اخبـــار

درگذشتـگان
ناصرالدین انصاری

آیتاهلل موسوی اردبیلی
حضرت آیتاهلل العظمی آقای حاج ســیدعبدالکریم موســوی اردبیلی ،یکی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم
به شــمار میرفت .معظم له در ســحر روز  13رجب 1344ق ( 8بهمن 1304ش) در اردبیل زاده شــد .پدرش
ُ
مرحــوم حجتاالســام ســیدعبدالرحیم اردبیلی بود که این فرزند ،تنها پســر و نهمیــن فرزند وی بود .در دو
سالگی مادرش را از دست داد و گرد یتیمی بر سرش نشستّ ،اما با کوشش و تالش خویش دروس آغازین را
در مکتبخانــه فرا گرفت و در ســال 1358ق (1318ش) به تحصیــل علوم دینی روی آورد و ادبیات را آموخت.
در ســال 1322ش رهســپار حوزه علمیه قم شــد و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات :حائری یزدی و سلطانی
طباطبایی (رســائل) ،گلپایگانی و خوانساری (کفایه و مکاسب) ،محمدحسین طباطبایی (تفسیر و اسفار)،
شــیخ محمدمهدی امامی مازندرانی (شــرح منظومه) آموخت و همزمان به تدریس ســطوح (شــرح لمعه و
ٰ
موســی صدر پرداخت .در ســال 1326ش رهسپار حوزه
معالم و قوانین) و مباحثه با آیات :شــبیری زنجانی و
علمیه نجف گردید و به دروس خارج آیات عظام :سیدعبدالهادی شیرازی ،آقای حکیم و بیش از همه آقای
خویی حاضر شــد و مورد توجه معظم له قرار گرفت و شــرح منظومه را هم نزد مرحوم شیخ صدرا بادکوبهای
تکمیــل کــرد و همزمــان بــه قم بازگشــت و بــه تدریس و تقریــر دروس آیات عظــام :حکیم و خویــی پرداخت.
وی پــس از دو ســال اقامــت ،در ســال 1328ش بــه قــم بازگشــت و بــه دروس آیــات عظــام :آقــای بروجردی،
خوانســاری ،حجت کوهکمری ،امام خمینی ،محقق داماد ،گلپایگانی ،مرعشــی نجفی و عالمه طباطبایی
حاضــر شــد و مبانی علمیاش را اســتوار ســاخت و همزمان به تبلیــغ دین و تدریس ســطوح عالیه و مباحثه
تفســیر بــا حضرات :شــهید مرتضی مطهری و شــهید بهشــتی پرداخت .نیــز با همفکری و همــکاری حضرات
ّ
ٰ
سیدموســی صدر ،علــی دوانــی و مجدالدین محالتی مجلــه «درسهایی
آیــات :مکارم شــیرازی ،ســبحانی،
از مکتــب اســام» را تأســیس کــرد و در آن چنــد مقالــه نگاشــت .در ســال 1339ش رهســپار اردبیل شــد و در
مســجد «میرصالــح» بــه اقامه جماعت و وعظ و ارشــاد و تفســیر قرآن و تدریس ســطوح عالیــه و خارج فقه و
ّ
اصول و تأمین شهریه طالب و رسیدگی به نیازمندان و اعزام مبلغان به روستاهای اطراف پرداخت .وی در
ســال 1347ش بــه تهــران آمد و بــا اقامه جماعت در مســجد امیرالمؤمنین(ع) و تدریس خارج فقه و اســفار،
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اخبار

بــه تأســیس «مؤسســه خیریه مکتــب امیرالمؤمنیــن» و کانــون توحید و

اصول الفقه

مــدارس مفیــد (راهنمایــی و دبیرســتان) و تشــکیل کالسهــای علمی و

اخالق اسالمی

عقیدتی برای جوانان پرداخت و در طول نهضت اســامی ایران ،یکی از

اقتصاد اسالمی ( 4ج)

پیشــگامان انقالب و از مؤسســان «جامعه روحانیت مبارز» و از حامیان

الرسائل الفقهیة

عمــده امــام خمینی در تهــران بود .وی پــس از پیروزی انقالب اســامی
یکــی از ارکان نظــام و بازوان پرتوان امام خمینی بود و مناصب متعدد را
پذیرفت .ســوابق دیگر او عبارتند از :عضویت در شــورای انقالب ،جامعه
روحانیــت مبــارز ،مجلــس خبــرگان رهبــری (دوره اول) ،شــورای مرکــزی
حــزب جمهوری اســامی ،جامعــة الزهرا ،شــورای عالی قضایــی ،هیئت
بازنگــری قانــون اساســی ،هیئــت مدیــره دانشــگاه آزاد اســامی ،مجمع
تشــخیص مصلحــت نظــام ،ســتاد پیگیری فرمــان امام و نیز دادســتانی

تقریرات درس معظم له (نکاح ،طالق ،امر به معروف و نهی از منکر)
وجودش برکتی در حوزه علمیه قم بود .درس و دفترش و اخالقش امید
و ملجــأ طــاب و فضــای حــوزه علمیــه قم بــود و بــا رفتنش ثلم ـهای در
پیکــر دیــن و رخن ـهای در حوزه علم و فقاهت پدید آمد .وی در واپســین
ســالهای زندگ ـیاش از مــردم حاللیــت طلبیــد و عذرخواهــی کــرد و در
درس خارج خویش فرمود:

کل کشــور ،ریاســت دیــوان عالــی کشــور و امامــت جمعه موقــت تهران و

میخواهم از این فرصت استفاده کنم و خطاب به ملت شریف ایران ،به

سپس ریاست قوه قضائیه (به حکم امام) .او پس از رحلت امام در سال

خانوادههای شهدا ،به جانبازان ،به همه کسانی که زحمت کشیدهاند

 1368به قم بازگشــت و به عنوان یکی از مراجع تقلید شــیعه مطرح شــد

عــرض کنــم مــا خیرخواهانه پــا در ایــن راه گذاشــتیم ،اما شــاید کوتاهی

و به تألیف و تدریس و تأســیس دانشــگاه مفید و افتاء و مرجعیت شــیعه

کردهایم ،شــاید غفلت کردهایم .ا گر مشکالت و نارساییهایی که هست

پرداخت.

