوفااتاحاه

»ابوحسین «

همینکهیکمجتهددراحتیاطاتخودبه

رفتوپایدرسحضراتآیاات عاظاام

میخواند.ویدرنجفبیشازهماه از

مجتهددیگرارجاعبدهد،نشانازپذیر 

حجتوبروجردیحاضرشد.پیشارفات

محضراستادانیچون حضارات آیاات

مقامعلمیویدررتبهپسازخوددارد.

شیخجوادتبریزیدرایندورهبه حادی

عظامحاجسیدعبدالهادیشایارازی زاز

بودکهازسویمرحومآیتاهللالاعاظامای


شاگردانآخوندخراسانی)وخوییبهاره

بروجردی،ازممتحنانحوزهشد.امامیرزا

برد.مرحومآیتاهللالعظمی خاویای از

جوادتبریزیتنهابهحوزهقماکتفانکردو

مراجعتقلیدیاستکهنظرات فاقاهای،

درسال ۳۳۳۱قمرابهمقصدنجفتار 

اصولیورجالیاوپاای ااابات دروس

کرد.اینمسافرتباحمایتمالای حااج

خارجحوزههایشیعیدرچنددههاخیر

یعقوبایپکچیصورتگرفت.داستان از

بودهاست.میارزا جاواد تاباریازی باا

اینقراربودکهروزیدرجلاساه ای باا

اشکاالتخوبیکه در درس مارحاوم

حضورجمعیازطالبتبریزی و حااج

آیتاهللالعظمیخوییمی کارد ،خاو 

یعقوبایپکچیازتجارتبریازی ماقایام

درخشیدوازنزدیکانایشان شاد .ایان

تهران،بحثیفقهیمطرحشدکاه مایارزا

ارتباطبهقدریباالگرفتکاه مارحاوم

جوادتبریزیبحثرادسات گارفات و

تبریزیبههیأتاستفتایمرحومآیت اهلل

مسئلهرابهخوبیحلکرد.مرحوم حااج

العظمیخوییدعوتشد.ارتبااط ایان

یعقوبایپکچیبهعنوانتشویقازمرحوم

شاگردواستادبهگونهایوایقباود کاه

میرزاجوادخواستکهاگرحاجتای داری

مرحومآیتاهللالعظمیخوییدر ماوارد

بیانکن!میرزاجوادنیزبدونتاوجاه باه

متعددبهافرادیکهبرای اساتافاتاائاات

مسائلمادیتنهادرخواستکرد اسابااب

شرعیخدمت ایشاان مای رسایادناد،

سفربهعتباترابرایتحصیلایجادکنناد

میگفتند» :برواینمسائلرا از مایارزا

وباحمایتمالیویاینسافار صاورت

جوادسؤالکناگرقانعنشدیبهنزدمن

گرفت.مرحوممیرزایتبریزیهمیشه باه

برگرد«.

یاداینحمایتحاجیعقوببودوحاتای
درقمبرسرقبر ایشاان در قابارساتاان

نکتهجالبتوجهاینکهدر ساال ۳۳۰۱
وقتیمرحومآقایتبریزیبهقمبازگشتاه

آیتاهللالعظمیتبریزیپس از ارتاحاال
مرحومآیتاهللالعظمیحکیمدر ناجاف،
تدریسخارجخودرا آغااز ناماود .آن
مرحومتاسال۳۳۰۰شمسیکهبهصورت
اجباریایرانیهاازعراقشدند،به مادت
۱۰سالدرنجفماندامادر ایان ساال
ایشانبهقمبازگشت.آیتاهللالاعاظامای
تبریزیدرایراننیزباجدیتبهفعاالایات
عاالااماای خااود ادامااه داد .ایشااان در
وصیتنامهشاندربارهتوجهبهتاحاصایال
آوردهاند»:اینجانبدرطولدورانعمارم،
طلبهایبیشنبودمومانندیکطلبهجاوان
شبوروزدرامرتحصیلتال میکاردم
تابتوانمخدمتیناچیزداشتهباشمواااری
ازخودبرجایبگذارمتاطالبعزیاز از
آناستفادهکنند«.
دراارهمینتال هایشبانهروز ایشاان
بودکهدرس خاارج ایشاان یاکای از
شلوغتریندرسهایزمانخوددرقمبود.
البتهدرسخارجایشان اباتادا در حارم
حضرتمعصومهزس)آغازکردهوسپس
بهمسجدعشقعلیرفتند.پسازآنمدتای
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آذرماه ۲۰۳۱

آذرماه

محرم و صفر ۲۳۰۱

 ۰۳صفحه
۰۳

رایگان

ویژهنامه ستون قم و نجف

درحسینیهار تدریسراادامه دادناد و

میرزاجوادتبریزیدرفقهواصولکامال

ایشاندراستفادهاز وجوهاتشرعی نایاز

درسال۳۳۳۱درسایشانازحسینیهار 

بودامادرفتوادادنبسیارمحتاطباود و

دقتفراوانیمینمودوبرایاولینبار در

بهمسجداعظممنتقلشد.

خالفمشهور،فتوانمیداد.


قمتنهابهطالبیشهریهدادکاه مشا اول

روش تدریس

ایشاندرعلمرجالنیزخاباره باودناد.

آنگونهکهحجتاالسالموالمسالامایان
شیخحسنشوپایییاکای از شااگاردان
ایشان میگوید ایشاندرتادریاس خاود
اصلرابراختصارگذاشته و تافاصایال
مطلبرابهعهدهخودطلبهمیگذاشتاناد:
»بناىایشاندردرسبراینبود کاه باه
مطالباصلىواساسىبحث،اهتمام داده
شود.یعنىنکاتمهموکلایادى باحاث
عنوانشدهوتعمیقالزمدر آن صاورت
بگیردونکاتفرعىوجانباى باه فاهام
شاگردوتال اوسپردهشود.ازایان رو
درسهاىاستادچهدرفقهوچهدراصول
بیندوجهتتعمیقواختصاررا جاماع
کردهبود«.

میرزاجوادتوجهویژهایبهنقال ساناد
حدیثمینمودندو ماعاتاقاد باودناد
»خواندنسندروایاتباعث بارکات و
توفیقوآشناییبارجالوراویاناخاباار
میگردد« .ازهمینرودرتدریس،عالوه
برنقلسندبهبررسیتکتکرجالنیاز
میپرداختند.ایشانتصانیفابنغضائری
راقبولنداشتندومعتقدبودند»اینفارد
وکتابمنسوببهاومشکو است.باه
عالوهافرادیرا تضاعایاف کارده کاه
اشخاصمورداعتمادهستند«.
علم و اخالق
آیتاهللالعظمیتبریزیاگارچاه تاوجاه
ویژهایبهامورطالبنیزداشت اماا از

تحصیلبودندوشاغلنبودند.البتاه ایان
مسئلهباعثمخالفتهایبرخیطالب باا

ایشاننیزشدوحتیدرروزنامهجمهوری
اسالمیمقالهایباعنوان »قطعووصال «
علیهایشانمنتشرگشت.
جهاد اعتقادی
میرزاجوادتبریزیاگرچهفقیهواصاولای
بودامادرصحنهدفاعازاعتقاداتشایاعاه
کوتاهنیامدوساکتننشست.اهتمامایشان
بهاینمسئلهبهانادازه ای باود کاه در
وصیتنامهخودبهآناشارهمیکنند» :بار
تماممؤمنیناستکهباا دل و جاان از
مسلماتمذهبحقدفاعکردهوهیچگااه
اجازهندهندبعضیافرادباالقای شاباهاه،
عوامازمؤمنینرافریبدهند،بهویژه در
مسائلشعائرحسنیهزع)کهتشیعبهواسطه

ایشاندردرسفقهعالوهبرتوجهبهمنابع

توجهبهمردمعادینیزغافلنبود.ایشان

فقهیهمچون  »مادار  «»  ،حادائاق «،

کهدرنجفنیزازفعالیتهایتبالایا ای

»جواهر «» ،مصباحالفقیه «،بهطورعمده

دستنکشیدهبودتال پیگیاری بارای

نظراتدواستادبزرگشیعنای حضارات

شیعهکردناهالیکرکو وبرخیدیگار

آیاتعظامبروجردیوخوییرانیزمورد

ازمناطقعراقنمود.درایراننیزطاالب

نتیجهتال علمیایشانبرایحفظعقاید

توجهویژهقرارمیدادودراصولفقهنیاز

رابهاقامهعزاداریاهلبیتعصمات و

انتشارکتابهاییهمچون »انواراالهیة و

عالوهبرتوجهبهنظراتخویی ،ماباانای

توصیهمینمود.

طهارت

ظالماتالزهرازعلیهاسالم)«» ،شاعاائار

نایینی،آقاضیاءعراقیزاستادمرحومآقای
خویی)ومحققاصفهانیرانیاز ناقاد و
بررسیمی نمود.میرزاجاواد ماکاررا در
درسخودبهاهمیتاصولفقاه تاأکایاد
میورزیدومیگفت» :اصولالفقهمباانای
فقهاست «و »درسفقهبدوناصولالفقه
درسنیست.فقیهبایاد اصاول خاود را
محکموقویسازد.درغیرایان صاورت
فقیهبهحملشایعنمیباشاد « .اگار چاه

رو زندگیمیرزاجاواد تاباریازی از
جهتاخالقینیزبرایشاگردانش درس
آموزبود.ویزندگیسادهای داشات و
درعینحالبهطالبنیزتوجهخااصای
نشانمیداد.ایشاندرعینحال تاوجاه
خاصیبهتهجّدنشانمیدادوهار روز
برایعبادتباپایپیاده پایاش از انان
صبح درحرممطهرحضرتماعاصاوماه
زس)حاضرمیشد.


