ّ
آیتالله حاج سید
هاشم نجفآبادی
میردامادی
مقاله

(صاحب تفسیر خالصۀ البیان)

مقــالــه
رضا استادی

پــدر یــا برخــی از اجــداد سیدهاشــم نجفآبــادی در نجــف آبــاد زندگــی
میکــرده و بــه نجــف اشــرف هجــرت کــرده بودنــد .او در ســال  1303ق
در نجــف بــه دنیــا آمــد و از ای ـنرو مرحوم سیدهاشــم در نجف بیشــتر به
نجفآبــادی مشــهور بوده اســت و چــون از نــوادگان میرداماد اســت به او
میرداماد نیز میگفتند 1.پدر را در دو سالگی از دست داد و از شرح حال
او هیچ اطالعی نداریم.

نسب او
نــام پــدرش میــر ســیدمحمد (ســید ابوالقاســم) 2و جــد چنــدم 3او میــر

چکیده :نویسنده در نوشتار حاضر به معرفی آیت الله هاشم
نجف آبادی میردامادی صاحب تفسیر خالصه البیان همت
گمارده اســت .وی در راستای این هدف ،نســب ،اساتید ،و
تألیفات این آیت الله را بیان می نماید.
کلیدواژه :هاشــم نجف آبادی میردامادی ،نویسنده تفسیر
خالصه البیان.
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محمــد اشــرف بــن میــر عبدالحســیب بــن میــر احمــد بــن میر ســیدزین
ّ
العابدیــن حســینی علــوی و از طرفــی جــد چنــدم او میردامــاد فرزنــد
میــر سیدشــمسالدین محمــد اســت کــه میــر ســیدزینالعابدین و میــر
سیدشمسالدین هر دو داماد محقق ثانی بودهاند.
 .1در کتاب دانشمندان و بزرگان اصفهان او به عنوان سیدهاشم گلستانه نجفآبادی یاد شده است.
 .2در اعالم الشیعه نام پدرش سیدابوالقاسم یاد شده است.
 .3هاشم بن محمد بن علی بن مرتضی بن سید محمد باقر بن سید مرتضی بن میر محمد اشرف به
نقل از کتاب گنجینه دانشمندان و هاشم بن ابی القاسم بن سید علی بن الحسین المنتهی نسبه
الی میر محمد اشرف به نقل کتاب اعالم الشیعه.

5

آیتاهلل حاج سیدهاشم نجفآبادی میردامادی

مرحــوم آقــا سیدهاشــم
تــا حــدود ســال  1340در
نجــف بــود و ســپس بــه
دلیــل بیمــاری کــه بــرای
او یــا همســرش پیــش
آمــد ،بــه ای ـران و همــدان
آمــد .مدتــی در آنجــا
بــود و ســپس بــه مشــهد
مقــدس هجــرت نمــود و
در یکــی از شبســتانهای
مســجد گوهرشــاد اقامــه
میکــرد.
جماعــت

مقاله

محقــق کرکــی (شــیخ علــی بــن

فضائل الســادات به جای ذکر سلســله نســب به اســتفاضه اســتناد کرده

عبدالعالــی) متوفــای  940و صاحب

و مینویســد :نســبت شــرافت قرابت آبــاء و اجداد ایــن داعی به حضرت

کتاب جامع المقاصد دو داماد دارد:

رسالت پناه محمدی (صلی اهلل علیه و آله) و ائمه اطهار بین الناس من

 .1میــر شــمسالدین محمــد پــدر
میردامــاد ،دامــاد محقــق ثانی اســت
و او بــه همیــن دلیــل ملقب بــه داماد

االخیــار و االشــرار بــه اســتفاضه ظاهر و معلوم اســت ،چنانچــه احدی از
موافقین و منافقین قطع این نسب شریف عالی شان از ایشان ننمودهاند.
و ّ
مقوی این اســتفاضه نوشــته علماء دین و افاخم مجتهدین (رضوان اهلل

بوده و پســرش میرداماد هم این لقب

تعالــی علیهــم اجمعیــن) اســت کــه در باب اجــازه احادیــث و مصنفات

را از پــدر بــه ارث بــرده اســت و در

والد والــد داعی قلمــی نمودهاند و بالفعل به خط شــریف
خــود بــه جهــت ِ
ّ
ّ
ایشــان (رحمهم اهلل تعالی) موجود اســت .از آن جمله از جد امیوالد داعی
ســیدالمجتهدین و ســند حکمــاء المتالهین ســالة سـ ّـیدالثقلین ثالث
والد والد
المعلمین میر محمد باقر الحسینی الداماد ّنوراهلل مرقده  ...که با ِ
داعــی ســیدالمحققین االمجــد میر ســیداحمد ّ
عطراهلل مضجعه نســبت

نوشتههایش گاهی خود را به «محمد
باقــر بن داماد» و گاهی هم به «محمد
بن محمد یدعی باقر الداماد» معرفی
کرده است.
 .2دامــاد دیگــر محقــق ثانــی میر زین
العابدیــن حســینی علــوی پــدر میــر
احمــد (جــد چنــدم سیدهاشــم)

خالهزادگی داشــتند و هر دو از جانب ّام نواده افضل المجتهدین و اکمل
ّ
المتبحرین شمس سماء فلک التحقیق شیخ علی بن عبدالعالی
فضالء
ّ
کرکی (قدس اهلل نفسه ّ
الزکیه) بودند و به نسبت یکدیگر اطالع داشتند.

