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مکتوبماه


اخبا ر ماه
مقصد2

استاد ماه

هال ملاه

در سوگ بانوی دو عالم

پدر؛ در بستر بیماری میگریست و اشکها ،تمام محاسنش را تر
کرده بودند .فاطمه علت گریه را پرسید و پدر از مصیبتهایی
حکایت کرد که پس از او بر ذریّه و دخترش فاطمه روا میدارند ،؛
و از بیوفاییهای مردم مدینه به دخترش ...
مظلومة عالم ،بیتاب گریست و اینبار پدر بود که علت گریه را
میپرسید .فرمود :نه بر سختیهایی که پس از شما به من وارد میشود،
که بر دوری از شما میگریم .پدر دست نوازشی بر سر دختر بیتابش
کشید و فرمود :اندوهگین مباش که از اهل بیتم تو نخستین کسی
هستی که به من میپیوندی ،و فاطمه لب به خنده گشود...1
پس از پدر ،گریههایش امان مردم بیمروت مدینه را بریده بود؛
پیران مدینه نزد علی شِ ک ِوه آوردند که همسرت خواب و آسایش
ما را گرفته ،بگو یا شب گریه کند یا روز .امیرمؤمنان در قبرستان بقیع
که خارج از مدینه بود ،سایبانی برای همسر داغدارش بنا کرد که
بیتاالحزان (خانة غمها) لقب گرفت؛ از آن پس ،تمام روزهای بدون
پدر ،اشکهای فاطمه میهمان بیتاالحزانش بودند...2
موعد مصیبتهایی که پدر وعدهاش را داده بود ،فرارسید .غاصبان
خالفت ،به خانة تنها یادگار رسولاهلل حمله کردند .نهتنها برای
غصب خالفت همسرش علی ،که حتی برای غصب فدک؛ سرزمینی
که پیامبر پس از نزول دستور الهی دربارة دادن حق خویشاوندان ،آن
را به فاطمه بخشیده بوده؛ فاطمه اما در برابرشان استوار ایستاد.

پروندهماه

مدرسه ماه

طلبه ماه

گلش را نشکفته پرپر کردند؛ صورتش را سیلی زدند؛ بازویش را
به ضرب تازیانه سیاه و پهلویش را به ضرب لگد شکستند .اما او
تسلیم نشد و در دفاع از حریم والیت ،جام شهادت نوشید ...
سوم جمادیالثانی سال یازدهم هجرت بود .دختر رسولاهلل،
اسماء را صدا زد و فرمود :عطری را که همیشه هنگام نماز میزنم
و پیراهنی را که با آن نماز میگزارم بیاور و بر بالینم بنشین .وقت
نماز ،مرا بیدار کن .اگر بیدار شدم نماز میخوانم ،وگرنه کسی را
در پی علی بفرست .بانو خوابید و اسماء هرچه صدا زد پاسخی
نشینید3.
امام غریب مدینه ،بدن محبوبهاش را در قبر نهاد و روی آن را
پوشاند .او را شبانه غسل داد و کفن پوشاند؛ از ترس دشمنانی که

به قبر دختر رسولاهلل هم رحم نمیکردند .صورت چهل قبر را
ساخت و رویشان آب ریخت .4و اینگونه بود که قبر فاطمه به
سری نهفته در مدینه تبدیل شد.
ّ
پينوشت

 . 1بحاراالنوار ،ج  ،43ص  79و .180

 . 2بحاراالنوار ،ج  ،43ص  79و .180

 . 3محمد دشتی ،فرهنگ سخنان حضرت فاطمة زهرا  ،نشر برگزیده،

چاپ اول ،1384 ،ص .29

 . 4بحاراالنوار ،ج  ،43ص .183

روایتگر :محبوبه ابراهیمی
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یاد اندیشه

علم اصول در اوج

شیخ مرتضی انصاری
نبودونسبشبهجابربنعبداهللانصاري(م.
پدرششيخمحمدامي 
 78ق ).از صحابة پيامبر ميرسید .مادرش از زنان پرهیزکار عصر
خود بود و نافلههای شب را تا هنگام مرگ ترک نکرد و چون اواخر
عمر نابینا شده بود ،شیخ مقدمات تهجد وی را فراهم و حتی –در
صورت نیاز -آب وضویش را گرم میکرد.
شيخ انصاري يکي از برجستهترين نابغههای فقهي شيعه و مبتکر
علم اصول جديد به شمار ميآيد .روش استداللي و ماهرانة وي،
مجتهدپرور و چالشبرانگيز بود و خالقيتهاي شگرف اين فقيه،
توانست روزنههاي جديدي در علم فقه و اصول فقه بگشايد .او
توانست کار دشوار آیتاهلل وحيد بهبهاني را در منزوي کردن جريان
اخباريگري تمام کرده ،اصولگرايي را به اوج اقتدار برساند .همچنين
او را ميتوان پايهگذار مکتبي فقهي  -اصولي دانست که امروزه آن را
به عنوان «مکتب نجف» ميشناسيم .مکتبي که به موشکافيها و
پيچيدگيهاياصوليشهرهاستوعالقةفراوانيبهخالقيتونوآوري
در علم اصول و قواعد فقهي دارد .کتاب فرائداالصول شيخ انصاري که
درحوزههابهرسائلمشهورشده،بهدليلعمقفکريواستداللياش،
توانست همة آثار پیشین را زير ساية خود قرار دهد و بيش از يک قرن

جهادبهفرماندهیعباسمیرزا

مال احمد نراقی
فقیه و استاد اخالق ،عالمه مال احمد نراقی ،مشهور به فاضل
نراقی ،صاحب کتاب معراج السعاده ،در چهاردهم جمادیالثانی
سال  1185هجری قمری در نراق از توابع شهر کاشان به
دنیا آمد .از حوزة درسی فقیهان بزرگی مانند :سید مهدی
بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشفالغطا بهره برد .مال احمد نراقی
پس از تکمیل تحصیل ،به زادگاه خود بازگشت و در شهر
کاشان ساکن شد .و از آنجایی که از جایگاه علمیو موقعیت
مردمیبرخوردار بود ،به مقام مرجعیت دینی رسید و همانند
پدرش زعامت مذهبی و سیاسی مردم آن دیار را بر عهده
گرفت .همچنین فاضل نراقی مدیریت ادارة حوزة علمیة کاشان

را نیز برعهده داشت .مرحوم
فاضل نراقی هنگام تجاوز
روسها و تصرف بخشى از
اراضى ایران و ظلم و ستم
بر مردم مسلمان ،با پوشیدن
کفن ،به میدان نبرد رفت و
فتواى ضرورت شرکت مردم
در جهاد علیه روسیة تزاری
را صادر کرد و از همینرو
بود که فتحعلىشاه با جلب
نظر مردم و حمایت علما و گرفتن فتاواى جهاد ،جنگ دوم
ایران و روس را با فرماندهى عباسمیرزا آغاز کرد.

یادی از عالمه شرفالدین
عالمه سید شرفالدین عاملی ،در نجف از اساتید ممتازی بهره برد
که ازجملة آن بزرگان :آخوند خراسانى ،شیخالشریعه اصفهانى ،سید
محمدکاظم طباطبایى یزدى و میرزا حسین نورى میباشند .مرحوم
عالمه شرفالدین ،در  32سالگی از جانب بزرگان نجف به درجة واالی
اجتهاد رسید و در سال  1322قمری ،نجف اشرف را ترک کرده و به
سوی جبل عامل رهسپار شد .در دوران جنگهاى استقالل لبنان ،وى
در کنار مردم ماند و رهبرى دینى و سیاسى و پناه دادن به مردم بیپناه
جبلعاملراپذیرفت.
شماری از آثار خطى شرفالدین ،در مبارزه و هجرت ،به دست
فرانسویان به آتش کشیده شد و از بین رفت .با این حال ،آثار جاودانى

از او مانده است که افتخار تشیع ،بلکه جهان
اسالم به شمار میرود ،ازجملة آن آثار:
النص و االجتهاد :حدود صد مورد اجتهاد
در برابر نص را که خلفا ،حاکمان و برخى از
بستگان آنان ،در زمان رسول خدا یا پس
ازرحلتآنحضرتمرتکبشدند،براساس
کتابهاى معتبر اهل س ّنت برشمرده ،و در
موردهریک،نظریاتعلمی،تحقیقىومنتقدانةخودرابیانمیکند.
المراجعات :برترین و پرآوازهترین کتاب عالمه شرفالدین ،کتاب
المراجعات است .این کتاب از حدود  112نامه تشكیل شده كه در
یكسو عالمه شرفالدین و سوی دیگر شیخ سلیم بشری ،رئیس جامع
االزهر مصر ،قرار دارد .آنچه زیبایی این كتاب را دوچندان كرده ،رعایت
ادب و احترام طرفین است.

اجتهاددرمقابلنص؟
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است که در کنار کفايهاالصول
آخوند خراساني ،به عنوان
تخصصيترينومهمترينمتون
درسي علم اصول شيعه تثبيت
شده است .دانش شيخ در علوم
چندان زياد بود که او را «خاتم
الفقها و المجتهدين» لقب
دادهاند .مرجعيت ديني مطلق
شيخ سبب شدکهبيشتر وجوه
شرعي شيعيان ،از هند تا مغرب اقصي که پيش از وي به روحانيون
محلي پرداخت ميشد براي او فرستاده شود .در تقوا و صیانت نفس او،
کافی است که گفته شود با آنکه وجوه شرعی فراوانی از چهل میلیون
شیعة آن روزگار ،به محضرش در نجف آورده میشد ،او همانند یک
فرد فقیر ،زندگی را میگذراند و حتی اموالی را که به عنوان تحفه و
هدیه به محضرش آورده میشد ،بین فقرا و مستمندان یا طلبهها و
مصالحعمومیمسلمینصرفمیکرد.
شيخ زندگي بسيار زاهدانه و سادهاي داشت و چون در 1281ق .در
شهر نجف درگذشت ،پس از درگذشت تمامي ماترک وي ،برابر هفده
تومان بود كه معادل همان مقدار نيز به ديگران بدهکار بوده است.