آنزندهاست.حفظشعائراهلبیتزعلیهم
السالم)برحقتشایاع اسات و در آن
کوتاهینکنید«.

الحسینیة «»،نفیالسهاو عان الانابای«،
» نصوحالصحیحةعالای االئاماة ااانای
عشریة«»،زیارتعاشورافوقالشبهات «
و… بودهاست.ایشانبههیچوجهدرقضیه
شهادتحضرتزهرازس)کوتاهنمیآماد
وحتیپسازآنکهمحمدحسینفضلاهلل
ازمراجعتقلیدفقیدلبنانتشکیکاتیرا در
جریانشهادتحضرتفاطمهزهرا زس)
واردکرد،آیتاهللالعظمیمیرزاجواد آقاا
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رایگان

۰۳

ویژهنامه ستون قم و نجف

تشییع کمنظیر

تبریزی باه شادت در
مقابلویموضعگایاری

آیتاهللالعظمیتباریازی

کردوفضایحوزه قام

درسیامآباان مااه ساال

علیهفضلاهللشدو تاا

۳۳۱۰پسازماههاتحمل

میرزازندهبودفضل اهلل

بیماریسرطاندرقم دار

ونزدیکانشنتوانستندبه

فانیراوداعگفت.پیاکار

ایرانبیاید.در جاریاان

ایشانباحضوربیساباقاه

اینموضعگیریشادیاد

روحانیونومردم عاادی

میرزاالبتهنزدیکانفضال

تشییع شاد و آیات اهلل

اهللنیزمخاالافات هاای

العظمیوحیدخراسانیبر

شدیدیعلیهمیرزااباراز

پیکرایشاناقااماه نامااز

داشتند.

کردندوپسازآن،پیکار

دربعدعملینیز ایشاان

ایشاندرحارم حضارت

فعالیتهایچشمگایاری

معصومهزس ) باه خاا 

رادر جاهات تارویا 

سپردهشد .آنمرحوم در

عازاداری فااطاامایاه و

آخرینتوصیههاای خاود


شهادتامامصادق زع)

نیزطالبراتشویاق باه

انجامدادندوشخصا در

تااقااوی و جاادیاات در

دستهعازاداری حااضار

تحصیلکردندودر ایان

میشدند.درپیتال های ایان مارجاع

فعالیتهای عام المنفعه

وصیتنامهخطاببهطالبحوزهچنایان

تقلیدشیعهبودکهعزاداریهایکامارنا 

آنمرحوماهتمامخاصیبهفعالیت هاای

بهطالبعزیزنصیحتمیکانام

آوردند»:

فاطمیهبهیکحرکتعمومی در کشاور

عامالمنفعهداشتوتوجهویژهایبهفقرا

کهباجدیتوتال تقوایالهیراپیشاه

تبدیلشدهاست.خصوصاکهمراجعدیگر

میکرد.عالوهبرکمکهاای شاخاصای

خودکنندودرامرتحصیلتال کنناد و

همچونحضراتآیاات عاظاام صاافای

ایشانکهمرتبابهفقراانجاممی شاد باه

هموارهرضایخداراماد ناظار داشاتاه

گلپایگانی،وحیدخراسانیومرحومفاضل

همتایشان درمانگاهتخصصی »بقیاةاهلل

باشند«.

لنکرانینیزدراینبرنامهشرکتمیکنناد.

االعظم «تأسیسشد .ایان درمااناگااه

البتهآنگونهکهفرزندآیت اهلل تاباریازی

تخصصیدرابتدایخیاباندورشاهار از

روایتمی کنددرابتادای ایان حارکات

خیابانهایاصلیشهرقمقرار گارفاتاه

مرحومتبریزیازجانببرخی گاروه هاا

استویکیازمراکزدرمانای مادرن و

بارای احایااای عاازاداری فااطاامایاه بااا

مجهزقممحسوبمی شاود .در حاال

بیمهریهاییروبهروباود اماا وی عازم

حاضراینمرکزعالوهبرآنکه پاذیارای

جزمیبرایانجاماینکارداشتوحاتای

متخصصیناسات ،باه صاورت ویاژه

درروزهایگرمتابستاندر دساتاه هاای

بخشهایرادیوگرافی،دناداناپازشاکای،

عزاداریفاطمیه باپایبرهنه حضورپایادا

شیمیدرمانی،سونوگرافی و… را نایاز

میکرد.


داراست.

منابع:
 سایترسمیمرحومآیتاهللالعاظامایتبریزی
کتاب »زندگینامهفقیهمقدسراحال«؛منتشرشدهدرسایت مادرساه مارحاوم
آیتاهللتبریزی.

یادفقیهیکهباتعطیلیماأناوس نشاد؛کیهانفرهنگی؛آنر،۳۳۱۰شامااره ،۱۷۷
ص.۳۱

6

آیت اهلل احمدی شاهرودی:

آیتاهلل تبریزی وجود ثانی و علم منفصل
آیتاهلل خوئی بود
گاهی اوقات ایشان این گونه فتواها را به من نشان می داد و می گفت» :دیدی؟! اینها مال بی سوادی و درس نخواندن
است «.اگر کسی طبق موازین فقهی حرفی می زد ،ایشان نمی گفت که با مذاق فقهی سازگار نیست .ولی اگر سیره
عقال به امری تعلق میگرفت که مبنای علمی نداشت ،ایشان نمیتوانست بپذیرد.

آذرماه ۲۰۳۱

آذرماه

محرم و صفر ۲۳۰۱

 ۰۳صفحه

رایگان

۰۳

ویژهنامه ستون قم و نجف

علیاشرففتحی:درهفتمیان ساالاگارد
رحلتشیخالفقهاءوالمجتهدین مارحاوم
آیتاهللالعظمیمیرزاجوادتبریزیبهسراغ
آیتاهللشیخعبداهللاحمدیشاهرودیکاه
یکیازشاخصترینشااگاردان مارحاوم
ماایاارزا بااوده اساات رفااتاایاام .ایشااان
طبق فهرستی کهدرسایترسمیوابساتاه
بهبیتآنمرجعفقیدمنتاشار شاده ،در
صدربرجستهترینشاگردان مایارزا زره)
قراردارد .بهنوشتهاین ساایات ،عاماده
استفتائاتمرحوممیرزاجوادتبریزی زره)
ازآقایاحمدیشاهرودیاست .گافاتاه
می شودکهمیرزاجواد تاباریازی ،آقاای
احمدیشاهرودیراازامیدهاای آیاناده
دانستهاند.ایان


حوزهوموردرجاءخودمی
مجتهد۰۳سالهشاهرودیحدود۳۳ساال
درجلساتدرسمیرزاشرکات کارده و
بیشاز۱۳سالجزوحواریونواصحااب

درابتداازشماومسؤولیناین ساایات

بزرگاننجفبهویژه مارحاوم آیات اهلل

خاصآنفقیهنامدارمعاصرباوده اسات.

تشکرمیکنمکهسعیداریدعلمارا باه

خوییسالهابهرهگرفته باودناد .رو 

گفتوگوباآیتاهللاحمدیشاهارودی از

فضالوطالبحوزهماعارفای کانایاد.

تدریسومبانیفکریواستداللی ایشاان

ممیزاتدرسمیرزازره)آغازشاد و باا

انشاءاهللعملوسیرهعلمیوتاقاوایای

متأارازکدامحوزهبود؟

بررسیتفاوتهایقمونجفدر ناحاوه

سلف،درسوبرنامهخلفباشد.
ایشانوقتیقصدتشرفازقمبهنجفرا

اجتهادوتدریسادامهیافت:
بندهدرسال۳۳۳۷واردحوزهعلمیهقام

داشتند،درقمکتابلماعاه را تادریاس

حضرت عالی از چه زمانی باا مارحاوم

شدمودراصاول فاقاه باه ماحاضار

میکردندوازنظردوستانشانمست نی از

آیت اهلل میرزا جواد تبریزی آشنا شدید و

آیتاهللالعظمیتبریازی مشارف شادم.

درسبودند.بعدازتشرفبهنجفحدود

چند سال شاگرد ایشان بودید؟

درسخارجاصولایشاندر آن زماان،

۱۰سالدرآنجاحضورداشتند و بادون

یکساعتبهغروبدرحسینایاه ار 

اغراقمیشودگفتشاالاوده فاکاری و

اعونباهللمنالشیطانالرجایام .بسام اهلل

برگزارمیشدوگاهیمواقع هام درس

انسجامنهنیایشانماتاأاار از مارحاوم

الرحمنالرحیم.والصلوةوالساالم عالای

ایشانتا ۰۰دقیقهبهطول مای کشایاد.

آیتاهللالعظمیخوییبود.اگرچهدردرس

خیرخلقهواشرفرسالاه ابایالاقااسام

بحثاصولایشاندرآنزمانبه »امربه

بزرگانقمهمشرکتکردهبودناد ،ولای

المصطفیمحمدوعلیاهلبیتهالطیابایان

شیءواقتضاینهیازضدآن «رسایاده

شیوهتدریسوفرمایشهایعلمیایشاان

الطاهرینالمعصومینواللعنالدائماألبدی

بود.بندهتاآخرینلحظاتحیاتشاندر

تا ۱۰درصدمتأارازمرحومآقایخاویای

علیأعدائهمأعداءاهللومخاالافایاهام و

سال ۳۳۱۰باایشانمراودهداشتام و از

زره)بود.

