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 ستون نجف و قم
 نامه مرحوم آیت اهلل العظمی تبریزی؛  نگاهی به زندگی

شیخ جواد رهبر سعادتی مشهور به میرزا جواد تبریزی از مراجع تقلید و فقهای شاخص نیم قرن اخیر حوزه علمیه قم 

های  در شهر تبریز به دنیا آمد. وی پس از آنکه تا سال دوم دبیرستان تحصیل کرد، با وجود مخالفت ۵۰۳۱در سال 

ای وی در آن  حجره رسما دروس طلبگی را آغاز نمود. هم ۵۰۳۰خانواده، به حوزه علمیه طالبیه تبریز رفت و از سال 

 مدرسه مرحوم عالمه محمد تقی جعفری بود. 

 سیدمرتضیابطحی



 

 آذرماه ۰۳

  4 نامه ستون قم و نجف ویژه    رایگان     صفحه  ۰۳   ۲۳۰۱محرم و صفر        ۲۰۳۱آذرماه 

اوپسازیکدورهتحصیلدرتبریزبهقم

عاظاام رفتوپایدرسحضراتآیاات

حجتوبروجردیحاضرشد.پیشارفات

حادی شیخجوادتبریزیدرایندورهبه

اهللالاعاظامایبودکهازسویمرحومآیت

بروجردی،ازممتحنانحوزهشد.امامیرزا

جوادتبریزیتنهابهحوزهقماکتفانکردو

قمرابهمقصدنجفتار ۳۳۳۱درسال

حااج کرد.اینمسافرتباحمایتمالای

از یعقوبایپکچیصورتگرفت.داستان

باااینقراربودکهروزیدرجلاساه ای

حااج و حضورجمعیازطالبتبریزی

ماقایام یعقوبایپکچیازتجارتبریازی

مایارزا تهران،بحثیفقهیمطرحشدکاه

و گارفات جوادتبریزیبحثرادسات

حااج مسئلهرابهخوبیحلکرد.مرحوم

یعقوبایپکچیبهعنوانتشویقازمرحوم

داری میرزاجوادخواستکهاگرحاجتای

باه بیانکن!میرزاجوادنیزبدونتاوجاه

اسابااب مسائلمادیتنهادرخواستکرد

سفربهعتباترابرایتحصیلایجادکنناد

صاورت وباحمایتمالیویاینسافار

باه گرفت.مرحوممیرزایتبریزیهمیشه

یاداینحمایتحاجیعقوببودوحاتای

قابارساتاان در ایشاان درقمبرسرقبر

شدوفااتاحاهقمحاضرمی »ابوحسین«

ازمی خواند.ویدرنجفبیشازهماه

آیاات حضارات محضراستادانیچون

زاز عظامحاجسیدعبدالهادیشایارازی

شاگردانآخوندخراسانی(وخوییبهاره

ازبرد.مرحومآیت خاویای اهللالعظمی

فاقاهای، مراجعتقلیدیاستکهنظرات

دروس ااابات اصولیورجالیاوپاای

هایشیعیدرچنددههاخیرخارجحوزه

باا تاباریازی جاواد بودهاست.میارزا

مارحاوم درس در اشکاالتخوبیکه

خاو اهللالعظمیخوییمیآیت کارد،

ایان شاد. درخشیدوازنزدیکانایشان

مارحاوم ارتباطبهقدریباالگرفتکاه

اهللتبریزیبههیأتاستفتایمرحومآیت

ایان العظمیخوییدعوتشد.ارتبااط

کاهشاگردواستادبهگونه ایوایقباود

ماواردمرحومآیت اهللالعظمیخوییدر

اساتافاتاائاات متعددبهافرادیکهبرای

مای ایشاان رسایادناد،شرعیخدمت

مایارزا«گفتند:می از برواینمسائلرا

جوادسؤالکناگرقانعنشدیبهنزدمن

 »برگرد.

 ساال ۳۳۰۱نکتهجالبتوجهاینکهدر

وقتیمرحومآقایتبریزیبهقمبازگشتاه

دربااره خاویای آقاای بود،استفتائیاز

ناظارطهارتاهلکتابمی شود.بااینکه

ایشاناینبودهاستکهاهلکتاباحتیاطا

نجسهستند،امارجوعدراینمسئلهرابه

باودن میرزاجوادتبریزیکهقائلبهپا 

دانند.البتهاصالاهلکتاببودند،جایزمی

اینکهایشانمجتهدهستندبارهادرنجاف

ولای برزبانآقایخوییجاریشدهبود

همینکهیکمجتهددراحتیاطاتخودبه

مجتهددیگرارجاعبدهد،نشانازپذیر 

 مقامعلمیویدررتبهپسازخوددارد.

ارتاحاالآیت از اهللالعظمیتبریزیپس

ناجاف،مرحومآیت اهللالعظمیحکیمدر

آن ناماود. آغااز تدریسخارجخودرا

شمسیکهبهصورت۳۳۰۰مرحومتاسال

مادتاجباریایرانی هاازعراقشدند،به

ساال۱۰ ایان سالدرنجفماندامادر

ایشانبهقمبازگشت.آیتاهللالاعاظامای

تبریزیدرایراننیزباجدیتبهفعاالایات

در ایشااان داد. ادامااه خااود عاالااماای

شاندربارهتوجهبهتاحاصایالنامهوصیت

اینجانبدرطولدورانعمارم،«اند:آورده

ایبیشنبودمومانندیکطلبهجاوانطلبه

کاردمشبوروزدرامرتحصیلتال می

تابتوانمخدمتیناچیزداشتهباشمواااری

از ازخودبرجایبگذارمتاطالبعزیاز

 »آناستفادهکنند.

ایشااندراارهمینتال  هایشبانهروز

از یاکای ایشاان خاارج بودکهدرس

هایزمانخوددرقمبود.تریندرسشلوغ

حارم در اباتادا البتهدرسخارجایشان

حضرتمعصومهزس(آغازکردهوسپس

بهمسجدعشقعلیرفتند.پسازآنمدتای



 

 آذرماه ۰۳

  5 نامه ستون قم و نجف ویژه    رایگان     صفحه  ۰۳   ۲۳۰۱محرم و صفر        ۲۰۳۱آذرماه 

و دادناد درحسینیهار تدریسراادامه

درسایشانازحسینیهار ۳۳۳۱درسال

 بهمسجداعظممنتقلشد.

 روش تدریس

گونهکهحجتاالسالموالمسالامایانآن

شااگاردان از شیخحسنشوپایییاکای

خاود گویدمی ایشان ایشاندرتادریاس

تافاصایال و اصلرابراختصارگذاشته

گذاشتاناد:مطلبرابهعهدهخودطلبهمی

باه« کاه بناىایشاندردرسبراینبود

داده مطالباصلىواساسىبحث،اهتمام

باحاث شود.یعنىنکاتمهموکلایادى

صاورت آن عنوانشدهوتعمیقالزمدر

فاهام باه بگیردونکاتفرعىوجانباى

رو شاگردوتال اوسپردهشود.ازایان

هاىاستادچهدرفقهوچهدراصولدرس

جاماع بیندوجهتتعمیقواختصاررا

 »کردهبود.

ایشاندردرسفقهعالوهبرتوجهبهمنابع

 »مادار «فقهیهمچون ،»حادائاق«،

،بهطورعمده»مصباحالفقیه«،»جواهر«

حضارات نظراتدواستادبزرگشیعنای

آیاتعظامبروجردیوخوییرانیزمورد

دادودراصولفقهنیازتوجهویژهقرارمی

ماباانای عالوهبرتوجهبهنظراتخویی،

نایینی،آقاضیاءعراقیزاستادمرحومآقای

و ناقاد خویی(ومحققاصفهانیرانیاز

دربررسیمی ماکاررا نمود.میرزاجاواد

تاأکایاد درسخودبهاهمیتاصولفقاه

اصولالفقهمباانای«گفت:ورزیدومیمی

درسفقهبدوناصولالفقه«و »فقهاست

را خاود اصاول درسنیست.فقیهبایاد

صاورتمحکموقویسازد.درغیرایان

چاه »باشاد.فقیهبهحملشایعنمی اگار

میرزاجوادتبریزیدرفقهواصولکامال

و بودامادرفتوادادنبسیارمحتاطباود

 داد.خالفمشهور،فتوانمی

باودناد. ایشاندرعلمرجالنیزخاباره

سانادمیرزاجوادتوجهویژه ایبهنقال

باودنادحدیثمی ماعاتاقاد نمودندو

و« بارکات خواندنسندروایاتباعث

توفیقوآشناییبارجالوراویاناخاباار

ازهمینرودرتدریس،عالوه »گردد.می

برنقلسندبهبررسیتکتکرجالنیاز

پرداختند.ایشانتصانیفابنغضائریمی

اینفارد«راقبولنداشتندومعتقدبودند

وکتابمنسوببهاومشکو است.باه

کاه کارده تضاعایاف عالوهافرادیرا

 »اشخاصمورداعتمادهستند.

 علم و اخالق

تاوجاهآیت اهللالعظمیتبریزیاگارچاه

ازویژه اماا ایبهامورطالبنیزداشت

توجهبهمردمعادینیزغافلنبود.ایشان

هایتبالایا ایکهدرنجفنیزازفعالیت

بارای دستنکشیدهبودتال پیگیاری

شیعهکردناهالیکرکو وبرخیدیگار

ازمناطقعراقنمود.درایراننیزطاالب

و رابهاقامهعزاداریاهلبیتعصمات

 نمود.توصیهمی طهارت

از تاباریازی رو زندگیمیرزاجاواد

درس جهتاخالقینیزبرایشاگردانش

وآموزبود.ویزندگیساده داشات ای

درعینحالبهطالبنیزتوجهخااصای

تاوجاهنشانمی داد.ایشاندرعینحال

روزخاصیبهتهجّدنشانمی دادوهار

انان برایعبادتباپایپیاده از پایاش

درحرممطهرحضرتماعاصاوماه صبح

 شد.زس(حاضرمی

نایاز وجوهاتشرعی ایشاندراستفادهاز

دردقتفراوانیمی نمودوبرایاولینبار

مشا اول قمتنهابهطالبیشهریهدادکاه

ایان تحصیلبودندوشاغلنبودند.البتاه

باامسئلهباعثمخالفت هایبرخیطالب

ایشاننیزشدوحتیدرروزنامهجمهوری

 »قطعووصال«ایباعنواناسالمیمقاله

 علیهایشانمنتشرگشت.