مکتوبماه


اخبا ر ماه
مقصد2

استاد ماه

پروندهماه

مدرسهماه
طلبه
ماه

آخرماه
ماه
طلبه

نویسندة رسالة مشروطه

آیتاهلل العظمي میرزا محمدحسین نائینی
به نوشتة آقابزرگ تهراني آیتاهلل العظمي نائيني نزديکترين
مشاور آخوند خراساني در جريان جنبش مشروطه (1324
ق ).بود .وي در آن زمان ،در نجف ،پس از آخوند ،دومين
شخصيت مشروطهخواه محسوب ميشد .با توجه به روابط
ايشان با مرحوم خراسانی و اعتماد ويژه و نيز بينش سياسي
وي ،گفته ميشد حتي متن تلگرافها و بيانيههاي عمومي
آخوند و ديگر رهبران نهضت را دربارة انقالب مشروطيت ،او
انشا ميکرده است .در طي همين دوران بود که کتاب مهم
و معروف خود تنبيهاالمه و تنزيهالملّه را دربارة مشروعيت
مشروطيت ،به زبان فارسي تأليف نمود که از سوي آخوند
خراساني و شيخ عبداهلل مازندراني مورد تأييد و تقريظ قرار
گرفت( .به عبارتي آنچه در تنبيهاالمه آمد ،نهتنها بيانکنندة

کمنظیر در اسالمشناسی

شهید مرتضی مطهری
استاد شهيد آيتاهلل مطهري ،در دورة اقامت پانزده سالة
خود در قم ،از محضر مرحوم آيتاهلل العظمي بروجردي (در
فقه و اصول) و حضرت امام خميني ( به مدت دوازده
سال در فلسفة مالصدرا و عرفان و اخالق و اصول) و مرحوم
عالمه سيد محمدحسين طباطبائي (در فلسفه :الهيات
شفاي بوعلي و دروس ديگر) بهره گرفت .مهمترين خدمات
استاد مطهري در طول حيات پربرکتش ،ارائة ايدئولوژي
اصيل اسالمي از طريق تدریس ،سخنراني و تأليف کتاب بود.
او همچنین در تمام مراحل انقالب اسالمی ،نقشي اساسي
ايفا کرد .در آستانة پیروزی انقالب ،امام خميني ايشان
را مسئول تشکيل شوراي انقالب اسالمي نمود .شخصیت
حدی برجسته بود که
فکری و علم 
ی شهید مطهری به ّ
حضرت امام خمینی به مناسبت شهادت وی فرمود:
« ...تسلیت در شهادت مردی که در اسالمشناسی و فنون

الهیغیرازاینظاهراست

مهدی الهی قمشهای
استادمحييالدينمهديالهيقمشهايدرحدودسال1280شمسی
در شهرضا (قمشة سابق) به دنيا آمد و در ابتداي جواني در اصفهان از
محضر حضرات آيات ،حاج آقا حسين قمي ،آقابزرگ حکيم خراساني
و ميرزا مهدي اصفهاني بهره برد .از وي آثار ارزندهاي به جاي مانده ،از
قبيل :كتاب حكمت الهي ( 2جلد) در شرح فصوصالحكم فارابي و
توحيد هوشمندان و ترجمة قرآن و تصحيح و تحشيه تفسير ابوالفتوح
رازي .ترجمة او ازقرآن نخستين ترجمة امروزي قرآن در زبان و ادبيات
فارسي بود که در زمان خود مورد توجه روشنفکران ،دانشجويان و نسل
جديدقرارگرفت.همچنينترجمةآزادمفاتيحالجنان،صحيفةسجاديه
و کليات ديوان الهي ،از ديگر آثار اوست كه همگي حاكي از سعي بليغ

ديدگاه نائيني است ،بلکه
نشاندهندة موضع سياسي
خراساني و مازندراني
نيز هست) .ميرزا در اين
کتاب حاکميت اسالم
ناب محمدي را با دليل و
برهان قاطع اثبات کرده و
پرده از چهرۀ حکومتهاي
استبدادي برداشته است .او
زندگي در زير سلطه استبدادي را برابر با برده بودن ميداند.
آیات عظام ،ابوالقاسم خوئی ،محمود شاهرودی ،محسن
حکیم ،عالمه طباطبائی ،محمدهادی میالنی هاشم آملی
و حجت کو هکمری از شناختهشد هترین شاگردان او
بودند.
مختلفة اسالم و قرآن کریم
کمنظیر بود ».یکی از
ویژگیهای استاد مطهری
این بود که حتّی در برخورد
با مخالفان ،انصاف را رعایت
مدعای مخالف را
میکرد؛ ّ
از خود او بهتر و دقیقتر
طرح میکرد و کوچکترین
تحریفی را در طرح نظریات
مخالفان روا نمیدانست .استاد در عین حال که از پذیرش
اندیشههای بدیع و ارزشمند متفکران ابایی نداشت و مخالفت
و رویگردانی بیدلیل را مخالف روح علمیمیدانست ،هیچ
مطلبی را تا در آسیاب نیرومند ذهن خود -که سرشار
از مفاهیم ارزشمند و فرهنگ غنی اسالم بود -نرم و
خرد نمیکرد و آ ن را با اصول و مبانی معارف اسالمی
منطبق و هماهنگ نمیساخت ،دربست و کلیشهای
نمیپذ یر فت .
ايشان در احياي معارف الهي است .مرحوم
آيتاهلل الهي قمشهاي در تفسير و ترجمة
قرآن كريم در عصر ما ،شخصيتي شاخص
و ممتاز است .او نخستین كسي است كه بر
خالف عادت قدما ،به جای ترجمة تحت
اللفظي ،روش جديدي در ترجمه و تفسير
قرآن به كار برد.چون يکي از فضالي تهران
مفسر نامي ،به وي گفته
آن
از محضر عالمه طباطبائي استاد طلبيد،
ّ
بود :الهي قمشهاي غير از اين ظاهر است ،از محضرش استفاده کنيد.
سرانجام در شامگاه  24ارديبهشت سال  1352شمسی ،درحاليكه
به اصالح خالصهالتفاسير خود مشغول بود ،در دوازدهم ربيع الثاني
 1393ق دعوت حق را لبيك گفت و در جوار بارگاه حضرت
معصومهآرميد.
حاشیه،شماره4
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یادمان

درنگی در سنت حسنه پرسشگری و نکتهگیری علی ابوالحسنی منذر

چرا گفت «بدان» و نگفت «بخوان»؟
درمیانطلبهها،تعدادیهستندکهبه«نیروهایمؤثر»مشهور
شدهاند.اگردرمحکارزیابیقرارگیرندچندکارقابلعرضهدارند
که میتوان بر آن مباهات کرد و پس از حیات دنیایی ایشان ،بر
عمرمفیدشانغبطهخورد.شادروانحجتاالسالموالمسلمین
علیابوالحسنی،معروفبهمنذریکیازاینچهرههایمؤثر
است .او سخت کوشید و به خالها توجه کرد و چند اثر مکتوب در
گنجینةماندگارحوزههایعلمیهشیعیبهیادگارگذاشت«.عاش
سعيدا ًوماتسعيداً».
این متن ،منتخبی از اثر در آستانة انتشار وی است که برای
مخاطبانحاشیهمیتواندجذابورهنمونبخشباشد.

منتخب
ُلت
«اِن ق َ
ُلت»هاَ «،ف َتدبَّر»ها
ق ُ
و « َف َتأ َ َّمل»هاى
مكررى نيز كه در
ّ
جاى مطالب
جاى ِ
مندرج در كتابهاى
كهن درسى حوزه
آمده و خواننده را
به دقت و ژرفبينى
بيشتر در مباحث
دعوت مىكند
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وجود «ذهن و ّقاد ،پرسشگر و نكتهگير» ،ازجمله ويژگيها و امتيازات
بارز دانشمندان ژرفبين و دانشپژوهان پراستعداد است .يكى از
ویژگیهای آشكار حوزههاى علميه ،و كالسهاى درس علما و طالب
علومدينىنیز،همين«پرسشگرىونكتهگيرى»استكهعلومحوزوى
(از فقه و اصول و رجال و درايه و حديث گرفته ،تا ادبيات عربى و منطق
علمى آراء و نظريات
و فلسفه و كالم و تفسير) را سرشار از نقل و نقد
ِ
مختلف ،بلكه متضاد علمى دربارة موضوعات گوناگون ساخته است.
چنانكهدربسترتعليموتعلّمدانشهاىيادشده،كمترنكتهاىبهذهن
پژوهشگر نقاد مىآيد كه قب ً
مطرح
ال به شيوههاى گوناگون در اين علوم،
ِ
بحث و نظ ِر علما قرار نگرفته و پيرامون آن تحقيقات عميق و راهگشا به
عملنيامدهباشد.
دايرةنكتهگيرىها ونكتهيابىها در دروس حوزوى ،تا آن حدگسترده
و عميق است كه حتى (فىالمثل) در مباحث كالمى و فلسفى ،وجود
ندارى است
خدا يا قيامت نيز ـ كه ايمان به آنها ،نخستین شرط دي 
ـ مورد سؤال واقع میشود و استاد كه خود ،مؤمنى راسخااليمان و
كمى موجود در اين
ثابتقدم است ،يكايك استداللهاى كالمى و حِ ِ
موضوعات را به نقد مىكشد و گاه آنها را ناتمام شمرده و استداللى تازه
ـ يا تبيينى نو از داليل كهن ـ ارائه مىكند .همينطور در بحثهاى
مربوط به علم رجال ،نخست ،استدالل كسانى كه اساساً منكر «لزوم»،
ِ
مشروعيت» اين دانشاند مطرح و پيرامون آن بحث و
بل «فايدهمندی و
بررسى مبسوط انجام مىگيرد و تنها ،پس از پاسخگويى متين و استوار
به يكايك اشكاالت و شبهات اينگونه كسان است كه به ساير مباحث
دانش رجال پرداخته مىشود .اين در حالى است كه در دانشگاهها،
تاريخى» علوم انسانى (كه نوعاًجنبه
كمتر از «منشأ و خاستگاه فكرى و
ِ
وارداتى و غربى دارند) پرسش مىشود و استاد و شاگرد ،به نقد و بررسى
فلسفى) تمدن و فرهنگ
علمى و آزاد انديشة (اصول موضوعه فكرى و
ِ
غرب مىنشينند و به تحقيق و جستجوى مبانى اين علوم ،و تعيين نو ِع
نسبتوتالزمياتضا ّد آنبامبادىتفكروفرهنگبومىشرقىواسالمى
كشور خويش مىپردازند .اگر كسانى هم پيدا شوند كه بر لزوم اين امر
اصرار ورزند ،چهبسا به مخالفت با دانش و ترقى متهم شده و داراى
گرايشهاىضدعلمىقلمدادمیشوند.
يكى از نكاتى كه اساتيد حوزهها ،بحق بر آن تأكيد دارند ،اين است كه
شاگرد ،هيچگاه نبايد مطلبى را كوركورانه و مقلّدانه از كسى بپذيرد و تا