معاندیهمومنکریفضائلهمومناقباهام و

خدمتایشاناستفادهمیکردم.فقهایشان

والیتهمأجمعینمناالنإلی لاقااء یاوم

همابتدادرحسینیهار بودو پاس از

مرحومآیتاهللمیالنیدرباره آقاا سایاد

الدین.اللهمعجللولیکالفرج و ساهّال

افزایشتعدادشاگردانبهمسجد اعاظام

ابراهیمعلمالهدیتعبیریداشتندکهآقاای

مخرجهوارزقنارؤیتهواجعلنامناعواناه

منتقلشد.

علمالهدیعلممنفصلمناست.من هام
همیشهبهرفقایطلبهگفتهامکه مارحاوم

وانصارهوشیعتهوالذابّینعنه.اللهمالعن
اولظالمظلمحقمحمدوآلمحاماد و

ایشانهمازبزرگانقمهمچونمارحاوم

آقایتبریزیوجوداانیوعلممانافاصال

آخرتابعلهعلینلک.السالمعلایاک یاا

آیتاهللحاجات و مارحاوم آیات اهلل

مرحومآیتاهللخوییبود.نحوه ورود و

اباعبداهللالحسین.

بروجردیاستفادهکردهبودندو هام از

خروجایشانبهمطالبوتسلطواحااطاه
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ایشانبهمبانی،بسیارکم ناظایار باود و

بهکرّاتازمرحومآیات اهلل الاعاظامای

دچارضعفبودند،یک باار باا گاریاه

شیوههایعلمیقمرادربیاان ایشاان و

تبریزیشنیدمکهاگرکسیبیشتراصولی

می فرمودندکهدیشب اساتاادم مارحاوم

کتبایشانمشاهدهنکردهایم.البتاه عادم

باشدافقهدرفقاه اسات ،ایان حارف

آیتاهللخوییرادرخواب دیادم و باه

الوجدانالیدلّعلیعدمالوجود،ولی ماا

حسابیاست،منتهامعنایاصاولای ایان

ایشانعرضکردمکهمنکتابیدررجاال

کهخیلیخدمتایشانبودیمودرجلوت

نیستکهبهکبریاتاصولمسلطباشاد.

مینویسمولیغصهمیخورمکهنمیتوانم

وخلوتمحرماسرارایشانبودیم،تأااری

مثالکسیبداندکهاجتماعامرونهی در

داد،اماقمیهاا


هایاصولیاهمیتمی
دقت

ازایشاننسبتبهاساتیاد ماحاتارم قام

ترکیباتحادیمحالاستودرترکیاب

بهرجالونقلکلاماات و اساتایانااس

مشاهدهنکردیم.

انضمامیجایزاست،یامثالباداناد کاه

میپردازند.ازنظرمابهعنوانیکطالاباه

ویژگی هایی که برای قمیها از قابایال

استصحابدرشبهاتحکامایاه جااری

کوچک،بزرگانمدرسهومکتبنجفباا

نمیشودواینقبیلکبریاتراخوببلد

توجهبهنتیجهآن،درتربیتماجاتاهاد و

اهتمام خاص به روایات و رجال و برای

باشد،امادرتطبیقآنهامتبحرنبااشاد و

اصابهبهمطالب،اقویبودهاند.معماوال و

نجفی ها از قبیل اهتمام و اعتنا به اصاول

نداندکهاینترکیب،اتحادی اسات یاا

قریببهکلهممیشودگفتکهماراجاع

فقه و تأسیس اصل می شمارند ،از ناظار

انضمامی،چنینفردیرانمیتوان افاقاه

نجف،اعلمبودهاندودرشیاوه مادرساه

شما تا چه حد دقیاق اسات و ایان

دانست.اگرکسیدرکبریاتوص ریات

آخوندوآقاینائینیتربیتشده باودناد.

ویژگی ها در مرحوم میرزا چه باروز و

اصولیواردباشد،افقهاست.

پساگرمورداتفاقکلنبوده اناد ،ماورد

آنراتکمیلکنم.ایشانهام در خاواب
فرمودکهشماادامهبدهوچاپبکان کاه
خدابزرگاست.همانجا باا چشاماان
اشکباربهآقازادهشانآقا شایاخ جاعافار
فرمودندکهبرویدآنناوشاتاه هاا را از
روستایفردوبیاورید.
اینیکشیوهاستکاه باه رجاال هام
اهمیتمیدهد.یکشیوهدیگرهمشایاوه
آقایانقمیهاستکهبهنقلمطالبوتتباع

آنهامیپردازندوبهدقتهایاصولیباهاا
نمیدهند.البتههمهآقایانقمیهااینگوناه
نیستند.مثالمرحوم آیات اهلل دامااد باه

ظهوری داشت؟

اتفاقجُلّبودهاند.حتیحوزهقمنایاز از
درروایاتهمایشانمیفرماود کاه باه


برکاتوجودیمدرسهنجفبهرهمیبارده


منخدایناکردهقصدتنقیصبزرگاان و

جایتتبعدراقوالعلما،اگر باه فاهام

استوبزرگانتربیتشدهدرنجاف ،در

مراجعمحترمقمراندارموصارفاا یاک

فرمایشهایماعاصاومایان زع) وقات

قمنیزمحوریتداشتهاند.البتاه ایان باه

برداشتاستوممکناستدرستنباشد

بگذاریمانفعومصابتراست.البتهایان

معنایناادیاده گارفاتان بازرگاان قام

وغالباساتیدحوزهنظرمخالفبناده را

بدانمعنانیستکهحوزهنجفبهرجاال

اهللعلیهم)نیست.
زرحمة 


داشتهباشند،ولیاینکهدرشیوهتدریاس

اهمیتنمیدادهاست.بههرجهتباایاد

بایدکدامیکراانفعواصحدانست ،مان

برایفهمروایتبهرواتمسالاط باود.

مدرسه قم به شیوه کنونی آن از زماان

بهدوستانهمیشهعرضمیکنام کاه در

خودمرحوممیرزاهاماواره باه رجاال

حاج شیخ آغاز شده و یا آغازگر آن را

شیوهنجفیهاازقبیلمیرزاینائینای ،آقاا

اهمیتمیدادندودرکناردرس،روایات

باید آقای بروجردی بدانیم؟

ضیاءعراقی،آقایخوییوشاگردانایشان

کتباربعهرایاک باه یاک باررسای

مثلمرحوممیرزا،بیشتر باه دقات هاای

میکردندوطبقاترجالرامینوشتاناد.

تاجاییکهبنده اطاالع دارم ،از زماان

اصولیودقتدرروایتمیپردازند .مان

یادمهستکهدراواخرعمرشانکهچند

مرحومآیتاهللالعظمی باروجاردی باوده

سرطاندستوپاگیرشانشده باود و

است.حتیمرحومآیتاهللمحققدامادهم
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باتوجهبهتقریراتیکهازایشان باه جاا

دیگرجایمناقشهنباشد.اصالمطلب باا

بیندازد.معنایعرفیبهایننیست کاه از

هاراداشتهاند.


مانده،مشربنجفی

وجودآدمعجینمیشد.


عوامبپرسیم.اصالمرحوماستادمعروفبه

ویژگی های شیوه درسی مرحوم مایارزا

نکتهدیگررو درسیایشاناینبودکه

همینجهت،درسفقهایشانشلوغتربود.

جواد تبریزی را در چه نکاتی میدانید؟

اقوالرازیادطرحنمیکردندکهطلبهبین

درحالیکهمنهموارهبهایشاان عارض

اقوالگموگی شود.بیشتربه بایااناات

می کردمکهاگرفقهشما قاوی اسات و

یکیازمهمترینویژگی هاای درسای و

مرحومآقاینائینیومرحومآقایخویی

عظمتدارد،بهاینعلتاستکهاصاول

علمیایشان،استحضارواحااطاه ایشاان

زره)بسندهمیکردندوگهگاهی هام از

شماقویاست.درحالیکهعموما فاکار

نسبتبهمسائلفقهی،اصولیو رجاالای

مرحومآقاضیاءومرحومامام و حااج

میکردندفقطفقهایشانقویاستوایان

بود.مثالوقتیاجتماعامرونهیرا درس

شیخاصفهانیهمبهندرتنقلمی کارد.

یکیازاشتباهاتیاستکهدربااره ایشاان

میدادواشکالیدربارهاستصحاب کالای

منهمهمیشهبهطلبههاعرضمیکانام

میشد.دربارهشهرتهممعتقدبودندکاه

میشد،ایشانبهگونهایپاسخمیداد کاه

کهاستادخوب،استادینیستکههشات

گویاهمیندیشبدرباره »اساتاصاحااب

اساسااجماع،تحققخارجینداردچراکه

قولرابیانکند.چونممکناستبعداز

کلی «مطالعهکردهاند.یاعانای اصاال در

خیلیازفقهانظراتخاود را ماکاتاوب

فوتاوقولنهمهمبیاید.بلکهاساتاادی

نکردهاندویااگرمکتوبکردهاناد چااپ

جوابدادنناتواننمیماندندو ایان در

خوباستکهسهچهارقولرابگویدو

نشدهیاماندیدهایموبهدستمانرسیاده

شیوهتدریسخیلیمهماست.اینبااعاث

کاریکندکهخودطلبهبقایاه اقاوال را

وازبینرفتهاست،پسلبّهمهاجماعها

میشودکهطلبهبارغبتبیشتاری گاو 

مطرحوردکندتااگربعدازاستاد،قاول

بهشهرتبرمیگردد.اینکهگفتهمی شاود

بدهدودرتربیتطلبهخیلیمهام اسات.