اســت .بنابراین میر احمد و میرداماد

میرداماد میر سیداحمد را در اجازه مورخ  1017به این عبارت یاد کرده الولد
االید ّ
الروحانــی والحمیم العقالنی الســید الســند ّ
المؤیــد  ...العالم العامل

ســیداحمد  4از شــا گردان شــیخ بهایــی و میردامــاد بوده و از هــردو اجازه

الفاضل الکامل ذا النســب الطاهر و الحســب الظاهر و الشــرف الباهر ....

دارد 5.وی تألیفــات فراوانــی دارد کــه یکــی از آنهــا ِ«مصقل صفــا» در نقد

احمد حسینیا افاض اهلل تعالی علیه رشایح التوفیق و مراشح التحقیق . ...

کالم مسیحیت میباشد که چاپ شده است.

االید ّ
و در اجازه مورخ  1019به این عبارتّ :ان السـ ّـید ّ
المؤید ّ ...قرة عین
ً
القلــب وفلــذة کبدالعقــل نظامــا للعلــم و الحکمــة و االفــادة و االفاضة و
ّ
الحق و الحقیقة احمد الحسینی العاملی حفه اهلل تعالی بانوار الفضل و
االیقان ّ
وخصه باسرار العلم والعرفان . ...

پســرخاله یکدیگــر و هــردو نــواده دختــری محقــق ثانــی هســتند .میــر

میــر ســیداحمد کــه افتخار دامــادی میردامــاد را هم دارد ،فرزنــدی به نام
میرسیدعبدالحســیب متوفــای  1121دارد و صاحــب تألیفــات فــراوان
کــه یکــی از آنهــا «لطائــف غیبیهیــا لطائــف غیبــی» و دیگــری «مناهــج
الشارعین» میباشد که چاپ شده است.
میــر سیدعبدالحســیب فرزنــدی دارد بــه نــام میرمحمــد اشــرف متوفای

و در اجازه شیخ بهایی مورخ  1018آمده :السید االجل الفاضل التقیالزکی
الذکی الصفی الوفی االلمعی ّ ...
سیدنا السند کمال الدیناحمد العلوی

 1145و صاحب کتاب «فضائل السادات» که مکرر چاپ شده است.

العاملــی وفقه اهلل ســبحانه الرتقــاء ارفع المعارج فی العلــم والعمل وبلغه
غایة المقصد و المراد و االمل . ...

میــر محمد اشــرف کــه از طرفی نــوادۀ دختری محقق ثانــی و از طرفی هم
ّ
نــوادۀ دختــری میردامــاد اســت ،جد چنــدم مرحــوم آیتاهلل سیدهاشــم

دوران کودکی و نوجوانی آقا سیدهاشم

نجفآبــادی میردامــادی اســت .بنابرایــن وی افتخــار انتســاب بــه

خــود ایشــان گفتهانــد که از ســنین قبل از بلــوغ عالقه سرشــار به مجالس

میردامــاد و محقــق ثانــی را دارد و سلســله نســب میردامــاد و پــدرش

علماء و رجال علمی داشتم و بیشتر وقت من در محضر شخصیتهای

سیدمحمد شمسالدین و نیز سلسله نسب میر سیداحمد و پدرش میر

بــزرگ و مراجــع عالیقــدر میگذشــت و آمادگــی فوقالعــاده بــرای کســب

سیدزینالعابدین در برخی کتابها یاد شده است.

فضیلــت و پذیــرش هرگونه اســتفاده علمی داشــتم و تنها آرزویم رســیدن

امــا جالــب ایــن اســت 6کــه مرحــوم میــر محمداشــرف در پایــان کتــاب
 .4در ســال  1054در حال حیات بوده و تاریخ دقیق وفات او معلوم نیســت .به اعالم الشــیعه ســده
 11رجوع شود.
 .5اجازهها در پایان کتاب فضائل السادات نقل و سپس در چند جای دیگر هم چاپ شده است.
 .6ایشــان برای اثبات ســیادت به اســتفاضه که در این باب ّ
حجت شرعی به حساب میآید استناد

بــه مقامــات عالیه علــم و عمل بود ،امــا از طرفی مادرم به جهت ســختی
در امر معاش اصرار داشــت که در پی کســب و کار بروم و ادامه تحصیل
ندهم تا آنکه از یکی از اســاتید خواســتم نزد مادرم بیاید و وی را راضی به
ادامه تحصیل من کند و در نتیجه این مشکل از پیش پایم برداشته شد.

7

 .7گنجینه دانشمندان به نقل از فرزندش مرحوم حاج سیدحسن میردامادی.

کرده است.
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مقاله
استادان او

آیتاهلل حاج سیدهاشم نجفآبادی میردامادی

نوجوانی او اســت؛ زیرا هنگام وفات مرحوم کشــمیری ایشــان نوزده ساله

 .1آخونــد مــا محمــد کاظــم خراســانی صاحب کفایــة االصــول از اینکه
بخشــی از تقریــرات بیــع مرحوم آقــای آخوند خراســانی به قلــم مرحوم آقا
سیدهاشم موجود است ،برمی آید که مدتی در درس ایشان شرکت کرده
اســت و با توجه به اینکه هنگام وفات مرحوم آقای آخوند بیستوشــش
ّ
ســاله بوده ،معلوم میشــود به دلیل عشــق و عالقه به تحصیل و جدیت

بوده است.
عالمــه طهرانی دربارۀ مرحوم ســیدمرتضی کشــمیری مینویســد« :اجمع
مــن رأیتــه وتشـ ّـرفت بخدمتــه فــي جمیــع المراتــب العلمیــة والعملیــة
ً
ً
حقیقیا للعالم ّ
12
الربانی».
والمقامات النفسیة .کان مصداقا

فــراوان توانســته اســت در حدود بیســت ســالگی مراتب علمی خــود را با

 .7آقاسیداحمد کربالئی متوفای  .1332آقا سیدهاشم از این عالم ّربانی

خوانــدن دقیــق کتابهای درســی آن دوران ،آمــاده اســتفاده از درس آقای

ســالها بهره برده اســت .فرزند او مینویســد :مرحوم والد از دو استاد خود

آخوند که از درسهای مهم و تحقیقی آن روز بود برساند.