مکتوبماه


اخبا ر ماه
مقصد2

استاد ماه

حد امکان بايستى در آرا و نظريات ديگران چون و چرا كند تا بهتدريج،
ق ّوه تجزيه و تحليل و نقد و بررسى مطالب در او پرورش يابد و از مرحلة
«تقليد»،بهمقامواالى«اجتهادواستنباط»گامبگذارد.ازاينروىاساتيد
حوزه ،براى طلبههایی كه با «پيشمطالعه» ،سر درس استاد مىآيند و
بهمطالبوىياكتاب،اشكاالتىپختهومتينمىگيرند،اهمیتويژهاى
قائلاندوآنانرابهگونههاىمختلفتشويقمىكنند.
معروف است كه رهبر فقيد انقالب ،امام خمينى زمانى كه تدريس
شكستن ج ِّو سكوتى كه
خود را در حوزة نجف اشرف آغاز كردند ،براى
ِ
بر جلسة درس ايشان حكمفرما بود ،شخصاً فرزندشان ،مرحوم حا ج آقا
مصطفى را بر آن داشتند كه در درس ايشان حاضر شود و در خالل
درس ،به مطالب مطرح شده اشكال كند تا به اصطالح روی ديگران باز
شود و درس از حالت خشكى و سكوت بيرون آيد.
به ياد دارم استاد ّ
مدرس بزرگ حوزة علمية قم ،حضرت
معظمّ ،
آيتاهلل حاج شيخ يحيى انصارى شیرازی -ابقاه اهلل -در درس منظومة
حكمت ،گاهی كه طلبهها ،سؤال يا اشكالى را مطرح نمىكردند و درس
استاد ،دقايقى چند ،به اصطالح به جاى «ديالوگ» ،به «مونولوگ»
مىگذشت؛بالحنشيرينىكهداشتمىگفت:
«آقايان،گويا،اعتصابسكوتفرمودهاند!»
و با اين كالم ،طلبهها را به بحث و نقد مطالب تشويق مىكرد پردازند.
همچنين خاطرم هست ،ايشان زمانى كه در جلسة درس خویش،
به نقد محترمانه اما متين و استوا ِر آرای بزرگان رشتة حكمت ،و بعضاً
خود مال صدرا ،مىپرداخت و احياناً برخى از شاگردان به دفاع از آن آراء
برمىخاستند،پیدرپیاينجملهرابيانمىداشتكه:
«نمىگوييم«نفرمودهاند»؛فرمودهاند،امااشتباهفرمودهاند!»
مرحوم مطهریمیفرمود« :هنگامی که مرحوم آیتاهلل العظمی
بروجردی ـ اعلی اهلل مقامه ـ در درس خارج عمومی خود ،متنی را می
خواندند ،یکی از طلبهها از ایشان ایراد گرفتند ،آن هم ایرادی از ادبیات.
مدرس درس خارج بودند
مرحوم آیتاهلل العظمی بروجردی در کسوت ّ
و در آن زمان ،مرجعیت عامه داشتند .با این وصف ،وقتی متوجه شدند
که ایراد وارده درست است ،نهتنها ناراحت نشدند ،بلکه به آن طلبه
جایزهنیزدادند».
اساساًنخستينكتابىكهطلبههایعلومدينىدرحوزههامىخوانند،
كتاب جامعالمقدمات است .اين كتاب ،خود از چندين رساله و كتاب
تشكيل شده كه هريك به تشريح بخشى از قواعد و دستور زبان عربى
«صرفِ مير» در
(صرف و نحو) مىپردازند .در آغاز بخش موسوم به كتاب َ
اينكتاب،كهدراوايلجامعالمقدماتقراردارد،اينعبارترامىخوانيم:
الدارين ،كه كلمات لغت عرب بر سه قسم
«بدان ايّدك اهلل تعالى فى ّ
است :اسم است و فعل است و حرف».
اساتيدحوزه،زمانىكهبهاينعبارتمىرسند،نخستیننكتهاىراكه
با طلبة نوآموز در ميان مىگذارند اين است كه:
ـ چرا گفت «بدان» و نگفت «بخوان»؟!
سپس بهتفصيل توضيح مىدهند كه ما بايستى حقايق علمى را
«بفهميموبدانيم»،نهاينكهطوطىوار«بخوانيموبگذريم».
َ
مكررى نيز كه در
لت ُق ُ
«ا ِن ُق َ
لت»هاَ « ،فتَدبَّر»ها و « َفتَأ َّمل»هاى ّ

پروندهماه

مدرسه ماه

طلبه ماه

جاىجاىِ مطالب مندرج در كتابهاى كهن درسى حوزه آمده و
خواننده را به دقت و ژرفبينى بيشتر در مباحث دعوت مىكند ،و
همچنین موشكافىها و دقتورزىهايى كه از سوى اساتيد و شارحان
شدار و گسترشپذير،
كتابهای قدیم حوزوى ،روى تعابيرى ك 
نظير «مطلقاً»هاى مذكور در میان بحثهای آن كتابها
صورت مىگيرد ،همگى در راستاى همين امر قرار دارد ،يعنى
طلبه را به عميقتر خواندن و بهتر فهميدن مسائل سوق
میدهد.
حاصل اين س ّنت حسنه« ،پرورش و روشنکردن
ذهن» طلبهها ،و تقويت نيروى تجزيه و تحليل
مطالب ،و نقد و بررسى ،در دانشآموختگان
حوزههاى علميه است( .تجربه نشان مىدهد
كه عالمان دين ،تحت تأثير اين فرهنگ و
نظام آموزشى ،در عرصة اجتماع و سياست
عملى
نيز ،آزادانديشى و آزادگی فكرى و
ِ
بيشترىازديگرطبقاتنشانمىدهند).
اين قصة خوشمزه را ـ كه نويسندة
سطور ،در ماههاى نخست ورودش به
حوزة علمية قم شنيده ـ تمثيلى
گويا از ذهن ورزيده ،تحليلگر و
منتقدطلبههایعلومدينىاست.
پينوشت:

 .1پاره ای از خورشید؛ گفتهها و ناگفتهها از
زندگیاستادشهیدمرتضیمطهری،گردآوری
و تدوین :حمیدرضا سید ناصری و امیر رضا
ستوده ،مؤسسۀ نشر و تحقیقات ذکر ،تهران
 ،1378ص  ،343نقل از :حجه االسالم و
المسلمین تقی شریعتمداری ،شاگرد استاد
مطهری.
 .2امروزه مطالب اين كتاب ،با پرداختهاى
جديد و تحت نامهاى ديگر ،نظير «صرف
ساده» ،در حوزهها تدريس مىشود.
. 3مرحومحاجشيخعلىپناهاشتهاردیکه
سالیان دراز در حوزه شرح لمعه درس می داد،
مىگفت« :مطلقاً»هاى كتاب لمعه را آقايان،
مطلقاًنفهميدهاند!
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ه ها
گفت 

در گفتگو با اساتید حوزة علمیه

حجتاالسالموالمسلمین
احمدی میانجی  :

طلبگی در سا

طلبهها با هدف و برنامه حرکت کنند

حجتاالسالم و المسلمین محمود احمدی میانجی ،استاد درس
خارج حوزة علمیة قم در گفتگو با «حاشیه» با تأکید بر اینکه طلبهها
باید سال جدید را به توجه به خود و دیگران آغاز کنند ،گفت :طلبه
نباید از صلة رحم غفلت کند و چنانچه خدایناکرده در سالی که
گذشت در اثر غفلت یا کوتاهی ،مرتکب ترک صلة رحم شدهاند ،باید
در صدد جبران برآید.
وی صلة ارحام را از مهمترین تأکیدات دین مبین اسالم و مکتب
اهلبیت دانست و تأکید کرد :طلبه و روحانی باید توجه داشته
باشد که سال جدید او با سال گذشته یکی نباشد.
حجتاالسالم و المسلمین احمدی میانجی ،الزمة توفیق در این
عرصه را درس گرفتن از تجارب گذشته دانست و گفت :توصیه
میکنم طلبهها و روحانیان در سال جدید ،کار خود را در ابعاد
گوناگون با هدف و برنامه دنبال کنند و برای رسیدن به مقاصدشان
نیز برنامهریزی جامع و هدفمندی داشته باشند.
حجتاالسالموالمسلمین
علیدوست:

تبدیل کردن تهدید به فرصت،
نشانة انسان زیرک و بصیر است

حجتاالسالم و المسلمین ابوالقاسم
علیدوست ،از استادان درس خارج حوزه
و عضو جامعة مدرسین حوزة علمیة قم ،در گفتگو با «حاشیه»،
تبدیل کردن تهدید به فرصت را یکی از مهمترین نشانههای انسان
بصیر و زیرک دانست.
وی با اشاره به تعطیالت عید نوروز ،در توصیهای به طلبهها و
روحانیان ،تأکید کرد :اگر طلبهها و روحانیان بتوانند از این فرصت
که معموالً دید و بازدیدها پیش میآید ،بهدرستی استفاده کنند و
در نقش یک مبلغ ظاهر شوند ،توانستهاند رسالت خود را بهدرستی
ایفا کنند.
این استاد درس خارج حوزة علمیة قم ،افزود :معموالً در ایام عید،
افراد و اقوام و خویشان ،همدیگر را میبینند و در این زمان ،طلبه و

روحانی فرصتی مییابد که دین خدا را تبلیغ کند.
حجتاالسالموالمسلمینرفیعی:

تدبر در دعای تحویل سال،
منشأ تحول در زندگی است

حجتاالسالم و المسلمین ناصر رفیعی در
گفتگو با «حاشیه» اظهار داشت :به عقیدة
من طلبه باید سال جدید را با نگاه و تأمل و تدبر در دعای ابتدای
ول َو االَحوال  )...که همه چیز در آن نهفته است،
الح ِ
سال (یا ُمح ّول َ
آغاز کند.
وی بیان داشت :با اندیشیدن در این دعا انسان متوجه میشود
که اگر خوب است ،بهتر شود و اگر در جایی و یا عرصهای نقص و
مشکلی دارد ،آن را برطرف کند ،اگر طلبه با این نگاه وارد سال جدید
شود ،حال بهتری خواهد یافت.
حجتاالسالم و المسلمین رفیعی افزود :یک طلبه و روحانی با
الهامگیری از این دعای بسیار پرمعنا ،میتواند در زندگی علمی،
عبادی و اجتماعی خود دگرگونی ایجاد کند.
وی تأکید کرد :توجه به نقاط ضعف در سال گذشته و تالش برای
رفع آن از دیگر مسائلی است که طلبهها و روحانیان در ابتدای سال
باید به آن توجه داشته باشند.
حجتاالسالموالمسلمینرفعتی:

از گذشتهها درس بگیریم و در
صدد جبران کاستیها و نقاط ضعف
برآییم

حجتاالسالم و المسلمین رفعتی از
استادان حوزه و دانشگاه در گفتگو با «حاشیه» در خصوص چگونگی
آغاز سال جدید از سوی طلبهها و روحانیان گفت :با توجه به

اخبار تصویری

تقدیر از برترین آثار پژوهشی
طالب جوان سراسر کشور
عکس :خبرگزاري رسا
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درس خارج فقه خبر و
خبرگزاری
عکس :خبرگزاري رسا

استاد ماه

پروندهماه

بزرگداشت شهادت امام جماعت
مسجد امام رضا بروکسل
عکس :خبرگزاري رسا

مدرسهماه
طلبه
ماه

آخرماه
ماه
طلبه

آیتاهللاحمدیفقیهیزدی  :

ل 1390 +1

مهمترین اصل برای یک طلبه،
داشتن اخالص است

اینکه بهار فصل شکوفایی طبیعت است ،طلبهها و روحانیان نیز با
برنامهریزی مناسب ،میتوانند شروعی بسیار ارزشمند در ابتدای سال
داشتهباشند.
وی تصریح کرد :با توجه به اینکه ثبت نام مراکز تخصصی حوزه
در اوایل بهار است ،طلبهها میتوانند با انتخاب درست و برنامهریزی
هدفمند به گونهای در طول سال حرکت کنند که انتهای آن با
پیامدهای مثبت همراه باشد.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود :در بهار معموال روزها بلندتر شده و
این فرصتی مناسب برای طلبههاست تا برنامههای خود را بهتر تنظیم
کنند و خوب درس بخوانند.
حجتاالسالم و المسلمین رفعتی افزود :یکی از نکتههای دیگری
که طلبهها در ابتدای سال جدید باید به آن توجه کنند ،اضافه شدن
یکسال به عمرشان است ،باید از گذشتهها درس بگیرند و در صدد
زدودن نقاط ضعف و کاستیها و جبران این نقاط در سال آینده
باشند.
حجتاالسالموالمسلمین
موسویاصفهانی:

تبعیت از والیت فقیه ،مهمترین
اصل برای طلبهها در هر موقعیتی
است

حجتاالسالموالمسلمینموسویاصفهانی،عضوجامعةمدرسین
و مدیر حوزة علمیة همدان در گفتگو با «حاشیه» با اشاره به سال
جدید شمسی ،اظهار داشت :سفارش ما به طلبهها و روحانیان
بزرگوار ،این است که در مسئلة تحکیم و اتحاد و اتفاق پشت سر مقام
معظم رهبری گام بردارند .وی افزود :در رأس برنامههای یک طلبه
و روحانی ،مسئلة تهذیب ،تحصیل و تبعیت و اطاعتپذیری از مقام
معظم رهبری ،باید در حد اعلی وجود داشته باشد.

سیزدهمین همایش
کتاب سال حوزة در قم
عکس :خبرگزاری فارس

آیتاهلل محمدحسین احمدی فقیهیزدی،
استاد درس خارج حوزة علمیه قم در گفتگو
با حاشیه ،طلبهها را به داشتن اخالص در همة اعمال و رفتارشان توصیه
کرد.
وی با بیان اینکه از همه چیز مهمتر برای یک طلبه و روحانی ،داشتن
اخالص است ،گفت :اگر به مفهوم حدیث شریف «ان حیات االنسان
بالعلم و ان حیات العلم بالعمل و ان حیات العمل بالنیه و ان حیات النیه
باالخالص» عمل کنیم سعادت دنیا و آخرت را به دست آوردهایم.
آیتاهلل احمدی فقیه یزدی با تأکید بر اینکه طلبهها و روحانیان باید
در هر حال و در هر کاری اخالص را سرلوحة کار خود قرار دهند ،افزود:
در تحصیل ،عبادت و خدمت به مردم ،اگر مردم از طلبهها و روحانیان
اخالصمشاهدهکنند،خودبهخودشیفتةآنهامیشوند.
حجتاالسالموالمسلمینزمانی:

بیداری اسالمیفرصتی طالیی
برای حوزویان است

حجتاالسالم و المسلمین محمدحسن
زمانی ،معاون بینالملل حوزههای علمیه،
در گفتگو با «حاشیه» با بیان اینکه سال  90سال بیداری اسالمیو
سقوطچندیندیکتاتوردرمنطقةخاورمیانهبود،گفت:اینمهمیکیاز
آرمانهای حوزویان و روحانیان بوده است و حال با توجه به این موقعیت،
بهترین فرصت برای حوزویان فراهم شده تا آموزههای ناب اسالم و
مکتب اهلبیت را به تشنگان حقایق در سراسر جهان برسانند .وی
بابیاناینکهامروزنهتنهامسلمانان،بلکهغیرمسلماناننیزتشنةحقایق
ی هستند ،اظهار داشت :صدور انقالب اسالمیکه
و معارف ناب اسالم 
حضرت امام بر آن تأکید داشتند ،معنایی جز عرضة فرهنگ اسالم
ناب ندارد و این رسالت بر عهدة روحانیان و حوزههای علمیه است .این
استادحوزهودانشگاه،رصدنیازهایکشورهایمختلفجهان،استخراج
آموزههای حیاتبخش اسالم و معارف اهلبیت و عرضة آن به زبان
قابل فهم برای جهانیان و یادگیری زبان را ازجمله توصیههای خود به
طلبههاوروحانیانعنوانکرد.

تجمع طالب غیر ایرانی
حوزة علمیة قم
در محکومیت اهانت به قرآن

همایش بزرگ طالب و فضالی
حوزة قم با موضوع بحرین مظلوم
عکس :خبرگزاری ابنا
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اخبار حوزه

دورة ختم اصول کافی در مدارس قم

روحانی کاروان عمره منتشر خواهد شد .داشتن گواهی اتمام پایة
ده مراکز مدیریت حوزههای علمیه مورد تأیید شورأی عالی حوزه،
معمم بودن ،داشتن حداقل سن  ۲۷سال و حداکثر  ۵۰سال و
کسب امتیاز الزم در آزمون کتبي و مصاحبه ،ازجمله شرایط آزمون
روحانیان کاروان عمره است.

کتاب شریف اصول کافی ،با حضور صد نفر از طلبههای مرکز
تخصصی تبلیغ سفیران هدایت ،تدریس میشود .این طرح از سال
آینده در مدارس علمیة استان قم ،و در مدرسة معصومیه نیز،
پس از تعطیالت نوروز ،هر روز در قالب کالسهای چهل دقیقهای
برگزار خواهد شد؛ بدین صورت که استاد متن حدیث را میخواند
و پس از ترجمه ،توضیحی اجمالی دربارة آن ارائه خواهد شد.

راهاندازیمدارسعلمیةسفیرانهدایت

معاون پژوهشی دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،از حمایت
پایاننامههای در حال نگارش طلبههاو دانشجویان در حوزة معارف
رضوی خبر داد .وی گفت :پایاننامههایی که مربوط به سطح
دکتراست و نگارش آن پایان نیافته ،دو میلیون و پانصد هزار تومان،
ی ارشدی که تمام نشده ،دو میلیون تومان
پایاننامههای کارشناس 
و پایاننامههای کارشناسی که از سوی حوزه به پایان رسیده ،به
مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار تومان مورد حمایت قرار میگیرد.

ایجاد موزة علما و فقها در تبریز

حمایت از پایاننامههای رضوی

دورة جدید جذب روحانی کاروان

پایان خردادماه یا تیرماه ،اطالعیه دورة جدید جذب و گزینش

در حال حاضر ،پنجاه مدرسة سفیران هدایت در سراسر
کشور فعال هستند که مجوز دو مدرسه در سنندج و خرمآباد،
صادر شده است .معاون تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزههای
علمیه ،با اشاره به فعالیت حوزههای علمیة سفیران هدایت،
از دوازده سال گذشته ،تصریح کرد :در حال حاضر افزون بر
مدارسی که در سراسر کشور فعال است 73 ،تقاضای جدید
نیز برأی راهاندازی مدارس علمیة سفیران هدایت وجود دارد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی تبریز ،از ایجاد موزة علما
و فقها در این شهر خبر داد و گفت :موزة یادشده در زمینی به
مساحت شش هزار و  ۵۰۰مترمربع ایجاد شده و آثار قلمی

جهان اسالم

مجلس نمایندگان مصر به اتفاق آرا ،به اخراج سفیر رژیم
صهیونیستی از قاهره و توقف صادرات گاز مصر به این رژیم رأی داد.
«واشنگتن پست» نوشت :گزارشهای خبرگزاری «آسوشیتدپرس»
حاکی از اجرای یک عملیات گستردة تجسس دربارة مسلمانان است،
بدون اینکه هیچ توجیهی برای این کارها وجود داشته باشد یا اینکه کار
مشکوکیانجامدادهباشند.
دبیر شورای مدیریت حوزة علمیة کابل ،از تحصیل 1200طلبه در
 22مدرسة علمیة این منطقه از کشور افغانستان خبر داد.
مراسم بزرگداشت اسالمگرایان دومین کشور شیعی جهان-
آذربایجان-درسالگرددرگذشترهبرفقیدحزباسالم،حاجعلیاکرام
علیاف و همزمان با شکلگیری حرکت بیداری اسالمی با سخنرانی
آیتاهلل سید حسن عاملی ،نمایندة ولی فقیه و امام جمعة اردبیل در
16

حاشیه،شماره44
حاشیه،شمار ه

مکتوبماه


اخبا ر ماه
مقصد2

استاد ماه

مسجدمیانةتبریزبرگزارشد.
بنیامیننتانیاهو،نخستوزیررژیمصهیونیستی،طیسخنرانیدر
کنست گفت :ایران از طریق حماس کنترل نوار غزه را در دست دارد و
عناصر حاکمی که رویدادها را در نوار غزه به پیش میبرند ،فلسطینیها
نیستند؛ بلکه ایران است ،غزه خط مقدم ایران است.
یکی از مسئولین «ارتش آزاد سوریه» در مصاحبه با روزنامة
صهیونیستی«اسرائیلامروز»گفت :اگراسرائیلتصمیمبگیردکهبشار
اسد ساقط شود ،کار تمام است .شما راجع به فردای سقوط اسد نگرانید،
نگران نباشید ...با سقوط اسد ،حلقهای که حزباهلل را به ایران وصل
میکند،نابودخواهدشد.
يك مفتي سعودي فتوا داد که كشتن بشار اسد ،رئیس جمهوری
اینکشور،ازكشتنصهیونیستهاواجبتراست.