جدیدیدرآمدچارچوبدردستشباشد

قمیهابهشهرتخیلیبهامیدهند،لزوماا

منکمترسراغدارمکهیکمرجعتقلیادی

وبتواندپاسخبگوید.بایدخطکشفاهام

اینطورنیست.من قامای هاای زیاادی

استفتارافیالمجلسجواببدهد.معماوال

مطالبرابهدستطلاباه داد و درس

می شناسمکهبرخاالف شاهارت فاتاوا

استفتارابههیئتاستفتاموکولمیکاناناد.


مرحومآقایتبریزیاینگونهبودوباعاد

میدهند.پسایندرستنیستکهبگوییم

امامرحوممیرزاپاکتاستفتاکهبازمیشد

ازپن سالمیشدمبانیورو استدالل

مرحوممیرزابهعرفوشاهارت اعاتاناا

فورادرهمانجا جاواب مای دادناد و

ونقدرادر کرد.

نمیکرد.


اینبودکهنوقعرفیخوبیدارناد و از

سرعتپاسخگوییشانبه اساتافاتاائاات
بی نظیربودونیازبهمطالعاه و باررسای

درسیکهاینگونهنباشدطلباه بااساواد

آیا ایشان در فقه و اصاول و رجاال،

مجددروایاتنداشتندواستحضارشانباه

تربیتنمیکند .نشااط عالامای درس

مطالبعالیبود.

مرحوممیرزابسیارزیادبودوخصاوصاا

متفردات و نوآوری داشتند؟

نکتهدومیکهسببموفقیات ایشاان در

قبلازمرجعیتشاناینه ّم و غا ّم در

بلهایشانفقطنقلکلماتنمیکرد.برخی

ایشانبسیارمحسوسبود.

تصورشانایناستکهایشانکلماتفقها

تربیتفضالواساتیدشدهبود،اینبودکه

راآنهمبهصورتبههمریخاتاه ناقال

واقعابرایطلبههاوقتمیگذاشت.بعداز

گفته میشود که نجفیها بار خاالف

میکردوهیچابتکارینداشت.ایشانمثاال

درسدرمنزلشانبهراحتیقابلدسترسی

قمی ها به شهرت و عرف بها نمی دهند.

دربحثحجیتقطع،بر خاالف هاماه

بودندوجوابطلبههارامیدادند.امتایااز

نگاه مرحوم میرزا به شهرت و عرف چه

اَعالممعتقدبهحجیتناتیقطعنبودند و

دیگرایشانبودکهوقتیطلباه ای ساؤال

بود؟

میگفتندکهقطعراشارع مای تاواناد از

میکرد،م زابهاموسؤالطلبهرامیفهمید

حجیتساقطکند.درتزاحمایشانمعتقاد

وحاشیهنمی رفت.نکتاه چاهاارم درس

اتفاقاایشاننسبتبهعرفخیلیماقایاد

بودکهمثالاهدایعضوحراماست،چاون

ایشاناینبودکهنکاتابهاموبزنگاههای

بودکهبایدظهورعرفی را از روایاات

طبقمبنایایشان،اگر بایان ماقادماه و

بحثدردستشانبود .الاباتاه بارخای

استخراجکرد.بارهامیفارماود ایاناکاه

نیالمقدمهتزاحمشودومقادماه ،دلایال

میگفتندکهایشانبیانشیوایای نادارناد،

میگویندظهورعرفیحجیتداردبهاین

لفظیداشتهباشد،اطالقآن در صاورت

ولیمناینراقبولندارم.ایشانگرههارا

معنینیستکهازبقالماحال ماعاناای

شک،مقدماستوتکلیاف نسابات باه

میدانستومقدماتالزمرابیانمیکردو

روایاترابپرسید.بلکهمرادایناستکه

نیالمقدمهساقطمیشود.همچنیندرقیام

بهقولخودشانطوریبیانمیکردند کاه

مجتهدبایدفهمعرفیخودرا باه کاار

اماراتومقامقطعموضوعینظرجدیدی
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داشتند.یاهمانندشیخمعتقدبودکهقاطاع

است« .اگرکسیطبقموازینفقهیحرفی

موضوعی،حجتبهمعنایاصولینیسات

میزد،ایشاننمیگفتکهبامذاقفقاهای

دوره مرجعیت ایشان (۵۰۳۰ – ۵۰۳۱

سازگارنیست.ولیاگرسیرهعقالبهامری

ظنراحجتبهمعنایاصولیمیدانسات

شمسی) مصادف با دوره ای شاد کاه

تعلقمیگرفتکهمبنایعلمی ناداشات،

کهبرخیمراجعبهشیخاشکالکرده اناد.

برخی قمی ها سعی داشتند فقه را باا

ایشاننمیتوانستبپذیرد.مثالاگرسایاره

درحکومتاماراتبراستصحاب،اماره و

افکار روز و نیازهای برخی طاباقاات

عقالزمانیبراینبودهکهزمینبهشاکال

استصحابراتعبداعلممای دانسات .در

مدرن تطبیق دهند .یاادم هسات کاه

مستطیلاست،اینبهخاطرمبنایعلامای

امضایسیرهعقالمیفرمودکهاگر دلایال

مرحوم میرزا درباره اینگونه تالش هاا

نبودهونمیشدازآنبهعنوانبنایعاقاال

امضااضیقازسیرهباشدوسایاره اوساع

می فرمودند که با مذاق فقهی ساازگاار

استفادهکرد.مثالوقتیگفاتاناد کاه زن

بلکهحجتبهمعنایمنطقیاسات ،ولای

باشد،درمازادآن،ازعدمردعنمای شاود
کشفامضاکرد.طبقهمینمبناباود کاه
تقلیدابتداییازمیتراجایزنمیدانسات.
دررجالمیفرماود کاه اگار کسای از
معاریفباشدوقدحیدربارهاونرسایاده
باشد،ولوبهسندضعیفباشد مای تاوان
روایتاوراپذیرفت.

نیست .مراد ایشان از »مذاق فقهی «چه
بود؟ این مذاق فاقاهای آیاا اماری
ضابطهمند بود یا سلیقهای؟
گاهیاوقاتایشاناینگونهفتواهارا باه

دادومیگافات» :دیادی؟!

مننشانمی
اینهامالبیسوادیو درس ناخاوانادن

میتواندقاضیبشود،ایشانناراحتشاد.
چونمیفرمودکهاصلاولیبرایناسات
کههیچکسحققضاوتنداردوحکمش
بردیگرینافذنیست.شما باایاد دلایال
شرعیبیاوریاد کاه زن از ایان اصال
استثناست.ولیاگرکسیطاباق ماوازیان
فقهیحرفیمیزدایشاننمیگفتکه باا
مذاقفقهیسازگارنیست.فقه و اصاول
ایشانکامالخطکشیشدهومنضبطبود و
برخالفقمیهاباه شادت قاائال باه
قاعدهمندبودناستنباطاتواساتادالل هاا
بودند،پسطبعاباحرفیکهطبقموازیان
فقهیواصولینباشدمشکلداشتند .ایان
حرفهایجدیدنتیجهعدمتسلطبهفاقاه
واصولاست.یکباربهآقاییگفتم کاه
ایناشکاالتوحرفهایشماراپایارزن
محلهممیتواندمطرحکند.البتهمماکان
استکسیطبقموازینفقهیبهیک رأی
شانبرسد،امااینخیلینادراست.حارف
بیاساسگفتناگربهمعنیحرفنوباشد،
سوادیمیتواندنواندیشتلقیشود!


هربی
ایشان جزو مراجعی بود که باه اباعااد
مناسکی دین اهمیت ویژه میدادند و باه
قول برخی جامعه شناسان ،آیین هایی مثل
فاطمیه را وارد مناسک دینی جااماعاه
کردند .این روحیه ایشان چه جایگااهای
در منظومه فکریشان داشت؟
ایشاننسبتبهساحت ماقادساه ائاماه
معصومینزعلیهمالسالم)وبیزارینسابات
بهدشمنانآنبزرگوارانوخصاوصاا باه
ساحتمقدسهحضرتزهرازس)تعصب
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عجیبیداشتند.درعزاداریو گاریاه باه

حیاتخودایندستهراهمدیدند .اگار

بهعنوانیکطلبهکوچکبایدعرضکنم

تعبیرمرحومآیتاهللبروجاردی ،روحایاه

دینقراراستپیشبرودبهکمکهمیان

سالپیشدغدغهای داشاتام

کهمناز۱۳

عوامانهایداشتند.به بااور مان ،خاطار

دستهجاتو عازاداری هااسات و باه

کهبهآقایانمراجعهم عارض کارده ام.

روشنفکرمآبیبرایمرجعیات از خاطار

بحثهایامثالماپیشنخواهاد رفات.

حوزهدوامتیازداشته؛یکیتقواوبی هاوا

وهابیتبیشتراست .مان وهاابایات را

بدونتوجهبهایناماور قاطاعاا ماورد

بودنطلبههاودیگریهمعلمایات .االن

بزرگترینخطربرایشیعهمیدانم ،ولای

بیمهریائمهزعلیهمالسالم)قرارخواهیم

متأسفانهافتعلمیحوزهبهجاییرسیاده

خطرروشنفکرمآبیبرخیآقایانحاوزوی

گرفت.

کهگاهیشرممیکنیمبگوییماین حاوزه

ازخطروهابیتهمبیشتراست.اعتقاادات

امامصادقزع)است.