 جهاد اعتقادی

میرزاجوادتبریزیاگرچهفقیهواصاولای

بودامادرصحنهدفاعازاعتقاداتشایاعاه

کوتاهنیامدوساکتننشست.اهتمامایشان

دربهاینمسئلهبهانادازه کاه باود ای

بار«کنند:نامهخودبهآناشارهمیوصیت

از جاان و دل تماممؤمنیناستکهباا

گااهمسلماتمذهبحقدفاعکردهوهیچ

شاباهاه، اجازهندهندبعضیافرادباالقای

در عوامازمؤمنینرافریبدهند،بهویژه

مسائلشعائرحسنیهزع(کهتشیعبهواسطه

آنزندهاست.حفظشعائراهلبیتزعلیهم

آن در و اسات السالم(برحقتشایاع

 »کوتاهینکنید.

نتیجهتال علمیایشانبرایحفظعقاید

و«هاییهمچونانتشارکتاب انواراالهیة

»ظالماتالزهرازعلیهاسالم( شاعاائار«،

الانابای«،»الحسینیة عان ،»نفیالسهاو

ااانای« االئاماة نصوحالصحیحةعالای

 »زیارتعاشورافوقالشبهات«،»عشریة

وجهدرقضیهبودهاست.ایشانبههیچ…و

آمادشهادتحضرتزهرازس(کوتاهنمی

وحتیپسازآنکهمحمدحسینفضلاهلل

در ازمراجعتقلیدفقیدلبنانتشکیکاتیرا

زس( جریانشهادتحضرتفاطمهزهرا

آقااواردکرد،آیت اهللالعظمیمیرزاجواد



 

 آذرماه ۰۳

  6 نامه ستون قم و نجف ویژه    رایگان     صفحه  ۰۳   ۲۳۰۱محرم و صفر        ۲۰۳۱آذرماه 

در شادت باه تبریزی

مقابلویموضعگایاری

قام کردوفضایحوزه

تاا علیهفضلاهللشدو

اهلل میرزازندهبودفضل

ونزدیکانشنتوانستندبه

جاریاان در ایرانبیاید.

گیریشادیاداینموضع

میرزاالبتهنزدیکانفضال

هاایاهللنیزمخاالافات

اباراز شدیدیعلیهمیرزا

 داشتند.

ایشاان دربعدعملینیز

هایچشمگایاریفعالیت

تارویا  جاهات رادر

و فااطاامایاه عازاداری

زع( شهادتامامصادق

در انجامدادندوشخصا

حااضار دستهعازاداری

مارجاعشدند.درپیتال می ایان های

هایکامارنا تقلیدشیعهبودکهعزاداری

کشاور در فاطمیهبهیکحرکتعمومی

تبدیلشدهاست.خصوصاکهمراجعدیگر

صاافای عاظاام همچونحضراتآیاات

گلپایگانی،وحیدخراسانیومرحومفاضل

کنناد.لنکرانینیزدراینبرنامهشرکتمی

تاباریازیگونهکهفرزندآیتالبتهآن اهلل

حارکاتروایتمی ایان کنددرابتادای

گاروه هاامرحومتبریزیازجانببرخی

فااطاامایااه عاازاداری احایااای بااا بارای

عازم روباودهاییروبهمهریبی وی اماا

جزمیبرایانجاماینکارداشتوحاتای

دساتاه هاایدرروزهایگرمتابستاندر

حضورپایادا باپایبرهنه عزاداریفاطمیه

 کرد.می

 های عام المنفعه فعالیت

هاایآنمرحوماهتمامخاصیبهفعالیت

ایبهفقراعامالمنفعهداشتوتوجهویژه

شاخاصایکرد.عالوهبرکمکمی هاای

باهایشانکهمرتبابهفقراانجاممی شاد

بقیاةاهلل«درمانگاهتخصصی همتایشان

»االعظم درمااناگااه  ایان تأسیسشد.

از تخصصیدرابتدایخیاباندورشاهار

گارفاتاهخیابان هایاصلیشهرقمقرار

و مادرن استویکیازمراکزدرمانای

حاالمجهزقممحسوبمی در شاود.

پاذیارای حاضراینمرکزعالوهبرآنکه

ویاژه صاورت باه متخصصیناسات،

هایرادیوگرافی،دناداناپازشاکای،بخش

و نایاز…شیمیدرمانی،سونوگرافی را

 داراست.

 نظیر تشییع کم

آیتاهللالعظمیتباریازی

ساالامآبااندرسی مااه

هاتحملپسازماه۳۳۱۰

دار بیماریسرطاندرقم

فانیراوداعگفت.پیاکار

ساباقاهایشانباحضوربی

عاادی روحانیونومردم

آیات و شاد اهللتشییع

العظمیوحیدخراسانیبر

نامااز پیکرایشاناقااماه

کردندوپسازآن،پیکار

حضارت ایشاندرحارم

خاا  معصومهزس( باه

در سپردهشد. آنمرحوم

خاودآخرینتوصیه هاای

باه تشویاق نیزطالبرا

در جاادیاات و تااقااوی

ایان تحصیلکردندودر

نامهخطاببهطالبحوزهچنایانوصیت

کانامبهطالبعزیزنصیحتمی«آوردند:

کهباجدیتوتال تقوایالهیراپیشاه

و خودکنندودرامرتحصیلتال کنناد

داشاتاه ناظار هموارهرضایخداراماد

 »باشند.

 منابع:

اهللالعاظامایسایترسمیمرحومآیت -
 تبریزی

؛»نامهفقیهمقدسراحالزندگی«کتاب-
مارحاوم مادرساه منتشرشدهدرسایت

 اهللتبریزی.آیت

نشاد؛- یادفقیهیکهباتعطیلیماأناوس
۳۳۱۰کیهانفرهنگی؛آنر ،۱۷۷،شامااره

 .۳۱ص

 



 

 

سوادی و درس نخواندن      دیدی؟! اینها مال بی   «گفت:    داد و می    گونه فتواها را به من نشان می        گاهی اوقات ایشان این   

گفت که با مذاق فقهی سازگار نیست. ولی اگر سیره             زد، ایشان نمی    اگر کسی طبق موازین فقهی حرفی می         »است.

 توانست بپذیرد.  گرفت که مبنای علمی نداشت، ایشان نمی عقال به امری تعلق می

 شاهرودی:  آیت اهلل احمدی

اهلل تبریزی وجود ثانی و علم منفصل  آیت

 اهلل خوئی بود آیت
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ساالاگارد علیاشرففتحی:درهفتمیان

مارحاومرحلتشیخ الفقهاءوالمجتهدین
العظمیمیرزاجوادتبریزیبهسراغاهللآیت

اهللشیخعبداهللاحمدیشاهرودیکاهآیت
مارحاومیکیازشاخص ترینشااگاردان

ایشااان رفااتاایاام. اساات بااوده ماایاارزا

کهدرسایترسمیوابساتاه فهرستی طبق

در شاده، بهبیتآنمرجعفقیدمنتاشار

زره(صدربرجسته مایارزا ترینشاگردان
عاماده قراردارد. ساایات، بهنوشتهاین

زره( استفتائاتمرحوممیرزاجوادتبریزی

گافاتاه ازآقایاحمدیشاهرودیاست.
آقاایمی تاباریازی، شودکهمیرزاجواد

آیاناده ازامیدهاای احمدیشاهرودیرا

اند.ایاندانستهحوزهوموردرجاءخودمی
ساال۳۳سالهشاهرودیحدود۰۳مجتهد

و کارده درجلساتدرسمیرزاشرکات
سالجزوحواریونواصحااب۱۳بیشاز

اسات. خاصآنفقیهنامدارمعاصرباوده

ازوگوباآیتگفت اهللاحمدیشاهارودی
باا و ممیزاتدرسمیرزازره(آغازشاد

ناحاوهبررسیتفاوت هایقمونجفدر
 اجتهادوتدریسادامهیافت:

عالی از چه زمانی باا مارحاوم       حضرت

اهلل میرزا جواد تبریزی آشنا شدید و  آیت

 چند سال شاگرد ایشان بودید؟

اهلل بسام اعونباهللمنالشیطانالرجایام.

عالای الرحمنالرحیم.والصلوةوالساالم

ابای الاقااسامخیرخلقهواشرفرسالاه

المصطفیمحمدوعلیاهلبیتهالطیابایان

الطاهرینالمعصومینواللعنالدائماألبدی

و علیأعدائهمأعداءاهللومخاالافایاهام

و معاندیهمومنکریفضائلهمومناقباهام

یاوم لاقااء والیتهمأجمعینمناالنإلی

ساهّال و الدین.اللهمعجللولیکالفرج

مخرجهوارزقنارؤیتهواجعلنامناعواناه

وانصارهوشیعتهوالذابّینعنه.اللهمالعن

و اولظالمظلمحقمحمدوآلمحاماد

یاا آخرتابعلهعلینلک.السالمعلایاک

 اباعبداهللالحسین.

ساایات درابتداازشماومسؤولیناین

باهتشکرمی کنمکهسعیداریدعلمارا

کانایاد. فضالوطالبحوزهماعارفای

شاءاهللعملوسیرهعلمیوتاقاوایایان

 سلف،درسوبرنامهخلفباشد.