پروندهماه

مدرسهماه
طلبه
ماه

ماه
آخرماه
طلبه

و تصاویر و زندگینامة بزرگان دینی برأی بهرهمندی بیشتر
عالقهمندان در آن به نمایش گذاشته خواهد شد300 .طلبة
خارجی از  18مليت در اصفهان مشغول به فراگيری علوم دينی
هستند .رئيس جامعهالمصطفی العالميه اصفهان با اعالم اين
خبر گفت :در محرم امسال  60نفر از طالب اين مدرسه به
منظور فعاليتهای تبليغی برونمرزی به كشورهای مختلف
جهان اعزام شدند.

پذیرش حوزههای علمیة کشور آغاز شد

حجتاالسالم فرحانی گفت :نامنویسی داوطلبان از پانزدهم
اسفند آغاز شده و تا  ۳۱فروردین سال  91ادامه خواهد داشت.
آزمون ورودی نیز پانزدهم اردیبهشت  ۹۱برگزار و نتایج این آزمون،
دهم خردادماه اعالم خواهد شد .پیشبینی می شود که  ۳۰هزار
تن در مراکز مدیریت استانها ثبت نام کنند که  ۱۲هزار نفر از این
افراد ،پذیرش خواهند شد .وي بومی کردن شرایط تحصیلی در
استانها ،را از سیاستهای اصلی حوزة علمیه دانست.

سرفصلهایجدیددرحوزههایخواهران

مدیر دفتر تدوین متون حوزههای علمیة خواهران گفت :با

توجه به اینکه برخی از کتابهای حوزههای علمیة خواهران
سالها پیش تالیف شده و برخی از سرفصلها نیز منبع
ندارند ،این دفتر ،به بازنگری و اصالح متون اقدام نموده است.
حجتاالسالم موسوی از تالیف کتابهای حوزههای علمیة
خواهران با سرفصلهای جدید و تألیف برخی کتابهای جدید
خبر داد.

رشتههایتخصصیدرحوزههایخواهران

در حال حاضر مرکز مديريت حوزههاي علمية خواهران ،سه
رشتة تحصيلي؛ شامل تفسير و علوم قرآني ،فقه و اصول و تاريخ
اسالم را با شيوة غيرحضوري ،از طريق آموزش مکاتبهاي و مجازي
به متقاضيان ارائه ميکند و داوطلبان براي تحصيل در مقطع سطح
سه ،ميتوانند يکي از اين سه رشته را انتخاب کنند .مدير پذيرش
و سنجش حوزههاي علمية خواهران گفت :پذيرش در رشتههاي
کالم اسالمي ،مطالعات اسالمي زنان ،فلسفة اسالمي و اخالق و
تربيت اسالمي به صورت حضوري انجام خواهد شد .خاطرنشان
میشود  40هزار طلبة خواهر در کشور به تحصیل علوم دینی
موفق شدهاند.
اخبار همایشها

کنگرةبزرگداشتآیتاهللالعظمیگلپایگانی
مرکزخبرحوزه:انجمنمفاخراستانقم،برگزارینخستینکنگرة
بزرگداشت مقام حضرت آیتاهلل العظمی گلپایگانی را در دستور کار
خود قرار داد .ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم ،این کنگره
را اردیبهشت ماه سال آینده در قم و گلپایگان ،برگزار خواهد کرد.
ستاد اجرایی این کنگره ،اطالعرسانی فراخوان مقاالت برای آگاهی
اندیشمندان ،تجدید چاپ یکی از آثار ارزشمند این فقیه وارسته و
توزیع آن در میان شرکتکنندگان ،جمعآوری و تهیة آلبوم عکس
و همچنین تمبر یادبود ایشان ،ساخت فیلم مستندی از زندگینامه
و آثار آن مرجع تقلید و دیدار با مقام معظم رهبری و مراجع معظم
تقلید جهت استفاده از رهنمودهای ایشان را از برنامههای این ستاد
اعالم کرد.

کنگرةبینالمللیعالمه«کاشفالغطا»
خبرگزاری رسانیوز :کنگرة بینالمللی عالمه «محمدحسین
کاشفالغطا» زمستان سال  1391از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی ،در شهرهای مقدس قم و نجف اشرف برگزار خواهد شد.
پیش از برگزاری این کنگره ،پنج نشست علمی در نجف اشرف ،قم،
لبنان ،مشهد مقدس و اصفهان برگزار خواهد شد و نخستین نشست
نیز همزمان با سالروز استقرار مرحوم عالمه در نجف اشرف و تبدیل
شدن این شهر به پايتخت فرهنگی جهان اسالم در نجف برگزار
خواهد شد.
عالقهمندان تا شهريور سال  1391فرصت دارند تا به ارائة مقاله
در موضوعهای اعالمشده و ارسال آن به دبيرخانة كنگره ،واقع در
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ،اقدام كنند.
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حضورمراجععظامتقلید،درانتخاباتمجلسنهم

گزارش خبری

ذخیرةیومالمعاد
حضرت آیتاهلل العظمي خامنهای ،رهبر
معظم انقالب اسالمی ،در نخستین دقایق
آغاز رأیگیری انتخابات نهمین دورة مجلس
شورأی اسالمی ،رای خود را به صندوق
انداختند .ایشان تأکید کردند :هرچه شرکت
مردم در انتخابات بیشتر ،پُرشورتر و بانشاطتر
باشد برأی آیندة ملت و کشور ،آبروی ایران،
و مصونیت کشور مفیدتر و مؤثرتر خواهد
بود .آيتاهلل العظمي صافي گلپايگاني ،از
مراجع عظام تقلید ،پس از انداختن رأي
خود ،ابراز اميدواري كرد كه اين اقدام مورد
ت بقيهاهلل االعظم قرار
توجه و عنايات حضر 
گيرد .آیتاهلل العظمي مکارم شیرازی نیز در
نخستین دقایق آغاز انتخابات ،رأی خود را
به صندوق انداخت و اظهار داشت :در تاریخ
ملتها همیشه روزهای سرنوشتساز بوده و
هست .ملتها در این روزهای سرنوشتساز
بیدار بودند و یکی از این روزها ،همین
انتخابات است .امیدواریم همه به عنوان
وظیفة شرعی و ذخیرة یومالمعاد ،در این

انتخابات شرکت کنند .همچنین حضرت
آیتاهلل العظمي نوری همدانی ،پس از
انداختن رأی خود ،اظهار داشت :همة
مردم برای نشان دادن اتحاد ،صالبت و
عظمت خود و نظام اسالمی ،باید در پای
صندوقهای رأی حاضر شوند و بدانند که
رأی آنها پاسداری از نظام و خون شهدا به
شمار میآید .حضرت آیتاهلل العظمي جعفر
سبحانی نیز پس از انداختن رأی خود در
دقایق اولیة شروع رأیگیری ،تأکید کرد:
یکی از ارکان مهم نظام مقدس اسالمی،
قوة مقننه است ،درحقیقت اساس جمهوری
اسالمی به مجلس استوار است .همچنین
حضرت آیتاهلل العظمي جوادی آملی ،پس
از شرکت در انتخابات مجلس نهم ،در حرم
مطهر حضرت معصومه اظهار داشت:
از ذات اقدس الهی میخواهم نامزدهای
محترمی که توفیق راهیابی به مجلس را پیدا
میکنند ،موفق شوند در مسیر شکوفایی
نظام مقدس انقالب اسالمی گام بردارند.

40سال پيش

نخستینبرنامههایآموزشیحوزه
مدرسة آيتاهلل ميالنى ،بر اساس برنامة تحصيلى سال  1351كه
به صورت دفترچهای در چهارده صفحه به چاپ رسيده بود ،افرادى را
براىتحصيلدرمدرسهمیپذیرفتكهگواهىنامةدورهابتدايىمدارس
دولتى را در اختيار داشته و سن آنان پانزده سال بيشتر نباشد .داخل
كالسها از صندلى دست هدار و تخته سياه استفاده مىشد .استادان
روبهروى كالس و پشت كرسى ويژه ،به تدريس میپرداختند .مدرسة
آيتاهلل ميالنى جزو مدارسى شمرده میشد كه با برنامهريزى و تعيين
مراحل و مدارج و تفكيك رشتهها و تخصصهاى حوزوى به وجود آمد.
انتشار كتاب فروغ ابديت
كتابفروغابديت،بهقلمآيتاهللجعفرسبحاني،نخستینبار،درسال
1351چاپ شد .اين كتاب تاريخي است روشن و گويا از زندگي پيامبر
18

حاشیه،شماره44
حاشیه،شمار ه

مکتوبماه


اخبا ر ماه
مقصد2

استاد ماه

اسالم كه بر اساس «بزرگترين مدارك تاريخي اسالم» تهيه شده
و با قلمي كام ً
ال روان و شيوا نگارش يافته است .امتياز مهم اين كتاب،
مطابقتکاملبا«مداركتاريخيشيعه»بوده،ازافسانههاوخرافاتيكه
دستهاي آلوده ،در تاريخ زندگي پيشواي بزرگ اسالم آميخته ،خالي
است.
آغاز عمليات اجرايی مدرسه علميه در اراك
عمليات اجرايی مدرسة علمية امام مهدی اراك در سال1351
به دست مرحوم آيتاهلل ميرمهدی و شهيد هاشمیسنجانی آغاز شد
و با حمايت مراجع عظام تقليد آن زمان و مرحوم «حاج احمد كافی»
بهسرانجامرسيد.
تأسيسمدرسةعلميهدرمشهد
در سال 1351مدرسة علميهاي به نام مقدس حضرت حجت