نسبتبهائمهزع)کهدرسیرهسلفباوده

رابطه عاطفی ایشان با استادشان مرحوم

نبایدمخدو شود،چوندیگر از دیان

آیتاهلل خویی چگونه بود؟

گاهیمیبینیمکه طالاباه درس خاارج
نمیتواندمتنعربیرادرستبخاواناد و

چیزیباقینخواهدماند.یادمهسات کاه
درتابستانسال ۳۳۷۳یکباار خادمات

درهمانسفرمشهد،باناا شاد ماوقاع

ابتداییترینمطالبرادرسات تاوضایاح

ایشانبهمشهدرفتیمودرطاول مسایار،

بازگشتازمشهدبهگرگانبرویم.راننده

بدهد.اینواقعاجایتأسفداردکه چاه

مای داد و

خستهبودوشبکهدرراهبودیام ،مان

شدهکهماسرمایهپیشینیانخودرابه بااد

گریهمی کردو گااهای هام باه فاکار

کناررانندهبودمومرحومآقاهم پشات

دادهایم؟چرابایدطلبه هاا باا خاوانادن

فرومیرفت.بعدازشنیدنخبرتاخاریاب

سرنشستهبود.یادمهستایشانهار از

جزوههاوشروحفارسیبهنامارات بااال

قبورعسکریینزعلیهماالسالم) کاه ساوم

گاهیبهکتفمنمیزدومیفرمود کاه

دستپیداکنند؟چراگاهیببایانایام کاه

اسفند۳۳۱۷ودربحبوحهبیماری ایشاان

مبادابخوابید.صبحکهبهگرگانرسیدیم،

طالبممتازمادرابتداییتاریان مساائال

بودبااینکهسرطاان ایشاان را از پاای

همسایهدامادماخبردادکهآقایخویای

علمیمعطلمیمانند؟چراطرحسؤال باه


درآوردهبود،اماایشانباپای پایااده باه

ازدنیارفتهاست،وقتیخبروفاتآقاای

گونهایانجامنمیشودکهطلبههاتشاویاق

سمتحرمحرکتکاردناد و ماقاداری

خوییرابهایشانگفتم،فارماودناد کاه

شوندکهدردرساستادانخاوب حاوزه

توانستنددرآنزمستانسردبههماراه ماا

دیگردراینجانبایدبمانیموبایدحرکات

شرکتکنند؟بایدجامعاه مادرسایان و

پیادهرویکنند.


کنیم.درراهبهمنفرمودندکهخوابمن

شورایعالیومدیریتحوزهفکاری باه

تعبیرشد،چونمندر مشاهاد خاواب

حالایناوضاعبکنند.کثرت درس هاای

اعتراضایشانبهاعزامسربازروحانی یاا

دیدمکهدرجاییهستموسقفآنجابار

جنبیباعثشدهکهطلبههاازفقهواصول

حضوراهلسنتدرهیأترئیسهمجلاس

سرماخرابشدو مان باه زحامات

عقببمانندوحتیهماندروسجنبی را

همبههمیندلیلباود .حاتای در یاک

توانستمخودمرااززیرآوارنجاتدهام.

هممتوجهنشوند.اکثرمسئولینحاوزه از

جریان،رویتعصبیکهبهساحت ائاماه

ظاهرامرحومآقاخوابرادرابتدابهاین

رفقایمنهستندونظرمرامیدانند .مان

زع)داشتندتهدیدکردندکه ماالایاات را

تعبیرکردهبودکهممکن اسات در راه

حتیخدمتمقاممعظمرهبریهمعرض

تحریمخواهندکرد .باعاد از جساارت

گرگانبرایماتصادفیپیشبیایدو ماا

کردمکهبایدفکریبهحالاینوضعایات

فضلاهللهمایشانوآیتاهللالعظمیوحیاد

دچارگرفتاریشویمو ایشاان صادماه

کرد.چراروحانیونیکهبه دانشاگااه هاا

خیلیناراحتشدندوهمیان نااراحاتای

نبینند،برایهمینبودکهمدامبه کاتاف

میروندنمیتواننددانشجوهاا را جاذب

سببشدکهدیگراورابهایاران دعاوت

منمیزدندکهمباداکناررانندهبهخواب

کنند؟چرادرزمانسابق ،اماثاال اساتااد

نکنناد .آن وقات هاا ماا در گارگاان

بروم.امابعدازشنیدنخبرفاوت آقاای

مطهریهمین دانشاجاویاان را جاذب

نمیتوانستیمدرفاطمیهجمعیتراجاماع

خوییفرمودندکهتعبیار خاواب مان،

میکردند؟نمیشودگفتکهدانشجویانما

کنیمودستهعزاداریراهبیندازیام ،ولای

وفاتآقایخوییبودهاست.

لقمهحرامخوردهاندوحرفروحانیونرا

ایشاننوارروضهعربیگو

االنبحمداهللفراگیرشدهاست.یاا ماثاال

نمیپذیرند!اینهافرزندانماهستندوبایاد

آیتاهللالعظمیوحیدمیفرمودندکه یاک

به عنوان یکی از شاگردان بارجساتاه

آنهاراجذبکرد.بهعقال قااصار مان

باربهآقایتبریزیزن زدموگفتام کاه

مرحوم میرزا جواد تبریزی (ره) و یکی

میرسدکهامامزمانزع )ازحوزهگالیه

شهادتامامصادق زع) را هام دساتاه

از استادان برجسته حوزه چه توصیه ای

شدیدداردوبایدفکریکرد.

عزاداریراهبیندازیم و ایشاان خایالای

به اساتید و فضالی حوزه دارید؟

خوشحالبودکهآقایتبریازی در زماان
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ایندواستادحوزهعلامایاه قام کاه از
شاگردانآیتاهللتبریزینیزبودهاندوالبته
بهعنوانطیفنجفیاستادان حاوزه قام
شناختهنمیشوند،ضمنمقاایساه مایاان
رو فقهیمیرزاجوادتبریزیباا دیاگار
استادانوفقهایمعاصرقمازویژگیهاای
درسمیرزاسخنگفتند.
حجةاالسالموالمسلمینشیخحساناعالای
خزائلینجاف آباادی کاه  ۱۰ساال در
جلساتدرسمیرزاجواد تاباریازی در
حوزهعلمیهقمشرکتکردهوکتابینیزبا

عنوان »اینچنین باود اساتااد «دربااره
زندگینامهایناستادفقید تألیف کارده
است،درگفتوگوبامباحثاتگفت:

»ازهماننخستینایاممهاجرتاجابااری
آیتاهللالعظمیمیرزاجوادتبریزیبهقمدر
سال۳۳۰۰شمسیدرخدمتایشانباودم
ونزدیک ۱۰سالدردروسخارجفقه و
اصولایشاندرقمشرکتکاردم .ایشاان
یکیازفقهایمتواضعبودوخیالای زود

اوجگرفت«.

استادخزائلیکهیکیازممتحنینشفاهای
حوزهعلمیهقمواستادان دروس خاارج

قواعدحرفنمیزدند«.


نیزبهشمارمی رود،بااشاره باه تسالاط

میکردند.ایشاندرهرمسألهفقهای کاه

باالیمیرزاجوادتبریزیازایشانباعنوان

واردمیشدندبهقواعداصولیورجالای

»فقیهمستنبِاط «یااد کارده و گافات:

استادخزائلینجفآبادیبااشارهبهاینکاه

هماشارهمیکردند.شماهمینمکااساب

»آیتاهللخوییگفتهبودندکهمیرزاجاواد

آیتاهللتبریزیمقیدبودکهسندروایاترا

شیخرانگاهکنید.یابهتنبایاهاات بااب

تبریزیفاضلومجتهدمطالاق اسات« .

بررسیکند،گفت»:خواندنسندروایاات

معاطاتواستصحابنگاهکنیدکهشیاخ

برکتمیآوردوبهتقویتدرس کاماک

استادخزائلیبهپرکاری،حافظه قاوی و

چهکردهوچگونهآنها را باا مساائال

میکند.مندراین ۱۰سال نادیادم کاه

ارادتمیرزابهساحتمقدساهل بایات

اصولیوفقهیآمیختهکارده اسات .در

ایشانسندروایترانخواندو هامایاشاه

زع)اشارهکردوازاینعواملبه عاناوان

اصولنیزآقایتبریزیصاحبنظربودناد


میفرمودکهکاربکنیدتابهسند روایاات

دالیلموفقیتمیرزایادکرد.ایان اساتااد

وبدونصاحبنظار شادن در اصاول

مسلطشوید.یکیازدغدغههاای ایشاان

سطوحعالیحوزهعلمیهقمازاستحضاار

نمیشودفتواداد.بهقولمرحومآیت اهلل

نوشتنطبقاتالرجالبودوهمیشهنگاران

وتسلطمیرزاوقدرتتببین آن مارجاع

مشکینیکهسردرسمیفرمودندکهباید

بودندکهازدنیابروندوناتاواناناد آن را

فقیدبهعنوانویژگیهایبرجسته مایارزا
نامبردهوگفت» :منمکرردردرس باه
طلبههایجوانیادآورشده ام کاه باایاد
مسائلاصولیراموقعتدریس،برمساائال
فقهیتطبیقکردوآیتاهلل تاباریازی در
درسخودشانباه ایان شایاوه عامال

انسان»ابوالمبنا «شود.

تکمیلکنند«.