واردحوزهعلمیهقام۳۳۳۷بندهدرسال

ماحاضار باه فاقاه شدمودراصاول

شادم.اهللآیت مشارف العظمیتبریازی

زماان، آن درسخارجاصولایشاندر

ار  یکساعتبهغروبدرحسینایاه

درسبرگزارمی هام شدوگاهیمواقع

مای۰۰ایشانتا کشایاد.دقیقهبهطول

امربه«بحثاصولایشاندرآنزمانبه

رسایاده »شیءواقتضاینهیازضدآن

شاندربود.بندهتاآخرینلحظاتحیات

از۳۳۱۰سال و باایشانمراودهداشتام

کردم.فقهایشانخدمتایشاناستفادهمی

از پاس همابتدادرحسینیهار بودو

اعاظام افزایشتعدادشاگردانبهمسجد

 منتقلشد.

ایشانهمازبزرگانقمهمچونمارحاوم

آیاتآیت مارحاوم و اهللاهللحاجات

از هام بروجردیاستفادهکردهبودندو

آیات مارحاوم اهللبزرگاننجفبهویژه

رو خوییسال باودناد. هابهرهگرفته

ایشاان تدریسومبانیفکریواستداللی

 متأارازکدامحوزهبود؟

ایشانوقتیقصدتشرفازقمبهنجفرا

تادریاس را داشتند،درقمکتابلماعاه

ازکردندوازنظردوستانمی شانمست نی

درسبودند.بعدازتشرفبهنجفحدود

بادون۱۰ و سالدرآنجاحضورداشتند

واغراقمی فاکاری شودگفتشاالاوده

مارحاوم از انسجامنهنیایشانماتاأاار

العظمیخوییبود.اگرچهدردرساهللآیت

ولای بزرگانقمهمشرکتکردهبودناد،

هایعلمیایشاانشیوهتدریسوفرمایش

درصدمتأارازمرحومآقایخاویای۱۰تا

 زره(بود.

سایادمرحومآیت آقاا اهللمیالنیدرباره

الهدیتعبیریداشتندکهآقاایابراهیمعلم

هامعلم الهدیعلممنفصلمناست.من

مارحاومهمیشهبهرفقایطلبهگفته امکه

آقایتبریزیوجوداانیوعلممانافاصال

ومرحومآیت ورود اهللخوییبود.نحوه

خروجایشانبهمطالبوتسلطواحااطاه
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وایشانبهمبانی،بسیارکم باود ناظایار

وشیوه ایشاان هایعلمیقمرادربیاان

عادمکتبایشانمشاهدهنکرده ایم.البتاه

ماا الوجدانالیدلّعلیعدمالوجود،ولی

کهخیلیخدمتایشانبودیمودرجلوت

وخلوتمحرماسرارایشانبودیم،تأااری

قام ماحاتارم ازایشاننسبتبهاساتیاد

 مشاهدهنکردیم.

ها از قابایال       هایی که برای قمی ویژگی

اهتمام خاص به روایات و رجال و برای 

ها از قبیل اهتمام و اعتنا به اصاول   نجفی

شمارند، از ناظار    فقه و تأسیس اصل می

شما تا چه حد دقیاق اسات و ایان          

ها در مرحوم میرزا چه باروز و       ویژگی

 ظهوری داشت؟

و منخدایناکردهقصدتنقیصبزرگاان

یاک مراجعمحترمقمراندارموصارفاا

برداشتاستوممکناستدرستنباشد

را وغالباساتیدحوزهنظرمخالفبناده

داشتهباشند،ولیاینکهدرشیوهتدریاس

مان بایدکدامیکراانفعواصحدانست،

دربهدوستانهمیشهعرضمی کاه کنام

آقااشیوهنجفی هاازقبیلمیرزاینائینای،

ضیاءعراقی،آقایخوییوشاگردانایشان

دقات باه هاایمثلمرحوممیرزا،بیشتر

ماناصولیودقتدرروایتمی پردازند.

الاعاظامایاهللبهکرّاتازمرحومآیات

تبریزیشنیدمکهاگرکسیبیشتراصولی

حارف ایان اسات، باشدافقهدرفقاه

ایان حسابیاست،منتهامعنایاصاولای

نیستکهبهکبریاتاصولمسلطباشاد.

در مثالکسیبداندکهاجتماعامرونهی

ترکیباتحادیمحالاستودرترکیاب

کاه انضمامیجایزاست،یامثالباداناد

جااری استصحابدرشبهاتحکامایاه

شودواینقبیلکبریاتراخوببلدنمی

و باشد،امادرتطبیقآنهامتبحرنبااشاد

یاا اسات نداندکهاینترکیب،اتحادی

افاقاهانضمامی،چنینفردیرانمی توان

دانست.اگرکسیدرکبریاتوص ریات

 اصولیواردباشد،افقهاست.

باهدرروایاتهمایشانمی کاه فرماود

فاهام باه جایتتبعدراقوالعلما،اگر

وقاتفرمایش زع( هایماعاصاومایان

تراست.البتهایانبگذاریمانفعومصاب

بدانمعنانیستکهحوزهنجفبهرجاال

دادهاست.بههرجهتباایاداهمیتنمی

باود. برایفهمروایتبهرواتمسالاط

رجاال باه خودمرحوممیرزاهاماواره

دادندودرکناردرس،روایاتاهمیتمی

باررسای یاک باه کتباربعهرایاک

نوشتاناد.کردندوطبقاترجالرامیمی

یادمهستکهدراواخرعمرشانکهچند

و باود سرطاندستوپاگیرشانشده

گاریاه باا باار دچارضعفبودند،یک

مارحاوممی اساتاادم فرمودندکهدیشب

باهآیت و دیادم اهللخوییرادرخواب

ایشانعرضکردمکهمنکتابیدررجاال

توانمخورمکهنمینویسمولیغصهمیمی

خاواب در آنراتکمیلکنم.ایشانهام

کاه فرمودکهشماادامهبدهوچاپبکان

چشاماان باا خدابزرگاست.همانجا

جاعافاراشکباربهآقازاده شایاخ شانآقا

ازفرمودندکهبرویدآنناوشاتاه را هاا

 روستایفردوبیاورید.

هام رجاال باه اینیکشیوهاستکاه

دهد.یکشیوهدیگرهمشایاوهاهمیتمی

هاستکهبهنقلمطالبوتتباعآقایانقمی

هایاصولیباهااپردازندوبهدقتآنهامی

گوناههاایندهند.البتههمهآقایانقمینمی

آیات باهنیستند.مثالمرحوم دامااد اهلل

هااداد،اماقمیهایاصولیاهمیتمیدقت

اساتایانااس و بهرجالونقلکلاماات

پردازند.ازنظرمابهعنوانیکطالاباهمی

کوچک،بزرگانمدرسهومکتبنجفباا

و توجهبهنتیجهآن،درتربیتماجاتاهاد

واصابهبهمطالب،اقویبوده اند.معماوال

شودگفتکهماراجاعقریببهکلهممی

مادرساهنجف،اعلمبوده اندودرشیاوه

باودناد. آخوندوآقاینائینیتربیتشده

ماوردپساگرمورداتفاقکلنبوده اناد،

ازاتفاقجُلّبوده اند.حتیحوزهقمنایاز

باردهبرکاتوجودیمدرسهنجفبهرهمی

در استوبزرگانتربیتشدهدرنجاف،

باهقمنیزمحوریتداشته ایان اند.البتاه

قام بازرگاان گارفاتان معنایناادیاده

 علیهم(نیست.اهللزرحمة

مدرسه قم به شیوه کنونی آن از زماان      

حاج شیخ آغاز شده و یا آغازگر آن را   

 باید آقای بروجردی بدانیم؟

زماان از دارم، اطاالع تاجاییکهبنده

باودهاهللمرحومآیت باروجاردی العظمی

اهللمحققدامادهماست.حتیمرحومآیت
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جاا باه باتوجهبهتقریراتیکهازایشان

 اند.هاراداشتهمانده،مشربنجفی

های شیوه درسی مرحوم مایارزا      ویژگی

 دانید؟ جواد تبریزی را در چه نکاتی می

وترینویژگییکیازمهم درسای هاای

ایشاان علمیایشان،استحضارواحااطاه

رجاالای نسبتبهمسائلفقهی،اصولیو

درس بود.مثالوقتیاجتماعامرونهیرا

کالایمی دادواشکالیدربارهاستصحاب

کاهایپاسخمیشد،ایشانبهگونهمی داد

اساتاصاحااب«گویاهمیندیشبدرباره

درمطالعهکرده »کلی اصاال اند.یاعانای

درجوابدادنناتواننمی ایان ماندندو

شیوهتدریسخیلیمهماست.اینبااعاث

گاو می شودکهطلبهبارغبتبیشتاری

اسات. بدهدودرتربیتطلبهخیلیمهام

منکمترسراغدارمکهیکمرجعتقلیادی

المجلسجواببدهد.معماوالاستفتارافی

کاناناد.استفتارابههیئتاستفتاموکولمی

شدامامرحوممیرزاپاکتاستفتاکهبازمی

مای جاواب وفورادرهمانجا دادناد

اساتافاتاائااتسرعتپاسخگویی شانبه

باررسایبی و نظیربودونیازبهمطالعاه

مجددروایاتنداشتندواستحضارشانباه

 مطالبعالیبود.

در ایشاان نکتهدومیکهسببموفقیات

تربیتفضالواساتیدشدهبود،اینبودکه

گذاشت.بعدازهاوقتمیواقعابرایطلبه

شانبهراحتیقابلدسترسیدرسدرمنزل

دادند.امتایاازهارامیبودندوجوابطلبه

ساؤالدیگرایشانبودکهوقتیطلباه ای

فهمیدکرد،م زابهاموسؤالطلبهرامیمی

درسوحاشیهنمی چاهاارم رفت.نکتاه

هایایشاناینبودکهنکاتابهاموبزنگاه

بارخایبحثدردست الاباتاه شانبود.