پروندهماه

مدرسهماه
طلبه
ماه

ماه
آخرماه
طلبه

نخستینمصاحبهبامادرخالداسالمبولی

گفتگوي كوتاه

خالدآرزو داشت که
انقالب اسالمی جهان عرب را فرا بگیرد
به گزارش خبرگزاری اهلبیت ـ ابنا ـ حاجیه قدریه  86ساله ،مادر خالد
اسالمبولی است .مادر کسی که در حادثة مشهور سان دیدن انور سادات ،رئیس
جمهوری اسبق مصر ،وی را ترور کرد 30 .سال ،پس از اعدام خالد ،او اکنون ،برای
نخستین بار گفتگو میکند.
آیا خالد از انقالب اسالمی در
ایران هم تأثیر پذیرفت؟ نظرش
دربارة ایران چه بود؟

خالد خیلی ایران را دوست داشت و
خیلی تحت تأثیر ایران بود .همینطور
همرزمانش در همهجا .آرزو داشت که
انقالب اسالمی جهان عرب را فرا بگیرد
و ما پس از آنکه متفرق شدهایم ،همه
متحد بشویم .خالد ایران را خیلی
دوست داشت.
نظرتان دربارة ایران چیست؟

پس از مصر ایران وطن دوم من است.
در تهران خیابانی به نام شهید
خالد اسالمبولی است .در این باره چه
احساسی دارید؟

خیلی خوشحالم .چون خالد قهرمانی
واقعی است که از کلمة «الالهاالاهلل»
دفاع کرد و شایستة این است که

خیابانها و میادین را به نام او بنامند.
  آیا آمریکا و اسرائیل میتوانند به
ایران حمله کنند؟

خیر چون ایران کشوری است که از
کلمه «الالهاالاهلل» حمایت میکند و
خدا نیز آن را در برابر هر دشمنی حفظ
میکند.
امروز شاهدید که ملت مصر پس
از بیش از  30سال ،به سفارت اسرائیل
حمله میکند و علیه اسرائیل و آمریکا
شعار میدهد .چه نظری دارید؟

من واقعاً افتخار میکنم .به میدان
تحریر رفتم و هزاران نفر با گرمی از
من استقبال کردند و دستم را بوسیدند.
در آن هنگام احساس کردم آنچه خالد
آرزوی آن را داشت ،محقق شده است.
احساس عزت و کرامت کردم .کرامتی
که  30سال بود زمان آن مخلوع ،از ما

تأسيس و در ادامه به یكي از مراكز تكثير اعالميهها بر ضد رژيم منحوس
پهلوي تبدیل شد .این مدرسه همچنین در طي انقالب اسالمي ،هفده
شهيدطلبه،تقديمانقالباسالميكرد.
ازسرگیری تدریس استاد مطهری
استاد مطهری بنا به توصیة حضرت امام خمینی از سال 1351تا
 1357تدریسشان را در قم از سرگرفتند .ایشان هفتهای دو روز به قم
غاییت»،
آمده و در حوزة علمیه ،دروس مهمی مانند« :شناخت»« ،اصل ّ
«فلسفة هگل»« ،معارف قرآن»« ،ماركس و ماركسیسم»« ،منظومه»،
«نجات» و «اسفار» را تدریس میكردند.
شهید مدنی به خرمآباد میروند
مدتي بود كه مرحوم آيتاهلل روحاهلل كمالوند كه سالهاي متمادي
زعامت و روحانيت منطقه و سرپرستي همة شئون مذهبي ،اجتماعي
و سياسي لرستان را در دست داشت ،به دار باقی شتافته و جايگاه

گرفته بودند .مخلوعی که از خانوادة
اسالمبولی میترسید تا فسادش را رو
نکنند و مثل حاکم پیشین ،جانش را
نگیرند.
   الگوی خالد در انقالب علیه
دیکتاتور چه کسی بود؟

خالد آدم توداری بود .در امور سیاسی
خیلی با من حرف نمیزد .من هم
نمیدانستم که سادات را خواهد کشت.
ولی الحمدهلل خالد بر دین اسالمی
تربیت شد .برای همین من به خالد
افتخار میکنم و خالد الگوی همة
جوانان رزمنده در سطح دنیاست .الگوی
او همیشه سید ما امام علی بود.

واالی ايشان همچنان خالي بود .عدهاي از روحانيون سرشناس و متعهد
خرمآباد ،از آيتاهلل مدني دعوت ميکردند كه فعاليت خود را از همدان
به خرمآباد منتقل كند و ایشان با پاسخگویی به این دعوت ،و عزيمت
به خرمآباد ،فصل ديگري از زندگي پرفراز و نشيب و سراسر مبارزة
خود را آغاز کرد .شهيد مدني در خرمآباد و در حوزة علمية كمالوند،
فعاليت خود را با تدريس درس خارج آغاز کرد و پس از مدتي با حكم
حضرت امام ،سرپرستي اين حوزه را نيز بر عهده گرفت .در همين
دوره ،وي كتابهاي امام ،ازجمله توضيحالمسائل و تحريرالوسيله را
در خرمآباد پخش کرد و با وجود خفقان حاكم ،دربارة مرجعيت امام ،در
مناسبتهاي گوناگون تبليغ کرد .همچنين در هر فرصتي و به اشكال
گوناگون ،مردم را به بيداري و آگاهي فراخوانده ،آنان را از مفاسد دستگاه
آگاه ساخته ،نقشههاي شوم استعمار و رژيم طاغوتي را آشکار کرد و
رهبر واقعي را به مردم معرفي و چهرة اصلي و پليد شاه را افشا مینمود .
حاشیه،شمار ه44
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گزارش ماه

محمد حسن حسيني

منتخب
محور جامعه و
انقالب اسالمی،
حوزههایعلمیه
است .مبادا فردی یا
گروهی ،موجی ایجاد
کند و فردی از حوزه
در موج آنان شنا
کند و هدفی غیر
از اهداف مقدس
حوزه دنبال شود
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گزارشی از نخستین نشست کرسیهای آزاداندیشی در حوزة علمیه
با موضوع بررسی نقش حوزه در انتخابات

 1+6در اولین کرسی آزاداندیشی حوزه
گذشت ده روز از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای
اسالمی  ،بهانة خوبی  برای برگزاری یک نشست متفاوت
بود تا یک موضوع اجتماعی در یک کرسی آزاداندیشی،
به محک نقد کشیده شود .دوشنبه 22اسفند سال  90این
نشست با عنوان «بررسی نقش حوزه در انتخابات» در سالن
اجتماعات مدرسة فیضیه برگزار شد؛ قرار بود که ورود
نهادهای شاخص و مهم حوزه در انتخابات وحتی نوع حمایت
آنان از کاندیداهای مشخص بررسی شود  .آیت اهلل کعبی،
مدعو شاخص نشست بود و شش طلبه نیز اجزای این کرسی
را تشکیل میدادند  تا به قید قرعه ودر بخش نخست برنامه،
درحضور طلبه ها  ،این موضوع  را نقد و ارزیابی کنند.

بخش اول  :دیدگاه  6طلبه
.1حجتاالسالم تیموری ضمن بیان نقاط ضعف و قوت ورود
حوزههای علمیه در انتخابات ،به نقش تأثیرگذار جامعة مدرسین به
عنوان نماد حوزه اشاره کرد و ضمن چند پرسش ،از نحوة انتخاب
برخی افراد از لحاظ کمیو کیفی انتقاد کرد.
.2آقای حیدری ضمن انتقاد از ورود روحانيون به عرصههاي
اجرايي براین نکته تاکید کرد که در جامعة اسالمي نبايد افراد
نسبت به مسائل پیرامون خود و سرنوشت خود بيتفاوت باشند و
در صورت لزوم ،باید وارد عرصه شوند؛ او پیشنهاد کرد که پیروی
ازسیرة علمای اخالق و بزرگان دین برترین شیوه است ،اینکه چون
هرکسی معیار خاصی برای انتخاب اصلح و افضل دارد و معیار هر
کس با دیگری فرق دارد ،هیچ فرد خاصی را معرفی نمیکنند و
وارد جزئیات و فرعیات انتخابات و سیاست نمیشوند.
.3حجتاالسالم دکتر غفاری با بیان موضوع استقالل حوزه به
این نکته اشاره کرده که حوزة علمیه جایگاه عالمان ،اندیشوران
و مجاهدان است .محور جامعه و انقالب اسالمی ،حوزههای علمیه
است .مبادا فردی یا گروهی ،موجی ایجاد کند و فردی از حوزه در
موج آنان شنا کند و هدفی غیر از اهداف مقدس حوزه دنبال شود.
.4حجت االسالم ایزدهی ،از موضوع مشارکت سیاسی سخن
گفت؛ او سرزمین ،مردم و حاکمیت را سه مقولة نظامهای سیاسی
در جهان معرفی کرد و با بیان اینکه بدون هریک از این سه مقوله،
نظام سیاسی تشکیل نمیشود ،افزود :در سیرة علمای گذشتة
حوزه ،ورود به عرصة سیاسی وجود داشته است ،به گونهای که
زمانی با نفوذ در دربار شاهان و ارائة مشاورة دینی ،جامعه را به
سوی الهی شدن پیش میبردند .ایزدهی با بیان اینکه اگر در
سیاست نباشیم ،نمیتوانیم تأثیرگذار باشیم ،افزود :در جامعة
اسالمی ،حوزه نباید در عرصههای تصمیمگیری و تولید فکر
ی و فکری ،به صورت
کوتاهی کند .امروز جامعة جهانی از نظر علم 
جهشی در حال توسعه است.
.5حجتاالسالم محبی ،به تحلیل گروههای اصولگرای حاضر
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در انتخابات پرداخت و از این نکته یاد کرد که اگر حوزههای علمیه
وارد میدان نشوند ،حزبها و گروهها تعریف خاص خود و بعضاً
وارونه از اصولگرایی ارائه میدهند ،به بیان برخی ویژگیهای
اصولگرایی پرداخت.
.6حجتاالسالم ابراهیمی از نقش محوری جامعة مدرسین
سخن راند و افزود :عمدة اشكاالت ،به نحوة ورود اين تشكل
روحاني به محيط انتخابات ،مربوط است كه معموالً به انتخاب
و اعالم فهرست نامزدهاي اصلح و سرانجام انتشار يك بيانيه براي
دعوت مردم جهت حضور و انتخاب شايسته خالصه ميشود .اين
عرصه تقريباً شامل همة انواع انتخابات  -اعم از رياست جمهوري،
مجلس شوراي اسالمي ،مجلس خبرگان رهبري و حتي شوراي
اسالمي شهر -ميشود.
بخش دوم :مدعو ویژه
پس از ارائه نظرات  6نفر از طلبههای کرسی ،آیتاهلل کعبی،
به ایراد نظرات خود پرداخت .او نخست برگزاری کرسیهای
آزاداندیشی در حوزه را فرصتی برای نقد و بررسی تمام اتفاقات و
رویدادهای گوناگون جامعه و تمام حركتهای مدیران و تصمیمات
آنان توسط طلبهها دانست.
وی با اشاره به سابقة دیرینة حضور روحانیون در عرصة سیاست،
افزود :حوزه با این حضور بهعینه ثابت میكند كه سیاست ما با
اخالق و دیانت آمیخته است.
معاون جامعه و نظام جامعة مدرسین گفت :وظیفة حوزه است
كه تئوری مهندسی نظام اسالمیرا به صحنة عمل وارد كند و
این دغدغه از آغاز انقالب و تدوین قانون اساسی آغاز شد .نظام
اسالمیباید از طریق اندیشمندان حوزوی و آگاهان دیندار سیاسی
تبیین شود و تولید اندیشه و همچنین نوسازی تئوریهای این
عرصه ،ازجمله وظایف فعاالن این حوزه است.
مهمان ویژة این نشست در ادامه افزود :حوزة علمیه باید از
نظامیكه بانی تأسیس آن بوده ،پاسداری كند و در تمام عرصهها،
ازجمله انتخابات ،به منظور جلوگیری از بروز مشكالت ،حضوری
فعال داشته باشد.
حضرت آیتاهلل کعبی در خصوص ورود مصداقی این جامعه در
معرفی نامزد انتخاباتی در قم ،تصریح کرد :برخی از اعضای جامعه،
به دلیل وجود روحیه آزاداندیشی در بدنة حوزه در مواقعی که مورد
پرسش مردم قرار میگرفتند ،دیدگاههای شخصی خود را عنوان
میکردند که البته انسجام درونی جامعه را نیز مورد خدشه قرار
نمیداد؛ در خصوص اصل ورود مصداقی به انتخابات ،بحثهای
فراوانی بین اعضا صورت گرفت که شمار فراوانی از آنان خواستار
حضور نداشتن مصداقی در این عرصه بودند .اما از جایی که برخی
از مراجع و بزرگان ،با دعوت از برخی شخصیتها برای حضور در
انتخابات و با توجه به اینکه یکی از راهبردهای اصلی این جامعه،