بــه من مســتند اســت از همه عــذر میخواهــم ،ما دلمان میخواســت و
میخواهد که ملت ما سربلند باشند ،اخالق و ایمان در میان جامعه ما

تألیفات آن مرحوم عبارتند از:

رونق داشــته باشــد .ملت مــا خوب زندگی کنند .ا گر بنــده کاری کردهام

الف) کتابهای چاپی

کــه نبایــد میکــردم یا ترک فعلــی کردهام کــه باید انجام م ـیدادم از همه

توضیح المسائل

عــذر میخواهــم از همه حاللیت میطلبم .مــن از کارهای کرده و نکرده

مناسک حج

خــودم نگرانــم .ا گــر همه ما درســت عمل کــرده بودیم ،وضــع این نبود،

استفتائات

ولی گمان میکنم همه ما همه مسئولین ،از سابق تا کنون باید از مردم

نهج الرشاد
ّ
جمال ٰ
ابهی (رد بهائیت)

عذرخواهــی کنیــم .ضرورت ایــن کار البته برای مســئولینی که در لباس
روحانیتاند بیشتر است.

تفسیر قرآن (مقاالتی در مجله «نامه مفید»)

مرحوم ،در  91سالگی در روز سهشنبه  2آذر  22( 1395صفر الخیر 1438ق)

فقه القضاء ( 2ج)

چشم از جهان فروبست و به دنبال وفاتش دو روز عزای عمومی در کشور

فقه الحدود و التعزیرات ( 4ج)

اعــام گردیــد .پیکر پا کش با حضور هزاران نفــر از مردم و روحانیت و علما

فقه القصاص

و مســؤلین نظــام ،صبح روز جمعــه  5آذر ( 25صفر) تشــییع و پس از نماز

فقه الدیات

حضــرت آی ـتاهلل شــبیری زنجانی در مســجد باالســر حــرم مطهر حضرت

فقه المضاربة

معصومه به خا ک سپرده شد و در غم فقدانش پیامهای تسلیت فراوان

فقه الشرکة و التأمین

از سوی مراجع معظم تقلید و مسئولین نظام صادر و مجالس بزرگداشت

الحاشیة علی العروة الوثقی ( 2ج)

وی در شهرها و کشورهای مختلف برگزار گردید.

رهتوشه بانوان

مقام معظم رهبری فرمود:

در پرتو وحی ( 2ج) – مقاالت تفسیری و قرآنی
همپای انقالب (خطبههای نماز جمعه تهران)

ٰ
تعالی
بسمه

مقاالت و مصاحبهها

فقیه و عالم بزرگوار مرحوم مغفور آیتاهلل حاج ســیدعبدالکریم موســوی

ب) کتابهای غیرچاپی

اردبیلــی رحم ـتاهلل علیــه دار فانــی را وداع گفته و به لقاءاهلل پیوســتند.

تقریرات دروس آیتاهلل حکیم

ایــن ضایعــه را بــه خانــدان گرامــی و فرزندان محتــرم و همه شــا گردان و

تقریرات دروس آیتاهلل خویی

ارادتمندان و مقلدان ایشان تسلیت عرض میکنم.

حاشیه بر خیارات مکاسب
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ســنگین ریاســت قوه قضائیه جمهوری اســامی را بر دوش داشتند و در

کشور اعالم مینمایم و از درگاه خداوند متعال برای ایشانّ ،
علو درجات
و ّ
تنعم در جوار ائمه معصومین (علیهم السالم) و برای عموم بازماندگان

همــه حــوادث و قضایای مهــم دوران حیات مبارک امام راحل در شــمار

صبر و اجر مسألت دارم.

ایشــان عالوه بر تالشهای علمی و فقهی ،در دورهای دشــوار مســئولیت

فعاالن و خدمتگزاران برجســته کشــور به شــمار میرفتند .فعالیتهای
فرهنگــی و تأســیس دبیرســتان و دانشــگاه نیز صفحات ّ
مهمــی از زندگی
پربار این عالم بزرگوار را تشکیل میدهد.
متضرعانه از خداوند متعال مســئلت میکنم که روح ایشــان را مشــمول
رحمــت و فضــل خود قرار دهد و عمل صالح ایشــان را مقرون اجر جزیل
سازد و با اجداد طاهرینش محشور فرماید.



حجتاالسالم و المسلمین هاشمی رفسنجانی هم نوشت:
رحلــت همســنگر ســالهای مبــارزه و همــکار در مســئولیتهای خطیــر
پــس از پیروزی انقالب ،شــادروان حضرت آیتاهلل حاج ســیدعبدالکریم
موسوی اردبیلی ،باعث تأسف و تألم شدید خاطر گردید.
شــخصیتی کــه از بــدو ورود بــه حــوزه علمیــه قــم در ســال  1327هجری
شمســی ،او را به ُحســن سلوک و اخالق شــناختم که به عنوان طلبهای

سیدعلی خامنهای
 3آذر 1395
جنــاب حجتاالســام و المســلمین آقــای دکتــر روحانــی  -ریاســت
جمهوری اسالمی ایران  -هم نوشت:

فاضل از حوزه علمیه نجف برای ادامه تحصیل ،تدریس و تبلیغ تعالیم
متعالی دین اســام و مکتب تشـ ّـیع به قم آمده بود و از همان نخســتین
ســالهای حضور در حوزه علمیه ،مشــغول کارهای سیاســی و فرهنگی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ُ َ 1
إ َّنا ِ َ َّ َ ْ
راجعون
ِ
هلِل و ِإنا ِإلي ِه ِ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ ٌ
ُ
َْ
َ ْ ْ
َ ْ ٌ 2
ِإذا َمات ال ُمؤ ِم ُن الف ِق ُيه ث ِل َم ِفي ِال ْسل ِم ثل َمة ل َي ُس ّد َها شيء.