مرحوم میرزا محمدتقی شــیرازی و مرحوم ســیداحمد کربالئی بســیار یاد

8

 .2اســتاد دیگر او میرزا محمدتقی شــیرازی متوفای  1338است .از این
اســتاد مدتــی طوالنی عالوه بر بحثهــای رایج حوزوی اســتفاده معنوی
ّ
هم داشته است و دربارۀ او میگفته کسی را به آن مهذبی و پا کی ندیدم.
 .3میرزا محمدحسین نائینی متوفای  1355استاد دیگر ایشان است که
قبل از هجرت به ایران و مشهد از درس او بهره برده و بخشی از تقریرات

میکرد و از یاد آنان لذت میبرد و از سجایای اخالقی آن دو داستانهایی
نقل میفرمود که حاکی از عظمت روح و پاکی نفس آنان بود.
از مرحوم آقا سیدهاشــم نقل شــده که میگفت :آقا سیداحمد همواره در
ً
حــال انقطــاع بود و توجــه به خدا داشــت کامال بر نفس خود مســلط بود.
مانند او کسی را ندیدم.

بحث الفاظ (اصول فقه) او به قلم ایشان موجود است.

عالمــه طهرانــی در معرفــی مرحــوم آقا ســیداحمد مینویســد« :کان اوحد

 .4در کتابــی کــه یکــی از فضــای حــوزه علمیــه مشــهد دربــاره مرحــوم

عصره فی مراتب العلم والعمل والسلوک والزهد والورع والتقوی والمعرفة
باهلل والخوف والخشــیة منه  ...کان کثیر البکاء حتی ّانه ال یملک نفســه

آقــای نائینــی نوشــته 9،مرحــوم آقــا سیدهاشــم را از شــاگردان مرحــوم آقــا
سیدابوالحسن اصفهانی متوفای  1365هم دانسته است.
 .5در برخی از کتابها آمده 10که مرحوم آقا سیدهاشم از مرحوم آقا میرزا
جــواد آقــای ملکی تبریزی صاحب کتــاب «المراقبات» و متوفای 1344
نیز بهره برده است.
میدانیــم کــه مرحوم آقای ملکــی در  1320ق از نجف به قم آمده و در آن
تاریخ مرحوم آقا سیدهاشم هفده ساله بوده است .پس باید در نوجوانی
در مجالــس او حاضــر شــده باشــد و بــا عالقهای کــه آن مرحــوم از آغاز به
معنویات داشته این مطلب بعید نیست.

فی صالته ّ
السیما فی النوافل اللیلیة».
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آیــتاهلل حــاج سیدمحســن حکیــم ،صاحــب کتــاب مستمســک عروه
متولد  1306با مرحوم سیدهاشم همدوره بوده و او نیز از شاگردان مرحوم
آخوند خراسانی و میرزای نائینی بوده است.
گفته شــده که این دو هممباحثه بودهاند و این ســابقه آشــنایی موجب
شــده بــود کــه هنگامــی کــه آقــا سیدهاشــم در مشــهد بودنــد ،برخــی از
یشــدند ،در خانه
کســانی که از بیت آیتاهلل حکیم به مشــهد مشــرف م 
ایشــان وارد میشــدند14و فرزنــدش آقــا حســین میردامــادی گفته اســت:
«در ســفری کــه همــراه پدر بــه زیارت عتبــات رفتــه بودیم شــبی میهمان

 .6آقا ســیدمرتضی کشــمیری .آیتاهلل حاج ســیدعلی خامنهای دامت

مرحــوم آیتاهلل العظمی سیدمحســن حکیم بودیــم (آن مرحوم از کودکی
ً
با مرحوم سیدهاشــم دوســت بودند و تقریبا همۀ سالهای تحصیل را با

برکاتــه فرمودهانــد :مــن ســیدمحمد پســر ســیدمرتضی 11کشــمیری کــه در
ّ
ّ
ســن حــدود هفتاد ســالگی بود را دیــدم و با مرحوم جد ما آقا سیدهاشــم

هم گذرانده بودند) در آن محفل انس شــبانه که در پشــت بام منزل آقای

نجفآبــادی رفیــق بــود و بــه نظــر میرســید کــه بــا هــم از محضــر مرحــوم

حکیــم نشســته بودیــم ،مرحــوم آقــای حکیم رو به پــدرم کردنــد و گفتند:

سیدمرتضی کشمیری استفاده کردهاند.

سیدهاشم مرا موعظه کن و پدرم هم مطالبی را عرضه داشت.