نادارناد،می گفتندکهایشانبیانشیوایای

هاراولیمناینراقبولندارم.ایشانگره

کردودانستومقدماتالزمرابیانمیمی

کاهبهقولخودشانطوریبیانمی کردند

باا دیگرجایمناقشهنباشد.اصالمطلب

 شد.وجودآدمعجینمی

نکتهدیگررو درسیایشاناینبودکه

کردندکهطلبهبیناقوالرازیادطرحنمی

بایااناات اقوالگموگی شود.بیشتربه

مرحومآقاینائینیومرحومآقایخویی

اززره(بسندهمی هام کردندوگهگاهی

حااج و مرحومآقاضیاءومرحومامام

کارد.شیخاصفهانیهمبهندرتنقلمی

کانامهاعرضمیمنهمهمیشهبهطلبه

کهاستادخوب،استادینیستکههشات

قولرابیانکند.چونممکناستبعداز

فوتاوقولنهمهمبیاید.بلکهاساتاادی

خوباستکهسهچهارقولرابگویدو

را اقاوال کاریکندکهخودطلبهبقایاه

مطرحوردکندتااگربعدازاستاد،قاول

جدیدیدرآمدچارچوبدردستشباشد

کشفاهاموبتواندپاسخبگوید.بایدخط

درس و داد مطالبرابهدستطلاباه

گونهبودوباعادمرحومآقایتبریزیاین

شدمبانیورو استداللازپن سالمی

 ونقدرادر کرد.

بااساواددرسیکهاین گونهنباشدطلباه

درستربیتنمی عالامای نشااط کند.

مرحوممیرزابسیارزیادبودوخصاوصاا

درقبلازمرجعیت غاّم و شاناینهّم

 ایشانبسیارمحسوسبود.

ها بار خاالف        شود که نجفی گفته می

دهند.  ها به شهرت و عرف بها نمی قمی

نگاه مرحوم میرزا به شهرت و عرف چه 

 بود؟

اتفاقاایشاننسبتبهعرفخیلیماقایاد

روایاات از را بودکهبایدظهورعرفی

ایاناکاهاستخراجکرد.بارهامی فارماود

گویندظهورعرفیحجیتداردبهاینمی

ماعاناای معنینیستکهازبقالماحال

روایاترابپرسید.بلکهمرادایناستکه

کاار باه مجتهدبایدفهمعرفیخودرا

از کاه بیندازد.معنایعرفیبهایننیست

عوامبپرسیم.اصالمرحوماستادمعروفبه

از و اینبودکهنوقعرفیخوبیدارناد

تربود.همینجهت،درسفقهایشانشلوغ

عارض درحالیکهمنهموارهبهایشاان

ومی اسات قاوی کردمکهاگرفقهشما

عظمتدارد،بهاینعلتاستکهاصاول

فاکار شماقویاست.درحالیکهعموما

کردندفقطفقهایشانقویاستوایانمی

ایشاان یکیازاشتباهاتیاستکهدربااره

شد.دربارهشهرتهممعتقدبودندکاهمی

اساسااجماع،تحققخارجینداردچراکه

ماکاتاوب را خیلیازفقهانظراتخاود

چااپاندویااگرمکتوبکردهنکرده اناد

ایموبهدستمانرسیادهنشدهیاماندیده

هاوازبینرفتهاست،پسلبّهمهاجماع

شاودگردد.اینکهگفتهمیبهشهرتبرمی

دهند،لزومااهابهشهرتخیلیبهامیقمی

قامایاین زیاادیطورنیست.من هاای

فاتاوامی شاهارت شناسمکهبرخاالف

دهند.پسایندرستنیستکهبگوییممی

اعاتاناا مرحوممیرزابهعرفوشاهارت

 کرد.نمی

آیا ایشان در فقه و اصاول و رجاال،       

 متفردات و نوآوری داشتند؟

کرد.برخیبلهایشانفقطنقلکلماتنمی

تصورشانایناستکهایشانکلماتفقها

ناقال راآنهمبهصورتبههمریخاتاه

کردوهیچابتکارینداشت.ایشانمثاالمی

هاماه خاالف دربحثحجیتقطع،بر

و اَعالممعتقدبهحجیتناتیقطعنبودند

مایمی ازگفتندکهقطعراشارع تاواناد

حجیتساقطکند.درتزاحمایشانمعتقاد

بودکهمثالاهدایعضوحراماست،چاون

و ماقادماه بایان طبقمبنایایشان،اگر

دلایالنی المقدمهتزاحمشودومقادماه،

صاورت در لفظیداشتهباشد،اطالقآن

باه نسابات شک،مقدماستوتکلیاف

شود.همچنیندرقیامالمقدمهساقطمینی

اماراتومقامقطعموضوعینظرجدیدی
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داشتند.یاهمانندشیخمعتقدبودکهقاطاع

موضوعی،حجتبهمعنایاصولینیسات

ولای بلکهحجتبهمعنایمنطقیاسات،

دانساتظنراحجتبهمعنایاصولیمی

اناد.کهبرخیمراجعبهشیخاشکالکرده

و درحکومتاماراتبراستصحاب،اماره

دراستصحابراتعبداعلممای دانسات.

دلایالامضایسیرهعقالمی فرمودکهاگر

اوساع امضااضیقازسیرهباشدوسایاره

شاودباشد،درمازادآن،ازعدمردعنمای

کاه کشفامضاکرد.طبقهمینمبناباود

دانسات.تقلیدابتداییازمیتراجایزنمی

ازدررجالمی کسای اگار کاه فرماود

معاریفباشدوقدحیدربارهاونرسایاده

مای تاوانباشد،ولوبهسندضعیفباشد

 روایتاوراپذیرفت.

 

 ۵۰۳۰  –  ۵۰۳۱دوره مرجعیت ایشان )   

ای شاد کاه      شمسی( مصادف با دوره 

ها سعی داشتند فقه را باا       برخی قمی

افکار روز و نیازهای برخی طاباقاات    

مدرن تطبیق دهند. یاادم هسات کاه        

هاا     گونه تالش مرحوم میرزا درباره این

فرمودند که با مذاق فقهی ساازگاار    می

چه  »مذاق فقهی«نیست. مراد ایشان از  

بود؟ این مذاق فاقاهای آیاا اماری          

 ای؟ مند بود یا سلیقه ضابطه

باهگاهیاوقاتایشاناین گونهفتواهارا

دادومیمننشانمی دیادی؟!«گافات:

ناخاوانادناینهامالبی درس سوادیو

اگرکسیطبقموازینفقهیحرفی »است.

گفتکهبامذاقفقاهایزد،ایشاننمیمی

سازگارنیست.ولیاگرسیرهعقالبهامری

ناداشات،تعلقمی گرفتکهمبنایعلمی

توانستبپذیرد.مثالاگرسایارهایشاننمی

عقالزمانیبراینبودهکهزمینبهشاکال

مستطیلاست،اینبهخاطرمبنایعلامای

شدازآنبهعنوانبنایعاقاالنبودهونمی

زن کاه استفادهکرد.مثالوقتیگفاتاناد

تواندقاضیبشود،ایشانناراحتشاد.می

فرمودکهاصلاولیبرایناساتچونمی

کههیچکسحققضاوتنداردوحکمش

دلایال باایاد بردیگرینافذنیست.شما

اصال ایان از زن کاه شرعیبیاوریاد

ماوازیان استثناست.ولیاگرکسیطاباق

باازدایشاننمیفقهیحرفیمی گفتکه

اصاول و مذاقفقهیسازگارنیست.فقه

وکشیایشانکامالخط شدهومنضبطبود

باهبرخالفقمی قاائال شادت هاباه

هاامندبودناستنباطاتواساتاداللقاعده

بودند،پسطبعاباحرفیکهطبقموازیان

ایان فقهیواصولینباشدمشکلداشتند.

هایجدیدنتیجهعدمتسلطبهفاقاهحرف

کاه واصولاست.یکباربهآقاییگفتم

هایشماراپایارزنایناشکاالتوحرف

تواندمطرحکند.البتهمماکانمحلهممی

رأی استکسیطبقموازینفقهیبهیک

شانبرسد،امااینخیلینادراست.حارف

اساسگفتناگربهمعنیحرفنوباشد،بی

 تواندنواندیشتلقیشود!سوادیمیهربی

ایشان جزو مراجعی بود که باه اباعااد      

دادند و باه   مناسکی دین اهمیت ویژه می

هایی مثل  شناسان، آیین قول برخی جامعه

فاطمیه را وارد مناسک دینی جااماعاه      

کردند. این روحیه ایشان چه جایگااهای    

 شان داشت؟ در منظومه فکری

ائاماه ماقادساه ایشاننسبتبهساحت

السالم(وبیزارینساباتمعصومینزعلیهم

باه بهدشمنانآنبزرگوارانوخصاوصاا

ساحتمقدسهحضرتزهرازس(تعصب
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باه گاریاه عجیبیداشتند.درعزاداریو

روحایاهتعبیرمرحومآیت اهللبروجاردی،

خاطارعوامانه مان، بااور ایداشتند.به

خاطار از روشنفکرمآبیبرایمرجعیات

را وهاابایات مان وهابیتبیشتراست.

ولایترینخطربرایشیعهمیبزرگ دانم،

خطرروشنفکرمآبیبرخیآقایانحاوزوی

ازخطروهابیتهمبیشتراست.اعتقاادات

نسبتبهائمهزع(کهدرسیرهسلفباوده

دیان از نبایدمخدو شود،چوندیگر

کاه چیزیباقینخواهدماند.یادمهسات

خادمات۳۳۷۳درتابستانسال یکباار

مسایار، ایشانبهمشهدرفتیمودرطاول

مای وایشاننوارروضهعربیگو  داد

فاکارگریهمی باه هام گااهای کردو

رفت.بعدازشنیدنخبرتاخاریابفرومی

ساوم کاه قبورعسکریینزعلیهماالسالم(

ایشاان۳۳۱۷اسفند ودربحبوحهبیماری

پاای از را ایشاان بودبااینکهسرطاان

باه پایااده درآوردهبود،اماایشانباپای

ماقاداری و سمتحرمحرکتکاردناد

ماا توانستنددرآنزمستانسردبههماراه

 رویکنند.پیاده

یاا اعتراضایشانبهاعزامسربازروحانی

حضوراهلسنتدرهیأترئیسهمجلاس

یاک در حاتای همبههمیندلیلباود.