مهم شده بود.
احساســات جوانــی و شــور انقالبــی و درک و ایمــان به حقانیــت راه امام
راحــل در نهضــت روحانیــت ،هــر دوی مــا را از نخســتین روزهای شــروع

ارتحــال مرجــع گرانقــدر عالم تشــیع ،عابــد مجاهــد و فقیه فرزانــه ،عالم
ّ
عامل و معلم پرنفوذ نســلهای حوزه و دانشــگاه ،حضرت آیتاهلل حاج
ســیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ،فقدانی بزرگ برای همه پویندگان راه
علم و عمل و فقاهت و والیت است.
آن یــار ثابتقــدم نهضت اســامی و همــراه صادق حضــرت امام خمینی
(ره) و مقــام معظــم رهبــری ،از مراجــع زمــان و آ گاه و ارکان علمی عرصه
فقاهــت و سیاســت بــود که عمر پربرکت خــود را با قبول مســئولیتهای
خطیــر سیاســی ،اجتماعــی و قضایــی در قبــل و پــس از پیــروزی انقالب
شــکوهمند اســامی ،در مســیر ترویج آموزههای ناب دین مبین اســام
و اســتحکام نظــام اســامی گذرانــد و بــا مشــی اعتدالــی خــود ،دلهــای
بســیاری از جوانــان و حقجویــان جامعــه را بــه بینــش و منش اســامی
جذب کرد؛ و ضمن تألیف آثار ارزشــمند شــا گردان فراوانی را نیز در مسیر
تحکیم مبانی دینی و رشد علمی و تربیتی پرورش داد.
اینجانــب ایــن ضایعــه بــزرگ را به محضــر حضرت ولــی عصر (عــج) ،رهبر
معظــم انقــاب ،مراجــع عظــام و علمــای اعــام ،حوزههــای علمیــه،
شــا گردان ایشــان در حوزه و دانشــگاه ،مردم قدرشــناس ایران اســامی
بهویژه مردم غیور اســتان اردبیل و بیت مکرم آن فقیه ســعید بخصوص
فرزنــدان فاضــل و خدوم ایشــان تســلیت میگویم و به مناســبت فقدان
این سرمایه بزرگ علمی و معنوی ،پنجشنبه و جمعه را عزای عمومی در
 .1سوره بقره ،آیه .156
 .2کافی ،ج  ،1ص .38
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مبارزه در یک مسیر قرار داده بود.
این عالم وارســته از ســال  1347که به خاطر شــرایط ســخت سیاســی و
امنیتــی مجبــور بــه مهاجرت تهران شــده بــود و همکاریهــا وارد مرحله
نوینی شــد که تا آخرین روزهای مبارزه نیز ادامه داشــت ،به گونهای که
روز ورود امام عزیز به کشــور ،وقتی ماجرای ناپیدایی امام (ره) از بهشت
زهرا در خبرهای آمد ،به همراه شــهید دکتر بهشــتی و شــهید دکتر باهنر
بــه منــزل ایشــان در حوالی میدان توحید رفته بودیم و از آنجا مســائل را
بررسی میکردیم.
روحیــه خیرخواهــی آی ـتاهلل اردبیلــی کــه ریشــه در روحیــات آبــاء و
ً
اجدادیشــان مخصوصــا پــدر بزرگوارشــان ،مرحــوم ســیدعبدالرحیم
داشــت ،ایشــان را بــه ســوی تأســیس مؤسســه خیریــه مکتــب
امیرالمؤمنیــن(ع) هدایــت کــرد کــه مســاجد ،مرا کــز فرهنگــی ،مدارس،
دبیرســتانها و حتی تأســیس و مدیریت دانشــگاه دارالعلم مفید نتیجه
آن روحیه است.
بــا پیــروزی انقــاب ،بــا همــه عالقــه و تواناییهایــی کــه بــرای تدریــس
و آفرینــش آثــار فقهــی و دینــی داشــت ،بــه خاطــر نیــاز انقــاب و مــردم،
مشــتاقانه در ســنگرهای حســاس و مهــم سیاســی و قضایــی و تقنینــی
گونا گــون خدمــت کرد که اوج حضور مؤثرشــان ،بعد از شــهادت آیتاهلل
دکتــر بهشــتی در قــوه قضائیــه بود که تا ســالها از جایگاه ایــن قوه دفاع
میکرد و به آن اعتبار میبخشید.
پــس از رحلــت امــام (ره) وقتــی تصمیم بــه مراجعت به حــوزه علمیه قم
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ً
مخصوصا در ســطوح عالی حوزه و تربیت دانشــجویان در دانشــگاه مفید ّ
همت
گرفت ،به تربیت شــا گردان،
گماشت و همزمان به خلق آثار ارزندهای پرداخت که یکی از سرمایههای ارزشمند فقه شیعه خواهند بود.
دلســوزی ایشــان نســبت به انقالب و دفاع و حمایتشــان از مردم به گونهای بود که در تمام سالهای پس از
رحلــت امــام ،بــه عنوان ناظری امین ،از هیچ راهنمایی و هدایتی دریغ نمیکرد و همیشــه تفکرات و گفتار و
رفتارشان چراغ راه مسئوالن در سطوح مختلف بود.
اینجانــب بــا تســلیت این مصیبت به مردم ایران ،مــردم ّ
خطه آذربایجان ،مردم اســتان اردبیل ،رهبر معظم
انقــاب ،علما ،مراجع ،فضال ،طلبههای حوزههای علمیه و دانشــجویان دانشــگاه مفیــد ،بهویژه خانواده و
مکرم ایشان ابراز همدردی کرده و ّ
خاندان محترم ،با فرزندان ّ
علو درجات آن سیدبزرگوار و همسنگر و مبارز
قدیمی را از درگاه احدیت مسألت مینمایم.
ا کبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