فتاواینابهجاییکهگاهیدرقام صاادر

اینشاگردمرحوممیرزاجوادتبریزی باه

میشود،نشانمیدهد کاه باایاد روی

نگاهمیرزابهروایاتاشارهکردهوگافات:

صاحبنظربودنومبناداشتان حسااس

»برداشتایشانازروایاتکامالسالام و

بود.آقایتبریزیبی حسااب و بادون

مبتنی بار نوق صاحایاح و فاارغ از
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شتابزدگیبود.ممکناستکسیاصاول

خو بیننبود،ولیبهمسائلفالاسافای

فیضیهونیزمدرسهآیتاهللالعظمیتبریزی

رابداندولینوقسالمیدربارداشات از

مرتبطبهاصولفقهتسلطداشت .ماثاال

بهتدریسسطوحعالیحوزویاشاتا اال

روایاتنداشتهباشد.فلذامیبینیمبارخای

دربارهبحثارادهکهآخونددر کافاایاه

دارد،دربارهاستاد میرزاجوادتبریزیبه

فتاوافاقدمبنایاصولیاستواین گاوناه

گفتهاست“ :قلم ایاناجاا رسایاد سار

مباحثاتگفت»:فقهمثلمومیدردستاان

فتوادادندرستنیست.البتهاینعنایترا

بشکست” دراینجابرخیمعتقادناد کاه

ایشانبود.ضمناینکهعقاباه داشات و

خداوندبههرکسیعطانمیکند«.


آخونددراینجاقائلبهجبرشده اسات.

تکیهگاهیمثلآیتاهللالعظمیخاویای در

امابهنظرمناینطورنیسات .مارحاوم

عقبهایشانقرارگرفتهبود«.

استادخزائلیبااشارهبهایناکاه آیات اهلل
تبریزیدربیانخودهمواره باه »ماذاق

شرع «اشارهمیکردند،گفت»:ماچنایان
دلیلینداریم،ولیمنباعاد از باررسای
متوجهشدمکهایشانایناصطاالح را از
استادشانآیتاهللخوییگرفته باودناد و
منظورشاناینبودکهبادرنظر گارفاتان
کلیتآیاتوروایاتمیتوانبهمساتادل
بودنیانبودنیکفتواپیبرد.مثالهمیان
فتوایمحارم باودن دخاتارخاواناده و
ممنوعیتازدواجباویازمصادیقفتاوایی
استکهبامذاقشرعنمیسازد،چرا کاه

آیتاهللتبریزیدراینجامیفارماود کاه
الزمهحرفآخوند“شبهجبار” اسات و
ایننشانمای داد

استادقیومیبااشارهبهآبشخورنابافکار
آیتاهللتبریزیومشوبنشدنآنباافکار

کهبهفلسفه هام
آشنایای الزم را
دارند.همچنیندر
فهمونقلکلمات
فلسافای دشاوار
ماارحااوم غااروی
اصفهانیو ناقاد
آنهانشانمای داد
کهباه فالاسافاه

محرمیتدرشرع،راهواسبابمشخصای

مسلطاست«.

بهآشناییایشانباآیاتوروایاتوتاریخ

استادخزائلیادامهداد»  :درتشییعجنازه

مطالبانتزاعیبااصولفقه و ماطاالاب

آقایتبریزیدیدمکهاساتاادم آیات اهلل

متعارفازدغدغههایآیتاهللتبریزیباود

انصاریشیرازینشستهوگریهمیکاناد.

ودرعینحال،ایشانمعتقدبودکاه هار

ایشانبعدهابهمنفرمودندکه مان در

کسینبایدفلسفهبخواند.غالبکسانیکه

درسلمعهآقایتبریزیدرمسجدنوقم

نهنیتانتزاعیفلسفیندارند،باخاوانادن

درزماان آقاای باروجاردی شارکات

فلسفهوعرفاناسالمیدرتعبداتشرعای

دارد.پساستداللبه»مذاقشرع «مستند
بود«.

حجةاالسالموالمسلمینخزائلیکهسالهاا
درمحضربزرگانمدرسهفقهیواصاولای
قمدرسخواندهاند،بهاعتاقااد و ارادت
آیتاهللتبریزیبهآیتاهللبروجردیاشااره

میکردم«.


تبریزیازآقایخوییبودهونکاءودقت

ایناستاددرسخارجدرباره جاایاگااه

کردهوگفتند» :عماده اساتافااده آقاای
نظرایشانازهمانابتداموردتوجه آقاای

فقهیآیتاهللتبریزیگفت»:ایشانیاک

حاشیهایگفت» :آمیختهنشدنفلسفاه و

زمختمیشوندورقتقلبخاود را از
دستمیدهندواینسباب اناحاراف و
رویگردانیازنقلیاتمیشود.به هامایان

سببایشانمایلنبودکهدرمادرساه ا 

خوییبودهاست.بااینحال سار درس،

فقیهکاملبود،بهگوناه ای کاه دربااره

گاهیمبانیآقایخوییرانقدمیکردندو

ایشانبرخیتعبیرمیکردند کاه ایشاان

درعینحال،احتارام ایشاان را حافاظ

جلددومآیتاهللخوییبود.اینبهخاطر

استادقیومیکهنازد بازرگاان شااخاص

میکردند.آیتاهللبروجردیهمایشاان را

قدرتاستنباطوممحضبودنایشاندر

دانشآموختهدوحوزهنجفوقام درس

قبولداشتندودرهمانزمانحضوراولیاه
آقایتبریزیدرقم،ایشانراباه عاناوان

فقاهتبود« .استادخزائلیدراداماه باه
»سریعالبکاءبودن «آیت اهلل تاباریازی

فلسفهوعرفانتدریسشود«.

خواندهونیزفارغالتحصیلعلوماجتماعای
ازدانشگاهعالمهطباطباییاست،درمقاام

اشارهکردوگفتکه ایشاان ماجالاس

مقایسهدومدرسهنجفوقمگفت» :ماا

کردهبودند«.

روضهراباهیچچیزمعاوضهنمیکرد.


قمی هاوآقایاننجفیدر یاک پاارادایام

ایناستادسطوحعالیحوزهعلمایاه قام

همچنین حجةاالسالموالمسلمیان شایاخ

دربارهنگاهمیرزابهفلسفهگفت» :ایشاان

حسنقیومی تهرانیازاساتیدبااسااباقاه

هرچندبهمدارسومکااتاب فالاسافای

حوزهعلمیهقمکهسالهاستدرمدرسه

یکیازممتحنینحوزهعلمیهقمانتاخااب

رشدکردهایموکتابهاییاکاساانای را
خواندهایم.حاجشیخعبدالکریم حاائاری
یزدی،آقایخوانساری،آقای حاجات و
آقایبروجردیهمگیدرسخواندهنجف
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هستند.اماچندویژگیسببشدهکهایان
تفاوتهاایجادشود.

ازنظرجامعهشناختیمیشودگافات کاه
زمانومحیطج رافیاییدرشکل گایاری
اینتفاوتهابیتأایرنبودهاست.زماان و
مکانسببشدکهقمیهادچارت ییاراتای
شوندواینت ییراتدر ناجاف شاکال
نگرفتهاست.البتاه مان قصاد قضااوت
ارزشیوارز گذاریندارموتاناهاا باه
دنبالگزار وضعیات ایان دو حاوزه
هستم.بعدازمشروطهوانقالباساالمای،
آدابوسننمادرگیریبیشتریبا غارب
پیداکردوگفتمانمارات یایار داد .ایان
ت ییرگفتمانبهت ییرگفتارهممنجرشدو
گوییازقمرفتوسادهگوییوبیاان

م لق
رواندردروسوآاارقمیهاپررنا  تار
شد.همچنینبعدازآقایبروجردی،توجه
بهمذاقعرفی در قام رواج یاافات و
فلسفهزداییازاصولفقهنیزجدیگرفتاه
شد.
اینچالشهادرنجفکمترایجادشاد و
متدهاواسلوبهاخیلیشکستهنشد،ولی
قمیهاپسازانقالبدچارتحولعظیمای
شدندوفتاوایشانوحتیغیرمقبولیکاه
شاهدبودهایم،هرچندباا دغادغاه حال

خواستهمردممتناسبنیست ،هارچاناد

کهآقایتبریزیالزمدیاد باه دیاگاران

معضلهاصادرشدهولیبهدلیال فاقادان

شایدبشودگفتکهباه دلایال هاماان

بفهماندکهمرجعیتبایدمانعاز باه بااد

گفتگوکاررابهافزایشاختالفاتکشاناده

مسائلیکهگفتهشد،ازایان ماناظار از

رفتندستاوردهایهزاروچندصدساالاه

وهمچنینغیرمستدلبیانشدهاسات .باا
اینحالآقایتبریزیتابعدلیلبودو باه
شهرتواجماعبهایزیادینمیدادو از
ایننظرتابعشیخانصاریبود.پاس مان

حوزهنجفجلوترافتادهاست«.

تشیعدرگردابنابخردانوجریانمرماوز

استادقیومیبااشارهبهاهتماام آیات اهلل

وهابیتشود.

تبریزیبهبرخیمناسکوشعائرشیاعای

ایشان،آیتاهللوحید ،مارحاوم آیات اهلل

گفت» :بخاشای از ایان مساألاه باه

فاضللنکرانیوآیتاهللصافی ضارورت

ویژگیهایفردیایشانوروحیات شاان

دیدندکهمانندمردمکوچهوخیابانبهراه

برمی گرددوبخشینیاز باه تاأاایارات

بیافتندتامانعازکمرن شدناینمساألاه

محیطیوتأایرگذاری اساتاادان ایشاان

شوند.بهنظراینجانببایدبررونق ایان

مربوطاست.البتههمهبزرگان باه ایان

سنتحسنهافزودهشود،چراکهباهمیان

اهللالعظمای مایارزا
اینشاگردمرحومآیت 

دادهاناد و در
مسائلوشعائراهمیتمی 

چیزهاستکهتشیعباقیماندهاست.تکیه

جوادتبریزیبااشارهبهاینکهمردماز ماا

همینقمماآیتاهللالعظمیمرعشینجفی

بربحثوحدتاسالمینبایاد مااناع از

انتظاردارندکهمشکالتآنهاراحلکنیام

وآیتاهللالعظمیگلپایگانیرادیدهایمکه

بیتوجهیبهاینمسائلشود«.