الزم اســت توجه شــود که وفات مرحوم ســیدمرتضی کشمیری هم 1322

آیــتاهلل حــاج شــیخ محمدتقی بهجت متولــد  1332یا  1334در ســال

اســت و بنابرایــن اگــر آقــا سیدهاشــم از او بهــره برده باشــد ،بــاز مربوط به

 1348بــرای ادامــه تحصیل به کربال و ســپس در  1352به نجف مشــرف

15

 .8آیتاهلل واعظزاده خراسانی میگفت ایشان هشت سال در درس مرحوم آقای آخوند شرکت کرده
است.
 .9محقق نائینی تألیف آیتاهلل علی علمی اردبیلی ،ص .340
 .10گنجینه دانشمندان ،ج  ،7ص .177
 .11در اعالم الشیعه او را به َع َلم الفضل والتقی ّ
السید محمد بن مرتضی یاد میکند و کتاب تسلیک
النفس الی جناب القدس که شامل بخشی از نوشتههای پدرش در معنویات میباشد از اوست.
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شــده و در آن تار یــخ مرحــوم آقــا سیدهاشــم در مشــهد بــوده اســت .پس
 .12اعالم الشیعه ،سده  ،14ج  ،5ص .356
 .13اعالم الشیعه ،سده  ،14ج  ،5ص .356
 .14به نقل از آیتاهلل واعظزاده.
 .15به نقل از آقازادهاش آقا سیدحسن میردامادی.
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آیتاهلل حاج سیدهاشم نجفآبادی میردامادی

مقاله

آقای بهحت ایشــان را در عتبات درک نکرده اســتّ ،امــا آن مرحوم از آقا

حبیــب ملکــی کــه زمان مــا در حرم مطهــر اقامه جماعت میکرد ،شــیخ

سیدحســن میردامادی فرزند آقا سیدهاشم نقل کرده که او گفت مرحوم

آقــا بزرگ شــاهرودی که بعدها در شــاهرود ســاکن و از مراجــع تقلید بود،

آقا سیدهاشم دعای ابوحمزه ثمالی را در قنوت میخواند.

سیدعبداهلل شیرازی که بعدها از مراجع تقلید بود و شیخ هاشم قزوینی

عالمــه طباطبایــی صاحــب تفســیر گرانقــدر «المیــزان» متولــد  1321در

از مدرسان معروف حوزه مشهد.

ســالهای  1344تا  1354در نجف مشــرف بوده و شاید سیدهاشم را در

آقــا سیدهاشــم ابتــدا بــه زنــدان و پــس از چندی به ســمنان تبعید شــد و

آنجا درک کرده باشد .ایشان به یکی از فرزندان آقا سیدهاشم گفته :آقای

شش سال در سمنان بود .سپس به شهر ری حضرت عبدالعظیم (علیه

سیدهاشم میردامادی اعبد طالب نجف بود.

السالم) منتقل و پس از سال  1320شمسی و فرار رضاخان و عوضشدن
شــرایط ،آن بزرگــوار به مشــهد مقــدس بازگشــت و به انجــام وظایف خود

هجرت به مشهد
مرحوم آقا سیدهاشــم تا حدود ســال  1340در نجف بود و سپس به دلیل

ادامه داد.

بیمــاری کــه بــرای او یــا همســرش 16پیــش آمد ،بــه ایــران و همــدان آمد.

از اینکــه مرحــوم آقــا سیدهاشــم در نهضــت عــراق کــه اســتاد او میــرزا

مدتــی در آنجــا بود و ســپس به مشــهد مقــدس هجرت نمــود و در یکی از

محمدتقــی شــیرازی در رأس آن بــود چــه موضعگیــری داشــته آ گاهــی

شبســتانهای مســجد گوهرشــاد اقامه جماعت میکرد و شبها بعد از

نداریم ،اما از اینکه نقل شــده که ایشــان گفته اســت هنگامیکه مرحوم

نمــاز مغــرب و عشــاء و در مــاه رمضانها پــس از نماز ظهر و عصر تفســیر

آخونــد خراســانی برای اعتراض عــازم ایران بود ،ما بــه کاظمین رفتیم که

قرآن میگفت و این درس تفسیر تا پایان عمر او (جز چند سالی که زندان

همراه ایشــان باشــیم( 18اما وفات ایشــان پیــش آمد) ،معلوم میشــود که

و تبعیــد بود) ادامه داشــت و نتیجــه مکتوب آن درسها تفســیر خالصة
البیان است.

مرحوم آقا سیدهاشــم از جوانی روحیه مبارزه با بی دینیها را داشــته و در

در ایــن ســالها بــه دلیل ســوابقی که از نجف داشــت ،کمکــم از علمای
مشــهور و مــورد توجــه علماء و مردم مشــهد به شــمار میآمد که داســتان

حادثه مســجد گوهرشــاد هم که شــرح ماجرای آن در کتابهای متعدد
نگاشته شده ،این احساس مسئولیت و تحمل رنج و مشقت در راه دین
را از ایشان میبینیم.

مسجد گوهرشاد در سال  1354ق پیش آمد و آیتاهلل حاج حسین قمی

تدریس

تصمیم گرفت به تهران رفته و با رضاخان درباره مســائلی که پیش آمده
ً
بــود ،شــخصا صحبت کند ،اما با ورود در تهــران (حضرت عبدالعظیم)

غیر از درس تفسیر از سایر تدریسهای ایشان آ گاهی نداریم ،فقط فرزند
ایشان مرحوم آقا سیدحسن مینویسد :بخش عمده ادبیات را نزد ادیب

و اقامت در باغ سراج الملک ،مردم گروهگروه به مالقات ایشان میرفتند

نیشــابوری و پــس از دیــدن کتــب معمولــه صــرف و نحــو و معانــی بیان،

کــه بــه دســتور رضاشــاه جلوی رفتوآمــد مــردم را گرفتند و رضا شــاه هم

ســطح را نزد مرحوم حاج ســیداحمد مدرس و مرحوم پدرم شروع نموده،

حاضر نشد به مالقات ایشان برود و تذکرات ایشان را بشنود.