آیتاهلل العظمی قمی
فقیه سترگ حضرت آیتاهلل العظمی آقای حاج سیدتقی طباطبایی قمی یکی از مراجع تقلید حوزه علمیه
قم بود که آوازهاش در جهان ّ
تشیع طنینافکن است.
معظــم لــه در مــاه رجب 1341ق (اســفندماه 1301ش) ،در مشــهد مقــدس ،در بیت علم و فقاهت زاده شــد.
پــدر بزرگــوارش آیــتاهلل العظمــی حاجآقــا حســین طباطبایــی قمــی (بن محمــود ،بــن محمد ،بــن علی ،بن
محمدمهدی ،بن محمدتقی ،بن فضلاهلل ،بن ســراجالدین الثانی ،بن محمدتقی ،بن کمالالدین حســن
(از اینجا نسب آیات عظام :سیدمحمدکاظم یزدی ،سیدمحسن حکیم ،سیدحسین طباطبایی بروجردی
و سیدحســین طباطبایــی قمــی یکــی میشــود) ،بن شــهابالدین علی ،بــن ابومحمد احمد ،بــن عباد ،بن
عمادالدین بن علی ،بن ابی علی حمزه ،بن شــهابالدین طاهر ،بن ابوالحســن علی ،بن ابوالحســن محمد
الشاعر ،بن ابی عبداهلل احمد ،بن ابی جعفر محمد االصغر ،بن ابی احمد ،بن ابراهیم طباطبا ،بن اسماعیل
الدیباج ،بن ابراهیم الغمر ،بن الحسن ّ
المثنی ،بن االمام المجتبی الحسن ،بن االمام امیرالمؤمنین علی بن
ابی طالب علیهما السالم) بوده است .محدث قمی درباره او و پدرش مینویسد:
الســید الکهــف االظل العامل المحقق و الفاضــل المدقق الور ع البار ع التقي الزکي ،ثقة اإلســام ،مالذ األنام،
أبی المکارم والمحاسن ،حجة االسالم سیدنا الحاج آقا حسین القمی الذی هو من اعاظم فضالئنا المتأهلین
للثنــاء بــکل جمیــل ،عــادم العدیــل و فاقــد الزمیــل ،مســلما تحقیقــه فی االصــول ،بل ماهــرا فــی المعقول و
جید الخلقّ ،
المنقول ،حســین االســم ،حســن الرســم و االخالقّ ،
طیب الخلق و االعراق ،لم أر فی القدســیة
ّ
الــذات ثانیــة و ال فــی ملکیــة الصفات مالنیــه ،کانه ما حبل اال بالرضا و التســلم ،و ما اتی اهلل اال بقلب ســلیم
بن السید الحسیب الجلیل ،ذی الشرف االصیلّ ،
غرة ناصیة العزة و الجالل ،و قدوة ارباب الشرف و الکمال،
3
الواصل الی رحمة ربه الودود ،المرحوم المغفور الحاج سید محمود عطر اهلل مرقد و ّنور اهلل مضجعه».
نیــای ّ
جــدش آیــتاهلل ســیدعلی طباطبایــی ،از شــا گردان میــرزای قمــی 4و عموهایش حضرات آیــات :حاج
 .3محدث قمی ،فوائد الرضویة ،ص .3
 .4آقابزرگ تهرانی ،کرام البررة ،ج  ،3ص .25
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سیدابوالقاســم قمــی (م  )1332و حــاج آقــا احمــد قمی (م  )1333و حاج ســیدفخرالدین (م  )1339و شــوهر
خواهرش آیتاهلل سیدصدرالدین صدر (م 1373ق) بوده است.
گفتنی است:
حضــرات آیــات :حــاج میــرزا محمــود روحانی قمــی ،حاج شــیخ محمدتقی اشــراقی قمی و حاج ســیدعباس
فقیــه مبرقعــی و حاج شــیخ عبــاس قمی هم دامادهای عمویــش :حاجآقا احمد قمی بــوده و حضرات آیات:
ســیدمحمد روحانــی و ســیدصادق روحانــی ،حــاج میرزاعلــی محــدث زاده و حــاج میــرزا محســن محــدث
زاده ،حاجآقا شــهاب اشــراقی و حاج ســیدمرتضی فقیه مبرقعی هم ،نوادگان دختری و حاج ســیدمصطفی
طباطبایی (داماد حاج شیخ عباس قمی) هم نواده پسری حاجآقا احمد بودهاند.
مرحــوم ســیدعباس فقیــه هم چند داماد داشــته اســت کــه عبارتند از حضــرات آیات :نجفی مرعشــی ،حاج
شــیخ عبداهلل فاضل لنکرانی و حاج شــیخ محمد کرمی اهوازی (که حضرات آیتاهلل العظمی فاضل لنکرانی
و حاجآقا محمود مرعشی و حاجآقا ناصرالدین کرمی و حاج سیدمهدی الجوردی هم پسرخاله بودهاند).
بــرادران او هــم آیات معظم :حاج سیدحســن قمی ،حاجآقا باقر قمی ،حاجآقا مهــدی قمی و حاجآقا محمد
طباطبایی قمی – مؤسس مسجد عظیم طباطبایی (قم) و صحن و حرم مطهر حضرت سیدمحمد (سامراء)
– و حضــرات آیــات :حاجآقــا رضــا صدر و حاجآقا موســی صدر ،پســران خواهــر او و آیات :ســلطانی طباطبایی
(ابوالزوجه مرحوم آقای حاج ســیداحمد خمینی) ،ســیدمحمدباقر صدر ،شــیخ هادی عبادی ،سیدمهدی
صدرعاملی و دکتر علی ا کبر صادقی (ابو الزوجه آقای سیدمحمد خاتمی) دامادهای خواهر او بودهاند.
معظــم لــه تحصیالت نخســتین را در مکتبخانه و خــط را از کاتب الخاقان و تجوید را از شــیخ محمد مازندرانی
آموخــت و در ســال 1315ش (1355ق) – یــک ســال پــس از تبعیــد پدر بزرگــوارش از ایران به عــراق – در کربال به
خانــوادهاش پیوســت و تحصیــل علــوم دینــی را آغــاز کــرد .نخســت ادبیــات را از مرحوم آیتاهلل شــیخ یوســف
شــاهرودی و ســطوح را هم از آیات :سیدمحمدهادی میالنی ،سیدابوالقاسم خویی و شیخ یوسف شاهرودی
آموخــت و پــس از آن بــه دروس خــارج آیتاهلل میالنی راه یافت .در ســال 1365ق رهســپار نجف اشــرف شــد و
به دروس اســاتید حوزه نجف ،آیات عظام :شــیخ محمدکاظم شــیرازی ،شــیخ محمدعلی کاظمی خراســانی،
م در
ســیدعبدالهادی شــیرازی ،شــیخ حســین حلی و بیش از همه به دروس آیتاهلل العظمی خویی رفت و ه 
درس فلسفه آیتاهلل شیخ صدرا بادکوبهای حاضر شد و مبانی علمیاش را استوار ساخت و مورد توجه فراوان
آیتاهلل خویی قرار گرفت و عضو هیئت استفتای معظم له گردید و از ایشان به دریافت اجازه اجتهاد نائل آمد.
آن مرحــوم ،عــاوه بــر تحصیــل به تألیف و تدریس هم اشــتغال داشــت و یکی از فضالی معــروف حوزه نجف
بــود کــه در پــی اخــراج ایرانیان از عراق ،در ســال 1395ق ،از نجف خارج و به حوزه علمیــه قم آمد و به اقامه
جماعــت (در مســجد رفعــت) و تألیــف و تدریــس و تبلیغ دین اشــتغال ورزید و شــا گردان بســیار در حوزه قم
پــرورش داد و بیــش از  40ســال دمی نیاســود و با کهولت ّ
ســن به ترویــج دین و احیای شــعائر پرداخت .او بر
اقامــه مجالــس اهلبیت – بهویژه امام حســین علیه الســام – پای میفشــرد و خــود در مجالس ابی عبداهلل
الحسین (ع) برهنه میشد و خود نوحهخوانی میکرد و بر سینه میزد.
تألیفات معظم له عبارتند از:
مبانی منهاج الصالحین ( 10ج) – شرح منهاج الصالحین آیت اهلل خویی
مصباح الناسکین ( 2ج) – شرح مناسک حج آیتاهلل خویی
ٰ
القصــوی فــی شــرح العــروة الوثقــی ( 6ج :شــرح کتابهــای :اجتهــاد و تقلیــد ،صــوم ،خمــس ،نکاح،
الغایــة
مضاربه ،اجاره)
آراؤنا فی اصول الفقه ( 3ج)
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الدرر و اللئالی فی فروع العلم االجمالی
عمدة الطالب فی التعلیق علی المکاسب (4ج)
االنوار البهیة فی القواعد الفقهیة
الدالئل فی شرح منتخب المسائل ( 5ج) « -منتخب المسائل» از تألیفات پدر بزرگوارش است.
ثالث رسائل :العدالة ،التوبة و ال ضرر
هدایة األعالم ٰ
الی شرائع االسالم (کتاب القضاء و الشهادات)