وفتاوایراهگشاصاادر کانایام ،افازود:

اعتنایویژهایبهاینشعائرداشت،امااز

»خروجیکنونیحوزهعلمیهقمباا ایان

جهتزمانیومکانیشرایطیایجادشاد

اصالتفکیکقمیونجفیرابهطورکامل
قبولندارموبهنظارم هار دو در یاک
پارادایمتعریفمیشوندوبهشدتدرهم
تنیدههستند«.
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منهج علمی آیتاهللالعظمی میرزا جواد تبریزی در گفتوگو با
آیت اهلل سید منیر الخبّاز

آیتاهلل تبریزی موهبت منحصر به فردی
در فهم عرفی روایات داشت
ویژگی مهم آقای تبریزی این بود که برای طلبهها وقت میگذاشتند و ارتباط با طالب را به جلاساات
درس محدود نمیکردند .لذا میتوانستید مشاهده کنید که به نسبت سایر استادان ،شاگردان ایشان رابطه
نزدیکتری با استاد خود داشتند و با ایشان مباحثه و مناقشه میکردند و این بحثها تا ظهر ادامه پیادا
میکرد.
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علیاشرف فتحی :آیتاهلل سید منیر بن
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مرحوم آیت اهلل العظمی خویی

ویژهنامه ستون قم و نجف

دارم ،ایشان بارها در منتقی األصول به
محاضرات نیز ارجاع دادهاند.

زقدسسرهالشریف)بودوازایننظربه

نمیگویمکهفقطبهمصباحاألصولارجاع

»و

سید صدر و

دو کتاب »مصباح األصول

دادهاند ،بلکه گفتم رو

»محاضرات فی  أصول الفقه »اکتفا

مرحومروحانیتمرکزبرمنقوالتکتبیاز

نمی کرد و به هر آنچه که آقای خویی

آقای خویی بود ،این بزرگواران تنها به

گفته بود توجه میکرد ،چرا که آقای

تقریرات اکتفا کرده و نظریات مرحوم

خویی دوره های مختلفی به تدریس

خوییراموردنقا قراردادهاند،اماشیخ

اصول پرداخته بود و نظرات و تقریرات

جواد تبریزی معتقد بود که نباید به

مختلفی از ایشان وجود داشت .مرحوم

مکتوبات اکتفا کرد ،چون در این صورت

شیخ جواد تبریزی به مجموعه این

نمی توانبهطرحجامعیازنظریاتآقای

نظرات توجه میکرد تا به تناسب هر

خویی رسید .مقررین تنها آن مطالبی را

مقامی،بهطرحآرایاستاد بپردازد.از

نقل کردهاند که خودشان از درس آقای

همین رو به کسانی که به آقای خویی

خوییفهمیدهاند.مثالآیتاهللروحانیدر

اشکالمیکردنداشکالمیکرد،مثالمن

منتقی األصول به درس های اولیه آقای

گاهی ایرادهای آیتاهلل سید محمدباقر

خویی که خود

شرکت داشته اشاره

حضرت استاد ،شما چند سال در درس

صدرویاآیتاهللسیدمحمدروحانیدر

می کند و یا بهمصباح ارجاع میدهد ،اما

منتقیاألصولبهنظراتآیتاهللخوییرا

شیخجوادتبریزیمعتقدبودکهبرایفهم

خارج مرحوم میرزا جواد تبریزی شرکت

نقل میکردم .ایشان میفرمود که این

مرادآقایخوییبایدهمهقرائنکالمآقای

کرده اید و مشخصات درس ایشان از نظر

آقایانتنهابهمصباحاألصولاکتفاکردهو

خوییرا درنظر بگیرد وسپس ایشان را

شما چه بود؟

سپس به آقای خویی ایراد گرفتهاند ،در

نقدکند.

سیدعلیسیستانیشمردهمیشود.ویدر
سن  ۳۳سالگی تقریرات درس خارج
اصول فقه آیتاهللالعظمی سیستانی را با
عنوان »الرافدفیعلماألصول »نوشتهکه

جزو مهمترین آاار علمی دوره معاصر
مکتب نجف است .همچنین وی جزو
حواریون آیت اهلل العظمی میرزا جواد
تبریزی و از اعضای هیئت استفتای وی
بوده است .با این مجتهد  ۰۳ساله عرب
دربارهممیزاتدرسمیرزاجوادتبریزیو
مشخصاتمدرسه نجف به زبان عربی به
گفتوگونشستیم:


بسم اهلل الرحمن الرحیم .من  ۳۱سال در
دروس خارج فقه و اصول حضرت
آیتاهللالعظمیتبریزیزقدسسرهالشریف)
در قم شرکت کردهام .درباره ویژگیهای
ممتازایشانبایدبگویمکهنخستینویژگی
درس ایشان ،تمرکز بر نکات مهم بحث
بود .ایشان وارد تفاصیلی که دخالت
مستقیم در محور بحث و نزاع نداشت
نمی شد .از همین رو به نقل اقوال و
نظریات اصلی اکتفا میکرد و فقط به
نکاتی میپرداخت که در نتیجه بحث از
حیث قبول یا رد یک نظریه نقش داشت.
ویژگی دوم ایشان این بود که ایشان ابتدا
نظرمختارخودرارادرابتدابیانمیکردو

حالیکهاینانصافنیستوبایدبههمه
آاارونظراتآقایخوییمراجعهکردو
همهسخنانایشاناحاطهداشتوآنهارا
با دقت در مقام مناسبشان مورد اشاره
قرار داد .به همین دلیل ،ایشان اشتیاق

یعنی معتقد هستید ایشان می فرمودند که
باید به یک نظام منسجم فکری درباره
آرای آقای خویی رسید و سپس ایشان را
نقد کرد؟

فراوانیبهتعمقودقتدرآرایآیتاهلل

بله .ایشان نسبت به آرای آقای حکیم و

خوییداشتوهمهتال خودرابهکار

آقایخوییچنینبرخوردمیکرد.


می بستکهکالماستاد آقایخوییرا
با دقت و عمق نقل کند تا مورد انتقاد
قرار گیرد .بنده به درس آیتاهللالعظمی
وحید خراسانی نیز رفته ام .ایشان نیز

درباره فقهایی مثل میرزای نائینی که
ایشان درس آنان را درک نکرده بود چه
روشی داشتند؟

معتقد بود که نظریات آقای خویی را

در نقل و نقد آرای محقق نائینی نیز به

نمی توان فقط از مصباح األصول یا

مطالبشفاهیکهخودشانازآقایخویی

محاضراتاستنتاجکرد.

شنیدهبودندهمتوجهمیکردندوآنهارا
نیز در نظر می گرفتند تا بتوانند

به براهین الزم برای اابات نظریه خود

برداشت من این بود که فرمودید

میپرداخت تا وجه مناقشه و نقد اقوال

مرحوم آیت اهلل روحانی تنها به نظریات

دیگرمشخصشود.سپسبهبرخیاقوال

آقای خویی در مصباح األصول تمرکز

دیگراشارهمیکردوآنهاراموردنقدقرار

کرده اند و به محاضرات اشاره

به ویژگی های درس میرزا جواد تبریزی

نداشته اند .ولی تا جایی که به خاطر

اشاره میکردید.

میداد.ویژگیسومدرسایشان،تمرکزبر

پیچیدگیهایآرایمیرزاینائینیرادر 
کنند.
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ویژگی چهارم درس مرحوم میرزا جواد

تتبع در آنها بهای بیشتری میدهند و در

مستحبیا روزهرمضان وروزه مستحب

تبریزی ،ایجاد ارتباط میان اصول با فقه

مقابل ،نجفی ها به اصول فقه و تأسیس

در این ماه قائل به معقول بودن ترتب

بود.بسیاریازاستادانحوزهاصولفقهرا

اصل عالقه دارند .این سخن چقدر

نبودند ،در حالی که آقای خویی قائل

بدون برقراری ارتباط با فقه تدریس

درست است؟

بودند اگر دلیل خاصی نداشته باشیم،

مثالهاییاشارهمیکنندکهفرضیاستو

اینمقایسهازنظرمندرستنیست.به

می کنند و اگر قرار باشد مثالی بزنند ،به
هیچ کاربرد و واقعیت خارجی در فقه
ندارد .به همین دلیل ،طلبه تنها به ارتباط
نظری میان فقه و اصول پی میبرد و
ارتباط واقعی و کاربردی میان آنها را
نمیآموزد.اماشیخجوادتبریزیبرایهر
مسئله اصولی ،یک فرع فقهی مرتبط را

نظرمن بایدگفته شودکه برخی فقهای
قمهمانندفقهاینجفهستند،مثالآقای
داماد زره) در قم طبق مدرسه نجف
اجتهادمیکردندودرنجفنیزچهبسا
فقهایی بوده باشند که مانند قمی ها
استنباط کنند و یا به رجال اهمیت

می شودقائلبهترتببود.دربابتقلیدو
درصورتمساویبودندرجهعلمیعلما
یاعدماحرازاعلمیت،آقایخوییقائلبه
احتیاط و اخذ به احوط اقوال بودند ،اما
آقایتبریزیقائلبهتخییربودند.همچنین
درصورتت ییرمرجعتقلید،آقایخویی
معتقدبودکهاگرتفاوتفتوادرفرائضو
ارکان باشد باید اعاده کند ،ولی آقای

بیشتریبدهند.

تبریزی قائل به إجزای مطلق و صحت

درسایشان انسان رابه شکل واضحی با

موقعیت میرزا جواد تبریزی را در

همهاعمالسابقبودند.