ائاماه جریان،رویتعصبیکهبهساحت

را ماالایاات زع(داشتندتهدیدکردندکه

جساارت از باعاد تحریمخواهندکرد.

العظمیوحیاداهللاهللهمایشانوآیتفضل

نااراحاتای خیلیناراحتشدندوهمیان

دعاوت سببشدکهدیگراورابهایاران

وقات آن گارگااننکنناد. در ماا هاا

توانستیمدرفاطمیهجمعیتراجاماعنمی

ولای کنیمودستهعزاداریراهبیندازیام،

ماثاال االنبحمداهللفراگیرشدهاست.یاا

یاکالعظمیوحیدمیاهللآیت فرمودندکه

کاه باربهآقایتبریزیزن زدموگفتام

دساتاه هام را زع( شهادتامامصادق

خایالای ایشاان و عزاداریراهبیندازیم

زماان در خوشحالبودکهآقایتبریازی

اگار حیاتخودایندستهراهمدیدند.

دینقراراستپیشبرودبهکمکهمیان

عازاداریدسته باهجاتو و هااسات

رفات.بحث هایامثالماپیشنخواهاد

ماورد قاطاعاا بدونتوجهبهایناماور

السالم(قرارخواهیممهریائمهزعلیهمبی

 گرفت.

رابطه عاطفی ایشان با استادشان مرحوم 

 اهلل خویی چگونه بود؟ آیت

ماوقاع شاد درهمانسفرمشهد،باناا

بازگشتازمشهدبهگرگانبرویم.راننده

مان خستهبودوشبکهدرراهبودیام،

پشات کناررانندهبودمومرحومآقاهم

از سرنشستهبود.یادمهستایشانهار

کاهزدومیگاهیبهکتفمنمی فرمود

مبادابخوابید.صبحکهبهگرگانرسیدیم،

همسایهدامادماخبردادکهآقایخویای

ازدنیارفتهاست،وقتیخبروفاتآقاای

کاه خوییرابهایشانگفتم،فارماودناد

دیگردراینجانبایدبمانیموبایدحرکات

کنیم.درراهبهمنفرمودندکهخوابمن

خاواب مشاهاد تعبیرشد،چونمندر

دیدمکهدرجاییهستموسقفآنجابار

زحامات باه مان سرماخرابشدو

توانستمخودمرااززیرآوارنجاتدهام.

ظاهرامرحومآقاخوابرادرابتدابهاین

راه در اسات تعبیرکردهبودکهممکن

ماا گرگانبرایماتصادفیپیشبیایدو

صادماه ایشاان دچارگرفتاریشویمو

کاتاف نبینند،برایهمینبودکهمدامبه

زدندکهمباداکناررانندهبهخوابمنمی

آقاای بروم.امابعدازشنیدنخبرفاوت

مان، خاواب خوییفرمودندکهتعبیار

 وفاتآقایخوییبودهاست.

به عنوان یکی از شاگردان بارجساتاه      

مرحوم میرزا جواد تبریزی )ره( و یکی   

ای    از استادان برجسته حوزه چه توصیه

 به اساتید و فضالی حوزه دارید؟

بهعنوانیکطلبهکوچکبایدعرضکنم

داشاتامسالپیشدغدغه۱۳کهمناز ای

کارده عارض ام.کهبهآقایانمراجعهم

هاواحوزهدوامتیازداشته؛یکیتقواوبی

االنبودنطلبه هاودیگریهمعلمایات.

متأسفانهافتعلمیحوزهبهجاییرسیاده

حاوزهکهگاهیشرممی کنیمبگوییماین

 امامصادقزع(است.

خاارجگاهیمی درس طالاباه بینیمکه

ونمی تواندمتنعربیرادرستبخاواناد

تاوضایاحابتدایی ترینمطالبرادرسات

چاه بدهد.اینواقعاجایتأسفداردکه

بااد شدهکهماسرمایهپیشینیانخودرابه

خاوانادنایم؟چرابایدطلبهداده باا هاا

بااالجزوه هاوشروحفارسیبهنامارات

کاه دستپیداکنند؟چراگاهیببایانایام

مساائالطالبممتازمادرابتدایی تاریان

باهعلمیمعطلمی مانند؟چراطرحسؤال

هاتشاویاقشودکهطلبهایانجامنمیگونه

حاوزه شوندکهدردرساستادانخاوب

و مادرسایان شرکتکنند؟بایدجامعاه

باه شورایعالیومدیریتحوزهفکاری

درس هاایحالایناوضاعبکنند.کثرت

هاازفقهواصولجنبیباعثشدهکهطلبه

را عقببمانندوحتیهماندروسجنبی

از هممتوجهنشوند.اکثرمسئولینحاوزه

مانرفقایمنهستندونظرمرامی دانند.

حتیخدمتمقاممعظمرهبریهمعرض

کردمکهبایدفکریبهحالاینوضعایات

دانشاگااه هااکرد.چراروحانیونیکهبه

جاذبروندنمیمی را تواننددانشجوهاا

اساتااد اماثاال کنند؟چرادرزمانسابق،

جاذب را دانشاجاویاان مطهریهمین

شودگفتکهدانشجویانماکردند؟نمیمی

اندوحرفروحانیونرالقمهحرامخورده

پذیرند!اینهافرزندانماهستندوبایادنمی

مان قااصار آنهاراجذبکرد.بهعقال

رسدکهامامزمانزع (ازحوزهگالیهمی

 شدیدداردوبایدفکریکرد.



 

 

وگو با سایت مباحثات ضامان اشااره باه          دو تن از استادان سطوح عالی حوزه علمیه قم در گفت

های خاود   العظمی میرزا جواد تبریزی )ره( به بیان دیدگاه   اهلل های درسی و سلوک اجتماعی آیت روش

 درباره این استاد و فقیه نامدار معاصر پرداختند. 

العظمی  اهلل روش درسی و سلوک اجتماعی مرحوم آیت
 وگو با دو تن از استادان سطوح عالی حوزه  تبریزی در گفت
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از کاه قام ایندواستادحوزهعلامایاه

اندوالبتهاهللتبریزینیزبودهشاگردانآیت
قام حاوزه بهعنوانطیفنجفیاستادان

مایاانشناختهنمی شوند،ضمنمقاایساه
دیاگار رو فقهیمیرزاجوادتبریزیباا

هاایاستادانوفقهایمعاصرقمازویژگی

 درسمیرزاسخنگفتند.

االسالموالمسلمینشیخحسناعالایحجت

 آباادیخزائلینجاف در۱۰کاه ساال

در تاباریازی جلساتدرسمیرزاجواد

حوزهعلمیهقمشرکتکردهوکتابینیزبا

اساتااداین«عنوان باود دربااره »چنین

کاردهزندگی نامهایناستادفقید تألیف

 وگوبامباحثاتگفت:است،درگفت

ازهماننخستینایاممهاجرتاجابااری«

العظمیمیرزاجوادتبریزیبهقمدراهللآیت

شمسیدرخدمتایشانباودم۳۳۰۰سال

و۱۰ونزدیک سالدردروسخارجفقه

ایشاان اصولایشاندرقمشرکتکاردم.

زود یکیازفقهایمتواضعبودوخیالای

 »اوجگرفت.

استادخزائلیکهیکیازممتحنینشفاهای

خاارج دروس حوزهعلمیهقمواستادان

تسالاطنیزبهشمارمی باه رود،بااشاره

باالیمیرزاجوادتبریزیازایشانباعنوان

گافات: »فقیهمستنبِاط« و کارده یااد

اهللخوییگفتهبودندکهمیرزاجاوادآیت«

اسات.  »تبریزیفاضلومجتهدمطالاق

و قاوی استادخزائلیبهپرکاری،حافظه

بایات ارادتمیرزابهساحتمقدساهل

عاناوان زع(اشارهکردوازاینعواملبه

اساتااد دالیلموفقیتمیرزایادکرد.ایان

سطوحعالیحوزهعلمیهقمازاستحضاار

مارجاع آن وتسلطمیرزاوقدرتتببین

مایارزافقیدبهعنوانویژگی هایبرجسته

باه«نامبردهوگفت: منمکرردردرس

باایادهایجوانیادآورشدهطلبه کاه ام

مسائلاصولیراموقعتدریس،برمساائال

درفقهیتطبیقکردوآیت تاباریازی اهلل

عامال شایاوه ایان درسخودشانباه

کاهمی کردند.ایشاندرهرمسألهفقهای

شدندبهقواعداصولیورجالایواردمی

کردند.شماهمینمکااسابهماشارهمی

بااب شیخرانگاهکنید.یابهتنبایاهاات

معاطاتواستصحابنگاهکنیدکهشیاخ

مساائال باا را چهکردهوچگونهآنها

در اسات. اصولیوفقهیآمیختهکارده

نظربودناداصولنیزآقایتبریزیصاحب

اصاولوبدونصاحب در شادن نظار

اهللشودفتواداد.بهقولمرحومآیتنمی

فرمودندکهبایدمشکینیکهسردرسمی

 شود. »ابوالمبنا«انسان

صاادرفتاواینابه جاییکهگاهیدرقام

رویشود،نشانمیمی باایاد کاه دهد

حسااسصاحب نظربودنومبناداشتان

بادونبود.آقایتبریزیبی و حسااب

 »زدند.قواعدحرفنمی

آبادیبااشارهبهاینکاهاستادخزائلینجف

اهللتبریزیمقیدبودکهسندروایاتراآیت

خواندنسندروایاات«بررسیکند،گفت:

کاماکبرکتمی آوردوبهتقویتدرس

کاه۱۰کند.مندراینمی نادیادم سال

هامایاشاه ایشانسندروایترانخواندو

روایااتمی فرمودکهکاربکنیدتابهسند

ایشاانمسلطشوید.یکیازدغدغه هاای

نوشتنطبقاتالرجالبودوهمیشهنگاران

را آن بودندکهازدنیابروندوناتاواناناد

 »تکمیلکنند.