پروندهماه

مدرسه ماه

طلبه ماه

حاشیهها

استقبال طلبههای جوان ،از نکات جالب توجه این نشست بود.
در بین سخنرانی حضرت آیتاهلل کعبی ،برخی از طلبهها اعتراضات و پرسشهایی
داشتند که ایشان با شنیدن کامل سخنان طلبهها ،پاسخ آنان را دادند.
اداره کل فرهنگی حوزه های علمیه ،مبتکر و مجری این نشست بود.

توجه به رهنمودهای رهبری و مراجع تقلید و بزرگان حوزه است،
احساس شد که جامعه نیز نباید در این عرصه ،بر خالف شیوة
بزرگان عمل کند ،ازاینرو ،این جامعه در این عرصه نیز وارد شد؛
نخست در فرایند تصمیم جمعی ،سه نفر معرفی شدند که با اتفاق
بیشتر روی دو نامزد و اجماع نشدن روی نفر سوم ،صالح دیده
شد که این دو نامزد به عنوان نامزدهای مورد تأیید این جامعه
معرفی شوند.
عضو خبرگان رهبری یادآور شد :شاید عدهای انتقاداتی نیز به
این شکل از معرفی و حضور و ورود جامعة مدرسین وارد کنند .ولی

در این شرایط ویژه ،سعی شد که مصالح کالن نظام و لزوم حفظ و
وحدت و پرهیز از بروز اختالف مد نظر قرار گیرد.
کعبی در خاتمة سخنان خود گفت :شما مطمئن باشید نسبت
به گزینههایی که اعضای جامعة مدرسین به جمعبندی رسیده،
همة نقاط ضعف و قوت و جوانب در نظر گرفته شده ،سپس بر
اساس رأی انتخاب شدهاند و ما باید حرمت شخصیتهای نظام را
که به این مملکت خدمت کردهاند ،در مجامع عمومیحفظ کنیم
و انتقادات را با رعایت ضوابط شرعی و اخالقی در چارچوبهای
خودش بیان نماییم.

منتخب
وظیفة حوزه
است كه تئوری
مهندسی نظام
اسالمیرا به
صحنة عمل
وارد كند و این
دغدغه از آغاز
انقالب و تدوین
قانون اساسی
آغاز شد
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نگاه ماه
احمد نبوی

چند برگ از حیات حضرت آیتاهلل العظمیفاضل لنکرانی

مرجعيت را پذيرفتم براى خدمت
برگ اول
از دو راه با امام خمینی آشنا شد :پدر خود و فرزند امام .این
دو ،او را با استادی برجسته و نامور حوزه پیوند داد؛ پیوندی که
شیفتگی و انس بر آن سایه افکنده بود.
«از همان دوران كودكى در دورة دبستان ،بنده با شهيد
بزرگوار حضرت آيتاهلل حاج آقا مصطفى ،همدرس بودم و پدرم
با حضرت امام رفاقت بسيار نزديكى داشتند و به علت همين
رفاقت و ارتباطى كه پدرم با حضرت امام داشتند ،ايشان مكرر
به منزل ما تشريف مىآوردند و متقاب ً
ال پدرم به منزل ايشان
مىرفتند .من از دوران بچگى تشخيص داده بودم كه حضرت
امام با ساير دوستان پدرم تفاوت خاص دارند ،چون كه در
ايشان جاذبه مخصوصى وجود داشت و ما را جذب كرده بود و
با ديدة احترام فوقالعاده  -كه منحصرا ً اين معنا در ايشان وجود
داشت -به ايشان نگاه مىكردم».
برگ دوم
در نوجوانی ،همراه حاج آقا مصطفی وارد حوزه شد و با کمک
یکدیگر ،درس و بحث را آغاز کردند.
«از وقتى كه مطول مىخواندم ،هممباحثهاى براى خود انتخاب
كردم كه تا پايان دورة سطح ،و حتى قسمتى از خارج ،كلية
دروس را با ايشان ،بحث و بررسى میكرديم .در آن زمان روزهاى
سرد زمستانى ،صبح زود  -هنوز آفتاب باال نيامده  -مجبور
بوديم بحثهایمان را در همين ايوانهاى بقعههاى صحن ،در آن
شرايط سخت و آزاردهنده دنبال كنيم و غير از اين هم چارهاى
نداشتيم».

منتخب
تنها نوزده سال
از عمر خود را
پشت سر گذاشته
بود که وارد درس
خارج شد؛ تنها به
درس آیتاهلل
العظمیبروجردی
اکتفا نکرد و در پی
درس دیگری بود
که از آغاز تدریس
اصول امام با خبر
شد .بیدرنگ در
درس ایشان حاضر
شد؛ او گمشدهای را
یافته بود که مدتها
آن را جستجو
میکرد
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برگ سوم
تنها نوزده سال از عمر خود را پشت سر گذاشته بود که وارد
درس خارج شد؛ تنها به درس آیتاهلل العظمیبروجردی اکتفا
نکرد و در پی درس دیگری بود که از آغاز تدریس اصول امام
باخبر شد .بیدرنگ در درس ایشان حاضر شد؛ او گمشدهای را
یافته بود که مدتها آن را جستجو میکرد.
«روزهايى كه در محضر امام بودم و از جهات علمى ايشان
استفاده میكردم ،براى من به عنوان يك طلبه ،از شيرينترين
روزهاى زندگانى محسوب میشد ،براى اينكه امام بزرگوار در
آن اوان و آن ايام ،هيچ مشغلهاى غير از مسئلة مطالعه و تدريس و
نوشتن نداشتند و تمام وقت خود را در اين رابطه صرف میكردند.
گاهى درس ايشان مخصوصاً درس فقهشان ،به يك ساعت و
نيم میرسيد ،بدون اينكه خودشان احساس خستگى بكنند و
يا شاگردان احساس خستگى داشته باشند .دقتها و تحقيقات
و نكاتى را كه ذهن مستقيم و صاف ايشان ،آنها را اقتضا كرده
بود و توجه كرده بود ،به قدرى شيرين و قابل قبول بود كه شايد
براى ايشان هيچ نقطة ابهامى باقى نمیماند  ...من هنوز شيرينى
جلسات بحث ايشان و آن خاطره از ذهنم بيرون نمیرود».