ابتداء لمعتین و قوانین و معالم و بعد رسائل و مکاسب و کفایة االصول

علمای مشــهد که از این ماجرا آ گاه شــدند ،در جلساتی که گاه در منزل
آیــتاهلل ســیدیونس اردبیلــی و گاه در منــزل آقــا سیدهاشــم نجفآبادی

را از محضــر پــدرم و مرحوم حاج شــیخ هاشــم قزوینی (اعلــی اهلل مقامه)
استفاده کردهام.

تصمیماتیگرفتند؛ از جمله نامهای را به رضاخان در حمایت از آیتاهلل

تألیفات

قمی و خواســتههای او مخابره کردند که همین تلگراف موجب شــد که

 .1ترجمــه کتــاب ســیف االمــه مرحوم مال احمــد نراقی (صاحــب معراج

رضاخان دســتور بازداشــت آنها را بدهد .البته علما و سخنرانهایی که

السعادة) از فارسی به عربی.

در ایــن داســتان دســتگیر و زندانــی و تبعید شــدند ،طبق برخــی مصادر
سیوچند نفر هستند که چند نفر آنها امضاکنندگان آن نامه بودند.

در زمــان فتحعلیشــاه قاجــار یکــی از مســیحیان بــه نــام «هنــری مارتین»
معــروف بــه «پــادری» کتابــی بــه نام میــزان الحق نوشــت و شــبهاتی را به

امضاکنندگان نامه :سیدیونس اردبیلی 17که بعدها از مراجع تقلید شیعه

اســام وارد کرد .به محض اینکه این کتاب به حوزههای علمیه رســید،
تعــدادی از بــزرگان علمــای شــیعه (حــدود ده نفــر) هرکــدام ّردی بــر ایــن

بزرگــوار آیــتاهلل العظمی خوئی که در مشــهد ســا کن بودند) ،حــاج میرزا

کتاب نگاشــتند که یکی از بهترین آنها کتاب ســیف االمه مرحوم نراقی
ّ
اســت که مکرر چاپ شــده و چاپ منقح آن در ســالهای اخیر توســط

بــه شــمار میآمــد ،سیدهاشــم نجفآبــادی ،ســیدعلیاکبر خوئــی (پدر

 .16در اعالم الشــیعه آمده :ابتلی بالســل فذهب الی همدان . ...و نقل دیگر این اســت که همســر او
بیمار شده بود و در همدان از دنیا رفت.
 .17مرحوم اردبیلی در درس میرزا محمدتقی شیرازی شرکت میکرده (اعالم الشیعه ،سده  ،14ج)5
و شاید از همانجا با مرحوم آقا سیدهاشم آشنا بوده است.

8

انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی قم انجام شده است.
 .18به نقل از آیتاهلل واعظزاده خراسانی.
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مقاله

آیتاهلل حاج سیدهاشم نجفآبادی میردامادی

مرحوم آقای نجفآبادی این کتاب را به عربی ترجمه کرد که متأســفانه

عمــوی او ســیدمصطفی بــن میــر

ناقص ماند و فرزندش این ترجمه را به پایان رساند.

ســیدعلی و عمــوی دیگــرش ســید
محمد صادق نام داشت.

 .2رساله در رجعت
در سالهای حدود  1350مسئله رجعت که از ضروریات احادیث شیعه

ســید مجتبــی بــن ســید حســن بــن

یا مذهب شــیعه است مورد شــبهه قرار گرفت ،تعدادی از علمای شیعه

ســید محمد صادق بن ســید علی از

دربــارۀ آن رســالههایی نگاشــتند کــه یکــی از آنهــا همین رســاله رجعت

شــاگردان مرحوم محدث ارموی بوده

است که در آن آیات و روایات مربوطه استقصاء شده است.

و ایــن چنــد نفــر را بــه عالمــه طهرانی
معرفی کرده است.

19

 .3نوشتههایی در اخالق (نیاز به تنظیم دارد).
 .4شــرح حــال تعــدادی از علمــا کــه مشــرف به دیــدار حضــرت ّ
حجت
(علیه السالم) شدهاند .این اثر ناقص بوده و متأسفانه نسخه آن در بیت
ایشان نیست.

حجتاالســام والمســلمین حــاج
سیدحســن میردامــادی فرزند فاضل
او کــه ســالها از درس آی ـتاهلل
بروجــردی ،امــام خمینــی ،محقــق

پایۀ زندگــی را روی قناعت
گذارده بــود .پــس انداز
نداشــت .ســاده زندگی
میکرد و مــازاد درآمد را در
راه خــدا انفــاق میکرد .با
تجمالت و زیادهروی سخت
مخالف بــود .در مالهای
شبههناک تصرف نمیکرد و
از حالل و بیشبهه هم مقدار
ضرورت برداشت میکرد.

 .5بخشــی از تقریــر بحــث الفــاظ مرحــوم میــرزای نائینــی (الزم اســت از

دامــاد (در قــم) و آی ـتاهلل میال نــی در

نزدیــک ایــن نوشــته دیده شــود و معلــوم گردد که تألیف ایشــان اســت یا

مشــهد اســتفاده کرده اســت .او بعد از وفات پدر جلسه تفسیر او را ادامه

فقط به خط ایشان است).

داد و توفیق خدمات علمی و دینی خوبی پیدا کرد.