دراساتنا من الفقه الجعفری (تقریر درس مکاسب او ،به قلم :آقای علی ّ
مروجی قزوینی)
مباحث فقهیة :الوصیة الشرکة ،صلة الرحم
درسهایی از شفاعت (تقریر درس ایشان ،به قلم :آقای عباس حاجیانی دشتی)
مجالس شبهای شنبه ( 6ج)
شهید کربال از قبل از والدت تا بعد از شهادت
امیرالمؤمنین(ع)
حاشیة العروة الوثقی
نخبة المقال فی تمییز االسناد والرجال (تقریر درس رجال معظم له به قلم :آقای عباس حاجیانی دشتی)
آن مرحوم پس از عمری سرشــار از توفیق و خدمت به دین ،در  94ســالگی ،پس از اقامه مجالس عزای امام
حســین(ع) در دهه ّاول محرم  1438و زیارت عتبات عالیات در ســحرگاه روز پنجشــنبه  6آبان 1395ش (25
ّ
محــرم الحــرام 1438ق) در کربــای معل ٰی چشــم از جهان فروبســت و به اجداد طاهرینش پیوســت .با اعالم
خبــر وفاتــش درسهــای حوزههــای علمیه قم و نجف اشــرف و مشــهد مقدس در روز شــنبه  8آبــان تعطیل
شــد و پیامهای تســلیت فراوان از ســوی مراجع معظم تقلید صادر گردید و پیکر پا کش روز جمعه با تجلیل
فــراوان و بــا حضــور برخــی از مراجــع تقلیــد نجف ،در نجف اشــرف تشــییع و در حجره  38صحــن حرم مطهر
امیرالمؤمنین(ع) به خا ک سپرده شد.
آیتاهلل العظمی سیستانی در پیام تسلیت خویش فرمود:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
خبر ارتحال فقیه بزرگوار حضرت آیتاهلل آقای حاج سیدتقی قمی طباطبایی قمی (قدس سره) موجب تألم
و تأسف فراوان گردید.
فقدان معظم له که از نمونههای برجسته علم و تقوی و حامیان مخلص مکتب اهلبیت عصمت و طهارت
(علیهم السالم) بود خسارتی بزرگ است.
اینجانــب ضایعــه درگذشــت آن عالــم ربانی را به آســتان مقــدس حضرت بقی ـةاهلل اعظم (ارواحنا فــداه) و به
ً
حوزههــای علمیــه مخصوصا حوزه مقدســه قم و به آقــازادگان محترم و دیگر بســتگان گرامی آن مرحوم و به
عموم مؤمنین تســلیت و تعزیت عرض مینمایم و از خداوند متعال برای آن فقید ســعید علو درجات و برای
بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم .و الحول وال قوه باهلل العلی العظیم.
علی الحسینی السیستانی