مکتوبماه


اخبا ر ماه
مقصد2

استاد ماه

برگ چهارم
ذوق سرشار و استعداد قوى او سبب شد که در سن  25سالگى
بحثهاى آیتاهلل العظمیبروجردی را تقرير كند؛ کتابی به نام
نهايهالتقرير .او همچنین تقريرات اصولى از درسهاى امام را نیز در دو
جلد به نام معتمداالصول منتشر کرد .زمانی که به یزد تبعید شد ،به
شرح تحريرالوسيله حضرت امام اقدام كرده و اين نظر را داشتند كه
بايد شخصيت علمى امام به حوزهها معرفى شده و ناشناخته نماند.
به قول آیتاهلل اشتهاردی ،متن و شرح ،در تبعید شکل گرفت؛ امام
متن تحریر را در ترکیه نوشت و ایشان در یزد به شرح آن را پرداخت.
«به نظر من ،امام از نظر فطانت و قوت استعداد و ذكاوت ،فرد
ممتاز و بىنظيرى بود .نمى خواهيم ادعا كنيم در طول تاريخ ،نظيرى
براى ايشان وجود نداشته؛ ولى ما نظيرى براى ايشان درك نكردهايم.
خود من  26سال است كه كتاب تحريرالوسيله ايشان را شرح میكنم
و هنوز هم شايد بيش از ثلث آن باقى مانده باشد .براى شرح كتاب
وقتى مطالب ديگران را با نظريات ايشان مقايسه میكنم ،میبينم كه
فاصلة زيادى وجود دارد و نظريات ايشان ،بسيار دقيق و باارزش است؛
اما بااينحال ،مقام علمى ايشان بسيار مخفى مانده است».
برگ پنجم
از روزى كه امام نهضت خود را آغاز كرد ،او وظيفة خود
میدانست كه در راه مراد خود و خواستههاى او تالش كند .در این
راه زحمات ،مشكالت و تبعيدهاى بسيار سخت را تحمل كرد و با
اينكه با خطر روبهرو شد ،از همراهى با امام دست برنداشت .پس
از پیروزی انقالب ،به عنوان یکي از چهرههای شاخص حوزه و دبیر
جامعة مدرسین ،نقش پشتیبانی از نظام را مدیریت کرد و این حمایت
را تا طول دوران مرجعیت ادامه داد؛ فرزند فرزانة ایشان میگفت:
«يادم مى آيد چند سال قبل موضوعى پيش آمد و ايشان حضورى
فعال داشتند ،يكى از بزرگان حوزه به من گفت به ايشان بگویيد كه
اين حركتها با مرجعيت تناسبى ندارد و مانع رشد مرجعيت ايشان
است لذا بهتر است كه در اين امور دخالت نكنند .وقتى پيغام را به
ايشان رساندم؛ خيلى ناراحت شدند و فرمودند :من اص ً
ال مرجعيت را
پذيرفتم براى خدمت ،براى اينكه انقالب به حيات خود ادامه دهد،
من دين و مرجعيتى كه به درد مردم و انقالب نخورد را میخواهم
چه كار؟!»
برگ آخر
اونهضتامامراالهامیافتهازاهلبیتمیدانستورمزحمایت
او از انقالب را نیز میتوان در این نکته جستجو کرد .لذا بر تعظیم
شعائر اسالمیپای میفشرد .شما به موسم عزای فاطمیبنگرید؛ ایام
فاطمیه بیتاب بود و بیقرار؛ در همین موسم عزا نیز از میانمان رفت و
عزاداران سوگوار فاطمی به تشییع پیکر پاکش شتافتند .همگان به یاد
دارند که در سال پیش از رحلتش ،او براى برپایى مجالس بزرگداشت
آن بانوى بزرگوار و ذكر مصیبتهایشان ،اطالعيهاى داد و مؤمنين
و محبين اهلبيت را فراخوان که اهتمام او تأثير فراوانى نیز داشت.

پروندهماه

مدرسه ماه

طلبه ماه

حاشیه،شماره4

23

یادمان فقیه نامدار و مجاهد انقالبی،
حضرت آیتاهلل العظمی گلپایگانی

مرجعي موفق؛ با
مهاجرت به قم

در  24سالگی در پی مهاجرت استادش ،آیتاهلل
العظمي حائری ،به قم و تأسیس حوزة علمیه در این
شهرمقدس،بهقمآمدهودرمدرسةفیضیهسکونت
گزید و درسها را با آیتاهلل العظمي سید احمد
خوانساریبهمباحثهنشست.
1316ق

وال دت

درهشتمینروزماهذیقعدة1316ق.دربخشگوگد
گلپایگان،بهمناسبتتقارنوالدتشباسالروزوالدت
امام هشتم ،حضرت علیبنموسیالرضا نامش را
محمدرضا نهادند  .محمدرضا در سهسالگی مادر و در
نهسالگی پدرش را از دست داد و دوران کودکی را با
مشکالتوسختیهایفراوانو  یتیمیسپریکرد.او
تحصیالتابتداییرادرمکتبخانهگذراند.مقدمات
رادرنوجوانینزدآیتاهللمحمدتقیگوگدیوسپس
نزد آیتاهلل سید محمدحسن خوانساری برادر مهتر
آیتاهلل العظمی سید احمد خوانساری فراگرفت.
نوزدهساله بود که به اراک رفت و در مدرسة آقا سید
ضیاءالدینبهتکمیلسطوحعالیهپرداخت.
1337ق

درس

در سال 1337ق .شایستگی حضور در درس
خارجفقهواصولحضرتآیتاهللالعظمیحاجشیخ
عبدالکریم حائری یزدی را یافت و تا سال1340ق .در
آن شهر از آن مرجع بزرگ بهره برد.

24

حاشیه،شماره44
حاشیه،شمار ه

مکتوبماه


اخبا ر ماه
مقصد2

استاد ماه

اساتيد
استاداناصلیایشانعبارتنداز:
.1سیدمحمدحسنخوانساری؛
.۲آیتاهللمالمحمدتقیگوگدیگلپایگانی؛
.۳آیتاهللالعظمیحاجشیخعبدالکریمحائری؛
استادانمقطعیایشانعبارتنداز:
.۱آیتاهللمحمدباقرگلپایگانی؛
.۲آیتاهللمحمدرضااصفهانینجفی؛
  .۳آیتاهللالعظمینائینی؛
.۴آیتاهللالعظمیمحمدحسیناصفهانی؛
.۵آیتاهللالعظمیبروجردی؛
.۶آیتاهللالعظمیعراقی؛
.۷آیتاهللالعظمیسیدابوالحسناصفهانی.
اجازة اجتهاد و نقل روایت
وی از آیتاهلل حائری اجازة اجتهاد ،و از مرحوم
حاج شیخ عباس محدث قمی و آقا شیخ محمدرضا
اصفهانی،اجازةنقلروایتداشتهاست.

پروندهماه

ماه
مدرسهماه
طلبه

ماه
طلبه
آخرماه

مبارزة سیاسی

75سال تدريس
تدریس
عالمهشيخآقابزرگتهرانيمينويسد:
«وهواليوممنالعلمأالفضالءفيقمومنالمدرسين
المشاهير بها؛ ايشان امروز از علماي بافضيلت قم و از
مدرسينمشهوردرآنشهرميباشد».
تدریس ایشان حدود  ۷۵سال ادامه داشته که
بیشتر از  ۶۰سال آن مربوط به تدریس دروس خارج
فقه و اصول بود.

درگذشت

1414ق

ایشان در  96سالگی در شامگاه روز پنجشنبه
هجدهم آذر سال1372ش  ،برابر با 24جمادیالثانی
سال1414ق ،ندای حق را لبیک گفت.

بخشي از پيام رهبر معظم انقالب اسالمي به
مناسبت رحلت آيتاهلل گلپايگاني« :اين شخصيت
واالي علمي كهنسال ،در ميان مراجع عظام تقليد،
يكي از موفقترين و سعادتمندترينها بودند .حدود
 70سال مدرس حوزة علمية قم و حدود  85سال
سرگرم فراگرفتن و آموختن فقه آل محمد بودند
 ...هزاران شاگرد را از فقه پخته و عميق خود بهرهمند
ساختند .بسياري از آرا و نظرات فقهي كه حاكي از
روشنبينيوذهننوگرايايشانبود،ارائه كردند».

آیتاهلل العظمی گلپایگانی ،از بدو حرکت شجاعانة روحانیان به
رهبری امام راحل ،به مبارزات پیگیر و بیامان خویش با دیو استبداد
پرداختونخستیناعالمیةاعتراضبهالیحةننگینانجمنهایایالتیو
والیتی در مهرماه1341ش .از سوی ایشان صادر شد و در پی آن بود که
پیامهاوبیانیههایایشانتاسقوطرژیمپهلویادامهیافت.
برخی از اقدامات آن جناب در برابر رژیم منحوس شاه ،عبارتند از:
سر باززدن از مالقات با شاه و نخستوزیران و فرستادگان دربار ،تحریم
برنامة اوقات و اعالمیه علیه معامالت و همکاری با سازمان اوقاف ،قطع
شهریةکسانیکهبااوقافهمکاریمینمودندوتحریمامامتجماعت
و گوش دادن به سخنرانی آنان ،حرام شمردن خرید و فروش و مصرف
وتوزیعگوشتهایوارداتیازخارجونپذیرفتنوجوهاتفروشندگان
آنان  -هرچند میشد تحت عنوان مال مخلوط به حرام ،خمس آن را
پذیرفت -اعتراض شدید و پیام کوبنده علیه تغییر تاریخ هجری به
تاریخمنحوسشاهنشاهی،مخالفتصریحباحزبرستاخیزوتحریم
شرکتمسلماناندرآن،مخالفتصریحباطرحامتحاندولتازطلبهها
و انکار صالحیت آنان برای این امر که باعث عقبنشینی دولت وقت
و مصون ماندن حوزه از این طرح ننگین شد .اعتراض شدید علیه
گسترش بیبندوباری و فساد و فحشا و رواج منکرات و فرستادن نامة
سرگشاده به شاه و تذکر عواقب وخیم آن ،اعتراض و مخالفت بسیار
شدید علیه سینما در شهر قم و تعطیل نمودن درس و نماز جماعت
خویش به مدت یک هفته ،مخالفت و اعتراض علیه تاجگذاری شاه و
انتخاب ولیعهد ،پیام در جهت تجلیل از مقام شهید سعیدی و اعالم
مجلسختمبرایایشاندرمسجدامام،تجلیلازمقاممرحومحاجآقا
مصطفیخمینیوتشکیلدومجلسختمدرمسجداعظموشکستن
سد رعب و ممنوعیت برپایی مجالس بزرگداشت و مطرح شدن نام
حضرت امام در آن مراسم ،پیگیری حال تبعیدشدگان و سرکشی
بهخانوادههایآنان،حمایتازمقاموموقعیتحضرتامامخمینیو
بهویژه در برابر اهانت روزنامة اطالعات به امام راحل و تأکید بر مقاومت
روحانیون و پیگیری اعتراضها و راهپیماییها و صدور اعالمیههای
روشنگرانه و کوبنده در لحظات حساس ،به گونهای که امام بدیشان
فرموده بودند :اعالمیههایی که حضرتعالی بهتنهایی صادر میکنید،
نقشبسزاییدرپیشبردمبارزاتملتمسلمانداردودلجوییوتأیید
علمایمبارزشهرستانها.
این اقدامات باعث شد که مزدوران رژیم برای لطمه زدن به ساحت
ایشان از هیچ کاری فروگذار نکنند و دوبار سوم فروردین 1342ش.
در مدرسه فیضیه ،و نوزدهم اردیبهشت 1357ش .به ایشان حمله
کرده ،قصد ضرب و جرح آن مرجع بزرگوار را داشتند که لطف خدا و
جانفشانیهایاطرافیان،باعثحفظایشانشد.
پسازدستگيريحضرتامامخميني،آيتاهللالعظميگلپايگاني،
بيدرنگ دامادشان (حجتاالسالم و المسلمين آقاي علوي) را براي
احوالپرسي و تفقد از ايشان به تهران اعزام نمودند كه البته مأموران
ساواك و شهرباني ،مانع از چنين مالقاتي شده و تنها مراتب را به
استحضارامامرساندهبودند.
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