کاربردیکردنمسائلاصولیدرفقهانس

حوزه نجف چگونه ارزیابی میکنید؟

گویا بر خالف استادشان آقای خویی به

کفایةاألصول را مبنای درس خارج خود

من اکنون از فضای نجف اطالع زیادی

شهرت فتوایی اعتنای زیادی می کردند و

ندارم،امامیدانم کهشاگردانایشان در

از این نظر به آقای بروجردی نزدیک تر

قمبهآرایایشانبهایزیادیمیدهند.


بودند .درست است؟

مثال میزد و تطبیق میداد .از همین رو

می داد .ویژگی پنجم ایشان این بود که
قراردادهبود تاطلبهها بینمطلبی که در
دوره سطح آموخته اند با مطالب دوره
خارجارتباطبرقرارکنند.
ایشان جزو فقهایی بودند که هم در
جلسات درس مرحوم آیت اهلل العظمی
بروجردی و هم آیت اهلل العظمی خویی
شرکت کرده بودند .آیا از آقای
بروجردی هم تأثیر گرفته بودند؟
ندیدمکهجزدررجالازآقایبروجردی
تأایر گرفته باشند .در فقه و اصول کامال
تحتتأایرمکتبآقایخوییبودند.
یعنی به طبقه بندی مرحوم بروجردی در
رجال اعتقاد داشتند؟
بله .به طور واضحی به رو

ایشان در فقه و اصول چه متفردات و
نوآوریهایی داشتند؟
اغلب مبانی ایشان در تبعیت از مبانی

بله.
نگاه ایشان به عرف چگونه بود؟ آیا از
این نظر هم با آقای خویی تفاوت

مرحوم

آقای خویی بود ،اما نظرات مختلفی هم

بروجردیدررجالاشارهداشتندوبهآن

داشتند.مثالدرفقهمعتقدبودندکهابوت

استشهاد میکردند .میفرمودند که مقام

خمسدرسودمالی،ازبابشرکتدر

بله ایشان از نظر فهم عرفی نیز با آقای

علمی آقای بروجردی از میان تقریرات

مالیتبود،درحالیکهنظرآقایخویی

خوییفرقداشتند.ایشانموهبتمنحصر

درس ایشان شناخته نمیشود ،بلکه از

از باب شرکت در عین بود .بر این

بهفردیدرفهمعرفیازروایاتداشتند.

تعلیقه ایشان بر عروه میتوان به قوت

تفاوت دیدگاه ،امراتی مترتب است که

هنگام بحث درباره یک مسئله ،آن را از

علمیوبلندنظریایشاندرفقهپیبرد.

ایشان در تعلیقهشان بر منهاجالصالحین

فتاوای مشهور تفکیک میکرد و موضوع

اشاره کردهاند .یا اینکه معتقد بودند در

نزاع را فارغ از فتاوای فقها مورد بررسی

بابح وصوم،بینح واجبوح 

قرارمیداد.اینراهمنمیشوددررو 

اینکه برخی معتقدند در مدرسه قم به
عرف ،شهرت فتوایی ،رجال ،روایات و

داشتند؟
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۰۳

رانمیفهمم.

»تفویض »
یعنی نگران بودند که مردم دچار غلو
درباره ائمه (ع) شوند؟

شعائربود.ازنظرایشانبایدعلمابیشاز
همهبهشعائربپردازندوتأکیدبیشتریبر
اینامر داشته باشندتا رفتارهای مردم در
مسئله شعائر را تصحیح کنند و بدوین
وسیلهمانعازنشرافکارمنحرفشوند.

وبدونتکلفبودونصوصمتعارضرا

بله .میگفتند که باید مراد از تفویض

بدونهیچتکلفیوطبقفهمعرفیجمع

امورعالمبهائمهزع)روشنشود.بههر

می کرد.فقهدردستانایشانمثلخمیربود

حال،بعدازاینموضعگیریایشان،یکی

و به راحتی آن را در میکرد .شرح

ازعلمادردرسفرمودندکهتفویضاز

ایشان از روایات کامال با ظهورات آنها

مسلماتاست وقابل تردیدنیست .بعد

منطبق بود و سازگار با ظهور مجموعی

از این سخنرانی به محضر آقای تبریزی

بله .ایشان عالقه داشت که برای مدت

روایاتبود.چونهمهروایاتآنبابرا

رفتم،ایشانناراحتبودوفرمودکهمن

کوتاهیولویکسالیاچندماهبهنجف

بررسی میکرد .فهم او فهم عرفی محض

از انتقاد دیگران دلخور نمیشوم ،ولی

برودودرمسجدخضراءکهمحلتدریس

بودولذافقهایشانبههیچوجهبافلسفه

معتقدم که باید مطابق دلیل و روایات

استاد

آقای خویی بود ،تدریس کند.

ودقتعقلینامتعارفآمیختهنمیشد.در

صحیحهحرفزد.اگرسخنازتفویض

البته مسئله بازگشت خیلی جدی نبود و

نتیجه،فقهمتمحضوصِرفبودوهمانند

می گوییم ،باید مرادخود را روشن کنیم

صرفا یک عالقه قلبی بود ،یعنی تصمیم

فقه صاحب حدائق به مسائل فلسفی

تاامربرمردممشتبهنشودودچاراشتباه

جدی نگرفته بودند و بسترهای الزم هم

آمیختهنبود.

نشوند.بههرحال،ایشانبهمرتکزنهنی

فراهمنشد.

پس به روش فقهی صاحب عروه
نزدیکی بیشتری داشتند تا فقه مرحوم
نائینی؟
بله.

و نوق فقهی تمسک نمیکرد و معتقد
بودکهبایدمطابقدلیلسخنگفت.
آیا بین ایشان و آیت اهلل سیستانی که هر
دو بزرگوار از شاگردان برجسته آقای
بروجردی و آقای خویی بوده اند ،در

گفته می شود که در برابر برخی فتاوای

مبانی فقهی ،اصولی و رجالی تفاوت

شاذ که در دوره مرجعیت ایشان در

وجود دارد؟

حوزه قم صادر می شد ،می فرموده اند که
این فتاوا با مذاق فقهی سازگار نیست.
آیا این »مذاق فقهی »در روش و نگاه
ایشان ،یک امر ضابطهمند بود یا سلیقهای
و ذوقی؟
شیخ جواد تبریزی در مباحث خود به

اموریمثل»نوقفقهی»»،شمّالفقاهة »

و »فهمومرتکزنهنی »تمسکنمیکرد،
بلکه فقط به برهان اتکا داشت .همیشه
میفرمود که هیچ وقت نگویید که فالن

بعد از سقوط صدام ،شایع شد که ایشان
قصد دارند به نجف برگردند .این مسئله
چقدر جدی بود؟

چون مخاطبین اصلی سایت مباحثات،
استادان سطوح عالی حوزه هستند ،چه
توصیهای به مخاطبین محترم دارید؟
ویژگیمهمآقایتبریزیاینبودکهبرای
طلبههاوقتمیگذاشتندوارتباطباطالب
رابهجلساتدرسمحدودنمیکردند.لذا
میتوانستیدمشاهدهکنیدکهبهنسبتسایر

بله اختالف آشکاری وجود دارد .آقای

استادان،شاگردانایشانرابطه نزدیکتری

سیستانیتأایربیشتریازآقایبروجردی

با استاد خود داشتند و با ایشان مباحثه و

گرفتهاند و به منه ایشان نزدیکترند،

مناقشه میکردند و این بحثها تا ظهر

ولی آقای تبریزی به مدرسه نجف

ادامه پیدا می کرد .حتی وقتی برای

نزدیکتربودند.


استراحتبهفردومیرفتند،طلبههارابرای

از نظر شما ریشه تأکید و اهتمام ویژه
آیت اهلل تبریزی به شعائر شیعی در
چیست و این اهتمام در نظام فکری
ایشان چه جایگاهی داشت؟

مباحثهبهحضورمیپذیرفتندوطلبههارا
تشویق میکردند که مباحث علمی را در
قالبمقاله بنویسند.این روحیهسبب شد
کهشاگردانزیادیتربیتکنند.
بحمداهللشاگردانایشان درقماز استادان

مسئلهبافهممنسازگارنیست،بلکهبرای

از ایشان شنیدم که میفرمود در زمان

دیگربیشتراستوایننتیجه،عالقهایشان

ردآنمسئله،دلیلوبرهانبیاورید.بهیاد

زندگیشان در عراق ،شاهد بودند که

بهطالب و اهتمام جدی ایشان به مباحثه

دارم که یک بار در جلسه درس درباره

برخی مکاتب فکری مثل مارکسیسم و

باآنانبود.

برخیروحانیونیکهدرتلویزیونایراناز

سوسیالیسم بر مؤمنین و فرزندان آنها

»تفویض امور به ائمه زع) »سخن گفته

تأایر گذاشته بود و به اعتقاد ایشان ،این

بودند ،فرمودند که من مراد از این

مسئله نتیجه عدم اهتمام جدی علما به
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گزارشی تصویری از زندگی مرحوم آیت اهلل العظمی تبریزی (ره)

میرزا به روایت تصویر
مرحوم آیت اهلل العظمی میرزا جواد تبریزی در سال  ۵۰۳۱هجری شمسی در محله منجم باشی تبریاز
متولد شدند و عمر بابرکت خود را صرف پیشبرد علوم حوزوی و فقه اهل بیت کارده ،شااگاردان
بسیاری را تقدیم جامعه علمی حوزوی نمودند .این گزارش تصویری ،روایتی است گاذرا دربااره
بخشهایی از زندگی ایشان.
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