 .6بخشی از تقریر بحث بیع مرحوم آخوند خراسانی (این نوشته هم باید

آیــتاهلل حاج ســیدجواد خامنهای (ره) والد بزرگــوار رهبر معظم انقالب،

بررسی شود).

داماد او بود و داماد دیگرش آیتاهلل واعظزاده خراسانی میباشد.

 .7گفته شده که ایشان حاشیه عروة الوثقی هم دارد که نیاز به بررسی دارد

درباره مادر فرزنداش مرحوم حجتاالسالم و المسلمین حاج سیدحسن

که آیا عروه را حاشیه کردهاند یا حاشیه برخی از اعالم به خط ایشان است.

میردامــادی مینویســد« :مادر ما فاطمــه (انیس) دختــر مالعبداهلل واعظ
ً
تبریزی ابن مالابوطالب ابن محمد باقر ابن مال زینالعابدین که نسال بعد

 .8تفســیر خالصــة البیان که پیشتر نصــف آن در چهار جلد و به تازگی
تمام آن در هفت جلد چاپ شده است.

نســل از وعــاظ و خطبــای به نام تبر یــز بودهاند .مادر ما همیشــه میگفت
پدر شما فرشته است».

همانطور که گفته شد ایشان در طول سالهایی که در مشهد بوده درس
تفسیر قرآن داشته است .یکی از عالقمندان ایشان دو دوره تفسیر ایشان
را مینوشــته و در نهایت خدمت اســتاد عرضه کرده .این نوشــتار باعث

باید گفت این همســر که شــوهر خود را فرشــته میداند خودش نیز فرشته
بوده است .الطیبات للطیبین (رحمة اهلل علیهما).

شده که مرحوم آقای نجفآبادی با مالحظه آن تفسیر را بازنویسی نموده

از او گفتهاند (زندگی آموزنده)

و به این صورت در آمده است.

یشــود از زبان کســانی اســت که با ایشــان محشــور
آنچــه در اینجــا نقل م 

در دهههای اخیر چند تفسیر در حوزه مشهد نگاشته و چاپ شده است:

پایۀ زندگی را روی قناعت گذارده بود .پس انداز نداشــت .ســاده زندگی

 .1تفسیر مرحوم آقای نهاوندی در چهار جلد .عربی.

میکرد و مازاد درآمد را در راه خدا انفاق میکرد .با تجمالت و زیادهروی

 .2تفسیر آقای عاملی در هفت جلد .فارسی.

سخت مخالف بود .در مالهای شبههناک تصرف نمیکرد و از حالل و

 .3تفسیر حاج میرزا جواد آقا تهرانی (ناتمام) در دوجلد .فارسی.

بیشبهه هم مقدار ضرورت برداشت میکرد.

 .4تفسیر خالصة البیان مرحوم نجفآبادی در هفت جلد .فارسی

ّ
حــب و بغــض او بر محور خــدای متعال بود .توکل عجیــب و فوقالعاده

برخی از بستگان
عالمــه تهرانــی مینویســد :ایشــان برادری داشــت به نام حســین کــه از او
بزرگتر و تاجر بود و قبل از وفات مرحوم آقا سید هاشم از دنیا رفت.
فرزند برادرش به نام سیدجعفر عطار بود.
سالبیستوششم،مشارۀچهارم،مهــــروآبـــان1394

بودهاند :فرزندش ،دامادش نوادهاش و یکی از عالقمندانش.

داشــت و در طول عمر ذرهای آلودگی پیدا نکرد و در راه تقوی و فضیلت
گامهای بلندی برداشت.
 .19اعالم الشیعه ،سده  ،14ج ،5ص .559
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تکبر و غرور نداشــت .بســیار متواضع و فروتن بود .مناســب اســت اینجا

گســتردۀ معرفــت و حکمت ،دهها ســال ،مائــده الهی و قرآنــی را نصیب

ایــن مطلــب را از دامــادش آیــتاهلل واعظزاده نقــل کنم .در قم ایشــان به

دوســتداران میکرد .ثبت و نگارش همین درســهای شــبانه ،تالش دیگر

دیــدار آیــتاهلل العظمی بروجردی رفت و از روی تواضع دســت ایشــان را

قرآنی بااخــاص بود که اکنون بحمداهلل در اختیار همگان قرار
ایــن عالم ِ

بوسید و آیتاهلل بروجردی هم دست آقا سیدهاشم را بوسید.
کســانی کــه از جهــت علم و خانوادگــی از او پایینتر بودنــد ،بر خود مقدم
میداشــت و هیــچ ناراحتی در او احســاس نمیشــد .برخــوردش با مردم
خودمانــی و دارای قلبــی مهربــان و عطوف بــود .وفا و صفــای فوقالعاده
داشــت و بــه گفتههــا و درد دل افــراد توجه مینمود و همــدردی میکرد و
تا به ّ
صحت مطلبی یا قصهای اطمینان پیدا نمیکرد نقل نمینمود.
بــه میــزان عقــل و شــرع رفتــار میکــرد و از تعصــب خشــک برکنار بــود .با
ً
خرافــات کــه بخشــی از آن صــورت مذهبــی به خــود گرفتــه بود ،شــدیدا
مخالــف بــود و از آداب و رســوم بیمعنــی و غیرعقالیــی که بیشــتر مردم
گرفتار آن هستند ،بیزار بود.
ّ
بــا هیاهــو و جنجال مخالف بــود .از محیط آرام و ســاکت لذت میبرد.