باه اینشاگردمرحوممیرزاجوادتبریزی

نگاهمیرزابهروایاتاشارهکردهوگافات:

و« برداشتایشانازروایاتکامالسالام

از فاارغ و صاحایاح نوق بار مبتنی
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زدگیبود.ممکناستکسیاصاولشتاب

از رابداندولینوقسالمیدربارداشات

بینیمبارخایروایاتنداشتهباشد.فلذامی

گاوناهفتاوافاقدمبنایاصولیاستواین

فتوادادندرستنیست.البتهاینعنایترا

 »کند.خداوندبههرکسیعطانمی

آیات اهللاستادخزائلیبااشارهبهایناکاه

 باه ماذاق«تبریزیدربیانخودهمواره

ماچنایان«کردند،گفت:اشارهمی »شرع

باررسای از دلیلینداریم،ولیمنباعاد

از را متوجهشدمکهایشانایناصطاالح

واستادشانآیت باودناد اهللخوییگرفته

گارفاتان منظورشاناینبودکهبادرنظر

توانبهمساتادلکلیتآیاتوروایاتمی

بودنیانبودنیکفتواپیبرد.مثالهمیان

و دخاتارخاواناده باودن فتوایمحارم

ممنوعیتازدواجباویازمصادیقفتاوایی

کاهاستکهبامذاقشرعنمی سازد،چرا

محرمیتدرشرع،راهواسبابمشخصای

مستند »مذاقشرع«دارد.پساستداللبه

بهآشناییایشانباآیاتوروایاتوتاریخ

 »بود.

هااوالمسلمینخزائلیکهسالاالسالمحجة

درمحضربزرگانمدرسهفقهیواصاولای

ارادتقمدرسخوانده و اند،بهاعتاقااد

اهللبروجردیاشاارهاهللتبریزیبهآیتآیت

آقاای«کردهوگفتند: اساتافااده عماده

تبریزیازآقایخوییبودهونکاءودقت

آقاای نظرایشانازهمانابتداموردتوجه

درس، سار خوییبودهاست.بااینحال

کردندوگاهیمبانیآقایخوییرانقدمی

حافاظ را ایشاان درعینحال،احتارام

راکردند.آیتمی اهللبروجردیهمایشاان

قبولداشتندودرهمانزمانحضوراولیاه

عاناوان آقایتبریزیدرقم،ایشانراباه

یکیازممتحنینحوزهعلمیهقمانتاخااب

 »کردهبودند.

قام ایناستادسطوحعالیحوزهعلمایاه

 ایشاان«دربارهنگاهمیرزابهفلسفهگفت:

فالاسافای هرچندبهمدارسومکااتاب

بیننبود،ولیبهمسائلفالاسافایخو 

ماثاال مرتبطبهاصولفقهتسلطداشت.

کافاایاه دربارهبحثارادهکهآخونددر

سار“گفتهاست: رسایاد ایاناجاا قلم

کاه”بشکست دراینجابرخیمعتقادناد

اسات. آخونددراینجاقائلبهجبرشده

مارحاومامابهنظرمناین طورنیسات.

کاهاهللتبریزیدراینجامیآیت فارماود

و”شبهجبار“الزمهحرفآخوند اسات

دادایننشانمای

هام کهبهفلسفه

را الزم آشنایای

دارند.همچنیندر

فهمونقلکلمات

دشاوار فلسافای

غااروی ماارحااوم

ناقاد اصفهانیو

دادآنهانشانمای

فالاسافاه کهباه

 »مسلطاست.

درتشییعجنازه«استادخزائلیادامهداد:

آیات اهللآقایتبریزیدیدمکهاساتاادم

کاناد.انصاریشیرازینشستهوگریهمی

در مان ایشانبعدهابهمنفرمودندکه

درسلمعهآقایتبریزیدرمسجدنوقم

شارکات باروجاردی آقاای درزماان

 »کردم.می

جاایاگااه ایناستاددرسخارجدرباره

ایشانیاک«اهللتبریزیگفت:فقهیآیت

درباارهفقیهکاملبود،بهگوناه کاه ای

ایشاانایشانبرخیتعبیرمی کاه کردند

اهللخوییبود.اینبهخاطرجلددومآیت

قدرتاستنباطوممحضبودنایشاندر

باه »فقاهتبود. استادخزائلیدراداماه

تاباریازیآیت »البکاءبودنسریع« اهلل

ماجالاس ایشاان اشارهکردوگفتکه

 کرد.روضهراباهیچچیزمعاوضهنمی

والمسلمینشایاخاالسالمحجت همچنین

تهرانیازاساتیدبااسااباقاه حسنقیومی

هاستدرمدرسهحوزهعلمیهقمکهسال

العظمیتبریزیاهللفیضیهونیزمدرسهآیت

بهتدریسسطوحعالیحوزویاشاتا اال

دارد،دربارهاستاد میرزاجوادتبریزیبه

فقهمثلمومیدردستاان«مباحثاتگفت:

و داشات ایشانبود.ضمناینکهعقاباه

دراهللگاهیمثلآیتتکیه العظمیخاویای

 »عقبهایشانقرارگرفتهبود.

استادقیومیبااشارهبهآبشخورنابافکار

اهللتبریزیومشوبنشدنآنباافکارآیت

و«ایگفت:حاشیه آمیختهنشدنفلسفاه

ماطاالاب و مطالبانتزاعیبااصولفقه

اهللتبریزیباودهایآیتمتعارفازدغدغه

هار ودرعینحال،ایشانمعتقدبودکاه

کسینبایدفلسفهبخواند.غالبکسانیکه

نهنیتانتزاعیفلسفیندارند،باخاوانادن

فلسفهوعرفاناسالمیدرتعبداتشرعای

اززمختمی را شوندورقتقلبخاود

ودستمی اناحاراف دهندواینسباب

هامایانرویگردانیازنقلیاتمی شود.به

ا سببایشانمایلنبودکهدرمادرساه

 »فلسفهوعرفانتدریسشود.

شااخاص بازرگاان استادقیومیکهنازد

درسدانش آموختهدوحوزهنجفوقام

التحصیلعلوماجتماعایخواندهونیزفارغ

ازدانشگاهعالمهطباطباییاست،درمقاام

 ماا«مقایسهدومدرسهنجفوقمگفت:

پاارادایامقمی یاک هاوآقایاننجفیدر

راایموکتابرشدکرده هاییاکاساانای

حاائاریخوانده ایم.حاجشیخعبدالکریم

و حاجات یزدی،آقایخوانساری،آقای

خواندهنجفآقایبروجردیهمگیدرس
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هستند.اماچندویژگیسببشدهکهایان

 هاایجادشود.تفاوت

کاهشناختیمیازنظرجامعه شودگافات

گایاریزمانومحیطج رافیاییدرشکل

وهابیاینتفاوت تأایرنبودهاست.زماان

هادچارت ییاراتایمکانسببشدکهقمی

شاکال ناجاف شوندواینت ییراتدر

قضااوت قصاد مان نگرفتهاست.البتاه

باهارزشیوارز  گذاریندارموتاناهاا

حاوزه دو ایان دنبالگزار وضعیات

هستم.بعدازمشروطهوانقالباساالمای،

غارب آدابوسننمادرگیریبیشتریبا

ایان داد. پیداکردوگفتمانمارات یایار

ت ییرگفتمانبهت ییرگفتارهممنجرشدو

گوییوبیاانگوییازقمرفتوسادهم لق

تارهاپررنا رواندردروسوآاارقمی

شد.همچنینبعدازآقایبروجردی،توجه

و یاافات رواج قام در بهمذاقعرفی

زداییازاصولفقهنیزجدیگرفتاهفلسفه

 شد.

واینچالش هادرنجفکمترایجادشاد

هاخیلیشکستهنشد،ولیمتدهاواسلوب

هاپسازانقالبدچارتحولعظیمایقمی

شدندوفتاوایشانوحتیغیرمقبولیکاه

حالشاهدبوده دغادغاه ایم،هرچندباا

فاقادانمعضل هاصادرشدهولیبهدلیال

گفتگوکاررابهافزایشاختالفاتکشاناده

باا وهمچنینغیرمستدلبیانشدهاسات.

باه اینحالآقایتبریزیتابعدلیلبودو

ازشهرتواجماعبهایزیادینمی دادو

مان ایننظرتابعشیخانصاریبود.پاس

اصالتفکیکقمیونجفیرابهطورکامل

یاک در دو هار قبولندارموبهنظارم

شوندوبهشدتدرهمپارادایمتعریفمی

 »تنیدههستند.

مایارزااهللاینشاگردمرحومآیت العظمای

ماا جوادتبریزیبااشارهبهاینکهمردماز

انتظاردارندکهمشکالتآنهاراحلکنیام

افازود: کانایام، وفتاوایراهگشاصاادر

ایان« خروجیکنونیحوزهعلمیهقمباا

هارچاناد خواستهمردممتناسبنیست،

هاماان دلایال شایدبشودگفتکهباه

از ماناظار مسائلیکهگفتهشد،ازایان

 »حوزهنجفجلوترافتادهاست.

آیات اهللاستادقیومیبااشارهبهاهتماام

تبریزیبهبرخیمناسکوشعائرشیاعای

باه«گفت: مساألاه ایان از بخاشای

شاانهایفردیایشانوروحیاتویژگی

تاأاایاراتبرمی باه گرددوبخشینیاز

ایشاان اساتاادان محیطیوتأایرگذاری

ایان باه مربوطاست.البتههمهبزرگان

دردادهمسائلوشعائراهمیتمی و اناد

العظمیمرعشینجفیاهللهمینقمماآیت

ایمکهالعظمیگلپایگانیرادیدهاهللوآیت

ایبهاینشعائرداشت،اماازاعتنایویژه

جهتزمانیومکانیشرایطیایجادشاد

دیاگاران باه کهآقایتبریزیالزمدیاد

بااد باه بفهماندکهمرجعیتبایدمانعاز

رفتندستاوردهایهزاروچندصدساالاه

تشیعدرگردابنابخردانوجریانمرماوز

 وهابیتشود.