و آیتاهلل العظمی صافی هم در پیام خویش فرمود:
بسمه تعالی

ّ
الیسدها شیء».
«اذا مات العالم الفقیه ثلم فی االسالم ثلمه
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با کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم که فقیه اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم ّ
السالم) ،مدافع حریم امامت
و والیت و شــیفته و دلباخته حضرت سیدالشــهداء (علیه ّ
السالم) ،مرجع عالیقدر حضرت آیتاهلل آقای حاج
سیدتقی طباطبایی قمی ّ
(قدس ّ
سره) دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافتند.
آن عالــم برجســته خلــف صالــح مرجــع و زعیــم بــزرگ عالــم ّ
تشــیع مرحــوم آیــتاهلل العظمی حاجآقا حســین
طباطبایــی قمــی بــود که عمر مبارک خود را در خدمت به موال و ســرور خود حضــرت بقیةاهلل االعظم (ارواح
العالمین له الفداء) ،اعالی کلمه اهلل و ترویج معارف حقه اهل البیت (علیهم ّ
السالم) سپری نمود و با تألیف
کتابهای ارزنده فقهی و اصولی که نشان از دقت و امعان نظر و تحقیق عالمانه آن فقید سعید میباشد به
حوزههای علمیه خدمت فراوان نمودند.
حقیــر کــه از عالقمنــدان به ایشــان و خانــدان بزرگ طباطبایی قمی هســتم بســیار در فقــدان آن عالم ربانی
متأثر شدم.
خوشــا به ســعادت ایشــان که در کربالی معلی در جوار امام مظلومان و ساالر شهیدان بعد از زیارت حضرات
ائمه معصومین (علیهم ّ
السالم) دعوت حق را لبیک گفت و میهمانی آن بزرگواران را پذیرفت.
ً
ً
عاش سعیدا و مات سعیدا
رحلت این فقیه عالی مقام را به ســاحت ّ
مقدس حضرت ولی اهلل االعظم ّ
(عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف) و
به حوزههای علمیه و شا گردان و بیت شریف بخصوص آقازاده فاضل و محترم ایشان تسلیت عرض نموده
ّ
علو درجات آن فقید سعید را از خداوند متعال مسئلت دارم.
 25محرم الحرام 1438
لطفاهلل صافی
استاد سعید عبدالستار حسنی در رثای او شعر سرود:
ٌ
ُ
ٌ
خطــب بــه َع َــرت الشــریعة ثلمــة

برحیــل بحــر علومهــا الطمطــام

ذا ک الــذی شــاد (المبانــی) موضحا

(منهــاج) فقــه (شــرائع االســام)

و لــه بـــ (تنقیــح المنــاط) کفایــة
خل ُــد کل ممتــاز بــه
و الفکــر ُی ِ
َ ّ ُُ
المــا بمعنــاه شــدا مــن جــده
ُ
َ َُ
یــرة) االفهــام
(لغــز الحیــاة و ح
َُ
التقــی َف ِذ ُ
ُ
کــر ُه
ولــذا ک قــد خل َــد
لکــن ُر َزء غیابــه قــد ّ
هــد ِمــن

و مهــارة فــي (النقــض و اإلبــرام)
ُ
ــب ّ
تعاق ُ
االیــام
مهمــا اســتطال
َ
صــاغ ع َ
جواهــر لــکالم
قــد
قــد
ِ
ٍ
َ
ُ
الفکــر محــض) َرغــام
(أن یســتحیل
ـام
ٍ
بــاق و غــرص عطا ِئ ِــه هــو نـ ِ
ُ
مــدارک االحــکام
صــرح ُالتقــی
ِ
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نیروگرفتن از غمهای بزرگ
مریم محمدخانی

کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه تهران

اســم تــوران میرهــادی که بیاید ،بــه دنبالش چند نام در ذهن مخاطب تداعی میشــود :مدرس ـهی فرهاد،
شورای کتاب کودک ،فرهنگنامه کودک و نوجوان و . ...
نهادهایــی کــه پیش از این ،افراد بســیاری از نقــش و تأثیرگذاری آن نه تنها در حوزه کــودک و نوجوان که در
حوز ه فرهنگ ایرانزمین گفته و نوشــتهاند .حرفهایی که از تجربه ارزشــمند کودکستان فرهاد و واردکردن
الگوهــای نــو در نظــام آمــوزش و پــرورش ایــران ،تأثیر شــورای کتاب کــودک با حضــور نیمقــرناش در فضای
ادبیــات کــودک و نوجوان و کار ســترگ فرهنگنامه میگویند .تجربههایی بینظیر که هنوز پس از ســالها،
مراجعه به روند شکلگیری و فعالیتهایشان درسهایی تازه دارد.
در این یادداشــت قصد دارم به دنبال نخ تســبیحی بگردم که این نهادها را به هم پیوند داد و در رأس آنها
نام توران میرهادی را در تاریخ فرهنگ و ادبیات این سرزمین جاودانه کرد.
شاید برای شناسایی این نخ تسبیح بتوان از مرور زندگی توران میرهادی کمک گرفت .زندگیای که در 25
خــرداد  1306آغــاز شــد .مادر تــوران میرهادی ،اهل آلمان بــود ،زنی هنرمند که با مــردی ایرانی ازدواج کرده
بــود و بــه ایران آمده بــود .توران میرهادی در گفتوگوهــای مختلفی از تأثیر مادرش بر زندگی و اندیش ـهاش
حرف میزند .آشــنایی با هنرهایی چون مجسمهســازی و نقاشــی ،انس با ادبیات و فرا گیری زبان آلمانی از
تجربههــای کودکــی توران میرهادی به واســطهی مادرش اســت .اما شــاید مهمترین نکت ـه در زندگی توران
میرهادی که باعث شکلگیری تمام فعالیتهایش در سراسر زندگی پربارش شد ،رشتهی تحصیلی اوست.
آشــنایی بــا افــرادی چون جبــار باغچهبــان و محمدباقــر هوشــیار ،در دوران تحصیل ،باعث شــد که توران
میرهــادی بــه حــوزهی آمــوزش و پــرورش عالقهمند شــود .ایــن عالقه باعث شــد پــس از انصراف از رشــتهی
طبیعــی در دانشــکده علوم دانشــگاه تهران ،به فرانســه برود تــا تحصیالت خود را در رشــتهی علوم تربیتی و
روانشناســی پیــش دبســتان و ابتدایــی در پاریس ادامه دهــد .مواجهه با اروپای پس از جنــگ جهانی دوم،
حضــور در کالسهــای درس دانشــگاه ســوربن و مواجهــه بــا نمایشــگاهها و موزههــای مختلــف اروپایــی از
تجربههای این دوران است.
توران میرهادی پس از پایان تحصیالتش در سال  1330به ایران بازگشت؛ چرا که« :برای من تصور برنگشتن
وجود نداشت .آنقدر به مردم و سرزمینم عشق میورزیدم و آنقدر معتقد بودم که باید توان خود را در راه
پیشرفت آن به کار بگیرم که رفتن و برنگشتن قابل تصور نبود»( 1.گفتوگو با زمان ،صفحه )22