گرفتــه اســت .در کنــار این تــاش ارزشــمند قرآنی که در محیــط عمومی
ّ
توغل و ّ
تبحــر در کلمات
روز مشــهد ،نظیــری بــرای آن دیــده نمیشــد،
آن ِ
ّ
اهل بیت (علیهم ّ
ّ
خصوصیت برجسته دیگر این عالم متقی
الســام) نیز
ّ
و ّ
متعبــد بود .تســلط او بــر حدیث چنان بود که در هــر مجلس و محفل،
ّ
حتــی در جمــع خانوادگــی _ کــه ایــن حقیــر در دوران کودکــی و نوجوانــی
تــا اوایــل جوانــی از اقبــال حضــور در آن برخــوردار بــودم _ رشــحهای از آن
کلمــات نورانــی را به کام حاضران میریخت و مجلــس را با ذکر کلمات
امامان هدایت (سالم اهلل علیهم) ّ
منور میساخت.
رفتار و منش عملی ایشان در زندگی شخصی به گونهای بود که گفتارش
یکــرد .حضــور و اســتفاضه او از محضــر علمای بزرگ
را نافــذ و اثرگــذار م 
واصل الیاهلل
ـالک
عالم سـ ِ
اخــاق و ســلوک توحیدی در نجــف از قبیل ِ
ِ
مرحــوم سـ ّـیداحمد کربال ئــی ،از او ّ
متعبــدی مراقب و اهل تضـ ّـرع و بکاء
و خشــوع ،پدیــد آورده بــود؛ ّ
تمتعــات متعــارف زندگــی از قبیــل خوراک و

به نمازهای نافله و نافله شــب و ادعیه توجه خاص داشــت و از شــهرت
گریــزان بــود و دیگــران را از آن بــر حذر میداشــتّ .
زی طلبگــی را تا پایان

پوشــا ک و شــئون اجتماعــی و امثــال آن در زندگــی او نمــودی نداشــت.

عمــر حفــظ کــرد .در ســفری که بــرای زیارت به قم مشــرف شــده بــود ،به

ن حــال اهتمام به امر دیــن در میدانهای دشــوار و پرخطر ،از قبیل
در عیــ 

همــراه یکی از فضال ـ شــاید برای صله رحم ـ بــه نجف آباد رفت و با وطن

حضــور در مجاهــدت علمــای مشــهد در مســجد گوهرشــاد در ســال
 1314شمســی ،از نقــاط برجســته زندگی او بود که ّ
تحمــل زندان و تبعید

اصلی خود دیداری داشت.
بهتریــن معرف ایشــان نوشــته حضــرت آیتاهلل خامنــهای دامــت برکاته
اســت کــه بــه عنــوان پیــام بــه همایــش بزرگداشــت آن مرحوم در مشــهد

ششساله از سوی دستگاه رضاخانی در سمنان و شهر ری نتیجه قهری
آن به شمار میرفت.

مقدس ارســال داشــتند .معظم له بیســت و دو ســاله بودند که آن بزرگوار

مرحــوم آی ـتاهلل نجفآبــادی ،عا ِلمــی جامــع و عامــل و مراقب بــود و در

در ســال  1380در هفتاد و هفت ســالگی وفات یافت و در جوار مضجع

مشــهد آن روز ارادتمنــدان و مخلصــان فراوان داشــت و هنگامی که خبر
ِ

مطهر حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السالم) به خا ک سپرده شد.

وفات ایشــان در ســال  1380قمری به قم رســید ـ اینجانب در آن ســالها

بسم اهلل ّالرحمن ّالرحیم
ّ
صلی اهلل علی ّ
الحمدهلل ّ
محمد و آله اال کرمین
رب العالمین و
تجلیــل و تکریــم نــام و یــاد عالــم ّربانی ،فقیــه و ّ
مفســر پارســا و پرهیزگار،

مرحــوم آیــتاهلل آقــای حــاج ّ
سیدهاشــم نجفآبــادی (رضواناهللعلیــه)
کار شایســتهای اســت که به توفیــق و هدایت الهی ،دفتــر تبلیغات بدان
ّ
همــت گماشــته اســت .ایــن روحانــی عالیمقام کــه مراتب علمــی را در
نجــف و در محضــر اســاتید بنــام آن روزگار طــی کــرده و مفتخر بــه اجازه
ّ
و شــهادت علمــی از آنان بــود ،در مدت نزدیک به چهل ســال اقامت در
ّ
مشــهد مقدس ،بیشــترین تالش خود را به تفســیر قرآن منعطف ســاخته
ّ
تفســیری جذابی در مســجد گوهرشــاد (شبستان
و محفل گرم و بیوقفۀ
ِ
شمال غربی) برپا نموده بود .هر شب پس از اقامۀ نماز جماعت ،جمعی
عالم عامل ،مجتمع گشته
از ارادتمندان مشتاقِ ،گرد منبر بیپیرایۀ این ِ
و از بیان شــیرین و نفس گرم او ســخن خدا را میشــنیدند ،و این ســفرۀ

10

در قم اقامت داشــتم ـ ،مرحوم آی ـتاهللالعظمی بروجردی مجلس ترحیم
ّ
فیضیه اقامه فرمود و این حقیر و برادر بزرگ و ّ
ّ
مکرم مرا
مجللی در مدرسۀ
ّ
مورد تفقد قرار داد.
شایســته میدانــم کــه در ایــن مناســبت از فرزنــد فاضــل ایشــان مرحــوم
ّ
حجتاالســام و المســلمین آقای حاج ّ
سیدحســن میردامادی یاد کنم
که پس از پدر ،رشتۀ تفسیر را به شیو ه آن مرحوم ادامه داد و سالها محفل
گرم تفسیری پدر را حفظ کرد .رحمت خدا بر همهی آنان و بر ما.
ّ
سیدعلی خامنهای
20

 25فروردین 1394

 .20این پیام در روزنامه قدس  29فروردین  1394چاپ شده و اینجانب برای سخنرانی در آن همایش
یادداشــتهایی تهیه کرده بودم که این روزها تکمیل و به صورت مقاله درآوردم .امید اســت برای
برخــی خواننــدگان ســودمند و حقیــر هم به پیشــگاه مرحوم آیــتاهلل حاج سیدهاشــم نجفآبادی
میردامادی که در جوانی گاهی در مجلس تفسیر ایشان حضور داشتم ،عرض ادبی کرده باشم.