آیاتایشان،آیت مارحاوم اهللاهللوحید،

ضارورتفاضللنکرانیوآیت اهللصافی

دیدندکهمانندمردمکوچهوخیابانبهراه

بیافتندتامانعازکمرن شدناینمساألاه

ایانشوند.بهنظراین جانببایدبررونق

سنتحسنهافزودهشود،چراکهباهمیان

چیزهاستکهتشیعباقیماندهاست.تکیه

از مااناع بربحثوحدتاسالمینبایاد

 »توجهیبهاینمسائلشود.بی



 

 

وگو با  العظمی میرزا جواد تبریزی  در گفت اهلل منهج علمی آیت
 آیت اهلل سید منیر الخبّاز

گذاشتند و ارتباط با طالب را به جلاساات    ها وقت می ویژگی مهم آقای تبریزی این بود که برای طلبه

توانستید مشاهده کنید که به نسبت سایر استادان، شاگردان ایشان رابطه  کردند. لذا می  درس محدود نمی

ها تا ظهر ادامه پیادا   کردند و این بحث تری با استاد خود داشتند و با ایشان مباحثه و مناقشه می نزدیک

 کرد.  می

اهلل تبریزی موهبت منحصر به فردی  آیت
 در فهم عرفی روایات داشت
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فتحی:علی بنآیت اشرف منیر سید اهلل

الخباز عدنان مجتهدینعربستانی السید از
شاگردان جزو که است قطیف متولد

شیعه؛ معاصر تقلید مرجع دو برجسته
حضراتآیاتعظاممیرزاجوادتبریزیو

شود.ویدرسیدعلیسیستانیشمردهمی

 خارج۳۳سن درس تقریرات سالگی

آیت فقه بااهللاصول را سیستانی العظمی

نوشتهکه «الرافدفیعلماألصول«عنوان

مهم معاصرجزو دوره علمی آاار ترین
جزو وی همچنین است. نجف مکتب

آیت جواداهللحواریون میرزا العظمی
وی استفتای هیئت اعضای از و تبریزی

 مجتهد این با است. عرب۰۳بوده ساله

دربارهممیزاتدرسمیرزاجوادتبریزیو
زبانعربیبه نجفبه مشخصاتمدرسه

 وگونشستیم:گفت

حضرت استاد، شما چند سال در درس        

خارج مرحوم میرزا جواد تبریزی شرکت      

اید و مشخصات درس ایشان از نظر         کرده

 شما چه بود؟

 من الرحیم. الرحمن اهلل در۳۱بسم سال

حضرت اصول و فقه خارج دروس

الشریف(سرهالعظمیتبریزیزقدساهللآیت

شرکتکرده قم ویژگیدر درباره هایام.

ممتازایشانبایدبگویمکهنخستینویژگی

بحث مهم نکات بر تمرکز ایشان، درس

دخالت که تفاصیلی وارد ایشان بود.

نداشت نزاع و بحث محور در مستقیم

ونمی اقوال نقل به رو همین از شد.

می اکتفا اصلی بهنظریات فقط و کرد

می ازنکاتی بحث نتیجه در که پرداخت

نقشداشت. یکنظریه رد حیثقبولیا

ابتدا ایشان که اینبود ایشان ویژگیدوم

کردونظرمختارخودرارادرابتدابیانمی

خود نظریه اابات برای الزم براهین به

اقوالمی نقد و مناقشه وجه تا پرداخت

دیگرمشخصشود.سپسبهبرخیاقوال

کردوآنهاراموردنقدقراردیگراشارهمی

داد.ویژگیسومدرسایشان،تمرکزبرمی

دیدگاه بزرگوارشانمجموعه استاد های

آیت خوییاهللمرحوم العظمی

بودوازایننظربهسرهزقدس الشریف(

 کتاب و «األصولمصباح«دو

فی« الفقهمحاضرات اکتفا «أصول

خویینمی آقای که آنچه هر به و کرد

می توجه بود آقایگفته که چرا کرد،

دوره تدریسخویی به مختلفی های

تقریرات نظراتو و بود پرداخته اصول

مرحوم داشت. وجود ایشان از مختلفی

این مجموعه به تبریزی جواد شیخ

می توجه هرنظرات تناسب به تا کرد

از بهطرحآرایاستاد بپردازد. مقامی،

خویی آقای به که کسانی به رو همین

کرد،مثالمنکردنداشکالمیاشکالمی

آیت ایرادهای محمدباقرگاهی سید اهلل

اهللسیدمحمدروحانیدرصدرویاآیت

اهللخوییرااألصولبهنظراتآیتمنتقی

می مینقل ایشان اینکردم. که فرمود

األصولاکتفاکردهوآقایانتنهابهمصباح

گرفته ایراد آقایخویی درسپسبه اند،

حالیکهاینانصافنیستوبایدبههمه

آاارونظراتآقایخوییمراجعهکردو

همهسخنانایشاناحاطهداشتوآنهارا

مناسب مقام دقتدر اشارهبا مورد شان

اشتیاق ایشان دلیل، همین به داد. قرار

اهللفراوانیبهتعمقودقتدرآرایآیت

خوییداشتوهمهتال خودرابهکار

بستکهکالماستاد آقایخوییرامی

انتقاد مورد تا کند نقل عمق و دقت با

درسآیت به بنده گیرد. العظمیاهللقرار

رفته نیز خراسانی نیزوحید ایشان ام.

را خویی آقای نظریات که بود معتقد

مصباحنمی از فقط یاتوان األصول

 محاضراتاستنتاجکرد.

برداشت من این بود که فرمودید           

اهلل روحانی تنها به نظریات       مرحوم آیت 

األصول تمرکز    آقای خویی در مصباح    

اند و به محاضرات اشاره              کرده

اند. ولی تا جایی که به خاطر           نداشته

األصول به    دارم، ایشان بارها در منتقی      

 اند. محاضرات نیز ارجاع داده

األصولارجاعگویمکهفقطبهمصباحنمی

وداده صدر سید رو  گفتم بلکه اند،

مرحومروحانیتمرکزبرمنقوالتکتبیاز

به تنها بزرگواران این بود، خویی آقای

مرحوم نظریات و کرده اکتفا تقریرات

اند،اماشیخخوییراموردنقا قرارداده

به نباید که بود معتقد تبریزی جواد

اینصورت در چون کرد، مکتوباتاکتفا

توانبهطرحجامعیازنظریاتآقاینمی

را مطالبی آن تنها مقررین رسید. خویی

کرده آقاینقل درس از خودشان که اند

مثالآیتخوییفهمیده اهللروحانیدراند.

درسمنتقی به آقایاألصول اولیه های

اشاره داشته شرکت خود  که خویی

بهمصباحارجاعمیمی یا اماکندو دهد،

شیخجوادتبریزیمعتقدبودکهبرایفهم

مرادآقایخوییبایدهمهقرائنکالمآقای

وسپسایشانرا بگیرد نظر در خوییرا

 نقدکند.

فرمودند که    یعنی معتقد هستید ایشان می    

باید به یک نظام منسجم فکری درباره         

آرای آقای خویی رسید و سپس ایشان را  

 نقد کرد؟

و حکیم آقای آرای به نسبت ایشان بله.

 کرد.آقایخوییچنینبرخوردمی

درباره فقهایی مثل میرزای نائینی که          

ایشان درس آنان را درک نکرده بود چه         

 روشی داشتند؟

به نیز نائینی محقق آرای نقد و نقل در

مطالبشفاهیکهخودشانازآقایخویی

بودندهمتوجهمی راشنیده آنها کردندو

می نظر در بتوانندنیز تا گرفتند

در پیچیدگی هایآرایمیرزاینائینیرا

 کنند.

های درس میرزا جواد تبریزی       به ویژگی 

 کردید. اشاره می
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جواد میرزا مرحوم درس چهارم ویژگی

فقه با اصول میان ارتباط ایجاد تبریزی،

بود.بسیاریازاستادانحوزهاصولفقهرا

تدریس فقه با ارتباط برقراری بدون

بهمی بزنند، مثالی باشد قرار اگر و کنند

کنندکهفرضیاستوهاییاشارهمیمثال

فقه در خارجی واقعیت و کاربرد هیچ

ارتباط به تنها طلبه دلیل، همین به ندارد.

می پی اصول و فقه میان ونظری برد

را آنها میان کاربردی و واقعی ارتباط

اماشیخجوادتبریزیبرایهرنمی آموزد.

را مرتبط فقهی فرع یک اصولی، مسئله

می میمثال تطبیق و روزد همین از داد.

بهشکلواضحیبا انسانرا درسایشان

کاربردیکردنمسائلاصولیدرفقهانس

کهمی بود این ایشان پنجم ویژگی داد.

خودکفایة درسخارج مبنای را األصول

طلبه تا بود داده درقرار بینمطلبیکه ها

آموخته سطح دورهدوره مطالب با اند

 خارجارتباطبرقرارکنند.

ایشان جزو فقهایی بودند که هم در           

العظمی   اهلل  جلسات درس مرحوم آیت    

العظمی خویی    اهلل  بروجردی و هم آیت    

شرکت کرده بودند. آیا از آقای             

 بروجردی هم تأثیر گرفته بودند؟

ندیدمکهجزدررجالازآقایبروجردی

کامال اصول و فقه در باشند. گرفته تأایر

 تحتتأایرمکتبآقایخوییبودند.

بندی مرحوم بروجردی در      یعنی به طبقه  

 رجال اعتقاد داشتند؟

مرحوم رو  به واضحی طور به بله.