 .1میرعالیی ،مسعود؛ گفتوگو با زمان(مجموعه گفتوگوهای توران میرهادی)؛ تهران :مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان.۱۳۹۲ ،
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میرهادی در ســال  1334کودکســتان فرهاد را به یاد برادر از دســت رفتهاش تأسیس کرد .چرا که به گفتهی
او« :مادرم به ما آموخته بود که از غمهای بزرگ نیرو بگیریم و احساس درد شدید خود را در کاری ارزشمند
و خیرخواهانه و با هدفی واال بیان کنیم»( .گفتوگو با زمان ،صفحه )21
بــا مــرور فعالیتهایــی کــه در ایــن کودکســتان انجــام میشــد ،بــه نقــش پررنــگ هنــر و ادبیــات در آمــوزش
برمیخوریم؛ چرا که توران میرهادی به این نکته باور داشت که هنرمندان افرادی هستند نزدیک به وجود
واقعی کودکان و فعالیتهای هنری برای کودک زمینهای نامحدود است برای ا کتشاف طبیعت ،انسانها،
شکلها ،رنگها و ( . ...گفتوگو با زمان ،صفحه )150
بــاور بــه همیــن نقــش بــود که منجر به تأســیس شــورای کتــاب کودک در ســال  1341شــد .تــوران میرهادی
بــا شــروع کار در کودکســتان فرهــاد متوجــه فقر منابــع مطالعاتی بــرای کودکان پیش از دبســتان و دبســتان
شــده و همین احســاس نیاز است که باعث میشود او در کنار مرتضی ممیز ،لیلی ایمن(آهی) ،عبدالرحیم
احمــدی و مــاه فریده آدمیت هیئت مؤســس پنجنفری شــورای کتاب کودک را تشــکیل دهنــد تا بر ادبیات
کودک و نوجوان متمرکز شوند.
استفاده از ادبیات و نقش پررنگ کتابخوانی در آموزش است که تجربه کودکستان فرهاد را به شورای کتاب
کودک پیوند میدهد .به گفته دانشآموختگان فرهاد ،این مرکز دارای کتابخانه مجهزی برای دانشآموزان
بــوده و طبــق برنامــهای معین دانشآموزان را به خواندن عالقهمند کرده اســت .این کتابخانه فعالیت خود
را محــدود و بــا پنجــاه جلــد کتــاب آغاز میکنــد ،آن هم با کمــک کتابهایی کــه دانشآمــوزان از خانه آورده
بودنــد تا با ردوبدلکردن آن با دوستانشــان به کتابهایی تازه دســت پیــدا کنند .این کتابخانه در طول
زمان گســترش پیدا میکند و در ســه سال صاحب پانصد جلد کتاب میشــود .همچنین دانشآموزان خود
به ساخت کتاب میپرداختند و با نقاشی ،جمعآوری اطالعات و  ...کتابی تألیفی میساختند؛ کتابهایی
کــه در کنارهمقــرادادن بعضــی از آنها با موضوعی واحد ،خود یک فرهنگنامه کودک و نوجوان میســاخت.
کمبــود منابــع مخصــوص کودک و نوجــوان که دانشآموزان هنــگام مطالعه و تحقیق بتوانند از آن اســتفاده
کننــد ،موضوعــی بود که میرهادی و همکارانش را بر آن داشــت که عالوه بــر هدایت دانشآموزان برای تولید
کتاب مرجع ،به جای خالی فرهنگنامه مخصوص کودکان و نوجوانان هم فکر کنند و برای جبران این خأل
تالش کنند.
ایــن موضــوع ،یعنــی تشــویقکردن دانشآمــوزان که در کنــار خواندن به نوشــتن هم بپردازند و این نوشــتن
را بــه داســتان و شــعر محدود نکننــد و در حوزههایی مانند نوشــتن کتاب مرجع هم وارد شــوند ،اثر عمیقی
بــر کتابخوانترکــردن دانشآمــوزان داشــت .خالقترکردن بچهها و ســهیمکردن آنها در شــکلگیری و ادار ه
کتابخانه از جمله تجربیات ارزشمند این کتابخانه آموزشگاهی است.
میرهــادی معتقــد بود آشــنایی صحیح با هنر و فرهنگ هر ســرزمین ،اثر تربیتی عمیقــی بر کودکان میگذارد
و بــا همیــن نــگاه بــود که هنر و ادبیات را به آمــوزش و پرورش پیوند داد .جدیگرفتن نقــش مطالعه در روند
آموزش و پرورش و اختصاصدادن یک ساعت از برنامههای کالسی مدرسه به مطالعه با برنامهای مشخص
و معین ،باعث رونق کتابخانه مدرسه و مراجعه مداوم بچهها به آن شد.
نــگاه مــدرن میرهــادی به مقوله آمــوزش و پرورش که عالوه بــر تجربههای زندگی شــخصی ،حاصل تحصیل
در اروپا بود ،باعث شــد که کودکســتان فرهاد تبدیل به کودکســتانی پویا شــود که در کنار چند مدرس ه دیگر
سردمدار نگاه نو به آموزش و پرورش در ایران شود.
شــاید بــا مرور این تجربهها به نکتهای برســیم که حلقــه مفقوده آموزش و پرورش امروز ایران باشــد .نادیده
گرفتــن بخــش پرورش و پررنگکردن بخش آموزش .در نظر بگیرید که حدود هفتاد ســال پیش مدارســی در
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ایران پا گرفتند که برای مطالعه ســاعتی مخصوص داشــتند و حتی برای تقویت این نگاه ،نهادهای دیگری
نیز تأسیس شدند که با تحقیق و پژوهش در زمینه ادبیات کودک ،کتابهای مناسبی برای این گروه سنی
معرفی کنند.
هر چند شاید امروز به واسط ه ترجمه و آشناشدن با نظریات جدید ،اقتضائات زمانه و زندگی مدرن و دالیل
متعدد دیگر نگاه پژوهشــگران و منتقدان به ادبیات کودک با نگاهی که ســال 1341در شــورای کتاب جریان
داشــت متفــاوت باشــد ،امــا هنوز هم نــگاه توران میرهــادی به مقوله آمــوزش و پرورش نگاهی پیشروســت.
نگاهی که ادبیات و هنر را در نه در خدمت آموزش که به عنوان بخش جداییناپذیر آن تلقی میکند ،کودک
ّ
را خالق و مولد میداند و نه روی تبدیلکردن او به یک ربات که روی بالیدن ،آموزش مهارتهای اجتماعی
و تقویــت فضائل انســانی انگشــت میگــذارد .با این نگاه ادبیــات اهمیت ویژهای پیدا میکنــد و از طریق آن
میتوان احساس ،فکر ،دقت و قدرت تشخیص کودک را باال برد و برای او امکان پیشرفت مادی و معنوی و
کارکردن در راستای منافع عمومی و آرمانهای انسانی را فراهم کرد؛ چون «هنرمند سعی دارد نیروی بالقوه
رسیدن به واالترین عقاید و ارزشهای شخصی را در کودکان زنده نگه دارد»( .گفتوگو با زمان ،صفحه )38
امروز در مدارس ما تا چه حد به این نکته توجه میشود؟ تجهیز کتابخانههای مدارس ،تشویق دانشآموزان
به کتابخوانی و  ...نه در حرف که در عمل تا چه حد ارزش تلقی میشود؟
کتابخانههــای مــدارس راحتتریــن و امنتریــن مکانــی اســت کــه میتوانــد امکان دسترســی بــه کتابهای
خــوب و مناســب را بــرای دانشآمــوزان فراهم کند .اختصــاصدادن زنگی بــرای کتابخوانــی ،عادتدادن
دانشآمــوزان بــه خوانــدن ،اســتفاده از روشهایــی مثــل قصهخوانــی ،اجــرای نمایشنامــه و  ...در ترویــج
کتابخوانی و سپردن مسئولیت به کودکان در کتابخانه از تجربیاتی است که سالها قبل در مدارسی چون
فرهاد اجرا شــده و نتایجی موفقیتآمیز داشــته اســت؛ چیزی که در نظام آموزش و پرورش امروز ما نقطهای
دور از دسترس به نظر میرسد.
شــاید مرور این تجربیات و بهکارگیری آنها کمترین کاری اســت که بشــود در ادامهدادن راه توران میرهادی
انجــام داد .کســی که ســالهای متمادی زندگی خــود را وقف کودکان و نوجوانان این ســرزمین کرد و تالش
کرد دنیای اطرافش را بهتر از چیزی که هست بسازد.
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