154

سالبیستوششم،مشارۀچهارم،مهــــروآبـــان1394

مقاله
در ســوگ او عــاوه بــر مشــهد محفلــی باشــکوه از طرف آیــتاهلل العظمی
بروجردی در قم در مدرسه فیضیه منعقد شده و در آن تاریخ رهبر بزرگوار
انقالب و برادرشــان در قم حضور داشــتند .پس از برگزاری آن مجلس در
ّ
معیت آیتاهلل حاج سیدحســین قاضی طباطبائی برای تشــکر به دیدار
آیتاهلل بروجردی رفتهاند.

آیتاهلل حاج سیدهاشم نجفآبادی میردامادی

الزم اســت از نــواده ایشــان حجتاالســام والمســلمین ســیدمجتبی
ّ
میردامــادی کــه در راه تکر یــم از جــد بزرگــوار خــود کوشــش فــراوان کرده و
نوشــتههای متعــددی نشــر داده و در این مقاله از آنها بهــره بردهایم کمال
سپاسگزاری شود.

ختامه

آقــای قاضــی از علمای بســیار محترم حــوزه علمیه قم که افــرادی مانند

جملــهای از ایشــان شــنیدهام حا کــی از روح واالی ایشــان ،کــه پــس از

آیــتاهلل احمــدی میانجــی نــزد او درس خوانــده بودند .ایشــان عمــو زاده

حدود پنجاه ســال فراموش نکردهام .فرمودند« :مدینه مشــرف میشــوم،

عالمــه طباطبایــی بــود و مــا در همســایگی ایشــان منــزل داشــتیم .مکرر

دلــم نمیآید بــرای عباس عمــوی پیامبر (صلی اهلل علیــه وآله) فاتحهای

عالمه طباطبایی در مجلس روضه عصر جمعه ایشــان شرکت میکردند

بخوانــم؛ چــون او از امیرالمؤمنیــن حمایــت الزم را نکــرد»( .قریب به این

و معلــوم بــود عنایــت خاصــی دارنــد .مرحــوم آقــا سیدحســین مدتــی در

مضمون).

مشهد بوده و از شاگردان مرحوم میرزای اصفهانی به شمار میآید .شاید
در مشــهد هم با والد رهبر بزرگوار انقالب آشــنایی و دوســتی داشــتهاند و
هــم بــا مرحوم آقــا سیدهاشــم و از این جهت بــا دو آقازاده جــوان آیتاهلل

خداوند او را و خاندان او را و عالقمندان به او را مورد لطف ویژه حضرت
امیرمؤمنان (علیه السالم) قرار دهد.

حاج ســیدجواد خامنهای به محضر آیتاهلل العظمی بروجردی رســیده و
آقازادهها را به ایشان معرفی کرده و آیتاهلل هم از آنها تفقد نموده است.
در پایان تذکر یک نکته را مناسب میدانم:
شــرح حــال مرحــوم آیــتاهلل آقــا سیدهاشــم نجفآبــادی میردامــادی در
کتابهای زیر آمده است:
* اعالم الشیعه ،سده  ،14ج ،5ص 559با عنوان سیدهاشم میردامادی
اصفهانی ،تاریخ پایان تألیف این جلد از اعالم الشیعه  1346ش است.
* دانشــمندان و بــزرگان اصفهــان ،تألیــف ســیدمصلحالدین مهــدوی.
تاریخ چاپ آن  1348است.
* گنجینــه دانشــمندان ،تألیــف حــاج شــیخ محمــد رازی ،ج .7تاریــخ
چاپ .1352
در ایــن کتاب شــرح حال آقا سیدهاشــم بــه قلم فرزندش آقا سیدحســن
یاد شده است.

َ
مصــدر شــرح حالــی کــه در مقدمــه کتابهــای ِمصقــل صفــا ،لطائــف
غیبی ،منهج الشــارعین ،تفســیر خالصة البیان و نیز در کتاب مشــاهیر
ّ
مدفون در حرم رضوی ،مقالهای که در مجله ّبینات چاپ شده و کتاب
طبقات مفسران شیعه ،کتاب گلشن ابرار و مقاالتی که در روزنامه قدس
و روزنامه جوان و یادوارۀ آیةاللـــه سیدهاشــم میردامادی آمده و نیز مقاله
حاضر ،جز در برخی مطالب ،همین نوشته مرحوم آیتاهلل آقا سیدحسن
میردامادی است که در کتاب گنجینۀ دانشمندان نقل شده است.
اما کوشــش ما این بوده که با توجه به مصادر یادشــده و غیر آنها هم شرح
حالی جامعتر ارائه شــود و هم این شــرح حال از برخی اشــتباهاتی که در
برخی مصادر مذکور پیش آمده خالی باشد.
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