بهآن داشتندو بروجردیدررجالاشاره

می میاستشهاد مقامکردند. که فرمودند

تقریرات میان از بروجردی آقای علمی

نمی شناخته ایشان ازدرس بلکه شود،

می عروه بر ایشان قوتتعلیقه به توان

 علمیوبلندنظریایشاندرفقهپیبرد.

اینکه برخی معتقدند در مدرسه قم به          

عرف، شهرت فتوایی، رجال، روایات و       

دهند و در     تتبع در آنها بهای بیشتری می     

ها به اصول فقه و تأسیس        مقابل، نجفی 

اصل عالقه دارند. این سخن چقدر         

 درست است؟

به اینمقایسهازنظرمندرستنیست.

برخیفقهای که نظرمنبایدگفتهشود

قمهمانندفقهاینجفهستند،مثالآقای

نجف مدرسه طبق قم در زره( داماد

کردندودرنجفنیزچهبسااجتهادمی

قمی مانند که باشند بوده هافقهایی

اهمیت رجال به یا و کنند استنباط

 بیشتریبدهند.

موقعیت میرزا جواد تبریزی را در          

 کنید؟ حوزه نجف چگونه ارزیابی می

زیادی نجفاطالع فضای از اکنون من

می اما دانمکهشاگردانایشاندرندارم،

 دهند.قمبهآرایایشانبهایزیادیمی

ایشان در فقه و اصول چه متفردات و         

 هایی داشتند؟ نوآوری

مبانی از تبعیت در ایشان مبانی اغلب

نظراتمختلفیهم اما آقایخوییبود،

داشتند.مثالدرفقهمعتقدبودندکهابوت

بابشرکتدر از مالی، خمسدرسود

مالیتبود،درحالیکهنظرآقایخویی

این بر بود. عین در شرکت باب از

که است مترتب امراتی دیدگاه، تفاوت

تعلیقه در منهاجایشان بر الصالحینشان

کرده دراشاره بودند معتقد اینکه یا اند.

بابح وصوم،بینح واجبوح 

مستحب رمضانوروزه روزه مستحبیا

ترتب بودن معقول به قائل ماه این در

قائل خویی آقای که حالی در نبودند،

باشیم، نداشته خاصی دلیل اگر بودند

شودقائلبهترتببود.دربابتقلیدومی

درصورتمساویبودندرجهعلمیعلما

یاعدماحرازاعلمیت،آقایخوییقائلبه

اما بودند، اقوال احوط به اخذ و احتیاط

آقایتبریزیقائلبهتخییربودند.همچنین

درصورتت ییرمرجعتقلید،آقایخویی

معتقدبودکهاگرتفاوتفتوادرفرائضو

آقای ولی کند، اعاده باید باشد ارکان

صحت و مطلق إجزای به قائل تبریزی

 همهاعمالسابقبودند.

گویا بر خالف استادشان آقای خویی به        

کردند و    شهرت فتوایی اعتنای زیادی می    

تر   از این نظر به آقای بروجردی نزدیک       

 بودند. درست است؟

 بله.

نگاه ایشان به عرف چگونه بود؟ آیا از          

این نظر هم با آقای خویی تفاوت            

 داشتند؟

آقای با نیز عرفی فهم نظر از ایشان بله

ایشانموهبتمنحصر خوییفرقداشتند.

بهفردیدرفهمعرفیازروایاتداشتند.

از را آن مسئله، یک درباره بحث هنگام

تفکیکمی مشهور موضوعفتاوای و کرد

بررسی مورد فتاوایفقها از فارغ را نزاع

همنمیقرارمی اینرا شوددررو داد.



 

 آذرماه ۰۳

  20 نامه ستون قم و نجف ویژه    رایگان     صفحه  ۰۳   ۲۳۰۱محرم و صفر        ۲۰۳۱آذرماه 

رو ، این با کرد. مشاهده خویی آقای

فتوایایشانانسجامبیشتریبانصوصو

می فهمروایاتپیدا دیگر، سوی از کرد.

ایشانازنصوصیکفهمعرفیوسلیس

وبدونتکلفبودونصوصمتعارضرا

بدونهیچتکلفیوطبقفهمعرفیجمع

کرد.فقهدردستانایشانمثلخمیربودمی

می در  را آن راحتی به شرحو کرد.

آنها ظهورات با کامال روایات از ایشان

مجموعی ظهور با سازگار و بود منطبق

روایاتبود.چونهمهروایاتآنبابرا

فهمعرفیمحضبررسیمی فهماو کرد.

بودولذافقهایشانبههیچوجهبافلسفه

شد.درودقتعقلینامتعارفآمیختهنمی

نتیجه،فقهمتمحضوصِرفبودوهمانند

فلسفی مسائل به حدائق صاحب فقه

 آمیختهنبود.

پس به روش فقهی صاحب عروه            

نزدیکی بیشتری داشتند تا فقه مرحوم         

 نائینی؟

 بله.

شود که در برابر برخی فتاوای         گفته می 

شاذ که در دوره مرجعیت ایشان در           

اند که    فرموده  شد، می   حوزه قم صادر می   

این فتاوا با مذاق فقهی سازگار نیست.         

در روش و نگاه     «مذاق فقهی «آیا این   

ای   مند بود یا سلیقه     ایشان، یک امر ضابطه   

 و ذوقی؟

به خود مباحث در تبریزی جواد شیخ

 «شمّالفقاهة«،«نوقفقهی«اموریمثل

کرد،تمسکنمی «فهمومرتکزنهنی«و

همیشه داشت. اتکا برهان به فقط بلکه

فالنمی که نگویید وقت هیچ که فرمود

مسئلهبافهممنسازگارنیست،بلکهبرای

ردآنمسئله،دلیلوبرهانبیاورید.بهیاد

درباره درس جلسه در بار یک که دارم

برخیروحانیونیکهدرتلویزیونایراناز

زع(« ائمه به گفته «تفویضامور سخن

این از مراد من که فرمودند بودند،

 فهمم.رانمی «تفویض«

یعنی نگران بودند که مردم دچار غلو         

 درباره ائمه )ع( شوند؟

می تفویضبله. از مراد باید که گفتند

امورعالمبهائمهزع(روشنشود.بههر

گیریایشان،یکیحال،بعدازاینموضع

دردرسفرمودندکهتفویضاز ازعلما

بعد مسلماتاستوقابلتردیدنیست.

تبریزی آقای محضر به اینسخنرانی از

رفتم،ایشانناراحتبودوفرمودکهمن

نمی دلخور دیگران انتقاد ولیاز شوم،

روایات و دلیل مطابق باید که معتقدم

اگرسخنازتفویض صحیحهحرفزد.

روشنکنیممی را بایدمرادخود گوییم،

تاامربرمردممشتبهنشودودچاراشتباه

نشوند.بههرحال،ایشانبهمرتکزنهنی

نمی تمسک فقهی نوق معتقدو و کرد

 بودکهبایدمطابقدلیلسخنگفت.

اهلل سیستانی که هر      آیا بین ایشان و آیت    

دو بزرگوار از شاگردان برجسته آقای       

اند، در    بروجردی و آقای خویی بوده     

مبانی فقهی، اصولی و رجالی تفاوت        

 وجود دارد؟

آقای دارد. وجود آشکاری اختالف بله

سیستانیتأایربیشتریازآقایبروجردی

نزدیکگرفته ایشان منه  به و ترند،اند

نجف مدرسه به تبریزی آقای ولی

 تربودند.نزدیک

از نظر شما ریشه تأکید و اهتمام ویژه         

اهلل تبریزی به شعائر شیعی در            آیت

چیست و این اهتمام در نظام فکری          

 ایشان چه جایگاهی داشت؟

می که شنیدم ایشان زماناز در فرمود

کهزندگی بودند شاهد عراق، در شان

و مارکسیسم مثل فکری مکاتب برخی

آنها فرزندان و مؤمنین بر سوسیالیسم

این ایشان، اعتقاد به و بود گذاشته تأایر

به علما جدی اهتمام عدم نتیجه مسئله

شعائربود.ازنظرایشانبایدعلمابیشاز

بپردازندوتأکیدبیشتریبر همهبهشعائر

در رفتارهایمردم باشندتا داشته اینامر

بدوین و کنند تصحیح را شعائر مسئله

 وسیلهمانعازنشرافکارمنحرفشوند.

بعد از سقوط صدام، شایع شد که ایشان        

قصد دارند به نجف برگردند. این مسئله        

 چقدر جدی بود؟

مدت برای که داشت عالقه ایشان بله.

کوتاهیولویکسالیاچندماهبهنجف

برودودرمسجدخضراءکهمحلتدریس

کند. تدریس بود، خویی آقای استاد 

و نبود جدی خیلی بازگشت مسئله البته

تصمیم یعنی بود، قلبی عالقه یک صرفا

هم الزم بسترهای و بودند نگرفته جدی

 فراهمنشد.

چون مخاطبین اصلی سایت مباحثات،       

استادان سطوح عالی حوزه هستند، چه        

 ای به مخاطبین محترم دارید؟ توصیه

ویژگیمهمآقایتبریزیاینبودکهبرای

گذاشتندوارتباطباطالبهاوقتمیطلبه

کردند.لذارابهجلساتدرسمحدودنمی

توانستیدمشاهدهکنیدکهبهنسبتسایرمی

نزدیک شاگردانایشانرابطه تریاستادان،

و مباحثه ایشان با و داشتند خود استاد با

می بحثمناقشه این و ظهرکردند تا ها

می پیدا برایادامه وقتی حتی کرد.

هارابرایرفتند،طلبهاستراحتبهفردومی

راپذیرفتندوطلبهمباحثهبهحضورمی ها

می درتشویق را مباحثعلمی که کردند

اینروحیهسببشد بنویسند. قالبمقاله

 کهشاگردانزیادیتربیتکنند.

استادان قماز بحمداهللشاگردانایشاندر

دیگربیشتراستوایننتیجه،عالقهایشان

مباحثه به اهتمامجدیایشان بهطالبو

 باآنانبود.
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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        

 هایی از زندگی ایشان.  بخش

 میرزا به روایت تصویر
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